
REDAKTIONSPRINCIPPER FOR DANMARKS KIRKER 

Nedenfor gives en oversigt over opbygningen af den enkelte kirkebeskrivelse, der fordeler sig på 
følgende hovedafsnit: historiske indledninger, kirkegård og bygninger, glas-, lofts- og kalkma-
lerier, inventar, gravminder, kilder og henvisninger. Denne oversigt samt kirkebeskrivelsernes 
billedtekster er for Odense amts vedkommende oversat til engelsk. Endvidere vil hovedafsnit af de 
større kirkers beskrivelse, samt landsbykirkerne foreligge i engelsk resumé. 

I N D L E D N I N G 

Danmarks Kirker bragte i det først udkomne 
amtsbind, Præstø (1933), et forord, som beretter 
om studiet af vore gamle kirker og om forhisto-
rien til og hensigten med dette storværk. Målet 
var - og er - ikke, at værket skal overflødiggøre 
yderligere arbejde med det enkelte monument 
eller dele heraf; det søger tværtimod at skabe et 
hjælpemiddel for alle, som videnskabeligt, i be-
varingsøjemed eller som amatører vil beskæf-
tige sig med kirkerne, der i højere grad end no-
gen anden monumentgruppe vidner om landets 
historie gennem 1000 år. Det nævnte forord 
fulgtes af en vejledning, der redegjorde for de 
redaktionelle principper bag opbygningen af 
den enkelte kirkebeskrivelse. Systemet, der har 
været gældende siden, tilstræber ensartethed, så-
ledes at den, der søger oplysninger om et be-
stemt emne eller område, finder det behandlet 
på samme plads inden for den redaktionelle ræk-
kefølge. 

Hver kirkebeskrivelse begynder med en hi-
storisk indledning forud for de fire hovedafsnit 
- bygning, kalkmalerier, inventar, gravminder -
og afsluttes med kilder og henvisninger. Et let 
forståeligt sprog tilstræbes, men fagord kan ikke 
undgås, når den enkelte redaktion skal være for-

I N T R O D U C T I O N 

The first volume of Danmarks Kirker describing 
the churches of a Danish county (Præstø, 1933) 
contains a foreword which outlines the study of 
Danish church architecture, as well as the aims 
and background of this monumental inventory. 
The intention has never been to render further 
studies of individual churches - or details in 
them - superfluous. On the contrary, it is in-
tended to act as a tool for all those whose in-
terests, whether professional or amateur, bring 
them into contact with churches which, to a 
greater degree than any other group of monu-
ments, reflect the history of Denmark through 
one thousand years. 

The above-mentioned foreword is followed 
by a guide to the underlying principles for the 
description of each church. The system is the 
same today, and its object is to maintain a stan-
dard of homogeneity that will enable anyone 
looking for information about a certain subject 
or theme always to find it referred to in the same 
position within the textual sequence of the church 
description. 

Each church description commences with a 
historical introduction followed by the four 
main sections: architecture, wall-paintings, fit-
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holdsvis kortfattet. For at forklare betydningen 
af disse specielle ord og begreber blev der fra og 
med den tredje amtsudgivelse, Tisted (1940), 
indført en fagordbog; endvidere forsynedes ind-
ledningen med to illustrationer (fig. 2-3), der vi-
ser, hvorledes en romansk kirke ofte blev helt 
ændret i gotisk tid. Fagordbogen udbygges sta-
dig og har på en lang række punkter overtaget 
den oprindelige indlednings forklaringer. Ø n -
sket om rimeligt kortfattede beskrivelser er til-
lige begrundelsen for ikke at omtale fraværet af 
bestemte, almindeligt forekommende detaljer. 
F.eks. nævnes det ikke, hvis et hvælv er uden 
overribber. Det tilstræbes ligeledes at undgå 
unødige gentagelser ved ikke altid at beskrive 
forhold eller detaljer, som må anses for normen i 
den pågældende periode, mens enhver afvigelse 
fra det sædvanlige opregnes. Eksempler herpå er 
anført i nedenstående redegørelse for beskrivel-
sens hovedafsnit. Disse rummer sammen med 
fagordbogen nøglen til landsbykirkernes beskri-
velse. For bykirkernes vedkommende gælder 
samme redaktionsprincipper, men disse monu-
menter frembyder for bygningens vedkom-
mende oftest så komplicerede forhold, at syste-
met må tilpasses de særlige forhold. 

Ved skønsmæssige dateringer (f.eks. o. 1500) 
underforstås en margin på 25 år til hver side. 
Genstande, som er kommet til museer eller på 
anden måde er bevaret uden for kirken, angives 
med det særlige tegn * foran stikordet, mens de 
forsvundne - herunder bygninger og bygnings-
dele - som kendes gennem beskrivelser eller på 
anden måde, udmærkes ved †. Tegnene * og † 
benyttes endvidere som symboler i forbindelse 
med personers fødsels- og dødsår. 

Rækkefølgen af kirkebeskrivelser inden for 
det enkelte amt svarer til ordningen i femte ud-
gave af Traps Danmarksbeskrivelse (Trap), i 
overensstemmelse med de principper, som fast-
lagdes ved værkets start. Af hensyn til de al-
lerede udgivne amter har man ikke fundet det 
hensigtsmæssigt at følge den ændring i landets 
hidtidige amtsinddeling, som blev følgen af 
kommunalreformen 1970. 

Ud fra ønsket om at gøre værket mere til-
gængeligt for udenlandske læsere er denne ind-

tings, monuments; it concludes with notes and 
references. Although the aim is a plainly written 
text, technical terms cannot be entirely omitted 
f rom concise descriptions, and to explain the 
meaning of these special words and terms, a 
glossary of technical terms has been prepared 
with each volume since the publication of Tisted 
county in 1940, as well as two illustrations (figs. 
2-3) showing how a Romanesque church would 
often be wholly transformed in the Gothic pe-
riod. The glossary has since been expanding by 
degrees, and on many points it has replaced the 
lengthy explanations of the original introduc-
tion. In order to keep church descriptions reason-
ably concise the absence of customary details is 
not specially noted, e.g. if a vault is without 
over ribs. Unnecessary repetition is likewise 
avoided by not always describing conditions or 
details which are the norm for the period in 
question, whereas every deviation f rom the 
norm is enumerated. Examples are given below 
in the description of the main sections which, 
together with the glossary, provide the key to 
the description of the rural parish churches. The 
same principles apply to urban churches, but be-
cause their architecture is often fairly compli-
cated, the system usually has to be adapted. 

Estimated datings, for example c. 1500, allow a 
margin of twenty-five years to each side. An 
asterisk * beside a head-word denotes objects 
which are now either in museum collections or 
no longer kept in the church, whereas objects, 
buildings, or parts thereof, now lost but known 
through records etc., are signified by a cross †. 
The signs * and † also denote dates of birth and 
death. 

In Danmarks Kirker the churches of each 
county are arranged in the same sequence as that 
in the fifth edition of Traps Danmarks beskri-
velse (Trap), and in accordance with the princi-
ples laid down f rom the beginning. Because of 
the volumes already published county by 
county it has not been considered practicable to 
adopt the changes in the administrative divi-
sions of Danish counties introduced in 1970. 

In order to make the contents of Danmarks 
Kirker more comprehensible to foreign readers, 
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ledning og beskrivelsernes billedtekster oversat 
til engelsk eller tysk; visse kirker kan ydermere 
være ledsaget af et resumé. 

DE HISTORISKE INDLEDNINGER 

Disse indledninger anfører så vidt muligt, hvad 
der fra skrevne og trykte kilder vides om kirke-
bygningernes grundlæggelse og ældre historie 
samt om ejerforhold til patronatsretten og kir-
ketienden. Til forståelse af den korte oversigt 
over kirkernes ejerhistorie må det én gang for alle 
erindres, at sognekirkerne fra første færd har 
været selvejende og til en vis grad selvstyrende, 
omend under tilsyn af bispen og hans repræsen-
tanter. Tienden, hvis indførelse må have skabt 
det økonomiske grundlag for opførelsen af de 
romanske stenkirker, deltes mellem kirken, 
præsten og i reglen, men ikke altid, bispen. Al-
lerede i middelalderen kunne det hænde, at 
adelsmænd og især kongerne som bygherrer el-
ler på anden måde vandt eller tog sig ret til at 
kalde præst eller rettere indstille til præsteembe-
dets besættelse; men denne »patronatsret« har i 
den katolske tid næppe givet ret til at oppebære 
kirketiende. Ved reformationen blev kongen 
landets gejstlige overhoved, bispetienden for-
vandledes til kongetiende, og ved siden af prov-
sternes gejstlige tilsyn fik lensmændene, den 
verdslige regerings stedlige repræsentanter, 
kontrol med kirkernes regnskabsvæsen, såvidt 
disse ikke var underlagt privat patronatsret. Især 
i tiden omkring 1600 er derfor ofte lensmandens 
og hans frues våbenskjolde anbragt på nyanskaf-
fet kirkeinventar. Denne sammenblanding af 
gejstlig og verdslig administration førte til, at 
kongemagten efterhånden kom til at føle sig 
som ejer af kirkerne; stedse hyppigere gav den 
de adelige godsejere ret til at oppebære tiender, 
og i pengeknappe tider, især efter 1660, be-
gyndte regeringen for at skaffe penge i stats-
kassen at bortsælge samlet eller enkeltvis konge-
og kirketiender, således at talrige kirker nu kom 
under private »patroner«. Fuldstændige lister 
over disse »kirkeejere« meddeles ikke; i reglen 
købtes tienden af et grevskab, et baroni eller en 
herregård, hvis skiftende ejernavne kan findes i 

the introduction and picture captions are trans-
lated into either English or German, including 
sometimes a summary. 

HISTORICAL I N T R O D U C T I O N S 

What is known about a church from written and 
printed sources is recorded wherever possible in 
the historical introduction: when the church was 
built, its early history, as well as the advowson 
and tithe rights. In order to understand a short 
survey of the history of ownership of a church, 
it has to be remembered that parish churches 
were, from the first, private institutions and to 
some extent autonomous, though under the su-
pervision of the bishop or his representatives. 
The introduction of tithes must have created the 
necessary financial basis for the building of the 
first Romanesque stone churches. Tithes were 
divided between the church, the priest and usu-
ally, but not always, the bishop. Already in the 
Middle Ages noblemen and, notably, monarchs 
won or seized as the builder of a church or by 
other means the right to appoint a priest to the 
benefice. But it is doubtful whether the advow-
son gave a right to the collection of tithes in the 
pre-Reformation period. After the king became 
head of the church at the Reformation, bishops' 
tithes were transformed into royal tithes, and 
the supervision of rural deans was supplemented 
by that of local lord lieutenants - the secular 
representatives of the ruler - who were given 
control of the ecclesiastical accounts if the 
church in question was not subject to private 
advowson. Therefore the coats of arms of the 
lord lieutenant and his lady were often affixed to 
newly-acquired church furniture, particularly in 
the period round 1600. This mixture of spiritual 
and temporal administration caused the monar-
chy increasingly to consider itself the owner of 
the churches, and it granted more and more fre-
quently the landed aristocracy the right to col-
lect tithes. In hard times when money was 
short, particularly after 1660, the ruler began to 
raise funds for the exchequer by selling off royal 
tithes and church tithes either collectively or in-
dividually, which meant that many churches 
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Trap, og de tiendeejere, der opfyldte deres for-
pligtelser til at vedligeholde og udstyre kir-
kerne, er der lejlighed til at omtale i selve be-
skrivelserne. I den givne sammenhæng er det 
tilstrækkeligt at nævne tidspunkterne for over-
gangen fra offentlig til privat eje og for over-
gangen til selveje ifølge loven af 15. maj 1903. 
Oplysningerne om sidstnævnte skyldes stifts-
kassererkontorerne. 

I samme afsnit anføres eventuelle oplysninger 
om navnet på den værnehelgen, til hvem kirken i 
den katolske tid var viet, samt helgennavne knyt-
tet til sidealtre. Hellige kilder i kirkens umiddel-
bare nærhed omtales, ligesom forsvundne kirker 
og kapeller i sognet nævnes her, medens kirke-
og kapelruiner, hvorom der foreligger nøjere 
oplysninger, behandles i særlige afsnit. Sagn 
knyttet til kirken refereres kort. 

Af kaldshistorien nævnes blot, om sognet er 
eller har været anneks til andre sogne. 

KIRKEGÅRDE O G B Y G N I N G E R 

Først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads 
i forhold til den nærmeste omgivende bebyg-
gelse ses på landsbyplaner, kopieret efter origi-
nalerne i Kort- og Matrikelstyrelsen. Hvor så-
danne forlæg ikke har været til stede, er anvendt 
udsnit af ældre landkort. 

Herregårde, voldsteder og oldtidshøje næv-
nes, hvis de findes i kirkens nærhed. 

Kirkegårdenes gamle grænser er med om-
trentlig nøjagtighed gengivet på de gamle kort, 
mens kirkegårdsudvidelser og købstædernes an-
nekskirkegårde så godt som udelukkende er fra 
18-1900rne. Fritliggende bygninger på eller ved 
kirkegårdene som benhuse og ligkapeller be-
handles i forbindelse med disse, og her omtales 
også eventuelle gabestokke og halsjern. 

Til hver bygningsbeskrivelse hører en grund-
plan og eventuelt et tværsnit. Grundplanerne er 
optaget i målestok 1:100 og gengives i 1:300. 
Kirkernes forskellige bygningsafsnit og bygge-
perioder er skraveret efter et kronologisk sy-
stem, som fremgår af signaturoversigten fig. 1. 
Hvis intet andet er angivet, vender nord opad. 
Planerne er rene bygningstegninger, og inventar 

came under private patronage. Complete lists of 
the patrons of church livings are not given in 
Danmarks Kirker; as a rule tithe rights were 
bought by a barony or a manor, the changing 
owners of which are given in Trap. On the other 
hand, those of the tithe-owners who fulfilled 
their duty to maintain and furnish their churches 
are mentioned in the description of the church in 
question. It is sufficient in the given context to 
mention the dates of transfer f rom royal to pri-
vate ownership, and then to state ownership 
when the Act of 15th May 1903 came into force. 
Information about the latter comes f rom the 
diocesan treasuries. 

The name of the patron saint to which the 
church was consecrated in Roman Catholic 
times is also recorded in the historical introduc-
tion together with the names of the saints to 
which were consecrated side altars. Holy springs 
in the immediate vicinity of the church are men-
tioned, likewise chapels - no longer standing -
known to have been in the parish. The ruins of 
churches and chapels in the parish about which 
more is known are dealt with in a special sec-
tion. Legend connected with the church is briefly 
recounted. The only information about the bene-
fice is whether the parish is or has been annexed 
to other parishes. 

C H U R C H Y A R D A N D A R C H I T E C T U R E 

The position of the church is described first; its 
location in relation to neighbouring buildings is 
shown on a map of the vicinity. Maps are usu-
ally reproduced from original maps in the land 
registry. 

Manor-houses, earthworks and barrows are 
also mentioned if they are in the vicinity of the 
church. 

Old churchyard boundaries are more or less 
accurately represented in early maps, but later 
extensions and annexes to urban churchyards al-
most all date f rom the 19th and 20th centuries. 
Detached buildings in/or adjoining a church-
yard, such as a charnel-house, tithe barn, sta-
bles, bell tower, a mortuary, are all mentioned 
in context with churchyards, and likewise in-
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- bortset fra eventuelle middelalderlige, murede 
altre, døbefontepodier eller bænke - er i reglen 
udeladt. Bjælkelofter (og tagværker) er heller 
ikke medtaget, hvorimod hvælvingernes ribber 
og buer er vist med punkterede linjer, profile-
rede ribber med tredobbelte linjer. I vinduer er 
jernrammer vist ved én, trækarme ved to stre-
ger; dørene er derimod behandlet som åbninger, 
hvis enkelte led er ført igennem som punkterede 
linjer. Ommuringer er angivet ved ændret skra-
vering, senere tilmurede åbninger ved optræk-
ning af konturerne, for så vidt disse kendes, eller 
kun ved veksling i signaturerne (jfr. underskrift 
til fig. 1); sidder to åbninger - f.eks. dør og vin-
due - over hinanden, således at de skærer hinan-
den i planen, er den øverste vist ved punkterede 
linjer uden skravering. I bygningsdele med flere 
stokværk er kun det nederste givet i hovedpla-
nen. Tværsnittene er tegnet i målestok 1:50 og 
gengives i 1:150. De er som regel lagt i skibets 
østligste fag og set mod øst, således at tr iumf-
væggen tegner sig i opstalt. Hvad der gennem 
triumfbuen måtte kunne skimtes af koret, er 
ikke medtaget, og inventar er udeladt ligesom 

struments of punishment - if any - viz. pillory 
and iron collar. 

Each description of a church is accompanied 
by a ground-plan, and often a cross-section of 
the building. Ground-plans are drawn to a scale 
of 1:100 and reproduced to a scale of 1:300. Dif-
ferent building phases and periods are shaded 
according to a chronological key (fig. 1). When 
not otherwise signified on a drawing or plan, 
north is uppermost. Drawings and plans are ar-
chitectural and, with the exception of medieval 
stone altars, font bases and benches, fittings are 
usually excluded. Neither wooden ceilings nor 
roof constructions are shown, but vault ribs and 
arches are denoted by dotted lines, and ribs with 
moulding by triple lines. Windows with iron 
frames are denoted by a single line, wooden 
frames by two. Doors are treated as openings, 
and their component parts are given by dotted 
lines. Structural alterations to the fabric are 
shown by changing to the appropriate chron-
ological key, if the contours are known of open-
ings later walled up they are drawn in, other-
wise a change of sign is given. If two openings, 

Fig. 1. Kirkeplanernes signaturer. a. Romansk tid, o. 
1050-1250. b. Tilføjelser fra romansk tid. c. Gotisk 
tid, o. 1250-1550. d. Renæssancetid, o. 1550-1650. 
e. Efter 1650. f. Formodet renæssancetid. g. Er to 
sammenstødende mure med ensartede signaturer 
ikke samtidige, vises dette ved, at murflugtslinjen af 
den ældre mur er fortsat gennem sammenstødet eller 
ved vendt signatur. h. Kendes tilmurede åbningers 
form ikke nøjagtigt, angives dette ved, at alderssig-
naturerne mødes uden skillestreger. Brudlinje i mur 
med ensartet signatur angiver et byggestop. 

Fig. 1. Key to ground-plans. a. Romanesque period, 
c. 1050-1250. b. Romanesque additions. c. Gothic 
period, c. 1250-1550. d. Renaissance period, c. 1550-
1650. e. After 1650. f. Probably Renaissance period. 
g. If two adjacent walls with the same signature are 
not in fact contemporary the older wall course is 
indicated either by continuing it through the join or 
by reversing the hatching. h. If the shape of a 
blocked opening is not certain, no dividing line 
separates the signatures. Breaks in walls of the same 
period indicate a halt in building activity. 
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Fig. 2. Skematisk fremstilling af en romansk lands-
bykirke af kamp og brudsten i dens oprindelige 
tilstand. Hele bygningen, der består af apsis, kor og 
skib, hviler på sokkel med to fremspring, det under-
ste et almindeligt, retkantet skifte, det øverste skrå-
kantet. Murene dækkes af puds. På skibet viser 
afskallet puds, at kirkens hjørner og (rundbuede) 
muråbninger er sat af kridt- eller frådstenskvadre af 
meget vekslende størrelse og format, mens murvær-
ket ellers er af rå og kløvet kamp i temmelig jævne 
skifter; et par steder har man udnyttet småt, flage-
agtigt materiale ved at stille stenene skråt, »opus spi-
catum«. I lysningen af de små, højtsiddende vinduer, 
der udvider sig tragtformet til begge sider, er der ved 
opførelsen indmuret egetræsrammer. Døren har 
rundbuet stik af kilesten. I det indre ses kirkens 
hovedalter stående i den med halvkuppelhvælv dæk-
kede apsis samt, mellem kor og skib, tr iumfbuen, der 
har skråkantede kragbånd og flankeres af sidealter-
nicher, hver med sit sidealter; ved langvæggene er 
murede bænke. I kor og skib er der flade lofter af 
planker, sømmet på undersiden af bjælkerne eller 
henlagt ovenpå. Tagværket karakteriseres ved, at 
spærene, der foroven sammenholdes af hanebånd, 
ved hjælp af skråstivere er forstøttet ned på lofts-
bjælkerne (bindebjælkerne), under hvis fremspringen-
de hoveder der som lukke i tagskægget er fastgjort 
sugfjæle, notet i murremmen; de øvrige samlinger er 
bladede eller delvis tappede. Tagbeklædning af spån 
eller »bæverhaler« af ældste type. 

Fig. 3. Samme kirke i slutningen af middelalderen, 
efter flere ombygninger helt gotisk præget. I tiden o. 
1350-1450 har det romanske skib fået to fag kryds-
hvælvinger af munkesten. Som støtte for disse er der 

Fig. 2. Schematic drawings of a Romanesque village 
church in its original state, built of rubble and dressed 
stone. The building - comprising apse, chancel and 
nave - rests on two projecting base-courses, the 
lower course rectangular, the uppermost chamfered. 
The walls are plastered and beneath the plaster are 
ashlars (limestone and calcareous tufa) of varying 
shapes and sizes for the quoins and round-arched wall 
openings. The masonry of the walls is otherwise 
granite - boulders or split rubble - laid in fairly even 
courses. Sometimes narrow chips of stone are used 
for herring-bone work, opus spicatum. The high nar-
row windows are double-splayed, their oak frames 
built into the recesses. The round-arched doorway 
has voussoirs. Inside, the altar stands beneath the 
half-cupola of the apse. The chancel arch with cham-
fered imposts is flanked by two altar niches, each 
with its side altar. Stone benches are built-in parallel 
with the longitudinal walls of the nave. The flat 
wooden ceiling over the nave and chancel is of 
planks, either nailed to the underside of the beams or 
laid over them. A characteristic of the roof construc-
tion is that the rafters, strengthened by collar beams, 
are braced to the tie beams by means of struts. Fascia 
boards below the ends of the tie beams beneath the 
eaves are let into a groove in the wall plate. The other 
joints are either scarfed or partially mortised. Shingles 
or the earliest type of narrow tile, "beaver's tail", 
cover the roof. 

Fig. 3. The same church at the close of the Middle 
Ages. After several alterations it has a marked Gothic 
appearance. Between c. 1350-1450 two bays of brick 
vaulting were installed in the Romanesque nave. The 
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ved væggene rejst dobbeltfalsede piller, der i veder-
lagshøjde er afsluttet med kragbånd, hvis profil består 
af skråkant over rundstav, adskilt af et almindeligt 
skifte. Skjoldbuerne ved væggene og den tværgående 
gjordbue, der alle er spidsbuede og helsten brede, 
kantes af rundstave langs de halvstens hvælvingskap-
per. De halvstens ribber er uprofilerede. Af langhusets 
romanske vinduer er det vestre par blevet dækket af 
hvælvingspiller og derfor tilmurede; kun det østre par 
har endnu kunnet benyttes. O.1500 er kirken så blevet 
omdannet til en sengotisk langhuskirke, idet apsis og 
kor er blevet nedbrudt og skibet forlænget to fag mod 
øst. I stedet for sokkel har det nye bygningsafsnit en 
kraftig syld af store kampesten. I murværket, der står 
blankt, er en del romanske kridt- og frådstenskvadre 
blevet genanvendt og ses uregelmæssigt fordelt i bæl-
ter, men ellers er materialet munkesten i munkeskifte, 
de mørkbrændte sten formuret som bindere, der 
enkelte steder danner en slags rudemønster. I syd ses i 
hvert af de to fag et stort, falset, fladbuet vindue; et 
tilsvarende har samtidig fortrængt det sydøstligste af 
skibets romanske vinduer. I det indre er de samtidige 
hvælv indbygget i væggene, hvorfor hvælvingspiller 
og særlige skjoldbuer mangler. Kun i sammenstødet 
med det østligste af de ældre hvælv i skibet har det 
være nødvendigt at opføre en ekstra gjordbue, hvi-
lende på spinkle vægfremspring. Hvælvingerne er i 

vaults spring f rom recessed wall-piers with moulded 
imposts (chamfered above roll, separated by a plain 
course). The pointed wall ribs and transverse ribs are 
one brick in width and have rolls marking the spring-
ing lines of the half-brick cells. The half-brick ribs 
have no moulding. The two Romanesque west win-
dows of the nave were blocked by the piers of the 
vaults and were therefore bricked up, only the two 
eastern ones let in the light. Circa 1500 the church was 
transformed into a late Gothic structure when the apse 
and chancel were pulled down and the nave was 
extended by two bays of the east. There are no base 
courses and the extension rests on a solid groundsill of 
boulders. The walls are built of unfaced bricks inter-
spersed with Romanesque ashlars (limestone and cal-
careous tufa) irregularly re-used in horizontal bands. 
The bricks are laid in monk 's bond (2 stretchers, 1 
header), dark bricks are used as headers - sometimes in 
a kind of lozenge pattern. To the south each of the two 
bays has a large recessed window with a segmental 
arch, a similar window has replaced the south-eastern 
window of the Romanesque nave. Inside, the contem-
porary vaults are built into the walls which explains 
the absence of piers and wall ribs. Where the new 
vaulting meets the old an additional transverse rib, 
springing f rom a slender wall pier is necessary. The 
vaults are otherwise of the same type as the earlier 
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øvrigt af samme type som skibets, dog mangler der 
rundstave langs kappekanterne. Op ad østvæggen ses 
kirkens hovedalter. Ved samme lejlighed er det ro-
manske skibs mure blevet forhøjet, og hele bygningen 
har fået muret gesims, bestående af to udkragede 
skifter, samt nyt tagværk og nye gavle. Tagværket, 
der har to lag hanebånd, er af krydsbåndstype. Hvert 
krydsbånd er forneden bladet til den korte, vandrette 
spærsko, krydser den på denne rejste spærstiver samt, 
højere oppe, det underste hanebånd og er med sin 
anden ende bladet fast til det modsatte spær. Gavlene 
har kamtakker, afdækket med munketegl (munke og 
nonner); hele taget er hængt med det samme materi-
ale. Foran syddøren er der rejst et våbenhus. Døren, 
der er falset, er rundbuet med spidsbuet spejl. Gavlens 
dekoration består af syv højblændinger med varie-
rende afdækninger - aftrappet, vandret, spærstikfor-
met og spidsbuet. De hertil svarende syv kamtakker 
afsluttes foroven med svage, vandrette udkragninger, 
»bryn«, og er hængt med munketegl. I denne sengo-
tiske langhuskirke har der ikke været noget egentligt, 
arkitektonisk markeret skel mellem kor og skib som i 
den ældre, romanske. I stedet har det som kor 
tjenende østligste fag været adskilt fra resten af kirken 
ved et trægitter, foran hvilket eventuelle sidealtre har 
været anbragt. 

vaulting but without rolls marking the springing lines 
of the cells. The altar stands in front of the east wall. 
The walls of the Romanesque nave are heightened and 
the entire building has a cornice of two stepped (brick) 
courses. The roof and gables are likewise renewed. 
The roof construction with two sets of collar beams is 
of the cross-brace type. Each cross-brace is mortised 
below to a short horizontal piece, then to a strut, and 
higher up to a collar beam, and finally to the upper 
end of the rafter opposite. The gables have corbie-
steps with a tile coping, and the roof is tiled with red 
medieval tiles. A porch added to the south entrance is 
decorated by seven recesses terminating in a variety 
of ways: corbie-stepped, horizontal, triangular-
headed and pointed. Corbie-steps correspond with the 
number of recesses, and they finish with a slightly 
projecting horizontal course and a tile coping. Unlike 
the Romanesque church there is no structural divi-
sion between chancel and nave, instead the east bay 
serves as the chancel; it is separated from the rest of 
the church by a wooden lattice. Side altars would 
possibly flank this lattice on the nave side. 

på planerne. Gengivelsen af tagmateriale, lægter 
og nye tagværker gør ikke fordring på punktlig 
nøjagtighed. Hvor det skønnes rimeligt, er vin-
duer og ejendommelige enkeltheder uden for 
snittet projiceret ind på tegningen. 

Bygningsbeskrivelsernes orden er aldersføl-
gen, de ældste dele først, de yngste sidst; også 
omdannelser - for så vidt de er af større omfang 
- er indføjet i deres historiske rækkefølge; dog 
behandles bygningsafsnit, der er genopført af 
oprindeligt materiale og på oprindelig plads 
(f.eks. apsis, kor), i sammenhæng med de op-
rindelige. Er bygningsdelene jævngamle, eller 
er aldersfølgen usikker, går beskrivelsen i reglen 
fra øst mod vest, fra neden og opefter, fra det 
ydre til det indre; tårnets underrum beskrives 
dog før trappehuset og de øvre stokværk. 

Ved omtalen af de romanske kirkebygninger 
beskrives således kun, hvad der er bevaret fra 
den ældste byggeperiode, og på lignende måde 
nævnes i gotiske eller senere bygningsdele kun 
de enkeltheder, der er jævngamle med murene. 
At en romansk kirke har fået senmiddelalderlige 
gesimser eller kamtakker på gavlene, omtales 

e.g. door and window, are superimposed so 
that they intersect each other on the same plane, 
the uppermost is denoted by a dotted outline 
without hatching. If part of a building has more 
than one storey only the first is denoted on the 
ground-plan. Cross-sections are drawn to a scale 
of 1:50 and reproduced to a scale of 1:150; they 
are usually f rom the easternmost bay of the nave 
looking east, so that the east wall and the chan-
cel arch are elevations. What can be glimpsed 
through the arch leading into the chancel is not 
drawn in, and fittings are excluded as in the 
ground-plans. Roofing, tiling battens and new 
roof structures are not shown with great exacti-
tude. Windows and significant details are pro-
jected into the drawing when seemed necessary. 

The architectural description begins with the 
earliest structure and concludes with the latest. 
Extensive alterations are given in chronological 
order. However, alterations are mentioned in 
context with the primary description when the 
original materials have been re-used in the same 
part of the building (viz. apse, chancel, etc.). If 
the fabric of a church is of one period, or if the 
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altså først i afsnittet om gotiske ændringer, og 
på tilsvarende måde er eftermiddelalderlige æn-
dringer og tilføjelser oftest behandlet i et selv-
stændigt afsnit. Forsvundne (til)bygninger om-
tales sædvanligvis efter de eksisterende; en fast 
undtagelse er spor efter trækirker. Gennemgan-
gen af kirkebygningernes enkelte afsnit følges af 
en redegørelse for eftermiddelalderlige istand-
sættelser og vedligeholdelser såvel som for 
eventuelle hovedrestaureringer. Herefter be-
handles alle tagværker, og undertiden vil det på 
dette sted være hensigtsmæssigt at give en til-
svarende samlet behandling af gulve, vinduer og 
opvarmning. Bygningsbeskrivelsen afsluttes 
med en kort oversigt over kirkens nuværende 
tilstand. Til slut nævnes solure og vindßøje. 

Ved bygningsbeskrivelsen er det underfor-
stået, at almindelige (sen)gotiske hvælvingskap-
per altid er halvsten tykke, ligesom de ribber, 
hvis bredde angives som halv- eller kvartstens, 
er retkantede og uprofilerede. 

De mål, der gives på romanske murhøjder, er 
kun omtrentlige, især da terrænet oftest er hæ-
vet og murenes øvre skifter ændrede eller om-
murede; adskillige mål er ikke noteret i teksten, 
men fremgår af tegningerne. Murstensmål med-
tages, så vidt det er muligt og skønnes af værdi. 
Angående de vigtigste skiftegangstyper og en-
keltheder som blændinger, døre, gavle, hvæl-
vinger, vinduer m.m. henvises til fagordbogen 
og dens illustrationer. 

GLASMALERIER, LOFTSMALERIER OG 
KALKMALERIER 

Glasmalerier samt lofts- og kalkmalerier be-
handles almindeligvis i selvstændige afsnit og 
således, at malerierne inden for den enkelte 
gruppe skildres i kronologisk rækkefølge. Så-
fremt der kun foreligger sparsomme oplysnin-
ger, kan disse være indføjet som et sidste afsnit 
under bygningen. 

Kalkmaleribeskrivelsen indledes som oftest 
med en redegørelse for fremdragelse og restau-
rering. Omtalen af den enkelte udmalings bille-
der bevæger sig fra øst mod vest i overensstem-
melse med værkets almindelige princip, dog så-

sequence of alterations is uncertain, the descrip-
tion usually runs f rom east to west, f rom the 
ground upwards, and the exterior is taken be-
fore the interior. The ground floor tower cham-
ber is described before the turret stairs and the 
upper storeys. 

Therefore, when referring to Romanesque ar-
chitecture only existing fabric f rom this early 
period is described. Similarly in Gothic fabric or 
later, details are only described when contempo-
rary with the walls. For example, the addition of 
cornices or corbie-stepped gables to a Roma-
nesque church in late medieval times falls under 
the heading of Gothic alterations. Post-medieval 
changes and additions are likewise usually re-
corded separately. Buildings and extensions 
which no longer exist are generally mentioned 
after the existing fabric except when traces of a 
wooden church have been detected. After the 
building phases of the church follows an ac-
count of post-medieval repairs and upkeep as 
well as any large-scale restoration. All roof con-
structions are then described, and sometimes a 
general description of flooring, windows and 
heating arrangements is called for. The architec-
tural description concludes with a brief survey 
of the present condition of the church. In con-
clusion sundials and weathervanes are recorded. 

It is understood when an ordinary (late) Go-
thic vault is mentioned, that the vault cells are 
half a brick thick, and that ribs a half or quarter 
brick wide are right-angled without moulding. 

The height measurements of Romanesque walls 
are only approximate because of raising ground 
levels and changes or rebuilding along the upper 
courses of wall. Most measurements are shown 
on the plans and drawings rather than given in 
the text. Brick measurements are recorded when 
possible if these are considered of interest. The 
most important types of bond, and details such 
as windows, doors, vaults gables, recesses, tur-
ret stairs, etc. are given in the glossary. 

STAINED GLASS, P A I N T E D CEILINGS 
A N D WALL-PAINTINGS 

Generally stained glass, painted ceilings and 
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ledes, a t h e n s y n til en even tue l i k o n o g r a f i s k 
r æ k k e f ø l g e t i lgodeses . H ø r e r f o r s v u n d n e m a l e -
rier s a m m e n m e d sådanne , s o m e n d n u e r s y n -
lige, h v a d en ten de t t e er i selve k i r k e r u m m e t 
eller på o v e r v æ g g e n e , behand le s de i s a m m e n -
h æ n g . 

wa l l -pa in t ings are t rea ted separate ly , an d the 
pa in t ings o f each g r o u p are desc r ibed in c h r o n -
ological o rde r . I f little i s k n o w n , w h a t i n f o r m a -
t ion the re i s m a y s i m p l y be a d d e d to t he e n d o f 
t he a rchi tec tura l desc r ip t ion . 

Desc r i p t i o n s o f wa l l -pa in t i ngs are usua l ly 
p r eceded by an accoun t o f the i r d i s cove ry an d 
r e s to ra t ion . T h e m o t i f s are t aken f r o m east t o 
w e s t in accordance w i t h t he genera l pr inc ip les , 
b u t o b v i o u s l y an i conog raph i ca l s equence i s d e -
scr ibed in the cor rec t o rde r . I f ob l i t e ra ted w a l l -
pa in t ings o n c e f o r m e d a s equence w i t h t hose 
still in tact , e i ther b e l o w or a b o v e the vaul ts , 
t h e y are r e c o r d e d toge the r . 

I N V E N T A R 

Besk r ive l s e rne af k i rke rnes i n v e n t a r er o r d n e t i 
r æ k k e f ø l g e f ra øs t til ves t , f r a alter til k lokke r , 
o m e n d m e d visse afvigelser , s o m vil f r e m g å a f 
f ø l g e n d e ove r s ig t o v e r d e enke l t e g r u p p e r . 

alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), si-
dealterborde (med do.), alterbordsforsider og -pa-
neler (antemensale), alterklæder 

altertavler, sidealtertavler, løse helgenfigurer og min-
dre krucifikser 

altersølv (kalk, disk, oblatæske, alterkande), herun-
der berettelsestøj (sygekalk m.m. ) 

alterstager og andet mindre alterudstyr, såsom alter-
bøger, bogstole, alterbordskrucifikser, mon-
stranser, røgelseskar, akvamaniler, vandkedler, 
processionsstager og -kors, messehagler, bispe-
stave, signeter, skriftetavler, messeklokker, brude-
sølv osv. 

alterskranker (knæfaldsskranker) 
læsepulte 
helgenfaner 
døbefonte, dåbsfade, dåbskander, fontelåg, fonte-

himle, dåbstøj, fontegitre, vievandskar 
korbuekrucifikser 
korgitre 
prædikestole, lydhimle, prædikestolsdøre, timeglas 
stolestader, herunder korstole, skriftestole, præste-

stole, degnestole, herskabsstole 
kister og skabe, herunder monstransskabe 
pengeblokke, pengebøsser, pengetavler, klingpunge 
standure 
dørfløje 
pulpiturer 
orgler 

F I T T I N G S 

T h e desc r ip t ion o f f i t t ings i s g iven f r o m east t o 
wes t , f r o m altar t o bells, b u t w i t h s o m e e x c e p -
t ions a s s h o w n b e l o w : 

altars (with confessio, reliquaries), side altars (with 
confessio, reliquaries), frontals, panels, altar cloths 

altar-pieces, and of side altars, separate effigies of 
saints and smaller crucifixes 

altar plate (chalice, paten, wafer box, wine jug), in-
cluding sacramental vessels (chalices for the sick, 
etc.) 

altar candlesticks and small altar furnishings such as 
service-books, altar crosses, monstrances, censers, 
ewers, aquamaniles, water receptacles, proces-
sional staffs and crosses, chasubles, crosiers, seals, 
confessional boards, sacring-bells, bridal silver 
(crown, crucifix, etc.) 

altar rails (and kneelers) 
lecterns 
saints' banners 
fonts, baptismal dishes and ewers, font covers, font 

canopies, christening robes, font rails, aspersoria 
chancel arch crucifixes 
chancel screens 
pulpits, hour glasses 
pews, also choir stalls, confessionals, priests' chairs, 

chairs for parish clerks, manorial pews 
chests, cupboards, incl. monstrance tabernacles 
alms posts, collecting-boxes, collection trays and bags 
longcase clocks 
doors 
pew galleries 
organs 
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salmenummertavler, præsterækketavler og andre tav-
ler 

»løse« malerier, f.eks. præstemalerier 
lysekroner, lampetter 
kirkeskibe og andet ophængt (her også hatteknager, 

undtagen når disse er i direkte forbindelse med sto-
lestader) 

ligbårer, ligtøj, ligvogne, jordpåkastelsesspader og 
lign. 

tårnure, urskiver (solure behandles under bygning) 
klokker, klokkestole 

Ældre træinventar er, når intet andet nævnes, 
af eg. Yngre, malet inventar fra 17-1800rne er 
som regel af fyrretræ, billedhuggerarbejde fra 
1700rne ofte af lindetræ. 

Ved stafferede træarbejder beskrives snitvær-
ket først, derefter malerarbejde og malerier. Af 
denne gruppering fremgår altid, om en indskrift 
er skåret eller malet. 

Ved malerier anføres, om der er malet med olie 
eller tempera på en grund af træ, sten, kobber 
eller lærred. 

Alterborde, der i stort tal består af fast mur-
værk fra middelalderen, er i reglen overkalket 
og helt eller delvis dækket af træværk, som ikke 
kan fjernes, hvorfor nøjagtig angivelse af ma-
teriale og mål kan være vanskelig eller umulig. 
Målene giver først pladens størrelse, længde-
bredde, og til sidst bordets højde. Helgengraven 
med den lille relikviekapsel (eller -gemme), som 
efter katolsk skik skulle nedlægges i hvert alter-
bord, kan kun omtales i de få tilfælde, hvor den 
er eller har været tilgængelig. 

Altersølv. Hel eller delvis forgyldning nævnes 
kun i særlige tilfælde. Mesterstempler findes i 
reglen afbildet i Chr. A. Bøjes håndbog (Bøje), 
til hvis numre der henvises. Er mærket ikke 
gengivet, henvises til den side, hvor den pågæl-
dende sølvsmed er omtalt. Indsats og særkalke 
nævnes ikke. 

Alterstager og lysekroner er, hvor intet andet 
nævnes, støbt af messing, en legering, hvis ho-
vedbestanddele er kobber og zink. I ældre kilder 
findes benævnelserne »kobber« og »malm« an-
vendt i flæng og tilsyneladende helt beroende på 
legeringens farve. De ældre genstande er i reglen 
af en mørkere legering end de yngre. 

Ved beskrivelser af døbefonte opgives kum-

psalm and hymn boards, boards listing the incum-
bents, other boards 

paintings (not part of other fittings or monuments) 
chandeliers and candle brackets 
ships and other hanging items or fixtures (including 

hat pegs except those affixed to pews) 
biers, shrouds, hearses, spades for earth sprinkling on 

coffins, and other funerary items 
tower clocks (sundials are described with the archi-

tecture) 
bells, bell frames 

When not otherwise indicated, all early wood-
en fittings are oak. Later painted furniture - 18th 
and 19th centuries - is usually pine, 18th century 
wood sculpture is often in limewood. 

When describing painted wood carving and 
joinery, the woodwork is taken first, and the 
paintwork and paintings afterwards. From this 
it follows whether an inscription is carved or 
painted. 

Painting materials are always specified: wheth-
er oils or tempera on wood, stone, copper or 
canvas. 

Altars. A large number of altars are medieval, 
built either of stone or brick, usually white-
washed, and either wholly or partly concealed 
by woodwork which cannot be removed. Con-
sequently, it is sometimes difficult, even impos-
sible, to ascertain their measurements and build-
ing materials. Firstly, the measurements of the 
top are given, length - breadth, and secondly 
the height. The Roman Catholic custom of de-
positing reliquaries in altars is only mentioned if 
the reliquaries are or have been accessible. 

Altar plate. Silver gilt is only mentioned in 
special circumstances. Goldsmiths' and silver-
smiths' marks are usually recorded in Chr. A. 
Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før 1870. 
Revideret og udvidet udgave. I—III, Kbh. 
1979-82 (Bøje) and reference numbers to these 
are then given, but if a mark is unlisted, the 
source referring to the silversmith is recorded; 
special liners and insets are not mentioned. 

Candlesticks and chandeliers. When not other-
wise stipulated, candlesticks and chandeliers are 
cast in brass, an alloy composed chiefly of cop-
per and zinc. In early records the terms »cop-
per« and »brass« are used at random, evidently 

Danmarks Kirker, Odense 2 
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mens tværmål foroven samt den fulde højde, 
hvis den kendes. 

Dåbsfade. De som sydtyske arbejder beteg-
nede, der formentlig er tilvirkede i Nürnberg i 
1500rne, er af ret svært metal, og deres relieffer 
er prægede eller rettere drevne i hule forme 
(stanser). De som nederlandske eller hjemlige 
betegnede arbejder fra 1600rne er som regel af 
messingblik. 

Tårnure. Værket er altid af jern. 
Klokker. Tvm. betegner tværmålet af klok-

kens munding. 
Klokkestolen er, hvis intet andet nævnes, til to 

klokker. 

G R A V M I N D E R 

Gravminderne opføres som regel i følgende ho-
vedgrupper: 

middelalderlige grave 
gravfund (herunder også dele af klædedragter) 
epitafier og mindetavler 
gravsten, gravtræer, gravrammer 
eftermiddelalderlige kapeller med tilhørende sarkofa-

ger eller kister og kisteplader 
eftermiddelalderlige krypter med tilhørende sarkofa-

ger eller kister og kisteplader 
sarkofager og kister uden tilknytning til bevarede ka-

peller eller krypter 
»løse« kisteplader 
gravudstyr (rustning, våben, skjold, faner osv.) 
kirkegårdsmonumenter 
runesten i eller ved kirken (for så vidt de ikke er mid-

delalderlige gravsten) 

Hvis en enkelt adelsfamilie har talrige grav-
minder i en kirke, kan disse dog samles slægts-
historisk under hensyn til mindesmærkernes 
art. 

Inden for de enkelte grupper er ordningsprin-
cippet aldersfølge. Kendes forfærdigelsesåret, 
nævnes det først; ellers må dødsåret eller typen 
blive bestemmende for rækkefølgen. De på 
gravminder fra 1500rne og 1600rne almindelige 

based entirely on the colour of the alloy. Old 
specimens usually appear to be cast in a darker 
alloy than later ones. 

Descriptions of fonts include the measurement 
of their upper diameter and, when possible, 
their full height. 

Baptismal dishes described as South German 
craftsmanship were probably made in Nürnberg 
in the 1500s. They are of heavy brass with em-
bossed reliefs (stanzer). Baptismal dishes f rom 
the Netherlands or of Danish origin date f rom 
the 1600s and are usually of sheet brass. 

Tower clocks. The works of tower clocks are 
always of iron. Sundials are recorded in the ar-
chitectural section. 

Bells. The letters tvm. indicate the diameter of 
the mouth of the bell. 

Bell frames, if not otherwise specified, are for 
two bells. 

GRAVES A N D M O N U M E N T S 

Graves and monuments usually fall into the fol-
lowing categories: 

medieval graves 
grave finds (including fragments of clothing) 
wall monuments and memorial tablets 
tombstones, floor slabs, etc. 
post-medieval chapels with sarcophagi or coffins and 

coffin plates 
post-medieval crypts with sarcophagi or coffins and 

coffin plates 
sarcophagi and coffins not in chapels or crypts 
loose coffin plates 
funeral trappings (armour, weapons, escutcheons, 

banners etc.) 
churchyard monuments 
runestones (if not medieval tombstones) in or near 

churches 

If a church contains numerous graves and 
monuments belonging to one noble family, 
these are grouped together regardless of type. 

The sequence within each of the categories 
listed above is according to age. If known the 
date of origin is given first, the criterion is oth-
erwise the year of death or the type represented. 
Ancestral coats of arms commonly found on 
16th and 17th century sepulchral monuments 
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lange anerækker af adelige våbenskjolde beskri-
ves ikke, og disses slægtsnavne opregnes ikke; 
kun tallet (8, 16, 32 aner) nævnes. 

Ved mål angives højde før bredde; ved trapez-
formede gravsten nævnes både største og mind-
ste bredde. Da gravminderne ofte i tidens løb 
har skiftet plads, citeres ældre oplysninger om 
deres anbringelse. Når gravsten endnu ligger på 
oprindelig måde, er de orienteret efter gravene, 
hvori de døde lagdes med hovedet i vest og fød-
derne i øst. 

Runesten, der er opstillet på kirkegården eller i 
kirken (våbenhuset), nævnes ganske kort, deres 
indskrift citeres efter Erik Moltke, Runerne i 
Danmark og deres oprindelse, Kbh. 1976 (Moltke, 
Runerne). 

INDSKRIFTER 

Kirkeinventarets indskrifter af historisk indhold 
citeres ord- og bogstavret. Bogstavtyperne gen-
gives ikke typografisk, men omtales i teksten, se 
fagordbog: skrift. 

Indskrifter af religiøst indhold citeres kun 
undtagelsesvis fuldstændigt, men indholdet an-
tydes ved henvisning til bibelstedet. 

Gravmindernes ofte meget lange indskrifter 
kan af pladshensyn ikke aftrykkes fuldstændigt, 
og af de personalhistoriske indskrifter bliver 
kun de, der er ældre end 1550, gengivet ord- og 
bogstavret. Af de yngre gives der et udtog med 
alle indskriftens positive oplysninger om perso-
nerne og deres livsforhold, samt om selve min-
desmærkets tilblivelse. Almindelige formularer 
som »her ligger begraven« (betegnelse for adels-
personer), »ærlig og velact« (borger), »vellærd« 
(præst) og lignende udelades i reglen så vel som 
enevoldstidens mere blomstrende titelsprog. 
Ærevers og andre digte citeres kun udførligere, 
hvis de på grund af digternavn eller ejendom-
meligt indhold har mere end almindelig inter-
esse. I udtogene, der i alle tilfælde gengives på 
dansk, citeres person- og stednavne bogstavret, 
men latinske navne sættes i nominativ, og den 

and memorials are not described, nor are ances-
tral names listed; only the number of coats of 
arms is given (8, 16, 32). 

Measurements are given with height first fol-
lowed by breadth. In the case of trapeziform 
tombstones both the maximum and minimum 
breadths are given. If monuments have been 
moved, earlier records are quoted which give 
details of their former position. When a tomb-
stone is still in its original position the orien-
tation corresponds to the grave, viz. the de-
ceased has been interred with head to the west 
and feet to the east. 

Runestones standing in the churchyard or in 
the church (porch) are briefly recorded. Their 
inscriptions are given after E. Moltke, Runerne i 
Danmark og deres oprindelse, Kbh. 1976 (Moltke, 
Runerne). English edition: Runes and Their Ori-
gin Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985. 

INSCRIPTIONS 

Inscriptions with a historical content on fittings 
are copied verbatim. The script is not typo-
graphically reproduced, but the type of script is 
recorded (cf. glossary: skrift). 

Only in exceptional cases are inscriptions 
with a religious content quoted in full, other-
wise a biblical reference is given. 

Inscriptions on tombstones and memorial 
tablets are often very long, and space restric-
tions prevent full quotations. Biographical in-
scriptions are only quoted word for word if they 
are before 1550. Details of biographical interest 
f rom later inscriptions are recorded together 
with date of origin. Set expressions such as 
»Here lies« and terms of esteem linked with title 
and rank are normally excluded, as well as the 
flowery titular phrases current during the Abso-
lute Monarchy. In memoriam verses and other 
poetry are only quoted if the identity of the poet 
or the poem deserves special attention. The ex-
cerpts are printed in Danish, proper names and 
place names are spelt verbatim, but Latin names 
are declined in the nominative with the Danish 
form added if this is known f rom other sources, 
or if there is no doubt (Johannes, Jens, Hans). 

2* 
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danske form vedføjes, hvis den er kendt af an-
den vej, eller ikke frembyder nogen tvivl, hvad 
der som bekendt ikke sjældent er tilfældet (Jo-
hannes, Jens, Hans). 

Fuldstændigt citerede latinske indskrifter 
oversættes, når undtages en del meget hyppigt 
forekommende sætninger. 

I indskriftsgengivelser og udtog anvendes føl-
gende tegn: 

[!] Udråbstegn, efter urigtigt stavede ord. 
( ) Rund parentes, dvs. opløsning af forkor-

telser og suppleringer. 
[]Skarp parentes, dvs. udgiverens tilføjelse 
af ødelagte bogstaver, som efter sammen-
hængen eller afskrifter kan suppleres med 
sikkerhed. 

< > Kantet parentes, dvs. senere tilføjelser, der 
hyppigt forekommer i gravskrifter, der er 
hugget eller malet før vedkommende per-
sons død. 
�Tomme, ikke udfyldte pladser, især i 
dødsdatoer og dødsår. 

Foreligger en indskrift trykt, nævnes dette 
som regel i noterne. I de fleste tilfælde findes 
fuldstændige afskrifter i Nationalmuseets arkiv 
(Afdeling for oldtid og middelalder). 

ARKIVALIER 

De i arkiverne beroende kilder (regnskaber, visi-
tatorier, synsforretninger, korrespondance osv.) 
vil af praktiske hensyn blive opdelt på følgende 
måde: Akter, der angår adskillige kirker, er an-
ført nedenfor s. 52. Akter, som kun vedrører én 
eller ganske få kirker, vil blive opregnet under 
»kilder og henvisninger« til de omtalte kirker. 

Latin inscriptions quoted in full are accompa-
nied by a Danish translation with the exception 
of frequently occurring set phrases. 

The following symbols are adopted when 
transcribing inscriptions: 

[!] Exclamation mark - after incorrectly spelt 
words. 

( ) Round brackets - expanded abbreviations 
and additions. 
[]Square brackets - editorial addition of 
missing letters evident from the context 
or from earlier transcriptions. 

< > Pointed brackets - later additions, fre-
quently made to epitaphs carved or 
painted before the death of the subject. 
�Rectangle - empty space, especially in the 
case of dates of death. 

If an inscription has been published the fact is 
usually mentioned in the notes. Full transcrip-
tions are usually filed in the archives of the Na-
tional Museum, Copenhagen. 

RECORDS 

For practical reasons archival sources (accounts, 
visitations, appraisals, correspondence, etc.) are 
divided as follows: documents with references 
to numerous churches are given below p. 52; 
documents referring to one or very few 
churches are given in the notes and references to 
the churches in question. 
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Der henvises i øvrigt til gængse opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 
1300-1700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteratursel-
skab, Kbh. 1919-54; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Udg. af de fem nordiske lande. 
I-XXII, Kbh. 1956-78; Dansk kulturhistorisk opslagsværk, I—II, Kbh. 1991; Sven Tito Achen, Danske 
adelsvåbener, Kbh. 1973; Bjarne Jørnæs, Stilarternes kavalkade, Kbh. 1975; samme, Kunst og arkitektur, 
Kbh. 1976; R. Broby-Johansen, Kunstordbog, Kbh. 1977; Gorm Benzon og Anders Nielsen, Danske 
bygningsudtryk, udg. af Kreditforeningen Danmark, Kbh. 1983. Endvidere Dansk historisk Fælles-
forenings håndbøger, specielt Anders Bæksted, Danske indskrifter, Kbh. 1968; Povl Eller, Historisk 
ikonografi, Kbh. 1964; Georg Galster, Mønt, Kbh. 1973; Herluf Nielsen, Kronologi, Kbh. 1967; Poul 
Rasmussen, Mål og vægt, Kbh. 1975; Knud Prange, Heraldik og historie, Kbh. 1977. 

Enkelte, i regnskaber og ældre litteratur hyppigt forekommende, nu forældede gloser er med-
taget og betegnet med †. 

abakus, dækplade over kapitæl 
adosseret, rygvendt 
affasning, skrå afskæring af hjørne eller kant 

(sml. fas) 
affronteret, modvendt, front mod front 
afkostning, udjævning af mørtel eller tyk hvidte-

kalk på en mur ved hjælp af en kost, sml. 
svumme 

afvalmet, se valmtag 
akantus, (akantusbladrække, akantusranke osv., 

sml. akantusmontant, båndakantus), blad-
værk som på det korintiske kapitæl (fig. 21). 
Et fra klassisk-antik kunst stammende mo-
tiv, som efterligner en sydeuropæisk plantes 
(acanthus spinosus) takkede og fligede blade 

akantusmontant, akantusblade på lodret opsti-
gende stængel 

akvamanile, vandkande, som regel af bronze, 
støbt i dyre- eller rytterskikkelse; i katolsk 
messetjeneste brugt ved præstens håndtvæt 

alterbryn, den bort, som fra alterbordspladens 
forkant falder ned over alterklædet og skjuler 
dettes fastgørelse til alterbordet. Oprindeligt 
fæstnet til en af alterdugene, men senere sæd-
vanligvis til alterklædet 

alterkalk, bæger til nadvervinen (fig. 4) 

anhangspedal, pedalklaviatur uden selvstændige 
stemmer, men med koppelforbindelse til et 
manualklaviatur 

ankerbjælke, se muranker 
ankerforskud, se muranker 
ankergang, se hagegang 
antemensale, eller frontale, alterbordsforside 
antependium, alterbordsforhæng 
antikva, se skrift 
apokalyptiske kvinde, den, beskrives i apokalyp-

sen, d.e. Johannes' åbenbaring (Åb. 12,1), 
som klædt i solens strålekrans (solgisel), stå-
ende på månesegl og kronet af stjerner; sam-

Fig. 4. Alterkalke, romansk og gotisk. a. Fodplade. 
b. Standkant. c. Fod. d. Nedre skaftled. e. Knop. f. 
Øvre skaftled. g. Bæger. 
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menblandes i senmiddelalderens kunst med 
Maria med barnet (den apokalyptiske Ma-
donna) 

apostelattributter. Apostlene afbildes (fra o. 1200) 
med de redskaber, hvormed de led martyr-
døden: 1) Andreas (Andreaskors), 2) Bartolo-
mæus (kniv og egen hud), 3) Filip (latinsk 
kors), 4) Jakob den yngre (valkestok eller 
fakbue), 5) Jakob den ældre (pilgrimsdragt 
med ibskal (s.d.), taske og vandringsstav), 6) 
Johannes (kalk med slange), 7) Judas Iskariot 
(pengepung), 8) Judas Taddæus (kølle, helle-
bard eller spyd), 9) Mattias, valgt til apostel 
efter Judas Iskariot (økse), 10) Mattæus (bog, 
sværd, økse, hellebard), 11) Paulus (sværd), 
12) Peter (nøgle(r)), 13) Simon (sav), 14) To-
mas (vinkel) 

apsis, apside, halvrund udbygning, hyppigst ved 

korets østmur (sml. fig. 2) 
apsisbue, buen mellem apsis og kor 
arkade, buestilling. En række buer, båret af søj-

ler eller piller; også om en enkelt bue (tårnar-
kade). Motivet anvendes dekorativt i træskæ-
rerarbejder, på gravsten osv., sml. blændar-
kade, fylding (sml. fig. 31) 

arkitrav, det nederste profilled i en (søjlebåret) 
gesims (sml. fig. 45) 

tastrag, kvadratisk gulvflise af natursten eller 
brændt, undertiden glaseret ler 

atlant, bærende mandsfigur, brugt som støtte 
for en gesims el.lign. (s.d. og karyatide) 

attika, lav etage eller opmuring over krans- eller 

Fig. 5. Buer. a. Rundbue. b. Spidsbue. c. Fladbue. d. 
Fladrundbue (el. kurvehanksbue). e. Trekløverbue. f. 
Køl- eller æselrygbue. g. Styltebue. h. Hesteskobue. 

krongesims i en bygning, også anvendt om 
det parti, som i (fortrinsvis senrenæssance og 
barokke) altertavler og epitafier kan være 
indskudt mellem storstykke og topstykke 

attisk profil, består af en hulning mellem to rund-
stave, af hvilke den nedre i reglen er krafti-
gere end den øvre (sml. fig. 34 g) 

attisk slyngbånd, ornament af to bånd i fortlø-
bende, åbne halvcirkelslyng (sml. ringbæltet 
under kapitælet, fig. 45) 

attribut, kendetegn, symbol; se apostle, dyder, 
evangelister 

balance, horisontalt svingende vægtstang til re-
gulering af ure før anvendelse af pendul 
(fig. 46) 

baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt- eller 
skærmagtigt dække af kostbart stof over en 
trone, et alter el. lign.; 2) fremspringende 
overdækning af træ eller sten over alter eller 
figur; 3) ornamentgitter øverst i gotiske al-
tertavlers felter (fig. 26); 4) overbygning på 
fonte- og prædikestolshimmel (en tilsvarende 
sidder omvendt som underbaldakin under 
prædikestolen (fig. 31)) 

baluster, 1) dværgsøjle med buet skaft; 2) ræk-
værkstremme med profilerede, ofte pærefor-
mede led 

barok, se stilarter 
base, basis, den profilerede del af en søjles fod-

stykke, hvilende på plinten (sml. fig. 45) 
basilika, tre- eller flerskibet kirkebygning, hvis 

midtskib med vinduer når op over sideskibs-
tagene og står i åben forbindelse med sideski-
bene 

basrelief, se relief 
†benhus (ossarium), lille bygning, rum eller 

kasse, hvor man tidligere henlagde de i kir-
ken og på kirkegården opgravede ben 

berapning, tyndt, ikke udglattet lag af mørtel på 
mur, sml. afkostning 

berettelsessæt, eller sygesæt, lille nadversæt (syge-
kalk og disk m.v.) til betjening uden for kir-
ken af syge og døende 

beslagværk, stærkt gennembrudte eller åbent-
komponerede ornamenter, mindende om på-
lagte metalbeslag (sml. fig. 45) 



FAGORDBOG 25 

Fig. 6. Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Til venstre højblændinger; yderst: trap-
pestik og skjoldblænding; derefter: vandret falsede; næstinderst: spærstik; i midten: spidsbuet. Til højre stok-
værksdelt: i midten tre cirkler mellem små pibeblændinger; forneden: blændinger med hængestave. 

biforium, se triforium 
bindbjælke, loftsbjælke, bjælke, der sammenbin-

der de nedre spærender i et spærfag (sml. fig. 
39) 

binder eller kop, mursten, der ligger på tværs i 
muren med kortsiden i murflugten (se skifte-
gang og fig. 36) 

bindering, jernring på ydersiden af kirkediget til 
kirkegængernes heste 

binderstik, se stik 
bindig, liggende i samme lodrette plan som den 

øvrige murflade 
blad, blading, bladet forbindelse, se fig. 2, 3, 40 
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde); 2) 

umalet (snedkerarbejde) 
blindfælg (sml. fig. 46), ring af samme størrelse 

som hammerløftehjulets fælg, anbragt til 
støtte for hammerløftestifterne 

blokskifte, se skiftegang og fig. 36e 
bloktandgesims, se fig. 361 
blændarkade, murfordybning(er) udformet som 

en arkade (s.d.) 
blænding (fig. 3, 6), flad murniche, anvendt en-

ten til pryd for at bryde glatte murflader eller 
for at spare byggemateriale (spareblænding). 
Efter prydblændingernes form taler man om 
højblændinger (rundbuede, spidsbuede, af-

trappede osv.), cirkelblændinger, korsblæn-
dinger, blændingsbånd osv. (se også spejl (s. 
44)) 

†blændingsværk, bindingsværk, forblændet bag 
halvstensmur (dvs. tavlene er helstens og 
rykket så langt frem, at tømmeret kan dæk-
kes bag den yderste halve sten) 

bolus, rødbrunt farvestof, hyppigt brugt i for-
gylderteknik, hvor det påstryges den hvide 
kridering, inden guldbladene pålægges 

bomhul (sml. fig. 22), lille hul i en mur, hvori 
st ikbomme for murstilladset anbringes. I go-
tiske facader står de ofte åbne 

bosse, lille, firkantet eller rundet fremspring på 
sten-, træ- og metalarbejde (sml. diamant-
bosse) 

brandstang, prydstang af træ (ofte med smede-
jernsvindfløj), opsat i toppen af en taggavl, 
fastgjort til det yderste spærfag 

†brixdør, kor(gitter)dør 
bruskværk (fig. 16), de for bruskbarokken sær-

egne ornamenter, af hvilke nogle minder om 
øreflipper, i reglen med bruskagtige knuder 
på kanter og afslutninger og hyppigt inde-
holdende masker. O. 1620-60 

bryn, murfremspring, oftest over dør eller vin-
due, hvis oprindelige funktion er at beskytte 
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Fig. 7. Rudefrise. 

bælgventillade, se vindlade 
bæltegesims, profileret led, der deler en murflade 

vandret (kordongesims) 
bæverhale, se tagsten og fig. 2 
bølgeranke (fig. 11), planteornament med op- og 

nedadbugtende stængel og et sideskud i hver 
bugtning 

bånd, 1) smalle, som regel vandrette, båndlig-
nende murfremspring (sml. kragbånd); 2) 
visse tømmerstykker i tagværk (fig. 39: hane-
bånd) og bindingsværk (skråbånd). Jfr. frise 

båndakantus (fig. 17), vinkelbrudte og bøjede, 
smalle, ofte sammenslyngede bånd, hvortil 
slutter sig (nedhængende) klokkeblomster og 
skedeblade af akantusløv. Modeornament o. 
1700-40, karakteristisk for senbarokken eller 
régencen (s.d.) 

det pågældende sted mod nedsivende vand 
(sml. vandnæse). Murbryn er undertiden til-
lige udnyttet dekorativt og formet som en 
vandret eller buet profilvulst. En udbredt 
version ses ofte benyttet under kamtakkers 
afdækning (sml. fig. 6) 

brystværk, se værk 
bue (fig. 5), afdækning over en åbning eller 

blænding, båret af murvanger, piller eller 
søjler. Sml. buefrise (fig. 9, 10) 

buestik, se stik 

Fig. 8. Trappefrise og sugfjæl. 

caput mortuum, se jernoxyd 
ciselering, behandling med punsel af en metalpla-

des overside til fremstilling af (fordybet) de-
koration (modsat drivning; sml. punsel) 

cloisonné, emaljeringsteknik, hvor tynde metal-
strimler påloddes bundfladen som rammer 
om de enkelte, med farvet glasmasse fyldte 
felter eller celler (også betegnet celleemalje) 

cymbelstjerne, automatisk klokkespil i orgel, ofte 
forbundet med drejelig stjerne i facaden 

†delle, savdelle, savet bræt, planke 
dendrokronologi, dateringsmetode til bestem-

melse af træs alder ved hjælp af årringetælling 
diademhoved, kvindehoved prydet med diadem; 

ofte anvendt, især i renæssancen (fig. 45) 
diamantbosse, -kvader, (sml. fig. 45), pyramide-

eller prismeagtigt fremspring på sten-, træ-
og metalarbejde (sml. bosse) 

disk, patén, tallerken til nadverbrødet (obla-
terne) 

disposition, fortegnelse over stemmerne i et orgel 
dodenkop, se jernoxyd 
dorisk kapitæl, se kapitæl og fig. 21 a 
drager, bjælke, liggende på langs i bjælkelag, 

f.eks. som støtte for bind- eller hanebjælker 
dragerstol, tømret støttekonstruktion, hvori der 

indgår en drager, sml. langstol (fig. 37) 
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dragning, malet tæppedekoration, oftest forne-
den på væg 

drivning, behandling med hammer eller punsel af 
en metalplades underside, enten til udform-
ning af pladen eller til fremstilling af (ophøj-
ede) dekorationer, der som oftest efterbe-
handles med ciselering (sml. punsel) 

dukatmønster, dekoration, bestående af en række 
gennemhullede skiver, trukket på en snor 

†dvælg (duellich), groft, løst (i reglen sort) lær-
red, der nu især bruges som mellemfor 

dyder, 1) de kristne: Tro (Fides) med kors og 
bog, Håb (Spes) med fugl og anker, Kærlig-
hed (Caritas) med børn; 2) kardinaldyderne: 
Klogskab (Prudentia) med slanger, Måde-
hold (Temperantia) med kande og bæger, 
Styrke eller Mod (Fortitudo) med brudt søjle 
og Retfærdighed (Justitia) med sværd og 
vægt 

dyvel, lille, snittet træpind (uden hoved, j fr . 
nagle) til fastgørelse af ornamenter og løsdele 
(i stedet for med søm) og afskåret i plan med 
det fastgjortes flade 

†dønnike, pudse 
dør, dvs. døråbning; det lukkende element kal-

des dørfløj 

ecce homo, (se, hvilket menneske), Pilatus' ord, 
da han fremstiller den tornekronede Kristus 
for folket (Joh. 19,5) 

empire, se stilarter 
epitaf(ium), mindetavle over afdøde, i reglen 

smykket med skulptur og maleri. I ældre tid 
anvendtes betegnelsen også om gravsten og 
gravskriften alene 

evangelisttegn (-symboler), Mattæus (engel), 
Markus (løve), Lukas (okse) og Johannes 
(ørn) 

fals, retvinklet indsnit, 1) i kanten af et bræt, 
f.eks. til anslag for et andet stykke træ; 2) i en 
pille, i en murvange eller murkarm, som an-
slag for en dørfløj eller vinduesglas eller rent 
dekorativt (sml. fig. 3) 

falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget eller 
-skåret som dekoration 

fane, rand på dåbsfad, disk el.lign. 

Fig. 9. Rundbuefrise. 

fas, skråt afskåret hjørne eller kant 
feston, en i en bue nedhængende kæde af blade, 

blomster og frugter (sml. guirlande) 
fiale, topspir, ofte over et lille, tårnagtigt fod-

stykke, almindeligt i gotisk stil (fig. 26) 
filigran, guldsmedearbejde, udført af tråd og 

runde korn, der er sammenloddet, hyppigst 
på en underlagsplade 

finering, ganske tynd beklædning af ædlere eller 
smukkere træsorter, limet på snedkerarbejde, 
udført af billigere eller mere robust træ 

Fig. 10. Krydsende rundbuefrise. 
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Fig. 11. Ornamentfriser med palmetter og bølge-
ranke. 

firpas, firkløveragtigt felt eller gennembrydning 
(sml. fig. 14) 

fiskeblære, kommaformet , fiskeblærelignende 
gennembrydning i gotisk stavværk (fig. 26) 

fjeder (fjer), smalt fremspring langs midten af et 
bræts ene længdekant, passende ind i en til-
svarende rille, not, på nabobrættet. Brædder, 
som har fjeder på den ene kant og not i den 
anden, kaldes pløjede 

fladbue, se bue og fig. 5 c 
fladrundbue, se bue og fig. 5 d 

fladsnit, se relief 
flakt ørn, ørn med to hoveder (dobbeltørn) 
flammet, flammeret er beklædningen af en glat 

træflade (f.eks. en dørfløj) med kantprofile-
rede brædder, som er diagonalstillet i rude-, 
sparre- eller siksakmønster (fig. 29) 

Flensborgsten, se mursten 
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af skif-

tende stave og hulninger, mindende om fol-
der i et klædebon; almindelig på sengotiske 
dør- og panelfyldinger 

foldeværkskapitæl eller foldekapitæl, se kapitæl og 
fig. 21 j 

foliot, se balance 
forbandt, se skiftegang 
forblænder(e), pænere tilvirkede mursten af fi-

nere ler, anvendt som ydre skal i teglstens-
murværk 

†forfærdige, færdige, istandsætte, færdiggøre, ofte 
dog udføre af nyt 

forkrøppet er en gesims, en profil eller en liste, 
når den af ornamentale grunde er ført i knæk 
eller af konstruktive hensyn er ført uden om 
et eller flere fremspring 

formsten, teglsten, hvis profil er formet eller skå-
ret i det våde ler før brænding (fig. 33) 

fornagle, se fig. 40 
fortanding, lodret eller faldende, er betegnelsen 

for den lodrette eller skrå linie, hvorefter ar-
bejdet på en mur, ofte nær et hjørne, afsluttes 
midlertidigt, sml. hvælvfortanding fig. 20 

fraktur, se skrift 
fresko, maleri, udført på frisk, endnu fugtig puds 

(italiensk: al fresco); sml. secco 
frise, 1) det ofte glatte led i en gesims, der for-

neden begrænses af arkitraven og foroven af 
kronlisten (sml. fig. 45); 2) dekorationsbånd, 
sammensat af buer, ruder, aftrapninger o.a., 
der ligesom gesims 1) løber under tagskæg-
get eller danner den øvre afslutning på brede 
murblændinger (sml. fig. 7-10); 3) stribefor-
met billedfremstilling eller bånd som muret, 
malet, skåret eller vævet indramning eller 
kantning af vægfelt, loft, ribbe o.a. (sml. 
fig. 11, 13-14, 27) 

frisefylding, fylding med ophøjet spejl (s.d.) og 
forsænket, omløbende bort (fig. 28 a). Tid-
ligst i snedkerarbejder fra renæssancetiden; 
sml. fylding 

frontale eller antemensale, alterbordsforside 
frontispice, gavllignende, dekorativ udbygning 

på en bygnings facade eller afsluttende parti 

Fig. 12. Fugetyper. 



FAGORDBOG 29 

over vindue eller dør, oftest formet som en 
trekant eller et cirkeludsnit (segment) 

frådsten eller kildekalk, blæret kalksten, dannet 
ved kildevæld, kendelig på aftryk af grene, 
blade m.m. Især anvendt som byggemateri-
ale i vore ældste stenkirker (se tuf) 

fuge (fig. 12), det mørtelfyldte mellemrum mel-
lem de enkelte sten i en mur. De lodrette kal-
des stød- eller studsfuger, de vandrette leje-
eller langfuger. Nutidens konsekvente ud-
kradsning og fugning med særlig mørtel var 
næppe så almindelig i middelalderen, hvor 
den udkvællende mørtel, som ikke afskrabe-
des, udtværedes eller formedes med fuge-
skeen; herefter taler man om udglattede fuger 
eller rygfuger. Fugernes synlige ydersider 
betegnes efter deres forskellige behandling, 
der ofte røber murværkets alder 

1) Fuger i kampestens- og kvadermure: 
a) Udglattede, fyldte (i plan med stenenes 
forsider), hyppigt med kvaderridser - i ro-
mansk kampestensmur (fig. 25). 
b) Ukarakteristiske, udglattede - i kvader-
mur af brudsten (i yngre kridtstenskirker dog 
ofte som e). 
c) Knasfuger, ganske smalle, mørtel afskra-
bet i plan med murfladen - i romansk granit-
kvadermur. 
d) Som a), men uden ridser og ofte med ind-
trykkede teglbrokker - i gotisk kampestens-
mur. 

2) Fuger i teglstensmure (fig. 12). 
e) Fremspringende, flade, med skråt be-
skårne kanter - romanske. 
f) Uregelmæssigt skarptryggede - senroman-
ske og gotiske. 
g) Udglattede, skråtskårne (med skråt holdt 
murske) - senromanske og gotiske. 
h) Fyldte, midtridsede - gotiske. 
i) Brændte, med lille midtfure udført med 
huljern - renæssance. 
j) Hamborgfuger , stærkt fremspringende, 
trapezformede eller rundede - klassicisme 

fuld mur er i modsætning til kassemur (s.d) ud-
ført af ensartet materiale og med gennem-
løbende skifter fra yder- til inderside 

fylding, flade (almindeligvis af træ) til udfyld-

Fig. 14. Kløverbladsfriser. a. Muret i tegl. b. Kalk-
malet. 

ning mellem rammestykkerne i en dørfløj, et 
panel og lignende; i litteraturen anvendes be-
tegnelsen fylding tillige om udsparet felt 
(uægte fylding) f.eks. i stolegavle og liséner 
(s.d.). Konstruktivt er en fylding indfældet 
eller indnotet i rammeværket eller fastgjort 
på bagsiden af dette. Som regel er fyldings-
arbejde beriget med profiler og ornamenter. 
Spejlfyldingen (fig. 28a-b), som karakterise-
res ved et ophøjet midtfelt (spejl, s.d.), er den 
mest almindelige; inden for denne type do-
minerer frisefyldingen, opkaldt efter den 
smalle frise, der omgiver spejlet. En simpel, 
plan fylding kan ved pålagte lister o.a. fa ret 
varierede former, efter hvis figur fyldingen 
benævnes, f.eks. arkadefylding (med per-
spektivhuller i sviklerne, fig. 28 c), hammer-
fylding (fig. 28d), ottekantetfylding (med 
trekantede bosser i hjørnerne, fig. 28 e) og 
rudefylding med forkrøppet rammeliste 
(fig. 28f) 

fødselslinie, se vederlag 

ganghjul (sml. fig. 46), danner sammen med an-
keret (ved stiftgangen sammen med palet-

Fig. 13. Mæanderborter. 



30 DANMARKS KIRKER 

Fig. 15. Maureske. 

terne) urets gang (eller hemværk). Ved spin-
delgang benævnes ganghjulet kronhjul, fordi 
tænderne sidder på fælgens ene side 

ganghjulsbøjle (sml. fig. 46), anvendt ved spin-
delgang, hvor den bærer ganghjulets ene leje, 
samtidig med at den ved sin buede form til-
lader den lodrette spindel at passere netop ud 
for ganghjulsakselen 

gangjern, hængsel på dørfløj og luge; »går« på 
stabelen (s.d.) 

Fig. 16. Bruskværk. 

gangværksudløsning (sml. fig. 46), mekanisme til 
igangsætning og standsning af urets slagværk 

gavlkam, se kam 
generalcrescendo, indretning, der til- eller frakob-

ler et orgels stemmer i en på forhånd fastlagt 
rækkefølge 

gerigt, indfatning om dør- eller vinduesåbning 
gering, samling af to stykker træ i en ret vinkel, 

således at samlingsfladen danner en vinkel på 
45° med hjørnet 

gesims, 1) udkragning på en mur under tagskæg-
get (fig.7, 9-10), sml. bæltegesims; 2) den 
profilerede overgang mellem væg og loft; 3) 
de bårne dele af en søjlestilling (fig. 45) 

gjordbue, bærende bue mellem hvælv, spændt 
tværs over rummet (fig. 3 og skjoldbue) 

glamhul, lydhul i kirketårnets klokkestokværk 
†gla(m)vindue, lille vindue 

godronneret (fransk: godron, bule; j fr . chapiteau à 
godrons = foldeværkskapitæl), lagt med tæt-
siddende (afsmalnende) rundstave eller med 
ægagtige buler; modeornament især på sølv-
tøj fra o. 1690f. 

gotik, se stilarter 
graduale, liturgisk messesangbog 
Grahamsgang (fig. 47), (hvilende ankergang). 

Ankeret minder umiddelbart om hagegan-
gens hage, men i modsætning til denne har 
det hvileflader og skråtskårne impulsflader, i 
princippet svarende til stiftgangens paletter. 
Grahamsgangen regulerer ligesom stiftgan-
gen bedre end hagegangen, men den er van-
skelig at udføre og vedligeholde, hvorfor 
stiftgang almindeligvis foretrækkes 

grat, kappesøm, den (nedadvendte) ryg, der 
f remkommer, hvor to kapper i ribbeløse 
hvælv støder sammen (sml. fig. 19 b) 

gravering, indridsning af linier, ornamenter eller 
bogstaver i metal ved hjælp af en gravstik 

gravflise, gulvflise med gravskrift 
gravramme, ramme af træ, med skåret indskrift, 

beregnet til indramning af gravsten eller 
-flise eller jorddækket gravsted 

gravtræ, liggende eller stående gravminde af træ, 
formet som en flad, gravstenslignende 
planke eller som et søjletræ, (halv) cylinder-
eller kisteformet 
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†Gros de Tours, fransk silkestof, kipret, glat eller 
mønstret. Gros betegner en god, stærk vare, 
ofte i forbindelse med tilvirkningsstedet. 
Gros de Naples, Gros de Berlin etc. 

groteske (fig. 18), af italiensk grotta (grotte), 
symmetrisk renæssanceornament med fanta-
stiske menneske-, dyre- og planteformer, in-
spireret af antikke vægudsmykninger (i un-
derjordiske ruiner) 

guardein, den embedsmand, som prøver ædle 
metallers finhed eller lødighed 

guardeinmærke, guardeinens garantistempel for 
guldsmedearbejders lovmæssige lødighed, 
ofte ledsaget af et månedsmærke 

guirlande, kæde af festons (s.d.) 
gæk, det på låget af en kande over hanken sid-

dende greb, hvorpå man trykker for at åbne 
låget 

hagegang eller ankergang (fig. 47), en tilbagevi-
gende mekanisme (dvs. at pendulet i sine 
yderstillinger fører ganghjulet en anelse til-
bage). Almindelig i ældre tårnure, men ikke 
velregulerende som de hvilende gange, f.eks. 
stiftgang (s.d.) eller Grahamsgang (hvilende 
ankergang) (s.d.), hvormed hagegangen ofte 
er udskiftet 

hallekirke, en kirke, hvor skib og sideskibe er af 
samme højde, - modsat basilika (s.d.) 

halspilaster, se pilaster 
halsring, vulst omkring søjleskaftets øvre ende 
halv stens, dimension svarende til den anvendte 

murstens bredde, f.eks. halvstens fals (sml. 
helstens, kvartstens) 

halvtag, pulttag, se tag 
hammerbånd, vandret tømmerstykke, som hol-

der stolper og planker i en stavværksbygning 
sammen foroven 

hammerløftearm (sml. fig. 46), vægtstang, som 
bevæges af hammerløftestifterne, og som via 
hammertransmissionerne (evt. en hammer-
velle) formidler bevægelse til urhammeren 

hammervelle, vippeanordning til formidling af 
trækket fra urværk til timeslagshammer 
(sml. fig. 46) 

hanebånd, hanebjælke, vandret tømmerstykke, 
som i tagværket, mellem tagryg og bind-

Fig. 17. Båndakantus. 

bjælke, forbinder spærene (fig. 2-3, 39f, 40) 
harmonium, stueorgel. Tonerne frembringes af 

svingende metaltunger som i en harmonika 
hautrelief, se relief 
helgengrav (sepulchrum), firkantet fordybning 

foroven i romanske og gotiske alterbordspla-

Fig. 18. Groteske. 
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Fig. 19. Eksempler på hvælv. 

der, som regel delt i to afsatser, den større, 
øvre til et stenlåg, den mindre, nedre til en 
blykapsel med en lille helgenrelikvie, se reli-
kviegemme 

helstens, dimension, svarende til den anvendte 
murstens længde (sml. halvstens, kvartstens) 

herme, pilaster eller pille, der foroven har form 
som et menneskeligt hoved eller hyppigere 
en menneskelig overkrop, oftest med rigt de-
koreret (pille)skaft (sml. fig. 35, 31) 

hesteskobue, se bue og fig. 5h 
hjerteskive (hjul) (sml. fig. 46), del af urets slag-

værksmekanisme 
hjørnekæde (fig. 44), betegnelse for kvadersat 

murhjørne, hvis sten til begge sider danner 
en stående fortanding 

hollandsk forbandt, se skiftegang 
hostie, nadverbrød, oblat 
hovedværk, se værk og fig. 30 
hulkel, hulled, konkavt profilled (sml. fig. 34) 
†hulsten, gammel fællesbetegnelse for munke og 

nonner (se tagsten) 
hulsøm opstår, når en smiget åbning (f.eks. vin-

due) mures af normalsten (fig. 43) 
hvælv, hvælving, buet, som regel muret over-

dækning af rum. De hyppigst forekommende 
middelalderlige typer er: 1) hvælv uden rib-
ber, der efter formen deles i hel- og halvkup-
pelhvælv, tønde- og grathvælv (fig. 19a-b) 
med varianter og særformer, samt det sjældne 
klosterhvælv (fig. 19 c) og det kantede kuppel-
hvælv (fig. 19d); 2) hvælv med (som regel 
bærende) ribber, der efter ribbernes antal og 
mønster deles i f.eks. krydshvælv (fig. 19e, 
sml. fig. 3), seks- og ottedelte hvælv (fig. 19f) 
og stjernehvælv. Den første type, hvor selve 
hvælvet er det bærende element, benyttes for-
trinsvis i den tidlige hvælvslagningsperiode, 
o. 1100-1250; tønde- og grathvælv bliver påny 
gangbare i renæssancen. Ribbehvælvene op-
træder fra llOOrnes slutning til et godt stykke 
ind i nyere tid. I de ældste er ribberne ikke 
bærende, og kapperne er enten muret omtrent 
som ved grathvælv (sml. fig. 19 b, men alle 
med en svag stigning mod ribbernes skærings-
punkt) eller i ringformede skifter (fig. 19f). 
Efter 1200rnes midte bliver ribberne det bæ-
rende element; hvælvkappernes tykkelse ned-
sættes, og skiftegangen ændres i lighed med 
fig. 19e. Sml. grat, kappe, lomme samt ribbe 
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hvælvfortanding (fig. 20), sml. fortanding og 
lomme 

hvælvsvikkel, nedre kappeflig 
hængestav, se stav og fig. 6 
højgotisk, højrenæssance, se stilarter 
højkirke, 1) i en basilika (s.d.) den del af midtski-

bet, som rager op over sideskibene; 2) †høj-
kirke eller †storkirke, ofte anvendte betegnel-
ser i kirkeregnskaber for skibet i modsætning 
til koret (sml. †lavkirke) 

ibskal, egentlig Jakobs-skal (muslingeskal). 1) Et 
af apostelen Jakob den ældres attributter 
(hentydende til hans sørejse); 2) pilgrimstegn 

ikonografi, beskrivelse og forklaring af billeder 
indvielseskors, oftest hjulkors (fig. 24j), som ma-

ledes på væggene på de steder, hvor bispen 
ved kirkens indvielse havde afsat korsets tegn 
med den indviede olie; undertiden også ind-
hugget i alterbordsplader 

initialer, forbogstaver, begyndelsesbogstaver 
intarsia, dekorativ finering og indlægning med 

forskelligt farvet træ 
isselinie/-punkt, øverste linie/punkt i hvælvkappe 

eller buet stik 

jernoxyd, stof, der har en dæmpet, mørk rød 
farve, evt. brunviolet, som kan gå helt over i 
gulligrød; kaldes også caput mortuum, do-
denkop, italiensk-, persisk-, spansk- eller 
mønjerød 

Jesumonogram, 1) bogstaverne IHS, forkortelse af 
Ihesus (egentlig misforstået latinisering af det 
græske IHC eller IHΣ af IHΣOYΣ) og un-
dertiden tolket som »I(esus) H(ominum) 
S(alvator)« (Jesus, menneskenes frelser), eller 
som »I(n) H(oc) S(igno vinces)« (ved dette 
tegn skal du sejre); 2) bogstaverne INRI, 
sammensat af de ord Pilatus lod sætte på kor-
set (Joh. 19,19), »I(esus) N(azarenus) R(ex) 
I(udæorum)« (Jesus fra Nazaret, jødernes 
konge) 

jonisk kapitæl, se fig. 21 b 
jus patronatus, se patronatsret 
jus præsentationis, se præsentationsret 
jus vocandi, se kaldsret 

† k a f f a , plysstof eller fløjl med glat bund og op-
hævede figurer. Kendt fra 1600rne 

kaldsbog, liber daticus, bog ført af sognepræsten, 
indeholdende forskellige meddelelser af be-
tydning for embedet 

kaldsret, jus vocandi, retten til at kalde (ud-
nævne) en præst 

kalorifer, indmuret jernovn til luftopvarmning 
kam, 1) gavlkam, gavlmurens øverste del, der 

rager op over tagfladen. Gavlkammen kan 
være glat, takket (aftrappet med kamtakker, 
sml. fig. 6) eller svungen; 2) kam, kæmming, 
kæmmet (sml. fig. 39), hvor bjælker og 
spærsko er kæmmet over murremmene 

†kamelotte, uldstof, ofte mønstret eller stribet, 
opr. udelukkende af kamelgarn (uld), i 
1700rne også af andre materialer 

kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer, dæk-
kende søjle- eller pilasterskafter (fig. 21 a-b, 
e); kanneleret, lodret riflet 

kapitæl (fig. 21, 45), søjle- eller pilasterhoved. 
Foruden de tre græske hovedtyper (dorisk, 
jonisk, korintisk) og toskansk kapitæl næv-
nes: kompositkapitæl, sammensat af jonisk 
og korintisk. Æggestavkapitæl (sml. fig. 45), 
toskansk kapitæl med æggestav. Profilkapi-

D a n m a r k s Kirker , O d e n s e 3 

Fig. 20. Hvælvfortanding. 
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Fig. 21. Kapitæler. a-e. Klassiske i renæssanceudformning. f-g. Danske. a. Dorisk. b. Jonisk. c. Korintisk. d. 
Komposit. e. Toskansk. f. Trapez. g. Trekant. h. Klo. i. Terning. j. Foldeværk. 

tæl, variation af toskansk kapitæl. Endvidere: 
terningkapitæl, trapezkapitæl, trekantkapi-
tæl, klokapitæl og foldeværkskapitæl, alle 
brugt i romansk tid 

kappe (sml. fig. 3 og 19), én af de fire (eller flere) 
k rumme murflader, der tilsammen udgør det 
egentlige hvælv. Kapperne kan være muret 
på ribber (s.d.), eller de kan mødes i skarpe 
grater (s.d.) 

kappesøm, se grat 
kardinaldyder, se dyder 
karmoisin (†karmesiden), rød farve 
karnation, hudfarve 

Fig. 22. Kassemur med bomhuller. 

karnis, profil sammensat af et konkavt og et 
konvekst led (fig. 34c-d) 

kartouche, rammeagtigt ornament med bøjede 
og rullede flige og hyppigt dekoreret med 
frugtfyld, blomster, blade, masker og lign. 
Tidligst i renæssancen (se rulleværk og 
fig. 35, 31) 

karvesnit, snitværk, skåret (karvet) i træ som 
vekslende systemer af fordybede kilesnit, 
ofte ordnede i cirkler eller stjerner 

karyatide, bærende kvindefigur, brugt som 
støtte for en gesims (s.d.) 

kassemur er i modsætning til fuld mur (s.d.) 
støbt ud med en kærne af rå marksten eller 
murstensbrokker i mørtel mellem to mur-
skaller (sml. fig. 22) 

kassette, ornamentfelt, oftest firkantet, til tider 
med en roset i midten. Kassetteværk, sam-
mensætning af kassetter og andre ornamenter 
i fladsnit. Renæssanceornament (sml. beslag-
værk og fig. 45) 

katekismustavle, altertavle indeholdende skrift-
ord: trosbekendelsen, nadverordene, fader-
vor osv.; alm. o. 1550-1600 

keglevindlade, se vindlade 
kerubhoved, englehoved (med vinger) 
kildekalk, se frådsten 
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kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i buestik 
(kilestensstik), j f r . døren på fig. 2 

kip, det sted, hvor spærenderne mødes, tagryg 
kirkerist, jernrist over en muret eller stensat 

grube i jorden ved indgangen til kirkegården, 
beregnet til at holde svin og andre husdyr 
borte uden at hindre mennesker adgang 

klassicisme, se stilarter 
klingpung (klingbeutel), en på langt skaft sid-

dende pung eller pose, på hvis underside en 
lille klokke er fastsyet; anvendt til kollekt 

klinke, se mursten 
klokapitæl, se kapitæl og fig. 21 h 
klokke, se fig. 23 
klokkehus, tårnagtig, lukket bygning i to-tre 

stokværk, oftest med en svær tømmerkon-
struktion, i hvis øverste del klokkerne er op-
hængt. Husets nedre del er materialrum. 
Fritstående eller op ad kirkegavl 

klokkeprofil, stejl, forkert faldende karnisprofil 
(sml. fig. 34d) 

klokkestabel, åben tagdækket tømmerkonstruk-
tion til klokkernes ophængning, sml. klok-
kestol. Plads som klokkehus 

klokkestol, tømmerkonstruktion til klokkernes 
ophængning i tårn eller på kirkeloft 

kløverbladsfrise (fig. 14), sml. firpas 
knægt, konsol af træ (sml. krumknægt, volut-

knægt og fig. 31) 
kombination, automatisk hjælpemiddel til hurtig 

registerskifte på orgel 
kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 21 d 
konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klokke-

hus, -stabel eller bærende stolpe i drager- og 
langstolstagværker (sml. fig. 37) 

konsol, bærende fremspring 
kop, se binder 
koppel, indretning til sammenkobling af toner i 

orgel. Manualkoplet kobler ét manual til et 
andet, og pedalkoplet kobler manualet til pe-
dalen. Oktavkoplet kobler over- eller under-
oktaven til de til enhver tid anslåede tangen-
ter 

kopstykke, det øverste tværstykke på en stoleryg 
kordongesims, se bæltegesims 
korgitter, korskranke, gitter eller skranke mellem 

kor og skib(e), sml. lektorium 

Fig. 23. Klokke. 1. Knebel. 2. Slagring med lister. 3. 
Legeme. 4. Hals. 5. Hue. 6. Kroneplade. 7. Hanke. 8. 
Trækstang. 9. Slyngebom. 10. Vuggebom. 

korintisk kapitæl, se fig. 21 c 
kors, se fig. 24 
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt blad-

motiv, hyppigt i gotisk prydværk (fig. 26) 
†korsdør, ældre betegnelse for dør i korgitter 
korskranke, se korgitter 
krabbe (krabbeblad), ornamentalt bladmotiv af 

form som en forvreden korsblomst (fig. 26); 
på sengotiske spir, gavle, kors, kalkmalet på 
ribber osv. 

kragbånd, fremspringende profilled, især brugt 
som vederlag i bueåbninger 

kragsten, kragbånd af sten 
kridering, se staffering 

3* 
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Fig. 24. Kors. a. Græsk k. b. Latinsk k. c. Antonius-k. d. Georgs-k. e. Andreas-k. f. Patriarkal-k. g. Hammer-
eller krykke-k. h. Korset k. i. Gaffel-k. j. Cirkel- eller hjul-k. k. S. Hans-k. 

kronliste, det øverste, i regelen karnisprofilerede 
led af en gesims (sml. fig. 45) 

krumknægt, prydbøjle eller -konsol, anbragt un-
der eller på en gesims, ofte smykket med or-
namenter, englehoveder o.lign. eller gen-
nembrudt (fig. 31) 

krydsbånd (sml. fig. 3), krydsende trækbånd i 
spærfag 

krydsende rundbuefrise, se fig. 10 
krydsskifte, se skiftegang og fig. 36 d 
kuglestav, spinkel, dekorativ stav, bestående af 

små kugler på række (sml. perlestav) 
kursiv, se skrift 
kurvehanksbue, se bue og fig. 5d 
kvader, natursten, firkantet tilhugget til byg-

ningsbrug 
kvaderridsning i romansk murværk (fig. 25), se 

fuge 1 (a). Ridsningen kan være udført med 
en fugeske, dyppet i tyk kalkmørtel 

kvartstens, dimension svarende til den anvendte 
murstens tykkelse (sml. helstens, halvstens) 

kølbue (æselrygbue), se bue og fig. 5 f 
kønrøg, sort farvestof, fremstillet af sod fra af-

brændt træ eller harpiks 

Fig. 25. Kvaderridsning. 

laf, skålen på en ske 
langstol, længdeafstivning i tagværk med lod-

rette stolper (konger s.d.) hvilende på hoved-
bjælkerne og bærende vandret tømmer (dra-
gere s.d.), som understøtter spærfagenes ha-
nebånd, indbyrdes forbundne med tappe og 
talrige påbladede skråbånd (fig. 37) 

lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over for-
gyldning eller forsølvning 

†lavkirke, †lillekirke, †sanghus, betegnelser an-
vendt i regnskaber for koret i modsætning til 
skibet, sml. †højkirke og †storkirke 

lektorieprædikestol, prædikestol indrettet i forbin-
delse med et pulpitur (som et karnapformet 
fremspring) i skibets østende foran tr iumf-
væggen (s.d.) 

lektorium, i oldkirken læsepult ved skranken 
mellem kor og skib. Senere i middelalderen 
overførtes navnet på den skranke eller det 
pulpitur, der aflukkede koret som gejstlig-
hedens særlige område. Lektoriepulpituret 
tjente til anbringelse af pulte for evangelie-
og epistellæsning og undertiden altre. Des-
uden kunne tribunen give plads for orgel, 
sangkor og processioner, senere også for 
prædikestol (lektorieprædikestol); sml. kor-
gitter 

liber daticus, se kaldsbog 
ligtræ, se gravtræ 
lisén, flad, retkantet væg- eller murpille, uden 

kapitæl eller base (se dog ørelisén); sml. pila-
ster 

liturgiske farver, det udvalg af farver (alminde-
ligst hvid, rød, grøn, violet og sort), der an-
vendes på messeklæder og kirkens øvrige 
tekstiler til at anskueliggøre de forskellige ti-
der og fester i kirkeåret eller til at markere 
særlige handlinger. Regler for anvendelsen af 
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en liturgisk farveskala fastlagdes allerede i 
tidlig middelalder inden for den katolske 
kirke og holdes stadig i hævd. Den lutherske 
kirke har ingen faste foreskrifter herom, og 
praksis har derfor varieret fra en gentagelse af 
de katolske sædvaner til benyttelse af kun en 
enkelt farve, oftest rød eller sort. For farver-
nes anvendelse i løbet af kirkeåret gælder i 
dag generelt: Hvid benyttes ved højtiderne 
(jul og påske), samt ved særlige fester for 
Treenigheden og Kristus (herunder Mariæ 
bebudelsesdag). Rød bruges i pinsen, samt på 
martyrdage (S. Stefans dag). Grøn anvendes 
1.-6. søndag efter Helligtrekonger, samt i 
hele Trinitatis-tiden. Violet karakteriserer 
bods- og fastetiderne (2.-4. søndag i advent, 
almindelig bededag, samt søndag septuage-
sima til midfastesøndag). Sort ses alene lang-
fredag 

lomme, rummet mellem en hvælvings buede 
overside og loftsvæggen (overvæggen); kan 
være mere eller mindre udmuret, eventuelt i 
forbandt med murene, sml. hvælvfortan-
ding, fig. 20 

Louis XIV, XV stil, se stilarter 
(lyd)himmel, loft ophængt over prædikestol 

(sml. fig. 31) 
lydpotte, lerpotte indmuret i (romanske) hvælv 

eller vægge med mundingen liggende i 
samme lodrette plan som murfladen; ofte an-
bragt i grupper eller rækker, antagelig af aku-
stiske grunde 

lysepibe, rørformet indfatning på lysestage til 
nedsætning af lys 

lysepig eller -torn, kegleformet spids på lysestage 
til opstikning i et hul i lysets underside 

lysning, lysåbning i vindue eller dør 
læddike, lille rum med låg i den ene ende af en 

kiste 
lægmandsalter, alter i kirkens skib, hvortil læg-

folk havde adgang (modsat højaltret i koret); 
oftest midt i skibets østre del, foran tr iumf-
krucifikset 

løbende hund, ornamentbort af bortløbende figu-
rer (fig. 27) 

løber, mursten, hvis langside ligger i murflug-
ten. Jfr. binder og fig. 36 

Fig. 26. Baldakin. 1. Korsblomst. 2. Fiskeblære. 3. 
Kølbue. 4. Stavværk. 5. Fiale. 6. Krabbeblad. 7. 
Vandnæse. 

Majestas (egentlig højhed), Kristus i sin herlig-
hed, tronende Kristus i mandorla (s.d.) om-
givet af evangelistsymbolerne (s.d.). 

majuskler, se skrift 
mandorla, mandelformet, (spids)oval indram-

ning, navnlig brugt omkring fremstillinger 
af Kristus (se Majestas) 

†mangut, (manggods), ringe, stærkt blyblandet 
tin, sml. tinstempler 

manierisme, se stilarter 
mansard, mansardtag, se tag 
mansardetage, tagetage indrettet i nedre del af 

mansardtag, se tag 
manual, tangentrække på orgel, spilles med hæn-

derne 
maureske (fig. 15), ornament, der efterligner ara-

bisk (maurisk) prydværk 

Fig. 27. »Løbende hund«. 
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Fig. 28. Eksempler på fyldinger. 

messehagel, messeklædning, bestående af skjold-
formet ryg- og bryststykke 

messeklokke (kor-, primklokke), lille klokke an-
bragt i eller over koret og (i middelalderen) 
benyttet, når hostien hævedes op; efter refor-
mationen anvendt for at påkalde menighe-
dens opmærksomhed ved gudstjenestens be-
gyndelse 

metope, firkantet, ofte udsmykket, plade mellem 
triglyfferne (s.d.) i en dorisk frise 

minuskier, se skrift 
misericordia, (barmhjertighed), siddekonsol un-

der korstols klapsæde 
mitra, bispehue 
monolit, bestående af én (natur)sten 
monstrans, beholder til opbevaring og fremvis-

ning af relikvier eller hostien 
monstransskab, skab til opbevaring af mon-

stransen og kirkens hellige kar 
montant, se akantusmontant 
†mor, vatteret stof af silke, halvsilke, kamelhår 

eller lærred. Glat eller mønstret, ofte indvæ-
vet med guld- eller sølvtråd 

munk, se tagsten 

Fig. 29. Flammet eller flammeret dør i forskellige ud-
formninger. 

munkeskifte, se skiftegang fig. 36 a 
munkesten, se mursten 
mur, murværk i fuld tykkelse, yderside af mur 
muranker, gennemgående jern i murværk til det-

tes fastholdelse eller afstivning. Ankeret er i 
den ene ende, ved murens yderside, forsynet 
med et ankerforskud, mens den anden ende, 
ved murens inderside, er fastgjort til et træk-
bånd eller en bjælke af jern eller træ, gerne på 
tværs af bygningen, evt. kan også her være 
anbragt et forskud. Murankre optræder nor-
malt i forbindelse med bygningers loftsbjæl-
kelag (eller ankerbjælker). Ankerforskudet er 
i middelalderen og indtil sidste halvdel af 
1500rne oftest lige, lodrette jernstykker sme-
det i ét med ankeret, senere optræder næsten 
udelukkende løse ankerforskud, der kan an-
tage mange former, men som oftest er kryds-
eller liljeformede 

murliv, murkærne, det indre af en mur; sml. fuld 

mur og kassemur 
mursten, brændt teglsten. Middelalderlige mur -

sten (munkesten) måler 25-30 x 11-15 x 7-10 
cm. Fra o. 1600 blev murstenene mindre, den 
tyndeste variant er 1700- og 1800rnes Flens-
borgsten, der kun er ca. 3 cm tyk og i reglen 
gul. Nutidens danske normalmål er 23 x 11 x 
5,5 cm. Klinker er små, meget hårdt brændte 
sten. Mursten, hvoraf en del er afhugget, kal-
des efter størrelse: trekvarter, halve sten, 
kvarte eller petringer; mesterpetring: sten 
halveret på langs 

mæander, ornamentalt bånd ført i regelmæssige 
vinkelbugtninger (`à la grecquebort, fig. 13) 

mægler, den søjle, hvor trapperækværket gøres 
fast ved foden af trappen 

mål for længder og flader udtrykkes normalt i 
metriske enheder. Hyppigst forekommende 
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er: 1 dansk alen = 2 fod (= 4 kvarter) = 24 
tommer = 62,77 cm. 1 favn = 3 alen. 1 tønde 
land = 8 skæpper = 14000 kvadratalen = 5516 
m2 

månedsmærke, mærke, der på guldsmedearbejder 
angiver den måned, i hvilken et arbejde er 
prøvet hos guardeinen (s.d.) 

nagle, snittet træpind, ofte med fint formet ho-
ved, til inddrivning gennem borede huller i 
f.eks. blad-, slids- og tapsamlinger for at låse 
disse (sml. dyvel). Heraf fornagle, se fig. 40 

neglesnit, karvskåret ornament i bueform som 
aftryk af en negl 

noli me tangere (rør mig ikke), Kristi ord til Ma-
ria Magdalene efter Opstandelsen (Joh. 20, 
14-18). Betegnelse for fremstillingen af deres 
møde 

nonne, se tagsten 
not, se fjeder 
nygotik, se stilarter 
Nådestol (Treenighed), Gud Fader på sin trone, 

støttende den lidende Kristus med eller uden 
kors og med Helligåndsduen svævende eller 
siddende 

oblat, nadverbrød 
oktavkoppel, se koppel 
oldermandsranke, den siksaklinie, der opstod i 

sølvet, hvor oldermanden tog lødighedsprø-
ve; senere erstattet af guardeinmærke (s.d.) 

omdisponering, ændring af et orgels klanglige op-
bygning 

omsætning, genopsætning af den ydre (eller in-
dre) skal af en naturstensmur (sml. skalmu-
ring) 

opskalket, udsvajet (tagfod); sml. skalk 
opus spicatum (sildebens-murværk), murværk, 

hvis sten er stillet skråt, skifte for skifte hæl-
dende vekselvis til højre og venstre. Hyp-
pigst er det i middelalderligt murværk udført 
af tynde naturstensflager og optræder kun i 
begrænsede partier (sml. fig. 2 og 36i) 

orgel, se fig. 30 
overribbe, se ribbe 
overvæg, den del af en væg, der er over loftet 

eller hvælvet 

Fig. 30. Orgel. 1. Rygpositiv. 2. Brystværk. 3. Ho-
vedværk. 4. Overværk. 5. Pedalværk. 

palmet, vifteagtigt plantemotiv, hvis enkelte, 
glatte bladflige ofte udgår fra en blomster-
kalk (fig. 11) 

patén, se disk 
patron, 1) form, model eller mønster, hvorefter 

noget fremstilles eller tildannes (sml. skabe-
lon 3), f.eks. vævepatron = vævemønster. I 
ældre tid også betegnelse for selve tøjets 
mønster; 2) instrument, hvormed mønster, 
tegninger osv. overføres; 3) kirkeejer, se pa-
tronatsret 

pedal, tangentrække på orgel, spilles med fød-
derne 

pedalkoppel, se koppel 
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Fig. 31. Prædikestol. A. Underbaldakin. B. Kurv. C. 
Rygskjold. D. Lydhimmel. 1. Hængeknop. 2. Bøjler. 
3. Karnisfremspring. 4. Knægte med diademhoved. 
5. Arkade. 6. Bueslag. 7. Svikkel. 8. Kartouche. 9. 
Herme. 10. Vinge. 11. Hængestykke. 12. Topstykke. 
13. Spir. 

pedalværk, se værk 
pendullinse (sml. fig. 46), vægten i den svingende 

Fig. 32. Pærestav. 

ende af et pendul; kan med en møtrik hæves 
eller sænkes for regulering af uret 

pengeblok, opretstående, udhulet eller tømret 
(jernbeslået) træblok med pengetragt eller 
-slidse 

pengetavle, skuffelignende æske med skaft, an-
vendt til kollekt 

perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af 
sammenstillede småkugler vekslende med 
cylindriske led; sml. kuglestav 

perspektivhul, cirkulær indlægning i mørkt og 
lyst træ med perspektivisk virkning (sml. 
fig. 28 c) 

petring, se mursten 
Pietà, j omf ru Maria med Kristi afsjælede legeme 

på skødet 
pilaster, flad, retkantet væg- eller murpille med 

kapitæl og base (i modsætning til lisén, s.d.). 
Of te anvendt som dekoration på træarbejde. 
Halspilastre har indsnøring under kapitæl 

pinakel, lille murtinde, spir eller spidssøjle, an-
vendt som dekorativ afslutning (se også fiale) 

piscina, niche eller kumme med afløb for indviet 
vand, fritstående eller i en væg, nær et alter 

planrelief, se relief 
platte, 1) profildetalje, vinkelformet tilbage- eller 

fremspring; 2) i snedkersprog: tynd træplade, 
anbragt som forsiring på møbler o.lign 

plint, lavt, retvinklet fodstykke under søjle, pila-
ster eller statue (fig. 45 og postament) 

pneumatisk, luftdrevet. Orgler fra o. 1900-40 er 
ofte bygget med pneumatisk kraftoverførsel 
fra klaviatur til vindlade 

polsk skifte, se skiftegang fig. 36 b 
positiv, lille orgel 
postament, fodstykke, for en altertavle eller un-

der en søjle, en pilaster, en statue etc. (sml. 
fig. 45). Postamentfelter (f.eks. på altertavler 
og prædikestole, fig. 31) er de felter, der sid-
der mellem de fremspringende postamenter 

†pralsagt, en slags blomstret tøj, halvt uld, halvt 
silke 

predella, fodstykke til en altertavle af fløj- eller 
skabstype 

profil, se sokkel og stav 
profilkapitæl, se kapitæl og sml. fig. 28 c 
prydskifte, oftest brugt som betegnelse for det 
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murskifte af sten på fladen (også kaldet flad-
skifte), som jævnligt findes omkring en mur-
åbnings egentlige buestik; jfr. skiftegang 

præbende, formue- og indtægtsobjekt, der er til-
lagt en kannik 

prædikestol, se fig. 31 
præsentationsret, jus præsentationis, retten til at 

foreslå et præsteemne 
pulpitur, galleri med plads til stole, bænke eller 

orgel 
pulttag, se tag 
punsel, lille stålmejsel til brug ved stempling, 

opdrivning eller ciselering (s.d.) af metalar-
bejder (punsling) 

putto, nøgent, buttet drengebarn 
pærestav, 1) stav med symmetrisk profil, hvis 

tværsnit minder om en pære (f.eks. pære-
stavsribbe, fig. 33); 2) kvartrundstav ud-
smykket med række af pærelignende figurer 
(fig. 32) 

trask, en slags uldent tøj 
régence, se stilarter 
register, se stemme 
rejsehøjde, murhøjden, når tagværket rejses 
relief, billede eller ornament i ophøjet arbejde på 

fast baggrund, 1) hautrelief, højt relief med 
underskårne figurer; 2) basrelief, lavt relief; 
3) planrelief, med svagt fremspring, hvis 
overflade ligger i ét og samme plan, i træ 
kaldes dette fladsnit 

relikviegemme, hylster om helgenlevninger (reli-
kvier), enten en blykapsel eller kunstfærdigt 
udformet, i forskellige materialer, som en 
arm, et hoved osv. (jfr. helgengrav) 

rem (murlægte), stræktømmer, f.eks. oven på el-
ler indlagt i murkronen som underlag for 
bjælker eller spærfødder (sml. fig. 39 a) 

renæssance, se stilarter 
resalit, tilbagespringende del af en bygnings fa-

cade, sml. risalit 
retabel, lav tavleagtig opbygning, anbragt ved 

alterbordets bagkant. Anvendes også som 
betegnelse på den malede eller udskårne al-
tertavle (alterretabel), placeret bagest på al-
terbordet eller bag dette på en særlig under-
bygning, evt. i en niche i altervæggen 

revle, tværliste eller -bræt, hvormed brædder el-
ler planker samles til en flade 

ribbe, muret bue i eller under sammenstødene 
mellem en hvælvings kapper (se kappe). Rib-
behvælv benævnes efter kappeantallet (se 
hvælv). Ribberne kan være retkantede (i 
halvstens- eller kvartstens-bredde) eller pro-
filerede (af formsten), fig. 33. Hjælperibber 
på hvælvets overside kaldes overribber; disse 
kan have udstikkende trinsten 

riffelhugning, rifling, den udførelse af riller eller 
smalle furer, som overfladen på en eller to 
sider af en teglsten jævnlig underkastedes i 
romansk tid. Rillerne, der er nogenlunde pa-
rallelle, kan enten være skråtstillede, vinkel-
rette på længderetningen eller ordnede i sil-
deben. Riflingen kan være udført efter bræn-
dingen (med bred hammer eller mejsel) eller 
før brændingen (med trækam) 

rigel (lås), stangagtig skyder eller slå; i en lås den 
del, der bevæges af nøglen 

Fig. 34. Sokkelprofiler. a. Skråkant. b. Hulkant. c. 
Faldende karnis. d. Omvendt (el. forkert faldende) 
karnis (klokkeprofil). e. Rundstav. f. Hulkant over 
rundstav. g. Attisk. 

Fig. 33. Ribbeprofiler. 
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risalit, fremspringende del af en bygnings fa-
cade, oftest midter- og/eller sideparti (sml. 
resalit) 

rocaille, asymmetrisk, muslingeskallignende or-
nament; rokokotidens yndlingsmotiv 

rokoko, se stilarter 
romansk stil, se stilarter 
rullefrise, frise, sammensat af rullestave, der træ-

der mere og mindre frem 
rulleværk (fig. 35), renæssanceornament, der sy-

nes dannet af fantasifuldt opskårne og sam-
menflettede læderstykker, hvis kanter er op-
rullet i volutter (s.d.). Of te komponeret i 
kartouche (s.d.) og beriget med elementer fra 
grotesken (s.d.) 

rulskifte, se fig. 36 g 
runer, se skrift 
rygningsbrædder, to i vinkel anbragte planker eller 

en bjælke, der afdækker tagfladernes møde 
og hvormed rygningen i et trætækket eller 
blyhængt tag er forstærket og afdækket. U n -
dertiden har dette led efterladt sig spor i en 

Fig. 35. Rulleværk. 

gavl, når denne har været opmuret efter tag-
værkets rejsning 

rygpositiv, se fig. 30 

sadeltag, se tag 
†sanghus, se †lavkirke 
†sardug, halvt linned, halvt uldent tøj 
sarg, vandret bræt eller en ramme, der bærer pla-

den på et bord eller sædet på en stol 
†savdelle, se †delle 

savskifte, se skiftegang og fig. 9, 10, 36k 
secco, maleri udført på tør puds (italiensk: al 

secco), i modsætning til fresko (s.d.) 
segmentgavl (-bue), gavl, hvis buede overside er 

en del af en halvcirkel (d.e. cirkelsegment). 
Siden renæssancen ofte benyttet over vin-
duer, døre m . m (sml. frontispice) 

sejerværk, se tårnur 
sepulchrum, se helgengrav 
series pastorum, præsterækketavle 
†setteni (satin), en slags silketøj 
siksakmurværk, dekorativ anbringelse af mursten 

i form af aks, benyttes undertiden i (tag)gavle 
og i blændingsbunde (sml. fig. 36j) 

sinkning (sinke), snedkerforbindelse med svale-
haleformet tap i tilsvarende hul 

skab(e)lon, 1) profil, hvormed gesimser og andre 
bånd trækkes i gips; 2) gennembrudt plade til 
fremstilling af ensartet, malet ornamentik; 3) 
†skabelon, model eller tegning til bygning el-
ler andet kunstværk, sml. patron 

skalk, et tømmerstykke fastgjort på oversiden af 
et spærs nedre ende, således at tagbeklædnin-
gen kan trækkes ud over en fremspringende 
gesims. Herved får tagfladen en større eller 
mindre udsvajning eller opskalkning forne-
den 

skalmur, skalmuring, fornyet skal i (tyk) mur, of-
test af halvstens tykkelse, sml. forblænder, 
omsætning 

skelle, †skelne (sml. †sømme), fuge, især på yder-
siden af tegltage 

skierværk (skærværk), 1) væg af træ; 2) klokke-
stol 

skiftegang (murforbandt eller murstensforbindel-
ser), ordning af stenene i en murflade. Termi-
nologien er vaklende og tillige svingende fra 
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Fig. 36. Skiftegange. a. Munkeskifte. b. Polsk skifte. c. Hollandsk skifte. d. Krydsskifte. e. Blokskifte. f. 
Standerskifte. g. Rulskifte. h. Munkeskifte af kantrejste sten. i. Naturstensmur med opus spicatum. j. Tegl-
stensmur med siksakmønster. k. Savskifte. 1. Bloktandskifte. 

land til land. De dominerende middelalder-
lige skiftegange, hvis udførelse ofte er ure-
gelmæssig, er munkeforbandt (fig. 36 a) og 
polsk skifte (fig. 36 b) også kaldet flamsk eller 
gotisk skifte. Undertiden benævnes disse 
skiftegange under ét som munkeforbindelser 
og vistnok også som vendisk forbandt. Hol-
landsk forbandt er binderskifter vekslende 
med polsk skifte (fig. 36 c). Af nyere former 
kan anføres krydsskifte (fig. 36 d) og det be-
slægtede blokskifte (fig. 36e). Særlige skifter, 
mønstermuring og prydskifter (fig. 36 i-1) 
benævnes efter den måde, de enkelte lag læg-
ges på. Sav- og bloktandskifte (fig. 36k og 1) 
anvendes ofte ved gesimser og bånd. Strøm-
skifte (fig. 42) benyttes til afslutning af de 
skrå sider i en gavlmur 

skjoldbue, bærende bue for hvælv, muret langs 
rummets vægge (sml. fig. 3 og gjordbue) 

skrift. Middelalderens skriftarter er: runer, i brug 
endnu i 1300rne, majuskler (egentlig store 
bogstaver), der opdeles i de kantede versaler 
(VERSALER) og de rundede uncialer, hvor 
særligt karakteristiske former er D, E, H, M 
og T (D E H M T) o. 1100-1400; endvi-
dere minuskier (minuskier) egentlig små bog-
staver, fra begyndelsen af 1400rne samt fra o. 
1475 den latinske antikva (antikva). Versal-
og antikvaskrifterne fortsætter ned til nuti-
den. Nyere skriftarter er desuden fraktur 
(fraktur), egentlig brudt skrift, »krøllede bog-
staver«, fra 1500rnes begyndelse samt kursiv 
(kursiv) og skriveskrift (skriveskrift) 

skurering, riffelhugget afpudsning af hugne sten 
†skærstok, murrem 
slutsten, øverste sten i en bue eller en hvælving 
slyngbånd, se attisk slyngbånd 
slyngebom (fig. 23), »ret aksel«, den gamle, al-
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mindeligt udbredte, korrekte form for klok-
keophæng 

sløjfevindlade, se vindlade 
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret ko-

boltglas). I Danmark først kendt fra o. 1550 
smertensmand, den lidende Kristus, fremstillet 

siddende eller stående, fremvisende sine sår, 
undertiden med marterredskaberne 

smig, skråside, f.eks. i muråbninger, hyppigt i 
vinduer fra romansk tid (sml. fig. 2); et en-
keltsmiget vindue ser i vandret snit ud som 
en tragt, et dobbeltsmiget som et timeglas 

sokkel, den nederste, synlige del af en mur, når 
dette parti er 1) udført af et andet (hyppigt 
mere varigt) materiale end muren i øvrigt, 
eller 2) udformet med fremspringende profil 
(fig-34) 

solgisel, se apokalyptiske kvinde, den 
spareblænding, -niche, se blænding 
sparremønster, spærformet mønster (ofte på 

hvælvribber) af omvendte v'er 
sparrenkop-gesims, en række af udkragede bin-

dere (kopper) under gennemløbende, f rem-
springende led, anbragt med en binders af-
stand (sml. tandsnit) 

spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning om-
sluttet af dennes yderste false; 2) åremønster i 
(blankt) træ (efterlignes i ådring, s.d.); 3) den 
ophøjede flade i en fylding (s.d.), i rokokoti-
den ofte med »dobbelt« kant (fig. 28 b) 

spejlhvælv, hvælving, hvis sideflader indrammer 
en plan topflade, ofte prydet af et maleri 

spindel, 1) udgør sammen med kronhjulet spin-
delgangen, som reguleres af en balance (uro), 
også kaldet foliot (sml. fig. 46); 2) cylinder, 
hvorom noget drejer sig, se spindeltrappe 

spindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, 
hvis radiært stillede trin mødes i en alminde-
ligvis cylinderformet akse, kaldet spindelen 
(sml. vindeltrappe) 

spygat, lille (evt. foret) hul eller rende til afled-
ning af regnvand. Regelmæssigt forekom-
mende i hvælvsvikler, hvor udmuringen af 
lommen (s.d.) er formet med fald mod hullet 

spær, i en tagkonstruktion de skråtstillede tøm-
merstykker, der bærer tagfladernes lægter og 
tagdækninger. Spærene er forneden fastgjort 
i de gennemgående loftsbjælker eller i korte, 
på murremmene hvilende spærsko (sml. 
fig. 39 c). Et spærpar med forbindende hane-
bånd, lodrette eller skrå spærstivere og even-
tuelle krydsbånd kaldes et spærfag (fig. 2, 3 
og 39) 

spærhage (pal) (sml. fig. 46), snorevalsens stop-
peanordning, som sidder fast på og griber 
ind i valsehjulet og driver dette, men som frit 
af valsehjulet muliggør ophængning af ur-
loddet. Anvendes også ved vindfanget, hvor 
den tillader dettes frie afløb, efter at slagvær-
ket er stoppet 

spærsko, se spær og fig. 39 c 
spærstik, øvre afslutning på nicher og blændin-

ger m.v., dannet af spærstillede sten (sml. 
fig. 6) 

Fig. 37. Langstol. 

Fig. 38. Styrtrum. 
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spærstiver, se spær og fig. 39 d 
stabel, 1) den tap på dørkarmen, hvorom gang-

jernets (s.d.) øsken drejer sig; 2) fritstående, 
åben tømmerkonstruktion, se klokkestabel 

staffering (beslægtet med ordet stof), grundering 
og udsmykning med farver og malede orna-
menter. Til staffering regnes også den faste 
grundering, der før indførelsen af den rene 
oliemaling altid bestod af et eller flere kridt-
(eller gipsagtige) lag (kridering, kridtgrund); 
grundering og staffering anvendtes fortrins-
vis på træ; både på figurer, ornamenter og på 
baggrunde. Ved middelalderlige figurer var 
behandlingen af kridtgrunden ofte forbundet 
med betydeligt større arbejde end påføringen 
af farver og malede mønstre, idet det var 
gennem den, figuren fik sin endelige ud-
formning, ligesom klædedragterne kunne 
udformes med blomster, mønstre, t rambu-
lérstik (s.d.), og ophøjede ornamenter mo-
delleres eller indsættes. I senmiddelalderen 
stafferede man ofte med rigtige stoffer (per-
gament, lærred, tovværk osv.) 

standerskifte, se fig. 36f 

stav (eller staf), fremspringende, oftest halv-
rundt eller kvartrundt profilled. Den almin-
delige rundstav er glat. Rigere profilerede 
stave: bladstav, perlestav, tovstav, æggestav 
(sml. fig. 32) osv. 

stavværk, 1) muret sprosseværk, der deler lys-
ningen i et gotisk vindue (vinduesstavværk); 
2) ornament, der efterligner vinduesstavværk 
(fig. 26) 

stemme, register, piberække i orgel. Stemmens 
tonehøjde angives i fod efter den dybeste to-
nes teoretiske pibelængde. Nogle stemmer 
har flere »kor«, dvs. flere piber for hver tone 

stenhuggerfelt, regelmæssig eller uregelmæssig fi-
gur indhugget i en kvader, ofte for at tilsløre 
en ujævnhed i stenen 

stiftgang (fig. 47). På siden af ganghjulets fælg 
sidder stifter, som »sluses« gennem palet-
terne, der har hvileflader og skråtskårne im-
pulsflader 

stik, bærende murværk over en muråbning eller 
blænding, når dette er muret af særligt for-
mede sten eller i særlig skiftegang. Hyppigst 

Fig. 39. Tagværk, skematisk fremstillet. a. Murlægte 
(-rem). b. (Bind-, lofts-) bjælke. c. Spærsko. d. Spær-
stiver. e. Spær. f. Hanebånd. 

Fig. 40. Spær og hanebånd. Til venstre samlet (bladet) 
med fornaglet blad i udsnit. Til højre samlet (tappet) 
med fornaglet tap i taphul. 

Fig. 41. Eksempler på nummerering af bjælkestykker 
i tagværker. 
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Fig. 42. Gavl med strømskifter. 

er stikket udført som en bue, sjældnere fore-
kommer vandrette stik. Er stikket af tegl, ta-
ler man, alt efter murstenenes ordning, om 
binderstik, halvstensstik, helstensstik, rul-
skiftestik osv. (sml. prydskifte fig. 36j-k) 

stikkappe, mindre hvælvkappe, som skærer sig 
fra siden ind i en hvælving; hyppigst anvendt 
i forbindelse med en (vindues)åbning, der når 
højere op end hovedhvælvets vederlag 

stilarter, stilperioder. Nøje tidsgrænser kan ikke 
fastsættes, idet de forskellige stilarter griber 
over hinanden, og selv inden for Danmarks 
grænser er der forskel på stilformernes op-
dukken og varighed i de enkelte landsdele. 
De nedenfor angivne årstal kan derfor ikke 
tages som absolutte tidsgrænser. Romansk: o. 
1050-1275 (senromansk o. 1200-75). Gotisk: 

o. 1250-1550 (unggotisk o. 1250-1300, høj-
gotisk o. 1300-1400, sengotisk o. 1400-1550). 
Renæssance: o. 1550-1630 (ungrenæssance o. 
1550-90, højrenæssance o. 1590-1620, senre-
næssance o. 1620-30, manierisme o. 1590-
1630). Barok: o. 1620-1750 (bruskbarok o. 
1620-60, enevoldsbarok eller Louis XIV stil 
o. 1660-1750, régence o. 1715-40). Rokoko: o. 
1740-75 (Louis XV stil). Klassicisme, nyklas-
sisk stil: o. 1775-1850, (Louis XVI stil o. 
1775-1800, empire o. 1800-50). Historicisme, 
stilkopiering: o. 1830-1900 (f.eks. nyro-
mansk, nygotisk, nyrenæssance, nybarok) 

stiv viser, timeviser på urskive, der ikke har mi-
nutviser 

stokkedrev (sml. fig. 46), drev (det lille hjul i en 
tandhjulsforbindelse), hvis »tænder« består af 
runde stokke mellem to plader (i modsæt-
ning til et massivt drev, som er et almindeligt 
tandhjul) 

stokværk, ældre betegnelse for etage. Bruges 
bl.a. om etager i kirketårne. Klokkestok-
værk, tårnets øverste etage, der indeholder 
klokkestol og klokker. Mellemstokværk, en 
eller flere etager mellem tårnrummet nederst 
i tårnet og klokkestokværket 

†storkirke, se højkirke 
stormstigeribbe, retkantet halvstens ribbe med 

tværstillede, hele mursten 
stræbebue og -pille, bygningsled, som tjener til at 

optage sidetryk fra hvælv. Stræbebuen (eller 
sprængbuen), som kendetegner den fuldt ud-
viklede gotiske arkitektur, hæver sig normalt 
over sideskibenes og koromgangens tag og 
leder trykket fra høj kirkehvælvet videre ned 
til en stræbe- eller støttepille ved sideskibets 
mur. Sidstnævnte er således en pillelignende 
murforstærkning (evt. delvis) fremspringen-
de i selve rummet 

strømskifter (fig. 42), skifter (i taggavle), der dan-
ner en vinkel på ca. 45° med de vandrette 
skifter og er lagt således, at der langs gavllini-
erne f remkommer en række af trekanter. 
Herved undgås behuggede murflader i tagli-
nien. Kendt fra o. 1550, men især almindeligt 
i 1700rne 

styltebue, se bue og fig. 5 g Fig. 43-44. 43. Hulsøm. 44. Hjørnekæde. 
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styltetårn, senmiddelalderlig tårntype, der navn-
lig er udbredt i Århus stift. Tårnet er tilbyg-
get skibets vestgavl og karakteriseret ved, at 
den (som regel temmelig høje) underetage 
står åben mod vest, idet det lukkede klok-
kestokværk med sine glamhuller er løftet op 
ved hjælp af et par parallelle mure på tværs af 
skibets gavl. I undtagelsestilfælde er benyttet 
piller, således at tårnets bund er åben til tre 
sider. Klokkekammerets østmur hviler på 
gavlen 

styrtrum, betegnelse for det loftsrum, der f rem-
kommer, når bjælkelaget, uafhængigt af tag-
værket, er placeret et godt stykke under mur-
kronehøjde (fig. 38) 

sugfjæl, bræt, fastgjort under tagskægget (på un-
dersiderne af bjælkeenderne) til hindring af 
træk (sml. fig. 2, 8) 

svelle, lyddæmpende luger eller jalousier i orgel. 
Ved hjælp af svelletrin kan organisten regu-
lere lydstyrken 

svelleværk, se værk 
svikkel, tresidet flade over bueslag, hvor den 

vandrette side udgår fra buens issepunkt 
(s.d.), den lodrette fra buens fod, (sml. fig. 
31). Hvælvsvikkel, nedre kappeflig (s.d.) 

svumme, oversmøre mur med hvidtekalk eller 
mørtelvælling, sml. afkostning 

sygesæt, se berettelsessæt 
syld, syldsten, grundsten, fundament af rå kam-

pesten under det egentlige murværk (sml. 
fig. 3) 

søjle, søjleorden, se fig. 45 
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 21 
†sømme, fuge 
sål, bund i niche eller blænding 
sålbænk, den udvendige, nederste flade i et vin-

due 

tag, overdækning af bygning, oftest navngivet 
efter udformning. Halvtag el. pulttag, tag-
form med fald til kun en side. Mansardtag, 
brækket eller knækket tagform, hvor den 
nedre, stejlere tagflade danner vinkel med 
den øvre. Formentlig opkaldt efter den fran-
ske arkitekt François Mansart (1598-1666). 
Sadeltag, tagform med fald til to sider. Valm-

Gavl 

Gesims 

Søjle 

Postament 

Fig. 45. Søjleskema. 

tag, tag med fald til alle sider (uden tag-
gavle). Dækker valmen kun taggavlens øvre 
del, kaldes dette parti halvvalm 

†tagpander, †tagpotter, se tagsten 
tagsten, tagtegl, middelalderens ældste tagsten, 

bæverhaler (tagpander), der er en efterligning 
af tagspån, er flade, nedad spidse, runde eller 
lige afskårne. Den senere middelalders al-
mindeligste tagsten er »munke og nonner«, 

(trekantgavl 
med skrågesimser 

kronliste med 
tandsnit 

frise med triglyf 

arkitrav 
(æggestav) kapitæl 
over 
attisk slyngbånd 

skaft, glat, 
forneden med: 

prydbælte, hvori 
kartoucher om 
diademhoved 
(attisk) base 

plint 

søjlepostamet med 
kassette- og beslagværk 

kroliste 
postamentfelt og 
postamentfremspring 
med diamantbosser 

fodliste 
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af halvcirkelformet tværsnit. De brede non-
ner lagdes med den hule side opad, de smal-
lere munke, der vendte hulsiden nedad, dæk-
kende over sammenstødene mellem non-
nerne. O. 1550-1600 begyndte man at bruge 

~-formede vingetegl, der efterhånden blev 
tyndere og mindre svungne 

tagværk, se fig. 2-3, 37, 39. Tømmerstykkerne i 
de enkelte spærfag nummereres på forskellig 
vis med huljern eller økse (fig. 41) 

tandsnit (sml. fig. 9, 45), dekorativ række af 
fremspringende, firkantede eller profilerede 
klodser af sten eller træ, anbragt med korte 
mellemrum 

tap, tapning, tappet forbindelse (fig. 40) 
tempera, farve, revet i vand med æggeblomme 

og -hvide, oprørt i eddike, gummi, honning, 
harpiks el. lign. som bindemiddel. Tempera 
tørrer mat og hurtigt op 

†terme, en i renæssancen almindelig betegnelse 

for herme (s.d.) 
terningkapitæl, se kapitæl og fig. 21 i 
tiara, pavens krone. Bæres, når paven optræder 

som fyrste, mens mitra (s.d.) benyttes ved 
gejstlige funktioner 

tilløbsarm (sml. fig. 46), del af urets slagværks-
mekanisme 

tinde, simpelt udført fiale (s.d.) 
†tinning, gavlkam, kamtak 

tinstempler, mester- og kvalitetsmærkning af tin, 
1) engelsk tin (to stempler: engel eller kronet 
rose med byens våben); 2) krontin (byvåbe-
net hvorover kløverblad); 3) manggods, 
†mangut (mesterens mærke to gange). Både 
1) og 2) har desuden stempler med mesterens 
navn og årstal for hans optagelse i lavet (i 
modsætning til sølvstemplernes årsstempler, 
der som regel angiver forfærdigelsesåret) 

†tiste, den rem (af læder), hvor klokkens knebel 
hænger 

†tobin, tyndt silkestof 
toptinde eller toptak, lille murtinde 
toskansk kapitæl, se kapitæl og fig. 21 e 
†tral(le)værk, gitter eller tremmeværk af parallelt 

anbragte, evt. profilerede stænger 
trambulérstik, tremulérstik (i nutiden også hønse-

trin), siksak-ornament i metal-, sten-, træ-

eller kridtgrund, frembragt ved under tryk at 
vrikke eller skælve (fransk; trembler) en 
skarp punsel (s.d.) eller mejsel hen over 
grunden 

transmission, orgelstemme uden selvstændige pi-
ber, men tilsluttet piberne i en anden stemme 

trapezkapitæl, se fig. 21 f 
trappefrise, se fig. 8 
trekantkapitæl, se fig. 21 g 
trekløverbue, se bue og fig. 5 e 
trempelværk, afstivning af tagfoden i tagværk. 

Trempelværket udgøres af langsgående bjæl-
ker, hvori spærføddernes indre ender er tap-
pede og hvis ender er tappede i bindbjæl-
kerne (jfr. fig. 39 b-c). Trempelværket kan 
yderligere være udbygget med skråstivere 
mellem de langsgående bjælker og bindbjæl-
kerne 

tremulant, indretning til frembringelse af vibra-
tor og orgeltoner 

trepas, trekløveragtig ramme eller gennembryd-
ning 

triforium, 1) en fortrinsvis af småsøjler tredelt 
muråbning, i lighed med den todelte (bifori-
um) almindelig i middelalderligt byggeri; 2) 
triforiegalleri, en gallerietage med triforieåb-
ninger; 3) smal løbegang, udsparet i murlivet 
mellem skibets arkader (s.d.) og højkirkevin-
duer (s.d.) eller mellem disse og en gallerie-
tage, - uanset om åbningerne er tredelte 

triglyf fremspringende plade (med tre lodrette 
slidser, - i renæssancen undertiden tre lister), 
som udgør et karakteristisk led i den doriske 
søjleordens frise, afvekslende med metoper 
(s.d.). Hyppig friseudsmykning på renæssan-
cens bygninger og inventar (sml. fig. 45) 

†trille, en slags tætvævet, groft lærred 
†trip, fløjlsagtigt stof 
triumfbue, 1) fritstående æresport, som i Romer-

riget rejstes for sejrrige kejsere og feltherrer. 
Buens form og idé bliver i renæssancen en 
central inspirationskilde for såvel bygnings-
kunst som inventar; 2) korbue, buen mellem 
kor og skib 

triumfmur, muren mellem kor og skib 
triumfvæg, t r iumfmurens mod skibet vendende 

side 
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ste spindelleje. 19. Foliot (balance el. uro) med vægte, 
som kan stilles ud el. ind for regulering af uret. 20. 
Snor, hvori spindelen hænger og drejer. 21. Viserak-
sel. 22. Urskive. 23. Timeviser (stiv viser) med kon-
travægt. 24. Slagværksvalsehjul. 25. Hammerløfte-
pinde (-rulle). 25a. Blindfælg (til støtte for hammer-
løftepindene). 26. Slagskive med indvendig tand-
krans og udvendige indsnit for bestemmelse af slage-
nes antal. 27. Hjerteskive på hjerteskiveaksel. 28. 
Udløsningsmekanisme for slagværk (kun vist frag-
mentarisk). 29. Ifaldsarm. 30. Vindfangsaksel. 31. 
Vindfang (luftbremse) med spærværk. 32. Optræks-
drev (for optræk med håndsving). 33. Optrækshjul. 
34. Mellemhjul og mellemhjulsaksel. 35. Ganghjuls-
aksel. 36. Ganghjul. 37. Hage el. anker. 38. Hageaksel 
(el. ankervelle). 39. Gaffel, som forneden griber om 
pendulet. 40. Pendulophæng. 41. Pendullinse. 42. Vi-
sertransmission. 43. Viserværk for skive med minut-
og timeviser. (Vist delvis i snit). 44. Vekselhjul. 45. 
Kontravægte. 46. Lod, sædvanligvis en kampesten, 
med lodtrisse. 47. Tilløbsarm. 48. Optræksdrev (her 
vist som massivt drev, sml. nr. 32). 49. Optræks-
kvadrat for håndsving. 50. Hammerløftearm. 51. 
Hjerteskivehjul. 

Fig. 46. Lårnur. 1. Smedejernsramme, samlet med ki-
ler. 2. Pyntespir. 3. Ben. 4. Centralstiver med taplejer 
for både gang- og slagværk. 5. Optræksvinde. 6. Reb 
for lodophæng. 7. Snorevalse. 8. Gangværksvalse-
hjul. 9. Stift for udløsning af slagværk. 10. Arm for 
udløsning af slagværk. 11. Spærhage. 12. Stokkedrev. 
13. Ganghjulsakse. 14. Ganghjulsbøjle. 15. Ganghjul 
(kronhjul). 16. Lodret spindel med to lapper for ind-
greb i ganghjulet. 17. Nederste spindelleje. 18. Øver-

D a n m a r k s Kirker , O d e n s e 4 
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Fig. 47. 1. Hagegang. 2. Grahamsgang. 3. Stiftgang. 

trompe l'æil, todimensional (oftest malet) f rem-
stilling af genstande eller arkitektur, udført så 
detaljeret og realistisk, at der skabes illusion 
af en tredimensional virkelighed 

tuf, porøs vulkansk stenart, kendelig på indhold 
af pimpsten og aske. Tuf fra Rhinegnene ved 
Andernach er især anvendt som byggemate-
riale i det sydvestlige Jylland (se frådsten) 

tympanon, som regel halvcirkelformet dørover-
ligger af sten, ofte dekoreret 

tårnur (sejerværk), se fig. 46, som nederst viser 
et værk i ældre udformning med spindelre-
gulering, øverst det samme værk ombygget 
til pendulregulering, her også vist fra kortsi-
den 

udkragning, udkragende, fremspring (ende); en ge-
sims er f.eks. udkraget eller udkragende i 
forhold til (mur)fladen (sml. kragbånd) 

udsparing, flade eller rum inden for en større hel-
hed, der ikke gøres til genstand for samme 
bearbejdning (bemaling, udskæring) som det 
omgivende 

udsvejfet, tildannet i svungne, brede linier 
uncialer, se skrift 

underbaldakin, se baldakin og fig. 31 

valmtag, se tag 

vandnæse, profileret fremspring med skrånende 
overside og indskåret eller hulet underside, 
der tvinger regn til at dryppe af; i gotisk 
snedkerarbejde et yndet ornament (fig. 26) 

vange, 1) karmside i en muråbning regnet fra 
dennes fod til vederlagshøjde; 2) for- og bag-
vange i en trappe er de to stigende planker, 
som bærer trinene 

vederlag, det sted, hvorpå en bues fodender hvi-

ler (fødselslinie). Vederlagsbånd = kragbånd 
(s.d.), kragsten. Vederlagshøjde, -linie = bu-
efodshøjde 

vendetrin, trin med trekantede trædeflader som i 
en spindeltrappe, men vekselvis højre- og 
venstrevendte og brugt i et lige trappeløb. 
Når vendetrin benyttes, kan trappen gøres 
kortere og stejlere 

versaler, se skrift 
vindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe 

(sml. spindeltrappe), hvor aksen består af en 
spiralformet trappevange 

vindfang, i et ur, luftbremse for slagværket, of-
test i form af to roterende arme, der ender i 
plader, hvis størrelse eller hældning bestem-
mer slagværkets fart (sml. fig. 46) 

vindjern, tværstænger af jern, anbragt i vinduer 
til støtte for rudeglassets blysprosser 

vindlade, ventilkasse i orgel, fordeler trykluften 
fra bælgen til de enkelte piber. I Danmark er 
sløjfevindladen den almindeligste, men i org-
ler fra o. 1900-40 træffes ofte andre vindlade-
typer, især keglevindlade og bælgventillade 

vingetegl, se tagsten 
†vognskud, planke af udsøgt, knastfrit egetræ 
volut, spiralrullet ornament, især karakteristisk 

led i joniske og kompositte kapitæler (sml. 
fig. 21 b-d) 

volutbøjle, volutknægt, konsol med volut på un-
dersiden, den første åben, den sidste massiv 
(sml. fig. 31) 

vuggebom (fig. 23), »krum aksel«. Denne op-
hængning, hvis omdrejningspunkt ligger la-
vere i forhold til tyngdepunktet end ved 
slyngebomme (s.d.), indførtes for at lette 
ringningen af klokken 

vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav; 2) ved 
romanske og ofte ved tidliggotiske krucifik-
ser ombøjningen af lændeklædet omkring 
midjen, opr. omkring en rem eller et tov 

vægt udtrykkes normalt i metriske enheder. 
Navnlig ved klokker og sølvsager citeres dog 
jævnlig ældre enheder: 1 skippund = 20 lis-
pund = 320 pund = 160 kg. 1 pund = 32 lod = 
470 gram. 1 lod = 4 kvint (=4 ort) = 14,7 
gram 

værk, selvstændig afdeling af orgel, spilles fra sit 
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eget klaviatur (fig. 30). Hvis et værk er for-
synet med svelleanordning til regulering af 
lydstyrken, benævnes det ofte svelleværk 

æggestav, se stav og fig. 45 

øreflipvolut, ornament, karakteristisk for brusk-
barokt snitværksarbejde (se stilarter); træffes 
allerede før 1620 

ørelisén (sml. lisén), har til begge sider foroven 
en lille, retkantet udvidelse; især karakteri-
stisk for dansk rokoko 

ådring, malet efterligning af årer i træ 
ås, åsbjælke, bjælke, der ligger på langs i en byg-

ning og bærer spærene; den øverste ås kaldes 
rygås, de øvrige sideåse. 

3* 



FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER 
VEDRØRENDE KIRKERNE I ODENSE AMT 

I ALMINDELIGHED 

Arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, må søges under denne i afsnittet: Kilder og henvisninger. For 
oversigt over arkivalier, der alene er benyttet i forbindelse med S. Knuds kirke i Odense, jfr . s. 55. 

RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli: A 28. 1630-
1702. Fortegnelse og diverse dokumenter vedk. kir-
ker og sognekald i Danmark og Norge med oplys-
ninger om ejendomsforhold, beneficering og jus pa-
tronatus. - A 29. 1726-97. Efterretninger om ejerne af 
kirker og kirketiende. - A 30. 1809. Fortegnelser over 
kirker og disses ejere. - B 38. 1481-1533. Indlæg til 
registranterne samt henlagte sager. - B 44. 1534-71. 
Indlæg til registranterne samt henlagte sager. - B 64. 
1648-60. Fynske registre. - B 72. 1648-60. Fynske 
tegneiser. - B 106. 1631-32. Rådernes og biskopper-
nes betænkninger ang. kirkernes regnskab m.v. - B 
107. 1636-37. Kapitlernes og lensmændenes besva-
relse på kgl. missive af 1636 14. novbr. ang. kirkernes 
kapitaler m .m. - B 134. Ca. 1572-74. Registerbøger 
på tiender til bortfæstelse i Fyens, Århus, Ribe og 
Viborg stifter. - B 135. 1591-1647. Tiendebog. Eks-
trakter over kongelige stadfæstelsesbreve på tiende. -
B 160. 1572-1650. Indlæg til registre og tegneiser samt 
henlagte sager. - B 162. 1651-60. Skaanske, sjæl-
landske, fynske, smålandske og jydske henlagte sa-
ger. - B 184c. 1620. Seks års kirkeregnskaber ind-
sendte i henhold til kgl. missive af 1620 marts. - C 10. 
1660-99. Fynske og smålandske registre. - C 12. 
1660-99. Fynske og smålandske tegneiser. - C 52. 
1697. Indberetninger om købstadskirkernes tilstand i 
Danmark, indsendte i henhold til missiver af 1697 30. 
jan. m.fl. - D 22. 1699-1771. Fynske og smålandske 
registre. - D 24. 1699-1771. Fynske og smålandske 
tegneiser. - F 13. 1773-99. Fynske og smålandske re-
gistre. - F 15. 1773-99. Fynske og smålandske tegnei-
ser. - G 119. (1799)-1828. Originale skøder til kongen 
på jus vocandi samt på birkeret m .m. - H 43. 
1801-04. Journaler. - H 44. 1804-48. Journaler. 

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen (Kultus-
ministeriet): 1848-1916. 1. departement. Journaler. 

Rentekammeret. Fyns stifts renteskriverkontor: 
2244.226. 1663-1723 (diverse år.). Jordebøger, mage-
skifter, ekstrakter, efterretninger m.v. ang. kongens 
kirkers tilstand og tiender i Fyns stift. - 2244.266. 
1718-1720. Specifikation over, hvad sorter ligkister 
der er forbrugt ved kirker i Fyns stift. 

Rentekammeret. Bygningskontoret: 244.66-84. 1782-
1826. Journaler. 

Rentekammeret. Bygningsadministrationen: 245.91-
121. 1782-1840. Journaler. -256.25-33. 1841-50. Jour-
naler. 

Rentekammeret. Tiendetaksationer, hartkomsspecifika-
tioner m.v.: 313.2. 1694-1703. Kommissionsakter 
vedr. taksation af konge- og kirketiender på Fyn og 
Langeland. 

Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnska-
ber: 1664-1672. Odense provstis kirkeregnskaber. -
1664-1673. Assens provstis kirkeregnskaber. - 1662-
1674. Nyborg provstis kirkeregnskaber. - 1700-1764. 
Det fynske regiments- og rytterdistrikts regnskaber. 
- 1721-1765. Det fynske rytterdistrikts kirkeregnskab 
for de enkelte kirker. - 1751-1765. Det fynske rytter-
distrikts kirkeregnskaber. - 1765. De fynske og fal-
sterske rytterdistrikters kirkeregnskaber. 

Regnskaber ældre end 1559 (Reg. 108A): Pk. 11. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (Lol-
land-Falster og Fyn). - 1529. Register på klokker, 
som er vejede i Jylland og på Fyn. 

Håndskriftsamlingen: VI.F.l. Vedel Simonsens ind-
beretninger ang. Odense Byarkiv og andre provin-
cialarkiver 1811, 1814. - XIII. Genealogisk-heraldisk 
selskab. Generalia, 20, 4°. Hans de Hofmann: Jyske, 
sjællandske og fynske antikviteter (Anne Krabbes an-
tikviteter 1607). 

LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Fyns bis-
pearkiv: Indkomne breve fra Fyns herreder: 1555-
1852. Odense herreds breve. - 1562-1852. Åsum her-
reds breve. - 1553-1852. Bjerge herreds breve. -1552-
1785. Lunde herreds breve. - 1786-1852. Lunde og 
Skam herreders breve. - 1562-1785. Skam herreds 
breve. - 1529-1852. Skovby herreds breve. - 1555-
1852. Vends herreds breve. - 1554-1852. Båg herreds 
breve. - 1616-1864. Odense købstads breve. - Visi-
tatsprotokoller: 1732-1803. Visitatsprotokol. - 1837-
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1896. Visitatsprotokol for Bjerge og Skam herreder. 
- 1834-96. Visitatsprotokol for Båg herred. - Syns-
forretninger og andre indberetninger: 1631-1702. 
Synsforretninger og andre indberetninger om kirke-
bygninger. - 1718-1731. Synsforretninger over kir-
kerne i Bjerge, Båg, Gudme, Langelands Nørre, Lan-
gelands Sønder, Lunde og Sallinge herreder. - 1718-
1735. Synsforretninger over kirkerne i Skam, 
Skovby, Sunds, Vends, Vindinge, Ærø og Åsum her-
reder. - 1812-1843. Indberetninger om kirker og kir-
kegårde. 

Provstearkiver: Odense amtsprovsti: 1808-1815. Be-
mærkninger vedr. skole- og kirkevisitatser. — 1833-
1835. Udskrifter af synene over kirker og præste-
gårde. - Odense købstads provsti: 1835-98. Synsfor-
retninger for kirker og præstegårde. - Odense her-
reds provsti: 1818-1835. Synsforretninger over kirker 
og præstegårde i Odense købstad. - 1831-1968. Syns-
protokoller for kirker og præstegårde. - Ca. 1900. 
Beskrivelse af Odense herreds kirker (af J. N. Nissen, 
Pårup). - Åsum herreds provsti: 1722-1818. Diverse 
sager. - Lunde herreds provsti: 1707-1838. Justitspro-
tokol. - Lunde-Skam herreders provsti: 1760-1812. 
Diverse sager. - Skovby herreds provsti: 1698-1843. 
Justitsprotokol. - Lunde-Skam-Skovby herreders 
provsti: 1837-1842. Regnskab for tabelkassen (med 
kirkesyn 1844). - 1844-1922. Synsprotokoller. -
Vends herreds provsti: 1682-1883. Justitsprotokol. -
Båg herreds provsti: Ca. 1576-1578. Herredsbog for 
Båg herred m.m. - 1803-1922. Synsprotokol for kir-
kerne. 

Kirkeregnskaber: 1554. Kirkeregnskaber. Vinding-
Bjerge-Hindsholm herreder. 

Amtsarkiver: Odense, Dalum, S. Knuds og Ru-
gårds amters arkiv: 214-220. 1740-1760. Breve fra bi-
skoppen. - 429-35. 1662-1734. Breve og dokumenter 
vedr. kirker, skoler, hospitaler, tiender og fattige. -
Brandforsikring. Brandtaksationer over købstæder-
nes kirker 1761. 

Fyns Guvernements arkiv: 1823-1840. Diverse doku-
menter. 

Det fynske ryttergods' arkiv: Kirkesessionen. 53a. 
1720-1725. Protokol for kirkernes administration. -
53c. 1720-1766. Korrespondance. - 54. 1643-1764. 
Diverse sager. 

Odense magistrats arkiv: 1583-1867. Arkivfortegnel-
ser. - 1761-1867. Brandtaksationsprotokoller. -
1746-47. Dokumenter i kommissionssagen angående 
de af Johan Friedrich Eggers forøvede kirketyverier 
på Fyen. 

Den kongelige bygningsinspektørs arkiv: 1858-97. 
Journaler. - Pk.50. Bilag vedr. kirker i Fyen. 

Topografica: 3. 1743-1771. Indberetninger til Jessen, 
Thurah og Danske Atlas. - 4. Samlinger vedrørende 
Fyens Historie og Topografi. - 6. Udskrif t af de af 
stiftets præster i henhold til stiftsøvrighedens befaling 
af 22. okt. 1706 indgivne beretninger om kirkerne og 
disses antikviteter. 

Litteraria: Vedel Simonsens arkiv. 

Karen Brahes bibliotek: D I, 10: Samling af grav-
skrifter over adelige personer o. 1700. — D I , 44: 
Gravskrifter fra forskellige fynske kirker. 

DET KONGELIGE BIBLIOTEK (KglBibl). 
Gammel kongelig samling: 2349. 4°. Jacob Bircherod 
jun. : Collectanea Fionensia. - 3645. 8°. Catalogus 
Pontificium Otthoniensium. 

Ny kongelig samling: 402. fol. Copier af eendeel 
Breve, Fyens stift angaaende, efter Originalerne sam-
lede af Th. B. Bircherod, 1731. - 407. fol. Monu-
menta Otheniensia. - 729. 4°. Jac. Bircherods Supple-
menter til Pontoppidans Theatrum Daniæ, Fyen ved-
kommende. - 733. 4°. Fyonica. Samlinger til Fyens 
Topographia af C. Brandt. - 733b. 4°. C. Paludan-
Müller: Fyenske Samlinger. - 736. 4°. Nogle opteg-
nelser om kirkerne i Fyen og deres oldsager. - 739 
a-b. 4°. Monumenta et Inscriptiones Othinienses a 
Joh. Bircherodio 1679. - 4646. 4°. Jens Bircherod: 
Monumenta et Inscriptiones Othinienses. 

Additamenta: 161. fol. Jacob Bircherod: Beskrivelse 
over byen Odense og dens Antikviteter, 1730. - 242. 
4°. Beskrivelse over adskillige sogne i Fyen. 

Kaliske samling: 377, 4°. Copie af Beskrivelse over 
Kirkerne og Herregaardene i Fyen og i Langeland af 
sognepræsterne til Thurahs brug forfattet 1755. 

Langebeks excerpter: 67-69. 4°. Chorographica om 
Fyen. 

Rostgaardske samling: 18. fol. Fyens Lands Beskri-
velse samlet af Mag. Thomas Bircherod. 

Thottske samling: 727. fol. Extract over Fyen og 
Laalands Stifters historiske Ting. - 1419-23, 4°. Tho-
mas Bircherod: Fyhns Lands Beskrivelse med Kob-
bere (...). - 1426. 4°. Monumenta et Inscriptiones O t -
hinienses uberioribus Historicis et Genealogicis illu-
strata notis a Joanne Bircherodio, 1679. - 1427. 4°. 
Joh. Jac. Bircherodii Monumenta et Inscriptiones O t -
thinienses. 
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Uldallske samling: 186. fol. P. J. Resenii Atlas Dani-
cus. Bd. IV. Descriptio Fioniæ et civitatum eiusdem 
insulæ. - 190. fol. Fyens Beskrivelse af T. Bircherod, 
forbedret af P. Birch. 

D E N ARNAMAGNÆANSKE SAMLING: 366. 
fol. Tegninger af runestene, ligstene og indskrifter fra 
Lolland og Fyn. 

NATIONALMUSEET. Håndskriftsamlingen: 1755-
1773. Thurahs udkast til beskrivelse af Sjælland og 
Fyn, suppleret af Hoffmann. - Historia Pastoralis 
Fioniæ. - N. van Haven: Optegnelser om fyenske 
Antiquiteter. - L. S. Vedel Simonsen: Samlinger til 
Odense Kirkers og Bys Historie, 1832; Samlinger til 
Odense Bys Historie, I—II, 1832; Samlinger til Odense 

Herreds Beskrivelse, I—II, 1832; Samlinger til Aasum 
Herreds Beskrivelse, 1833; Samlinger til Bjerge Her-
reds Beskrivelse; Samlinger til Lunde Herreds Be-
skrivelse, I—II, 1832; Indsamlede Bidrag til Skam Her-
reds Sognehistorie, 1832; Samlinger til Skovby Her-
reds Beskrivelse, I—II; Samlinger til Vends Herreds 
Sognebeskrivelse, 1832; Samlinger til Baag Herreds 
Beskrivelse, 1833; Papirer m .m. - Lauritz Engelstoft: 
Kirkerne i Fyens stift (med register af Olaf Olsen). -
Det særlige Kirkesyns protokoller, 1-3, 1862f. 

Notebøger m.m.: Søren Abildgaard: Notebog nr. II, 
1762. - N. L. Høyen: Notebøger. - Jacob Helms: 
Notebøger. - J. Magnus Petersen: Papirer. - Henry 
Petersen: Notebøger. - C. M. Smidt: Notebøger. -
C. G. Schultz: Notebøger. 



FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER VEDRØRENDE 
S. KNUDS KIRKE 

ODENSE DOMKIRKE 

For arkivalier, der ikke alene vedrører S. Knuds kirke, men også Odense bys og amtets øvrige kirker i 
almindelighed, j fr . oversigten s. 52. 

RIGSARKIVET. Kultusministeriet. 1. kontor: Nr . 
3603. 1862-1876. Akter vedr. restaurationen af 
Odense Sct. Knuds kirke. 

Håndskriftsamlingen: VI.F.18. To originale beretnin-
ger om undersøgelser og omlægning af levningerne 
af kong Hans, dronning Christine, Christian II og 
prins Fransiscus samt af indholdet af de to helgen-
skrin i S. Knuds kirke i Odense 1874 og 1875. - XIII. 
Genealogisk-heraldisk selskab. Generalia 19. 4°. Palle 
Krag von Hoff: Efterretning om kong Hans' monu-
ment i Odense. 

LANDSARKIVET F O R FYN. Fyns bispearkiv: 
Indkomne breve fra Odense. 1461-1777. Odense Sct. 
Knuds kirkes breve. 

Fyns stiftsøvrigheds arkiv: C II. 1812-1901. Odense S. 
Knud. Regnskaber. 

Kirkeinspektionsarkiv, Odense S. Knud: (1569) 1618-
1844. Hovedregnskabsprotokol. -(1604) 1618-1913. 
Regnskaber. - 1619-1826. Diverse dokumenter. -
1626-1739. Fundatser og legater til S. Knuds kirke og 
de fattige. - 1634-1955. Dokumenter vedr. kirkens 
grund, bygning og inventar. - 1671-1838. Stolestade-
bøger. - 1722-1915. Indkomne sager. - 1820-1900. 
Kopibøger. - 1823. Hovedprotokol over bidrag til 
kirken. - 1853-1879. Regnskaber over tiende, stole-
stadepenge og renter. - 1904-1910. Forhandlingspro-
tokol. - 1914-1915. Kirkeregnskabsbog. 

Menighedsrådsarkiv, Odense S. Knud: 1899-1918. 
Kirkeværgens journal. - 1900-1918. Kirkeværgens 
kopibog. - 1904-1972. Menighedsrådets forhand-

lingsprotokol. - 1916-1980. Menighedsrådets korres-
pondance. - 1916-1980. Diverse sager. - 1918. For-
handlingsprotokol for kirkebestyrelsens udvalg. -
1918-1951. Kirkeværgens korrespondance. - 1919-
1980. Sager vedr. kirkebygningen. -1920-1980. Sager 
vedr. kirkens inventar. - 1922-1980. Regnskaber. -
1932-1934. Kirkeregnskabsbøger. 

Litteraria: Pastor Anton Crones samlinger. 77. Om 
ligsten i det Valkendorffske kapel i Odense St. Knud. 

Karen Brahes bibliotek: D II, 36. Bekendtgørelse, at 
Odense borgmester og råd har solgt Karen Brahe et 
begravelsessted i Sct. Knuds kirke 15. okt. 1704. - E 
II, 3. Samling af digte, hovedsagelig af Jacob Worm, 
c. 1700. Bl. 14-15: Den store Knap på St. Knuds Kier-
che Spiir opsat Anno 1694 (...). 

VED E M B E D E T : Inventarieprotokoller 1913f. -
Regnskaber vedr. altertavlens restaurering 1983. -
Diverse sager vedr. bygning og inventar. - Kirken og 
andre bygninger 1980-1985. 

D E T K O N G E L I G E BIBLIOTEK. Ny kongelig 
samling: 647 4°. Et bind med forskellige stykker til 
den danske chorographie (fol.43a-48b.: S. Knud, 
Odense). 

Additamenta: 225,18 fol. Om helgenskrinene i 
Odense. 

NATIONALMUSEET. Notebøger: N. L. Høyen: 
Notebog nr. IV, VIII. C. G. Schultz: Notebog nr. 
LXXII, LXXVI, LXXXVII. 



FORKORTELSER VEDRØRENDE 
ODENSE AMT 

Litteraturforkortelser m .m. Se i øvrigt Forkortelser i historisk Litteratur, i Fortid og Nutid, XXI, hefte 1, 1960. 
Udg. af Dansk historisk Fællesforening. 

Achen, Adelsvåbener Sven Tito Achen, Danske adels-
våbener. En heraldisk nøgle, Kbh. 1973 

ActaPont Acta Pontificum Danica. Pavelige Aktstykker 
vedrørende Danmark 1316-1536. Udg. af L. Molte-
sen m.fl . , I-VII og suppl., Kbh. 1904-43 

AnnOldk Annaler for nordisk Oldkyndighed. Udg. af 
Det kgl. nord. Oldskrift-Selskab, Kbh. 1836-63 
(siden 1866: ÅrbOldkHist) 

AntAnn Antiqvariske Annaler. Udg . af Den Konge-
lige Commission i Kjøbenhavn for Oldsagers 
Opbevaring, 1-4, Kbh. 1821-27 

Arkitekten Architekten (siden 1929: Arkitekten). 
Medd. fra Akademisk Arkitektforening, Kbh. 
1898f. 

ArkMus Fra Arkiv og Museum. Udg. af Østifternes 
historisk-topografiske Selskab, Kbh. 1899-1943 

Aron Andersson Medieval Wooden Sculpture in Swe-
den. Ved Aron Andersson, Bengt Thordemann og 
Monica Rydbeck, I-V, Uppsala 1964-80 

Beckett, DaKunst Fr. Beckett, Danmarks Kunst, I—II, 
Kbh. 1924-26 

Bloch Jørgen Carstens Bloch, Den fyenske Geistligheds 
Historie fra Reformationen indtil nærværende Tid, 
I-II, Odense 1786-90 

Bøje (1979-82) Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv sme-
demærker før 1870. Revideret og udvidet udgave. I. 
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Mackeprang, Døbefonte M. Mackeprang, Danmarks 

middelalderlige Døbefonte, Kbh. 1941 
Magnus-Petersen, Kalkmalerier J. Magnus-Peter-

sen, Beskrivelse og Afbildninger af Kalkmalerier i dan-
ske Kirker, Kbh. 1895 

MarmDan Erich Pontoppidan, Marmora Danica selec-
tiora sive Inscriptionum, I, Kbh. 1739 

Moltke, Runerne Erik Moltke, Runerne i Danmark og 
deres oprindelse, Kbh. 1976 

NM Nationalmuseet 
NMArb (Fra) Nationalmuseets Arbejdsmark, Kbh. 

1928f. 
N o K Norges Kirker, utgitt av Riksantikvariatet, Oslo 

1959f. 
NyKglSaml Ny kongelig Samling. KglBibl 
Nyrop, Kirkeklokker C. Nyrop , Om Danmarks Kir-

keklokker og deres Støbere, Kbh. 1882. (Eksemplar i 
N M , Afdeling for Oldtid & Middelalder, med F. 
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(delvis fot. optryk) ved Johannes Tang Kristensen, 
Bengt Holbeck og Erik Høvring Pedersen, 1-8, 
Kbh. 1980. Ny rk., I-VI, 1928-39 

Thalund, Kirkeskibe Henning Thalund, Fynske Kir-
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Odense undersøgte 1833 og 1874. Udg. af Ministeriet 
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Fig. 1. Søren Læssøe Lange: Prospekt af Odense set fra øst 1805. Farvelagt radering. Nationalmuseet. - Søren 
Læssøe Lange: View of Odense, seen from the east 1805. Colour print. 

KIRKERNE I ODENSE BY 
ved Anne Riising og Birgitte Bøggild Johannsen 

NOTER s. 73 

Indledning. Navnet Odense kommer antagelig af 
»Odins vi«, og i så fald må der have været et 
kultsted for Odin, høvdingeguden, og en frem-
trædende høvding på stedet i den hedenske tid.1 

Byen Odense er opstået i den brede smelte-
vandsdal, der dannedes efter den sidste istid med 
Odense Å som største afløb fra den store is-
randsmur henover Sydfyn. Landskabet omkring 
åen ved udmundingen i Odense Fjord er op-
bygget af moræneler, smeltevandssand og ud-
strakte ferskvandsaflejringer.2 Terrænet er for-
holdsvist jævnt, og et moderne terrænkort viser 

kote 5 ved selve åen, stigende op til kote 14 nord 
for og kote 11 syd for åen ved Nonnebakken. 
Åskrænterne har været stærkt gennemtrukket af 
vand og er næppe blevet udnyttet til bebyggelse 
før tidligst i højmiddelalderen. Andre vådom-
råder har på samme måde begrænset mulighe-
derne, bl.a. sydøst for det senere Gråbrødre klo-
sters jorder og syd for Odense adelige j omf ru -
kloster og Nedergade. En række af vådområ-
derne er blevet afvandet af Byens Bæk, en - for-
mentlig kunstig anlagt - vandvej, der løb i en 
bue nord om byområdets bakkedrag. 

D a n m a r k s Ki rker , O d e n s e 5 
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De tidligste spor af bebyggelse på stedet er 
påvist syd for åen ved Højme og Killerup (bo-
pladser fra yngre jernalder og vikingetid), samt 
på Nonnebakken (rester af en ringborg fra vi-
kingetiden). Borgen - Nonneborg - var i funk-
tion i sidste fjerdedel af 900rne og lå strategisk 
placeret på åens sydlige bred, ca. 5 km fra vade-
stedet ved Åsum, et vidnesbyrd om kongemag-
tens tilstedeværelse i området. Det lader sig dog 
ikke afgøre med sikkerhed, hvorvidt dens an-
vendelse i første række har været af defensiv el-
ler af offensiv karakter.3 Men alene ringborgens 
eksistens fortæller om betydelig aktivitet i om-
rådet i denne tid. 

Netop fra samme periode stammer det ældste 
skriftlige vidnesbyrd om kirken i Odense, den 
tyske kejser Ot to IIIs brev af 18. marts 988.4 

Heri nævnes kirkerne og bisperne i Slesvig, 
Ribe, Århus og Odense, sidstnævnte for første 
gang. At byen nu har faet status af bispesæde, 
forudsætter et vist omfang og politisk betyd-
ning. Det falder ganske i tråd med Adam af Bre-
mens omtale af Odense o. 1070 som civitas på 
linje med Slesvig, Ribe, Århus, Viborg, Ålborg 
og Roskilde. Betegnelsen skal nok forstås, ikke 
alene som by, men også som bispeby.5 Navne på 
biskopper forekommer fra 1000-årene, nemlig 
Reginbert, hentet fra England af Knud den 
Store, og Eilbert, indsat af ærkebisp Adalbert.6 

Drabet på Knud den Hellige i Odense 10. juli 
1086 var en begivenhed af skelsættende betyd-
ning, både for det kirkelige liv og for bysam-
fundets fremtidige udvikling. De ældste kilder 
herom, nedfældet inden for de nærmeste årtier 
efter kongemordet, giver samtidig betydnings-
fulde oplysninger om eksisterende lokaliteter i 
byen: Kongsgården, der belejredes af de oprør-
ske styrker, og den nærliggende trækirke, viet 
j omf ru Maria og S. Alban (S. Albani), hvor dra-
bet fandt sted. Endvidere syd herfor den ufuld-
førte kirke af kvaderstensmur, senere indviet i 
kongens navn (S. Knud), i hvis krypt de jordi-
ske levninger midlertidig anbragtes 1095 før den 
endelige skrinlæggelse på højaltret 1100.7 

Mens det ikke af arkæologisk vej er lykkedes 
at fastslå Kongsgårdens placering, har nyere ud-
gravninger kastet lys over både S. Albanis og S. 

Knuds ældste historie. Mindst én, måske to træ-
kirker er blevet påvist under S. Albani sten-
kirke, der antagelig er opført i første del af 
llOOrne.8 For trækirken, der var stenbygningens 
umiddelbare forgænger, markeres en tidsgrænse 
ved Svend Estridsens regering (1047-1074/76) 
gennem et møntfund i et stolpehul. Et lerlag 
med frådstens- og mørtelsmuld under kirkegul-
vet kan dog tolkes både som planering af denne 
trækirke og som reparation af en ældre bygning. 

Under alle omstændigheder knytter det an-
tagelig byggeriet sammen med aktiviteterne på 
den nærliggende byggeplads ved frådstenskir-
ken, der senere viedes til S. Knud. Som udgrav-
ningerne her har bekræftet, havde forgængeren 
for den nuværende teglstenskirke en krypt un-
der koret i øst, hvor kongens sarkofag blev ned-
sat 1095, en tidsgrænse for afslutningen af denne 
- formentlig ældste - del af frådstensbygningen. 
Begyndelsestidspunktet for kirken, der teoretisk 
set kan have haft en forgænger af træ, lader sig 
ikke afgøre på det forhåndenværende grundlag.9 

Derfor må det også forblive et ubesvaret spørgs-
mål, om S. Albani 1086 var byens eneste kirke 
og tillige fungerede som privatkapel for kongs-
gården, sognekirke for det nærliggende byom-
råde, samt hovedsæde for biskoppen og det un-
der Svend Estridsen reorganiserede Odense 
stift. Eller forudsætter alle disse funktioner -
hvilket er mere sandsynligt - eksistensen af 
mindst endnu en kirke, måske den under op-
førelse værende frådstenskirke (eller en eventuel 
forgænger af træ)? 

Som en understregning af frådstenskirkens 
fremtidige status som kultcenter for den konge-
lige martyr hidkaldtes kort før 1100 benedikti-
nermunke fra det engelske kloster Evesham i 
Worcestershire. Det nyoprettede datterkloster, 
der endnu de næste 100 år holdt forbindelsen 
ved lige med sit mødrende ophav, blev lagt syd 
for S. Knud på et område ned mod åen, som kan 
have hørt under Kongsgården.10 Talrige dona-
tioner og privilegier vidner allerede fra llOOrne 
om kongernes velvilje overfor klostret, der 1117 
fik status af domkapitel (jfr. s. 76). En nærmere 
redegørelse for klosterkomplekset vil følge un-
der domkirkens beskrivelse. 
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førelsen af endnu en sognekirke, Vor Frue. Den 
eksisterende teglstensbygning stammer antage-
lig fra 1200rnes midte, men omfatter ældre gra-
nitkvadre, måske fra en tidligere kirke på stedet. 
Endnu et argument for Vor Frue kirkes formo-
dede høje alder er omtalen o. 1140 af en provst, 
der i hvert fald i senmiddelalderen vides at være 
særligt knyttet til denne kirke (jfr. desuden 
s. 78). 

1200rne betegner her som andetsteds en eks-
pansionstid for kirkelivet. Antallet af kirkelige 

5* 

Fig. 2. Kort over Odense fra Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. S. Knuds kirke ses som nr. 1, 
Gråbrødre kirke nr. 2, S. Hans kirke nr. 3 og Vor Frue kirke nr. 4. Sortebrødre kirkegård ved det på den tid 
nedlagte kloster er nr. 5, mens S. Jørgensgårdens tidligere beliggenhed har været ved nr. 13 og 14. Dalum kloster 
ses nederst til højre. Nord vender nedad på planen. - Map of Odense in Peder Hansen Resen's »Atlas Danicus«, 
Copenhagen 1677. i. St. Knud's Church. 2. Greyfriars Church. 3. St. Hans's Church. 4. Vor Frue Church 5. Blackfriars 
cemetary by the already demolished monastery. The former site of St. Jørgensgård was between Nos. 13 and 14. Dalum 
Priory is shown bottom right. North is below on the map. 

Bortset fra et benediktinernonnekloster, som 
stiftedes i biskop Simons tid (1157-86) og en 
kort tid var placeret på Nonnebakken før ud-
flytningen til Dalum, var byens kirkelige insti-
tutioner allerede i llOOrne koncentreret nord for 
åen. 

Det er også her de ældste, mere sammenhæn-
gende spor af bebyggelse tegner sig omkring 
den senere hovedfærdselsåre i øst-vestgående 
retning, Overgade-Vestergade. Byens øgede 
vækst mod øst kan være baggrunden for op-
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institutioner øgedes i denne periode med ikke 
mindre end tre klostre og et spedalskhedshospi-
tal, alle lagt i byområdets nordre periferi. Sorte-
brødreordenen holdt 1252 for første gang pro-
vinskapitel i byen, hvilket turde forudsætte, at 
et kloster allerede eksisterede på det tidspunkt. I 
byens nordvestlige del stiftedes Gråbrødre klo-
ster 1279. Desuden etableredes mod nord mel-
lem byens to afgrænsninger et johanitterkloster, 
tidligst nævnt 1280, ved den formentlig allerede 
eksisterende, ældre sognekirke, S. Hans (oprin-
delig viet S. Mikael). I anden halvdel af 1200rne 
anlagdes et spedalskhedshospital, S. Jørgensgår-
den (omtalt første gang 1291) ved byens østlige 
udfartsvej. Endelig skal det nævnes, at den gen-
nemgribende ombygning af den gamle fråd-
stenskatedral tog sin begyndelse i århundredets 
sidste årtier. 

Grundlæggelsen af nye kirkelige institutioner 
i byen skete i en væsentlig langsommere takt 
senere i middelalderen. 1437 afløstes byens ældre 
sygehus af et Helligåndshospital på østsiden af 
Fisketorvet. 1507 er nævnt endnu et Helligånds-
hus med tilhørende kapel på S. Hans kirkegård, 
som dronning Christine betænkte med almisser. 
Dronningen gav også bidrag til et S. Gertruds 
kapel, måske beliggende vest for byen. Kronen 
på værket af dronningens kirkelige velgørenhed 
var stiftelsen 1519 af S. Clara kloster sydvest for 
S. Knuds kloster i en gård, der ejedes af Chri-
stian II. En detaljeret redegørelse for samtlige 
middelalderlige kirker og kapeller følger efter 
domkirkens beskrivelse. 

I tilknytning til kirker og klostre opførtes 
også fornemme embedsboliger, først og frem-
mest Bispegården, hvoraf en del efter reforma-
tionen blev inkorporeret i Odense Adelige Jom-
frukloster. Den magtfulde Odenseprovst har 
haft en imposant Provstegård, og dertil kom et 
biskoppeligt Kancellihus på Flakhaven, boliger 
til alterpræster og endelig tre skoler. 

Opførelsen af de talrige kirkelige bygninger 
repræsenterer en vældig indsats. Man kender 
ikke tal på byens indbyggere, men så sent som i 
1570rne anslås folketallet til ca. 3000.11 Klostrene 
havde lægbrødre, hvoraf nogle var håndværkere 
og arbejdede med, men alene til materialerne må 

der have flydt bidrag fra mange andre end Fyns 
befolkning. Alligevel er det ikke mærkeligt, at 
det kunne tage mere end 100 år at bygge en stor 
kirke eller et kloster, og bybilledet må have væ-
ret præget af store byggepladser med teglværk 
og klokkestøberi. Offerviljen var stor og givet-
vis udsprunget af en fast tro på, at en gave til en 
kirke eller et kloster var en gudvelbehagelig ger-
ning. Men gaverne flød nok mere rigeligt til de 
kirker, der havde opnået afladsbreve - og her 
var det domkirken, som fik de fleste. Mindre 
gunstigt stillet i den henseende synes S. Albani 
at have været. Ved reformationen var kirken så-
ledes helt forfalden. 

Man ville i grunden også gerne vide, hvordan 
alle disse præster og munke kom ud af det med 
hinanden. Allerede i llOOrne havde benedikti-
nerne fået pavelig tilladelse til at virke som sog-
nepræster, døbe, prædike, begrave m.m. (jfr. 
s. 78), og både gråbrødre og sortebrødre, der 
havde prædiken som et af deres væsentligste for-
mål, fik 1316 tillige ret til at høre skriftemål, 
give aflad og holde gudstjeneste i S. Knud.12. De 
to tiggermunkeordener skulle også samle almis-
ser både i byen og på landet, så måske havde de 
delt områderne mellem sig. Johannitterne gav 
sig ikke af med at tigge, men fra 1308 brugte 
paven dem til korstogsprædiken, dvs. endnu en 
form for indsamling, forbundet med afladshan-
del. I 1400rne blev afladshandelen kommerciali-
seret og vakte stor harme over hele Europa. I 
Danmark noterede Povl Helgesen, karmeliter-
munk i Helsingør, at en vis doktor Herman 1502 
kom fra S. Hans kloster for at prædike korstog, 
og at hans prædiken - og afladshandel - opmun-
trede folk til frejdigt at synde.13 Et afladsbrev til 
domkirken eller andre lokale institutioner synes 
ikke at have vakt nogen modsigelse, men dér 
kunne man jo også se, hvad pengene gik til, 
mens korstogspengene forsvandt ud af landet. 
Fra Odense berettes, at billedskæreren Claus 
Bergs søn, Frands Berg, nærede en så lidenska-
belig afsky for afladshandel, at han, når aflads-
breve blev slået op på kirkedørene om dagen, 
rev dem ned om natten.14 
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Fig. 3. Plan af Odense by, tegnet af MN 1990 på grundlag af V. F. A. Berggreens og J. Henrichsens kort 1887, 
med angivelse af de eksisterende (1-3) og de forsvundne middelalderlige kirker, klostre og kapeller (A-G). -
1. S. Knuds kirke. 2. Vor Frue kirke. 3. S. Hans kirke og kloster. A. †S. Albani kirke. B. †Sortebrødrekloster. C. 
†Gråbrødrekloster. D. †S. Jørgensgården. E. †Helligåndshus. F. †S. Clara kloster. G. †S. Gertruds kloster. -Map 
of Odense drawn in 1990 on the basis of V. F. A., Berggreen's and J. Henrichsen's map of 1887, showing existing medieval 
churches (1-3), and demolished churches, monasteries, nunneries and chapels (A-G). 1. St. Knud's Church. 2. Vor Frue 
Church. 3. St. Hans's Church and Priory. A. †St. Alban's Church. B. †Blackfriars Priory. C. †Greyfriars Priory. D. 
†St. Jørgensgård. E. †Helligåndshus. F. †St. Clara's Priory. G. †St. Gertrude's Priory. 

MIDDELALDERLIGE SOGNEGRÆNSER 
I ODENSE BY 

Til trods for de mange kirkelige institutioner 
fandtes middelalderen igennem kun tre sogne-
kirker i Odense, S. Albani, Vor Frue og S. 
Hans. Skal man forsøge at rekonstruere de mid-
delalderlige sognegrænser på grundlag af de be-
varede kilder fra samtiden, er der kun få sikre 
holdepunkter.13 Hvis man derimod antager, at 
grænserne næppe er blevet forandret før de tid-
ligst kendte sognekort fra 1800rne, tegner bille-
det sig med langt flere detaljer.16 S. Albani, der 
vist nok allerede fra o. 1140 havde status som 
sognekirke (jfr. s. 77), betjente beboerne i den 

centrale del af byen mellem den sydligste gren af 
Byens Bæk i nord og Odense Å i syd, undtaget 
dog S. Knudsklostrets og Bispegårdens områ-
de. 

Mod øst stødte sognet op til Vor Frue sogn i 
et omtrent nord-sydgående forløb fra bækken 
via Påskestræde mod åen. I sognet, der også fra 
middelalderens slutning omfattede Hunderup 
by, husedes byens velstående borgerskab. Vor 
Frue sogn, som kan være udskilt fra Albani 
sogn, lå østligst i Odense og omfattede endda 
1477 en gård ved S. Jørgensgården uden for by-
ens afgrænsning. Antagelig husede området al-
lerede dengang byens mindrebemidlede. En ka-
rakteristik, ganske vist fra 1618, beskrev således 
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Fig. 4. Prospekt af Odense, set fra syd. Kobberstik af Alexia de Lode, fra Erich Pontoppidan og Hans de 
Hofman, Den danske Atlas, III, Kbh. 1767. - View of Odense, seen from the south. Print by Alexia de Lode from Erich 
Pontoppidan and Hans de Hofman, "Den danske Atlas", III, Copenhagen 1767. 

sognets beboere som ganske uformuende; her 
var næsten ikke andet end bønder fra de tre 
landsbyer, der - i hvert fald på dette tidspunkt -
fulgte kirken (Kullerup, Ejby og Biskorup), for-
uden S. Jørgensgårdens bønder.17 Nordligst i 
byen lå S. Hans' (S. Mikaels) sogn, der socialt 
prægedes af de adelige besiddelser i Nørregade-
kvarteret. Sognets grænse mod øst har været 
dikteret af vådområderne ved den senere Pjente-
dam. 

KIRKELIGE INSTITUTIONER 
EFTER REFORMATIONEN 

Ved reformationen forsvandt en del af de kirke-
lige institutioner, mens andre omdannedes og 
fik nye funktioner. I forbindelse med sækulari-
seringen af byens klostre oprettedes 1539 et al-
mindeligt hospital for hele Fyn i Gråbrødre klo-

ster, der yderligere fik tillagt Helligåndshospita-
let, Sortebrødre kloster og S. Jørgensgården. 
Kirkegårdene ved de to sidstnævnte institutio-
ner vedblev dog endnu en tid med at blive be-
nyttet. Samtidig kom en ny kirke til, idet Grå-
brødre Hospitals sygestue for de kronisk senge-
liggende også indrettedes til kapel. S. Clara klo-
ster blev overladt som bolig for den lutherske 
superintendent og en række kirkelige embeds-
mænd. S. Hans og S. Knuds klostre omdanne-
des til kongelige len for henholdsvis stiftsiens-
manden og kongens kansler, mens rigens kans-
ler fik provstiet som embedslen. De to gamle 
sognekirker, S. Hans og Vor Frue overlevede 
reformationen, mens den tredje, S. Albani blev 
nedrevet og menigheden for en tid overflyttet til 
Gråbrødre kirke. 1618 blev dette sogn imidlertid 
tillagt S. Knud (jfr. s. 81). 

Selv efter nedrivningerne har de gejstlige in-
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stitutioner stadig domineret bybilledet, også 
selvom S. Hans kloster og Gråbrødre kloster nu 
havde verdslige funktioner. Udover kirkerne 
var det kun Rådhuset, der kunne rumme større 
menneskemængder. Ved stændermødet 1657 
mødtes de gejstlige således i S. Knud, de bor-
gerlige i Gråbrødre kirke og adelen på Rådhu-
set.18 Indtil midten af 1700rne var der gudstjen-
ste hver dag i en eller anden kirke, men gradvis 
afskaffedes visse helligdage, og en del af hver-
dagsgudstjenesterne, samt ottesang og tolvsang 
på helligdage forsvandt. 

I begyndelsen af 1800rne var bybilledet ved at 
blive anderledes. 1817-19 blev Gråbrødre kirke 
nedrevet og en del af stenene brugt til et tårn 
med udpræget verdslig anvendelse, »Gråbrød-
relille« eller »Hempels tårn«, hvorfra der dels 
blev foretaget astronomiske observationer, dels 

hejst flag, når Skovforeningen skulle på udflugt 
til Fruens Bøge. 

Befolkningen fulgte dog stadig interesseret 
med, når der var arbejder på kirkerne, især når 
det gjaldt tårnene. Det var et farefuldt arbejde at 
tække et kirkespir; men det blev til gengæld af-
sluttet med manér. Når alt var færdigt, klatrede 
bly- eller kobbertækkeren op til toppen, blæste 
en fanfare og udbragte en skål for kongen,19 og 
der var også musik og bægerklang nede på jor-
den. Skikken med at klatre op på spiret er vist-
nok gået af brug for godt 100 år siden, men 
endnu 1842, da domkirkens spir skulle tækkes, 
standsede al trafik, og forbipasserende blev an-
modet om at gå ind i kirken og forene sig i bøn 
for kobbertækkerens liv.20 

De gudelige vækkelser i første halvdel af 
1800rne gjorde sig også gældende i Odense, 

Fig. 5. Udsnit af kort over Odense by med omliggende jorder 1717. S. Knuds kirke, Vor Frue, S. Hans og 
Gråbrødre kirker er vist i fugleperspektiv. Landsarkivet for Fyn. - Detail of a map of Odense and surrounding 
countryside 1717, with a bird's eye view of the churches of St. Knud, Vor Frue, St. Hans and Greyfriars. 
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Fig. 6. Kort over Odense, tegnet af MN 1990 på grundlag af Odense Kommunes gadenavnekort 1985, Odense 
bys historie, 12, tvl. 10. De af Danmarks Kirker beskrevne kirker er markerede med tallene 1-14. 1. S. Knuds 
kirke. 2. Vor Frue kirke. 3. S. Hans kirke. 4. Gråbrødre klosterkirke. 5. Valgmenighedskirken. 6. S. Ansgar 
kirke. 7. Vor Frelsers kirke. 8. S. Albani. 9. Fredens kirke. 10. Thomas Kingos kirke. 11. Hans Tavsens kirke. 
12. Bolbro kirke. 13. Munkebjerg kirke. 14. Vollsmose kirke. - Map of Odense drawn in 1990, based on Odense 
Municipal Council's street map of 1985, published in "Odense bys historie", 12, pl. 10. The churches described in 
"Danmarks Kirker" are numbered from 1-14. 1. St. Knud's. 2. Vor Frue. 3. St. Hans's. 4. Greyfriars priory church. 5. The 

free church (Valgmenighedskirken). 6. St. Ansgar's. 7. Vor Frelsers Church (Our Saviour's). 8. St. Alban's. 9. Fredens 
Church (of Peace). 10. Thomas Kingo's. 11. Hans Tavsen's. 12. Bolbro. 13. Munkebjerg. 14. Vollsmose. 

men vandt ikke den store tilslutning. Efter år-
hundredets midte kom både den grundtvigske 
og den indremissionske bevægelse til byen, og 
begge retninger tegnede sig for et betydeligt 
byggeri, ikke mindst af sociale institutioner. Fra 
1857 dannedes en grundtvigsk kreds ved Grå-
brødre Hospitalsmenighed, men en gruppe 
brød ud og etablerede en valgmenighed, som 
1886 fik egen kirke. 

Efter 1849, da Grundloven havde sikret reli-
gionsfriheden, opstod et antal frikirker. Der 
havde til stadighed været enkelte repræsentanter 
fra det reformerte og det katolske trossamfund i 
byen, men de var, som helhed uden vanskelig-

heder, blevet betjent af egne præster fra Frederi-
cia. Den romersk-katolske menighed, der op-
rettedes 1867, fik 1870 eget kapel (S. Maria 
kirke), afløst 1906-08 af S. Albani kirke. Den 
katolsk-apostolske menighed fik 1897 egen kir-
kesal, mens metodisterne 1889 lod opføre S. Ja-
kobs kirke og 1900 Emmauskirken. Disse kirker 
vil dog ikke, lige så lidt som baptisternes, ad-
ventisternes og mormonernes kirkebyggeri fra 
dette århundrede, blive gjort til genstand for be-
handling i Danmarks Kirkers oversigt. 

I løbet af 1800rne voksede folketallet stærkt, 
og landsognene blev bebygget, så der blev be-
hov for nye kirker. Af kirkebygninger, opført i 
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vort århundredes første årtier, skal nævnes S. 
Ansgar kirke, Vor Frelsers kirke, Fredens kirke 
og Thomas Kingos kirke. Efter 1945 ses påny et 
betydeligt kirkebyggeri, både i form af udvidel-
ser og ombygninger af eksisterende kirker og 
regulære nybygninger. Til de sidste hører Hans 
Tavsens kirke og Bolbro, Munkebjerg og Volls-
mose. Nyere kirker, udskilt af ældre landsogne, 
vil blive behandlet under disse (således Hjallese 
under Dalum og Dyrup under Sanderum). 

EFTERMIDDELALDERLIGE SOGNE 

I de første årtier efter reformationen foregik en 
ret kaotisk annektering og omannektering af 
bysognene og de omkringliggende landsogne, 
men dette ændrede ikke de gamle sognes græn-
ser og skete ikke mindst, fordi der skulle skaffes 
levebrød til de nye gifte sognepræster og kapel-
laner. Vigtigste indgreb i byens sognestruktur 
var henlæggelsen af det gamle S. Albani sogn til 
S. Knud 1618, efter at sognet en kort tid havde 
hørt under Gråbrødre kirke.21 

I de følgende knap 300 år havde byen frem-
deles tre sogne, domsognet, Vor Frue sogn og 
S. Hans sogn, hver især med et tilhørende land-
sogn. Til S. Knuds sogn var lagt Hunderup og 
Bolbro, til Vor Frue Ejby, Killerup og Bisko-
rup. Indtil 1739 var Seden anneks til kapellaniet. 
Til S. Hans lå Skibhusene, mens Højby indtil 
1805 var annekteret kapellaniet her. Der var dog 
adskillige besynderlige undtagelser fra sogne-
grænserne. 1566 tillagdes Gråbrødre hospitals-
kirke Pårup sogn som anneks, indtil Pårup 1816 
blev annekteret S. Hans og 1819 udskiltes som 
selvstændigt pastorat. 1816 blev Hospitalskir-
ken, hvortil alene hørte lemmerne og stedets an-
satte, filialkirke under S. Knud og betjentes her-
efter af den residerende kapellan, ligesom kapel-
let i Odense Tugthus.22 Hospitalet var 1787 an-
ført under Odense herred, men henregnedes 
1801 under Odense by.23 

Kirkeritualet 1685 bestemte, at Katedralsko-
lens lærere uanset deres bopæl altid hørte til 
domsognet, og de gjorde det fremdeles 1957.24 

Fra 1722 blev S. Hans kirke garnisonskirke med 
tyske gudstjenester for de mange tysksprogede 

soldater.25 Efterhånden ophørte denne funktion, 
men endnu 1917 lå den tidligere rytterkaserne i 
Pjentedamsgade under S. Hans sogn, skønt den 
1913 var blevet solgt til private, og hele resten af 
gaden hørte til Vor Frue sogn.26 

Fra slutningen af 1800rne blev landsognene ef-
terhånden indlemmet i kommunen. S. Knuds 
landsogn blev stykvist indlemmet 1877-1909, S. 
Hans landsogn 1932 og Vor Frue 1936. 1966 blev 
i alt 13 landsogne lagt under Odense kommune, 
et antal, der i dag (1990) er mere end fordoblet. 
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Fig. 7. Dankvart Dreyer: S. Knuds kirke ved Odense Å, set fra Blegehaven uden for Møllebro. Efterårsdag. 
Olieskitse. Statens Museum for Kunst. - Dankvart Dreyer: An autumn day. St. Knud's Church by the river, seen from 
Blegehaven by Møllebro. Sketch in oils. 
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NOTER s. 84 

Betegnelse. I Æ l n o t h s b e r e t n i n g om K n u d den 
Hel l iges liv og d ø d n æ v n e s , a t den k i rke , hvo r t i l 
h e l g e n k o n g e n s j o r d i s k e l evn inge r ove r fø r t e s , 
»nu står ( . . . ) indv ie t i hans n a v n « . K r ø n i k e n er 
a f fa t te t fø r s t i 1120rne, m u l i g v i s 1122.1 At k i rken 

på de t te t i d s p u n k t bære r K n u d s n a v n , b e k r æ f t e s 
af e t pr iv i leg iebrev , u d s t e d t af k o n g Nie l s m e l -
l em 1104 og 1117.2 I æ r k e b i s k o p Eski ls s t ad fæ-
stelse 1139 af S. K n u d s b r ø d r e n e s pr ivi legier be -
tegnes deres k i rke s o m ka t ed ra l - eller d o m k i r k e 
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(cathedrali ecclesiæ«).3 Fra kong Niels' rege-
ringstid (1104-34) er ligeledes overleveret vid-
nesbyrd om en donation af fiskerettigheder til 
»Kristi og den hellige Marias, samt de salige 
martyrer Albans og Knuds kirke i Odense.«4 

Principielt kan dette opfattes som en samlet be-
tegnelse for kirken i Odense i almindelighed.5 

Men formuleringen lader sig også - med forbe-
hold for manglende præcision i den langt senere 
overlevering af aktstykket - tolke som en hen-
visning til S. Knud alene, der i en lidt yngre 
(1137-46) stadfæstelse af donationen nævnes som 
eneste modtager.6 Den mulige indvielse til Kri-
stus kunne være et levn fra en ældre tid og paral-
lelliseres med andre tidlige missionskirker i 
Skandinavien, viet Kristus, Treenigheden eller 
Drotten (Lund, Roskilde, Slesvig, Viborg og 
Århus).5 Betegnelsen kendes dog kun fra denne 
kilde. To pavebreve fra 1180 og 1226 omtaler 
klostret som viet Maria, Knud og Alban, men 
hvorvidt indvielsen også gjaldt kirken som en 
integreret del af klostret, lader sig ikke afgøre på 
dette grundlag alene.7 At domkirken i hvert fald 
1183 rummede relikvier af S. Alban foruden af 
Knud den Hellige, bekræftes af et gavebrev fra 
hertug Knud Pritzlausøn, der ønskede at blive 
begravet ud for Vor Frue alter.8 Fra midten af 
1200rne er benævnelsen S. Knuds kirke (S. 
Knuds kloster) eller blot »kirken i Odense« den 
foretrukne. 

Efter reformationen kaldes kirken fremdeles 
S. Knuds kirke, S. Knuds klosters kirke eller S. 
Knuds domkirke.9 1618 overtog domkirken 
som ovf. nævnt S. Albani sogn, og denne be-
tegnelse er endnu o. 1660 anvendt på domsog-
net.10 Navnet S. Knuds kirke (S. Knuds sogn) 
bliver dog efterhånden enerådende. 1924 fik bi-
skop Anders Jensen Rud officiel bekræftelse på, 
at navnet »domkirke« måtte tillægges kirken.11 

DOMKIRKEN OG KAPITLET 
I MIDDELALDEREN 

I tiden kort før 1100 etablerede munke fra det 
engelske kloster Evesham et benediktinsk klo-
stersamfund ved S. Knud på initiativ af Odense-
bispen Hubald og Erik Ejegod.12 Efter ansøg-

ning fra biskoppen og kong Niels fik munke-
samfundet 1117 pavelig stadfæstelse og samtidig 
godkendtes ejendomsretten til de besiddelser, 
som både kongen og bispedømmet havde over-
ladt brødrene. Antagelig var den pavelige aner-
kendelse ensbetydende med, at klostret herved 
opnåede status af domkapitel, selvom munkenes 
ret til første stemme ved bispevalg - »da de jo 
forretter tjeneste i katedralkirken« - tidligst 
nævnes 1139.13 1180 udvidedes rettigheden til en 
eneret.14 Kapitlets privilegium blev dog gen-
tagne gange anfægtet i løbet af de følgende år-
hundreder, og først 1348 synes en synodalbe-
slutning at have gjort en ende på angrebene.15 

Bortset fra en kort afbrydelse i 1400rnes sidste 
fjerdedel (jfr. ndf.) opretholdtes S. Knuds klo-
ster efter engelsk forbillede som et regelbundet, 
benediktinsk domkapitel indtil reformationen 
og indtog i den henseende en særstatus, ikke 
alene blandt danske, men også blandt europæi-
ske domkapitler på kontinentet.16 I spidsen for 
kapitlet stod klostrets prior, men derudover 
melder kilderne intet videre om administratio-
nen, idet hverken regnskaber eller statutter er 
bevaret fra middelalderen. Måske har to af ka-
pitlets medlemmer bestyret bygningsfonden i 
lighed med kirkeværger ved andre domkirker,17 

men intet sikkert vides herom. 
21. april 1474 tillod paven efter ansøgning fra 

Christian I, at S. Knuds kloster omdannedes til 
et verdsligt domkapitel med provsti, dekanat og 
kantori, samt et antal kanonikater, hvoraf kon-
gen skulle have patronatsret til de seks. Den of-
ficielle begrundelse for nedlæggelsen af det 
gamle domkapitel var den store liturgiske for-
virring, som det benediktinske munkesamfund 
havde forårsaget i stiftet.18 Det nye domkapitels 
første vigtige opgave blev derfor at skaffe nye 
liturgiske bøger (jfr. også s. 78). Desuden næv-
nes et behov for nye messeklæder og andre kir-
kelige ornamenter, for et sakristi (bl.a. praktisk 
som omklædningsrum for de af kapitlets med-
lemmer, der boede uden for klostret) og et 
tårn.19 Tårnet, som i sig selv var et passende sta-
tussymbol for en domkirke, kunne også gøre 
nytte i forbindelse med ophængning af en 
klokke, når folk videnom skulle kaldes til guds-
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tjeneste. Nyordningen støttedes varmt af den 
fynske gejstlighed, biskop Karl Rønnow og lo-
kalprovsterne i Odense og Assens (Tofte), der 
omsider fik mulighed for at hævde deres ret 
over de egenmægtige Knudsbrødre. Uden tvivl 
fandt den også fortalere blandt den lokale adel, 
som herigennem kunne sikre sine sønner velløn-
nede kannikeembeder.20 Efter Christian Is død 
vendte stemningen inden for kongehuset imid-
lertid atter til gunst for Knudsbrødrene. Det 
kneb angiveligt med mirakler ved S. Knuds 
grav, og på forbøn fra kong Hans og enkedron-
ning Dorothea blev munkedomkapitlet genop-
rettet 1490.21 Et forsøg o. 1515 fra Christian IIs 
side på nye indgreb i klostrets privilegier lykke-
des heller ikke.22 

EJENDOMME OG INDTÆGTER 

Klostrets og hermed domkirkens økonomi sy-
nes middelalderen igennem at have hvilet på et 
solidt grundlag. Indtægtskilderne flød fra jorde-
gods, tiender, gaver, afladsprivilegier, kollekter 
m.m. Når afladsbreve, som det er tilfældet 
1345, udmaler situationen som præget af fattig-
dom og knaphed på indtægter, således at kirkens 
egne midler på ingen måde rakte til fuldførelsen 
af den mange år tidligere påbegyndte ombyg-
ning, kan det skyldes øjeblikkelige vanskelig-
heder, men problemerne kan selvsagt også være 
overdrevet.23 Under alle omstændigheder sav-
ner man generelt kilder til belysning af præcis 
hvilke indtægter, der hørte til kapitlets fælles-
formue og hvilke, man henregnede til domkir-
kens byggefond, »fabrica«. 

De kongelige og biskoppelige donationer i 
forbindelse med klostrets etablering (jfr. ovf.) 
suppleredes gradvist i løbet af de første hund-
rede år af dets levetid, således at et paveligt stad-
fæstelsesbrev 1226 kunne opregne besiddelser, 
ikke blot inden for Fyns stift (Fyn, Lolland, 
Ærø, Als), men også i Jylland, på Rømø og 
Sild.24 En »lækkerbisken«, såvel i bogstavelig, 
som i økonomisk forstand, var sikkert erhver-
velsen af en sjettedel af fiskevandet i Lønborg, 
som kong Niels (mellem 1104 og 1134) skæn-
kede klostret for sin søn Inges sjælefred.25 I løbet 

af 1400rne og navnlig i 1500rne stadfæstede 
Knudsklostret yderligere sin position som en af 
de største grundejere i Odense by.26 Ved siden af 
jordegodset kom desuden diverse privilegier og 
rettigheder, der ikke mindst skyldtes den særlige 
bevågenhed kongerne viste klostret, »fordi kir-
ken indeholder relikvier af ærværdige helgener, 
- hvilke til vor glæde både har været vore for-
fædre, som de nu er fromme faddere for os hos 
Gud.«27 Tiendeindtægter hidrørte fra klostrets 
sognekirker, som man lod betjene af vikarer. 
Allerede o. 1140 ses munkene i besiddelse af 
nærliggende S. Albani kirke, med hvis sogne-
folk de da lå i strid.28 1226 omtales kirker under 
klostret, men hvilke specificeres ikke.29 I de føl-
gende år ses inkorporationer af kirkerne i Sten-
løse (1317, Odense hrd.), Ubberud (1335, 
Odense hrd.), Pårup (1339, Odense hrd.), Sær-
slev (1349, Skovby hrd.), Åsum (tidligst nævnt 
1360 som klostrets ejendom, Åsum hrd.) og 
Rise (1377 omtalt som værende i klostrets be-
siddelse »fra gammel tid«, Ærø hrd.).30 Af disse 
erhvervedes i hvert fald de fire øjensynligt med 
fuld biskoppelig ret (»pleno jure«), et sjældent 
vidtgående privilegium, der formentlig var ud-
virket ved kongernes mellemkomst, og som i 
denne periode kun ses ydet generelt til en enkelt 
anden kirkelig institution, det ligeledes højt be-
gunstigede Vitskøl kloster.31 I visse tilfælde var 
særlige forpligtelser dog knyttet til midlernes 
anvendelse. Således Stenløse, hvis indtægter al-
lerede mellem 1277 og 1286 søgtes tillagt de 
Knudsbrødre, der studerede i Frankrig, men 
først 1317 ses at være reelt inkorporeret med 
samtykke af kong Erik og kirkens øvrige patro-
natsherrer, idet midlerne herfra reserveredes til 
bøger og til de studerende munkes brug.32 Ind-
komsterne fra Pårup og Særslev kirker var på 
samme måde øremærkede til understøttelse af 
de studerende og af skolemesteren.33 

Særligt markeret som tilskud til klostrets 
bygningsfond stadfæstes o.1180 den afgift, som 
årligt blev ydet fra hele riget i henhold til et 
privilegium fra ærkebiskopperne Eskils og Ab-
salons tid.14 Det samme gjaldt de såkaldte »Vor 
Frues penninge«, der tillige med den landsdæk-
kende kollekt »sankt Knuds penninge« fik pave-
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lig konfirmation 1245 (gentaget 1437).34 Supple-
rende bidrag til kirkebygningen skaffedes til 
veje gennem afladsbreve, og det var i særlig 
grad aktuelt efter to store ildebrande 1247 og 
1304.35 En række breve kendes fra 1284, 1285, 
1305, 1345, 1357, 1401, 1434, 1471 og 1477. Det 
er dog langtfra alle, der udtrykkeligt nævner 
pengenes anvendelse til byggeri, og i forbin-
delse med en rekonstruktion af bygningshisto-
rien er brevenes eksistens kun et vejledende ud-
sagn om byggeaktivitet det pågældende år.36 I 
forbindelse med domkirkens genopbygning ef-
ter branden 1304 skal samtlige præster i stiftet 
endvidere have ydet bispen et særligt subsi-
dium.37 

KIRKELIGE FORHOLD 

Munkedomkapitlet og prioren ved S. Knuds 
kloster synes middelalderen igennem at have 
indtaget en ganske fri stilling overfor de øvrige 
gejstlige dignitarer i området, biskoppen og 
provsten. Knudsbrødrenes uafhængighed af bi-
skoppens jurisdiktion understreges i hvert fald 
af kilder fra llOOrne, selvom klostret ikke noget 
sted udtrykkeligt siges at være eximeret i officiel 
forstand.38 Priorens særrettigheder i juridisk for-
stand overfor de personer, der var knyttet til 
klostrets besiddelser, understregedes 1349 og 
1360.39 

Mens der før 1400 inden for Fyns stift nævnes 
flere lokalprovster, omtales på selve hovedøen 
Fyn kun provsterne i Odense og Assens 
(Tofte).40 Odenseprovsten var traditionelt knyt-
tet til Vor Frue, som det i det mindste lader sig 
dokumentere fra 1300rnes begyndelse.41 Kongen 
hævdede 1503 patronatsret til embedet, og den 
særlige tilknytning til kongemagten kan meget 
vel gå længere tilbage.42 Provsten i Odense 
havde i princippet ingen rettigheder over klo-
stret og dets undergivne, som det også under-
stregedes 1365 af biskoppen.43 Alligevel anfæg-
tede han både i 1200- og 1300rne domkapitlets 
monopol på bispevalget, måske som eksponent 
for den kongelige kirkepolitik.44 I det sækulære 
domkapitel, der oprettedes under Christian I 
(jfr. ovf.), indtrådte Odenseprovsten som dom-

provst, mens provsten i Tofte beklædte posten 
som kantor.45 

Som munkesamfund og domkapitel var S. 
Knuds kloster i princippet fritaget for en sogne-
kirkes forpligtelser mht. prædiken og sjælesorg, 
men havde dog allerede 1139 opnået pavelig til-
ladelse til at meddele den sidste olie og forrette 
begravelser.3 O. 1180 nævnes privilegiet også at 
have omfattet tilladelse til at døbe, prædike, be-
søge syge, salve, samt lyse i og løse af band.14 

Ved domkirken og antagelig generelt i Fyns 
stift anvendtes en liturgi, der på visse områder 
adskilte sig fra landets øvrige stifter. Et vidnes-
byrd om forholdene inden oprettelsen af det 
verdslige domkapitel 1474 (jfr. s. 76) er det så-
kaldte Notmarkmanuale (dateret til sidste halv-
del af 1300rne), der indeholder liturgien for på-
ske, dåb, vielse, den sidste olie og begravelse.46 

En undersøgelse af de liturgiske former viser en 
tydelig engelsk indflydelse. Således er påskeli-
turgien, liturgi for begravelse, sidste olie, samt 
vielse influeret af praksis ved klostret i Eves-
ham,47 mens dåbsritualet bygger på en ældre 
tradition, formentlig fra klostret i Ely.48 

Sognekirkerne fulgte normalt domkirkens li-
turgi, men da liturgien ved S. Knuds kloster 
samtidig var præget af benediktinernes mere 
omfangsrige ritualer, bl.a. for tidebønner, gav 
det problemer i stiftet, som det afspejler sig op 
gennem 1400rne.49 Efter sækulariseringen af 
domkapitlet måtte Karl Rønnow derfor forsøge 
at skabe en ensartet gudstjeneste i sit stift. Dette 
skete formodentlig ved en liturgisk reform om-
kring 1480rne.50 Reformen omfattede trykning 
af nye liturgiske skrifter, Breviarium Ottoniense 
(1482),51 Missale Ottoniense (1483) og Odense 
Agenda (1483), hvori i det mindste dåbs- og 
bryllupsliturgien ændredes, og nogle af de spe-
cielle engelske spor hermed blev slettet til fordel 
for en mere tysk inspireret liturgi. Interessant er 
det dog, at Odense Agendens vielsesliturgi ved 
en omtrykning o. 1502 atter ændredes henimod 
en mere engelsk påvirket praksis, vel fordi mun-
kene 1490 var vendt tilbage til domkapitlet.52 

Blandt andre pligter påhvilede det klostret at 
modtage og huse pilgrimme og rejsende.53 Til 
domkapitlet var endvidere knyttet en latinskole, 
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Fig. 8. Kort over Odense by 1593. Kobberstik fra Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum, 
V. del, Köln 1597. - Map of Odense 1593. Print from Georg Braun and Frans Hogenberg, "Civitates orbis terrarum", 
part V, Cologne 1591. 

der måske har haft til huse i en bygning på kir-
kegården, vest for domkirken, hvor den sam-
lede latinskole havde sit hjemsted efter reforma-
tionen.54 

T I D E N EFTER R E F O R M A T I O N E N 
D O M K I R K E N S F O R V A L T N I N G 

Reformationens sejr medførte ingen drastiske 
ændringer i S. Knuds klosters status. Det kirke-
lige gods blev ganske vist inddraget af kronen, 
men klostret opretholdtes en årrække som selv-
stændig stiftelse, i t idsrummet 1541-1571 besty-
ret som regnskabsien af den forhenværende 
prior, Christiern Poulsen.55 Efter et par år at 
have været forenet med Dalum kloster under 
lensmand Jakob Ulfeldt blev S. Knuds kloster 
fast lønningsien for kongens kansler, tidligst for 
Niels Kaas (1574-94), indtil det efter statsom-
væltningen 1660 overgik til privateje. Selvom 

domkirken i den første periode indgik som en 
integreret del af klostret, finansieredes og for-
valtedes en række større istandsættelser dog un-
der opsyn af lensmanden på Odensegård (jfr. 
s. 81). 

I forbindelse med oprettelsen af S. Knuds 
sogn 1618 (jfr. ndf.) udskiltes kirken definitivt 
fra S. Knuds klosters len. Men klostrets lens-
mand - og i hans fravær lensmanden på Odense-
gård - skulle fremdeles rådspørges og samtykke 
ved forordning af kirkeværger, samt i forbin-
delse med bygge- og istandsættelsesarbejder ved 
kirken.56 Kirkens forsvar var dog borgmestre og 
råd som nævnt i den kongelige forordning 12. 
marts 1618.57 

Et åbent brev fra 11. maj samme år overdrog 
kaldsretten til menigheden ved S. Knud på den 
betingelse, at de selv varetog udgifterne til dens 
istandsættelse.58 Skønt det fra tid til anden, især i 
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forbindelse med større reparationsarbejder, var 
så godt som umuligt at opfylde denne forplig-
telse, fastholdt magistraten gennem årene hård-
nakket sine rettigheder over domkirkens admi-
nistration på trods af forskellige kongelige på-
bud om stiftsøvrighedens, dvs. stiftsamtsmandens 
og biskoppens øverste tilsyn med kirkernes 
økonomi og vedligeholdelse.59 Biskop Thomas 
Kingo forsøgte således flere gange i sin embeds-
periode at stække magistratens privilegier, som 
han hævdede måtte være ophørt ved enevældens 
indførelse, men opnåede kun medhold i, at by-
ens råd mistede kaldsretten.60 Endnu i 1700rne 
erkendte stiftsøvrigheden eller kirkedirektionen, 
som den nu kaldtes, at man ingen beføjelser 
havde over S. Knud, der alene stod under magi-
stratens opsyn og forsvar, men i praksis op-
trådte biskoppen og stiftsamtmanden ofte som 
om de havde det.61 Først 1814 blev domkirken 
officielt lagt under stiftsøvrighedens tilsyn.62 

Indtil da reviderede magistraten selv regnska-
berne fra S. Knud, der i første led blev kontrol-
leret af kirkeinspektionen, ved domkirken stifts-
provsten og en rådmand.6 3 Ved lov af 26. maj 
1868 bestemtes, at kirkeinspektionen i købstæ-
derne skulle bestå af sognepræsten, byfogeden 
og et byrådsmedlem, valgt af byrådet. Ved lov 
af 1. okt. 1915 afløstes kirkeinspektionen i køb-
stæderne af et valgt menighedsråd, suppleret 
med et medlem af kommunalbestyrelsen. 1922 
udgik dog det kommunale medlem. 

I henhold til loven om kirkesyn 9. febr. 1861, 
§ 33 blev S. Knud lagt under en særlig kommis-
sion, hvis medlemmer, professorerne N. L. Hø-
yen og Hans Hansen samt arkitekten Johan Da-
niel Herholdt 28. juni 1862 for første gang af-
holdt syn over kirken.64 

Det daglige tilsyn med administrationen af 
kirkens midler, samt med bygningens og inven-
tarets vedligeholdelse lå hos kirkeværgerne, der 
valgtes af borgmestre og råd og som oftest hørte 
til byens mest formuende, en ikke uvæsentlig 
faktor i betragtning af det økonomiske ansvar, 
der var forbundet med hvervet. 

I tiden før S. Knud blev sognekirke, synes 
kirkens regnskaber ikke at være blevet systema-
tisk ført. Klostrets lensmand Niels Kaas havde 

bedt borgmesteren Sivert Pedersen udpege en 
»Dannemand« til varetagelsen af regnskabet og 
både 1583 og 1589 omtales kirkeværger ved S. 
Knud, sidstnævnte år Sivert Pedersen og Lars 
Knudsen,65 men efter Kaas' død måtte biskop 
Jacob Madsen opfordre lensmanden på Odense-
gård, Christoffer Valkendorf til at udpege to ny 
kirkeværger.66 Det er dog uvist, om embederne 
blev besat før 1618. Efter Christian IVs forord-
ning af 12. marts 1618 blev rådmændene Hans 
Brun og Hans Mikkelsen beskikkede som de 
første værger for den nye sognekirke, men 
begge må snart efter have nedlagt deres hverv, 
for det er deres kolleger i rådet, Frederik A m -
merbach og Jens Mogensen Rosenvinge, der 
underskriver S. Knuds regnskaber fra 1618.67 Fra 
regnskabsåret 1678-79 figurerer dog kun en en-
kelt værge. Det var et upopulært borgerligt om-
bud med en yderst ringe løn, i 1700rne kun 2 
rdl. årligt, hvilket dog for domkirken fra 1758 
forhøjedes til 20 rdl. Det var heller ikke for me-
get, når der var store arbejder i gang, som kræ-
vede værgens daglige tilstedeværelse. Da vær-
gen skulle kunne læse, skrive og regne, var han 
indtil op i 1800rne altid købmand og han skulle 
også være solvent, da han personligt modtog og 
opbevarede kirkens indtægter. Under svenske-
krigene 1658-60 mistede en af domkirkens vær-
ger næsten alt, også det meste af kirkens mid-
ler.68 Et tilsvarende økonomisk tab led S. Knud, 
da en værge gik fallit 1776.69 

Imidlertid var der i 1700rne et utroligt rod i 
næsten alle offentlige regnskaber, skønt det 1748 
blev bestemt, at værgerne skulle stille kaution 
og betale bøde for for sent indsendte regnska-
ber.70 Ingen af delene synes at være sket før ind i 
det næste århundrede,71 og det kunne tage 
mange år før en kirke kunne få sit tilgodeha-
vende i kirkeværgens bo.72 

Principielt skulle en kirkes beholdning holdes 
for sig selv. På stiftsøvrighedens forespørgsel 
1833 svarede man imidlertid i S. Knud, at kirken 
ingen beholdning havde, men rådede over et so-
lidt skab med tre nøgler i konsistoriesalen.73 

Det var uafklaret, hvor meget en kirkeværge 
kunne og måtte gøre på egen hånd, og da dom-
kirkens værge 1833, ganske vist på direkte an-
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Fig. 9. Johan Jacob Bruun: Prospekt af Odense, set fra syd. 1762. Kobberstik. Nationalmuseet. - Johan Jacob 
Bruun: View of Odense, seen from the south. Print 1762. 

modning fra prins Christian (VIII) lod helgen-
skrinene udtage af muren, var kirkeinspektio-
nen meget fortørnet over, at den ikke var blevet 
spurgt.74 

DOMKIRKENS Ø K O N O M I , 
PRIVILEGIER OG FORPLIGTELSER 

I de første årtier efter reformationen synes S. 
Knud i økonomisk henseende at være indgået 
som en integreret del af klostret, der fra middel-
alderens slutning havde samlet sig omfattende 
ejendomme, såvel i som udenfor Odense. Klo-
stergodset var ganske vist blevet sækulariseret, 
men holdtes såvidt muligt sammen som tidli-
gere under prior Christiern Poulsens opsyn.75 

Bygningen af domkirkens tårn, som Christian 
III november 1558 befalede prioren at lade fuld-
føre, ses ikke at have belastet stiftets økonomi, 
og udgifterne er antagelig blevet dækket af klo-
strets egne midler.58 

Da lensmanden på Dalum kloster 1571 over-
tog klostret (jfr. ovf.), fik han samtidig særligt 
pålæg om at holde kirken i stand på kongens 
bekostning.76 Men da lenet overgik som em-
bedslen til kongens kansler, synes disse forplig-

telser ikke at være blevet overholdt. Til de store 
byggearbejder i 1580erne var det nødvendigt at 
indkræve midlerne udefra, idet stiftets landsby-
kirker måtte afgive halvdelen af deres tiendeind-
komst for 1581 og en tredjedel for 1584 til for-
målet.58 Heller ikke det viste sig dog tilstrække-
ligt. Som en nødløsning tildeltes kirken 1589 
kronens part af korntienden fra Tanderup (Båg 
herred) og Bederslev (Skam herred),77 men da 
dette tilskud bortfaldt 1593, lå der med biskop 
Jakob Madsens ord »platt inted, Kirckens Byg-
ning oc anden udgifft til Brød oc Vin oc Lius att 
holde ved mact«, bortset fra en enkelt begra-
velse i ny og næ. Behovet for en rehabilitering af 
S. Knuds økonomiske forhold aktualiseredes 
særligt 1613, hvor et voldsomt uvejr anrettede 
skader for omkring 4000 rdl.78 

Ved en omlægning af sognene i Odense by 
1618 etableredes omsider et mere stabilt økono-
misk grundlag for S. Knud, der nu tildeltes Grå-
brødre kirkes sogn, tidligere S. Albani sogn. Til 
dette sogn hørte både borgmester, rådet og det 
fornemmeste borgerskab, som man sikkert 
»kunde(...) formaa att giffue noget anseelig for 
deris Begraffuelser«, snarere end de »fattige 
handtwercksfolck« i Vor Frue sogn, der også 

D a n m a r k s Kirker , O d e n s e 6 
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Fig. 10. Tavle, opsat til erindring om købmand Peter 
Eilschou og hustru Anna Marie Beckers donation til 
domkirken (s. 82). Konsistoriefløjen ved S .Knuds 
kirke. NE fot. 1989. - Tablet commemorating the dona-
tion by Peter Eilschou, merchant, and his wife Anna Marie 
Becker, to the Cathedral. The Chapter House of 
St. Knud's. 

havde været under overvejelse som domkirkens 
tilliggende.79 Til S. Knuds »visse« indtægter 
hørte nu korntiende fra Hunderup og Bolbro, to 
landsbyer syd og vest for byen, samt indtægter 
fra en gård i Bregninge på Ærø. Endvidere 
korn- og kvægtiende af byens jorder. Hertil 
kom de mere »uvisse« indkomster fra salg af 
gravsteder, leje af stolestader, klokkeringning 
ved bryllup og begravelse, tavlepenge, gaver fra 
menigheden etc. Til udgiftssiden hørte lønnin-
ger af kirkens personale, samt vedligeholdelse af 
tjenesteboliger og - naturligvis - af kirkens byg-
ning og inventar. 

Blandt særlige poster, som hvilede på dom-
kirkens budget, var vedligeholdelsen af Odense 
latinskole, der lå på kirkegården, nordvest for 
domkirken, en udgift, der dog afvikledes 1793 
på grund af kirkens store gældsforpligtelser på 
det tidspunkt.80 Endvidere forefaldende repara-
tionsarbejder på broen over Munke Mose, som 
benyttedes af Hunderupbønderne, der sognede 
til kirken.81 Alligevel har kirkens kontante be-
holdning langt fra kunnet række til de store 
istandsættelser og nyanskaffelser, der iværksat-
tes umiddelbart efter 1618. Magistraten fik 1619 
et lån på 2000 rdl. fra kongen og lovede ind-
byrdes at holde hinanden skadesløse. To år efter 
var gælden imidlertid vokset til 3000 rdl., og 

nok en gang måtte kirkerne i Fyns stift holde for 
med økonomisk bistand.82 

Behovet for at søge tilskud udefra, enten gen-
nem landsindsamlinger og lotterier eller via ga-
ver fra private, blev et stadigt tilbagevendende 
tema, når større reparationsarbejder skulle fi-
nansieres. Ikke desto mindre efterlod den store 
restaurering 1748-57 domkirken med en gæld på 
o. 13.000 rdl. trods bidrag fra to store indsam-
linger og optagelse af lån fra stiftets offentlige 
midler.83 Derfor faldt det på et meget tørt sted, 
da købmand Peter Eilschou sammen med hu-
struen Anne Marie Becker i årene fra 1783 
»laante Herren villig af sin Riigdom«, som en 
bygningstavle i kirken meddeler. »Lånet« var på 
ikke mindre end 10.000 rdl. og anvendtes til re-
noveringen af tårn og spir, maling af kirkens 
indre og orgelværket, forgyldning af prædike-
stolen samt til indkøb af fem nye kirketavler el-
ler klingpunge, hvilket omhyggeligt opregnes 
på en anden tavle (fig. 10). 

Kirkens indtægter blev atter noget reduceret 
ved forbud af 22. febr. 1805 mod begravelser i 
kirken og ophævelse 19. febr. 1861 af stolestade-
ordningen. Finansieringen af den store istand-
sættelse, der tog sin begyndelse 1868, måtte igen 
ske ved optagelse af en række store lån, som 
1875 efterlod kirken med en gæld på 156.200 
kr.84 

KIRKELIGE FORHOLD 

Efter reformationen opretholdtes S. Knuds klo-
ster og hermed vel også domkapitlet en tid, og 
1554 nævnes endnu 16 gejstlige, heraf otte præ-
ster og seks degne, som prioren ifølge et konge-
ligt påbud skulle bespise.85 Et forslag fra den 
første lutherske superintendent Jørgen Jensen 
Sadolin om oprettelse af et verdsligt domkapitel 
blev dog ikke fulgt.86 Selvom kirken ingen fast 
menighed havde udover klostrets beboere og la-
tinskolen, blev her fremdeles afholdt prædike-
ner, forrettet altergang og udført enkelte begra-
velser. Fra 1572 forordnedes fast korsang i S. 
Knud »ligerviis som i Kjøbenhavns Domkirke« 
og tilsvarende befaledes stolestaderne 1578 ord-
nede som i Vor Frue kirke i København, indicier 
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Fig. 11. Kort over Odense by. Kobberstik fra Erich Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske Adas, III, 
Kbh. 1767. - Map of Odense. Print from Erich Pontoppidan and Hans de Hofman, "Den danske Atlas", III, Copenhagen 
1767. 

på at S. Knud fortsat betragtedes som havende 
domkirkestatus.87 Landemode synes også at 
være afholdt her, ihvertfald fra 1586, hvor Niels 
Kaas skænkede et hus ved kirken til almindeligt 
konsistorium.88 I Jakob Madsens tid (1588-1606) 
var der ingen faste præster ved kirken, men her 
holdtes dog jævnligt prædikener, både på hver-
og helligdage. Betjeningen blev varetaget af ka-
pellanen fra Gråbrødre kirke, samt af latinsko-
lens rektor eller lektor.89 Fra 1618 beskikkedes en 
sognepræst og to kapellaner, tidligst Jens Laurit-
zen Zeuthen, forhenværende huskapellan hos 
lensmanden på Odensegård, Holger Rosen-
krantz, samt Peder Pedersen Wiborg og Erik 
Andersen Teuxen (Tuxen). 

En række af domkirkens præster, fra 1577 Jør-
gen Simonsen,90 der ganske vist kun havde haft 
titlen af læsemester ved S. Knud, beklædte også 
det efter reformationen oprettede embede som 
herredsprovst. Provstens særlige tilknytning til 
Vor Frue kirke i middelalderen (jfr. ovf.) synes 

at være ophørt efter reformationen. Provstiets 
gods blev 1546 skilt fra kirken og gjort til em-
bedslen for rigets kansler, der dog lejlighedsvis 
skal have benyttet provstetitlen.91 1680 oprette-
des Fyns stiftsprovsti, og det bestemtes, at 
provsteembedet stedse skulle følge S. Knuds 
sognekald, svarende til forholdene ved Vor Frue 
kirke i København.92 I tidsrummet 1841-57 fun-
gerede sognepræsten ved Vor Frue i Odense dog 
undtagelsesvis som stiftsprovst. 1958 ændredes 
titlen til domprovst.93 

Odense købstads sogne hørte indtil 1811, samt 
i tidsrummet 1830-41 under Odense herreds-
provsti, men udgjorde 1811-30 og atter 1841-
1970 et selvstændigt provsti. I forbindelse med 
kommunesammenlægningen 1966 ændredes op-
delingen, således at Odenses centrum (»det 
gamle Odense«) udgjorde Sct. Knuds provsti, 
mens de omliggende sogne inden for Odense 
kommunes grænser kom under det nyoprettede 
Hjallese provsti.94 

6* 
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Sagn og helligkilde. Forskellige sagn er knyttet til 
domkirken. Således skal Knud den Hellige un-
dertiden stige ned i kirken, som er opkaldt efter 
ham, for at se, om alt står vel til. At tale til ham 
ved den lejlighed bringer »stor velsignelse«.95 

Ligeledes berettes det, dog ikke i det samtidige 
materiale, at en kilde med lægdomskraft skal 
være udsprunget ved hans helgenskrin i kirkens 
krypt. Kilden indfattedes i den brønd, der stadig 
findes i krypten. Da denne opfyldtes efter refor-
mationen, blev kilden utilgængelig.96 

Andre døde går igen i kirken. Det berettes 
således, at dødninge ved midnatstid steg op af 
gravene, tændte lys i kirken og satte sig i sto-
lestaderne, mens en genganger, iklædt præste-
kjole prædikede på et f remmed sprog.97 Da en 
datter af en lokal heks julenat iagttog gudstjene-
sten gennem nøglehullet i kirkedøren og i sin 
rædsel anråbte Gud om at bevare sig fra det 
uhyggelige skue, blev der stort bulder i kirken, 
og hun fik det ene øje slået ud.98 

På kirkegården skal der om natten vandre en 
helhest på tre ben omkring.9 9 Ligeledes er her 
set et kvindeligt spøgelse, en barselskone, der i 
sin nød beder om linned til at svøbe sit ufødte 
barn i.100 

Det såkaldte jomfruspr ing er et vidt udbredt 
sagn om den forfulgte jomfru , der styrter sig ud 
fra en klippetinde eller et tårn og bæres af engle. 
Under svenskekrigene skulle en ærbar jomfru , 
forfulgt af fjendtlige soldater, også have kastet 
sig ud fra domkirkens tårn. Hun blev imidlertid 
ikke reddet af engle, men knustes mod sten-
broen. En sten med aftryk af hendes fødder 
fremvistes endnu i dette århundrede på Klingen-
berg, mens en mindre sten tæt ved bar mærket 
efter hendes paraply(!)101 I forbindelse med tår-
nets opførelse skal en tømmersvend ligeledes 
være styrtet ned under en strid med sin mester, 
der havde forlangt, at svenden skulle hente en 
økse, anbragt i en tværbjælke ud fra tårnets 
top.102 Et tilsvarende sagn er knyttet til tårnet i 
Vor Frue kirke, København (DK, KbhBy, 1,7). 

I middelalderen skal der i kirken have været 
løngange, så munkene kunne besøge nonnerne 
(på Dalum kloster). Disse gange skulle have gået 
fra kirken, under åen og ud til markerne.103 

Sagn knyttet til alteret, klokken og en række 
gravminder er omtalt i forbindelse med disse. 
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Indledning. Der har formentlig været flere altre 
end den godt halve snes, som det sparsomme 
kildemateriale oplyser om. Da kirken antagelig 
også var viet S. Alban foruden S. Knud og Vor 
Frue (jfr. s. 76), kunne man således have for-
ventet et alter for den engelske helgen, hvis reli-
kvier fandtes i domkirken, men der findes intet 
spor heraf. Omtalen af altre og kapeller er i kil-
derne hyppigt knyttet til redegørelsen for stif-
telse af det vikarie med tilhørende gods, der 
skulle underholde altrets præst (vikar). I følge 
kanonisk ret måtte en præst kun læse én messe 
om dagen, så ved en almindelig sognekirke kræ-
vede en alterstiftelse med f.eks. en daglig messe, 
at der blev ansat en vikar. Men Knudsbrødrene 
behøvede principielt ikke at ansætte vikarer, da 
de præsteviede munke i klosterkirkerne selv 
kunne celebrere messerne ved de respektive al-
tre. I øvrigt synes S. Knuds kloster længe at 
have været relativt lukket for omverdenen, og 
først under det verdslige domkapitel 1480 fik et 
af byens håndværkerlav, skrædderlavet, tilla-
delse til at oprette et alter i kirken. 

Selvom domkapitlet skulle godkende stiftel-
sen af et alter eller et kapel, var disse stiftelser 
dog selvstændige institutioner, der ikke tilhørte 
klostret, og deres jordegods var derfor ikke op-
taget i klostrets jordebog. Stifterne forbeholdt 
sig normalt patronatsretten, samt ret til at kræve 
godset tilbage, hvis messerne ophørte. Dette 
skete ved reformationen, og recessen 30. okt. 
1536 bestemte da også, at arvingerne efter ade-
lige stiftere kunne gøre fordringer på besiddel-
serne.1 Hvis der ingen arvinger var, tilfaldt god-
set kongen. Magistraten i Odense havde allerede 
1528 fået kongeligt påbud om at opgøre kirke-
og alterjorder, men en fortegnelse kendes des-
værre ikke.2 Ej heller den registrering af her-
reløst vikariegods i Fyns stift, som biskoppen 
og stiftslensmanden 1540 skulle levere.3 Der-

imod er bevaret en liste over det vikariegods i 
Odense, som 1541 tildeltes byens gejstlige, sko-
lemesteren og hørerne.4 Desværre angives her 
ikke præcist, til hvilken kirke de respektive vi-
karier og altre havde hørt, og adskillige vikarier 
omtales kun ved vikarens navn. Det sidste gæl-
der til en vis grad også for den indberetning, 
Christiern Poulsen o. 1560 gav om de vikarier, 
som »kan udspørges at have ligget til klostre og 
kirker i Odense.«5 En yderligere komplikation 
ved de to lister er, at altre uden vikariegods na-
turligvis ikke nævnes. Et vigtigt supplement er 
derfor magistratens åbne brev af 1538 om guds-
tjenesterne i S. Knud, »føre thenne ny Skick nu 
komen er« (dvs. reformationen).6 Her omtales i 
alt fem altre ved navn. 

I den følgende redegørelse for altre og kapel-
ler må yderligere tages visse forbehold. Et alter 
blev ofte viet til flere helgener, men den fulde 
titel var sjældent brugt. Ved nyindvielser kunne 
altret i øvrigt skifte navn.7 Undertiden betegne-
des et alter alene efter stifteren eller et vikarie 
efter dets indehaver. En tilsvarende usikkerhed 
gør sig gældende ved betegnelsen »kapel«, der 
enten kunne være en særlig tilbygning eller blot 
udgjorde et afskærmet areal inde i kirken. 

S. Anne alter. 1482 stiftede dekan Claus An-
dersen et vikarie med en daglig messe, læst ved 
S. Anne alter, til ære for Gud, Maria, Johannes 
apostel og evangelist, S. Anna og alle helgener i 
Himmerige og til ro, lise og salighed for sin og 
sine forældres sjæle. Altrets placering omtales 
som syd for kordøren (»synden nest Korsdø-
ren«), dvs. indgangen i korgitteret.8 Vikariet 
blev udstyret med omfattende gods, bl.a. tre 
jorder i Vestergade,9 og patronatsretten blev til-
knyttet dekanembedet, - et kortvarigt privile-
gium, da dette nedlagdes ved det verdslige 
domkapitels opløsning 1490. 
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O. 1560 nævner Christiern Poulsen to vika-
rier, der henlå til altret, hvor to præster havde 
holdt gudstjeneste. Det tilhørende gods var da 
konfiskeret af Niels Bille og Knud Ebbesen.10 

Apostlenes alter. 1527 nævnes Hans Bang fra 
Bogense som vikar til »Apostolorum alter«, der 
bl.a. ejede en gård i Nedergade.111541 blev Hans 
Bangs tre vikarier, hvoraf dette formentlig var 
det ene, tillagt sognepræsten ved S. Hans.4 

Benedikts kapel. Alene kendt fra et afladsbrev 
19. marts 1357.12 Heri omtales det som »sacel-
lum Benedicti«, hvilket er tolket som en mulig 
indvielse til Benedikt, Knud den Helliges bror, 
der led martyrdøden med denne, men aldrig 
blev kanoniseret. Som påpeget af biskop C. T. 
Engelstoft kunne Benedikt dog også være iden-
tisk med Knudsklostrets ordensstifter, S. Be-
nedikt, til hvem Mogens Krafses kapel (s. 89) 
bl.a. blev viet.13 Benævnelsen »sacellum« lader 
sig tolke som et kapel, men kan også blot be-
tegne et rum (indelukke) uden tag med et alter.14 

Det er uvist, om det kan identificeres med et af 
de fra kilderne og fra udgravninger kendte ka-
peller nord eller syd for kirken (jfr. S. Knuds 
kapel). Det omtalte afladsbrev nævner intet 
godstilliggende til kapellet, men den omstæn-
dighed, at der loves fuldstændigt - ikke blot de 
sædvanlige 40 dages - aflad for besøgende eller 
donatorer hertil, kunne vidne om kapellets an-
seelse. Afladsbrevets f remkomst kunne tyde på, 
at kapellet havde istandsættelse behov og derfor 
var af en vis alder.15 

Frederiks alter, se Vor Frue alter. 

Vor Frue alter (»Wor Frue Alter som kallis Fre-
derichs alter«, »hr. Frederici alter«). Vest i kir-
ken. 1183 valgte hertug Knud Pritzlausøn sit 
gravsted ud for Marias, den hellige Guds Mo-
ders alter i kirken og skænkede i den anledning 
gods til klostret, hvor han ønskede at blive op-
taget.16 I forbindelse med den evige messe, stif-
tet 1408 for dronning Margrethe (se S. Knuds 
alter), nævnes også altertjeneste ved Vor Frue 
alter.17 Biskop Mogens Krafse udstedte mellem 

1460 og 1474 brev på, at klostret hveranden 
gang skulle have ret til at forlene Vor Frue al-
ter.18 Før 1512 skænkede Tellof Eriksen Bjørn et 
stenhus på Horsetorvet til alteret.19 1514 og 1516 
fik Niels Thomsen, vikar til Vor Frue alter vest i 
kirken, stadfæstelse på jordtilligender til denne 
ejendom.20 1505 modtog altret - under betegnel-
sen »hr Frederici alter« - gods fra Knud Urne, 
og det benævnes 1538 på samme måde »Frede-
riks alter«, uvist efter hvem.21 1541 blev 8 mark 
af Niels Thomsens vikarie, sandsynligvis dette, 
tildelt skolens hørere,4 og o. 1560 konstaterede 
Christiern Poulsen, at vikariets gods nu var ble-
vet konfiskeret af Johan Bjørnsens arvinger.10 

Vor Frue alter (?). 1538 omtales det, at Jørgen 
Qui tzow gav genbrev på et Vor Frue billede af 
sten, som han lod udtage af kirken på det alter, 
som biskop Navne Gyrstinge stiftede på den 
søndre side.18 Dette har antagelig været et Vor 
Frue alter, og de ovennævnte hentydninger fra 
o. 1470, 1505 og 1538 til et sådant kan i prin-
cippet også gælde dette. Der kendes dog ingen 
stiftelser fra biskoppens tid (1416-40), men det 
ville være naturligt, at patronatsretten hertil lå 
hos bispen, som derfor kunne give klostret an-
del i denne rettighed. 

Helligkorsalter (Kalentealteret). Muligvis iden-
tisk med lægmandsalteret, der i middelalderen 
gerne var placeret i midtskibet, vest for koret, 
almindeligt tilgængeligt for menigheden.22 Til 
dette alter og til præstekalentegildet sammesteds 
havde forhenværende kannik Jens Eggertsen 
Satzleff (-1467-1499-) skænket sin fædrene gård, 
der lå »sønden Adelgaden ved de nederste Fiske-
bænke tværs over for Biskopgården«. 1546 
gjorde kannikens arvinger krav på ejendom-
men, men retten vedtog, at den midlertidige 
bruger af gården først skulle afhænde denne, når 
altervikaren, Severin Leth, var afgået ved dø-
den.23 Severin Leth nævnes som præst ved præ-
stekalentets alter 1534 og o. 1560.24 1541 er Søren 
Brun dog også omtalt som vikar ved alteret.25 

Helligtrekongers alter. Et afladsbrev 1438 ud-
stedtes alene til S. Jodokus' alter (»aram Jo-
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doci«), mens et andet 1441 blev givet til Hellig-
trekongers og S. Jodokus ' alter (»altaria trium 
Regum & Jodoci«).26 1538 nævnes, at der har 
været holdt »Sancti Jostis messe« ved alteret.27 

Alteret vides ikke sikkert at have haft noget 
gods, og afladsbreve blev da også oftest givet til 
altre, som fattedes indtægter.28 

Højalteret. Det vides ikke med bestemthed, 
hvem højalteret var indviet til. Antagelig mod-
tog alteret en indvielse til S. Knud (se S. Knuds 
altre), hvis skrin i forbindelse med helgenkårin-
gen 19.april 1100 blev placeret her.29 

Biskop Jens Beldenaks alter. 1538 fik domprov-
sten i Viborg, Christen Pedersen kongebrev på 
det vikarie, som hans morbroder, biskop Jens 
Andersen Beldenak (embedstid 1502-30) havde 
stiftet i Odense.30 Til vikariet var knyttet et alter 
og diverse jordtilliggender, bl.a. Ørbæklunde.31 

Efter Christen Pedersens død afhændedes vika-
riegodset af hans hustru og børn, idet dog 24 
mrk. af renterne forbeholdtes latinskolen.32 

5. Jodokus' alter, se Helligtrekongers alter. 

Kalentealteret, se Helligkorsalteret. 

S. Knuds altre. Et alter for kirkens skytshelgen 
må der have været fra begyndelsen, måske 
endda højalteret (jfr. ovf.). 1538 nævnes imid-
lertid to altre, viet til S. Knud, det gamle S. 
Knuds alter, hvor der læstes Vor Frues messe, 
samt S. Knuds alteret »norden kordøren«.27 Det 
sidstnævnte kan være identisk med det alter, viet 
S. Knud, som biskoppen og domkapitlet 1408 
forpligtede sig til at bygge og hvortil der stifte-
des en evig messe for dronning Margrethe og 
hendes slægt til gengæld for dronningens dona-
tioner til domkirken.3 3 Alteret skulle prydes 
med et billede af S. Knud. 1521 stadfæstede 
dronning Christine skomagernes lavsprivilegier 
mod, at de lod læse messe for hendes forfædre 
ved S. Knuds alter »hos korsdøren«, antagelig 
det samme alter som ovennævnte.34 Endnu o. 
1620 fandtes et S. Knuds alter i østre ende af 
søndre sideskib.35 

S. Knuds kapel. 1466 lod biskop Mogens 
Krafse bygge et kapel, viet den hellige Trefol-
dighed, Vor Frue, S. Benedikt og S. Knud, og 
han blev siden begravet her.36 1468 annekteredes 
Hjadstrup og Hundstrup kirker (Lunde og 
Skam hrd.) til kapellet, der nævnes som nyligt 
stiftet og opført (»noviter fundate et con-
structe«), Gud og S. Knud til pris.37 I senere 
omtaler (1474 og 1477) benævnes kapellet S. 
Knuds kapel.38 Til vikariet skænkede biskoppen 
en ejendom nord for S. Knuds kirkegård med to 
stenhuse, hvor bl.a. kapelvikaren skulle bo og 
som årligt skulle tilses af »structuarius«, dom-
kirkens og kapellets bygmester.39 Efter reforma-
tionen gik vikariets gods tilbage til biskoppens 
arving, Jesper Krafse, idet ejendommen nord 
for kirkegården midlertidig havde været forle-
net til Jørgen Gyldenstjerne.40 1541 og o. 1560 
betegnes vikariet endnu efter denne.41 

Ingen af de ovennævnte kilder vedrørende S. 
Knuds kapel nævner dets beliggenhed. Arkiva-
lier omtaler to kapeller mod hhvs. syd og nord. 
1481 var medlemmer af domkapitlet samlet i 
»den søndre Kapel« for at stifte et forlig.42 Det 
er formentlig det samme (omtalt som »en gam-
mel neder falden Cappel paa den Sønder Side«), 
som Jesper Murmester 1619 får ordre til at af-
bryde og fjerne 6300 mursten fra.43 Juni 1582 
havde lensmand Erik Lykke og biskop Niels Je-
spersen fået pålæg om at lade nedbryde det 
gamle kapel nord for kirken.44 Afdækning af 
murfundamenter i forbindelse med en planering 
af jordsmonnet omkring kirken 1866 er sammen 
med spor i nordmuren, vest for Valkendorfs ka-
pel og i sydmuren (3. fag fra vest) blevet sat i 
forbindelse med de to kapeller.45 Senere forfat-
tere har søgt at identificere Mogens Krafses og 
det ovf. nævnte Benedikts kapel med disse to 
kapeller.46 Også konsistoriet - den bygningsdel 
af klostrets oprindelige østfløj, som kansler 
Niels Kaas 1586 skænkede gejstligheden - har 
forsøgsvis været identificeret med Mogens 
Krafses kapel.47 Inddraget i diskussionen har 
endvidere været overvejelser om fundet af kir-
kens to helgenskrin, der i følge Thomas Bir-
cherod godt 100 år senere hævdes fremdraget 
1582 fra et kapel (»sacellum«) på kirkens syd-
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side.48 En nærmere redegørelse for helgenskri-
nene og deres fundhistorie vil følge i forbindelse 
med beskrivelsen af domkirkens inventar. 

Biskop Mogens Krafses kapel, se S. Knuds ka-
pel. 

Kristi legemes alter (?). 1428 overlod Erik af 
Pommern jord og grund, på hvilken møntme-
steren havde bygget, øst for Sortebrødre kloster 
og kirkegård, til »Guds Legeme (et Alter og vi-
cariedom i Odense Kirke )«.49 Donationen stad-
fæstedes 1459.50 Allerede 1392 er nævnt en pro-
visor for Kristi legemes gods, en mulig hentyd-
ning til alterets og vikariets ejendom eller måske 
snarere besiddelser til et Kristi legemes gilde?51 

S. Laurentius' alter. Tidligst nævnt 1538 blandt 
de altre, hvor der holdtes messe.27 Ved forde-
lingen 1541 af vikariegodset tildeltes kapellanen 
ved Vor Frue en jord nær ved »Sancti Lauris 
Gaard« og kapellanen ved S. Hans overlodes 
»alle Sancti Lauris alters rente«, heriblandt et be-
løb fra præsteresidensen ved Vor Frue.52 Måske 
sigtes her dog til S. Laurentius' alter ved Vor 
Frue kirke.53 Derimod er det sandsynligvis 
domkirkens Laurentiusalter, hvis vikariegods 
1561 udlejes af lensmanden, prior Christen 
Poulsen i S. Knuds kloster.54 Det sammme gæl-
der antagelig det »sancti Lauris altere«, hvis 
gårde i Skrillinge og Kauslund (Vends hrd.) no-
teres blandt S. Knuds klosters ejendomme.5 5 

Biskop Navne Gyrstinges alter, se Vor Frue al-
ter. 

Nordre kapel, j fr . S. Knuds kapel. 

Skrædderlavets alter. 1480 stiftede skrædderla-
vet et alter og et vikarie, »Gud alsommechticg-
ste Jomfrue marie sanctæ Knwt och alle gudz 
helgen till loff oc ære.«56 1524 kvitterede klo-
strets prior og kapitlet for at have modtaget det 
særskilte udstyr til dette alter (jfr. omtale i for-
bindelse med beskrivelsen af den middelalder-
lige kirkeskat), et sandsynligt vidnesbyrd, om at 
der ikke længere var nogen vikar ved dette al-

ter.57 Samtidig forpligtedes klostret til i pinsen 
at holde en Vor Frue messe ved alteret og lade 
spille på orglet, samt om aftenen forinden mes-
sen at holde vigilier for afdøde gildemedlem-
mer. Endvidere skulle holdes tre ugentlige mes-
ser for de levende medlemmer. 

Søndre kapel, j fr . S. Knuds kapel. 
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Fig. 12. S. Knuds kirke og dens omgivelser , set fra luften, fra sydvest . Ved kirkens sydside ligger det 1915-19 
genskabte kloster, hvis østf løj efter r e fo rmat ionen omdannedes til kons i s to r ium og g y m n a s i u m (nu menigheds-
hus). N o r d for kirken ses rådhuset , ved østgavlen Kredi t foreningen D a n m a r k s k o n t o r b y g n i n g og i nd rammet af 
H. C. Andersenhavens træer anes Odense å. Hans Henr ik Tho l s t rup fot . 1986. - St Knud's Church and its sur-
roundings from the southwest, seen from the air. To the south of the church is the monastery which was rebuilt in 1915-19, its 
east wing had been transformed, after the Reformation, into a consistorium (sacristy) and gymnasium (grammar school). The 
Town Hall is visible to the north of the church, and there is an office building beside the east gable. The river Odense Å runs 
below the trees in the public park which is named after Hans Christian Andersen. 

DOMKIRKEN og BYEN 
NOTER s. 126 

Med sit høje spirkronede tårn har domkirken 
igennem århundreder markeret sig viden om 
som et fikspunkt for både øje og sind - et sø-
mærke for de sejlende »udj Havets vanskelige 
Indlob i Stiege Strand«, såvel som en landken-
ding, synlig fra alle sider i flere mils afstand for 
»fremmede Vejfarende«.1 Nærmer man sig 
byen, ligger S. Knuds kirke i den yderste, nord-
vestlige spids af et grønt område, der betragtet 
fra Odense å ikke har undergået større foran-

* Engelske oversættelser ved Joan F. Davidson og Jean Olsen. 

dringer siden kirkens og klosterets ældste tid. 
Men vender man sig mod nord, vest eller øst, 
registreres byens stadig foranderlige struktur i 
allerhøjeste grad gennem den omgivende be-
byggelses skiftende former. Domkirken ligger i 
dag som på en ø, indesluttet af brede trafikga-
der, mens et kompleks af offentlige bygninger, 
banker, kontor- og varehuse i monumentalitet 
og betydning søger at konkurrere med kirken 
selv (fig. 12). 

Danmarks Kirker, Odense 7 
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D O M K I R K E O M R Å D E T I M I D D E L -
A L D E R E N 

Som tidligere nævnt er Odense beliggende på en 
moræneryg i en smeltevandsdal med flere små 
bakkedrag. Terrænet falder i syd brat ned mod 
åen. Her var der endnu i vikingetid og tidlig 
middelalder lave, vandgennemtrukne enge. 
Nord for disse vådområder lå et jævnere pla-
teau, hvor de tidligste, mere sammenhængende 
bebyggelsesspor kan konstateres fra 1000-tallets 
midte ved byens øst-vestgående hovedstrøg, 
Overgade og Vestergade.2 I nogen afstand her-
fra lå det ældst kendte kirkebyggeri fra århun-
dredets anden del, †S. Albani trækirke, måske 
som en afspejling af, at byen var vokset op ved 
siden af kirken og ikke sammensmeltet med 
den.3 

Placeringen af de to kirker på dette sted, efter-
fulgt få årtier senere af benediktinerklosterets 
etablering, kan muligvis forklares ved konge-
magtens tilstedeværelse i området. Odense næv-
nes i kong Valdemars jordebog som kongelev,4 

og eksistensen af en kongsgård i nærheden af S. 
Albani er velbelyst i de skriftlige kilder (s. 66), 
omend den nøjagtige placering ikke kendes. 
Lige fra den første tid udviste kongen stor vel-
vilje m o d S. Knuds kirke og det dertil knyttede 
munkesamfund, der fik tilstået en række privile-
gier (s. 76). Derfor er det fristende at antage, at 
de kongelige donationer også har omfattet 
denne grund, hvorpå kirken og klosteret blev 
lagt, måske endda en del af kongsgårdens o m -
råde.5 Et tilsvarende samspil mellem en dom-
kirke og en kongsgård har eksisteret i Roskilde, 
Dalby og Lund, hvor domkirkerne opførtes i 
umiddelbar nærhed af kongsgården eller på 
selve dennes jord . 6 

Bispens nærliggende residens er også et ka-
rakteristisk træk. I Odense skænkede biskoppen 
brødrene gods til deres underhold af Odensekir-
kens tilliggender.7 Bispegården lå, i hvert fald 
fra 1400'ernes anden del, øst for domkirken og 
ejede jo rd ned m o d åen i syd.8 Derfor kunne 
bispekirkens besiddelser måske også fra den 
ældste tid have omfattet nogle af de arealer, som 
udvalgtes til det nye kirkelige centrum.9 

Domkirken udgjorde i middelalderen den 
nordre længe af et vidtforgrenet klosterkom-
pleks, hvis kerne omfattede et firfløjet anlæg 
med tilbygninger mod syd og vest. Hvor stort 
et område selve klosteret besad fra den ældste 
tid, er vanskeligt at fastslå. Først i løbet af mid-
delalderen tegner den omgivende bebyggelses 
fysiognomi sig med flere træk. Men disse er 
samtidig behæftet med betydelig usikkerhed, 
fordi adskilligt må udledes af eftermiddelalder-
lige kilder. Den vigtigste efterretning om byens 
plan og bebyggelse i senmiddelalder og renæs-
sance giver således Brauns prospekt fra 1593 
(fig.15).10 

Mod syd kan klosterets jord have strakt sig 
helt ned til de fugtige arealer ved åen, måske 
endda hinsides denne. Her er udgravet rester af 
træ- og stenhuse, ældst et bulhus - dendrokro-
nologisk dateret til 1290'erne - i baghaven bag 
e jendommen Albani Torv 2.11 Funktionen af 
dette eller de øvrige huse, der kan have hørt til 
klosteret, lader sig dog ikke sikkert fastslå. Bul-
huset lå med den ene langside ud mod et lille 
stræde mod åen, tidligst registreret i Resens by-
kort fra 1677 og her betegnet »Klokkedybet« 

(fig.15). 
Af låsebrevet fra 1537 om klosterets ejen-

d o m m e fremgår, at besiddelserne i øst - i det 
mindste på dette tidspunkt - omfattede grunde i 
et område, begrænset af et stræde mellem klo-
steret og bispegården syd for S. Albani kirke-
gård.12 

M o d nordøst har denne kirkegård dannet 
grænse for klosterets grund og kirkegård 
(s. 105). På nordsiden af S. Knuds kirkegård var 
en række præste- eller vikarieresidenser (s. 124). 
Fra 1400'ernes anden halvdel kendes eksistensen 
af den anselige hjørneejendom, der af biskop 
Mogens Krafse 1474 bl.a. bestemtes til bolig for 
vikaren til det af ham stiftede kapel ved domkir-
ken (s. 89). Naboejendommen var fra 1530 resi-
dens for alterpræsten ved S. Anna alter i S. Al-
bani, der også ejede jo rd øst herfor.13 Nærved 
har Helligtrekongers alter haft et jordstykke, 
men om det drejer sig om domkirkens alter af 
denne betegnelse er uvist.14 Endelig havde 
skrædderlavet, som fra 1480 besad et alter i 
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Fig. 13. Domkirkens omgivelser o. 1880 og o. 1980. Det nuværende gadenet er angivet med rød farve, og endnu 
stående eller delvis bevarede e jendomme er krydsskraveret. E jendommene omkr ing Albani Torv er nummereret 
i overensstemmelse med moderne husnumre. 1:2000. Tegnet af MN på grundlag af det ældste matrikelkort 
(Stadsarkivet) og Magistratens registrant Vesterbrokvarteret. - The surroundings of the cathedral c. 1880 and c. 1980. 
The present streets are shown in red and houses still preserved are marked with cross-hatching. The numbering of the houses 
around St Alban's Square corresponds to the modern numbers. 

7* 
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S.Knud, sit lavshus i en ejendom, der fra midten 
af 1400'erne havde tilhørt klosteret.15 Øst her-
for, langs med nordgrænsen af S. Albani kirke-
gård lå andre store lavs- og gildeshuse for bl.a. 
smedene, skomagerne og Elende gilde. Nordvest 
for S. Knuds kirkegård lå Flakhaven, tidligst 
omtalt 1480 og 1496 i et privilegium til køb-
mandsgildet og her betegnet som torv for han-
del med tømmer, lertøj, træsko, kurve og øl-
kar.16 Udgravninger har dog godtgjort , at der 
allerede o. 1300 har været et sammenhængende 
brolagt område her, anlagt direkte på moræne-
grunden.1 7 Pladsen domineredes fra 1400'erne af 
byens rådhus, der havde hovedfront mod Ve-
stergade og vestside mod Flakhaven.18 Mellem 
torvet og S. Knuds kirkegård lod biskop Jens 
Andersen Beldenak o. 1518 opføre en g rundmu-
ret bygning på et trekantet område, der måske 
kort forinden var blevet indlemmet i kirkegår-
den (s. 106).19 

Sydvest for Flakhaven var Klingenberg, et min-
dre torveområde af irregulær form, hvor tre ga-
der vest- og sydfra løb sammen: Pogestræde, S. 
Knuds Kirkestræde og Munkemøllestræde. 
Navnet, der først er dokumenteret i eftermid-
delalderlig tid,20 er kendt fra talrige danske køb-
stæder og kan være afledt af det tyske »Klinge« i 
betydningen en bæk eller et vandløb, der spræn-
ger sig vej i en bjerg- (eller bakke-)kløft, snarere 
end som betegnelsen for det sted, hvor domkir-
kens klokker var ophængt, før kirken fik sit 
tårn.21 

På selve kirkegårdens område mod Klingen-
berg skal antagelig allerede i senmiddelalderen 
søges den bygning, der efter reformationen blev 
hjemsted for Latinskolen (s. 125), tidligst vist 
1593 på Brauns Odenseprospekt (fig. 15). At 
skolebygningen på kirkegården kunne være af 
middelalderlig oprindelse, herpå tyder ikke 
mindst betegnelsen »Pogestræde / Pugestræde« 
(tidligst anvendt 1523) på den gade, der fra vest 
førte f rem m o d kirkens hovedindgang.2 2 

En vestgrænse for klosterets areal kunne være 
den nord-sydgående Munkemøllestræde, der 
forbandt Klingenberg med Munkemølle og 
porten, samt overgangsstedet over åen. Møllen 
var fra 1100'erne i klosterets eje. Hverken stræ-

det eller overgangen kendes dog fra middelal-
derlige kilder.23 

D O M K I R K E N S OMGIVELSER EFTER 
R E F O R M A T I O N E N 

Tiden efter reformationen medførte flere væ-
sentlige ændringer i den omgivende bebyggelses 
struktur. Klosterets område i syd og vest be-
varedes ganske vist samlet og stort set uændret 
under den kongelige lensmand frem til 1660 og 
tiden herefter, hvor det kom i privat besiddelse. 
Jorderne syd for det egentlige klosteranlæg var i 
1700'ernes første halvdel udlagt som ryttergods, 
og klosterets ladegård anvendtes som rytterka-
serne.24 En vigtig fornyelse var dog oprettelsen 
af et gymnasium 1621 i den til domkirken til-
grænsende fløj af det gamle anlæg. Til dette 
gymnasium knyttedes en have øst herfor. Væ-
sentlig var endvidere nedrivningen af den vest-
ligste del af klosteranlæggets vestfløj i 1630'erne, 
samt af klosterets ladebygning mod Munkemøl -
lestræde, der 1764 var erhvervet af Peter Eil-
schou, men 1776-81 erstattedes af en social stif-
telse, »Eilschous boliger«. 

I øst og nord ændredes billedet markant ved 
nedlæggelsen af S. Albani kirke med tilhørende 
kirkegård og indretningen af et almindeligt torv 
for byen, som påbudt 1542 af Christian III.25 

Anlægsarbejderne her tog dog først for alvor 
fart i tiden op til lenshyldningen maj 1580, hvor 
torvets funktion som festplads blev aktuel (fig. 
14). Behovet for et åbent areal medførte yderli-
gere nedrivninger af e jendomme og sløjfning af 
eksisterende indhegninger, såvel nord som syd 
for det nye torv. Til de eksproprierede bygnin-
ger, der antagelig lå i den sydlige del, var rigsråd 
Jørgen Marsvins gård, som befaledes nedre-
vet.26 Endvidere i sydvest et jordstykke, tilhø-
rende storkøbmanden Oluf Bager og belig-
gende på den nedlagte kirkegård »i hjørnet ved 
S. Knuds kirke«. Her rejstes festtribunen (»pal-
ladset«).27 Efter festlighederne blev området 
overladt byen, der nu omsider fik en velegnet, 
stor markedsplads. Denne var i anvendelse helt 
op til midten af dette århundrede og blev cen-
t rum for bl.a. S .Knuds marked på helgenkon-
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Fig. 14. Lenshyldingen på Albani Torv den 3. ma j 1580 (s. 96). Kobbers t ik af Frans H o g e n b e r g i Caspar Ens, 
Rerum Danicarum Frederico II (.. .), Frankfur t 1593. - The provinces of Holstein and Slesvig swear feudal loyalty to the 
king in St Alban's Square on 3 May 1580. Print by Frans Hogenberg, in Caspar Ens, R e r u m Dan ica rum Frederico II 
(...), Frankfort 1593. 

gens dødsdag 10. juli.28 Også skolekomedier 
blev opført her.29 

Bebyggelsen ved Albani Torv var i de føl-
gende århundreder præget af en række store 
gårde tilhørende den fynske adel, velhavende 
borgere og medlemmer af den lærde stand. 
Nærmest domkirken på det føromtalte areal op-
førte Oluf Bager 1581 den 1835-36 nedrevne 
ejendom ved domkirkens østgavl og måske til-
lige naboejendommen, begge vel omfattet af de 
i et låsebrev 1584 omtalte »gaarde oc vaaninger« 
på grunden.3 0 Op til købmandens jo rd og mod 
syd gående helt ned til åen lå en grund af 
S. Knuds klosterets tidligere abildhave, som 
endnu 1573 var i leje, men 1584 medregnedes 
blandt Oluf Bagers besiddelser. I den tilhørende 

bygning boede en tid lensmanden Ebbe Munk 
(†1622) og hans hustru Sidsel Høeg (†1648). I 
gården ved domkirken residerede, i hvert fald 
fra 1626, professor ved Gymnasiet Svend Peder-
sen (†1636) og fra tiden efter 1682 rektor Elias 
Naur (†1728). Naboejendommene mod øst til-
hørte i 1600'erne forskellige adelsfamilier, bl.a. 
Anne Brahe (Albani Torv 3), Henrik Podebusk 
og hans slægt fra 1637 (Albani Torv 4-5) samt 
fra 1630 Jørgen Brahe og familie (Albani Torv 
6). 

En adgangsvej til det nye Albani Torv fra 
Flakhaven anlagdes efter kongeligt påbud 1542 
fra skolen gennem S. Knuds kirkegård og ud 
mod de gårde, hvor Johan Valkendorf, Jørgen 
Gyldenstjerne og Christiern Pedersen boede 

OMGIVELSERNE EFTER REFORMATIONEN 
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Fig. 15. S. Knuds kirke og dens omgivelser 1593. Udsnit af bykort i Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates 
orbis terrarum, V, Køln 1597, j f r . fig. 8. De latinske påskrifter udpeger bl.a. »S. Knuds kloster«, »Latinskole«, 
»Rådhus«, »Torvet Flakhaven«, »Apotek«, »S. Albani kirke, som er faldet sammen af ælde« og »Kongens Torv 
eller Nytorv« . - St Knud's Church and its surroundings, 1593. Detail from town map in Georg Braun and Frans 
Hogenberg, Civitates orbis terrarum, V, Cologne 1597, cf. fig. 8. 

(Albani Torv 13-16).31 Vejens vestligste ende 
blev dog inddraget, da det gejstlige domhus og 
kancellibygning (Flakhaven 15), der 1549 af 
kongen tillagdes lægen Cornelius Hamsfor t og 
indrettedes som apotek, ved århundredets slut-
ning udvidedes mod syd.32 Hos Braun ses 
endnu gennemkørslen (fig. 15). Siden hen for-
bandtes Flakhaven med Albani Torv ved et lille 
stræde, 1695 betegnet »Det lille Kirkestræde« og 
1755 »Nye Stræde«.33 E jendommen var i Hams-
fortfamiliens besiddelse og fungerede som apo-
tek indtil 1636, men overgik derefter til anden 
privateje og tilhørte bl.a. konrektor ved G y m -
nasiet Ludvig Hansen (†1652) og professor Erik 
Mule (†1726). Af naboejendommene mod øst 
var Mogens Krafses anselige gård (Albani Torv 

16) fra 1634-60 samlingssted for den fynske adel 
(»Adelens gård«), men blev 1705 nedrevet og 
erstattet af den kongelige bygmester Johan Con-
rad Ernsts statelige bygning for Landstinget.34 

Den følgende ejendom i rækken (Albani Torv 
15) var 1575-1726 residens for Latinskolens rek-
tor, men blev herefter afhændet ved auktion og 
erstattet af en mere tidssvarende beboelse, der 
dog kom på andre hænder. Salgssummen tilfaldt 
S. Knuds kirke, der ejede huset.35 Først 1802-46 
etableredes på ny en fast rektorbolig, nu dog i 
e jendommen Albani Torv 1 (daværende Kgl. 
Magasingård, senere Læseforeningens gård). 
Albani Torv 13 og 12 husede langt op i 1800'erne 
byens skrædder- og skomagerlav. 

Til billedet af domkirkens omgivelser mod 



OMGIVELSERNE I NYERE TID 99 

Fig. 16. S. Knuds kirke og dens omgivelser. Udsnit af bykort fra Peder Hansen Resen, Atlas danicus, Kbh. 1677, 
jfr . fig. 2. 1. S. Knuds kirke med gymnasium, konsistorium og S. Knuds kloster. 7. Den latinske og danske 
skole. 9. Det store torv. 11. Klingenberg. 24. Klokkedybet. 27. Munke Mølle. - St Knud's Church and its 
surroundings. Detail of town map from Peder Hansen Resen, Atlas danicus, Copenhagen 1677, cf. fig. 2. 1. St Knud's 
Church with school, consistorium, and St Knud's monastery. 7. The Latin and Danish School. 9. The main square. 11. 
Klingenberg. 24. Klokkedybet. 27. Munke Mølle. 

nordvest hører endelig komplekset af skolebyg-
ninger på kirkegårdens vestligste del, hvor La-
tinskolen havde til huse efter kirkeordinansens 
reform af skolevæsenet 1537 og senere blev nabo 
til en almueskole, Den danske Skole (jfr. s. 126). 

D O M K I R K E N S FRILÆGGELSE O G 
O M G I V E L S E R N E S Æ N D R I N G I 

N Y E R E TID 

I Odense er der - ganske svarende til forholdene 
i andre købstæder - fra 1800'ernes begyndelse 
og helt f rem til vor egen tid foregået drastiske 
ændringer af domkirkens omgivelser. Ønsket 
om en gradvis frilæggelse af byens hovedkirke 

har til en vis grad ligget bag nedrivningen af en 
række af de nærmestliggende e jendommme. 
Bysamfundets stadige vækst har dog også be-
tydet et øget behov for nybygninger, gadeudvi-
delser og flere pladsanlæg, hvilket ofte er sket på 
bekostning af kirkegårdens areal. Siden anlæg-
gelsen af Assistenskirkegården (indviet 1811) og 
forbudet mod oprettelsen af nye begravelser på 
den gamle kirkegård 1818 blev dette områdes 
ukrænkelighed væsentligt mindsket, og det blev 
lettere bytte for indskrænkninger. 

Det første vigtige skridt hen imod en frilæg-
gelse af domkirken skete i forbindelse med ned-
rivningen af Oluf Bagers gamle gård 1835-36, 
placeret med tilhørende bagbygninger umiddel-
bart op mod S. Knuds nordøsthjørne. Risikoen 
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Fig. 17. Plan af S. Knuds kirkes omgivelser, umiddel-
bart inden nedrivningen af bygningerne ved dens 
nordøstre hjørne (s. 100). Tegning udfør t 1835 af Ka-
tedralskolens rektor, Jacob Saxtorph. Landsarkivet 
for Fyn. - Plan of St Knud's Church and surrounding area 
immediately before the demolition of the buildings to the 
north-east of the church. Drawing by the Rector of the 
Cathedral School, facob Saxtorph, 1835. 

for brand og det uhensigtsmæssige i en bebyg-
gelse så tæt ved domkirken fremkaldte allerede 
1827 et forslag om nedrivning. Da dette blev 
afslået, f r emkom et reduceret projekt om ned-
rivning af de nærmest stående partier af bag-
bygningerne, så der åbnedes en smal passage 
mellem kirken og gården (fig. 46).36 Året efter 
foreslog st if tskonduktør Johan Hanck en fjer-

Fig. 18. Plan af domkirkens omgivelser efter etable-
ringen af S. Knuds kirkehave (s. 100). Tegning 1844 i 
Landsarkivet for Fyn. - Plan of the surroundings of the 
cathedral after St Knud's church-garden had been estab-
lished. 

nelse af bygningen i forbindelse med et projekt 
til et nyt stiftsbibliotek og museum, lagt østligt 
på gårdens areal, således »at der tilvejebragtes en 
fri Plads rundt om Kirken, hvorved denne op-
naaede baade Sikkerhed for Ildsvaade, en friere 
Tilgang, og derved en mere imponerende An-
seelse«.37 1834 muliggjorde en donation fra amt-
mand Jens Benzon, at domkirken kunne er-
hverve sig e jendommen med den klausul, at der 
på stedet indrettedes en begravelsesplads til ham 
selv og hans hustru (s. 118).38 I løbet af det føl-
gende år blev gården nedrevet, og 1836 indvie-
des Benzons begravelsessted af biskop og stifts-
provst.39 Af det samlede grundareal, tillige o m -
fattende en stor have, der gik helt ned til åen, 
udlagdes det forreste stykke, hvorpå hovedbyg-
ningen havde stået, til udvidelse af Albani Torv. 
Af det øvrige areal på omtrent 6000 kvadratalen, 
betegnet S. Knuds kirkehave (fig. 18), føjedes 
området nordøst for kirken, hvor Benzons 
gravsted lå, til kirkegården, mens det øvrige 
blev overladt naboejendommen (indtil 1849 rek-
torbolig, siden hen Læseforeningen).40 
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Fig. 19. Prospekt af Albani Torv med festudsmykning i anledning af Treårskrigens slutning 1850. Maleri af 
August Behrends. Møntergården, Odense. - View of St Alban's Square decorated in celebration of the end of the Three 
Year War, 1850. Painting by August Behrends. 

Næste fase i kirkens frilægning skete 1857, da 
en privat komité med støtte fra Kultusministe-
riet, Stiftsøvrigheden og byens magistrat iværk-
satte nedrivningen af Beldenaks gård på Flak-
haven, der siden 1842 havde huset byens real-
skole (fig. 34). Som en varm fortaler for ideen 
fremhævede biskop C. T. Engelstoft, hvordan 
domkirken nu kunne fremstille sig i hele sin 
skønhed fra byens hovedgade. »Denne skjønne 
gothiske Bygning har fra gammel Tid været saa-
ledes ombygget , at den fra ingen Side kunde 
fremtræde i sin hele Udstrækning for Øjet«.41 

Samtidig skaffedes herved en passende adgang 
til kirken i forbindelse med ligbegængelser, 
bryllupper etc., ligesom der på torvedage åb-
nedes for bedre passage mellem realskolen og 
den daværende borgerskole (i den gamle Lands-
tingsbygning). Nedrivningen af den senmiddel-
alderlige gård gav også stødet til en regulering 
1865-66 af kirkepladsens nordre del. 

Fra 1870'erne gennemførtes drastiske fornyel-
ser af bebyggelsen på Flakhaven og Klingen-
berg. Husrækken på Flakhavens vestside erstat-
tedes 1872-75 af en monumentalbygning i 
franskpræget nyrenæssance, opført af Carl Len-
dorf for Fyens Diskontokasse, mens østflanken 
ændredes ved opførelsen af det nye rådhus 
1880-83, tegnet af J. D. Herholdt og Lendorf 
som en parafrase over Palazzo Pubblico i Siena. I 
forbindelse med rådhusbyggeriet sløjfedes k o m -
plekset på Albani Torv 16, den daværende 
Landstingsbygning. Etableringen af byens nye 
monumentale hovedplads medførte samtidig en 
regulering af det tilstødende Klingenberg.42 La-
tinskolebygningen, der siden Katedralskolens 
udflytning 1846 til Store Gråbrødrestræde bl.a. 
havde huset en friborgerskole for drenge, blev 
nedrevet 1883. Få år tidligere var også Den dan-
ske Skole sløjfet.43 

Til udvidelse af torvepladsen på såvel Flak-
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haven som Klingenberg besluttedes det 1883 at 
afgive et areal af kirkegårdens område mod nord 
og vest (s. 110). 

M o d øst havde kirken ved Benzons donation 
1834 opnået et større haveareal, den såkaldte kir-
kehave, hvortil brugsretten som nævnt havde 
været overladt ejeren af Albani Torv 1, fra 1846 
Fyns Stifts Læseforening. Et plankeværk mel-
lem domkirkens østgavl og denne bygning 
havde afskåret området fra kirkegården. 1883 
besluttede Kirkeinspektionen imidlertid at bibe-
holde et areal i kirkens fulde bredde, således at 
østgavlen frilagdes og kirkegårdens areal udvi-
dedes, en tanke, der allerede havde været 
f r emme 1835 (jfr. ovf.). Det resterende vinkel-
formede havestykke på 4072 kvadratalen solgtes 
til Læseforeningen, og salgssummen henlagdes 
til et fond, beregnet til opførelse af et nyt spir.44 

De tilstødende haver syd for domkirken hørte 
til henholdsvis konsistoriet og det tidligere 

Gymnasium, hvis bygning efter 1813 anvendtes 
til det nyoprettede Stiftsbibliotek.45 

I dette århundrede er der sket store ændringer 
af domkirkens omgivelser. En brand 1913 i klo-
steret gav anledning til en gennemgribende o m -
bygning af komplekset, der 1915 var overtaget 
af Odense kommune , ligesom Munke Mølles 
gamle e jendomme ved åen. Overtagelsen gav 
mulighed for en brutal vej gennemføring fra 
Flakhaven tværs gennem klosterets område 
mod Filosofgangen, en trafikvej, nyanlagt o. 
1909 ved en overdækning af Odense å's øvre 
løb.46 Den ny vej, Klosterbakken, åbnet 1918, 
afskar de vestligste dele af klosterbygningerne 
(Hempels gård) og Eilschous boliger fra de 
grønne områder øst herfor. Mens de tilbagebli-
vende dele af klosteret blev hjemsted for Cen-
tralbiblioteket i Odense, sløjfedes de oven-
nævnte bygningskomplekser snart efter (jfr. fig. 
21) til fordel for Fyns telefonselskabs nye cen-

Fig. 20. Flakhaven og kirkegården 1863 efter nedrivningen af Beldenaks gård. I forgrunden monumente t over 
Jens Benzon og hustru (s. 100, 118). Xylografi efter maleri af O t to Haslund. - Flakhaven and the churchyard in 
1863, after the demolition of Beldenak's building. In the foreground, the monument to fens Benzon and his wife. Xylograph 
based on a painting by Otto Haslund. 
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Fig. 21. Prospekt af Klingenberg og Flakhaven med S. Knuds kloster, S .Knuds kirke og rådhuset. Harald 
Lønborg fot. 1934, Møntergården, Odense. - View of Klingenberg and Flakhaven with St Knud's Monastery, St 
Knud's Church and the Town Hall. 

tralbygning (opført 1934 med senere udvidel-
ser), en forsamlingsbygning for K F U M (opført 
1922, nedrevet 1970) og Odense svømmehal 
(opført 1937). Selve Klingenberg ændrede lige-
ledes karakter, da en tilbygning til Magasin 
1967-69 sammen med anlægget af parkerings-
pladser erstattede den daværende Torvehal og 
karréen mellem Pogestræde og Munkemølle-
stræde. Indgrebet medførte også en reduktion af 
kirkegårdens vestligste område. 

Arbejderne med den storstilede udvidelse af 
Odense rådhus, projekteret 1939 af Bendt Hel-
weg-Møller og afsluttet 1955, greb på flere må-
der ind i domkirkens omgivelser. Selve udvidel-
sen mod syd og øst medfør te nedrivning af en 
række af de senmiddelalderlige bygninger mod 
Albani Torv, og gadestrækningen skiftede sam-
tidig navn til Sankt Knuds plads.47 På og under 
torvet etableredes parkeringsanlæg. I forbin-

delse med dette arbejde undersøgtes den mid-
delalderlige S. Albani kirkes tomt. 

Som en udløber af rådhusbyggeriet vedtog 
byrådet i november 1941 en plan for etablering 
af et stort, sammenhængende parkanlæg, 
H. C. Andersenhaven eller Eventyrhaven, der 
inddrog Klosterhaven (anlagt efter havearkitekt 
J. P. Andersens plan 1921-22),48 domkirkens, 
Læseforeningens og Håndværker- samt Indu-
striforeningens haver. En forudsætning var dog 
sløjfningen af Læseforeningens bygning (nedre-
vet 1954/55). Parken, der af Helweg-Møller var 
tænkt som et sammenhængende bælte langs 
Odense å, knyttede i en tværakse rådhuset sam-
men med en cirkulær blomsterhave, anlagt på 
den lille ø midt i åløbet. For anlægget stod have-
arkitekterne P. Wad og C. Th. Sørensen.49 1983 
opførtes Kreditforeningen Danmarks kontor-
bygninger efter nedrivning af Industripalæet. 



Fig. 22. Prospekt af S. K n u d s kirke og bebyggelsen på åskrænten, set fra sydøst . Foto o. 1880, Møn te rgå rden , 
Odense . - View of St Knud's Church and the buildings on the river-bank, seen from the south-east. 

S. KNUDS KIRKEGÅRD 
NOTER s. 127 

I dag er som ovenfor beskrevet kun bevaret en 
lille del af det oprindelige kirkegårdsareal, et 
grønt parkområde m o d nord og øst, samt i syd 
den firkantede gård, klostergården, der er inde-
sluttet mellem domkirken og klosterets øst-, 
syd- og vestfløj. 

Det trekantede område nord for kirken har 
fået sine nuværende terrænformer i forbindelse 
med en regulering 1865-66, hvor jordsmonnet 
nord og vest for kirken afgravedes i omtrent 1 
alens dybde (se ndf.). Anlægget er beplantet 
med græs og føres naturligt videre i de nuvæ-
rende parkarealer øst for domkirken. Grænsen 
mellem plænen nord og nordøst for kirken og 
S. Knuds plads markeres af en række formklip-
pede linde langs hegnets yderside, og på selve 
græsområdet vokser tre birketræer. En planlagt 
omlægning 1984 af anlægget nord for kirken ef-
ter forslag af landskabsarkitekten Jungrend 
Have er endnu ikke gennemført .5 0 

Klostergården er i dag brolagt med mosaik-
granit og gangfliser. I gårdens midte er 1985 
plantet et lindetræ, mens en række formklippede 
linde står op mod den murede indhegning ved 
Klingenberg. 

K I R K E G Å R D E N S Æ L D R E HISTORIE 

Middelalderen. S. Knuds kloster har antagelig 
lige fra den ældste tid haft en kirkegård, men 
den nøjagtige udstrækning i middelalderen lader 
sig ikke fastslå i detaljer. Som nævnt i det fore-
gående afsnit omsluttedes domkirken og kloste-
ret af jordtilliggender på alle sider. Mod syd og 
sydvest har klosterets avlsbygninger, Munke-
mølle og de dyrkede jorder formentlig optaget 
grundstykket mellem Munkemøllestræde, åen 
og bispegården. Ved kirkens østgavl er registre-
ret en række middelalderlige grave (se ndf.), 
som viser, at kirkegården har strakt sig hertil, 
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Fig. 23. Domkirken og Knudsklosteret i senmiddelalderen tillige S. Albani kirke og andre middelalderlige be-
byggelser på åskrænken øst herfor. Det nuværende gadenet er angivet med rød farve. 1. Domkirken og Knuds-
klosteret (s. 118f., 275f.). 2. Badstue? (s. 119). 3. S. Albani kirke. 4. Bulhus fra 1290'erne (s. 94). 5. Stenhus fra 
1500'erne. 6. Åbrinksikring fra 1456. 7. Bispegården (s. 94, 124). 1:1750. Tegnet af MN 1994 på grundlag af 
højdekurvekort og gadeplan fra Magistratens 2. afd. De enkelte bygninger er tegnet med udgangspunkt i planer 
ved Aage H. Mathiesen (1894), A. J. Mark-Nielsen og Palle Møller (1929-35), Charles Christensen (1936), Svend 
Larsen(?) (1943), C. G. Schultz (1946), Eigil Hansen (1966), Eskil Arentoft og Jørgen Nielsen (1983) samt Kjeld 
Borch Vesth (1987). - The cathedral and St. Knud's Monastery in the Late Middle Ages besides St Alban's Church and 
other medieval buildings on the river bank east of the cathedral. The present streets are shown in red. 1. The Cathedral and 
St. Knud's Monastery. 2. Bath (?). 3. St Alban's Church. 4. Timbered house from the 1290s. 5. Stone building from the 
1500s. 6. Bulwark against the river. 7. Bishop's palace. 

m e n an t age l ig k u n i en s m a l s t r i m m e l , ide t k l o -
s tere ts a b i l d g å r d i h v e r t fa ld sene re i m i d d e l a l -
d e r e n m å h a v e l igge t øs t he r fo r . 5 1 

M o d n o r d ø s t h a r k i r k e g å r d e n l igge t u m i d d e l -
b a r t op ad S . A l b a n i k i r k e g å r d s s y d - o g v e s t -
m u r e . 1887 påv i s t es e n ø s t - v e s t g å e n d e m u r , a n -

tage l ig S . A l b a n i k i r k e g å r d s s ø n d r e h e g n s m u r , 
s y d f o r h v i l k e n der i k k e f a n d t e s n o g e n b e g r a v e l -
ser. 5 2 M u r e n s f o r h o l d til k a t e d r a l e n s k i r k e g å r d s -
i n d h e g n i n g og dens v i d e r e f o r l ø b i ves t e r d o g 
i k k e påv i s t . I n d i r e k t e l ader d e n ves t l ige u d -
s t r æ k n i n g af S . A l b a n i k i r k e g å r d sig u d l e d e af e t 
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par notitser vedr. områdets senere skæbne efter 
S. Albani nedrivning efter 1542. Storkøbman-
den Oluf Bager ejede et jordstykke på S. Albani 
kirkegård »i hjørnet ved S. Knuds kirke« og 
nord for den abildhave, han havde i leje af klo-
steret. Området blev eksproprieret 1580 i for-
bindelse med festlighederne på det nyanlagte 
Albani Torv, men bebyggedes umiddelbart efter 
(jfr. s. 96). 1584 opregnedes således de af Oluf 
Bager opførte ejendomme, som han havde ladet 
bygge på S. Albani kirkegård »med al sin jords-
mon nest op til S. Knuds kirkegaardsmur«. M u -
ren må derfor være forløbet omtrent fra dom-
kirkens nordøstre hjørne og videre mod nord 
for enden af den gård, som Oluf Bager netop 
opførte 1581. 

Mod nord synes kirkegårdsjorden - i hvert 
fald i 1400'erne - at have strakt sig helt til biskop 
Mogens Krafses ejendom (Albani Torv 16), der 
1474 omtaltes som liggende »norden nest Sancti 
Knudts Kyrkegaard«.5 3 

I begyndelsen af 1500'erne blev kirkegården 
udvidet mod nordøst ind på Flakhavens o m -
råde. Ifølge Arild Huitfeldts Bispekrønike lod 
biskop Jens Andersen Beldenak således 1504 den 
nordre del af kirkegården indvie, og det var for-
mentlig på en del af dette areal, han o. 1518 op-
førte (eller ombyggede) et gejstligt domhus 
(Flakhaven 16).54 Bygningens skrå placering 
svarer til Latinskolens sydvest herfor og er for-
mentlig bestemt af det stræde (fra 1861 Munke-
møllestræde), der fra overgangen over åen ved 
Munkemølle løb nordøst mod Klingenberg og 
Flakhaven langs klosterets område. 55 

Kirkegårdens middelalderlige udstrækning 
vest for kirken er ligeledes uvis. Agevejen fra 
Munkemølle og klosterets egne bygninger må 
have markeret en vest- og sydgrænse. Hvorvidt 
klostergården, som hævdet af Engelstoft, har 
været anvendt som kirkegård af munkene, vides 
derimod ikke sikkert.36 

†Middelalderlige grave. På terrænet omkring 
kirken er ved gravning lejlighedsvis påtruffet 
skeletdele, således senest ved kabelarbejde langs 
kirkens nordside 1993. Egentlige begravelser, 
der med sikkerhed kan henføres til middelalde-
ren, er imidlertid alene bevidnet øst for kirken. 

Disse levn omfatter hovedsagelig rester af m u -
rede grave, der alle er anlagt med hovedet mod 
vest og fødderne i øst. Således konstateredes 
1915 i forbindelse med undersøgelser af funde-
ringen til kirkens østgavl stærkt ødelagte levn af 
syv murede grave i det faldende terræn øst for 
kirken. De er registreret på planen over udgrav-
ningen (fig. 60), men herudover ikke beskrevet.57 

Ved C. G. Schultz' arkæologiske undersøgelser i 
sensommeren 1946 fremdroges sammesteds en 
række nye grave, ligesom enkelte af de tidligere 
erkendte afækkedes påny. Der gennemførtes 
heller ikke ved denne lejlighed nogen egentlig 
undersøgelse ud over dokumentationen på må-
leblad og to fotografier (jfr. fig. 24-25 og 66). 

Det fremgår heraf, at udgraveren foruden de 
murede grave fandt to jordgravede skeletter, af 
hvilke det ene hidrørte fra en voksen person, det 
andet fra et barn. Førstnævnte begravelse må ef-
ter sin placering være ældst, idet hovedet skæres 
af fundamentet til kirkens planlagte †kor fra 
1100'erne (s. 175), mens barneskelettet ligger op 
til fundamentet af et større koranlæg, antagelig 
planlagt i 1300'erne (s. 232). 

De murede grave, der havde vægge af tegl på 
fladen, var trapezformede i grundplan og ud-
styret med selvstændigt hovedrum i de få til-
fælde, hvor vestenden konstateredes. De tilhø-
rer således den »romanske type« og må efter 
placeringen at d ø m m e være ældre end funderin-
gen til det gotiske koranlæg. I to tilfælde havde 
gravene muret bund, hvilket synes at være ual-
mindeligt.58 

Hvad angår de grave, som fremdroges 1915, 
henvises alene til tegningen, der dog må betrag-
tes som noget skematiseret ud fra de to tilfælde, 
hvor levnene atter blotlagdes 1946 og kan sam-
menlignes med den senere, mere detaljerede re-
gistrering. Bedst bevaret, men kun levnet i et 
skiftes højde, var tre grave, der lå i et nord-
sydgående bælte, seks til otte meter øst for kir-
kens gavl, og som her opregnes fra syd mod 
nord med indvendige mål: 

1) Trapezformet, med svagt buede langsider, 
der for sydsidens vedkommende var bevaret i 
190 cm's længde; fodendens bredde havde været 
35 cm, og bunden var muret, til dels af brokker. 
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2) Trapezformet, hvis nordre langside var 185 
cm. Fodenden, hvori indgik en kvadratisk 
flise(?), var ca. 46 cm bred. Største bredde, ved 
afbrydningen i vest, ca. 60 cm. Ved fodenden 
rester af muret bund, sat af kantstillede, kas-
serede sten. 

3) Trapezformet med svagt buede langsider 
og muret bund; bortset fra hovedrummet be-
varet i fuld længde på ca. 180 cm med en bredde 
på 38-55 cm. 

Fodenden af en muret barnegrav sås umiddel-
bart nordvest for grav nr. 3. Dens bredde ved 
fodenden var 25 cm, og nordre langside var be-
varet i 75 cm's længde. Endelig viser målebladet 
hovedrum(?) til to murede grave umiddelbart 
øst for et gotisk korfundament ca. 12 m øst for 
nuværende korgavl. 

Tiden efter reformationen. Allerede 1542 er kir-
kegårdens område efter kongeligt påbud blevet 
beklippet mod nord ved anlægget af et bystræde 
mellem Flakhaven og den nedlagte S. Albani 
kirkegård, der samme år var overdraget byen til 
torveplads.59 Strædet skulle være så bredt, at to 
vogne kunne passere hinanden og befaledes ind-
hegnet mod kirkegården med en mur, som by-
ens rådmænd og menige borgere selv skulle 
holde ved magt. Den vestligste del af strædet 
blev siden inddraget.60 Hele vejen er gengivet på 
Brauns prospekt 1593 (fig. 15), der dog må be-
nyttes med visse forbehold. Kirkegårdens forløb 

Fig. 24. Udgravning øst for kirken, sml. fig. 66. Mid-
delalderlig †muret grav, set fra syd (s. 107). Erik 
Mol tke fot. 1946. - Excavation to the east of the church, 
cf. fig. 66. Medieval †brick-built grave, seen from the 
south. 

Fig. 25. Udgravning øst for kirken, sml. fig. 66. Mid-
delalderlige †murede grave, set fra nord (s. 107). Gra-
venes hovedrum i vestenden er borttaget af funda-
ment til planlagt koromgang (s. 232). Erik Moltke 
fot. 1946. - Excavation to the east of the church, cf. fig. 
66. Medieval †brick-built graves, seen from the north. The 
head-compartments of the graves, to the west, have been 
obliterated by the foundations of the planned ambulatory. 

mod nordøst ved S. Albani, som er gengivet -
mere end 50 år efter dens nedbrydning - er såle-
des næppe korrekt. At kirkegårdsmuren skulle 
have flugtet med dennes vestgavl kan dårligt 
passe i betragtning af placeringen af Oluf Bagers 
e jendomme tæt ved domkirkens nordøsthjørne, 
angiveligt beliggende på S. Albani kirkegård (se 
ovf.). Mod vest dannede Latinskolen og den til-
hørende have grænse. 

Da S. Knud 1618 blev sognekirke, opstod et 
behov for at udvide kirkegårdens areal. Lens-
manden på Odensegård, Holger Rosenkrantz, 
opnåede ved denne lejlighed tilladelse til at ind-
drage et lille stykke af en lysthave ved klosteret 
til kirkegården, der »ellers falder noget lille«.61 

Måske drejede det sig som før nævnt om haven 
ved Latinskolen. Byens magistrat betalte endnu 
1660 jordskyld af haven ved skolen, som dog 
»(nu) er S. Knuds klosters kirkegård«.62 

1627 ansøgte ejeren af gården ved domkirkens 
nordøsthjørne, professor Svend Pedersen, om 
tilladelse til at lade den ene ende af sit hus rette 3 
alen ind på kirkegården og midt i bugten noget 
mere. Jorden i dette hjørne fungerede tilsynela-
dende også som en affaldsplads »til at føre alle-
hånde urensel«.63 Samme sted gik endnu en bid 
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Fig. 26. Grundplan af 
S. Knuds kirkes o m -
givelser m o d nord og 
nordvest ifølge plan fra 
1798, udarbejdet af land-
inspektør J. A. Berg. 
Efter Engelstoft , By-
historie. - Ground-plan of 
the surroundings of St 
Knud's Church to the 
north and north-west ac-
cording to a plan prepared 
in 1798 by J. A. Berg, 
surveyor. 

a f k i r k e g å r d e n f r a , d a H e n n i n g V a l k e n d o r f 
1632-36 l o d o p f ø r e sit g r a v k a p e l » m e l l e m m e -
s ter Svens h u s o g d e n ø s t e r k i r k e d ø r n o r d e n p å 
k i r k e n « . 6 4 1637 ø g e d e s k i r k e g å r d e n til g e n g æ l d 

m e d en lille del a f k lo s t e r e t s have , f ra e n d e n a f 
d e n g a m l e b o r g s t u e (delvis n e d r e v e t k o r t f o r -
i n d e n ) , 6 5 v e d en g a n g , de r h id t i l v a r gåe t o v e r til 
k i r k e n . 6 6 

Fig. 27. Forslag til kir-
kepladsens regulering, 
dateret 31. aug. 1858 (s. 
109). Landsarkivet for 
Fyn. - Proposal for the 
arrangement of the cathe-
dral precinct, dated 31 Au-
gust 1858. 
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Et begravelsesreglement fra 1682 angiver kir-
kegårdens udstrækning i detaljer og opregner 
samtidig dens inddeling.67 Kirkegården var delt 
i to dele, hvortil kom de fattiges jo rd (fig. 28). 
Første del, hvor de dyreste begravelser lå, forløb 
fra »salig Mogens Mules kirkerist«, dvs. fra 
e jendommen ved domkirkens nordøsthjørne, 
videre til skolen og om ved tårnet, til den side, 
der vendte m o d klosteret og fra tårnet til risten 
ved Den danske Skole. Anden del, hvor taksten 
kun var det halve, dvs. 2 rdl., omfattede o m -
rådet sydvest for kirken, nemlig fra tårnet og en 
ret linje til risten ved Den danske Skole, om til 
biskoppens rist, langs med muren ved klosterets 
hjørne og derfra i en ret linje til den lille kirke-
dør på sydsiden. Endelig lå de fattiges fri jord, 
hvor også tiendeydere fik plads, i klostergården, 
dvs. fra hjørnet af klosteret og linjeret til G y m -
nasiets mur og til S. Knuds klosters jord. 

Tiden efter 1800. Omkr ing 1800 begyndte den 
ændring af kirkegården, som 1818 nåede et ven-
depunkt med forbudet m o d begravelser her.68 

Allerede 1796-97 omlagdes og planeredes en del 
af gravstederne i første og tredje part (fattigjor-
den), mens jo rd fra anden part 1805 afgravedes 
til opfyldning af de åbne begravelser i kirken.69 

Et forslag 1806 om at anvise plads til lig fra Grå-
brødre hospital i den fri fattigjord, indtil Assi-
stenskirkegården var blevet etableret, blev dog 
tilsyneladende ikke fulgt.70 Områdets videre 
skæbne afgjordes 1810, da Magistraten afstod 
arealet til en gymnastikplads for Katedralskolen 
(fig. 28),71 1828 afløst af et haveanlæg.72 Den 
sydvestligste del af kirkegården fungerede i lig-
hed med klostergården en tid som legeplads for 
skolens elever (fig. 36).73 På kirkegårdens nord-
lige del mellem kørevejen og et nyopsat stakit 
(jfr. ndf.) sløjfedes 1829 114 grave.72 

Nedrivningen 1835-36 af Oluf Bagers gamle 
ejendom ved domkirkens nordøsthjørne (efter 
den seneste beboer også betegnet »Brohms 
gård«, jfr . fig. 26) betød en udvidelse nærmest 
koret af de grønne arealer, der indrettedes som 
kirkehave. Samtidig ændredes indhegningen 
om kirkegårdens nordøstparti , og et ældre 
sprøjtehus sløjfedes (jfr. fig. 26). 1857 nyregu-
leredes Flakhaven i forbindelse med nedrivnin-

Fig. 28. Odense katedralskoles gymnastikplads syd 
for S. Knuds kirke, indrettet 1810 på den oprindelige 
klostergårds areal, der efter reformationen var reser-
veret til fri begravelser for de fattige (s. 108). Lands-
arkivet for Fyn. - Odense Cathedral School's sports 
ground, laid out in 1810 on the area which had originally 
been the cloister and was later reserved for free burial of the 
poor. 

gen af Beldenaks gård. Den efterfølgende debat 
om en mulig sløjfning af de to øvrige skolebyg-
ninger på pladsen, den daværende Latinskole og 
Den danske Skole, gav stødet til en diskussion 
om en regulering af kirkegårdens uregelmæssige 
afgrænsning mod nord. Planerne for domkir-
kens hovedrestaurering aktualiserede samtidig 
spørgsmålet om hele kirkegårdsarealets omlæg-
ning, bl.a. i forbindelse med en påtænkt flytning 
af kirkens vigtigste adgangsvej fra nord til vest. 
Endelig blev det fastslået, at selve kirkegårdens 
jo rdsmon burde bringes i højde med kirkens 
indgange.74 Fra årene 1862-64 findes blandt J. D. 
Herholdts tegninger forskellige udkast til kirke-
gårdens ændring, der alle hidrører fra den første 
fase af domkirkens restaurering (fig. 29-30). 
Hertil slutter sig en ældre plan af de eksisterende 
forhold 1858 med tilføjelser vedrørende nord-
grænsen, svarende til det 1865 vedtagne (fig. 
27). Udkastene afspejler den forudgående debat 
om en mulig sløjfning dels af Latinskolen og 
Den danske Skole, dels af domkirkens to til-
bygninger på nordsiden, Valkendorfs kapel og 

Danmarks Kirker, Odense 8 
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Fig. 29. J. D. Herholdt: Forslag til regulering af S. Knuds kirkes omgivelser. Farvelagt tegning, dateret 1862 (s. 
109). 1:1500. Kunstakademiets Bibliotek. - Proposal for the arrangement of the cathedral precinct, 1862, by J D. 
Herholdt. 

våbenhuset. Elimineringen af sidstnævnte, 
domkirkens daværende hovedindgang, og gen-
åbningen af vestportalen er angivet på fig. 30 
(dog med en halvcirkelformet indkørsel til en 
indgang i nordvest) og på en tredje tegning. 
Fælles for alle udkast er fremhævelsen af Ben-
zons monument , indrammet af et særskilt anlæg 
i den såkaldte kirkehave mod nordøst. 1865 blev 
en ny plan til ordning af kirkegården fremlagt, 
og en nordgrænse fastlagt i et linjeret forløb fra 
nordvesthjørnet af Læseforeningens bygning til 
Latinskolens sydøsthjørne.7 5 1866 afgravedes o. 
31.400 kubikfod jo rd fra grunden omkring kir-
ken, og materialet anvendtes til opfyldning af 
sænkningen ved vejen uden for Munkemølle. I 

forbindelse hermed fremdroges adskillige ske-
letdele, der dog atter blev nedgravet.76 Herefter 
planeredes den tidligere kirkegård, og området 
omdannedes til et anlæg med budskads, græs-
plæner og gange, indhegnet af et jernstakit, ud-
ført efter Herholdts tegning (jfr. s. 111). 1875 
reguleredes pladsen atter.72 

Kirkegårdens grænser ændredes 1883 på ny, 
da Latinskolen blev nedrevet, og et nyt rådhus 
opførtes på Flakhaven (se ovf.). I vest blev t ruk-
ket en linje parallel med kirkens facade i en af-
stand af 20 alen, mens nordgrænsen fastlagdes 
som en lige linje fra Læseforeningens yderste 
hjørne mod vest 10 alen fra kirkens nordvest-
hjørne. I alt fragik til udvidelse af byens tor-
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Fig. 30. J. D. Herholdt: Forslag til regulering af S. Knuds kirkes omgivelser (med senere revisioner). Farvelagt 
tegning, dateret 20. maj 1863 (s. 109). 1:1500. Kunstakademiets Bibliotek. - Proposal for the arrangement of the 
cathedral precinct (with later revisions), 1863, by J. D. Herholdt. 

veplads 4200 kvadratalen.77 Til kirkegårdens 
nordøstlige del føjedes året efter et areal af den 
såkaldte kirkehave, der siden 1849 havde været 
overladt Fyns Stifts Læseforening 

Åbningen af Klosterbakken 1918 som trafik-
led mellem Klingenberg og Filosofgangen med-
førte sammen med klosterets ombygning i pe-
rioden 1915-19 en yderligere reduktion af kirke-
gårdens område i vest, hvor de sidste rester af 
vegetation erstattedes med fortove. 1928 rykke-
des kirkegårdens nordre grænselinje lidt mod 
syd ved udvidelsen af gadestrækningen mellem 
Flakhaven og Albani Torv.78 I forbindelse med 
anlægget af H. C. Andersenhaven efter 1941 ind-
drog man et areal af kirkegårdens nordøstre del 

til en trappe, der etablerede forbindelse mellem 
Albani Torv og en vej m o d Kronprinsensgade 
hinsides åen. Et forslag fra byrådet 1952 om en 
delvis brolægning af det grønne areal nord for 
kirken som venteplads for buspassagerer blev 
ikke vedtaget,79 og arealet har ikke siden under-
gået væsentlige forandringer. 

H E G N S M U R E O G I N D G A N G E 

Kirkegårdens nuværende indhegning udgøres af 
et smedejernsgitter m o d S. Knuds plads fra kir-
kens nordvesthjørne til trappen fra Albani Torv 
til H. C. Andersenhaven. Gitteret, der udførtes 
1866 efter Herholdts tegning (jfr. fig. 35) af sme-

8* 
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Fig. 31. S. Knuds kirke, set fra nordvest. Til højre ses 
hjørnet af den 1883 nedrevne, tidligere Katedralskole. 
L. Dinesen fot. , Møntergården, Odense. - St Knud's 
Church seen from the north-west. On the right, the corner 
of the former Cathedral School, demolished in 1883. 

demester H. Rasmussen,72 har mellem lodrette, 
korsprydede standere dobbelte kvadratiske fag 
med diagonaltstillede kryds. Gitteret er gen-
tagne gange blevet forkortet eller ændret i for-
bindelse med indskrænkninger af kirkegårds-
området, således bl.a. 1883, 1918 og 1928. 1983 
gennemgik gitteret en omfattende istandsæt-
telse.79 En nyere lav teglstensmur, som indheg-
ner klostergården i vest, brydes af åbninger ved 
kirken i nord og ligkapellet i syd. 

† H E G N S M U R E 

Af de ældre hegnsmure, som omgav kirkegår-
den mod nord og vest, er der ingen spor. Ældst 
har formentlig været strækningen i nordøst mel-
lem S. Albani og S. Knuds kirkegårde. Op til 
denne del af S. Knuds kirkegårdsmur lå, som 
omtalt 1584, Oluf Bagers gårde og våninger, 
opført på Albani kirkegård.30 M o d nord er kir-
kegårdsmuren antagelig nyopfør t 1542 i forbin-
delse med det kongelige påbud til Odense råd-
mænd og menige borgere om anlæg af et by-

stræde på kirkegården mellem Flakhaven og det 
nye Albani Torv samt opbyggelsen af en mur 
mellem kirkegården og strædet. Murens byg-
herrer skulle selv holde den vedlige.80 M o d 
nordvest stødte muren til Latinskolen, og herfra 
har en murstrækning antagelig ført mod sydvest 
til indgangen ved klosteret, som vist hos Braun 
(fig. 15). Udgravningen til tre nye kirkeriste 1621 
og arbejdet 1621-22 med en ny port og gavl(?) til 
den nye kirkegård skal antagelig sættes i for-
bindelse med kirkegårdens udvidelse m o d vest 
1618 (jfr. ovf.).69 1631 istandsattes og til dels 
fornyedes kirkegårdsmuren, men præcis hvil-
ken og hvor lang en strækning fremgår ikke 
klart. 10 læster og 9 tønder kalk leveredes hertil, 
foruden 110 tagsten, der »kom offr porten og 
Resten,« ligesom der kørtes grus og jo rd »fra 
Steditt som den gamle Mur stodt«. Endvidere 
færdiggjordes den gamle mur fra mester Svens 
hus, dvs. e jendommen nærmest kirkens nord-
østhjørne, til den nye mur, vel motiveret af ud-
bygningen af samme ejendom o. 1627 (jfr. ovf.). 
I forbindelse med arbejdet leveredes karmtræ og 

Fig. 32. S. Knuds kirke, set fra nordøst o. 1840. Teg-
ning af ukendt kunstner. Møntergården, Odense. -
St. Knud's Church, seen from the north-east, c. 1840. 
Drawing by unknown artist. 



†HEGNSMURE 113 

Fig. 33. Prospekt af Klingenberg o. 1850. Maleri af ukendt kunstner. Møntergården, Odense. - View of Klingen-
berg c. 1850. Painting by unknown artist. 

jernstænger til kirkeriste foruden »to halle 
Portte« og to broer lagdes på kirkegården.69 

1637 leveredes yderligere sten til kirkegårdsmu-
rens reparation fra arbejderne i forbindelse med 
nedrivningen af den gamle borgstue i klosteret. 
Ved samme lejlighed tillagdes kirkegården som 
nævnt s. 108 en del af klosterets have, forment-
lig klostergården. 

Op gennem 1600'erne og første halvdel af 
1700'erne omtaler regnskaberne jævnligt repara-
tioner af kirkegårdsmuren.8 1 Strækningen fra 
Latinskolen mod øst, der samtidig udgjorde skel 
m o d Beldenaks gård, blev allerede 1689 erstattet 
med et plankeværk (jfr. også fig. 34). Som det 
fremgår af regnskaberne 1748, var muren over-
dækket med egeplanker og spån, der dog hyp-
pigt krævede udskiftning.8 2 

I forbindelse med domkirkens hovedistand-

sættelse i 1750'erne blev kirkegårdsmuren ned-
revet og erstattet med et stakit. 1753-54 levere-
des således tømmer, bl.a. pommerske brædder, 
og 8 store jernspir hertil, mens 200 halve mur -
sten, nedbrudt af den gamle mur, solgtes på 
auktion. Stakittets nordre del mod Albani Torv 
og Flakhaven skimtes på August Behrends' pro-
spekt o. 1850 (fig. 19), mens det vestre og søn-
dre forløb m o d Klingenberg ses fig. 33 og 45. 
Hegnet, der var hvidmalet, adskilt af stenpiller 
og konkav øvre afslutning af de enkelte fag, fik 
en levetid på godt og vel 100 år og sløjfedes kort 
tid før iværksættelsen af domkirkens næste ho-
vedreparation. En lav kampestenssokkel, opsat 
1856 og forsynet med jernsøjler til markering af 
indkørslen m o d Torvet og Klingenberg, gav 
området en nødtørft ig indhegning før udførel-
sen af det nuværende smedejernsgitter.83 
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Fig. 34. Biskop Jens Andersen Beldenaks kancelli-
bygning (1518) ved tiden for dens nedrivning 1857, 
set fra kirkegården nord for S. Knuds kirke (s. 96, 
106). Blyantstegning, formentl ig af H. B. Storck. 
Nationalmuseet. - The Chancellery (1518) built by 
Bishop Jens Andersen Beldenak, shown in 1851 - shortly 
before its demolition - from the churchyard north of St 
Knud's Church. Pencil drawing, probably by H. B. 
Storck. 

† I N D G A N G E 

De nærmere adgangsforhold til kirkegården i 
middelalderen kendes ikke. Men antagelig har 
der været åbninger i hegnsmuren både i øst 
(mod S. Albani kirkegård), nord (fra Knudska-
pellet m o d Flakhaven) og vest (mod Klingen-
berg og Munkemølle). 

Brauns prospekt fra 1593 (fig. 15) viser tre 
indgange, alle udformet som kamtakprydede 
portaler, hhv. mod øst, nordøst og vest. Af 
disse må i hvert fald den nordøstre portal være 
eftermiddelalderlig, idet kirkegårdsmuren på 
dette stykke nyopførtes efter 1542 (se ovf.). 

Fra 1600'erne findes flere oplysninger om kir-
kegårdens indgange tillige med omtaler af de 

ved indgangene placerede kirkeriste. Såvel ind-
gange som riste har haft skiftende betegnelser 
gennem tiderne, bestemt af verdenshjørnerne, 
den nærmestliggende bebyggelse eller i et enkelt 
tilfælde brugeren (»Bispens Kirkerist«, 1682 om 
den sydvestlige rist og indgang nærmest bispe-
gården).84 Antallet af indgange var, at d ø m m e 
efter omtalen af kirkeriste før o. 1630, endnu 
kun tre, mens en fjerde indgang, formentlig den 
nordvestlige ved Den danske Skole (opført 
1637), kom til, da kirkegårdens adgangsforhold 
opregnedes 1682.85 Foruden de offentlige ind-
gange fandtes private, hvis vedligeholdelse ikke 
belastede kirkens regnskaber, således porten i 
stakittet mellem kirkegården og Beldenaks gård 
(jfr. fig. 34) og stakitportene mellem Brohms 
gård og domkirkens nordøsthjørne (jfr. fig. 26). 

Først Bergs plan fra 1798 (fig. 26), suppleret 
med planen fra 1841 (fig. 36) giver mulighed for 
at præcisere placeringen af indgangene i hegns-
muren og fastslå forbindelsesvejene tværs over 
kirkegården til selve domkirkens indgange. Re-
sens byprospekt fra 1677 (fig. 16) antyder ganske 
vist indgange i hegnsmuren mod øst og sydvest, 
tillige med murede portaler i nordøst og syd-
vest, men hans gengivelse af kirkegårdsområdet 
er generelt skematisk og kan næppe udnyttes 
som en i alle detaljer troværdig kilde. Antallet af 
indgange og deres omtrentlige beliggenhed be-
kræftes dog af de skriftlige kilder fra 1600'ernes 
anden halvdel, og det må derfor være rimeligt at 
lade beskrivelsen tage udgangspunkt i de to pla-
ner. Om indgangenes form afgiver regnska-
berne til gengæld kun summarisk vidnesbyrd, 
og først efter 1800 kan prospekter bidrage til en 
nærmere karakteristik. 

Den østre indgang. Mod Albani Torv, ved den 
af Oluf Bager 1581 opførte ejendom. En vej 
førte herfra til det o. 1618 opførte våbenhus (fig. 
26). Hvorvidt indgangen har været forsynet 
med en muret, kamtakprydet portal som hos 
Braun (fig. 15), er uvist. I kilderne tidligst sik-
kert omtalt fra 1671f.(»kirkerist ved Mogens 
Mule«).69 Måske blev denne allerede 1631 for-
synet med portfløje i forbindelse med istandsæt-
telsen af hegnsmuren ved mester Svens hus. 
1672 nævnes reparationer af porthængslet, samt 
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Fig. 35. Kirkegården nord for S. Knuds kirke, set m o d det gamle rådhus og landstingsbygningen, kort tid inden 
nedrivningen 1880 (s. 110). Det endnu delvis bevarede jerngitter udførtes 1866 efter tegning af J. D. Herholdt (s. 
111). Foto i L. Dinesens samling, Møntergården, Odense. - The churchyard north of St Knud's Church, looking 
towards the old Town Hall and the Landsting building, shortly before their demolition in 1880. The iron trellis, which is 
partly preserved, was made in 1866 from a drawing by J. D. Herholdt. 

1677 af port, riste og mur mod øst, foruden af 
trappen (i kirkegårdsmuren?). Som gengivet på 
stiftskonduktør Hancks tegning fra 1828 (fig. 
46) fandtes et tredelt indgangparti i det siden 
midten af 1700'erne opsatte stakit. Det må være 
dette, der 1758 omtales som »Nyborge Port« i 
forbindelse med en reparation af selve kirkemu-
ren. Der imod er det næppe den offentlige ind-
gangsvej, men en privat åbning, der 1788 be-
tegnes som stakitlågen ved Valkendorfs begra-
velse, og hvortil naboejendommens daværende 
ejer, kammerråd Holm, havde nøglen (fig. 
26).69 Indgangen har sandsynligvis været forsy-
net med fløje, ligesom lågerne i vest og sydvest 
(fig. 33). Da Brohms gård blev nedrevet 
1835-36, ændredes stakittet og hermed indgan-
gen. Seks kampesten udhuggedes til to piller 
ved kirkens nordside, hvor gården havde ligget, 
måske de to lave støtter, der med en forbin-
dende tværbom markerede indgangen 1863 (fig. 
20).72 Ved kirkegårdens omlægning 1866 sløjfe-
des indgangen. 

Den nordre indgang. M o d Flakhaven. Som an-
givet 1798 (fig. 26) placeret over for kirkens da-

værende hovedindgang, det o. 1618 opførte vå-
benhus. På samme sted, dvs. på linje med øst-
gavlen af Beldenaks gård, men i forhold til 
domkirken mere østligt, er indgangen vist hos 
Braun som en kamtakket portal. Det kan være 
denne eller den førnævnte port, der 1638-39 for-
nyedes og forsynedes med en taskelås. Fra 1676 
er kirkeristen nævnt (»rist ved Lisbeth Mule«). 
1792 udvidedes kirkegårdsporten (denne, den 
østlige eller den sydvestlige?), så at kareter og 
vogne kunne køre direkte til kirkegården.86 1851 
blev stakitdørsstolpen mod torvet afstivet og 
forsynet med tre nye »egebjørne« (antagelig 
svære træstøtter). Efter afviklingen af kirkegår-
dens stakit erstattede et par jernsøjler fra 1858 en 
tid markeringen af indkørslen, såvel mod torvet 
som mod Klingenberg.72 I smedejernsgitteret 
fra 1866 udgjordes indgangen af en dobbelt låge 
for kørende samt en mindre låge for fodgængere 
(fig. 35). En tilsvarende fandtes mere østligt og 
de to indgange var indbyrdes forbundet ved en 
halvcirkulær vej. Ved omlægningen o. 1918 sløj-
fedes begge indgange, der i princippet havde 
været overflødige fra det tidspunkt, hvor kir-
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Fig. 36. Skitseplan af S. Knuds kirkes omgivelser 
m o d vest og sydvest i 1841. Bl.a. er den tidligere 
kirkegård øst og syd for katedralskolen og Den dan-
ske Skole betegnet som »Cathedralskolens Lege-
plads« (s. 109). Landsarkivet for Fyn. - Sketch of the 
surroundings of St Knud's Church to the west and south-
west, 1841. The former churchyard to the east and south of 
the Cathedral School and the Danish School is described as 
»The Cathedral School's playground«. 

kens hovedindgang efter restaureringen 1868-75 
definitivt lagdes i vest. 

Den nordvestlige indgang. M o d Pugestræde. 
Tidligst omtalt 1682, men antagelig oprettet 
som adgangsvej til Den danske Skole og Latin-
skolen. Endvidere førte en vej herfra tværs over 
kirkegården til domkirkens sydvesthjørne i ret-
ning mod klosterets gård og de institutioner, der 
fandtes i det gamle klosterkompleks. Indgan-
gen, der skimtes på prospektet (fig. 15), var an-
tagelig blot en fodgængerlåge. Efter indskrænk-
ningen af kirkegårdsområdet blev indgangen 
sløjfet. 

Den sydvestlige indgang. M o d Klingenberg og 
Munkemølle. Allerede hos Braun markeret med 
en muret portal, hvorfra en vej førte diagonalt 
over kirkegården i retning mod Latinskolen. 
Indgangen må være blevet flyttet mod vest i for-
bindelse med kirkegårdens udvidelse 1618, og en 
muret port opført , sandsynligvis den nye port 
og gavl til den nye kirkegård, for hvilken der 
afregnedes 1621-22.69 Den hos Resen angivne 
bygning med portalåbning ved domkirkens 

sydvesthjørne kan hverken i placering eller form 
betragtes som noget troværdigt billede af virke-
ligheden. Fra 1600'ernes anden del betegnes ind-
gangen (og risten) efter klosteret og dets skif-
tende ejere, efter biskoppen (1682) samt efter 
Munkemølle (1718-19). Som angivet fig. 26-27, 
36 førte vejen fra indgangen diagonalt over kir-
kegården mod domkirkens nordvesthjørne i ret-
ning mod våbenhuset og derfra videre mod øst 
til Albani Torv. Den dobbeltfløj ede stakitlåge, 
opsat efter 1700'ernes midte, ses fig. 33. I over-
gangsperioden før kirkegårdens omlægning og 
nyindhegning 1866 var åbningen mod diagonal-
vejen placeret mere vestligt og en supplerende 
indgang med en vej til ligkapellet og Stiftsbib-
lioteket afmærket. I perioden 1883 - o. 1918 ud-
gjorde en dobbelt gitterlåge, suppleret med en 
fodgængerlåge indgangen fra vest. 

†KIRKERISTE 

Ved alle kirkegårdens indgange har været jern-
riste i trærammer, lagt over murede gruber for 
at sikre, at »svin ej skulde gaa over«, lige så lidt 
som andre kreaturer.87 Ristene krævede jævnlig 
reparation og gruberne rensning for at fungere 
effektivt, hvorom regnskaberne vidner. Allige-
vel kunne systemet svigte, hvilket skete i 1681, 
hvor natmanden måtte fjerne liget af et får, der 
var sluppet ind på kirkegården.69 

Fig. 37. Plan af S.Knuds kirkes haveanlæg ved d o m -
kirkens sydside (s. 117). Øverst ses †ligkapel nr. 2 
(s. 122) og til venstre den tidligere gymnasiebygning 
(s. 118, 125). Tegning 1847 i Landsarkivet for Fyn. -
Plan of the gardens on the south side of St Knud's Church, 
1847. 
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K I R K E G Å R D E N S † B E P L A N T N I N G O G 
B R O L Æ G N I N G 

Om kirkegårdens †beplantning melder kilderne 
kun lidt. 1725 plantedes seks hollandske linde-
træer her.69 1813 blev 180 træer beskåret, og atter 
1836 noteredes udgifter til klipning og formning 
af samtlige træer på kirkegården. De høje stive 
lindetræer dannede alléer om kirkegårdens 
gange og indgik tillige i indhegningen mod vest 
(fig. 26 og 33). Også stien tværs over kloster-
gården indhegnedes af høje træer (jfr. fig. 28). 
Disse blev antagelig fjernet, da området for en 
tid benyttedes til gymnastikplads for Katedral-
skolens elever. 1828 nyanlagdes en have på plad-
sen med bl.a. bredbladede hollandske lindetræer 
og gule samt hvide akacietræer omkring en grøn 
plads, tilplantet med engelsk rajgræs og roser. I 
anlægget indgik tillige syrener med indfatning 
af bellis, kærminder og violer.72 Linjerne i dette 
haveanlæg er muligvis afspejlet i fig. 37. Et 
plankeværk med dør og port, der samme år op-
sattes mellem kirken og klosteret, afskærmede 
formentlig denne del fra det øvrige af kirkegår-
den.72 1853 fældedes lindealléerne,88 og i forbin-
delse med kirkegårdens omlægning 1866 plante-
des græs. 

Kirkegårdens brolægning, dvs. stenbroen 
omkring selve kirken og belægningen af de veje 
eller stier, der førte hen over kirkegården, om-
tales jævnligt i regnskaberne. 1622 nævntes en 
leverance af sand til »de nye broer« og arbejder 
med stenbroen ved »den røde kirkedør«.69 1686 
repareredes kirkebroen, muligvis brolægningen 
på kirkegården, 1721 istandsattes grunden rundt 
om tårnet og hele kirken, og 1725 omlagdes og 
forhøjedes stenbroen med sten og grus omkring 
ved kirkemuren, ligesom en del stenbro lagdes 
på kirkegården.69 1734 brolagdes alle kirkegår-
dens gange med kampesten. 1753 repareredes 
brolægningen på kirkegården, vel i forbindelse 
med en planering af samme, og 1762 omlagdes 
gangene. 

Et system af veje har ført mellem kirkens 
egne porte og de respektive kirkegårdsind-
gange, men først med Bergs kort fra 1798 (fig. 
26) kendes forløbet af disse veje i detaljer. Ka-

Fig. 38. Fældning af et træ, placeret ved klostergår-
dens indhegning m o d Klosterbakken, j f r . fig. 41. 
Foto 1943 i Landsarkivet for Fyn. - The felling of one of 
the trees, near the fence between the cloister and Kloster-
bakken, cf fig. 41. 

rakteristisk er det, at vejnettet i hvert fald på 
dette tidspunkt (vel også tidligere?) var indpas-
set efter kirkens daværende hovedingang i vå-
benhuset og sideindgangen i søndre sideskib. 
1805 brolagdes den brede gang på kirkegården, 
da denne var meget forfalden, brøstfældig og 
nedsunket, måske den kørevej, der førte fra 
strædet mod Flakhaven til den store kirkegårds-
port i nord72 eller fra Albani Torv til samme 
port. I forbindelse med kirkegårdens omlæg-
ning i 1860'erne og 1870'erne ændredes kirke-
gårdens gange, ikke mindst som følge af sløjf-
ningen af den gamle hovedindgang i nord og 
retableringen af den oprindelige indgang i vest. 

M O N U M E N T E R P Å K I R K E G Å R D E N 

Monument over biskop Thomas Kingo (fig. 39), 
1870-75, af Theobald Stein. Bronzebuste, 102 
cm høj, på 265 cm høj sokkel af rødlig granit. 
Biskoppen og salmedigteren er vist i ornat med 
pibekrave og kalot på det skulderlange, lokkede 
hår. På soklen, hvis forside smykkes af en harpe, 
indrammet af en laurbærkrans, står en række 
indskrifter i fordybede versaler. Forrest: »Tho-
mas Kingo«, på den vestvendte side: »Født i 
Slangerup 15de december 1634«, på den østlige 
side: »Død i Odense 14de oktober 1705« samt 
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Fig. 39. M o n u m e n t over biskop Thomas Kingo. 
Bronzebuste, 1870, af Theobald Stein (s. 117). Nu i 
klostergården, ved søndre klosterfløj. NE fot. 1992. -
Monument to Bishop Thomas Kingo. Bronze bust, 1870, 
by Theobald Stein. Now in the cloister, near the south 
wing of the monastery . 

på soklens base: »Thomas Kingo er salmisten i 
det danske kirkekor. Det skal mindes af hver 
kristen mens der synges sødt i nord. Grundt-
vig«. 

Monumente t , der finansieredes ved en lands-
dækkende indsamling, blev opstillet 1875 af m u -
rermester A. F. Andersen og stenhugger Chr. 
Hintze.89 En gipsafstøbning af busten findes på 
Det nationalhistoriske Museum på Frederiks-
borg, mens endnu en bronzeafstøbning, dateret 
1871, er opstillet ved Emmauskirken på Frede-
riksberg.90 

Kingos monument er siden 1943 opstillet i 
klostergården ud for klosterets sydfløj med 
front mod domkirken.7 8 Oprindelig stod monu-

mentet på domkirkens nordside foran Valken-
dorfs kapel. 1929 flyttedes det et stykke m o d 
vest til en plads på linje med kirkens femte fag, 
regnet fra vest.78 

Gravmælet over kancelliråd Jens Benzon, der 
er opstillet ved domkirkens nordøsthjørne, vil 
blive beskrevet i forbindelse med kirkens grav-
minder. 

B Y G N I N G E R V E D KIRKEN 

S. Knuds kloster. Benediktinerklosterets byg-
ningshistorie og nærmere beskrivelse vil i over-
ensstemmelse med Danmarks Kirkers redak-
tionsprincipper ikke blive behandlet bortset fra 
dele, der har særlig tilknytning til kirkens nu-
værende funktion, så som sakristiet, det såkaldte 
konsistorium (s. 276, 295) og ligkapellet (s. 121). 
Et kort rids af klosterkompleksets historie og 
udformning er dog nødvendig til forståelsen af 
de situationer, hvor klosterets og kirkens ind-
byrdes forbindelse har påvirket udformningen 
af sidstnævnte (se tillige s. 275).91 

Munkenes bygningskompleks, der i sin sen-
middelalderlige skikkelse synes at have omfattet 
et firfløjet anlæg med kirken som nordre længe, 
foruden andre bygninger og gårdspladser på det 
sydover faldende terræn mod åen (jfr. fig. 15), er 
nu helt præget af den efterreformatoriske ud-
vikling. Klosteret blev efter munkesamfundets 
opløsning residens for lensmanden, der 1586 
skænkede østfløjens nordlige del til præsteska-
bet som konsistorium. Efter 1621 indrettedes 
gymnasium (se ndf.) i den øvrige del af fløjen. 
Dele af vestfløjen blev nedrevet allerede i 
1620'erne, og de øvrige bygninger overgik ef-
terhånden til privat brug med radikale ombyg-
ninger til følge. Efter en brand 1913 købte 
Odense k o m m u n e 1915 disse bygninger, der 
1894 var blevet opmålt og undersøgt af Nat io-
nalmuseet ved arkitekt Aage Langeland-Mathi-
esen.92 I løbet af de følgende fire år genskabtes 
S. Knuds kloster efter et projekt ved Valdemar 
Schmidt, der gav det en fri nygotisk ud fo rm-
ning under hensyntagen til de eksisterende mid-
delalderlige bygningslevn; det indre blev dog 
helt fornyet. 
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Fig. 40. Klostergården, set m o d den tidligere gymnasiebygning. H u g o Matthiessen fot. 1915. - The cloister, 
looking towards the former gymnasiumbuilding. 

Kendskabet til det middelalderlige klosteran-
læg hviler således på de bevarede, stærkt æn-
drede bygninger, de sparsomme skriftlige kilder 
og navnlig på en række arkæologiske undersø-
gelser, der siden undersøgelsen 1894 og genska-
belsen af S. Knuds kloster (1915-19) er suppleret 
med udgravning i østfløjens nordende (1946) og 
sydende (1966).93 Endvidere påvistes 1943 syd-
øst for klosteranlægget en fritliggende, middel-
alderlig stenbygning (badstue?).94 

Det fremgår heraf, at klosteret allerede i 
1100'erne i forlængelse af den ældste stenkirkes 
tværskib har haft en østfløj, hvis fundamenter 
og få murværksrester (frådsten) er påvist nær-
mest kirken; bredden svarede tilsyneladende til 
den nuværende bygning. Resterne af en fritstå-
ende murstensbygning, i vestre del af den nu-
værende sydfløj, hvis kultiverede detaljer hen-
fører den til 1200'ernes første halvdel, viser dog 

samtidig, at klosteranlægget på dette tidspunkt 
ikke omfattede en lukket fratergård. U d f o r m -
ningen af den gotiske kirkes sydfacade taler 
samme sprog. Omtalen 1395 og 1461 af et »kapi-
telhus ved S. Knud« (domo capitulari apud 
S. Canutem) kunne også tyde på, at en særskilt 
bygning anvendtes til dette brug.9 5 

Den lukkede klostergård er da vokset gradvis 
frem som et heterogent anlæg, hvis østfløj må 
være radikalt fornyet samtidig med teglstenskir-
kens færdiggørelse under biskop Mogens Krafse 
(s. 274), der 1464 »lod klosteret pryde med no-
gen ny bygning«.9 6 Den ombyggede østfløj (af 
munkesten i polsk skifte), hvis østfacade vidt-
gående står indkapslet i den eksisterende byg-
ning, har været i to stokværk med hvælvede 
rum i det første og direkte forbindelse til kirken 
fra begge etager. Mod klostergården har den 
været udstyret med en korsgang, hvis funda-
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Fig. 41. Ligkapel i klosterets 
vestfløj (s. 121). Øverst østsiden 
af vestfløjen inden ombygningen 
1915-19, målt af Aage H. Mathie-
sen 1894 (Nationalmuseet). For-
neden facade, snit og plan efter 
tegninger af Valdemar Schmidt 
1919 (Kunstakademiets Biblio-
tek). 1:300. - Mortuary in the west 
wing of the monastery. Top: East 

face of the west wing before the re-
construction 1915-19. Below: Fa-
cade, sections and ground-plan by 
Valdemar Schmidt 1919. 
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Fig. 42. Ligkapel i klo-
sterets vestfløj, set fra 
nordøst . Opfø r t efter 
tegninger af Valdemar 
Schmidt 1919, j f r . fig. 41 
(s. 121). HJ fot. 1993. -
Mortuary in the west wing 
of the monastery, seen from 
the north-east. Built from 
drawings by Valdemar 
Schmidt, 1919, cf fig. 41. 

menter er påvist 1894 og tillige forklarer en 
blændet dør i kirkens sideskib på dette sted (s. 
277). Korsgangen synes nedbrudt i 1600'ernes 
begyndelse i forbindelse med indretningen af 
Gymnasiet, j fr . s. 295. Sonderingerne 1894 ty-
dede endvidere på, at en vestfløj med tilhørende 
korsgang var ført helt f rem til kirken, hvis fa-
cade den delvis har dækket på en såre uharmo-
nisk måde. 

Inden for klosterkomplekset synes, i det 
mindste 1365, at have været et hospital, måske 
det, der 1437 nævnes som byens gamle, ødelagte 
hospital.97 Endvidere må her have været en 
skole, der måske i senmiddelalderen placeredes i 
den bygning vest for domkirken, hvor Latin-
skolen havde til huse (jfr. ndf.). 

Menighedshus. 1977 erhvervede kirken den tid-
ligere gymnasiebygning, klosterets oprindelige 
østfløj, hvor Stiftsbiblioteket tidligere havde 
været placeret (s. 295).78 Her indrettedes kirke-
kontor, konfirmandstue samt mødelokale.98 

Ligkapellet (fig. 41-43) er tegnet af Valdemar 
Schmidt og omfatter hovedparten af vestfløjen i 
det af samme arkitekt frit genskabte klosteran-
læg fra 1915-19 (se ovf.). Bygningen er opført af 

store røde sten i munkeskifte, og soklen mar-
keres af bindige kløvstenskvadre. Disse afløses 
ved nordgavlen, der rummer bevarede levn af 
ældre murværk (se fig. 43), af en markstenssyld; 
taget er hængt med røde vingetegl. 

Den nygotiske bygning er en fri gendigtning 
med udgangspunkt i den senmiddelalderlige 
vestfløj, hvis få, forbyggede levn er registreret 
på Aage Langeland-Mathiesens opmålinger fra 
1894. Her ses således den udvendige, teglhængte 
fortykkelse af østsidens nedre del, som antagelig 
var de nedskårne rester af vestfløjens oprinde-
lige østmur. Arkitekten har bibeholdt denne de-
talje, men omdannet den til et motiv, som spil-
ler sammen med et murfremspring omkring 
den spidsbuede portal. Portalen indrammes af to 
fladbuede vinduer, indsat i spejl med tvillinge-
delt afdækning af stejle trappestik. Tre tilsva-
rende lysåbninger ses på kapellets vestside, 
mens den kamtakkede nordgavl er vinduesløs, 
kun prydet af tre spidsbuede højblændinger i 
gavltrekanten. 

En indvendig brandmur, som udvendig mar-
keres ved tre kamtakker, skiller ligkapellet fra 
vestfløjen nærmest klosterets sydfløj. Dette af-
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Fig. 43. Indre af ligkapel i klosterets vestfløj, opfør t 
efter tegninger af Valdemar Schmidt 1919 (jfr. fig. 
41), med kalkmalerier ved Jens Møller-Jensen (s. 
122). NE fot. 1993. - Interior of the mortuary in the west 
wing of the monastery, built from drawings by Valdemar 
Schmidt, 1919 (cf. fig. 41), with mural paintings by Jens 
Møller-Jensen. 

snit, som følger det sydover faldende terræn, 
fungerer dels som trappehus til sydfløjen, dels 
som adgangsvej til kælderen under ligkapellet 
(hvælvet materialrum og toiletter) og varme-
kælderen under sydfløjen. 

Ligkapellets indre (fig. 43) er som en parafrase 
over en fornem klostersal: To granitsøjler, hvis 
kapitæler prydes af henholdsvis latinsk kors og 
timeglas, bærer rummets 2x3 ottedelte ribbe-
hvælv. Ribberne står i blank mur svarende til 
rummets vægge, mens kapperne smykkes af 
kalkmalerier, udført efter tegninger af Jens Møl-
ler-Jensen." Den middelalderinspirerede, af j u -

gendstilen prægede bladornamentik, er holdt i 
grønne, brune og sorte farver. 

†Ligkapeller og materialhuse . Fra ældre tid er 
omtalt mindst tre forskellige ligkapeller, der 
samtidig fungerede som materialhuse for dom-
kirken. Alle var placeret mod nordmuren af det 
daværende klosterkompleks' sydlænge. 

1) Opfør t 1748-51 i forbindelse med domkir-
kens hovedrestaurering »for derrudi at ind-
komme Materialierne og Liigbørrene«.69 Tra-
pezformet grundplan, 27(22) alen langt, 5 alen 
bredt (jfr. fig. 28).100 En etage med loft, bereg-
net til henlægning af diverse materialer. Inddelt i 
tre rum, hver med særskilt indgang mod klo-
stergården. Mur- og bindingsværk med tegl-
tækket halvtag. 

1780-81 istandsattes gavlen mod Gymnasiet 
(den østvendte).69 1818 og atter 1826 karakteri-
seredes bygningen som brøstfældig; navnlig var 
fodstykke og gavlbjælker forrådnede.100 Nedre-
vet umiddelbart efter. 

2) (Fig. 29), opført 1827-28 efter tegning af 
stiftskonduktør Hanck.101 Placeret som forgæn-
geren. 22 alen langt, 7,5 alen bredt og som det 
foregående opdelt i tre rum. Fem vinduer mod 
nord, to mod hhv. øst og vest. Mur - og bin-
dingsværk med tegltag.99 

Istandsættelser omtales allerede 1836 og 
1838.72 1843 karakteriseredes ligkapellet som 
revnet.100. 1853 blev kapellets indre malet med 
oliefarve og dekoreret i gotisk stil med marmo-
rerede fyldinger og lister. En englefigur på lofts-
hvælvet nymaledes, mens tre dørfløje på ende-
gavlene egetræsmaledes, og kragstenene om fa-
cadens fløjdør fik stenkulør og overskriften: »St: 
Knuds: Kirkes Bisættelses Capel« med hvide 
skrifttegn.72 Nedrevet 1877. 

3) 1877-79, opført under tilsyn af Carl Len-
dorf med udgangspunkt i tegning af J. D. Her-
holdt, dateret 1864 (fig. 44).102 Kapellet var min-
dre end det 1864 projekterede (14x10 alen mod 
24x10,5 alen), men fulgte tilsyneladende ud-
formningen fra det ældre udkast, en en-etagers 
murstensbygning med sadeltag og kamtakkede 
gavle mod øst og vest (jfr. fig. 44). Kapellet var 
placeret vest for et samtidigt opført kedelhus (se 
ndf.) og foran et materialhus. Nedrevet 1916. 
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Fig. 44. J. D. Herholdt : Projekteret †ligkapel med årstallet 1864 (s. 122). 1: 300. Plan, facader og tværsnit. 
Farvelagt tegning. Kunstakademiets Bibliotek. - Proposal for a †mortuary, 1864. Plan, facades and section. Coloured 
drawing by J. D. Herholdt. 

†Materialhuse. Foruden det ovf. omtalte lig-
og materialhus, opført 1748-51, nævnes 1758-60 
henlæggelse af sager i fire materialhuse samt på 
materialloftet, dvs. antagelig det førstnævnte 
samt tre andre. Ligeledes nævnes nøgler til fire 
materialhuse. 1867 omtales forsikring af materi-
alhusene.69 Der kendes intet videre til de øvrige 
huse, hverken placering, opførelsestid eller ud-
formning. 

Om kirkens †kalkhus, j fr . s. 307. 
†Sprøjtehuse. Tidligst nævnt i brandtaksation 

1761 og beskrevet som en seks fag lang bygning, 
opført af god brandmur samt forsynet med to 
dobbelte porte.99 Bergs kort 1798 (fig. 26) viser 
placeringen i kirkegårdens nordøsthjørne, såvel 
som formen, et uregelmæssigt kvadrat af ca. 8 
alens sidelængde. 1789 betaltes Henrik Scheuer 
for zirater og kugler på våben- og sprøjtehu-
set.69 1805 blev taget udvendig skællet og ind-
vendig understrøget. I forbindelse med kirke-
gårdens omlægning i nordøst ved nedrivningen 
af Oluf Bagers gård 1835 (se ovf.) blev sprøjte-
huset tilsyneladende nedrevet og samme år er-

stattet af et andet. 1857 omtales istandsættelser,72 

1867 forsikres sprøjtehuset, men 1882 nævnes 
det som for længst nedrevet.69 Placeringen er 
ikke ganske klar. Muligvis har det stået nord for 
kirkegården.103 

†Vognhuse. Vognhuse er fra tid til anden nævnt 
i regnskaberne, men uden nærmere beskrivelse 
af fo rm eller placering. Muligvis kan visse af 
omtalerne referere til de førnævnte material- og 
sprøjtehuse, ligesom det heller ikke kan udeluk-
kes, at enkelte henvisninger gælder †våbenhuset 
(s. 304). 

1667 omtales istandsættelser af vognhusets 
loft og bygningen nævnes som det lille hus bag 
Gymnasiet. 1672 istandsattes det store vognhus, 
et muligt indicium på, at der fandtes flere byg-
ninger til dette brug. 1761 fik vognhuset to nye 
døre.69 1838 ændredes tagbeklædningen fra bly 
til zink.86 

†Nødtørftshuse. 1667 omtales tømmer til et nat-
hus bag Gymnasiet, vel beregnet i første række 
til elevernes brug.6 9 På Hancks tegning 1827 
(fig. 46) er registreret et lokum ved kirkens 
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nordøstligste pille. Antagelig er det sløjfet i for-
bindelse med nedrivningen af den tilstødende 
gård 1835. 

GEJSTLIGE E M B E D S B O L I G E R OG 
SKOLER 

Bispegårde. Hvor Odensebispens residens i den 
ældste tid har været, vides ikke sikkert. Vidnes-
byrd om en katolsk bispegård i byen stammer 
først fra senmiddelalderen. Opførelsen skal være 
påbegyndt under biskop Mogens Krafse 1466, 
der selv i øvrigt besad en ejendom nord for S. 
Knuds kirkegård (se ndf.). Antagelig havde bi-
spegården den placering, hvor den siden 1480 
omtales, nemlig øst for domkirken og S. Albani 
kirkegård, i det kompleks af bygninger, der se-
nere rummede Det adelige Jomfrukloster.1 0 4 

Under biskop Jens Andersen Beldenak, 1504-08 
foregik byggearbejder, bl.a. med sten fra den 
nedrevne provstegård. Hvorvidt bispegården 
nyopførtes, som en forsvunden bygningssten 
vil vide, eller blot ombyggedes, er uvist. Den 
bevarede nordfløj er for de nedre deles vedkom-
mende senmiddelalderlig, ligesom en vestfløj, 
hvis fundamenter udgravedes 1976.105 

Efter 1536 tjente bispegården som kongelig 
residens, afløst 1575 af S. Hans kloster. Herefter 
var bispegården på private hænder, 1584 regi-
streret blandt Oluf Bagers e jendomme og 1660 
ejet af rigsråd Jørgen Brahe til Hvedholm og 
hans familie, indtil den 1716 skænkedes til Det 
adelige Jomfrukloster . I dag ejes komplekset af 
Odense kommune . 

Den lutherske superintendent eller biskop 
havde sin bolig vest for domkirken. 1538 skæn-
kedes det 1519 oprettede S. Clare kloster til resi-
dens for superintendenten, sognepræsten til 
S. Albani sogn, en kapellan, samt en læse- og en 
skolemester (rektor for Latinskolen). Mens de 
øvrige embedsboliger siden hen afvikledes, har 
biskoppen fremdeles sin bolig i Klaregade. 
1804-05 og atter 1916 ombyggedes bispegården, 
senest af Niels Jacobsen. 

Provsteboliger. Odenseprovstens residens er 
tidligst nævnt 1466.106 I forbindelse med bispe-
gårdens opførelse under Jens Andersen Belde-

nak skal den midlertidig være blevet nedrevet 
(jfr.ovf.). Placeringen fremgår dog ikke, hver-
ken her eller af senere omtaler (1528, 1543). 
Brauns prospekt 1593 viser residensens (»Curia 
Præpositi D. Virgin«) beliggenhed syd for Vor 
Frue kirke, hvortil provsten, i hvert fald i sen-
middelalderen, var særligt knyttet (se nærmere 
omtale under Vor Frue kirke). 

Efter reformationen udskiltes provstegården 
og provstiets gods endegyldigt fra Vor Frue 
kirke og lagdes som embedslen under rigskans-
leren. Indtil 1680, hvor embedet som stifts-
provst for Fyn oprettedes og bestemtes stedse at 
skulle følge domkirkens sognepræst, beklædte 
skiftende præster ved byens sognekirker posten 
som provst for Odense herred og by med bolig i 
de respektive præsteresidenser. Sognepræsten 
for S. Albani sogn, siden 1618 for S. Knuds 
sogn, havde indtil 1746 bolig i Klaregade over 
for bispegården.107 Efter ansøgning fra sogne-
præsten Jacob Ramus blev den brøstfældige resi-
dens solgt og 1747 erhvervet af det nyoprettede 
Tugt- og manufakturhus.1 0 8 Siden har stifts-
provsten haft skiftende boliger. 

Præeste- og kapellanboliger i øvrigt. Som nævnt s. 
94 lå i middelalderen forskellige præste- og vi-
karresidenser nord for S. Knuds kirkegård, vig-
tigst biskop Mogens Krafses ejendom (Albani 
Torv 16), hvor vikaren for det af ham stiftede 
S. Knuds kapel (s. 270) boede - med bekvem vej 
til arbejdspladsen. 

Kapellanresidensen til S.Albani sogn, siden 
1618 S. Knuds sogn, lå som nævnt i Klaregade, 
nord for bispegården. 1654 blev bygningen ned-
brudt, og kirken erhvervede sig en ny gård, som 
kapellanen overtog året efter, dog med den 
klausul, at de følgende kapellaner selv skulle 
skaffe sig bolig.69 Den gamle kapellanboligs 
grund indgik siden 1679 i bispegårdens have.72 

Fra 1704 havde kapellaniet embedsbolig i en af 
Magistraten erhvervet gård i Vestergade,109 der 
dog måtte afhændes 1753 på grund af brøstfæl-
dighed.110 Fra 1816 forenedes kapellaniet med 
præsteembedet ved Gråbrødre hospital og 
Odense tugthus (nedlagt 1865), hvorefter em-
bedsboligen ved hospitalet tillagdes kapella-

nen.111 
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Fig. 45. Odense Katedralskole, set fra kirkegården nord for S. Knuds kirke. Maleri af Niels Moe, 1847. Mønter -
gården, Odense. - Odense Cathedral School, seen from the churchyard north of St Knud's Church. Painting by Niels 
Moe, 1847. 

Skoler. Domkapitlet har vel fra første færd 
haft en skole, men det er uvist om denne eller 
elementærskolen i S. Albani sogn, der nævnes 
første gang 1447, har været placeret i selve klo-
sterkomplekset eller i en bygning på kirkegår-
den, hvor Latinskolen senere havde til huse.112 

Selve skolebygningen på kirkegården hid-
rørte antagelig i sin kerne fra tiden før reforma-
tionen. Det bestyrkes af låsebrevet 1537 (1534) 
over klosterets besiddelser, hvori omtales ejen-
d o m m e omkring Pugestræde og i samme for-
bindelse skolen »met then haffue ther hoss Hi-
ger«.113 Det kunne være den have »sønden op til 
skolen«, som prior Christiern Poulsen 1561 fik 
løfte på at beholde, når han nedlagde sit em-
bede,114 og som 1618 lagdes til kirkegården (se 
ovf.). I denne bygning fik byens eneste latin-

skole vel til huse efter kirkeordinansens reform 
af skolevæsenet 1537, og det er antagelig også 
denne, Christian III 1554 befalede forlænget.115 

På Brauns prospekt (fig. 15) er skolen (»Schola 
trivialis«) gengivet som en to stokværk høj byg-
ning med kamtakkede gavle og karnap mod 
sydøst. 1596 lod Christoffer Valkendorf skolen 
bygge og forlænge 12 alen.116 1693-97 og atter 
1760-61 var bygningen genstand for hoved-
istandsættelser. Ved sidstnævnte restaurering 
blev den muligvis forsynet med den frontispiece 
mod kirkegården, som ses fig. 45. Den grund-
murede bygning, der på dette tidspunkt beskri-
ves som 48 alen lang, 13 alen bred (mod syd), 
11,5 alen mod nord, havde to indgange, dels fra 
selve kirkegården, dels fra S. Knuds kirkestræde 

117 i vest. 

Danmarks Kirker, Odense 9 
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Ved L a t i n s k o l e n s s y d v e s t h j ø r n e o p f ø r t e s o . 
1637 en b o r g e r s k o l e , D e n d a n s k e Skole , e t t o 
s t o k v æ r k h ø j t , seks f ag l ang t , g r u n d m u r e t h u s 
( j f r . f ig . 16 og 26). Til s k o l e n h ø r t e en lille i n d -
h e g n e t have , an t age l ig d e n v e d n o r d s i d e n 1841 
a n g i v n e » A l m u e Sko l ens G a a r d « (f ig. 36).118 

L a t i n s k o l e n , de r e f t e r G y m n a s i e t s s u s p e n s i o n 
f r a 1802 b e t e g n e d e s O d e n s e K a t e d r a l s k o l e , f l y t -
t e d e 1846 til n y e b y g n i n g e r i S t o r e G r å b r ø d r e -
s t r æ d e . Selve b y g n i n g e n , de r en t id b l .a . h u s e d e 
e n f r i b o r g e r s k o l e f o r d r e n g e , b l ev n e d r e v e t 
1883. D e n d a n s k e Sko le v a r a l le rede b leve t s lø j -
fe t o. 1865.1 1 9 

1621 o p r e t t e d e s O d e n s e G y m n a s i u m s o m e n 
o v e r b y g n i n g p å L a t i n s k o l e n , o g 1623 i n d v i e d e s 
i n s t i t u t i o n e n , de r f ik til h u s e i k los t e re t s ø s t -
f lø j . 1 2 0 G y m n a s i e t o m f a t t e d e i alt 21 f ag og et 
s t o k v æ r k . B y g n i n g e n , s o m u n d e r g i k e n s t ø r r e 
i s t andsæt t e l s e i 1750 'e rne , b l ev e f t e r 1802 h j e m -
s ted f o r fo r ske l l i ge i n s t i t u t i one r , 1813-1967 f o r 
F y e n s S t i f t sb ib l i o t ek ( j f r . også s . 295) og f ra 
1924 f o r C e n t r a l b i b l i o t e k e t , h v o r a f L o k a l h i s t o -
r i sk A f d e l i n g s t ad ig h a r til h u s e he r ; d o g i de t 
g e n s k a b t e K n u d s k l o s t e r . 
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Fig. 47. S. Knuds kirke, set fra Albanitorv. J. Wahlmann fot. 1860, Møntergården, Odense. - St Knud's Church 
seen from St Alban's Square. Photo 1860. 
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Fig. 48. Rester af sydfløjen i det tidligere S. Knudskloster, fotograferet under nedbrydningsarbejdet 2. okt. 1916. 
I baggrunden ses †ligkapellet fra 1877-79 (s. 122). Harald Lønborg fot. - Remains of the south wing in the former 
monastery of St Knud, photographed on the 2nd of October 1916 during the demolition. In the background, the †mortuary 

from 1877-79. 
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Fig. 49. Kirken og klosteret, set fra H. C. Andersen haven i sydøst. HJ fot. 1993. - The church and monastery, seen 
from the H.C. Andersen Garden, south-east. 

I N D L E D N I N G 

S. Knuds kirke - Fyns stifts domkirke - hører 
trods sin 63 meter lange bygning ikke til de stør-
ste blandt vore middelalderlige katedraler. På 
dette punkt overgåes den af de fleste. Til gen-
gæld indtager den en særstilling såvel admini-
strativt som bygningshistorisk. Hvad angår det 
administrative, tjente bygningen som kirke for 
det benediktinske munkesamfund, der varetog 
dyrkelsen af Danmarks eneste kongehelgen, og 
fungerede samtidig som domkapitel (s. 76). I 
bygningshistorisk henseende udmærker den sig 
ved at være den eneste domkirke i det nuvæ-
rende Danmark, der er nyopfør t på samme sted 
som en romansk forgænger i stort format. Den 
normgivende vestlige del af S. Knuds kirke re-

præsenterer tilmed teglstensgotikkens hjemlige 
gennembrud og højdepunkt. 

†Frådstenskirken. Kendskabet til stedets første 
stenkirke, som var opført af frådsten, skyldes 
hovedsagelig en række punktudgravninger, gen-
nemført 1946-47. Den da påviste kirke, hvoraf 
enkelte rester endnu er synlige, var en treskibet 
basilika med let fremspringende tværskib og et 
kor, hævet over en hvælvet krypt. Både koret 
og korsarmene var prydet med apsider. Der-
imod bragte udgravningerne ikke klarhed over 
kirkens vestlige afslutning. Den kan have været 
udstyret med tvillingtårne som hovedparten af 
tidens storkirker, men har måske snarere været 
tårnløs og udmærket ved en stor niche ud for 
midtskibet. 
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Fig. 50. Oversigt over domkirkens byggefaser med angivelse af †frådstenskirken og teglstenskirkens tre hovedaf-
snit: Gisicobygningen, mellembygningen og koret. Endvidere konsistoriet, †våbenhus og Valkendorfs kapel. 
Tegnet af MN 1995. - Survey of the building phases of the cathedral with indication of the three main sections in the church 
built of calcareous tufa and of brick. 

Frådstenskirken opførtes sydvest for †S. Al-
bani, den trækirke, hvori kong Knud blev dræbt 
1086. Den nye kirke, som må være påbegyndt 
umiddelbart efter kongemordet , fik dimensio-
ner, der overgik alle samtidige danske stenkirker 
på nær den netop påbegyndte katedral i Lund. 
Dette kan kun forklares som en følge af kirkens 
og kongemagtens fælles bestræbelser på at 
styrke deres positioner ved at tilvejebringe en 
monumental gravkirke, der kunne være en mar-
tyrkonge og kommende helgen værdig. 1095 
var byggeriet så vidt fremskredet, at kongens 
jordiske levninger kunne bisættes i krypten og 
ved helgenkåringen 10. juli 1100 anbringes i et til 
lejligheden fremstillet skrin på højalteret i koret. 

Disse oplysninger skyldes den engelskfødte 

munk Ælnoth, der virkede ved kirken og skrev 
Knud den Helliges levnedsbeskrivelse. Ingen 
kilder beretter imidlertid, hvornår byggeriet på 
den store frådstenskirke kunne betragtes som af-
sluttet. Ælnoths bemærkning om, at den i 1095 
ufærdige kirke nu (d.e. ved tidspunktet for krø-
nikens udfærdigelse o. 1122) står indviet i kong 
Knuds navn, er ikke dokumentat ion for byg-
geriets afslutning ved denne tid. Arkæologien 
fortæller tværtimod, at krypten (og hermed ko-
ret) er blevet ombygget og forlænget endnu i 
1100'erne; endvidere, at man har planlagt en ny 
†korrunding østligere end den oprindelige. 

Hvor magre disse vidnesbyrd om bygningens 
historie end er, så er de dog fyldigere end den 
næsten fuldstændige mangel på viden om dens 
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videre skæbne indtil 1200'ernes sidste årtier, da 
beslutningen om at opføre en ny kirke blev sat 
i værk. Man kan blot konstatere, at en kloster-
fløj i forlængelse af søndre tværskib formentlig 
er blevet rejst allerede inden udgangen af 
1100'erne, samt at man i det følgende århund-
rede har føjet et våbenhus til skibets sydside. 

Teglstenskirken. Traditionelt anses en brand 
under Abels hærgning af byen 1247 at have for-
anlediget kirkens fornyelse. Byggeriet kom dog 
først for alvor i gang i 1280'erne og fremmedes 
navnlig under biskop Gisico (1286-1300), der i 
en indskrift på kirkens nordside æres som byg-
herre. Af grunde vi ikke kender, indledtes o m -
bygningen med skibet, den stående kirkes fem 
vestlige fag. Dette afsnit, som bærer biskop Gi-
sicos navn og derfor vil blive betegnet som Gisi-
cobygningen (jfr. fig. 50), rejstes således i forlæn-
gelse af den gamle kirkes tværskib og kor, der 
hermed fik sin funktionstid forlænget. 

Den nye hvælvede basilika, som opførtes på 
frådstenskirkens fundamenter, har karakter af en 
modernisering af forgængeren. Det er i denne 
forbindelse bemærkelsesværdigt, at væsentlige 
træk ved den gamle bygning bevidst synes bibe-
holdt, således selve dimensionerne samt mulig-
vis vestfacadens nichemotiv og triforiegalleriet i 
det indre. I behandlingen af detaljer, navnlig 
knippepillernes og muråbningernes profilering, 
samt bladkapitælerne og bygningsindskriften 
røber den ukendte bygmester sine forudsætnin-
ger i det blomstrende byggeri i de hanseatiske 
Østersøbyer og længere østpå i den preussiske 
ordensstat. 

Årstallet 1301 betegner ifølge en indskrift på 
søndre sideskib tidspunktet for det nye afsnits 
færdiggørelse. Indskriften, der muligvis er se-
kundær, kan imidlertid på grund af fortolk-
ningsvanskeligheder ikke umiddelbart tages for 
pålydende. I det hele taget er det næppe sand-
synligt, at arbejdet på Gisicobygningen, inklu-
sive dens hvælv, har kunnet afsluttes førend år-
tier inde i 1300'erne, måske så sent som i år-
hundredets anden fjerdedel. 

Selvom man først tog fat på skibet, må der 
samtidig have foreligget planer for den øvrige 
kirkes fornyelse. Hvorvidt det †polygonale om-

gangskor, hvis fundamenter er påvist øst for den 
stående kirke, svarer til sådanne planer, er uvist. 
Under alle omstændigheder er dette anlæg al-
drig nået meget længere end til fundamenterin-
gen. 

Der er ingen sikre holdepunkter for daterin-
gen af det nuværende kor (jfr. fig. 50). Det er 
dog næppe påbegyndt førend hen imod 1400 
som en reduceret version af det ældre, mere 
vidtfavnende projekt. Det er på tre fag og f rem-
træder ved benyttelsen af Gisicobygningens fa-
cademotiv som en gentagelse af denne - om end 
mindre rigt i detaljerne. At det nye kor også 
blev indrettet med en krypt, kan betragtes som 
udtryk for ønsket om kontinuitet; men terræn-
forholdene og behovet for en slags koromgang i 
det skrabede anlæg har givetvis også spillet en 
rolle. 

Det nye kor blev bygget op til frådstenskir-
kens tværskib, der således i en årrække kom til 
at stå indkapslet mellem to højere nybygninger 
af tegl. Etaperne i korets tilblivelse ses tydeligere 
end i noget andet af teglstenskirkens afsnit og 
vidner om et langtrukkent byggeforløb, hvor 
bl.a. hvælvslagningen først er kommet til efter 
en afbrydelse og justeringer. 

Ved midten af 1400'erne - to hundrede år efter 
den brand, som gav stødet til nybyggeriet -
havde man omsider samlet tilstrækkelige midler 
til at nedrive den sidste rest af frådstenskirken, 
nemlig tværskibet, og forbinde de to adskilte 
afsnit. Det nye, såkaldte mellemparti (jfr. fig. 50) 
blev på to fag og var uden det tværskib, som 
endnu ved korets opførelse må have været for-
udset i en eller anden form. I stedet udstyrede 
bygherren, biskop Mogens Krafse, mellembyg-
ningen med et kapel på nordsiden, viet til S. 
Knud og dateret 1466. Endvidere planlagde man 
samme sted over sideskibet et klokketårn, som 
imidlertid aldrig nåede længere end til forbere-
delsen. Den 10 fag lange kirke kom derfor - og i 
endnu højere grad efter kapellets nedbrydning 
1582 - til at fremstå som en temmelig ensfor-
mig, lang længe. 

Hen imod middelalderens slutning stod S. 
Knuds kirke fuldendt i sin nye skikkelse. N o r d -
siden var kun brudt af Knudskapellet ud for 
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Fig. 51. Indre, set mod øst. Herluf Lykke fot. o. 1945. - Interior, looking east. 
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langhusets 4. fag, mens sydsiden prægedes helt 
af forholdet til klosteret. Således må dettes øst-
fløj - og muligvis tillige de øvrige fløje - være 
blevet gennemgribende ændret i 1400'ernes 
tredje fjerdedel efter nedbrydningen af det ro-
manske tværskib og opførelsen af mellempar-
tiet. Muligvis lod man endog vestfløjen strække 
sig helt hen foran kirkens gamle hovedindgang. 
Det fornyede Knudskloster, som udstyredes 
med korsgange omkring en lukket klostergård, 
stod bl.a. i forbindelse med kirken via døre i 
søndre sideskib til denne processionsgang. Her-
udover fandtes på kirkens søndre side midt i 
klostergården en tilbygning (»Benedikts ka-
pel«), der var jævngammel med Gisicobygnin-
gen og afløste det ovennævnte våbenhus på 
samme sted. 

Reformationen 1536 betød ikke umiddelbart de 
store ændringer; men i århundredets anden halv-
del gennemførtes en række væsentlige foran-
dringer. Christian Ill's påbud 1558 om færdig-
gørelse af et tårn refererede snarere til mellem-
bygningens aldrig fuldførte klokketårn end til 
det nuværende over kirkens vestende. Sidst-
nævnte, hvis etagespir oprindelig flankeredes af 
små hjørnetårne, var formentlig led i de o m -
fattende byggearbejder i 1580'erne, som fandt sted, 
mens Frederik II's kansler, Niels Kaas, havde 
klosteret i forlening: Man nedrev S. Knuds ka-
pel på nordsiden; men som kompensation her-
for modtog kirken og den fynske gejstlighed 
retten til den nærmeste del af klosterets østfløj, 
hvor der indrettedes sakristi samt mødesal til 
landemode (konsistorium). Selve kirkerummet 
ændredes også på flere måder, vigtigst ved ned-
brydningen af krypten og det hævede højkor 
med dets lektorium. Herved tilvejebragtes en 
mere uhindret forbindelse mellem kor og skib, 
foruden at man ved at indrette gravkældre på 
den tidligere helgenkrypts sted sikrede den øko-
nomisk betrængte institution nye indtægtskil-
der. 

En mere permanent løsning på dette problem 
var beslutningen 1618 om at ændre kirkens sta-
tus og tillige gøre den til sognekirke for den tid-
ligere S. Albani menighed. Bygningsmæssigt 
indebar dette opførelsen af et våbenhus vendt 

mod byen ud for nordvestportalen. Samtidig 
nedbrød man dog tilbygningen på kirkens syd-
side og opførte her i stedet et kalkhus af bin-
dingsværk. Oprettelsen af Gymnasiet 1621 og 
dets efterfølgende indretning i den østlige klo-
sterfløj umiddelbart syd for konsistoriet indebar 
bl.a. fjernelsen af de sidste rester af klosterets 
korsgange, der havde afsondret klostergården 
fra omverdenen. For kirkebygningen medførte 
dette mindre justeringer af sydsidens indgange, 
idet den sydvestre udformedes med vindfang 
mellem støttepillerne analogt med en nordøstre 
indgang på det tidligere Knudskapels plads. 
Der imod tilmuredes døren m o d den østre kors-
gang, hvorfra der havde været adgang til kon-
sistoriet, og i stedet etableredes en direkte for-
bindelse mellem dette sakristi og søndre side-
skib. 1632-36 lod lensmanden Henning Valken-
dorf opføre et gravkapel på kirkens nordside, lige 
øst for det sted, hvor Knudskapellet havde stået. 

Den næste betydelige forandring var en mo-
dernisering af kirkens indre i 1750'ernes første halv-
del. Denne bekostelige affære, som var en følge 
af Frederik V's besøg i Odense 1748, resulterede 
først og fremmest i en omdannelse af k i rkerum-
met med nye inventarstykker (korskranke, præ-
dikestol, pulpiturer, orgel mv.). For bygningens 
vedkommende medførte fornyelsen ændring af 
dørene, til dels med prægtige portalindram-
ninger, foruden indsætning af nye vinduesstel i 
stedet for det middelalderlige stavværk. I det in-
dre lagdes nye gulve, og de profilerede piller 
omformedes ved kraftig behugning samt ud-
smykning med rokokostukkaturer. Konsistoriet 
(og Gymnasiet) i den gamle østfløj af klosteret 
blev også inddraget i moderniseringen. Fløjens 
ydre ensrettedes i en lidt forældet stil i slægt med 
den 20 år gamle ombygning af Odense slot. I 
det indre forsynedes konsistoriesalen med de 
endnu bevarede loftsstukkaturer. 

Man havde oprindelig tænkt sig, at det stærkt 
medtagne tårnspir skulle fornyes ved samme lej-
lighed, men hertil rakte midlerne ikke. Efter 
meget tovtrækkeri mellem staten og de lokale 
myndigheder lykkedes det endelig 1783-85 at 
erstatte det gamle renæssancespir med det nu-
værende, som bekostedes af en af byens køb-
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Fig. 52. Ydre, set fra nord. Valkendorfs kapel er skjult bag træer. HJ fot. 1993. - Exterior, seen from the north. The 
Valkendorf chapel is hidden behind trees. 

mænd, Peter Eilschou og hans hustru Anne Ma-
rie Becker. 

Kirkens nuværende udseende er i vid ud-
strækning bestemt af den historicerende hoved-
restaurering 1868-75, som gennemførtes under le-
delse af arkitekt J. D. Herholdt . I det ydre fjer-
nede man renæssancevåbenhuset, som skjulte 
den rige nordvestportal, der rekonstrueredes i 
lighed med vestportalen og to døre mod syd. 
Også vinduernes gamle stavværk genskabtes, 
og de to store gavlvinduer, der siden 1600'erne 
havde stået helt eller delvis blændede, genåb-
nedes. I kirkens indre gengav man arkadepil-
lerne deres rige profilering, triforiernes blænd-
mure fjernedes, og endelig rekonstrueredes den 

middelalderlige krypt, hvis eksistens man først 
havde erkendt 1872 under arbejdet med den ind-
vendige istandsættelse. 

Oversigt. Bygningsbeskrivelsen er disponeret 
i tre hovedafsnit efter en indledende redegørelse 
for forskningshistorien (s. 138): †Frådstenskirken, 
teglstenskirken og tiden efter reformationen. 
Hvert af disse hovedafsnit falder i en række un-
derafsnit, som her skal opregnes: 

1) †Frådstenskirken. Udgravningsplan og re-
konstruktionstegninger (s. 156), indledning (s. 
158), materialer og teknik (s. 159), grundplan (s. 



138 DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE 

160), mål og proport ion (s. 167), opstalt (s. 168), 
sammenfatning (s. 172) og ændringer af †fråd-
stenskirken (s. 175). 

2) Teglstenskirken. Efter indledende præsen-
tation af planer, snit, facader og detaljer (s. 178) 
er denne kirke disponeret i tre dele, svarende til 
den kronologiske udvikling: 

Gisicobygningen. Indledning (s. 193), materia-
ler og teknik (s. 194), ydre (s. 194), bygningsind-
skrifter (s. 206), indre (s. 217), byggeperioder 
(s. 224) og sammenfatning (s. 226). - Planlagt 
†kor (s. 232). 

Koret. Indledning (s. 235), materialer og tek-
nik (s. 237), ydre (s. 238), indre (s. 242), bygge-
perioder (s. 251) og sammenfatning (s. 260). 

Mellembygningen. Indledning (s. 261), materia-
ler og teknik (s. 262), ydre (s. 262), indre (s. 
264), planlagt †tårn (s. 266), †S. Knuds kapel 
(s. 270), †lektorium (s. 272), byggeperioder 
(s. 272) og sammenfatning (s. 274). 

Klosteret og kirken (s. 274). 
Forsvundne middelalderlige †tilbygninger: Søn-

dre våbenhus - »Benedikts kapel« (s. 277) - og 
tagrytter(e) (s. 280). 

3) Tiden ef ter r e fo rmat ionen . Eftermiddelal-
derlige tilbygninger: Tårnet (s. 283), konsisto-
rium (s. 295) og Valkendorfs kapel (s. 299). 

Forsvundne eftermiddelalderlige †tilbygninger: 
Våbenhuse og vindfang (s. 304), kalkhus (s. 
307). 

Tiden 1536-1618 (s. 307), tiden 1618-1748 (s. 
311), moderniseringen 1748-54 (s. 312), tiden 
1754-1868 (s. 319), hovedrestaureringen 1868-75 
(s. 321) og tiden 1875-1990 (s. 348). 

Herefter følger en række mindre, tematiske 
oversigter over gulve (s. 348), vinduer (s. 351), 
tagværker (s. 352), tagbeklædning (s. 353), far-
veholdning (s. 354), opvarmning (s. 356), belys-
ning (s. 356) , vindfløje (s. 357) og bygningssten 
(s. 359). 

Bygningsbeskrivelsen afsluttes med fyldige 
noter (s. 363), hvorefter følger afsnit om glasma-
lerier (s. 389) og kalkmalerier (s. 391) samt tilhø-
rende noter (s. 398). 

BYGNINGENS FORSKNINGSHISTORIE 
NOTER s. 363 

H Ø Y E N S P I O N É R G E R N I N G 

D e n bygningsarkæologiske udfo r skn ing af S. Knuds 
kirke begynder m e d kunsth is tor ikeren N. L. Høyen, 
der var den første, s o m forsøgte at udrede bygn in -
gens middelalderl ige historie ved at kombine re en be-
t ragtn ing af a rk i t ek tu r fo rmerne m e d de fa historiske 
oplysninger fra t iden før re format ionen . I jul i 1830 
besøgte han S. K n u d s kirke som led i sine offent l igt 
s tøt tede undersøgelser af de vigtigste ældre kuns t -
mindesmærke r i monarkie t . 1 

På grundlag af sine nota ter (fig. 53-54) indvill igede 
han 1842 i at bidrage til kan tor H. P. Mummes plan-
lagte beskrivelse af S. Knuds kirke m e d et afsnit om 
kirken s o m kuns tværk , 2 og til s tøt te for sin f r e m -
stilling lod han i s o m m e r e n 1843 udfærd ige et sæt 
tegninger (fig. 240-43) ved den unge arkitekt J . D . 
Herholdt,3 s o m he rudover gav h a m supplerende b y g -
ningshistor iske oplysninger . 4 

Høyens afhandl ing bærer titlen »St. Knuds Kirke, 
betragtet som et M o n u m e n t i Spidsbuestilen«, og 
som et hovedresul ta t fastslog han heri, at den stående 
kirke ikke som hidtil f o r m o d e t gik tilbage til K n u d 
den Helliges t id,5 m e n var påbegyndt efter den ældre, 
r omanske kirkes brand 1247 og således helt og hol -
dent t i lhørte 1200'ernes anden halvdel. 

Ifølge H ø y e n var k i rken nemlig bygge t fra øst m o d 
vest, og da dens vestligste del bar bygherren , b iskop 
Gisicos navn samt årstallet 1301, må t t e koret og den 
hertil grænsende del af langhuset være ældre og al-
lerede opfør t , da b iskoppen for alvor tog fat på den 
halvfærdige bygning . 

H ø y e n s analyse viste dog samtidig, at kirkens æld-
ste afsnit på m a n g e punkte r virkede uha rmon i sk sam-
menl ignet m e d Gisicos del. Forklar ingen herpå må t t e 
være, at flere bygmes t r e og forskellige planer havde 
afløst h inanden i denne fase. Navnl ig i den østligste 
del af langhuset , »dette gaadefulde Parti«, var »Sav-
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Fig. 53. Høyens skitse af midtskibets sydvæg, fra besøget i S. Knuds kirke 1830 (s. 138). Notebog VIII. -Høyen's 
sketch of the south wall of the nave, from his visit to St Knud's Church in 1830. 

net af en indsigtsfuld og kraftig Hovedmand« mærk-
bart (Mnmme 43). Først med Gisicos tiltræden blev 
denne usikkerhed afhjulpet. 

Byggeriets hovedetaper opfattede han således: 
1) Koret og skibets østlige del. Den begravelseskælder, 

som lå under korets østende, måtte være bygget af 
hensyn til terrænfaldet. Levn af en krypt kunne det 
ikke være, da man på kirkens opførelsestid »ikke læn-
gere anlagde Kraftkirker«. Korets smalle arkade i 3. 
fag og de tilgrænsende, usædvanlig brede piller tolke-
des som støtter for et påtænkt korsskæringstårn, der 
imidlertid måtte være opgivet i lighed med det tvær-
skib, som han mente at kunne spore i de på kirkens 
nordside bevarede fortandinger (jfr. fig. 55, 192). 
Selve koret havde oprindelig stået med træloft, og 
hvælvene, der navnlig i det omtalte 3. fag var såre 
uharmonisk indpasset, var derfor sekundære og sam-
tidige med korets ligeledes senere t i lkomne østgavl. 
Sidstnævnte var indbundet i de tilgrænsende mure og 
en gentagelse af vestgavlen ud fra ønsket om at 
bringe de to afslutninger i harmoni . 

2) Skibets vestafsnit, dvs. kirkens fem vestligste fag, 
skyldtes Gisico, som dog ikke nåede at se den fuld-
ført, idet hvælvene muligvis først blev opsat efter 
hans tid, omend i overensstemmelse med de oprinde-

lige planer. Der imod repræsenterede vestfronten en 
senere ændring, som dateredes til tiden for biskop 
Niels Johnsens opfordring om at yde hjælp til kirkens 
fuldførelse 1345. Høyens opfattelse byggede her på et 
påstået misforhold mellem det store vestvindue og 
langhusets opbygning med lavere højkirkevinduer 
over triforiet. 

Et vigtigt - og for sin tid helt nyt - synspunkt i 
Høyens afhandling udgjorde hans sammenlignende 
kunsthistoriske betragtninger. Kirken i Odense syntes 
ham at stå temmelig isoleret, såvel blandt andre af 
vore monumente r i »Spidsbuestilen« (f. eks. Maribo, 
Nyborg) som blandt de tyske, og her selv en samti-
dig murstenskirke som Vor Frue i Lübeck. De nær-
meste paralleller fandt han derimod blandt 1200'ernes 
store engelske katedraler (Westminster, Salisbury), 
som uanset deres langt større pragt forekom ham at 
have meget til fælles med S. Knud, nemlig foruden 
den fuldstændige og rigt udviklede ledføjning, navn-
lig brugen af triforiet. I England sås også langt oftere 
kirker, hvis vestfacader enten helt manglede tårne el-
ler også kun havde småspir, der ganske underordnede 
sig facadens karakteristiske hovedmotiv: et stort vest-
vindue, indsat i en kraftig murfordybning (Norwich, 
Salisbury, Worcester og Exeter). Karakteristisk for 
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Fig. 54. Høyens skitser og notater fra besøget i S. Knuds kirke 1830 (s. 138). Notebog VIII. - Høyen's sketches and 
notes from his visit to St Knud's Church in 1830. 

disse engelske kirker var tillige de store korsskæ-
ringstårne, som han også mente, var planlagt i 
Odense.6 

Ifølge Høyen underbyggede og supplerede disse 
formbetragtninger således de historiske kendsgernin-
ger omkr ing klosterets forbindelser vestover: »Denne 
Tilnærmelse til den engelske Spidsbuestiil... kan kun 
forklares af det nære Forhold, hvori S. Knuds Kloster 
stod til det i Evesham ved Slutningen af det 12te Aar-
hundrede, og Kirkebygningen er saaledes et klarere 
Beviis for dette Forholds Betydning og Varighed, 
end vi ville være istand til at udlede af historiens 
skriftlige Kilder« (Mumme 104). 

Hans æstetiske vurdering af kirkebygningen var 
overmåde positiv (Mumme 101f.): »Den harmoniske 
Gjennemtrængen og Sammensmeltning af alle Byg-
ningens Partier til en eneste stor udelelig Heelhed, 
dette Spidsbuestilens væsentligste Særkjende - er saa-
ledes tilstede i S. Knud, det tidligste Exempel herpaa 
hos os, om ikke det største, saa dog i sin Heelhed det 
skjønneste.« Vel havde hans analyse påvist ikke så fa 

uharmoniske træk i koret og langhusets østligste del, 
og den citerede karakteristik kan egentlig kun siges at 
gælde Gisicos del af kirken. Da han imidlertid var 
bundet af sin bygningshistoriske opfattelse, måtte 
han nødvendigvis opfatte Gisicos byggeri som kul-
minationen på en stil, der allerede var normgivende 
ved byggeriets start (Mumme 94): »Men dersom Gi-
sico har ladet den tone, som engang var anslaaet, 
klinge renere og fuldere gjennem sin Fortsættelse af 
Bygningen, saa udtales herved tillige, at han er ble-
ven i den, at han altsaa ei har villet forandre, men blot 
forhøie Stemningen. . . I alle Hovedtrækkene, i alle 
Grundforholdene har han sluttet sig til det tidligere 
bestaaende.« 

I denne opfattelse af det bygningshistoriske forløb 
var Høyen helt på linje med sine medforfattere, kan-
tor M u m m e og historikeren Caspar Paludan-Müller, 
foruden med arkitekt Herholdt .7 Hans udtryksfulde 
prosa går imidlertid sjældent ned i konkrete bygge-
tekniske forhold, som i øvrigt let ville afsløre det 
uholdbare i hans forestillinger om f. eks. korsskæ-
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ringstårn og tværskib. Et så fundamentalt forhold i 
kirkens bygningshistorie som dens opdeling i tre 
klart adskilte afsnit beskrives egentlig ikke, omend 
han naturligvis havde set og registreret de meget ty-
delige spor heraf (jfr. fig. 53). 

I så henseende var både M u m m e og Paludan-Mül-
ler anderledes tydelige. Således siges det direkte i 
kantorens egen beskrivelse (Mumme 42), at kirken er 
bygget til tre forskellige tider, idet: »Overgangene til 
Kirkens tre forskjellige Afsnit antydes synlig ved 
tvende Revner i Muren, der gaae fra Taget paa det 
høie midterste Skib, over de lave Sideskibe, lige til 
Jorden paa begge Sider af Kirken. Disse Revner hid-
røre derfra, at Afsnittene ikke ere sammenbyggede 
ved nogen indgribende Muurforbindelse, men de 
yngre Dele kun byggede saa tæt som muligt op til de 
ældre, og derefter forbundne med samme ved Kalk«. 
Forholdet beskrives ligeledes kort af Paludan-Mül-
ler.8 

Høyens tolkning af bygningshistorien ligger helt 
og holdent til grund for den fremstilling af S. Knuds 
historie, som biskop C.T. Engelstoft en snes år senere 
gav i sin byhistorie.9 N y t i forhold til M u m m e s be-
skrivelse var dog oplysningen om, at klokketårnet 
ikke var middelalderligt, men efterreformatorisk og 
fra Christian Ill's tid.10 

R E S T A U R E R I N G E N 1868-75 OG F E N G E R S 
KRITIK AF H Ø Y E N 

Kirkens hovedrestaurering, som påbegyndtes 1868 i 
det ydre og for alvor 1872 med det indre, indebar 
fornyede studier af bygningen, suppleret med opmå-
linger af såvel helheder som detaljer (fig. 163, 244f.). 
Hertil kom, at der under selve restaureringsarbejdet 
afdækkedes talrige ukendte bygningsspor med re-
sterne af krypten under koret som det vigtigste. 

Den nye situation affødte en række indlæg, af 
hvilke stiftsprovst A. K. Damgaards redegørelser for 
kirkens tilbygninger og for Gisicoindskriften er de 
tidligste.11 Det blev imidlertid genudgivelsen af 
Høyens tredive år gamle artikel, som foranledigede 
en radikal kritik af samtlige hovedpunkter i den gæl-
dende opfattelse af bygningshistorien. Udgiveren af 
Høyens skrifter, den klassiske arkæolog, J.L.Ussing, 
havde som led i forberedelsen til skrifternes andet 
bind, der skulle r u m m e afhandlingerne om kirkelig 
kunst, engageret arkitekten Ludvig Fenger, dengang 
assistent ved Kunstakademiets arkitektskole, til at 
hjælpe sig med tilvejebringelsen af de nødvendige il-
lustrationer. I tilfældet S .Knud indebar restaurerin-
gen og navnlig fundet af krypten, at i det mindste 
længdesnittet af kirken måtte suppleres, og i marts 
1873 rejste Ussing og Fenger til Odense for at studere 
forholdene på stedet. Fenger nåede her til en opfat-
telse af kirkens bygningshistorie, som adskilte sig 

Fig. 55. Skitse af fortandinger og dør til planlagt †tårn 
over mellembygningens nordre sideskib, j f r . fig. 192. 
Skitse af J. D. Herholdt i brev til Høyen, dateret 
Hamborg , 22. sept. 1843 (s. 138, 3.., note 4). - Sketch 
of toothing and doorway to planned ftower over the north 
aisle of the middle-building, cf. fig. 192. 

fundamental t fra Høyens, et forhold, som Ussing 
ikke fandt det rimeligt at undertrykke.1 2 Han mot i -
verede i sit forord Fengers »Tillæg« med ønsket om 
ikke at forholde læseren den nye viden, som den 
igangværende restaurering havde bragt for dagen. 
Det forekom ham tillige »at være aldeles i den afdøde 
Mesters Aand, naar ogsaa denne afvigende Anskuelse 
kom til Orde og fik Lejlighed til at tale sin Sag.«13 

I overensstemmelse med udgiverens motivering 
rummer Fengers redegørelse således en oversigt over 
iagttagelser og fund i forbindelse med restaureringen; 
endvidere en opregning af de vigtigste historiske 
data, som læseren uden M u m m e s beskrivelse ellers 
ville savne. 

Det centrale var imidlertid hans nytolkning af byg-
ningshistorien. Indledningsvis fastslog han, at restau-
reringen havde givet M u m m e og Paludan-Müller 
fuldstændig medhold i, at kirken var opfør t i tre 
tempi, nemlig 1) Gisicos bygning, 2) koret og 3) en 
mellembygning på to fag. 

Af disse tre klart adskilte afsnit var koret som hel-
hed betragtet et ringere bygningsværk end Gisicos 
skib: munkestenene var af mindre rødt ler, sokler, 
kragbånd og kapitæler blot murede som rudeformede 
klodser, profilerne var bortset fra vilkårlige afvigelser 
en gentagelse af mønstret fra Gisicobygningen, og 
glaserede sten benyttedes kun sporadisk. Endelig 
fandt Fenger ingen spor af, at korets østgavl havde 
været nedbrudt og senere ombygget . At den var dår-
ligt sammenbundet med såvel langmurene som side-
skibenes gavle, skyldtes snarere »skjødesløs og af-
brudt Opførelse«. 

O p m æ r k s o m betragtning viste endvidere, at mel-
lembygningen var den senest t i lkomne del (samme 
slette sten som i koret). Det »stærkt forkludrede« her 
skyldtes vanskelighederne med at forbinde koret med 
kirken. 

Danmarks Kirker, Odense 10 
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Alt dette stod i indlysende modstr id med tanken 
om en fort løbende byggegang fra øst m o d vest. At 
begynde opførelsen af en kirke med koret var vel reg-
len; men når en ny kirke afløste en gammel på samme 
sted, kunne der gives mangfoldige eksempler på det 
modsatte forløb. 

Ifølge Fenger måtte Gisicos byggeri fra o. 1300 
altså være den stående kirkes ældste del og bygget op 
m o d en ældre kirkes tværskib og kor, som først på et 
senere t idspunkt etapevis var blevet afløst af det nu-
værende kor og mellembygningen. Således blev det 
let at forklare, hvorledes koret med dets gavl f rem-
trådte som en ringere kopi af Gisicoafsnittet og hvor-
ledes et projekteret tværskib samt et tårn på nordsi-
den var bortfaldet af sparsommelighedshensyn. 
»Hvorledes S .Knud , kort sagt, er blevet til den ens-
formige lange Længe, som vi se. Man har maaske 
savnet baade Penge, Plan og Bygmester.« 

Fengers forestilling om den gotiske kirkebygning 
som resultat af en gradvis ombygning af den ældre, 
fra kilderne kendte romanske kirke er grundlæg-
gende. Endvidere er det værd at f remhæve hans tan-
ker om, at såvel Gisicobygningens triforier som ko-
rets netop f remdragne krypt kunne forstås ud fra den 
romanske bygning, hvor sådanne led muligvis havde 
været til stede. 

Følgen af Fengers nye teori om rækkefølgen af kir-
kens hovedafsnit måtte da blive en ændring af den 
hidtil gældende datering. Gisicos byggeri, som bi-
spen formentl ig ikke havde nået at se færdigt, be-
tegnede ikke længere afslutningen på det gotiske byg-
geri, men starten. Som holdepunkt for dateringen af 
de to yngste afsnit havde restaureringen vist, at der i 
kirkens 7. fag (fra vest) ud for mellembygningens 
nordre sideskib havde stået et samtidig kapel. Dette 
kunne enten identificeres med det 1357 omtalte Be-
nedikts kapel eller det 1466 af biskop Mogens Krafse 
byggede S. Knuds kapel. I sidstnævnte tilfælde var 
kor og mellembygning først rejst i 1400'erne, og kir-
kens genindvielse 1499 betegnede afslutningen på den 
gotiske ombygning . 

Fenger har tydeligvis følt, at der var grund til at 
pakke dette brud med Høyen ind, og han k o m m e n -
terede således skånsomt nok ikke Høyens forestillin-
ger om et planlagt tværskib og korsskæringstårn. Læ-
seren måtte forstå, at Høyen havde ringere vilkår, da 
han skrev sin nu tredive år gamle opsats. Han havde 
intet kendskab til de forhold, som restaureringen 
havde bragt for dagen, og der forelå ingen detail-
tegninger af profiler etc. Endelig var hjælpemidlerne 
til arkitekturhistoriske sammenligninger ikke til stede 
i så rigt mål: »... Litteraturen dengang f rembød saa 
saare faa Hjælpemidler til Sammenligning med de ty-
ske Murstenskirker, som dog ligge S. Knud nærmest. 
Høyen kjendte fra sin engelske Reise og fra Pugin og 
Brit ton godt de engelske Kirker, og S .Knuds Klo-

sters Forbindelse med Evesham ledede til Sammen-
ligninger, som nu maaske kunne synes lidt f jernt hen-
tede. « 

S T R I D E N O M T I D S F Ø L G E N V E D S . K N U D S 
O P F Ø R E L S E 

Fengers revision af Høyens teser faldt ikke i god jo rd 
hos lederen af kirkens igangværende restaurering, 
J . D. Herholdt , som havde arbejdet sammen med 
Høyen om S. Knud siden 1843 og i alt væsentligt 
delte dennes anskuelser. Han afholdt sig imidlertid fra 
selv at forsvare den afdøde mester og opfordrede i 
stedet en anden arkitekturkyndig til at undersøge kir-
ken, nemlig Høyens discipel, pastor Jacob Helms, 14 

der netop havde udgivet sit store værk om Ribe d o m -
kirke.15 Helms undersøgte S. Knud i juni 1873, skrev i 
den følgende måned en avisartikel om krypten,1 6 og 
affattede i løbet af efteråret en kommenta r til Fengers 
»Tillæg«.17 Indlægget, der tryktes i slutningen af bin-
det med Høyens afhandlinger om kirkekunsten,1 8 må 
således opfattes som »bestilt arbejde«, og Ussing gav 
i sit forord tydeligt udtryk for beroligelsen over 
f remkomsten af nye resultater, der næsten stemte helt 
overens med Høyens. 

Uanset at Helms ' indlæg blev skrevet på Herholdts 
tilskyndelse og ud fra ønsket om at forsvare den gæl-
dende opfattelse af bygningshistorien, var han ikke 
ukritisk, hverken over for Høyen eller Herholdt . 
Hans synspunkter er selvstændige, afspejler god iagt-
tagelsesevne og stor belæsthed; endelig har de værdi 
ved deres registrering af bygningsarkæologiske for-
hold, som kun var synlige under restaureringen.19 

I sit hovedsynspunkt var Helms enig med Høyen: 
Kirken var bygget i tre etaper fra øst m o d vest. At 
koret var ældst, f remgik ifølge Helms dels af dets 
almindelige stilpræg (sværere mure, mere trykkede 
proport ioner og en simplere profilering, karakteri-
stisk for »overgangstiden«, d.e. grænsen mellem sen-
romansk og gotisk byggestil), dels af tre specifikke 
forhold: 1) Profilmæssig overensstemmelse mellem 
korets triforier og Gisicobygningens vinduer i søndre 
sideskib. Da denne overgangsstilens »storslaaede og 
svære Behandlingsmaade« kun fandtes dette ene sted 
i det ellers rent gotiske vestafsnit, måtte søndre side-
skib være vestafsnittets ældste, hvor en ældre pro-
filtype (d.e. korets) endnu fandt anvendelse. 2) Ko-
rets smalle 3. fag var tydeligvis bygget med henblik 
på andre hvælv end de nuværende, som skar høj kir-
kevinduet og rester af oprindelige skjoldbuer (jfr. fig. 
190). De nuværende var anordnet i overensstemmelse 
med vestafsnittets, hvorfor dette og dets hvælv måtte 
være yngre end koret. 3) Den nedre del af korets høj -
kirkevinduer var udmurede, angiveligt fordi man se-
kundært havde hævet sideskibenes taghældning for at 
bringe det mere i overensstemmelse med vestafsnit-
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Fig. 56. Mellembygningens nordfacade m o d midtski-
bet inden hovedrestaureringen jfr . fig. 197. Xylografi 
efter opmålinger ved Carl Lendorf og Vilh. Petersen 
1873 (s. 142). Efter Høyens Skrifter II. - The north fa-
cade of the middle-building seen from the nave, before the 
main restoration, cf fig. 197. 

tet, hvor de tilsvarende forhold var rankere, mere 
gotiske. 

Helms kunne således ikke følge Fenger i dennes 
opfattelse af bygningsafsnittenes rækkefølge; dog 
medgav han, at den overordnede arkitektoniske for-
udsætning for S.Knud ikke, som hævdet af Høyen, 
skulle søges i England, men i den nordtyske tegl-
stensgotik, hvis hovedmonument , Mariekirken i Lü-
beck mentes grundlagt 1276. Koret kunne derfor ikke 
være påbegyndt straks efter branden 1247, men først 
sent i århundredet. Han ledtes derfor til det resultat, 
at når Gisicoindskriften fortalte, at »denne svære 
Bygning blev til Brug«, måtte der tænkes på koret(!), 
idet vestafsnittet både ifølge Høyen og Fenger næppe 
var fuldført , da indskriften opsattes på det halvfær-
dige skib som en hyldest til den dynamiske biskop og 
bygherre. 

Hvad angik kirkens »Mellembygning«, var Helms 
enig med Fenger i, at denne var yngre end de til-
grænsende afsnit; men dette gjaldt kun for de øvre 

dele, som viste murindrykninger i triforieniveau og 
uregelmæssigheder i øgningslinjernes øvre forløb. 
Helms sluttede heraf, at mellemafsnittets øvre del re-
præsenterede en genopbygning efter nedstyrtning af 
et kortårn - en ombygning , som ville erstatte det 
nedfaldne med et andet, aldrig virkeliggjort tårn over 
nordre sideskib. Helms ' udlægning af mel lembyg-
ningens historie bekræftede Høyens tanke om et 
korsskæringstårn - og mere end det, idet Høyen, 
som ovenfor refereret, ikke mente, at tårnet var nået 
længere end til planlægningsstadiet. Til gengæld af-
viste Helms forestillingen om, at tårnet over nordre 
sideskib skulle have åbnet sig m o d kirken som et 
tværskib. 

Det er bemærkelsesværdigt, at Helms undlod at 
tage stilling til det centrale i Fengers teori, nemlig 
forestillingen om en ældre kirke, der etapevis afløstes 
af den nuværende. Han nævnte ikke krypten og rejste 
spørgsmålet om, hvorvidt den ældre, fra kilderne 
kendte kirke overhovedet havde ligget på samme sted 
- al den stund, at der hidtil, selv nede i grunden, ikke 
var fundet spor heraf.20 

Fengers gensvar. Det hører til historiens ironi, at da 
Helms ' sidste korrektur med de ovenfor citerede be-
mærkninger om S. Knuds kirke gik i trykken, afslø-
redes det ved udgravningen af krypten, at her faktisk 
fandtes levninger af frådsten fra den ældre kirke.21 

Denne nye viden indgik imidlertid først langt senere 
(sml. s. 148) som et vægtigt element i diskussionen af 
kirkens bygningshistorie, og har næppe været kendt 
af Fenger, da han tog til genmæle m o d Helms med et 
indlæg » O m Tidsfølgen ved Opførelsen af St. Knuds 
Kirke i Odense«.2 2 Han føjede heri ikke væsentligt 
nyt til sin første redegørelse, men koncentrerede sig 
om at imødegå Helms ' argumenter. Indledningsvis 
noterede han, at Helms gav ham ret på to punkter 
(kirkens arkitektoniske forudsætninger og alders-
følgen i mellembygningens øvre dele). Den meget 
korte byggeperiode, inden for hvilken Helms da 
måtte anse kirken for opført , levnede ikke megen tid 
til de stilforandringer mellem kirkens hovedafsnit, 
som alle ellers var enige om. Og Helms ' påstand om, 
at Gisicoindskriften ikke skulle referere til den byg-
ningsdel, hvorpå den sad, måtte han klart tage af-
stand fra. 

Herefter gendrev han med stor skarpsindighed 
Helms ' tre specifikke argumenter for »Korets Før-
stefødselsret«. 1) Profilet med runde og afskårne h jør-
ner, som Helms daterede til »overgangstiden« og op-
fattede som bindeled mellem kor og vestafsnit, kaldte 
han en »Simplifikation«, som Gisicos bygmester 
havde tilladt sig at benytte på en mere underordnet 
plads, d.e. i vinduerne m o d klostergården. Hvis 
denne fo rm virkelig var bevis for højere alder, måtte 
korets triforieåbninger og højkirke være ældre end de 
rigt profilerede piller, de hvilede på! 

10* 
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Fig. 57. Opstalt af korets 3. fag m o d henholdsvis søn-
dre og nordre sideskib inden restaureringen. Stik ef-
ter opmålinger ved Carl Lendorf og Vilh. Petersen 
1873. Nationalmuseet. Jacob Helms ' papirer. - Eleva-
tion of the 3rd bay of the chancel, looking towards the south 
and north aisles respectively, before restoration. 

2-3) Både tanken om et ældre hvælvsystem i koret 
og tolkningen af en sekundær hævning af sideskibe-
nes taghældning afvistes. Helms kunne ifølge Fenger 
ikke opstille noget hvælvsystem, der passede til ko-
rets 3. fag med dets skævtsiddende vindue. Såvel 
dette som justeringen af sideskibstaget forklaredes 
bedst ved tilstedeværelsen af en ældre korsfløj. I øv-
rigt var Fenger ikke utilbøjelig til at give Høyen ret i, 
at koret i første omgang havde haft et trætag, men vel 
at mærke kun som en provisorisk afdækning. Endelig 
måtte han fortsat f remhæve den for dateringen vig-
tige arkade m o d mellembygningens forsvundne 
nordkapel, ligesom han undrede sig over, at Helms 
bagatelliserede hans argumenter ud fra murstenenes 

forskellige kvalitet og kaldte dem »underordnede Bi-
grunde«. 

Afslutningsvis opsummerede han de fordele, som 
hans tidsbestemmelse rummede , og hvorved han 
desuden undgik at søge tilflugt i forestillinger om en 
flytning af kirken eller en meget mindre forgænger: 
1) Den romanske kirkes krypt var gentaget i den stå-
ende kirke. 2) Den romanske kirke blev ikke helt 
ødelagt ved branden 1247, således at munkene fortsat 
kunne benytte dele af den til gudstjeneste. 3) En 
f r emmed bygmester havde under Gisicos energiske 
ledelse bygget, og 1301 næsten fuldført , skibet i én 
støbning. 4) De afsnit, som prægedes af »Kopi og 
Forkludring« skyldtes senere tiders gejstlige dilettan-
ter og købstadshåndværkere. 5) Historiske efterret-
ninger om byggearbejder så sent som slutningen af 
1400'erne sattes på naturlig måde i forbindelse med 
monumente t , som det fremtrådte nu. 

Modstridende synspunkter 1875-1926. I de første årtier 
efter afslutningen af kirkens restaurering blev Fengers 
nytolkning enten ignoreret eller imødegået. Den be-
skrivelse, som J. Lauritsen udgav 1875, umiddelbart 
inden kirkens genindvielse, er dog tilsyneladende 
skrevet uden kendskab til Fengers hypoteser.2 3 Ifølge 
Lauritsen var koret ældst, vestafsnittet repræsente-
rede »Gisicos Kirke« (fuldført 1301), mens det gåde-
fulde »indskudte parti«,24 hvorved de to førstnævnte 
var sammenbygget , først tænktes opført ved midten 
af 1300'erne. Det mest overraskende ved Lauritsens 
fremstilling var hans opfattelse af koret. Han ville 
gerne have læseren til at tro, at det murværk, som nu 
var blotlagt i den genfundne krypt , s tammede fra 
Knud den Helliges kirke, d.e. fra 1080'erne! »Nogle« 
mente, at den nuværende kirkes kor var Evesham-
munkenes udvidelse af Knud den Helliges kirke (re-
præsenteret af kryptens mure), som de forhøjede, 
hvorved den oprindelige kirke blev underkirke. 

Kilderne til Lauritsens opfattelse på dette punkt var 
Damgaard, Herholdt og bygningskonduktøren, arki-
tekt Carl Lendorf. At kryptens teglstensmure mentes 
at kunne s tamme fra Knud den Helliges tid, skyldtes 
sikkert Damgaard, der i sin afhandling om Gisicoind-
skriften hævdede, at munkene havde indført brugen 
af teglsten allerede o. 1100(!)25 

At det er Lendorf, som indgav Lauritsen ideen om, 
at det nuværende kor skulle være levn af en ældre 
treskibet teglstenskirke, hvis nedre del blev omdan-
net til krypt ved en sekundær forhøjelse, f remgår af 
anden udgaven af biskop Engelstofts byhistorie 
(1880), hvori Lendorfs teori refereredes.26 Selv fast-
holdt Engelstoft i det store og hele sin tidligere, af 
Høyen prægede, opfattelse af den stående kirkes hi-
storie: en bygning, der efter branden 1247 rejstes fra 
øst m o d vest i løbet af mere end et halvt århundrede. 
Dog er teksten og noterne betragtelig udvidet som 
følge af kirkens restaurering og nye forskningsresul-



FORSKNINGSHISTORIE • DEBAT EFTER 1875 145 

tater. Spor af den ældste kirke var dog ikke påvist -
bortset fra et par »Tuffsten« - og derfor måtte Engels-
toft konkludere: »Den Bygning, som staaer nu, er af 
een Støbning, og Phantasien finder intet Holdepunct 
for Forestillingen om dens Forhold til den første Byg-
ning«. Man kan blot formode, at den har været i 
»Rundbuestil«, og den i kilderne omtalte krypt giver 
formentl ig forklaringen på det særsyn, at »en M u u r -
steenskirke i Spidsbuestiil nu staaer med en stor og 
skjøn Kryptkirke, fordi man nemlig, da den afløste 
Knuds Bygning, ikke ville lade den savne Noge t af 
hvad denne tidligere havde havt« (Byhistorie 27). 

De forskellige spor af forsvundne kapeller havde 
biskoppens særlige interesse, og han godtog ikke 
stiftsprovst Damgaards tolkninger af samme. Der -
imod undlod han bevidst at gå ind på de mange »in-
teressante og Gaadefulde Spørgsmaal, som dette 
Mindesmærke baade i det Hele og i det Enkelte f r em-
byder for Kunsthistorikeren, der søger Sporene af 
Tanker og Tider i Plan og Udførelse« (Byhistorie 40). 
D o g ville biskoppen ikke undlade at gøre læseren op-
mærksom på, at der herskede divergerende opfattel-
ser af bygningshistorien, hvorfor han refererede Len-
dorfs teori, ligesom han kort omtalte Fengers »Til-
læg« til Høyens afhandling. Endelig nævnte han, at 
en »anden Kunstkyndig« har ment at finde spor af 
den ældste kryptkirke i vestenden af den genskabte 
gotiske krypt.2 7 

Den ældste kirkes plads. Uanset divergerende opfat-
telser havde udgangspunktet for både Høyen og Fen-
ger været forvisningen om, at den bevarede S. Knuds 
kirke stod på samme sted som dens forgænger, den 
efter drabet på kong Knud opfør te bygning. D o g var 
der som ovenfor nævnt fra Herholdts og Helms ' side 
ytret en vis tvivl herom, vel nærmest fordi det ikke 

Fig. 58. Biskop C. T. Engelstofts skitse af kirkens 
bygningshistorie ifølge arkitekt Carl Lendorfs forkla-
ring 15. sept. 1874 (s. 144) Landsarkivet for Fyn. -
Bishop C. T. Engelstoft's sketch of the building-history of 
the church, according to an account by architect Carl Len-
dorf. 

før udgravningen af krypten var lykkedes at finde 
rester af en ældre bygning. 

I 1886, da man markerede 800-året for kongemor-
det ved udgivelsen af en monumenta l publikation om 
helgenskrinene i S. Knuds kirke, fremsatte initiativta-
geren til bogværket, assistent ved Oldnordisk M u -
seum, Henry Petersen, den opsigtsvækkende hypo-
tese, at S. Knuds kirke aldrig havde rummet helgen-
kongens levninger før efter reformationen, og at 
denne ære i virkeligheden t i lkom †S. Albani kirke, 
indtil den beordredes nedrevet 1542. Ifølge Henry Pe-
tersen, hvis argumentat ion udgik fra en læsning af 
Ælnoths helgenkrønike, var det således den nedrevne 
kirke, som måtte identificeres med den omtalte sten-
kirke syd for trækirken (»basilica australis«), ikke den 
store teglstenskirke, viet til S. Knud. Sidstnævnte op-
fattede han som en biskoppelig stiftelse for Knuds-
brødrene, opfør t af tegl, og fornyet af biskop Gisico 
efter brand.2 8 

Henry Petersens forestilling om det indbyrdes for-
hold mellem trækirken, S. Albani og S. Knud syntes i 
første omgang at have vundet udbredt bifald,29 uan-
set at det ved hans udgravninger på Albani Torv i 
sommeren 1886 kun lykkedes at påvise få rester af 
kirken, som havde været af granitkvadre. 

Fenger gør status. Ved Det kirkehistoriske Selskabs 
møde i S. Knuds kirke, 27. aug. 1896, holdt Ludvig 
Fenger foredrag om kirkens bygningshistorie og 
havde her lejlighed til gøre status.30 Han opridsede 
her indledningsvis baggrunden for sit engagement i 
hele aldersspørgsmålet samt den diskussion, hans 
»Tillæg« til Høyens afhandling havde medfør t . Han 
erkendte, at hans syn på de tre hovedafsnits relative 
alder ikke havde vundet almindelig anerkendelse. 
Hertil k o m på det seneste Henry Petersens teori, der 
så at sige trak grundlaget væk under hans egen for-
tolkning, som netop forudsatte tilstedeværelsen af en 
ældre, etapevis fornyet Knudskirke. 

På denne baggrund følte han det berettiget at gen-
fremsætte sin teori, ikke så meget for at berige den 
med nye argumenter, men mere for at benytte lejlig-
heden til ved illustrationer at tydeliggøre de af ham 
anførte kunsthistoriske og tekniske begrundelser. 
Indledningsvis understregede han, at hvor der som 
her ikke fandtes nogen nedskreven middelalderlig 
bygningshistorie, men kun mere eller mindre tilfæl-
dige notitser, så var og blev bygningen selve hoved-
dokumentet . Her gik »Syn før Sagn«. 

Fengers argumenter skal her ikke gentages, dog er 
der grund til at hæfte sig ved hans illustrationer samt 
de punkter, hvormed han tog til genmæle over for 
den nyeste teoridannelse (Lendorf, Henry Petersen). 

Tilstedeværelsen af en ældre Knudskirke på samme 
sted var ifølge Fenger en uomgængelig forudsætning 
for, at de af alle bemærkede indbyrdes forskelle i kir-
kens tre hovedafsnit lod sig forklare. De ville ellers 
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Fig. 59. Ludvig Fenger: Formodet plan af nedrevet 
†kor og †tværskib, tegnet med stiplede linjer på plan 
af nuværende kirke (s. 146). Hypotetisk er ligeledes 
angivelsen af middelalderlige altre. Efter Kirkehist-
Saml IV, 4, 642. - Ludvig Fenger: presumed plan of the 
demolished †chancel and †transept, drawn with dotted lines 
on the plan of the present church. The indication of medie-
val altars is also hypothetical. 

»være saa gaadefulde som nogensinde.« Han forestil-
lede sig, at denne af kong Knud påbegyndte kirke, 
der ad historisk vej vidstes bestemt som bispekirke 
og var udstyret med krypt , havde været et treskibet 
anlæg med apsider på såvel kor som et noget f r em-
springende tværskib. Hovedskibet havde formentlig 
haft triforier og enten fladt bjælkeloft eller åben tag-
stol. Kirkens længde og bredde havde næppe været 
meget mindre end murstenskirkens, og for at tyde-
liggøre forholdet mellem de to kirker bragte han en 
tegning (fig. 59), som i dag virker profetisk. 

De øvrige illustrationer var gengivelser (efter arki-
tekt Gnudtzmann) af profiler i piller, triforier og vin-
duer. Formålet hermed var at tydeliggøre Fengers 

grundlæggende påstand om den plan og orden, som 
herskede i kirkens fem vestlige fag, mens planløshed, 
som følge af manglende formsten, og forenklinger af 
profiler kendetegnede koret såvel som det yngste af-
snit, mellempartiet. 

Fenger fremhævede på ny sin bestemte opfattelse af 
kirkens afhængighed af nordtysk teglstensgotik og 
understregede i den forbindelse, at kirken ud fra en 
arkitekturhistorisk betragtning overhovedet ikke 
kunne tænkes opfør t før slutningen af 1200'erne. En-
delig måtte der have foreligget en generalplan for Gi-
sicos fornyelse af kirken, omfat tende en »Korsfløj samt 
mangesidet Chorafslutning«, idet kirken jo ikke opfør -
tes for en munkeorden, hvis regler indebar særlige 
krav om tarvelighed. 

Lendorfs tese afvistes med en anden forklaring på 
den omstændighed, at kryptens bærepiller var af gul-
lige teglsten og tilsyneladende sekundære i forhold til 
de mørkerøde og rigt profilerede arkadebuer. Dette 
var blot yderligere tegn på, at man ved korets op-
førelse havde genbenyttet et antal formsten fra Gisi-
cos byggeri, men da disse slap op havde måttet sup-
plere med tegl af anden bonitet og profileret ved sim-
pel t i lhugning med hammer og mejsel.31 Lendorfs fo-
restilling om et første kor med lavere loft i triforieni-
veau byggede på iagttagelsen af bjælkehuller; men 
disse var ifølge Fenger blot levn efter hvælvstillads 
eller et provisorisk korloft . 

Det lå i sagens natur, at Fenger ikke kunne godtage 
Henry Petersens opfattelse. Den syntes ham at hvile 
på en overfortolkning af historiske kilder, ikke på ar-
kæologiske vidnesbyrd. De i 1886 og senere foretagne 
udgravninger på Albani Torv viste egentlig kun det 
»vi alle vidste«, at resterne af S.Albani kirke måtte 
findes her. Der var heller intet overraskende i, at den 
havde været af granitkvadre med en tilbygning i tegl. 
Levn af en treskibet biskopskirke med krypt havde 
dr. Petersen ikke kunnet påvise. 

Damgaards sidste indlæg. Ludvig Fengers foredrag 
og afsluttende optræden som »sagfører for biskop Gi-
sico og hans bygmester« blev trykt i Kirkehistoriske 
Samlinger. Her fik den aldrende stiftsprovst D a m -
gaard mulighed for at f r e m k o m m e med en indsi-
gelse, hvori korets »førstefødselsret« endnu engang 
hævdedes.32 Stiftsprovsten havde hørt Fenger tale i 
kirken, men ikke læst hans tekst, hvis detaljerede be-
visførelse han egentlig ikke forholdt sig til. I stedet 
benyttede han anledningen til at genfremsætte sine 
gamle anskuelser, til dels i tilspidset form. 

Hans argumentat ion hvilede på to hovedforudsæt-
ninger: 1) Den eksisterende bygning stod på den 
gamle kirkes plads. 2) Den gamle kirke brændte helt 
ned 1247. På den baggrund kunne der ikke herske 
tvivl om, at munkene først havde opfør t koret som 
den for gudstjenesten vigtigste del. Han forestillede 
sig ydermere, at dette nye kor, der i lighed med for-
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Fig. 60. Udgravninger i krypten og øst for kirken 1908f. og 1915, j f r . fig. 151 og 279. 1:200. Tegning af Vilh. 
Petersen. - Excavations 1908 f . and 1915 in the crypt and east of the church, cf fig. 151, 279. 

gængeren udstyredes med en krypt , i første omgang 
færdiggjordes som en selvstændig, isoleret bygnings-
del. He rom vidnede indgangsdøren til krypten på ko-
rets sydside. Hvis koret havde været bygget op m o d 
en ældre bygning, ville der have været adgang til 
krypten herfra, men trods ihærdig søgen lykkedes det 
ikke at finde mindste spor heraf. Endelig hæftede han 
sig ved en blændet døråbning(!) i korgavlen, som 
skulle have givet adgang til selve koret, der tidligere 
lå lavere. 

Han betvivlede ikke, at kirkens vestlige del skyld-
tes Gisico, sml. indskriften. At vestafsnittet karak-
teriseredes af en slankere, mere gennemfør t profile-
ring var blot en naturlig følge af, at denne del var et 
halvt århundrede yngre og måske også skyldtes en 
dygtigere bygmester. Det mellemafsnit, som for-
bandt de to nævnte afsnit, måtte nødvendigvis - i det 
mindste dets nedre dele - være rejst inden Gisicos 
byggeri, da kirken ellers ikke var funktionsdygtig. 
Han var fortsat af den opfattelse, at den kirke, som 
brændte 1247, var en teglstenskirke. Bevis herfor så 
han i kryptens teglsatte brønd, i teglstensmure fra det 

nedrevne (Benedikts) kapel ved kirkens sydside, som 
havde været ældre end Gisicos byggeri; endelig næv-
nedes en mur af brændte sten, som under restaurerin-
gen var synlig »i nordre skib under de øverste piller«; 
sidstnævnte kunne dog ikke nærmere undersøges, da 
de nuværende piller hvilede herpå.3 3 

Helms havde tidligere belært Damgaard om det 
usandsynlige i hans oprindelige forestilling om, at 
kirken fra Knud den Helliges tid kunne have været af 
tegl (jfr. note 25). Såfremt man virkelig måtte accep-
tere dette og i stedet tænke sig en første kirke af gra-
nitkvadre, »saa staaer den Gaade endnu uløst, naar 
den Murstenskirke, som brændte 1247, er bleven op-
ført og har afløst hin ældre.« 

I 3. udgave af Traps Danmarksbeskrivelse, hvis 
tredie bind omhandler Odense (1898), refereredes de 
forskellige opfattelser af kirkens historie. Forfatteren 
var kgl. bygningsinspektør Jens Vilhelm Petersen, der 
som ung studerende havde hjulpet arkitekt Lendorf 
under hovedrestaureringen og herunder udfør t de af 
Helms ønskede opmålinger (fig. 56-57). Siden havde 
han som kirkens arkitekt givet tegninger til glasma-
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lerier (1890) og kongestol (1894). Vilh. Petersen f rem-
lagde de indbyrdes uforenelige teorier uden personlig 
stillingtagen: » O m Gangen i Bygningen har været 
den ene eller den Anden. . . maa foreløbig staa hen.« 

I den vejledning for besøgende, som skolebestyrer 
Hans Rasmussen udgav 1903, sluttede forfatteren sig 
helt til Henry Petersens opfattelse af forholdet mel-
lem trækirken, S. Albani og S. Knud. Hvad angik 
domkirkens bygningshistorie var han trofast over for 
Høyens udlægning. 

1908 måtte fundamentet fornyes under kryptens 
østligste pille, som var sunket betydeligt. Samtidig 
benyttede man lejligheden til at undersøge kirkens 
fundering uden for østgavlen. I kryptens gulv stødte 
arbejderne på et stort antal frådsten, og uden for kir-
ken mente Vilh. Petersen i første omgang at have 
fundet rester af en korrunding med kortårn (fig. 60), 
hvorfor det f r emkomne »syntes at bekræfte Professor 
Fengers Hypothese om, at der maatte have staaet et 
ældre Kor ved den nuværende St Knud.« 34 Den vi-
dere udgravning syntes ham imidlertid at dementere 
denne forestilling. Fundamenterne fortsatte nemlig 
videre m o d øst, og han var nu mest tilbøjelig til at 
tolke dem som levn af verdsligt byggeri, der allerede 
i middelalderen måtte være fjernet, da en række m u -
rede begravelser skar sig ned i fundamenterne. 

Imidlertid var Fenger og de øvrige deltagere i stri-
den om kirkens bygningshistorie nu alle døde, og det 
blev næste generation, som ved kritisk stillingtagen 
og fornyet undersøgelse af »hoveddokumentet« 
skulle træffe afgørelsen. 

A C C E P T A F F E N G E R S T O L K N I N G 

Tilslutningen til Fengers synspunkt skyldtes m u -
seumsinspektør Chr. Axel Jensen fra Nationalmuseet, 
der med rette er blevet kaldt »en af den historiske 
arkæologis grundlæggere«. Anledningen til at be-
skæftige sig mere indgående med S. Knuds bygnings-
historie var medarbejderskabet ved den af rektor 
H. St. Holbeck redigerede Odense Bys Historie, som 
u d k o m 1926. Allerede i begyndelsen af 1920'erne 
havde Jensen revideret kirkens beskrivelse til 4. ud-
gaven af Trap. Heri refereredes de modstr idende 
synspunkter, efterfulgt af denne konklusion: »Da 
Kirkemurene ikke er gennemstuderede i de senere 
Aar efter de nye bygningsarkæologiske Metoder, er 
Spørgsmaalet ikke endelig afgjort, men Fengers An-
tagelse har megen Sandsynlighed for sig.«33 Han gen-
nemfør te selv fra maj 1922 et nøje studium af kirkens 
mure og nedfældede året efter sine iagttagelser i en 
forbilledlig museumsindberetning, omhyggel ig og 
rig på iagttagelser. I februar 1924 meddelte han ved et 
foredrag i Oldskriftselskabet sine resultater, som i 
komprimere t fo rm forelå trykt i Byhistoriens afsnit 
om Odenses kirker.36 

Allerede i dispositionen af sin indberetning -
»langhusets fem vestfag (Gisicos bygning), langhu-
sets tre østfag (korpartiet) og langhusets to midtfag 
(yngste del)« - røbede Jensen sin tilslutning til Fen-
gers tolkning, således som det klart f remgik af den 
trykte redegørelse. Først måtte imidlertid spørgsmå-
let om forgængerkirken og Henry Petersens teori ta-
ges op til nyvurdering. Påstanden om, at der ikke i 
den stående bygning var levn af en ældre kirke kunne 
let afvises, idet kryptens vestvæg rummede frådstens-
murværk - et faktum, som med enkelte undtagelser 
var gået i g lemme og ikke hidtil havde spillet nogen 
rolle i diskussionen om kirkens bygningshistorie.3 7 

Hertil kom, at der ved nyere udgravninger i krypten 
samt uden for kirkens østgavl var f r emkommet levn 
af to korrundinger.3 8 Der kunne således ikke herske 
tvivl om, at de nævnte spor s tammede fra stenkirken 
til det af Erik Ejegod stiftede benediktinerkloster, 
hvis kor nyindviedes efter vendernes plyndringer 
1162. Foruden disse håndgribelige levn af en forgæn-
ger var - som Fenger så klart havde påpeget - selve 
den stående kirke med dens tre adskilte og i detaljerne 
indbyrdes divergerende hovedafsnit indirekte vidnes-
byrd om tilstedeværelsen af en ældre bygning, der 
kun gradvis var blevet fjernet. 

I sin redegørelse for den stående kirke fulgte Jensen 
som nævnt i hovedtræk Fenger, hvis analyse supple-
redes vedrørende såvel byggeriets gang og detaljer 
som i spørgsmål om den større arkitekturhistoriske 
sammenhæng. Hans nærlæsning af murværk indebar 
undersøgelser af teglformater og skiftegang - for-
hold, som han var den første til at inddrage i argu-
mentationen. 

»Gisicos Bygning«, karakteriseredes som et »kunst-
nerisk gennemtænkt Hele«, der i henhold til analyser 
ved arkitekt Knud Lehn Petersen var proportioneret 
ved kvadratur, triangulering og efter »det gyldne 
snit« (fig. 61). Trods oplysninger om brand 1304 
måtte vestafsnittet være fuldført i årene kort efter Gi-
sicos død 1301 og uden planændringer. Undersøgel-
serne i murværket viste således, at vestfacaden var 
samhørende med sidemurene og bevaret næsten helt 
op til den øverste spids, der blev fjernet ved opførel-
sen af tårnet. Det var derfor umuligt at afgøre, hvor-
ledes gavlen oprindelig havde været afsluttet. Han 
tolkede spor i facaden som levn af en blændingsde-
koration og forestillede sig, at vestgavlen havde rejst 
sig med mægtige kamme over højkirkens tag. H o -
vedhælvenes skulpturkapitæler ansås for at være af 
kridtsten i lighed med Nationalmuseets eksemplarer 
fra de nedrevne gråbrødrekirker i Odense og Svend-
borg. I modsætning til Helms mente han ikke, at det 
vestlige par, som kun er profilerede, indicerede no-
gen tidsforskel. 

Som et helt nyt momen t i diskussionen mente Jen-
sen at kunne påvise, at Gisico og hans bygmester 
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havde påbegyndt et nyt kor samtidig med fornyelsen 
af skibet. Beviset fandt han i en lille del af det stående 
kor, vestligst i nordre sideskibs ydermur, hvor såvel 
materiale som skiftegang (mørkerøde munkesten i 
regelmæssigt munkeskifte) skulle svare til skibets, 
mens koret i øvrigt var af gullige, f lammede sten, 
lagt i polsk skifte. 

Korbyggeriet måtte imidlertid være gået i stå og 
først genoptaget efter færdiggørelsen af skibet som en 
svag og mindre konsekvent gentagelse af dette. 
Krypten, der i det store og hele syntes korrekt rekon-
strueret, røbede ændringer i byggeplanerne. Således 
syntes arkaderne sekundært indsat i kryptens lang-
mure, og et påbegyndt arkadesystem på vestvæggen 
var opgivet. Man bemærker her, at Jensen tolkede 
sporene direkte modsat Lendorf, der mente, at arka-
derne var primære, kryptens vægpiller sekundære (se 
ovf.). 

Koret havde længe stået uden hvælv og uden tag-
gavle, som formentlig først var k o m m e t til efter ned-
rivningen af det gamle tværskib og opbygningen af 
mellempartiet. Jensen var enig med Fenger i at tids-

fæste denne del af bygningen til midten af 1400'erne, 
idet også han kombinerede mellempartiet med op-
lysningerne om Mogens Krafses pulpitur 1466, o m -
talen af mangel på tårn og sakristi i afladsbrevene 1471 
og 1477 samt endelig indvielsen 1499. Først efter op-
givelsen af tårnprojektet havde kirkens hvælvslag-
ning kunnet gennemføres helt. 

Også i spørgsmålet om »Gisicokirkens« arkitek-
turhistoriske stilling var Jensen i det væsentlige enig 
med Fenger. Selvom man måtte medgive Høyen, at 
den tårnløse vestfront og triforierne kunne minde om 
engelsk gotik, pegede alt andet - murværkets karak-
ter, profiler og dekoration - m o d Nordtyskland. Gi-
sicoindskriften, hvortil Helms fremhævede en paral-
lel i S.Jakobs kirke i Thorn , kendtes tillige fra den tyske 
ridderordens borg, Marienburg. Her og i en anden 
ordensborg, Rheden, fandtes ydermere store spids-
buede portnicher, et motiv, som formentl ig havde 
inspireret Gisicos bygmester. Triforierne kunne der-
imod være en afsmitning fra Roskilde domkirke, som 
næppe var afsluttet, da ombygningsplanerne i Odense 
fastlagdes.39 Et så sjældent mot iv som krypten med 
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Fig. 61. Knud Lehn Petersens 
analyse af Gisicobygningens pro-
portionering ved benyttelse af 
kvadrater og trekanter (s. 148). 
1:600. - Analysis by Knud Lehn 
Petersen of the proportioning of the 
Gisico building using quadrangles 
and triangles. 
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de åbne sidegange kendtes fra klosterkirken i Jeri-
chow samt fra Peter og Paulskirken i Brandenburg, 
fortilfælde, som allerede Fenger havde henledt op-
mærksomheden på. Jensen konkluderede, at »Gisicos 
Bygmester . . . har haft sine kunstneriske Forudsætnin-
ger i den nordtysk-baltiske Murstensgotiks Lande, 
og at han, hvad enten han har været tysk eller dansk 
af Fødsel, har været en dygtig og selvstændig Arki-
tekt, som ikke nøjedes med at efterligne andre, men 
paa visse Punkter gik sine egne Veje«. 

I Francis Becketts kunsthistorie, hvis andet bind om 
»Gotiken« u d k o m samme år som Jensens redegørelse 
i Byhistorien, blev Fengers, af Jensen konfirmerede 
kronologi taget til efterretning, omend Høyens efter-
følger på den kunsthistoriske lærestol fastholdt, at 
Knudskirken med dens fremspringende sideskibe og 
triforier kunstnerisk set pegede m o d England og ikke 
havde sidestykker i Nordtyskland. Det samme sagdes 
at gælde hovedhvælvenes st jerneform.4 0 

1924 påbegyndte Kunstakademiet under ledelse af 
arkitekt Ivar Bentsen en nyopmåling af S.Knud som 
led i skolens undervisning.4 1 Valget af det store m o -
nument var formentl ig inspireret af Chr. Axel Jensen, 
der i sin afhandling netop havde beklaget manglen på 
»nye tilfredsstillende Opmaalinger«.4 2 Skolearbejdet 
videreførtes fra 1929 ved to af de oprindelige delta-
gere, A.J.Mark-Nielsen og Palle Møller, med et stipen-
dium fra Ny Carlsbergfondet, der som tilsynsførende 
indsatte Chr. Axel Jensen, som havde indvilliget i at 
skrive forklarende tekst til en påtænkt udgivelse af 
tegningerne. Fra begyndelsen af 1932 var Palle Møller 
alene om opgaven, og 1935 afleverede han de næsten 
færdiggjorte tegninger til Nationalmuseet som et de-
posi tum.4 3 

C. G. S C H U L T Z ' U D G R A V N I N G E R 1946-47 

At den gotiske domkirke stod på samme plads som 
Knud den Helliges, og at denne havde været af fråd-
sten, kunne siden Chr. Axel Jensens redegørelse be-
tragtes som afgjort, omend erkendelsen heraf først 
for alvor slog igennem med udgravningerne efter kri-

44 

gen. 
De arkæologiske undersøgelser, som gennemførtes 

i flere etaper fra juli 1946 til februar 1947 (se nærmere 
s. 158f.), lededes af inspektør ved Nationalmuseet, 
arkitekt C. G. Schultz, men var iværksat på initiativ af 
arkitekturhistorikeren Vilh. Lorenzen.45 

Schultz havde utvivlsomt tænkt sig at udgive resul-
taterne af sine undersøgelser, men nye arbejdsopga-
ver beslaglagde hans tid i årene der fulgte, og han 
nåede ikke at genoptage og afslutte studierne af 
S. Knud inden sin død 1958.46 Hans fortolkning af det 
fundne aftegner sig nu hovedsagelig gennem en serie 
planer og rekonstruktionstegninger (fig. 63a-c, 64), 
hvortil k o m m e r avisinterviews47 og en delrapport,4 8 

mens hans foredrag om S. Knuds kirke, holdt i Fore-
ningen til gamle Bygningers Bevaring 1948, ikke er 
bevaret.49 

Hans store fortjeneste er fremdragelsen og fastlæg-
gelsen af en række hovedtræk i den nedrevne fråd-
stenskirke, der - ganske som Fenger havde forudsagt 
- var af omtrent samme udstrækning som teglstens-
kirken. Udgravningerne tegnede omridset af en tre-
skibet pillebasilika med svagt fremspringende tvær-
skib, der i lighed med koret var prydet af apsider. Af 
selve koret fandtes ingen sikre levn, men dets ud-
strækning fremgik af den underliggende, treskibede 
hallekrypt. I krypten, hvoraf rester som nævnt al-
lerede var kommet for dagen 1872, påvistes flere byg-
geetaper foruden levn af dens indretning med alter og 
brønd omkring et langstrakt fundament; sidstnævnte 
tolkede udgraveren som rester af den sarkofag, hvori 
Knud den Helliges levninger var blevet nedlagt 1095. 
Hermed syntes den historiske tradition og de arkæo-
logiske fund at harmonere på smukkeste vis. 

Foruden resterne af den oprindelige kirke f r em-
drog Schultz uden for teglstenskirkens østgavl yderli-
gere fundamentrester i fortsættelse af de levn, som 
allerede var påvist i århundredets første årtier. Disse 
tolkede han som spor af to yngre koranlæg, det sene-
ste samhørende med Gisicos kirkefornyelse. 

Schultz' opfattelse af frådstenskirkens bygningshi-
storie og arkitektoniske stilling kender vi nu kun gen-
nem rekonstruktionsskitser og sporadiske ytringer 
samt indirekte fra forfattere (Erik Horskjær, Harald 
Langberg), der drøftede disse spørgsmål med ham.5 0 I 
en første fase forestillede han sig, utvivlsomt inspire-
ret af Fenger (jfr. fig. 59), at koret muligvis havde 
været treskibet og udformet under indflydelse af en-
gelsk-normanniske anlæg (jfr. fig. 63a);51 men påvis-
ningen af søndre tværskibs apside (jfr. fig. 63b) f jer-
nede grundlaget for denne teori. Da han nogle år se-
nere redegjorde for biskop Sven Normands (ca. 1073-
1088) samtidige frådstenskatedral i Roskilde, rekon-
struerede han dennes forsvundne skib og kor i nøje 
analogi med fundene i Odense.5 2 O m v e n d t lod han 
sine forestillinger om S. Knuds vestafslutning farve af 
Roskildekatedralen, hvis velbevarede fundamenter af 
indgangspartiet viste et vestværk med to tårne o m -
kring et f remskudt midterparti .5 3 De ved kabellæg-
ning 1956 f remdragne fundamenter gav ham anled-
ning til en revideret rekonstruktion, som på yderst 
spinkelt grundlag udstyrede vestfacaden med cirku-
lære hjørnetårne omkring den fremskudte forhal (fig. 
63c) - en løsning, der primært spejler forfatterens 
kendskab til tysk kirkebyggeri fra ottonsk tid.54 

Også med hensyn til kirkens senere bygningshisto-
rie kan man kun følge Schultz' forestillinger på en-
kelte punkter. Et tema, han anslog allerede i det første 
avisinterview, var en mulig parallel med domkirken i 
Trondhjem, viet til en anden nordisk kongehelgen, 
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Fig. 62. U d g r a v n i n g i k ryp ten , j f r . fig. 66. Rester af f råds tenskryptens centra l rum, set m o d nordrækkens 
midters te fripille og n o r d v æ g g e n (s. 161). C. G. Schultz fot . 1946. - Excavation in the crypt, cf. fig. 66. Remains of 
the central area of the calcareous tufa crypt, looking towards the middle free-standing pillar on the north side and the north 
wall. 

Olav den Hellige. Ud fra denne f o r m o d n i n g tolkede 
han et halvcirkulært f u n d a m e n t uden for den n u v æ -
rende østgavl som levn af en rund bygning , tilføjet 
det oprindel ige ko r for at give he lgenkongens ær-
værdige levninger en mere storslået indfatning. 

Det lykkedes imidlert id ikke ved gravning i k r y p -
ten at f inde rester, s o m k u n n e bekræf te denne tanke. 
De få fundamente r , s o m f remdroges , pegede snarere i 
en anden retning, h v o r f o r Schultz på sin reviderede 
tegning (fig. 63b) udlagde det c i rke l formede f u n d a -
men t som rest af en korfor længelse m e d apsis. Sup-
plerende f u n d i k ryp tens nordøs t re h jø rne opfat tedes 
som levn af en o m b y g n i n g af koret m e d fladere apsis 
og tilføjelse af kor tå rne som i Viborg domki rke . 
D e n n e f o r m o d n i n g er fastholdt i den af Schultz g o d -
kendte korplan, s o m Langberg tegnede til sin b y g -
ningshistorie 1955. 

H v a d angik den nuværende bygning , så Schultz sig 
også i stand til at br inge nye vigt ige oplysninger, idet 
han fo ruden den ne top omta l te apside påviste dele af 

to store, tresidede fundamente r , som han men te 
måt te være levn af et af Gisico påbegyndt koranlæg, 
der ved s lutningen af 1300'erne blev opgivet til fordel 
for det nuværende . Det te k u n n e analogt m e d løsnin-
gen i Københavns Vor Frue og M a l m ø s S .Pe t r i være 
opbygge t som e t o m g a n g s k o r m e d f em sekskantede 
kapeller og i sidste instans røbe bygmes te rens ud -
gangspunkt i den nord tyske teglstensgotiks h o v e d -
m o n u m e n t , Mar ieki rken i Lübeck. 

Ved nærmere a fp røvn ing af denne hypotese havde 
Schultz åbenbart vanskeligt ved at få kapelkransen til 
a t h a r m o n e r e m e d de store tresidede fundamente r . 
Det f r emgår af en skitse (fig. 64), hvorpå han fo ruden 
kapellerne antydede omridse t af et s tort ok togona l t 
anlæg, u tv iv l somt en tanke, som udsprang af den fo r -
m o d e d e parallel m e d Trondh jem. Alternativt indteg-
nede han på en revideret rekons t rukt ionsplan et tresi-
det omgangskor , hvo r søjler adskiller hovedkor og 
o m g a n g . 

Tanken om et ot tekantet helgenskrin som østaf-
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slutning toges op af Erik Horskjær, der tænkte sig 
oktogonen helt af tegl og opført kort tid efter kirkens 
brand 1157.55 Denne forestilling har haft en vis fasci-
nationskraft og gentages af senere forfattere.56 

Bortset herfra har det efter Schultz' gravninger pri-
mært været frådstenskirken, som forskningsmæssigt 
har stået i centrum, hvor imod den stående kirkes 
bygningshistoriske problemer i det store hele betrag-
tes som afklarede. Den mest dybtgående vurdering af 
Schultz' materiale vedrørende frådstenskirken skyl-
des den tyske kunsthistoriker, Hubert Krins, der i sin 
afhandling fra 1966 om det ældste stenkirkebyggeri i 
Danmark tog kritisk stilling til kirkens plan og arki-
tektoniske forudsætninger.5 7 På næsten alle punkter 
tilsluttede han sig Schultz' rekonstruktionstegning, 
men påpegede dog, at der næppe var tilstrækkelige 
holdepunkter for at fastlægge korets ydre omrids, 
omend tanken om kortårne ikke afvistes. Imod an-
tagelsen af vestfronten som en totårnsfacade talte 
endvidere den omstændighed, at de formodede tårnes 
under rum i givet fald åbnede sig uforholdsmæssigt 
meget m o d sideskibene. 

Mens der således ifølge Krins kun kunne gisnes om 
udformningen af frådstenskatedralens østre og vestre 
afslutning, var det ubetvivleligt, at kirken havde væ-
ret en treskibet pillebasilika med apsisprydet kor og 
tværskib. Den kvadratiske korsskæring havde ikke 
været selvstændigt udskilt, da pillefremspring mang-
lede mod midtskibet, og det var således muligt, at 
tværskibene havde været lavere. 

Krins anså det med Schultz for sandsynligt, at den 
endnu ufuldfør te stenkirke, til hvis krypt kong Knuds 
levninger overførtes 1095, var påbegyndt straks efter 
kongens død 1086 for at danne r amme om en tilsigtet 
helgendyrkelse. Denne bygning, som kunne have 
stået færdig i andet årti af 1100'erne, var ikke nødven-

Fig. 63a-c. †Frådstenskirken. C. G. Schultz' rekon-
struktioner af grundplanen efter udgravningerne 
1946-47 og 1954 (s. 150, 158). 1:600. a. Grundplan 
1946 med formodet udformning af kor og skib. b. 
Revideret grundplan 1947 efter påvisning af kryptens 
vestforlængelse og skibets plan. c. Revideret g rund-
plan 1954 med hypotetisk vestfront, hvis forhal er 
tegnet 1950, mens de cirkulære tårne baserer sig på en 
registrering af fundamenter vest for kirken 1954. -
The †church built of calcareous tufa. Reconstructions of the 
ground-plan, drawn by C. G. Schultz after the excava-
tions in 1946-47 and in 1954. a. Ground-plan 1946 with 
supposed lay-out of chancel and nave. b. Revised ground-
plan 1947 after detection of the western extension of the 
crypt and the lay-out of the nave. c. Revised ground-plan 
1954 with hypothetical west front. The porch is drawn in 
1950, whereas the circular towers are based on the founda-
tions west of the church recorded in 1954. 

Fig. 64. Alternative forslag til teglstenskirkens kor 
ifølge udateret skitse ved C. G. Schultz. 1:600. Såvel 
et omgangskor (med og uden kapelkrans) samt en 
oktogonal korro tunde er antydet i forhold til de 
f remdragne fundamenter (s. 151). - Alternative propos-
als for the chancel of the brick-built church, according to an 
undated sketch by C. G. Schultz. 

digvis identisk med de f remdragne rester af selve kir-
ken, der kunne være ombygget , ligesom det med sik-
kerhed fremgik, at krypten var blevet. D o g syntes 
det, som om ændringerne samlede sig om korpartiet, 
hvorfor det på det foreliggende grundlag virkede 
sandsynligt, at de f remdragne fundamenter repræsen-
terede den oprindelige stenkirke. Udvidelsen af kryp-
ten og den nye apsisrunding kunne tænkes at stå i 
forbindelse med en korfornyelse efter branden 1157, 
og de polygonale fundamenter længere m o d øst re-
præsenterede snarest en ombygning efter branden 
1247. Krins tog ikke stilling til teorien om en oktogo-
nal korrotunde, men anførte blot, at den i givet fald 
snarest afspejlede oktogonen i Trondhjem (dateret 
1180-90) og derfor ikke, som nævnt af Horskjær, 
kunne hidrøre fra tiden kort efter 1157. 

Af stor vigtighed for forståelsen af frådstenskirkens 
arkitekturhistoriske stilling var spørgsmålet om, 
hvorvidt den historisk sikrede forbindelse til Eves-
ham-klosteret, etableret i tiden mellem 1095 og 1100, 
havde præget kirkens udformning. Ud fra kronolo-
gien ville det være mest sandsynligt, at en sådan ind-
flydelse havde kunnet gøre sig gældende i kirkens 
vestre del. Her pegede Krins på den bemærkelses-
værdige overensstemmelse i plan mellem frådstens-
og teglstenskirkens vestafslutning og nævnede m u -
ligheden af, at sidstnævntes hovedmot iv - den store 
niche - genspejlede forholdene på den oprindelige 
kirke. I så fald havde vestfronten i Odense muligvis 
udgjort en parallel til facaden på den benediktinske 
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klosterkirke i Tewkesbury (Gloucestershire), kun 20 
km fra det nu nedrevne Evesham kloster. I Tewkes-
bury, som påbegyndtes 1087 og indviedes 1121 domi-
neres vestfacaden af en dyb og høj niche i hele midt -
skibets bredde. 

Bortset fra denne mulige engelske indflydelse til-
hørte kirkens arkitektur helt traditionen fra den ældre 
saksiske bygningskunst , navnlig udformningen af 
korpartiet, og Krins nævnte som nærmeste paralleller 
S .Cyriakus i Gernrode, Quedl inburg (IV), S.Adal-
bert i Aachen og S. Kilian i Höxter . 

I middelalderbindet (1982) af den nyeste Byhistorie 
er der kun kortfattet gjort rede for S. Knuds byg-
ningshistorie.58 Der imod reviderede middelalderar-
kæologen Per Kristian Madsen i 1988 den gældende 
opfattelse af kirkens ældste historie.59 Ifølge Madsen 
var der grunde til at formode, at frådstenskirken al-
lerede fra starten havde været bestemt til biskops-
kirke, og at den monumenta le stenkirke kunne være 
påbegyndt som afløser for en trækirke allerede i 
1070'erne som markering af bispedømmets nye status 
efter stiftsdelingen i det foregående årti, svarende til 
opførelsen af biskopskirker i Dalby, Roskilde og År-
hus. At kirken i et brev fra kong Niels omtaltes som 
viet til Kristus og Maria, foruden til S. Alban og 
S. Knud, kunne muligvis opfattes som levn af en op-
rindelig dedikation til Kristus, svarende til forhol-
dene ved andre tidlige kirker. 

Hvad angik bygningens arkitektoniske afstamning 
fastslog Madsen, at de engelske munke under alle 
omstændigheder kun kunne have øvet indflydelse på 
skibet og vestafslutningen, da østpartiet som bekendt 
stod under opførelse ved deres ankomst; men i øvrigt 
var engelsk indflydelse på det danske kirkebyggeri 

allerede til stede på et tidligere tidspunkt. Han rejste 
endvidere spørgsmålet om, hvorvidt munkene over-
hovedet var involveret i beslutninger om kirkens 
form. Krins' sammenligning med Tewkesbury-faca-
den afvistes og i stedet foresloges en totårnsfront med 
smal forhal i analogi med den ældste Mikkelskirke i 
Slagelse, opfør t af Roskildebispen Sven Normand . 
Udgraveren af frådstenskirken i Slagelse, Olaf Olsen, 
hældede derimod til Krins' opfattelse af en mulig en-
gelsk indflydelse på vestfrontens udformning, for-
midlet af munkene fra Evesham.6 0 

Det seneste indlæg i debatten om den ældste 
S. Knuds kirke skyldes Axel Bolvig,61 der i lighed med 
Madsen opfattede frådstenskirken som resultat af øn-
sket om at markere stiftsdelingen med en m o n u m e n -
tal stenbygning. Kirken tænktes derfor påbegyndt i 
1070'erne i et område uden for den egentlige bybe-
byggelse, analogt med situationen ved andre stifts-
byer. Kirkens vestafslutning havde ifølge forfattteren 
haft tvillingetårne. 

Som afslutning på denne redegørelse for de skif-
tende synspunkter på S. Knuds kirkes bygningshisto-
rie kan det konstateres, at hovedtrækkene i den stå-
ende kirkes historie, som i forrige århundrede gav 
anledning til så store meningsforskelle, siden Chr. 
Axel Jensens redegørelse er betragtet som afklaret. 
Efter C. G. Schultz' udgravning af forgængerens fun-
damenter har forskningen derfor ensidigt været kon-
centreret omkr ing frådstenskirken. Hvad dennes 
fo rm og stil angår, gælder dog fortsat Huber t Krins' 
ord om nødvendigheden af fortsatte arkæologiske 
udgravninger, såfremt man skal nå til en mere an-
skuelig og i detaljerne præcis forestilling om dette 
hovedmonument blandt vore tidlige stenkirker.62 
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Fig. 65. F o r m o d e t plan af †frådstenskirken på grundlag af udgravn inger ved C . G . S c h u l t z 1946-47. 1:300. Tegnet af Torben H j e l m 1981. - Hypothetical 
ground-plan of the †church built of calcareous tufa, based on the excavations by C. G. Schultz 1946-47. 
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Fig. 66. Plan over udgravninger i og omkr ing kirken 
1946-47 (C .G.Schul tz ) , 1956 (Stadsingeniøren) og 
1993 (Eskil Arentoft).  1:300. Tegnet af  Torben Hje lm 
1981 med suppleringer af  HJ 1993 og MN 1995. - Plan 
of  the excavations inside  and  around  the church in 1946-47. 



Fig. 67. Skemat i sk plan af †frådstenskirken, j f r . fig. 65, m e d angivelse af s t rækmurenes f o r m o d e d e for løb. 1:300. Tegnet af MN 1995. - Schematic ground-plan 
of the church built of calcareous tufa, cf. fig. 65 with indication of the assumed courses of the support walls. 
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Fig. 68. Udgravning i krypten, j f r . fig. 66. Rester af frådstenskryptens nordside, set m o d hjørnet mellem 
centralrum og apsis med vægpille (s. 161). C. G. Schultz fot. 1946. - Excavation in the crypt, cf. fig. 66. Remains of 
the north side of the calcareous tufa crypt, looking towards the corner between the centre-area and the apse with wall-pillars. 

I N D L E D N I N G 

I forskningsoversigten (s. 142f) er redegjort for 
omstændighederne omkring den gradvist våg-
nende erkendelse af, at den nuværende kirke var 
en etapevis, over flere århundreder opført af-
løser for en ældre bygning på samme sted. Sam-
mesteds er beskrevet påvisningen af hovedtræk i 
denne forgængers grundplan. 

C. G. Schultz' første udgravningskampagne i 
t idsrummet juli-oktober 1946 omfattede under-
søgelser i den nuværende krypt samt uden for 
kirken, dels ved korets ydermure og herunder 
navnlig på det østover faldende terræn op til 
korgavlen, dels ved nordmuren vest for Valken-
dorfs kapel. Herved lykkedes det at fremdrage 
levninger af frådstenskirkens krypt og tværskib 
samt fundamenter til yderligere to koranlæg.63 

På baggrund af de opsigtsvækkende resultater 
tilvejebragtes økonomisk grundlag for at vide-
reføre undersøgelserne med henblik på at fastslå 
den ældste stenkirkes samlede udstrækning og 
hoveddisposition. Arbejdet, der kunne gennem-

føres sideløbende med fornyelsen af kirkens var-
mesystem, omfattede en række sonderinger i 
skibet samt en fuldstændig udgravning af kon-
sistoriesalen.64 

C. G. Schultz nåede aldrig at publicere sine 
udgravninger, som han i øvrigt håbede at kunne 
udstrække til området uden for den nuværende 
kirkes vestgavl.65 Til belysning af udgravningen 
foreligger der ti måleblade, en række notater og 
skitser (i lommebøger) foruden fotografier og 
bygningsdetaljer, hovedsagelig formsten fra den 
gotiske kirke. Hertil kommer diverse sammen-
tegninger og tolkningsforslag. Beklageligvis er 
der ikke - bortset fra en delrapport - udfærdiget 
nogen beskrivelse, hvorfor de mange forhold, 
som i første række er registreret på målebladene, 
undertiden er vanskelige at fortolke. Den her 
fremlagte sammenfatning er derfor behæftet 
med usikkerhed, og adskillige iagttagelser har 
ikke kunnet inddrages på en rimelig sikker måde 
- forhold, som må tages i betragtning ved læs-
ningen af den efterfølgende redegørelse. Som 
anført på s. 137f er beskrivelsen inddelt i en 
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række hovedafsnit, der i flere tilfælde er yderli-
gere underdelt. 

MATERIALER O G T E K N I K 

Det fremgår såvel af de endnu synlige bygnings-
levn i krypten som af fotografier og måleblade 
fra udgravningen 1946-47, at kirken var opført 
af frådsten og marksten. 

Fundamenterne, hvis dybde ikke blev under-
søgt, var af marksten og havde regelmæssige si-
der, sat af udsøgte sten. Dette forhold iagttoges 
tydeligt langs fundamenternes indersider, men 
gælder formentlig også ydersiderne, som dog 
kun konstateredes ved apsiden og søndre kor-
sarm (fig. 70). Selvom det ikke er registreret, må 
fundamentstenene - i det mindste for de øvre 

Fig. 69. Rester af frådstenskirkens krypt: Vestforlæn-
gelsens vestvæg (s. 159). Murværket uden for grav-
kælderens væg er rekonstrueret, formodentl ig af 
C. G. Schultz, j f r . fig. 66. HJ fot. 1994. - Remains of 
the crypt of the church built of calcareous tufa: the west wall 
of the western extension. The masonry outside the walls of 
the burial vault is reconstructed, probably by 
C.G. Schultz, cf. fig. 66. 

Fig. 70. Udgravning i konsistoriet, j f r . fig. 66. Mark -
stensfundament til frådstenskirkens tværskib, set fra 
syd (s. 159). C. G. Schultz fot. 1946. - Excavation in 
the consistorium, cf. fig. 66. Boulder foundation for the 
transept of the church built of calcareous tufa, seen from the 
south. 

skifters vedkommende - være henlagt i kalk-
mørtel. 

Fundamenterne var udlagt som strækmure og 
har således fikseret kirkens grundrids ved konti-
nuerlige murforløb, ubrudte af arkader og andre 
muråbninger6 6 - en teknik, der er velkendt fra 
tidens byggeri både i ind- og udland.67 

På strækfundamenterne har man forberedt 
opførelsen af murene med et eller to afretnings-
skifter i frådsten, der var et ideelt grundlag for 
udmåling af mure og piller. Også denne praksis 
er påvist i andre af periodens frådstenskirker.68 I 
flere tilfælde repræsenterede disse nedre afret-
ningsskifter i øvrigt det eneste bevarede levn af 
murværk. 

Både afretningsskifterne og de egentlige mure 
og piller er udført som kassemure med facader af 
frådsten omkring en kerne af marksten og fråd-
stensstumper. Bevarede murstrækninger, sup-
pleret med målebladenes og fotografiernes vid-
nesbyrd viser, at facadernes frådsten som regel 
var lagt i vandrette skifter (jfr. fig. 62, 69), hvis 

11* 
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Fig. 71. Udgravning i søndre sideskibs 8. og 9. fag, 
j f r . fig. 66. Frådstenskirkens fundamenter er f rem-
draget inden for den nuværende kirkes mure (s. 159). 
C. G. Schultz fot. 1947. - Excavation in the 8th and 9th 
bays of the south aisle, cf fig. 66. The foundations of the 
church built of calcareous tufa are exposed inside the walls 
of the present church. 

højde oftest lå mellem 9 og 11 cm,69 øjensynlig 
svarende til vandrette støbeskifter. 

Sikre murtykkelser over sokkelniveau er intet-
steds påvist. Ganske vist fremdroges en s tump 
af nordre korsarms vestmur, der var 140 cm 
svær, samt et stykke af søndre korsarms gavl, 
hvis kraftigere dimensionering (165 cm) må 
skyldes særlige forhold her. I begge tilfælde re-

præsenterede disse murstrækninger imidlertid 
kun afretningsskiftet. Der kan næppe være tvivl 
om, at selve det opgående murværk har været 
spinklere, og at afretningsskiftet trådte mere el-
ler mindre frem i gulvniveau, således som det 
sås ved skibets pillerækker og andetsteds i kir-
ken.70 Det må endvidere anses for sandsynligt, 
at murene udvendig har hævet sig over en †sok-
kel, hvis profil og dybde der naturligvis kun kan 
gisnes om. Noget lignende gælder pillerne, hvis 
bredde på ca. 145 cm angiver en dimensionering 
af arkademurene svarende til nordre korsarms. 

Der foreligger ikke oplysninger om murbe-
handlingen; men utvivlsomt har facadernes fråd-
sten i lighed med forholdene andetsteds været 
dækket af pudslag, der har givet murene karak-
ter af homogene, strukturløse flader, hvori åb-
ningerne - arkader, døre og vinduer - stod som 
skåret ud.71 

G R U N D P L A N 

Frådstenskirkens grundplan blev som nævnt er-
kendt i hovedtræk ved undersøgelserne 1946-47 
(jfr. forskningsoversigten s. 150 og ovf.). U d -
graveren konstaterede, at den ældste stenkirke 
havde været et treskibet anlæg med let f rem-
springende tværskib samt kor med underlig-
gende krypt, der senere var forlænget mod vest; 
både kor og korsarme var prydet med apsider. 
Kirkens udstrækning m o d vest blev også fast-
lagt, uden at det dog lykkedes at skabe klarhed 
over facadens nærmere udformning. Her som 
andetsteds savnes en påvisning af bygningens 
ydre murflugter, der kun delvis fremdroges for 
tværskibets vedkommende. 

Krypt. Hovedtrækkene i krypten var føl-
gende: En omtrent kvadratisk hallekrypt med 
dyb styltet apsis og to vestlige anneksrum (ned-
gange?) er senere udvidet m o d vest til omtrent 
midt i tværskibet. 

Den styltede apsides indre omrids med en dia-
meter på ca. 685 cm og en dybde af ca. 520 cm 
kunne bestemmes ud fra rester af indersiden, 
som for de to tredjedeles vedkommende, inklu-
sive hjørnet, var bevaret mod nord (fig. 68), 
mens kun en lille strækning af søndre del blev 
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Fig. 72. Udgravning i krypten, j f r . fig. 66. Rester af centralrummets midterste fripille i nordrækken, set fra 
nordvest m o d fundament til sarkofag (s. 162). C. G. Schultz fot. 1946. - Excavation in the crypt, cf. fig. 66. Remains 
of the middle free-standing pillar on the north side of the centre-area, seen from the north-west, towards the foundation for a 
sarcophagus. 

påvist, den samme som fremdroges 1909 (jfr. 
fig. 60). 

Af kryptens oprindelige hovedrum påvistes 
dele af nordvæggen, de vestre hjørner og grund-
ridset af to hermed sammenhørende annekser, 
formentlig levn af indgangskorridorer. Rummet 
havde således i øst-vestaksen været 904 cm 
langt, i bredden ca. 860 cm. Sidstnævnte dimen-
sion kunne dog kun omtrentlig bestemmes, idet 
ingen levn af rummets søndre væg var bevaret. 
Murresterne viste endvidere, at nordvæggen 
(jfr. fig. 62) havde haft et svagt fremspring (6 
cm), hvoraf det østre hjørne alene var bevaret 
og bredden følgelig ukendt. Endvidere konsta-
teredes i sydvesthjørnet en fals, hvis pendant i 
det nordre hjørne imidlertid stod mindre klart. 

Rummets vestvæg, som bortset fra hjørnerne 

og dele af tværskibets s trækmur forsvandt i for-
bindelse med vestforlængelsen, var gennembrudt 
af to ca. 150 cm brede åbninger, som forbandt 
det med de to omtrent kvadratiske anneksrum, 
hvis vestvægge lå ca. 300-310 cm vest for ho-
vedrummets og var forsynet med en lille ni-
che(?) nærmest de ydre hjørner. 

Ved undersøgelsen sås endvidere rester af de 
2x6 fripiller, som havde delt den forlængede 
krypt i tre omtrent lige brede skibe. I nordræk-
ken fandtes spor og levn af de fem, i syd tre, 
hvortil kom to vægpiller langs apsidens nord-
side. De to vestligste pillepar var sekundære og 
samtidige med kryptens forlængelse, men en 
række forhold tyder på, at de øvrige - med en 
enkelt undtagelse - heller ikke repræsenterede 
det oprindelige støttesystem (se ndf.). 
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Udgraveren fandt herudover levn af to ind-
retninger, der tolkedes som henholdsvis alter-
bord og sarkofag. Sammen med den endnu be-
varede brønd har de udgjort fokuspunkterne i 
krypten. 

Alterbordet (jfr. også s. 548), der stod i apsi-
dens midte, gav sig kun til kende gennem et 
kalkmørtelaftryk af dets nordvestre hjørne samt 
nogle syldsten under søndre del af det nedbrudte 
bord. På dette beskedne grundlag rekonstrue-
rede Schultz et alter, der i nord-syd var 110 cm, i 
øst-vest 50 cm. 

Fire meter vestligere, i østenden af kryptens 
hovedrum, fandtes rester af sarkofagens neder-
ste, 17 cm høje sokkelskifte (fig. 72), hvis østre 
halvdel var borttaget af funderingen til den nu-
værende krypts midterpille. Frådstensmurvær-
ket var ca. 93 cm bredt i vestenden og dets svagt 
konvergerende langsider, som var bevaret i 85 
cm's længde, havde skråt affasede hjørner. Det 
fo rekommer ikke urimeligt at tolke dette mur -
værk som podium for den stenkiste (se grav-
minder), der ifølge Ælnoths krønike modtog 
kong Knuds jordiske levninger ved den højtide-
lige overflytning fra trækirken S.Albani i for-
året 1095.72 

Fig. 73. Udgravning i eftermiddelalderlig gravkæl-
der, j f r . fig. 66. Bundskifter af vestvæg i frådstens-
kryptens søndre anneksrum, set fra nord (s. 161). 
C. G. Schultz fot. 1947. - Excavation in the post-medie-
val burial vault, cf. fig. 66. The bottom courses of the west 
wall in the southern annex of the calcareous tufa crypt, seen 
from the north. 

Umiddelbart over det bevarede frådstenspo-
dium fandtes søndre del af en firkantet, to skif-
ter høj †opbygning i munkesten. Omfanget og 
formålet med denne indretning, hvis øverste be-
varede skifte lå 49 cm under nuværende gulv, 
kan der kun gisnes om; men den viser, at sarko-
fagen er blevet fjernet inden opførelsen af den 
gotiske krypt. 

Udgraveren konstaterede levn af †gulve i for-
skellige niveauer. Der var utvivlsomt tale om 
støbte, op til 20 cm tykke kalkmørtelgulve.7 3 

De ældste og dybeste gulvlag i apsis og det op-
rindelige hovedrum lå 80-90 cm under nuvæ-
rende kryptgulv.7 4 Endvidere rummede apsis 
levn af to højereliggende gulve, henholdsvis 63 
cm (ved nordvesthjørnet af det formodede alter-
bord) og 52 cm (vest for sydrækkens østre fri-
pille) under niveau. Det førstnævnte var for-
mentlig levn af en alterforhøjning, mens det an-
det udtrykkeligt er betegnet som »højere gulv«. 

Gransker man kryptens grundplan nøjere og 
analyserer udgravningsmaterialet for herigen-
nem at danne sig et billede af den oprindelige 
disposition og de senere ændringer, fremstår 
følgende billede: 

Den oprindelige krypt (fig. 74b) var indrettet i 
apsis og det næsten kvadratiske korfag. Det fal-
der straks i øjnene, hvor uharmonisk det be-
varede støttesystem indpasser sig i denne grund-
plan, hvis proportioner har svaret til selve ko-
rets. Disharmoniske i så henseende er navnlig 
hovedrummets fripiller, der hverken respekterer 
nordvæggens bevarede murfremspring eller 
markerer regelmæssigt fordelte nord-sydakser. 

Særligt påfaldende er den rektangulære pille 
på grænsen mellem apsis og hovedrum. Ifølge 
udgraveren var den opbygget af to adskilte dele, 
af hvilke den østre udgjordes af en mindre, 
tværrektangulær pille, den vestre - der kun af-
tegnede sig som et aftryk - af en større, kvadra-
tisk. På denne baggrund forekommer det sand-
synligt, at den østre del repræsenterede resterne 
af en oprindelig pille, som var bibeholdt og sup-
pleret ved kryptens ombygning. Den udmærker 
sig nemlig ved, at dens vestre side ligger ca. 
10-15 cm vestligere end hovedrummets østvæg 
og således på sin fremspringende del har kunnet 
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Fig. 74a-b. Rekonstruktionsplaner af krypten. 1:150. a. Den udvidede krypt (s. 164, j f r . fig. 65). Tegnet af Torben 
Hje lm 1981. b. Den oprindelige krypt (s. 162). Tegnet af HJ 1995. - Reconstructed ground-plans of the crypt. a. The 
extended crypt. b. The original crypt. 
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Fig. 75. Udgravning ved nordre del af kryptens vestvæg, j f r . fig. 66. Rester af frådstensmurværk fra kryptens 1. 
og 2. skikkelse (s. 165). C. G. Schultz fot. 1946. - Excavation beside the northern part of the west wall of the crypt, cf. 

fig. 66. Remains of calcareous tufa masonry from the 1st and 2nd phases of the crypt. 

bære smalle skjoldbuer langs væggen, ganske 
svarende til fremspringene i hovedrummets 
vesthjørner og på nordvæggen. Hvorvidt de øv-
rige oprindelige fripiller har haft samme rektan-
gulære form, lader sig ikke afgøre,75 men under 

Fig. 76. Rester af frådstenskirkens krypt: Vestforlæn-
gelsens nordre, delvis rekonstruerede pille, set fra 
nordvestre hjørne af eftermiddelalderlig gravkælder 
(s. 165). HJ fot. 1993. - Remains of the crypt from the 
church built of calcareous tufa: the northern pillar in the 
western extension, partly reconstructed, seen from the 
north-west corner of the post-medieval burial vault. 

alle omstændigheder må kryptens hovedrum 
være tænkt med fire centralt anbragte hvælv-
piller, en komposit ion, der kendes fra en lang 
række ældre og samtidige krypter.7 6 

I apsis har der ligeledes været to pillepar, og 
herudover har hvælvene skullet hvile på forlæg 
i selve muren, mens de i hovedrummet som 
nævnt har haft vederlag i skjoldbuer foruden i 
de fire fripiller. Det er uvist, hvorledes selve 
hvælvslagningen har været tænkt i enkeltheder, 
om der har været tale om krydsende tøndehælv 
med parabellignende buer eller regulære grat-
hvælv, skilt af brede gjordbuer. 

Vestvæggens døre, som er svagt asymmetr i-
ske i forhold til midteraksen, har givet adgang 
til små rum, hvorfra der udgik trappeløb til kir-
ken. Muligvis repræsenterer rummenes let skrå-
nende ydersider ansatsen til trappetrin; i så fald 
kan der have været tale om kvartcirkulære trap-
peløb. En fordybet rille i resterne af den søndre 
bueåbnings vange nærmest hjørnet (jfr. fig. 74b) 
tyder på, at der her mellem hovedrum og ind-
gangskorridor har været †dørfløje(?)77 

Den udvidede krypt (fig. 74a) er tilvejebragt ved 
en forlængelse m o d vest f rem til omtrent mid-
ten af tværskibet, hvorved det samlede krypt-
areal øgedes med hen ved en tredjedel. Arbejdet 
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indebar nedbrydning af det gamle hovedrums 
vestvæg på nær hjørnerne, som måtte respek-
teres af hensyn til deres funktion som korbue-
fundamenter. I det forlængede rum opstilledes 
12 nye fripiller i samme længdeakser som tid-
ligere, men forskudt mod vest, og apsisrundin-
gen forsynedes tillige med vægpiller. Tværak-
sernes forskydning m o d vest indebar som oven-
for beskrevet en ombygning af den tværrektan-
gulære pille mellem apsis og hovedrum, hvis 
plan nu fremtrådte som et rektangel, orienteret 
efter længdeaksen. 

Den mest nærliggende forklaring på omdis-
poneringen af fripillernes placering må være øn-
sket om at tilvejebringe en så regelmæssig rytme 
som muligt, under hensyntagen til de tre afsnit 
man var bundet til at respektere: apsis, hoved-
rum og den lidt smallere forlængelse. De tre af-
snits betydning kan ydermere aflæses af dimen-
sioneringen af pillerne, hvis bundskifter er kraf-
tigst i det gamle hovedrum og spinklere i den 
smallere vestforlængelse foruden i apsiden.78 

Piller. Bortset fra de rektangulære piller på 
grænsen mellem apsis og hovedrum har de alle 
kvadratisk plan. Detaljerne i deres opbygning er 
ukendte, men de bedst bevarede levn sandsyn-
liggør, at der har været tale om murede piller 
med skråkantede sokler over en trinvis aftrappet 
plint. Dette forhold fremgår af sydrækkens øst-
ligste fripille (fig. 77), hvis tre nedre skifter viste 

Fig. 77. Udgravning i krypten, j f r . fig. 66. Rester af 
frådstenskryptens søndre fripille i apsis, set fra nord 
(s. 165). C . G . S c h u l t z fot. 1946. - Excavation in the 
crypt, cf. fig. 66. Remains of the south free-standing pillar 
in the apse of the calcareous tufa crypt, seen from the north. 

Fig. 78. Udgravning i krypten, j f r . fig. 66. Rester af 
frådstenskryptens apsisrunding i nord med sekundær 
vægpille, set fra vest (s. 165). Erik Moltke fot. 1946. -
Excavation in the crypt, cf. fig. 66. Remains of the north-
ern part of the apse-rounding of the calcareous tufa crypt, 
with secondary wall pillar, seen from the west. 

en trinvis aftrapning og i det øverste aftryk af en 
yderligere indtrukket fortsættelse. Denne kan 
have været udstyret med skråkantsokkel, hvis 
man tør slutte ud fra apsidens nordvestre væg-
pille (fig. 79). Sidstnævnte, der i lighed med den 
anden rest af apsidens vægpiller tydeligvis var 
sekundær (jfr. fig. 78), hvilede på en ca. 34 cm 
høj plint, hvorover en 15 cm høj skråkantsokkel 
formidlede overgangen til den 46 cm brede 
pille. 

I sin udvidede skikkelse blev krypten for-
mentlig udstyret med grathvælv, skilt af gjord-
buer. Langs apsisrundingen hvilede disse hvælv-
buer på fremspringende piller, af hvilke den 
nordvestre tydeligvis havde en drejning i ret-
ning af den nærmeststående rektangulære fri-
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Fig. 79. Rester af apsidens nordvestre vægpille (s. 
165). Plan og opstalt på grundlag af skitser ved C. G. 
Schultz 1946. 1:10. Tegnet af HJ 1995. - Remains of the 
north-west wall pillar in the apse. 

pille. I kryptens øvrige afsnit har man ladet 
hvælvene hvile på forlæg i murværket , da det 
formentlig ville have været for pladskrævende at 
opmure et system af vægpiller langs de eksiste-
rende mure, der ikke lod sig ændre. Omdannel -
sen af apsidens støttesystem viser, hvor snæver 
indbygningen af vægpiller her gjorde passagen 
langs rundingen. 

Udgravningen gav ingen klare antydninger af 
de ændrede adgangsforhold i den udvidede 
krypt. 

Kor. Det omtrent kvadratiske, apsisprydede 
kor kendes kun indirekte gennem omridset af 

kryptens indre. Alt murværk er nedbrudt ved 
senere ombygninger, bortset fra en s tump af ap-
sidens nordre fundament . Dettes ydre krumning 
harmonerer imidlertid ikke med indersiden af 
kryptens apsis, men er udsnit af en cirkel med 
større diameter. Schultz tolkede dette som resul-
tat af en ændring af koret(?), omfattende kvadra-
tiske kortårne og en fortykkelse af korets side-
mure (jfr. fig. 63b-c).79 Der er imidlertid intet i 
det fremdragne, som antyder en ommur ing af 
fundamentet , hvorfor man enten må forestille 
sig, at det har været uregelmæssigt afgrænset, 
eller at korafslutningens yderside har haft en 
form, som adskilte sig fra indersidens. Det må 
heller ikke glemmes, at fundamentets krone, 
dvs. udgangspunktet for det opgående mur -
værk, ikke er bevaret, og at ydersiden kan have 
været aftrappet på en mindre regelmæssig 
måde.80 Måske er det apsisfundamentets tilsyne-
ladende anomali, der har ledt Schultz f rem til 
antagelsen af kortårne, - en prydelse af korpar-
tiet, som i øvrigt var almindelig ved tidens stor-
kirker.81 Der er dog ikke påvist konkrete levn af 
de formodede tårne, og den rest af nordtårnets 
fundament , som angives på rekonstruktionsteg-
ningerne (jfr. fig. 63b-c og 66), er udokumen-
teret.82 

Tværskibets udstrækning og dets udstyr med 
østapsider fremgik af udgravningen, der påviste 
mindre strækninger af begge gavle, den nordre 
med det indvendige vesthjørne (jfr. fig. 80), den 
søndre med det udvendige østre samt ansatsen 
til tværskibsapsiden. Endvidere viste resterne af 
den nordvestre korsskæringspille (fig. 85), at 
kirken ikke har haft selvstændig korsskæring, 
idet pillen manglede pilasterforlæg m o d midt-
skibet, der således må have strakt sig kontinuer-
ligt f rem til korbuen. Der imod havde pillen for-
læg mod øst til en bue i kirkens længderet-
ning. 

Skibets længde, bredde og inddeling er også 
rimelig velbelyst; dog kendes kun den omtrent-
lige placering af sideskibenes vægge, mens de 
ydre murflugter overalt var forsvundet ved op-
førelsen af teglstenskirken. Det fremgik, at det 
treskibede langhus havde været delt af arkade-
mure, hvilende på omtrent kvadratiske piller 
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Fig. 80. Udgravning ved kirkens nordside ud for 5. 
fag, jfr . fig. 66. Rester af frådstenskirkens nordre 
tværskib, hvis gavlmur og mørtelgulv er set m o d den 
nuværende kirkes 5. støttepille (s. 166). C. G. Schultz 
fot. 1947. - Excavation on the north side of the church 
beside the 5th bay, cf. fig. 66. Remains of the north transept 
of the church built of calcareous tufa; the gable wall and 
mortar floor of the transept can be seen in front of the 5th 
buttress of the present church. 

Fig. 81. Udgravning ved kirkens nordside ud for 5. 
fag, j f r . fig. 66. Rester af frådstenskirkens tværskib, 
hvis indvendige nordvesthjørne er synligt (s. 166). 
C. G. Schultz fot. 1946. - Excavation on the north side of 
the church beside the 5th bay, cf. fig. 66. Remains of the 
transept from the church built of calcareous tufa; the interior 
north-west corner of the transept is visible. 

Fig. 82. Udgravning ved vestsiden af 9. fripille (k) i 
nordre arkaderække, j f r . fig. 66. Rester af frådstens-
pille ses fremdraget under ottekantet postament, til-
hørende Gisicobygningens profilerede pille (s. 167). 
C. G. Schultz fot. 1947. - Excavation on the west side of 
the 9th free-standing pillar (k)in the north arcade, cf fig. 
66. The remains of a calcareous tufa pillar can be seen 
exposed under the octagonal base of one of the profiled pil-
lars of the Gisico building. 

(fig. 82, 85), hvoraf fremdroges levn af tre i 
nordrækken (fire med »korsskæringspillen«), 
mod kun én i syd. Antallet kunne således rekon-
strueres til seks i hver række, medregnet »kors-
skæringspillen«. Midtskibet strakte sig længere 
mod vest end sideskibene, og pilasterfremspring 
viste, at sideskibene både i øst mod korsarmene 
og i vest mod facadepartiet havde været afgræn-
set af arkader, af hvilke de vestre åbnede sig 
m o d små tværrektangulære anneksrum, hvis 
bredde svarede til sideskibenes. 

Oprindelige †gulve i overkirken synes kun på-
vist ved det f remdragne indre hjørne af nordre 
tværskib, hvor et støbt mørtelgulv lå ca. 80 cm 
under kirkens nuværende gulve, dvs. lidt hævet 
over strækmurene. 

M Å L O G P R O P O R T I O N 

Kirkens længde kan med den usikkerhed, som 
hersker omkring vestafslutningen, ikke fastslås 
præcist. Den har dog i den øst-vestlige læng-
deakse haft en total udstrækning på mindst 61,5 
meter, dvs. omtrent samme længde som den ek-
sisterende domkirke, mens længden målt ved 
midteraksen og den formodede facadeblænding 
var ca. 58,5 m. De tilsvarende indre mål er hen-
holdsvis ca. 57,8 m og 52,2 m. 

De enkelte afsnit fremtræder med følgende 
hovedmål, som dog kun kan være tilnærmelses-
vise, da ingen levn af de ydre facader på nær 
brudstykker af tværskibenes bundskifter er på-
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vist. De i parentes anførte tal angiver de tilsva-
rende indre, mere sikre mål: 

Koret, hvis mål er hentet fra krypten i dens 
ældste skikkelse, har været 16,3 m langt (14,25 
m) og 11,7 m bredt (8,54 m). Afstanden mellem 
tværskib og den formodede østgavl har udgjort 
ca. 11 m. 

Tværskibets hovedmål, som er de sikreste, vi-
ser, at bredden i nord-syd var 27,4-5 m (24,2 m) 
m o d en dybde på 11,1 m (8,3 m) i øst-vestlig 
retning. 

Skibets udvendige bredde har været ca. 21,8 m 
(18,9 m), dets største længde mindst 34 m (32,3 
m) m o d ca. 31,3 m (29,8 m) i midteraksen. H o -
vedskibets indvendige bredde på ca. 9 m m o d -
svares af sideskibene, hvis bredde svinger fra 3,4 
m (nordre) til 3,53 m (søndre). 

Det falder umiddelbart i øjnene, at planens 
hovedafsnit står i et bestemt indbyrdes propor-
tionsforhold. Således har koret (uden apsis) 
samme udstrækning i øst-vestlig retning (ca. 11 
m) som tværskibet, ligesom disse to tilsammen, 
inklusive apsiden, svarer til tværskibets bredde 
på 27,4-5 m. Uden apsiden er deres længde o m -
trent identisk med skibets udvendige bredde på 
ca. 21,8 m, mens længden af sidstnævnte afsnit 
(32,2-34 m) er øget med en tredjedel. 

Trods den mangel på præcision, som kende-
tegner vor nuværende viden om kirkens hoved-
mål, kan der næppe herske tvivl om, at planen 
er udtænkt og udstukket under hensyntagen til 
nogle enkle proportionsforhold, således som det 
kendes fra tidens kirkebyggeri i øvrigt. Tager 
man udgangspunkt i det sikrest belyste afsnit, 
tværskibet, danner det et langstrakt rektangel, 
som lader sig indskrive i et kvadratnet med en 
sidelængde på 5,5 m. Overføres dette mønster 
til de øvrige afsnit, f remtræder kirkens hovedaf-
snit disponeret efter indbyrdes meget klare pro-
portionsforhold. Således er længden af kor 
(uden apsis) og tværskib den samme og forhol-
der sig som 1:1; disse afsnit udgør hver for sig en 
tredjedel af skibets længde og udtrykker talfor-
hold som 1:3, mens kor og tværskib forholder 
sig til skibet som 2:3. Endvidere udgør tværski-
bets bredde halvdelen af kirkens længde (und-
taget apsis) og udtrykker herved forholdet 1:2. 

O P S T A L T 

Som ovenfor beskrevet, er kun dele af kirkens 
grundplan kendt gennem udgravning, endsige 
bevaret, og ethvert forsøg på rekonstruktion af 
bygningens opbygning er derfor behæftet med 
yderligere usikkerhed. De hovedtræk, som føl-
ger af grundplanens disposition, kan naturligvis 
defineres i grove omrids; men selv her er der 
spørgsmål, som på det foreliggende grundlag 
enten ikke kan løses uden nye arkæologiske ud-
gravninger (f.eks. adgangsforholdene til kryp-
ten og skibets vestfacade) eller i bedste fald har 
karakter af kvalificeret gætteri. Endelig vil detal-
jer som døre, vinduer, lofter, tage og arkitekto-
nisk udsmykning altid uddrage sig vort kend-
skab. 

Krypten må ifølge sagens natur altid have væ-
ret tænkt overhvælvet, og der er i det foregå-
ende allerede gjort rede for dens mulige opbyg-
ning i såvel den ældste som den udvidede skik-
kelse. 

Koret har været skilt fra langhuset ved en kor-
bue, hvilende på de fremspringende hjørner 
mellem kryptens hovedrum og den senere for-
længelse. Der kan næppe være tvivl om, at apsi-
den har været udstyret med halvkuppelhvælv, 
mens selve det kvadratiske hovedrum stod med 
træloft, svarende til den øvrige kirke. Gulvet lå 
hævet over den øvrige kirke som følge af k ryp-
ten. Efter dennes forlængelse må det hævede po-
dium derfor have strakt sig frem til midten af 
tværskibet. 

Langhusets grundplan fortæller umiddelbart, 
at kirken har været basilikalt opbygget med højt 
midtskib, flankeret af lavere sideskibe. Hvad an-
går den nærmere udformning af midtskibets 
vægge, tværskibene og vestafslutningen, afgiver 
grundplanen imidlertid kun entydigt svar på en-
kelte punkter. Det er i denne sammenhæng 
værd at f remhæve den påfaldende overensstem-
melse, der hersker mellem frådstens- og tegl-
stenskirkens plan, hvad angår såvel dimensioner 
som tilstedeværelsen af en krypt. Formodningen 
om, at dette slægtskab kunne være udstrakt til 
specifikke elementer i opbygningen, har tidli-
gere været fremhævet i litteraturen om kirkens 
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Fig. 83. Domkirkens ydre o. 1150, set fra nordøst. Tværskibene er vist lavere end midtskibet (s. 171). I for-
længelse af søndre tværskib er angivet klosterets østfløj, hvis byggemateriale - frådsten - tyder på et opførelses-
tidspunkt, næppe meget senere end selve kirken. Vinduernes og dørenes udformning er hypotetiske. Isometrisk 
rekonstruktion ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1150, seen from the north-east. 
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Fig. 84. Udgravning i nordre sideskibs vestende, j f r . 
fig. 66. Rester af sydmur og hjørne i frådstenskirkens 
vestlige anneksrum, set fra øst (s. 172). C. G. Schultz 
fot. 1947. - Excavation at the west end of the north aisle, 
cf. fig. 66. Remains of the south wall and corner of the west 
annexe to the church built of calcareous tufa, seen from the 
east. 

bygningshistorie (s. 142, 153) og vil blive nær-
mere drøftet nedenfor. 

For midtskibets vedkommende kan pilleræk-
kernes plan rekonstrueres med stor sikkerhed, 
og her falder det i øjnene, at den nordvestre 
»korsskæringspille« mod udgraverens forvent-

Fig. 85. Udgravning mellem 5. og 6. fripille i nordre 
arkaderække (f og g), j f r . fig. 66. Rester af frådsten-
skirkens nordvestre »korsskæringspille«, set fra syd-
øst (s. 170). C. G. Schultz fot. 1947. - Excavation be-
tween the 5th and 6th free-standing pillars in the north 
arcade (f and g), cf fig. 66. Remains of the north-west 
»transept pillar« from the church built of calcareous tufa, 
seen from the south-east. 

ning (jfr. fig. 63a-b) ikke havde noget forlæg 
mod midtskibet. Den logiske følge heraf må 
være, at midtskibet har været ført helt f rem til 
korbuen uden markering af et selvstændigt kors-
skæringsfag. Korsskæringspillens forlæg mod 
øst og levn af en s trækmur i samme retning vi-
ser, at midtskibets østende derimod har været 
adskilt fra tværskibene ved arkader, hvis spand 
har været mindst 8 m. En underdeling af skellet 
mellem midtskib og korsarme er næppe sand-
synlig, bl.a. i betragtning af korsskæringspillens 
dimensionering, men kan på den anden side 
ikke helt udelukkes. 

Midtskibets arkadepiller har som tidligere be-
skrevet (s. 165) rejst sig over to trinvist aftrap-
pede sokkelskifter. Det er sandsynligt, at der 
herover har været et skråkantet, egentligt sok-
kelskifte, analogt med kirkens eneste kendte 
profil fra kryptens apsisrunding (jfr. fig. 79). 
Der kan selvsagt hverken siges noget sikkert om 
pillernes højde eller om, hvorvidt kragbåndene 
har været omkringløbende eller kun har mar-
keret bueslagenes vederlag i selve åbningerne. 

For enhver rekonstruktion af kirkens opstalt 
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Fig. 86. Udgravning i 
nordre sideskibs vest-
ende, jfr . fig. 66. Rester 
af frådstenskirkens h jør -
nepille, set fra øst (s. 
172). Over den ned-
brudte pille ses falset 
ansats til profilled i tegl-
stenskirkens arkade (s. 
66). C. G. Schultz fot. 
1947. - Excavation at the 
west end of the north aisle, 
cf fig. 66. Remains of the 
corner-pillar of the church 
built of calcareous tufa, 
seen from the east. Above 
the demolished pillar a 
disposition for the profiled 
segments of the arcade in 
the brick church can be 
seen. 

og udformningen af midtskibets vægge vil 
spørgsmålet om højdedimensioner være afgø-
rende. Det må derfor betragtes som et lykke-
træf, at en enkelt detalje i Gisicos gotiske skib 
indirekte angiver højden af den forsvundne 
kirke. Det drejer sig om et bevaret hjørne af 
søndre højkirkemur, hvor man fra frådstenskir-
kens tværskib murede vestover (s. 224 og fig. 
144-45). Da hjørnet tangerer sideskibets tagryg, 
men herover afløses af en stående fortanding, 
fremgår det, at frådstenskirkens murværk på 
dette sted har hævet sig 13,25 m over den nu-
værende bygnings gulv, hvortil skal lægges 80 
cm ned til oprindeligt gulvniveau, dvs. en sam-
let højde på mindst 14 m og højest 14,5 m. 

Højdeforholdene udelukker således ikke, at 
midtskibet foruden arkader og højkirkevinduer 
har været beriget med triforier?, som det bl.a. 
kendes fra 1100'ernes hjemlige domkirker. Af 
disse har Viborg bevaret en 14,5 m høj midt-
skibsvæg, hvis triforier alene åbner sig mod 
sideskibenes lofter. I givet fald har Gisico og 
hans bygmester ved opførelsen af det nuvæ-
rende skib ønsket at bevare dette træk, der un-

der alle omstændigheder virker gammeldags 
sammenlignet med nybyggeriets moderne goti-
ske struktur. 

Tværskibet. Som nævnt antyder den nordve-
stre korsskæringspille, at midtskibet strakte sig 
ubrudt frem til korbuen, mens korsarmene var 
adskilt herfra med brede bueslag. En sådan 
struktur er ikke ukendt i europæisk kirkebyg-
geri fra 1000'erne, hvor den gerne ledsages af 
lavere korsarme, der tilmed får en kapellignende 
struktur.83 

Det mest usikre punkt i rekonstruktionen af 
kirkens grundplan udgør vestfronten. Det lykke-
des kun Schultz at finde indersiderne af midtski-
bets og nordre sideskibs vestgrænse, mens vest-
frontens ydre form er ukendt, idet de her lejlig-
hedsvis f remdragne bygningslevn ikke kan k o m -
bineres med det indvendige på nogen rimelig 
måde. 

Schultz' grundplan og hans rekonstruktions-
forsøg (fig. 63b-c) viser, at han opfattede de 
fremdragne spor som levn af en totårnsfacade. 
Tolkningen, som gentoges af Erik Horskjær og 
senest Per Kr. Madsen (s. 153), betvivledes imid-

171 
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Fig. 87. Udgravning i nordre sideskibs vestende, j f r . 
fig. 66. Rester af frådstenskirkens no rdmur med pil— 
lefremspring til arkaden mellem sideskib og vestligt 
anneksrum, set fra syd (s. 172). C. G. Schultz fot. 
1947. - Excavation at the west end of the north aisle, cf 

fig. 66. Remains of the north wall of the church built of 
calcareous tufa, with projecting pillar for the arcade between 
the aisle and the west annex, seen from the south. 

l e r t id a f H u b e r t K r i n s . 8 4 S i d s t n æ v n t e f r e m h æ -
v e d e de t p å f a l d e n d e i , a t de t v æ r r e k t a n g u l æ r e 
r u m v e d s ide sk ibenes v e s t e n d e h a v d e b r e d e a r -
k a d e r , h v i s å b n i n g o g d y b d e s v a r e d e til s idesk i -
b e n e s øs t l ige a r k a d e r . S å f r e m t de r va r re js t t å r n e 
o v e r disse r u m vil le m a n f o r v e n t e , a t a r k a d e r n e 
v a r s n æ v r e r e o g f ø r s t o g f r e m m e s t , a t m u r v æ r -
ke t v a r s v æ r e r e . 

K r i n s h e n l e d t e i s t ede t o p m æ r k s o m h e d e n på 
d e n b e t y d e l i g e o v e r e n s s t e m m e l s e m e l l e m f o r -
l ø b e t a f f r å d s t e n s k i r k e n s o g t e g l s t e n s k a t e d r a l e n s 
v e s t r e a f g r æ n s n i n g . P å d e n b a g g r u n d re j s te h a n 
s p ø r g s m å l e t o m , h v o r v i d t d e n n u v æ r e n d e v e s t -
facades k a r a k t e r i s t i s k e d y b e n i c h e m o t i v k u n n e 
v æ r e e t lån f r a d e n æ l d r e k i rke , b l o t t i lpasset 
g o t i k k e n s æ n d r e d e f o r m s p r o g . H v o r l e d e s k i r -
k e n i E v e s h a m , O d e n s e m u n k e n e s m o d e r k l o -
ster , h a r v æ r e t u d f o r m e t p å d e t t e p u n k t , v ides 
ikke ; m e n de t e r t a n k e v æ k k e n d e , a t k i r k e n til 
de t n æ r l i g g e n d e b e n e d i k t i n e r k l o s t e r i T e w k e s -
b u r y ( indv ie t 1121) h a r b e v a r e t en facade , s o m 
n e t o p u d m æ r k e s a f e n s t o r r u n d b u e t n i c h e u d 
f o r m i d t s k i b e t . 8 5 S å f r e m t d e n n u v æ r e n d e f acade 
e r en » m o d e r n i s e r e t « v e r s i o n a f d e n o p r i n d e l i g e , 
u d t r y k k e r d e n e n k o n t i n u i t e t p å l in je m e d g e n -

skabe l sen a f k r y p t e n og m u l i g v i s t i l l ige t r i f o r i e -
gal ler ie t . 

S A M M E N F A T N I N G 

Datering. I modsætning til flertallet af vore middelal-
derkirker kan frådstenskirken omtrentl igt dateres 
takket være Ælnoths krønike (fra o. 1120) om kong 
Knuds lidelseshistorie og helgenkåring.8 6 De for byg-
ningshistorien afgørende passager heri er beretningen 
i 22. kapitel om kong Knuds elevatio i begyndelsen af 
april 1095, den højtidelighed, som markerede opta-
gelsen af kongens jordiske levninger fra S. Albans 
kirke og deres nedsættelse i den ufærdige frådstens-
kirkes krypt: »I overværelse af alle bisperne og en 
forsamlet skare præster løftes Knud op fra det s tam-
pede lergulv og bæres højtideligt til kirken sydfor 
opbygget fra grunden af udmærket kvaderstensmur 
(ad basilicam australem, insigni lapideo tabulatu a funda-
mentis erectam), dengang endnu ikke gjort færdig; 
men nu står den der indviet i hans navn. Her lægges 
han ned i en stenkiste (saxeo sarcofago), som henstilles 
i krypten (in cripta)«.87 Endvidere det afsluttende 36. 
kapitel om den nu ved Erik Ejegods bestræbelser hel-
genkårede konges skrinlæggelse på højaltret (transla-
tio) 19. april 1100, da man i nærvær af alle Danmarks 
bisper optog helgenkongens ben fra sarkofagen i 
krypten, og biskop Hubald nedlagde dem i det for-
n e m m e skrin (jfr. inventar), som han på kongens be-
faling havde ladet fremstille: »Og til skue for alle, der 
søger hans beskyttelse, sættes skrinet op på det livs-
nærende alterbord«. 

Der kan ikke herske tvivl om, at de påviste rester af 
frådstenskirken og krønikens basilica er én og samme 
bygning. Heraf følger, at den i 1095 stod under op-
førelse og var så vidt fremskreden, at dens krypt 
kunne tages i brug. Seks år senere dannede højkoret 
r amme om Knud den Helliges skrinlæggelse, og da 
Ælnoth skrev sin beretning, var kirken indviet til 
S. Knud, men derfor ikke nødvendigvis færdigbyg-
get. 

Krøniken fortæller imidlertid intet om tidspunktet 
for stenkirkens påbegyndelse. Det må derfor forblive 
et åbent spørgsmål, hvorvidt kirken, hvis dimensio-
ner overgår alle andre i 1000-tallets Danmark, på nær 
domkirken i Lund, allerede var under opførelse, da 
de dramatiske begivenheder i 1086 fandt sted, eller 
om disse tvært imod har foranlediget dette prestige-
projekt. 

Den nyere forskning har været delt i dette spørgs-
mål (jfr. s. 153). Således anså Krins frådstenskirkens 
ældste dele, d.e. krypten i dens første skikkelse, for at 
være bygget mellem 1086 og 1095 med henblik på 
Knud den Helliges forventede helgenstatus,88 mens 
Per Kr. Madsen og Axel Bolvig tidsfæstede byggeri-
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ets start til 1070'erne og så stenkirken i lyset af Sven 
Estridsens reorganisering af stiftsdelingen 1060 samt 
det heraf følgende behov for en mere monumenta l 
markering af bispesæderne. Madsen antog tilmed, at 
frådstenskirken kunne have afløst en ældre bispekirke 
af træ på samme sted. 

Over for denne argumentat ion må det imidlertid 
fremhæves, at såfremt fundamenterne til frådstens-
kirken virkelig skulle være nedlagt allerede under 
Sven Estridsen (1047-74) eller Harald Hén (1074-80), 
savnes en overbevisende forklaring på årsagerne til 
dens for samtidens danske kirkebyggeri uhørt store 
dimensioner. Hverken bispekirkerne i Dalby eller 
Roskilde, som efterfølgeren Knud ifølge skriftet om 
kongens martyr ium fra 1095/96 (Passio Sancti Kanuti 
regis et martyris) skænkede rige gaver, kan opvise no-
get tilsvarende.89 Og skulle det være Knud selv, der i 
sin korte regeringstid lagde grunden til stenkirken, 
kan det undre, at samme kilde, »Passio«, foruden ga-
verne til Dalby og Roskilde kun fremhæver hans ex-
ceptionelle begunstigelse af Laurentiuskirken i Lund, 
som han »byggede, beskyttede og fremmede«.9 0 

Kongens donation ved gavebrevet 1085 muliggjorde 
netop omdannelsen af bispekirken i Lund fra en be-
skeden enskibet bygning til den stort anlagte treski-
bede basilika. Denne kirke, der ved sin størrelse og 
pragt satte nye normer for det hjemlige domkirke-
byggeri, kan være påbegyndt allerede i kølvandet på 
donationen og ikke først efter ærkebispesædets op-
rettelse 1103/04.91 

Det forekommer på denne baggrund mere overbe-
visende at forestille sig beslutningen om at bygge en 
storslået stenkirke som gejstlighedens og kongens 
svar på de dramatiske begivenheder 10.juli 1086. 
Drabet på den konge, der havde mistet sit liv ved at 
støtte kirken og søge at give den en stærkere position 
i det danske samfund,9 2 har givet inspiration til det 
ekstraordinære. For kongemagten har ønsket om at 
styrke det kristne kongeriges samfundsmæssige posi-
tion, indbefattet Estridsønnernes særlige ret til t ronen 
gennem slægtskab med en kongelig helgen og mar-
tyr, været indlysende motiver til at støtte kirkens be-
stræbelser, omend dette først skete helhjertet efter 
Oluf Hungers død.9 3 

Det er påfaldende, at S. Albani kirke, hvor kong 
Knud fandt sin mar tyrdød, ikke længe k o m til at huse 
hans jordiske levninger og således blev berøvet den 
prestige og indtægt, som fulgte med besiddelsen af 
relikvierne af Danmarks første og eneste kongehel-
gen. Såfremt frådstenskirken imidlertid, som her an-
taget, ikke stod under opførelse på Knud den Helliges 
tid eller tidligere, men først påbegyndtes efter drabet, 
bortfalder tillige tanken om en ældre bispekirke på 
dette sted. 

En enklere forklaring kunne være, at S.Albani 
kirke før 1086 stod alene på stedet og da var Odenses 

bispekirke,94 foruden at den var tilknyttet kongsgår-
den og havde funktioner som sognekirke. Herfor ta-
ler også, at denne opfattelse af forholdet mellem de to 
kirker må siges at gøre sig gældende i 1200'ernes så-
kaldte »yngre Passio«. Ifølge denne tekst var S.Al-
bani kirke eller kloster (»monasterium«) bygget af 
træ og dengang bispens sæde. Herfra overførtes 
Knud den Helliges levninger til Knudsklosteret, der 
på forfatterens tid var en fornem bygning, opført af 
tegl.95 Den gamle Albanskirke med dens (monasti-
ske?) præsteskab er da indgået i den nyere og langt 
rigere domkirkestiftelse, hvis katedral og kloster rej-
ste sig umiddelbart syd for som ramme om konge-
helgenens kult. Dette kunne yderligere forklare, at 
den ny kirke ikke blot k o m til at huse kong Knuds 
lig, men også relikvier af S. Alban (s. 76), der vel til-
svarende var overført fra trækirken og udmærket kan 
være de samme, som Knud selv havde skænket til 
kongsgårdens kirke. S. Albani er da udelukkende ble-
vet bibeholdt som sognekirke.96 Tilbage står spørgs-
målet om, hvorfor man ikke udbyggede S. Albani 
kirke og således fastholdt selve skuepladsen for kon-
gens mar tyrdød i stedet for at opføre en helt ny byg-
ning på jomfruel ig jord . Antagelig har det i over-
vejende grad alene været praktiske overvejelser, der 
har medfør t denne beslutning. Kirkeflytninger er 
ikke ukendte,9 7 selvom normen i tilfælde af »moder-
niseringsbehov« er ombygning af den eksisterende, 
hvad Knudskirken selv er et godt eksempel på. M u -
ligvis var der ikke tilstrækkelig plads omkring S. Al-
bani kirke til at virkeliggøre det nye prestigeprojekt, 
som måske endda i givet fald ville have indebåret 
nedrivning af den vest for kirken liggende kongs-
gård. Der imod var det ubebyggede terræn sydvest 
herfor ideelt og tillod let på den skrånende åbrink 
etableringen af en kryptkirke med brønd. Om sidst-
nævnte måske allerede forefandtes og spillede en rolle 
for miraklerne omkr ing mar tyrkongen nævnes intet-
steds i Odenselitteraturen; men sikkert er det, at fråd-
stenskirkens krypt med alter, sarkofag og brønd i ho-
vedaksen er anlagt helt bevidst med henblik på pil-
gr immenes dyrkelse af de hellige relikvier, herunder 
det mirakuløse vand. En tilsvarende treklang er vel-
kendt fra middelalderligt kirkebyggeri.9 8 

Arkitektoniske forudsætninger. Enhver vurdering af 
frådstenskirkens arkitektoniske forudsætninger be-
grænses af det ufuldstændige kendskab til grundpla-
nen og manglen på sikker viden om opbygningen, 
bortset fra højden af det basilikale langhus' midter-
skib. 

Selve typen, den treskibede basilika med apsispry-
dede korsarme og kor, repræsenterer tidens gængse 
skema for en større kirke, og tilstedeværelsen af en 
krypt må nærmest betragtes som obligatorisk for 
1000-tallets mere betydelige kirker.99 Men i den 

Danmarks Kirker, Odense 12 
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Fig. 88. Domkirkens ydre o. 1200, set fra sydvest. Tilbygningen ved søndre sideskib (s. 278) var af tegl, mens 
både kirken og klosterfløjen ved tværskibets gavl var opfør t af frådsten. Isometrisk rekonstruktion ved Mogens 
Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1200 seen from the south-west. 

hjemlige sammenhæng på et t idspunkt, da stenbyg-
ningskunsten var ung i Danmark , har der højest væ-
ret et eller to eksempler, der kunne tjene som for-
billede. De ældre kirker i Dalby, Roskilde og Slagelse 
har hverken så store dimensioner eller tilsyneladende 
så rigt udviklet østparti.100 Kun domkirken i Lund 
kan ved samme tid have stået under opførelse efter et 
endnu større og mere storslået mønster. Sandsynlig-
vis har bygherren derfor på flere punkter hentet in-
spiration udenlands, ligesom de i selve byggeproces-
sen involverede parter til dels kan være hentet udefra. 

Huber t Krins, der mest indgående har beskæftiget 
sig med kirkens arkitektur, fandt, at den i det væsent-
lige var afhængig af hjemlig byggepraksis parret med 
indflydelse fra en række større sachsiske kirker; kun i 
vestpartiet sporedes en mulig engelsk indflydelse (s. 
153). Det lidt vi kender til kirkens byggeteknik og 
arkitektoniske detaljer, først og f remmest pillernes 
plan og nedre skifter, svarer ganske rigtigt til for-
holdene i basilikaer som Helligkorskirken i Dalby og 

Vor Frue i Roskilde.101 Det kan heller ikke benægtes, 
at østpartiets plan minder om en række ældre og yng-
re sachsiske kirker, således eksempelvis domkirken i 
Merseburg, hvor Sven Estridsen 1053 gik til påske-
messe med kejser Henrik III.102 

Fjernere inspirationskilder end det nære Sachsen 
synes imidlertid også at have været vi rksomme. Såle-
des er pillebasilikaen som sådan mere karakteristisk 
for byggeriet omkring Maas og Rhinens nedre løb.103 

Endvidere havde kirker med lavere tværskibe og 
uden markeret korsskæring her en vis udbredelse i 
1000-tallet.104 Overhovedet må kontakter sydvesto-
ver til Flandern og områderne omkr ing den engelske 
kanal siges at være historisk veldokumenterede, både 
i kraft af kong Knuds ægteskab med Edel, datter af 
hertug Robert af Flandern, og senere gennem ind-
kaldelsen af de benediktinske munke fra Evesham i 
Vestengland. En mulig påvirkning fra Kanalegnene 
er tidligere fremhævet i forbindelse med de ældre dele 
af Lunds domkirke, der omfat tede såvel lavere kors-
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arme som en opbygning af langhuset med galleri-
etage.105 

Det eneste indicium på en egentlig anglonorman-
nisk påvirkning, formidlet gennem Eveshammun-
kene, er formodningen om en magtfu ld skærmfacade 
i slægt med mønstret fra Tewkesbury.1 0 6 Det må un-
derstreges, at der kun er tale om en hypotese, og at de 
øvrige karakteristika, som kendetegner det vesten-
gelske kirkebyggeri omkr ing 1100, ikke genfindes i 
Odense.107 Det bør også nævnes, at i det hjemlige 
kirkebyggeri fra 1000-tallet og op gennem hele den 
romanske epoke er vestafslutninger med to- eller tre-
tårnsfacader et ufravigeligt krav til ethvert mere m o -
numental t kirkebyggeri. Domkirkerne i Lund, Ros-
kilde, Århus, Ribe og Viborg vidner alle herom. En 
undtagelse fra denne regel repræsenteres alene af de 
nye reformordener som præmonstratenserne, cister-
cienserne m.fl . Har man på denne baggrund i Odense 
afsluttet opførelsen af frådstenskatedralen med en 
tårnløs, engelskinspireret f ront , har dette tillige ud-
gjort en visuel signalering af den i kontinental sam-
menhæng unikke forening af katedral og benedik-
tinsk klosterkirke, som med en enkelt afbrydelse ken-
detegner Odense domkirke hele middelalderen igen-
nem. 

På baggrund af den nuværende viden om plan og 
opbygning tegner der sig således billedet af en kirke, 
der i den tidligste fase har været ledet af en bygmester 
med hovedforudsætninger i det hjemlige miljø. I 
samråd med bispen og S. Albans præsteskab har han 
tegnet en stor korskirke, hvis plan må være blevet 
udstukket ganske kort efter 1086. Uanset at der øjen-
synligt er hentet inspiration i områder med et mere 
blomstrende kirkebyggeri, kan det ikke nægtes, at 
der f.eks. i udformningen af krypten spores en usik-
kerhed, som må hænge sammen med opgavens 
uvante karakter. Både krypten i Århus, som er den 
nærmeste danske parallel, for slet ikke at tale om det 
storslåede anlæg i Lund, repræsenterer et arkitekto-
nisk mere avanceret stadium.108 

Indkaldelsen af Eveshammunkene repræsenterer 
ikke blot et skisma i kirkens indre organisation, men 
tilsyneladende også i dens fysiske f remtoning. Klo-
sterbygningerne i forlængelse af søndre korsarm var i 
deres ældste skikkelse af samme materiale som kirken 
og kan være påbegyndt kort tid efter brødresamfun-
dets ankomst (s. 275). For vestfrontens vedkom-
mende har de muligvis iværksat forandringer af det 
oprindelige projekt, og dette kan næppe være sket før 
tidligst i 1120'erne.109 Afslutningsvis skal det nævnes, 
at den engelske inspiration, som postuleres for den 
senere fase af frådstenskatedralens bygningshistorie, 
muligvis har forbindelse med de anglonormanniske 
træk i Venge ved Skanderborg, omend nogen doku-
menteret forbindelse mellem de to benediktinske klo-
sterkirker ikke kendes.110 

Æ N D R I N G E R A F † F R Å D S T E N S K I R K E N 

Korudvidelse(?). U m i d d e l b a r t øs t f o r d e n n u v æ -
r e n d e k o r g a v l h a r m a n s o m n æ v n t p å t r u f f e t f u n -
d a m e n t r e s t e r , senes t 1946 v e d C . G . Schu l t z ' u d -
g r a v n i n g (s. 150). Af disse l o d de g e n n e m g r a -
v e d e l e v n a f en h a l v c i r k u l æ r aps ide sig let b e -
s t e m m e ( j fr . f ig . 63, 66) og k u n n e r e k o n s t r u e r e s 
m e d en d i a m e t e r på 10,8 m u d v e n d i g og 6 ,8 m 
i n d v e n d i g , m å l t v e d ø s t - v e s t a k s e n . I f ø l g e m å -
leb lade t v a r d e b e v a r e d e m u r f l u g t e r a f f u n d a -
m e n t e t sat a f u d s ø g t e marksten, og på o v e r s i d e n 
f a n d t e s e t u d j æ v n e t ka lk l ag m e d res te r a f fråd-
sten. A f s t a n d e n m e l l e m d e n n e o v e r s i d e og le r -
b u n d e n i d e n n o r d - s y d g å e n d e g r ø f t , s o m g e n -
n e m s k a r r u n d i n g e n , m å l t e s til 5 3 c m , h v i l k e t 
m å a n g i v e f u n d a m e n t e t s m a k s i m a l e d y b d e . 
B r e d d e n v a r o m t r e n t 2 - 2 , 2 m . 

Schu l t z v a k l e d e i f o r t o l k n i n g e n a f d e t t e f u n -
d a m e n t , der f ø r s t o p f a t t e d e s s o m res te r a f en 
k o r r o t u n d e , s iden s o m e n f o r l æ n g e l s e a f de t o p -
r i nde l i ge k o r m e d s a m m e aps id ia le a f s l u t n i n g 
s o m d e t t e (s. 150, f ig . 63). 

D e t e r i m i d l e r t i d e t s p ø r g s m å l , o m f u n d a -
m e n t e t n o g e n s i n d e k o m til a t f u n g e r e e f t e r h e n -
s ig ten . D e r f a n d t e s i k k e n o g e n aps ide p å de t t e 
s ted , da de t n u v æ r e n d e k o r p å b e g y n d t e s i å r ene 
o m k r i n g 1400, ide t m a n d a t v æ r t i m o d r e s p e k -
t e r e d e og l o d s ig i n sp i r e r e a f d i s p o s i t i o n e n i de t 
k o r , s o m f r å d s t e n s k r y p t e n s a p s i s r u n d i n g i n d i -
cerer (s. 236). D e t skal o g s å n æ v n e s , a t s å f r e m t 
k o r e t v a r b l eve t f o r l æ n g e t m o d øst , vil le de t 
b l .a . a f b e l y s n i n g s h e n s y n h a v e i n d e b å r e t en t i l -
s v a r e n d e æ n d r i n g a f k r y p t e n , h v i l k e t i k k e synes 
t i l fælde t . 

A p s i s f u n d a m e n t e t , hv i s d i m e n s i o n o g m a t e -
riale a n t y d e r et t i l b l i ve l s e s t i d spunk t i n æ r h e d e n 
a f f r å d s t e n s k a t e d r a l e n s b y g g e p e r i o d e , m å d e r f o r 
e n t e n to lkes s o m e n o p r i n d e l i g , i k k e b e n y t t e t 
k o r a f s l u t n i n g eller s n a r e r e s o m en p lan lag t , a l-
d r i g v i r k e l i g g j o r t k o r f o r l æ n g e l s e . I s i d s t n æ v n t e 
t i l fælde k u n n e de t v æ r e f r i s t e n d e a t s e f u n d a -
m e n t e t i s a m m e n h æ n g m e d k r y p t e n s u d v i d e l s e 
s o m en i n d l e d e n d e fase i e t f o r s ø g på a t s k a b e 
m e r e p l ads til k i r k e n s v o k s e n d e p r æ s t e s k a b , 
h v i l k e t d o g h u r t i g t b l e v o p g i v e t til f o r d e l f o r 
d e n m i n d r e k r æ v e n d e i n t e r n e v e s t f o r l æ n g e l s e . 

12* 
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Fig. 89. Udgravningsfelt øst for kirkens kor (s. 175). C. G. Schultz fot. 1946. - Excavation-area to the east of the 
chancel, 1946. 

En tredje mulighed er, at denne påtænkte korap- ødelæggelse ved brand, som venderne skal have 
side har sammenhæng med ændringer efter den forårsaget 1157.111 
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Fig. 90. Plan af k ryp t . 1:300. Mål t af A . J . Mark-Nie l sen og Palle Møl le r 1929-35, suppleret af HJ og tegnet af MN 1994. - Plan of the crypt. 
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Fig. 91. Plan i sideskibenes v indueshøjde . 1:300. Mål t af A. J. Mark -Nie l s en og Palle Møl le r 1929-35, E b b e Lehn Petersen 1977, suppleret af HJ og t egne t af 
MN 1994. - Plan at the level of the windows in the aisles. 
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Fig. 92. Plan i t r i for iehøjde . 1:300. Mål t af A . J . M a r k - N i e l s e n og Palle Møller 1929-35, suppleret af HJ og tegnet af MN 1994. - Plan at the level of the 
triforium. 
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Fig. 93. Tårnet. Snit m o d nord, j f r . fig. 98, samt seks planer i 
forskellige højder fra mellemstokværk til lanternespir. 1:300. 
Målt og tegnet af A. J. Mark-Nielsen og Palle Møller 1929-35. -
The tower. Section to the north, cf. fig. 98, and six ground-plans at 
different levels from the middle storey to the lantern's spire. 
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Fig. 95. Sydfacade. 1:300. Mål t og tegnet af A . J . M a r k - N i e l s e n og Palle Møl le r 1929-35. - South facade. 
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Fig. 96. Vestfacade. 1:300. Målt og tegnet af A. J. Mark-Nielsen og Palle Møller 1929-35. - West facade. 
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Fig. 97. Østfacade. 1:300. Målt og tegnet af A. J. Mark-Nielsen og Palle Møller 1929-35. - East facade. 
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Fig. 99-100. 99. Tværsnit i skib m o d vest. 100. Tværsnit i kor m o d øst. 1:300. Målt og tegnet af A. J. Mark-Nielsen og Palle Møller 1929-35. - 99. Section of 
the have looking west. 100. Section of the chancel, looking east. 1:300. 
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Fig. 101. Længdesn i t i n o r d r e sideskib. Mål t og tegnet af E b b e Hædersdal under m e d v i r k e n af J o h n Bennetzen og m e d benyt te lse af facadetegning fig. 94. 
1989. 1:300. - Longitudinal section in the north aisle. 
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Fig. 102. Længdesn i t i søndre sideskib. Mål t og tegnet af E b b e Hædersdal under m e d v i r k e n af J o h n Bennetzen og m e d benyt te lse af facadetegning fig. 95. 
1989. 1:300. - Longitudinal section in the south aisle. 
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Fig. 103. Vinduesprofiler i teglstenskirken. a. Gisicobygningens nordre sideskib; b. Gisicobygningens søndre 
sideskib; c. Gisicobygningens vestgavl, nordre sideskib; d. korets nordre højkirkemur; e. Gisicobygningens 
store vestvindue. 1:10. Målt af A. J. Mark-Nielsen og Palle Møller 1929-35, tegnet af MN 1995. - Window profiles 
in the church built of brick. 
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13* 

Fig. 104. Detalje af Gisicobygningens vestligste fripille i nordre arkademur med rester af oprindelig sokkel på 
nordsiden, j f r . fig. 131. 1:10. Plan og opstalt, målt af John Bennetzen 1993, tegnet af MN 1995. - Details of the 

free-standing pillar in the Gisico building, cf fig. 131 with remains of the original plinth on the north-side. 
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Fig. 105. Domkirkens ydre o. 1350, set fra sydvest. Gisicobygningens fem fag er rejst vest for det gamle tværskib 
og kor (s. 193f.). Ved søndre sideskib er opført en forhal som afløser for et ældre våbenhus (s. 279). Isometrisk 
rekonstruktion ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1350, seen from the south-west. 



Fig. 106. Ydre, set fra sydvest. HJ fot. 1993. - Exterior, seen from the south-west. 

GISICOBYGNINGEN 

I N D L E D N I N G 

De fem vestlige fag af den stående kirke er ifølge 
den samtidige indskrift under nordre sideskibs 
murkrone opført af biskop Gisico (†1300). Byg-
ningen, der ikke fuldførtes i biskoppens embeds-
periode, rejstes som afløser for den romanske 
domkirkes skib, der var skadet ved brand 1247, 

og stod i mere end hundrede år som et selv-
stændigt afsnit vest for det gamle tværskib. 

Den af Gisico påbegyndte nybygning, der 
kan betragtes som en »moderne« udgave af 
frådstenskirkens skib, respekterer i hovedtræk 
forgængerens udstrækning og dimensioner; dog 
er det nye skib en anelse kortere, men til gen-
gæld lidt bredere. Da midtskibets bredde svarer 
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omtrent til det gamles, er det sideskibenes mure, 
som er rykket lidt længere ud. Herved bliver 
deres bredde præcis halvdelen af midtskibets. 

MATERIALER O G T E K N I K 

Bygningen hviler i vid udstrækning på de gamle 
fundamenter, der er suppleret med marksten efter 
behov, men i øvrigt ikke nærmere undersøgt 
bortset fra arkadepillernes.112 Her viste udgrav-
ningerne 1947, at pillerne var anlagt over en ot-
tekantet, ca. 235 cm bred, muret plint, hvis 
højde varierede efter fundamenterne (fig. 130, 
132).113 Denne karakteristiske plint, som for de 
nedre skifters vedkommende har været dækket 
af gulvet (s. 218), hvilede dels på de nedbrudte 
frådstenspiller og strækmure, dels på nye, sup-
plerende markstensfundamenter. 

Hovedbyggematerialet er mørkerøde, vel-
brændte munkesten, hvis dimensioner svinger en 
anelse fra afsnit til afsnit. Således er de lidt min-
dre i sideskibene end det gennemsnitlige mål på 
27,5-28x13,5x9 cm.114 Til opbygning af profiler 
i piller, døre og vinduer er benyttet en række 
forskellige formsten (fig. 273-74), af hvilke de fle-
ste udgår fra normalformatet og således har 
kunnet indgå i regelmæssigt forbandt. Både 
normal- og formsten er i et vist omfang forsynet 
med sort eller mørkegrøn glasur på facaderne. 

Skiftegangen er regelmæssigt munkeskifte, og 
fugerne svagt ryggede med dominerende over-
strøg. Et senere brudt hul i søndre højkirkemur 
viser, at man har opført kirken i fuld mur (jfr. 
fig. 144). 

Y D R E 

Biskop Gisicos nybyggeri er som helhed i det 
ydre præget af stor stramhed, understreget ved 
langmurenes glatte murflader af røde teglsten, 
der kun brydes af sideskibenes regelmæssige 
række af støttepiller; dette næsten asketiske 
præg er mildnet ved en udstrakt brug af gla-
serede sten, fortrinsvis til murhjørner, døre og 
vinduer, hvor de sammen med de røde munke-
tegl skaber en velgørende koloristisk variation. 

Som et særtræk ved bygningens eksteriør 

fremtræder de to principielt identiske langsider 
bevidst afvigende i detaljerne: Således opviser 
nordfacaden større pyntelighed og præsenterer 
sig herved som en skuefacade vendt mod byen 
og den ydre verden, mens sydfacaden præges af 
samspillet med klosteret (jfr. s. 275). 

Et gennemgående træk for Gisicobygningens 
ydre er et højt sokkelfremspring, der afsluttes ved 
vinduernes sålbænk med vandnæseprofil af sort-
glaserede sten (fig. 107). Denne båndgesims er 
helt fornyet ved Herholdts restaurering, lige-
som hovedparten af fremspringet blev skalmu-
ret ved samme lejlighed. Restaureringen omfat-
tede tillige indsættelsen af en bindig kampe-
stenssokkel uden belæg i oprindelige forhold. 

Stavværket i samtlige vinduer, både her og i 
kirkens to østlige afsnit, hidrører fra restaurerin-
gen og er opmuret af nye, ensartede profilsten 
(fig. 267, 274). Udgangspunktet for rekonstruk-
tionen var fundet af en stavværkssten, hvorefter 
Herholdt tegnede en ny prototype.115 Det skal 
bemærkes, at den profilsten med flankerende 
vulster, der er benyttet til stavværkets karmsi-
der, svarer til middelalderlige eksempler (fig. 
273), påtruffet ved udgravningerne 1946-47. De 
nye stavværkssprosser, hvis profil fordobler 
karmens, genfindes derimod ikke i det hidtil 
kendte middelalderlige materiale. Her registre-
res to afvigende hovedtyper (fig. 273). 

Vestfacaden (fig. 106, 107), der kan tolkes som 
en »gotiseret« parafrase over den romanske kir-
kes front, repræsenterer eksteriørets arkitekto-
niske højdepunkt, omend dens oprindelige sil-
huet er gået tabt ved opførelsen af tårnet i 
1500'ernes anden halvdel. Facaden spejler kirke-
rummets basilikale tværsnit, idet den tredeles af 
to brede støttepiller, svarende til midtskibets ar-
kademure. Disse piller forenes af en mægtig 
spidsbue til en 1,3 m dyb og mere end 22 m høj 
niche, som indrammer portalen og det store 
vestvindue herover. Sideskibenes gavle har 
større bredde end de bagvedliggende rum, idet 
langmurenes vestligste støttepiller med de til-
hørende trappetårne ikke markerer sig i facaden. 
Herved fremtræder de ubrudte mure mere an-
seelige og med vinduer asymmetrisk forskudt 
mod facadens midte. 
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Fig. 107. Udsnit af vestfacaden, set fra nordvest (s. 194). Herluf Lykke fot. o. 1945. - Part of the west facade, seen 
from the north-west. 
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Fig. 108. Rekonstruktion af Gisicobygningens vestfacade (s. 194f.). 1:300. Tegnet af HJ 1995. - Reconstruction of 
the west facade of the Gisico building. 

Sideskibenes taggavle stod indtil hovedre-
staureringen 1868-75 med glatte kamme, der af 
Herholdt ommuredes med kamtakker (jfr. fig. 
242, 254). Denne ændring synes udelukkende 
motiveret af et æstetisk ønske om at bringe vest-
og østgavl i harmoni. Oprindelig havde vest-
gavlen formentlig glatte kamme på dette sted, 
muligvis pyntet op med pinakler. 

Vestgavlens øvre afslutning, som forsvandt 
ved tårnets opførelse, lader sig nu kun rekon-
struere i hovedtræk. Endnu er dog, til trods for 
århundreders reparationer og skalmuring, beva-
ret to lodfuger i murværket over den store blæn-
dingsniche (jfr. fig. 108). Tydeligst af disse er en 
otte skifter høj lodfuge fra et hjørne,116 som dan-
ner nordre afgrænsning af det middelalderlige 
murværk, der fra nichens top strækker sig op 

mellem de underste glamhuller indtil urskiven. 
Et tilsvarende, men mindre tydeligt spor ses i 
facadens søndre halvdel på samme plads.117 

Disse levn af oprindelige hjørner viser, at 
midtskibets svære taggavl har stået med en tak-
ket afslutning, bestående af tre meget brede 
kamme (jfr. fig. 108). Højden kan naturligvis 
ikke længere bestemmes med sikkerhed; men 
den må under hensyntagen til midtskibets op-
rindelige tag (jfr. s. 352, og fig. 113) have hævet 
sig mindst 5 m over den store niches top. Gav-
lens indbyggede trappesystem (se ndf.) viser 
desuden, at der bag toptinden muligvis har væ-
ret planlagt en †tagrytter, som - i fald den blev 
opført - har givet komposit ionen yderligere 
rejsning. Der er ikke bevaret spor af de brede, 
murede kammes afdækning; men det forekom-
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mer ikke urimeligt at rekonstruere dem med 
små sadeltage, således som det kendes fra andre 
middelalderlige eksempler.118 

Dette billede af vestfrontens oprindelige sil-
huet bekræftes i hovedtræk af den måde, hvorpå 
Cornelius Hamsfor t den Yngre skitserede kir-
ken i flere af sine byprospekter fra bispekrøni-
ken (sml. fig. 109, 230).119 

Som vestfacaden fremtræder i dag er dens en-
keltheder stærkt præget af Herholdts restaure-
ring. Således er den spidsbuede, rigt profilerede 
hovedportal helt fornyet med almindelige og 
sortglaserede formsten (jfr. fig. 274), men gen-
skabt ud fra bevarede rester af karmsten.120 Der-
imod var der ikke belæg for portalfremspingets 
profilerede cirkelblændinger, endsige kløver-
bladsfrisen, som Det særlige Syns medlemmer i 
august 1867 anbefalede og kaldte »mere hen-
sigtssvarende« (jfr. fig. 259) end Herholdts op-
rindelige forslag (fig. 254). Sekundære er endvi-
dere de små døre til spindeltrapperne bag side-
skibsgavlene (s. 311, 316). 

I alt væsentligt er vinduernes karme og stik 
derimod bevarede i oprindelig stand, mens stav-
værket her som andre steder hidrører fra Her-
holdts restaurering. Rigest profileret er det over 
11 m høje midtvindue (fig. 118), hvis formsten i 
det ydre veksler mellem sortglaserede og røde, -
et forhold, der gentager sig i de mere enkle side-
skibsvinduer (fig. 107). 

Et særligt problem udgør benyttelsen af sort-
glaserede sten i murhjørnerne, navnlig den store 
niche, hvor partier af støttepillens hjørner for-
uden spidsbuens halvanden stens stik er f rem-
hævet på denne måde. Den omstændighed, at 
støttepillernes glaserede sten kun ses i visse par-
tier, kan skyldes, at de andetsteds er forsvundet 
ved senere skalmuring og reparation.121 Hvad 
angår facaden, har man fastholdt den fordeling, 
som sås inden hovedrestaureringen (jfr. fig. 
212).1 2 2 

Facaden gemmer et særpræget og raffineret 
trappeanlæg (jfr. fig. 110, 113), som har tjent flere 
formål. Først og f remmest varetager det den in-
terne kommunikat ion til lofterne over såvel si-
deskibe som hovedskib. Herudover har det op-
rindelig givet adgang til en †tagrytter(?) som for-

Fig. 109. Biskop foran prospekt af Odense, som fra 
venstre m o d højre viser: S. Hans kirke, Gråbrødre-
kirke, rådhuset og S. Knuds kirke; sidstnævnte endnu 
uden vesttårn, jfr . fig. 231. Udateret pennetegning i 
Cornelius Hamsfor t den Yngres bispekrønike, påbe-
gyndt 1573. KglBibl. - Bishop in front of a view of 
Odense, showing from the left to the right: St. Hans's 
Church, Greyfriars Church, Town Hall and St. Knud's 
Church, the latter still without the west tower, cf. fig. 231. 

svandt ved opførelsen af det nuværende tårn (s. 
280). Endelig rummer vestgavlen et mindre 
trappeløb, som fra nordre sideskib førte ned til 
et †pulpitur (se ndf.) i midtskibets vestende. 

Trappesystemet udgår fra cirkulære spindel-
trapper, der er skjult i hjørnernes støttepiller og 
de hermed forbundne polygonale småtårne. Fra 
disse udbygninger, der springer frem som tre 
sider af en ottekant (jfr. fig. 119), føres man vi-
dere ad ligeløbstrapper i sideskibenes gavle, an-
lagt umiddelbart over de dybe indvendige ni-
cher. Svarende hertil fortsættes systemet for 
højkirkens vedkommende i stræbepillelignende 
fremspring, hvorfra de to parallelle opgangsveje 
mødes i et nyt sæt ligeløbstrapper, der hviler på 
facadens store niche. En sammenligning mellem 
opgangsvejene i nordre og søndre side viser ud 
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Fig. 110. Tværsnit i vestgavlen med trappesystem, set m o d øst. Facadens store niche er angivet med stipling. 
1:300. Målt og tegnet af A.J . Mark-Nielsen og Palle Møller 1929-35. - Section of the west gable, with staircases, 
looking east. The large niche in the facade is indicated with dotted lines. 

over de nedenfor beskrevne sekundære ændrin-
ger en række afvigelser i trappernes placering og 
forløb samt detaljer - forhold, der som nævnt 
afspejler byggeriets forløb. 

Spindeltrappen ved nordre sideskib (fig. 111), 
der i modsætning til den søndre (se ndf.) er be-
varet, viser et cylinderformet trappehul, hvis si-
der næsten udelukkende er bindermuret. Selve 
det murede trappelegeme med rund formstens-

spindel, har tøndehvælvet, sneglesnoet loft af 
sten, der ligger med smalsiden nedefter og er 
kileformede i midten af stikket; loftet er pudset 
og hvidtet, mens væggene står i blank mur; trin-
nene er her som i de øvrige trappeløb repareret 
med cement. Højkirkens spindeltrapper er m u -
ret på tilsvarende måde, og ligeløbstrapperne 
svarer for lofternes vedkommende til spindlerne 

(jfr. fig. 115). 
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Søndre sideskibs spindeltrappe er ved Her-
holdts restaurering helt ændret, idet man har 
fjernet det murede trappelegeme og i stedet ind-
sat en trætrappe med bredere trin for at tilveje-
bringe mere bekvemme adgangsforhold til or-
gelpulpituret. 

Døre. Oprindelig har der som nævnt udeluk-
kende været adgang til trapperne fra kirkens in-
dre. Af disse er nu kun den søndre spindeltrap-
pes underdør fortsat i brug, men ændret ved ho-
vedrestaureringen 1868-74; den fremtræder nu 
som en 85 cm bred, spidsbuet åbning med an-
slagsfals. Døren til nordtrappen står tilmuret 
med store sten mellem vangerne, der angiver en 
bredde på 112 cm mod kirkerummet; selve bue-
stikket er borttaget. 

Trappesystemets næste sæt døre giver adgang 
til sideskibenes lofter og vestpulpituret. Ingen af 
disse døråbninger er imidlertid bevaret intakt. 
Således er der i eftermiddelalderlig tid indsat en 
firkantet dør fra ligeløbstrappen over nordre si-
deskib til lof tsrummet. Umiddelbart syd for 
denne sekundære åbning ses den søndre vange af 
stedets oprindelige †dør samt en rulskiftestillet 
anfænger til det formentlig fladbuede stik (jfr. 
fig. 113). Da denne dør sidder lavere end den 
nuværende, følger heraf, at trappetrinnene på 
dette sted senere er forhøjet. - Den tilsvarende 
dør i syd, som nu giver adgang til en i nyere tid 
indrettet forstue til orgelpulpituret, er rundbuet 
og har vanger med afrundede hjørner mod trap-
pen. Døren er antagelig fornyet ved hovedre-
staureringen 1868-75 samtidig med ændringen 
af søndre sideskibs spindel. Restauratorerne har 
tilsyneladende ladet sig inspirere af bevarede åb-
ninger mellem trappen og højkirkens loft; dette 
gælder tillige den rundbuede dør, som på 
samme sted markerer ligeløbstrappens afslut-
ning ved opgangen til højkirkens søndre spin-
deltrappe. 

Sideskibsdørene har ikke blot givet adgang til 
lofterne bag triforiegalleriet, men også mulig-
gjort forbindelse til et †pulpitur i midtskibets 
vestfag. Dette fremgår af en blændet dør i nor-
dre sideskibs vestgavl, helt op m o d højkirke-
muren (jfr. fig. 114). Den fladbuede, ca. 65 cm 
brede dør har stået i forbindelse med en snæver, 

Fig. 112. Trappeløb i Gisicobygningens vestgavl over 
nordre sideskib (s. 198). HJ fot. 1993. - Staircase in the 
west gable of the Gisico building, above the north aisle. 

Fig. 111. Udsnit af spindeltrappens loft i nordre trap-
petårn bag Gisicobygningens facade (s. 198). HJ fot. 
1993. - Detail of the ceiling above the newel stair in the 
north stair-turret behind the Gisico building's facade. 

nu ikke længere farbar trappe, der udmunder i 
midtskibets gavl, hvor dens underdør endnu er 
synlig som en firkantet åbning (jfr. fig. 113) med 
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Fig. 113. Snit af Gisicobygningens vestfacade (s. 
194f.). 1:300. Tegnet af HJ 1995 på grundlag af fig. 99, 
suppleret med opmåling af John Bennetzen 1993. -
Section of the west facade of the Gisico building. 

afrundet søndre vange, umiddelbart under det 
store vestvindue. - I søndre triforiegalleris vest-
fag (nu forstue til orgelpulpitur) ses vestligt i 
selve højkirkemuren en snæver åbning med 
fladbuet stik (jfr. fig. 102, 110), svarende til dø-
ren i det nordre galleri; den skjules nu bag en 
radiator, men tidligere undersøgelser viste, at 
den i modsætning til situationen i nord tilsynela-
dende ikke stod i forbindelse med nogen trappe i 
gavlen. Det må dog betragtes som temmelig 
sikkert, at en sådan findes skjult i murlivet. 

Formålet med disse trapper har været at skabe 
en forbindelse mellem de to triforiegallerier på 
en sådan måde, at man ikke beskar vestvinduet, 
således som det skete ved renæssancepulpiturets 
indbygning. Nordtrappens underdør og den 

særdeles begrænsede plads mellem gavlen og det 
vestligste arkadepar godtgør, at der må have 
været tale om en smal tømret gangbro, hvilende 
på stikbjælker i gavlmuren, således som det bl.a. 
kendes fra tværskibsgavlene i Roskilde d o m -
kirke.123 

Forbindelsen til midtskibets lof tsrum sker 
gennem en slank rundbuet åbning ud for nordre 
gavlfod (jfr. fig. 110, 113); nordre vange er run-
det mod trappen, og stikket er rulskiftestillet. 
Lidt højere oppe i gavlen, hvor de to trappeløb 
mødes, ses endnu en åbning, som nu er uden 
funktion og blot åbner sig mod lof tsrummet 
(jfr. fig. 113). Dens afdækning er på undersmi-
gen dækket af puds, som når ud til rundbuede 
rulskiftestik. Døren, som sekundært er forlæn-
get fire skifter nedadtil, må formentlig være 
tænkt som indgang til en tømret †tagrytter(?), 
opbygget her i højde med tagværkets hanebånd. 

De forskellige vinduesglugger, som belyser 
trappesystemet, er ligeledes kun delvis intakte. 

Fig. 114. Udsnit af det vestre hjørne i nordre sideskibs 
loft med blændet døråbning og glug til to forskellige 
trappeløb i Gisicobygningens vestgavl, j f r . fig. 110, 
113 (s. 199, 201). HJ fot. 1992. - The west corner of the 
loft above the north aisle, with bricked-up doorway and 
peep-hole to two different staircases in the west gable of the 
Gisico building, cf. fig. 110, 113. 
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Fig. 115. Afbrudt top af trappeløb i Gisicobygningens 
vestgavl, set fra tårnets mellemstokværk. Åbningen 
til venstre for den moderne trætrappe er en oprindelig 
forbindelse mellem trappeløbet og midtskibets lofts-
rum (s. 200). HJ fot. 1993. - Truncated top of staircase in 
the west gable of the Gisico building, seen from the middle 
storey of the tower. The opening to the left of the modern 
wooden staircase is an original connection between the stair-
case and the loft of the nave. 

Placering og antal veksler fra nord til syd, en 
uregelmæssighed, som skyldes byggeforløbet, 
men navnlig senere ændringer. Flertallet f rem-
træder udvendig som rektangulære murslidser 
af varierende højde og bredde, mens de oftest på 
forskellig vis udvider sig mod det indre. 

Nordre sideskibs spindel har kun én lys-
sprække (nord), som udvider sig smiget indad-
til. I syd er der i dag to, hvis brede, overpudsede 
smigning formentlig er sekundær. 

Sideskibenes ligeløbstrapper belyses både i 
nord og syd af to glugger: Nordsidens nedre 
åbner sig udvendig som en smal, helstens dyb 
slidse, der mod det indre udbreder sig til en tre 
sten dyb, 33 cm bred niche, hvis nordre hjørne 
er affaset. Den øvre glug er senere indsat, for-

mentlig i forbindelse med etableringen af den 
sekundære loftsdør, som den belyser. Udvendig 
er den fornyet af Herholdt og præsenterer sig 
som en rektangulær, oventil aftrappet glug, ind-
vendig åbner den sig i en bred, fladbuet niche, 
senere udhugget i murværket. Stedets oprinde-
lige glug er ikke synlig i det ydre, men den til-
murede, aftrappede åbning (67x31 cm) ses mod 
trappen, lidt højere end den nuværende. Den 
modsvares af en tilsvarende, ligeledes blændet 
glug (87x30 cm) mellem trappen og loftsrum-
met (jfr. fig. 114). 

De to glugger i søndre trappeløb er også ind-
byrdes forskellige og afviger tillige fra nordsi-
dens. Den sydligste er en almindelig slids, som 
sidder i en indvendig niche med trinvis stigende 
bund og trappeformet afdækning. Den nordre, 
som åbner sig vis à vis døren til orgelpulpituret, 
er en gennemløbende, aftrappet sprække. 

Høj kirkens to spindeltrapper har slanke, rek-
tangulære glugger, hvis antal og placering af-
viger. Den nordre trappe belyses af én i vest 

Fig. 116. Niche i Gisicobygningens vestgavl, set fra 
loftet over midtskibets vestligste hvælv, j f r . fig. 113. 
Den blændede luge i bunden åbnede sig oprindelig i 
facadens store spidsbuede niche over vestvinduet (s. 
202). HJ fot. 1994. - Niche in the west gable of the Gisico 
building, seen from the loft above the westernmost vault of 
the nave, cf. fig. 113. The bricked-up opening at the bottom 
originally opened into the large niche with the pointed arch 
above the west window in the facade. 
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Fig. 117. Udsnit af Gisicobygningens nordside. HJ fot. 1992. - Detail of the north side of the Gisico building. 

efterfulgt af to i nord, mens den søndre har fire 
glugger, skiftevis anbragt i trappetårnets syd-
og vestside. Hvor de to ligeløbstrapper over 
midtskibets store niche mødes, ses indvendig, at 
der her har været en lille, nu tilmuret glug af-
dækket af spærstik. Åbningen er senere redu-
ceret ved indmuring af en fladbuet glug, udført 
af små sten. 

Endelig skal omtales en større (†)loftsluge (fig. 
113, 116), som formentlig har tjent til ophejs-
ning af byggematerialer. Dens tilmurede, ca. 
80 cm brede åbning, sidder øverst i facadens 
store spidsbuede blænding, hvor den dog ikke 
længere er synlig. Dens rundbuede rulskiftestik 
er derimod bevaret indvendig i bunden af en 

dyb, fladbuet niche, hvis vanger senere, for den 
nedre dels vedkommende, er gjort bredere. I ni-
chens bund er gangjern til den lem, man luk-
kede lugen med; endnu i 1900'ernes første halv-
del stod lugen åben, omend ændret med retkan-
tet ydre åbning (jfr. fig. 107). 

Nordfacaden (fig. 117) er bedre bevaret end de 
to andre, men naturligvis præget af Herholdts 
istandsættelse. Således er gesimserne i betydeligt 
omfang fornyet, ikke blot over soklen, men til-
lige på støttepillerne, trappetårnet bag vestgav-
len og ved sideskibets murkrone. Udgangs-
punktet for rekonstruktionen kan ikke længere 
afgøres med sikkerhed; dog omfatter det mid-
delalderlige materiale en formsten (fig. 273), som 
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svarer til den på støttepillerne og trappehuset 
benyttede. 

Der imod er højkirkens gesimser i det væsent-
lige oprindelige og sammensat af to rulskiftestil-
lede formsten, udkraget over et glat rulskifte, 
hvori der med mellemrum er indstukket løbere 
på fladen. 

De skråt afdækkede, kobbertækkede støttepil-
ler, som er reduceret i højden,124 har fra lidt over 
sokkelniveau »hjørnekæder« af glaserede sten. 
Dette gælder dog ikke den østligste af afsnittets 
piller, som over den nedre dels skalmuring sy-
nes muret i polsk skifte og utvivlsomt først er 
opsat efter nedrivningen af det romanske tvær-
skib og opførelsen af mellempartiet. 

På forsiden af den 4. støttepille fra vest ses i 
højde med sokkelfremspringets gesims indsat en 
oprejst munkesten, i hvis forside der før bræn-
dingen er indskåret et billede af en monstrans (fig. 
282), muligvis som markering af en betydnings-
fuld grav på dette sted. 

Sideskibets mur brydes mellem 2. og 3. pille 
af en prægtigt udformet portal (jfr. fig. 149), sid-
dende i ud- og indvendigt murfremspring. Por-
talens vanger og spidsbuede stik er mod det 
ydre opmuret af skiftevis røde og sortglaserede 
sten, som alle stammer fra hovedrestaureringen. 
Såvel døråbningen som det herover siddende 
vindue havde hidtil været skjult bag våbenhuset 
fra 1619, men blev efter dettes nedrivning blot-
lagt og viste sig trods forhugninger i murværket 
at r u m m e tilstrækkelige levn til en genska-
belse.125 Mod det indre opmuredes en simpel, 
retkantet anslagsniche. 

Over portalfremspringet, der afsluttes med 
vandnæseprofil, er indsat et rigt profileret cirkel-
vindue, hvis ydre indfatning for den øvre dels 
vedkommende er bevaret i oprindelig skikkelse. 
Her veksler sortglaserede og røde sten, mens 
den nedre, rekonstruerede del samt det ligeledes 
moderne karmprofil udelukkende står i blanke 
sten. 

Sideskibets fire spidsbuede vinduer, der 
strækker sig fra kordongesimsen til skiftet 
umiddelbart under indskriftfrisen, har et profil 
(fig. 103) sammensat af simpelt affasede sten, 
men udvendig beriget med en tungesten. Hel-

Fig. 118. Udsnit af vestfacadens midtervindue (s. 
197). E.Chr is toffersen fot. o. 1938. Møntergården, 
Odense. - Detail of the central window of the west facade. 

stensstikket og den udvendige rundstav er f rem-
hævet med glaserede sten. 

Højkirkens fem spidsbuede vinduer, der hø-
rer til kirkens mest velbevarede, hæver sig over 
en profileret vandnæse ved sideskibstagets til-
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Fig. 119. Sydfacade m o d klostergården. Herluf Lykke fot. o. 1945. - South facade, facing the cloister. 
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Fig. 120. Højkirkevindue, vestligst i Gisicobygnin-
gens sydside (s. 206). HJ fot. 1993. - Clerestory win-
dow furthest to the west on the south side of the Gisico 
building. 

slutning mod højkirkemuren. Vinduerne har 
omtrent samme bredde i den ydre åbning som 
sideskibsvinduerne; men da højden er mindre, 
har man reduceret lysningens bredde for på 
denne måde at opnå proportionalitet mellem de 
to sæt vinduer. Herved er der skabt mulighed 
for en rigere profilering (jfr. fig. 117), som yder-
mere fremhæves ved benyttelsen af glaserede 
sten. 

Sydfacaden (fig. 119) er i højere grad præget af 
restaurering, og de spor af tilbygninger og ure-
gelmæssigheder, som har præget denne langside 
mod klosteret, er forsvundet bag skalmuring og 
andre former for ensretning. 

Det er karakteristisk, at Gisicobygningens 
sydside så vidt muligt er disponeret symmetrisk 
omkring den forsvundne tilbygning (»Bene-
dikts kapel«) ud for det 3. fag fra vest (s. 277). 
Således er både dørene og den tolinjede indskrift 
under sideskibsgesimsen centreret i forhold her-
til. 

Gesimserne på det høje sokkelfremspring, 
støttepillerne, trappehuset og højkirkemuren er 
fornyet ved Herholdts restaurering og svarer til 
forholdene i nord. Sideskibets gesims, som 
rummer enkelte gamle sten, er derimod afvi-
gende og sammensat af to rulskifter, det nedre 
rundet, det øvre affaset (jfr. fig. 127). 

Af de fem støttepiller er det alene på den vest-
lige med det stærkt restaurerede trappetårn, at 
hjørnerne fremhæves med glaserede sten - et 
forhold, som utvivlsomt skyldes Herholdt.126 

De øvrige støttepiller er udelukkende af ugla-
serede tegl, og kun den anden og femte pille fra 
vest rummer middelalderligt murværk. Den 
sjette, er (gen)opført af Herholdt og lidt mere 
spinkel i dimensionerne.127 Tilsvarende gælder 
den tredje og fjerde, som også er eftermiddelal-
derlige og opført efter nedrivningen af kapellet 
på dette sted. 

Sydfacaden omfatter nu to ens døre (fig. 121), 
henholdsvis i 1. og 5. fag fra vest, asymmetrisk 
placeret i forhold til de store vinduer umiddel-

Fig. 121. Gisicobygningens sydvestre dør (s. 205). HJ 
fot. 1992. - The south-west door of the Gisico building. 

Danmarks Kirker, Odense 
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bart ovenover. Indgangene fremtræder udven-
dig spidsbuede og prydet med vulster af skifte-
vis glaserede og blanke tungesten i retvinklede 
false. Den indre anslagsniche er fladbuet. D ø -
rene er gennemgribende restaureret af Herholdt, 
men rummer begge mindre partier af oprinde-
lige sten. Den vestre, som i dag er kirkens dag-
lige indgang, var også i brug forud for hoved-
restaureringen. Den middelalderlige åbning var 
dog ændret flere gange og skjult bag et muret 
vindfang (jfr.†våbenhus s. 306). Den østre dør 
påvistes først ved fornyelsen af det ydre og af-
rensningen af det indre murværk, hvorefter den 
genåbnedes og istandsattes.128 

De spidsbuede vinduer viser i lighed med faca-
dens øvrige detaljer en tendens til større enkel-
hed, sammenlignet med nordfacaden, men er i 
øvrigt tilsvarende dimensioneret. I sideskibene 
har indfatningen, der udvendig fremhæves af 
glasurveksel, et profil (fig. 103), sammensat af 
affaset og rundet led omkring de moderne stav-
værkskarme. Det tredje vindue fra vest stammer 
helt og holdent fra hovedistandsættelsen, da 
man af hensyn til ensartetheden fornyede det ek-
sisterende (jfr. fig. 245). Dette var imidlertid 
heller ikke oprindeligt, men indsat ved 1750'er-
nes modernisering i det oprindelig vinduesløse 
fag efter nedrivningen af den yngste tilbygning 
på dette sted (jfr. †kalkhus s. 307). 

De fem højkirkevinduer udgår ikke som i 
nord fra en vandnæsegesims, og kun indram-
ningens yderste profil er fremhævet med gla-
serede sten. Vinduernes profil (fig. 120) svarer i 
øvrigt til nordsidens, blot med den forskel, at 
disses mellemliggende hulled her afløses af et 
rundt. 

B Y G N I N G S I N D S K R I F T E R * 

Udvendig på Gisicobygningens nordre og søn-
dre sideskib, umiddelbart under gesimserne, ses 
teglfliser med latinske majuskelindskrifter, der 
danner vers med midt - og enderim (leoninske 
heksametre). Nordsidens indskrift indeholder 
fire vers, sydsidens ni. Så omfattende bygnings-
indskrifter er sjældne, og formelle paralleller til 
Odenseindskrifterne synes fra samtiden først og 

Fig. 122. Indskrif t på Gis icobygningens no rd re side-
skib. Tegnet o. 1630 af J o n Skonvig , der fejlagtigt har 
lokaliseret bogs taverne til kirkens sydside (s. 207). 
Arnamagnæanske Samling 366 fol. , bl. 12. - Inscrip-
tion on the north aisle of the Gisico building. 

fremmest bevaret i den tyske ridderordens byg-
geri langs Vislafloden (Weichsel) i det nuvæ-
rende Polen (se nærmere s. 230). Nordsidens 
indskrift nævner biskop Gisico (1286-1300) som 
bygherre, mens sydsidens rummer et årstal, for-
mentlig 1301, og herudover gemmer den navnet 
på en anden, hidtil uidentificeret person, Nico-
laus Petri (Niels Petersen). 

Indskrifterne på de to langsider har indtil for 
nylig været set som en helhed, begyndende i 
nord og videreført på sydsiden. Denne opfat-
telse kan imidlertid ikke opretholdes, da de to 
indskrifter viser afgørende forskelle i både form 
og indhold. De vil derfor her blive beskrevet 
hver for sig. 

Indskrifterne, der er af største betydning for 
bygningshistorien ved at knytte kirkens fem 
vestlige fag til biskop Gisicos embedsperiode, 
har længe tiltrukket sig antikvarisk interesse. Et 
problem ved læsningen og fortolkningen har 
imidlertid, foruden store lakuner i nordsidens 
indskrift, været den generelt dårlige bevarings-
tilstand, navnlig for sydsidens vedkommende -
et forhold, der har givet anledning til fornyelse 
af adskillige bogstaver på mere eller mindre sik-
kert grundlag. Indskrifterne fremtræder i dag 
afgørende præget af Herholdts restaurering 1872 
(s. 344). 

* Ved Hugo Johannsen og Fritz Saaby Pedersen. Afsnittene »Indskriften på nordsiden« og »Indskriften på sydsiden«, indbe-
fattet tekster og kommentar, skyldes Fritz Saaby Pedersen. 
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123. Indskrift på Gisicobygningens nordre sideskib. Tegnet af Søren Abildgaard o. 1760 (s. 208). - Inscription on 
the north aisle of the Gisico building. 

Fig. 124a-b. Indskrift på Gisicobygningens søndre sideskib. a. Første linje. b. Anden linje. Tegnet af Søren 
Abildgaard o. 1760 (s. 208). - Inscription on the south aisle of the Gisico building. a. first line. b. second line. 

Forskning og restaurering. Den ældste registrering er en 
partiel, meget unøjagtig og tilmed fejlagtigt stedfæ-
stet afskrift af nordsidens indskrift, udfør t o. 1630 af 
Ole Worms runetegner Jon Skonvig (fig. 122).129 Den 
benyttedes som forlæg for den ældste trykte gengi-
velse i Erich Pontoppidans »Marmora Danica« fra 

1739-41.130 På dette grundlag måtte Pontoppidan op-
fatte indskriften som en hovedsagelig ulæselig og 
uforståelig blanding af latin og dansk, tilmed delvis 
skrevet med runer! 

Den tidligst kendte reparation falder sammen med 
kirkens hovedistandsættelse i 1750'erne (s. 317f.). På 

14* 
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initiativ af landsdommer Andreas von Bergen skal en 
overpudsning af indskrifterne være forhindret og en 
bevaringsaktion sat i værk.131 Bogstaverne blev f rem-
hævet med hvid farve på sort baggrund, og i syd, 
hvor et nyt vindue i 3. fag fra vest på †Benedikt-
kapellets (og †kalkhusets) tidligere plads ellers ville 
have slugt en del af indskriftens underste bånd, ny-
huggedes og tætstilledes 11 bogstaver på en langstrakt 
sandstenskvader. 132 

1757 k o m latindigteren og præsten H. C. Biering til 
Odense, fik indskrifterne gennemgået af von Bergen 
og foretog selv en afskrift.133 Både Bierings og von 
Bergens originale afskrifter synes imidlertid at være 
gået tabt. Det samme gælder den kopi, som den store 
bogsamler og lingvist C. F. Temler udførte 1767 i for-
bindelse med Christian VII's udenlandsrejse. 134 

Bevaret er til gengæld de aftegninger, som arkiv-
tegneren Søren Abildgaard udfør te o. 1760.135 Abild-
gaards omhyggel ige arbejde (fig. 123-124) er af stor 
værdi, men hverken komplet eller fri for rekonstruk-
tion. Således gengiver han ikke de sidste seks bog-
staver af nordindskriften, og sydindskriftens 11 ny-
huggede bogstaver har han disponeret, som om de 
stadig stod på fliser.136 Enkelte bogstaver, såvel i nord 
som i syd, har han ikke kunnet læse og angivet dette 
med en prik på bogstavets plads. Dette kunne tyde 
på, at man ved restaureringen ikke havde opmålet de 
bogstaver, som erosion havde gjort ulæselige. 

1789 aftryktes indskrifterne for første gang i o m -
trent fuldt omfang i Jørgen Carstens Blochs værk om 
den fynske gejstlighed,137 måske ud fra en af de oven-
nævnte læsninger, og året efter kommenterede Bie-
ring på grundlag af sin egen gamle læsning den nye 
publikation.138 Han korrigerede ikke blot enkelte 
punkter, men gav også forslag til læsninger, navnlig 
hvad angår overgangen mellem nord- og sydind-
skriften, som han anså for fortløbende. 

Bierings læsning og den efterfølgende oversæt-
telse, der er den tidligst kendte, blev gennem Rasmus 
Nyerup udbredt til et større publikum.1 3 4 Den kom 
samtidig til at danne udgangspunkt for den opmaling 
af indskrifterne, nu inklusive bortslidte bogstaver 
(»de forhen der paa værende Runne Bogstaver«), 
som malermester D. H. Krüger udførte 1827.139 Krü-
ger arbejdede under vejledning af Katedralskolens 
rektor, professor Jacob Saxtorph, der endvidere efter-
lod sig en smukt kalligraferet afskrift.140 

Det er tydeligt, at Krüger (og Saxtorph) har op-
malet en række ulæselige bogstaver ud fra Bierings 
fortolkning. Eksempelvis navnet på kirkens værne-
helgen, der i fo rmen »cnvd« maledes på de to sidste 
fliser i første vers af sydindskriften. Her havde Abild-
gaard (fig. 124a) blot registreret begyndelsen til et 
muligt C, hvilket af Biering opfattedes som levn af 
helgenkongens navn »c(anutus)«, der efter hans og 
senere fortolkeres mening dårligt kunne undværes. 

Tegneren Niels Ringe, der 1840 udfør te forlæg til de 
velkendte litografier af kirkens indre, har desuden 
gjort to skitser af indskrifterne, som med naiv t ro-
fasthed afspejler dem i deres opmalede skikkelse. 141 

Ved samme tid blev indskrifterne gjort til genstand 
for en kritisk undersøgelse ved historikeren Caspar 
Paludan-Müller, der undersøgte dem på stedet og her-
efter forsøgte en læsning uden hensyntagen til sekun-
dære opmalinger.142 

Af afgørende betydning for indskrifternes nuvæ-
rende fremtræden blev den fornyelse, der gennem-
førtes 1872 under kirkens hovedrestaurering ved arki-
tekt Herholdt: Nordindskrif tens fliser, som udtoges 
og genopsattes i forbindelse med gesimsens n y m u -
ring, blev repareret med cement på de afskallede fla-
der, og samme materiale benyttedes til fornyelse af 
fire fliser (jfr. fig. 125a). 

Sydindskriften, der var langt mere medtaget, kræ-
vede, foruden mindre lapninger med cement, regulær 
udskiftning af de opmalede fliser foruden af den lange 
sandstenskvader fra 1752. Her valgte man at hugge 
bogstaver i nye teglsten, men af halv bredde, hvor-
ved man let kunne adskille dem fra de oprindelige. 
Sandstenskvaderen afløstes af 8 teglsten, hvorpå man 
- lidt akavet - indpassede de 11 bogstaver. Arbejdet 
udførtes af murermester A. F. Andersen; dog blev 
udhugningen af de nye bogstaver (50 i alt) overdraget 
til stenhugger C. Hintze. Endelig malede August 
Behrends de nyistandsatte indskrifter.143 

Her opgav man et første forsøg med at bibeholde 
den hidtidige farveholdning, som fandtes »for afstik-
kende«, og lod i stedet de fordybede bogstaver og 
skelstenene mellem versene f remtræde i teglens røde 
farve på sortmalet baggrund. Dette mentes tillige at 
være mere autentisk ifølge stiftsprovst A.K. Dam-
gaard, som har givet fyldige oplysninger om indskrif-
ternes tilstand i 1872, før og efter restaureringen. Han 
fulgte indskrifternes istandsættelse som konsulent og 
udgav herefter en kritisk nylæsning med oversættelse 
samt en redegørelse for restaureringsprincipperne. 144 

Damgaards læsning, der senere er blevet gentaget ad-
skillige gange,145 drog b l . a . nytte af det forhold, at 
man ved restaureringen af søndre sideskibs trappe-
tårn afdækkede indskriftens to første fliser, der længe 
havde været skjult bag sekundært murværk. Herved 
kunne han afkræfte tanken om kontinuerlig læsning 
af de hidtil kendte dele af nord- og sydindskrifterne, 
ligesom han påviste, at størstedelen af nordindskrif-
tens 3. vers var gået tabt i forbindelse med opførelsen 
af det ved restaureringen nedbrudte †våbenhus fra 
1619 (s. 305). 

Bemalingen er stort set slidt væk i løbet af de mere 
end hundrede år, som er forløbet siden hovedrestau-
reringen; men ellers er det dette indgreb, som har 
afgjort, hvad vi kan læse i dag. Man kan vel beklage, 
at de udskiftede sten tilsyneladende er kasseret og 
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Fig. 126a-c. Indskrift på Gisicobygningens nordre sideskib. a. Østre del. b. Midterdel. c. Vestre del (s. 210). 
Ældre fot. i Nationalmuseet. - Inscription on the outside of the north aisle of the Gisico building. a. eastern part. b. 
central part. c. western part. 

muligheden for en kritisk vurdering af disse hermed 
tabt. Det vidner dog smukt om Herholdts og D a m -
gaards antikvariske bevidsthed, at man markerede 
fornyelserne så tydeligt og lod stenene sidde på deres 
hidtidige plads, uanset om det stemte med de tekst-
forbedringer, Damgaard fremlagde på tryk. 

I forbindelse med kirkens opmåling i 1930'erne (s. 
150) fremstilledes gnideaftryk af indskrifterne (jfr. 
fig. 125a-c), og ved en undersøgelse 1982 påviste Ebbe 
Hædersdal og Tore Nyberg hidtil oversete detaljer i ind-
skrifternes udførelse. 146 Undersøgelsen var et forar-
bejde til »Odense bys historie«, i hvis første bind 
Tore Nyberg behandlede indskrifterne og gengav en 

ny fotografisk dokumentat ion. Som den første be-
tvivlede han her sammenhængen mellem nord- og 
sydindskrifterne og satte således spørgsmålstegn ved 
Damgaards tolkning og oversættelse, som han afstod 
fra at gengive. 147 

Indskriften på nordsiden l ø b e r i et t r e sk i f t e r h ø j t 
b å n d u m i d d e l b a r t u n d e r g e s i m s e n . I øs t b e g y n -
de r d e n v e d de t nu n e d r e v n e t v æ r s k i b ; i ves t e r 
d e n f o r m e n t l i g s lu t te t v e d t r a p p e t å r n e t , m e n h e r 
e r v isse de le gåe t t ab t (se n d f . og j f r . f ig . 125a, 
126c). Af t eks t e r de r i alt b e v a r e t to he le h e k s a -
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metervers, dele af et tredje og et par bogstaver af 
et fjerde. 

Teksten er skrevet på teglfliser. Hver flise må-
ler ca. 27,5x23 cm og indeholder ét bogstav. 
Bogstavernes ujævne kanter tyder på, at de er 
skåret med kniv i det ubrændte ler, formentlig 
efter skabeloner. Formerne viser stor variation, 
der utvivlsomt er tilstræbt: de hyppigste bog-
staver E og S forekommer i fire, henholdsvis to 
varianter; af de øvrige er der oftest to varianter, 
hvor dette er muligt. 

Fliserne er færdiggjort med en sort facadegla-
sur, der kun lader bogstaverne stå ubehandlede. 
Samme teknik har været benyttet i dør- og vin-
duesindfatninger m.v. og er derfor sandsynlig-
vis oprindelig. Rester af puds i fordybningerne 
tyder på, at bogstaverne har været fremhævet 
ved udfyldning med hvid mørtel. Det må derfor 
anses for sandsynligt, at opmalingen i 1750'erne 
(s. 208) tog udgangspunkt i et oprindeligt for-
hold, uanset at Damgaard og Herholdt var af en 
anden mening. 

Fliserne sidder i en kvartstens dyb båndblæn-
ding. Ved 1872-restaureringen blev det fastslået, 

at blændingen var primær, og at fliserne var ind-
muret med oprindelig mørtel, hvilket »godt-
gjorde, at Indskriften var indmuret, hvor den 
staar, i Forbindelse med hele Murens Opførelse« 
(Damgaard 798-99). 

Versene er adskilt ved skelsten i rød tegl. Der 
ses tre, hvoraf de to første er nyere; den tredie, 
mellem vers 3 og 4, er ældre, muligvis oprinde-
lig. 

En serie fliser er forsvundet over portalen, 
svarende til det meste af vers 3. Dette skyldes 
som nævnt opførelsen 1619 af †våbenhuset (s. 
305); ved 1872-restaureringen kunne man fast-
slå, at der på de manglende flisers plads sad al-
mindelige sten i en ikke oprindelig mørtel 
(Damgaard 809-10). I det vestligste fag er der 
endnu et udfald, formentlig på grund af en tidlig 
reparation af murkronen, hvis gesims i øvrigt 
har afvigende profil i dette og den nærmest til-
grænsende del af 2. fag fra vest. Dette udfald 
berører tekstens vers 4 på nær de første to bog-
staver. Det er uvist, hvor meget der er gået tabt, 
idet der muligvis aldrig har været plads til et 
fuldt fjerde vers (s. 215). 

Tekst. 

1 Hoc opus erexit Phynensis Gisico preses, 
2 spiritus allexit quem, non suggestio deses, 
3 ut (con)summetu[r ]etur 
4 qu[... 

(»Dette værk rejste den fynske biskop Gisico / 
hvem ånden - og ikke et ørkesløst indfald - for-
anledigede til / at (denne bygning) skal fuldføres 
og blive ...«) 

Kommentar. Vers 2: Ifølge Damgaard (s.796-97) stod 
før restaureringen »aldeles sikkert SUGEESTIO og 
DESGS«, hvor fliserne G og E var byttet om; han 
antog, at dette »var sket ved indskriftens første ind-
sættelse«. Imidlertid viser både Abildgaard (fig. 123) 
og alle andre gengivelser før 1872-restaureringen de 
pågældende ord uden ombytning . (I Skonvigs af-
skrift (fig. 122) læses også DESES, men S U G G E -

STIO er for fejlskrevet til at kunne tydes). Det er 
vanskeligt at forklare denne uoverensstemmelse.148 

»Non suggestio deses« kunne bedre forstås som 
»og (åndens) indgivelse forblev ikke uvirksom« (Ny-
berg), men man ville da foretrække »nec« for »non«. 

Vers 3: »Consummetur« har forkortelsen »9«, der 
er den normale for »con«. Hidtil har den været opløst 
som »-que« (Paludan-Müller 70) og som »-ut« (Dam-
gaard 808). 

Slutningen af ordet skal rime på versslutningen 
»-etur«, som til gengæld er for flertydig til at kunne 
udfyldes og heller ikke giver holdepunkter for at ud-
fylde resten af teksten. Det, der skal »fuldføres«, må 
antagelig være bygningsværket. 
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Fig. 127a-b. Indskrift på Gisicobygningens søndre sideskib. a. Vestre del. Midterdel (s. 212). Ældre fot. i 
Nationalmuseet. - Inscription on the outside of the south aisle of the Gisico building, a. western part. b. central part. 

Indskriften på sydsiden løber i to bånd, begge kun 
to skifter høje. Det øverste bånd strækker sig 
over samtlige fem fag; det nederste, der er cen-
treret i forhold hertil, løber fra toppen af det 
andet til toppen af det f jerde vindue fra vest. 

Indskriften er stedvis ufuldstændig, stedvis 
fornyet (jfr. s. 208), men der er ingen tvivl om 
tekstens omfang. Teksten falder i to dele: første 
del er opbygget som seks heksametervers, nem-
lig tre perioder à to vers, hvor vers 3-4 og vers 
5-6 tydeligt viser rim fra vers til vers. De seks 
vers er et akrostikon, hvor de første stavelser 
danner navnet N I C O L A U S PETRI. Anden del 
er de tre vers, der indeholder dateringen. 

Teksten er skrevet på teglfliser, hver på ca. 
18x30 cm. En flise indeholder som regel to bog-
staver; hvis der indgår et I, kan der dog være tre. 
Fliserne er facadeglaseret i en mørkegrøn farve. 
Bogstaverne har ikke glasur; om de oprindelig 
har været optrukket i en anden farve, vides ikke. 
Bogstavformerne varierer ikke så meget som i 

nordsidens indskrift: formentlig er bogstaverne 
presset ind i den bløde teglsten med træskårne 
stempler. 

Det fremgår ikke udtrykkeligt af Damgaards 
beretning, om fliserne sad i båndblændinger 
svarende til nordsidens, eller om der overhove-
det var tegn på, at de var samtidige med m u -
ren.149 Versene er adskilt ved skelsten i rød tegl, 
de fleste af dem uden tvivl fra 1872-restaurerin-
gen; stenen mellem versene 5 og 6 er dog ældre. 

Som det fremgår, adskiller nordsidens og 
sydsidens indskrifter sig væsentligt, hvad angår 
flisernes størrelse, tilvirkning og prægeteknik. 

Tekst. 

Kursiv angiver tekst, som foreslås i strid med 
indskriften, som den fremstår nu, restaureringer 
indbefattet. [Skarpe parenteser] angiver udfyld-
ning, hvor den oprindelige tekst er gået tabt, og 
der heller ikke er pålidelige vidner til den. Der er 
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(»Hv i s i k k e en gavmild [ hånd og en] ( ? ) m u n k e -
o r d e n [ i b e h o l d ] k o m m e r [ m i g til h jæ lp ] , / så 
b l ive r d e t t e f o r s ø g f o r g æ v e s , og stedet b l ive r 
p r o f a n t : / f o r hv i s d e n f r o m m e o m s o r g h o l d e r 
op , vil j e g s k r i d e (»labar«) og s t y r t e s a m m e n , / 
m e n så l æ n g e de t g o d e o f f e r forbliver r en t , vil j e g 
i k k e gå til g r u n d e . / D e t s ø m m e r sig a t a f løse 
s t r a f f e n e f o r b e g å e t s y n d m e d d e t t e (=of fe r ) , / 
s o m b e f r i e r f o r de b a r s k e f j e n d e r i d e n s o r t e a f -
g r u n d . 

D e t H e r r e n s å r t u s i n d e , t i g a n g e t r e d i v e og é t 
(d .e . 1301) / er f o r l ø b e t , da h a n s ø r g e d e f o r at 
b r u g b a r g ø r e / d e n n e v æ l d i g e b y g n i n g - han, 
hvis n a v n m a n k a n få«) . 

Kommentar. Vers 1-6: Ifølge vers 3 (»labar«) er det kir-
ken selv, som taler, j f r . »ruitura«, »peritura«, der for-
mentlig er hunkøn pga. et underforstået aedes, ecclesia 
el. lign. 

Vers 1. Af de gamle fliser må en del være forsvun-
det eller ombyttet ; kun rækken V E N E R I T O R D O 
passer endnu i et vers. På den første af de gamle fliser 
læses NI (Nyberg)\ Damgaard (s. 801) vaklede ganske 
vist mellem NI og DI, og I-et er også utydeligt. På 
den anden flise anes først et M med et hu l rum oven-
over, som måske har været et I, hvad der muliggør 
tolkningen M(IH)I; det andet bogstav kan tydes som 
L (Nyberg) eller ingenting (Damgaard). Oprindelige er 
desuden fliserne GA og AR, men de er øjensynligt 

I k o m m e n t a r e n ang ive s f l iseadski l le lse v e d 

b i n d e s t r e g ; i c i ta ter f r a A b i l d g a a r d s t e g n i n g a n -

g ive r p u n k t u m d e b o g s t a v e r , h a n ha r m a r k e r e t 

s o m ulæse l ige . 

fejlanbragt. Bogstaverne NE i V E N E R I T er nu re-
staurerede, men Paludan-Müller (s. 67, j f r . Damgaard 
802) angiver dem ikke som usikre. 

Tvivlsom er den f jerde flise, som er bemærkelses-
værdig ved kun at r u m m e ét bogstav, Y, der kom til 
syne ved restaureringen på bagsiden af en glat sten. 
Damgaard anså den for autentisk og formodede, at 
det ekstra bogstav, man skulle vente, blot var for-
svundet. Den tredje, nu ulæselige, flise er ifølge 
Damgaard en sekundært indsat mursten, hvorpå er et 
malet M, som tydeligt ses på ældre fotografier (jfr. 
fig. 127a). I teksten ovenfor tages der ikke hensyn til 
disse fliser. 

Udsagnsleddet »erit« i vers 2 forudsætter en be-
tingelsessætning. Den er ikke svær at genfinde i vers 
1, siden V E N E R I T må gengive en konditionalis-
form, og det mindre tydelige NI på første flise passer 
godt som betingelsesbindeordet »hvis ikke«. 

Verset sluttede med to fliser, der blev erstattet ved 
restaureringen (de havde været opmalet C N U D , 
Damgaard 803, 814, j f r . endvidere s. 208). På den før-
ste af disse fliser kunne iagttages en oprindelig ven-
strebue, muligvis fra et C; den vil her blive opfattet 
som Q. Den anden flise sluttede med forkortelses-
tegnet for »-us«, før hvilket Damgaard mente at se 
spor af et T. 

Det antages her, at vers 1-2 har haft samme r im-
mønster som versene 3-4 og 5-6. Trods Damgaards 
læsning må rimet så have været »-anus«, og vers 1 må 
nok være sluttet O R D O Q ( U E ) SAN(US).1 5 0 Flytter 
man herefter fliserne GA og AR og udnytter rimet, 
f r emkommer den tekst, der er foreslået ovenfor. 

1 NI m(ihi) l a r g a [man(us) sub]uenerit o rdo[q(ue) san](us), 
2 COnat(us) uanus erit hic, [loc(us)] atq(ue) propha.(n)us: 

3 LAbar enim, cura cessante pia, ruitura, 
4 USq(ue) [man]et pura bona uictima, non perytura. 
5 PEnas peccati decet hac abolere patrati, 
6 TRIstibus a baratri que liberat hostibus atri. 

7 Ann(us) millen(us) decies tricen(us) et unus 
8 est domini lapsus, dum procurauit in us(us) 
9 hanc molem fieri, [cui](us) quit nomen haberi. 

set b o r t f ra de ta l jer , j f r . h e r o m k o m m e n t a r e n . 
( R u n d e pa ren te se r ) b r u g e s v e d o p l ø s n i n g e r a f 
f o r k o r t e l s e s t e g n . F ø r s t e ve r s e r øde l ag t , og læs -
n i n g e n e r f o r s ø g s v i s . 
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Ifølge Abildgaard (jfr. fig. 124a) og Paludan-Mül-
ler (s. 74) var der en skelsten efter vers 1. Damgaard 
fandt ingen (s. 814), og den mangler i den restaure-
rede indskrift. 

Vers 2: Flisen CO har indridsninger, der kunne an-
tyde læsningen C O ( R O ) N A T (Damgard 815-17, i for-
længelse af den tolkning, der inddrog Knud den Hel-
liges navn). Denne læsning passer ikke i versemålet 
og må forkastes. Paludan-Müller (s. 75) kunne heller 
ikke »afgøre, om de ere tilfældige ridser eller oprin-
delige fordybninger, der have noget at sige.« 

På flisen TU angiver Damgaard (s. 803, 815) med 
bestemthed en (US)-forkortelse efter T. Forkortelsen 
ses ikke i dag og er heller ikke registreret i ældre 
gengivelser (jfr. fig. 125b, 124a); den synes ikke desto 
mindre nødvendig, og den antages i teksten. 

I andet halvvers har Abildgaard (jfr. fig. 124a) »ER 
. . H I C . O . . T Q : P . O . H A . « . Læsningerne ERIT og 

PROPFIAN(US) giver ingen problemer; men restau-
reringens O P U S , som stammer fra en opmaling med 
udgangspunkt i Blochs og Bierings læsninger (Dam-
gaard 803, 814), synes grammatisk umuligt og er 
svært at indpasse på fliserne. Den tekst, der foreslås 
her, giver fliserne L O - C ( U S ) A - T Q ( U E ) - P R , som 
passer med Abildgaard. 

Vers 3: Ved overgangen mellem vers 2 og 3 kan 
man rekonstruere fliserne HA-N(US)L-AB, som fo-
reslået af Paludan-Müller (s. 76). Læsningen »labar« i 
begyndelsen af vers 3 må regnes for sikker, så enten 
er vers 3 begyndt med L på en enkeltflise imod ind-
skriftens normale disposition, eller også har der al-
drig været en skelsten mellem vers 2 og 3. Paludan-
Müller fandt heller ingen; Abildgaard angiver en (jfr. 
fig. 124a), rimeligvis fejlagtigt. 

Vers 4: Damgaard (s. 804) angiver fliserne U S -
Q : D - O A - E T , Abildgaard U S - Q : D - A . - E T (flisead-
skillelse indføjet). Der er brug for et verbum til no-
minativen »bona victima«. Den foreslåede læsning 
M A N E T udfylder dette behov og gør desuden 
»pura« til omsagnsled i nominativ. Læsningen strider 
ganske vist m o d det bevidnede D; men udfyldninger 
som »donet«, »do(n)a et«, »daret« eller restaurerin-
gens »da et« er ugrammatiske eller passer enten ikke 
på pladsen eller ikke i versemålet. »Datur«, »(offeret) 
bliver givet«, kunne bruges, men så sidder hele flisen 
ET forkert . 

Vers 5-6: »hac«, »que« henviser mest sandsynligt til 
»victima«, mindre sandsynligt til kirken. 

Vers 7: Årstallet er sikkert 1000 + 10(30) + 1 = 1301. 
Siden dette år er forløbet, er det løbende år vel 1302. 
Værdier som 1000 + 10(30+1) = 1310, eller endda 1000 
+ (10+1)30 = 1330, ville næppe være opfattet rigtigt af 
en læser, og man bør formentl ig se bort fra disse m u -
ligheder.151 Verset afsluttes med en skelsten, der an-
tagelig er nyere; Abildgaard har ganske vist angivet 
én (jfr. fig. 124b), men Paludan-Müller (s. 77) så ingen. 

Vers 8: LAPSUS rummer ingen læsevanskelighe-
der, men den første lodrette streg i U er forsynet med 
en midtkugle som bogstavet I (sml. fig. 124b). 

Andet halvvers er ujævnt bevidnet. I 1750'erne var 
de 11 bogstaver R O C U R A U I T I N af hensyn til vin-
duesgennembrydningen blevet presset sammen på en 
sandsten (se s. 317). Det er formodentl ig denne sand-
sten, Abildgaard (fig. 124b) har set og tegnet af, få år 
efter at den var opsat. Ganske vist tegner han bog-
staverne, som om de stadig var fordelt på fliser; men 
hans fliseinddeling lader til at være forkert . Efter de 
nævnte 11 bogstaver angiver han nemlig et U og der-
efter S(US) som sidste flise i verset. Heroverfor står, 
at både Paludan-Müller (s. 77) og Damgaard (s. 
805-6) efter de samme 11 bogstaver læste sidste flise 
som US(US); flisen fmdes stadigvæk, og intet tyder 
på, at den er yngre end Abildgaard. Hans fliseindde-
ling er da nok hans egen opfindelse, og vores eneste 
kilde til passagen er sandstenen i de forskellige 
nævnte gengivelser. Selve læsningen kan antages. 

Før sidste flise US(US) var der et ekstra »US« ma-
let ind på selve vinduesstikket for at tydeliggøre læs-
ningen, uanset at forkortelsestegnet (US) på sidste 
flise herved blev overflødigt (Paludan-Müller 77). 
Denne fejl er bibeholdt ved restaureringen. I øvrigt er 
(US) ikke længere synligt (Nyberg), måske forsvun-
det ved reparation. 

Vers 9: Abildgaard gengiver bogstaverne i andet 
halvvers som » . . - I Q - U I - T N - O M - E N - H A - B E - R I « . 
Den første flise var ulæselig for Abildgaard; senere 
opmaledes den i overensstemmelse med Blochs og 
Bierings læsninger som REL (Paludan-Müller 79; 
Damgaard 806), hvilket der her er set bort fra. Anden 
flise skal læses I ' Q med forkortelsestegn efter I (Dam-
gaard 806-7, 819); dette forkortelsestegn står nu som 
et (US)-tegn i cement. Fliserne må da have været 
??-I(US)Q, som her foreslås udfyldt med CUI(US) . 
Af andre muligheder er der f.eks. »maius«, men 
»cuius« giver den fordel, at hele sætningen så bliver 
til et hårdt tiltrængt grundled for »procuravit«. -
»Cuius quit nomen haberi« må så tolkes som »den, 
hvis navn man kan skaffe sig«, nemlig ved at læse 
indskriften som akrostikon. 

Sammenfatning.De to indskrifter har indtil Tore 
Nybergs undersøgelse været opfattet som én 
sammenhængende meddelelse, omend fordelt 
på to modstående sider og tilmed i en bevarings-
tilstand som vanskeliggjorde læsningen. Denne 
traditionelle opfattelse kan imidlertid af de 
nævnte grunde ikke opretholdes, og indskrif-
terne må derfor tillige være indholdsmæssigt og 
kronologisk adskilte budskaber, muligvis endda 
beregnet for hver sit publikum.152 Hermed er 
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problemerne omkring tilblivelsen og forståelsen 
dog langtfra afklaret. Tre væsentlige spørgsmål 
- dateringen, nordindskriftens oprindelige af-
slutning og sydindskriftens indhold - skal i det 
følgende søges belyst. 

Datering. Hvis de to indskrifter tages for på-
lydende, må de trods alle forskelle være opsat 
inden for et relativt snævert åremål. Nordsidens 
indskrift udpeger den bygning, den er del af, 
som værende rejst af biskop Gisico (1286-1300), 
mens sydsidens rummer årstallet 1301 og taler 
om, at bygningen blev gjort tjenlig til brug. 

Det er imidlertid usandsynligt, at hele den 
store ombygning af skibet skulle være fuldført 
(»gjort tjenlig til brug«) i løbet af Gisicos 15-
årige embedsperiode. Det harmonerer heller 
ikke med det billede, som tegner sig gennem 
bevarede afladsbreve, udstedt til fordel for byg-
geriet 1305 og endnu så sent som 1345 (s. 228). 

Det er således af ydre årsager mest sandsyn-
ligt, at sydindskriften er væsentlig yngre end 
den nordre og derfor ikke er opsat 1301/02 som 
en proklamation af Gisicobyggeriets færdiggø-
relse. Denne formodning rejser derfor spørgs-
målet om betydningen af årstallet 1301 - et pro-
blem, som skal omtales nedenfor i forbindelse 
med sydindskriften. Hvis sydindskriften, som 
her antaget, er yngre end 1301, kan det være 
fordi selve muren er yngre, eller fordi indskrif-
ten er sekundært opsat. Hvad angår førstnævnte 
mulighed, må det fremhæves, at søndre side-
skibs ydermur utvivlsomt er bygget senere end 
både den nordre og vestfacaden, idet den er en 
senere fortsættelse af facaden (s. 225). 

Den anden mulighed er imidlertid værd at 
overveje. Damgaard fastslog, at nordindskrif-
tens fliser var indsat samtidig med murens op-
førelse (se s. 211). Han lader vel læseren forstå, 
at dette også var tilfældet i syd, men siger det 
ikke udtrykkeligt (se s. 212). Ved en fremtidig 
restaurering af søndre sideskibs murkrone bør 
det om muligt undersøges, hvorvidt indskrif-
terne her virkelig er primære. En sekundær op-
sætning af sydindskriften - muligvis i 1300'ernes 
anden fjerdedel - ville tilmed give en mere na-
turlig forklaring på de store forskelle i indskrif-
ternes tekniske udformning. 

Nordindskriften. Indskrifterne på de to side-
skibe er indholdsmæssigt og formelt uafhæng-
ige af hinanden, og sydsidens muligvis mere end 
et kvart århundrede yngre end den nordre. 
Dette rejser spørgsmålet om de oprindelige in-
tentioner med nordindskriften. Der er ingen 
grund til at betvivle, at de bevarede dele er ud-
ført og indmuret som led i opførelsen af nordre 
sideskibs ydermur, og at hensigten ikke mindst 
har været at udødeliggøre biskop Gisico i hans 
rolle som bygherre. 

Det er imidlertid ikke givet, at nordindskrif-
ten har været planlagt til kun at omfatte fire 
verslinjer. Den omstændighed, at den fjerde 
verslinje med den til rådighed stående plads ikke 
uden drastiske forkortelser kunne opnå samme 
længde som de tre foregående,153 indicerer, at 
man ikke havde planlagt en afslutning ved gav-
lens trappetårn, men ønskede indskriften vide-
reført på vestgavlen. En sådan omløbende ind-
skrift kendes f. eks. også fra koret af S.Jakob i 
Torun (Thorn), hvis indskrift i øvrigt formelt 
udgør en parallel til Odenseindskriften (s. 230), 
og det forekommer rimeligt, at noget tilsva-
rende har foresvævet Gisico og hans bygmester. 

Hvorfor denne plan ikke er bragt til udfø-
relse, kan der naturligvis kun gisnes om; mulig-
vis er arbejdet midlertidigt gået i stå ved Gisicos 
død og først senere genoptaget, nu på en ændret 
måde. Det kan tænkes, at der forelå tekst til en 
mere end dobbelt så lang indskrift - eventuelt 
omfattende kirkens navnehelgen(er) og et årstal 
- en indskrift, som på vestgavlen skulle løbe lige 
under det store midtvindue, men ud for side-
skibsvinduerne føres omkring vinduesstikket, 
således som det var skik i den tyske ridderor-
dens bygninger (s. 230). Hvis Gisicos indskrift 
er blevet opgivet som her foreslået, kan stands-
ningen være indtruffet allerede på det sted, hvor 
dens fjerde verslinje afbrydes, og der er i så fald 
ikke tale om, at denne er ødelagt ved en senere 
reparation. 

Sydindskriften må ud fra det foregående op-
fattes som en »erstatning« for den aldrig fuld-
førte Gisicoindskrift, hvis formelle kunstneriske 
kvalitet den i øvrigt ikke står mål med. Hvad 
indholdet angår, da er de seks første linjer en 
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Fig. 128. Indre, set m o d vest. NE fot. 1993. - Interior, looking west. 
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opfordring til at yde økonomisk hjælp til byg-
ningens færdiggørelse og i sin substans således 
en parallel til afladsbrevene, såvel som til andre 
bygningsindskrifter.154 

Årstallet i de tre sidste verslinjer udgør et gå-
defuldt punkt. Skal det læses som 1301, kan det 
næppe betegne det reelle tidspunkt for færdig-
gørelsen af denne bygningsdel, og andre mulig-
heder må da overvejes. Det kunne f. eks. tæn-
kes, at biskop Gisico ikke, som almindeligt an-
taget, døde i 1300, men først året efter.155 En 
anden mulighed kunne være, at 1301 hentydede 
til 200-året for Knud den Helliges helgenkåring 
og således var en parallel til året for Gisicos em-
bedsindsættelse, der skete i 200-året for helgen-
kongens død. 

Den nærværende læsning af sydindskriften, 
der ikke som hos Damgaard og hans forgængere 
gør de tre sidste verslinjer til et »epitafium« for 
biskop Gisico, men fremdrager den foreløbig 
ukendte person, Nicolaus Petri, implicerer sna-
rere en alternativ læsning af årstallet. Det ville 
harmonere bedre med den viden, vi i øvrigt har 
om byggeriets forløb, hvis årstallet var tænkt 
læst som 1330. Dette kunne være tidspunktet, 
hvor den ukendte Niels Pedersen, der forment-
lig var medlem af brødresamfundet (og kapitlet) 
med byggefonden og kirkens færdiggørelse som 
sin særlige opgave, mente det berettiget at be-
tegne kirkens vestlige del som »tjenlig til brug«, 
samtidig med at indskriftens hovedpart talte om 
økonomisk hjælp til arbejdets fuldførelse. At det 
først lykkedes at færdiggøre moderniseringen af 
frådstenskirken halvandet hundrede år senere, 
viser til fulde berettigelsen af en sådan bøn. 
Niels Pedersen har ved at gemme sit eget navn 
som akrostikon ønsket, at indforståede betrag-
tere erindrede hans indsats, uden derved at for-
klejne biskop Gisicos bedrift. 

I N D R E 

Det indre af Gisicobygningen (fig. 128), som 
står i bevidst kontrast til det ydre, er altid med 
rette blevet berømmet for sin lyse, harmoniske 
karakter, præget af høj gotikkens himmelstræ-
bende, organisk gennemtænkte ledføjning. Dette 

Fig. 129. Udsnit af Gisicobygningens 2. fripille fra 
vest, i søndre arkademur (s. 217). HJ fot. 1992. - De-
tail of the second free-standing pillar from the west, in the 
south arcade-wall of the Gisico building. 

afsnit omfatter fem fag, af hvilket midtskibets 
vestligste siden Herholdts restaurering er udskilt 
som våbenhus med døre til såvel midtskib som 
sideskibe. 

Kernen i udformningen af den indre arkitek-
tur er de leddelte arkadepiller (fig. 129, 130). Ved 
Herholdts restaurering er disse i vid udstræk-
ning genskabte, idet siderne var forhuggede og 
stærkt omdannede ved kirkens modernisering i 
1750'erne (sml. fig. 237). Udgangspunktet for 
rekonstruktionen var den bevarede profilering 
af arkaderne og høj kirkemurens hvælvforlæg;156 

endvidere bevarede levn af en sokkel samt di-
verse profilsten (jfr. fig. 273). Pillerne er i pagt 
med et velkendt gotisk princip opbygget som to 
rudestillede firkanter, af hvilke det ene er et rek-
tangel (med affasede hjørner), hvis langsider 
korresponderer med arkadernes længdeakse, det 
andet et kvadrat, hvis fremspringende hjørner er 
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Fig. 130. Plan af fripille i Gisicobygningen, rekonstrueret med oprindelig kalkstenssokkel og muret ottekantet 
postament (s. 218, j f r . fig. 131-32). 1:20. Tegnet af HJ 1995 på grundlag af opmålinger af ved John Bennetzen 
1993. - Ground-plan of free-standing pillar in the Gisico building, reconstructed with original base and octagonal plinth, cf 

figs. 131-32. 

opløst i profiler, der med en enkelt undtagelse 
videreføres i arkadebuerne og skibenes hvælv-
forlæg. De fremspringende hjørner er sammen-
sat af forskellige formsten (fig. 130), indordnet i 
et forbandt med regelmæssig vekslen mellem 
løbere og bindere. 

Pillerne rejste sig som nævnt oprindelig over 
en ottekantet, muret plint. Herefter fulgte en ca. 
20 cm høj sokkel, formentlig af kalksten. Denne 
sokkel, som delvis er bevaret på den nordvest-
ligste fripille (fig. 131), f remdroges også stedvis 

under hovedrestaureringen,137 men Herholdt 
valgte i stedet at give pillerne en tre skifter høj, 
glat sokkel, svarende til forholdene i kirkens 
østre halvdel. Herved tilvejebragtes en større 
grad af harmoni mellem kirkens oprindelig ad-
skilte afsnit, men på bekostning af et prægnant 
led i Gisicobygningens pilleform. 

Pillerne har ikke kapitæler, men et kragbånd, 
sammensat af to vulster, skilt af et glat skifte. 
Kragbåndet er trukket omkring hele pillen, 
undtagen mod midtskibet, hvor det fremsprin-
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Fig. 131-32. Udsnit af fripiller i Gisicobygningen. 131. Vestligste fripille i nordre arkademur med rester af 
oprindelig sokkel på nordsiden (s. 218). HJ fot. 1992. 132. Udgravning ved vestsiden af 9. fripille (ki) i søndre 
arkaderække. Rester af frådstenspille ses fremdraget under ottekantet postament, tilhørende Gisicobygningens 
profilerede pille (s. 167). C. G. Schultz fot. 1947. - Details of free-standing pillars in the Gisico building. 131. The 

free-standing pillar furthest to the west in the north arcade-wall, with remains of the original plinth on the north side. 132. 
Excavation on the west side of the 9 th free-standing pillar (ki) in the south arcade. The remains of a calcareous tufa pillar can 
be seen exposed under the octagonal base of one of the profded pillars of the Gisico building. 

g e n d e p r o f i l k n i p p e s m i d t e r s t e led u b r u d t s t r æ k -
k e r sig op til h ø j k i r k e h v æ l v e n e s kap i tæ le r . P r o -
f i l e r i ngen a f d e s p i d s b u e d e a r k a d e s t i k v i d e r e f ø -
rer pi l lens h e r u n d e r f r e m s p r i n g e n d e h j ø r n e r , 
s u p p l e r e t m e d d e n r e k t a n g u l æ r e k e r n e s a f f a sede 

h j ø r n e r s a m t dele a f h j ø r n e f r e m s p r i n g e n e m o d 
m i d t - o g s idesk ib . H ø j k i r k e m u r e n e e r således 
s v æ r e r e e n d p i l le rnes r e k t a n g u l æ r e k e r n e o g f r i -
h o l d e r k u n d e a f h j ø r n e f r e m s p r i n g e n e s p r o f i l -
led, s o m skal v i d e r e f ø r e s i m i d t - og s idesk ibenes 

Fig. 133-34. Detaljer af tr iforiumsvanger i Giscoafsnittet (s. 220). HJ fot. 1992. 133. Vestvange af tr iforium, set 
fra nordre sideskibs loft. 134. Østvange af tr iforium, set fra søndre sideskibs loft. - Details of jambs of the triforiums 
in the Gisico building. 133. West jamb of the triforium, seen from the loft of the north aisle. 134. East jamb of the triforium, 
seen from the loft of the south aisle. 
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Fig. 135. Udsnit af Gisicobygningens nordre højkir-
kemur i det 4. fag fra vest. HJ fot. 1992. - Part of the 
north wall o f the clerestory of the Gisico building, 4th bay 

from the west. 

hvælv. Det eneste brud på denne logik optræder 
på arkadebuernes midtskibsside, hvor pillehjør-
nets inderste halvrunde led er afløst af et affaset 
helstensstik omkring en lille vulst (tungesten). 

Fig. 136. Kapitæl i sydvesthjørnet af Gisicobygnin-
gens vestligste midtskibshvælv (s. 220). HJ fot. 1993. 
- Capital in the south-west corner of the westernmost vault 
of the nave in the Gisico building. 

Triforierne, der oprindelig var forbundne ved 
en lavtsiddende løbebro under vestgavlens store 
vindue (s. 200), er formet som spidse buesege-
menter med vandret sålbænk, kun få skifter 
over arkadernes top. Ved Herholdts restaurering 
genåbnedes de tre østre, istandsattes og forsyne-
des med vinduer, mens det næstvestligste par ud 
for orgelpulpiturets f remsvungne sider fortsat 
står blændede. Det vestlige par er skjulte bag 
orglet, hvor der i nyere tid er indrettet lokaler til 
organisten. Her forbinder den sydvestre åbning 
to afsnit i de nævnte lokaliteter, mens den nord-
vestre er blændet omkring en dør til sideskibs-
loftet. 

Nordre høj kirkemurs triforier har et profil 
(jfr. fig. 133), hvor midtskibssidens hulede led 
erstattes af rundede mod sideskibsloftet; her be-
mærkes tillige, at den midterste af disse rundede 
sten slår over til affasede i selve stikket. 

Sydsidens triforier har afvigende, lidt enklere 
profilering (fig. 134). M o d midtskibet er de to 
hulled afløst af et stort rundet profil omkring et 
affaset, og m o d loftet er der kun to vulster (tun-
gesten) mod tre i facaden. 

Sydsidens tredje triforium fra vest har dog 
mod midtskibet bevaret et hulled i stedet for den 
affasede sten, som benyttes i de øvrige. 

Højkirkehvælvenes vederlag over vægpillerne 
udgøres af fem par kapitæler (fig. 137-40), som 
dog mellem 1. og 2. fag fra vest er skjult af mur -
værk tilhørende det senere opførte tårn. De ind-
byrdes afvigende kapitæler har alle forneden en 
vulst, svarende til hvælvpillernes tre midterste 
led, mens de foroven har femsidet profilering, 
her korresponderende med gjordbuen og de fire 
ribber. 

Kapitælerne, der hovedsagelig prydes af blad-
ornamentik, falder i tre grupper, som foruden 
i dekorative variationer, tillige afviger indbyrdes 
i højden og profileringen. Kapitælerne under 
1. gjordbue fra vest må formodes at sidde ind-
kapslet i det senere tilbyggede tårns støttemur. 
Herefter følger den 2. gjordbues ca. 20 cm høje 
kapitæler (fig. 137a-b), som er rent arkitektoni-
ske uden planteornamentik og således beslægtet 
med konsollerne i det vestligste fags yderhjør-
ner (fig. 136). Særlig karakteristisk er nordsidens 
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Fig. 137a-b. Kapitæler over midtskibets hvælvpiller 
mellem Gisicobygningens 2. og 3. fag fra vest. a. 
nord. b. syd. (s. 220). HJ fot. 1992 og 1993. - Capitals 
on the vault-pillars of the nave between the 2nd and 3rd 
bays from the west in the Gisico building. a. north. b. 
south. 

Fig. 138a-b. Kapitæler over midtskibets hvælvpiller 
mellem Gisicobygningens 3. og 4. fag fra vest. a. 
nord. b. syd. (s. 221). HJ fot. 1992 og 1993. - Capitals 
on the vault-pillars of the nave between the 3rd and 4th 
bays from the west in the Gisico building. a. north. b. 
south. 

kapitæl med konkave indsnit i polygonens fem 
sider. 3. gjordbues ca. 30 cm høje kapitæler (fig. 
138a-b) har identisk profilering af såvel halsrin-
gen som kronlisten, sammensat af hulkel mel-
lem vulster. Det nordre smykkes af »palmegre-
ne«, det søndre af egeløv. Af 4. gjordbues kapi-

tæler (fig. 139a-b) fremtræder det søndre som en 
kopi af 3. gjordbues nordre, mens det nordre er 
lavere (ca. 20 cm), bl.a. derved, at kronlistens 
profil er sammentrængt ved udeladelse af hulke-
len. Udsmykningen består af vinløv, flankeret af 
palmegrene. 5. gjordbues kapitæler (fig. 140a-b) 

Danmarks Kirker, Odense 15 
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Fig. 139a-b. Kapitæler over midtskibets hvælvpiller 
mellem Gisicobygningens 4. og 5. fag fra vest. a. 
nord. b. syd (s. 221). HJ fot. 1992 og 1993. - Capitals 
on the vault-pillars of the nave between the 4th and 5th 
bays from the west in the Gisico building. a. north. b. 
south. 

hører begge til den lave type. Det nordre, hvis 
kronliste er en sammenpresset version af profilet 
på 3. gjordbues, har som bladværk en ranke 
med palmettelignende blade. Det søndre smyk-
kes af vinløv, og kronlisten fremtræder som en 
yderligere reduceret version af 3. gjordbues. 

Fig. 140a-b. Kapitæler over midtskibets hvælvpiller 
mellem Gisicobygningens 5. fag og mel lembygnin-
gen. a. nord. b. syd (s. 222). HJ fot. 1992 og 1993. -
Capitals on the vault-pillars of the nave between the 5th 
bay of the Gisico building and the middle-building, a. 
north. b. south. 

Kapitælerne står i dag dækket af hvidtekalk 
og utilgængelige for nærmere undersøgelse. 
Ifølge Helms var det østligste kapitælpar, som 
han anså for sekundære, af »mørkerød Terra-
cotta«, de øvrige af grå stuk.158 Ifølge gængs op-
fattelse er materialet kridtsten i overensstem-
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melse med en række formelt nærtbeslægtede ek-
semplarer fra de nedrevne gråbrødrekirker i 
Odense og Svendborg;159 men er de modelleret 
op i frisk kalkpuds, svarer dette til f remgangs-
måden ved en række samtidige kirker i de tyske 
Østersøbyer.160 

De fem høj kirkehvælv, af hvilke det vestre er 
ombygget 1909, hviler langs væggen på skrå-
kantede skjoldbuer, en videreførelse af pille-
knippernes yderste led, som på virkningsfuld 
måde understreger det arkitektoniske systems 
vertikalitet. De rektangulære hvælv har foruden 
diagonalribberne en berigelse af nord- og syd-
kapperne med biribber, der danner stjerne-
mønster. Såvel ribberne som gjordbuerne er op-
muret af samme tredelte, spidsryggede fo rm-
sten (fig. 273). Der er ingen overribber, men 
synlige ribbenakker og helstensforstærkninger 
af kappernes nedre dele, udmurede lommer og 
små, helstens brede mure over gjordbuerne (jfr. 
fig. 142). 

Sideskibenes vægpiller er i vid udstrækning re-
konstruerede af Herholdt og har i lighed med 
hovedpillerne fået en ukorrekt glat sokkel. 
Bortset herfra kan formen betragtes som auten-
tisk, og pillerne er som sådan del af et nøje gen-
nemtænkt bæresystem, udformet i samklang 
med midtskibets. Således er væggenes pilleknip-
per sammensat af pærestav, flankeret af tunge-
stenenes små vulster samt af skråkantede sten; 
sidstnævnte løber ubrudt videre fra gulvet som 
skjoldbue, mens vederlaget for de øvriges ved-
kommende markeres af et kragbånd svarende til 
hovedpillernes. Over kragbåndet forenes de 
små vulster med skjoldbuen som en markering 
af hvælvenes kappesøm. Vægpillerne korre-
sponderer således med de yderste led af hoved-
pillernes modstående hjørner, der på tilsvarende 
måde indgår i udformningen af hvælvet, hvis 
ribber er muret af tredelte formsten svarende til 
højkirkens; hvælvlommerne er omhyggeligt ud-
murede. 

Begge sideskibe afsluttes i vest af dybe spids-
buede nicher, der i plan korresponderer med 
midtskibets store udvendige niche og i lighed 
hermed bærer gavlens nord-sydgående trappe-
løb; indgangene hertil, af hvilke kun den søndre 

Fig. 141. Udsnit af nordsiden af Gisicobygningens 
højkirkemur. HJ fot. 1992. - Part of the north side of the 
clerestory in the Gisico building. 

Fig. 142. Rester af tværmur over gjordbue mellem 
Gisicoafsnittets midtskibshvælv. Udsnit af nordre 
halvdel mellem 2. og 3. fag fra vest (s. 223). HJ fot. 
1992. - Remains of the transverse wall above the rein-
forcing rib between the vaults of the nave in the Gisico 
building. Detail of northern half between the 2nd and 3rd 
bays from the west. 

15* 
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er i brug, findes i nichernes ydre vanger (s. 199). 
Nichernes helstensstik udgår fra kragbånd, sva-
rende til hoved- og vægpillernes øvre, vulstfor-
mede led. 

I søndre sideskibs tredje fag fra vest ses en lav, 
spidsbuet dobbeltarkade (fig. 203, 205), som har 
åbnet sig m o d en forsvunden †tilbygning (s. 278). 

E T A P E R I G I S I C O B Y G N I N G E N S 
O P F Ø R E L S E 

Gisicobygningen virker mere helstøbt end no-
gen anden del af teglstenskirken, og uanset at 
der kan påvises en række etaper i byggeriet, sy-
nes det oprindelige projekt gennemført uden 
væsentlige ændringer. Det er sandsynligt, at 
man i første omgang har ladet muren til fråd-
stenskirkens søndre sideskib blive stående for 
herved at afskærme klosteret fra den nye byg-
geplads så længe som muligt. Men bortset her-
fra har man antagelig revet den øvrige bygning 
ned og lukket arkaderne i det gamle tværskibs 
vestside. 

Ved den senere sammenføjning af Gisicobyg-
ningen og mellempartiet er de oprindelige for-

Fig. 143. Fortanding i søndre sideskibs sydvestre 
hjørne, set fra lof t s rummet (s. 225). HJ fot. 1994. -
Toothing in the south-west corner of the south aisle, seen 

from the loft. 

Fig. 144. Udsnit af søndre højkirkemur, set fra side-
skibets loftsrum. Over et senere brudt hul ses Gisico-
bygningens regelmæssigt murede hjørne, som oprin-
delig grænsede op til frådstenskirkens †tværskib (s. 
224), men nu er sammenføjet med mellempartiets 
murværk (s. 273). HJ fot. 1992. - Detail of south wall of 
the clerestory, seen from the loft of the south aisle. Above a 
hole of later date can be seen the even masonry of the corner 
of the Gisico building, which originally met the †transept of 
the church built of calcareous tufa, but is now joined to the 
masonry of the middle-building. 

hold i østenden af Gisicobygningens langmure 
stedvis bevaret. Det fremgår således heraf, at 
både nordre sideskib og søndre arkademur (sml. 
fig. 146, 144) er bygget ud fra tværskibet, mod 
hvis vestmur der har stået regelmæssige hjørner. 
Over tværskibets murkrone, der hævede sig til 
foden af teglstenskirkens høj kirkemure, afslut-
tede man derimod naturligt nok langmuren med 
en stående fortanding (jfr. fig. 145); åbningen 
mellem de to højkirkemure indtil tagrummet 
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Fig. 145. Højki rkevin-
due, vestligst i mellem-
bygningens sydside 
(s. 263). Vest for vinduet 
ses sporene efter stående 
fortanding i Gisicobyg-
ningens høj k i rkemur 
(s. 224). HJ fot. 1993. -
Clerestory window furthest 
to the west on the south 
side of the middle-building. 
To the west of the window 
traces can be seen of verti-
cal toothing in the clerestory 
of the Gisico building. 

har man derimod måttet skærme med en mid-
lertidig lukkemur (af træ eller bindingsværk), 
der mod forventning kom til at fungere hen ved 
halvandet hundrede år.161 At nordre sideskib er 
bygget fra øst m o d vest, som noget af det første 
man tog fat på efter nedrivningen af frådstens-
kirken, harmonerer også smukt med bygnings-
indskriften under murkronen på samme mur (s. 
210). Herefter fulgte formentlig vestfacadens 
nedre del op til kronen af nordre sideskib. En 
fortanding (fig. 143), som nu er synlig fra loftet 
over søndre sideskibs vestligste fag, viser der-
imod, at søndre sideskibs mur var forberedt ved 
gavlens opførelse, men først senere føjedes til. 
Det ses endvidere, at gavlen har en fortanding til 
søndre højkirkemur (jfr. fig. 102), hvorfor man 
ligeledes må slutte, at arkademurene indtil tri-
forieniveau er bygget sekundært op mod denne. 

Efter at byggeriet var nået hertil, gik man vi-
dere med arkademurene indtil høj kirkemurens 
fod, hvorefter sideskibenes tagværker kunne 

rejses og yde beskyttelse af det allerede opførte. 
Sammenhørende med denne midterste del af ar-
kademurene er de tilsvarende partier af vestgav-
len. Herefter fulgte opførelsen af den egentlige 
højkirkemur med de store vinduer, og på samme 
måde som i den foregående etape omfattede ar-
bejdet den tilhørende del af vestgavlen. Et tyde-
ligt udtryk for at høj kirkemuren og gavlen i 
disse faser af byggeriet udførtes sammenhæn-
gende, er det rulskifte, som afslutter nordre høj-
kirkemur og løber videre på gavlen indtil den 
store niches stik (sml. fig. 94, 96). Som afslut-
ning på opførelsen af højkirkemurene rejste man 
tagværket over midtskibet og først derefter den 
resterende del af vestfacaden, som over dette ni-
veau springer frem på østsiden (sml. fig. 113, 
117). Det er karakteristisk for byggeriet, at man 
ved starten af hver ny etape fra triforiernes bund 
og videre op har indlagt svære stikbjælker i 
murværket som udgangspunkt for stilladserne 
(jfr. fig. 101-02, 135).162 
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Fig. 146. Udmure t hvælv lomme i 5. fag fra vest af 
Gisicobygningens nordre sideskib (s. 223). Lodfugen 
længst til højre er det murede hjørne, som oprindelig 
stod op m o d frådstenskirkens tværskib (s. 224). HJ 
fot 1994. - Covered vault-pocket in the 5th bay from the 
west in the north aisle of the Gisico building. The straight 
joint on the far right is the corner which was originally up 
against the transept of the church built of calcareous tufa. 

Fig. 147. Udsnit af nordre højkirkemur, set fra side-
skibets lof tsrum. Den uregelmæssige sammenføjning 
af mellempartiet til venstre og Gisicobygningen til 
højre ses over fortandinger til udmur ing af hvælv-
lommer (s. 223). HJ fot. 1992. - Detail of north wall of 
the clerestory, seen from the loft of the north aisle. The 
irregular joint between the middle-building on the left and 
the Gisico building on the right can be seen above the tooth-
ing for the covering of the vault-pockets. 

S A M M E N F A T N I N G 

Datering. Hoc opus erexit Phynensis Gisico preses... 
(»Dette værk rejste den fynske biskop Gisico«) p ro -
klamerer indskriften under nordre sideskibs m u r -
krone stolt, mens den parallelle inskription i syd 
rummer årstallet 1301 (s. 213). Da Gisico sad på bi-
spestolen fra 1286 til sin død 1300, må dette vestlige 
afsnit af teglstenskatedralen siges at være veldateret, 
og det uanset om nordsidens indskrift er sat op al-
lerede i Gisicos embedsperiode eller først er k o m m e t 
til som et »epitafium«, enten umiddelbart efter hans 
død eller først nogen tid senere. Under alle omstæn-
digheder har samtiden ment det berettiget at f r em-
hæve ham som bygherre på et meget iøjnefaldende 
sted. 

Som nævnt synes Gisicobygningen opfør t inden 
for en relativ kort og intens byggeperiode, som dog i 
betragtning af opgavens omfang næppe kan have væ-
ret begrænset til biskoppens 15-årige embedsperiode. 
En række samtidige kilder, fortrinsvis afladsbevillin-
ger, viser da også, at forberedelserne til byggeriet al-
lerede var indledt, før Gisico tiltrådte, ligesom arbej-
det heller ikke var afsluttet ved hans død. 

Året 1247, da Abel hærgede Odense og afbrændte 
kirken under kampene m o d broderen kong Erik 
Plovpenning, har spillet en afgørende rolle som termi-
nus post qvem for dateringen af teglstenskatedralen 
(jfr. s. 78, 138, 143). Ret beset fortæller krønikens 
lakoniske notits blot, at kirken i Odense brændte. 
Hverken domkirkens navn eller brandens omfang 
specificeres. 163 Men følger man traditionen og an-
tager, at domkirken virkelig er blevet beskadiget ved 
den pågældende lejlighed, viser bygningshistorien 
samtidig, at ødelæggelserne ikke har været mere al-
vorlige, end at den gamle frådstenskirkes kor og 
tværskib blev stående og dannede r amme om guds-
tjeneste og Knudskult mere end hundrede år efter 
Abels hærgen, ja for tværskibets vedkommende for-
mentlig mere end to århundreder. 

Den omstændighed, at man først fornyede den 
gamle kirkes skib, kan muligvis tages som indirekte 
bevis på, at kirken virkelig blev brandhærget, men 
viser samtidig, at branden har været begrænset til 
dette afsnit. Ellers ville det have været mere naturligt 
at påbegynde en »modernisering« i øst med højkoret . 

Gisicobygningens arkitektoniske formsprog (se ne-
denfor) og bygherreindskriften viser imidlertid sam-
stemmende, at kirkens fornyelse først for alvor er 
kommet i gang hen imod slutningen af århundredet 
på et t idspunkt, da kongen, Erik Klipping, viste byen 
sin særlige interesse, bl.a. ved grundlæggelsen af Grå-

Fig. 148. Indre af søndre sideskib, set mod vest. HJ 
fot. 1992. - Interior of the south side-aisle, looking west. 
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brødreklosteret 1279 som planlagt begravelsessted for 
sig og sin familie. 164 Hertil føjer sig supplerende vid-
nesbyrd i skikkelse af en række afladsbreve, som al-
lerede er udstedt under Gisicos forgænger, biskop 
Jens. Således eftergav biskop Tyge af Århus, der 1284 
deltog i danehoffet på N y b o r g slot, alle som hjalp 
S.Knuds kirke, 40 dages kirkebod, og ved mødet på 
Gulbergshede 29. juni 1285 bevilgede bisperne Bryn-
julf af Skara, Bo af Linköping og A m u n d af Sträng-
näs aflad til enhver, der besøgte og understøttede kir-
ken.165 Året efter lovede kongen at afholde sig fra al 
indblanding i priorens og kapitlets gamle ret til frit at 
vælge biskop. Brevet er udstedt 17. aug., da kongen 
befandt sig i Odense, og enten ved denne lejlighed 
eller kort efter må Gisico været blevet valgt.166 

Gisico, det nye skibs bygherre, blev formentl ig 
i overensstemmelse med privilegierne valgt blandt 
klosterets brødre og har muligvis været dets vice-
prior.167 Der kendes ikke oplysninger fra hans em-
bedsperiode, som direkte refererer til det igangvæ-
rende byggeri, men ved at fritage klosteret for en 
lang række afgifter, herunder told, samt tildeling af 
midsommergælden fra Odense, sikrede den unge 
Erik Menved i november 1288 kirkens økonomi i 
denne udgif tskrævende periode.168 

At den påbegyndte fornyelse af skibet ikke var af-
sluttet ved Gisicos død, f remgår af de afladsbreve, 
som det lykkedes den nye biskop, klosterets tidligere 
prior Peder Pagh, at overtale en række kolleger til at 
udstede, straks efter at han omsider var indsat i embe-
det. 169 Således bevilgede biskop Henrik af Reval på 
hoffet i Skelskør 9. maj 1305 aflad m o d støtte til for-
del for domkirkebyggeriet , og tilsvarende meddeltes 
ved hoffet i Helsingborg 10 sept. samme år af Ros-
kilde- og Viborgbispen.170 Begge skrivelser er i øv-
rigt bemærkelsesværdige ved at tale om hjælp til 
»genopbygningen af den nedbrændte domkirke«. Da 
de ovennævnte afladsbreve fra midten af 1280'erne 
ikke omtaler nogen ødelæggelse ved brand, må man 
umiddelbart formode, at kirken i den mellemlig-
gende tid påny var blevet hærget af brand. Gisico-
bygningen viser dog ikke spor heraf, og det kan vel 
ikke udelukkes, at man ved at referere til ødelæggel-
serne ca. 60 år tidligere har villet gøre opfordringerne 
til støtte mere effektfulde. 

Hvornår Gisicobygningen er færdiggjort , f remgår 
ikke af de bevarede kilder; men et afladsbrev udstedt 
40 år senere, 14. maj 1345, af Peder Paghs efterfølger, 
Niels Jonsen, tyder på, at arbejdet kan være trukket 
ud. Den nye biskop fremhæver heri udtrykkeligt kir-
kens »knaphed på indtægter og fat t igdom, idet dens 
egne midler på ingen måde strakte til fuldførelse af den for 
mange år siden påbegyndte kirkebygning uden velvilligt 
bidrag fra de fromme«.1 7 1 

Sammenfat tende dokumenterer de skriftlige kilder, 
at opførelsen af teglstenskatedralens skib, dvs. kir-

kens fem vestlige fag, er påbegyndt under Gisico og 
muligvis allerede planlagt under hans forgænger. 
Bygningsindskrifterne og den omstændighed, at Gi-
sico begravedes i nordre sideskib bevidner, at byg-
geriet ved århundredeskiftet formentl ig var nået så 
vidt, at sideskibene kunne lægges under tag og hvæl-
ves. De senere afladsbreve tyder derimod på, at Gisi-
cobygningens yngste dele, dvs. vestfrontens afslut-
ning og højkirken med dens hvælv, først blev færdige 
hen imod midten af det nye århundrede. En sådan 
datering af midtskibshvælvene med deres usædvan-
lige r ibbemønster og karakteristiske bladkapitæler 
sandsynliggøres yderligere ved den omstændighed, 
at de nærmeste paralleller hertil fandtes i †gråbrødre-
kirkerne i Odense og Svendborg, som indviedes hen-
holdsvis 1343 og 1361. 

Arkitektoniske forudsætninger og indflydelse. Gisicos for-
nyelse af S. Knuds kirke er blevet kaldt »den fuldt 
udviklede Gothiks anseligste og ældste M o n u m e n t 
her i Landet« (Jensen, »Bygningshistorie« 492), og dens 
arkitektoniske forudsætninger har været debatteret 
lige siden Høyen, der opfattede bygningen som alt-
overvejende engelsk inspireret, mens de efterføl-
gende generationer nedtonede eller helt afviste denne 
vestlige indflydelse og i stedet fokuserede på en sam-
menhæng med nordtysk teglstensgotik. Således kon-
kluderede Chr. Axel Jensen, der mest indgående har 
behandlet spørgsmålet om Gisicobygningens afstam-
ning, at bygmesteren måtte have haft »sine kunst -
neriske Forudsætninger i den nordtysk=baltiske M u r -
stensgothiks Lande« (s. 150). 

Denne vurdering kan næppe heller betvivles. Gisi-
cobygningen præges i alle detaljer af det store gotiske 
teglstensbyggeri, som fra 1200'ernes sidste tredjedel 
og videre op igennem 1300'erne voksede næsten eks-
plosivt f rem i de blomstrende hansestæder ved Øster-
søens kyst såvel som i den tyske ridderordens nyko-
loniserede områder omkr ing Visla (Weichsel) og vi-
dere østpå. 

Vigtigst blandt disse detaljer er arkadepillen. Den 
karakteristiske knippepille, hvis enkelte led følgerig-
tigt udflettes i arkader og hvælvribber - en komposi -
tion, der ved sin rigt varierede profilering understre-
ger det vertikale og himmelstræbende er vel alment 
gotisk formsprog. Det samme gælder den polygonale 
plint under pillebaserne og kapitælernes bladværk. 
»Oversættelsen« af denne gotiske struktur til tegl ved 
hjælp af et begrænset antal formsten, der respekterer 
de brændte modulstens normalformat og således la-
der sig indpasse i en regelmæssig skiftegang, er imid-
lertid en bedrift, som må forudsætte kendskab til de 
pillekompositioner, der var skabt til de nye katedral-
kor i Lübecks Mariekirke og den lidt yngre S. Nicolai 
i Stralsund. Pillerne i Mariekirkens kor, der synes 
planlagt allerede i 1260'erne og fra det følgende årti 



GISICOBYGNINGEN • FORUDSÆTNINGER 229 

Fig. 149. J. D. Herholdt: Usigneret og udateret forslag til restaurering af Gisicobygningens nordre sideskib, hvis 
portal og cirkelvindue hidtil havde været skjult bag †våbenhuset fra 1619, j f r . fig. 229 (s. 203). 1:150. Kunst-
akademiets Bibliotek. - J. D. Herholdt: Unsigned and undated proposal for the restoration of the Gisico building's north 
aisle, whose portal and circular window had hitherto been hidden by the †porch from 1619, cf fig. 229. 

begyndte at rejse sig, må være hovedinspirationskil-
den for Knudskirkens piller. 172 Sammenlignet med 
de lybske købmænds hovedkirke er det en forenklet 
udgave, men fælles er opbygningen med de parvis i 
forhold til skibe og arkader varierede profilknipper, 
der i plan t i lsammen danner et 45° drejet kvadrat o m -
kring en rektangulær pillekerne orienteret efter byg-
ningens længdeakse. I modsætning til den lybske 
prototype er arkademurene imidlertid sværere end 
den rektangulære pillekerne, hvortil kommer , at ar-
kadebuerne m o d midtskibet er beriget med et profil, 
der ikke genfindes i pillen; systemet savner derfor 

noget af den logiske konsekvens, som kendetegner 
forbilledet. 

Alligevel er Odensepillerne, der må været tegnet i 
1280'erne, bemærkelsesværdige ved deres tidlige til-
egnelse og bearbejdning af en pillestruktur, der i de 
nordtyske storkirker allerede omkr ing århundred-
skiftet afløses af simplifikationer, hvor den massive 
pillekerne vokser på bekostning af profilknipperne.1 7 3 

Profileringen af samtlige muråbninger - døre og 
vinduer - udnytter ligeledes erfaringerne fra den nord-
tyske teglstensgotik, men heller ikke her kan der pe-
ges på eksakte forbilleder, kun paralleller.174 
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Den iøjnefaldende murbehandl ing med benyttelsen 
af sort- eller grønglaserede sten til fremhævelse af døre, 
vinduer og murh jørner er ligeledes velkendt i det 
nordtysk-baltiske teglstensbyggeri. Dette træk re-
præsenterer dog ikke noget nyt, men er fra 1200'ernes 
første halvdel et gennemprøvet virkemiddel, såvel i 
nordtysk som hjemligt byggeri. 173 

Der imod er en karakteristisk detalje som midtski-
bets bladkapitæler intimt forbundet med den nye goti-
ske teglstensarkitektur. Hvad enten materialet er kalk-
sten eller stukmasse, møder man sådanne efterklange 
af de normgivende eksempler fra gotikkens kerne-
lande (Reims, Köln) i så godt som alle de storkirker, 
der rejste sig i de nordtyske stæder i årene omkr ing 
1300 i kølvandet på lybækkernes Mariekirke. 176 Det 
præcise forbillede for bladkapitælerne i S. Knud 
er vanskeligt at udpege; men i Slesvigs domkirke, 
der ved samme tid omdannedes og udbyggedes 
under indtryk af den lybske teglstensgotik, finder 
man kapitælformer, som i deres forenklede fo rm-
sprog er nært beslægtede med de odenseanske. 177 

Andre detaljer, som den udvendige indskrift i gla-
serede teglfliser og midtskibets usædvanlige ribbehvælv, 
har der imod ikke haft nogen særlig udbredelse i Lü-
beck og nærmeste omgivelser. I begge tilfælde er in-
spirationen tilsyneladende udgået fra byggeriet i den 
tyske ordensstat, hvor nærtbeslægtede indskrif tfor-
mer er kendte,178 ligesom stjernehvælv og hermed 
sammenhørende hvælveksperimenter tidligt, allerede 
før 1300 slår rod i det ekspansive byggeri i egnene 
ved Østersøens sydøstre hjørne. 179 Chr. Axel Jensen 
(s. 149) opfattede tillige vestfrontens karakteristiske 
kolossalniche som lån fra ordenslandets borgbyggeri , 
hvor et beslægtet portalmotiv ses flittigt benyttet på 
borge som Marienburg, Marienwerder, Rheden for-
uden i byporte som Thorns . Ordenslandet kender 
dog kun få og yngre eksempler på benyttelsen af 
dette fortifikatoriske tema i kirkelig sammenhæng.1 8 0 

I modsætning til teknikken og detaljerne lader Gi-
sicobygningens arkitektoniske helhed sig imidlertid 
hverken forklare ud fra den nordtyske »katedralgo-
tik« eller andet storkirkebyggeri i det brede teglstens-
bælte i egnene langs Østersøens sydkyst. Man be-
høver blot sammenligne med nøglemonumentet , 
Mariekirken i Lübeck, hvis toetages vægopbygning 
med stejle, himmelstræbende proport ioner og benyt-
telsen af udvendige stræbebuer ikke på nogen måde 
afspejles i Odense. Her møder man i stedet en tredelt 
opbygning af midtskibsvæggen med mindre dristige 
proportioner, stejle åbninger og i det ydre en næsten 
asketisk vægbehandling uden fagdeling af højkirke-
murene; kun vestfronten sætter en prægnant arkitek-
tonisk accent over det tørre, nøgterne ydre. 

Høyen mente at kunne spore engelsk indflydelse i 
overordnede træk som den konservative fastholden af 
triforiet og den tårnløse facade med det store vestvin-

due i nichen (s. 139). Yderligere engelske træk var 
ifølge Beckett de karakteristiske »halve« stjernehvælv 
(s. 150). Men hvis man i Odense virkelig har hentet 
inspiration i 1200'ernes engelske katedralbyggeri, er 
det næppe, som Høyen mente, konsekvensen af en 
fortsat levende kontakt med moderklosteret Eves-
ham ved Avonfloden, men genspejler snarere en 
mere udbredt indflydelse i 1200'ernes anden halvdel 
og i 1300'erne. Engelske træk er således markante 
ikke blot i Trondhjem, 181 men også katedralen i Lin-
köping menes at have modtaget impulser herfra. 182 

Endelig er der argumenteret overbevisende for, at be-
nyttelsen af stjernehvælv og andre beslægtede former 
for dekorative hvælv i den preussiske ordensstats 
borge og kirker er en bearbejdelse og omsætning af 
engelske særtræk til tegl.183 I Gisicobygningens til-
fælde kan en sådan fornyet engelsk indflydelse i o m -
rådet have virket stimulerende på beslutningen om at 
forny grundlæggende træk i frådstenskirken, men vel 
at mærke i en moderne dragt, præget af den lybske 
teglstensgotik. 

Gisicobygningen, der af Jan Steenberg er kaldt »en 
Aabenbaring.. . efter lange Tiders Usikkerhed«,1 8 4 er 
et hovedværk i vor middelalderarkitektur og det tid-
ligste hjemlige eksempel på en konsekvent benyttelse 
af rigt profilerede piller, døre og vinduer i høj gotik-
kens ånd. Den ukendte bygmester har som nævnt 
forbløffende tidligt tilegnet sig det nye formsprog og 
formået at lade dette tillige med andre impulser være 
en ledetråd ved løsningen af en i mangt og meget 
bunden opgave. 

Set i en bredere sammenhæng, indordner fornyel-
sen af Knudskirkens skib sig i den række af højgot i -
ske byggerier, der påbegyndes i det nordtysk-baltiske 
område i 1200'ernes sidste tredjedel: S. Marie i Lü-
beck, S. Nicolai i Stralsund, domkirkerne i Uppsala 
og Slesvig. Med sidstnævnte, hvis korfornyelse for-
mentlig projekteredes og påbegyndtes ved samme tid 
som Gisicobygningen, er der ydermere det fælles-
træk, at den højgotiske ledføjning og detailbehand-
ling knytter sig til en overordnet struktur, som ikke 
er inspireret af det lybske nøglemonument . I begge 
tilfælde er sammenhængen med den hanseatiske me-
tropol dog uomtvistelig, og det kan vel tænkes, at 
Gisico og hans forgænger har indkaldt både bygme-
ster og en række håndværkere med speciale i den nye 
formstensbehandling fra Lübeck. Under alle omstæn-
digheder var forbindelsen med Lübeck tæt netop på 
det t idspunkt, hvor planerne til kirkens fornyelse må 
være blevet drøftet . Således tiltrådte Erik Klipping 
netop i Odense 29. nov. 1284 det af en række nord ty-
ske handelsstæder og fyrster indgåede fredsforbund 
af 1283, og ved mødet på Gulbergshede (ved Göte-
borg) med deltagelse af danske og hanseatiske for-
handlere udstedtes 29. juni det s. 228 nævnte aflads-
brev til støtte for Knudskirkens byggefond. 185 
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Fig. 150. Domkirkens ydre o. 1350, set fra nordøst. Gisicobygningens fem fag er rejst vest for det gamle 
tværskib og kor, hvis lavere højde har nødvendiggjor t en midlertidig lukkemur m o d lof ts rummene (s. 225). 
Isometrisk rekonstruktion ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1350, seen from the north-
east. 

Den nordtyske indflydelse, der som beskrevet er 
modificeret og originalt fortolket i Odense d o m -
kirke, satte få årtier senere sit umiskendelige præg på 
nybyggeriet af Københavns Vor Frue og »søsterkir-
ken«, S.Petri i Malmø, begge påbegyndt i 1300'ernes 
andet årti og langt mere i pagt med forbillederne.186 

På Fyn spores indflydelsen fra stiftets domkirke først 

og f remmest i Odenses og Svendborgs nu nedrevne 
gråbrødrekirker. Hinsides Bæltet, hvor man i 
1300'ernes første fjerdedel erstattede en anden tidlig-
middelalderlig frådstenskirke, S. Mikkel i Slagelse, 
med en højgotisk teglstensbygning, er impulser fra 
Odense bl.a. mærkbare i opbygningen med falske tri-
forier. 187 
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P L A N L A G T † K O R 

Som omtalt var allerede Fenger (s. 146) af den 
opfattelse, at der måtte have foreligget en gene-
ralplan for Gisicos fornyelse af den gamle kirke, 
omfattende bl.a. en mangesidet korafslutning. I 
pagt hermed mente Chr. Axel Jensen (s. 149) at 
kunne påvise en s tump murværk i nordre side-
skibs andet fag, hvis sten og skiftegang svarede 
til Gisicobygningens og således måtte repræsen-
tere resterne af et samtidig med skibet påbe-
gyndt kor.188 Da det pågældende murværk 
imidlertid er en skalmur fra Herholdts restaure-
ring, falder denne tese væk. 

Til gengæld f remdrog C. G. Schultz øst for 
det nuværende kor, hvor terrænet falder betyde-
ligt mod åløbet, foruden fundamentet til den 
ovenfor omtalte romanske apside (s. 175) yderli-
gere bygningsrester. Han tolkede først disse 
som levn af et omgangskor med kapelkrans, se-
nere som en korrotunde i slægt med oktogonen 
ved domkirken i Trondhjem (s. 151). 

De påviste fundamentrester, hvoraf en min-
dre del allerede var fremdraget 1908 (s. 148, fig. 
60) præges af, at området fra middelalderen og 
frem til vor tid har været berørt af bebyggelse 
og navnlig kloakeringsanlæg. Dette forklarer, at 
fundamenterne oftest fandtes stærkt beskadiget 
ved op- og gennemgravning. Endvidere var der 
tydelige spor af, at man allerede i middelalderen 
ved opførelsen af det stående kor havde genan-
vendt materialer fra det tidligere anlæg, hvis 
plan og udstrækning herved var sløret. På denne 
baggrund kan det ikke undre, at de registrerede 
levn ikke tegner et ganske entydigt billede af det 
planlagte kor; dog må det understreges, at ud-
gravningen 1946 kun var en delvis afdækning af 
området, hvorfor det ikke kan udelukkes, at ar-
kæologiske undersøgelser i de af Schultz ube-
rørte arealer kunne give vigtige supplerende 
vidnesbyrd. 

På det forhåndenværende grundlag lader fun-
damenterne sig bedst tolke som levn af et stort 
polygonalt omgangskor med 5/8-dels slutning. 
Rester af fundamentet til det planlagte højkor 
viste, at dette var nedlagt i umiddelbar tilslut-
ning til den ydre runding af den ældre apside. 

Størstedelen af dets søndre halvdel var forsvun-
det, hvor imod et parti omkring hjørnet mellem 
den østre og nordøstre yderside samt ansatsen til 
nordsiden kunne bestemmes og angav en poly-
gonal form. Det 2,75 til 3 m svære fundament 
har muligvis ikke været udlagt med fuldstændig 
præcision i forhold til kirkens længdeakse. Såle-
des indicerer resterne af koromgangens sydøstre 
skråside, at fundamentet til højkorets søndre 
halvdel har været mindre svært - en mangel på 
symmetri , der dog formentlig kunne justeres 
ved udstikningen af det opgående murværk, 
eventuelt ved delvis inddragelse af det gamle ap-
sisfundament. 

Fundamenterne til koromgangens ydermure 
var ligeledes bedst bevaret i nord, hvor halv-
delen af østsiden, næsten hele den nordøstre 
skråside samt resterne af nordre langside kunne 
bestemmes med temmelig stor nøjagtighed i 
modsætning til sydsiden, der alene repræsente-
redes ved en s tump af sydøstre skråside. De be-
varede, ca. 2,25 m svære fundamenter, der i øv-
rigt ikke syntes at forløbe ganske parallelt med 
højkoret, viste som venteligt, at der var planlagt 
støttepiller ved de udvendige hjørner. 

Fundamenterne til såvel højkoret som o m -
gangen var af marksten med ydersider, der un-
dertiden var sat af lidt større sten, en tendens, 
der var mest udtalt ved det planlagte kors nor-
dre langside. Hist og her omfattede materialet 
enkelte teglsten, navnlig i resterne af omgangens 
sydøstre skråside.189 Fundamenternes overside 
og levn af egentligt murværk var ikke bevaret, 
bortset fra to usikre rester: Den ene var støtte-
pillen mellem koromgangens nordøstre skråside 
og den nordre langside, hvor udgraveren på må-
lebladet har angivet et par munkesten. Den an-
den var »et tykt og tydeligt kalkspor« på inder-
siden af omgangens sydøstre skråside, som en-
ten angav en murf lugt fra opgående murværk 
eller blot et højereliggende fundamentskifte. 

Tolkning. Som nævnt antog Schultz disse fun-
damenter for at være levn af et katedrallignende 
koranlæg med kapelkrans, planlagt af biskop 
Gisico samtidig med den bevarede fornyelse af 
teglstenskirkens skib. Det er imidlertid ikke let 
at forene de fremdragne rester med en sådan fo-
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Fig. 151. Fundamenter til planlagt †kor øst for kirken. 1:150. Tegnet af Torben Hjelm 1981 og HJ 1995 på 
grundlag af C. G. Schultz 1946, j f r . fig. 66. - Foundations for planned †chancel to the east of the cathedral. 

restilling, navnlig er der ikke spor efter funda-
menter, som antyder, at man planlagde en 
række fremspringende kapeller som del af o m -
gangens yderside, og tanken om et oktogonalt 
gravkor synes helt uden belæg i faktiske fund. 

Det forekommer umiddelbart mere i pagt 
med de registrerede fundamenter at se disse som 
vidnesbyrd om et planlagt polygonalt omgangs-
kor, hvis sværere fundering til den mur, som 
skulle indeslutte selve højkoret, viser, at koret 
var tænkt basilikalt opbygget. Hvorvidt højko-
rets mure skulle bæres af søjler eller piller, lader 
sig naturligvis ikke afgøre. Såfremt det nye kor 
er nået meget længere end til funderingen, må 
det eventuelt opførte murværk i hvert fald være 
fjernet, senest i forbindelse med det nu stående 
kor. 

Datering. Den videst mulige t idsramme for 
påbegyndelsen af det polygonale omgangskor er 
perioden mellem kirkens brand 1247 og opførel-

sen af det nuværende kor o. 1400. Således no-
terede udgraveren, at stenene udvendig i den 
nordøstre skråside af højkorets fundament lå på 
et brandlag, som kan s tamme fra den omtalte 
hærgning af Odense. Mere afgørende er det 
imidlertid, at man ved nedlæggelsen af samme 
fundament beskadigede en række murede grave, 
der efter typen at d ø m m e stammer fra 1200'erne 
(s. 106). Og hvad angår øvre tidsgrænse, ses ty-
deligt, at man ved funderingen til det nuvæ-
rende kor har bortgravet dele af det ældre ko-
ranlæg. 

Tidsfæsteisen inden for disse halvandet hun-
drede år er imidlertid ikke problemfri , navnlig 
er sammenhængen med Gisicobygningen ikke 
umiddelbart indlysende. Som nævnt giver fun-
det ikke belæg for at opretholde den af Schultz 
fremsatte hypotese om et katedrallignende o m -
gangskor med kapelkrans som del af Gisicos 
ombygning; men også i den simplere skikkelse 
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er fundamentresternes kontekst problematiske. 
Hvis koret virkelig havde været en del af Gisi-

cos »generalplan«, må man undre sig over, at 
denne nye ramme om kirkens liturgiske cen-
t rum ikke fik første prioritet i forhold til det 
opførte vestparti. Hertil kommer endvidere den 
omstændighed, at den bedst bevarede nordre 
halvdel viser en bredde, som overstiger Gisico-
bygningen (og det nuværende, hermed jævn-
brede kor) - en diskrepans, som formentlig har 
ansvaret for Schultz' tanker om en korrotunde. 
Det forekommer derfor lidet tænkeligt, at det 
planlagte omgangskor er udstukket samtidig 
med påbegyndelsen af Gisicobygningen i 
1280'erne, og en datering forud herfor, dvs. i 
1200'ernes tredje fjerdedel, virker endnu mindre 
plausibel. 

Det må derfor anses for mest sandsynligt, at 
koret er påbegyndt engang i 1300'ernes anden 
halvdel, og det omtalte afladsbrev fra 1345 (s. 
228), hvori der søgtes om midler til fuldførelse 
af den »for mange år siden påbegyndte byg-
ning«, markerer byggeledelsens forberedelser til 
en korfornyelse efter færdiggørelsen af Gisico-
bygningen. 

En datering til dette t idsrum harmonerer også 
bedre med udbredelsen af denne kortype i vort 
middelalderlige kirkebyggeri: Omgangskor med 
polygonal 5/8-dels afslutning ses således ofte be-
nyttet i senmiddelalderens købstadskirker. De 
nærmeste paralleller til Odensekoret findes øjen-
synlig i Stege og Ystad, hvor støttepillerne i 
hjørnerne mellem omgangens skråsider og lang-
husmurene ligeledes mod sædvane står vinkelret 
på kirkens længderetning.190 Disse to eksempler 
hidrører ganske vist fra slutningen af middelal-
deren,191 hvilket imidlertid ikke gælder samtlige 
danske repræsentanter;192 og i en bredere euro-
pæisk sammenhæng er polygonale omgangskor 
betydelig ældre.193 

Det forekommer, som allerede påpeget af 
Fenger (s. 146), indlysende, at der samtidig med 
opførelsen af Gisicobygningen må have været 

udarbejdet planer for en ombygning af kirkens 
østre del. Når man valgte at prioritere skibet på 
bekostning af det liturgisk ulige vigtigere kor 
med S. Knuds helgenskrin, kan det som anført 
(s. 226) skyldes, at kirkens vestre del havde 
større behov for istandsættelse efter ødelæggel-
serne 1247. Ligeledes kan det have spillet ind, at 
en korfornyelse udgjorde en betydelig mere 
kompliceret opgave. 

Hvis den her fremsatte tolkning af funda-
mentresterne øst for det nuværende kor er kor-
rekt, synes det rimeligt at opfatte planerne for 
det polygonale omgangskor som en arv fra Gisi-
cos tid. Det udelukker naturligvis ikke, at et op-
rindelig påtænkt, mere prægtigt projekt i slægt 
med de hanseatiske storkirker, under indtryk af 
en økonomisk trængt situation, måtte reduce-
res, f. eks. ved bortfald af kapelkrans, da man 
omsider tog fat på arbejdet. 

Det er vanskeligt at forklare, hvorfor man 
gav funderingen en bredde, som ikke ville har-
monere med den allerede opførte Gisicobyg-
ning. Det forhold, at de fremdragne rester synes 
asymmetriske i forhold til kirkens længdeakse, 
antyder, at her måske blot er tale om en afsæt-
ningsfejl, som følge af de koordineringsproble-
mer det gamle kor og navnlig tværskibet har 
udgjort . 

Under alle omstændigheder viser planerne, at 
det ansås for væsentligt at tilvejebringe en struk-
tur, der tillod pilgrimmenes cirkulation o m -
kring højkoret med dets relikvieskrin. Løsnin-
gen ville samtidig tillade, at man bibeholdt den 
gamle kirkes krypt med dens ærværdige histo-
rie. Men heller ikke denne løsning formåede bi-
skoppen og Knudsklosteret at virkeliggøre, da 
det kom til stykket. Omgangskore t blev opgi-
vet - uden at det lader sig sige, hvor langt man 
var nået. Det kor, som omsider blev opført , må 
kaldes en »skrabet model« sammenlignet med 
det påbegyndte, for slet ikke at tale om de tan-
ker man kan have gjort sig på Gisicos tid. 



Fig. 152. Koret, set fra Læseforeningens have. Herluf Lykke fot. o. 1920. - The chancel, seen from the east. 

KORET 

I N D L E D N I N G 

Langhuskirkens tre østlige fag, der rummer kor 
og krypt, kan betegnes som en reduceret udgave 
af tidligere, mere ambitiøse projekter til forny-
elsen af denne del af kirken (s. 232). Som alle-
rede påpeget af Fenger (s. 141) har det i hoved-

trækkene karakter af en gentagelse af Gisicobyg-
ningens arkitektur, blot mindre rig, såvel i an-
læg som detaljer. 

Der savnes faste holdepunkter for en nærmere 
datering af denne del af kirken, men de tydelige 
etaper i opførelsen (s. 251f) og navnlig en række 
justeringer og ændringer undervejs tyder på en 
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længere byggeperiode; endda er hvælvene i det 
vestligste fag først indbygget i forbindelse med 
færdiggørelsen af mellempartiet - kirkens yng-
ste afsnit (s. 264). 

Det har formentlig været et krav til det nye 
kor, at det, selv i reduceret skikkelse uden o m -
gang, har skullet muliggøre pilgrimmenes cir-
kulation omkring de hellige relikvier. Dette lod 
sig gøre ved bibeholdelse af en krypt, hvilket 
under alle omstændigheder var en naturlig løs-
ning af hensyn til terrænets fald og eksistensen 
af den gamle krypt. Byggeledelsen kan tilmed 
have set det som en gevinst, at man genskabte 
krypten og herved holdt traditionen fra den æld-
ste kirke i hævd. 

Placeringen af korets østgavl giver langhus-
kirken en længde på 100 alen, hvorved kirkens 
samlede længde bliver en fordobling af Gisico-
bygningens - et forhold, som Knud Lehn Peter-
sen bemærkede i sin analyse af kirkens målfor-
hold (s. 148, fig. 61a-c). Det er dog næppe så-
danne overvejelser, der alene har bestemt korets 
østlige udstrækning. En nok så væsentlig faktor 
har været hensynet til det romanske kor, der til-
lige med tværskibet endnu en tid lang var i brug, 
mens de nye byggearbejder skred frem uden for 
dets vinduer. Her tænkes ikke blot på den o m -
stændighed, at korgavlen opførtes umiddelbart 
øst for den gamle hovedapside, men også på den 
indflydelse, som det ældre kor - rent bortset fra 
krypten - har udøvet på den indre disposition 
med dets kvadratiske alterfag svarende til apsi-
den (og hovedalteret). 

Korets øvrige fagdeling, murenes tykkelse, de 
oprindelige højdeforhold og en række detaljer 
harmonerer i øvrigt dårligt med Gisicobygnin-
gen og antyder en planændring i forhold til de 
oprindelige intentioner for korets forbindelse 
med skibet. De nævnte misforhold er følgende: 

1) Fagdel ingen. Mens korets andet fag har 
fået en udstrækning, som helt svarer til Gisico-
bygningens fagdybde, er det tredje ganske smalt 
og kun halvt så langt. Umiddelbar t kan dette 
opfattes som en nødvendig følge af, at der ikke 
var plads til et dybere fag på grund af tværski-
bet. Men selvom man af økonomiske grunde 
indstillede fornyelsen her og bevarede tværski-

bet indtil videre, ville det have været naturligere 
at nøjes med ansatsen til en regulær arkade, så-
fremt det var hensigten, at kor og skib skulle 
forbindes med ensartede fag. Da man omsider 
gennemførte sammensmeltningen efter dette 
princip, medførte det tydeligvis nødløsninger, 
såvel i udformningen af piller som i tilpasningen 
af hvælvene (s. 264). 

Korets tredje fag skulle oprindelig have været 
hvælvet i overensstemmelse med fagbredden. 
Det viser de forhuggede og halvt skjulte skjold-
buer, som følger arkaderne mod sideskibene og 
tillige indrammer højkirkevinduerne (jfr. fig. 57, 
190). Det bemærkes endvidere, at faget hverken 
har sideskibsvinduer eller triforieåbninger; hvad 
vinduerne angår, antagelig fordi støttepillerne 
gjorde pladsen for kneben. 

2) Murtykkelsen i koret overstiger Gisico-
bygningens. Dette skal formentlig ses i lyset af 
det vanskelige terræn, som har tilsagt en krafti-
gere dimensionering af murværket . 

3) H ø j d e f o r h o l d . Oprindelig lå korets mure 
lavere end Gisicobygningens murkroner, en uo-
verensstemmelse, som justeredes under bygge-
perioden. De laveresiddende arkader, triforier 
og vinduer ændrede man derimod kun i be-
grænset omfang, og dette misforhold giver sig 
derfor stadig til kende, såvel i det ydre som i det 
indre (jfr. fig. 94-95, 98). 

4) Detal jer . Facaderne fik ikke det udvendige 
sokkelparti med kordongesims, som kendeteg-
ner Gisicobygningen, og i det indre gav man 
ligeledes afkald på profilerede sokler, kragbånd 
og skulpturkapitæler. 

De fleste af disse afvigelser fra Gisicobygnin-
gen blev tidligt bemærket og indgik i 1800'ernes 
diskussion om kirkens alder - omend udlægnin-
gen heraf var vidt forskellig (s. 141f). Det, som 
navnlig påkalder sig interesse i denne forbin-
delse, er imidlertid ikke spørgsmålet om alders-
følgen mellem koret og Gisicoafsnittet, men den 
kendsgerning, at den endelige sammenføjning 
af de to afsnit ikke kunne ske, uden at korets 
murkroner forhøjedes (s. 253), vinduernes bund 
hævedes (s. 255) og det oprindelig påtænkte 
hvælvsystem i tredje fag forkastedes (s. 264). 
Hertil kom foreningen af korets og skibets ulige 
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Fig. 154. Markstensfundamenter under korets syd-
mur, set m o d 2. støttepille fra øst, j f r . fig. 66 (s. 238). 
Kampestenssokkel fra restaureringen 1868-75 er syn-
lig over middelalderligt murværk af munkesten. 
C. G. Schultz fot. 1946. - Boulder-foundations beneath 
the south wall of the chancel, looking towards the 2nd but-
tress from the east, cf. fig. 66. The stone plinth from the 
1868-75 restoration is visible above medieval brickwork. 

svære mure - en vanskelighed, som imidlertid 
løstes særdeles professionelt (s. 274). 

At tiden og de økonomiske vilkår var ander-
ledes end på Gisicos tid forklarer vel korets sim-
plere detaljering. De øvrige forhold, indbefattet 
højdeforskellen, som næppe kan skyldes en ba-
nal fejlkalkulation, indicerer derimod, at man 
ved planlægningen af koret havde en anden fo-
restilling om forbindelsen med Gisicos skib end 
det kompromis , som blev det endelige resultat. 
Det er i denne forbindelse en nærliggende tanke, 
at projektet allerede på Gisicos tid havde o m -
fattet et tværskib(?), som kunne markere græn-
sen mellem kor og skib på mere statelig vis. 
Herved ville man samtidig bevare et velkendt 
led i den gamle kirke - et træk, der tilmed ud-
mærkede landets øvrige domkirker.194 

Der er imidlertid ikke bevaret bygningsspor 
efter et sådant nyt tværskib, som under alle o m -
stændigheder må være opgivet allerede inden 
færdiggørelsen af koret og derfor næppe nogen-
sinde blev påbegyndt. Overhovedet er det ikke 
let at konstruere et tværskib på det foreliggende 
grundlag, hvadenten det tænkes fremspringende 
som det gamle eller blot markeret i opstalten.195 

M A T E R I A L E R O G T E K N I K 

Det østover faldende terræn har nødvendiggjort 
højere og samtidig sværere mure end i kirkens 

Fig. 153. Markstensfundamenter uden for korets 
no rdmur mellem 1. og 2. støttepille, j f r . fig. 66 (s. 
238). C. G. Schultz fot. 1946. - Boulder foundations out-
side the north wall of the chancel, between the 1st and 2nd 
buttresses, cf. fig. 66. 

vestafsnit. Fundamenterne er 1946 påvist ved gav-
len samt to steder langs sidemurenes ydersider, 
dels i nord ud for det østre fag, dels i syd ved det 
andet (jfr. fig. 66). 

Gavlens fundamenter fremdroges kun delvis 
og var ved kryptens søndre vindue bortgravet i 
forbindelse med etablering af afløbet fra krypten 
og dens brønd. Bevaringssituationen var der-
imod bedre ud for kryptens nordre vindue (fig. 
155), og her sås et mindst tre skifter højt mark-
stensfundament, der sprang indtil 60 cm frem 
foran murflugten og delvis udnyttede funderin-
gen til den planlagte apside (s. 175). 

I nord hvilede murene på et ca. 1 m f rem-
springende markstensfundament, hvis overside 
her lå ca. 2,2 m under overkanten af den af Her-

Danmarks Kirker, Odense 16 
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holdt indsatte, bindige kampestenssokkel og til-
syneladende (jfr. fig. 151, 153) var anlagt sekun-
dært inden for det tidligere planlagte korfunda-
ment (s. 232). Under terræn påvistes munke-
stensmurens oprindelige yderflugt 8 cm inden 
for det af Herholdt påmurede sokkelparti med 
kordongesims og kampestenssokkel og vek-
slede i sine nedre skifter med rejste marksten.196 

I syd, hvor terrænet ligger lavere, foretoges 
sonderingen vestligere, og her lå markstensfun-
damentet (jfr. fig. 66, 154) ca. 1,1 m under kam-
pestenssoklens overside, og fremspringet var 
tilsvarende kun halvt så kraftigt, ca. 0,5 m. Den 
oprindelige munkestensmur omfattede under 
nuværende terræn syv normale skifter samt et 
ottende rulskifte over fundamentets plane over-
side. Funderingen af den tilgrænsende støttepille 
var i øvrigt sekundær i forhold til sydmurens og 
dens fremspring er omtrent dobbelt så stort på 
den fremgravede østside. 

Markstensfundamenternes dybde fremgår ik-
ke med sikkerhed af undersøgelsesmaterialet. I 
syd må det have været mindst 50 cm, men et 
tværsnit, muligvis fra østgavlen, viser at funda-
mentet her var 1 m dybt, endvidere at stenene i 
den øvre tredjedel var muret i kalk, og herunder 
blot henlagt i grus. 

Materiale og teknik. Set fra lof tsrummene 
frembyder såvel sten som skiftegang et mindre 

Fig. 155. Udgravning ved kirkens østgavl, j f r . fig. 66. 
Markstensfundament med rester af s t rækmur ud for 
gavlblændingens nordre hjørne (s. 237f.). Erik Mol tke 
fot. 1946. - Excavation at the east gable of the church, cf. 

fig. 66. Boulder foundation with remains of a support-wall 
at the north corner of the gable-recess. 

ensartet præg end i Gisicobygningen, svarende 
til afsnittets etapevise opførelse. Således er m u n -
kestenene hovedsagelig røde-mørkerøde og 
flammede, men går stedvis over i det gullige. 
Målene svinger mellem 26-28,5x12-14x8-9,5cm, 
og det konstateres, at stenene i murenes nedre 
dele er mindst. I modsætning til vestpartiet er 
materialet hovedsagelig lagt i polsk skifte; fug-
ningen i søndre sideskib er rygget, mens den 
mod nord viser midtridse. 

Udgravningen ved korgavlen viste endvidere, 
at gavlens underste teglskifter, bestående af et 
rulskifte, hvorover to almindelige, ikke tog 
hensyn til den store midterniche (jfr. fig. 155). 
Den gjorde sig først gældende fra det fjerde 
skifte, som var et rulskifte. Denne disposition 
skal næppe tolkes som udtryk for, at den store 
midterniche er en eftertanke, men giver de lave-
ste skifter ud for nichens tilbagespring karakter 
af en strækmur, hvormed man har reguleret 
murflugten i sideskibenes risalitter. Det sås 
ydermere, at gavlen var en kassemur, hvis ure-
gelmæssige, delvis afhuggede murkerne, lå bag 
en helstens svær facade.197 

I de senest opførte taggavle er såvel materiale 
som teknik afvigende: Stenene, der måler 27x 
13,5x9 cm, er muret i skødesløst munkeskifte, og 
fugerne står mod loftet ubehandlede og sjuskede 
(jfr. fig. 174-75, 181); dog er midtskibets udven-
dige facade lagt i polsk skifte. Overhovedet veks-
ler skiftegangen stedvis i højkirkemurenes kro-
ner, hvor der er foretaget en række justeringer 
(s. 255). 

Y D R E 

Selvom koret både i det ydre og indre kan ka-
rakteriseres som en gentagelse af Gisicos skib, 
afviger det dog på adskillige punkter fra for-
billedet, navnlig ved formsprogets forenkling. 
Således har man her givet afkald på det høje sok-
kelfremspring under vinduerne, som imidlertid 
ved Herholdts restaurering er opmuret på nord-
siden i et ønske om at ensrette skuefacaden m o d 
byen. Tilsvarende er nordre sideskibs gesims 
uden belæg fornyet i samme skikkelse som på 
vestafsnittet. 
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Fig. 156. Korgavlen, set fra nordøst . HJ fot. 1993. - Gable of the chancel, seen from the north-east. 

Det er bemærkelsesværdigt, at vinduerne sid-
der lavere end i Gisicoafsnittet, hvilket har med-
ført en mindre opmuring af højkirkevinduernes 
bund af hensyn til koordineringen af sideskibe-
nes tagflader efter fjernelsen af det romanske 
tværskib og mellempartiets opførelse. 

Gesimserne er restaurerede, men har bevaret 
oprindelig form, bortset fra den uhjemlede for-

nyelse på nordre sideskib. Således er gesimsen 
på søndre sideskib sammenstillet af to rulskifter, 
det nedre rundet, det øvre affaset. Højkirkege-
simserne er næsten tilsvarende, blot varieret ved 
at det øvre rulskifte er hulkantet. Til begge sider 
markeres højkirkens murkrone af en fire skifter 
høj kløverfrise (fig. 157-58), der kom til ved en 
justering af murenes højder (s. 254). 

16* 
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Fig. 157. Højkirkevindue i korets sydside, 2. fag (s. 
241). HJ fot. 1993. - Clerestory window on the south side 
of the chancel, second bay. 

Fig. 158. Udsnit af kløverbladsfrise på korets nordre 
højkirkemur, j f r . fig. 157 (s. 239). HJ fot. 1994. -
Detail of quatrefoil frieze on the north wall of the chancel's 
clerestory. 

Støttepillerne, hvis hjørner ikke fremhæves af 
glaserede sten, er i vid udstrækning skalmuret 
ved hovedrestaureringen 1868-75. Herholdt lod 
tillige hjørnepillerne forhøje og inkorporerede 
dem i gavlen (se ndf.). 

Østgavlen (fig. 156) kopierer med sin store 
spidsbuede blænding vestfacadens hovedmotiv; 
dog er den forenklet ved at sideskibenes og 
midtskibets facader ligger i samme flugt, hvor -
ved vestfacadens markering af midtskibets do-
minans bortfalder. 

Det gælder i øvrigt for begge facader, at den 
middelalderlige skikkelse ikke er fuldstændig 
bevaret, ej heller sikkert dokumenteret . Før ho-
vedrestaureringen 1868-75 (jfr. fig. 246-47) stod 
gavlen med glatte kamme, og støttepillerne, der 
havde samme højde som sideskibenes øvrige 
piller, var derfor ikke som nu visuelt smeltet 
sammen med skærmfacaden. Herholdt har på 
dette punkt næppe haft arkæologisk belæg for 
sin rekonstruktion, der først og fremmest er 
dikteret af æstetiske overvejelser. Heller ikke de 
bevarede, nu rekonstruerede levn af udsmyk-
ningen på taggavlene kan vel i sig selv tages som 
bevis for eksistensen af kamtakker. Dette træk 
er dog overordentlig plausibelt ud fra samtidige 
paralleller og underbygges tillige af Brauns pro-
spekt (jfr. fig. 15).198 Der imod blev det eneste 
arkæologisk sikre punkt i Herholdts restaure-
ringsprojekt, den stejlere taggavl over midtski-
bet (jfr. s. 343 og fig. 255), af økonomiske 
grunde ikke gennemført . 

Den nævnte udsmykning er på sideskibsgav-
lene sammensat af to friser: forneden en fire 
skifter høj kløverbladsfrise, svarende til sidemu-
renes, men glaseret i midten, foroven seks o m -
trent kvadratiske blændinger, indrammet af gla-
serede sten. På midtskibsgavlen ses atter en fir-
kløverfrise, hvorover to savskifter, skilt af glat 
skifte. En sammenligning mellem opmålingen 
fra 1862 og gavlens nuværende tilstand (sml. fig. 
246 og 97) viser, at der på søndre taggavl kun 
resterede en s tump af de kvadratiske blændings-
felter, hvorfor man ved restaureringen omtrent 
måtte genskabe hele udsmykningen her, mens 
arbejdet på de to øvrige gavle kunne begrænses 
til supplering af det manglende. 
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Gavlens dominerende træk er i lighed med 
vestsiden den høje, 56 cm dybe niche, som ind-
rammer midtskibets store vindue, hvis spidsbu-
ede helstensstik dog er mere trykket og mindre 
spændstigt end forbilledets. Det store korvindue 
overgår ganske vist vestvinduet ved sin højde 
(ca. 13,5 m), men i profileringen af karmsider 
og stik, der udvendig fremhæves af brun- og 
sortglaserede sten, iagttages alligevel en forenk-
ling, navnlig indvendig. 

Under det store korvindue ses to spidsbuede, 
næsten helt rekonstruerede vinduer (jfr. fig. 
156), som belyser krypten.199 Mellem disse og 
korvinduet brydes muren af en fladbuet niche 
under spidsbuet spejl, hvis affasede stik veksel-
vis er sat af mørkt glaserede og røde sten. Ni -
chen, hvis bund er ommure t 1868-75, er et op-
rindeligt †vindue, hvis fladbuede åbning indven-
dig ses tilmuret med små, moderne sten. Det er 
uklart, hvilken funktion man har tiltænkt denne 
åbning. Muligvis indgik den i et nu ukendt al-
terarrangement (jfr. s. 249), som forsvandt ved 
kryptens nedlæggelse i 1580'erne. 

Sideskibenes gavlvinduer er enkelt profile-
rede, og de i vangernes rundstav og i stikket 
benyttede glaserede sten er utvivlsomt en for-
nyelse fra Herholdts tid, hvis autencitet kan be-
tvivles. 

Korets nord- og sydfacader opviser ikke den for-
skellighed, som kendetegnede Gisicobygnin-
gens langsider og er principielt identiske. For 
sideskibenes vedkommende er der kun vinduer i 
de to østlige fag, mens høj kirkemurene har lys-
åbninger i alle tre fag. Af sideskibenes vinduer er 
de østre, som belyser korets dobbeltfag bredere 
og derfor firdelte i lysningen, hvor normen i 
øvrigt er en tredeling. Denne differentiering er 
ikke gentaget i højkirken, hvor vinduet i det 
smalle vestfag til gengæld har snævrere lysåb-
ning og todeles af kun én stavværkssprosse. For-
uden størrelsesforskellen mellem dobbeltfagets 
nedre og øvre vinduer bemærker man deres ind-
byrdes manglende aksefasthed. Også dette træk 
røber byggeriets etapevise tilblivelse uden for-
udgående gennemarbejdning af detaljerne, idet 
sideskibenes vinduer er centraliserede i forhold 
til murens yderside og støttepiller, mens høj-

kirkevinduerne respekterer arkademurenes her-
fra afvigende akser (jfr. fig. 94-95). 

Vinduesprofilerne er omtrent ens, enkle i si-
deskibene og mere komplicerede i højkirken. 
Det bemærkes, at stikkene i nordre sideskibs 
vinduer vekselvis er sat med brunglaserede sten, 
som synes oprindelige. Der imod spores intet til-
svarende mod syd eller i højkirken, hvor dette 
raffinement er opgivet. 

Bortset fra nordre sideskibs moderne sokkel 
med dens kordongesims, udgør en sekundært 
indsat dør (fig. 159) i sydsidens andet fag fra øst 
den eneste forskel mellem de to facader. Døren, 
som står blændet med munkesten, erkendes kun 
udvendig, hvor den spidsbuede, falsede åbnings 
ydre hjørner er rundede. Den er tydeligvis hug-
get ind i eksisterende murværk, og omridset af 
dette, navnlig op til den østre vange, tyder på, at 
den nuværende dør erstattede en ældre, lavere-
siddende åbning. Både den første og den anden 
dør sidder under sideskibets gulvniveau og har 

Fig. 159. Blændet dør, sekundært indsat i korets søn-
dre sideskib, 2. fag (s. 241). - Bricked-up doorway, sec-
ondary construction in the south aisle of the chancel, 2nd 
bay. 
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tjent som ekstern adgang til krypten, dels under 
selve byggeriet, dels senere som forbindelsesvej 
mellem kirken og det lukkede område øst for 
klosterets østfløj (jfr. s. 94 og fig. 15). 

I N D R E 

Krypten. Korets indre præges af den usædvan-
lige underkirke, der i sin nuværende skikkelse 
(fig. 160-61) hovedsagelig er en rekonstruktion 
(1874-75), omend i det væsentlige pålidelig. 

I lighed med koret er krypten vokset etapevis 
frem, og undervejs er der foretaget visse juste-
ringer i udformningen (se ndf.), men ønsket om 
at genskabe et kryptanlæng i den nye gotiske 
kirke må have været til stede fra først færd. Det 
fremgår bl.a. af kryptens fagdeling, som svarer 
til forholdene i overkirken. 

Krypten er således treskibet som koret, men 
kun overdækket i midtskibet, hvis to rækker à 
fire hvælvfag bærer det hævede højkor. Gennem 
lave spidsbuede arkader står midtskibet i for-
bindelse med de åbne sideskibe, af hvilke det 
søndre er beskåret mod øst, idet Herholdt her 
respekterede gravkælderen under det Ahlefeldt-
ske kapel fra 1701. 

Ved restaureringen etableredes nedgang til 
krypten via brede ligeløbstrapper til sideski-
bene, hvis vægge tilmed forstærkedes af glatte 
mure, som indrammer trappeløbene og dækker 
den nedre del af ydervæggene. Disse mure ru m-
mer i øvrigt varmluftskanaler, og i vestenden af 
den nordre har man indsat en spidsbuet døråb-
ning til kælderen under Valkendorfs kapel. 

Som nævnt åbner kryptens midtskib sig mod 
sideskibene gennem langsidernes lave, spidsbu-
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Fig. 160. Krypten, 
set mod vest. NE 
fot. 1993. - The 
crypt, looking west. 

Fig. 161. Krypten, 
set m o d nordøst . 
N E fot. 1993. -
The crypt, looking 
north-east. 

ede arkader, hvis ulige bredde er en følge af ko-
rets særlige fagdeling. Bueåbningerne hviler på 
piller, hvis rige profilering (jfr. fig. 163-64) de 
viderefører over fire skifter høje, spidsvinklede 
sokler. Arkadernes yderste profilled fremtræder 
som rulskiftestik mod midtskibet, mod sideski-
bene derimod som helstensstik. 

Kryptens rekonstruerede ribbehvælv hviler 
dels på tre fritstående rundpiller,200 dels på ar-
kade- og endevæggenes piller af rundede og af-
fasede sten med spidsvinklede sokler og tilsva-
rende simple kapitælled. 

Rekonstruktionsgrundlag. De opmålinger (fig. 
162a-b), som Herholdt lod udføre i forbindelse 
med genopdagelsen og udgravningen af den 
nedbrudte krypt, viser grundlaget for rekon-
struktionen. Det fremgår heraf, at langsidernes i 
alt seks vægpiller var bevarede og for det mid-

terste pars vedkommende tillige omfattede de 
nederste skifter af ribber og gjordbue (jfr. fig. 
162b, 163). Endvidere ses, at østvæggens to 
spidsbuede blændinger omkring vinduerne kun 
var bevaret for de nedre skifters vedkommende, 
mens den mellemstående vægpille, der rekon-
strueredes svarende til langsidernes halvpiller, 
var borthugget . 

Midtskibets vestvæg er i modsætning hertil 
næsten helt og holdent Herholdts egen frie 
komposition, som imidlertid respekterer og in-
korporerer en række vigtige bygningslevn, som 
dog ikke giver entydig besked om den oprinde-
lige udformning (se ndf.). Væggen omfatter nu 
tre spidsbuede blændinger, af hvilke de to yder-
ste foroven omslutter et spidsbuet vindue mod 
kirkerummet, mens den midterste til dels skæ-
res af hvælvene, der her mødes ved en vægpille, 
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Fig. 162a-b. Korets krypt efter dens genopdagelse og udgravning under kirkens hovedrestaurering 1868-75, j f r . 
fig. 260 (s. 243, 344). a. Plan. b. Snit. Opmålinger signeret af J. D. Herholdt og dateret 23. april 1874. 1:150. -
Crypt of the chancel after its rediscovery and excavation during the main restoration 1868-75, cf. fig. 260. a. Ground-plan. 
b. Sections to the west, east and north. Measurements, signed by J. D. Herholdt and dated 23nd April 1874. 
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Fig. 163. Detalje af nordvæggen i kryptens midtskib: Sekundær hvælvpille med levn af ribber mellem 2. og 3. 
arkade, j f r . fig. 162b. Opmål ing signeret af J. D. Herholdt og dateret 23. april 1874. 1:20. - Detail of the north wall 
of the crypt's nave: Secondary engaged pier with remains of ribs between the 2nd and 3rd arcade, cf. fig. 162b. 

svarende til de øvrige. Efter C. G. Schultz' un-
dersøgelser 1946-47 er der i væggens to yder-
blændinger tillige indsat døre til eftermiddelal-
derlige gravkrypter, af hvilke den nordre fortsat 
rummer tilgængelige levn af frådstenskirken 
(jfr. fig. 160, 76). 

Af de tre rundpiller var den østre og den ve-
stre bevaret i to skifters højde, mens den midter-
ste kun markeredes af en møllesten, der var be-
nyttet som fundering, svarende til forholdet un-
der de to øvrige piller.201 De genskabte piller er 
udstyret med base og kapitæl, hvis skrå- og hul-
kantede profil har belæg i fundet af to f ragmen-
ter af disse led. I kryptens fyld fandt man des-
uden en ribbesten (jfr. fig. 273), der benyttedes 
som prototype ved opførelsen af de nye hvælv; 

berettigelsen heraf var desuden dokumenteret 
ved de nævnte hvælvansatser på sidevæggene 
(jfr- fig- 163). 

I midten af tredje fag findes kryptens brønd, 
som man i forbindelse med restaureringen har 
givet en ny muret åbning, hvorover er lagt et 
samtidigt låg af egetræ med beslag af smedejern. 
Brøndens tværmål er 70 cm, og de øverste 50 
cm af den i alt 170 cm dybe skakt er sat af m o -
derne munkesten; resten står med uregelmæs-
sige sider af rå kampesten. Dette svarer til fund-
omstændighederne;202 blot ligger det nye gulv 
højere end i både den romanske og den gotiske 
krypt. At man ved opførelsen af den gotiske 
krypt har respekteret det gamle anlægs liturgisk 
vigtige brønd fremgår således både af den asym-
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metriske placering og af brøndkarmens beskaf-
fenhed. Sidstnævnte er foroven ommure t i tegl, 
og man har endvidere i sydøstlig retning anlagt 
en ny, muret afløbsrende, hvoraf dele f r emkom 
ved udgravningerne (jfr. fig. 66).203 

Krypten har siden 1947 været hvidkalket som 
den øvrige kirke; men indtil da stod midtskibets 
arkader, vægge og hvælvbuer i blank mur (jfr. 
fig. 62). Ifølge den farvelagte detailopmåling af 
en vægpille (fig. 163) har arkader og vægge op-
rindelig stået i blank mur, mens hvælvene og 
vægfladerne over vederlagshøjde dækkedes af 
puds og hvidtekalk. 

Kryptens sideskibe er som nævnt ændret, dels 
ved indbygning af gravkælderen under Ahle-
feldts kapel, dels ved forstærkningen af yder-
murenes nedre del og etableringen af trapperne. 
Den omtalte forstærkning skal være begrundet 
med ønsket om at skabe modvægt til trykket fra 
det udvendigt hævede jo rdsmon, hvortil kom, 
at murenes indvendige grundvold var svækket 
som følge af de mange begravelser.204 En yderli-
gere medvirkende årsag til Herholdts disposi-
tion har været, at ydermurene ikke var ført så 
dybt ned som arkademurene og derfor måtte 
maskeres for at undgå et uæstetisk sammenstød 
mellem gulv og væg. Hvorledes man oprindelig 
har løst dette problem, kan der nu ikke siges 
noget om. Beskrivelsen af den tømte krypt (jfr. 
fig. 162a-b) viser, at sideskibenes langvægge i 
nord havde bevaret s tumper af et lavt f rem-

Fig. 164. Udsnit af profileret arkade i krypten (s. 
243). Erik Mol tke fot. 1946. - Part of profiled arcade in 
the crypt. 

spring, som dannede base for hvælvpillerne med 
deres glatte, spidsvinklede postament. 

Hvad angår de nuværende trapper fra sideski-
bene, kan en sådan løsning tidligst være etab-
leret i forbindelse med nedrivningen af det 
gamle tværskib og mellembygningens opfø-
relse. Herholdt fandt dog intet spor af et sådant 
arrangement, som på den anden side kan være 
forsvundet i forbindelse med indretningen af de 
eftermiddelalderlige gravkrypter.205 Indtil tegl-
stenskirkens færdiggørelse må man have klaret 
sig med en midlertidig intern adgang via fråd-
stenskryptens vestre afsnit. Hertil kom yderdø-
ren i søndre sideskibs 2. fag, inden for hvilken 
man ved kryptens tømning påtraf resterne af en 
†trappe.206 

Højkorets indre præges af den egenartede fagde-
ling, som bibringer dette afsnit en mangel på 
homogenitet . Dette indtryk forstærkes yderli-
gere gennem en række inkonsekvenser i detal-
jeringen, affødt af korets etapevise opførelse (se 
nærmere herom s. 251f). 

Dette gælder dog kun i mindre grad pillerne, 
der som nævnt er anlagt i kryptniveau, og hvis 
udformning (jfr. fig. 163) er en forenklet udgave 
af Gisicobygningens med »sokler« og »kapitæ-
ler« i form af glatte, spidsvinklede murklodser. 
Profilernes yderste led er i lighed med forhol-
dene i kirkens øvrige afsnit vidtgående rekon-
strueret af Herholdt . En vaklen i udformningen 
af pillernes ledføjning konstateres på østfagets 
mellempille m o d nord. Her er den østre side af 
pillefremspringet mod sideskibet (jfr. fig. 162a) 
udstyret med en skråtstillet pærestav, som imid-
lertid mangler på den vestre. Pærestaven m o d -
svares af tilsvarende skråtstillede led i sideski-
bets østhjørner. Om hensigten har været at 
overdække sideskibet med kvadratiske hvælvfag 
får stå hen; mellempillens anomali indebærer 
blot, at nordrækkens østre arkade mod sideski-
bet er beriget med en ydre pærestav. 

M o d midtskibet udgår de hvælvbærende pro-
filpiller nu fra et niveau omtrent svarende til ar-
kadernes vederlagshøjde, som ved østfagets ho-
ved- og mellempille markeres af trinvis udkra-
gede murstenskonsoller. Sydsidens hovedpille 
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Fig. 165. Triforium i korets 1. fag, set fra nordre side-
skibs loft (s. 248). HJ fot. 1992. - Triforium in the 1st 
bay of the chancel, seen from the loft of the northern aisle. 

er tilmed forneden delvis indkapslet i en påmu-
ring, som støtter Dohnas epitafium (se grav-
minder). Intet af dette svarer til de oprindelige 
forhold. Det fremgår af Ringes prospekt (jfr. 
fig. 281) og mere detaljeret af tegningerne fra 
kryptens genopdagelse og tømning (fig. 162b), 
at højkorets pilleprofiler har været afhugget i 
forskellig højde og muligvis før indbygningen 
af kryptens hvælv (se s. 257) har været ført helt 
ned til pillepostamenterne svarende til forhol-
dene i sideskibene. Den delvise afhugning, som 
må være fulgt med kryptens opførelse, synes 
dog ikke, forudsat tegningernes pålidelighed, at 
have taget hensyn til korstolene. 

Højkorets sidevægge åbner sig også her i tri-
forier m o d sideskibslofterne, svarende til struk-
turen i Gisicobygningen; dog har der aldrig væ-
ret triforier i det smalle tredje fag, ligesom åb-
ningerne i de to østre fag er let styltede og såle-
des ikke sammensat af rene buesegmenter. Pro-
filerne (fig. 165-66), der er bredere mod kirke-
rummet , består af rundede og affasede led, som 
kan være noget varierede, idet buetoppens yder-
ste led undertiden er skråkantet. 

Opgangen til det 1874-75 genskabte højkor 

over kryptens hvælvede del sker via en 12 trin 
høj trappe af Bremersandsten. Såvel trappen 
som de flankerende vinduer til krypten er helt 
og holdent Herholdts værk og må karakteriseres 
som en fri komposit ion uden sammenhæng med 
de middelalderlige forhold (se nærmere herom 
s.258). Foruden hovedtrappen i langhusets mid-
terakse er der 1885 opsat en tømret trappe fra søn-
dre sideskib til højkorets 3. fag, udført i samme 
stil som den fem år ældre kongestol (s.d.).207 

Sidetrappens funktion er at skabe en bekvem 
forbindelse mellem sakristi (konsistoriet) og 
kor, hvorfor den nuværende trappe har haft flere 
forgængere, såvel i middelalderen som senere. 

Højkorets altervæg har på begge sider af det 
store midtervindue været udstyret med to ind-
byrdes afvigende (†)nicher foruden den tidligere 
omtalte glug (s. 241) under det egentlige vindue. 
Begge nicher står nu blændede, men har ved 
flere lejligheder været åbnet og undersøgt, 
navnlig den søndre, hvor kirkens helgenskrin 
(s.d.) efter kryptens nedlæggelse 1582 var inde-
muret indtil 1833. 

De højtsiddende nicher har fladbuede rulskif-
testik. Den nordre måler 140x165x53 cm, og 
bunden sidder 3 m over nuværende gulv. Den 

Fig. 166. Østvange af t r i forium i korets 1. fag, set fra 
søndre sideskibs loft (s. 248). HJ fot. 1992. - East jamb 
of the triforium in the 1st bay of the chancel, seen from the 
loft of the south aisle. 
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søndre er sekundært forhugget og forlænget 
nedadtil i flere omgange. I sin middelalderlige 
skikkelse stod den med falset åbning, som måler 
136 cm i bredden, mens højden har været 
mindst 250 cm; dybden er 66,5 cm. For at få 
plads til helgenskrinene har man forlænget den 
og ved forhugning øget den i bredden. Samtidig 
hermed har man som en følge af korgulvets 
sænkning efter kryptens nedbrydning indsat en 
ny niche, som har været beregnet til at r u m m e 
et †skab (s.d.).208 Efter helgenskrinenes udtag-
ning er der i den søndre niches blændmur indsat 
en kvadratisk kalkstensplade, hvorpå et sortma-
let, fordybet »K« i skønskrift angiver fundste-
det.209 

Altervæggens nicher og lille vinduesglug må 
oprindelig have haft en funktion i forbindelse 

Fig. 167. Øs tmurens to nicher med angivelse af det 
hævede gulvniveau efter kryptens genetablering (s. 
248f., j f r . fig. 326). Opmål ing ved Vilh. Petersen. Ef-
ter Helgenskrinene, 1886. - The two niches in the east 
wall with indication of the raised floor-level after the re-
establishment of the crypt, cf. fig. 326). 

Fig. 168. Udsnit af høj kirkehvælv, set m o d sydøst. 
HJ fot. 1992. - Detail of vaulting of the clerestory, looking 
south-east. 

med indretning af †altre. Muligvis har der bag 
hovedalteret været et lille aflukke til præsten, 
belyst af gluggen. I så fald må gulvet have været 
lavere på dette sted, hvilket lommen mellem de 
to hvælv også tillader. De flankerende nicher 
kan have indrammet alterbilleder over ligeledes 
forsvundne sidealtre. 

Højkorets hvælv er opført i to tempi, idet den 
nuværende overdækning af det tredje, smalle 
fag først er udført efter opførelsen af mellem-
partiet, som afløser for et midlertidigt træloft (se 
nærmere s. 259, 264). 

1. fag, som er omtrent kvadratisk, overdæk-
kes af et regulært stjernehvælv, hvis ribber m ø -
des i en stor toprude sekunderet af fire mindre, 
uregelmæssige slutsten. Ribberne er af normal-
sten og lagt i kvartstens bredde over vederlag, 
hvorefter de slår over i halvstens bredde. - 2. fag 
er tværrektangulært og svarer nærmere til hvæl-
vene i Gisicoafsnittet, men har dog rudeformede 
slutsten. Kappesømmene markeres som i øst-
hvælvet af en lille skjoldbue, mens ribberne og 
gjordbuen mellem 1. og 2. fag er af trekløver-
formede sten (fig. 273). Begge fag har overrib-
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Fig. 169. Højkorets tagavl med sekundær, nu blændet luge, set fra midtskibets lof tsrum (s. 320). HJ fot. 1 9 9 2 . -
The roof gable above the chancel, with opening, of later date and now bricked-up, seen from the loft above the nave. 

ber: det østre helstens med tænder af to bindere 
(jfr. fig. 169), det andet almindelige helstens. 

Begge fag har endvidere som nævnt en lille 
skjoldbue, hvor kapperne mødes med væggene. 
I lof ts rummet ses, at dette led, der afslutter 
hvælvforlægget, også har været afsat i 3. fag, 
men her på nær en lille rest i nord forsvandt, da 
man indhuggede forlæg til de nuværende 
hvælvkapper (jfr. fig. 190). Det fremgår, at kap-
pesømmen var muret med affasede rulskifter, 
som ved hyppig hvidtning har fået den be-
skrevne vulstform. Skjoldbuen, der også gen-
findes i sideskibenes 3. fag, viser, at man har 
planlagt hvælv svarende til det smalle 3. fag. 

Sideskibenes vægpiller har en profilering, som 
gentager de respektive hovedpillers hvælvbæ-
rende led, og er ligeledes udstyret med glatte, 
spidsvinklede postamenter og kragbånd. På en 
række punkter svarer den nuværende situation 
dog ikke til den middelalderlige, idet Herholdts 
støttemure langs ydervæggene har skjult piller-

nes nedre del, hvorfor man i stedet har muret 
nye postamenter på forstærkningsmurenes over-
side. Fremdragelsen af den nedbrudte krypt 1874 
viste nemlig (jfr. fig. 162a-b), at vægpillerne op-
rindelig udgik fra en lav, to skifter høj bænk 
umiddelbart over markstensfundamentet.2 1 0 Af 
ny dato er endvidere de mure, som understøtter 
epitafierne i nordre sideskib, mens man i søndre 
sideskib har fjernet hovedparten af den f rem-
springende profilering på 1. fags mellempille og 
ladet den resterende del udgå fra murstenskon-
soller. Sidstnævnte indgreb er formentlig sket i 
forbindelse med indretningen af Ahlefeldts ka-
pel. 

Sideskibene afsluttes i analogi med kirkens 
vestre afsnit af slanke, spidsbuede vægnicher, 
der dog ikke er så dybe som forbilledets. Det 1. 
fag er et langstrakt hvælv af ufuldstændig stjer-
neform med rudeformede slutsten, som dog for 
den midterstes vedkommende er omformet til 
cirkelskive i nyere tid. 2. fag er et almindeligt 
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Fig. 170. Domkirkens ydre 1400-25, set fra nordøst . Opførelsen af det nuværende kor er påbegyndt og yder-
murene rejst indtil sideskibenes gesimshøjde. Endnu er det romanske kor bevaret (s. 251f.). Isometrisk rekon-
struktion ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral 1400-25, seen from the north-east. 

krydshvælv, dog også med toprude. Ribberne 
har i begge fag pærestavsprofil, og skjoldbuerne 
markeres mod ydervæggene af en lille vulst; der 
er helstens brede overribber, til dels med binder-
tænder. 

E T A P E R I K O R E T S O P F Ø R E L S E 

For korets vedkommende er arbejdets gang let-
tere at aflæse end andre steder i kirken, og dette 
forhold gør det muligt at redegøre for hoved-
træk i dette afsnits bygningshistorie. Karakteri-

stisk for det nye byggeri er, foruden opgivelsen 
af det påtænkte tværskib (s. 237), en række ju-
steringer (s. 236), som delvis var en følge af øn-
sket om at tilpasse det nye kor til Gisicobyg-
ningens højdeforhold. 

1. E tape (ydermure op til sideskibenes murkrone). 
Det nye kor påbegyndtes på helt traditionel 
vis med opførelsen af gavl og sideskibe af hensyn 
til det ønskværdige i at lade det gamle kor og 
tværskib med den underliggende krypt fungere 
længst muligt.211 De tre ydermure er formentlig 
opført sideløbende; men flankemurene synes 
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Fig. 172. Hjørnet mellem korets højk i rkemur og søn-
dre sideskibs gavl. Gavlens fortanding er synlig ud 
for de fem nederste skifter indtil gavlens murkrone 
og triforiets sål, j f r . fig. 102 (s. 253). Herover er hø j -
kirkemuren afsluttet med et fortandet hjørne, som 
anes over gavlens murkrone, j f r . fig. 176 (s. 254). HJ 
fot. 1992. - The corner between the clerestory wall of the 
chancel and the gable of the south aisle. The toothing of the 
gable is visible from the level of the five lowest courses up to 
the crown of the gable wall and the sill of the triforium. 

fortsatte opmuring af samme mur er man i hvert 
fald udgået fra det gamle tværskibs østfacade, 
mod hvilken der er muret et regulært hjørne 
(sml. fig. 101-102) - svarende til praksis i Gisico-
bygningen. 

Flankemurene og gavlen med deres vinduer 
er i første omgang ført op til et niveau ca. 50 cm 
under sideskibenes murkrone og gavlfod. Se-
nere - i forbindelse med opførelsen af arkade-
murene (se ndf.) - er højden justeret og murkro -
nen hævet i niveau med Gisicobygningens. 

2. Etape (midtskibets arkademure op til sideskibe-
nes murkrone). Efter færdiggørelsen af ydermu-
rene var næste skridt nedbrydningen af det 
gamle romanske kor med tilhørende krypt. Da 
tværskibet foreløbig fik lov at blive stående og 
en tid fungerede som kor, har man været nødsa-

påbegyndt først, idet man ved disses fundering 
- i modsætning til gavlen - åbenbart endnu ikke 
havde bestemt den kommende krypts gulvni-
veau (jfr. s. 247). Hvis denne formodning er kor-
rekt, må det gamle tværskibs apsiskapeller se-
nest være nedbrudt ved nedlæggelsen af funda-
menter til sideskibenes mure og åbningerne her-
efter blændet. Behovet for en praktisk adgang til 
indersiden af den nye byggeplads og til at kunne 
bortskaffe nedbrydningsmaterialer uden at ge-
nere brugen af ki rkerummet kan være tilgodeset 
ved en midlertidig arbejdsport(?)212 i søndre side-
skibs 2. fag, senere erstattet af den spidsbuede, 
nu blændede dør (fig. 159) til krypten. 

Man bemærker, at skifterne i søndre sideskibs 
3. fag falder vestover (mod det gamle tværskib), 
indtil et rulskifte genopretter det vandrette byg-
geniveau ca. 3,5 m over den moderne granitsok-
kel. Dette skel markerer et kortvarigt byggestop 
efter indmuringen af vinduernes sål og underste 
skifter; om det også betyder, at den nedre del af 
søndre flankemur er muret fra øst mod vest, er 
derimod ikke en nødvendig følge heraf. Ved den 
fortsatte opmuring af samme mur er man i hvert 

Fig. 171. Hjørnet mellem korets højki rkemur og nor -
dre sideskibs gavl. Gavlens fortanding, hvori højkir-
kemuren under triforieniveau er indført , ses under 
gavlens afbrudte krone, j f r . fig. 101 (s. 253). HJ fot. 
1992. - The corner between the clerestory wall of the chan-
cel and the gable of the north aisle. The toothing of the 
gable, into which the nave-wall, under the level of the 
triforium, has been inserted can be seen under the cut-off 
crown of the gable, cf. fig. 101. 
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Fig. 173. Domkirkens ydre 1400-25, set fra nordøst . Opførelsen af koret er videreført, og høj kirkemurene er 
opfør t på fundamenterne af det romanske kor (s. 252f.). Endnu mangler taggavlene og den øverste del af 
midtskibets facade, hvortil fortandinger er udført . Isometrisk rekonstruktion ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. -
Exterior of the cathedral 1400-25, seen from the north-east. 

get til at blænde den store korbue forud for ned-
brydningsarbejderne. 

De nye mure, som både omfattede lavere ar-
kader til krypten og slankere ditto mellem 
m i d t - og sideskibe, er mod øst ført ind i stående 
fortandinger på gavlen (jfr. fig. 172-73). Arka-
demurene er i første omgang afsluttet ca. 50 cm 
under triforiernes sålbænk, svarende til sideski-
benes oprindelige højde. Efter en standsning her 
er sideskibenes murkroner og gavle forhøjet til 
nuværende niveau, der svarer til triforieåbnin-
gernes sål. Dette forløb fremgår af en række for-

skellige spor: Gavlfortandingernes højde, afvi-
gelser i fugningen og udkragning af de forhøjede 
gavle. På den nordre arkademur markeres de to 
etaper af rulskifter, af hvilke det første kun 
strækker sig i 1. fags længde, mens det andet 
løber i hele korets længde og markerer triforier-
nes sål (jfr. fig. 101). 

3. E tape (højkirkemurene). Efter byggeriets 
midlertidige standsning i højde med triforiegal-
leriets sålbænk er høj kirkemurene inklusive tri-
forier og vinduer ført videre fra dette niveau op 
til en første murkrone, som senere er ombygget 

Danmarks Kirker, Odense 17 
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Fig. 174. Hjørnet mellem korets højki rkemur og nor -
dre sideskibs taggavl. Umiddelbar t til højre for den 
sekundært opstillede støttestolpe ses høj kirkemurens 
stående fortanding, hvori gavlens murværk senere er 
indføjet (s. 254). HJ fot. 1992. - Corner between the 
clerestory wall of the chancel and the roof-gable of the north 
aisle. Immediately to the right of the later-inserted support-
post is the vertical toothing of the nave wall, into which the 
masonry of the gable was fitted. 

og forhøjet til nuværende gesims (jfr. ndf.). I 
vest afsluttedes murene med regelmæssige hjør-
ner op til tværskibets gesimshøjde, hvorover 
der afsattes en stående fortanding, jfr . Gisico-
bygningen (s. 224); i begge tilfælde forhuggedes 
disse sømme (jfr. fig. 144) ved opmuringen af 
mellempartiet. 

Interessant er den måde, hvorpå man har for-
beredt færdiggørelsen af midtskibets lukkemur 
og taggavlene. Den særlige komposit ion med 

nichen ud for hovedskibet har dikteret en speciel 
løsning, idet man ikke som vanligt i flerskibede 
anlæg færdiggjorde hovedskibets gavl separat, 
rejste tagværket og lukkede taggavlene. I stedet 
afsluttede man i øst højkirkemurene med stå-
ende fortandinger til såvel gavlfacaderne som 
midtskibets lukkemur. 

Det skal her bemærkes, at man ved opførelsen 
af søndre høj kirkemur tillige afsatte en fortan-
ding mod syd til en gavltrekant af samme 
bredde som selve gavlen (jfr. fig. 102). Dette må 
formentlig bero på en fejl, og ved opførelsen af 
den spinkle gavl blev disse fortandinger heller 
ikke udnyttet. Denne fejldisposition, som ikke 
gentoges i nord, viser, at nordre arkademur er 
yngre end søndre. I det hele taget iagttages en 
række andre forskelle i den tekniske behandling 
af de to højkirkemure, som bestyrker indtryk-
ket af, at der må være en forskel i t idspunktet for 
deres opførelse. Således har man i syd udsparet 
en række fire skifter høje huller i murværket i 
niveau med triforiernes sålbænk og sideskibets 
murkrone (jfr. fig. 102). Dette træk genfindes 
ikke i nordre arkademur, hvor man i stedet be-
mærker tre rækker af gennemløbende bomhul-
ler, af hvilke den første i højde med triforiernes 
sål er tre skifter høj, de efterfølgende kun to (jfr. 
fig. 101). Uanset de tekniske forskelle, må der 
for begge arkademures vedkommende være tale 
om indretninger til anbringelse af hængestillad-
ser, svarende til en praksis, som også genfindes 
andre steder i kirken.213 

Ved at lade høj kirkemurenes fortandinger stå 
tilbagetrukket for de ydre murflugter - ca. 50 
cm øst for indersiden af sideskibenes gavle (jfr. 
fig. 174-75) - har man muliggjort færdiggørel-
sen af gavlfacaden som en stor sammenhæn-
gende murflade uden skæmmende grænselinjer 
mellem de enkelte afsnit. 

Som antydet er høj kirkemurenes kroner un-
der opførelsen blevet ombygget og forhøjet ud 
fra ønsket om, at murkronen skulle ligge i ni-
veau med Gisicobygningens. De ændrede mur -
kroner, som omfatter firkløverfrise og gesims, 
er i syd muret i polsk skifte, i nord derimod i 
munkeskifte - en indbyrdes afvigelse, som fal-
der i tråd med de ovenfor nævnte forskelle mel-
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Fig. 175-76. Fortandinger i korets østende. HJ fot. 1992. 175. Fortandinger på søndre højki rkemur (jfr. fig. 177 
og s. 254). 176. Sydøsthjørnet af højkorets gavl, set fra midtskibets lof tsrum. Høj kirkemurens fortanding til 
selve gavlfladen er synlig toogethalvt skifte fra hjørnet (s. 256). - Toothings in the east-end of the chancel. 175. 
Toothings on the south clerestory. 176. South-east corner of the gable of the chancel, seen from the loft above the nave. The 
toothing of clerestory for the gable surface itself is visible two and half courses from the corner. 

Fig. 177. Udsnit af fortanding på østenden af korets 
højkirkemur, set fra søndre sideskibs loft, j f r . fig. 
102. Detaljen viser sammenstødet mellem fortandin-
gen og den senere opfør te taggavl (s. 260). HJ fot. 
1992. - Detail of toothing on the east end of the chancel 
clerestory, seen from the loft of the south aisle, cf. fig. 102. 
The detail shows the conjunction of the toothing and the 
roof-gable constructed at a later date. 

lem de to arkademure. Ombygningen , der om-
fatter 8-9 skifter, erkendes tydeligst på murenes 
indersider, hvor den giver sig til kende gennem 
afvigende fugning og for nordmurens vedkom-
mende som nævnt tillige ved skiftegangen. 

Efter høj kirkemurenes færdiggørelse må det 
have været magtpåliggende at bringe det nye 
kor under tag, hvorfor man må forestille sig, at 
dette er sket i umiddelbar fortsættelse af murer-
arbejdet. Også sideskibene må i denne fase være 
lagt under tag. Det er derimod ikke umiddelbart 
klart, om den forhøjelse af tagfladerne, som 
bragte disse i flugt med Gisicobygningen, gen-
nemførtes fra første færd eller først ved en se-
nere justering. Under alle omstændigheder med-
førte det en delvis opmuring af høj kirkevindu-
ernes underste skifter. 

4. E tape (midtskibets lukkemur samt hvælvslag-
ning i krypt og kor). Midtskibets østvæg er i dag 
indføjet i de stående fortandinger, som indven-
dig anes tæt op til hvælvets hjørnepiller og på 
loftet står tydeligt ca. 45 cm inden for hjørnerne 

17* 
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Fig. 178. Domkirkens ydre o. 1425, set fra nordøst . Det tre fag lange kor er føjet til frådstenskirkens tværskib, 
som endnu en årrække lå klemt inde mellem Gisicobygningen og det nye kor (s. 235f.). Isometrisk rekonstruk-
tion ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1425, seen from the north-east. 

(fig. 176). M o d det ydre må denne væg imid-
lertid i første omgang være afsluttet som en ru-
stik mur gennemtrukket af fortandinger i flugt 
med høj kirkemurens østende. Kun vanger og 
buestik til det store falsede midtervindue, som 
allerede var påbegyndt i gavlens første afsnit, 
har man været nødsaget til at færdiggøre i fuld 
tykkelse. 

Hvælvstagningen har herefter kunnet indledes i 
krypten, nordre og søndre sideskib samt midt -
skibet. Det gælder for alle fire afsnit, at der er 
gennemført adskillige justeringer, hovedsagelig 

som følge af tilpasningen til Gisicobygningens 
højde (se nærmere herom s. 259). 

Krypten er formentlig det første afsnit, som er 
indhvælvet; men det fremgår i øvrigt tydeligt af 
de tegninger og beskrivelser, som Herholdt lod 
udfærdige (jfr. fig. 162-63), at hvælvene ikke var 
forberedt og først fik deres endelige skikkelse 
efter nogen famlen og usikkerhed. 

Det er således umiddelbart tydeligt, at kap-
perne i de to rækker hvælv langs arkademurene 
hviler på forlæg, som er hugget ind i murvær-
ket. De harmonerer ikke særlig godt med arka-
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blot har ladet fladerne stå glatte, indtil man i 
højkorets gulvniveau gav pillerne profilknipper 
analogt med forholdene mod sideskibene. En 
tredje, dog mindre sandsynlig mulighed er, at 
pillerne oprindelig muredes med samme profi-
lering som m o d sideskibene - helt fra gulvet, -
og at disse led først elimineredes i forbindelse 
med hvælvslagningen. Ifølge tegningerne (jfr. 
fig. 162) var pilleknipperne nemlig afhugget i 
forskellig højde, også under korgulvet, da man 
udgravede krypten.215 Hvis der har været tale 
om et sådant forløb, peger det imidlertid snarere 
i retning af et rum med bjælkeloft. 

Under alle omstændigheder er det dog sik-
kert, at man har haft betydelige tilpasningsvan-
skeligheder, da hvælvslagningen skulle iværk-
sættes. Eksempelvis overskæres det gådefulde 
gavlvindue (s. 241) af højkorets gulv, som efter 
hvælvslagningen k o m til at ligge højere end be-
regnet. Et andet punkt, hvor bygmesterens 
usikkerhed og vanskelighederne med indpas-

Fig. 179. Udsnit af korets søndre højki rkemur ved 
gavlhjørnet. Fortandingen til gavlen er synlig til 
højre for firkløverfrisen (s. 254). HJ fot 1994. - Detail 
of the south clerestory of the chancel at the corner of the 
gable. The toothing for the gable is seen to the right of the 
quatrefoil frieze. 

derne, navnlig ikke i det smalle vestlige fag, 
som beskæres af hvælvkappen. Hertil kommer , 
at vægpillerne ved midtskibets langsider ikke er 
samtidige med arkaderne og pillerne i øvrigt - et 
forhold, som var umiddelbart aflæseligt indtil 
kryptens overhvidtning, og af Herholdt bl.a. 
registreredes på den farvelagte opmåling af en 
særlig velbevaret pille (fig. 163). 

Tegningen viser, at krypthvælvets vægpiller 
var sekundært indarbejdet i arkadepillerne med 
benyttelse af gullige sten, der adskilte sig mar-
kant fra de mørkerøde i selve pillen.214 Det er 
muligt, at man her som andre steder i koret (jfr. 
s. 259) har forberedt vægpillerne ved forsæn-
kede kanaler, hvis fortandinger imidlertid måtte 
hugges bort, da teglformaterne i de sekundære 
vægpiller ikke kunne indpasses i den eksiste-
rende skiftegang. En anden mulighed er, at man 

Fig. 180. Afbrudt arkadepille i kryptens nordvestre 
hjørne (s. 258). HJ fot. 1992. - Truncated arcade pillar in 
the north-west corner of the crypt. 
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Fig. 181. Nord re side-
skibs østre taggavl, set 
fra lof t s rummet (s. 253, 
260). HJ fot. 1992. -
East roof-gable of the north 
aisle, seen from the loft. 

ning af hvælvene endnu tydeligt lader sig iagt-
tage, er kryptens vestvæg. Her ses rester af af-
fasede bueslag (fig. 180), som er sekundære i 
forhold til langmurenes arkader, men senere 
selv blev fjernet på nær de stumper ved hjør-
nerne, som danner vederlag for hvælvribberne. 
Herholdt har omhyggeligt gjort rede for disse 

Fig. 182. Hvælv lomme i syd mellem midtskibets 2. 
og 3. fag med rester af midlertidig lukkemur inden 
opførelsen af 3. hvælvfag (s. 259). HJ fot. 1994. -
Vault-pocket in the south between bays 2 and 3 of the nave, 
with the remains of a temporary closing wall from before the 
construction of the 3rd vault. 

levn (jfr. fig. 162), og man bemærker, at de be-
varede ribbestumper har en anden (og ældre) 
profil end den ellers benyttede (jfr. fig. 163). 

Tolkningen af vestvæggens arkaderester, hvis 
materiale omfatter dårligt brændte sten af gul-
lig-violet gods, er problematisk. Der kan som 
foreslået af Chr. Axel Jensen være tale om arka-
deblændinger i en lukkemur foran det på op-
førelsestidspunktet endnu stående tværskib, ar-
kader, som man ved hvælvslagningen har ned-
brudt af pladshensyn, idet der tydeligvis har væ-
ret problemer med indarbejdningen af hvælvene 
i det smalle vestfag. 

Herholdts udgravningsrapport og de ledsa-
gende tegninger (fig. 162-63) antyder forskellige 
tolkningsmuligheder, men materialet er ikke til-
strækkelig detaljeret til at besvare de spørgsmål 
det rejser og er i øvrigt heller ikke ganske kor-
rekt.216 Tegningerne (og de nuværende forhold) 
viser, at frådstenskryptens vestlige del har været 
bevaret, da man ombyggede den østlige og 
skabte den gotiske afløser. Rester af en lukke-
mur i flugt med østsiden af de bevarede fråd-
stenspiller viser, at man har afskilret den gamle 
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krypts vestafsnit. Det kan ikke udelukkes, at 
sidstnævnte en tid lang har fungeret som ad-
gangsvej. Herfor taler den omstændighed, at 
der kun fandtes rester af lukkemure i den nord-
ligste af de gamle arkader,217 mens der til gen-
gæld for vestenden af sideskibene var anlagt 
spærremure, der skønnedes at være samtidige 
med den nye krypts piller. 

Det forekommer dog nærliggende, at man 
må have søgt en anden løsning fra det øjeblik 
hvælvslagningen i midterkrypten planlagdes. 
Det nye todelte system lod sig ikke forene med 
den gamle krypts tredeling. De afbrudte arkade-
ansatser kan have skullet danne en todelt arkade 
i analogi med østvæggens. Af pladshensyn er 
denne løsning opgivet, og hvælvene er i stedet 
hugget ind i den med frådstenspillerne flugtende 
lukkemur. Herholdts løsning, med tre arkade-
blændinger svarende til frådstenskryptens fag-
deling og med blændingsbund let tilbagetrukket 
i forhold til frådstenspillernes østside, kan der-
imod ikke bringes i harmoni med de registre-
rede fund. 

I korets øvrige afsnit er hvælvslagningen i 
første omgang begrænset til de to østre fag, 
mens man for det smalle 3. fags vedkommende 
afventede mellempartiets opførelse i strid med 
de oprindelige planer (jfr. s. 236f.). Her har man 
formentlig indtil videre nøjedes med †trælofter. 
Åbningen mellem de vestlige gjordbuer og disse 
nødlofter synes lukket med halvstensmure, som 
endnu delvis er synlige i lof tsrummene (jfr. fig. 
182). 

Ved Herholdts istandsættelse konstateredes 
endvidere, at vægpillerne i søndre sideskib var 
sekundære (jfr. fig. 91, 244) og først indmuret i 
de hertil afsatte, endnu synlige render i forbin-
delse med hvælvslagningen. Dette er dog næppe 
nogen ualmindelig praksis (jfr. fig. 143 og s. 
257), og lignende spor i nordre sideskib kan vel 
være sløret ved pillernes indarbejdning. Det 
er ligeledes tydeligt, at forlæggene til sideski-
benes hvælv oprindelig var afsat i et lavere ni-
veau, som hævedes, da hvælvene blev opført.218 

Endnu en justering bemærkes i søndre sideskibs 
østre niche, hvor såvel vinduets som nichens 
stik er gjort stejlere under opførelsen.219 Til 

Fig. 183. Udsnit af højkorets østligste arkade, set fra 
søndre sideskib. Østre havidel af arkadens yderste 
profil skjules af den sekundære hvælvkappe (s. 260). 
HJ fot. 1993. - Detail of the arcade furthest to the east in 
the chancel, seen from the south aisle. The eastern half of 
the outermost profile of the arcade is hidden by the second-
ary severy. 

Fig. 184. Udsnit af søndre sideskibs nordøstre hjørne 
med sekundært indarbejdede hvælvribber (s. 260). HJ 
fot. 1993. - Part of the north-east corner of the south aisle, 
with secondarily inserted vault-ribs. 



t r o d s f o r d isse r e g u l e r i n g e r e r de t i k k e l y k k e d e s 
a t s k a b e e n h a r m o n i s k f o r b i n d e l s e m e l l e m s ide-
sk ibenes h v æ l v k a p p e r i de t l a n g s t r a k t e ø s t f a g og 
h ø j k i r k e n s a rkade r , de r i s ø n d r e s idesk ib skæres 
a f h v æ l v e t på en særde les u s k ø n m å d e ( jfr . f ig . 
183-84) . 

H ø j k i r k e n s t o h v æ l v f a g e r o p f ø r t e f t e r m u r e -
nes f o r h ø j e l s e og d e t t e f o r k l a r e r , a t v e d e r l a g e t 
l i gge r h ø j e r e e n d v i n d u e r n e s o p r i n d e l i g e sål-
b æ n k , h v o r de t el lers e r n o r m e n , a t disse h ø j d e r 
e r k o o r d i n e r e t ( j f r . f ig . 98). 

5. E t a p e (korgavlens facader). Set f ra l o f t e r n e er 
de t t yde l i g t , a t de sp ink l e g a v l t r e k a n t e r ( jfr . f ig . 
101-02, 181) ski l ler sig ud v e d deres s j u s k e d e u d -
fø re l s e s a m t a f v i g e n d e s k i f t e g a n g ( m u n k e s k i f t e ) . 
D i s s e t i l l u k n i n g e r a f l o f t s r u m m e n e e r u d f ø r t 
s a m t i d i g m e d f æ r d i g g ø r e l s e n a f m i d t s k i b e t s 
ø v r e f a c a d e r og så ledes f ø r t i n d i de f o r t a n d i n -
ger , s o m a f v e n t e d e a r b e j d e t s a f s l u t n i n g . P å d e t t e 
p u n k t i ag t t ages e n fo r ske l , ide t gav l ens m u r -
v æ r k i k k e l o d sig i n d p a s s e i s ø n d r e h ø j k i r k e -
m u r s f o r t a n d i n g ( j f r . f ig . 102), m e n d e r i m o d e r 
f i n t s a m m e n p a s s e t i n o r d ( j f r . f ig . 174). 

D e t e r i ø v r i g t b e m æ r k e l s e s v æ r d i g t , a t m e n s 
s i de sk ibenes g a v l t r e k a n t e r o g s å f o r f acade rnes 
v e d k o m m e n d e e r h e n m u r e t i m u n k e s k i f t e , e r de 
ø v r i g e f acade r m u r e t i p o l s k sk i f t e . 

S A M M E N F A T N I N G 

Datering og arkitektoniske forudsætninger. Der er ikke 
blandt de bevarede oplysninger om økonomiske sub-
sidier nogen, som specielt refererer til korets opfø-
relse.220 En sikker terminus ante quem repræsenteres 
kun af mellembygningen, som stod under opførelse 
senest i 1460'erne (s. 274); men herudover må en nær-
mere datering hovedsagelig bero på stilistiske vur -
deringer af bygningens type og detaljer. Det fremgår 
tillige af de mange etaper og justeringer, at byggeriet 
formentl ig har strakt sig over en længere periode. 

Med sin flade gavl knytter koret sig til de flerski-
bede kirker uden særskilt korparti , der allerede fra 
midten af 1200'erne vandt indpas i Nordtyskland og 
Sverige.221 I Danmark fik denne mere asketiske kor-
løsning, som bl.a. f remmedes af t iggermunkeord-
nerne, dog først større udbredelse i 1400'erne, dels i 
klosterbyggeriet (birgittinerne, karmelitterne),222 dels 
ved købstædernes mere monumenta le sognekirker 

(Køge, N y b o r g og Helsingør).223 Der er blandt disse 
navnlig grund til at hæfte sig ved klosterkirken i M a -
ribo, som lå i stiftet og ud over den store skærm-
facade kan opvise både tekniske og formelle parallel-
ler til det nye kor i biskoppens hovedsæde. Således er 
murværket i klosterkirkens ældste afsnit også lagt i 
polsk skifte, og midtskibets hvælv har i de fire vest-
lige fag samme sjældne st jerneform, som allerede be-
nyttedes i Gisicobygningen. De resterende hvælv i 
Maribos midtskib er regulære stjernehvælv, men i 
øvrigt af en type, som svarer nøje til korets østlige 
midtskibsfag i S. Knud.2 2 4 

Det må på denne baggrund anses for sandsynligt, 
at byggeriet af det nye kor og opførelsen af birgitti-
nerkirken delvis er forløbet parallelt og muligvis i 
perioder med benyttelse af samme håndværkere. 
Klosterkirken i Maribo kan være påbegyndt allerede i 
1400'ernes første årtier og var med sikkerhed nået 
mere end halvvejs, da der 1446 udstedtes afladsbreve 
til dens færdiggørelse.223 Opførelsen af domkirkens 
kor må formentl ig ligeledes have strakt sig over en 
række årtier fra begyndelsen til hen imod midten af 
1400'erne. Det kan være påbegyndt allerede omkr ing 
århundredeskiftet, og i 1430'erne, da bispen på ny 
søger at øge sine indtægter,220 bl.a. ved alterdonatio-
ner (jfr. Helligtrekongers alter s. 88), kan byggeriet 
tænkes midlertidigt afsluttet med indhvælvningen af 
de to østlige hvælvfag. En datering af korets færdig-
gørelse til o. 1440 harmonerer også med stilen i de 
†kalkmalerier, som engang smykkede de to østligste 
midtskibshvælv (s. 392). Forekomsten af mere speci-
fikke arkitekturdetaljer, såsom brugen af kløver-
bladsfriser strider heller ikke m o d en sådan tidsfæ-
steise.226 

Det er ovenfor fremhævet , at koret arkitektonisk 
set kan forstås som en sparemodel, der efter opgivel-
sen af et muligt tværskib opførtes som en forenklet 
gentagelse af Gisicobygningen i pagt med tidens ten-
dens til at undlade særlig fremhævelse af koret. Tak-
ket være kryptanlægget skiller Odensekoret sig dog 
ud fra det store flertal af tidens kirkebygninger, som 
længe havde givet afkald på den tidligere så yndede 
form for underkirke.2 2 7 Odensekorets krypt med de 
åbne sidegange repræsenterer trods enkelte ældre pa-
ralleller228 en selvstændig løsning på den givne op-
gave: kryptens opretholdelse, betinget af såvel histo-
risk-liturgiske som praktisk-terrænmæssige grunde, 
hvortil kom ønsket om at muliggøre en form for kor -
omgang. Et hjemligt eksempel på en sådan halvt »un-
derjordisk« koromgang er bevaret i Haderslev, lige-
ledes dikteret af specielle topografiske forhold.2 2 9 En-
delig skal det nævnes, at der under Maribos kor an-
lagdes en samtidig kryptkælder, også betinget af sær-
lige terrænforhold.2 3 0 
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Fig. 185. Domkirkens ydre o. 1475, set fra nordøst. Ved mellembygningens opførelse forsvandt den sidste rest af 
frådstensbygningen. Over Knudskapellet på nordsiden er antydet det planlagte klokketårn (s. 266, 270). Iso-
metrisk rekonstruktion ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1475, seen from the north-east. 

MELLEMBYGNINGEN 

I N D L E D N I N G 

Kirkens 4. og 5. fag, som forbinder Gisicoaf-
snittet med koret, er først påbegyndt ved midten 
af 1400'erne efter nedbrydningen af det roman-
ske tværskib. Opgaven har været at sammenføje 
de ældre, tilgrænsende afsnit, hvis manglende 

harmoni i dimensioner og detaljer man delvis 
har kunnet sløre ved en række særfunktioner i 
disse fag på grænsen mellem højkoret og læg-
mandskirken. Her tænkes først og fremmest på 
et planlagt †tårn over nordre sideskib (s. 266), 
det 1466 opførte †S.Knuds kapel (s. 270), †lek-
toriet (s. 272) og forbindelsen med klosterets 
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østfløj (s. 276). Tårnet blev aldrig fuldført, og 
såvel kapellet som lektoriet forsvandt efter re-
formationen, ligesom klosterfløjen blev gen-
nemgribende omdannet. Sporene efter disse 
indretninger er til dels endnu synlige. Dog blev 
de ved Herholdts restaurering, navnlig i det in-
dre, vidtgående sløjfet til fordel for en ensret-
ning af de arkitektoniske former. 

Disse forsvundne eller aldrig færdiggjorte 
indretninger behandles her som en integreret del 
af mellembygningen, bortset fra klosteret, der 
beskrives i et særskilt afsnit. 

MATERIALER O G T E K N I K 

Fundamenterne i mellembygningen er ikke nær-
mere undersøgt, bortset fra påvisningen af en 
»strækmur« under pillerne i nordre arkade-
række, ligesom sylden under et stykke af syd-
muren var blottet ved undersøgelsen i konsisto-
riet. Strækmurens sydside er synlig fra gravkæl-
deren over resterne af frådstenskryptens nord-
vestre del (jfr. fig. 186). Endvidere konstatere-

Fig. 186. Rester af frådstenskirkens krypt: Vestfor-
længelsens nordvestre, delvis rekonstruerede hjørne, 
set fra eftermiddelalderlig gravkælder (s. 164). Over 
den nordre frådstensmur ses mellembygningens 
s t rækmur (s. 262). HJ fot. 1993. - Remains of the crypt 

from the church built of calcareous tufa: the north-west, 
partly reconstructed, corner of the western extension, seen 
from the post-medieval burial vault. Above the calcareous 
tufa of the north wall the brick support-wall of the middle-
building can be seen. 

des den 1947 ved udgravningen af frådstenskir-
kens nordvestre korsskæringspille (jfr. fig. 66), 
hvor bredden måltes til 216 cm. 

Opførelsen af mellempartiets sydmur har 
kunnet foregå umiddelbart nord for det roman-
ske tværskibs gavl, hvis markstenssyld delvis er 
bortgravet, da man nedlagde det nye funda-
ment, hvis store kampesten sprang indtil 75 cm 
frem for murflugten (jfr. fig. 202). 

Stenmaterialet består af flammede røde eller 
mørkerøde sten, hvis størrelser varierer mellem 
26-28x13-14x8-9 cm i nordre sideskib mod 25-
27x11,5-14x8-9 cm i søndre. Overalt er benyttet 
polsk skifte, og fugerne er ryggede eller simpelt 
udglattede. 

Y D R E 

Begge facader fremtræder nu i højere grad end 
oprindelig tilpasset naboafsnittene. På nordfaca-
den har Herholdt dog respekteret en række spor, 
som umiddelbart giver vigtige oplysninger om 
S. Knuds †kapel og det planlagte †tårn. Sideski-
bet har nu samme høje sokkelparti (med sort-
glaseret vandnæseprofil) som Gisicobygningen, 
men dette træk er ikke autentisk.231 De to spids-
buede vinduer fremtræder siden 1869 som nøje 
pendanter til de tilgrænsende lysåbninger i Gisi-
coafsnittet, såvel i profil som ved benyttelsen af 
sortglaserede sten. Østfagets vindue er imidler-
tid tidligst indsat efter kapellets nedrivning, og 
begge er med sikkerhed gennemrestaurerede af 
Herholdt. 

Østfaget var oprindelig skjult bag S. Knuds 
kapel, og endnu ses omkring vinduet, ude såvel 
som inde, dele af den høje, spidsbuede †arkade 
(jfr. fig. 94, 196), som forbandt kapellet med 
kirken. Det ydre stik er helstens, vekselvis sam-
mensat af to bindere og en hel sten. 

De to støttepiller, af hvilke den østre siden 1633 
indgår i Valkendorfs kapel, er først opført efter 
nedrivningen af det middelalderlige S. Knuds 
kapel 1582 og dækker delvis stikket til arkadeåb-
ningen. Sidstnævnte blændedes samtidig her-
med, bortset fra en lille †dør, som i ændret skik-
kelse (s. 304) var bevaret frem til Herholdts re-
staurering. Støttepillerne er af store røde sten, 
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Fig. 187. Udsnit af høj kirkemurens nordside med spor efter planlagt †tårn over mellembygningens sideskib, 
sml. fig. 192 (s. 266). HJ fot. 1992. - Detail of the north side of the clerestory, with traces of a planned †tower above the 
middle-building's aisle, cf. fig. 192. 

men lagt i krydsskifte. Den vestre, som har bi-
beholdt sin funktion, har fornyet gesims, sva-
rende til Gisicoafsnittet, og det samme gælder 
sideskibets murkrone. 

Højkirkemuren præges af forberedelserne til 
østfagets tårn i skikkelse af fortandinger til øst-
og vestmurene samt et spidsbuet skjoldbuestik 
til et planlagt hvælv (fig. 187). Både fortandin-
gerne og hvælvforlægget er fornyet af Herholdt, 
og førstnævntes oprindelige form kan nu bedst 
studeres fra lof tsrummet (jfr. fig. 192-94). Vest-
fagets høj kirkevindue er i modsætning til side-
skibets vinduer ikke ændret og tilpasset Gisico-
afsnittets, som det i øvrigt overstiger en anelse i 
højden. Profilen er bemærkelsesværdig (fig. 
188) ved benyttelsen af normalsten i de to inder-
ste led. 

Gesimsen, som må være oplagt efter indstil-
lingen af tårnbyggeriet, er formentlig middelal-
derlig og sammensat af to trinvis udkragede rul-
skifter, et affaset over kvartrundt. 

Sydfacaden er i dag mere anonym i sin f rem-
træden, navnlig på grund af omfattende skal-
muringer og de eftermiddelalderlige ændringer i 
klosterets østfløj, som dækker hovedparten af 
sideskibet. 

Den del af det vestre fag, som går fri af kon-
sistoriet, har ved Herholdts restaurering fået høj 
sokkel som Gisicoafsnittet, og herover åbner sig 
et nyere spidsbuet stavværksvindue, hvis sål-
bænk er hævet syv skifter i forbindelse med en 
ændring af konsistoriets tagværk. Lige vest her-
for er bevaret dele af vange og stik til et for-
mentlig oprindeligt †vindue, som også giver sig 
til kende i det indre. 

Sideskibets gesims er fornyet i overensstem-
melse med Gisicoafsnittets, mens højkirkens er 
oprindelig og af samme form som nordsidens. 
Høj kirkemurens to vinduer er lidt enklere i pro-
fil end nordsidens, men i øvrigt velbevarede (jfr. 
fig. 145). 
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Fig. 188. Udsnit af langhusets nordre høj kirkemur i 
5. fag med spor i fagets vestre del efter Gisicoafsnit-
tets og mellembygningens sammenføjning (s. 274). 
HJ fot. 1992. - Part of the north wall of the clerestory, 5th 
bay, with traces, in the west part of the bay, of where the 
Gisico building and the middle-building were joined. 

I N D R E 

Mellemafsnittets indre er ved Herholdts restau-
rering harmoniseret på en række punkter, navn-
lig i arkaderne, for herved at bringe det i større 
samklang med de tilgrænsende afsnit. 

De spidsbuede arkader udgår fra piller, hvis 
grundplan er beslægtet med Gisicoafsnittets, 
mens de i detaljerne, ved brugen af spidsvink-
lede murklodser til markering af postamenter 
og hvælvvederlag samt ved udeladelsen af krag-
bånd i arkadebuerne, svarer til koret. Pillernes 
yderste pærestavsprofiler er i det væsentligste 
fornyet, og nordsidens østligste arkadefag er 
helt nyopfør t , idet dette fag oprindelig havde 
været lukket og tænkt som en del af det plan-
lagte tårn (s. 268). I den moderne åbning har 
man tillige indmuret en lav, spidsbuet dobbelt-
arkade, som bærer den her opstillede kongestol 
(s.d.). 

Bortset fra pærestaven er profilen i de tre op-
rindelige arkader skiftevis affaset og rundet. I 
den vestlige nordarkade er næstyderste skråkant 
ikke ført op, men findes kun på et stykke af 
nordsiden og er ellers ombyt te t med et rundet 
led. 

Nordsidens østre fag, d.e. tårnfaget, har hver-
ken triforie eller vindue og brydes alene af en 
høj, spidsbuet spareblænding, der strækker sig 
helt op til hvælvets skjoldbue. Blændingens 
nedre del har affasede hjørner, men er ellers s im-
pelt retkantet. I fagets vestre del står som blæn-
ding den øverste del af en fladbuet †dør med run-
dede vanger, der har skullet give adgang til tår-
net. 

Nordsidens vestfag og begge fag i sydsiden 
har både triforier og vinduer. Førstnævnte er 
muret med en skiftende profilering (fig. 199), 
som i nord er meget enkel. Også vinduernes 
profilering afviger som nævnt i nord og syd, 
men i alle tre tilfælde er der indvendig kun be-
nyttet almindelige retkantede sten. 

Mellempartiets hvælv er bygget samtidig med 
indhvælvningen af korets 3. fag. De tre mid t -
skibshvælv, hvis puklede, stejle kapper skiller 
sig tydeligt ud (jfr. fig. 98), har et ribbesystem 
svarende til langhusets øvrige midtskibshvælv. 
Ribber og gjordbuer er muret af spidsryggede 
formsten med pærestavsprofil (fig. 191) og m ø -
des i en diagonaltstillet toprude. De to hvælv i 
det egentlige mellemparti har rulskiftestillede 
skjoldbuer, hvis nedre del er skråt affaset. Disse 
skjoldbuer har et særpræget bugtet forløb (jfr. 
fig. 188), som vidner om en justering under op-
førelsen, formentl ig som følge af, at vinduerne 
blev højere end først beregnet. Ved opmuringen 
af det tredje hvælv, som dækker korets smalle 
vestfag og mellempartiets østre del, har man 
måttet fjerne de oprindelige skjoldbuer (s. 236) 
og i stedet indhugge forlæg i murværket og op-
mure vederlag, som delvis dækker vinduernes 
østvendte karmsider (jfr. fig. 191). 

Sideskibenes vægge fagdeles her som i kirkens 
ældre dele af vægpiller, hvis profiler svarer til 
Gisicoafsnittets, mens postamenter og vederlag 
markeres af samme spidsvinklede murklodser 
som i koret. 

I nordre sideskibs vinduesløse 3. fag, hvor 
koret og mellempartiet er sammenføjet , findes 
nu den kurvehanksbuede åbning til Valkendorfs 
kapel, som er indsat i forbindelse med dettes 
opførelse 1633 (s. 299). I det næstfølgende 4. fag 
er stik og vanger af den blændede arkade endnu 
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Fig. 189. Udsnit af midtskibets nordvæg, set m o d vest. HJ fot. 1992. - Part of the north wall of the nave, looking 
west. 
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Fig. 191. Udsnit af nordre højki rkemur med vindue i 
korets 3. fag (s. 241), sekundært beskåret af mel lem-
bygningens hvælv (s. 264). HJ fot. 1992. - Part of the 
north clerestory with the window of the 3rd bay of the 
chancel, cropped by the later vault of the middle-building. 

gonaltstillet toprude, en videreførelse af hvælvet 
i sideskibets 2. fag, blot markeres skjoldbuerne 
her med affaset rulskifte. I syd, hvor vægpillen 
mellem 4. og 5. fag er borthugget af hensyn til 
epitafiet over Peder Eilschou (†1783), markeres 
skjoldbuerne på tilsvarende måde, mens rib-
berne afviger sig. I 3. hvælvfag, hvor kor og 
mellemparti mødes, har gjordbuen og ribberne 
pærestavsprofil, men for sidstnævntes vedkom-
mende afløses profilstenen af almindelige ret-
kantede i hvælvets øvre del omkring topruden. I 
4. og 5. fag er ribber og gjordbue af almindelige 
sten, henholdsvis kvartstens og halvstens brede. 

P L A N L A G T † T Å R N 

Det påtænkte tårn over nordre sideskibs 4. fag 
er som nævnt aldrig blevet fuldført, men var 
endnu en realitet for byggeledelsen, da højkirke-
muren opførtes. Det fremgår af fortandinger, 
der nu bedst kan studeres fra loftsrummet (jfr. 
fig. 192-94), at tårnets nord- og sydside var 
planlagt som forhøjelser af kirkens langsgående 
murværk, mens øst- og vestsiden skulle ride på 
svære aflastningsbuer umiddelbart oven over si-

delvis synlige (sml. fig. 196) og viser, at åbnin-
gen til det nedrevne kapel har udfyldt omtrent 
hele fagets bredde. 

Søndre sideskibs 3. og 4. fag er vinduesløse. 
Sidstnævnte rummer døren til konsistoriesalen, 
først indsat i 1639 (s. 295). En højtsiddende †dør, 
som har forbundet klosterfløjen med et †lekto-
rium, beskrives i forbindelse med sidstnævnte 
(s. 272, 277). 

5. fag belyses af det tidligere beskrevne nyere 
vindue, som har afløst et oprindeligt, hvis vestre 
karm også anes mod det indre. I væggens nedre 
del er bevaret spor efter to blændede †dørnicher, 
begge med fladbuet rulskiftestik. Den østre må-
ler i murflugten 159x119 cm, den vestre 142x121 
cm. Deres funktion omtales i forbindelse med 
klosterfløjen (s. 277). 

Sideskibenes hvælv dækker i lighed med 
midtskibets tillige korets 3. fag, men er i øvrigt 
ikke ens i de to skibe. I nord er de pærestavspro-
filerede gjordbuer og ribber, som mødes i dia-

Fig. 190. Udsnit af korets nordre højki rkemur med 
sekundært indhugget hvælv i 3. fag (s. 264). Øst her-
for rester af midlertidig lukkemur fra tiden før mel-
lembygningens opførelse og indbygningen af de her-
med samtidige hvælv (s. 259). HJ fot. 1992. - Detail of 
the north wall of the chancel clerestory with evidence of a 
secondary vault in the 3rd bay. East of this are the remains 
of a temporary closing wall from the period before the mid-
dle-building existed and before the vaults contemporary 
with it were constructed. 
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Fig. 192. Planer, snit og facade af mellembygningens nordre arkade- og højki rkemur med spor efter planlagt 
†tårn over nordre sideskib (s. 266f.). 1:150. Målt og tegnet af A. J. Mark-Nielsen og Palle Møller 1929-35. -
Plans, sections and facade of the middle-building's north arcade wall and clerestory with traces after planned †tower over the 
north side-aisle. 
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deskibshvælvets gjordbuer. Herved ville man 
opnå, at det i plan omtrent kvadratiske tårn ikke 
interfererede med sideskibets indre. 

Oprindelig var muren mellem midt- og side-
skib ikke gennembrudt af nogen arkade, men 
stod som en lukket væg af hensyn til det plan-
lagte tårn. Ønsket om at skabe en bedre fun-
dering af denne væg forklarer formentlig tillige 
eksistensen af den svære s trækmur under mel-
lempartiets nordre højkirkemur (s. 262). Det er 
ikke ganske klart, hvorledes den forsvundne 
lukkemur har været udformet i detaljer; men de 
spor, som registreredes 1872 efter nedtagningen 
af rokokopulpiturerne (jfr. fig. 56, 197) antyder, 
at muren har været artikuleret med spidsbuede 
blændinger: en lavere, tvillingdelt fordybning 
mod sideskibet, og en højeresiddende enkelt-
blænding mod midtskibet.232 Det er muligt, at 
denne særlige udformning afspejler opbygnin-
gen af det samtidige †pulpitur (se ndf.); i hvert 
fald registreredes spor af den slidte tærskel til en 
†dør, hvis præcise placering desværre ikke an-

2 3 3 

gives. 
Endnu er de i murlivet forsænkede fortandin-

ger til tårnopbygningens aflastningsbuer beva-
ret i både sideskibets og højkirkens murværk. 
De afløses i højde med midtskibsarkadernes top 
af fortandinger til de nord- sydgående mure. 
Disse ansatser med deres fremspringende bin-

Fig. 193. Udsnit af nordre højkirkemur, set fra side-
skibets lof tsrum, j f r . fig. 192. Til venstre sammen-
føjningen mellem koret og mellembygningen (s. 
273), til højre fortanding til planlagt †tårn (s. 266). HJ 
fot. 1992. - Detail of north wall of the clerestory, seen 
from the loft of the north aisle, cf. fig. 192. On the left, 
joint between the chancel and the middle-building; on the 
right, toothing for planned ftower. 

dertænder viser, at murene skulle være ca. 170 
cm brede og således sværere end både sideskibs-
og høj kirkemur; i førstnævntes tilfælde er for-
skellen så stor, at man må antage, at der op-
rindelig har været påtænkt en indvendig ud-
kragning af tårnets nordmur, når den kom fri af 
sideskibets murkrone. 

På høj kirkemuren, lidt over sideskibstaget, 
viser fortandingerne en helstens dyb tilbageryk-
ning af den planlagte, indvendige murflugt , og i 
det 8. skifte herover ses et spidsbuet rulskifte-
stik. Der kan ikke være tvivl om, at dette stik er 
levn af et hvælvforlæg af samme type som de fra 
kirkens øvrige afsnit kendte, og tydeligvis af 
statiske grunde placeret i niveau med midtskibs-
hvælvet på højkirkemurens inderside (jfr. fig. 
187, 192). Formentlig har sviklerne mellem 
skjoldbuen og ansatserne til f lankemurene været 
let forsænket og udstyret med fortandinger til 
udmuring af hvælvlommerne.2 3 4 Dette træk er 
senest forsvundet ved Herholdts restaurering, 
da man nødsaget af murtekniske bevaringshen-
syn forvanskede de oprindelige spor og bl.a. 
ændrede de fremspringende bindertænder til lø-
bere (jfr. fig. 187). 

Det er naturligvis ikke muligt at sige noget 
bestemt om tårnets projekterede højde og detal-
jer, al den stund det aldrig blev opført . Men det 
forekommer mest sandsynligt, at den øvre del, 
som skulle hæve sig frit til alle fire sider, har 
omfattet mindst to stokværk, svarende til det 
nuværende renæssancetårn i vest. Formentlig 
skulle det have haft kamtakkede gavle mod nord 
og syd i samspil med det jævngamle Knudska-
pel. 

De bevarede forberedelser til dets nedre dele 
rummer derimod flere konkrete oplysninger om 
dets indretning ud over de allerede nævnte, 
mere generelle. Mest iøjnefaldende af disse er 
det trappeløb i midtskibets arkademur, hvis flad-
buede overdør endnu er intakt mod sideskibs-
loftet, mens underdøren mod kirkerummet (s. 
264) blev beskåret ved den føromtalte indbyg-
ning af en kurvehanksbuet arkade og senere af 
den nuværende arkade fra Herholdts restaure-
ring. Til trods for disse indgreb er størstedelen 
af trappens sider, det sildebensmurede loft og 
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Fig. 194. Nordre sideskibs loft med fortanding og dør 
til planlagt †tårn ved mellembygningens østre fag, 
sml. fig. 192 (s. 268). HJ fot. 1992. - Loft of the north 
aisle with toothing and doorway to planned †tower on the 
east bay of the middle-building, cf. fig. 192. 

overdøren velbevaret (jfr. fig. 194-95). Ud for 
sidstnævnte har trappevæggen m o d kirkerum-
met haft en smal glug (jfr. fig. 192), der kan 
have tjent til orientering for klokkeren. 

Der kan næppe være tvivl om, at den i for-
hold til k i rkerummet højtsiddende underdør må 
have stået i forbindelse med lektoriet (se ndf.), 
der på denne måde kommunikerede med det 
planlagte tårns øvre stokværk. Det er imidlertid 
usandsynligt, at dette har været den egentlige og 
eneste adgangsvej til tårnet. Der er i denne sam-
menhæng grund til at hæfte sig ved den mar-
kante forskel i bredden af fortandingerne til de 
to aflastningsbuer. Den østre er således ca. 180 
cm bred mod den vestres kun ca. 135 cm. En 
nærliggende forklaring herpå kunne være, at der 
i tilknytning til den østre bue var planlagt en 
opgang til tårnet, f. eks. udgående fra S. Knuds 
kapel. Denne trappe, som skulle være tårnets 
egentlige opgang, ville udmunde i 1. etage, hvor 

der utvivlsomt var tænkt indlagt et bjælkegulv 
over sideskibets hvælv. Kanalen til den sydligste 
af loftsbjælkerne skal måske søges i afbrydelsen 
mellem aflastningsbuernes og flankemurens for-
tandinger. Den ligger netop i højde med sålen af 
lektorietrappen og den formodede opgang fra 
Knudskapellet. 

Det planlagte 1. stokværk ville være blevet et 
meget højt, hvælvet rum, som formentlig skulle 
belyses gennem åbninger i de øst- vestvendte 
mure; den nordre væg dannede ifølge planerne 
bagvæg for Knudskapellet, til hvis loft der kan 
have været påtænkt forbindelse, mens den søn-
dre var lukket mod kirken. Det forekommer i 
øvrigt naturligt at tænke sig, at man har villet 
mindske vægt og materialeforbrug ved at ind-
arbejde spareblændinger i flankemurene, sva-
rende til den endnu mod kirken bevarede. Flan-
kemurene må endvidere have rummet åbninger, 

Fig. 195. Detalje af loftet i nordre højkirkemurs trap-
peløb fra forsvundet †lektorium til planlagt †tårn ved 
mellembygningens østre fag, sml. fig. 192 (s. 268, 
272). HJ fot. - Detail of the ceiling in the staircase in the 
north wall of the clerestory, leading from the no-longer ex-
isting †lectorium to the planned †tower on the east bay of the 
middle-building, cf. fig. 192. 

Danmarks Kirker, Odense 18 
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Fig. 196. Udsnit af hvælvpille i nordre sideskib mel-
lem 4. og 5. fag. Til venstre langs pillen og hvælvets 
skjoldbue ses stik til blændet arkade m o d det ned-
revne S. Knuds †kapel (s. 270). HJ fot. 1993. - Detail 
of the vaulting-pillar in the north aisle between the 4th and 
5th bays. On the left, next to the pillar and wall-rib, a 
relieving arch for the bricked-up arcade leading into the 
demolished St Knud's †Chapel can be seen. 

der muliggjorde fri passage på sideskibsloftet. 
Endelig har der utvivlsomt været et fortsat trap-
peløb, som nødvendigvis tænktes indlagt i flere 
af murene, for at man kunne nå de øvre etager 
over hvælvet. 

†S. K N U D S K A P E L 

Det af biskop Mogens Krafse 1466 byggede ka-
pel, der var viet til Den hellige Trefoldighed, 
Vor Frue, S. Benedikt og S. Knud samt udset til 
lejersted for grundlæggeren, er velkendt fra kil-
derne (s. 89). Striden om dets beliggenhed er for 
længst afsluttet, og der hersker ikke tvivl om, at 
kapellet opførtes på kirkens nordside ud for 4. 
fag fra øst og var en integreret del af det såkaldte 
mellemparti (jfr. s. 274).235 

Under kirkens istandsættelse i 1580'erne gav 
kongen 1582 befaling til lensmanden og bispen 
om nedrivning af et kapel nord for kirken og 
anvendelsen af materialerne til kirkens repara-
tion.236 Kapellet har åbenbart på dette tidspunkt 
været benyttet som samlingssted for den fynske 
gejstligheds møder, for i 1586 gav kansleren 
Niels Kaas, der havde S. Knuds kloster i for-
lening, præsteskabet tilladelse til at benytte et 
lokale i klosterfløjen, det nuværende konsisto-
rium, i stedet (se nærmere s. 295). 

Om kapellets nærmere udformning vides i 
øvrigt kun lidt ud over det, som fremgår af spor 
i 4. fag af nordre sideskibs mur. Her ses både 
ud- og indvendig (jfr. fig. 94, 196) dele af et 
spidsbuet helstensstik til en †arkade, som for-
bandt sideskib og kapel. Den ca. 4,2 m brede 
åbning, som omtrent svarer til sideskibsfaget så-
vel i højde som bredde, viser, at kapellet må 
have haft samme højde som sideskibet. Under 
hovedrestaureringen 1868-75 konstateredes, at 
der manglede sokkel under arkaden, et forhold 
som yderligere godtgjorde, at denne åbning 
måtte være oprindelig i muren.2 3 7 

Da man nedbrød kapellet, har man tilsynela-
dende været grundig med fjernelsen af alle an-
vendelige byggematerialer. Dette og arealets 
indlemmelse i kirkegården forklarer antagelig, 
at man i 1866 ved planering af den gamle kirke-
gård og jordsmonnets sænkning (s. 110) kun på-
traf rester af en munkestensmur ca. 13 alen (8,16 
m) nord for kirken. Dens plads sandsynlig-
gjorde, at der var tale om kapellets gavl. Af si-
demurene er der ikke konstateret levn, hverken 
ved udgravningerne 1946-47 eller senest ved en 
kabelnedlægning 1993. 

Kapellets bredde kan derfor kun indirekte ud-
ledes af forhold i sideskibets mure. Det er såle-
des klart, at de støttepiller, som opførtes efter 
dets nedrivning, ikke svarer til de afbrudte side-
mure - hverken i dimension eller placering. De 
ca. 1,3 m brede piller, der ikke flugter med side-
skibets fagdeling, men er trukket ind mod arka-
den, blokerer således til dels denne forbindelse 
mellem kapel og sideskib. På den anden side skal 
det bemærkes, at der ikke umiddelbart ses spor 
efter afbrudte mure hinsides støttepillerne, hver-
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Fig. 197. Udsnit af nordre arkademur 
med rester af oprindelige og sekundære 
bueslag i 4. fag, set fra side- og midt -
skib, j f r . fig. 56 (s. 268, 316). 1:150. O p -
måling 1873(?) ved J. D. Herholdt . 
Kunstakademiets Bibliotek. - Detail of 
north arcade wall with remains of original 
and secondary arches in the 4th bay, seen 

from aisle and nave, cf. fig. 56. 

ken på loftet over Valkendorfs kapel ud for den 
østre støttepille (jfr. fig. 228) eller vest for den 
anden fritstående pille. Er kapellets mure sprun-
get f rem på disse steder, må der være sket en 
skalmuring efter nedrivningen. 

Ud fra en arkitektonisk synsvinkel forekom-
mer det dog under alle omstændigheder mest 
logisk og tilfredsstillende, hvis kapellets bredde 
har svaret til det planlagte †tårn med dets 7,1 m i 
kirkens længdeakse. Såfremt klokketårnet var 
blevet opført , ville kapellets sidemure have fun-
geret som støttepiller, mens det på sin side 
kunne have dannet gavl for kapellets tag. Da 
dette samspil imidlertid aldrig blev virkeliggjort 

må kapellet i stedet være blevet forsynet med en 
selvstændig gavl over sideskibets mur, hvis krone 
i øvrigt netop er ombygget i dette fag; der er 
heller ikke spor efter nogen tagryg på højkirke-
muren, og en løsning med halvvalm som på 
Valkendorfs kapel forudsætter dettes prydgavle. 

Med udvendige mål på ca. 8,1x7,1 m har M o -
gens Krafses kapel været en anseelig tilbygning. 
Den har utvivlsomt været hvælvet og forsynet 
med et alterbord ved østvæggen, foran hvilken 
stifterens grav blev anlagt. Endvidere er det fri-
stende at tænke sig en udvendig dør i nordgav-
len, som bl.a. kapellets vikar kunne benytte på 
vejen fra sin bolig, det hus i e jendommen nord 

18* 
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for kapellet, som Mogens Krafse i sit testamente 
1474 bestemte hertil (s. 89). Den omstændighed, 
at man efter kapellets nedbrydning bibeholdt en 
†dør i den blændede arkade, peger mod, at der 
her var hævd på en indgang til kirken, et for-
hold, der i øvrigt kan gå helt tilbage til det 
gamle tværskibs tid. Det er et tab, at den på-
tænkte helhed af kapel, tårn og præstebolig på 
kirkens nordside aldrig virkeliggjordes fuldt ud 
og endda i sin reducerede skikkelse kun stod 
godt hundrede år. De arkitektoniske kvaliteter 
kan vel diskuteres,238 men sikkert er det, at 
komplekset ville have givet en tiltrængt opde-
ling af langhusets ensformige længe og samtidig 
effektivt maskeret diskrepanserne mellem kor 
og Gisicobygning. 

† L E K T O R I U M 

Ifølge Hamsfor ts bispekrønike lod biskop M o -
gens Krafse i 1466 kirken udsmykke med et nyt 
pulpitur (»pulpitum aditi in Basilica Canutia...ex-
struxit«),239 hvormed må menes et lektorium 
imellem højkor og lægmandskirke, således som 
det kendes fra andre storkirker.240 Denne ind-
retning, der utvivlsomt forsvandt samtidig med 
kryptens nedlæggelse i 1580'erne, har kun efter-
ladt sig ganske få spor. Vigtigst af disse er den 
under tårnprojektet omtalte dør i 4. fags nord-
side (se ovf.), som må have stået i forbindelse 
med et lektorium tværs over midtskibet med fa-
cade på grænsen mellem 4. og 5. fag. Dens tær-
skel sidder ca. 6,2 m over midtskibets nuvæ-
rende gulv og indicerer herved et pulpitur, som 
har hævet sig højt over midtskibet. 

Lektoriets relativt store højde var en følge af 
sammenhængen med det over krypten hævede 
højkor - en kombination, som bl.a. kendes fra 
domkirken i Lund.241 Hvorledes lektoriet i S. 
Knud har været udformet i detaljer, er det på det 
foreliggende grundlag ikke muligt at afgøre, og 
spørgsmålet kompliceres af, at den forsvundne 
indretning, ud over at fungere som et pulpitur 
på grænsen mellem kor og skib, tillige var luk-
kemur og facade med opgang til koret. 

Vurderet ud fra samtidige paralleller er det 
sandsynligt, at lektoriet har været sammensat af 

en muret, på søjler eller piller hvilende under-
del, mens selve platformens brystværn og øvre 
del kan have været af træ.242 Den murede under-
del har formentlig været hele to fag dyb og såle-
des af samme længde som hvælvfaget, eftersom 
højkoret næppe har været forlænget mod vest 
efter nedrivningen af det gamle tværskib. I hvert 
fald spores på indersiderne af de langstrakte pil-
ler mellem 3. og 4. fag afhugget murværk fra en 
tværgående mur, der antagelig har været for-
gænger for den rekonstruerede krypts vestmur 
og samtidig bagvæg for lektoriets underdel. 

Denne hvælvede underdel, der i bredden for-
mentlig omfattede tre spidsbuede arkader, tjente 
primært som indgang til kortrappen, men kan 
endvidere have rummet altre, der i yderfagene 
var opstillet foran højkorets vestmur, mens det 
midterste, lægmandsalteret, af hensyn til trap-
pen har haft sin plads længere m o d vest. Der har 
endvidere været adgang fra sideskibene til dette 
hvælvede rum; i det mindste påvistes spor af en 
sådan dør i resterne af nordsidens lukkemur (s. 
268). 

Lektoriets øvre platform har været tilgænge-
lig ad flere veje. Først og fremmest må der fra 
det hævede højkor have været ét, muligvis to 
trappeløb. Hertil kommer den allerede tidligere 
beskrevne norddør med forbindelse fra det på-
tænkte tårn. Endelig viser en højtsiddende (†)dør 
i søndre sideskibs ydermur (se nærmere s. 277), 
at der har været en yderligere adgang fra over-
etagen (dormitoriet) i klosterets østfløj via en 
tømret(?) gang hen over søndre sideskib.243 

B Y G G E P E R I O D E R 

I modsætning til koret lader rækkefølgen i op-
førelsen af den to og et halvt fag lange mellem-
bygnings enkelte murstrækninger sig ikke enty-
digt bestemme. Det er dog sandsynligt, at man 
har indledt arbejdet med at nedbryde det ro-
manske tværskib og afskærme såvel koret som 
Gisicobyningen med midlertidige skillevægge. 
Dernæst har man antagelig opført sideskibenes 
mure, der således kunne tjene til at indhegne den 
nye byggeplads midt i teglstenskirken. Det er 
uvist, om Knudskapellet er rejst sideløbende 
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Fig. 198. Udsnit af nordre højkirkemur, set fra side-
skibets loftsrum, j fr . fig. 192. Til venstre sammen-
føjningen mellem koret og mellembygningen (s. 
273), til højre fortanding til planlagt †tårn (s. 268). HJ 
fot. 1992. - Detail of north wall of the clerestory, seen 

from the loft of the north aisle, cf. fig. 192. On the left, 
joint between the chancel and the middle-building; on the 
right, toothing for planned †tower. 

med nordmuren eller - hvilket forekommer 
mere sandsynligt - først er opført efter denne. 
For søndre sideskibs vedkommende bemærker 
man i hvælvfaget ud for konsistoriet (d.e. den 
middelalderlige klosterfløj) to ca. 3,5-7 m høje 
lodfuger, som markerer en ca. 4,4 m bred åb-
ning, der i en periode kan have tjent som ar-
bejdsport(?) og adgang til byggepladsen. 

Midtskibets arkademure er i lighed med for-
holdene i kirkens to ældre hovedafsnit først rejst 
til og med triforiets sålbænk; dog har man i nord 
af hensyn til det herværende trappeløb gjort 
dette og dets overdør færdig i samme bygge-
gang, hvorved murværket på dette sted hæver 
sig en stilladshøjde over det tilgrænsende (jfr. 
fig. 192). 

Det mest markante byggeskel i arkademurene 
repræsenteres af en tydelig forandring i fugnin-

gen, som iagttages 13-14 skifter over triforiernes 
sål, såvel i syd som i nord. Her ændres en ube-
handlet, sjusket fugning til en omhyggelig efter-
glattet fuge (jfr. fig. 198, 200). Der kan således 
ikke være tvivl om, at begge arkademure er op-
ført sideløbende eller i det mindste midlertidigt 
afsluttet i samme højde. En afbrydelse af læn-
gere varighed er der dog næppe tale om. Det 
skal endvidere bemærkes, at man på nær et par 
enkelte steder har hugget de tilgrænsende afsnits 
hjørner væk, bl.a. af hensyn til behovet for at få 
plads til murværket omkring triforie- og vin-
duesåbninger (jfr. fig. 144, 147, 193). 

Efter færdiggørelsen af højkirkemurene er 
tanken om et klokketårn i nord blevet skrinlagt, 
og det nye afsnit kunne færdiggøres med ind-
hvælving. En af søndre sideskibs vægpiller viser 
tydelige spor efter at være blevet sekundært ind-
muret i overenstemmelse med denne praksis, 
som er konstateret flere steder og formentlig har 
været normen. Det måtte naturligt volde nogen 
vanskelighed at tilpasse de østligste hvælvfag, 
som nu skulle have et større spand end de 
hvælv, som var planlagt til det smalle korfag. 
Denne tilpasning medførte bl.a. delvis tilmuring 
af højkirkevinduet (jfr. fig. 98, 168) og er yder-

Fig. 199. Østvange af t r i forium i mellembygningen, 
set fra søndre sideskibs loft (s. 264). HJ fot. 1992. -
East jamb of the triforium in the middle-building, seen from 
the loft of the south aisle. 



274 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Fig. 200. Udsnit af mellembygningens højkirkemur, 
set fra søndre sideskibs loft. M o d øst er sammen-
føjningen mellem kor og mellembygning (s. 273) og 
vest herfor et f remspringende hjørne, hvorved den 
tilbagerykkede del af mellembygningens murværk 
bringes i flugt med koret (s. 274). HJ fot. 1992. -
Detail of the clerestory wall of the middle-building, seen 

from the loft of the south aisle. To the east is the joint 
between the chancel and the middle-building, and to the 
west of that is a projecting comer which allows the receding 
part of the masonry of the middle-building to be brought 
level with the chancel. 

m e r e t yde l i g såvel f r a s i d e s k i b e n e s o m p å m i d t -
sk ibe t s l o f t ( j f r . f ig . 54, 190 og 197). 

E t a n d e t p r o b l e m , s o m m e l l e m p a r t i e t s b y g -
m e s t e r m å t t e løse , v a r s a m m e n s m e l t n i n g e n a f 
d e u l i ge s v æ r e m u r e i G i s i c o b y g n i n g e n o g k o -
ret . I n o r d k u n n e d e n n e d i s k r e p a n s n e m t s løres i 
f o r b i n d e l s e m e d K n u d s k a p e l l e t o g de t p l a n l a g t e 
t å rn . I k i r k e n s i n d r e b l e v a r k a d e m u r e u d t y n d e t i 
f o r b i n d e l s e m e d h v æ l v p i l l e r n e ves t l igs t p å d e 
l a n g s t r a k t e pi l ler m e l l e m 3 . og 4 . f ag . A t de t 
d o g i k k e hel t l y k k e d e s a t m a s k e r e disse f o r h o l d 
f r e m g å r b l .a . a f e t s v a g t s p r i n g i m u r v æ r k e t , 
s o m e r syn l ig t på m i d t s k i b e t s n o r d v æ g i ves t s i -
d e n af 5. f a g ( j f r . f ig . 56). 

I s y d løs te m a n p r o b l e m e t v e d b e v i d s t a t e t a b -
lere e t r e g u l æ r t h j ø r n e i de t u d v e n d i g e m u r -
v æ r k , u m i d d e l b a r t f ø r s a m m e n f ø j n i n g e n m e d 
d e n s v æ r e r e k o r m u r ( j f r . f ig . 95, 200). D e t e r 
an t age l ig d e n t y d e l i g e i n d r y k n i n g i s ø n d r e h ø j -

k i r k e m u r ( j f r . f ig . 200), s o m g a v a n l e d n i n g til 
fo res t i l l i nge r o m e n v æ s e n t l i g t i d s f o r s k e l i m e l -
l e m d e n n e d r e og ø v r e del a f m e l l e m p a r t i e t (s. 
143). 

S A M M E N F A T N I N G 

Datering. I modsætning til koret er der bedre holde-
punkter for at bestemme tidspunktet for den endelige 
sammensmeltning af Gisicobygningen og koret samt 
nedrivningen af det romanske tværskib. Afgørende 
er her, som allerede påpeget af Fenger (s. 142), to 
oplysninger om biskop Mogens Krafses velgerninger 
m o d kirken. Således skal han i 1464 og 65, dels for 
egne midler, dels med hjælp fra klosterets prior Mat -
thias, have iværksat nye byggearbejder i klosteret og 
prydet kirken med et smukt pulpitur. 1466 fulgte et 
†kapel, indviet til S. Knud (s. 270), hvor han selv 
senere blev begravet.244 

S. Knuds kapel har som nævnt (s. 270) efterladt sig 
spor i den stående kirke, der utvetydigt godtgør, at 
denne nordre tilbygning var forberedt samtidig med 
opførelsen af mellempartiet. 

Eftersom både kapellet og det lidt ældre pulpitur 
først har kunnet tilføjes, da mellempartiet var mere 
eller mindre færdigt, er dette sidste afsnit af teglstens-
katedralen næppe påbegyndt meget senere end ved 
midten af århundredet. Hvis de omtalte bygnings-
arbejder på klosteret refererer til den genopbygning 
af østfløjen, som var nødvendig efter det gamle tvær-
skibs nedrivning og mellempartiets opførelse, tegner 
der sig også dette punkt et tilsvarende billede. 

Mellempartiets påbegyndelse falder derfor med 
stor sandsynlighed i biskop Henning Nielsen Ulfeldts 
tid (1440-60). Havde Mogens Krafse også haft an-
svaret for selve mellempartiet ville bispekrøniken 
formentl ig ikke have nøjedes med at f remhæve ele-
menter i dettes indretning og udbygning. 

Den omstændighed, at biskop Karl R ø n n o w skal 
have indviet kirken så sent som i 1499,245 rejser imid-
lertid spørgsmålet om, hvorvidt der efter Mogens 
Krafses bidrag endnu manglede væsentlige dele i mel-
lempartiets færdiggørelse. Det skal i denne forbin-
delse nævnes, at den markante forskel mellem korets 
to østlige midtskibshvælv og de tre næstfølgende (jfr. 
s. 149), som er indbygget i forbindelse med mellem-
partiet, i sig selv antyder en ikke helt ubetydelig tids-
forskel. Hertil k o m m e r den interessante oplysning i 
et afladsbrev af 14. maj 1477, om at kirken trænger til 
tårn, sakristi, bøger og messerede.246 Fraværet af sa-
kristi, behovet for nye messeklæder m.v. skal utvivl-
somt ses i lyset af det verdslige domkapitels opret-
telse et par år forinden (s. 76), hvorefter Knudsbrød-
rene vel udelukkede det nye kapitels medlemmer fra 
benyttelsen af lokalerne i klosterets østfløj. Den i 
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Fig. 201. Østfacade af den tidligere Gymnasiebygning og konsistoriet, indrettet i den senmiddelalderlige, østre 
klosterfløj, hvis fladbuede vinduer delvis er f remdraget (s. 276). 1:300. Målt og tegnet af Aage H. Mathiesen 
1894. - East facade of the former Gymnas ium building and the consistorium, established in the late-medieval east wing of 
the Monastery, whose windows are detected in part. 

nærværende sammenhæng særlig interessante omtale 
af tårnet tyder samtidig på, at dette projekt endnu 
ikke var skrinlagt og mellembygningen derfor ikke 
færdiggjort . Den omtalte divergens i hvælvslagnin-
gen, karakteren af †kalkmaleriudsmykningen på 
midtskibshvælvene (s. 395) og visse afvigelser i søn-
dre sideskibs hvælv taler således ikke imod en afslut-
tende hvælvslagning engang i århundredets sidste år-
tier. 

K L O S T E R E T O G K I R K E N 

Beskrivelsen af de egentlige klosterbygninger 
tilhørende Knudsbrødrene falder uden for ram-
merne af Danmarks Kirker. En kortfattet o m -
tale af det vidtstrakte, gennem middelalderen 
gradvis fremvoksede anlæg syd for kirken (jfr. 
fig. 23), er givet i redegørelsen for kirkens o m -
givelser (s. 118).247 

Klosteret har imidlertid i en række tilfælde så-
vel direkte som indirekte øvet indflydelse på de-
taljer i kirkens udformning, og dette samspil 
skal i det følgende skitseres. 

Om det ældste klosterkompleks vides kun 
lidt, men det fremgik af undersøgelsen i kon-
sistoriet 1947 (jfr. fig. 202), at dettes sidemure i 
2. vinduesfag fra kirken (d. e. syd for det for-
svundne tværskib) hvilede på rester af en byg-
ning, hvis murværk ligesom den ældste dom-

kirke var af frådsten over markstenssyld. Denne 
klosterfløj var således opført i direkte tilknyt-
ning til kirkens tværskib og må utvivlsomt da-
teres til 1100'erne. Bygningens østside flugtede 
med tværskibet, mens den vestre trak sig ca. 1,2 
m tilbage i forhold hertil. Hvorledes det mod 
tværskibet tilgrænsende rum har været indrettet 
og forbundet med kirken fremgår ikke. Det 
eneste levn, som antagelig er ældre end sporene 
efter fløjens senmiddelalderlige omdannelse, var 
et 2,3 m bredt markstensfundament iblandet 
teglstumper, som sluttede sig sekundært til 
tværskibsgavlens syld. Det sprang 1,3 m frem 
herfor, og Schultz medtog det på sine rekon-
struktionstegninger (jfr. fig. 63). Der kan være 
tale om fundering til en †kamin(?). 

Den senromanske, delvis bevarede teglstens-
bygning, som indgår i vestenden af det rekon-
struerede klosters sydfløj, viser at man endnu i 
1200'erne ikke havde taget skridt til opførelse af 
et regelmæssigt anlæg med lukket gård, o m -
kranset af korsgange.248 Dette spørgsmål er af 
betydning i forbindelse med forståelsen af Gisi-
cobygningens sydfacade (s. 205). Det er umid-
delbart fristende at tolke eksistensen af de to 
døre i henholdsvis 1. og 5. fag fra vest (jfr. fig. 
95) som forbindelser til planlagte korsgange. En 
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Fig. 202. Plan af udgravning 1946-47 i konsistoriet, j f r . fig. 66. Indretningen af den senmiddelalderlige klosterfløj 
er antydet med stiplede linjer (s. 276). 1:100. Tegnet af Torben Hje lm 1981 og HJ 1995. - Excavations in the 
consistorium in 1946-47, cf. fig. 66. The design of the late medieval east wing of the monastery is indicated with dotted lines. 

harmonisk tilføjelse af korsfløje mod Gisico-
bygningen er dog vanskelig at forestille sig og 
lader sig slet ikke forene med eksistensen af et 
kapel med indgangsfunktion ud for det 3. fag (s. 
278). Den mest sandsynlige forklaring på Gisi-
cobygningens hele tre døre i syd forekommer 
derfor at være en hensyntagen til såvel ønsket 
om at genskabe det gamle kapel (og våbenhus), 
som at varetage en praktisk forbindelse til de 
forskellige spredte klosterbygninger. 

Fornyelsen af klosterets østfløj. Et mere sam-
menhængende anlæg, formentlig med tilhø-
rende korsfløje, synes først at være blevet en 
realitet i senmiddelalderen, muligvis på initiativ 
af den prior Matthias, der i samarbejde med bi-
skop Krafse var involveret i kirkens færdiggø-
relse ved det såkaldte mellemparti og klosterets 
fornyelse i 1460'erne (sml. s. 274). 

Mellembygningens søndre sideskib rummer 
således flere enkeltheder, der kun kan forstås i 
sammenhæng med den tilgrænsende østre klo-

sterfløj. Trods adskillige gennemgribende for-
nyelser i eftermiddelalderlig tid (s. 295f.) står 
middelalderligt murværk endnu bevaret i fløjens 
østside (jfr. fig. 201). Det fremgår heraf, at man 
har erstattet den gamle fløj med en ny, opført af 
munkesten og lagt i samme forbandt (polsk) 
som kirkens østre afsnit; endvidere at fløjen var i 
to etager med fladbuede vinduer og desuden 
rummede hvælvede kældre i sydenden, hvor 
terrænet falder. 

Undersøgelsen af konsistoriesalen viste, at 
den fornyede klosterfløj i underetagen nærmest 
kirken havde haft et hvælvet rum med to rækker 
hvælv, der strakte sig længere mod syd end det 
nuværende konsistorium og således var mindst 
tre fag langt. De to rækker hvælv, der m o d øst-
væggen hvilede på falsede vægpiller, spændte 
kun over to tredjedele af fløjens samlede bredde, 
idet rummets vestre del var indrettet med to ni-
cher, formentlig overdækket af tøndehvælv på 
tværs af bygningens længdeakse. I den søndre 
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og bredere af disse var der spor efter en senere 
ændret yderdør, mens den nordre og mindre af-
sluttedes med en vinduesniche. 

Der sporedes mærkværdigvis ingen levn af 
nogen direkte forbindelse mellem kirken og det 
hvælvede rum i klosterfløjen, der således ikke 
kan have tjent som sakristi. Dette bekræftes in-
direkte af oplysningerne fra 1477 om savnet af et 
sådant rum (s. 274). Der imod har der eksisteret 
to forbindelsesveje fra kirken til klosterfløjens 
overetage, der vel på traditionel vis var indrettet 
som sovesal (dormitorium) for Knudsbrødrene. 
Den ene var i niveau med salen og kommuni -
kerede via en gangbro med kirkens lektorium 
(s. 272). Dens fladbuede, falsede stik er endnu 
synligt fra konsistoriets lof tsrum (nu konfir-
mandstue) og viser en bredde på 130 cm. Den 
anden gik fra søndre sideskib gennem den nu 
tilmurede, ligeledes fladbuede underdør (s. 
266), hvorfra en †trappe hvilede på de oven-
nævnte fladbuede nicher i underetagen.249 

Denne opgang implicerer eksistensen af en kor-
ridor langs rummene i klosterfløjens overetage, 
der således uafhængige af hinanden har haft ad-
gang til kirken. 

Den således totalfornyede klosterfløj er ende-
lig på vestsiden blevet udstyret med en †kors-
gang, som endnu eksisterede i 1600'ernes første 
tredjedel (s. 295). Fundamenterne hertil påvistes 

et enkelt sted ved undersøgelserne 1894, og for 
kirkens vedkommende afspejles den på flere 
punkter. Således forklarer dens eksistens, at man 
var nødsaget til at indsætte et højtsiddende vin-
due i 5. fag, for at det ikke skulle blændes af 
korsgangen, hvis mur var bygget op til kirken i 
sammenstødet mellem Gisicobygningen og mel-
lempartiet. Efter korsfløjens nedbrydning op-
førte man ikke nogen støttepille på dette sted. 
Den kom først til ved Herholdts restaurering 
(jfr. fig. 244-45). Korsfløjen forbandtes med kir-
ken ved den lille †dør, hvis indre fladbuede an-
slagsniche endnu står synlig i søndre sideskibs 5. 
fag (s. 266). Fra korsgangen var der endvidere 
adgang til det store hvælvede rum nordligst i 
klosterfløjen - et forhold, der holdt sig helt til 
1639 (s. 295). 

Fornyelsen af østfløjen var antagelig kun en 
del af mere omfattende byggerier på klosteret, 
hvis syd- og vestfløje formentlig også ombyg-
gedes og udstyredes med korsgange. Det er så-
ledes den herskende opfattelse, at vestfløjen fik 
en korsgang i tilslutning til Gisicobygningens 
gamle sydvestdør, endvidere at vestfløjen byg-
gedes så langt m o d nord, at den lukkede kirkens 
vestportal.250 Disse forhold er dog meget dårligt 
belyst og må afvente nærmere arkæologiske un-
dersøgelser.251 

F O R S V U N D N E MIDDELALDERLIGE 
†TILBYGNINGER 

† S Ø N D R E V Å B E N H U S - » B E N E D I K T S 
KAPEL« 

Et kapel ved kirkens sydside er tidligst omtalt 
1481, da der afholdtes et retsligt møde i »S. 
Knuds kirkes søndre kapel«.252 Efter reforma-
tionen blev tilbygningen overflødig, og det er 
formentlig samme bygning, der refereres til i 
1619, da 6300 mursten blev afbrudt af »en gam-
mel nedfalden Kapel på kirkens søndre side«.253 

Siden man ved hovedrestaureringen 1872 f rem-
drog spor efter en tilbygning ved kirkens syd-
side i 3. fag fra vest, er kapellet lokaliseret til 

dette sted. Samtidig har man forsøgt at sætte 
navn på denne forsvundne tilbygning og identi-
ficeret den med det Benedikts kapel, som dog 
kun omtales 1357 og ikke nødvendigvis har væ-
ret en selvstændig tilbygning (s. 88). Uanset at 
den middelalderlige tilbygning fjernedes ende-
ligt i forbindelse med istandsættelserne ved kir-
kens nye status som sognekirke, genskabte man 
på samme sted en ny tilbygning, som først for-
svandt o. 1750 ved kirken hovedistandsættelse 
(jfr. †kalkhus s. 307). 

Udgangspunktet for den nuværende bygnings-
arkæologiske viden om sydsidens forsvundne 
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Fig. 203. Dobbeltarkade til forsvunden tilbygning ved Gisicobygningens sydside ud for 3. fag fra vest (jfr. 
fig. 205 og s. 279). 1:50. Målt af C. G. Schultz 1947 og John Bennetzen 1993. Tegnet af HJ 1995. - Double arcade of 
a demolished †chapel by the south side of the Gisico building, beside the 3rd bay from the west. 

tilbygning er først og f remmest den omtalte 
dobbeltarkade samt sporadiske oplysninger og 
undersøgelser fra tiden for dennes påvisning; 
endvidere ændringer i bygningsindskriften i for-
bindelse med indsættelsen af fagets vindue og 
endelig de iagttagelser, som fremgår af C. G. 
Schultz' måleblad fra udgravningen i søndre si-
deskib 1947. 

På denne baggrund tegner der sig billedet af 
en relativt lille tilbygning, der snarest karakteri-
serer sig selv som våbenhus eller forhal og i sin 
første skikkelse er ældre end Gisicobygningen 
for herefter at blive fuldstændig fornyet i for-
bindelse med dennes opførelse. Den ældre 
forsknings opfattelse af et kapel, der var ældre 
end Gisicobygningen og inkorporeredes heri, 
bekræftes ikke af de foreløbigt kendte arkæolo-
giske spor.254 

1) 1200'erne. Om denne ældste tilbygning 
vidner kun de rester af en døråbning, som på-
vistes i bunden af dobbeltarkadens vestre åb-
ning. Der var tale om de to underste munke-
stensskifter fra vangerne af en 104 cm bred dør-
niche med affasede hjørner (jfr. fig. 204). På teg-
ningen (fig. 203) angives, at åbningen dels for t-
satte bag arkadens nuværende blændmur, dels 
indgik i facademurværk, der skønnedes ældre 
end Gisicobygningens. 

Døren, som var anbragt asymmetrisk i for-
hold til Gisicobygningens akser, men centreret 
ud for frådstenskirkens 3. arkade fra vest, må 
således i medfør af placering og materiale s tamme 
fra en tilbygning, der harmonerede med den 
ældre stenkirkes skib, som den dog ikke stod i 
åben forbindelse med. 

2) O.1300-25. Da man opførte Gisicobygnin-
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gens sydmur, må der være truffet beslutning om 
at bibeholde en tilbygning på dette sted, men i 
ny skikkelse. Afløseren, som rettede sig efter 
det nye skibs ændrede fagdeling, åbnede sig 
mod kirken i den bevarede dobbeltarkade. Ar-
kaden (fig. 203, 205), hvis midterpille er lav 
med aftrappet, ensidig sokkel, fremtræder med 
spidsbuede helstens stik, udgående fra vulstfor-
mede kragbånd, der ligesom soklen kun har 
fremspring i åbningernes vanger. 

Der foreligger fra Herholdts side ingen op-
lysninger om arkadens fremdragelse og restau-
rering, men forskellige samtidige har bidraget 
med supplerende detaljer.255 Således har bygnin-
gen muligvis været hvælvet, og dens tagryg var 
ikke højere, end at indskriftens underste linje 
kunne passere uantastet hen over den (jfr. s. 
208). Det er derimod uvist, om det fundament, 
man fandt i 1875 ved eftergravning på den for-
svundne tilbygnings plads 6 alen (ca. 3,75 m) fra 
sideskibet, s tammer fra den første, den anden 
eller muligvis endda fra den tredje bygning, det 
eftermiddelalderlige kalkhus.256 Endelig skal det 
nævnes, at de støttepiller, som nu står på de ned-
brudte flankemures plads, ifølge sagens natur 
må være eftermiddelalderlige. 

Tvillingarkaden benyttes kun sjældent som åb-
ning mellem kirke og kapel, bortset fra de til-
fælde, hvor der foreligger særlige betingelser.257 

Fig. 204. Udgravning i søndre sideskibs 8. fag ved 
dobbeltarkadens vestre del, j f r . fig. 203. Spor af dør 
til nedrevet †kapel er synlig bag muret trin over fråd-
stenskirkens markstensfundament (s. 278). C. G. 
Schultz fot. 1947. - Excavation in the 8th bay of the 
south aisle near the western part of the double arcade, cf 
fig. 203. Traces of the door to the demolished †chapel are 
visible behind the masonry step above the boulder-founda-
tion from the church built of calcareous tufa. Photo 1947. 

Fig. 205. Blændet dobbeltarkade til forsvunden †ka-
pel ved Gisicobygningens sydside, ud for 3. fag fra 
vest, j f r . fig. 203 (s. 279). HJ fot. 1992. - Bricked-up 
double arcade of the demolished †addition to the south side of 
the Gisico building, beside the 3rd bay from the west, cf. 

fig. 203. 

Derimod er formen ofte anvendt i forbindelse 
med mere monumentale indgangsdøre.258 Den 
mest nærliggende hjemlige parallel hertil kendes 
fra Roskilde domkirke, hvor en forhal med tvil-
lingdelte døre i 1200'erne udbyggedes foran søn-
dre tværskib - hele to gange.259 På det forelig-
gende grundlag synes det derfor mest nærlig-
gende at opfatte tilbygningen ved Gisicoafsnit-
tets sydside som en samtidig forhal, der afløste 
en lidt vestligere beliggende forgænger. 

Hvis denne tolkning er korrekt, må det un-
dre, at Gisicobygningen tilsyneladende har væ-
ret udstyret med hele tre indgange i sydsiden 
foruden forbindelsen mellem klosterets østfløj 
og kirkens tværskib. Det bør dog i denne for-
bindelse ikke glemmes, at de to flankerende 
yderdøre i l. og 5. fag ikke med sikkerhed kan 
anses for at være oprindelige. 

Det ovennævnte retslige forlig i det søndre 
kapel modsiger heller ikke tanken om en forhal, 
idet sådanne tilbygningers anvendelse som 
ramme om jurisdiktion er velkendt i middelal-
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deren.260 Endelig kan det ikke helt udelukkes, at 
tilbygningen har været benævnt efter ordensstif-
teren og da muligvis i sin ældste skikkelse gav 
plads til skolemesteren og hans disciple, som 
1286 af den nytiltrådte biskop Gisico fik lov at 
indtage deres måltid i »Atrium S. Benedicti«.261 

†S. Knuds kapel er behandlet som en del af mel-
lembygningen (s. 270). 

† T A G R Y T T E R ( E ) 

O. 1300-25(?). Et klokkespir kan ifølge indret-
ningen af trappesystemet i Gisicobygningens 
vestfacade (s. 200) have været planlagt over 
vestenden af hovedtaget umiddelbart bag den 
murede gavl. Såfremt dette arrangement blev 
virkeliggjort, må der have været tale om en 
tømret opbygning, der var tilgængelig fra den 
østvendte dør i toppen af det nævnte trappean-
læg. Cornelius Hamsfor t den Yngres gengivelse 
af S. Knud før renæssancetårnets opførelse (jfr. 
fig. 109) viser dog ikke spor efter en sådan ind-
retning.262 

O. 1500(?). Efter opgivelsen af mellembyg-
ningens tårn (s. 266) har man antagelig i stedet 
opført en tagrytter, som kunne r u m m e messe-
klokkerne, vel den samme, som anes på Hams-
forts skitser i en ufuldstændig(?) skikkelse (fig. 
109, 230). I 1586, da forlægget til Brauns Oden-
seprospekt udførtes, havde kirken i hvert fald en 

tagrytter med lanterne og stejlt spir, kronet af 
vindfløj (jfr. fig. 213). Som den gengives på teg-
ningen, er der formentlig tale om en fornyelse 
samtidig med opførelsen af det murede tårn. 
Herfor taler også Hamsforts skitse af domkirken 
efter vesttårnets tilkomst (jfr. fig. 231). 

Den tidligste omtale af tagrytteren er fra 1632, 
da blytækkeren arbejdede på »det lille spir, som 
står midt på kirken«, og otte år efter nævnes 
»den lille klokke i det lille spir«. Betegnelsen 
»det lille spir« går igen ved de forskellige repara-
tioner, således 1702, da Jens Andersen fornyede 
blyet, hvoraf en stor del var løsblæst og noget 
deraf slet bortblæst af »Guds haarde Weyer«.263 

1756, i et »memorandum« over tårnets og tag-
rytterens tilstand, bemærkes, at »Lexie-spiret«, 
en hentydning til tagrytterens funktion som op-
hængning for Gymnasiets klokke (se inventar), 
hælder en stor del til sydøst.264 I 1763 nedtog 
man det »lille spir«, hvormed formentlig refere-
redes til tagrytterens øverste del.265 Under alle 
omstændigheder overlevede tagrytteren kun 
tårnspiret med nogle få år, idet tømrer Søren 
Langhoff i 1789 tog resterne(?) af spiret ned og 
lukkede hullet i taget.263 

Tagrytterens udformning kendes kun fra de 
summariske prospekter af kirken, som viser et 
ottekantet lanternespir (jfr. fig. 4, 9, 213). Pla-
ceringen lader sig heller ikke afgøre med fuld-
stændig sikkerhed; den har muligvis hævet sig 
over langhusets 4. eller 5. fag, hvor hvælvtop-
pen rummer et klokkerebshul(?) (jfr. fig. 98). 



TIDEN EFTER REFORMATIONEN 
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EFTERMIDDELALDERLIGE 
TILBYGNINGER OG 

ÆNDRINGER 

T Å R N E T 

Indledning. Domkirkens store tårn, som helt har for-
andret kirkens ydre, er først opfør t efter reformatio-
nen. Det er i en vis forstand virkeliggørelsen af tan-
ker, som allerede var f r emme i forbindelse med den 
senmiddelalderlige færdiggørelse af teglstenskirken 
(s. 266). De nærmere omstændigheder og de mere 
præcise motiver til byggeriet er ikke kendte; det vides 
blot, at Christian III 19. nov. 1558 gav prioren i 
S. Knuds kloster, Christiern Poulsen, fornyet påbud 
om at fuldende det påbegyndte tårn, så s tormklokken 
og andre klokker kunne hænge deri. Han måtte ned-
bryde S. Albani tårn og bruge stenene derfra; hvad 
der blev tilovers, stillede kongen til disposition for 
byens borgmestre og rådmænd.2 6 6 

Kongebrevet var således en opfordring til at fær-
diggøre et påbegyndt arbejde, og det kan ikke ude-
lukkes, at der har været tale om det aldrig fuldførte 
tårn over nordre sideskib (s. 266). Hvorledes det nu 
end forholder sig, har formålet utvivlsomt været et 
ønske om at give stiftets hovedkirke mere anseelse 
ved et tårn, der tillige kunne tjene som byens vartegn 
og huse dens stormklokke. Sidstnævnte hang netop i 
S.Albani tårn, der skånedes ved beslutningen om 
denne kirkes nedrivning 1542 og i stedet fik en kort-
varig status som byens tårn. Ydermere kunne kon-
gens iver efter at udstyre kirken med dette værdig-
hedstegn måske hænge sammen med, at han selv 
havde ytret ønske om at blive begravet i domkirken i 
Odense - den by, som i forvejen rummede Gråbrød-
rekirkens »mausolæum«, hvor hans fætter, Christian 
II, snart skulle finde sit sidste hvilested ved siden af 
kong Hans og dronning Christine (se gravminder).2 6 7 

Ud over brevet til prioren savnes alle oplysninger 
om byggeriets gang; men det f remgår af Brauns pro-
spekt (jfr. fig. 213), at et tårn over kirkens vestgavl 
antagelig var fuldført 1586, da den ukendte tegner 
udfør te sit Odensebillede.268 Hvis Christian Ill's 
brev, som ovenfor antydet, i virkeligheden refererede 
til det middelalderlige tårnprojekt, er opfordringen 
ikke blevet fulgt, og det nuværende tårn hidrører i 
stedet fra Frederik II's tid og er snarest opfør t i for-

Fig. 206. Kirken i 1900'ernes første årti, set fra Klin-
genberg. Harald Lønborg fot. - The church in the be-
ginning of the 1900s seen from Klingenberg. 

bindelse med kirkens istandsættelse i 1580'erne (s. 
308); herpå tyder opbygningens ydre og navnlig dens 
spir. Den omstændighed, at Cornelius Hamsfor t den 
Yngres Odenseprospekter fra bispekrøniken viser 
kirken både før og efter tårnets opførelse (jfr. fig. 109, 
231), peger i samme retning.119 Stormklokken blev i 
øvrigt først ophængt efter inkorporeringen af Albani 
sogn i det 1618 oprettede S. Knuds sogn (se inventar). 

1694 dræbtes en skolediscipel af nedfaldende dele 
fra det brøstfældige spir,269 som istandsattes samme 
år i forbindelse med en større renovering af kirken på 
initiativ af biskop Kingo, j f r . biskoppens digt i kug-
len på spirets fløjstang (s. 357). 

Efter afslutningen af kirkens indvendige moderni-
sering i første halvdel af 1750'erne vendte interessen 
sig naturligt m o d kirkens spir, der havde overordent-
lig stort behov for istandsættelse. 1756 fremsendte 
magistraten på s t i f tamtmand Rantzaus og biskop Ra-
mus ' opfordr ing en opgørelse over de forventede ud-
gifter på i alt 10.000 rdl. ved en reparation, ledsaget af 
håndværkeroverslag samt en desværre ikke bevaret 
tegning ved tømrermester Truels Lund. Da kirken i 
forvejen var stærkt forgældet efter den store moder -
nisering, foreslog man afholdelsen af en landskollekt. 
Den gav dog ikke det forventede resultat, og 1759 
meddelte magistraten med henvisning til nedstyrt-
ningsfaren beslutning om ufortøvet at nedtage spi-
rene og opsætte et lille tag.264 

Alligel k o m der først gang i sagen 1789, da kirkens 
værge, kammerråd Benzon, klagede til Kancelliet og 
påpegede den overhængende nedstyrtningsfare for 
såvel kirken som de nærliggende huse, heriblandt 
hans eget! Kancelliet henvendte sig efterfølgende til 
s t i f tamtmand, biskop og magistrat, hvorpå fulgte en 
flerårig brevveksling om problemet.2 7 0 I en skrivelse 
af 8. jan. 1780, som bl.a. var bilagt syn over det brøst-
fældige spir og magistratens bønskrivelse af 24. dec(!) 
til kongen, hvori opregnedes alle grundene til ønsket 
om fornyelse af spiret (værdighedstegn for stiftets 
eneste domkirke, sømærke og orienteringspunkt for 
de vejfarende), beordredes spiret nedtaget omgående 
og et nødtag opsat indtil videre. I februar 1780 af-
holdtes offentlig licitation på spirets nedtagelse, som 
tømrermester Niels Nielsen Fineck besvarede med et 
tilbud, der tillige rummede opsætning af et »fielle el-
ler brædde deck« til konservering af ur og klokker; 
endvidere et materialhus på kirkegården til opbeva-
ring af det nedtagne materiale (fig. 207).264 
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Fig. 207. Forslag til midlertidigt tag over tårnet samt 
materialhus på kirkegården (s. 283). Tegning ved 
tømrermester Niels Nielsen Finech 1780. Landsarki-
vet for Fyn. - Proposal for a temporary roof over the tower 
and a stores shed in the churchyard. 

Året efter var spiret imidlertid endnu ikke nedta-
get, og Kancelliet udbad sig derfor oversigt over kir-
kens økonomi samt bedre tegninger og beskrivelse af 
tårnets tilstand.271 I december 1782 gav man hofbyg-
mester Johan Boye Junge Magens besked om at syne 
tårn og spir i forbindelse med hans opgaver på 
Odense slot, og i marts 1783 forelå arkitektens over-
slag med tegning til et tag, der tænktes hvidtet for 
således at kunne tjene som sømærke.2 7 2 Magistraten 
fik besked på selv at tilvejebringe de nødvendige 
midler, såfremt man ville genskabe spiret.273 

Redningen k o m i fo rm af en donation på i alt 
10.000 rdl. fra den velhavende købmand Peter Eil-
schou og hustruen Anne Marie Becker. Herved m u -
liggjordes en fornyelse af spiret, omend i en mere 
beskeden udgave end det gamle. Arbejdet påbegynd-
tes 1. dec. 1783 og afsluttedes 8. nov. 1785 med op-
sættelsen af fløjstangen, hvori indlagdes nye vers, 
denne gang ved biskop Ramus (s. 358).274 For at vise 

sin taknemlighed over for donatorerne lod byen 1787 
en mindetavle opsætte i den ti lmurede vestportal (se 
ndf.). 

I det projekt til kirkens fuldstændige restaurering, 
som arkitekt Herholdt og Det særlige Kirkesyns øv-
rige medlemmer forelagde for Kirkeinspektionen i 
sommeren 1864 (jfr. fig. 254), var tårnet i pagt med 
det oprindelige udstyret med et højt spir og fire små 
hjørnetårne; endvidere tænktes den murede opbyg-
ning ændret på en række punkter for herved at bringe 
det efterreformatoriske tårn mere i stil med den goti-
ske kirke. På grund af manglende midler blev pro-
jektet imidlertid ikke virkeliggjort; man nøjedes med 
at forny de brøstfældige dele af det eksisterende spir -
et arbejde, der 12. aug. 1865 afsluttedes med genop-
sætningen af fløj stangen, i hvis kugle de gamle doku-
menter nu suppleredes af biskop Engelstoft (s. 
358).275 Der imod blev en række detaljer i selve det 
murede tårn ændret i restaureringsprojektets ånd, da 
man under kirkens hovedistandsættelse var nået til 
tårnet 1870. 

Tanken om at give tårnet et mere prægtigt spir i stil 
med det oprindelige var imidlertid ikke opgivet, og 
1883 stiftedes en fond til dette formål, samtidig med 
at det besluttedes at lade nye tegninger udarbejde ved 
kirkens arkitekt, Vilh. Petersen. Et fremlagt forslag 
godkendtes 1886 af Det særlige Kirkesyn som grund-
lag for et fremtidigt projekt (se ndf.). 1899, efter for-
nyelsen af urværket og en omfat tende istandsættelse 
af tårnets øvre stokværk, udbad Kirkeinspektionen 
sig på ny et forslag til spir. 1905 udvalgte Synet et af 
de fremlagte forslag og bad arkitekten gå videre her-
med. Trods disse tilløb er det nye spir aldrig k o m m e t 
længere end til tegnebrættet, og formuen er i stedet 
delvis benyttet til vedligeholdelse af det eksisterende 
samt reparationer af vindfløjen 1926 og senest 
1979-80, da spirets kobberklædning fornyedes.2 7 6 

Tårnets brug. Som anført i Christian Ill's påbud 
1558 skulle tårnet først og f remmest give plads for 
kirkens klokker, herunder byens s tormklokke - en 
kombination, som er velkendt fra andre store køb-
stadstårne.277 Til det nuværende tårn bestiltes allerede 
1580 et urværk (se inventar), hvis urskive indgik i tår-
nets udvendige prydelse. 

Endvidere har man her som andre steder indrettet 
et kammer til tårnvægtere, der fra denne ophøjede 
udkigspost kunne observere brand og advare ved 
ringning med stormklokken.2 7 8 Et †vægterkammer 
nævnes 1715,263 og institutionen er således ældre end 
den brandforordning af 1718, som bl.a. påbød natte-
vagt i kirketårnene og fastlagde bestemmelse for 
vægternes virke: Ved brand skulle de klemte med 
klokkerne - mere eller mindre kraftigt alt efter bran-
dens omfang - og for at hjælpe brandfolkene på rette 
vej skulle de om dagen hænge et flag, om natten en 
lygte, på den side af tårnet, der vendte m o d brand-
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Fig. 208. S. Knuds marked på Albani Torv. Stilladset på kirkens spir er opsat i forbindelse med fløjstangens 
nedtagelse forud for istandsættelsen 1865. Akvarel af Pietro Krohn som forarbejde til maleri i Møntergården, 
Odense. På rammens bagside dateret »7. eller 9. aug. 1864«. Privateje. - St Knud's market in St Alban's Square. 
The scaffolding on the spire of the church was erected because of the dismantling of the weather-vane to prepare for the 
restoration of 1865. 

stedet. Som kontrolforanstaltning blev det endvidere 
pålagt vægterne at råbe ud af tårnet hvert kvarter for 
at bevise, at de ikke var faldet i søvn.279 1 841 var 
brandchefen på besøg i tårnet for at kontrollere de 
signaler, som skulle gives og udhænges ved indtræf-
fende ildebrande,264 og så sent som 1881 blev vægter-
kammeret istandsat;143 men ved urets fornyelse 
1898-99 og indretningen af nyt u rkammer mv., hvil-
ket også berørte vægterkammeret , må institutionen 
for længst være gået af brug.143 

Som et kur iosum kan nævnes, at man efter lyn-
nedslaget 31. aug. 1806, der bl.a. beskadigede tårn-
uret, indførte en signalering med flag »for at ordne 
tiden desbedre i byen«. Ordningen, som varetoges af 
urmager Angelo, bestod i en »signalisering« med 
flag, der ifølge inventariet 1808 opbevaredes i en af-
låst kasse sammen med stang, snore og udlægger; 
endnu 1810 aflønnedes urmageren for sin møje her-

med. Fra 1885 nævnes flag til brug ved kongebesøg, 
formentlig udstukne fra spirets lanterne.263 1979 kal-
des flagstængerne »miserable« og foreslås fjernet til 
fordel for en permanent flagstang i »Kingogården«, 
dvs. klostergården syd for kirken.280 

Ud over flagning ved særlig festlige lejligheder har 
man også blæst fanfarer fra denne ophøjede musikant-
tribune. Allerede 1619, året efter kirkens overgang til 
sognekirke, betaltes for en bænk i tårnet til »byens 
spelmænd«, heriblandt trompetister,281 og 1817 blæ-
stes koraler fra tårnet i anledning af reformations-
jubilæet.282 

Tårnet er rejst over midtskibets vestligste fag, 
og dets tre sider hviler på den middelalderlige 
kirkes højkirkemure samt vestgavlen, mens den 
fjerde - mod øst - bæres af et stort bueslag, 

Danmarks Kirker, Odense 19 
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spændt ind mellem skibets to vestligste fripiller, 
som man dog forsigtigvis har forstærket ved 
svære påmuringer i nord-sydaksen. Sidstnævnte 
tager hensyn til et pulpitur på det nuværende 
orgels plads, hvorfor tårnets opførelse markerer 
det seneste tidspunkt for fjernelsen af den op-
rindelige løbegang (s. 200) og elimineringen af 
det store vestvindue som kilde til belysning af 
kirkerummet. 

Hvor murene ikke er overhvidtet eller omsat 
ses materialet at være munkesten i krydsskifte, 
hvoriblandt flere tydeligvis er genanvendte (un-
dertiden hårdtbrændte med rester af glasur) og 
således antagelig hidrører fra tårnet til S. Albani 
(se ovf.) og/eller det 1582 nedrevne S. Knuds 
kapel. 

Opbygningen er interessant og vidner om be-
tydelig professionalisme hos den ukendte byg-
mester, der har benyttet en serie aflastningsbuer, 
hvorved der bl.a. er opnået materialebesparel-
ser. Systemet kommer tydeligst til udtryk på 
østsiden, hvor der mellem de to gotiske fripiller 
er bygget tre spidse aflastningsbuer over hinan-
den (jfr. fig. 98-99): Den underste som en por-
talåbning, hvis højde og bredde (ca. 9x5,7 m) er 
afstemt efter midtskibsarkaderne. Den næstføl-
gende, som er en anelse smallere (ca. 5,35 m) 
repræsenterer pulpiturets åbning mod midtski-
bet og fungerer samtidig som en kraftig under-
muring af den spinkle gjordbue mellem skibets 
1. og 2. hvælv fra vest. Endelig er den tredje 
bue, som er jævnbred med den mellemste, syn-
lig i lof tsrummet og markerer grænsen mellem 
kirkens hovedloft og tårnets underste stokværk. 

Flankemurenes indbyrdes afstand er mindre 
end midtskibets bredde, hvilket utvivlsomt 
skyldes ønsket om at give tårnopbygningen 
kvadratisk plan. Dimensionen i øst-vestlig ret-
ning var på forhånd givet, hvorfor man har 
trukket nord- og sydmuren tættere sammen og 
tilmed ladet deres indre halvdel bestå af serier af 
aflastningsbuer, udgående fra vestgavlen og den 
indskudte østmur. De underste to sæt aflast-
ningsbuer er synlige mod tårnets nedre stok-
værk, hvor de fremtræder som to sten dybe 
flad- og rundbuer med helstens stik. Denne dis-
position har tilmed givet en mere tilfredsstil-

Fig. 209. Tårnet, set fra nordøst (s. 286). HJ fot. 1992. 
- The tower, seen from the north-east. 

lende og klarere markeret ydre rejsning i for-
hold til højkirken og vestfacaden. 

De to øvre stokværk, af hvilke det mellemste 
huser urværket, det øvre klokkerne, hæver sig 
over den gamle vestgavl, som delvis indgår i det 
nye tårn. Mellemstokværket har kun glugger 
mod syd, vest og nord, idet kirkens middelal-
derlige tag havde stejlere rejsning og således 
ikke tillod åbninger mod øst. De nuværende 
glugger markerer sig udvendig med spidsbuede 
åbninger, der i lighed med de profilerede cirkel-
åbninger omkring urskiverne stammer fra re-
staureringen 1870. Indtil da var gluggerne rund-
buede (jfr. fig. 217) med ret gennemløbende 
vanger. På ældre afbildninger (jfr. fig. 212) ses, 
at gluggerne var halvt tilmurede - formentlig af 
hensyn til urværket og tårnvægterne - og kun 
åbnede sig i en lille rundbuet luge. Hvornår 
denne ændring er foretaget, fremgår ikke af kil-
derne. 

Der imod er de kurvehanksbuede spareblæn-
dinger (med let overgribende helstensstik), der 
indvendig omrammer gluggerne og deres halv-
stensstik, fortsat bevaret (fig. 210). Det bemær-
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kes, at spareblændingerne omkring de to vestre 
glugger ikke har fuld bredde, idet murværket 
mellem disse er levn af den middelalderlige vest-
gavl. Her er gluggerne ved Herholdts restaure-
ring rykket yderligere mod midteraksen af hen-
syn til den udvendige symmetri . I øst er u rkam-
merets vinduesløse spareblændinger reduceret 
til halv bredde ved undermuring med støttepil-
ler, hvilket muligvis har sammenhæng med ind-
retningen af tårnvægterkammeret på dette sted. 

Klokkestokværket markerer sig med to sæt 
glamhuller mod alle fire verdenshjørner. Hvert 
af disse består af små spidsbuede tvillingbuer, 
kronet af cirkelåbning og samlet i én stor spids-
buet blænding. I lighed med forholdene i mel-
lemstokværket blev også glamhullerne pyntet 
op med rigere profilering 1870, og ved samme 
lejlighed fjernedes båndgesimserne under og 
over glamhullerne (jfr. fig. 209 og 212). Disse 
ændringer var ligeledes i overensstemmelse med 
Herholdts projekt fra 1864 (jfr. fig. 254), hvor-
med arkitekten bestræbte sig på at borttage alt, 
som ikke harmonerede med den gotiske byg-
nings himmelstræbende natur. Indvendig åbner 
glamhullerne sig i høje sparenicher med falset, 
spidsbuet stik. Bevaret er derimod hovedgesim-
sen over de to skifter høje gennemløbende b o m -
huller til udrigning af stilladsbomme. 

Spiret fra 1783-85 er en afdæmpet nyklassi-
cistisk komposition, hvis ophavsmand er ukendt. 
Det er todelt som forgængerne og består af en 
nedre pyramideformet hætte med affasede hjør-
ner og markeret opskalkning. Heri er indsat små 
kviste, hvis karakteristiske form med topkugler 
bl.a. genfindes i projekterne til hovedstadens 
store kuppelkirke, Frederikskirken.283 Disse for-
gyldte topkugler (jfr. fig. 212) forsvandt ved 
istandsættelsen 1865,284 da vinduerne øjensynlig 
samtidig fik deres nuværende ovale form.2 8 5 

Den øvre del er en ottekantet lanterne, hvis un-
derdel har slanke rundbuede åbninger mod alle 
fire verdenshjørner, mens de mellemfaldende si-
der artikuleres af ophøjede spejlfelter. Spiret er i 
modsætning til forgængerne kobberklædt. 

Den mindetavle (fig. 211), som opsattes i tak-
nemlig erindring om Peter Eilschou og hustru, 
Anne Marie Beckers donation, er af gråbrun 

sandsten, 203 x 138 cm. Den fordybede versal-
indskrift opregner købmandens oprindelige do-
nation fra 29. okt. 1783 på 6.000 rdl., såvel som 
hustruens supplerende gave til spirets kobberbe-
klædning på 2.000 rdl. (1. april 1784). Stenen, 
hvis kanter er affasede, prydes foroven af for-
sænkede billedfelter med æreskrans over kors-
lagte palmegrene samt antikke gravurner; i de 
nedre hjørner cirkulære fordybninger, hvori en 
ring eller rosette kan have været indfældet. Min-
detavlen, som 1789 stafferedes med perlefarve 
samt gult til »inskription og zirater«,263 var op-
rindelig indmuret i tårnets blændede vestportal 
og skærmet med et gitterværk (jfr. fig. 212, 242). 
Her kronedes tavlen ifølge ældre beskrivelse af 
en trekantgavl med »Forsynets« (d.e. Guds) øje i 
stråleglans.286 Ved hovedrestaureringen 1868-75 
og genskabelsen af kirkens oprindelige vestpor-

Fig. 210. Spareblænding med spor af ældre åbning i 
nordvesthjørnet af tårnets mellemstokværk (vægtere-
tagen), sml. fig. 93 (s. 286). HJ fot. 1993. - Recessed 
doorway, with traces of an earlier opening in the north-west 
corner of the middle storey (the watchman's storey) of the 
tower, cf. fig. 93. 

19* 
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Fig. 211. Mindetavle af sandsten, udfør t o. 1785 i tak-
nemlig erindring om købmand Peter Eilschou og hu-
stru Anne Marie Beckers donation til kirkens nye 
spir. Før 1872 opstillet foran den ti lmurede vestpor-
tal, j f r . fig. 212, nu i våbenhuset (s. 287). NE fot. 
1992. - Memorial tablet of sandstone, executed c. 1785 in 
grateful memory of a donation for the church's new spire. 
Until 1872 in the bricked-up west portal, cf. fig. 212, now 
in the porch. 

tal nedtoges monumente t og mindetavlen ind-
muredes i den nye forhals væg mod nordre side-
skib. 

1804-05 opsattes på Magistratens foranled-
ning endnu en mindetavle (fig. 10), af sort kalk-
sten, 116x189 cm, med svungen overkant og 
indskrift i fordybet kursiv.287 Tavlen supplerer 
den udvendige og opregner »Til Erindring for 
Efterslægten« købmand Peter Eilschou og hu-
stru Anne Marie Beckers testamentariske gaver, 
bl.a. 10.000 rdl. til nedbrydning og genopsæt-
ning af kirkens tårn og spir, 2.000 rdl. til staf-
fering af kirken og dens inventar samt anskaf-
felse af pengetavler og klingpunge!288 Mindetav-
len var indtil hovedrestaureringen indimiret på 

indersiden af den blændede vestportal, hvor den 
ses på Ringes prospekt lige bag fontegitteret (jfr. 
fig. 281). Nu på østvæggen i forstuen bag kon-
sistoriefløjens hovedportal. 

†Spir. Til trods for idelige reparationer, som 
kan følges i bevarede regnskaber (se ndf.), fin-
des der så godt som ingen oplysninger, hverken 
om tilblivelsen af kirketårnets ældre spir eller 
om det nuværende. Man er derfor hovedsagelig 
henvist til at drage slutninger ud fra tre til fire 
afbildninger, som viser dets ældre udseende med 
al den usikkerhed, som dette indebærer. 

1) Det oprindelige spirs udformning kendes 
først og fremmest fra Brauns bykort , hvis for-
læg senest er tegnet 1586 (fig. 213).268 Det er 
endvidere gengivet på et af de byprospekter, 
som Cornelius Hamsfor t den Yngre tegnede til 
portrætterne i sin bispekrønike (jfr. fig. 231). Det 
fremgår heraf, at tårnet, som fejlagtigt er vist 
med en stor åbning under mellemstokværkets 
glugger,289 kronedes af et lanternespir, der ved 
foden flankeredes af fire små hjørnespir med 
pyntelige vindfløje. Endvidere er der mellem 
hjørnetårnene, som formentlig har været tøm-
rede, blyklædte konstruktioner, angivet en balu-
strade, der kan have tjent som vægtergang. Teg-
ningen er ikke så detaljeret, at spirets planløs-
ninger kan aflæses, men oplysningen om repara-
tion af taget på den »nordvestlige side« af det 
store tårn 1684 tyder på, at tårnhætten har været 
ottekantet.263 

2) Spirets istandsættelse 1694 er ikke omtalt i 
kilderne, og det vides derfor ikke, hvor omfat-
tende den har været. At d ø m m e ud fra 1700'er-
nes byprospekter (fig. 4, 9) har man bibeholdt 
hovedformen; men vægtergangen ses ikke læn-
gere, og hjørnespirene er i barokkens ånd redu-
ceret til obeliskagtige opstandere, der ved en re-
paration 1702 betegnedes som »pyramider«.263 

Det kan i øvrigt ikke udelukkes, at reduktio-
nerne i den oprindelige udformning allerede var 
foretaget endnu tidligere, eksempelvis i forbin-

Fig. 212. S. Knuds kirke, set fra nordvest. Foto fra 
1860'erne, antagelig af C. E. E. Rye. Møntergården, 
Odense. - St Knud's Church, seen from the north-west. 
Photo from the 1860s. 
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Fig. 213. Kirken og klosteret i fugleperspektiv, set fra 
syd. Udsnit af Brauns bykor t fra 1593, j f r . fig. 8 og 
15, hvis forlæg er tegnet allerede 1586. - Bird's-eye 
view of S. Knud's Church and Monastery seen from the 
south. Detail of Braun's town map, 1593, cf. figs. 8 and 
15, based on a proposal drawn in 1586. 

delse med den nedenfor omtalte istandsættelse 
efter lynnedslag (s. 293). 

Projekter til nyt tårnspir. 1) I Herholdts restau-
reringsprojekt, dateret april 1864, indgik såvel 
opførelse af et helt nyt spir som ændringer af en 
række detaljer i den murede opbygning (fig. 
254). Hensigten var en »gotisering«, eller, som 
det hed i Det særlige Kirkesyns svar på Kirkein-
spektionens kritiske kommentarer , »at bringe 
tårnet i samklang med den øvrige bygning, da 
det nuværende både savner karakter og anselig-
hed. Anvendelsen af de fire hjørnetårne gik fra 
middelalderen over på den nærmest følgende 
tid; de giver fylde og malerisk virkning uden at 
gå ud over den simpelhed, som betegner den 
gotiske murstensbygning«.2 9 0 

2) De projekter, kirkens arkitekt, Vilh. Peter-
sen, udfærdigede efter oprettelsen af spirfonden 
og forelagde til Det særlige Kirkesyns bedøm-
melse (1885, 1905), er bevaret i skikkelse af en 

række tegninger i Ebbe Lehn Petersens arkiv 
(måleblade, forstudier og præsentationstegnin-
ger), som dog alle er udaterede, og hvis række-
følge og tilblivelsestidspunkt derfor i nogen 
grad må bero på et skøn. 

a. Det formentlig tidligste projekt (fig. 214) 
viser kirkens vestfacade med et spir, som rum-
mer hovedelementerne i det oprindelige (hjør-
netårne, vægtergang og todelt lanternespir). 
Brauns gengivelse er tolket i nær tilknytning til 
H. B. Storcks rekonstruktion fra 1878-79 af Kø-
benhavns Helligåndskirkes renæssancespir - et 
projekt, som Vilh. Petersen i øvrigt var med til 
at bedømme.2 9 1 

b. Da Vilh. Petersen atter for alvor tog fat på 
opgaven, præsenterede han en bredere vifte af 
forslag. Dette fremgår af en serie på seks blade, 
som viser alternative løsninger side om side. To 
af disse ark, trukket op med tusch og grå-sort 
lavering (fig. 215), har karakter af skitser; de re-
sterende, som alle er forhøjet med rød-brun 
tuschlavering, må på nær en eller to betragtes 
som egentlige præsentationstegninger, holdt i 
en rødbrun tone (fig. 216). Forslagene omfatter 
en viderebearbejdning af det ældre projekt, sup-
pleret med nye, der ligeledes tager udgangs-
punkt i historiske eksempler og samtidige for-
tolkninger: En version med murede hjørnetårne 
(som hos Herholdt) og vægtergang synes inspi-
reret af tyske eksempler,292 mens en anden tager 
udgangspunkt i Vilh. Ahlmanns spir til Kol-
ding, S. Nicolai (1885), hvor små hjørnespir er 
en del af spirkonstruktionen.2 9 3 Selve spiret va-
rieres på forskellig vis og låner træk fra to h jem-
lige renæssanceeksempler - Nyborg (1588-89) 
og Tønder (1591-92) - sidstnævnte med det sær-
prægede lanterneparti.294 Den sidste version er 
inspireret af Tejnkirken i Prag, hvor Tycho 
Brahe ligger begravet. 

Fig. 214. Vilh. Petersens 1. projekt fra o. 1885 til et 
nyt spir, i hovedtræk svarede til renæssancespiret. j f r . 
fig. 213. Vestfacade (s. 290). Usigneret og udateret 
tegning i Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Vilh. Petersen's 
first project, c. 1885, for a new spire, whose main features 
corresponded to the renaissance spire, cf. fig. 213. West 

facade. 
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Fig. 215. Tre projekter til et nyt spir, alle præsenteret ved vestfacade og skråbillede. Udateret og usigneret 
tegning ved Vilh. Petersen (s. 290). Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Three projects for a new spire, all represented by a 
west facade and an oblique view. Undated and unsigned drawing by Villi. Petersen. 

Sammenfatning. Tårnet på S. Knud er blandt de 
største af vore eftermiddelalderlige eksempler, kun 
overgået af Christoffer Valkendorfs tårn ved S. Nico-
lai i København, og det må fra den ukendte bygme-
sters side betegnes som et kompetent forsøg på at 
forene den middelalderlige arv med den nye selvbe-
vidste renæssances festivitas. Selve det konstruktive 
princip er kendt fra adskillige tårne - middelalderlige 
som eftermiddelalderlige.293 Ligeledes er den murede 
opbygnings detaljer med sin kombinat ion af glam-
huller i middelalderstil og renæssancens vandrette ge-
simser karakteristiske for en række af de tårne, som 
skød op på Frederik II's tid og senere.296 Den nærme-
ste parallel er måske det tårn, som opbyggedes over 
korsskæringen i Ringsted, den anden kongelige grav-
kirke af benediktinsk oprindelse.297 

Det oprindelige †spir rummede formelt en lig-
nende blanding af gammelt og nyt. Således er mot i -
vet med de flankerende hjørnespir velkendt fra mid-
delalderens kirker og borge.2 9 8 Det konkrete forbil-
lede kan i denne sammenhæng have været spiret på 

Vor Frue i København, som udtrykkeligt nævnes i 
forbindelse med stolestadernes organisering (se in-
ventar).299 Der imod repræsenterer lanternespiret 
utvivlsomt den renæssanceprægede formskat, der 
vandt indpas med den ny nederlandsk inspirerede 
kunst, som florerede i slotsbyggeriet (Kronborg), 
men også satte sig spor i kirkerne. Eksempler herpå 
er det spir, Valkendorf lod opsætte på Helligånds-
kirken 1583, eller det 1597 til Ribe domkirke pro-
jekterede.300 

På denne baggrund er det som antydet næppe 
sandsynligt, at tårnet stod under opførelse allerede i 
1550'ernes slutning, da Christian III formanede prio-
ren til at fuldende det. Det fo rekommer mere r ime-
ligt at sætte tårnbyggeriet i forbindelse med kirkens 
store istandsættelse i 1580'erne, da Frederik II's kans-
ler Niels Kaas havde S.Knuds kloster i forlening 
(s.79). Først ved denne tid, da bl.a. lenshyldningen 
1580 rettede søgelyset m o d den fynske hovedstad, 
gennemførtes de arbejder, som for alvor ændrede den 
middelalderlige klosterkirke (se nærmere s. 308). En 
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Fig. 216. To projekter til et nyt spir, flankerende det bevarede fra 1783-85. Udateret tegning ved Vilh. Petersen 
(s. 290). Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Two projects for a new spire, flanking the actual one from 1783-85. 

parallel til dette forløb er forholdene i Ringsted kirke, 
hvis tårn som nævnt er nært beslægtet med Knuds-
kirkens. 

Vedligeholdelse og restaureringer. Fra t iden m e l -
lem tårnets opførelse til spirets fornyelse 1694 er 
kun bevaret fa oplysninger om istandsættelser. 
1619 betaltes tømreren Mads Hansen Dyrebar 
for at nedtage det gamle spir og opsætte et nyt, 
endvidere forny det høje spir og de afbrændte 
stolper, hvor der var behov herfor og endelig 
for at lægge det øverste loft.263 Der kan være tale 
om reparationer efter lynild, ligesom det spir, 
der skulle opsættes på ny, muligvis var tagryt-
teren over langhuset (s. 280). Endelig kan det 
ikke udelukkes, at istandsættelsen indebar en 
ændring af spirets udformning i forhold til 
Brauns gengivelse. 1632 modtog blytækker Jens 

Tomassøn betaling for at færdiggøre et af de 
små hjørnespir, og resten af århundredet optræ-
der lejlighedsvis regninger for reparationer på 
spirets blyklædning, ligesom man i midten af 
1660'erne måtte udskifte tømmer i klokkestok-
værkets loft og i spiret.301 

Billedet er ikke væsentlig anderledes efter spi-
rets fornyelse i 1694. Snart krævedes istandsæt-
telser, navnlig af spirets tømmerkonstrukt ion 
og blyklædning. Således udleverede kirkevær-
gerne 1725 i alt 15 jernstænger, hovedsagelig til 
afstivning af spiret med ankre. Regnskaberne gi-
ver også glimt af tidens håndværkertraditioner, 
såsom den festlige markering af veludført ar-
bejde ved udbringeise af skåler fra spirets top: I 
maj 1719 modtog blytækkeren Johan Philip Bec-
ker således af kirkeværgen 3 potter vin, 5 spids-
glas og en »boutellie, blev slagen i stykker«. I 
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Fig. 217. J. D. Herholdts forslag fra 1864 til et mid-
lertidigt spir efter mulig fjernelse af den brøstfældige 
lanterne (s. 294). 1:200. Landsarkivet for Fyn. -
J. D. Herholdt's proposal 1864 for a temporary spire after a 
possible removal of the dilapidated lantern. 

1730 fik blytækkeren og hans folk 3 bouteiller 
vin og 6 spidsglas at drikke af samt »fint krudt 

til at skyde med ved hanen (d.e. vindfløjen)«.302 

Det syn over tårn og spir, som afholdtes 
12. marts 1756, giver et billede af det f remad-
skridende forfald (revner i murkronen og råd i 
træværket under den medtagne blyklædning) og 
omtaler udtrykkeligt faren for nedstyrtning - alt 
sammen gode grunde til andragendet om støtte 
til den fornyelse, som dog først fandt sted hen 
ved 30 år senere.264 

Efter købmand Eilschou og hustrus donation 
og det nye spirs opførelse havde myndighederne 
fred i nogle år mht . tårn og spir. Til gengæld 
ofredes der ved flere lejligheder penge på tårn-
vægternes kammer, som murermester Korn-
bech 1804 indrettede med nyt gulv og flise-
bord.263 1834 blev det gamle kammer nedbrudt 
og et nyt (med sengested!) etableret i det nord-
østre hjørne. Denne forandring skete i forbin-
delse med en række mere omfattende istandsæt-
telser af tårnet, hvis ydre murværk skalmuredes, 
ligesom spirets vinduer repareredes og nyt t øm-
mer indlagdes flere steder.303 

Ved Det særlige Kirkesyns møde 24. juli 1863 
bemærkedes, at det øverste spirs tømmer måtte 
være i dårlig stand, eftersom fløj stangen hæl-
dede foruroligende.304 Næste forår - midt under 
krigen med Preussen - lod Kirkeinspektionen 
derfor spirets istandsættelse udbyde i licitation 
gennem en nøje specificeret meddelelse, dateret 
18. apr. 1864(!), og trykt såvel i Fyens Tidende 
som i Berlingske Tidende.143 Initiativet faldt 
sammen med Herholdts færdiggørelse af teg-
ningerne til restaureringsprojektet, omfattende 
et helt nyt spir (fig. 252, 254), og affødte en 
meningsudveksling mellem Synets formand, 
professor Høyen, og de kirkelige myndigheder 
(s. 340).305 Herholdt foreslog Kirkeinspektionen 
en interimistisk løsning, hvortil han selv ind-
sendte tegning (fig. 217) og overslag;306 men i 
forbindelse med godkendelsen af hans egentlige 
restaureringsprojekt (s. 342) besluttedes det at 
undersøge mulighederne for at realisere det ny-
gotiske spir. Disse bestræbelser førte imidlertid 
ikke til noget resultat,307 og i foråret og som-
meren 1865 blev spiret og fløjstangen (s. d.) re-
staureret uden væsentlige ændringer af den 
gamle form (sml. fig. 206); arbejdet blev tilset af 
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Carl Lendorf, som i de følgende år var Her-
holdts konduktør ved domkirkens fornyelse.308 

I slutningen af 1892, da tårnets funktion som 
brandovervågningspost var blevet overflødig, 
indlagde man til brug for slukning af eventuel 
brand i tagværkerne vand i tårnet, vel som sup-
plement til den håndsprøjte, som nævnedes 
1884.263 

1898-99 blev der lagt nye gulve mv. i forbin-
delse med opsætning af det nye ur med tilhø-
rende urhus. 

Fornyelsen af spirets kobbertækning 1926 og 
1979, udløste nye digte i forbindelse med vind-
fløjens nedtagning (s. 357). 

K O N S I S T O R I U M 

Konsistoriet, hvor stiftets provster lejlighedsvis træ-
der sammen til landemode, fungerer i det daglige 
som sakristi, venteværelse m . m . Det har siden 1586 
været indrettet i nordenden af klosterets gamle øst-
fløj, hvor kansleren Niels Kaas da tilbød at genhuse 
den gejstlige forsamling, der var blevet hjemløs ved 
nedrivningen af S. Knuds kapel umiddelbart forinden 
(s. 270).309 Den fysiske samhørighed med klosterflø-
jen, der siden munkesamfundets opløsning tjente for-
skellige formål, har præget konsistoriet både ud- og 
indvendigt. Således medfør te indretningen af de syd 
for konsistoriet beliggende lokaler til det 1621 grund-
lagte Gymnasium en række forandringer, og senere 
fulgte ombygning og fornyelse af dette »miniuniver-
sitet« 1754-57.310 Ved skolereformen 1802 blev det 
længe hensygnende Gymnas ium overtaget af Latin-
skolen på Klingenberg, der nu fik navnet Odense Ka-
tedralskole (s. 126). Gymnasiets lokaler blev ramme 
om forskellige aktiviteter, bl.a. indrettedes der en tid 
lang gymnastiklokale i den gamle solennitetssal (sml. 
s. 117 og fig. 28). Det husede også skolens bibliotek 
samt det 1813 oprettede Stiftsbibliotek, der efter en 
omflakkende tilværelse 1847 købte hele fløjen bortset 
fra konsistoriet. Sidstnævnte ønskedes i øvrigt ned-
revet ifølge arkitekt Herholdts restaureringsprojekt af 
1864 (jfr. fig. 251), men bevaredes takket være m o d -
stand fra de lokale kirkelige myndigheder (s. 344). 
Odense Centralbibliotek, der siden 1924 havde haft 
til huse i det genskabte Knudskloster, fik 1965 til-
ladelse til at disponere over Stiftsbibliotekets lokaler 
m o d at bekoste en istandsættelse, hvorved interes-
sante levn af fløjens senmiddelalderlige indretning 
fremdroges.3 1 1 1971 indlemmedes Stiftsbibliotekets 
bogsamling i det nyopret tede Odense Universitets-
bibliotek, og samtidig besluttedes det, at domkirken 
skulle erhverve hele fløjen og heri lade indrette kon-

torer, mødesal, konfirmandstue og andre faciliteter. 
Efter Centralbibliotekets udflytning indrettedes de 
nævnte lokaler efter tegninger ved Ebbe Lehn Peter-
sen og kunne for hovedpartens vedkommende tages i 
brug ved en højtidelighed 10. jan. 1978.312 

Det lokale, som domkirken fik overdraget 1586, 
var formentlig beliggende samme sted som det 
nuværende; men dets udseende har været væ-
sentlig anderledes, og det strakte sig formentlig 
længere mod syd. Det lå i den omtrent hun-
drede år gamle klosterfløj, som var i to etager 
og forsynet med korsgang på vestsiden. R u m -
met nærmest kirken var hvælvet, men stod kun 
indirekte i forbindelse med kirken via korsgan-
gen (s. 277). Det fremhævedes af biskop Niels 
Jespersen i hans meddelelse om det nye forsam-
lingslokale, at der var behov for adskilligt 
istandsættelsesarbejde, førend det kunne tages i 
brug, og det blev derfor besluttet, at den fynske 
gejstlighed skulle bidrage økonomisk hertil.313 

Hvad disse forbedringer har bestået i, vides 
ikke. Lidt bedre underrettet er vi om en række 
ændringer, som oprettelsen af Gymnasiet med-
førte i forhold til kirkens lokale i klosterfløjen. 
Først og fremmest var der behov for at holde de 
to funktioner adskilte, hvorfor man 1621-22 
murede en gavl og fornyede tagværket mellem 
»kirken og S. Knuds kloster«.314 Juridisk blev 
adskillelsen fulgt op i et kongebrev af 29. april 
1625, hvorved Gymnasiet fik skøde på »audi-
toriet på S. Knuds klosters grund«, indbefattet 
»fundamentet med hele overdelen og underde-
len og de nærmest liggende partier af omgan-
gen.«266 Efter afslutningen af Kejserkrigen 1629 
fik Holger Rosenkrantz, der havde Knudsklo-
steret i forlening, ordre til at iværksætte bygge-
arbejder til forbedring af Gymnasiet,315 og i 1636 
foreslog biskop Hans Mikkelsen, at man benyt-
tede de mursten, som nedbrydningen af omgan-
gen ville give, til opførelse af et »auditorio g y m -
nasii«.316 Året efter, i november 1637, påbe-
gyndtes nedrivningen af korsgangen,317 og 1639 
gennembrød man muren mellem søndre side-
skib og konsistoriet for at etablere en direkte 
forbindelse mellem kirken og dens anneksrum i 
klosterfløjen.318 
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Fig. 218. Udgravning i konsistoriet, set m o d rummets østvæg, j f r . fig. 202. Under dørens venstre karm er ansats 
til apsiden på frådstenskirkens søndre tværskib, og til højre ses falset vægpille fra det nordligste rum i den 
senmiddelalderlige klosterfløj, muret op mod sydsiden af mellembygningen (s. 166, 276). C. G. Schultz fot. 
1946. - Excavation in the consistorium, looking towards the east wall of the room, cf. fig. 202. Under the left frame of the 
door is the beginning of the south-transept apse from the church built of calcareous tufa, and on the right can be seen an 
angle-profiled wall-pillar from the north room of the late medieval monastery wing, built up against the south side of the 
middle-building. 

Sammenholdes ovennævnte oplysninger med 
de iagttagelser, som blev gjort ved udgravnin-
gen i konsistoriet 1946 (jfr. fig. 202), tegner der 
sig på enkelte punkter et lidt tydeligere billede af 
rummets bygningshistorie, omend meget fort-
sat har yderligere afklaring behov. Således regi-
strerede C. G. Schultz levn af flere forskellige 
murfor løb fra »renæssancen«, som enten var 
opmuret med kalk eller ler og formentlig har 
været af store sten, lagt i krydsskifte. Lettest at 
tolke er den skillevæg, hvis nederste skifter lå 
under konsistoriesalens sydvæg og formentlig 
må være den 1621-22 opsatte gavl, der i øvrigt 
ikke blev ført helt op til tagryggen som brand-
gavl førend 1859.319 Den flugtede med vægpil-
lerne mellem det hvælvede rums 2. og 3. fag, og 

da den skar fundamentet til fripillen mellem de 
to rækker hvælv, må sidstnævnte senest være 
nedbrudt ved Gymnasiets etablering og afløst af 
et bjælkeloft. 

Ulige vanskeligere er fortolkningen af re-
sterne af en lignende skillevæg mellem 1. og 2. 
hvælvfag samt to spinklere skillevægge i vægni-
cherne. Da sidstnævnte må være nedbrudt sam-
tidig med hvælvene, er skillevæggene forment-
lig ældre. Der imod står tilmuringen af 2. fags 
†dør (»renæssancemurværk i ler«) til korsgan-
gen utvivlsomt i forbindelse med sidstnævntes 
nedbrydning 1637. Herved mistede konsistorie-
salen denne overdækkede adgangsvej, hvilket 
forklarer etableringen af den direkte forbindelse 
fra søndre sideskib to år senere. For en enkelt 
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Fig. 219. Konsistoriesalen, set m o d det nordøstre hjørne (s. 298). NE fot. 1993. - The consistorium, looking towards 
the north-east corner. 

detaljes vedkommende, nemlig konsistoriets 
yderdør mod øst, fremgår det indirekte, at en 
sådan havedør må have eksisteret allerede før 
1630, da Gymnasiet fik overdraget et stykke 
have i øst mod åen mellem kapitlets og S. Knuds 
klosters haver.320 

O. 1720 udførtes betydelige istandsættelses-
arbejder på gymnasiefløjen, hvortil udgifterne 
for konsistoriets vedkommende måtte afholdes 
af kirken.321 Ifølge regnskaberne blev der bl.a. 
indlagt fire nye bjælker til et loft.322 Der blev 
tillige etableret en adgang fra loftsetagen, som 
formentlig tilhørte Gymnasiet,323 til et pulpitur 
for lærere og elever (se inventar). Eksistensen af 
et sådant arrangement fremgår af en nu blændet 
†dør i kirkens murværk ud for tilbygningens 

østre murkrone. Den fladbuede dør, der endnu 
er bevaret mod skunken, må være identisk med 
det dørhul, som mureren udhuggede 23. april 
1719 »ved den gamle altertavle« og herefter for-
synede med dørkarm og trappetrin.324 

Af større betydning for konsistoriets fremti-
dige udseende blev den istandsættelse af Gymna-
siet 1754-57, som fulgte umiddelbart efter dom-
kirkens modernisering og i lighed hermed var 
en følge af kongens besøg i Odense. Der var, 
som det hedder i indskriften på den nye trekant-
gavl over hovedindgangen, tale om en næsten 
fuldstændig nybygning (»Anno M D C C L V re-
novatæ et fere de novo extructæ sunt hæ(c) 
ædes...«), der gav klosterfløjen den ydre dragt, 
hvormed den fortsat præsenterer sig: En byg-
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ning i kun én etage med valmtag og centralt 
placeret, tre fag bred kvist til erstatning for den 
samtidigt inddragne overetage. Den udvendige 
regularisering af fløjen fulgtes yderligere op af 
vinduerne, der anbragtes med regelmæssig takt 
og forsynedes med øreprydede rammer som på 
den noget ældre ombygning af Odense slot. For 
at gennemføre omkalfatringen har man set sig 
nødsaget til at forny Gymnasiets vestfacade, der 
nyopførtes som en spinklere mur af små gule 
sten i krydsskifte, dækket af hvidtet puds. 

For konsistoriet betød moderniseringen, at 
rummet herefter fremtrådte med to fag vinduer 
samt en yderdør i begge langsider. Der blev lagt 
nyt gulv - formentlig i lidt højere niveau - og 
loftet blev gipset og udstyret med den endnu 
bevarede hulkel og stukkaturroset (jfr. fig. 
219).325 Formentlig blev der efter det øvre stok-
værks eliminering og nedlæggelsen af den gamle 
adgangsvej til pulpituret taget skridt til at ud-
skille loftet over konsistoriesalen som et særskilt 
område tilhørende kirken alene.326 Adgangen 
hertil skete antagelig gennem den gamle over-
dør til pulpituret, og først på dette tidspunkt 
synes loftet, der belystes gennem en kvistluge 
på havesiden,327 taget i brug som opbevarings-
sted for kasseret inventar.328 

Konsistoriet har siden moderniseringen i 
1750'erne bevaret sine hovedtræk, omend der 
naturligvis er foretaget en række ændringer. I 
1820'ernes begyndelse blev den forrådnede ha-
vetrappe erstattet med sten,329 og det f remgår 
endvidere, at rummet , der 1830 indeholdt skrif-
testol (se inventar), havde brystpaneler.143 

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 
1868-75, som en overgang truede med at inde-
bære konsistoriets nedrivning, må der være gen-
nemført en ændring af vestfacaden. Fløjens 
nordligste fag, d.e. konsistoriet, fik en oppuds-
ning med rød farve, hvori hvide fuger; den øv-
rige del af facaden afrensedes. 1898 blev kon-
sistoriet istandsat,330 og bl.a. opførte man på 
østsiden en (ny) kvist, hvorigennem der kunne 
skabes adgang til loftet (fig. 220). Den bevidste 
signalering af konsistoriets eksistens i det ydre 
føltes efterhånden utilfredsstillende, og 1925 
henstillede Det særlige Kirkesyn, at man gav 
østfacaden samme kalkfarve (okker) som Stifts-
biblioteket.304 Ved istandsættelse af sidstnævnte 
1943 (arkitekt Helweg-Møller) tog man skridt 
til at skalmure konsistoriets vestfacade med gule 
sten, hvorved det blev bragt i overensstemmelse 
med Stiftsbiblioteket. 

Efter udgravningen 1946 (jfr. fig. 218) blev 

Fig. 220. Vilh. Petersens forslag 1898 til en kvist på konsistoriets østside, hvorigennem adgang til lof t s rummet 
(s. 298). Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Vilh. Petersens proposal 1898 for a dormer on the east side of the consistorium to 
serve as entrance to the loft. 
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Fig. 221. Valkendorfs kapel, set fra vest (s. 300). HJ fot. 1993. - The Valkendorf Chapel, seen from the west. 

lokalet nyistandsat, og 1954 fremlagdes planer 
for indretning af toilet i Stiftsbibliotekets nord-
østre hjørne under loftstrappens repos med ad-
gang fra såvel trappegangen som konsistoriet.331 

1977 godkendte Stiftsøvrigheden det af kirkens 
arkitekt, Ebbe Lehn Petersen, udarbejdede for-
slag til nyindretning af Stiftsbibliotekets gamle 
lokaler, der kunne tages i brug 1982. Tre år se-
nere indrettedes konfirmandstue i loftsetagen 
over konsistoriet.332 

Konsistoriet står nu med okkerfarvede vægge 
og hvidtet loft. Der er parketgulv fra 1956,331 og 
døren til kirken samt de to yderdøre er bevaret i 
deres gamle skikkelse, mens døren i sydøsthjør-
net til menighedens nye lokaler og Stiftsøvrig-
hedens kontor s tammer fra ovennævnte foran-
dring 1981-82. 

V A L K E N D O R F S K A P E L 

30. jan. 1632 skrev lensmanden på Odensegård, Hen-
ning Valkendorf til Glorup, kontrakt med kirkevær-
gerne samt borgmester og byråd om erhvervelsen af 
et jords tykke op til kirkens nordside, hvor han øn-
skede at lade opføre et begravelseskapel for sig og sin 
familie. Det skulle tillige være kirken til »zirat« og stå 
ud for pillerne mellem den østre kirkedør på kirkens 
nordside og mester Svends gård, d.e. den af Oluf 
Bager byggede ejendom, som siden 1616 ejedes af 
professor Svend Pedersen (jfr. s. 97 og fig. 17).333 Pla-
ceringen var således den eneste mulige og velmoti-
veret ud for dette vinduesløse fag. Den beskedne be-
taling på 100 dl. forhøjedes med 60 dl., da det ved 
opførelsen viste sig, at der var behov for mere areal i 
bredden.3 3 4 Årstallet 1633, som læses sat med jernan-
kre på kapellets gavle, betegner formentl ig påbegyn-
delsesåret, ligesom »1636« på den smedede gitterdør 
mellem kirken og kapellet (se gravminder) antagelig 
angiver tidspunktet for færdiggørelsen. 
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Fig. 222. Valkendorfs kapel (»Vittinghofs kapel«), set 
fra nordvest (s. 299). Skitse af st if tskonduktør Johan 
Hanck, 11. aug. 1835. Privateje. - The Valkendorf cha-
pel (»Vittinghofs chapel«) seen from the north-west. 

Ifølge den oprindelige kontrakt påhvilede kapellets 
opførelse og vedligeholdelse ejeren og hans arvinger; 
men 21. febr. 1655 skænkede Henning Valkendorf 
indtægterne fra en gård i Ørs ted sogn til S. Knuds 
kirke, m o d at denne påtog sig vedligeholdelsen af 
kapellet til evig tid.335 22. sept. 1677 skødede Hen-
ning Valkendorfs enke, Margrethe Blome, kapellet til 
landdrost Friedrich von Vittinghof til Eskebjerg 
(Schelenborg), hvis familiebegravelse siden indrette-
des heri.336 Selvom kirken formentl ig har søgt at 
holde sin vedligeholdelsespligt på et min imum, næv-
ner regnskaberne dog fra tid til anden reparationer (se 
ndf.), af hvilke en mere omfat tende i året 1769 min-
dedes ved †indskrift i kapellet.337 Nedrivningen af den 
gamle ejendom ved kapellets østside 1835 blottede 
denne hidtil bor tgemte og forsømte bagside af kapel-
let, og forud for kirkens hovedistandsættelse 1868-75 
havde det behov for omfat tende renovering. Egentlig 
var det arkitekt Herholdts tanke at nedbryde kapellet 

for herved at lade kirken, med hvis gotiske stil kapel-
let ikke harmonerede, f remtræde mere frit (jfr. s. 340 
og fig. 251-52). M o d dette og andre udtryk for arki-
tektens ønske om frilæggelse opponerede bl.a. stifts-
provst Damgaard,3 3 8 og 1872 meddelte Kultusmini-
steriet efter samråd med Det særlige Kirkesyn, hvori 
J. A. A. Worsaae havde indtaget afdøde professor 
Høyens plads, at kapellet skulle bevares og restaure-
res.264 Året efter godkendtes forslag hertil efter arki-
tekt Carl Lendorfs tegninger,339 og 1874 foretoges en 
gennemgribende restaurering. 

Ydre (fig. 221-23). Det i planen omtrent kvadra-
tiske kapel er opført af store røde sten i kryds-
skifte over en høj sokkelklædning af granit-
kvadre - et materiale, der også er benyttet til 
udformning af dekorative hjørnekæder. I den 
forbindelse bemærkes, at vestmurens sammen-
stød med den ældre støttepille på tilsvarende 
måde markeres som hjørne; dog kun for så vidt 
angår den underste halvdel af hovedstokværket. 
De eksisterende støttepiller har i øvrigt delvis 
måttet forhøjes og ombygges for at kunne passe 
til kapellet. Således er den øverste del af vestre 
støttepille reduceret i bredden og skalmuret for 
at harmonere med den let indsnørede overetage 
(jfr. fig. 221). Dette var ikke nødvendigt for den 
bortgemte østsides vedkommende (jfr. fig. 
226). Ved restaureringen 1874 gav man i det 
ydre støttepillen en afdækning svarende til ko-
rets øvrige, uanset at pillen tidligere havde haft 
afdækning i relation til kapellet (jfr. fig. 20). 

Bygningen er på tre etager: underst selve 
gravkrypten i skikkelse af en høj kælder, der-
næst det egentlige kapel og endelig en nu util-
gængelig overetage, hvis formål har været at 
give kapellets mure samme højde som kirkens 
sideskib og hermed mere anselighed; samtidig 
muliggjorde man herved en ekstern adgang til et 
pulpitur i selve kirken (se ndf.). Facaderne kro-
nes nu på alle frie sider af velkomponerede re-
næssancegavle; men oprindelig var østsiden 
uden prydelser af nogen art, idet den vendte 
mod mester Svends gård og derfor ikke fun-
gerede som skuefacade. 

Kapellets to etager adskilles af en profileret 
sandstensgesims, hvorover overetagens mure 
springer tilbage. De afsluttes med en triglyfge-
sims, der danner fodliste for de sandstensfor-
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sirede volutgavle, som krones af brudte små-
gavle med pyramidespir, hvilende på kerubho-
veder. Disse topspir sekunderes ved foden af vo-
lutterne af lignende spir, som dog ikke forefand-
tes efter hovedrestaureringen og formentlig 
først er opsat ved en istandsættelse o. 1930 (se 
ndf.). Cent rum for de to oprindelige gavle er 
sandstenstavler med våbener for Henning Val-
kendorf og hans to første hustruer: Karen Brahe 
(†1631) og Anne Barnekov (†1648). På nordgav-
len er jernankre, der danner tallene »16«, og i 
fortsættelse heraf er de tilsvarende ankre på vest-
gavlen udformet som »33«. 

Tagkonstruktionen er nu opdelt i tre sadel-
tage, svarende til volutgavlene. Oprindelig var 
der kun to, svarende til gavlenes antal, mens der 
mod kirken stedse har været en skrånende tag-
flade. Mellem sidstnævnte og sideskibstaget er 
der en tagrende, som har fald mod vest. På 
nordsiden står skotrenderne i forbindelse med 
langt fremspringende vandspy ere af kobber, hvis 
munding er udformet som dragegab. Tidligere 
understøttedes de af smedede bøjler (jfr. fig. 20, 
222). De karakteristiske smedejernsankre, der 
ses omkring hjørnerne lige under kordongesim-
sen, synes at s tamme fra hovedrestaureringen. 

Gravkrypten får lys fra tilgitrede glugger, 
hvis firkantede åbninger bestemmes af soklens 
højde. Såvel kapellet som overetagen har rund-
buede, falsede vinduer med jernstel og blyind-
fattede ruder, der s tammer fra kapellets forny-
else 1873-74. Ved denne lejlighed genåbnede 
man det store nordvindue, der var blændet ved 
opstillingen af Vittinghofs gravmæle og tillige 
indsattes en lysåbning i overetagens østside.340 

Tidligere var disse vinduer spidsbuede (jfr. fig. 
222, 241) og således helt i pagt med renæssan-
cens opfattelse af kirkestil.341 Når man ved for-
rige århundredes restaurering ændrede vinduer-
nes oprindelige form, skyldes det muligvis et 
ønske om at skelne mellem kirkens gotik og ka-
pellets renæssance. 

Indre. Gravkrypten, der o. 1950 benyttes som 
varmekælder og redskabsrum, er en hvælvet 
kælder. Dens grathvælv er sammensat af to flad-
buede tøndehvælv, der skærer hinanden over 
kvadratisk plan, og derfor fremtræder som rene 

Fig. 223. Nordfacade af Valkendorfs kapel. 1:100. 
Målt og tegnet af Olaf Petri 1898. Efter Foreningen af 
3de December 1892. - North facade of the Valkendorf 
chapel. 

tøndehvælv for enderne af rummets nord-syd-
gående længdeakse. Lysgluggerne mod vest 
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Fig. 224. Udsnit af hvælv i Valkendorfs kapel (s. 302). 
HJ fot. 1993. - Vault in the Valkendorf Chapel. 

og nord sidder over hvælvets vægbuer og har 
derfor stærkt smiget sål - et forhold, der lader 
formode, at disse ventilationsåbninger ikke er 
oprindelige.342 Gulvet er nu belagt med kvadra-
tiske Ølandsfliser med en sidelængde på 23 cm. 
Siden 1874 har adgangen været gennem en dør 

Fig. 225. Hvælvkonsol i Valkendorfs kapel (s. 302). 
HJ fot. 1993. - Vault corbel in the Valkendorf Chapel. 

fra nordre sideskib i den samtidigt hermed gen-
skabte krypt. Den ydre dørbue er spidsbuet, 
mens åbningen gennem murlivet har fladbuet 
loft; herfra kommer man ad et par trin ind i 
selve rummet , hvis gulv ligger 75 cm over kir-
kens krypt. Den oprindelige adgang til gravkæl-
deren, som omtales i ældre beskrivelser,343 var 
derimod via en trappeskakt fra sideskibet lige 
vest for opgangen til selve kapellet. Dens blæn-
dede åbning i kælderen ses endnu med fladbuet 
stik 224 cm over gulvet umiddelbart vest for 
den nuværende indgang. 

Selve gravkapellet, som ligger hævet over 
kirkens sideskib, er et smukt rum, hvis stjerne-
hvælv er prydet af bemalede kerubhoveder, så-
vel på hjørnekonsollerne (fig. 225) som i halv-
stensribbernes skæringspunkter (fig. 224); fire af 
disse stammer dog fra 1874 og er støbte i ce-
ment.143 Langs væggene markeres kappesøm-
mene af let fremspringende bueslag, mens der i 
syd er slået et rundet, fladtrykt tøndehvælv mel-
lem de to gamle støttepiller. Gulvet er af grå og 
rødlige Ølandsfliser, lagt i diagonalmønster. 

Den kurvehanksbuede indgangsdør, hvori tre 
trin udligner niveauforskellen mellem kirke og 
kapel, sidder asymmetrisk i forhold til kapellets 
nord-sydakse (og sideskibets fagdeling). Dette 
skyldes næppe hensynet til kældertrappen, der 
med bedre ret kunne være anbragt bag hoved-
indgangen øst for denne, men hænger utvivl-
somt snarere sammen med brugen af kapellets 
overetage som adgangsvej til et pulpitur på 
samme sted. 

I overetagen ses således en 214 cm bred, nu 
blændet åbning (jfr. fig. 228b), der sidder lige 
over indgangsdøren til kapellet og herved tek-
nisk set fungerer som aflastningsbue for denne. 
Indtil restaureringen 1868-75 var den i brug og 
stod i forbindelse med et pulpitur på dette sted, 
dog siden 1750'erne ikke som adgangsvej, men 
som indgang fra kirken til kapellets loft.344 Denne 
pulpiturarkade er formentlig primær på stedet 
og dens (og hermed indgangsdørens) plads be-
stemt af hensynet til den direkte kommunika-
tion med pulpituret, hvis facade var i korets 
smalle 3. arkade. Såfremt denne tolkning er kor-
rekt, har man muligvis allerede ved opførelsen 
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rer trappetårnets udstrækning samt overdørens 
nordre vange. Den omstændighed, at samme 
parti af kapellets østside inden restaureringen 
1874 manglede sokkelkvadre (jfr. fig. 20), un-
derstreger trappetårnets samtidighed. Indvendig 
i overetagen, der muligvis har haft brædde-
loft,345 er der etableret et trappeløb fra overdø-
ren til arkaden. Trappen er dog næppe oprinde-
lig, eftersom materialet er små sten (25x12x6,5 
cm), ligesom trinnene i arkaden er forskudt 
mod vest for at kunne respektere en sekundær 
opmuring i dennes østre del (jfr. fig. 228b). 
Trappetårnet er formentlig fjernet i forbindelse 
med kirkens modernisering i 1750'erne, da man 
indrettede pulpiturer med opgange fra selve kir-
ken. På den ældst kendte plan af kapellet og dets 
nærmere omgivelser fra 1798 (jfr. fig. 26) er der 
ikke angivet noget trappehus, og den tilgræn-
sende gård ligger i øvrigt så tæt på kapellet, at 
der næppe ville have været plads hertil. 

Den ukendte bygmester har for Henning Val-

Fig. 226. Valkendorfs kapel, set fra øst. HJ fot. 1992. 
- The Valkendorf chapel, seen from the east. 

af kapellet ønsket at udnytte det som mulighed 
for ekstern adgang til et herskabspulpitur. Denne 
adgang er sket via en udvendig trappe, forment-
lig et †trappehus på østsiden i hjørnet ved støtte-
pillen. Et trappehus nævnes tidligst 1685, da 
Rasmus blytækker fik betaling for at lægge bly 
»over trappen, som går ind på hvælvingen over 
Valckendorphs begravelse«.263 Trappen giver sig 
endnu tydeligt til kende, både ud- og indven-
digt. Således er den kurvehanksbuede †overdør 
påvist i lof tsrummets sydøstre hjørne (jfr. fig. 
228a). Udvendig præges dette hjørne af skalmu-
ringer, hvis lodrette grænser m o d nord marke-

Fig. 227. Østside af Valkendorfs kapel med sekun-
dært vindue (1874) og spor efter nedrevet †trappehus, 
som gav adgang til †pulpitur i koret gennem kapellets 
overetage, j f r . fig. 228 (s. 303). HJ fot. 1992. - East 
side of the Valkendorf chapel with secondary window 
(1874) and traces from demolished †stair turret, leading to a 
†pew in the chancel through the chapel's upper storey, cf. 

fig. 228. 

20* 
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kendorf skabt et kapel, der såvel i materialevalg 
(røde mursten, høj kampestenssokkel og sand-
stensforsiringer) som i udsmykning (svungne 
gavle, spidsbuede vinduer og hvælvets keruber) 
føjer sig smukt ind i rækken af hjemlige gravka-
peller fra renæssancen, men i øvrigt ikke adskil-
ler sig væsentligt fra tidens almindelige bygge-
skik.346 Usædvanlig er alene sammenkoblingen 
med opgangen til et pulpitur. Her er formentlig 
tale om en selvstændig improvisation, inspireret 
af den jævngamle adgang fra Gymnasiet til ko-
rets sydpulpitur. Endvidere kan det have spillet 
en rolle for bygherren, at han fra sin residens 
Odense slot var fortrolig med en privat, direkte 
adgangsvej til et hævet pulpitur i S. Hans kirke. 

Vedligeholdelse og restaurering. Som nævnt må 
kapellet være blevet berørt af kirkens moderni-
sering i 1750'erne, hvorved overetagens funk-
tion som adgang til pulpitur bortfaldt. Den i en 
forsvunden indskrift nævnte istandsættelse 1769 
omfattede ifølge regnskaberne uspecificeret m u -
rerarbejde ved Cornelius Hansen, reparation af 
tagværket samt polering af flisegulvet, udført af 
billedhuggeren Herman Jansen.263 Op gennem 
1800'erne omtales adskilligt reparationsarbejde 
på kapellet, der ved provstesynet 1821 omtales 
som forfaldent, bl.a. var dele af gavlen styrtet 
ned på kirkegården; 1825 var manglerne af-
hjulpne.330 Ti år senere fik kapellet nye vandspy-
ere, der maledes tillige med jernankre og års-
tal.347 

Hovedrestaureringen 1873-74 indebar nedtag-
ning og genopsætning af de to gamle gavle samt 
opførelse af en ny tredje på østsiden, hvortil be-
nyttedes Bremersten og sandsten fra Gotland; 
endvidere fornyelse af murværket , vinduerne, 
hvælvudsmykningen og tagværket, der nu be-
klædtes med kobber, hvor det formentlig siden 
1700'erne havde haft tegltag (jfr. fig. 20, 222). 
Arbejdet udførtes ved kirkens faste håndvær-
kere: murermester A .F . Andersen, tømrerme-
ster A. Berthelsen, billedhugger C. Hintze og 
kobbersmed Chr. Knudsen.143 

1931 afsluttedes en fornyelse af gavlenes vå-
bentavler og andre ornamenter med Bremer-
sandsten.348 1980 udskiftedes vinduerne, og 1983 
fik kapellet nyt kobbertag.3 4 9 

† V Å B E N H U S E O G V I N D F A N G 

1) Nordøstre våbenhus. Efter beslutningen om at 
nedbryde S. Knuds kapel 1582 (s. 270) blev arka-
den til den sløjfede tilbygning lukket. I denne 
blændmur indsattes et vindue, og formentlig 
har man samtidig etableret den dør, som tillige 
med et vindfang mellem støttepillerne var be-
varet under vinduet indtil hovedrestaureringen 
1868-75. En indgang til kirken på dette sted 
kunne vel dårligt undværes efter at været be-
nyttet i mere end hundrede år. Med sikkerhed 
nævnes indgangspartiet dog først 1627, da man 
betalte for en lås til »den østre kirkedør«, og 
atter 1632 i forbindelse med Valkendorfs kapel 
(s. 299).350 1 1681 fik Peder smed betaling for en 
ny nøgle til »den liden kirkedør ved den nordre 
side«, en betegnelse, der senere ændredes til for-
del for omtale som våbenhus.351 I murermester 
Gotfried Groemanns overslag i anledning af kir-
kens påtænkte istandsættelse, dateret 24. okt. 
1748, foresloges det, at kirkens døre mod nord 
ændredes med fladbuer. I hvert fald reparerede 
tømrermester Truels Lund 1752 »halvtaget over 
den forrige liden nordre kirkedør«,263 og på de 
få kendte afbildninger, som viser nordøstre vå-
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Fig. 228a-b. Overetage 
af Valkendorfs kapel 
(301f.). HJ fot. 1994. 
228a. Overetagen, set 
m o d nordre sideskibs 
ydermur med blændet 
åbning til †pulpitur. 
228b. Overetagen, set 
m o d sydøstre hjørne 
med spor af tilmuret 
overdør fra nedbrudt 
†trappehus. - Upper 
storey of the Valkendorf 
chapel. 228a. Look to-
wards the outer wall of the 
north aisle with bricked-up 
opening to the †pew gal-
lery. 228b. Look towards 
the south-east corner, with 
traces of a bricked-up door 

from a †stair turret. 

benhus (jfr. fig. 54, 223), ses vindfanget med 
falset, fladbuet yderdør under et blytækket mur -
fremspring.3 5 2 1764 blev indgangens facade 
istandsat med kvadermur og blændinger o m -
kring døren, svarende til den samtidige ændring 
af det sydvestre våbenhus (se ndf.).263 Op gen-
nem 1800'erne, indtil våbenhusets sløjfning un-
der hovedrestaureringen, anføres lejlighedsvise 
reparationer af murværk og blytag samt af 
hvælvet mellem pillerne. 

2) Nordvestre våbenhus. 1618-19. Med henblik 
på kirkens nye status som sognekirke opførtes 
foran skibets middelalderlige norddør mod 
byen et stort våbenhus, hvis loft og tagværk ud-
førtes af Christen tømmermand. 2 6 3 Tilbygnin-
gen, der oprindelig var teglhængt, fik 1738 bly-
klædning samtidig med taget på kirkens nord-
side.263 Ved kirkens modernisering i 1750'ernes 

'første halvdel benyttede man lejligheden til at 
pynte våbenhuset op, først og fremmest ved at 
give det en ny portal af sandsten, bestilt 1754 
hos den kgl. hofbilledhugger Johann Friedrich 
Hännel i København og opsat samme år af sten-
huggerne Johannes Volchmann og Anthon 
Moyses.353 I Herholdts planer for kirkens re-
staurering 1864 dømtes våbenhuset til nedriv-

ning, hvilket skete 1872.354 Som erstatning her-
for indrettedes midtskibets vestligste fag inden 
for den genskabte vestportal til en forhal, som 
dog ikke bruges til daglig. 

Våbenhuset, som senest 1678 benyttedes til 
begravelse (jfr. gravminder),355 afgav mod beta-
ling til kirken desuden lejlighedsvis stadeplads 
til salg af bøger, kobberstik mv., således som det 
kendes fra kirkerne i hovedstaden og andre køb-
stæder.356 Her falbød bogførere fra hele landet 
deres varer, gerne i forbindelse med de to store 
årlige markeder, 20. dagjul (13. jan.) og S. Knuds 
dag (10. juli); endda kom i 1639 Bertil bogbinder 
til S. Knud helt fra Lübeck.357 Endnu i 1700'erne 
praktiseredes bogsalget i S. Knuds våbenhus: 
Således betalte Martinus von Fenden fra Køben-
havn 1716 stadepenge for at stå med sine bøger 
her.358 

Kendskabet til det nedrevne våbenhus' ud-
formning beror på omtale i regnskaber, supple-
ret med en enkelt beskrivelse og afbildninger 
(fig. 229, 236, 241) fra tiden umiddelbart inden 
sløjfningen.359 Endelig er østsidens fundament 
påvist 1993 i forbindelse med kabelnedlæg-
ning.360 På denne baggrund tegner der sig et bil-
lede af en omtrent kvadratisk tilbygning (ca. 
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6,9x6,3 m) i forlængelse af de oprindelige støt-
tepiller, som er blevet fjernet over våbenhusets 
tagryg. Murene var opført af røde teglsten i 
krydsskifte og hvilede på en markstenssyld af 
ca. 165 cm's bredde. 

For at bringe bygningen i harmoni med kir-
ken var sidemurenes nedre del udformet som et 
let fremspringende sokkelparti, skilt fra den 
øvre del ved en kordongesims (»vaterliste«) i 
højde med og svarende til Gisicobygningens. 
Herover havde murene ifølge Damgaard blæn-
dede vinduer, som han dog ikke beskriver nær-
mere, og hvis fo rm hverken fremgår af opmå-
linger eller fotografier; sidstnævnte viser der-
imod, at sidemurene kronedes af en gesims, be-
stående af tre trinvis udkragede skifter, hvoraf 
det midterste var et savskifte (jfr. fig. 229). 

Gavlens udseende efter moderniseringen ved 
midten af 1700'erne er velbelyst gennem de 
ældre afbildninger: Selve den stejle taggavl med 
glatte kamme, muret i strømskifter, var oprin-
delig og havde små vaseprydede fodtinder samt 
en toptinde med segmentgavl.361 Den glatte 
gavltrekant blev brudt af en lille oval loftsglug 

Fig. 229. †Våbenhus ved kirkens nordside, nedrevet 
under restaureringen 1868-75 (s. 305). Udsnit af foto 
fra 1860'erne, j f r . fig. 212. - †Porch on the north side of 
the church, demolished during the restoration 1868-75. 

med sandstensindramning, og endelig sås en 
række murankre, der dannede årstallet »1754« 
samt to gange kronet monogram for Christian 
IV. Hännels rokokoportal var en karakteristisk 
sandstensindfatning med pilastre, hvorover et 
volutformet topstykke, kronet af kartouche 
med Frederik V's monogram; centrum i top-
stykket var et ovalt vindue, som tillige med dør-
fløjens lunette var eneste lyskilde efter vinduer-
nes tilmuring. 

1761 opsatte murermester Cornelius Hansen 
vaser på fodtinderne samt »seiren«, vel et orna-
ment på toptinden. Muligvis holdt de ikke 
længe, for allerede 1789 fik Henrik Scheuer be-
taling for nogle vaser og kugler til »zierat« på 
våbenhuset.362 

Det indre havde ifølge Hancks opmåling (fig. 
236) hvælvet loft, sammensat af et kvadratisk 
grathvælv og en bred rundbue (jfr. †dørfløje, 
fig. 491) mellem de fremspringende støttepiller. 

3) Sydvestre våbenhus. Nedrivningen af kloste-
rets vestre korsgang, som gav adgang til kirkens 
vestligste sideskibsfag (s. 121), blotlagde den 
sydvestre dør, som imidlertid blev opretholdt 
og nu er kirkens daglige indgangsdør (s. 205). 
Tidspunktet for nedrivningen kan ikke fastlæg-
ges med fuldstændig sikkerhed; men murer- og 
smedearbejder i 1643 på »den søndre kirkedør« 
tyder på, at man da fornyede denne indgang, 
som muligvis allerede var forsynet med et vind-
fang mellem trappetårnet og den næstfølgende 
støttepille.363 1680 omtales »det lille våbenhus« 
på sydsiden, og 1731 leveredes 100 tagsten til 
kirkens lille våbenhus ved den søndre side, som 
var afdækket med tegl på taget mellem de flan-
kerende piller.263 I øvrigt betegnes denne ind-
gang snart som det lille våbenhus, snart som den 
»den lille kirkedør ved den søndre side«.364 

I forbindelse med kirkens modernisering i 
1750'erne må der være foretaget ændringer af 
indgangen. Således fik tømrermester Truels 
Lund 1752 betaling for de »buer« (skabeloner), 
man murede på over den lille søndre kirke-
dør.263 Denne ændring angik formentlig kun 
den indre dør mellem vindfang og sideskib; for 
allerede 1764 udhuggede og genopmurede Johan 
Hendrich Gittermann »den dør ved sønder 
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Fig. 230. Prospekt af Odense efter pennetegning i Cornelius Hamsfor t den Yngres bispekrønike, påbegyndt 
1573. Fra venstre m o d højre ses: S. Hans, Gråbrødrekirke, Vor Frue, rådhuset og S. Knud; sidstnævnte endnu 
uden vesttårn, jfr . fig. 109 og 231. KglBibl. - View of Odense after a pen drawing in the Bishop's Chronicle by 
Cornelius Hamsfort the Younger, initiated in 1573. From left to right: St. Hans's Church, Greyfriars Church, Church of 
Our Lady, Town Hall and St. Knud's Church, the latter still without the west tower, cf. figs. 109 and 231. 

side«, der til sidst blev kalket samt »renoveret 
med kvadersten og blændinger«,263 hvilket sva-
rer til fremtoningen på den eneste kendte teg-
ning af vindfangets facade (jfr. fig. 245). O. 1790 
blev det repareret, bl.a. måtte fremspringets ge-
sims ommures og nyt bly pålægges.365 

1750'erne blev bindingsværkshuset fjernet, og et 
vindue indsattes,367 hvorved nogle bogstaver i 
den middelalderlige bygningsindskrift måtte 
flyttes (s. 208). Det fremgår ikke, hvorvidt de 
støttepiller, som flankerer dette fag af sideski-
bet, er opført allerede 1619 eller først 1752. 

† K A L K H U S 

Efter nedbrydningen af sydsidens middelalder-
lige kapel 1619 (s. 277f.) må der være opført en ny 
tilbygning på samme sted, d.e. ud for kirkens 3. 
fag fra vest - uanset der ikke findes omtale heraf 
i bevarede regnskaber. Dobbeltarkaden i det 
vinduesløse fag blev tilmuret på nær en lille flad-
buet dør vestligst i den vestre arkade.366 Denne 
tilbygning må være identisk med det kalkhus af 
bindingsværk, som tidligst nævnes 1671 i for-
bindelse med reparation af nogle støttepiller.263 

Året efter omtales dets »fod og skælværk« som 
forfaldent, og 1677 blev »det gamle kalkhus« 
ved kirken nedtaget og genopsat. 11680 og atter 
1685 reparerede murermesteren tegltagene på 
kalkhuset og »det lille våbenhus« (s. 306). Ved 
en reparation 1715-16 fik det nyt fodstykke og 
stolpe; endvidere nævnes kalkbænken, »som 
kalken slåes på«. Ved kirkens modernisering i 

T I D E N 1536-1618 

De administrative ændringer, som blev en følge 
af reformationen 1536, er tidligere beskrevet (s. 
79f.). Det fremgår således, at kirken indtil op-
rettelsen af S. Knuds sogn 1618 var en integreret 
del af det nu sekulariserede kloster, som længe 
administreredes af den sidste prior, Christiern 
Poulsen, indtil det fra 1574 blev fast lønningsien 
for kongens kansler. Bispen og byens magistrat 
skulle dog også høres i alle vigtige sager kirken 
vedrørende. 

De bygningsmæssige forandringer, som fandt 
sted i denne periode, var betydelige og efterlod 
kirken i en skikkelse, der både i det ydre og det 
indre adskilte den markant fra den middelalder-
lige klosterkirke. Beklageligvis er disse forhold 
særdeles dårligt belyst i det eksisterende kilde-
materiale, og afgørende ændringer, navnlig i det 
indre, lader sig kun indirekte bestemme. 
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Fig. 231. Biskop Karl R ø n n o w foran prospekt af 
Odense, som viser S. Hans kirke til venstre, til højre 
S. Knuds kirke med renæssancetårn og tagrytter, j fr . 
fig. 109 og 230. Udateret pennetegning i Cornelius 
Hansfor t den Yngres bispekrønike, påbegyndt 1573. 
KglBibl. - Bishop Karl Rønnow in front of a view of 
Odense, showing S. Hans's Church on the left, on the right 
St. Knud's Church with renaissance tower and ridge turret, 
cf. figs. 109 and 230. 

Den første sikre efterretning om byggeaktivi-
tet er Christian Ill's påbud til prioren om at gøre 
et allerede påbegyndt tårn færdigt. Som nævnt 
er det imidlertid tvivlsomt, om der hermed sig-
tedes til det nuværende tårn, som snarere daterer 
sig til Frederik II's senere år. 

Kirkens ombygning i 1580'erne. Ved denne tid 
var Odense udset til at være ramme om to mar-
kante begivenheder: Først lenshyldingen 1580 
(fig. 14) dernæst 1584 hyldningen af den ud-
valgte prins Christian (IV), begge begivenheder 
kulminerende i et storslået ceremoniel på det 
nyetablerede Albani Torv (s. 96). Antagelig har 
byens rolle som skueplads for centrale politiske 
begivenheder yderligere aktualiseret et behov 
for at sætte dens største monumentalbygning i 
en mere værdig stand end den, hvori de for-
nemme gæster forefandt den ved lenshyldnin-
gen. 

En omfattende istandsættelse af såvel bygning 
som inventar kunne imidlertid ikke alene finan-
sieres af Knudsklosterets indtægter og krævede 
derfor, at man tilførte midler fra stiftets lands-
bykirker, halvdelen af tienden i 1581 og en tred-
jedel i 1584 (s. 81). Disse tvangsudskrivninger 
kom dog kun modstræbende ind og affødte flere 
rykkerskrivelser, både 1582 og 1583 efter den 
første anmodning og ligeledes i 1584 efter den 
anden. 

Ingen af Kancelliets breve specificerer arbej-
det nærmere: Ifølge det første påbud 28. sept. 
1581 var kirken »meget bygfalden på mur og 
tag«, og ved udskrivningerne i 1584 forud for 
tronfølgerens hyldning hedder det, at nok er 
kirken »kommet temmelig til bygning«, men 
arbejdet har på grund af utilstrækkelige midler 
måttet »standses på halvvejen« (8. jan.) og er 
endnu »ikke helt færdig« (1. juni). Den eneste 
konkrete oplysning vedrører S. Knuds kapel, 
»det gamle kapel nord for S. Knuds kirke«, som 
lensmanden og bispen 15. juni 1582 fik befaling 
til at nedbryde og for materialernes vedkom-
mende anvende til kirkens istandsættelse.266 

Der er under beskrivelsen af tårnet argumen-
teret for, at dette først er blevet opført som led i 
1580'ernes store istandsættelse, men herudover 
synes arbejderne på bygningens ydre først og 
fremmest at have indebåret nedbrydningen af S. 
Knuds kapel og den efterfølgende opmuring af 
en blændmur med vindue og dør i kapellets ar-
kade (jfr. s. 304). 

For interiørets vedkommende var der tale om 
et radikalt opgør med det katolske kirkerum, 
hvis kor med den hævede krypt bag lektoriet nu 
forsvandt og på en ny måde indgik som en inte-
greret del af kirkerummet. Allerede ved årsskif-
tet 1581/82 stod koret under reparation, og det 
var i forbindelse hermed, at man 22. jan. 1582 
stødte på Knud den Helliges skrin (se inven-
tar).368 Muligvis var disse arbejder afsluttet al-
lerede samme år, idet årstallet 1582 også sås på 
den nye altertavle, som lensmanden Niels Kaas 
satte sit navn på (se inventar). 

Vi har ingen nærmere efterretninger om ko-
rets nye skikkelse; men der kan næppe være 
tvivl om, at det var ved denne lejlighed kryptens 
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Fig. 232. Domkirkens ydre o. 1620, set fra sydvest. Den middelalderlige kirke er ændret med opførelse af det 
store renæssancetårn i vest samt tagrytteren, begge formentlig som led i Frederik II's ombygning i 1580'erne 
(s. 283f., 280). M o d syd har et kalkhus af bindingsværk afløst den middelalderlige tilbygning (s. 307), mens den 
senmiddelalderlige klosterfløj endnu ikke er præget af Gymnasiets oprettelse (s. 295). Isometrisk rekonstruktion 
ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1620 seen from the south-west. 

hvælvinger blev slået ned og gulvet sænket 
halvanden meter til et niveau, kun et par trin 
over skibet; endvidere at sideskibene i de tre 
østre fag blev fyldt op og forsynet med gulve i 
forlængelse af de øvrige fags. Østvæggens mid-
delalderlige altre forsvandt ligeledes, og de her-
til knyttede indretninger, dvs. vinduesgluggen 
og de højtsiddende nicher (s. 248), blændedes. 

Den søndre niche forlængedes ydermere ned til 
det nye gulv for herved at skaffe plads til hel-
genskrinene (se inventar). 

Motivet til denne radikale ændring af koret og 
hele interiøret har utvivlsomt primært været li-
turgiske overvejelser: ønsket om at skabe en 
nærmere forbindelse mellem kor og skib. Sam-
tidig har det formentlig også spillet ind, at man 
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Fig. 233. Domkirkens ydre o. 1650, set fra 
nordøst . Foruden renæssancespiret og tagryt-
teren (jfr. fig. 232) er kirkens eksteriør nu præ-
get af to nye tilbygninger på nordsiden. Vå-
benhuset fra 1618-19 i nordvest (s. 305) og Val-
kendorfs kapel, som fra 1633 rejste sig lidt øst 
for det 1582 nedrevne S. Knuds kapel (s. 299f.). 
Isometrisk rekonstruktion ved Mogens Vedsø 
1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1650 
seen from the north-east. 

ved at sløjfe det middelalderlige kryptanlæg på 
en forholdsvis enkel måde kunne etablere grav-
krypter for adel, gejstlighed og velhavende bor-
gere og herved række kirkens anstrengte øko-
nomi en hjælpende hånd. Den tidligste udnyt-
telse af det nye kor til dette formål synes at være 
nedsættelsen af borggreve Christoph von D o h -
nas afsjælede legeme 1584 i en krypt under hans 

endnu bevarede epitafium på sydpillen mellem 
korets 1. og 2. fag (se gravminder). 

Ud over nyindretningen af koret, nedbryd-
ningen af nordkapellet og opførelsen af tårnet 
med dets festlige spir er der endnu en ændring, 
som muligvis kan henføres til 1580'ernes istand-
sættelse. Her tænkes på den †tilmuring af triforie-
buerne, som på nær buerne mod orgelpulpituret 



TIDEN 1618-1748 311 

fjernedes ved Herholdts restaurering (1868-75) 
og således er synlig på adskillige ældre gengivel-
ser (jfr. fig. 234). Den ses her udstyret med en 
lille fladbuet luge, og dette træk kendetegner 
endnu den ubehandlede bagside af blændmuren 
i sydsidens næstvestligste tr iforium (jfr. fig. 
102). Heraf fremgår, at åbningerne har været 
blændet med halvstensmure af genanvendte(?) 
sten lagt i krydsskifte, mens lugen er helstens 
dyb og således har fremspringende stik og van-
ger på bagsiden mod sideskibsloftet. Formålet 
med disse tilmuringer har antagelig været et øn-
ske om at undgå træk i den kirke, som nu i langt 
højere grad end tidligere skulle være permanent 
opholdssted under langvarige prædikener.369 

Muligvis er de sekundære, nu atter lukkede 
glugger i sideskibenes østre taggavle (jfr. fig. 
92, 181) åbnet samtidig med triforiernes o p m u -

ring.370 

Selvom der savnes nærmere oplysninger om 
istandsættelsens omfang, medvirkende hånd-
værkere, bygmester etc., står det klart, at Fre-
derik II's og Niels Kaas' indsats var en markant 
modernisering af den middelalderlige dom-
kirke, som gjorde det berettiget, at man i koret 
opsatte våbenskjolde til minde om konge og 
dronning (se inventar, s. 610). 

T I D E N 1618-1748 

13. maj 1613 udbad Christian IV sig et overslag 
over kirkens tilstand med angivelse af, hvor me-
get der behøvedes for at sætte den brøstfældige 
kirke i stand, navnlig efter at kirken havde lidt 
stor skade på taget og andre steder efter storm 
og uvejr.266 Ved et syn 13. aug. s.å. skønnede 
murermesteren, tømreren og blytækkeren (de 
to sidstnævnte hentede fra Jylland), at istandsæt-
telsen, som omfattede store mængder nyt t øm-
mer, bly og tagsten samt 50.000 mursten, ville 
beløbe sig til 4.000 rdl.371 

Sognekirkens indretning 1618f. Reparationerne 
på kirkens tage mv. er næppe gennemført inden 
oprettelsen af S. Knuds sogn 1618, som navnlig 
sigtede mod at tilvejebringe bedre økonomisk 
grundlag for den udgiftskrævende vedligehol-
delse af den store bygning (s. 79f.). Arbejdet må 

være indgået som led i de betydelige moderni-
seringer af kirken, der fulgte med dens nye sta-
tus som sognekirke, såvel vedrørende bygnin-
gen som dens udstyr (jfr. inventar). De bevarede 
regnskaber giver kun et meget summarisk ind-
tryk af arbejdernes omfang. Det nævnes, at 
tømreren Mads Hansen Dyrebar fornyede et 
spir (vel tagrytteren, s.d.), det brandskadede 
hovedspir (s. 293) samt kirkens tre tage.372 

Adgangsforholdene til kirken blev nyordnet, 
og foran den nordvestre dør rejstes allerede 1619 
et våbenhus (s. 305). For vestfrontens vedkom-
mende blev portalens dørfløj fornyet (se inven-
tar), og muligvis var det først på dette tids-
punkt, man etablerede en udvendig opgang til 
klokketårnet ved at åbne den nordre spindel til 
kirkegården.373 Kirkens sydside mod klosteret 
gennemgik ligeledes forandringer: Samtidig 
med opførelsen af det nye våbenhus blev det 
middelalderlige kapel midt imellem klosterets 
østfløj og vestfacaden endeligt fjernet (s. 277f.). 
Her opførtes i stedet et kalkhus (s. 307). En op-
lysning om, at en pille »wester paa kircken« 
blev afbrudt og en gammel grundvold opgravet 
i foråret 1619, er blevet tolket som reference til 
fjernelsen af de sidste rester af klosterets vestfløj; 
men om arbejdet kan henføres hertil er dog 
usikkert.374 

De ændringer, som blev en følge af Gymnasi-
ets oprettelse 1621, påvirkede både selve kirke-
bygningen og konsistoriet (s. 295). Sløjfningen 
af korsfløjen indebar således, at man kunne ind-
sætte et mere regulært vindue, hvor omgangens 
tag tidligere havde nødvendiggjort en mindre, 
mod vest forskudt lysåbning (jfr. fig. 95). Om 
det nuværende vindue, som er større og mere 
centreret i forhold søndre sideskibs 5. fag, vir-
kelig blev indsat efter korsgangens nedbryd-
ning, er vel tvivlsomt. Det forefandtes i hvert 
fald i 1800'erne, mens en støttepille på det sted 
mellem 5. og 6. fag, hvor korsfløjen stødte op til 
kirken, først kom til ved hovedrestaureringen 
1868-75 (jfr. fig. 245). Der imod blændedes den 
lille dør fra sideskibet til omgangen, hvorfra der 
hidtil havde været adgang til konsistoriet. I ste-
det etableredes 1639 en direkte forbindelse mel-
lem sideskibet og konsistoriet. 
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I trængselsårene under og efter krigene synes 
der ikke at være sket de store bygningsmæssige 
ændringer ud over den mest nødvendige ved-
ligeholdelse af kirkens mure. Det skal dog næv-
nes, at regnskaberne i perioden 1644 til 1666 
mangler. I det omfang der er bevaret oplysnin-
ger fra denne tid, angår de først og fremmest 
vinduer og tage, af hvilke navnlig sidstnævnte 
sammen med tårnspir og tagrytter krævede ide-
lige reparationer, såvel af blytækkerne som af 
murermesteren, i de tilfælde hvor tækningen 
udgjordes af tegl (se s. 354). Men også tagvær-
ker og hvælv måtte fornyes og istandsættes. 
Hvad sidstnævnte angår, måtte et hvælv i søn-
dre sideskib repareres 1686: Man indlagde en an-
kerbjælke »til at binde hvælvingen sammen med 
som var brusten«; endvidere indkøbtes fem 
korsjern, anvendt til et anker »at hænge hvæl-
vingen udi«. 1693 gjaldt det midtskibets hvælv. 
Her indlagde tømrerne ligeledes ankerbjælker, 
og murerne borede huller gennem den tykke 
mur til seks jernankre, foruden at de slog jernki-
ler i de store hvælv, overalt hvor det behøvedes, 
samt udspækkede revnerne.263 

Mere markante ændringer i kirkens fysiog-
nomi i denne periode er den delvise tillukning af 
de to store gavlvinduer. Hvad angår vinduet i 
korgavlen bag alteret, fremtrådte det indtil re-
staureringen 1868-75 opmuret i halv højde (jfr. 
fig. 237, 246) - en ændring, som formentlig skal 
ses i sammenhæng med opstilling af barokalter-
tavlen 1649 (se inventar). Det store vestvindue, 
som allerede afsondredes fra ki rkerummet ved 
tårnets indbygning i 1500'ernes anden halvdel, 
blev 1685 tilmuret på nær enkelte glugger (jfr. 
fig. 209, 239).375 Motivet hertil må have været et 
ønske om at spare reparationer på dette udsatte 
vindue, der alligevel ikke længere havde nogen 
væsentlig funktion som lyskilde. 

1690 opmurede Christen Jensen alle kammene 
på kirkens østende,263 som herefter et århun-
drede endnu bevarede deres middelalderlige 
skikkelse (jfr. s. 320). 

I 1694 gennemførtes en tiltrængt istandsæt-
telse, hvorunder kirkens tage og vinduer blev 
repareret. Arbejderne udstraktes også til tårn-
spiret; men dettes renovering fremgår kun in-

direkte gennem istandsættelsen af fløj stangen og 
indlæggelsen af biskop Kingos digt i den store 
kugle (s.357). Regnskaberne giver derimod et 
detaljeret billede af den altomfattende opfrisk-
ning af kirkerummet og dets inventar (s.d.), 
som udførtes af Johan Christian Zachariassen 
Getreuer (s. 416).263 

1721 traf Magistraten aftale med murermester 
Hans Jørgensen om kirkens istandsættelse på 
mur og tag - arbejder, som nøje specificeredes i 
den bevarede kontrakt.3 7 6 

M O D E R N I S E R I N G E N 1748-54 

27. maj 1748 lod Danske Kancellis oversekretær, grev 
Holstein, biskoppen, Chr. Ramus og s t i f tamtmand 
Chr. Rantzau vide, at Frederik V ved sit besøg i 
Odense kort forinden havde bemærket, at domki r -
kens altertavle, prædikestol, epitafier og andre orna-
menter, som kunne være til dekoration, trængte sær-
deles til istandsættelse med forgyldning og deslige. 
Efter kongens skøn indebar dette næppe nogen særlig 
økonomisk byrde for kirken; det ville der imod »ge-
raade Hans Majestæt til allernaadist velgefall«, at 
denne kirke, der er den fornemste i den hele provins 
og dens hovedstad, og hvor de i stiftet forefaldende 
solemne forretninger formodentl ig foretages, også i 
sin prydelse nogenledes derfor kunne anses.377 

Det kongelige ønske kunne naturligvis ikke siddes 
overhørig. Stiftsøvrigheden spillede bolden videre til 
Magistraten, der opfordrede kirkeværgen til at un-
dersøge omkostningerne gennem afholdelse af en 
række syn, som var afsluttet i november.3 7 8 Syns-
mændene var tømrermester Truels Lund, mure rme-
ster Gotfried Groemann, snedkerne Jens Sørensen og 
Hans Eidorph, klejnsmed Peder Jørgensen og maler 
Christian Hviid. For bygningens vedkommende op-
regnedes nødvendige reparationer af tagværker og 
tagbeklædning, navnlig for tårnspirets vedkom-
mende; endvidere istandsættelse af alt udvendigt 
murværk, som efter udskiftning af formuldede sten 
skulle farves brunrødt og optrækkes med hvide fu-
ger, mens tårnet måtte kalkes (i de blændede vin-
duer), »som det førhen har været«. Endelig påtænkte 
man at ændre tårndøren samt dørene på nordsiden 
foruden at lægge nye gulve af Flensborgsten. Det skal 
tillige nævnes, at overslaget indbefattede et pulpitur i 
sydsiden til s t i f tamtmand Rantzau (s. 602), som nød-
vendiggjorde en udvendig overdækket opgang gen-
nem sideskibet.379 Herefter gik arbejdet i gang, og 
allerede i august 1749 var det indre af kirken og vå-
benhusene nykalket samt hvælvene prydet med 250 
forgyldte stjerner.380 

Snart syntes dog Magistraten med borgmester Au-
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Fig. 234. Indre, set m o d øst. Fortegning af Niels Ringe til litografi 1840, j f r . fig. 477. - Interior to the east. Pen and 
ink drawing by Niels Ringe for lithograph 1840, cf. fig. 411. 

gustus Martfeldt i spidsen at have fattet planer om en 
mere storslået modernisering, der ikke begrænsede 
sig til istandsættelse, men gav kirken et helt nyt og 
moderne præg med udskiftning af vigtige inventar-

stykker (jfr. inventaroversigt s. 417f.). Til at forestå 
opgaven entrerede man med den i Flensborg bosid-
dende murermester Ludwig Henning Schack Neu-
mann, der ankom til Odense med sine svende 
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17. marts 1752,381 men allerede året forinden må have 
fremlagt det forslag, som Magistraten og borgmester 
Martfeldt gik ind for.382 Under alle omstændigheder 
k o m bygmester Philip de Lange fra hovedstaden for 
sent med sit andragende om at medvirke ved den al-
lerede for længst igangværende reparation af »St. 
Crucis Kirche i Odensee«, under hvis gennemførelse 
gudstjenesten afholdtes i Gråbrødre kirke.383 

Den ambitiøse modernisering drænede snart kir-
kens beskedne beholdning af pengemidler, og 
12. april 1752 anmodede borgmester og råd om til-
ladelse til at optage lån af offentlige midler med hen-
blik på arbejdets fuldendelse. Ifølge Magistratens 
»memorial« var status den, at der foruden opsættelse 
af nye pulpiturer og forbedring af stolene var fore-
taget reparation af de hvælvede krypter. Endnu 
manglede dog arbejdet på kirkens »oldgamle vin-
duer« for at opnå bedre belysning samt istandsættelse 
af kirkens brøstfældige mure og tage. Endelig an-
søgte man om tilladelse til at borttage gulvenes lig-
sten og erstatte dem med fliser.384 Kongen meddelte 
9 . juni den ønskede tilladelse, omend med visse re-
striktioner (jfr. gravminder).3 8 5 De ønskede lån viste 
sig snart utilstrækkelige,386 og 1753 fremsendte Magi-
straten fornyet ansøgning om hjælp i fo rm af en 
landsdækkende kollekt. Ganske vist var det byg-
ningsmæssige arbejde vedr. gulve, mure, døre, vin-
duer og sideskibenes tage samt gips- og stenarbejder 
så vidt f remme, at man håbede på at være færdige 
inden vinteren, men endnu resterede foruden vigtige 
inventarstykker og indvendig bemaling (jfr. prædi-
kestol og orgel) det helt brøstfældige hovedtag »af 
400-500 års ælde« samt konsistoriet og den latinske 
skole. Det faldefærdige tårnspir opgav man helt indtil 
videre. Ansøgningen støttedes af Stiftsøvrigheden, 
der understregede, at restaurationen var sket efter 
kongens egen befaling.387 

Endelig 1. søndag i advent 1754 kunne der holdes 
gudstjeneste i den fornyede kirke, som pristes for 
»sin gandske nye Facon« i et samtidigt lejlighedsdigt, 
betitlet »Kong Knuds Tale Om sig selv til Folcket Samt 
Taksigelse Til Monarchen Og Øvrigheden for Sin Kirkes 
Reparation«.388 Restaureringen, som end ikke var helt 
færdig, havde imidlertid ganske slået kirkens øko-
nomi i stykker, og 1756, da man anmodede om (og 
fik bevilget) kollekt i samtlige kirker både i Danmark 
og Norge , opgjordes gælden til 11.000 rdl., og yderli-
gere var der behov for nye 10.000 rdl. ifølge et for-
nyet syn på tårnet og dets faldefærdige spir.384 Borg-
mester Martfeldt, der havde været en drivende kraft, 
blev endda på det nærmeste ruineret og 1763 afsat 
som borgmester. Han måtte endog overlade til rådet 
at afgøre, om man ville refundere hans udlæg til du-
sører, bl.a. til Neumanns svende, der havde strejket i 
september 1752 og truet med at rejse h jem efter kir-
keværgens kritik af en pause mellem klokken 8 og 9 i 

en 14 timers arbejdsdag(!).389 Dusøren havde Mar t -
feldt givet for at hindre, at arbejdet gik i stå på dette 
uheldige tidspunkt, da »det lakkede m o d vinteren, 
ustadigt vejrlig indfaldt, og regnen med stor ulejlig-
hed slog ind gennem vinduer og døre«.263 

D e t s t o r e o g b e k o s t e l i g e a r b e j d e v a r f ø r s t o g 
f r e m m e s t e n m o d e r n i s e r i n g a f k i r k e n s i nd re , 
hv i s g e n n e m f ø r t e r o k o k o p r æ g e n d n u e r f a s t -
h o l d t i C h r i s t e n K ø b k e s t e g n i n g , N i e l s R i n g e s 
t o i n t e r i ø r g e n g i v e l s e r s a m t a f e n r æ k k e f o t o g r a -
f ier f o r u d f o r H e r h o l d t s r e s t a u r e r i n g (fig. 
234-35 , 237). B y g n i n g o g i n v e n t a r ses he r s m e l -
te t s a m m e n til en h e l h e d , de r b e r e t t i g e r d e n 
u n a v n g i v n e l e j l i ghedspoe t s l o v p r i s n i n g e r a f 
»den he le s y m m e t r i « i a n o r d n i n g e n , f r e m h æ v e t 
a f d e n h v i d e g ips , s o m » i g iev ges ta l t P i l l a r e rne 
s t a f f e re r« . D e t e r d e r f o r e t s p ø r g s m å l , o m i k k e 
m u r e r m e s t e r N e u m a n n h a r f o r e l a g t e t p r o j e k t 
til d e n n e he lhed , s o m i de t s t o r e og he le e r b l e -
ve t f u lg t . 3 9 0 A t h a n k u n n e l eve re s e l v s t æ n d i g e 
t e g n i n g e r d o k u m e n t e r e s a f h a n s v i r k s o m h e d i 
F l e n s b o r g , o g k a r a k t e r e n a f d e n he r b e v a r e d e 
d e k o r a t i o n s k u n s t sva re r g o d t til de i d o m k i r k e n 
b e n y t t e d e f o r m e r , n a v n l i g f o r k æ r l i g h e d e n f o r 
g e s i m s e r m e d roca i l l epryde lse r . 3 9 1 P å d e n a n d e n 
s ide k a n de t n a t u r l i g v i s i k k e u d e l u k k e s , a t de r 
h a r v æ r e t e t s a m a r b e j d e m e l l e m N e u m a n n o g 
loka le k r æ f t e r , s å s o m d e n e n t r e p r e n a n t e t ø m -
r e r m e s t e r True l s L u n d , de r r e g n e d e s f o r b y e n s 
f ø r e n d e b y g m e s t e r v e d m i d t e n a f 1700 'e rne . 3 9 2 

Bes t i l l i ngen a f v å b e n h u s p o r t a l e n h o s d e n k ø -
b e n h a v n s k e h o f b i l l e d h u g g e r H ä n n e l (s. 305) v i -
ser, a t i k k e alt v a r g ive t i e n t r e p r i s e til N e u -
m a n n . 

D e t m e s t m a r k a n t e i n d g r e b i d e n m i d d e l a l -
de r l ige b y g n i n g s indre va r en æ n d r i n g af p i l -
le rne , hv i s f r e m s p r i n g e n d e led h u g g e d e s b o r t , 
f o r m e n t l i g i n k l u s i v e s o k l e r n e . I s t ede t g j o r d e 
m a n d e n n e d r e del u n d e r p u l p i t u r e r n e f i r k a n t e d e 

Fig. 235. Prospekt af søndre sideskib, set m o d øst 
med trappen til pulpituret mellem fjerde og femte 
pille i syd (s. 314). Blyantstegning 1835 af Christen 
Købke. Den kongelige Kobberstiksamling. - View of 
the south side-aisle looking east with stairs to the pew gal-
lery between the fourth and fifth pillar on the south side. 
Pencil drawing, 1835, by Christen Købke. 
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m e d k o n k a v t a f s k å r n e h j ø r n e r , h v o r o v e r e n r ig t 
p ro f i l e r e t g e s i m s m e d r o c a i l l e o r n a m e n t e r . D e t t e 
e l egan t s v u n g n e led s l u t t ede sig v i sue l t til p u l p i -
t u r e n e , m e n p å g r u n d a f s y m m e t r i e n v a r d e p i l -
ler i s y d s i d e n , s o m af h e n s y n til r u m m e t s b e -
l y s n i n g i k k e b a r l u k k e d e s tole , b e h a n d l e t på t i l -
s v a r e n d e vis. H e r g a v m a n d e m f o r d e n ø v r e , 
sp ink l e r e dels v e d k o m m e n d e e n k o n k a v a f s k æ -
r ing . H a n c k s p l an (f ig. 236) v iser p i l le rnes æ n -
d r e d e g r u n d r i d s , de r også o m f a t t e d e e t p a r s m å -
n i c h e r i k o r e t s ves t l igs t e pi l lepar . D e t o r n a m e n -
tale s t u k k a t ø r a r b e j d e , s o m også o m f a t t e d e i n d -
r a m n i n g a f ep i ta f ie r (se g r a v m i n d e r ) u d f ø r t e s a f 
b i l l e d h u g g e r e n C a r l E m m a n u e l S c h u p p i u s , de r 
f ik b e t a l i n g f o r g i p s - o g s t e n h u g g e r a r b e j d e . 2 6 3 

S o m n æ v n t b l ev g u l v e n e r egu l e r e t m e d blå o g 
h v i d e m a r m o r f l i s e r i g a n g a r e a l e r n e m e l l e m de 
f o r n y e d e g r a v s t e n ( j f r . g r a v m i n d e r ) , o g ende l ig 
i n d e b a r o p s æ t n i n g e n a f p u l p i t u r e r n e u d h u g n i n g 
i n o r d s i d e n s 5 . a rkade , s o m nu f ik d e n f l a d r u n d e 
f o r m , s o m v a r b e v a r e t f r e m til H e r h o l d t s r e -
s t a u r e r i n g ( j f r . f ig . 197).3 9 3 A f a n d r e , m i n d r e 
æ n d r i n g e r i de t i n d r e k a n n æ v n e s en r e g u l e r i n g 
a f i n d g a n g e n til V a l k e n d o r f s kape l s a m t f j e r n e l s e 
af p r o f i l e r n e i k o r e t s a r k a d e r ( j f r . f ig . 281).3 9 4 

F o r a n d r i n g e r n e i k i r k e n s ydre v a r m i n d r e o m -
f a t t e n d e , m e n d o g i k k e u b e t y d e l i g e . Således s y -
nes s a m t l i g e d ø r e a t v æ r e b leve t m o d e r n i s e r e t . 
Ved s iden a f v å b e n h u s p o r t a l e n o f r e d e s de r m e s t 
o m h u p å v e s t f a c a d e n . H e r f ik d e n b l æ n d e d e h o -
v e d d ø r ( j f r . f ig . 212) f l a d r u n d t b u e s t i k , f l a n k e -
r e n d e p i las t re o g e t v o l u t k r a n s e t t o p s t y k k e , i k k e 
u l ig t v å b e n h u s e t s i n d g a n g . E n d v i d e r e g a v m a n 
t å r n d ø r e n e n ny , her t i l p a s s e n d e f a c o n m e d 
s v u n g e n f r o n t o n ( j f r . f ig . 242) o g å b n e d e s a m t i -
d ig en p e n d a n t til d e n s y d v e s t r e s p i n d e l t r a p p e 
( j f r . f ig . 236) . 3 9 5 

P å l a n g h u s e t s f l a n k e r æ n d r e d e m a n e n d v i d e r e 
d e s m å i n d g a n g s d ø r e m e d deres v i n d f a n g , s a m -

Fig. 236. Grundplan. Målt og tegnet af Johan Hanck 1813 med angivelse af bygningens og inventarets enkelt-
dele. - Ground-plan. Measured and drawn by Johan Hanck in 1813 with indication of the separate parts of the building and 
fittings. a. Altar. b. Pulpit. c. Font. d. Parapet of the organ. e. Sepulchral chapels. f. Main entrance. g. Two minor 
entrances. h. Staircase to pews. i. Confessionals. k. Chancel. I. Two spiral stairways to the tower. m. Extension, containing 
the consistorium, the main lecture hall of the former Gymnasium, the library of the Cathedral School and the diocese. n 
(1-3). Brewery, stables and lavatory of adjoining property. o. Original main entrance, now bricked-up and adorned with 
memorial tablets for merchant Eilschou and wife. p. The churchyard. q. Neighbouring gardens. 
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Fig. 237. Indre, set m o d øst før hovedrestaureringen 1868-75. Stereoskopfot. ved Høegh og Brøns, Møntergår-
den, Odense. - Interior looking east prior to the main restoration 1868-75. 

tidig med at man nedrev det gamle kalkhus ud 
for sydsidens tredje vestligste fag (s. 304f., 307). 
På sidstnævntes plads indsattes nu et spidsbuet 
vindue analogt med de øvrige.396 Da dets stik 
imidlertid herved tangerede den middelalderlige 
bygningsindskrift under gesimsen, måtte en 

række af dennes fliser vige og bogstaverne gen-
skabtes i stedet øst for det nye vindue på en 
sandstenskvader, udført af billedhuggeren Her-
man Jansen (jfr. bygningsindskrift s. 208).397 

Foruden ovennævnte nye vindue blev de mid-
delalderlige åbningers stavværk nu fjernet i 

Danmarks Kirker, Odense 21 

317 
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Fig. 238. Domkirkens ydre o. 1800, set fra sydvest. Ved kirkens fornyelse i 1750'erne er dørene moderniseret, 
kalkhuset på sydsiden fjernet og erstattet af vindue (s. 316f) . Ved samme tid moderniseredes konsistoriet og 
Gymnasiet (s. 297). Spiret opsattes 1783-85 (s. 287) og 1791-92 sænkedes hovedtaget (s. 319). Isometrisk rekon-
struktion ved Mogens Vedsø 1995. 1:600. - Exterior of the cathedral c. 1800, seen from the south-west. 

overensstemmelse med Magistratens »memo-
rial« 1752 og erstattet af smedejernsrammer.3 9 8 

Endelig istandsattes tagene f rem til 1756 med 
bly og glaserede tagtegl, ligesom Rasmus Wolf 
betaltes for udvendig bemaling, herunder op-
maling af den middelalderlige bygningsind-
skrift.399 

Regnskaberne giver endvidere indblik i de be-
tydelige mængder af materialer, som medgik til 
kirkens istandsættelse. Der foreligger således reg-

ninger på teglsten, herunder enkelte og dobbelte 
Flensborgsten, glaserede tagsten og gamle store 
mursten til mure og piller, »hvor de nye sten 
ikke passer med de gamle fuger«. Endvidere kalk 
fra Segeberg til mørtel, sandsten til gesimser, 
gips til stukkaturarbejder samt marmorfliser til 
gulve. Leverandørerne var ikke sjældent uden-
landske. Således indkøbtes ubrændte gipssten 
og glaserede tagsten i Amsterdam foruden Sege-
bergerkalk i Lübeck. Blandt indenrigske leve-
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randører nævnes hofstukkatøren Giuljo Guione 
i København, som leverede 6 tdr. gips, mens 
Johan Jegind sammesteds påtog sig at levere end 
del af marmorfliserne; andre indforskrev man 
fra Sønderborg, ligesom murermester Neumann 
selv medtog en del. Endelig fik man formentlig 
hovedparten af murstenene fra teglværket i Baage 
(Bauge?). De fleste af leverancerne formidledes 
formentlig af lokale købmænd, af hvilke nævnes 
Mattias Kurrelbaum.4 0 0 

T I D E N 1756-1868 

Som ovenfor beskrevet var kirkens økonomi 
overordentlig vanskelig efter moderniseringen, 
der endda ikke havde omfattet den højlig for-
nødne istandsættelse af tårnets spir, som truede 
med at styrte ned. Dette problem lykkedes det 
først efter mange tovtrækkerier at løse 1783-85 
takket være familien Eilschous donation (s. 
284). 

I øvrigt fortæller regnskaberne fra 1700'ernes 
sidste del, som kun delvis er bevaret, om min-
dre istandsættelser på våbenhusene, Valkendorfs 
kapel (s. 304f., 299) og om jævnlig vedligehol-
delse af det udvendige murværk. Således repare-
rede murermester Johan Hendrich Gittermann 
1764 bl.a. kirkens døre, af hvilke vestfacadens 
blev anstrøget med sort og guld. 1774 udførte 
murermester Cornelius Hansen en ny omfat-
tende forbedring af det udvendige murværk: 
Formuldede sten blev udskiftet med nye, bl.a. i 
gesimserne, hvortil benyttedes »store lybske 
mursten«. Endvidere blev der indsat en sokkel 
af huggen sten, omtalt som »et stort antal fliser, 
tilhugget og forankret«. Regningen nævner 40 
stk. fliser, som antagelig var af Nexøsten (jfr. 
istandsættelsen 1809, s. 320). 

Tagets ændring og fornyelse. O. 1790 t o g m a n 
omsider fat på det spørgsmål, som allerede 
havde været aktuelt forud for 1750'ernes store 
modernisering: istandsættelsen af kirkens tag.401 

Som optakt hertil nedtog man tagrytteren (s. 
280) og afholdt 18. jan. 1790 et syn, som i kopi 
er indlagt i regnskaberne med titlen »Copie af et 
af Fyens Tings Vidne over Ste. Knuds Kirke i 
Odense. Dens Bygnings nuværende Mangler og 

Brøstfældighed«. Synet anfører indledningsvis 
de håndværkere, der var truffet aftale med, og 
som var følgende: blytækker Andreas Dähncke, 
tømrermester Johan Adam Weinbrenner, m u -
rermester Niels Pedersen, snedker Christen 
Berthelsen, glarmester Matthias Pflueg og 
klejnsmed Hans Wittroch. 

Den eneste virkelig uopsættelige opgave var 
reparationen af kirkens hovedtag, som ansås for 
at være kassabelt og i fare for udskridning på 
grund af omfattende råd i spærfødder, bindbjæl-
ker og samlinger. Blytækkeren anbefalede, at 
man gjorde tagets rejsning mindre stejl, hvilket 
både ville være materialebesparende og m o d -
virke udskridning af beklædningen. Hvad sidst-
nævnte angik, foreslog man i stedet for den ek-
sisterende blybeklædning kobber, som både var 
billigere, mere holdbart og mindre tyngende på 
tømmerkonstrukt ionen. Forslaget ville inde-
bære, at de østre taggavle afhuggedes efter det 
lavere tags hældning. Man anbefalede endvi-
dere, at reparationen foretoges i to omgange, 
hvorved eventuelt brugbart tømmer bedre 
kunne genanvendes. Hvad angik sideskibene, 
der var blyklædte bortset fra tegl på nogle min-
dre strækninger i nord og øst, måtte dette i lig-
hed med andre behov for istandsættelse afvente 
hovedtagets fornyelse. 

Atter kom finansieringen af en nødvendig 
istandsættelse i hus, takket være en fornyet gave 
fra Anne Marie Becker, Peter Eilschous enke, på 
2.003 rdl.402 Første halvdel af arbejdet med ta-
gets fornyelse, omfattende 24 fag nærmest tår-
net, udførtes 1791 og blev synet 7. nov. Den re-
sterende del forfærdigedes året efter. Arbejdet 
blev ledet af landvæsenskommissær Hans Dre-
yer, og håndværkerne var hovedsagelig de 
samme, som man året forinden havde kontra-
heret med; dog udbetaltes vederlag for tømrer-
arbejdet i 1792 til bygmester Conrad Wesch. 
Mens arbejdet stod på, holdt menigheden guds-
tjeneste i Gråbrødre kirke. 

I modstrid med det oprindelige forslag bibe-
holdt man blytækningen, og man synes også at 
have genbenyttet en del brugbart træ, omend 
det i tømrermester Weinbrenners regning på de 
første 24 fag hedder, at det er oprejst af nyt med 

21* 
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Fig. 239. Ydre, set fra Klingenberg. Tegning af Chri -
stoffer Faber, dateret 26. aug. 1835. Møntergården, 
Odense. - Exterior seen from Klingenberg. 

ankre, veksler, stikbjælker, murlægter, spær og 
stormlægter samt hanebjælker og udvendig for-
skalling. Tømrermesteren fik i øvrigt også be-
taling for et stillads i selve kirken, for at den 
næstvestligste hvælving, som var brøstfældig, 
kunne blive forkilet. Til den nye østgavl, hvis 
gamle kamtakker blev skåret væk, leverede 
stenhugger Lars Nielsen dels kampesten til af-
dækning af de nye glatte kamme, dels toptin-
dens sandstenspostament (med kugle). Endvi-
dere fik hovedtaget på hver side syv små kviste 
med ovale vinduesrammer - et gammelt ønske, 
som muliggjorde lettere adgang til tagfla-
derne.403 Endelig indsattes et vindue øverst i den 
store gavlblænding af hensyn til loftets belys-

ning. Disse arbejder, som udførtes af snedker 
Mathias Christian Hansen og glarmester Pflueg, 
blev anstrøget af maler Dahlin.263 

1801 blev kirkens indre nymalet, takket være 
en ny testamentarisk gave fra madame Eilschou 
(jfr. mindetavle s. 288). Den stod herefter og 
f rem til Herholdts restaurering som et lyst interi-
ør, præget af inventarets staffering.404 

1809 udførte blytækkeren og murermester 
Bardram forskelligt istandsættelsesarbejde. Bl.a. 
var tagenes tilstand så dårlig, at hvælvene på 
grund af indsivende vand måtte udspækkes og 
nypudses adskillige steder, ligesom gulvet sted-
vis måtte omlægges. Det udvendige murværk 
repareredes med udskiftning af smuldrede sten, 
navnlig over soklen, der var sat af »bornholmer 
sten fliser« (Nexøsandsten). Endvidere blev der 
flikket på vinduessmigene, som efter istandsæt-
telsen atter hvidtedes.263 

I årene 1819 til 1826 udførtes adskillige repara-
tioner på kirkens tage og gavle: Tagværket over 
søndre sideskib blev gennemgribende fornyet, 
sideskibenes kamme fik ny afdækning af kam-
pesten. Arbejdet udførtes af kirkens faste hånd-
værkere: murermester P. Kornbeck, tømrerme-
ster Langhoff, snedkermester M. Milo og ma-
lermester D. H. Krüger.405 Som afslutning på 
tagreparationen fjernede man 1828 omsider den 
østligste strækning af nordre sideskibs tag, som 
hidtil havde været belagt med tegl.406 Samtidig 
repareredes kirkens udvendige mure, vindues-
smigene nykalkedes og malermester Krüger 
trak bogstaverne i den middelalderlige byg-
ningsindskrift op (jfr. s. 208).143 

Efter nedbrydningen af Oluf Bagers gamle 
gård (s. 100) blev kirkens nordøstre hjørne nu 
blotlagt og krævede følgelig istandsættelser, li-
gesom hele kirkens østre gavl renoveredes. Ar-
bejdet udførtes efter et af Kirkeinspektionen ap-
proberet forslag, dateret 11.juli 1835: Murene 
forsynedes med ny sokkel af huggen kampe-
sten, og man renoverede to »forfaldne piller, 
hvori Brohms gård havde været indkapslet«. 
Bl.a. havde gårdens lokum(!) været bygget op 
mod hjørnepillen (jfr. fig. 236). Ydermere 
istandsattes vinduerne, som til dels havde været 
muret op.263 
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I årene 1868-75 gennemgik kirken en hovedrestaure-
ring under ledelse af arkitekt J. D. Herholdt , hvorved 
bygningen fik den skikkelse, som endnu i alt væsent-
ligt præger den.407 Udgangspunkte t var en række 
nødvendige istandsættelser, bl.a. af vinduerne; men 
hovedformålet var at bringe bygningen tilbage til 
dens oprindelige skikkelse ved at f jerne senere tiders 
forvanskning af det middelalderlige bygningsværk 
og så vidt muligt genskabe det forsvundne. Restaure-
ringen var oprindelig tænkt endnu mere radikal end 
tilfældet blev; men modstand fra de lokale kirkelige 
myndigheder hindrede en planlagt nedrivning af Val-
kendorfs kapel og konsistoriet samt en række på-
tænkte ændringer, såsom tagets forhøjelse og rejsning 
af et nyt spir. 

Under restaureringen f r e m k o m talrige, arkæolo-
gisk betydningsfulde spor efter ældre indretninger. 
Enkelte af disse blev bevaret og vigtigst heriblandt 
den middelalderlige krypt . Meget blev imidlertid al-
drig registreret eller kendes kun indirekte gennem til-
fældige vidnesbyrd fra samtidige iagttagere. Genud-
givelsen af kunsthistorikeren N. L. Høyens afhand-
ling om kirkens middelalderlige bygningshistorie 
midt under restaureringen, i hvis planlægning han 
havde været en ledende kraft, gav anledning til et 
skarpt opgør om rækkefølgen og tidsfæsteisen af kir-
kens forskellige hovedafsnit (s. 141f.). En frugt af re-
staureringen var tillige omtalen af diverse bygnings-
spor. 

Som det f remgår af nedenstående redegørelse var 
kirkens hovedrestaurering en gradvis proces, hvis en-
delige resultat udkrystalliserede sig som resultatet af 
et sam- og modspil mellem på den ene side med-
lemmerne af Det særlige Kirkesyn, som alle k o m fra 
hovedstaden, og på den anden side de lokale myndig-
heder i Kirkeinspektion og Stiftsøvrighed. Indtil 1870 
bestod Synet af Høyen, bistået af Herholdt og arki-
tekten Chr. Hansen. Af disse havde de to førstnævnte 
allerede i 1840'erne beskæftiget sig indgående med 
kirkens historie (s. 138). Efter Høyens død 1870 ind-
trådte arkæologen, kammerherre J. A. A. Worsaae 
som ny formand og arkitekten Ferdinand Meldahl 
afløste Chr. Hansen. Den drivende kraft i Kirkein-
spektionen var stiftsprovst A . K . Damgaard, der også 
sad i Odense byråd, mens biskop C. T. Engelstoft re-
præsenterede den lokalhistoriske ekspertise i Stiftsøv-
righeden. Begge var de betydelige kendere af byens 

og kirkens historie, hvilket i allerhøjeste grad k o m 
restaureringen til gode. 

Kirkens restaurering k o m først for alvor i gang 
1868 og for det indres vedkommende fra 1872. Dette 
indebar, at den i tre år, fra sommeren 1872 og indtil 
genindvielsen 19.juli 1875 var lukket for menighe-
den, som i denne periode måtte benytte Vor Frue 
kirke. 

Restaureringens forhistorie. D e n 28. j u n i 1862 b l ev 
k i r k e n be s ig t i ge t a f m e d l e m m e r n e a f D e t sær -
l ige Syn , s o m i m e d f ø r af l o v e n af 9 . f ebr . 1861 
o m f a t t e d e S . K n u d s k i rke . 4 0 8 M a n k o n s t a t e r e d e 
e n r æ k k e a k u t t e m a n g l e r , s å s o m u t æ t t e v i n -
duer , n e d s u n k n e g r a v s t e n i g u l v e t m v . D e ledsa -
g e n d e k o m m e n t a r e r k r i t i se re r d e n f o r e g å e n d e 
h o v e d i s t a n d s æ t t e l s e u n d e r F rede r ik V , o g det 
f r e m g å r t yde l i g t , a t m a n s ig t ede m o d a t g e n -
s k a b e »k i rkens o p r i n d e l i g e stil«. I de t i n d r e 
m å t t e således h v æ l v e n e s » s m a g l ø s e påsa t t e s t j e r -
n e r b o r t f a l d e , s o m n o g e t , der e i h ø r e r til de t 
o p r i n d e l i g e « . 

A l l e r e d e i s ine o p m å l i n g e r f r a 1843, n a v n l i g 
l æ n g d e s n i t t e t a f de t i n d r e (f ig. 243), h a v d e H e r -
h o l d t p å p a p i r e t » g e n s k a b t « d e n g o t i s k e k i r k e 
o g b e f r i e t d e n f o r sene re t iders f o r v a n s k n i n g . 
S a m m e ideal u d t r y k k e s i C . O . Z e u t h e n s i n t e r i -
ø r m a l e r i f r a 1862 (fig. 258). S o m e t n ø d v e n d i g t 
r e d s k a b v e d u d a r b e j d e l s e n a f f o r s l ag til en g e -
nere l h o v e d r e s t a u r e r i n g b e h ø v e d e s t e g n i n g e r a f 
b y g n i n g e n , o g disse u d f ø r t e s i s e p t e m b e r s a m m e 
å r a f d e n a r k i t e k t s t u d e r e n d e J . E . G n u d t z m a n n , 
e lev a f H e r h o l d t (fig. 244-46) . 4 0 9 S i d s t n æ v n t e 
h a v d e i m e l l e m t i d e n på K i r k e i n s p e k t i o n e n s o p -
f o r d r i n g p å t a g e t sig a t f o r e t a g e en » k u n s t n e r i s k 
u n d e r s ø g e l s e « a f k i r k e n m e d h e n b l i k p å st i l-
m æ s s i g t k o r r e k t e i s tandsæt te l se r . 4 1 0 

Ved s y n e t 2 4 . j u l i 1863 v a r v i n d u e r n e t æ t n e d e 
o g g u l v e n e b r a g t i o r d e n . A f n y e m a n g l e r p å -
p e g e d e m a n b l . a . de t ø n s k e l i g e i , a t t a g e n e f ik 
s t ø b e j e r n s v i n d u e r i s t ede t f o r de t u n g e og d å r -





Fig. 241. Nordfacade med ændringsforslag. 1:300. Tegnet af J. D. Herholdt 1843. Kunstakademiets Bibliotek. - North facade with proposal for alterations. 



Fig. 242. Vestfacade. 1:300. Tegnet af J. D. Herholdt. Kunstakademiets Bibliotek. - The west facade. 



Fig. 243. Længdesnit m o d syd med rekonstruerede piller. 1:300. Tegnet af J. D. Herholdt 1843. Kunstakademiets Bibliotek. — Longitudinal section looking south with 
reconstructed pillars. 



Fig. 244. Grundplan med rekonstruerede piller. Syd opad. 1:300. Målt og tegnet af J . E . Gnudtzmann, sept. 1862. Kunstakademiets Bibliotek. - Ground-plan 
with reconstructed pillars. South at the top. 

326 
D

A
N

M
A

R
K

S K
IR

K
E

R
 • S. K

N
U

D
S K

IR
K

E 



HOVEDRESTAURERINGEN 1868-75 • OPMÅLINGER OG PROJEKTER 327 

Fig. 245. Sydfacade m o d klostergården. 1:300. Målt og tegnet af J . E . Gnudtzmann, sept. 1862. Kunstakademiets 
Bibliotek. - The south facade, facing the cloister. 



Fig. 246. Tværsnit m o d øst og østfacade. 1:300. Målt og tegnet af J. E. Gnudtzmann, sept. 1862. Kunstakademiets Bibliotek. - Section looking east and east facade. 
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Fig. 247. Tværsnit mod øst og østfacade. 1:300. Signeret af Herholdt 1862. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Section looking east and east facade. 
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Fig. 248. Sydfacade mod klostergården. 1:300. Signeret af Herholdt 1862. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - The south facade 
facing the cloister. 



Fig. 249. Nordfacde med ændringsforslag. 1:300. Signeret af Herholdt 1862. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - North facade with proposal for alterations. 
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Fig. 250. Vestfacade. 1:300. Signeret af Herholdt 1862. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - The west facade. 



Fig. 251. J. D. Herholdts restaureringsforslag, dateret april 1864. Grundplan med angivelse af rekonstrueret murværk. Syd opad. 1:300. Ebbe Lehn Petersens arkiv. — 
J. D. Herholdt's proposal for restoration. Ground-plan with indication of reconstructed brickwork. South at the top. 
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Fig. 253. J. D. Herholdts restaureringsforslag, dateret april 1864. Længdesnit mod syd. 1:300. Ebbe Lehn Petersens arkiv. -J. D. Herholdt''s proposal for restoration. 
Longitudinal section looking south. 



Fig. 254-55. J. D. Herholdts restaureringsforslag, dateret april 1864. 254. Vestfacade. 255. Østfacade . 1:300. Ebbe Lehn Pe 
sens arkiv. - J. D. Herholdt's proposal for restoration. 254. West facade. 255. East facade. 







Fig. 256-57. J. D. Herholdts restaureringsforslag. 256. Tværsnit mod øst, dateret april 1864. 257. Revideret udkast til 
østfacaden, jfr. fig. 255, efter beslutning om at bibeholde eksisterende tag over midtskib, dateret febr. 1866. 1:300. Ebbe 
Lehn Petersens arkiv. -J. D. Herholdt's proposal for restoration. 256. Section looking east, April 1864. 257. Revised proposal for 
the east facade, cf. fig. 255, after the decision to retain the existing roof over the nave, February 1866. 



340 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

ligt fungerende taglemme. I april 1864 - Dan-
marks skæbnetime - fuldførte Herholdt sine 
tegninger til en fuldstændig restaurering af 
S. Knuds kirke ud fra ønsket om så vidt muligt 
at genskabe den oprindelige stil (fig. 251-56). 
Tegningerne viser tydeligere end mange ord, 
hvor radikalt han ville gå til værks: I det ydre 
tænktes alle yngre tilbygninger (konsistoriet, 
våbenhuset og Valkendorfs kapel) fjernet og 
vinduerne restaureret med gotisk stavværk. 
Vest- og nordportalen skulle genskabes, og ho-
vedtaget gøres stejlere som før 1791. Gavlene 
tænktes forsynet med kamtakker, tårnets enkelt-
heder tilpassedes kirkens gotiske stil og afslutte-
des med et spir, der udelod renæssanceelemen-
terne i det fra Braun kendte (jfr. fig. 213). I det 
indre fjernedes alle pulpiturer, og pillernes op-
rindelige profilering søgtes genskabt, ligesom 
tilmuringen af triforierne borttoges til fordel for 
jernstel med blyindfattede ruder. Endelig angav 
Herholdt et vindfang i midtskibets vestligste fag 
til erstatning for det sløjfede våbenhus. - Sam-
menfattende må Herholdts forslag karakterise-
res som et ambitiøst forsøg på at genskabe et 
gotisk monument . Det er dog tydeligt, at han 
var mere kunstner end arkæolog. Det viser be-
handlingen af tårnet, såvel som den trang til har-
monisering, der bl.a. kommer til udtryk i an-
bringelsen af sokkelgesims på korets nordre si-
deskib, vinduer i sideskibets 3. fag og elimine-
ring af højkirkens fortandinger til det planlagte 
tårn over nordre sideskibs 4. fag. 

Hans forslag har utvivlsomt virket overvæl-
dende på de lokale myndigheder i Kirkeinspek-
tion og Stiftsøvrighed, såvel med hensyn til o m -
fang som økonomiske konsekvenser. Ved Sy-
nets sammentræde i Odense 22. juli 1864 bilag-
des uoverstemmelser mht . til spirets istandsæt-
telse (s. 294) og Herholdts tegninger godkendtes 
som grundlag for fremtidige istandsættelsesar-
bejder. Ikke desto mindre nærede man fortsat 
visse betænkeligheder, der kom til udtryk i Stifts-
øvrighedens skrivelse af 8. april 1865, hvori man 
anmodede om Kultusministeriets godkendelse af 
tegningerne som grundlag for fremtidige istand-
sættelser af kirken.411 Det er tydeligt, at skrivel-
sens forfatter, biskop Engelstoft, i lighed med 

Kirkeinspektionens formand, stiftsprovst A. K. 
Damgaard, ikke uden videre godtog Herholdts 
projekt i et og alt. 

Pulpiturernes fjernelse ansås for et spørgsmål, 
der krævede afvejning af de forskellige hensyn 
til restaureringen af »en protestantisk Menig-
hedskirke, der paa een Gang skal tjene den le-
vende Slægt og vidne om Fortiden og paa een 
Gang tilfredsstille den Andagtssøgende og den 
Kunstforstandige«. Men i øvrigt mente biskop-
pen ikke, at spørgsmålet ville blive aktuelt i no-
gen nulevendes tid, da der ikke var udsigt til en 
omfattende hovedrestaurering! 

Hvad angik genskabelsen af kirkens oprinde-
lige ydre, gjorde Engelstoft opmærksom på en 
række vanskelige og tvivlsomme punkter i Her-
holdts tegninger, for så vidt som det erklærede 
mål var at genskabe »det oprindelige«. Således 
var tårnet overhovedet ikke middelalderligt og 
derfor ikke berettiget til at forsynes med et spir, 
»som om det var fra det 14de Aarhundrede«. 
Ydermere havde man undladt at retablere den 
middelalderlige tagrytter. Kirkens nordside skul-
le ifølge tegningen fremstå helt fri. Engelstoft 
betvivlede det æstetisk attraktive heri; men dette 
var under alle omstændigheder hverken natur-
ligt eller oprindeligt. Han havde ingen indven-
dinger mod at fjerne våbenhuset; men såfremt 
man også nedbrød Valkendorfs kapel, ville det 
afsløres, at koret og skibet aldrig havde været 
bestemt til at ses under ét. Bevis herfor var de 
fortandinger og andre spor efter en udbygning, 
der muligvis havde haft form som en tværfløj. 
En gavl på dette sted, hvor støttepiller i m o -
derne forbandt indicerede ændringer, ville 
»bryde Eensformigheden og vilde udfylde sin 
naturlige Plads mellem Chorets Muurforzir in-
ger og Gisicos Inscription«. Ydermere oppone-
rede han mod de små tværgavle over tårntrap-
perne og gjorde endelig opmærksom på, at man 
ved at bevare Valkendorfs kapel også havde m u -
lighed for at opbevare de mange værdifulde pry-
delser (inventar og gravminder), som eventuelt 
ville blive hjemløse i en fremtidig nyordning. 

18. maj 1865 tog Synet til genmæle i en af 
Høyen konciperet skrivelse, som rummer ad-
skillige principielle synspunkter, der fortjener at 
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Fig. 258. Interiør, set m o d øst. Oljemaleri af C . O . Z e u t h e n , 1863, delvis baseret på tegninger af Herholdt , j f r . 
fig. 243. Møntergården, Odense. - Interior to the east. Oil painting by C.O.Zeuthen, 1863. 
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citeres.412 H ø y e n underst regede indledningsvis, 
at tegningerne var vejledende for den hoved-
fo rm, man burde tilstræbe at br inge kirken til-
bage til. Detai lspørgsmål om tilhørernes og 
prædikestolens plads, nødvendig f lytning af 
g ravminder etc. burde afvente t idspunktet for 
sådanne forandringers indtræden. Han under -
stregede samtidig, at k i rkebygningens f o r m 
som kuns tværk ikke var noget udvendigt , som 
vilkårligt lod sig skille fra menighedens dybere 
behov: »Den Sands for Middelalderens Værker, som 
nu allevegne er vaagnet, beroer efter vor Overbeviis-
ning ikke paa en flygtig, forbigaaende Modesmag, 
men er dybt begrundet i hele Tidens Udvikling. Den 
eiendommelig opløftende Stemning, som udtales i den 
gothiske Kirkebygning, virker uafhængig af Confes-
sionen. Vi see overalt i de protestantiske Lande, at 
man deels med stor Iver vedligeholder og istandsætter 
ældre gothiske Kirker, deels endog opfører nye Kirke-
bygninger i gothisk Stiil, da de simple almindelige 
Grundformer ogsaa egner sig for de protestantiske 
Menigheder, saasnart det, der nærmere betegner den 
romersk-catholske Cultus, de talrige Altre, Helgen-
og Legendebilleder osv. udelukkes. Det er kun under 
Forudsætning af at en saadan Sands er vaagnet eller 
dog i Begreb med at vaagne, at vi tillade os at foreslaa 
en Restauration, saaledes som den nu foreligger i Teg-
ning, hvorhos vi tillige skulle bemærke, at denne 
Kirke har sin særegne Character, der vistnok fortjener 
tilfulde at paaskiønnes mellem de ikke mange anseeli-
gere kirkelige Monumenter, som vort Fødeland endnu 
bevarer fra Middelalderen«. 

Heref ter gik H ø y e n over til at k o m m e n t e r e de 
enkelte kr i t ikpunkter . Bibeholdelsen af pulpitu-
rerne ville afgørende forr inge interiørets har-
m o n i og s temning. De var i øvrigt levn af en 
standsopdeling, og erfaringen viste, at fjernelse 
af pulpi turer i andre kirker ikke havde været til 
skade for andagten eller vakt misfornøjelse hos 
menigheden som helhed. Tårnet t i lhørte ganske 
rigtigt en senere tid, men at genskabe vestgav-
lens oprindelige f o r m ansås for umul ig t . I stedet 
havde arkitekten valgt at br inge det i samklang 
med den øvrige bygning , da det nuværende sav-
nede både »Character og Anseelighed«. Tagryt-
teren havde man udeladt af såvel kunstneriske 
som praktiske grunde, men den kunne let an-

bringes, såfremt det ønskedes. Den fo rmodede 
tværfløj på kirkens nordre side var et dunkel t 
punkt , hvor de oprindelige, men aldrig virkelig-
gjorte intentioner ikke lod sig genskabe. D e r -
imod burde man på en passende måde bevare 
såvel for tandingerne som bueslaget. De to tvær-
vendte gavle over tårntrapperne ansås for en 
kunstnerisk nødvendighed. Skriftestolen kunne 
indrettes i sakristiet, og udeladelsen af en m i n -
dre del af Gisicos indskrift var en fejl, som ville 
blive rettet. 

De ledende tanker ved udarbejdelsen af teg-
ningerne havde været: 1) At bevare det opr inde-
lige, som endnu fandtes eller kunne genskabes. 
2) At give senere tilføjelser, f. eks. tårnet, der 
måt te betragtes som uundværl ige, en karakter, 
der harmonerede med den del af bygningen, de 
sluttede sig til. 3) At f jerne sådanne arki tektoni-
ske tilføjelser eller ændringer, der virkede for -
styrrende på det oprindelige indtryk. - H v a d 
sidstnævnte angik, var man fortsat utilbøjelig til 
at mene, at kirken ville vinde ved, at Valken-
dorfs kapel og konsis tor iebygningen bibehold-
tes. Skulle det af hensyn til kirkens b rug anses 
for en nødvendighed at lade dem stå, måt te ka-
pellet på g rund af skrøbelighed nyopføres i sin 
renæssancestil, mens konsistoriet skulle have et 
udseende, som passede til kirkens gotiske stil. 

St if tsøvrigheden svarede 29. juli 1865 ministe-
riet, at man på ny anbefalede Herholdts tegnin-
ger til godkendelse efter at have indhentet en 
erklæring fra Kirkeinspektionen, hvori det 
f remholdtes , at der kunne tages nærmere be-
s temmelse om enkelthederne, ef terhånden som 
de k o m til praktisk udførelse.411 I Kirkeinspek-
tionens skrivelse, dateret 17. juli, understregedes 
det endvidere, at de bestilte tegninger kun o m -
fattede bygningen, samt at hensynet til gudst je-
nestens afholdelse altid måt te gå fo rud for 
kunstneriske hensyn.4 1 3 Ved det kor t for inden 
(10. juli) afholdte syn havde m a n i øvrigt dis-
kuteret spørgsmålet om tagstolens o m b y g n i n g 
og enedes om at lade foretage opmål ing af et fag 
med henblik på det videre for løb (fig. 268). Kir -
keinspektionen var modsat Synet af den opfa t -
telse, at hovedskibets tagstol var i rimelig god 
forfatning, hvo r imod de i hvælvet konstaterede 
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Fig. 259. Vestfacade med alternative forslag til hovedportalen. Et pålimet blad (»b«) viser indgangspartiet i dets 
endelige skikkelse og skjuler et andet (»a«), svarende til Herholdts oprindelige udkast, jfr . fig. 254. Kommen-
teret og signeret af Hansen, Herholdt og Høyen, august 1869. 1:200. Kunstakademiets Bibliotek. - West facade 
with alternative proposals for the main portal. An attached sheet (»b«) shows the entrance in its final form, covering another 
(»a«) corresponding to Herholdt's original proposal, cf. fig. 254. 

revnedannelser naturligvis måt te holdes under 
observation. 

Ligesom Herhold ts tanker om et nyt spir fo-
reløbig havde måtte t udsættes, bøjede han sig 
også i spørgsmålet om genskabelsen af den op-
rindelige tagrejsning og udarbejdede 1866 en re-
videret tegning til østgavlens restaurering (fig. 
257). S a m m e år gennemfør tes en sænkning på 1 
alen af j o r d s m o n n e t og regulering af kirkegår-
den nord for bygningen (s. 110), hvorved kir-
kens oprindelige hø jdeforhold blev f remhævet . 

Ved synet 12.juni 1866 besluttedes det, at byg-
ningen skulle have ny sokkel af hugne sten til 
erstatning for den upassende og nu malplace-
rede. Endvidere ønskedes en ankerbjælke ind-
lagt bag midtskibets gavl for at modv i rke hø j -
ki rkemurenes udskr idning i det østlige fag. Året 
efter var ankerbjælken på plads, og et spræng-
værk mellem midtskibets 2. og 3. fag fra vest, 
hvor bjælkens t ryk havde svækket g jordbuen, 
var under udførelse.3 0 4 

Restaureringen 1868-75. 1868 kunne man ende-
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lig påbegynde en restaurering af kirkens ydre u n -
der tilsyn af arkitekt Carl Lendorf, der i årene 
1864-83 virkede i Odense , hvor hans første op-
gave ved domki rken havde været spirets istand-
sættelse 1865. M a n begyndte med nordre side-
skibs nordvest re hjørne, hvor man rekons t ru-
erede vinduesstavværket med udgangspunkt i 
fundet af en ældre sten.414 Den rigt profilerede 
portal med vanger og stik af glaserede formsten 
blev tillige med det ovenstående rosevindue 
genskabt efter nedbrydningen af Christian IV's 
våbenhus (jfr. fig. 149). Endvidere indsattes en 
sokkel af kampesten forneden i det afrensede og 
skalmurede murværk , hvis gesimser tillige for -
nyedes. 

Året efter fortsat te man med søndre sideskibs 
vestre hjørne, og ved synet 19. juli 1869 f r e m -
lagde Herhold t tegninger til vestportalen, som 
m e d visse ændringer godkendtes af Kirkesynets 
m e d l e m m e r (fig. 259). 

I 1870 gennemfør tes arbejder på tårnet, hvis 
åbninger ændredes i pagt med Herhold ts »goti-
sering« (s. 287); men ved synet 14. aug. 1871 
manglede endnu vestfacadens nedre del med det 
store vindue og portalen. Ef ter Høyens død 1870 
var sammensætningen af Det særlige Syn æn-
dret (se ovf.) . Herved k o m der ny dynamik i re-
staureringsbestræbelserne, og samtidig viste Sy-
net nu forståelse over for ønsket om at bibeholde 
Valkendorfs kapel og konsis tor iebygningen, hvis 
historie Kirkeinspektionens fo rmand , stifts-
provst Damgaard , ne top havde beskrevet.415 

Hidtil havde man kunnet finansiere restaure-
r ingsarbejderne med kirkens egne midler; men 
det stod nu klart, at m e d m i n d r e kirken fik til-
ladelse til at optage betydelige lån, ville arbejdet 
ikke kunne fuldføres inden for en overskuelig 
f remt id . Ligeledes ansås det for mest hensigts-
mæssigt af hensyn til gudstjenestens afholdelse, 
at kirkens restaurering, såvel ude som inde, fo-
regik sideløbende. På denne baggrund a n m o -
dede Kultusministeriet Herhold t om at udar -
bejde et revideret restaureringsforslag med an-
givelse af de økonomiske konsekvenser. Svaret 
forelå 4. marts 1872, og heri rekapitulerede H e r -
holdt restaureringens hidtidige for løb (opgivel-
sen af spirprojektet , hovedtagets forhøjelse) og 

konkluderede, at restaureringen med forbehold 
for uforudsete udgif ter ville beløbe sig til 66.000 
rdl. Heri var taget højde for nye udgif ter såsom 
installeringen af varmeanlæg - samt restaurerin-
gen af Valkendorfs kapel og konsistoriet.411 Kir-
keinspektionens låneanmodning blev særdeles 
velvilligt behandlet af såvel byråd som ministe-
r ium, og efter meddelelse om lånets bevilling 
17. juni s a m m e år kunne arbejdet fortsættes 
uden afbrydelse.416 

Ved synet 30. juli 1872 var vestfacadens portal 
og store vindue genskabt, l igesom samtlige vin-
duer på nordsiden. Arbejdet på østgavlen og 
sydsiden stod for at skulle i gang, og hvad sidst-
nævnte angik, vedtog man at åbne den her 
f r e m k o m n e (sydøstre) dør og i stedet t i lmure 
den eksisterende nordvest for Valkendorfs ka-
pel. På sideskibstagene skulle der lægges kobber 
efter udskif tning af det medtagne tømmer , mens 
man for hovedtagets v e d k o m m e n d e nøjedes 
med reparation af den eksisterende blybeklæd-
ning. Restaureringen af Gisicoindskriften gen-
nemfør tes ligeledes i sensommeren og efteråret 
1872 sideløbende med arbejdet på sideskibenes 
ydre (s. 208). 

I kirkens indre ville pulpi turerne snarest blive 
nedtaget, og af de herved vundne materialer 
tænkte man at opføre en bræddeskillevæg øst 
for prædikestolspillen med henblik på den for t -
satte gudstjeneste. 

U n d e r arbejdet med tømning af kirkens indre 
i efteråret 1872 stødte man uventet på levn af 
den 1582 nedbrudte krypt (fig. 260). 

Ved synet 11. juli 1873 nærmede de ydre arbej-
der sig afslutningen; dog resterede endnu ar-
bejde på dele af nordpor ta len og korets mure . 
Til restaureringen af Valkendorfs kapel blev teg-
ninger (ved Carl Lendorf) f remlagt og god-
kendt; spørgsmålet om adgangen til gravkælde-
ren kunne dog først løses, når der var t ruffet 
endelig beslutning mht . den genopdagede 
kryptkirke, og det s amme gjaldt pillerne nær-
mest koret, hvor man havde opdaget spor af et 
»gammelt sangchor« (sml. fig. 197). I øvrigt var 
genskabelsen af kirkens piller vidt f remskreden 
»hvorved den herlige Kirkebygning, nu f r e m -
træder i sin oprindelige, men længe tilslørede 
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Fig. 260a-b. Tegninger, signeret af Herholdt , og udført efter opdagelsen af korets gotiske krypt i forbindelse 
med restaureringen af kirkens indre 1872 (s. 344). Syd opad. a. Plan og længdesnit af koret i dets daværende 
skikkelse. b. Forslag til kryptens genskabelse. - Drawings, signed by Herholdt and executed after the discovery of the 
chancel's gothic crypt during the restoration of the church's interior in 1872. South at the top. a. Ground-plan and section of 
the chancel at that time. b. Proposal for recreating the crypt. 

Herlighed«. Endelig forevistes udkast til kalk-
malede dekorationer i stil med de gamle spor, 
man havde fundet på midt- og sideskibenes 
hvælv (s. 396). 

Der indledtes nu forhandlinger om tilveje-
bringelsen af de til kryptens genskabelse nød-
vendige midler. Der var enighed om det betyd-
ningsfulde heri, omend Kirkeinspektionen un-
derstregede, at merudgif terne på ca. 10.000 rdl. 
næppe kunne pålignes menigheden, da krypten 
ikke angik gudstjenesten.417 En af Jacob Helms 
forfattet artikel om kryptens historie og betyd-
ning virkede yderligere i positiv retning,418 og 
efter forhandlinger mellem de implicerede m y n -

digheder kunne det ved synet 24. juni 1874 kon-
stateres, at Herholdts tegninger til kryptens 
genopførelse var godkendt og finansieringen på 
plads(?). Forud herfor var krypten blevet tømt 
og de forefundne levn registret på tegninger, da-
teret 23. april 1874 (fig. 162). 

Arbejdet med genopbygningen af krypten 
kunne nu tage sin begyndelse, samtidig med at 
de øvrige arbejder var så godt som afsluttede. 
Det gjaldt restaureringen af Valkendorfs kapel 
(s. 303), opførelsen af »forstuen« i midtskibets 
vestligste fag og den indvendige kalkmaleride-
koration (s. 396). 

Endelig søndag den 18. juli 1875 kunne kirken 
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Fig. 261. Kirkens indvielse, søndag den 18.juli 1875 
(s. 345). Efter Illustreret Tidende nr 826, 25.juli 1875. -
Consecration of the church on Sunday the 18th July 1875. 

indvies i nærværelse af kongefamil ien, der fik 
plads i en særlig stol (se inventar), opfør t over 
en midlert idig bæremur i nordrækkens 5. arkade 
nærmest det hævede kor (fig. 261). Aftenen for -
inden var krypten blevet taget i b rug (fig. 298) 
som r a m m e om de middelalderlige skrin med 
K n u d den Helliges og hans broder Benedikts 
jord iske levninger (se inventar), hvorti l k o m 
gulvets indretning som begravelsesplads for de 
fire m e d l e m m e r af kongefamil ien, der allerede 
siden nedrivningen af Gråbrødre kirke havde 
været overflyt tet til domki rken (se gravminder) . 

Kirken havde ved restaureringen påtaget sig 
en samlet gæld på 156.000 kr. , og lånet var ho -
vedsagelig gået til at betale de lokale håndvær-
kere, der havde udfør t arbejdet. Det var for 
bygningens v e d k o m m e n d e murermes t rene A. 
F. Andersen og N. P. Jørgensen, tømrermes ter 
A. Berthelsen, kobbersmed Chr . Knudsen, 

s tenhugger V. Andersen, bil ledhugger Chr . 
Hintze og malermester August Behrends. De 
mange specielle og of te glaserede formsten , som 
var medgået til genskabelsen af profiler i døre, 
vinduer, piller og hvælvribber, leveredes fra b y -
ens store teglværk, S .Jørgens værk ved fabri-
kant E. E. Schnakenburg.4 1 9 Endelig var der h o -
norarer til Herhold t for hans tegninger og rejser 
til Odense samt til arbejdets daglige leder Carl 
Lendorf.1 4 3 

Vurdering af Herholdts restaurering. Restaurerin-
gen blev af samtiden hilst med begejstring. I den 
indgående beskrivelse af kirkens historie, som 
J. Lauritsen udgav samtidig med genindvielsen, 
prises resultatet med følgende ord: »Der er over 
det hele udbredt en velgiørende Klarhed, og der 
hersker en H a r m o n i og Lethed, som man ikke 
genfinder i nogen anden af vore Kirker. Allerede 
den uafbrudte Følge af Spidsbuer, hvad enten 
man lader Blikket glide hen langs ig jennem H o -
vedskibet, eller man lader det hæve sig op ad 
Siderne til Hvælvingen, drager Øje t og Tan-
kerne uimodståelig efter sig«. Alt dette skulle 
t i lmed ses på baggrund af moderniser ingen un -
der Frederik V, som var »ødelæggende for Ki r -
kens oprindelige, vel g jennemfør te Spidsbue-
stil... og et Vidnesbyrd om den Tids Smagløs-
hed, Mangel paa Kunst fors tand og Agtelse for 
historiske Minder«.4 2 0 

For en nutidig betragtning er det let at kri t i-
sere restaureringens radikalitet, navnlig i fo r -
hold til 1700-tals interiøret. M e n for Herhold t 
og tidens øvrige eksperter k o m et valg mel lem 
at genskabe det oprindelige eller bevare det gamle 
- i større eller mindre omfang - slet ikke på tale. 
Som det er f remgået , lykkedes det dog de lokale 
myndigheder at modif icere hans projekt , og vi 
kan takket være deres stædighed fortsat glæde os 
over Valkendorfs kapel, konsistoriet og sporene 
efter det planlagte tårn på nordsiden. 

Restaureringen af vor største gotiske kirke 
var i sig selv en bedrift , navnlig i betragtning af, 
at man ikke kunne t række på et mere o m f a t -
tende erfaringsmateriale. Den tekniske dygt ig-
hed, h v o r m e d man løste opgaven, bl.a. ved 
fremstil l ingen af de mange forskellige formsten, 
må i sig selv vække beundring. Der er også 
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Fig. 262. Indre af søndre sideskib, set m o d vest, inden tildækningen 1914 af Hilkers kalkmalerier fra 1874 (s. 
396). Foto i Møntergården, Odense. - Interior of the south side-aisle, looking west, before the covering in 1914 of 
Hilker's wall-paintings from 1874. 

grund til at påskønne den gennemgående sober-
hed, som genskabelsen af krypten er et eksem-
pel på. 

Herholdt ejede ikke den arkæologiske be-
vidsthed, som først blev et krav hos en senere 
generation af restaureringsarkitekter. Rekon-
struktionen af fortandingerne til nordtårnet var 
en følge af biskop Engelstofts indvendinger, og 
de lokale myndigheder kan også have talt for 

bevarelsen af andre spor, såsom søndre sideskibs 
dobbeltarkade og vinduesstik til et ældre vindue 
i faget nærmest konsistoriet. Der er også grund 
til at anerkende den arkæologisk bevidste for-
nyelse af Gisicoindskriften, som stiftsprovst 
Damgaard fulgte og kontrollerede (s. 208). 

Ledetråden for Herholdt var hensynet til den 
harmoniske helhedsvirkning. Det fremgår af 
tårnets restaurering, og dette synspunkt kom 
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også i andre tilfælde til at gå på tværs af de af-
vigelser, uregelmæssigheder og forskelle, som 
karakteriserede bygningens oprindelige afsnit. 
Således forsynede han af rent æstetiske grunde 
korets nordfacade m e d en høj sokkel, svarende 
til skibets, og de kamtakker , h v o r m e d han p ry -
dede sideskibenes vestgavle, var heller ikke af-
hjemlede i sikre spor. Fri rekons t rukt ion benyt -
tedes også til udsmykn ingen af vestportalens 
mur f remspr ing , hvor han ganske uhistorisk 
gentog den fra koret kendte kløverfrise. I det 
indre undlod han - muligvis også tilskyndet af 
økonomiske overvejelser - at genskabe de op-
rindelige pillesokler i Gisicoafsnittet og benyt -
tede i stedet s a m m e simple murklodser , som fo-
refandtes i bygningens østre afsnit. 

T I D E N 1875-1990 

Kirken står i dag fortsat præget af Herholdts re-
staurering, og i de mere end hundrede år, som er 
for løbet siden da, har langt de fleste bygnings-
mæssige arbejder haf t karakter af almindelig 
vedligeholdelse. Ledelsen af disse arbejder har 
efter 1880'erne været lagt i hænderne på tre ge-
nerationer i s a m m e familie af arkitekter: Vilh. 
Petersen (1851-1931), hans søn, K n u d Lehn Pe-
tersen (1890-1974) og sønnesønnen, Ebbe Lehn 
Petersen (f. 1928). Vilh. Petersen fulgte som 
medhjælper for Carl Lendorf den store restaure-
ring og bistod bl.a. m e d de tegninger, He lms fik 
udarbejdet (fig. 56-57). 

Følgende arbejder fra perioden kan f r emhæ-
ves: 1885 indrettedes en t rappe fra søndre side-
skib til højkore t med henblik på at skabe mere 
bekvem adgang hertil fra konsistoriesalen. 
Tømmerkons t ruk t ionen udfør tes af A. Berthel-
sen efter tegning af Vilh. Petersen.421 

1902 blev midtskibets vestligste hvælving 
nedtaget og genopfør t på g rund af skrøbelig-
hed, l igesom kryptens østligste fripille 1909 blev 
stabiliseret ved unde rmur ing (jfr. fig. 280), efter 
at man havde konstateret revnedannelser i hvæl-
vet sammesteds som følge af øget belastning og 
t ryk fra altertavlen. 1914 blev kirkens indre kal-
ket m e d t i ldækning af Hilkers dekorat ioner til 
følge.3 0 4 

Kalkningen blev fornyet umiddelbar t efter 
2. verdenskrig og da udstrakt til krypten, hvor 
man indsatte døre i vestvæggen og herved gav 
adgang til to eftermiddelalderlige gravkrypter , 
af hvilke den nordre r u m m e r synlige levn af den 
1946-47 undersøgte frådstenskirke. 1975 blev 
kirken kalket på ny. 

I 1970'erne erhvervede domki rken Stiftsbi-
bliotekets lokaler i klosterets gamle østfløj, og 
der indrettedes heri kontorer , mødesal, konf i r -
mands tue og andre faciliteter (s.299). Ved s a m m e 
tid fornyedes kobber taget på søndre sideskib 
samt tårnspirets beklædning og vindfløj .2 8 0 

G U L V E 

Ved restaureringen 1868-75 blev samtlige gulve 
fornyet , idet man dog genanvendte en række 
Ølandsfliser, som benyttedes dels til det nye 
højkor , dels i våbenhuset.4 2 2 I højkore t er disse 
kvadratiske naturstensfliser skilt af kantstillede 
røde munketegl , hvorved f r e m k o m m e r et git-
terl ignende mønster . I kirkens øvrige afsnit, 
k rypten indbefattet , er gulvene af gule og røde 
sten lagt på fladen, som to og to danner et tæppe 
af diagonalt stillede kvadrater. Langs sideskibe-
nes vægge afgrænses dette møns te rgu lv af tre 
baner røde sten på fladen, og s a m m e gulvbe-
lægning er benyttet til sideskibenes smalle pas-
sage til kapellerne langs t rappenedgangene til 
krypten. 

†Gulve. 1) Middelalderlige gulve: I forbindelse 
m e d udgravningerne 1946-47 registrerede C. G. 
Schultz på sine måleblade (jfr. fig. 66) rester af 
flere gulvlag, af hvilke de dybest l iggende for -
mentl ig repræsenterede sekundære gulve fra 

frådstenskirkens skib. Det te gjaldt de munkes ten 
(30x14x8,5 cm), som lå på fladen op til sydsiden 
af 5. fripilles bundskif ter , 65 cm under nuvæ-
rende gulv. Endvidere kvadratiske fliser, der sås 
over s t rækmuren i arkaden mel lem nordre side-
skib og tværskibet, 47,5 cm under 0-punkt . Sam-
me sted påvistes umiddelbar t over fliserne (39 cm 
under nuværende gulv) en belægning af m u n k e -
sten på fladen, som må antages at h idrøre fra 
Gisicobygningens opførelse. Det te gjaldt utvivl-
somt også de s tumper af munkes ten , lagt på 
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Fig. 263. Indre, set m o d øst. Jacobsen fot. 1903. - Interior, looking east. 

Danmarks Kirker, Odense 23 
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Fig. 264. Udgravning i søndre sideskibs vestende, jfr. 
fig. 66. Rester af frådstenskirkens hjørnepille, set fra 
syd (s. 167). Over den nedbrudte pille er levn af mun-
kestensgulv fra Gisicobygningen (s. 350). C. 
G. Schultz fot. 1947. - Excavation at the west end of the 
south aisle, cf. fig. 66. Remains of the corner pillar of the 
church built of calcareous tufa, seen from the south. Above 
the demolished pillar there are remains of the brick floor of 
the Gisico building. 

utviv lsomt de s tumper af munkes ten , lagt på 
fladen i aksmønster (jfr. fig. 264), som konsta-
teredes 35 cm under nuværende gulv, dels i no r -
dre sideskibs 9. fag, dels ved den nordre h jørne-
pille i vestenden af søndre sideskib. Stenene, der 
bar spor af slid, målte 29x14x7 cm (nord) og 
28x13x8 cm (syd). Tærskelen til våbenhuset ved 
Gisicobygningens sydside (»Benedikts kapel«) 
var lagt af munkes ten (jfr. fig. 204), hvis slidte 
overside lå 39 cm under nuværende gulv. 

Endvidere op tog Schultz 1946 rester af otte 
*gulvfliser (D nr. 13506a-h), hvis fundsteder dog 
ikke er angivet. I bet ragtning af t idspunktet hid-

rører de forment l ig snarest fra krypten. Tre af 
fliserne er trekantede, tre kvadratiske og de sid-
ste to fragmentariske. Den største af de t rekan-
tede måler 13,4 cm i længden, de to mindre ca. 7 
cm. To af de kvadratiske har sidelængde på 5,7 
cm, den tredje 4,2 cm. Alle fliserne bærer spor 
af glasur. På to er den hvidlig og ugennemsig-
tig, på to m ø r k grønlig og på én klar, gullig. 
Der er mørtelrester og tydelige spor af slid. 

2) Eftermiddelalderl ige gulve: Ef ter r e fo rma-
tionen og kirkens fornyelse i 1580'erne prægedes 
gulvene af de mange gravsten over et stadigt 
voksende antal begravelser. Det te afspejler sig i 
regnskabernes oplysninger om reparation af 
sammensunkne gulve, hvis materielle beskaf-
fenhed imidlertid sjældent specificeres ud over 
de flertydige ord »fliser eller sten«;423 dog m o d -
tog murermes ter Hans Jacob Dar 1735 betaling 
for at reparere kirkens gulv med Flensborg-
sten.263 

Ved kirkens moderniser ing i 1750'erne (s. 312) 
blev gulvarealerne fuldstændig omlagte med 
ødelæggende følger for flertallet af kirkens ældre 
gravsten, som blev slebet ned (se gravminder) . 
Karakteren af de nye regulariserede gulve med 
taktfaste rækker af gravsten vekslende med 
Ølandsfliser og kvadratiske klinker f remgår af 

Fig. 265. Forslag til fornyelse af vinduer. Usigneret 
og udateret tegning, formentlig ved Chr. Hansen 
1860 (s.351). Landsarkivet for Fyn. - Proposal for re-
newal of windows. 
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Fig. 266. Forslag til fornyelse af vindue. Usigneret og 
udateret tegning, formentlig ved Chr. Hansen 1860 
(s. 351). Landsarkivet for Fyn. - Proposal for renewal of 
a window. 

interiørbillederne fra tiden før hovedrestaurer in-
gen (jfr. fig. 234-35, 237 og 281). 

V I N D U E R 

Samtlige vinduer blev ved restaureringen 
1868-75 fornyet med nyt stavværk af tegl (s. 
344), hvor imel lem vandret te vindjern, som til-
lige tjener til fastgørelse af de blyindfattede, 
r h o m b e f o r m e d e ruder (fig. 118). 

†Vinduer. De middelalderlige s tavværksvin-
duer, af hvilke gavlenes midtervinduer t i lmure-
des helt eller delvis i 1600'erne (s. 312, fig. 33), 
blev fornyet 1694 i forbindelse med den af bi-

skop Kingo f r e m m e d e hovedrestaurer ing (s. 
312).414 Arbejdets omfang specificeres ikke nær-
mere i de bevarede regnskaber, men det nævnes, 
at b lytækkerne 1693 hjalp glarmesteren over si-
deskibenes tagflader med deres stiger og red-
skaber, imens han »flide« alle de øverste v in-
duer.263 I øvrigt nævner regnskaberne ofte be-
taling til glarmesteren for vinduernes forbedr ing 
med bly og glas.263 

I forbindelse med kirkens store modernise-
ring i 1750'ernes første halvdel (s. 312f.) blev det 
murede stavværk erstattet med smedejernsstæn-
ger, som det var gængs i ældre og samtidigt kir-
kebyggeri .4 2 4 Det f remgår af gengivelser fra ti-
den før Herholdts restaurering (jfr. fig. 212, 234 
og 258), at disse smedjernsstænger i en række 
tilfælde (sideskibenes og korets midtervindue) 
var ud fo rme t i analogi med stavværkssprosser; 
for hø j kirkevinduernes v e d k o m m e n d e var der 
dog blot tale om krydsende lodrette og vandret -
te stænger. 

I 1859 var v induerne så medtagne, at en total 
fornyelse ansås for påkrævet.4 2 5 Året efter forelå 
overslag over glarmesterarbejdet, og den kgl. 
bygningsinspektør , Chr . Hansen, f remsendte 
desuden tegninger til diverse vinduer (fig. 265-
66), hvoraf nogle havde rigt profileret stavværk 
af støbejern(?).426 Chr . Hansens tegninger blev 

Fig. 267. J. D. Herholdts forslag til fornyelse af vin-
duernes stavværk (s. 194, 352). 1:10. Usigneret og u-
dateret tegning. Kunstakademiets Bibliotek. -
J. D. Herholdt's proposal for renewal of the tracery. 

23* 
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Fig. 268. Midtskibets tagstol fra 1791-92 (s. 353). Plan, tvær- og længdesnit ved tømrermester A.Berthelsen 
1863. Kunstakademiets Bibliotek. - The nave's roof from 1791-92. 

dog aldrig virkeliggjort, idet vinduesfornyelsen 
snart kom til at indgå i Herholdts forslag til en 
hovedrestaurering. Her bortfaldt Hansens ny-
gotiske komposit ioner til fordel for en mere 
»korrekt« middelalderform (jfr. fig. 267). 

T A G V Æ R K E R 

Kirkens tagværker er i hovedsagen fornyede i 
eftermiddelalderlig tid. Således blev det store 
tag over langhusets midtskib (fig. 269) helt o m -
bygget 1791-92 (s. 319). Ved denne lejlighed be-
sluttede man at give den nye tagstol, som har to 
lag hanebånd, krydsbånd og langsgående hæn-
geværk ud for spærskoen (fig. 268), en lavere 
rejsning. Sporene af det oprindelige, stejlere tag 

ses dog endnu på vestfacadens inderside mod 
loftet under renæssancetårnet og har været vejle-
dende for Herholdts oprindelige restaurerings-
projekt (jfr. fig. 113, 256). 

Sideskibenes tagstole er også i vid udstræk-
ning fornyet. Således blev 22 brøstfældige fag af 
søndre sideskibs tag fra østgavlen og forbi 
Gymnasiet fornyet 1743, efter at blyet ved en 
storm i februar måned »var opblæst og spole-
ret«; arbejdet udførtes af tømrerne Truels Lund 
og Hans Hviid.263 

I løbet af 1820'erne underkastede tømrerme-
ster Hans Langhoff samme tag en gennemgri-
bende istandsættelse, og for nordre sideskibs 
vedkommende synes tagværket 1824-25 helt 
fornyet, efter at man ved provstesynet 1818 
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Fig. 269. Midtskibets loftsrum, set mod vest. HJ fot. 1992. - Loft of the nave, looking west. 

havde kasseret det under henvisning til brøstfæl-
dighed og indsivende vand, som truede med at 
ødelægge hvælvene.330 

Endnu er der dog bevaret levn af ældre, mid-
delalderligt tømmer, eksempelvis i en række 
spærsko vestligst i søndre sideskib. Oprindelige 
er endvidere hovedtrækkene i selve konstruktio-
nen. Således er murværkets huller til gennem-
løbende st ikbomme, som etableredes i forbin-
delse med stilladsopbygningen (s. 225), efterføl-
gende benyttet dels til skråstivere under spæ-
rene, dels til anbringelse af knægte under de 
langsgående lægter, der bærer spærene mod høj-
kirkemuren. 

T A G B E K L Æ D N I N G 

Kirkens store tag over midtskibet er blytækket 
(omstøbt 1960-61), mens der på sideskibene, tår-
net og Valkendorfs kapel er kobbertage, alle for-
nyet i tiden 1978-84;427 endelig er konsistorieflø-
jen teglhængt. 

Så langt regnskaberne rækker tilbage, dvs. til 
tiden for kirkens overgang til sognekirke, har 

hovedtaget været blytækket. Således befalede 
kongen i skrivelse af 13. maj 1613 borgmestrene 
at fremsende overslag over reparationsudgifter, 
efter at man havde bragt i erfaring, at kirken 
havde lidt stor skade på taget af storm og uvejr. 
1. aug. 1618 gav kongen samtykke til, at kirken 
»for vindfangs og anden årsags skyld« måtte 
tækkes med bly, som sognemændene dog selv 
skulle bekoste.266 Igennem resten af 1600'erne 
og indtil slutningen af 1700'erne rummer regn-
skaberne stadig tilbagevendende udbetalinger til 
blytækkeren for reparationer på kirkens tage og 
spir. Det nye tårnspir, som opsattes 1783-85, 
blev i modsætning til forgængeren kobber-
klædt, og ved fornyelsen af hovedtaget 1791-92 
var det tanken, at blyet også her skulle erstattes 
af kobber - en plan, som imidlertid ikke blev 
virkeliggjort (s. 319). 

For sideskibenes vedkommende er situationen 
lidt mere kompliceret. Således stammer den nu-
værende kobbertækning først fra 1872, da Chr. 
Knudsen i forbindelse med kirkens hoved-
istandsættelse lagde kobber på sideskibenes tage 
og støttepiller, mens hovedtagets blybeklæd-
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ning renoveredes.1 4 3 To år senere, da Valken-
dorfs kapel fornyedes, fik denne t i lbygning lige-
ledes kobber tag (s. 304). 

Så vidt det kan skønnes, var søndre sideskib 
tidligere tækket med bly, bortset fra et kor tva-
rigt mellemspil i 1800'ernes kriseår efter stats-
bankerot ten, da man man udskif tede dette m a -
teriale til fordel for billigere zinkplader.4 2 8 1 838 
fik søndre sideskib på ny tagbeklædning af 
bly.429 

N o r d r e sideskib synes der imod senest fra 
1600'ernes slutning at have stået teglhængt. Så-
ledes forbedrede H e r m a n murermes te r i 1680 ta-
get på nordsiden »inden till og offuer taarn-dø-
ren«, og atter 1690 omtales forbedr inger af »det 
nordre stentag«. 1719 blev der lagt en stor del 
nye tagsten på kirken; men en snes år senere, i 
1738, solgte man på aukt ion kirkens gamle tag-
sten fra nordre sideskib og oplagde i stedet bly; 
dog øjensynlig kun på den vestre del. De 2.000 
glaserede tagsten fra Ams te rdam, som indkøb-
tes 1753 under kirkens store moderniser ing, er 
antagelig benyt tet til andre formål , såsom vin-
duessålbænke el. lign.263 En del af dem blev dog 
alligevel anvendt på kirkens tag: enten over 
konsistoriet,4 3 0 eller nordre sideskib, hvis østre 
del fra kapellet til gavlen åbenbart ikke var ind-
draget i den 1738 udfør te forandr ing fra tegl til 
bly.431 Den østre ende af nordre sideskib, som 
indtil 1835 lå skjult bag naboe j endommen Al-
bani Torv 2 (s. 97f.) var nemlig endnu i 1800'er-
nes første årtier teglhængt. Således reparerede 
murermes te r Bard ram 1809 taget her og lagde 
samtidig tegl på kapellet (jfr. fig. 222), hvis h id-
tidige blytækning i stedet skulle bruges til re-
parationer andre steder.263 Ved provstesynet 
1827 besluttedes det at udskif te det resterende 
tegltag på nordre sideskib enten med bly eller 
zink, da det eksisterende tag ikke kunne holde 
tæt »formedelst det større vandfald(!) fra de hø j -
ere kirketage«; året efter oplagde m a n zinkpla-
der.143 

Ved udgravning øst for koret 1946 op tog 
C. G. Schultz syv s tumper af *middelalderlige tag-
tegl ( N M . inv.nr. D31-32/1995). Fragmenterne, 
hvoraf to med nakke, er 2 cm tykke. Et enkelt 
s tykke har brunlig glasur. 

F A R V E H O L D N I N G 

Kirkens ydre står siden hovedrestaurer ingen i 
teglens røde farve, og kun i dør - og vinduesåb-
ninger, fortrinsvis i Gisicobygningen, veksler 
blanke sten med glaserede (sorte, g rønne og 
brune). Interiøret er helt hvidkalket siden 1914, 
da man ti ldækkede Hilkers ka lkmaler iudsmyk-
ning (s. 396). For kryptens v e d k o m m e n d e blev 
væggene hvidtede 1947 efter afslutningen af u d -
gravningerne. 

Regnskaber og spredte arkæologiske iagtta-
gelser, suppleret med vidnesbyrd fra ældre af-
bildninger, mul iggør en delvis rekonst rukt ion af 
bygningens farveholdning før hovedrestaure-
ringen, navnlig for den eftermiddelalderlige til-
stands v e d k o m m e n d e . 

Ydre †farveholdning. Om den middelalderlige 
situation gælder det, at man ved b rugen af gla-
serede sten, især i muråbningerne , har tilveje-
bragt en accentuering af disse led. Det te kult i-
verede fo rmsprog er navnlig kendetegnende for 
Gisicobygningen, hvor glasering også er benyt -
tet til soklens vandnæsegesims samt indskrif t -
fliserne (s. 194). 

Hvorv id t de uglaserede munkes ten også har 
været f remhævet med bemaling er uvist; men at 
dette har været tilfældet i eftermiddelalderlig tid 
er sikkert. Således står den østre af de to støtte-
piller, som opførtes mel lem 3. og 4. fag i nord 
efter Knudskapellets nedr ivning 1586, endnu 
med rester af rød farve og hvidt fugenet - et 
forhold, der lader sig iagttage fra Valkendorf-
kapellets overetage. 

Rødfarvningen og fugemal ingen af kirkens 
ydre murværk , som navnlig har tjent til at skjule 
de mange flikkede og skalmurede partier, er 
regnskabsmæssigt ve ldokumentere t i tiden mel-
lem 1750'ernes moderniser ing og hovedres tau-
reringen o. 1870. I 1776 omfa t tede kirkeværgens 
liste over materialer til murermesteren således 
bl.a. 110 kander blod(!) og 10 kander god olie til 
farven.2 6 3 Ved en reparation af kirkens sydside 
1851 blev m u r e n farvet og afstreget med 
engelskrødt og kønrøg , efter at forvi trede sten 
var udskiftet , og murf laden afskrabet, udrappet 
og afskuret.143 Denne traditionelle f o r m for 
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murbehandl ing faldt i øvrigt ikke i god j o r d alle 
steder. Således erklærede hofbygmes te r Jørgen 
Hansen Koch, da han 1835 fik forevist planer til 
a fpudsning af kirkens og tårnets ydre, at det 
ikke måt te udføres på denne måde. I stedet 
skulle muren vaskes ren og gnides med murs ten 
af dens egen farve eller masse - en anvisning, 
som dog ikke blev fulgt.2 6 4 

Et andet karakteristisk træk i eksteriørets far-
veholdning, som tillige f remgår af ældre gen-
givelser (jfr. fig. 33, 212 og 222), var hvidkalk-
ningen af gesimser, v induessmige og gavlenes 
vinduesblændinger. Ud over den æstetiske virk-

ning tjente også denne disposition til at maskere 
reparationer af disse led.432 

Endelig var Valkendorfkapellets sandstensfor-
siringer og de nye portal indfatninger, som efter 
moderniser ingen opsattes ved våbenhuset og 
vestfacaden, opmalet med grå stenkulør og sup-
plerende farver på navnetræk og ornamenter . 
1764 istandsatte murermes te r J. H. Gi t te rmann 
vestfacadens dør indramninger med guld og sort 
farve. 1790 fik malermester Wegener betaling 
for at overs t ryge våbenhusportalen med oliema-
ling, mens vestsidens tårndøre opmaledes med 
perlefarve samt gul farve til zirater og inskrip-

Fig. 270. Fransk lilje og udsnit af palmette. †Kalkmaleri på hvælv i Gisicobygningens nordre sideskib (s. 354, 
392). Tegning af August Behrends. - Fleur-de-lis and detail of palmette. †Wall painting on vault in the north aisle of the 
Gisico building. 
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t ion.2 6 3 Ef ter opsætningen af m o n u m e n t e t for 
kirkens velgører Peter Eilschou i den blændede 
vestportal krævedes her yderligere vedligehol-
delse. Således blev portalen marmore re t 1832 og 
på ny 1841, samtidig med at gitteret fik grøn 
oliefarve. 1850 blev inskript ionerne t rukket op 
med sort, den gamle l imfarve afskrabedes og er-
stattedes med oliemaling samt »ganske nyt på-
malede zirater«.143 

Indre †farveholdning. Der vides ikke meget om 
k i rke rummets middelalderlige farver, og de 
iagttagelser, som man i rigt mål havde lejlighed 
til at gøre under hovedrestaurer ingen 1872f. in-
den fjernelsen af gamle pudslag, er ikke regi-
streret. Det er heller ikke oplyst, hvorvidt Hil-
kers n y u d s m y k n i n g af vægge og hvælvpiller tog 
udgangspunkt i reelle fund , svarende til hvælv-
dekorat ionen (s. 397). Det eneste egentlige vid-
nesbyrd om ældre vægbehandl ing er den farve-
lagte tegning, som Herho ld t lod udføre i for -
bindelse med kryptens tømning (fig. 163). Ifølge 
denne synes kryptens vægge at have stået i blank 
m u r uden farvning indtil pillernes vederlags-
højde, hvorover de lave buefelter var hvidtede. 

I betragtning af kirkens langtrukne, etapevise 
bygningshis tor ie har dette enkeltstående eksem-
pel ikke umiddelbar gyldighed for bygningens 
ældre afsnit. Samtidige paralleller til Gisicobyg-
ningen, f. eks. i nord tysk kirkebygger i o. 1300, 
viser såvel interiører opmalet i teglrødt med fu -
genet som hvidkalkning med betoning af arki-
tektoniske detaljer (vægpiller, ribber, stavværk), 
hvor fo r begge mul igheder principielt er til 
stede.433 

Da teglstenskirkens adskilte afsnit omsider 
kunne forenes i 1400'ernes anden halvdel, ville 
det have været naturl igt at lade byggearbejderne 
afsluttes med en (ny)kalkning af samtlige 
vægge. Det te må tillige have været ønskværdigt 
af hensyn til de kalkmalede helgenbilleder, som 
utvivlsomt har smykket væggene. I hvert fald 
stod kirken hvidtet fra og med 1580'ernes 
istandsættelse, da k o n g e m o n o g r a m m e r n e male-
des på korvæggen, og regnskaberne omtaler 
skyggemaleri (»schattering«) (jfr. s .396) . 

Da Johan Christ ian Zachariassen Getreuer 
1694 gav kirkens indre en fuldstændig maler-

mæssig fornyelse (s. 396), omfa t tede dette bl.a. 
(grå)maling af samtlige kapitæler i såvel mid t -
skibet som sideskibene.434 Et karakteristisk led i 
k i rke rummets eftermiddelalderlige udsmykn ing 
var endvidere de stjerner på hvælvkapperne (jfr. 
fig. 234-35, 281 og 295), der forment l ig opsattes 
som led i moderniser ingen ved 1700'ernes 
midte.4 3 5 Denne unders t regning af hvælvenes 
karakter af h immel , som kendes fra adskillige 
samtidige kirkeinteriører,4 3 6 fornyedes flere 
gange,4 3 7 men bortfaldt ved hovedrestaurer in-
gen som noget »smagløst . . , der ej hører til det 
oprindelige«. 438 1868 blev alle stjernehullerne 
tilmuret.1 4 3 Den store træskive under hullet i 
midtskibets 4. hvælv, som ifølge Ringes inter-
iørbilleder (jfr. fig. 281) var bemalet som en sol, 
nævnes tilsyneladende ikke i regnskaberne; men 
den s tammede muligvis også fra moderniser in-
gen i 1750'erne. 

V A R M E O G LYS 

Kirken opvarmes siden 1949 af f je rnvarme, som 
indføres gennem kælderen under Valkendorfs 
kapel og herfra er tilsluttet radiatorer langs 
ydervæggene.4 3 9 

†Opvarmning. Af ældre opvarmningsforans ta l t -
ninger nævnes i inventariet 1684 en jerni ldpande 
til b rug på orgelpulpituret om vinteren.2 6 3 Det 
er først i forbindelse med Herhold ts restaure-
ring, at kirken, bortset fra isolerede tilfælde som 
en kakkelovn i konsistoriet, fik generel o p v a r m -
ning. Ved gulvets lægning fo rud for genindviel-
sen 1875 var der udfør t kanaler til et va rmean-
læg, som installeredes i vinteren 1875 og levere-
des af jernstøberiet Phoenix, Odense. O p v a r m -
ningen skulle ske med d a m p fra et selvstændigt 
kedelhus syd for kirken, som dog først opførtes 
1879-80 samtidig med ligkapellet (s. 122).304 

1893 blev systemet ændret , og der opsattes 
varmerør langs væggene. I forbindelse med klo-
sterets genskabelse og kedelhusets nedr ivning 
blev varmekælderen flyttet til det nyopfø r t e lig-
kapel (jfr. fig. 41), hvorf ra dampen førtes gen-
nem rør i den gamle munkegang og ind i kirken 
ved sydsidens østre dør. 

Kirkens el-installation, som blev gennemgr i -
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bende fornyet 1932,331 afløste en †belysning med 
gas, der kunne tages i b rug efter kirkens gen-
åbning 1875.440 

V I N D F L Ø J E 

1865. På lanternespirets f løjstang er over kuglen 
fæstnet selve vindfløjen, fo rmet som en l indorm 
(fig. 271). Herover prydes stangen af m o n o -
g rammer for Christ ian VII og Christ ian IX samt 
øverst af et kors. Kugle, fløj, navnecifre og kors 
er forgyldt , s idstnævnte lueforgyldt med ægte 
Brysslerguld. 

Selve vindfløjen er forment l ig genbenyttet fra 
den ældre fløj stang fra 1785, mens navnecifrene 
og korset er nyskabelser. Arbejdet udfør tes af 
kobbersmed Christian Knudsen, korsets for -

gyldning af guldsmed R. A. Chris toffersen og 
det øvre af malermester F. Andersen.4 4 1 

Mindedigte. 1) 1694. I forbindelse med spirets 
fornyelse (s. 288) indledte biskop T h o m a s Kingo 
en tradition for at mindes arbejder på spir og 
fløjstang med et digt, hvori han lader kirken tale 
- en videreførelse af Gisicoindskriftens tema (s. 
213). Digtet indlagdes i et kobber rør i den store 
kugle tillige med en fortegnelse over byens da-
værende øvrighedspersoner (amtmand, biskop, 
st if tsprovst, præster, borgmestre , r ådmænd og 
S. Knuds kirkeværge). Denne tradition er til 
dags dato fulgt af fire andre biskopper og tillige 
suppleret m e d navne på de håndværkere, som 
medvirkede ved fornyelse og opsætning af f løj-
stangen.4 4 2 Kingos digt lyder:443 

Dend store Knap paa 
St: Knuds Kircke-Spiir opsat Anno 1694 

indføres saaledes Talende: 

Dend tiid K O N G CHRISTIAN D E N D FEMTE lovlig 

førte 
M O N A R C H E - K R O N E N , og fra Land ald Ufred kiørte, 

CHARLOTT'-AMALIE aff Hessens Fyrste-Blood 
Var D R O N N I N G , hvis Natur var f rom og Eyegood, 

Da FRIDERICH hand var M O N A R C H E - P R I N T Z , og 
Herre 

Til A R F V E - K R O N E N føed, hvis Hierte Gud regiere! 
PRINTZ CHRISTIAN, PRINTZ CARL, PRINTZ 

WILHELM, brødre Tre 
I Live vare da, som Glæde var at see! 

SOPHIA HEDEWIG PRINCESSE Dyders Krone 
Vel værd at sidde paa den Kongelige Throne, 

Hun ogsaa var da qveg, Gud giøre hende stoor 
Og det M O N A R C H E - H U U S ald fuldt aff ævig floor! 

Det Aar blef denne Spiir paa sin Blye-runde Kappe 
Forbedret her og der; JEG, blant de andre Knappe, 

Som HELT og H O F V E D - M A N D , af nye blef pyntet 
ud, 

Og støbt til H E R R E N S - H U U S , som kaldes af Sanct 
KNVD. 

I stolte Vinde, som vil true mig og støde, 
I fæle Tordens Skrald, som mig med Ild tør høde, 

Guds eget Øye skal nok vise Eder aff, 
Saa Jeg opkneysende skal holde mig saa braff, 

At, medens H E R R E N S Røst i K I R C K E N op skal stemme, 
Jeg K O N G E N S NAFN udi min Kobber-Bug skal giemme! 

Men falder Jeg engang, da Reyser mig igien! 
For K O N G E N S skyld, som var G U D S H U U S E S 

STORE VEN. 
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2) 1785. Digt af biskop Jacob Ramus, dateret 
17. sept. 1785, i anledning af opsætningen af det 
nye spir og fløjstang. 3) 1865. Digt af biskop 
C. T. Engels tof t , dateret 12. aug. 1865, i anled-
ning af spirets og fløjstangens fornyelse. 4) 
1926. Digt af biskop A.J . Rud, dateret 10. aug. 

1926, samt af mekaniker H e r m a n Taaning og 
Axel Petersen, forfattet i anledning af fløj stan-
gens istandsættelse og genopsætning ved sidst-
nævnte 18. sept. s.å. 5) 1979. Digt af biskop 
K. C. H o l m i anledning af reparation på spiret 
og fløj stangen:444 

Når tanken går tilbage 
til tiderne, der gik, 
så står de svundne dage 
livagtig for mit blik. 
Jeg mindes trange gader 
og huse bittesmå 
med bindingsværksfacader, 
som trindt omkring mig lå. 

Og lod jeg blikket glide 
langs åen dyb og bred, 
jeg så den sindigt skride 
i landlig frodighed, 
her såes den fynske bonde 
på marken bag sin plov 
og hist de grønne lunde 
i Fruens Bøge skov. 

Jeg husker at jeg hørte 
lidt tramp af hestesko, 
når bøndervogne kørte 
til torvs ad Vesterbro, 
men der blev tyst i gaden 
når aftenrødens fred 
sig sænked over staden 
ved åens grønne bred. 

Men før man rigtig ænser, 
er byen blevet stor, 
den sprængte sine grænser 
og tog den fynske jord, 
ja, drog sin grænsebue 
så langt i marken ud, 
så knap den er at skue 
fra tårnet på Sct. Knud. 

Og her, hvor før var stille 
med duft af hø og hyld, 
da Odense var lille 
og alting var idyl, 
her larmer i mit øre 
trafikken dagen lang, 
så selv jeg knap kan høre 
min kirkeklokkes klang. 

Men midt i folkevrimlen 
med spiret højt i sky 
jeg peger imod himlen 
for folk i denne by. 
Lad andre huse falde -
jeg står, som før jeg stod 
og kalder på jer alle, 
som vrimler om min fod. 

Mens vinter følger sommer 
om tårnet på Sct. Knud, 
og nye tider kommer, 
og gamle rinder ud, 
skal kirkens klokker kalde 
om kap med orglets brus 
og gæstfrit byde alle 
til fest i kirkens hus. 

†Vindf lø je . 1) På Brauns prospekt (jfr. fig. 213) 
ses tårnspiret gengivet med en hane øverst over 
en vandret vindfløj . Det er forment l ig den 
samme, som Johan Zacharias Getreuer malede 
og forgyldte i forbindelse med spirets reparation 
1694. Den omfa t tede »den store knap, Odense 
bys lilje, hanen og et kors«. 1719 smur te b lytæk-

keren gængerne til den store kobberhane, og da 
han gentog proceduren 1730 omtales »hanen, 
kronen og liljen«.263 Vindfløjen over det store 
spir viste således foruden årvågenhedens symbol 
en krone og/eller et kors samt en fløj med lilje 
som hentydninger til K n u d Konge og byens lil-
jesymbol . 4 4 5 Da tagrytterens(?) lanternespir blev 
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nedtaget 1763 (s. 280) omfattede dette også fløj-
stangen, der 1765 opbevaredes på konsistorie-
loftet sammen med en del bly fra spiret og i 
inventariet omtaltes som »en lang jernstang med 
forgyldt hane og kugle og en del jernankre af 
samme«. Her lå den endnu 1788, men omtales 
ikke siden. 1810 solgtes den fra kirkens spir ned-
tagne »skjønt forgyldte, dog forrustede kobber-
lilie«.263 

2) Vindfløjene på de fire små hjørnespir (jfr. 
fig. 9, 213) blev 1720 fornyet for de to østres 

vedkommende, da kobbersmeden Johan Con-
radt »vejede to fløje samt den top, hvormed de 
skulle slåes fast«.263 

3) Tagrytterens vindfløj kendes ikke fra kil-
derne, med mindre der er tale om »en gammel 
jernfløj af den liden spir«,446 som indgik i kir-
kens materialebeholdning 1707 efter en repara-
tion af spiret få år tidligere (s.280). En fornyelse 
på dette tidspunkt ville tilmed forklare afvigel-
serne i tagrytterens gengivelse 1585 og 1762 (fig. 
213, 9); muligvis nedtaget 1763 (se ovf.). 

Fig. 271. Vindfløj, formet som lindorm. 1:25. Tegnet 
af Ebbe Lehn Petersen 1980. - Weather-vane in the 
shape of a dragon. 

LØSE B Y G N I N G S S T E N 

Ved hovedrestaureringen 1868-75 f r emkom flere 
middelalderlige bygningssten, der sammen med 
levn af oprindelige profiler i en række muråb-
ninger dannede udgangspunkt for genskabelsen 
af vigtige arkitekturdetaljer. Således en sten (jfr. 
fig. 267), som blev normgivende for det nye 
vinduesstavværk (s. 344); endvidere ribbesten 
og fragment af pillesokkel i krypten. Som led i 
rekonstruktionen lod Herholdt desuden f rem-
stille en lang række formsten (se ndf.), hvoraf en 
større beholdning nu opbevares i kælderen un-
der ligkapellet sammen med enkelte oprindelige 
(jfr. fig. 273-74). Under restaureringen f rem-
kom øjensynlig tillige to granitsøjler, som nu 
opbevares i Møntergården. 

Ved udgravningerne 1946-47 optog C. G. 
Schultz rester af en større række middelalderlige 
fliser, formsten, tagpander etc., som indsendtes 
til Nationalmuseet. Ved jordarbejder omkring 
kirken gøres fortsat fund af formsten, således 

ved kabelnedlægning 1993 ud for nordportalen. 
Sådanne fund indgår tillige med ældre løsfund i 
Møntergårdens righoldige samling af bygnings-
sten. Her findes også det omfattende materiale, 
som f remkom ved udgravningen i Stiftsbiblio-
teket 1966; sidstnævnte vil dog ikke ikke blive 
omtalt i denne sammenhæng. Hvor intet andet 
nævnes er formstenene af rødlig tegl, ligesom de 
nærmere fundomstændigheder er ukendte, så-
fremt de ikke nævnes. 

1) *To søjler (fig. 272), romanske, af granit. Søjlerne 
har baser med hjørneknopper og terningkapitæler, alt 
i lighed med søjleskafterne groft udført . Søjlerne er-
hvervedes 1882 af Nationalmuseet (inv. nr. D 1748) 
fra en møller Hansen i Lunde, der havde købt dem på 
auktionen over kasserede bygningsager fra S. Knuds 
kirke 1874.447 Desværre rummer auktionsprotokol-
lerne ingen nærmere oplysninger om fundomstæn-
digheder, og det må derfor stå åbent, hvor disse søjler 
oprindelig har fundet anvendelse, enten i selve fråd-
stenskirken (lektorium?) eller i en af klosterets sale. 
Deponeret i Møntergården, Odense, og opstillet i 
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Fig. 272. Romansk *granitsøjle (s. 359). 1:20. Teg-
ning af John Bennetzen 1993. Nationalmuseet, nu 
deponeret i Møntergården, Odense. - Romanesque 
*granite column. 

museumshaven (nr. 147/1941). 2) *Munkesten (fig. 
273a). To sten (28,5x13,5x7 cm), begge med stempel 
for S. Petri teglværk i Lübeck. Skænket Møntergår-
den af menighedsrådet for S. Knuds sogn (inv. nr. 

241/1936) 3) *Vulst (fig. 273b). To fragmenter, den 
ene med mørkegrøn glasur, den anden riffelhugget. 
Ifølge udgraveren af »senromansk karakter« og fun-
det ved udgravning i koret (inv. nr. D 13-14/1995). 4) 
*Vulst (fig. 273c). To fragmenter (inv.nr. D 10-11/ 
1995). 5) *Tungesten (fig. 273d). Sortglaseret på de 
synlige sider. Formentlig fra Gisicobygningen (inv. 
nr. D 19/1995). 6)*Tungesten (fig. 273e). Fragment 
med skabelonsøm (inv. nr. D 29/1995). 7)*Pærestav 
(fig. 273f). 1 hel af den korte udgave og 4 fragmenter, 
hvoraf en af den lange. Pærestaven er tidligst benyttet 
i Gisicobygningen, og på nær en s tump, som fandtes 
i konsistoriet, hidrørte de øvrige fra udgravningen 
ved Gisicobygningens 2. fripille fra vest i nordræk-
ken (jfr. fig. 82). Bortset fra længden afviger typerne 
tillige derved, at »næsen« på to, hvoraf en med skabe-
lonsøm, er smallere (12 mm mod 20). En tredje ad-
skiller sig ved at være af sammenæltet, blegrødt gods 
(inv. nr. D 1-5/1995). 8) *Profilsten (fig. 273g). To 
fragmenter med glasur på de frie sider, optaget 1993 
ud for Gisicobygningens norddør, hvor samme er be-
nyttet (inv. nr. DK 93x2-3). 9) *Profilsten (fig. 273h). 
To fragmenter, fra gravningen i konsistoriet (inv. nr. 
D 6-7/1995). 10) *Profilsten (fig. 273j). To fragmenter. 
På den ene var siderne gradvis afhugget bag m ø r -
telspor. Muligvis fra arkade. Fundet øst for koret 
(inv. nr. D 26-27/1995). 11) *Profilsten (fig. 273k). 
Fundet i søndre sideskib (inv. nr. D 23/1995). 12) 
* Profilsten (fig. 2731). (inv. nr. D 18/1995). 13) *Kor-
dongesims (fig. 273m). To fragmenter, sortglaserede 
på den rundede del. Antagelig fra Gisicobygningens 
høje sokkel (inv. nr. D 20-21/1995). 14) *Stavværks-
sprosse (fig. 273n). To eksemplarer, hvoraf den ene 
med skabelonsøm. Mørtelrester viser, at glasset har 
været forseglet i falsen, og at indersiden har stået 
hvidkalket. Den ene fundet i konsistoriet, den anden 
ved kongestol (inv. nr. D 24-25/1995). 15) *Stav-
værkssprosse (fig. 273o). Fragment, fundet ved kon-
gestol (inv. nr. D 12/1995). Typen kan have været 
benyttet i mellembygningen, og samme type fandtes 
også ved udgravningen i sydenden af klosterets øst-
fløj. 16) *Stavværksvange (fig. 273p). Fragment fra 
konsistoriet (inv. nr. D 22/1995). 17) * Kløverbladsfrise 
(fig. 273r). Fragment, j f r . fig. 158, muligvis fundet i 
koret (inv. nr. D 15/1995). 18) *Gesimssten (fig. 273s). 
Muligvis fra Gisicobygningens sideskib? Fundet i 
konsistoriet (inv. nr. D 16/1995). 19) *Gesimssten (fig. 
273t). Muligvis fra Gisicobygningens støttepiller 
(inv. nr. D 17/1995). 20) Ribbesten (fig. 273u). Typen 
er benyttet i Gisicobygningen, og dette eksemplar 
findes på nordre sideskibs loft. 21) *Ribbesten (fig. 
273v). To fragmenter af samme type, som Herholdt 
fandt ved kryptens tømning (inv. nr. D 8-9/1995). 22) 
*Ribbesten (fig. 273x). Af gulligt gods. Såvel nakken 
som skråfase er f r emk o mmet ved afhugning. Fundet 
ved 5. pille i nord (inv. nr. D 28/1995). 
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Fig. 273. *Formsten, fundet ved udgravninger i domkirken (s. 360). Deponeret i Møntergården, Odense og på 
Nationalmuseet. 1:10. Tegnet af HJ 1995. - Diverse moulded *bricks. 
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Fig. 274. Udvalg af formsten fra hovedrestaureringen 1868-75 (s. 360). 1:10. Målt af Søren Bruun 1993 og tegnet 
af HJ 1995. - Moulded bricks from the main restauration 1868-75. 
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N O T E R TIL BYGNINGSBESKRIVELSE 
s. 131-362 

F O R S K N I N G S H I S T O R I E 

1 J .L. Ussing, red., Niels Laurits Høyens Levned, Kbh. 
1872, 181f. 
2 Høyens bidrag til M u m m e s beskrivelse (Høyen, 
»S. Knud«) synes formidlet gennem Caspar Paludan-
Müller, der selv var medarbejder ved beskrivelsen (se 
s. 140), og fra hvis side tre breve til Høyen findes 
blandt dennes papirer i N M . I det ældste, dateret 
27. juli 1842 (samme dag som Müller undersøgte Gi-
sicoindskriften, j f r . Mumme 62) indleder Müller med 
at minde Høyen »om dit gode Løfte til Cantor 
M u m m e angaaende en Opsats over S. Knuds Kirkes 
Bygning«, hvorefter han meddeler en række mål af 
bygningen, som Høyen øjensynlig har udbedt sig. 
3 Det f remgår af Paludan-Müllers brev af 7. juni 1843 
til Høyen, at de 200 rdl., som M u m m e havde faet 
bevilget til illustrering af sin beskrivelse, skulle gå til 
gengivelser af gravmonumenter , hvorfor Høyens øn-
ske om at lade sin egen artikel illustrere måtte op-
gives. Kun en forenklet gengivelse af Herholdts 
grundplan blev afbildet (Mumme 42). 
4 Høyens papirer i NM omfatter et brev fra Her -
holdt, dateret Hamborg 22. sept. 1843. Det f remgår 
heraf, at Høyen da har modtaget tegningerne og har 
en række spørgsmål, som Herholdt ikke mener sig i 
stand til at besvare. D o g ytrer han sig om en række 
bygningsmæssige forhold, ligesom det fremgår, at 
han bevidst har forsøgt at rekonstruere bygningens 
oprindelige udseende, et mål, som han dog ikke fuldt 
ud har kunnet opfylde. Det er i den forbindelse vig-
tigt at holde sig for øje, at opmålingssættet på en 
række punkter er fortolkende rekonstruktion, ikke 
registrering af faktiske forhold, hvilket er særlig ty-
deligt for længdesnittets vedkommende. 
5 Således hedder det hos Pontoppidan (DaAtlas III, 
441): »Dens Bygning er gothisk og gammeldags, 
nemlig fra Aar 1093, da Indvielsen skeede, efter at 
Bygningen havde staaet paa i 12 Aar«. 
6 Herholdt havde i sit brev til professoren (note 4) 
tolket nordsidens fortandinger og den hermed sam-
menhængende loftsdør som spor af et planlagt tårn 
over nordre sideskibs 4. fag fra øst (jfr. fig. 55). 
Høyen refererede hertil i en note (Mumme 91), men 
foreslog, at det i givet fald kunne have været et tvær-
skibstårn, hvortil han også kunne udpege en engelsk 
parallel (Exeter). 
7 Jfr. Mumme 42, 63 og Herholdts brev til Høyen 
(note 4), hvori det hedder: »At den vestlige Del er den 
senest byggede synes uden for al Tvivl..«. 

8 »St. Knuds Kirke bestaaer nemlig kjendeligen af tre 
Afdelinger, af hvilke den vestlige, større Deel, upaa-
tvivleligt er den yngste. Ene paa denne Deel staaer 
Indskriften, der da vistnok ene vedkommer den, ikke 
den hele Bygning«. (Mumme 63). 
9 C . T . E n g e l s t o f t , »Odense Byes Historie«, FySaml 
2, 1862, 21-31. 
10 Ifølge M u m m e hidrørte tårnet »uden Tvivl fra de 
katholske Tider« (Mumme 47). Engelstoft kunne 
imidlertid med kongebrevet af 19. nov. 1558, som 
Kali Rasmussen havde gjort ham opmærksom på, 
øjensynlig dokumentere dets senere tilkomst. 
11 Artiklen om kirkens tilbygninger u d k o m 1871 
(Damgaard, »Capeller«) og er til dels et led i forfat-
terens succesrige bestræbelser for at bevare Valken-
dorfs kapel og konsistoriebygningen, der begge 
ifølge Herholdts restaureringsforslag burde nedrives 
(jfr. fig. 251 og s. 340). Den grundige undersøgelse 
og filologiske rekonstruktion af Gisicoindskriften ud-
k o m to år senere, j f r . A. K. Damgaard, » O m Ind-
skriften udenpaa Sct. Knuds Kirke i Odense og dens 
Restauration i Aaret 1872«, KirkehistSaml 2,VI, 1872-
73, 795-820. 
12 I brev af 15. maj 1873 fra Ussing til Jacob Helms 
(NM) omtaler Ussing Odenserejsen og skriver end-
videre, at Fenger foruden det nødvendige supplement 
til længdesnittet forfattede et langt »Tillæg« til 2. bind 
af Høyens Skrifter (s. 102-15). »Den er afvigende fra 
Høyen, og ogsaa fra Herholdts; den er maaske ogsaa 
urigtig men den støtter sig dog paa virkeligt Stu-
dium, og jeg tror derfor at jeg, ikke blot af Hensyn til 
min Medarbejder, men ogsaa for Sagens egen Skyld 
har gjort Ret i at optage det saa fuldstændig som han 
ville giøre det«. Fenger selv har langt senere i et sup-
plerende indlæg om kirkens bygningshistorie (jfr. s. 
146 og note 30, 641f.) berettet, at det navnlig var stu-
diet af bygningsprofilernes forskellighed i kirkens 
hovedafsnit, som ledte ham til en anden opfattelse 
end Høyens. 
13 N. L. Høyen, Skrifter ( J .L .Uss ing , udg.) II, Kbh. 
1874, V. 
14 Blandt Helms ' papirer i NM findes hans materiale 
vedr. undersøgelsen af S. Knud, omfat tende breve fra 
Herholdt og Ussing, notebog (nr. 12) fra besøget i 
S. Knud juni 1873 med tilføjelser vedr. krypten fra et 
besøg i 1874 sammen med Herholdts konduktør , ar-
kitekt Carl Lendorf, kalker og tegninger samt kor -
rekturer (af Høyen, »S.Knud«) og særtryk (af Fen-
gers gensvar); endelig en række avisudklip. Det f rem-
går, at Herholdt 6. april skrev til Helms og opfor-



364 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

drede ham til at aflægge besøg i S .Knud for at de 
sammen kunne gennemgå de mange bygningsspor, 
som p.t . var blottede. Helms ' positive reaktion af-
fødte et langt brev af 14. april, hvori mødet fastsattes 
til den 4.-5. juni . Det er i øvrigt først i dette andet 
brev, som Helms har indsat i en korrektur af Høyens 
artikel, at Herholdt omtaler, at Ussing har ladet Fen-
ger udarbejde et »Tillæg« til Høyen. Herholdt kan 
ikke dele Fengers synspunkt, må holde sig mere til 
Høyen og udvikler herefter sin opfattelse af byg-
ningshistorien. 
15 Jfr. DK Ribe 158f. 
16 Helms ' artikel »Krypten i S .Knuds Kirke i Oden-
se« er dateret »Odense, 2den Juli« og tryktes i Fyens 
Stiftstidende den 22. samme måned. Den genoptryktes 
i Berlingske Tidende, no. 199, 28. aug. med en efter-
skrift ved »h«, (kirkeværgen Fr. Wilh. Hey), som un-
derstøtter ønsket om kryptens restaurering, om nød-
vendigt med bidrag fra privat side. 
17 I et langt brev til Helms (NM), dateret 24. okt. 
1873, meddeler Herholdt , at han netop har modtaget 
3. hefte af Høyens skrifter med afhandlingen om 
S. Knud og Fengers »Tillæg«. Han ser nu f rem til det 
følgende hefte med Helms ' opdagelser og bemærk-
ninger, men benytter herefter brevet til at give udtryk 
for sine seneste anskuelser vedr. bygningshistorien. 
Helms har indstreget en række af disse og benyttet 
dem i sin egen artikel, der forelå i korrektur i decem-
ber måned, j f r . breve fra Ussing, dateret 13. og 
18. dec. 
1 8Jacob Helms, »Endnu nogle O r d om S.Knuds 
Kirke i Odense«, Høyens Skrifter (note 13) 475-90. 
19 Helms gjorde i en redaktionel kommentar til sin 
artikel (Høyens Skrifter II, 475, note 1) opmærksom 
på, at han skrev på opfordr ing af Herholdt , med 
hvem han havde gennemgået kirkens for størstedelen 
blottede mure. Endvidere havde restaureringens kon-
duktør, arkitekt Carl Lendorf (jfr. fig. 56-57, og s. 
147) bistået ham. 
20 Her var Helms på linje med Herholdt , der i sit brev 
af 14. apr. 1873 (note 14) bl.a. skrev: »... og jeg troer 
ikke, at nogen Deel af den nuværende Kirke hidrøre 
fra den tidligere Kirke som efter min Mening har væ-
ret af Granit og muligen ligget paa en anden Plads i 
Nærheden«. 
21 Helms selv blev underrettet herom i et brev fra 
stiftsprovst Damgaard, dateret 22. jan. 1874 ( N M ) . 
Helms har selv kalkeret de tegninger af den udgravne 
krypt (fig. 162a-b), som bærer Herholdts påtegning 
og datoen »Kjøbenhavn d. 23. April 1874«; endvidere 
i sin notebog (no. 12) refereret og kommentere t arki-
tekt Lendorfs bemærkninger, formentl ig ved et besøg 
i kirken 9. juni 1874, en dato, som er angivet umid-
delbart inden referatet af Lendorf. 
22 Svaret er t rykt i KirkehistSaml 3, I, 1874-77, 352-57. 
23 I forordet til sin beskrivelse af domkirken, dateret 

maj 1875, anfører forfatteren, J. Lauritsen (Lauritsen) 
som sine hovedkilder M u m m e , Vedel Simonsen, En -
gelstoft og Damgaard, men ikke Fenger. 
24 Lauritsen (s. 9) citerede her etatsråd Herholdt , der 
havde benyttet denne betegnelse i et foredrag om kir-
ken i »Fyns Stifts literære Selskab«. 
23 Jfr. Damgaard (note 11) 818f. Helms havde i øvrigt i 
sit indlæg i Høyens Skrifter (II, 481, note 1) korrigeret 
Damgaards opfattelse af t idspunktet for teglstenens 
indførelse samt teknikkens påståede engelske oprin-
delse; men som nævnt ovenfor (note 23) har Laurit-
sen ikke kendt Ussings udgave af Høyens Skrifter 
med Fengers og Helms ' indlæg. 
26 Engelstoft (Byhistorie 40, note 1) refererede o m h y g -
geligt Lendorfs opfattelse af bygningshistorien med 
sammes tilladelse. Udgangspunktet for Lendorf var 
hans opfattelse af kryptens vægpiller som værende 
sekundært indmurede (jfr. fig. 163). Heraf sluttede 
han, at kryptens lave arkader var oprindelige åbnin-
ger m o d et sideskib (muligvis med pulpitur) og 
tænkte sig, at der havde været et fladt træloft i 
triforieniveau. Hvor langt denne kirke havde strakt 
sig vestover kunne ikke afgøres, men det højerelig-
gende terræn her havde medfør t en planændring, 
hvorefter gulvniveauet hævedes ved indbygning af en 
krypt. 
27 Henvisningen følger umiddelbart efter referatet af 
Lendorfs hypotese (note 26), og man kan gætte på, at 
den »anden kunstkyndige« er Jacob Helms. Sporene 
af den ældste kryptkirke markerede sig ifølge refera-
tet i bueslag i vestenden af den nuværende krypt . 
Herfra strakte der sig i flugt med højkoret murs tyk-
ker ind under kirkens mellemparti; men da den nu-
værende kirkes piller hvilede herpå, var det ikke m u -
ligt at undersøge dem nærmere. 
28 Henry Petersen fremsatte sin teori omkring for-
holdet mellem de tre kirker (trækirken S. Maria, gra-
nitkvaderkirken S.Albani og teglstenskirken S.Knud) 
i artiklen »St. Albani-Kirken og St. Knuds-Kirken i 
Odense«, Berlingske Tidende, 26. febr. 1886. Artiklen 
aftryktes i Fyens Stiftstidende, 2. marts og foranledi-
gede her, i avisen fra 11. marts, en kritisk kommenta r 
ved »n« (Damgaard?) til forfatterens opfattelse af de 
to stenkirkers tårne. Et gensvar fra Henry Petersen 
tryktes i Stiftstidende dagen efter, 12. marts. 

I bogen om Helgenskrinene refererede G. Burman 
Becker teorien i en note til sit forord og understre-
gede, at de hermed forbundne spørgsmål først kunne 
få sin endelige løsning ved supplerende udgravninger 
i ruinen af S. Albani kirke. Henry Petersen gentog sin 
teori i »St. Albans Relikvier i Odense«, ÅrbOldkHist, 
1886, 374f. 
29 Jfr. den i note 28 anførte artikel i Fyens Stiftstidende 
11. marts 1886; endvidere rigsarkivar A . D . J ø r g e n -
sen, som til trods for sin indgående kritik af Henry 
Petersens opfattelse af helgenskrinene (jfr. s. 430) nok 
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mente, at dr. Petersen havde ret i sin påstand om 
Knudskirkens forholdsvis sene opførelse og derfor 
»har indlagt sig stor fortjeneste af dette vigtige punkt 
i vor kirkebygningshistorie«, j f r . ÅrbOldkHist 1887, 
141. 
30 L. Fenger, »Nyt Indlæg i Striden om Tidsfølgen 
ved Opførelsen af St. Knuds Kirke i Odense«, Kirke-
histSaml 4, IV, 1895-97, 641-71. Foredraget er endvi-
dere refereret i Arkitekten 2, 1895-96, 272-73. 
31 Fenger (note 30) 664. 
32 A. K. Damgaard, » O m Korets Alder i St. Knuds 
Kirke«, KirkehistSaml 4, IV, 1895-97, 672-77; endvi-
dere samme: » O m St. Knuds Kirkebygnings Histo-
rie«, Fyens Stiftstidende, 29. aug. 1896. 
33 Muligvis er der tale om de teglmurede pillefunda-
menter, som også var blottede ved udgravningerne 
1946-47 (jfr. fig. 82). 
34 Jfr. brev til Nationalmuseets direktør Viggo Mol-
lerup af 8.nov. 1908. 
35 Trap, 4. udg. , 334. 
36 Jensen, »Bygningshistorie«. 
37 Frådstensmurværket i krypten fremdroges 1874 
(jfr. fig. 75, 162a-b) og blev bl.a. studeret af Jakob 
Helms (notebog 12), der i sit værk om tufstenskir-
kerne kort omtalte dette forhold. Han nævnte endvi-
dere fund af kalktuf (dvs. frådsten) ved udgravningen 
til rådhusets søndre fløj (1880) og til Industriforenin-
gen (1890); sidstnævnte tillige sammen med byg-
ningsdele af granit, s tammende fra en kirke. Helms 
undgik at tage stilling til Henry Petersens tese, men 
fremhævede dog, at Knud den Helliges stenkirke i 
Odense efter al sandsynlighed måtte have været af 
frådsten, j f r . Danske Tufstenskirker I, Kbh. 1894, 110f. 
38 Jfr. indberetn. maj 1915 ved Mackeprang, der kaldte 
fundamenterne øst for teglstensgavlen »ret uforstaae-
lige«. 
39 Denne sammenhæng var ved samme tid nævnt af 
Johnny Roosval, Den baltiska Nordens Kyrkor, U p p -
sala 1924, 138. Sidstnævnte er i øvrigt på dette punkt 
afhængig af Ewer t Wrangel, »Tegelarkitekturen i 
Norra Europa och Uppsala domkyrka«, Antikvarisk 
Tidskrift för Sverige 15, Stockholm 1906, 83. 
40 Beckett, DaKunst II, 16-20. 
41 Opmålingsarbejdet kan via ansøgninger, bevillin-
ger og statusrapporter, navnlig for perioden 1929-35, 
følges i Ny Carlsbergfondets og N M ' s arkiver. 
42 Jensen, »Bygningshistorie« 498. 
43 Ifølge Palle Møllers ansøgning af 28. maj 1935 til 
Ny Carlsbergfondet nævnes som begrundelse for øn-
sket om en forhøjelse af honoraret , at han siden sam-
arbejdet med Mark-Nielsen ophørte havde gennem-
ført væsentlige dele af opmålingsarbejdet, den over-
vejende del af optegningen samt hele den grafiske 
fremstilling. Det bør dog nævnes, at ikke alle de af-
leverede tegninger i opmålingssættet, der omfattede 
14 blade med helheder, 1 ark detaljer og 3 kalker af 

Gisicoindskriften var helt færdiggjorte i tusch. 
44 Jfr. Sten G. A. Anjou, Heliga Korsets Kyrka i Dalby 
samt de älsta kyrkorna i Lund, Roskilde och Odense, Gö-
teborg 1930, 167-68. Anjou kendte ikke Jensens rede-
gørelse og henholdt sig alene til Ælnoths krønike 
samt oplysninger hos Helms (note 37) om fund af 
frådsten. I 4. udg. af H. Rasmussen, Vejledning for Be-
søgende, 1934, refereredes den Fengerske tolkning af 
kirkens bygningshistorie kort, mens resterne af fråd-
stenskirken ikke omtaltes. Så sent som 1956 kunne 
man læse, at Henry Petersens opfattelse, ifølge hvil-
ken S .Knuds kirke opførtes på jomfruel ig grund, 
havde vundet »almindelig tilslutning, indtil nye un-
dersøgelser (d.e. Schultz') totalt ændrede billedet«, 
jfr . Erling Albrechtsen, i FyMi 1956, 206. 
45 Jfr. Vilh. Lorenzen, De gamle danske Domkirker, 
Kbh. 1948, 37. Se endvidere to breve fra Lorenzen til 
Schultz, dat. 3.sept . og 25 .okt 1946 (NM). 
46 Iflg. notitser i dagspressen regnede Schultz med at 
fortsætte udgravningerne på domkirkepladsen vest 
for den nuværende kirkes facade (Fyens Stiftstidende, 
12. nov. 1948), og lokalt undrede man sig over, at 
arbejdet tilsyneladende var gået i stå (Fyens Stiftsti-
dende, 11.maj 1949). I 1950 annonceredes nært fore-
stående udgravninger (Fyens Tidende og Middelfart, 
Socialdemokraten, 31.juli), som dog aldrig kom i 
gang. 1952 eller 53, da fortovskanten m o d Klingen-
berg rykkedes tilbage m o d kirken, registrerede 
Schultz tilfældigt på gennemrejse middelalderlige 
fundamenter ud for nordre sideskibs vestfacade, j f r . 
skitseplan i N M . Schultz beskæftigede sig senest med 
spørgsmålet i 1956, da kontorchef H. V. Holst fra 
stadsingeniøren i Odense registrerede fundamentre-
ster i forbindelse med kabelnedlægning foran kirkefa-
caden og udfærdigede en tegning, som tillige med 
fotografier tilstilledes Schultz, der på dette grundlag 
supplerede sin teoretiske rekonstruktion af kirkens 
vestafslutning. 
47 Fyens Stiftstidende 4. juli 1946, Fyns Tidende 13. aug. 
1946 og Socialdemokraten, 13. aug. 1946. 
48 Schultz udfærdigede i november 1946 en kortfattet 
rapport om udgravningen og dens hidtidige resulta-
ter som bilag til en ansøgning af 30. nov. til Ny 
Carlsbergfondet om støtte til udgravningens fortsæt-
telse. 
49 Jfr. Meddelelser fra Foreningen til gamle Bygnin-
gers Bevaring 1948 (indlagt redegørelse for forenin-
gens virksomhed 1.april 1947 - 31. marts 1948). Til 
den af Harald Langberg redigerede håndbog Hvem 
byggede hvad skrev C. G. Schultz en kortfattet beskri-
velse af kirken, som ikke kaster lys over forfatterens 
teorier. 
50 Harald Langberg har mundtl igt bekræftet, at hans 
korte omtale i værket Danmarks Bygningskultur I, 
Kbh. 1955, 46-47 er gennemlæst og godkendt af 
C. G. Schultz. I øvrigt henviser både Langberg og 
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Horskjær til Schultz' utrykte foredrag fra 1948 (note 
49). 
51 Det arkæologiske holdepunkt herfor så Schultz i 
den omstændighed, at de vestlige dele af kryptens 
langmure tilsyneladende havde været gennembrudte, 
omend senere atter lukkede, j f r . redegørelsen til Ny 
Carlsbergfondet (note 48). 
52 DK KbhAmt 3, 1295 samt fig. 14. 
33 På en kopi af sin rekonstruktionsplan fra 1946-47 
indtegnede han en fremspringende forhal af samme 
bredde som midtskibet mellem kvadratiske flanke-
tårne i forlængelse af sideskibene. Han udstyrede den 
med grathvælv, båret af de to fra kirken hidrørende 
granitsøjler, som i dag fmdes på Møntergården (s. 
359, fig. 272). Ifølge egenhændig påskrift var dette 
vestparti en »teoretisk rekonstr. febr. 1950«. Når 
Horskjær (Trap, Odense amt, 1956, 122) udstyrede 
frådstenskatedralens vestafslutning med to tårne og 
muligvis en f remskudt forhal, var det således et ekko 
af Schultz, der allerede i sin rekonstruktion fra 1947 
forestillede sig, at sideskibene var afsluttet af tårne. 
54 På en kopi af stadsingeniørens plan over funda-
menterne i kabelgrøften (note 46) har Schultz skit-
seret sin tolkning med de nye hjørnetårne. Foruden 
den her gengivne rekonstruktion (fig. 63c) er der be-
varet en mere frit tegnet skitse med påskriften: 
»5.8.1956 (hypotetisk, på grundlag af kontorchef 
Hoist 's meddelelser og fundamenttegninger)«. 
55 Trap, Odense amt, 1956, 122. 
56 Jfr. H u g o Johannsen og Claus M. Smidt, Kirkens 
huse, Viborg 1981, 65. 
57 Huber t Krins, Die frühen Steinkirchen Danemarks, 
(Dissertation) H a m b u r g 1968, 38-42. Forfatterens 
maskinskrevne manuskript samt to mapper med fo-
tografier findes i N M . 
58 Odense bys historie 1, 156f., 240f. Forfatteren, Tore 
Nyberg , går ikke nærmere ind på S. Knuds byg-
ningshistorie. Det vægtigste bidrag er i denne hen-
seende de sammentegninger af C. G. Schultz' måle-
blade han lod arkitekten Torben Hje lm fremstille 
med bistand af redaktør Elna Møller, »Danmarks 
Kirker«. 
59 Christensen, Middelalderbyen 97-100. 
60 Olaf Olsen, »Kris tendommen og kirkerne«, Viking 
og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200. 22. Euro-
parådsudstilling (Else Roesdahl, red.), Kbh. 1992, 
158. 
61 Axel Bolvig, Kirkekunstens storhedstid. Om kirker og 
kunst i Danmark i romansk tid, Kbh. 1992, 109-113. 
62 »Deshalb zählt eine neue und umfassendere Unter -
suchung dieser in der f rühen dänischen Steinarchitek-
tur unvergleichlich aufwendigen Kirche zu den vor-
nehmsten Aufgaben der Bauforschung und mittelal-
terlichen Archäologie in Danemark«, j f r . Krins (note 
57) 42. 

†FRÅDSTENSKIRKEN 

63 Der eksisterer ikke nogen udgravningsdagbog fra 
Schultz' hånd; men avisudklip, korrespondance (her-
under ansøgninger om økonomisk støtte) og murer -
mesterregninger tillader i store træk rekonstruktion 
af udgravningens t idsramme og etaper. Udgravnin-
gerne påbegyndtes i de første dage af juli 1946 (brev 
af 26. juni fra Schultz til stiftsprovst Fog-Petersen, 
Fyens Stiftstidende, 4.juli), og ved midten af august 
stod man for at skulle tilkaste udgravningen øst for 
kirken (korrespondance af 15. aug. mellem Schultz og 
Nationalmuseets direktør, Poul Nørlund) . 
64 De fortsatte udgravninger, som fandt sted i første 
halvdel af 1947 (murermesterregn. af 11.juni), finan-
sieredes i fællesskab af Ny Carlsbergfondet og Fyens 
Discontokasse (ingeniør N. M. Knudsens Fond) med 
kr. 5.000 fra hver. Ansøgningen til Ny Carlsberg-
fondet af 30. nov. 1946 (bevilling af 6. dec.) var bilagt 
Schultz' redegørelse for udgravningens hidtidige for-
løb og resultater (note 48). 
65 Jfr. forskningsoversigten s. 150 med note 46. I et 
udateret ansøgningsudkast(?) skrevet efter afslutnin-
gen af udgravningerne 1946-47 fremhæver Schultz, at 
uden nærmere kendskab til kirkens vestre afslutning, 
kan det ikke med sikkerhed afgøres, hvilken »arki-
tektonisk kulturkreds« kirken har været præget af, 
omend de hidtidigt f remdragne detaljer så afgjort 
snarest pegede m o d nedre-rhinsk byggeri i Maasom-
rådet. 
66 Levn af s trækmure påvistes under skibets høj kirke-
mure, såvel i nord som i syd; endvidere under nordre 
sideskibs korsarmsarkade (fig. 275) samt under den 
arkadebue, der har skilt nordre korsarm fra midterfa-
get. Her var s t rækmuren i øvrigt på nær en enkelt rest 
erstattet af en s t rækmur af tegl i forbindelse med op-
førelsen af kirkens nuværende mellemparti (s. 262). 
Strækmurene under arkaderne mellem sideskibene og 
de vestlige smårum var der imod fjernet som følge af 
senere begravelser; dog synes en s tump bevaret ved 
arkadens nordre pillefremspring i søndre sideskib. 
Endelig må et bredt kampestensfundament bag den 
oprindelige krypts vestmur tolkes som en s t rækmur 
under korbuen - et fundament , hvis øvre dele blev 
fjernet ved kryptens vestudvidelse. 
67 Det gælder således både Domki rken og Vor Frue i 
Roskilde, som de opførtes under biskop Svend N o r -
mand (1073-88), j f r . DK KbhAmt 58 (fig. 2) og 1284. 
Endvidere Erik Ejegods kirke i Slangerup, j f r . DK 
Frborg 2125. En perspektivrig redegørelse for dette 
aspekt af den ældre middelalders byggeteknik og de 
konklusioner, som kan drages vedrørende det opgå-
ende murværk er Hans Erich Kubach, »Verborgene 
Architektur. Über das Verhältnis von Fundament und 
Bauwerk, am Beispiel des Speyerer Domes«, Beiträge 
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Fig. 275. Udgravning i 
nordre sideskib, mellem 
5. og 6. fripille (f og g), 
jfr . fig. 66. Rester af 
frådstenskirkens piller 
og s trækmur i arkaden 
mellem side- og tvær-
skib, set fra vest. C. G. 
Schultz fot. 1947. - Ex-
cavation in the north aisle, 
between the 5th and 6th 

free-standing pillars (f and 
g)> cf. fig. 66. 

zur Rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege II, 
Düsseldorf 1974, 35-48. 
68 Jfr. Svend Normands kirker i Roskilde og Erik Eje-
gods i Slangerup (note 67). 
69 Schultz har i de tilfælde, hvor murværk var bevaret 
i nogen højde, på målebladet noteret højde og antal 
skifter. Således påvistes i vestenden af den udvidede 
krypt murværk i 86 cm's højde (»9 skifter frådstens-
flager«), i vestenden af den oprindelige krypts søndre 
trappeskakt i 40 cm's højde (= 5 skifter), ved søndre 
tværskibs udvendige østhjørne i 87 cm's højde (= 8 
skifter), ved ansatsen til søndre tværskibs apsisrun-
ding i 80-82 cm's højde (= 8 skifter). 
70 I midtskibets vestende sås et 14 cm bredt f rem-
spring, i nordre sideskibs vestudvidelse sprang syd-
væggen 17 cm frem, og endelig havde kryptens ve-
stre anneksrum et 20 cm bredt f remspring langs de 
udvendige flankemure. I Roskilde Vor Frue sprang 
afretningsskiftet 10 cm frem udvendig på korets og 
skibets sydsider, j f r . C. G. Schultz, »Vor Frue i Ros-
kilde«, ÅrbOldkHist 1937, fig. 16 og 17. I Slangerup 
havde nordre sideskibsmur to afretningsskifter af 
frådsten, som var trinvis indrykket og dannede basis 
for et udvendigt sokkelskifte, hvis profil havde fal-
dende karnis, j f r . DK Frborg 2123. 
71 Jfr. eksempelvis Århus Vor Frue og kirken i Veng 
(DK Århus 1020, 3195). 
72 Knuds-bogen 49. Den omtalte stenkiste kan som 
type have været beslægtet med de (ganske vist yngre) 
eksemplarer, som bl.a. er bevaret i Ribe domkirke, 
j f r . DK Ribe 530. 
73 Gulvtykkelsen er noteret på måleblad I i et felt, 
hvor udgraveren gik ned til det rene lerlag. I et inter-
view, trykt i Socialdemokraten 13. aug. 1946, omtales 
»kalkbetongulvet« i frådstenskirkens krypt . En rede-
gørelse for denne meget udbredte gulvtype er: Birgit 
Als Hansen og Mor ten Aaman Sørensen, »Ishøj kirke 
- et kirkerum fra 1100-årene og op gennem middelal-
deren«, NMArb 1975, 118-28. 

74 Ved apsidens sydøstre fripille er noteret et gulvni-
veau 90 cm under 0-punkt , svarende til det gulvlag 

(÷88), hvori sås aftryk af den vestre, kvadratiske del 
af nordrækkens anden fripille fra øst. Ved †sarkofa-
gens nordvestre hjørne indmåltes oversiden af en 
grundsten (÷95) og tilsvarende lå en grundsten ved 
apsisrundingens nordvestre vægpille (jfr. fig. 79) 82 
cm under niveau. 
75 Formen virker gammeldags og kendes bl.a. fra ot-
tonske kryptanlæg såsom Helmarshausen, Paderborn 
og Quedlinburg, j f r . Ulrich Rosner, Die ottonische 
Krypta (40. Veröffentlichung der Abteilung Architek-
turgeschichte des Kunsthistorischen Instituts der 
Universität zu Köln. Hrsg. Günther Binding), Köln 
1991, 220, 237, 242. 
76 Kryp t rum med fire hvælvstøtter (»Vierstützen-
krypta«) repræsenterer dog en ældre type sammen-
lignet med Odensekrypten, der allerede i sin ældste 
skikkelse har været en regulær treskibet hallekrypt 
med seks piller, j f r . Rosner (s. 50f.) og Günther Bin-
ding, »Krypta«, Lexikon des Mittelalters, München 
1991, 1555. 
77 Beslægtede riller i frådstenskvadre fandtes i piller i 
Roskilde, Vor Frue og korbuevangerne i S. Laurentii 
sammesteds. Her tolkedes de som udstemninger til 
gitre eller skranker (med dørfløje), j f r . C. G. Schultz, 
»Vor Frue i Roskilde«, ÅrbOldkHist 1937, 215f.; DK 
KbhAmt 42, 84. 
78 De to udgravede pillefundamenter i hovedrum-
mets nordrække målte ca. 92x92 cm (østre) og ca. 
102x96 cm (vestre). Den påviste fripille i apsidens 
sydrække 84x71 cm og de to i vestforlængelsen 76 x 
84 cm (nordre) og 80x80 cm. 
79 På Schultz' første sammentegninger fra 1946 (fig. 
63a) er dette apsisfundament blot registreret. 
80 De fundamenter , som 1941 fremdroges udvendig 
omkring Lund domkirkes apsis viser ligeledes uregel-
mæssig afgrænsning, omend billedet her sløres ved 
ombygning af apsis allerede i 1100'erne, j f r . O t t o 
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Rydbeck, »Knut den heliges Laurentiuskyrka«, Med-
delanden från Lunds universitets historiska museum, Lund 
1942, fig. 38. 
81 Flere af vore ældre domkirker synes planlagt med 
kortårne, således i Århus både den ældste (S. Nicolai) 
og den nuværende (S. Clemens) katedral; endvidere i 
Roskilde, j f r . DK Århus 176, 1027 og KbhAmt 1344. 
Kun i Viborg og Slesvig er kortårne bevaret. 
82 På Schultz' rekonstruktioner (fig. 63b-c) er skitse-
ret et fundamentfor løb, som skal repræsentere det 
nordre tårns nordside. Såvel dette som et fundament , 
der tolkedes som tilhørende en ommur ing af korets 
nordre yderside, er angivet på måleblad I over ud-
gravningerne i krypten. Der er imidlertid ikke tale 
om opmåling inden for definerede udgravningsfelter, 
kun signaturlignende skitser. Formentlig har Schultz, 
efter at de her midlertidigt henstillede gulvtegl atter 
var lagt på plads i selve krypten, foretaget en son-
dering for at ef terprøve teorien om kortårne. En 
tanke, som han først har overvejet i udgravningens 
senere fase. 
83 Denne struktur er særlig udbredt blandt en række 
af Maaslandets 1000-tals kirker, j f r . H. E. Kubach, 
»Die frühromanische Baukunst des Maaslandes«, 
Zeitschrift für Kunstwissenschaft VII, Berlin 1953, 121; 
Hans Erich Kubach og Albert Verbeek, Romanische 
Baukunst an Rhein und Maas, 4 (Architekturgeschichte 
und Kunstlandschaft), Berlin 1989, 90-96 (»Niedrige 
Quera rme ohne Vierung«). 
84 Krins (note 57) 39. 
85 Man bemærker endvidere, at Tewkesbury-planen i 
lighed med den i Odense har særligt udskilte smårum 
i vestenden, som står i forbindelse med sideskibene 
gennem brede arkader, ligesom flankemurene holder 
samme bredde; der imod er selve gavlmuren, hvori 
trappeløbene er gemt, betydelig sværere, j f r . grund-
plan i Medieval art and architecture at Gloucester and 
Tewkesbury, The British Archaeological Association. 
Conference Transactions 1981, Norwich 1985. 
86 Den nyeste oversættelse af Ælnoths krønike skyl-
des Erling Albrechtsen og er genoptrykt i Knuds-Bo-
gen 25-52. 
87 Den tekstkritiske udgave af den latinske tekst skyl-
des M. Cl. Gertz, Vitae Sanctorum Danorum (Udg. af 
Selskabet til Udgivelse af Kilder til Danmarks Histo-
rie), Kbh. 1908-12, 129. 
88 Krins (note 57) 40. 
89 Dalbys samlede længde har været mindst 37,5 m, 
mens de påviste fundamentrester af Roskilde-kate-
dralen androg ca. 36 m, j f r . Krins 32, 50. I den af 
Schultz foreslåede rekonstruktion, som i øvrigt er 
stærkt afhængig af hans kendskab til Odense, (jfr. 
note 100) angives den samlede længde til ca. 54 m, j fr . 
DK KbhAmt 1304 (fig. 14). 
90 Den fulde ordlyd af pågældende passage i »Passio« 
lyder: »uotis muneribusque pretiosis eas ditauit atque 

honorauit , sicut Roschelde, Dalboi, Lunde apud 
sanctum Laurentium precipue apparet, cuius ecclesie 
constructor, pater ac cultor extitit, ...«, j f r . Gertz 
(note 87) 65. 
91 Om Knud den Helliges Laurentiuskirke i Lund har 
opfattelserne været stærkt divergerende. Domkirkens 
store gamle kender, O t t o Rydbeck, forestillede sig på 
grundlag af restaurerings- og undersøgelsesarbejder 
1939-44, at kongen omkring 1080 havde ladet påbe-
gynde en treskibet basilika, hvis opførelse var nået til 
langhusets østligste fag, da den måtte vige for den 
nuværende romanske katedral straks efter ærkebispe-
sædets oprettelse 1104, jfr . Rydbeck (note 80) og 
samme: »Lunds domkyrka, byggnadens och dess in-
ventariers historia enligt de nyaste forskningsresulta-
ten«, i Ernst N e w m a n (udg.), Lunds domkyrkas histo-
ria I, Lund 1946. Rydbecks resultater afvistes af Erik 
Cinthio (Lunds domkyrka under romansk tid, Bonn & 
Lund 1957), der tolkede de f remdragne fundamenter 
samt bevaret murværk som levn af en enskibet kirke 
af angelsachsisk præg, mens han i den eksisterende 
kirke så to faser med hver sit stilpræg: en første, ang-
lonormannisk inspireret basilika, påbegyndt efter ær-
kesædets oprettelse, der efter nogen tid ændredes på 
flere punkter og navnlig karakteriseredes ved sin rige, 
italienskprægede skulpturudsmykning. Identifikatio-
nen af den enskibede kirke med den bygning, Knud 
den Hellige begavede med bl.a. 12 kannikeembeder, 
har ikke mød t udbredt accept. Også Cinthio har se-
nere ændret opfattelse (»Lunds domkyrkas förhisto-
ria, S:t Laurentiuspatrociniet och Knut den Heliges 
kyrka än en gång«, Ale 2, 1990, 1-11) og henfører nu 
denne ældste Laurentiuskirke til Sven Estridsen, 
mens den treskibede basilika i sin første skikkelse 
tænkes påbegyndt af Knud. I betragtning af Lundeka-
tedralens centrale betydning for den tidlige danske 
kirke og dens byggeri er manglen på mere dybtgå-
ende undersøgelser af disse spørgsmål et stort savn. 
92 Betoningen af Knuds aktive støtte til den unge dan-
ske kirke, j f r . gavebrevet til Laurentiuskirken i Lund, 
og den heraf følgende opposition fra landets her-
skende klasse fremhæves af Carsten Breengaard, 
»Det var os, der slog Kong Knud ihjel!«, Knuds-Bo-
gen 9-20. 
93 Den seneste behandling af Knudskulten med en 
diskussion af den tidligere forskning skyldes Thomas 
Hill, Könige, Fiirsten und Kloster (Kieler Werkstücke. 
Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen Ge-
schichte. Hrsg. Erich Hof fmann , Band 4), Frankfurt 
am Main 1992, 105-24. 
94 Iflg. Bolvig (note 61) har biskoppen muligvis ikke 
resideret i Odense førend noget ind i 1100'erne. Tan-
ken er uacceptabel og hviler på en uberettiget tolk-
ning af de skriftlige kilder. Gisicoindskriften (s. 211) 
fortæller, at formuleringen »biskop af Fyn« ikke ude-
lukker en katedralkirke i Odense. 
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95 »Erat enim monster ium ligneum, in honore sancti 
Albani consecratum, in quo tune temporis sedes erat 
episcopalis, que postea ad monaster ium beati Ka-
nuti . . . insigni de lateribus edificio constructum trans-
lata est«, jfr . Gertz (note 87) 552. 
96 Når udgiverne af Danmarks Riges Breve (DaRigBr 
1, II, nr. 71) lader en forestående provst og et særligt 
præsteskab optræde ved S. Albani kirke så sent som 
1137-46, beror det alene på en tvivlsom oversættelse 
af det pågældende brevs »parochianis«, der her må 
have sin normale betydning af sognefolk, j f r . s. 66f. 
og 77 (med note 28) samt Christensen, Middelalder-
byen 102f. 
97 Flytning af en række hjemlige bispekirker er senest 
behandlet af Bolvig (note 61) 90-123. Vigtige eksem-
pler fra det øvrige Norden er Uppsala, j f r . Gerda Bo-
ëthius & Axel L. Romdahl , Uppsala domkyrka 1258-

1435, Uppsala 1935, 13-22, og Olav den Helliges 
domkirke i Trondhjem, j fr . Gerhard Fischer, Domkir-
ken i Trondheim I, Oslo 1966, 15-22. 
98 Eksempler herpå fra det tyske område er domkir -
kerne i Bamberg, Würzburg og Hildesheim. I sidst-
nævnte by endvidere Mikaelskirken, j f r . Günther 
Binding, »Quellen, Brunnen und Reliquiengräber in 
Kirchen«, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 3, 
Köln 1975, 37- 56. I Frankrig kan nævnes kilden i 
krypten under domkirkerne i Chartres, Rouen, 
S.Philibert i Tournus. Brønde findes også i krypterne 
i Lund og Dalby. Et eksempel af stor interesse i vor 
forbindelse er Snorres beretning om den helbredende 
kilde, som sprang frem, hvor kong Olavs lig gemtes 
efter slaget ved Stiklestad, en kilde, som er respek-
teret såvel i den nuværende domkirke i Trondhjem 
som dens forgænger, j f r . Fischer (note 97) 17. 
99 »Die Hallenkrypta hat ihren Höhenpunkt im 11. 
und 12. Jahrhundert , zu einer Zeit, in der kein m o n u -
mentaler Kirchenbau ohne Krypta entstand«, j f r . Bin-
ding (note 76) 1556. 
100 Jfr. DK KbhAmt 58f. (Vor Frue kirke) og 1267f. 
(Roskilde domkirke) samt Olaf Olsen, »Sankt Mik-
kel i Slagelse. Om en nyfunden 1000-tals kirke og 
dens forhistorie«, NMArb 1972, 131-52; Krins (note 
57) 27-33 (Dalby), 46-51 (Roskilde domkirke) og 
52-58 (Roskilde Vor Frue). Krins understreger, at de 
hidtil f remdragne vidnesbyrd om Sven Normands 
frådstenskatedral ikke muliggør sikre slutninger om 
udformningen af østpartiet, og har tillige bemærket, 
at Schultz' rekonstruktion (fig. 14, s. 1304) er tegnet 
som en pendant til den netop af ham selv påviste 
grundplan af Knudskirken, såvel hvad angår østpar-
tiet som udformningen og antallet af skibets piller. 
101 Både i Dalby og Vor Frue springer de kvadratiske 
pillers nedre skifte f rem i forhold til selve pillekernen, 
hvortil overgangen formidles af et skråkantet sokkel-
skifte, j f r . Anjou (note 44) fig. 15 og Schultz (note 77) 
fig. 10. Pillerne i Odense kan også have haft en lig-

nende sokkel, hvis man tør d ø m m e ud fra kryptapsi-
dens vægpille (fig. 79). 
102 Denne korsformede basilikas grundrids skyldes i 
hovedtræk biskop Thietmar (1009-18), men af opstal-
ten er kun tværskibet og vestfrontens tvillingetårne 
bevaret, mens koret og dets krypt ombyggedes med 
runde kortårne og nyt støttesystem efter sammen-
styrtning under biskop Hunold (1036-ca.1050), jfr . 
Fr. Oswald, Leo Schaefer og Hans Rudolf Sennhau-
ser, Vorromanische Kirchenbauten (Veröffentlichungen 
des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in M ü n -
chen), München 1966, 205-06. 
103 Dette fremhæves også af Krins (note 57) 31, der 
dog understreger, at pillebasilikaen ikke er ukendt i 
det sachsiske område, og eksempelvis er benyttet i 
stiftskirken i Nienburg/Saale, klosterkirken i Kem-
nade og S. Kilian i Höxter , alle korsformede basili-
kaer fra 1000-tallet. Havde domkirken i ærkesædet 
Bremen ikke haft kor med flad østvæg, ville det have 
været naturligt at inddrage denne i rækken af mulige 
indflydelseskilder, j f r . Der Bremer Dom. Handbuch 
und Katalog zur Sonderausstellung im Bremer Lan-
desmuseum, Bremen 1979. 
104 Kubach og Verbeek (note 83) 90f. 
105 Cinthio (note 91) 1957, 40f. og 62f. og 1990, 7f. 
106 Tewkesburyfacaden, der muligvis skal dateres så 
sent som til ca. 1130-40 (jfr. A. W. Clapham, English 
Romanesque Architecture after the Conquest, Oxfo rd 
1934, 63), synes ikke at have været genstand for mere 
indgående studier. Det er således uvist, om komposi-
tionen har været benyttet i andre beslægtede vesten-
gelske kirker, f. eks. Evesham. Tewkesburyfacadens 
arkitekt har muligvis hentet inspiration i Lincolns 
enestående vestfront med dens tre dybe, rundbuede 
kæmpenicher, j f r . F.Saxl, »Lincoln Cathedral: The 
Eleventh-century Design for the West Front«, The 
Archeaological Journal CIII, London 1946, 105-118. 
107 Dette gælder den benediktinske korplan (en eche-
lon) og navnlig korets og skibets opstalt med kolos-
sale cylindriske piller, j fr . J. Philip McAleer, »The 
Romanesque Transept and Choir Elevations of Tew-
kesbury and Pershore«. The Art Bulletin LXIV, 1982, 
549-63; samme: »The Romanesque Choir of Tewkes-
bury Abbey and the Problem of a 'Colossal Order '« , 
The Art Bulletin LXV, 1983, 535-58; endvidere Art and 
architecture... (note 85). 
108 Hallekrypten i Århus repæsenterer med sit klare 
system af vægpiller og skjoldbuer i korrespondance 
med de kvadratiske fripiller et mere avanceret sta-
dium. Dens sammenhæng med en række tyske 
kryptanlæg er indiskutabel (DK Århus 1036), men da-
teringen af disse forbilleder skønnes nu senere end 
tidligere antaget, j f r . Kubach og Verbeek (note 83). 
Frådstenskatedralen i Århus er derfor snarere påbe-
gyndt i 1100'ernes første fjerdedel end i de første år-
tier efter stiftsdelingen 1060. 
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109 For Tewkesburys vedkommende anses en indvi-
else 1123 at markere færdiggørelsen af kirken. Faca-
den har dog været dateret endog lidt senere (note 
106). 
110 Venge er senest beskrevet i DK Århus 3189, og de 
engelske motiver i Østjyllands 1100-tals kunst og de-
res mulige forbindelse med Knudsklosteret er bl.a. 
f remhævet af Lise Gotfredsen, Råsted kirke, Århus 
1975. De seks fynske frådstenskirker, som udmærker 
sig ved facadernes relativt rige blændings- og lisénud-
smykning, er blevet tolket som afspejlinger af Oden -
sekatedralen, j f r . W.Bay , »De fynske Fraadstens-
kirker«, FyÅrh II, 1942-46, 410-29. Denne ydre 
dragt, hvis sammenhæng med Odense ikke kan be-
vises, er dog næppe specifik engelsk. Rekonstrukt io-
nen af Flemløse med kapellignende korsarme kan 
måske opfattes som en reduktion af domkirkens øst-
parti. 
111 I en ofte citeret meddelelse i Suhms Danmarks-
historie hedder det: »1157 afbrændtes Odense og kir-
ken af venderne; men denne opførtes atter af biskop 
Riculf, som inden sin død kunne holde messe i ko-
ret«. Oplysningen er af Krins (note 57) 40 sat i sam-
menhæng med denne ødelæggelse. 

G I S I C O B Y G N I N G E N 
112 Ved udgravningen vestligst i nordre sideskib på-
vistes vestvæggens markstensfundament , som sprang 
ca. en halv meter f rem foran murf lugten (jfr. fig. 66). 
Dets dybde undersøgtes ikke. 
113 Pillebaser, som hæves over gulvfladen ved en 
plint, er almindeligt fo rekommende i middelalderens 
europæiske kirkebyggeri. En af de få hjemlige paral-
leller kendes fra Roskilde domkirke, hvor pillerne 

under tårnarkaderne bæres af ottkantet markstens-
fundament , hvorover en fire skifter høj, muret sok-
kel, j f r . DK KbhAmt 1379. Et andet skandinavisk ek-
sempel ses i Linköpings domkirke. Her hviler lang-
husets vestligste pillepar ligeledes på en oktogonal 
plint, j f r . SvK (vol. 200) Östergötland, Linköpings 
domkyrka I, Uppsala 1987, 39. 
114 I høj kirkemurene m o d sideskibenes lof tsrum lig-
ger teglmålene på 26-28x12-14x8-9,5 cm, mens ste-
nene i sideskibene er mindre: 25-26x12x8 cm. 
115 Damgaard, »Restaurationen« 114. 
116 Dette træk bemærkedes også af Chr. Axel Jensen, 
der i sin indberetning tolkede det som spor efter en 
facadeblænding. 
117 Lodfugen konstateres to steder, hver i fire skifters 
højde og for den øvres vedkommende omgivet af 
murværk i krydsskifte på begge sider. Det »mo-
derne« murværk nord for fugen må da i dette tilfælde 
s tamme fra en reparation, muligvis i forbindelse med 
indsættelsen af glamhullet. 
118 Sædvanligvis har afdækningen af vore middelal-
derlige kamtakker ensidigt fald; men sadeltage ken-
des dog i enkelte tilfælde, b l . a . fra den nedrevne fran-
ciskanerkirke i Svendborg og fra Roskilde domkirkes 
vestgavl, jfr . Hans Krongaard Kristensen, The Fran-
ciscan Friary of Svendborg (The Archaeology of Svend-
borg, Denmark , volume 6) Ringe 1994, 33; DK Kbh 
Amt 1408. Begge disse eksempler er yngre end 
S. Knuds kirkes vestfront; men et samtidigt, omend 
mere beskedent paralleleksempel kendes fra kloster-
kirken i Doberan, j f r . Die Kunst- und Geschichts-Denk-
mäler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin III, 
Schwerin 1899, 588. 
119 Cornelius Hamsfor t den Yngres bispekrønike 
(KglBibl. Kall 668) er på titelbladet dateret Padua, 

Fig. 276. Udgravning 
mellem 6. og 7. fripille i 
nord (g og h), j f r . fig. 
50. Rester af frådstens-
kirkens 2. pille, set m o d 
det ottekantede posta-
ment under Gisicobyg-
ningens pille (s. 167, 
194). C. G. Schultz fot. 
1947. - Excavation be-
tween the 6th and 7th free-
standing pillars on the 
north side (g and h), cf. fig. 
50. Remains of the 2nd pil-
lar of the church built of cal-
careous tufa, in front of the 
octagonal base of a pillar of 
the Gisico building. 
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10. aug. 1573, hvilket dog ikke betegner noget eksakt 
t idspunkt for tilblivelsen af de fine pennetegninger. 
Det indledende prospekt af Odense (fig. 230) og de 
øvrige gengivelser af samme by i baggrunden af en 
række bispeportrætter viser S. Knud både før og efter 
opførelsen af renæssancetårnet (fig. 109, 231). 
120 Damgaard, »Restaurationen« 117. 
121 Ifølge Chr. Axel Jensen skyldes den manglende 
gennemførelse netop, at mønsteret til dels er udvisket 
ved senere tiders reparationer. 
122 På Herholdts forslag til facadens restaurering (fig. 
254) ses ingen angivelse af glaserede sten; men på det 
reviderede forslag fra 1869 (fig. 259) er de sekundært 
påført med blyant, svarende til forholdene i 1860'erne 
og nu (jfr. fig. 107 og 212). 
123 DK KbhAmt 1360. 
124 Såvel opmålinger som fotografier før hovedre-
staureringen (jfr. fig. 241, 212) viser, at pillernes af-
dækning da tangerede murkronens indskriftsfrise. 
125 Fragmenter af sortglaserede profilsten (Mønter-
gården inv. nr. DK 93x2-3), svarende til den i porta-
len benyttede (fig. 273) er f remdraget 1993 ud for 
døren i forbindelse med kabellægning. 
126 Ved restaureringen 1868f. fjernedes det »lille vå-
benhus« (s. 306) foran kirkens sydvestre indgangs-
dør, og i den forbindelse konstateredes, at de nederste 
fem alen af trappetårnet, d.e. op til kordongesimsen 
(jfr. fig. 245) havde en tykkelse, som ikke svarede til 
forholdene i nord. Denne murklods antoges at være 
rester af klosterets korsgang, j f r . Damgaard, »Restau-
rationen« 122. 
127 Damgaard, »Restaurationen« 124 og fig. 244-45. 
128 Damgaard, »Restaurationen« 122f. 
129 Erik Moltke, Jon Skonvig og de andre runetegnere II, 
Kbh. 1958, 37-38. 
130 MarmDan II, 224. At Pontoppidan har benyttet 
Skonvigs afskrift, f remgår af, at han ligesom Skonvig 
fejlagtigt lokaliserer indskriften til sydsiden og af, at 
han deler teksten i de samme tre linjer som Skonvig. 
Teksten er den samme som Skonvigs på nær enkelte 
udeladelser og forbedringer. 
131 Oplysningen skyldes H. C. Biering, der beretter, 
hvorledes landsdommeren fra sin bolig så håndvær-
kerne i færd med at overkalke indskriften som led i 
kirkens udvendige reparation. Han besteg da resolut 
stilladserne, stoppede ødelæggelsen, afskrev indskrif-
terne og foranledigede en opmaling med sort og hvid 
farve, j f r . H. C. Biering, Kritik og Antikritik 6. Hefte, 
Kbh. 1790, 658-62. 
132 Billedhugger Herman Jansens regning på sandste-
nen med de 11 bogstaver er dateret 21. aug. 1752, 
mens regningen fra Rasmus Wolf på arbejder, der 
foruden opmaling af skriften omfattede sortmaling af 
bortslidt glasur på en række sten omkr ing kirkedø-
ren, vinduer og piller på nordsiden, er dateret 29 .ok t . 
1753, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 

Fig. 277. Udsnit af midtskibets gavlvæg m o d loftet 
over Gisicobygningens vestligste hvælv, set m o d det 
nordvestre hjørne (s. 200). På nordvæggen aflast-
ningsbue til det senere indbyggede tårn (s. 286). HJ 
fot. 1992. - Part of the gable wall of the nave in the loft 
above the Gisico building's westernmost vault, looking to-
wards the north-west corner. On the north wall is a reliev-
ing arch of the tower which was added later. 

133 Jfr. Biering (note 131). 
134 Rasmus Nyerup , Historisk-statistisk Skildring af Til-
standen i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider 4, 
Kbh. 1806, 266-69. 
135 Tegningerne er ikke daterede, men må være resul-
tat af Abildgaards registrering af de »fædrelandske 
monumenter« i årene 1756-78. Han var i Odense 
1760, da han tegnede predellaen fra Claus Bergs alter-
tavle (s. 462). 
136 Dette kan for så vidt ikke undre, da Abildgaard i 
gengivelsen af sydindskriftens 2. linje (fig. 124b) und-
tagelsesvis har angivet hver enkelt flises afgrænsning. 
Det har derfor været naturligt at angive de sammen-
trængte, nyhuggede bogstaver i en disposition, der 
lignede den oprindelige, jfr . kommentaren til sydind-
skriftens vers 8. 
137 Bloch I, 3, 1789, 583. 
138 Biering (note 131). 
139 Krügers regning, dateret 5. sept., godtgør, at bog-
staverne fortsat maledes hvide på sort grund, og at 
opgaven var beregnet til 84 bogstaver i nord og 291(!) 
i syd, jfr . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
140 Håndskriftet »Rector, Professor Saxtorphs Af-
skrift og Tydning af Biskop Gisicos Indskrift paa 
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Odense St. Knuds Kirke 6.Juni 1830« (LAFyn. Fyns 
guvernements arkiv. Diverse. 1823-40. Læg 126, nr. 16) 
gengiver indskrifterne med omhyggel ig aftegning af 
bogstaverne indbefattet de opmalede, hvor Abild-
gaard angav ulæselige bogstaver. Det skal bemærkes, 
at Saxtorph under bogstaverne gentager teksten i sin 
egen håndskrift , men at denne paralleltekst (med en-
kelte afvigelser) svarer til Bierings (og Nyerups) , 
hvorved den på flere punkter er i åbenbar modstr id 
med de anførte bogstaver. I manuskriptet , som også 
rummer en ny oversættelse, anfører Saxtorph, at 
»den sidste Restauration og Opmaling« er sket under 
hans vejledning. 
141 Niels Ringes tegninger (NM) omfat ter dels gen-
givelser af selve indskrifterne, dels en fremstilling af 
kirkens nordside med angivelse af indskriftens plads i 
forhold til bl.a. våbenhuset. 
142 Paludan-Müller undersøgte 1839 indskriften på 
opfordr ing af guvernøren, prins Christian, og fore-
lagde resultaterne i Fyns Stifts litterære Selskab, som 
prinsen præsiderede over. En forkortet udgave heraf 
er trykt i Vedel Simonsen II, 4-8; men da udgiveren, 
som selv tidligere havde undersøgt indskriften, ikke 
var enig i principperne for den nye læsning, foretog 
Paludan-Müller i 1842 en fornyet undersøgelse på ste-
det, hvis resultat tryktes i kantor M u m m e s beskri-
velse af kirken, » O m Biskop Gisicos Indskrift paa St. 
Knuds Kirkes Muur«, j f r . Mumme 60-83. Henvisnin-
ger til sidstnævnte omtales herefter som Paludan-Mül-
ler. 
143 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
144 A. K. Damgaard, » O m Indskriften udenpaa Sct. 
Knuds Kirke i Odense og dens Restauration i Aaret 
1872«, KirkehistSaml 2, VI, 1872-73, 795-820 (heref-
ter: Damgaard). 
145 Det følgende gengiver Damgaards læsning og over-
sættelse (s. 820). [Skarpe parenteser] angiver D a m -
gaards udfyldninger, hvor fliser mangler, eller hvor 
han antog, at de manglede. Hans læsninger af utyde-
lige fliser er ikke markeret særskilt. 

Hoc opus erexit Phynensis Gisico preses,/ Spiritus 
aliexit quem, non suggestio deses./ U t u t sum, me 
tu[tus in coelo beatus tu]etur,/ Qv[i hic in reqviem 
dignam martyr et] venerit ordo/ Cnutus coronatus. 
Vanus erit hic opus atque prophanus, / Labar enim 
cura cessante pia ruitura./ Usque da, et pura bona 
victima non peritura/ Penas peccati decet hac abolere 
patrati,/ Tristibus a baratri que liberat hostibus atri./ 
Annus millenus decies tricenus et unus/ Est domini 
lapsus, dum procuravit in usus/ Hanc molem fieri. 
Relinquit nomen haberi. 

»Dette værk oprejste den fynske biskop Gisico, 
hvem ånden, ikke et ørkesløst indfald tilskyndede. 
Hvordan jeg så end er, så beskytter mig den i h imme-
len trygge, salige, kronede mar tyr Knud, der her er 
k o m m e n til fort jent hvile, og hans orden. Verdslig og 

læg vil her behøves, thi jeg vil falde og styrte sam-
men, hvis f rom omhu ophører. Hold aldrig op at 
give, og det sømmer sig at afsone straffen for den 
begangne synd ved dette rene, gode, uforgængelige 
offer, der frelser fra den mørke afgrunds rædsomme 
fjender. Herrens år: et tusinde, ti gange tredive og ét 
ere henrundne, da han besørgede at denne store byg-
ning blev til afbenyttelse. Nu efterlader han sit navn 
at beholdes (i erindring)«. Damgaards rekonstruktion 
er gengivet bl.a. i Lauritsen 31, Jensen, »Bygningshisto-
rie« 497 og Trap. 
146 Både Ebbe Hædersdal, som gennemførte en fo-
toregistrering for redaktionen af Odense bys historie, 
og Tore Nyberg har udarbejdet rapporter om under-
søgelsen 8. sept. 1982. Kopier heraf findes i NM og 
citeres herefter som Hædersdal og Nyberg. 
147 Odense bys historie 1, 240-43. 
148 Nordsidens skriftfliser blev nedtaget 28. aug. 1872, 
nummerere t og midlertidigt henlagt på et †pulpitur 
under orglet, hvor de underkastedes rensning og 
istandsættelse, j f r . Damgaard 796. Måske kan o mb y t -
ningen trods alt være sket i denne forbindelse? 
149 Damgaard (s. 800) nævner, at man ved istandsættel-
sen af sydindskriften ikke kunne udtage fliserne på 
samme måde som i nord. I stedet opstilledes de på 
skiftet over deres oprindelige plads og restaureredes/ 
fornyedes løbende inden genindmuringen. 
150 Forslaget skyldes Sten Ebbesen. Andre læsninger 
er næppe mulige, hvis man accepterer den bevidnede 
placering af de fire sidste fliser. Det er sket her, selv 
om »ordo« er svært at tolke. 
151 Det skal nævnes, at allerede Vedel Simonsen gav 
udtryk for usikkerhed i læsningen af årstallet. Hans 
tydning af »tricenus« som »trecenus« = 300 er dog 
næppe mulig, da »decies« sikkert betyder »ti gange«, 
j f r . Vedel Simonsen II, 4-8. 
152 Tore Nybe rg har i sin indberetning 1982 (Nyberg) 
argumenteret for, at mens nordindskriften fortæller 
alle latinkyndige om biskop Gisicos bedrift, er syd-
indskriften i sin natur en meddelelse rettet m o d klo-
sterets indre og munkenes kontemplative liv. 
153 Allerede Damgaard (s. 810) erkendte, at der mellem 
de to første bevarede bogstaver af nordindskriftens 4. 
vers og vestgavlen ikke var plads til et helt vers. Vers 
1 rummer 34 fliser og er ca. 7,9 m langt. Vers 2 r u m -
mer 36 fliser og er ca. 8,5 m langt. Af vers 3 er be-
varet 14 fliser, men den sikrede længde på ca. 7,6 m 
viser, at længden ikke har været mindre end i de to 
første. Vers 4 har der imod allerhøjst kunnet spænde 
over 6,9 m, og da kun hvis det strakte sig hen over 
trappehusets tag. At dette har været tilfældet er 
næppe sandsynligt, og tænker man sig verset ført lige 
så langt mod vest som sydindskriften, har der kun 
været 5,1 m til rådighed. 
154 Damgaard (s. 811f.) henviser i den forbindelse til 
den berømte indskrift fra Gjellerup kirke. En anden 



NOTER TIL S. 217-228 373 

tidsmæssigt og formelt mere nærliggende parallel er 
den nævnte udvendige indskrift på S . Jakob i Thorn , 
jfr . Bernhard Schmidt, »Die Inschriften des deut-
schen Ordenslandes Preussen bis zum Jahre 1466«, 
Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft 11, 
Halle (Saale) 1935, 75. 
155 Oplysningen om Gisicos dødsår (og tidspunktet 
for hans embedstiltrædelse) hidrører fra Ældre sjæl-
landske krønike, j f r . Erik Kroman, udg. , Danmarks 
middelalderlige annaler, Kbh. 1980, 115f. Der har imid-
lertid ikke altid hersket enighed om dødsåret. Således 
anføres det som 1309 i Hamsfor ts bispekrønike, j f r . 
SRD VII, 226. 
156 Det er interessant at se, hvorledes Gnudtzmann i 
sine profiltegninger fra 1860'erne præsenterer en 
asymmetrisk rekonstruktion af Gisicoafsnittets piller 
som følge af, at han har taget udgangspunkt i arka-
dernes rigere profilering m o d midtskibet. Dette for-
hold afklaredes ved genopbygningen af pillerne, men 
har betegnende nok overlevet i de planer, som gen-
gives i Høyen, »S.Knud« 115 og senere hos Fenger i 
KirkehistSaml 4, IV, 1895-97, 653 (h-i-k). Gengivel-
serne er baseret på Gnudtzmanns tegninger, som også 
viser en mere spids pærestav end den af Herholdt be-
nyttede, der svarer til fund af middelalderlige fo rm-
sten. 
157 Damgaard, »Restaurationen« 131. 
158 Høyens Skrifter (note 13) 489. 
159 Jensen, »Bygningshistorie« 499; Krongaard Kristen-
sen (note 118) 71f. 
160 Jfr. eksempelvis klosterkirken i Doberan (Die 
Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Grossherzogthums 
Mecklenburg-Schwerin III, Schwerin 1899, 565) eller 
Slesvig domkirke (Dietrich Ellger, udg. , Die Kunst-
denkmäler des Landes Schleswig-Holstein 10: Stadt 
Schleswig 2, München 1966, 169). 
161 Hø j kirkemurene viser indvendig m o d lof ts rum-
met udvaskede fuger op til øgningslinjerne m o d mel-
lempartiet (sml. fig. 278). 
162 Arrangementet giver sig til kende ved to skifter 
høje murhuller, som efterfølgende er blændet m o d 
selve ki rkerummet , hvor de dog fortsat anes, navnlig 
i nord (jfr. fig. 135). M o d sideskibslofterne er de be-
nyttet til anbringelse af de knægte, som bærer tag-
konstruktionens r emme m o d højkirkemuren (jfr. fig. 
101-02). 
163 Overfaldet på Odense omtales i flere middelalder-
lige krøniker, j f r . SRD I, 289 og II, 526; men kun i 
den Chronologia... over vigtige hændelser i Danmark 
og Sverige 916-1263 nævnes en kirke: »Combusta ec-
clesia Otthoniæ«, j f r . SRD II, 168. Den lidt upræcise 
formulering »kirken i Odense« er ikke ualmindelig 
som betegnelse for domkirken, j f r . afsnittet »Træk af 
domkirkens historie« (s. 76), endvidere Tore Nyberg 
i Odense bys historie 1, 224. 
164 Gråbrødreklosteret indviedes af biskop Tyge af 

Fig. 278. Udsnit af Gisicoafsnittets søndre højkirke-
mur, set fra midtskibets loft. Til venstre anes sam-
menføjningen med mellempartiets mur (s. 224) og til 
højre et senere lukket bjælkehul i murkronen (s. 225). 
HJ fot. 1992. - Detail of the south wall of the clerestory in 
the Gisico building, seen from the loft of the nave. On the 
left the joint with the wall of the middle-building is visible, 
and on the right there is a bricked-up beam-hole in the 
crown of the wall. 

Ribe 1279 og allerede 1283 kunne kongens to døtre, 
Katarina og Elisabet, begraves her, jfr . s. 660 note 
424. 
165 DiplDan 2, III, nr. 92 og 144. 
166 DiplDan 2, III, nr. 215. Medunderskrivere var for-
standerne fra klostrene i Næstved, Ringsted og 
Holme; muligvis har de været samlet i Odense til den 
gamle biskops begravelse og valget af hans efterføl-
ger. 
167 Cornelius Hamsfor t den Yngre (1546-1627) udt ryk-
ker i sin bispekrønike usikkerhed om, hvorvidt Gi-
sico valgtes blandt Knudsbrødrene, eller om han var 
subprior ved dominikanerklosteret, j fr . SRD VII, 225. 
Ud fra sammenhængen - kongens bekræftelse af ka-
pitlets rettigheder ved bispevalg og Gisicos rolle som 
kirkens store bygherre - hælder man nu til den først-
nævnte mulighed, j f r . Tore Nyberg og Fritz Saaby 
Pedersen, »De latinske vers om Odenses middelal-
derlige biskopper«, FyÅrb 1980, 92 samt Odense bys 
historie 1, 239. 
168 DiplDan 2, III, nr. 324-27. 
169 Om stridighederne ved valget af Peder Pagh, der 
først godkendtes af paven 1304, se Tore Nybe rg i 
Odense bys historie 1, 243f. 
170 DiplDan 2, V, nr. 363 og 387. 
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171 DiplDan 3, II, nr. 156. Brevet, der eftergiver de 
sædvanlige 40 dages kirkebod m o d gaver til kirken, 
giver i øvrigt et interessant indblik i liturgien, hvis 
hovedpunkter er følgende: »Derfor eftergives med 
dette brev 40 dage af den pålagte kirkebod, hvis de 
yder bidrag til kirken eller overværer gudstjeneste 
der, eller som tilbad den til Vorherre Kristus indviede 
offerkage og brødkurven under det liturgiske m y -
sterium foran helgenbillederne, eller som fulgte præ-
sten, der på et fad ombar offerkagen og den hellige 
olie, ydede bidrag til kirkens bygning, opsatte små-
billeder, f rembar deres ofringer eller skænkede gods i 
deres testamente eller som under den sildige klok-
keringning fremsagde bønner ...«. 
172 Tidspunktet for planlægningen og påbegyndelsen 
af Mariekirkens nye katedralkor, som tidligere ansås 
for at være udstukket i årene kort efter 1200'ernes 
midte (jfr. Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und 
Hansestadt Lübeck II, Lübeck 1906, 155) har i de sene-
ste årtier været genstand for diskussion og er med 
såvel stilistiske som historiske argumenter blevet sen-
dateret til slutningen af 1270'erne og til 1280'erne, j f r . 
M a x Hasse, Die Marienkirche zu Lübeck, München 
1983, 28; Hans-Joachim Kunst, Die Marienkirche in 
Lübeck, Worms 1986; Hans Josef Böker, Die mittelal-
terliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands, D a r m -
stadt 1988, 144; Wolfgang Erdmann, »Zur Diskus-
sion um die Lübecker Marienkirche im 13. Jahrhun-
dert«, Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissen-
schaft 44, Berlin 1990, 92-111. Senest har Dietrich Ell-
ger i forlængelse af sin afhandling fra 1951 (note 433) 
på ny argumenteret for en påbegyndelse af det n o r m -
givende korbygger i i 1260'erne, j f r . »Zum gotischen 
Chorbau der Lübecker Marienkirche«, Zeitschrift für 
Kunstgeschichte .. , München 1991, 490-519. 
173 Eksempler herpå er pil leformerne i den lybske ho-
vedkirkes skib, som henføres til begyndelsen af det 
nye århundrede, ligeledes den store klosterkirke i 
Doberan (påbeg. efter brand 1291). 
174 De store teglstenskirker i kølvandet på det lybske 
nøg lemonument karakteriseres alle af rigt profilerede 
portaler og vinduesåbninger. En vanskelighed ved at 
indkredse eksakte paralleller er manglen på tidssva-
rende og fyldestgørende beskrivelser af de pågæl-
dende kirker. 
175 Of t e f remhævet i så henseende er forhallen til 
domkirken i Ratzeburg, j f r . Dietrich Ellger, »Der 
Ratzeburger D o m und die Frage nach der Farbigkeit 
romanischer Backsteinkirchen zwischen Niedersach-
sen und Seeland«, Nordelbingen 39, 1970, 9-34. Blandt 
hjemlige eksempler nævnes i vinduerne i Århus d o m -
kirkes langhus fra 1200'erne. Jfr. DK Århus 202. 
176 Foruden Mariekirken gælder det domkirken i 
Schwerin, klosterkirken i Doberan, Mariekirken i 
Rostock, S. Nicolai i Stralsund m.fl . Jfr. bl.a. Günter 
Gloede, Das Doberaner Münster, Berlin 1970, fig. 

145-46; Nikolaus Zaske, Die gotischen Kirchen Stral-
sunds, Berlin 1964, fig. 18-20; samme, Gotische Back-
steinkirchen Norddeutschlands zwischen Elbe und Oder, 
Leipzig 1968, fig. 25, 33-34. 
177 De nærmeste paralleller repræsenteres af en række 
stukkapitæler i søndre sideskib samt konsoller og 
slutsten i processionsgangen, den såkaldte »Schwal« 
(1. fjerdedel af 1300'erne), j f r . Die Kunstdenkmdler der 
Stadt Schleswig (note 160) 145 (fig. 184, 185) og 172f. 
(fig. 219, 229). 
178 Allerede Helms (note 18, s. 486) nævnte den ind-
skrift indvendig på korets vægge i S.Jakob i Thorn , 
som mindes grundstensnedlæggelsen 1309, j f r . Die 
Bau- und Kunstdenkmdler der Provinz Westpreussen 2, 
Kulmerland u. Löbau, Danzig 1887-95, 297. Fra slut-
ningen af 1200'erne s tammer formentl ig portaler på 
ordensborgene Birkelau og Lochstedt, hvor de ud-
vendige bueslag indrammes af glaserede majuskelfli-
ser, j f r . Conrad Steinbrecht, Schloss Lochstedt und seine 
Malereien, Berlin 1910 samt Ernst Gall, Danzig und das 
Land an der Weichsel, München 1953, 36. Tilsvarende 
findes omkr ing vinduerne til Marienborgs første 
slotskapel, j f r . Bernhard Schmidt, Die Marienburg 
(Deutsche Baukunst im Osten, Bd. 1), Würzburg 
1955, 33. Et nærmereliggende eksempel på denne ori-
entalsk(?) inspirerede forkærlighed for glaserede tegl-
fliser med dekorative indskrifter kendes endvidere fra 
Althofkapellet ved Doberan i Mecklenborg, j f r . Die 
Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Grossherzogthums 
Mecklenburg-Schwerin III, Schwerin 1899, 682f. 
179 Stjernehvælvene i cistercienserklosteret Pelplin (på-
beg. 1275) ved Weichsel mellem Marienwerder og 
Marienburg anses for det ældste tyske eksempel på 
benyttelsen af denne hvælvtype, hvor tekniske og de-
korative hensyn spiller sammen, j f r . Karl Heinz Cla-
sen, Deutsche Gewölbe der Spatgotik, Berlin 1958, 31f. 
Knudskirkens karakteristiske forenkling af stjerne-
hvælvet, hvis tekniske fordel er en reduktion af kap-
pernes udstrækning i nord og syd, fo rekommer dog 
sjældent. I ordenslandet kan peges på sognekirken i 
Gollob, j f r . Bau- und Kunstdenkmdler der Provins West-
preussen (note 178) 355. I 1400'ernes første halvdel fik 
også Mariekirken i Rostock og Jørgenskirken i Wis-
mar reducerede stjernehvælv, som dog ikke svarer til 
mønstret fra Odense, j f r . Die Kunst- und Geschichts-
denkmaler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin 
I, Schwerin 1896, 8 og samme II, Schwerin 1898, 70. 
180 Eksempelvis Johanneskirken i Thorn , j f r . Bau- und 
Künstdenkmäler der Provinz Westpreussen (note 178) 
252f. 
181 Jfr. Fischer (note 97) 334f. 
182 I Linköping domkirkes langhus viser sideskibenes 
arkadeblændinger nært slægtskab med engelsk byg-
ningsskulptur, j f r . Bengt Cnattingius, Studier i Linkö-
pings domkyrkas byggnadshistoria (Kungl. Vitterhets 
Historie och antikvitets Akademiens Handlingar. 
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Antikvariska serien 20), Uppsala 1977, 44, 66; endvi-
dere SvK (note 113) 337f. 
183 Jfr. Clasen (note 179) 31f.; den formodede engelske 
indflydelse på byggeriet i den tyske ordensstat er end-
videre emnet for William August Steinke, »The In-
fluence of English Decorated style on the Continent: 
Saint James in Torun and Lincoln Cathedral«, The Art 
Bulletin LVI, 1974, 505-16. 
184 Jan Steenberg, Studier i dansk og nordtysk Teglstens-
arkitektur i 13. Aarhundrede, Kbh. 1935, 179. 
185 Jfr. Kai Hørby, Status regni dacie. Studier i Christof-

ferlinjens ægteskabs- og alliancepolitik 1252-1319, Kbh. 
1977, 57, 60. 
186 DK KbhBy 1, 12f; Malmö Stads Historia 1, Ma lmö 
1971, 261f. 
187 DK Sorø 90. 

P L A N L A G T † K O R 
188 Jensen, »Bygningshistorie« 502; i sin indberetning 
(1922f.) f remhæver han, at stenene i nordre sideskibs 
nedre partier er mindre, svarende til de i Gisicobyg-
ningen benyttede, og i andet fag fra øst ligger de til-
med i munkeskifte. Denne iagttagelse kan imidlertid 
ikke tillægges nogen betydning, eftersom denne del 
af muren blev skalmuret 1868-75. 
189 Stenene angives med følgende mål: 26x12,5x7,5 
cm; 27x14,5x9,5 cm; 28,5x13x7,5 cm. 
190 En nyttig samling af grundplaner til koromgangs-
kirker i det middelalderlige Østdanmark er Kjeld de 
Fine Licht, »Øresundmotiver«, NMArb 1976, 33-40. 
191 Koret i Stege S. Hans henregnes traditionelt til 
1500'ernes første tredjedel, j f r . DK Præstø 212, mens 
Ystadkoret dateres til 1400'ernes slutning. Jfr. Theo-
dor Wåhlin. Ystads S:ta Maria Kyrka, Lund 1916, 11f. 
192 Det polygonale omgangskor kendes navnlig fra 
Øresundskystens købstadkirker, j f r . Beckett, Da 
Kunst II, 14-16, og Licht (note 190). Den eneste be-
varede repræsentant fra Vestdanmark er kirken i As-
sens, hvis kor dog først s tammer fra kirkens o m b y g -
ning i 1400'erne. En kirke med polygonalt omgangs-
kor, der med sine knippepiller og kultiverede detaljer 
står S. Knud nærmere, er Helsingborgs Mariekirke, 
hvis ombygning til en høj gotisk teglstenskirke tid-
ligere mentes påbegyndt o. 1400, j f r . Torsten Mår -
tenssons redegørelse i L. M. Bååth, red., Helsingborgs 
Historia II: 2, Halsingborg 1934, 217. Senere har for-
fatteren dateret omgangskoret til tiden o. 1350 eller 
årene herefter, j f r . Torsten Mårtensson, »Bidrag till 
Mariakyrkans byggnadshistoria«, Kring Kdrnan IV, 
Halsingborg 1951 (1952), 56f. Iflg. den seneste op-
fattelse kan det tresidede kor være påbegyndt allerede 
i 1300'ernes første årtier, j f r . Lars-Göran Kindström, i 
Helsingborgs Historia VI 2, Halsingborg 1985, 55. 

Fig. 279. Murrester, antagelig fra †begravelse, f rem-
draget ved udgravning øst for koret 1908-09, jfr . 
fig. 60 (s. 106, 232). Alfred Petersen fot. Møntergår-
den, Odense. - Remains of wall, presumably from a 
†brick-built grave, found by excavation to the east of the 
chancel 1908-09, cf. fig. 60. 

193 Som fænomen går det polygonale omgangskor til-
bage til romansk tid. Således havde klosterkirken i 
Tewkesbury (note 85) tresidet omgangskor, dog m u -
ligvis udvidet med radierende kapeller. Inden for det 
tyske sprogområde regnes koret i Basels Münster 
(påbeg. 1186) for det ældste eksempel, og i 1200'erne 
benyttedes skemaet til flere domkirker, såsom Mag-
deburg, Halberstadt m. fl.; i Verden an der Aller 
kombineret med en ombygning som hallekirke, j f r . 
Hans-Joachim Kunst, »Die Entstehung des Hallen-
umgangschores. Der Domchor zu Verden an der Al-
ler und seine Stellung in der gotischen Architektur«, 
Marburger Jahrbuch fur Kunstwissenschaft 18, Marburg 
an der Lahn 1969, specielt 27-56. 

K O R E T 
194 Samtlige danske domkirker fra middelalderen 
(Lund, Roskilde, Slesvig, Ribe, Århus, Viborg og 
Børglum) er udstyret med tværskib, og det gælder 



376 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

tillige de hertil knyttede kollegiatskirker som Vor 
Frue i København og Haderslev samt en lang række 
klosterkirker og andre gudshuse med ambitioner om 
monumental i te t . 
195 Bortset fra Mariekirken i Lübeck og S. Nicolai i 
Stralsund opretholdtes tværskibet i de store nord ty-
ske teglstenskirker såsom domkirken i Schwerin, 
Mariekirken i Rostock og Jørgenskirken i Wismar. 
Betydelig yndest havde endvidere en variant, som 
kun lod tværskibet markere sig i opstalt. Det gælder 
eksempelvis klosterkirken i Doberan og S. Katharina 
i Lübeck samt blandt hjemlige kirker Vor Frue i Kø-
benhavn, S.Petr i i Ma lmø og Mariekirken i Helsing-
borg. 
196 Iflg. Schultz' måleblad omfat tede den nu skjulte 
munkestensmur under kampestenssoklen i alt 18 skif-
ter, heraf 2 rulskifter. 
197 Schultz' notater på målebladet af udgravningen 
ved korgavlen r u m m e r flere oplysninger, som ikke 
entydigt lader sig fortolke. Muligvis er betegnelsen 
»blændmur« synonym med kassemurens facade, og i 
så fald konstateredes s tumper af glaserede hultegl i 
fugerne bag denne »blændmur« i polsk skifte. 
198 Eksempler på gavle med kombinat ion af kamtak-
ker og de karakteristiske bånd af firkantblændinger 
genfindes på adskillige landsbykirker i amtet, eksem-
pelvis Agedrup og Drigs t rup (begge Bjerge hrd.) 
samt Rønninge (Åsum hrd.). 
199 De eneste originale sten iagttages i den nordre åb-
nings ydre stik af gullige formsten. 
200 Indridset på ribbe over midtpillen læses: »C. Len-
dorf, W. Petersen, A. Damgaard, L. Mourier, F. W. 
Hey 22. 7. 1874«, dvs. navnene på konduktøren og 
hans medhjælper samt stiftsprovst, borgmester og 
kirkeværge. 
201 Denne møllesten må imidlertid være blevet fjernet 
og erstattet af den murede, cirkulære plint, som var 
synlig 1946 over kampestensfundering (fig. 66). 
202 Iflg. den til Herholdts udgravningsplan (fig. 162a) 
svarende forklaring var brøndens øverste 12 tommer 
(ca. 30 cm) sat af gamle munkesten, resten af rå, tem-
melig uregelmæssige kampesten. Brønden, hvortil 
der var stærk t i lstrømning af rent og klart vand, blev 
på grund af sammenstyrtningsfare kun udgravet i to 
alens dybde, men skønnedes i øvrigt ikke at være 
dybere. 
203 Afløbsrenden var af munkesten og konstrueret 
med en bund af løbere på fladen, indrammet af kant-
stillede sten. Der registreredes tilsyneladende ingen 
afdækning; men den samlede bredde af bund og sider 
udgør ca. 30 cm, hvorfor dækslet må have været lagt 
af tværstillede sten på fladen. Iflg. målebladet (jfr. 
fig. 66) lå rendens bund og vanger henholdsvis 30 og 
21 cm under 0-punktet . N å r hertil lægges dækslet på 
ca. 9 cm, må det middelalderlige gulv i teglstenskryp-
ten formentl ig have ligget i omtrent samme niveau 
som det nuværende. 

Fig. 280. Afstivning i krypten 1909 ved forstærkning 
afpil le (s. 348). Alfred Petersen fot. i privateje. - Works 
in the crypt in connexion with reinforecement of pillar 
1909. 

204 Damgaard, »Restaurationen« 135. 
205 Således nævnes 1674, da stiftsskriver Rasmus An-
dersen købte sig et gravsted »under koret, på nordsi-
den« (nordre sideskib?), at begravelsesstedet var gjort 
af den nedgang eller trappe, som i forrige tider var fra 
koret oven til og ned til den store kirkes almindelige 
gravhvælv, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
206 Resterne af denne trappe omtales ikke i Herholdts 
beretning og kendes kun gennem Damgaard, »Re-
staurationen« 134. 
207 Arbejdet udførtes af tømrer Bertelsen efter teg-
ning af kirkens arkitekt, Vilh. Petersen, j f r . LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
208 Skabet har dog været fjernet allerede i forbindelse 
med hovedistandsættelsen i 1750'erne, da nichen o m -
dannedes, j f r . fig. 236. 1833 var den imidlertid blæn-
det, j f r . fig. 322. 
209 Stenen, som omtales 1844 (Mumme 260), er an-
tagelig udfør t afden stenhugger Hansen, der sammen 
med sin broder, snedker Chr. Hansen, forestod op-
stillingen af helgenskrinene i nordre sideskib (s. 449). 
Kirkeinspektionen godkendte projektet, herunder til— 
muringen af nichen bag alteret, 1. febr. 1834, j f r . LA-
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
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210 Bænken var kun bevaret under vægpillen mellem 
2. og 3. fag i nordre sideskib. I sin kommentar til 
Herholdts indberetning bemærker Helms (notebog 
nr. 12), at der ikke er tale om nogen »siddebænk«, 
idet der kun findes et eller to skifter under vægsøjlen. 
211 Sml. eksempelvis opførelsen af de gotiske kor i 
Århus domkirke (DK Århus 261 samt fig. 123), 
Holmst rup (DK Holbæk 1802 samt fig. 9b) og Nak-
skov (DK Maribo 96 samt fig. 4-5). 
212 En sådan sekundært ændret og senere tilmuret ar-
bejdsport kendes eksempelvis fra Strängnäs domkir -
kes kor, påbegyndt 1448, j f r . SvK (vol. 100), Söder-
manland I, 1, 252. 
213 Jfr. s. 225 med note 162. 
214 Herholdts indberetning om kryptens udgravning 
beskriver pillen, men uden at gøre rede for alders-
følgen. Det har formentl ig fo rekommet umiddelbart 
indlysende, at bærepillen var sekundær, hvilket også 
f remgår af konduktøren Carl Lendorfs opfattelse af 
korets bygningshistorie som refereret af biskop En-
gelstoft (s. 144). Det skal bemærkes, at Chr. Axel Jen-
sen i sin indberetning var tilbøjelig til at opfatte arka-
derne som senere gennembrudte og derfor stillede 
spørgsmålet, om »man har bygget midtskibets krypt , 
førend man har taget bestemmelse om at åbne krypt-
arkaderne ud til sideskibene?«, j f r . endvidere Jensen, 
»Bygningshistorie« 504. 
215 Tegningerne af midtskibets langvægge (fig. 162b, 
163) viser samstemmende, at pilleknipperne var af-
brudt i forskellig højde og i østhjørnerne endnu 
strakte sig ned til et niveau under kryptarkadernes 
top. 
216 Således korrigerede allerede Helms (notebog nr. 
12) flere punkter i beretningen, som åbenbart skyld-
tes Lendorf. Eksempelvis bemærkes, at »pille no. 3« 
er af kalktuf (frådsten), ikke no. 2 som angivet i be-
retningen. 
217 Iflg. udgravningsrapporten var kun ansatsen til 
lukkemuren (bogstav »h« på fig. 162a) samtidig med 
pillen, mens resten, bogstav »K«, hen til den nord-
ligste frådstenspille var senere tilføjet. 
2I8 I modsætning til de under opbygningen justerede 
forlæg i sideskibenes østnicher, synes langvæggenes 
forlæg at respektere vinduernes stik. 
219 Forlægget, hvis bue skærer vinduets helstensstik, 
aflæses tydeligere end i dag på et ældre fotografi i 
NM af Ahlefeldts gravmæle foran søndre sideskibs 
gavlniche. 
220 Fra dronning Margrethe I's tid kendes oplysninger 
om både godsdonationer og afladsbevillinger. Således 
gav Hendrik Gyldenstjerne og Anna M u n k 1395 gods 
til kirken (Hofman 5, 94) og 21. marts 1401 bevilgedes 
paveligt aflad ved besøg i domkirken på bestemte 
festdage (ActaPont VII, 5600). 1408 stiftede biskop Jo-
hannes en evig sjælemesse for dronningen som tak 
for hendes donationer (jfr. S. Knuds alter, s. 89). I 

1434 udstedtes på ny afladsbrev til domkirken (SRD 
I, 328), og 1439 blev den fynske gejstlighed atter på-
lagt at udrede cathedraticum, den afgift til bispebordet, 
som dronning Margrethe i 1395 havde fritaget det for 
(DaMag III, 268). Disse oplysninger er tidligere ble-
vet kædet sammen med formodningen om byggeak-
tiviteter ved domkirken (jfr. Jensen, »Bygningshisto-
rie« 505). 
221 Nøglemonumente r såsom Nikolajkirken i Ro-
stock og Lübecks Mariekirke (inden påbegyndelsen 
af katedralkoret) regnes blandt inspirationskilderne 
for domkirken i Strångnås, j f r . Armin Tuulse, Der 
Kernbau des Doms zu Strängnäs und sein Umkreis 
(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien. Antikvariskt arkiv 25), Stockholm 1964, 20f. 
222 Jfr. birgittinernes klosterkirker i Maribo (DK Ma-
ribo 29f.) og Mariager (Per Sloth Carlsen, Mariager 
kloster. Birgittinerordenen og bygningshistorien, udg. af 
Randers Amts Historiske Samfund, Mariager 1983) 
samt karmelitterkirken i Helsingør (DK Frborg 290f.). 
223 Jfr. DK KbhAmt 166f. og Frborg 69f. 
224 Sammenhængen mellem Maribos ældste midt -
skibshvælv og de tilsvarende former i S. Knuds kirke 
er tidligere bemærket, j f r . DK Maribo 45. Det skal 
endvidere fremhæves, at både disse og de yngre stjer-
nehvælv har overribber som de to østre hvælv i 
S. Knuds højkor. 
225 DK Maribo 30, 33, 39. 
226 Som paralleller til benyttelsen af kløverbladsfriser 
i murkronen kan nævnes de gotiske ombygninger af 
Haderslev og Århus domkirker, som henføres til 
1400'erne, den første o. 1420-30, den anden efter 1450 
(DK SJyll 84 og Århus 242 og fig. 108). 
227 Et af de fa eksempler på et større gotisk kryptan-
læg er franciskanernes S. Katharina i Lübeck fra 
1300'ernes første halvdel, j fr . Günther H.Jaacks, 
St. Katharinen zu Lübeck. Baugeschichte einer Franziska-
nerkirche (Veröffentlichungen zur Geschichte der 
Hansestadt Lübeck 21) Lübeck 1968. Den treskibede 
hallekrypt er dog en underkirke i niveau med skibet. 
Nærmere beslægtet med Odensekrypten, udviklings-
historisk set, er den store gotiske krypt under kate-
dralen i Gent, som er en udvidelse og ombygning fra 
1300'ernes første halvdel af den romanske kirkes 
krypt (Firmin de Smidt, De Kathedral te Gent, Bruxel-
les 1962). 
228 Således nævner Chr. Axel Jensen (»Bygningshisto-
rie« 510) to af Nordtysklands romanske teglstenskir-
ker, stiftskirken i Jer ichow og S.Peter og Paul i Bran-
denburg. 
229 »Processionsgangen« under højkorets østre fag er 
ganske vist sekundært indrettet, men næppe meget 
yngre end koret, der tilhører samme tid som Odense-
koret og i lighed hermed også er muret i polsk for-
bandt, j f r . DK SJyll 86, 96. 
230 DK Maribo 36. 
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M E L L E M B Y G N I N G E N 
231 På Herholdts facadetegning fra 1843 og den herpå 
baserede kopi fra 1862 (fig. 241, 249) er mellemparti-
ets sideskibe ganske vist udstyret med denne mar-
kante detalje, og det samme gælder sydsiden ifølge 
Gnudtzmanns opmåling (fig. 245). I begge tilfælde er 
der dog tale om æstetisk motiverede rekonstruktio-
ner, ikke registrering af faktisk forhold, j f r . således 
udeladelsen af den eftermiddelalderlige nordøstre 
dør. 
232 Det på Helms ' foranledning fremstillede billede af 
mellembygningens nordvæg m o d midtskibet (fig. 
56) viser i 4. fag den østre ansats til et buestik umid-
delbart under den kurvehanksbuede arkade fra 1752 
(s. 316). På samme billede er angivet ansatserne til to 
laveresiddende stik, som var synlige fra sideskibet. 
Sporene er endvidere med visse afvigelser registreret 
på to tegninger fra Herholdts tegnestue (fig. 197). 
Her er antydet tvillingedelingen af sideskibsblændin-
gen, og denne fortolkning har formentl ig været ud-
gangspunkt for Vilh. Petersens projekter til en kon-
gestol, hvilende på dobbeltarkade (s.d.). 
233 Jfr. Helms (note 18) 487. 
234 Sådanne fortandinger til udmur ing af hvælvlom-
mer ses flere steder i kirken (jfr. s. 223 og fig. 146-47). 
Et godt eksempel kendes i øvrigt fra Roskilde d o m -
kirkes søndre tårn, bortset fra at hele forlægget her er 
fremspringende, ikke blot skjoldbuen, j f r . DK Kbh 
Amt 1402. 
235 I sine banebrydende afhandlinger om bygnings-
historien er Ludvig Fenger lige fra første færd til-
bøjelig til at identificere Mogens Krafses kapel med 
den forsvundne ti lbygning i nord (jfr. s. 142) i m o d -
strid med alle hidtidige forfattere. Endnu 1880 i anden 
udgave af sin byhistorie fastholdt biskop Engelstoft, 
at der var tale om en forgænger for konsistoriet i den 
gamle klosterfløj på sydsiden (Byhistorie 37), mens 
stiftsprovst Damgaard (»Restaurationen« 119) ændrede 
sin fejlagtige opfattelse. 
236 Vedel Simonsen III, 1, 17. 
237 Damgaard, »Capelier« 137. 
238 Chr. Axel Jensen kalder den planlagte tårnbygning 
»arkitektonisk set... abnorm«, j fr . »Bygningshistorie« 
506. 
239 SRD VII, 236. 
240 Elna Møller, » O m danske lektorier«, NMArb 
1950, 129-38. 
241 O t t o Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, 
Lund 1923, 186f. 
242 Dette gælder eksempelvis lektorierne i Mariekir-
ken og domkirken i Lübeck, j f r . Die Bau- und Kunst-
denkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck II, Lübeck 
1906, 184f. og samme III, Lübeck 1920, 153f. 
243 Det er fristende at forestille sig, at der i Århus 
domkirke har været påtænkt et arrangement, hvor en 

gang i nordre korsarms murliv gav adgang til lek-
toriet ved indgangen til koret, j f r . DK Århus 167fl, 
179 (med note 47). 
244 Oplysningerne, der kendes fra Hamsfor ts og 
Huitfeldts bispekrøniker, lyder i oversættelse: »Aar 
1464 og 1465 haver Biskop Mogens Krafse, deels paa 
egen Bekostning, deels ved hjælp af Prior Matthias i 
S. Knuds Kloster ladet pryde og zire saavel bemeldte 
Kloster med nogen ny Bygning, som S. Knuds Kirke 
med et smukt Pulpitur«. Endvidere: »Samme Aar 
1466 bygte han til S. Knuds Kirke udi Odense et Ca-
pel, hvilket han indviede den Hellige Trefoldighed, 
vor Frue, S. Bendt og S. Knud Konge og Martyr til 
Ære, hvor han selv siden er begraven«, j f r . DaMag II, 
12f. 
245 SRD I, 307 og VII, 238. 
246 ActaPont IV, nr. 2693. 

K L O S T E R E T O G K I R K E N 
247 Knudsklosteret er beskrevet i Vilh. Lorenzen, De 
danske benediktinerklostres Bygningshistorie (De danske 
Klostres Bygningshistorie X), Kbh. 1933, 183-92. 
Det betydningsfulde anlæg fortjener dog i høj grad en 
mere indgående behandling. Hertil vil de kun delvis 
udnyttede undersøgelser og opmålinger ved Aage 
Langeland-Mathiesen 1894, Valdemar Schmidt (1915-
19) og Jens Christensen (1966) kunne bidrage væsent-
ligt. 
248 Lorenzen (note 247) 188. 
249 C. G. Schultz har på sit måleblad bemærket eksi-
stensen af en trappe på dette sted, men mærkelig nok 
ikke registreret levn af åbningen i sideskibsmuren. 
250 Lorenzen (note 247) 190 og fig. 117. 

M I D D E L A L D E R L I G E † T I L B Y G N I N G E R 
251 Som indicium for, at vestfacaden virkelig på et 
t idspunkt delvis er blevet skjult af en tilbygning, an-
fører Chr. Axel Jensen (indb.), at Vilh. Petersen un-
der Herholdts restaurering så spor af afhuggede 
hvælvbuer. 
252 Repert. 2, III; endvidere » O m M. Claus Andersen 
Ulfeldt og hans Stiftelse paa et Vicarie i Odense 
1482«, DaMag III, 35. 
233 Damgaard, »Capelier« 123. Stiftsprovsten henviser 
til regnskaber i kirkens arkiv. Oplysningen er dog 
ikke påtruffet i de af »Danmarks Kirker« gennem-
læste regnskaber. 
254 Iflg. Engelstoft kunne tilbygningen, der opfatte-
des som et kapel for Knud den Helliges broder, Be-
nedikt, endda muligvis gå tilbage til kirkens opførel-
sestid og være grundlagt af biskop Hubald 1117, j f r . 
Byhistorie 37f; Tilsvarende udtaler sig Damgaard, 
»Restaurationen« 123. 
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255 Således nævner Fenger (note 12, s.111) spor efter 
en hvælving på ydersiden, hvor den i munkeforbandt 
blændede dobbeltarkade iflg. biskop Engelstofts no-
tater (note 366, pkt. 6) sås svagt. 
256 S. 102, jfr . endvidere Damgaard, »Restaurationen« 
123. 
257 Her tænkes navnlig på de tilbygninger, hvor hen-
synet til k i rkerummets inddeling i hvævlfag, dikterer 
dobbeltarkader, jfr . eksempelvis nordkapellet i Store 
Fuglede (DK Holbæk 1616). 
258 Den tvillingdelte portal er almindeligt fo rekom-
mende i de store gotiske katedraler, men sjælden på 
vore breddegrader. Som et af de få eksempler kan 
nævnes Linköping domkirkes sydportal, j f r . SvK 
(note 113) 119f., 343. 
259 DK KbhAmt 1444f. 
260 Jfr. Peter Pentz, »Vore gamle våbenhuse og deres 
tidlige brug«, KUML, Århus 1982-83, 233f. I den 
prægtige forhal til Lübecks domkirke, det såkaldte 
Paradis, plejede bispen og andre gejstlige dignitarer at 
sidde til doms, j f r . Wolfgang Jürgens, »Das D o m -
paradies«, 800 Jahre Dom zu Lübeck, Lübeck 1973, 72. 
261 Bloch I, 332. 
262 Muligvis fandtes der i forvejen en †tagrytter over 
korsskæringen i frådstenskirkens tværskib, hvorfor 
det nye vestlige klokkeophæng ikke var påkrævet 
førend nedrivningen af den gamle bygningsdel. 
263 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
264 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 
265 En direkte omtale af spirets nedtagelse ses ikke, 
men afspejles indirekte i oplysninger om materialer 
fra »det lille spir«. Således fik Mads vægter 5. nov. 
1763 betaling for at lægge det nedtagne tømmer fra 
det lille spir på plads i haven bag konsistoriet, på hvis 
loft man opbevarede spirets blybeklædning og fløj-
stang (s. 359). Materialerne indgik fra samme år i 
kirkens inventarium, hvor træet specificeredes som 
»10 aflange egetræer«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. Der må her være tale om tagrytterens spir, 
selvom den først fjernedes helt 1789. Formuleringen 
»det lille spir« kunne principielt også hentyde til den 
øverste del af det store tårn; men denne mulighed 
synes at måtte udelukkes, da tårnets »lille spir« o m -
tales ved det 19. juli 1779 afholdte syn på tårnet, j fr . 
RA. DaKanc. F 42. 

T Å R N E T 
266 KancBrevb. 
267 Påfaldende er det i hvert fald, at kongens lig efter 
døden på Koldinghus 1 . jan . ikke førtes til Roskilde, 
men skulle henstilles i Odense domkirke, »enten i 
koret eller i kirken«, som det hedder i en af flere 
skrivelser angående faderens begravelse, underskre-
vet af Frederik II på Koldinghus 10. jan. 1559, j f r . 

KancBrevb. Først 1578 blev Christian Ill's kiste ført til 
Roskilde, hvor den nedsattes i krypten under Hellig-
trekongers kapel, j f r . DK KbhAmt 1852. 
268 I et brev af 6. juli 1586 fra Georg Braun til Henrik 
Rantzau nævner udgiveren, at han har modtaget bil-
lederne af de to byer Odense og Ribe, j f r . Otonium 14. 
2 6 9Jfr . N M . Håndskriftsaml.: L.S.Vedel Simonsen, 
Samlinger til Odense Kirkers og Bys Historie, 1832. 
270 RA. DaKanc. F 42. Breve. 
271 Kancelliet efterlyste 25. aug. 1781 bedre tegnings-
materiale til belysning af tårnets og spirets tilstand. 
Hidtil havde man kun modtaget facadetegning, men 
grundplan og profiler var også ønskelige. I Magistra-
tens svar af 20. dec. omtales tegningen, som med no-
gen forsinkelse er udfør t af en pålidelig mand, en 
tømrermester (Fineck?), og nu oversendes med for-
klaring, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 
272 Magens havde i øvrigt vanskeligt ved at fa sine 
udgifter til projektet honoreret , og anmodede 23. 
marts 1784 om betaling. 10. april svarede magistra-
ten, at ansøgeren uden opfordr ing fra kirkens forsvar 
havde forfattet overslag og tegning til S .Knuds tårn 
og spir. Selvom det var rimeligt - tegningen var nød-
vendig - kunne kirken pga. fat t igdom ikke yde den 
ønskede dusør, ej heller kunne pengene tages af køb-
mand Eilschous fond. Enden på dette tovtrækkeri 
mellem den lokale forvaltning og centraladministra-
tionen blev dog, at byen måtte betale, j f r . RA. Da-
Kanc. Supplikprot. 
273 Odense bys historie 5, 157. 
274 Mumme 51f. 
275 Lauritsen 22. 
276 1 5. maj 1883 solgte kirken til Læseforeningen den 
have, man havde erhvervet 1834 i forbindelse med 
købet af Oluf Bagers gamle gård øst for kirken (s. 
100). Beløbet (4.000kr.) indgik i »Fond til Opførelse 
af et nyt Spir«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; end-
videre Damgaard, »Restaurationen« 108f. Ved vind-
fløjens reparation 1926 ansøgtes om tilladelse til at 
benytte renterne af fonden i to år, j f r . »Beretning om 
istandsættelse af vindfløj m.v. på S. Knuds kirkes spir 
1926« (særtryk i N M , Odense Lokalhistorisk Biblio-
tek og LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkebygn. 
mv.). I skrivelse af 22. april 1959 til kirkens arkitekt 
gør Aage Roussell på Det særlige Kirkesyns vegne 
gældende, at Synet ikke kan godkende opsætningen 
af et nyt gotisk spir, hvorfor man anbefaler, at mid-
lerne frigives til tagenes istandsættelse. (LAFyn. Me-
nigheds.ark. Sager vedr. kirkebygn. 1919-80). 1974 an-
søgte menighedsrådet kirkeministeriet om tilladelse 
til at benytte kontoen til kirkens kalkning, og 12. jan. 
1975 meddelte formanden for menighedsrådet, at 
midlerne var givet fri (LAFyn. Menigheds.ark. Div. 
sager 1916-80.). 
277 Mest kendt som ophæng for byens s tormklokke er 
det store tårn fra 1333 ved Ribe domkirke, hvortil 
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byen synes at have haft særlige rettigheder, j f r . DK 
Ribe 289f. I Odense, som andre steder, hænger 
s tormklokken og kirkens øvrige klokker dog side om 
side, j f r . eksempelvis DK KbhAmt 1750 og Århus 624. 
278 Om vægtere i købstadkirkernes tårne, se Kai U l -
dall, »Kirkens Profanbenyttelse i ældre Tid«, Fortid og 
Nutid 9, 1931-32, 137f. Jfr. endvidere den 1733 gen-
indførte vægterordning i Århus domkirke med til-
hørende tårnkammer og udvendige altaner (DK År-
hus 313). 
279 Odense bys historie 4, 239f. Allerede 1728 omtales 
»lugerne de råber udaf« i forbindelse med smårepara-
tioner på vagthuset. 1805 bevilgede kirkeværge Sei-
delin lys til de to tårnvægtere, specielt fordi de havde 
angivet klokkeslet ved at brænde lys, mens uret re-
pareredes, foruden at de »i tilfælde af ildsvåde ... 
strax til hver qwarteer eller side skal udhænge lygte 
med lys i«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Brand-
lygten opbevares i dag på Møntergården, j f r . Odense 
bys historie 4, 290. 
280 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. inventar. 
1929-. 
281 Således betaltes 1639 for to nøgler til tårnet, som 
»trompetterne haffde at brugge«, j f r . LAFyn. Kirke-
insp.ark. Rgsk. 
282 Festlighederne afholdtes i dagene 31. okt. til 
2. nov., og det fremgår, at hele 11 trompetister blæste 
koraler fra tårnet, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
283 Lignende kviste kendes allerede fra Eigtveds pro-
jekt , og gentages på Gabriels og Anthons, j f r . DK 
KbhBy 5, fig. 14, 25, 41 og 45. 
284 Topkuglernes forgyldning omtales 1791, da maler 
Dallin fik betaling for at male kvistenes afdækning, 
benævnt »postamenterne, hvor de fire forgyldte kug-
ler ligge«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
285 Det te år betaltes tømrer P. Poulsen for otte ellipse-
formede vinduesrammer til tårnet, j fr . LAFyn. Stifts-
øvr.ark. Rgsk. 
286 Mumme 57f. 
287 Iflg. regning af 16. jan. 1805 blev »Peter Eilschous 
og von Ostens epitafier« opsat i muren inde i dåben 
og ved siden af dåben. Kirken blev meget snavset ved 
murens udhugning, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
288 Indskriften er gengivet hos Mumme 210. 
289 Den mest nærliggende forklaring på dette gåde-
fulde træk må være en lapsus fra tegnerens side: Han 
huskede måske, at der mellem det store vestvindue 
og tårnets underste glugger var en luge til kirkeloftet, 
som han har anbragt på dette sted og for størrelsens 
vedkommende overdrevet. 
290 Skrivelse af 18. maj 1865 til Kirkeinspektionen fra 
Det særlige Kirkesyn, signeret Høyen, Herholdt og 
Chr. Hansen (NM. Korrespondancearkiv). 
291 Jfr. DK KbhBy 1, 666. At Storcks spir har øvet 
indflydelse på Odenseprojektet f remgår umiddelbart 
ved en sammenligning mellem udformningen af bl.a. 

hjørnespir og vægtergang. Endvidere har Vilh. Peter-
sen på en skitse indtegnet Helligåndskirkens spir på 
S. Knuds tårn. Sit kendskab til Helligåndskirkens spir 
havde Vilh. Petersen utvivlsomt fra arbejdet i et sag-
kyndigt udvalg, »Kunstakademiets komité for Byg-
ninger«, der 23. aug. 1878 anbefalede Storcks spir 
(venligst meddelt af Karin Kryger, N M ) . Projektet 
adskiller sig dog fra forbilledet ved at have en stejl, 
ottesidet hætte under lanternen, hvor Storcks var 
svejfet over en gennembrudt arkadeopbygning; for -
skellen skyldes her, at begge arkitekter så vidt muligt 
ønskede at genskabe de oprindelige spir. På oven-
nævnte skitse samt på en anden tegning med beslæg-
tet udformning har Vilh. Petersen »efter Synets Æ n -
dringer« opgivet lanternespirets svungne fod til for-
del for en mere stejl profil. 
292 Det nærmeste middelalderlige forbillede er her 
S.Petri i Lübeck (se note 298). Endvidere skal det 
nævnes, at der til Haderslev domkirke findes et be-
slægtet spirprojekt, hvis ophavsmand er ukendt, j f r . 
DK Sfyll 121 (fig. 52). Den lybske kirke påvirkede 
også det forslag til et nyt spir, som indgik i et forslag 
til restaurering af Åbo domkirke, j f r . Marja Terttu 
Knapas, »Svenska bidrag til restaureringen av Åbo 
domkyrka på 1800-talet«, Från romanik till nygotik. 
Studier i kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gu-
stafsson, Stockholm 1992, 180. 
293 Koldingspiret er afbildet i P. Tobiassen og Sigvard 
Skov, Kolding Sct. Nicolai kirke, Kolding 1950, 30. 
Blandt Vilh. Petersens tegninger findes tre kalker ef-
ter Koldingspiret, den ene med Vilh. Ahlmanns 
stempel. 
294 Blandt Vilh. Petersens tegninger findes en opmå-
ling af spiret i N y b o r g kirke. Spiret på Kristkirken i 
Tønder er enten samtidigt med kirken 1591-92 eller 
muligvis nogle årtier yngre, jfr . DK Sfyll 942. 
295 Blandt landsbykirkerne kan følgende eftermiddel-
alderlige eksempler nævnes: Ølsted og Dråby (DK 
Frborg 1528, 2541). 
296 Eksempler herpå er tårnet ved Helligåndskirken i 
København, påbegyndt på initiativ af Christoffer 
Valkendorf 1582, muligvis efter tegninger af Hans 
van Steenwinckel den Ældre (DK KbhBy 1, 653), 
som benyttede tilsvarende former til sine klokkestok-
værk på S.Petri i 1585 (DK KbhBy 1, 248) og Slan-
gerup 1588 (DK Frborg 2032). Blandt yngre eksem-
pler kan nævnes Bastian murermesters af Slangerup 
inspirerede tårne i Skævinge og Ølsted fra o. 1614 
(DK Frborg 1460 og 1532); endvidere tårnoverdelen 
fra Radsted på Lolland fra 1621 (DK Maribo 984f.). 
297 Ringstedtårnets mure, der bæres af store spidsbu-
ede aflastningsbuer, er på samme måde som i Odense 
trukket ind i forhold til midtskibets og korsarmenes 
bredde. Det mest slående lighedspunkt er dog eks-
teriøret med de spidsbuede, ufalsede glamhuller og 
kordongesimserne (DK Sorø 135f.). 
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298 Et geografisk nærliggende kirkespir med hjørne-
tårne er det i 1400'ernes andet og tredje årti opførte 
tårn ved Lübecks S. Petri, hvor den murede opbyg-
ning krones af en vagtstue med udvendig vægtergang 
mellem fire runde hjørnetårne, j f r . Bau- und Kunst-
denkmdler (note 172) 30f. Inspirationen kan i sådanne 
tilfælde være udgået fra verdslige befæstnings- og 
vagttårne med deres »peberbøsser«, således som det 
f.eks. fandtes på Roskildebispens Dragsholm. 
299 Vor Frue kirkes senmiddelalderlige spir (ca.1483-
1515) var i mere end to hundrede år byens vartegn, og 
den karakteristiske fo rm bibeholdtes ved fornyelsen 
under Christian IV (DK KbhBy 1, 24-28). 
300 Helligåndskirkens spir, som foruden lanterneop-
bygningen har de flankerende hjørnespir til fælles 
med S .Knuds kirketårn, er ofte tilskrevet den kgl. 
bygmester Hans van Steenwinckel den Ældre, o m -
end egentlige beviser savnes, j f r . DK KbhBy 1, 637 
(fig. 7) og 657; endvidere Torsten Allgulin, Hans van 
Stenwinkel d. Å. Studier i den västeuropeiska renässansar-
kitekturen, Uppsala 1932. Projektet til Ribespiret hen-
tedes 1597 i Hamborg , j f r . DK Ribe 282. Et overmåde 
prægtigt eksempel på lanternespir - tilmed ved foden 
prydet af vægtergang og pyramidespir - opsattes i 
1600'ernes begyndelse på Uppsala domkirke efter 
tegninger af Gerard Juliusson de Besche, j f r . Nils 
Sundquist, De arkitektoniska miljöerna i Uppsala före 
och efter branden 1702, Uppsala 1956, 9f. 
301 Således udfør te blytækker Niels Pedersen 1672 re-
paration på »ded heye Speiir paa samme Woris Kircke 
Torren«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
302 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. , j f r . endvidere Odense 
bys historie 5, 151. 
303 Arbejdet udførtes af tømrermester Langhoff, der 
fik 2 rdl. for et »nyt Fielle (d.e. brædde) gulv i 
Thaarn-Vægter Gangen« og 5 rdl. for opbygningen 
og indretningen af det nye kammer . Det f remgår af 
en gulvfornyelse 1840 uden om vægterkammeret , at 
dette optog 36 kvadratalen (ca. 14 kvadratmeter) af 
mellemstokværkets samlede areal på ca. 56 kvadrat-
meter, j f r . LaFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
304 N M . Det særlige Kirkesyns prot. 
305 I skrivelse af 18. maj til Kultusministeriet gjorde 
Høyen på Synets vegne indsigelse mod licitationsbe-
stemmelserne, som man fandt gik videre end den ved 
sidste syn aftalte tømmerreparat ion og ydermere 
navnlig var i modstr id med Heroldts tanker om et 
nyt spir i henhold til det netop udarbejdede restaure-
ringsprojekt. Kirkeinspektionen afviste kritikken i sit 
svar af 13. juni; men iflg. skrivelse af 8.juli lykkedes 
det Høyen og hans kolleger at overtale Kirkeinspek-
tionen til at udsætte reparationen på spiret, indtil m u -
lighederne for at følge Herholdts projekt var under-
søgt, j f r . RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. 
kontor. Akter vedr. restaurationen. 
306 Herholdt skrev til Kirkeinspektionen 31. maj 1864 

og eftersendte sit forslag, dateret 8. juni , j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 
307 Synet ansøgte 29.juli 1864 ministeriet om en be-
villing til spiret. De samlede udgifter kalkuleredes til 
12.000 rdl., hvoraf k o m m u n e n ville bidrage med en 
tredjedel. Kirkeinspektionen meddelte imidlertid 
8. sept. Stiftsøvrigheden, at man på grund af gæld til 
det nye orgel ikke ønskede at låne de resterende 8.000 
rdl., som ministeriet havde afslået at bevilge, j f r . RA. 
Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor. Akter 
vedr. restaurationen. 
308 21. juni 1865 blev fløjstangen nedtaget og kunne 
atter opsættes 12. aug., efter at spirets tømmer var 
udbedret. Arbejdet udførtes af tømrermester A. Ber-
thelsen, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; endvidere 
Lauritsen 22. 

K O N S I S T O R I U M 
309 I slutningen af biskop Niels Jespersens Synodalia 
1586 hedder det således: »Paa det sidste gaff Dnus. 
Episcopus tillkiende, att then gode Mand welbyrdig 
Niells Kaas ... haffuer giffuet all Klerkeryed i Fyen et 
smuckt oc beqvemmeligt Hus hos St. Knudtz Kier-
cke till it Almindeligt Consistorium«, j fr . Bloch I, 46. 
310 Jfr. R. J. F. Henrichsen, Bidrag til Odense Cathedral-
skoles Historie (1. Hefte. Om de til skolen hørende 
bygninger), Odense 1846, 38-46; Odense Katedralsko-
les Historie 74f., 145. 
311 Udgravningen 1966 i Stiftsbibliotekets kælder, 
som fortsat er tilgængelig, viste, at klosterfløjens 
sydende bl.a. havde rummet et lokale med fire hvælv 
omkr ing fritstående rundpille, j f r . fig.23. Ved ud-
gravningen f r e m k o m endvidere et stort materiale af 
formsten, som nu findes på Møntergården, Odense. 
312 K. C. Holm, »Nyt liv i gamle bygninger«, FySt-
bog 1978, 7-14; kopi af istandsættelsesforslaget, da-
teret april 1977, beror i LAFyn. Menigheds, ark. Sager 
bygningen vedr. Om de forskellige biblioteker i den 
gamle klosterfløj, j f r . Torben Nielsen, red., Odenses 
bibliotekshistorie, Odense 1990. 
313 Hver sognepræst i stiftet skulle yde 8 skilling 
dansk og hver provst 1 mk. , j f r . Bloch I, 46. 
314 Det er ikke ganske klart, hvorledes man skal tolke 
oplysningen om, at Anders t ømmermand 1621 ud-
førte spær (med bukkehoveder og lægter) for den 
murede gavl mellem kirken og klosteret. I september 
følgende år anfører regnskabet udgift til Anders 
Christoffersen, der kørte sand og ler til opmur ing af 
gavlen, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
315 Odense Katedralskoles Historie 75. 
316 RA. DaKanc. B 160. Indlæg til registranterne. 
Gymnasiet og skolen. 
317 »2. november 1637. Vi begyndte at nedrive m u -
rene omkr ing gymnasiet«, j f r . Anne Riising og M o -
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gens Seidelin, udg. , Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 
1626-41, Odense 1991. 
318 I november fik snedkeren betaling for at slå nogle 
brædder for hullet til konsistoriet, indtil døren blev 
færdig, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; endvidere 
Damgaard, »Restaurationen« 125. 
319 Damgaard, »Restaurationen« 124. 
320 KancBrevb. (6. dec.). 
321 Hinrichsen (note 310) 41. 
322 6. apr. 1721 fik murermester Jens Petersen betaling 
for at hugge otte huller til de fire nye bjælker, som 
allerede omtaltes 1719, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
323 I kongebrevet af 6. dec. 1630, som tildelte G y m -
nasiet retten til en have, bevilgedes tillige »den øver-
ste del af det hus, i hvilket Gymnasiets auditorium er, 
sønden for S. Knuds kirke og indtil andre S. Knuds 
huse og kloster begynder«, j f r . KancBrevb. 
324 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. - Den gamle alter-
tavle (s. 548) var blevet fjernet 10. marts, og det f r em-
går af sammenhængen, at den må have været op-
hængt på væggen i søndre sideskibs 3. fag, hvor den 
t i lmurede overdør endnu tydeligt giver sig til kende. 
325 Allerede 1754 fik tømrermester Truels Lund be-
taling for det nye gipsloft, mens regningen fra murer -
mester Groemann vedr. konsistoriets nye gulv »mel-
lem tre døre« er dateret 13. sept. 1758, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
326 Regningen fra Truels Lund (se note 325) anfører 
tillige opsætning af et bræddeskillerum og indsættel-
sen af et tagvindue. 
327 Regning af 6. febr. 1756 nævner »indsættelsen af to 
vinduesrammer i den lille kvist over konsistorium«, 
j fr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
328 Således nævnes konsistorieloftet som opbeva-
ringssted for adskillige kasserede genstande i inven-
tarium af 15. marts 1758, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
329 Ved provstesyn 1821 gentoges atter ønsket om, at 
havetrappen burde lægges af sten i stedet for den 
gamle af brædder, som er rådden, j f r . LAFyn. Prov-
steark. Synsforretn. 
330 LAFyn. ProvsteArk. Synsforretn. 
331 LAFyn. Menigheds.ark. Sager bygningen vedr. 
332 Ved embedet. Div. afsluttede sager. 

V A L K E N D O R F S K A P E L 
333 Kontrakten er gengivet af Damgaard (»Capeller« 
160f.), der bringer en redegørelse for kapellets histo-
rie. 
334 I kontrakten var grundarealet opgivet som 7 alen i 
bredden og 10 m o d nord (ca. 4,4 x 6,3 m), hvilket 
omtrent svarer til afstanden mellem støttepillerne og 
herfra til gavlen. Ved at tillægge yderligere 4 alen i 

bredden (6 ,9m) opnåede man det nødvendige areal, 
når kapellets sidemur skulle bygges i forlængelse af 
støttepillerne. Betalingen for det supplerende areal er 
først indført november 1634, j f r . LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Rgsk.; endvidere Damgaard, »Capeller« 163. 
335 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Gavebrevet er 
aftrykt hos Damgaard (»Capeller« 164), der har be-
rigtiget fejlen i HofmFund V, 124, hvor datoen er an-
givet som 1665. 
336 RA. DaKanc. Fynske og smålandske registre. 
S. 676, sag 41. 
337 Damgaard, »Capeller« 173. 
338 Jfr. Damgaard, »Capeller« og »Restaurationen« 
120f. 

339 jfr. Lauritsen 16. 
340 At Vittinghofs gravmæle blev opstillet foran ka-
pellets nordvæg, hvis vindue herved blændedes, 
f remgår såvel af Mumme 294 og Lauritsen 16 som af et 
ældre fotografi, gengivet hos Finn Grandt-Nielsen, 
Odense i fotografiets barndom, Odense 1979, 72. 
341 Sml. eksempelvis vinduerne i Frederiksborg slots-
kirke (DK Frborg 1701) eller Christian IV's gravkapel i 
Roskilde (DK KbhAmt 1510). 
342 Gravkælderens vinduer nævnes 1717, da kirken 
betalte reparation af vinduer og jerngit terværk ne-
denfor vinduerne i Vittinghofs kapel, j f r . LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. 
343 Før kirkens hovedrestaurering 1868-75 og k ryp-
tens genskabelse var den oprindelige nedgang beva-
ret, omend døren til trappeskakten var blokeret af 
stolestader, j f r . Mumme 301; Damgaard, »Capeller« 
172. 
344 Iflg. Damgaard (»Capeller« 173) var der brudt en 
dør igennem kirkens mur i højde med det øverste 
pulpitur »for at skaffe indgang til r ummet oven over 
kapellets hvælving«. At åbningen da længe, forment -
lig siden kirkens modernisering i 1750'erne, havde 
fungeret som loftsdør, f remgår også af kirkens in-
ventarium, som i 1800 opregner nøgler til Vittinghofs 
begravelse og til hvælvingen derover, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
345 Iflg. provstesynet 1833 var bræddeloftet over Val-
kendorfs begravelse brøstfældigt, j f r . LAFyn. Prov-
steark. Synsforretn. 
346 Hovedmonumente t er naturligvis kongens kapel i 
Roskilde (1613f.), som overgår alt andet (DK KbhAmt 
1505f.). Både her i og Kristiansstads Trefoldigheds-
kirke (1618-26) bemærker man i øvrigt brugen af ke-
rubhoveder på hvælvkonsoller (Matheus Lundborg, 
Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, Kristianstad 
1928, fig. 42, 45, 46). Blandt beslægtede adelskapeller 
kan nævnes Elisabeth Rosensparres ved Radsted 
kirke på Lolland fra 1616. (DK Maribo 986). 
347 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. samt Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. En af de omtalte to blikvandrender er fo rment -
lig det samme »blikrør«, som udførtes af blikmager 
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Dendler 1807 og opsattes af klejnsmed Rasmus Niel-
sen, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Dette s temmer 
godt med ældre afbildninger (fig. 20, 222), som viser 
vandspyerne understøttet af smedede jernbøjler. 
348 Ved embedet. Kirkeprot. 
349 Ved embedet. Kirkeprot. og Div. afsluttede sager. 

† V Å B E N H U S E M . V . 
350 Den »røde kirkedør m o d koret«, hvortil Steffen 
murermester forhøjede et trin 1623, kan være identisk 
med den nordøstre indgang, men refererer snarere til 
en dør mellem kor og nordre sideskib, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
351 1789-90 betaltes for brolægning uden for »de to 
små våbenhusdøre«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
352 1829 blev der lagt nyt blytag over »den mindre 
kirkedør i nord«, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
353 Akkorden med Hännel er dateret 25. maj 1754, og 
regningen af 16. aug. fra de to stenhuggere meddeler 
bl.a., at »da bemelte Portal blef opsatt, været fra først 
til sidst een af os nærværende for at passe Styckerne 
sammen«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
354 Uanset at restaureringen af kirkens nordvest-
hjørne udførtes 1868, blev våbenhuset muligvis først 
nedrevet 1872. 
355 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Begravelsesindtægter 
1666-1781. 
356 Uldall (note 278) 221f.; endvidere Pentz (note 260) 
232. Hertil kan føjes S.Olai kirke i Helsingør, j f r . DK 
Frborg 102. 
357 Salget af bøger i S. Knud i 1600'erne er undersøgt 
af Holger Rasmussen, Bøger og bogbindere i Odense før 
1694, Odense 1959, 77-87. Det f remgår heraf, at 
»kræmmerne i templet«, som også omfattede en 
buntmager, muligvis ikke kun var begrænset til vå-
benhuset. 
358 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Kirkens regnskaber 
r ummer på indtægtssiden regelmæssigt poster ved-
rørende betaling for bogførernes stade, som ikke altid 
er udtrykkeligt lokaliseret. Det gælder f.eks. Bertil 
bogbinder fra Lübeck, Jørgen bogfører og Jacob Sax 
fra København, der alle havde »liberi« i kirken 1639 i 
markedstiden. 
359 Den mest fyldige beskrivelse skyldes stiftsprovst 
Damgaard (»Capeller« 159f.). 
360 Jfr. indberetning af 17. maj 1993 ved Eskil Aren-
toft (Møntergården). 
361 Damgaard opfattede fejlagtigt strømskifterne som 
spor efter nedbrudte kamtakker, j f r . »Capeller« 160. 
362 Det var formentl ig disse, som anførtes i regning 
fra malermester Wegener, dateret 19. febr. 1790. Her 
maledes en stor trævase med stenkulør og to mindre 
vaser repareredes; trævasen blev »indslået med sand, 
at den er til udseende som steen«(!), j f r . LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. 

363 Dette år købtes til den søndre kirkedør 1500 m u r -
sten, og Svend smed leverede et muranker til døren, 
jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
364 Således nævnes 1700 en ligsten ved »den søndre 
kirkedør«, og atter 1714, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
365 Niels Pedersens regning fra 1791 anfører »ved det 
lille våbenhus på den søndre side som blyet var bor t -
taget og gesimsen nedbrækket, samme igen at op-
mure og afpudse«. Det er uvist, hvorvidt en udgifts-
post fra 1789, ligeledes til mureren, omhandlende 
nedbrydning og genopførelse af to våbenhusdøre, 
også refererer til den søndre indgangsdør, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
366 Iflg. biskop Engelstoft var den spidsbuede dob-
beltarkade, som fremdroges 1872, tilmuret med 
gamle sten i munkeforbandt(!); i den vestlige åbning 
sporedes en lille dør (iflg. skitsetegning fladbuet), der 
var blændet med »moderne mur«, j f r . LAFyn. Topo-
grafica, Odense nr. 85. Biskop C. T. Engelstofts Col-
lectanea. 
367 I en synsforretning 21. sept. 1750 vedr. påtænkte 
forandringer af pulpiturerne nævnes indsættelsen af et 
vindue i muren over det gamle kalkhus »som påtæn-
kes fjernet«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 

T I D E N 1536-1748 
368 Otonium 24-25. 
369 Blandt eksempler på senere t i lmuring af triforier 
kan nævnes Viborg domkirke (C. F. Holm, Heinrich 
Hansen m.f l . , udg. , Danske Mindesmærker, Kbh. 
1869, 35, tvl. XXVIII). 
370 1838 tilmuredes en del huller i østre gavl over 
hvælvingerne for at undgå træk, jfr . LAFyn. Stiftsøvr. 
ark. Rgsk. 
371 RA. DaKanc. B 160. Indlæg til registre og tegnei-
ser samt henlagte sager. 
372 Iflg. regnskabet »omlægtede han de tre tage med 
nye spær og bukkehoveder (d.e. skråbånd)«, j f r . LA 
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
373 I sommeren 1631 forfærdigede Per snedker en 
tårndør til kirkegården, og samtidig fik Peder murer -
mesters svend, Anders, betaling for at mure trappen i 
tårnet færdig, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
374 Jfr. Damgaard, »Capeller« 123. Den beskedne be-
taling - 2 dl. og 4 sk. - som Niels Høyenkarl mod tog 
for sit arbejde i dagene 12.-17. april, tyder ikke på 
noget mere omfat tende arbejde. 
375 Regnskabet r ummer poster vedr. træ til stillads, 
ankerjern og endvidere »fire nye vinduer indsat i det 
store t i lmurede vindue«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
376 1 9 . juni 1721 kvitterede murermesteren for belø-
bets modtagelse, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 

25* 
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377 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager; j f r . endvi-
dere Mumme 19-29. 1750'ernes hovedrestaurering er 
endvidere mere indgående beskrevet af G. L. Wad, 
»Konge Frederik den Femtes Besøg i Odense 1748 og 
dets Følger«, FyFort 4, 134-75; Anne Riising i Odense 
bys historie 5, 149-56. 
378 Brevet fra biskop Ramus til borgmester og råd er 
dateret 6. juni , og 13. sept. pålagde Magistraten kir-
keværgen at lade afholde et lovligt syn over omkos t -
ningerne ved den anbefalede forbedring og renova-
tion, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 
379 De tre døre i nord og indgangen til kirken, dvs. 
den nordøstre samt våbenhuset med ydre og indre 
døre, tænktes ommure t med fladbuet stik, j f r . LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
380 Malerne Christian Hviid og Rasmus Wolfs reg-
ning på stjernerne er fra 28. jan. 1750, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
381 Oprindelig regnede N e u m a n n med at klare sig 
med fire svende, men ændrede dette til seks og antog 
endda yderligere et par efter sin ankomst . En af disse 
var antagelig broderen Christian Neumann . Herud-
over nævnes stenhuggerne Johan Mart in Pulch, Jo -
han Michael Eichel og Johan Georg Lener; endvidere 
Johannes Wolchmann og Anthon Moyses (Mosses), 
der var beskæftiget med opsætning af våbenhusporta-
len. Stenkløverarbejdet udførtes af Johan Gersten-
dorph og for billedhuggerarbejde i gips og sten m o d -
tog Carl Emanuel Schuppius betaling, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
382 Det f remgår ikke, hvem der har foreslået N e u -
mann, som 16. dec. 1751 kvitterede for betaling vedr. 
pulpiturer i koret. En fortegnelse over diverse ud-
gifter, signeret af Martfeldt 24. marts 1752, opregner 
korrespondance med Neumann , bl.a. forespørgsel 
om, hvorvidt han vil påtage sig opgaven, om hans 
betaling herfor, ankomstt idspunkt samt svarskrivel-
ser, af hvilke én indeholdt skitse til korets brystværn, 
j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
383 Jfr. FyFort 4, 164. 22. apr. 1752 fremsendte stift-
amtmand Christian Rantzau til Magistratens orien-
tering de Langes skrivelse om kirkens forestående re-
paration - omendskønt vedkommende håndværks-
mestre allerede havde sluttet akkord herom, j fr . LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 
384 RA. DaKanc. Fynske og smålandske tegneiser. 
385 Jfr. LAFyn. Bispeark. Set. Knuds kirkes breve; 
samme. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 
Reskriptet er aftrykt i Mumme 23-26. 
386 11. juni 1752 lånte kirken 4.000 rdl. af Odense ho-
spital og 11. dec. yderligere 1.000 rdl., hvortil k o m 
indtægter i kirkens pengeblok, opstillet i Gråbrødre 
kirke, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
387 Magistratens og Stiftsøvrighedens skrivelser af 

hhv. 5. april og 19. maj efterfulgtes af den 6. juli m e d -
delte tilladelse til landskollekten samt besked om, at 
Magistraten selv måtte udlåne de øjeblikkeligt for -
nødne 6.000 rdl., indtil pengene k o m ind, j f r . RA. 
DaKanc. Fynske og smålandske tegneiser. Det f r em-
gik, at kirkens gæld inden dette lån, som kollekten i 
øvrigt aldrig indfriede (jfr. Odense bys historie 5, 150), 
beløb sig til mindst 8.000 rdl. 
388 Digtet, som hverken bærer forfat ternavn eller 
tidsangivelse, bortset fra en håndskrevet angivelse »d 
20.julii 1754«, tryktes hos Per Wilhelm Brandt i 
Odense. Eksemplar i Lokalhistorisk bibliotek. 
389 Odense bys historie 5, 150f. 
390 Indicier herfor er bl.a. omtalen af en (forsvunden) 
tegning til korets brystværn, som fulgte med Neu-
manns accept af opgaven. Formen her svarer til balu-
sterrækværkerne omkr ing fonten og på orgelpulpi-
turet. At han var involveret i inventarets udformning 
viser tillige en notits af 16. dec. 1751 vedr. betaling for 
udhugninger i korarkaderne for at fa »vedbørlig 
plads« til pulpiturerne her, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
391 Om Neumanns virke i Flensborg, der foruden 
rene bygningsopgaver omfattede udkast til festdeko-
rationer ved kongelige besøg og tegninger til den 
endnu bevarede brønd på Nordermark t , se Flensburg. 
Geschichte einer Grenzstadt (Schriften der Gesellschaft 
für Flensburger Stadtgeschichte, Nr . 17), Flensburg 
1966, tegning fig. 38; Wilhelm Rust, Das Flensburger 
Bauhandwerk von 1388 bis 1966 (Schriften der Gesell-
schaft für Flensburger Stadtgeschichte E. V., nr. 18), 
Flensburg 1967; Hans Friedrich Schütt, »Vier Flens-
burger Baumeister und Bildhauer im 18. Jahrhun-
dert«, Nordelbingen 37, Heide in Holstein 1968, 36-39. 
Neumanns virksomhed for Magistraten i Odense 
nævnes ikke i den her anførte litteratur. 
392 Knud Voss, Bygningsadministrationen i Danmark un-
der Enevælden, Kbh. 1966, 306f. 
393 Tømrer Jens Nielsen leverede 1751 materiale til 
stilladset, »da den forandring skete ved buen paa den 
nordre side i kirken«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
394 Iflg. regning af 26. marts 1752 leverede Truels 
Lund (lede)bue til karmen over døren til kapellet, j f r . 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Der er muligvis tale om 
den regulering af arkaden til loftet, som fulgte med 
ændringen af pulpiturene. 
395 Blytækkeren August Friedrich Schilling skrev 
4. okt. 1752 regning for at lægge gesimser over »den 
gamle og den lille nye tårndør«, mens arbejde på 
»den store gesims« på den blinde dør under det store 
tårn anføres i regning af 15. juni 1753, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
396 Der foreligger ikke specifikke regninger for kalk-
husets nedrivning og indsættelsen af vinduet på dettes 
plads, der kun er omtalt som planlagt i en synsfor-
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Fig. 281. Interiør, set m o d vest. Litografi efter tegning af Niels Ringe 1840, j f r . fig. 295. - Interior looking west. 
Litograph from drawing by Niels Ringe, cf. fig. 295. 
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retning 21. sept. 1750, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
397 Regningen for forfærdigelsen af 11 store, udhug-
gede bogstaver i een sandsten er dateret 21. aug. 1752, 
j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
398 Arbejdet er formentl ig udfør t i 1752 og nævnes i 
glarmester Christian Junges regning af 30. nov., som 
anfører 7 »lugter« vinduer i nord, 5 + 1 i syd samt 1 i 
øst og 2 i vest foruden 4 til Valkendorfs kapel (»Fit-
tenhofs begravelse«), j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
Om betegnelsen »lugt«, »lucht« eller »lufft« for vin-
duesåbningen eller dets lukke, se DK Ribe 369. 
399 1 .ma j 1756 afregnedes endeligt med blytækkeren 
August Schilling, der i årene 1753-56 havde modtaget 
110, 40, 80 og 240 rdl., j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
400 Iflg. regn. af 4. jan 1754 havde Kurrelbaum leveret 
en række Flensborgsten, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 

T I D E N 1756-1868 
401 Mumme 30; Odense bys historie 5, 158. 
402 Nå r dette beløb ikke er anført på mindetavlen fra 
1804-05, som opregner ægteparrets velgerninger (jfr. 
s. 82, fig. 10 og s. 288), er det vel fordi det indgår i de 
10.000 rdl. til »spir og tårn«, som anføres på nævnte 
tavle. Iflg. den ældre bygningstavle til minde om spi-
rets genrejsning (s. 287) var den samlede pengegave 
hertil også »kun« på 8.000 rdl. 
403 I overslaget fra 1748 over domkirkens påtænkte 
modernisering nævnes det som pkt. 3 under t øm-
rerarbejdet, at der behøves 9 vinduer på hver side af 
det høje tag (d.e. i alt 18). Formålet er at give blytæk-
kerne lettere adgang til at syne taget og navnlig »at fa 
vindfang gennem de øverste til at conservere taget, at 
blyet ej så ofte som det sker skal af vinden vorde 
afløst«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
404 Mumme 31; Odense bys historie 5, 158. 
405 Mumme 31. De forskellige håndværkerregninger 
med specifikation af arbejdernes omfang beror i LA 
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
406 Strækningen var på ca. 15 m ' s længde (24 alen), og 
man tækkede med zinkplader over en bræddeforskal-
ling. Regningen for sidstnævnte arbejde, udfør t af 
tømrermester Langhoff, er dateret 7. maj 1828. Året 
efter indkom regning for fernisering af zinktaget, j f r . 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 

H O V E D R E S T A U R E R I N G E N 1868-75 
407 Kirkens restaurering er indgående beskrevet af 
stiftsprovst A. K. Damgaard, som var medlem af 
Kirkeinspektionen, j f r . Damgaard , »Restaurationen«. 
Den omtales endvidere fyldigt i Lauritsen 21-27. 

408 N M . Det særlige Kirkesyns prot. De efterfølgende 
referencer til en række synsforretninger i perioden 
1862 til 1875 baserer sig på indførslerne i denne, hvor -
til én gang for alle henvises. 
409 Gnudtzmann udfør te tre signerede og daterede 
blade (fig. 244-46), hvorpå er grundplan, sydfacade, 
østfacade og tværsnit; endvidere 6 blade med pro-
filtegninger af piller, vinduer, kragbånd og ribber 
(Kunstakademiets Bibliotek). Når Herholdt udvalgte 
de ovennævnte opgaver, skyldes det, at han mente at 
man kunne benytte hans egne ældre opmålinger mht . 
vest- og nordfacaden samt længdesnittet m o d syd. 
Tilsammen dannede dette materiale udgangspunkt 
for de tegninger, som Kirkeinspektionen præsentere-
des for i 1864 (fig. 247-50). 
410 Jfr. Kirkeinspektionens skrivelse til Stiftsøvrighe-
den, vedlagt af biskop Engelstoft i brev af 9. okt. 1862 
til Kultusministeriet, j f r . RA. Kirke- og Undervisnings-
ministeriet. 1. kontor. Akter vedr. restaurationen. 
411 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor. 
Akter vedr. restaurationen. 
412 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor. 
Akter vedr. restaurationen. Konceptet til skrivelsen 
beror på NM blandt Høyens papirer. 
413 Disse forbehold i Kirkeinspektionens erklæring 
skyldes utvivlsomt dets formand, stiftsprovst D a m -
gaard, der gentog dem i indledningen til sin rede-
gørelse for kirkens tilbygninger, et forsvar for bibe-
holdelsen af i det mindste Valkendorfs kapel og kon-
sistoriet, som ikke er uden polemik m o d »de Mænd, 
som synes at skulle faae en bestemmende Indflydelse 
paa Skt. Knuds Kirkebygnings Skjebne...«, jfr . D a m -
gaard, »Capelier« 115f. 
414 Jfr. Damgaard, »Restaurationen« 114. 
415 Damgaard, »Capeller« 124f., 160f. 
416 Vedr. de økonomiske forhandlinger henvises til 
Damgaard, »Restaurationen« 112f. 
417 Kirkens murermester A. F. Andersen havde alle-
rede 27. marts afgivet tilbud på underkirkens restau-
rering lydende på dette beløb, j f r . Damgaard, »Re-
staurationen« 133. 
418 Jfr. »Krypten i St. Knuds Kirke i Odense«, Fyens 
Stiftstidende 2 . jul i 1873. Artiklen blev senere trykt i 
Berlingske Tidende 28. aug. på initiativ af kirkens 
værge, Fr. Wilh. Hey, j f r . brev fra Carl Lendorf til 
Helms, dateret 5. aug. 1873 (NM. Helms' papirer). 
419 J. Lauritsen, Odense og nærmeste Omegn i Billeder, 
Odense 1874, 38f.; Odense bys historie 6, 176 og samme 
7, 340f. 
420 Lauritsen 40, 17. 
421 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Tegninger til trappen 
findes i Ebbe Lehn Petersens arkiv. 
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GULVE, V I N D U E R , T A G E M.V. 
422 Damgaard, »Restaurationen« 142; i t idsrummet juli 
til november 1873 fik tømrermester Berthelsen be-
taling for at »føre de store fliser i kirken ud.. .«, j f r . 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
423 Således fik murermester Christen Jensen 1690 be-
taling for at lægge nye sten i kirkegulvet: ved kon-
sistoriedøren under mandsstolene og ved bispens 
stol, hvor en grav var nedsunken, samt mellem 
mandsstolene. Året efter lagde han fliser foran kor-
døren, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
424 Århus domkirkes vinduer fik ved istandsættelsen i 
1770'erne også stavværkslignende smedejernsstel, 
hvortil bygmesteren Hans Næss ' udkast er bevaret, 
j f r . DK Århus 309 (fig. 151). 
425 Ved synsforretningen 1.juli 1859 bemærkedes, at 
alle kirkens vinduer skulle fornyes, dog kun for bly-
ets og glassets vedkommende, idet selve den gamle 
fo rm ønskedes bibeholdt, j f r . LAFyn. Provsteark. 
Synsforretn. 
426 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dok . vedr. kirkens grund, 
bygning og inventar. 
427 Omlægningen af hovedtagets blybeklædning ud-
førtes af bly tækker Michaelsen under tilsyn af kirkens 
arkitekt Ebbe Lehn Petersen, der m o d menigheds-
rådets ønske om kobbertækning fastholdt traditionen 
for bly, j f r . LAFyn. Menigheds.ark. Sager bygningen 
vedr. og Ved embedet. Indgående og udgående breve. 
Fornyelsen af søndre sideskibs kobbertag gennemfør-
tes 1978, og for det nordres vedkommende 1984 sam-
tidig med taget over Valkendorfs kapel, j f r . endvidere 
LAFyn. Menigheds.ark. og Ved embedet. Div. afslut-
tede sager. 
428 Således fremsendte Plum 28. aug. 1819 nogle zink-
plader til Kirkeinspektionen og anførte, at de gerne 
måtte opsættes i stedet for bly »dog at saadant skeer 
paa et afsides Sted paa Kirken«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Indkomne sager. 
429 Iflg. regning (nr. 36) fra dette år blev zinktaget på 
søndre side nedbrudt og erstattet med bly. Zinken 
brugtes til våbenhuset, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
430 11. marts 1761 fik murermester Christoffer Povel-
sen betaling for en mindre tagreparation over kon-
sistoriet, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
431 1 1760 opregnede man 1.362 stk. glaserede tagsten, 
hvoraf ca. 900 blev brugt til kirkens tag og resten 
bortsolgt ved auktion dette år, j f r . LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Rgsk. 
432 Eksempelvis kan nævnes, at alle vinduessmige 
1838 til dels blev ommure t og efterfølgende udspæk-
ket og hvidtet, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
433 Dietrich Ellger u. Johanna Kolbe, St. Marien zu 
Lübeck und seine Wandmalereien (Arbeiten des Kunst-
historischen Instituts der Universität Kiel 2), Neu -

münster in Holstein 1951, 94f.; Dietrich Ellger, 
»Zum Thema Architektur und Farbe«, Nordelbingen 
28-29, 1960, 278-83; Hasse (note 172) med afbildnin-
ger af Mariekirkens genskabte farveholdning; Gerd 
Baier, »Der Schweriner D o m und die Rekonstruk-
tion der spätgotischen Architekturfassung«, Mittelal-
terliche Backsteinarchitektur und bildende Kunst im Ost-
seeraum (Ernst-Mori tz-Arndt Universitåt Greifs-
wald), Greifswald 1987, 136-41. 
434 Regnskabet nævner betaling for 18 grå »grilleho-
veder«(!) i den store gang og 42 små i de smalle 
gange, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
435 1750 udfør te malerne Christian Hviid og Rasmus 
Wolf efter akkord 150 stjerner, j f r . LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. 
436 Således eksempelvis i domkirkerne i Århus og Ha-
derslev, j f r . DK Århus 337 og SJyll 117. 
437 1825 leverede snedker Milo 150 stjerner til de store 
hvælv, og maler Krüger forgyldte 72 stk. 1853 re-
pareredes 12 stjerner, de nedfaldne opsattes med kiler 
og de resterende eftersås, j f r . LAFyn. Stiftsøvr. ark. 
Rgsk. 
438 N M . Det særlige Kirkesyns prot. 
439 LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk. og Ved embedet. 
Kirkeprot. 
440 Damgaard, »Restaurationen« 142f. Stadsingeniøren 
mod tog betaling for tilsyn med anlæg af såvel varme-
apparater som gasledninger, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
441 Iflg. bestemmelserne i de af Kirkeinspektionen 
trykte »Conditioner, hvorefter Reparationen paa St. 
Knuds Kirkespir udføres«, dateret 18. april 1864 sam-
tidig med slaget ved Dybbøl(!), skulle kuglen, navne-
cifferet og korset bruges som det var, men fløjen ny-
fremstilles i gammel skikkelse. Sådan kan det imid-
lertid ikke være gået. Navnecifferet ændredes ved til-
føjelse af Christian IX's monogram. Kobbersmedens 
regning fra juli 1865 anfører i øvrigt kun korset og 
navnecifferet samt reparation af kuglen, j f r . LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 

Chr. Knudsen omtales endvidere i sedler indlagt i 
kuglen, j f r . »Beretning om istandsættelse af vindfløj 
m.v. på S. Knuds kirkes spir 1926« (eksemplar bl.a. i 
Lokalhistorisk Bibliotek og N M . ) . 
442 Den 1926 foranstaltede beskrivelse af kuglens ind-
hold (eksemplarer i Odense, Lokalhistorisk Bibliotek 
og i LAFyn. Menighedsrådsark.; endvidere i N M . Heri 
aftrykkes de fire biskoppelige vers, som da var for -
fattet tillige med listerne over øvrighedspersoner 
samt håndværkernavne. Jfr. endvidere Mumme 52f. 
og Christine Reimer, »Fra Domkirkespiret i 
Odense«, Danske Studier, Kbh. 1928, 168-72. 
443 Thomas Kingo. Samlede skrifter, udg. af Hans Brix, 
Paul Diderichsen, F .J .Bi l leskov Jansen I, Kbh. 1975, 
274-75; tekstkommentar til samme, VI A, Kbh. 
1965-74, 167f. 
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444 Jfr. tryk i Odense, Lokalhistorisk Bibliotek. 
445 Om disse symboler i byens våben se Nils G. Bar-
tholdy, »Sankt Knud Konge og Odense-liljen«, 

Fig. 282. Munkesten med indrid-
set monstrans, indmuret på for-
siden af Gisicobygningens 4. 
støttepille i nord, regnet fra vest 
(s. 203). HJ fot. 1992. - Medieval 
brick with carved monstrance, built 
into the front of the 4th pillar on the 
north side of the Gisico building, 
counting from the west. 

Knuds-Bogen 93-99. 
446 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.prot . 
447 LAFyn. Odense byfogedarkiv. 
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Fig. 283a-b. Udkast til glasmalerier, o. 1845 (s. 389). Landsarkivet for Fyn. 1:50. 283a. Udkast , signeret »Michel-
sen« (Peter Larsen Michelsen), med den korsfæstede Kristus. 283b. Usigneret udkast med kors. - Designs for 
glass paintings, c. 1845. 283a. Design by "Michelsen" (Peter Larsen Michelsen), showing Christ on the Cross. 283b. 
Unsigned drawing, representing two crosses. 

GLASMALERIER 

Ønsket om at pryde altervinduet med glasma-
leri nævnes 1845 i et brev fra biskop Fenger til 
stiftsprovsten.1 Biskoppen, der tænkte sig vin-
duet finansieret gennem bidrag fra guvernøren 
og fra private, skitserede selv et forslag, hvis 
centrale motiv var et kors. En række farvelagte 
udkast (fig. 283a-b), bevaret på Landsarkivet, 
må ses i lyset af denne plan, som imidlertid ikke 
blev virkeliggjort. Et af disse udkast (fig. 283a) 
er signeret »Michelsen« for arkitekt Peter Larsen 
Michelsen, der arbejdede som konduktør for 
hofbygmester Jørgen Hansen Koch ved opførel-
sen af Katedralskolen og ved slottets restaure-
ring.2 1850, da smeden og glarmesteren leverede 
et nyt vindue over alteret, må planerne om glas-
maleri være skrinlagte.3 

Efter kirkens hovedrestaurering og opstillin-
gen af Claus Bergs høj altertavle blev planerne 
genoplivet, takket være en donation fra borg-
mester Johan George Christopher Frederik 
Koch. Opgaven blev overdraget til kirkens arki-
tekt, Vilh. Petersen, der tegnede en række ud-
kast (fig. 284a-b), som varierer den 1889 opsatte 
glasrude. Det var giverens ønske, at ruden 
skulle omfatte »en rose, sol, due eller lig-
nende«.4 Arkitekten udelod dog dette indslag til 
fordel for franske liljer, hentydende til Oden-
seliljen, og Jesumonogrammer, alt indsat i en 
dekorativ opbygning, som hentede motiver fra 
senromansk kunst.5 Farveskalaen omfatter for-
skellige nuancer, hovedsagelig i gult, okker, 
rødt, blåt, lilla og grønt. Således står den domi-
nerende lilje i gylden okkerfarve på mørk 
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Fig. 284a-b. Udkast til altervinduets glasmaleri, udfør t o. 1889 af Vilh. Petersen (s. 389f.). 1:50. Ebbe Lehn 
Petersens arkiv. - Designs for glass painting in the window behind the altar. 
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grund, mens J e s u m o n o g r a m m e r n e er tegnet 
med hvid f raktur på rød baggrund . 

Ef ter opsætningen af det nye altervindue var 
der planer om at gå videre og udstyre samtlige 
vinduer med farvede glasruder; men tanken 
vandt ikke gehør, hverken hos arkitekten eller 
med lemmerne af Det særlige Kirkesyn. 6 1901 
tilbød et medlem af menigheden at skænke glas-
malerier til vestfrontens sidevinduer. Kirkesy-
nets med lemmer ønskede dog først at få teg-
ninger hertil forelagt, og ved møde t 1903 blev 
sagen stillet i bero. 7 

K A L K M A L E R I E R 

Kirken står siden 1914 med hvidkalkede vægge 
og er således helt berøvet de malerier, som tid-
ligere smykkede vægge og hvælv; en nyere 
kalkmalet indskrift er alene om at repræsentere 
denne tradition. Fragmenter af den middelalder-
lige udsmykn ing kendes kun gennem en række 
tegninger, til dels farvelagte, som udfør tes i fo r -
bindelse med restaureringen af kirkens indre 
1872-74,8 mens de eftermiddelalderlige ka lkma-
lerier, hovedsagelig af dekorativ natur, navnlig 
er bevidnet gennem regnskabsoplysninger; dog 
er en enkelt af disse dokumentere t på ældre gen-
givelser af k i rke rummet , l igesom den ka lkma-
lede r u m u d s m y k n i n g fra 1873-74 ses på ældre 
fotografier. 

1875. Efter forslag af Herhold t maledes på 
kryptens sydvæg navnene på de h i rdmænd, som 
var faldet s ammen med K n u d den Hellige.9 Teg-
ningen skyldtes J. Magnus Petersen, der havde 
restaureret helgenskrinene (se inventar), mens 
arbejdet udfør tes af August Behrends. 3 1900 fo -
retoges en mindre ændr ing af indskrif ten som 
følge af indmur ing af mindesten for kongens 
broder, Benedikt (se inventar).1 0 Teksten, der 
står med okkergule majuskler, lyder som følger: 

»Med kong Knud dræbtes hans Broder Benedikt og 
sytten af Kongens Mænd nemlig/ Asmund, Blakke, 
Sven, Agge, Thurgot , Bernhard, Gudmar, Eskil, 
Toke, Palne, Atte/ Sune, Rosten, Mile, Radulf, 
Thurgot , Virip/ Som det timedes dem at lide Døden 
for deres Konge og Herre, saa bør deres Minne ogsaa 
ihukommes med hans.« 

Fig. 285. Udkast til altervinduets glasmaleri, o. 1845 
(s. 389). 1:50. Usigneret og udateret tegning i Lands-
arkivet for Fyn. - Drawing for glass painting in the win-
dow behind the altar. 

† K A L K M A L E R I E R 

1) O. 1325. Af Gisicobygningens indre u d m a -
ling må adskillige levn antagelig være f r e m k o m -
met under hovedrestaurer ingen 1872f.; men 
alene rester af en dekorativ udsmykn ing på to af 
hvælvene i nordre sideskib er dokumenteret .1 1 Det 
var en ren arkitektonisk udsmykn ing med plan-
teornament ik i r ibbekryds og ved buetoppe, 
foruden fremhævelse af ribber og vægbuer. En 
tegning (fig. 286) af udsmykningen på et af no r -
dre sideskibs fem hvælvfag - forment l ig det an-
det eller f jerde fra vest - viser dispositionen: I 
toppen en stor roset, sammensat af fire ens h jer -
tepalmetter med liljefyld og ved g jo rd-og væg-
buernes top en fembladet rose - ornamenter , 
som begge desuden er registreret af August 
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Fig. 286. †Kalkmalet udsmykning, o. 1325, af hvælv-
fag i Gisicobygningens nordre sideskib (s. 391). Teg-
ning, muligvis af August Behrends 1873. - †Wall-
painting, c. 1325 in one of the five vaults in the north aisle 
og the Gisico building. Drawing presumably by August 
Behrends 1873. 

Behrends i sand størrelse og med farver (fig. 
291). På den usignerede helhedstegning, der 
muligvis skal opfattes som forarbejde til en på-
tænkt rekonst rukt ion af ka lkmaler iudsmyknin-
gen (se ndf.) er endvidere langs en ribbe og 
g jo rdbue skitseret en leddelt ranke med rosetter, 
som enten er sekundær eller endog muligvis en 
tilføjelse fra tegnerens side. Den harmonerer 
ikke med den øvrige udsmykn ing og er heller 
ikke aftegnet på de ovennævnte »kalker«. 

På det tredje hvælv fra vest fandtes også en top-
roset, hvis u d f o r m n i n g dog afveg fra den netop 
beskrevne, l igesom der over buetoppene var 
malet en svulmende fransk lilje (fig. 270) i stedet 

for rosen. Disse ornamenter registreredes også 
af Vilh. Petersen.11 

Hovedfarverne var kobberg røn og teglrød, 
benyttet til liljer, roser og hvælvbuer. I den ikke 
lokaliserede toproset var denne toklang supple-
ret med b runrød mønje fa rve samt okker i en 
gullig og grålig nuance. 

Arki tektoniske hvælvudsmykninger af denne 
karakter, navnlig kendetegnet ved den h jer te for -
mede toproset er velkendte fra slutningen af 
1200'erne og benyttedes op gennem det fø l -
gende århundrede.1 2 Enkeltdele som liljen og 
rosen, antagelig symboler på Marias og Kristi 
lidelse,13 hører også til tidens velkendte reper-
toire, som det bl.a. ses af den kalkmalede u d -
smykning i f. eks. Lübecks Mariekirke og d o m -
kirken i Slesvig.14 

Det er uvist, om de beskrevne hvælvdekora-
tioner har været begrænset til nordre sideskib, 
eller om de har været del af en samlet u d s m y k -
ning af Gisicobygningens hvælv. Den usys tema-
tiske registrering af malerisporene tillader såle-
des ingen slutninger vedrørende hvælvenes ind-
byrdes kronologi . Den omstændighed, at Hi l -
kers a l tomfat tende udsmykn ing af kirkens 
hvælv tog udgangspunkt i fund , som er regi-
streret på kapperne i Gisicobygningens nordre 
sideskib, er uden betydning i så henseende. 

2) O. 1425. På midtskibets to østligste hvælv, 
dvs. i højkoret , fandtes levn af en udmal ing, 
som tilsyneladende kun havde omfat te t disse 
hvælv og således ud fra bygningshis tor ien (s. 
259) må antages at være ældre end mellempartiet 
og indbygningen af de næstfølgende tre mid t -
skibshvælv. Maleriresterne kendes gennem to 
farvelagte tegninger (fig. 287-88), som August 
Behrends udfør te 1873. Heraf f remgår , at korets 
østligste hvælvkappe r u m m e d e en fremstil l ing af 
Kristus, flankeret af Kris toforus (nord) og S. 
Jørgen (syd). I nordkappen var malet S. D o r o -
thea og i sydkappen en stående biskop uden (be-
varet) glorie. Endelig registreredes i vestkappen 
af nordøs t re stjernespids et Kris tushoved med 
korsglorie og tornekrans (gengivet som perle-
krans), antagelig det afladsgivende Veronikabil-
lede, som i N o r d e n navnlig dyrkedes af birgit t i-
nerne.15 
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Fig. 287. †Kalkmalet udsmykning, o. 1425 i korets østligste hvælv (s. 392). Tegning af August Behrends 1873. -
†Wall-painting, c. 1425 in the easternmost vault of the chancel. Drawing by August Behrends 1873. 

Af østkappens billeder var kun bevaret øvre 
halvdel af den korsfæstede Kristus med »[i]nri« 
på minuskelskrif tbåndet , mens de to f lanke-
rende figurer og navnlig Kris toforus var o m -
trent intakte. Begge var fremstillet uden glorie i 
modsætn ing til S. Dorothea , hvis ku rv i den an-
dægtigt tilhyllede hånd tegneren har mis for -
stået. 

Det f r emgår endvidere, at r ibberne var prydet 
af båndomslynge t stav på undersiden, mens de 

t i lgrænsende lodrette sider havde bølgeranke. På 
søndre skjoldbue registreredes en tovsnoning, 
mens den østre havde samme karakteristiske or -
nament som ribbernes underside. På undersiden 
af en slutsten var malet en passerroset. I kap-
perne var r ibbesømmene markeret med friser af 
krydsende rundbuer med l i l jeornament ved 
buefødderne , og i østkappen var endvidere skit-
seret rester af rankeslyng. 

Af hovedmot iver i korets 2. fag (fig. 288) gen-



394 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Fig. 288. †Kalkmalerier, o. 1425 og o. 1475 i korets 2. og 3. hvælvfag (s. 393-95). Tegning af August Behrends 
1873. - †Wall-paintings, c. 1425- and 1475 in the 2nd and 3rd vault of the chancel. Drawing by August Behrends 1873. 

gav Behrends kun Lykkehjulet, der måske har 
været malet i vestkappen og i så fald kunne 
fange blikket hos den, som forlod koret. Frem-
stillingen, hvis hovedtræk var bevaret, er på-
faldende ved, at ingen af de fire personer øjen-
synlig havde båret krone, ligesom det er aty-
pisk, at hjulet drejede m o d solen. Der imod var 
de delvis bevarede minuskelindskrifter i over-

ensstemmelse med konventionerne. Således læ-
stes »regn(a)bo« (jeg vil regere) ud for den op-
adstigende, »regno« (jeg regerer) ved topfigu-
ren, og »regnaui« (jeg har regeret) ved den ned-
styrtende, mens forklaringen til den under h ju-
let liggende mand (med frygisk(?) hue) syntes 
antydet: »su[m sine regno]« (jeg har mistet her-
redømmet). Billedet var malet over en hvælv-
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bue med tovsnoning, der adskilte sig fra orna-
ment ikken i østhvælvet og muligvis var en se-
kundær tilsætning, udfør t efter indbygningen af 
mellempartiets hvælv. 

Behrends tegnede endvidere to figurer, som 
var malet omkr ing spygat i hvælvsviklerne, og 
en tredje har antagelig haft s amme placering. 
Placeringen af disse svikkelbilleder er ikke enty-
dig; men det moraliserende indhold og navnlig 
stilen gør det naturligt at henregne dem til 2. 
fags udsmykning . 1 6 Den mest velbevarede af 
disse karakteristiske, gro tesk-obskøne figurer 
viste overkroppen af en mandsperson (med nar-
rehue(?) og tre pletter i ansigtet), der med hæn-
derne spærrede munden , d.e. spygattet(?), op 
og rakte tunge. En minuskel indskrif t omkr ing 
hovedet læstes som »buba«.17 - Unde r f iguren 
fandtes kors(?) afvekslende med kvaste eller 
ris(?). Hverken identifikation, tolkning eller 
tidsfæsteise heraf er sikker. - Den anden figur 
var vist stående, i ført karakteristisk hovedklæd-
ning og en moder ig t ig , opknappet jakke; med 
venstre udstrakte arm holdt han en genstand, 
hvoraf dog kun udsnit af den cirkelformede del 
var bevaret. Endelig skitserede Behrends ansig-
tet og overkroppen af en tredje figur, der i sin 
hævede venstre hånd holdt et kar. Muligvis re-
præsenterede disse f igurer dødssynder såsom 
frådseri (»gula«), vellyst (»luxuria«) etc. og f u n -
gerede således som en k o m m e n t a r til Lykkehju-
lets morali tet . 

Farverne i korets to østhvælv angaves som 
mønje rød , okkergul og blågrå. 

3) O .1475. På korets 3.fag (fig. 288), som tid-
ligst synes t i lkommet i 1460'erne i forbindelse 
m e d mel lembygningens opførelse (s. 274) af-
dækkedes yderligere malerispor, hovedsagelig 
rent ornamentale. Således var r ibberne f r e m h æ -
vet m e d sparrer, der langs kappesømmene flan-
keredes af hjer teblomster med slyngtråde; væg-
buerne der imod havde blot en tovsnoning. 

Foruden denne hvælvornament ik angav Beh-
rends en vase med kornaks, som prydede kap-
pen over en hvælvbue. Der er endvidere fra Hil-
kers hånd bevaret en skitse (fig. 289), som viser, 
at hvælvdekorat ionen foruden den nævnte rib-
beornament ik omfat tede en spygatmaske, der i 

Fig. 289. †Kalkmaleri, o. 1475 i korets 3. hvælvfag 
(s. 395). Tegning af Georg Hilker. Kunstakademiets 
Bibliotek. - †Wall-painting, c. 1475 in the 3rd vault of the 
chancel. Drawing by Georg Hilker. 

sin stil adskilte sig fra de ovennævnte svikkel-
billeder. - Farverne var blågrå og okker. 

Denne hvælvornament ik var udstrakt til 
midtskibets vestligere fag, uden at det dog 
f remgår , hvorvidt den var begrænset til mel lem-
partiet eller videreført i Gisicobygningen.1 8 

E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 
† K A L K M A L E R I E R 

Som afslutning på kirkens restaurering i 1580'erne 
stiftedes en tradition for at mindes landskirkens over-
hoved og dennes gemalinde ved at lade kongeparrets 
kronede monogrammer (samt året for regeringstil-
trædeisen) male på korets vægge. Traditionen ind-
ledtes med ophængning af våbentavler for Frederik II 
og dronning Sophie (se inventar), hvorefter fulgte det 
kalkmalede monogram for sønnen, Christian IV, den 
eneste regent, som ikke lod sin dronnings navnetræk 
opsætte. 1826 blev de kongelige monogrammer over-
ført til blikskjolde (se inventar) på nær Christian IV's, 
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der stod f r emme indtil hovedrestaureringen 1868-75 
(sml. fig. 237). Der er ikke bevaret oplysninger om 
de ældste kongemonogrammers tilblivelse, men det 
f remgår af regnskaberne fra de efterfølgende århun-
dreder, at disse våben lejlighedsvis blev fornyet, 
gerne i forbindelse med tilføjelse af et nyt kongemo-
nogram. 

4) 1588(?). Christian IV's kronede monogram i 
kartouche over »1588«, malet ved altervinduets 
top (sml. fig. 237). 5) O. 1620. Gevert maler, 
formentlig den Gevert Hansen, der 1611/12 
modtog borgerskab i Odense,19 fik 1.juli 1620 
betaling for at male fire løvehoveder bag lyse-
stagerne på pillerne. Ved samme tid malede han 
»kgl. majestæts navn op i koret«, hvorved der 
enten tænkes på nyfremstilling eller reparation 
af nr. 4. 6) 1639 udførte Gevert maler en »schat-
tering«, dvs. skyggemaleri, omkring orglet. 7) 
1648(?). Frederik III og dronning Sophie Ama-
lie. Kendes kun indirekte gennem nr. 9. 8) 1671. 
Christian V og dronning Charlotte Amalie. I 
december måned blev Peder maler antaget af 
borgmester Jens Madsen til at male kongens og 
dronningens navne samt kronen under hvælvin-
gen, hvilket »bleff slet noch giort«.20 9) 1693-94 
udførte Odensemaleren Johan Christian Zacha-
riassen Getreuer en omfattende nystaffering af 
domkirkens inventar (s.d.), herunder dens kalk-
malede dekorationer.21 Således fik fire karle og 
en dreng 18. april 1694 betaling for at hejse ma-
leren op, mens han malede de fem kongelige 
våbener i koret på ny. Endvidere udførte han 
skyggemaleri bag alter, prædikestol, orgel og 
omkring en lille tavle over døren til konsisto-
riet. I midtskibet bemalede han 18 »grå grilleho-
veder« (d.e. kapitæler) og i sideskibene 42. En-
delig anføres »grå gardiner« uden og inden for 
koret. 10) 1703. Frederik IV og dronning Louise. 
7.juli s.å. fik Johan Christian Zachariassen Ge-
treuer til opgave at male det nye kongepars m o -
nogrammer og kroner med årstallet 1699.20 11) 
1731. Christian VI og dronning Sophie Magda-
lene. 10.juli s.å. malede Johan Daniel Johansen 
Getreuer kongens og dronningens navne under 
hvælvingen.21 Han fik hjælp til arbejdet af Ras-
mus murermester. 12) 1750. Frederik V og 
dronning Louise. 28. jan. s.å. fik malerne Chri-

stian Hviid og Rasmus Wolf betaling for at male 
de kgl. navne.20 13) 1814. Frederik VI og dron-
ning Marie Sophie Frederikke. 27. dec. s.å. ud-
førte maler Schønberg kongeparrets navnetræk, 
krone, årstal samt tilhørende dekoration »på den 
søndre gavl ved alterets nordre side«.3 

14) 1873-74 udførte August Behrends efter 
tegninger af Georg Hilker en dekorativ ud-
smykning af kirkens hvælv og vægge (fig. 262-
63). Udgangspunktet var de fund af en orna-
mental hvælvudsmykning fra 1300'erne, som 
netop var gjort i nordre sideskibs vestre del, 
mens de sengotiske malerier på midskibets tre 
østligste fag lodes ude af betragtning (s. 392). 
11.juni 1873 blev Det særlige Kirkesyns med-
lemmer præsenteret for et forslag, og året efter 
var udsmykningen af kirkens vægge og hvælv 
fuldendt til og med triforiet, mens bemalingen 
af de rekonstruerede knippepiller afventede 
murværkets optørring.7 Ved restaureringens af-
slutning fik boet efter den 18. jan. 1875 afdøde 
Hilker betaling for hans tegninger til dekoratio-
nen,22 som 1914 blev tildækket. Ved kirkens ny-
kalkning 1975 var Hilkers dekoration synlig un-
der afrensningen af løse kalklag.23 

Hilker blev utvivlsomt engageret af Her-
holdt, der netop havde benyttet ham ved ud-
smykningen af S. Povls kirke i Korsør. Der fo-
religger øjensynlig ingen redegørelse for arki-
tektens og malerens nærmere overvejelser. Det 
færdige resultat, som i øvrigt synes at være ble-
vet til i to omgange, har tydeligvis haft til for-
mål at tilvejebringe en dekorativ middelalder-
pastiche i pagt med Herholdts ønske om hel-
hedsvirkning. Ud fra denne betragtning måtte 
korets afvigende udsmykning anses for uønsket. 

Det var øjensynlig i første omgang arkitek-
tens ønske at rummets vægge skulle stå i tegl-
rødt med optrukne hvide fuger. Efter at have 
udført denne dekoration fandt man dog virk-
ningen for dyster, og en fuldstændig afrensning 
af kirkens vægge gennemførtes forud for ny-
kalkning.24 I lyset af dette forløb er det sandsyn-
ligt, at man i første fase kun havde tænkt på en 
dekoration af selve hvælvkapperne. Hilkers skit-
ser til midtskibshvælvene viser en udvikling fra 
mere fri blomsterornamentik frem til det ende-



†KALKMALERIER 397 

Fig. 290. Skitse af Georg Hilker til udsmykning af midtskibshvælvene (s. 396). Kunstakademiets Bibliotek. -
Sketch by Georg Hilker for the decoration of the vaults in the nave. 

lige forslag (fig. 290), som låner motiver fra de 
autentiske levn i nordre sideskib. Denne udvik-
ling kan være inspireret af Kirkesynets mere ar-
kæologisk indstillede medlemmer, der ligeledes 
kan have givet ideer til den supplerende dekora-
tion af rummets vægge. 

Den endelige udsmykning, hvis helhed f rem-
går af ældre fotografier (fig. 262-63) og tegnin-
ger, omfattede en bemaling af samtlige profiler i 
piller, arkade- og vinduesåbninger foruden hvæl-

venes ribber og kapper. Til fremhævelse af pro-
filerne benyttedes et repertoire bestående af bøl-
geranke, siksakbånd med liljefyld, omvunden 
stav og sparremønster. Bemærkelsesværdig er 
valget af en palmettefrise af nærmest senromansk 
præg til markering af triforiegalleriets sål. 

Sideskibenes kapper dekoreredes i overens-
stemmelse med det autentiske fund fra nordre 
sideskib (jfr. s. 391), mens midtskibshvælvenes 
rosetter var en fri fortolkning af de oprindelige; 
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de trebladede krabber som ledsagede gjord- og 
skjoldbuerne sammesteds var ligeledes tegnet af 
Hilker, der øjensynlig ikke ønskede at benytte 
de lindeblade med slyngtråde, som han selv 
havde registreret i den senmiddelalderlige hvælv-
dekoration (jfr. fig. 289). - Dekorationen var 
hovedsagelig holdt i nuancer af okker, rødbrun 
og grønt. 

N O T E R TIL S. 389-398 
1 Brevet er dateret 15. aug., j fr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Indkomne sager. 
2 1845 fremsendte arkitekt Michelsen regning for »et 
Altervindue«, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
3 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
4 I brev fra Vilh. Petersen til Heinrich Hansen, dateret 
3. febr. 1889 omtaler arkitekten dette ønske fra borg-
mester Kochs side, idet han tilføjer, at det »sidder 
noget umotiveret og kunne vel lettest bortfalde«, j f r . 
N M . Korrespondancearkiv. 
5 En vigtig inspirationskilde for ornamentikken har 
været de rige borter på det gyldne alter fra Sahl, som 
arkitekten i øvrigt få år tidligere havde benyttet som 
forbillede for den altertavle, Vor Frue kirke fik efter 
beslutningen om at overflytte Claus Bergs mester-
værk til domkirken. 
6 Synet blev 1894 opfordret til at ytre sig angående 
kirkeværgen Fr. L. Heys ønske om farvet glas i kir-
kens vinduer, j f r . N M . Det særlige Kirkesyns prot. I en 
udtalelse fra Synet 31. dec. s.å. gav Henry Petersen og 
Ludvig Fenger udtryk for ønske om at begrænse pro-
jektet til korgavlens sidevinduer, mens arkitekt H. B. 
Storck overhovedet erklærede sig som modstander. 
Det f remgik endvidere, at Vilh. Petersen ikke øn-
skede at medvirke, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Ind-
k o m n e sager. 
7 N M . Det særlige Kirkesyns prot. 
8 Magnus Petersen, Kalkmalerier 61. 
9 Ministeriets tilladelse til arbejdets udførelse er da-
teret 8. okt. 1875, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Ind-
komne sager. 
10 Ifølge Vilh. Petersen (NM. Korrespondancearkiv) 
ændredes »Tokke« til »Toke«. 
11 Udsmykningen af nordre sideskib kendes hoved-
sagelig gennem en række farvelagte tegninger (fig. 
270, 291), som Nationalmuseet 1880 erhvervede hos 
August Behrends (inv. nr. 6089). Tre farvelagte teg-
ninger af detaljer (rose, lilje og udsnit af topornamen-
ter) i »sand størrelse« samt en helhed af hvælvud-
smykningen. - Fragmenterne i nordre sideskib blev 
endvidere registeret af Vilh. Petersen, hvis tegninger 
(Ebbe Lehn Petersens arkiv) omfatter gengivelser 
(dateret 27. dec. 1872) af lilje og topornament , begge 

fundet på nordre sideskibs tredje hvælving fra vest. 
12 Denne klassiske udsmykning af hvælvenes ribbe-
kryds benyttedes allerede i 1200'ernes senere del i 
sjællandske storkirker som Roskilde domkirke og 
klosterkirkerne i Sorø og Ringsted, Jfr. DK KbhAmt 
1576 og Sorø 53, 138. Herfra spredtes mønstret til 
landsbyer og købstæder, eksempelvis Teestrup (DK 
Sorø 605) Næstved, S. Mor ten (DK Præstø 139), j f r . 
endvidere Ulla Haastrup, red., Danske kalkmalerier. 
Tidlig gotik 1275-1375, Kbh. 1989, 96. 
13 Jfr. M. Pfister-Burkhalter, »Lilie« og R. Schuma-
cher-Wolfgarten, »Rose«, Lexikon der christlichen Iko-
nographie, udg. Engelbert Kirschbaum, 3, Freiberg 
im Breisgau (1971) 1994, 100f. og 563f. 
14 Jfr. Ellger og Kolbe (note 433), tafel 27a samt Ell-
ger (note 160), fig. 276. 
15 Sixten Ringbom, »Bild och avlat. I. Veronikabil-
den«, ICO. Iconographisk post, Uppsala 1983, nr. 3, 
14f. 
16 Den ene figur er således ved spygattet betegnet 

Fig. 291. Fembladet rose. Detalje af †kalkmaleri, 
o. 1325 i hvælv i Gisicobygningens nordre sideskib 
(s. 392). Tegning af August Behrends, Nat ionalmu-
seet. — Five-foiled rose. Detail of †wall-painting, c. 1325 
on vault in the north aisle of the Gisico building. Drawing 
by August Behrends. 
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med et »a« (jfr. fig. 288), der forklares under teksten 
til 3. fag og derfor umiddelbart måtte opfattes som 
henhørende til dette. 
17 Lignende påskrifter som kommenta r til groteske 
vrængemasker kendes fra Vallensved og Nibe, jfr . 
Isabelle Brajer og Hans Frederiksen, i NMArb. 1994, 
46f. 
18 Behrends har på sin tegning (fig. 288) blot angivet, 
at »dette Mot iv på Grater og Gjorder var ført videre 
ud i Høikirken«, hvilket bekræftes af en skitsetegning 
af Vilh. Petersen (Ebbe Lehn Petersens arkiv). På teg-
ningen, dateret 4. maj 1873, er vist en ribbe, bemalet 
med sparrer og hjer teformede blade langs kappesøm-
mene. Spørgsmålet om udbredelsen af denne dekora-
tion besvares dog ikke, idet påskriften blot oplyser, at 
dekorationen fremdroges »i en af Midterskibets 

Hvælvinger« ved »Afbankningen af yderste Kalk-
pudslag«. 
19 Jfr. Weilbach, KunstLeks (4. udg.). 
20 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
21 Jfr. Gregers Hvidkjær Hansen, »Familien Ge-
treuer«, PersHistT 103, 1983, 163-89. 
22 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. På Kunstakademiets 
Bibliotek findes ni blade fra Hilkers hånd, som o m -
fatter udkast til dekorationen af midtskibets hvælv, 
registrering af den oprindelige dekoration i nordre 
sideskib samt en tegning af senmiddelalderligt ma-
lerifragment på midtskibets hvælv (fig. 289). 
23 Jfr. fotografier i Ebbe Lehn Petersens arkiv. 
24 Efter afhugning af de gamle kalklag blev murene 
renset med syre og stålbørste, hvorefter de nyfugedes 
og nykalkedes, j f r . Lauritsen 33. 
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I N D L E D N I N G 

NOTER s. 633 

Oversigt. Beskrivelsen af domkirkens inventar 
indledes med en kort kronologisk redegørelse 
for de bevarede genstande. Disse udgør kun en 
lille del af det rige inventar, som i middelalderen 
og de første århundreder efter reformationen 
smykkede hovedkirken i Fyns stift. Selvom den 
lutherske nyordning medførte væsentlige ind-
greb i kirkens møblering, skete de største om-
kalfatringer i nyere tid imidlertid i forbindelse 
med de store bygningsistandsættelser o. 1750 og 
1870 (jfr. s. 312f. og 321f.). Ved begge lejlighe-
der kasseredes store mængder af inventargen-
stande. Herafer enkelte dele bevaret, enten gen-
anvendt i andre kirker eller placeret på museer. 

I indledningen s. 412-20 redegøres for dom-
kirkens skiftende indretning, for så vidt denne 
lader sig rekonstruere ud fra det bevarede kilde-
materiale. Møbleringen har naturligt nok været 
præget af kirkebygningens skiftende status, i 
middelalderen som centrum for dyrkelsen af 
helgenkongen Knud den Hellige og kirke for 
det rige benediktinerkloster med funktion af 
domkapitel og fra 1618 som sognekirke for 
†Gråbrødre kirkes (førhen †S. Albani) menighed 
(jfr. s. 79f.). Under omtalen af det middelalder-
lige kirkerum fremlægges desuden de spar-
somme vidnesbyrd om domkirkens engang så 
righoldige kirkeskat. Endelig nævner afsnittet 
inventarets farvesætning, således som det har 
fremtrådt i forbindelse med skiftende istandsæt-
telser. 

Domkirkens ældste inventargenstande og 
samtidig dens fornemste klenodier er de to hel-
genskrin med levningerne af S. Knud og antage-
lig af hans broder Benedikt. Skrinene lader sig 
datere til henholdsvis o. 1100 og o. 1150-75. Af 
kirkeskatten er yderligere bevaret et hostie-
gemme i form af en due fra 1200'ernes begyn-
delse samt en emaljeret plade, formentlig frag-
ment af et bogbind fra samme tid. Vel fra 1300 er 
domkirkens ældste klokke, »Adamsklokken«, 

Fig. 292. Interiør mod øst. Jens-Jørgen Frimand fot. 
1988. - Interior looking east. 

mens senmiddelalderen repræsenteres af et antal 
korstole fra o. 1475 og otte broderede helgen-
figurer, hidrørende fra en samtidig korkåbe. Fra 
katolicismens sidste år, o. 1520, er Claus Bergs 
prægtige høj altertavle, der dog oprindelig var 
bestemt til et andet kirkerum, koret i den væ-
sentlig mindre †Gråbrødre kirke. 

Fra tiden efter reformationen hidrører den nye» 
kirkeforfatnings nok vigtigste inventarstykke -
prædikestolen, der i domkirken udførtes 1591 af 
billedskæreren Jens Asmussen. Tre dele af kur-
ven er fra midten af 1700'erne kommet i brug i 
tre vestfynske kirker. Fra 1597 er den omstøbte 
stormklokke, der o. 1618 overflyttedes fra Grå-
brødre kirke. 1620 leveredes døbefonten af den 
lybske klokkestøber Berent Bodemann. O. 1649 
erstattedes en ældre altertavle af Anders Mor-
tensens store bruskbaroktavle, hvoraf hoved-
parten endnu er bevaret, omend adskilt i flere 
dele. 1600'ernes sidste årtier og begyndelsen af 
1700'erne repræsenteres af alterskranken, en 
række lysekroner, en messehagel samt væsent-
lige dele af altersølvet. Hovedparten af alt dette 
skænkedes af private velgørere. 

Den store istandsættelse i 1700'ernes midte 
satte sit afgørende præg på kirkerummet med 
fornyelse af prædikestol, orgel samt stolestader, 
pulpiturer og korgitter, hvoraf de sidstnævnte 
indretninger dog kun er fragmentarisk bevaret. 
Blandt frugterne af renoveringen skal også tæl-
les de to våbentavler for Frederik II og dronning 
Sophie. Til fornyelserne hørte endelig omord-
ningen af domkirkens gravminder (s.d.). I 
1700'ernes anden halvdel tilkom to dåbsfade 
(1764), en messehagel og en klokke (»lektie-
klokken«, 1767), mens kalken omstøbtes 1772. 

1833-34 fremdroges og genopstilledes helgen-
skrinene, i første omgang i et særligt indelukke i 
nordre sideskib. Hovedrestaureringen o. 1870 
bibragte domkirken det helhedspræg, som 
endnu gør sig gældende. Rekonstruktionen af 
krypten og opstillingen 1886 af Claus Bergs 
tavle i det hævede kor blev bestemmende for 
østpartiets møblering. I skibet opstilledes nye 
stolestader, pengeblokke og en kongestol, lige-
som dørfløjene og orgelværket fornyedes. Fra 
dette århundrede skal fremhæves den ny bispe-
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kåbe (1903) og rækken af bispemalerier, der al-
lerede grundlagdes i 1800'ernes sidste årtier på 
initiativ af den daværende kirkeværge Frederik 
Wilhelm Hey. Hertil kommer forskellige pri-
vate donationer i form af kirkesølv, en syvarmet 
lysestage (1913) og en lysekrone, skænket af 
hhv. stiftsprovst H. H. Lützhøft og biskop L. 
N. Balslev foruden andre mindre inventaran-
skaffelser. 1988 modtog kirken som gave et nyt 
klokkespil, opsat i anledning af Odense køb-
stads 1000-års jubilæum. 

De enkelte inventargenstande er beskrevet i 
den for Danmarks Kirker vanlige rækkefølge: 
Alterborde og -paneler (s. 421). Alterklæder (s. 422). 
Helgenskrinene (s. 424). Høj altertavlen (s. 459). 
Andre altertavler (s. 539). Altersølv (s. 549). Alter-
udstyr (s. 558). Liturgiske dragter (s. 563). Alter-
skranke (s. 569). Fonte og fontelukkelser (s. 569). 
Korskranker og -gitre (s. 573). Prædikestole (s. 576). 
Stoleværk (s. 581). Særlige rumindretninger (s. 594). 
Kister og skabe (s. 595). Pengebeholdere (s. 597). 
Dørfløje og pulpiturer (s. 600). Orgler (s. 604). For-
skellige tavler (s. 609). Bispeportrætter og andre ma-
lerier (s. 611). Belysning (s. 620). Andet ophængt, 
ligbårer etc. (s. 626). Tårnure (s. 626). Klokker 
(s. 628).1 

Kilder. Som optakt til beskrivelsen af det mid-
delalderlige og det efterreformatoriske kirke-
rums indretning skal kildematerialet hertil kort 
omtales.2 Fra tiden før 1618 kendes kun ganske 
få og spredte oplysninger.3 Først herefter er det 
muligt ud fra de bevarede kirkeregnskaber at 
danne sig et mere sammenhængende billede af 
inventarets udformning og placering, selvom 
meget forbliver hypotetisk på grund af kildernes 
ofte summariske karakter.4 Bortset fra regn-
skabsoplysningerne hidrører de tidligste beskri-
velser af domkirkens inventar fra 1600'ernes sid-
ste årtier.5 I særlig grad var interessen knyttet til 
enkelte udvalgte genstande, således helgenskri-
nene og den 1886 fra Vor Frue kirke overflyttede 
altertavle. Vedr. de specielle kilder hertil, jfr. 
s. 425 og 460. Ud over detaljerede registreringer 
af domkirkens gravminder6 bragte 1700'ernes 
fremvoksende antikvariske litteratur ikke meget 
nyt.7 Først efter 1800 kendes detaljerede planer 
og prospekter af interiøret, tidligst grundplanen 

fra 1813 af stiftsbygningskonduktør Johan Hanck 
(jfr. fig. 29) og de to litografier af domkirkens 
indre mod øst og vest, udført efter forlæg af 
arkivtegneren Niels Ringe 1840 (fig. 295, 468 og 
477).8 Fra samme periode stammer den hidtil 
mest udførlige redegørelse for inventaret, be-
skrevet før hovedrestaureringen 1868-75 af dom-
kirkens daværende kantor, H. P. Mumme (1844), 
mens et fyldigt uddrag af kilder, fortrinsvis 
trykte, til domkirkens historie publiceredes af 
antikvaren L. S. Vedel Simonsen (1842-44).9 In-
ventaret i det nyrenoverede kirkerum efter 1875 
blev indgående beskrevet af J. Lauritsen (1875) 
og stiftsprovst A. K. Damgaard (1887-89).10 

Det middelalderlige kirkerum. Indretningen af 
den middelalderlige kirke lader sig kun beskrive 
i få, generelle vendinger. Det gælder både for 
frådstenskirken (o. 1086-1125) og teglstenskate-
dralen (o. 1285-1499). Navnlig i høj- og senmid-
delalderen har kirkerummet i lange perioder 
stået som én stor byggeplads, hvor arbejder er 
foregået snart i vest, snart i øst og i sidste fase 
omkring skibets midterste fag (s. 134f.). Hvor-
ledes det har influeret på selve møbleringen, er 
så godt som uvist. 

I forbindelse med hovedistandsættelsen i 
1580'erne (s. 308f.) og den senere restaurering 
1868-75 (s. 321f.) ombyggedes koret radikalt. 
Der er således ingen fundamenter i gulvet og 
kun få spor i piller og vægge efter den oprinde-
lige møblering. I udstrækning har højkoret an-
tagelig omfattet midtskibets fire østligste fag, 
idet et lektorium (s. 272 og 601), opført ved kir-
kens fjerde pillepar fra øst, i hvert fald fra o. 
1460 synes at have dannet grænse mod vest. Om 
ældre skranker mod vest vides intet. Mod nord 
og syd markerede rækken af korstole fra sen-
middelalderen en adskillelse mod sideskibene, 
vel yderligere understreget med skrankemure. 
Den nærmere placering af højalteret og eventu-
elle sidealtre i koret er uvis. Udsmykningen af 
højalteret kendes heller ikke, men det kunne 
formodes, at relikvieskrinet med domkirkens 

Fig. 293. Interiør, set mod øst før hovedrestaurerin-
gen 1868-75. Udsnit af fig. 237, s. 317. - Interior look-
ing east prior to the restoration of 1868-75. Detail of fig. 
237, p. 317. 
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navnehelgen, S. Knud - permanent eller ved 
særlige lejligheder - har indtaget en central plads 
på dette sted, måske under et ciborium. En an-
den mulig placering for helgenkongens skrin 
var på hovedalteret i krypten, jfr. ndf. og s. 548. 
Bag højalteret var i korets østvæg et indmuret 
skab, måske det skab, hvori skrædderlavets or-
namenter opbevaredes ifølge en omtale 1524 (s. 
90 og 597). Nedenfor var - i hvert fald fra 
1600'ernes slutning - en kiste af eg fra o. 1350, 
ligeledes beregnet til domkirkens kostbarheder 
(s. 595). En eventuel messeklokke, ophængt i 
tagrytteren over østenden (jfr. s. 628), har med 
tove kunnet betjenes fra koret. I krypten under 
højkoret var i østenden et alter, hvis indvielses-
helgen ikke er nævnt i kilderne (s. 548). Foran 
alteret fremdroges fundamenterne af en sarko-
fag, vel for en i klosterets historie fremtrædende 
person (jfr. gravminder). Endelig fandtes i 
kryptens vestende en brønd med en helligkilde 
(s. 84). 

Om et muligt lektorium i højkorets vestende 
og dets udstyr vides kun lidt (s. 601). Her kan 
måske have været en ambo (prædikestol) og et 
orgel. Umiddelbart foran lektoriet har antagelig 
været et alter, vel Helligkorsalteret (s. 88 og 
548). Ovenover må man formode, at et korbue-
eller triumfkrucifiks har været ophængt. Der er 
dog intet spor heraf eller efterretninger om 
dette. Nord og syd for kordøren, dvs. åbningen 
i lektoriets skrankemur, var altre, viet S. Knud 
og S. Anna. Om de øvrige sidealtre og deres 
formodede placering, dels i frådstenskirkens 
tværskibsapsider, dels i skibet, såvel i denne, 
som i den efterfølgende teglstenskirke samt i 
eventuelle kapeller jfr. s. 87 og 548. 

I skibet har formentlig været spredte stolesta-
der og bænke til lægfolket. Bl.a. fandtes en 
kvindestol fra 1487 med angivelse af domkir-
kens viehelgener, Maria og S. Knud, foruden 
S. Anna og S. Katharina (s. 581). Om et muligt 
orgel i vest vides intet. Vestdøren var prydet af 
et løvehoved med ring, svarende til Ribe dom-
kirkes »Kathoveddør«, men antagelig af yngre 
dato (s. 600). I vestgavlen har muligvis været en 
klokkekam, hvor en eller flere af domkirkens 
middelalderlige klokker kan have haft plads. 

Det samlede omfang og nærmere indhold af 
domkirkens middelalderlige †kirkeskat lader sig 
ikke fastslå. I modsætning til bl.a. domkirkerne 
i Lund, Roskilde og Ribe samt Vor Frue kirke i 
København kendes her ingen inventarielister el-
ler skattefortegnelser, som kan belyse behold-
ningen af liturgiske genstande (alterkar, para-
menter, bøger, alterudstyr m.m.) og relikva-
rier.11 Formentlig er hovedparten af kostbarhe-
derne, i hvert fald af ædelmetaller og -sten, ble-
vet konfiskeret ved reformationen. Således be-
ordrede grev Christoffer af Oldenborg 1534, at 
alt det »guld, sølv og klenodie«, som fandtes i 
domkirken, skulle sendes til København bortset 
fra fire kalke.12 En klage 1536 fra kongen over, 
at S. Knuds klosters prior, Christiern Poulsen (i 
denne forbindelse?) skulle have sendt lutter kob-
ber i stedet for 4.000 lod (ca. 60 kg) guld eller 
sølv som befalet, afvistes dog kategorisk. En del 
af sølvet, hævdede prioren, var taget fra et 
skrin, hvis lødighed var prøvet af to af Odense 
bys bedste guldsmede. Dog fandtes blandt søl-
vet et forgyldt billede af kobber. Som straf be-
talte klosteret yderligere 500 lod (ca. 7,5 kg) 
sølv. Dette skulle den kongelige rentemester, 
Reinholt Lubbeke imidlertid selv have tilegnet 
sig.13 En udateret liste, formentlig ligeledes fra 
reformationsårene, registrerede blandt konfi-
skerede genstande af forgyldt kobber i Skåne, 
Halland, på Sjælland og Fyn »Item ett Billetthe j 
Sante Knudss Kirke«.14 

Indsamlingen af kostbarheder er foregået si-
den domkirkens opførelsestid. Når Ælnoth o. 
1120 beskriver udsmykningen af S. Knuds hel-
ligdom med guldklædte gaver, kostbare smyk-
ker, gyldent metal, safrangul silke og ædelstene, 
må det vel betragtes som en poetisk fiktion, 
medmindre der alene henvises til Knudsskrinet 
(jfr. s. 426). Lige så fantasifuld synes omtalen i 
samme kilde af helgenkongens kult, der foregik 
til musikledsagelse.15 Med hensyn til private do-
nationer, såvel fra kongelige og adelige velyn-
dere, som i forbindelse med alterstiftelser, ken-
des kun enkelte gaver af inventar, således en 
messehagel (s. 568) fra Henrik Barsebæk til El-
ved († 1496) og hans hustru Beate Krummedige 
samt omtalen 1524 af de tilhørende kostbarheder 
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ved skrædderlavets alter: To messehagler af 
blommet arrask og blåt silke af det bedste (s. 
568), en kalk og en disk på 25 lod (sølv) med 
Marias billede på foden (s. 550) samt en lille 
messebog med 14 messer i, alt samlet i et skab i 
koret (s. 597).16 Meget turde være anskaffet af 
domkirken og klosteret selv, ikke mindst efter 
større ildebrande (jfr. s. 78 og 226f) . 1345 tilbød 
biskop Niels Jonssøn aflad til dem, der på grund 
af kirkens knaphed på indtægter og fattigdom 
ydede bidrag, bl.a. ved donation af småbilleder 
og andre ofringer (jfr. s. 78). Efter klosterets 
omdannelse til et verdsligt domkapitel tilbød 
man 1477 på ny aflad i forbindelse med bidrag til 
anskaffelse af bl.a. bøger, paramenter og andre 
kirkelige ornamenter (jfr. s. 76f.). Da paven 
1488 gav befaling til klostersamfundets retable-
ring, hed det i forbindelse med munkenes kort-
varige fordrivelse, at alle klenodier, privilegier, 
ornamenter samt løst og fast bohave var blevet 
ødelagt.17 Dog vides intet nærmere om retable-
ringen af kirkeskatten og det øvrige inventar ef-
ter benediktinernes tilbagekomst. 

Kirkeskattens opbevaringssted kendes ikke, 
bortset fra omtalen af den førnævnte kiste og 
skabet ovenover, der endnu i begyndelsen af 
1700'erne angiveligt indeholdt »adskillige papi-
stiske relikvier«.18 I det følgende er enkeltgen-
stande, som antagelig er indgået i den middelal-
derlige kirkeskat, beskrevet sammen med det 
øvrige inventar, jfr. helgenskrin (s. 424), reli-
kviegemmer (s. 458), hostiegemme (s. 551), li-
turgiske dragter (s. 563) og alterbøger (s. 560). 

Kirkerummet efter reformationen. Den lutherske 
nyordning satte formentlig i første omgang sit 
præg på kirkens møblering ved sløjfningen af 
sidealtre og inddragelsen af hovedparten af dom-
kirkens kostbarheder. Hvorledes S. Knuds og 
hans bror Benedikts helgenskrin opbevaredes i 
de knap halvthundrede år fra reformationen til 
fremdragelsen 1582, herom kan kun gisnes (s. 
446). I årtierne umiddelbart efter reformationen 
opretholdtes kirke og kloster som en selvstæn-
dig institution, indtil 1571 under ledelse af be-
nediktinernes tidligere prior Christiern Poulsen. 
Lejlighedsvise gudstjenester blev holdt, i den 
første tid forrettet af klosterets forhenværende 

brødre.19 En usædvanlig begivenhed i domkir-
kens historie var bisættelsen af Christian III 13. 
febr. 1559. Hvor i domkirken kongens midlerti-
dige begravelse indrettedes - enten i koret eller i 
selve kirken - er uvist, men foranstaltningerne 
heromkring kan måske have påvirket kirkens 
møblering (jfr. også gravminder).20 

Selvom domkirkens administration under 
kongeligt lensstyre ændredes efter 1571 (s. 81), 
skete der før 1618 ingen større forandringer i 
kirkens begrænsede brug med altergang, en 
række uge- og helligdagsprædikener samt fra 
1572 daglig korsang som i Vor Frue i Køben-
havn.21 1578 befaledes en nyordning af stolesta-
derne, således at mændene kom til at sidde for 
sig på den ene side og kvinderne på den anden, 
ligeledes svarende til ordningen i Vor Frue 
kirke, København.22 Koret og måske også kryp-
ten kan fortsat have været holdt tillukket, mens 
altertjeneste og prædiken muligvis foregik ved 
kirkens lægmandsalter og fra en eventuel prædi-
kestol på det middelalderlige lektorium. Intet 
sikkert vides dog herom. 

Fra 1581 indsamledes midler til en gennem-
gribende istandsættelse af domkirken, der ka-
rakteriseredes som meget bygfalden på mur og 
tag.23 Et væsentligt led heri var korets gennem-
gribende renovering, tidligst omtalt januar 1582 
(s. 308). Ved denne lejlighed sløjfedes den mid-
delalderlige krypt, og korgulvet sænkedes til ni-
veau omtrent med skibets gulv. Indgrebet må 
samtidig have berørt lektoriet, der i denne for-
bindelse kan være blevet fjernet. At gudstjene-
sten netop på dette tidspunkt henlagdes til ko-
ret, herpå tyder også opsætningen 1582 af en ny 
høj altertavle, udformet som en luthersk katekis-
mustavle og skænket af lensmanden ved 
S. Knuds kloster, kansler Niels Kaas. Kort efter, 
1591, tilkom en fornem prædikestol, skåret af 
Jens Asmussen og skænket af Eiler Brockenhuus 
til Nakkebølle som et æresminde over hans ny-
ligt afdøde moster Karen Bølle, der lå begravet 
nedenfor. Stolens placering var formentlig i 
midtskibets sydside på det sted, hvor også den 
nuværende stol står. Under istandsættelsesarbej-
derne i kirken, hvortil hørte nedrivningen 1582 
af S. Knuds kapel i nord (s. 270, 308), blev kir-
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kens fornemste klenodie, Knud den Helliges 
skrin genfremdraget, for kort efter antagelig at-
ter at blive gemt af vejen, nu i en niche i korets 
østmur oven over et indmuret skab. Muligvis 
blev kirkens andet helgenskrin fremdraget og 
indelukket ved samme lejlighed (s. 446). 

Da domkirken fra 1618 overtog det gamle S. 
Albani sogn fra †Gråbrødre kirke (s. 81), skete 
flere væsentlige ændringer af inventaret for at 
opfylde de nødvendige behov i en luthersk sog-
nekirke. I koret opsattes skriftestole og muligvis 
tillige et korgitter eller en -skranke, der tidligst 
nævnes 1627. En form for adskillelse kan måske 
være blevet opsat allerede i 1580'erne. En døbe-
font - en inventargenstand, som domkirken 
ikke tidligere synes at have ejet - indkøbtes fra 
Lübeck 1620 og placeredes antagelig i kirkens 
vestende, mens et orgel, tilsyneladende omdan-
net af et ældre fra København, opsattes på et 
pulpitur ovenover. Samtidig hermed blev kir-
kens hovedindgang flyttet til det nyopførte vå-
benhus i nord. Stoleindretningen ændredes eller 
fornyedes fuldstændigt med mands- og kvinde-
stole samt pulpiturer. Som en række klagesager 
fra 1630'erne og 1640'erne viser, voldte det dog 
problemer at finde en rimelig placering af de 
forskellige grupper af standspersoner, der sog-
nede til kirken - Magistraten med borgmestre 
og rådmænd, kirkens gejstlighed med biskop, 
sognepræst, to kapellaner og kirkeværger samt 
den lærde stand med rektorer, professorer og 
lærere ved det 1621 oprettede Gymnasium, ved 
Latinskolen og fra 1637 ved Den danske Skole 
(s. 126). Hertil kom kvindelige pårørende til de 
førnævnte embedsmænd foruden gymnasiaster-
ne og eleverne ved de tre skoler; nederst i kirken 
var stolestader til de tiendeydende bønder fra 
Hunderup, Bolbro og Ejby. Forrest i midtski-
bets stolerækker var særlige lukkede stole til 
kongeparret, tidligst nævnt 1628. Kronen på 
værket i forbindelse med nyordningen o. 1618 
var ophængningen i tårnet af stormklokken, der 
blev overført fra Gråbrødre kirke. Denne op-
hængning var dog allerede forvarslet 1558 (jfr. 
s. 628). Tilsyneladende fik kirken dengang intet 
andet herfra. 

1649 skænkede den nyvalgte fynske landkom-

missær, Henrik Gyldenstjerne, en stor højalter-
tavle, skåret af Anders Mortensen i vilter brusk-
barok som erstatning for den knap 70 år ældre 
katekismustavle. Bortset herfra foregik ingen 
større indgreb i møbleringen i løbet af de næste 
fire årtier, når man fraregner en række private 
donationer af lysekroner og -arme, foruden tal-
rige malede og udskårne epitafier. Svenskekri-
genes uro 1657-60 har utvivlsomt også berørt 
domkirken, men omfanget af ødelæggelser står 
ikke klart.24 

I 1690'erne iværksattes en større istandsættelse 
af både bygning og inventar. Indvendig nystaf-
ferede maleren Johan Christian Zachariassen 
Getreuer 1694 kirkens inventar fra øst til vest, 
heriblandt alterbord og skabe bag alteret, kor-
gitter, degne- og skriftestole, fontegitter, pulpi-
turet over fonten samt en række dørfløje. Hertil 
kom opmaling af de kongelige våben i koret (s. 
610).25 En ny alterskranke skænkedes s.å. af 
købmand Johannes Poulsen tillige med en lyse-
krone, mens lægen Lauritz Luja bekostede et par 
alterstager af sølv. I forbindelse med istandsæt-
telserne i koret fremdroges endelig i østmuren 
kirkens to helgenskrin, der var blevet indmuret 
her på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt efter 
1582 (s. 447). 

1700'ernes første halvdel prægede ikke inven-
taret væsentligt. 1719 blev »den gamle alter-
tavle«, formentlig Niels Kaas' altertavle, der var 
kasseret efter 1649, nedtaget fra sin plads på søn-
dre sideskibs væg. Ved landesorg over monar-
kens død blev inventaret, dvs. altertavle, prædi-
kestol og orgel overtrukket med sort - en foran-
staltning, der gentog sig regelmæssigt ved en 
række kongers bortgang, tilsyneladende tidligst 
i forbindelse med Frederik IV's død 1730. 

Kort efter Frederik V's besøg i S. Knuds kirke 
19. maj 1748 indledtes en gennemgribende istand-
sættelse af domkirken, der for inventarets ved-
kommende synes foreløbig afsluttet ved udgan-
gen af 1754 (fig. 294).26 Monarken havde per-
sonligt bemærket, hvordan »Altertavlen, Prædi-
kestoelen med Epitaphier og andre Kirckens Or-
namenter, som kunde være Kirken til Decora-
tion, (var) meget forfaldne, og Kircken til Ziirat 
hoÿlig kunde behøve nogen forbedring og Re-
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Fig. 294. Kirkens indretning efter hovedistandsættelsen o. 1750 og før 1868. Tegning af MN på grundlag af 
Johan Hancks plan 1813 og Niels Ringes prospekter 1840. 1:600. A: alter (s. 421). B: korstole (s. 587). C: 
skriftestole (s. 587). D1: niche, hvorfra helgenskrinene blev udtaget 1833 (s. 449). D2: helgenskrinene, opstillet 
1834 (s. 449). E: korskranke (s. 573). F1: pulpiturer i koret (s. 602). F2: pulpiturer i skibet (s. 602). G: prædikestol 
(s. 576). H: stolestader (s. 584). H1: tidligere konge- og herskabsstole (s. 589). H2: stolestader, tilføjet 1805 (s. 
584). H3: tre stolestader, sløjfet o. 1805 (s. 584). I 1: font og fontelukkelse før o. 1846 (s. 569). I 2: font og 
fontelukkelse efter o. 1846 (s. 572). J: kongestol efter 1815 (s. 589). K: orgel (s. 604). Særlige rumindretninger eller 
lokaliteter i kirken, nævnt i beskrivelsen: 1) Ebbe Munks kapel, 2) Ahlefeldts kapel. 3) Valkendorfs og Vittinghofs 
kapel. 4) Den lille kirkedør i nord. 5) Konsistoriesalen. 6) Våbenhuset. 7) Den lille kirkedør i sydvest. 8) 
Midlertidig opstilling af gravminder for kong Hans og hans familie efter 1817. Kirkens piller er mærket fra a-m 
og fra a1-m1. - Interior of the church after the restoration of c. 1750 and before 1868. Drawing by MN based on fohan 
Hanck's plan, 1813 and Niels Ringe's drawings, 1840. 1:600. A: altar (p. 421). B: choir stalls (p. 587). C: confessionals 
(s. 587). D1: niche from which the reliquary-shrines were removed in 1833 (p. 449). D2: the reliquary-shrines, displayed 
in 1834 (p. 449). E: chancel rail (p. 573). F1: pew galleries in the chancel (p. 602). F2: pew galleries (p. 602). G: pulpit 
(p. 576). H: pews (p. 584). H1: former royal pew (p. 589). H2: pews, added in 1805 (p. 584). H3: pews, removed in c. 
1805. I 1 : f o n t and font-cover before c. 1846 (p. 569). I 2: font and font-cover after c. 1846 (p. 572). f: royal gallery after 
1815 (p. 589). K: organ (p. 604). Partioned areas or localities specially mentioned in the description: 1) Ebbe Munk's 
chapel. 2) The Ahlefeldt chapel. 3) The Valkendorf and Vittinghof chapel. 4) The small entrance to the north. 5) The 
consistorium and vestry. 6) The porch. 7) The small entrance to the south-west. 8) Sepulchral monuments, King Hans and 
his family, as displayed, temporarily, after 1817. The pillars of the church are marked from a-m and from al-ml. 

novation«. Han opfordrede derfor til »Kirckens 
Ornamenters istandsettelse med forgylding, Ma-
ling og deslige«.27 Ved et syn, afsluttet novem-
ber samme år, fastlagdes en foreløbig plan for 
renoveringen, der også omfattede en istandsæt-
telse af selve bygningen (jfr. s. 312f.). Af de i 
forbindelse med synet udarbejdede overslag 
fremgik, at inventarets renovering i første in-
stans var tænkt mindre omfattende end det, der 
faktisk realiseredes.28 Egentlige fornyelser gjaldt 
alene kirkens stole, hvor et antal stolestader, 

skriftestole samt pulpiturer planlagdes ombyg-
get, mens enkelte pulpiturer blot tænktes sænket 
en alen. For de øvrige større genstande som al-
ter, korgitter, døbefont med himmel og fonte-
gitter, prædikestol og orgel nævnes alene repa-
rationer samt en omfattende nystaffering og for-
gyldning. 

Ikke længe efter indvarsledes imidlertid en 
planændring. Af en indstilling fra Magistraten 
30. marts 1751, foregrebet af en synsforretning 
21. sept. 1750, fremgik nemlig, at man nu øn-
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skede en gennemgribende fornyelse af pulpitu-
rerne i stedet for blot en reparation og en be-
grænset ændring. 1751 leveredes desuden over-
slag på et nyt korgitter, da det eksisterende 
»For-verk« var af gammel facon og betog kor 
og alter »al Prospekt og Sirlighed«.29 Den over-
ordnede leder af den udvidede renovering, der 
også berørte selve bygningen (s. 312f.), kendes 
ikke med bestemthed. Men det må tillægges en 
vis vægt, at den flensborgske murermester Lud-
vig Henning Schack Neumann december 1751 
kvitterede for arbejde med stole og pulpiturer i 
koret samt året efter leverede en skitse til korets 
brystværn.29 1752 bestiltes endvidere et nyt or-
gel, og der planlagdes en drastisk udskiftning af 
gulvets belægning af ældre ligsten med fliser, 
»lige som det i Kiøbenhavns Kirker findes ordi-
neret«.30 1753 ansøgtes om tilladelse til at optage 
yderligere lån af hensyn til et stadig øget behov 
for reparationer, idet prædikestolen nu omtaltes 
som gammeldags og forfalden »fra oven til ne-
den«, og der foruden de allerede igangsatte ar-
bejder endnu manglede den indvendige bema-
ling af inventaret. Stiftsøvrigheden gav ansøg-
ningen sin tilslutning med det relevante argu-
ment, at reparationen var foretaget efter kon-
gens egen befaling og kunne »blive et for efter-
tiden (...) evigvarende Monument og Bewiis 
paa Eders Majest. allernaadigste og allerwiiseste 
Regiering«.31 1. søndag i advent 1754 tog man 
atter kirken i brug. I et samtidigt lejlighedsdigt, 
der lader Knud den Hellige føre ordet, prises 
kirkens »gandske nye facon, Ald Ælde blev ud-
rydet«.32 Endnu 1756 omtaltes dog behov for 
penge til indvendig bemaling og forgyldning.33 

Et forslag om at oprejse et monument over 
Knud den Hellige, hvis skrin i forbindelse med 
alterets istandsættelse 1751-52 atter var påvist i 
korets østvæg (jfr. s. 449), blev imidlertid afslået 
1755 af Stiftsøvrigheden med den begrundelse, 
at kongens død og ombringelse »ikke heller (er) 
saa stor Zirat udi Fædernelandets Historie eller 
Ære for Nationen«.34 

Resultatet af den store renovering pristes bl.a. 
i Danske Atlas 1767.35 Heri fremhævedes inven-
tarets mere moderne anseelse og »ved Maling 
og Forgyldning (...) nye Glands«. Men omkost-

ningerne ved den store modernisering, som helt 
var præget af rokokoens formsprog og farve-
holdning, var man heller ikke blind for: »nogle 
Alderdoms-Elskere beklage, at visse Antiquitæ-
ter og merkværdige Monumenter, ved den An-
ledning bleve ikke noksom iagttagne, ja til deels 
gandske ødelagte«. En række auktionskataloger 
fra 1750'erne og 1760'erne vidner da også om de 
særdeles hårdhændede kassationer af ældre in-
ventar, hvis skæbne kun i ganske få tilfælde kan 
følges videre (jfr. *(†)prædikestol, s. 577).36 Ka-
talogernes summariske omtaler lader kun uklart 
ane karakteren af de solgte herligheder, bl.a. en 
mængde »gamle træskramlerier«, hvoraf der 
alene 1758 afhændedes 79 stykker gamle billed-
huggerarbejder eller billeder.29 Det mærkbare 
savn af middelalderligt inventar i domkirken, 
ikke mindst af sidealtertavler og krucifikser, kan 
måske delvis forklares herigennem. Mere kon-
krete er omtalerne af salg af messeklæder 
(hvoraf enkelte katolske), dele henhørende til de 
middelalderlige korstole, korskranken, stolesta-
der og pulpiturer, messinglysestager samt epita-
fier (eller dele heraf). Syv små stykker forgyldt 
kobberplade, der ligeledes solgtes 1758, kunne 
muligvis hidrøre fra de to helgenskrin (jfr. s. 
449). Blandt de flittige købere ved den største af 
domkirkens auktioner september 1758 noterer 
man »Agent von Westen«, vel apoteker Johan 
Christopher von Westen, borgmestrene Jens 
Nielsen og Augustus Martfelt samt lægen Jo-
hannes Eichel. Endvidere antikvaren Christian 
Brandt og hans bror, daværende kateket ved 
domkirken, Jens Brandt. Desuden kapellanen 
Christen Ørbæk, organisten Christen Sibbern, 
kirkeværgen Claus Clausen, foruden håndvær-
kere som billedhuggeren Herman Jansen. 

1801 gennemførtes en indvendig istandsæt-
telse og nyopmaling af inventaret (jfr. ndf.), 
hvoraf prædikestolen, kor- og dåbsgitter alle-
rede 1797 var blevet nyforgyldt af malermester 
Wegener.37 En tilsvarende renovering fandt sted 
1845-46.38 Samtidig flyttedes fonten op i koret. 

Domkirkens hovedrestaurering 1868-75, der 
lededes af J. D. Herholdt med kunsthistorikeren 
N. L. Høyen som sagkyndig konsulent, berørte 
i allerhøjeste grad inventaret, som bortset fra 
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Fig. 295. Interiør, set mod vest. Farvelagt litografi efter tegning af Niels Ringe 1840. - Interior looking west. 
Coloured lithograph from drawing by Niels Ringe, 1840. 

prædikestolen, døbefonten og orgelfacaden blev 
gennemgribende fornyet eller ændret. Bestræ-
belsen på at gengive kirkerummet sit oprinde-
lige, gotiske helhedspræg uden forstyrrende, se-
nere tilføjelser blev vejledende for den drastiske 

kassation af pulpiturerne (jfr. bl.a. fig. 494 og 
498) og få år efter for fjernelsen af den barokke 
altertavle til fordel for Claus Bergs sengotiske 
tavle, midlertidigt hensat i Vor Frue kirke. En 
række nye genstande blev også præget af gotik-
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kens stil. Rekonstruktionen af krypten efter 
dennes genfund 1872 medførte en hævning af 
højkorets gulv og dermed en total ommøblering 
af denne del. Alterbordet rykkedes godt 3 m 
frem foran østmuren, hvilket samtidig medførte 
en reduktion i antallet af korstole fra ni til syv i 
hver side. Stolene forsynedes med rygstød og 
himmel i bestræbelse på at genskabe deres op-
rindelige form. På alterbordet placeredes mid-
lertidigt underdelen af den gamle altertavle, der 
dog 1886 erstattedes af Claus Bergs nyrestaure-
rede mesterværk. De ældre skriftestole og skabe 
langs korets østmur kasseredes. Korskranken 
mod vest erstattedes af et spinkelt jerngelænder-
værk på hver side af opgangen fra skibet. Kryp-
ten indrettedes til kongelig mindekirke (se grav-
minder). Her placeredes de to helgenskrin på 
murede sokler, omsluttet af glaskasser. 

På trods af modstand fra domkirkens egne 
embedsmænd valgte Herholdt med støtte fra 
Høyen som nævnt at fjerne de godt 100 år gamle 
pulpiturer langs midtskibets nord- og sydflanke 
i stedet for blot at rykke dem ind mellem pil-
lerne som foreslået.39 Samtidig kasseredes de 
ældre stolestaderækker i midtskibet, foruden de 
korte stole i sidegangene, til fordel for to rækker 
åbne stole i midtskibet og løse bænke langs væg-
gene i sideskibet. En midlertidig kongestol, op-
sat i nord over for prædikestolen, blev dog først 
1894 erstattet af den nuværende i nygotisk stil, 
placeret et fag østligere end før 1872. I vest var 
orgelværket fornyet allerede 1862. Også ved 
denne lejlighed solgtes kasseret inventar og byg-
ningsmaterialer på en række auktioner, således 
1872-75 og 1878.40 

En række mindre renoveringer i dette århund-
rede har ikke ændret væsentligt på det helheds-
præg, inventaret fik ved Herholdts restaurering. 
Altertavlen, der af sikkerhedsmæssige årsager 
var fjernet fra kirkerummet både under første 
og anden verdenskrig, blev restaureret 1931-37 
og 1976-83. Korstolenes nygotiske overdele 
fjernedes efter 1945. Samtidig ændredes alter-
bordet. I krypten fornyedes helgenskrinenes 
montrer 1935, og der opsattes 1957 en særlig 
vægmontre til »Ørnetæppet«, mens en udstil-
ling af udvalgte alterbøger 1976 har fået plads i 

en gulvmontre i kryptens vestende, således at 
dette rum i højere grad har fået karakter af et 
kirkemuseum. En plan om oprettelsen af et sær-
ligt domkirkemuseum drøftedes allerede i for-
bindelse med restaureringen af S. Knuds kloster 
i årene efter 1. verdenskrig (s. 118), men blev 
ikke virkeliggjort. En række af kirkens ældre in-
ventarstykker, heriblandt den gamle barokal-
tertavle, der endelig kasseredes efter 1886, over-
førtes 1940-41 til Møntergården i Odense. En-
kelte genstande er genanvendt i andre kir-
ker. 

Farvesætning. Før slutningen af 1600'erne lader 
inventarets farver sig vanskeligt beskrive. Først 
med Getreuers opmaling 1694 (se ovf.) kendes 
mere præcise angivelser. Helhedsindtrykket har 
utvivlsomt været broget. Hovedinventarstyk-
kerne, altertavle og prædikestol, domineredes af 
træets naturlige kulør, suppleret med forgyld-
ning og hvidt, samt for prædikestolens ved-
kommende mindre accenter i sølv, rødt, grønt 
og blåt. Brunokker samt sort og gråt var an-
vendt på sekundære genstande, mens altertavle, 
alterbordsforside og pulpituret over fonten var 
mere farvestrålende. Zinnober- og mønjerødt 
var brugt på enkelte dørfløje og på korgitteret. 
Fontegitteret var spanskgrønt med hvide fyldin-
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ger. 
Efter hovedistandsættelsen i 1750'erne opma-

ledes og forgyldtes inventaret, der formentlig 
har været domineret af hvidt, perlegråt og guld. 
En tilsvarende dæmpet farveskala med hvid, lys 
og mørk perlegrå og guld blev gentaget 1801, 
idet himmelblåt dog anvendtes på prædikestol 
og orgel, og gult brugtes som spredte accenter 
på pulpiturer og stoleværk (jfr. fig. 295).41 For 
antikvaren Christian Molbech, der beskrev 
domkirken 1815, gjorde den fremherskende 
hvide farve »en ædel, harmonisk Virkning og 
(den) var unegtelig i en Kirke den allerskiønne-
ste«.42 Farveholdningen fastholdtes tilsynela-
dende ved istandsættelsen 1845.43 

I forbindelse med hovedrestaureringen, af-
sluttet 1875, nystafferedes inventaret med ege-
træsmaling eller afrensedes i træets naturlige far-
ver, mens enkeltheder guldbronzeredes. Efter-
tiden har ikke i større omfang ændret herved. 
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Fig. 296. Interiør af koret, set mod alteret. NE fot. 1994. - The chancel, looking towards the altar. 

A L T E R B O R D E O G - P A N E L E R 

NOTER s. 635 

Højalterbord (jfr. fig. 296, 355), o. 1875 med gen-
anvendelse af ældre dele. Af eg og fyr. 337x167 
cm med fremspringende midtparti, 121 cm højt. 
330 cm fra korets østvæg. Bordplade, panel-
værk samt indvendig rammekonstruktion hid-
rører for hovedpartens vedkommende fra det 
1872 nedrevne †højalterbord. At dømme efter 
fig. 294, 402-03 blev alterbordets dimensioner 
reduceret i forbindelse med opstillingen 1886 af 
Claus Bergs tavle. 1943 foresloges bordet atter 
omdannet, så det ikke var bredere end altertav-
lens predella, en ændring, der gennemførtes o. 
1947.4 4 

†Højalterborde. Der vides intet nærmere om 
høj alterbordene i den middelalderlige kirke, 
hverken om det, hvorpå S. Knuds skrin 1100 

blev placeret i forbindelse med helgenkåringen 
(s. 426), eller om bordet i teglstenskirkens kor 
fra o. 1400. Sidstnævnte sløjfedes i forbindelse 
med ombygningen af denne del af kirken o. 
1582 (s. 308). Uvis er ligeledes placeringen og 
formen af det bord, hvorpå Niels Kaas' †alter-
tavle fra 1582 stod (s. 547). Formentlig fandtes 
det på samme sted og var vel i sin kerne identisk 
med det bord, hvorpå Henrik Gyldenstjernes 
vældige altertavle fra o. 1649 (s. 539) anbragtes. 
Dette bord, der var panelbeklædt (dele genan-
vendt på det nuværende alterbord), blev ned-
brudt 1872 i forbindelse med korets ombyg-
ning. Placeret foran korets østmur (jfr. fig. 
294). 

†Sidealterborde, se s. 548. 
Alterbordspaneler (fig. 297) 1600'erne og se-

nere. Genanvendt fra det ældre alterbord, men 
at dømme efter profilerne af forskellig alder. 

Danmarks Kirker, Odense 28 
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Forsiden har fire høj rektangulære fyldinger, 
hvoraf de to midterste har haft oplukkelige lå-
ger. De flankerende paneler i den tilbagetrukne 
del af bordets vestside har tilsvarende fyldinger, 
mens nord-, syd- og østsiden har T-formede 
fyldinger; på bagsiden er to paneler oplukkelige. 
Bagsiden og det nordvendte panel har flere ind-
ridsede navnetræk og årstal, det tidligste fra 
1674. 

I forsidens fyldingsfelter er fire oliemalerier, 
udført 1694 af Johan Christian Zachariassen Ge-
treuer (fig. 297).29 Alle viser gammeltestament-
lige scener, de tre (nr. 1, 3 og 4) efter forlæg i 
Merians bibel (1630).45 Nederst i hvert felt er 
motiverne angivet med gule frakturindskrifter 
på sort grund. Scenernes rækkefølge, der her 
beskrives fra venstre mod højre, svarer ikke til 
den i Bibelen angivne.46 

1) Jødernes første påskemåltid, jfr. indskrift: 
»Israels Børn æde Paaske:lammet. Exod: 12«. 
Interiør med flisegulv og udblik gennem porta-
ler og vindue mod landskab. Otte mænd, iklædt 
halvlange dragter med jødehatte, er samlet om 
dækket bord med lam og to brød. 

2) Davids flugt fra Absalom, jfr. indskrift: 
»Kong Davids flugt, for Hans Søn Absalon. 2. 
Sam. 15«. David, iført kjortel, kappe samt tur-
banlignende hovedklædning, står foran Olie-
bjerget, ledsaget af fire mænd, hvoraf én er 
klædt i rustning. 

3) Kobberslangen i ørkenen, jfr. indskrift: 
»Mosis ophøyer kobber slangen I Ørken. Num. 
21«. Kobberslangen på T-formet kors er vist i et 
landskab med bjerge i det fjerne. Omkring kor-
set ligger tre mænd, omslynget af slanger, mens 
en fjerde til venstre peger med slangeomvunden 
stav. I baggrunden to stående personer, en grå-
skægget mand med fodlang dragt og stav i hån-
den (vel Moses), ledsaget af mand med brunt 
hår og skæg samt iklædt tilsvarende dragt.47 

4) Josef tyder Faraos drømme, jfr. indskrift: 
»Josephs ophøyelse efter Hans Fengsel. Gen: 
41«. Farao troner under baldakin i sit palads. 
Foran ham står Josef i hvidlig militærdragt med 
kort feltherreskørt, flankeret af to mænd og tre 
børn. I baggrunden hvidklædt mand (Josef?) på 
triumfvogn. 

Billederne fremtræder med en broget hel-
hedsvirkning, domineret af den blå-gullige him-
melbaggrund, de grå og brune nuancer i arki-
tektur og landskab samt dragternes stærke lo-
kalfarver (højrød, rosa, orange, blå og hvid). 
Forsidens rammeværk og de øvrige paneler er 
stafferet i egekulør. En lys blålig farve, muligvis 
samtidig med malerierne, er afdækket på for-
sidepanelets rammer, mens de øvrige paneler 
under to lag grå farve har en mørk brunlig farve 
på kridtgrund,48 måske den staffering af alter-
bordets ender med gråt og brunt, som Johan 
Christian Zachariassen Getreuer afregnede for 
1694 (jfr. ovf.). 

A L T E R K L Æ D E R 

NOTER s. 635 

†Alterklæder. Af eftermiddelalderlige alterklæder 
kendes 1) 1598, af grønt og rødt tavlet fløjl med 
årstallet broderet i sølv. Nævnt 1757 og solgt på 
auktionen 1758.29 Endvidere 2) af grønt gyldent 
(evt. guldindvirket) fløjl, skænket før 1606 af 
Margrethe Skovgaard med tilhørende messeha-
gel og 100 rdl. til gengæld for begravelsessted.49 

Ikke beskrevet nærmere i inventarierne. 1635 
omtaltes to alterklæder, vel de ovennævnte; 
heraf var ét dog gammelt og ubrugeligt.25 3) 
1641 tilkom nyt alterklæde, omarbejdet fra 
†messehagel (s. 568) af Iver skrædder og forbed-
ret på kanterne med silke af Margrethe hattema-
gers.29 1674 registreredes to gamle fløjlsalterklæ-
der samt et gammelt, ubrugeligt klæde. Et af 
disse nævntes 1678 som gammelt og kun an-
vendt til daglig brug. Dette omtales med tilhø-
rende dug indtil 1755. Kan være udgået 1758 
som »gammelt fløjlsalterklæde med lærreds-
slag«.29 4) Tidligst nævnt 1678, af purpurfarvet, 
ridset fløjl (antagelig mønstret fløjlsbrokade), 
anvendt til højtider. Senest registreret 1751.25 5) 
Skænket 1703 af Anne Brahe »for sin begravelse 
i kirken« tillige med alterdug, messehagel, ob-
latæske og 50 rdl.50 Af rødt fløjl, broderet og 
forsynet med sølv- og guldkniplinger. Var sam-
men med de andre tekstiler fra Anne Brahe pla-
ceret i en særlig egekiste (s. 596). Senest nævnt 
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Fig. 297. Alterbordsforside med fire malerier af Johan Christian Zachariassen Getreuer 1694 (s. 422). Roberto 
Fortuna fot. 1994. - Altar frontal with four paintings by fohan Christian Zachariassen Getreuer, 1694. 

1755. Kan være identisk enten med gammelt, 
ubrugeligt fløjlsalterklæde, omend ej med sølv 
og guld, nævnt 1757 eller med det ovf. nævnte, 
1758 kasserede alterklæde. 6) Tidligst nævnt 
1755 og omtalt som så godt som nyt. Rødt fløjl 
med blåt lærredsfoer og broderet med guld og 
sølv. Anvendt til højtiderne. Antagelig identisk 
med et »gammelt rødt fløjlsalterklæde« som 
nævnes 1821-67. 7) 1755, skænket af frøken Ban-
ner. Rødt plys.29 Anvendt til daglig brug. Senest 
omtalt 1776. 8) Før 1821, af rødt fløjl. Omtalt 
1821 som nyere. Måske identisk med gammelt 
og glat alterklæde, nævnt 1884. Udgået 1929.51 

9) (Jfr. fig. 403) 1875, skænket og broderet af en 
kreds af damer i anledning af domkirkens gen-
indvielse 19. juli 1875. Af rødt silkefløjl med 
broderier og besætning af guldfrynser, agra-
manbort og guldtresser.38 Muligvis var det til 
dette klæde og ikke til alterdug, maleren Georg 
Hilker sendte fortegning til broderier.52 Senest 
nævnt før 1951. 10) Omtræk af fløjl omkring 
alterbord, tidligst nævnt 1884, fornyet 1891 med 
nyt silkefløjl.38 Ikke nævnt efter 1937. 

Alterdug. Alterbordet er i dag beklædt med en 
hvid lærredsdug med kniplingskant. 

†Alterduge. Jævnligt omtalt i regnskaber og in-
ventarier, tidligst 1633, hvor Willum knippel-
kræmmer betaltes for lærred og kniplinger til 
alterdug. 1700 indkøbtes 8 alen fin Warendorff 
(lærred) samt bændler og kniplinger til ny 
dug.29 1703 skænkede Anne Brahe en alterdug 
med bred brabantsk (flamsk) knipling (se †alter-
klæder nr. 5). 1722 klagedes over såvel dugenes 
som messeskjorternes tilstand, der »formedelst 
Mangel paa twet og wiidere Efftersiun« var 
»gandske smutzige og udj saa slet stand, at Præ-
sterne sig der ofver beswærger, og moxen icke 
lengere Dennem ved Tienisten kand bruge«.53 

1755 skænkedes ny alterdug af frøken Banner (se 
†alterklæder nr. 7). Blandt dugene nævnes 1765 
én, særlig rigt udsyet med kniplinger samt brede 
hvide kniplinger for og bag, på slag og ved hver 
side.29 Af de nyere duge kan særlig nævnes dug, 
skænket 1911 af broderihandlerske Anna Jensen, 
samt dug, skænket efter 1913 af kirkeværgen 
Frederik Wilhelm Heys døtre.54 

28* 
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Fig. 298. Præsentation 18. juli 1875 af de nyrestaurerede helgenskrin og deres opstilling i krypten (s. 450). Efter 
Illustreret Tidende, nr. 826, 25. juli 1875. -The presentation, on 18 July 1875, of the newly-restored shrines, displayed in 
the crypt. 

H E L G E N S K R I N E N E 

NOTER s. 635 
Fra domkirkens middelalderlige †kirkeskat (s. 
414) er bevaret to knap mandslange relikvieskrin 
af eg og til dels ask med rester af pånittede, for-
gyldte kobberplader, hvert rummende knogler 
fra et mandligt individ, foruden en række tekst-
iler. Skrinene, efter traditionen udført til hen-
holdsvis Knud den Hellige og hans bror Bened-
ikt, begge dræbt i S. Albani kirke 10. juli 1086, 
vil i det følgende blive betegnet 1) søjleskrinet 
(Knud den Helliges skrin), fig. 301-12 og 2) skrå-
lågskrinet (Benedikts skrin), fig. 313-20. En den-
drokronologisk analyse af prøver fra søjleskrinet 
viser, at dette er udført af træ, fældet i 1000-
tallets slutning (jfr. ndf.). Det kan således med 
stor sikkerhed bestemmes som det skrin, der 
ifølge Ælnoth (s. 75 og ndf.) opsattes på (høj)al-

teret i forbindelse med helgenkåringen 1100. 
Skrålågskrinet synes ud fra såvel tekniske som 
stilistiske kriterier at være 50-75 år yngre, dvs. 
fra o. 1150-75. 

De bevarede rester af forgyldte, drevne og ci-
selerede kobberplader giver nu kun et mangel-
fuldt indtryk af skrinenes oprindelige udsmyk-
ning. For i al fald skrålågskrinets vedkommende 
omfattede denne også indfattede (ædel?)sten. 
Blandt de forsvundne dele er adskillige knogler 
og to indskrifter, som var anbragt enten på eller 
i søjleskrinet (»Tabula« og »Epitaphium«, jfr. 
ndf.). 

Skrinenes historie rummer flere dunkle punk-
ter. En særlig uvished hersker om deres skæbne i 
to perioder: Tiden mellem reformationen og 
1582, da de to skrin - eller måske kun søjleskrinet 
- kom for dagen i forbindelse med korets om-
bygning (s. 446), og tiden fra 1582 til 1694, da 
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skrinene (atter?) fremdroges fra en blændet ni-
che i korets østvæg. I et af disse tidsafsnit må 
den meget omdiskuterede udplyndring af skri-
nene have fundet sted (s. 446f.). Siden 1833 har 
skrinene stået fremme i kirken. Undersøgelser 
af skrinene og/eller deres indhold af knogler og 
tekstiler er foretaget 1833, 1874-75, 1898, 1904, 
1934, 1981, 1985 og 1992-94. 

Redegørelsen for skrinene indledes med en 
oversigt over de litterære og grafiske kilder (s. 
425). Herefter følger en beskrivelse af henholds-
vis søjleskrinet og skrålågskrinet, for hvert af skri-
nene omfattende fire afsnit: 1) Datering, materia-
le, mål og teknik (s. 431, 442). 2) Udsmykning 
(s. 431, 442). 3) Sekundære tilføjelser (s. 432, 444). 
4) Indhold, herunder knogler, tekstiler samt un-
der søjleskrinet †indskrifter (s. 433, 444). Hvad 
indholdet angår, må det bemærkes, at beskrivel-
sen følger den nuværende fordeling. Både knog-
ler og tekstiler er i tidens løb flyttet fra skrin til 
skrin en række gange. Knoglerne er dog 1833 og 
1874 sorteret, og atter 1981 (1985) og 1993 regi-
streret samt lagt i anatomisk orden. 1992-94 er 
endvidere foretaget en kulstof-14 datering af ud-
valgte knogler (del af skinneben fra skelettet i 
søjleskrinet og del af lårben fra skelettet i skrå-
lågskrinet,). Skinnebensknoglen fra søjleskrinet og 
kraniet fra samme skrin er desuden underkastet 
en sporstofkemisk analyse. Af tekstilerne, hen-
holdsvis silke- og hørstoffer, lå de fleste af de 
første 1694-96 og 1833 i skrålågskrinet, som man da 
formodede var Knud den Helliges. Den nuvæ-
rende fordeling er foretaget under restaurerin-
gen 1874-75, idet det største og mest velbeva-
rede af silkestofferne, det såkaldte »Ørne-
tæppe«, 1957 flyttedes fra søjleskrinet til en sær-
skilt glasmontre. Såvel dette som de øvrige sil-
ketekstiler har flere gange i nyere tid været gen-
stand for undersøgelser, og der er ikke foretaget 
yderligere analyser i forbindelse med Danmarks 
Kirkers arbejde. 

Efter beskrivelsen følger en gennemgang af 
skrinenes fund- og restaureringshistorie (s. 446), og 
afsnittet slutter med en sammenfatning, som dels 
belyser skrinenes og tekstilernes teknik, stil og 
ikonografi, dels giver en samlet vurdering af 
skrinene og deres historie (s. 454). 

L I T T E R Æ R E O G G R A F I S K E K I L D E R 

Middelalderlige kilder. Drabet på Knud den Hellige og 
hans bror Benedikt under kampen i S. Albani kirke 
10. juli 1086 fik som nævnt (s. 66 og 173 vedr. de 
politiske motiver bag grundlæggelsen af kloster og 
kirke) en vidtrækkende betydning. Allerede i de før-
ste årtier efter begivenheden fremkom en række be-
retninger om S. Knuds død, hvoraf de fleste hang 
sammen med kongefamiliens og Odensekirkens be-
stræbelser for at få den myrdede konge helgenkåret 
og gjort til centrum for en kult i umiddelbar nærhed 
af drabsstedet. Til denne helgenlitteratur slutter sig en 
del liturgiske tekster, ligesom S. Knuds død og hel-
genkåring er omtalt i historiske annaler og krøni-
ker.55 

Blandt de tidligste tekster til belysning af Knud den 
Helliges og Benedikts død er »Tabula Othiniensis« 
(Tabula) og »Epitaphium S. Canuti« (Epitaphium), 
begge 1582 omtalt som placeret i eller på søjleskrinet, 
men nu kun bevaret i senere og indbyrdes til dels 
afvigende afskrifter (s. 438).56 Tabula stammer for-
mentlig fra den såkaldte elevatio i foråret 1095, da 
Knud den Hellige blev overført fra †S. Albani kirke 
(jfr. ndf.) til en stenkiste i den nybyggede krypt un-
der den senere S. Knuds kirke (jfr. s. 162). Den næv-
ner, hvordan kongen, dødeligt såret af et lansestik 
gennem siden, udåndede foran alteret med armene i 
korsform. Tilføjet er navnene på de mænd, der fulgte 
ham i døden: broderen Benedikt og 17 hirdmænd. 
Ikke mindst afskrifterne af denne tekst rummer 
mange variationer, hvoraf de væsentligste består i en 
eventuel tilføjelse af et forrædermotiv,57 i en udela-
delse af den måske oprindelige fremhævelse af Be-
nedikt som den ved sit navn og sit martyrium vel-
signede, og i en (tilsvarende?) opblødning af et af-
sluttende løfte om, at S. Knuds lidelsesfæller skulle 
have del i hans løn.58 Epitaphium er sikkert forfattet i 
forbindelse med Knud den Helliges kanonisering og 
den såkaldte translatio, overførslen af hans knogler til 
helgenskrinet 19. april 1100.59 Den føjer endnu et ele-
ment til ligheden mellem S. Knuds og Kristi død, 
idet den indfører det forrædermotiv, som blev op-
taget i nogle af afskrifterne af Tabula og tilføjer, at 
også kongen bad om en drik, men at han kun fik 
stenkast og spydstik. I Epitaphium findes endvidere 
for første gang en omtale af helgenskrinet (»aurata ... 
arca« (forgyldt skrin)). 

Fra tiden umiddelbart efter S. Knuds elevatio 1095 
stammer sikkert »Passio sancti Kanuti regis et mar-
tyris« (Passio), en beskrivelse af de begivenheder, der 
knyttede sig til S. Knuds død, affattet i ni læsestyk-
ker, formentlig til brug for den tidligste helgentjene-
ste i S. Knuds kirke.60 Passio følger Tabula i sin skil-
dring af kongens død, men nævner ikke Benedikts og 
hirdmændenes død.61 Ny er en redegørelse for en 
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række mirakler med tilknytning til S. Knud, blandt 
andet at hans knogler før overførslen til stenkisten 
samfulde fire gange blev udsat for heftig ild uden at 
tage skade. 

Omkring tyve år efter S. Knuds helgenkåring skrev 
Ælnoth fra Canterbury, præst ved det nyoprettede S. 
Knuds kloster (s. 75), en fyldig beretning om kong 
Svend Magnus (Estridsen) og hans sønner. Værkets 
hovedvægt er lagt på Knud den Helliges lidelseshisto-
rie (Ælnoth, Passio Gloriosissimi Canuti Regis et Mar-
tyris, herefter Ælnoths krønike)62 og føjer en lang 
række detaljer til de ældre beretninger. Ælnoth op-
lyser således, at kampen i S. Albani kirke bl.a. berørte 
to gemmer (»capsulas«) med relikvier af de to engel-
ske helgener S. Alban (†senest 305) og S. Osvald 
(†642). Benedikt dræbtes uden for kirken, grusomt 
maltrakteret, men blev i lighed med broderen jord-
fæstet inde i kirken, dér hvor han havde kæmpet.6 3 

Det hedder endvidere, at overførslen af kongens 
knogler fandt sted otte år og knap ni måneder efter 
drabet, mens skrinlæggelsen foregik 19. april i det 
sjette år af Erik Ejegods styre, vel 1100. S. Knuds 
knogler, der fandtes så hvide som sne, blev indsvøbt i 
silke og nedlagt (»impositas«) i et prægtigt skrin, 
smedet af gult skinnende metal og prydet med blå og 
gule stene.64 Knud den Helliges enke Edel, nu gift 
med Roger af Apulien, havde sendt gaver til ud-
smykning af skrinet, som ellers var udført for ind-
samlede altergaver på Erik Ejegods bud og med 
støtte fra Odense-bispen Hubald. Redegørelsen slut-
ter med, at der, før skrinet blev opsat på det livnæ-
rende alterbord (»mense vitalis convivii«),65 nedlag-
des (»imposito«) en gravskrift, Epitaphium, gengivet 
uden den næstsidste linje.66 

Blandt de vigtigste middelalderkilder fra tiden efter 
Ælnoths Krønike er »Passio sancti Kanutis regis et 
martyris« (Yngre Passio), dateret 1220-50,67 der som 
den første omtaler en dyrkelse af Benedikt (»sancti 
Benedicti ducis«) på linje med helgenkongen,68 og 
som endog tillægger de dræbte hirdmænd martyrære. 
Desuden den islandske kongekrønike »Knýtlinga-
saga« (Knýtlinga), som er nedskrevet o. 1250, men 
formentlig bygget på 100 år ældre kilder,69 og som 
ene af alle middelalderkilder oplyser, at ikke bare 
S. Knud, men også kongens broder Benedikt blev 
skrinlagt.70 

Efterreformatoriske kilder. Efter reformationen har de 
fleste beretninger om Knud den Helliges og Bene-
dikts skrin knyttet sig til enten en af de tre frem-
dragelser 1582, 1694 og 1833, eller den undersøgelse, 
som blev foretaget i forbindelse med kirkens hoved-
restaurering og skrinenes permanente opstilling i 
krypten 1874-75. En genopdagelse af skrinene under 
den store istandsættelse i 1750'erne, jfr. s. 448, synes 
ikke at have sat sig spor i litteraturen. Til kildestoffet 
hører endvidere nyudgivelser af Ælnoths Krønike og 

historiske behandlinger af såvel middelalderens kon-
ger generelt som Knud den Hellige specielt. 

Den første fremdragelse, der fandt sted under byg-
gearbejderne i kirken i 1580'erne, jfr. s. 446, gjaldt 
øjensynlig kun et enkelt, velbevaret skrin, af kilderne 
samstemmende opfattet som Knud den Helliges. 
Blandt meddelerne om fundet, der entydigt opgives 
at være gjort 22. jan. 1582, er ingen repræsentanter 
for de implicerede myndigheder, hverken fra kon-
gen, kirken eller fra byens magistrat. Af de fem be-
retninger, der fremkom og for en enkelts vedkom-
mende besørgedes i trykken inden for de første par 
årtier efter fundet, er i al fald de fire nedskrevet af 
personer med tilknytning til Odense. Skønt kun den 
ene nævner sig selv som øjenvidne til fundet, kan i 
det mindste disse således have haft et første- eller i al 
fald andenhåndskendskab dertil. 

Ældst af de fem beretninger er en omtale i en ano-
nym Danmarksbeskrivelse fra 1591, der ikke tidligere 
har været inddraget i diskussionen. Denne, herefter 
betegnet Dania Chorographia,71 nævner, at fundet blev 
gjort under ombygningen af kirkens kor, beskriver 
kort skrinet som gyldent og gengiver derpå både Epi-
taphium, med alle ni linjer, og Tabula i udgaven med 
forrædermotivet.72 I al fald Epitaphium nævnes som 
skrevet på pergament. Den kronologisk næste beret-
ning er omtalen i Georg Brauns og Franz Hogen-
bergs historisk-topografiske skildring af Odense, 
»Otonivm« (Otonium) trykt i Køln 1597.73 Denne 
knytter ligesom Dania Chorographia fundet til om-
bygningen af kirkens kor. Skrinet beskrives som væ-
rende af forgyldt kobber, prydet med bjergkrystaller 
og rummende knoglerne af Knud den Hellige for-
uden en gravskrift (Epitaphium, i den nilinjede ver-
sion).74 Uden angivelse af hverken placering eller ma-
teriale følger herefter Tabula i udgaven med forræder-
motivet, men uden navnene på de 17 hirdmænd.7 5 

1602 udkom den første trykte udgave af Ælnoths 
krønike, baseret på et nu tabt håndskrift, formentlig i 
Arild Huitfeldts eje.76 Heri indgår ikke alene den ot-
telinjede udgave af Epitaphium, som direkte knyttes 
til skrinet, men også Tabula, der uden kommentarer 
er indføjet efter beretningen om kampen i kirken. 
Sidstnævnte tekst, i udgaven med forrædermotivet, 
medtager, ligesom Dania Chorographia, navnene på 
de 17 hirdmænd. En nogenlunde samtidig afskrift af 
Tabula findes i et manuskript til en fynsk bispekrø-
nike, tilskrevet lægen og historikeren Cornelius 
Hamsfort den yngre (1546-1627).77 Afskriften er dog 
ikke nærmere stedfæstet, men blot indledt med or-
dene »in veteri membrana sic legitur (på et gammelt 
pergament læses følgende)«. 

Den omtalte øjenvidneskildring af fundet 1582 
skyldes den daværende lensskriver ved S. Knuds klo-
ster, Joachim Konninck fra Güstrow, som indføjede 
beretningen i sin historie om Danmarks konger, 
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»Ausstzug vndt summa aller Könnige in Dennemar-
cken...« fra 1603 (Konninck).78 Også Konninck for-
bandt fundet med renoveringen af kirkens kor. Han 
oplyser, at Knud den Helliges skrin var af eg og 
havde messingbeslag, men nævner intet om bjerg-
krystaller. Ud over knoglerne rummede skrinet et 
rigt udvalg af tekstiler, et foer af brunt (silke)taft, et 
dobbelt, gult silke(taft?)dække med foer af bomuld, 
(gennem)broderet med gul silke og endnu et gyldent 
stykke, hvori der lå et (fint?) linnedklæde (Schier-
tuch?), ifølge en atter overstreget tilføjelse svøbt om 
kongens knogler. Af gravskrifterne nævnes kun Epi-
taphium i den nilinjede udgave. Denne, angiveligt 
skrevet på hvidt pergament og placeret blandt be-
nene, synes, sådan som Konninck har formuleret sig, 
først at være dukket op, da det nyfundne skrin stille-
des til almindelig beskuelse.79 

1626 udgav antikvaren Ole Worm et værk om den 
danske kalender (»Fasti Danici«), hvori han under da-
gen for Knud den Helliges død nævnte fundet af hans 
helgenskrin (her kun betegnet »arculâ«) og gengav 
både Tabula - uden forrædermotivet - og Epitaphium 
- i den nilinjede udgave (Worm).80 I modsætning til 
Otonium og Konninck meddelte Worm, at fundstedet 
var et »sacellum«: et kapel eller et rum (indelukke) 
med et alter, jfr. s. 88. Indskrifterne er under ét be-
tegnet som den ordformular, der lå i skrinet, og det 
tilføjes, at de(n) er publiceret, for at de(n) ikke helt 
skal forglemmes og gå tabt.81 

Skrinene var først med sikkerhed atter fremme i 
perioden 1694-96.82 Men at eksistensen af i al fald 
skrinet med Knud den Helliges knogler har været 
kendt 1582-1694, fremgår af et par beretninger, der 
ikke tidligere har været inddraget i diskussionen.83 I 
1593 fik Odense besøg af den schlesiske adelsmand 
Erich Lassota von Steblau, der i sin dagbog skrev, at 
S. Knuds kirke var opkaldt efter en hellig Knud, hvis 
ben og alba opbevaredes i højalteret.84 1622 blev der 
som led i et fremstød for den katolske mission i Nor-
den sendt to flamske dominikanermunke, Nicolaus 
Janssenius og Jacob de Brouwer, til Danmark. 8 5 Fra 
besøget i Odense 19. aug. beretter de, at de beså og 
endog udtog en del af Knud den Helliges stærkt øde-
lagte kranium. Af helgenkongens øvrige(?) knogler, 
hvis placering ikke nævnes, er herudover kun omtalt 
to uspecificerede ben.86 Også senere i århundredet 
blev der fra katolsk side vist interesse for helgen-
knoglerne, jfr. s. 447. 

Brødrene Jens og Jacob Bircherods utrykte værk 
fra o. 1679 om Odenses monumenter (Bircherod, 
Monumenta),87 bragte intet nyt. Afsnittet om helgen-
skrinet, der tager sit udgangspunkt i Epitaphium (Æl-
noths ottelinjede version), er dog suppleret med en 
fantasifuld fremstilling af Knud den Helliges skrin 
(fig. 299), karakteriseret ved at have ædelsten på for-
siden og (den korte udgave af) Epitaphium på låget.88 

Fig. 299. Knud den Helliges skrin, frit gengivet efter 
Ælnoth med Epitaphium vist på låget (s. 427). Fra Bir-
cherod, Monumenta. Det Kongelige Bibliotek. - 5. 
Canute's shrine in a version freely based upon the descrip-
tion in Ælnoth; the Epitaphium is shown on the lid. 

Under domkirkens istandsættelse i 1690'erne fandt 
man ikke blot Knud den Helliges skrin, men hele to 
skrin, søjleskrinet og skrålågskrinet. Fremdragelsen og/ 
eller genindmuringen er registreret af tre samtidige, 
efter alt at dømme alle øjenvidner til mindst en af de 
to begivenheder. 

Hovedmeddeleren om henholdsvis fundet og den 
efterfølgende undersøgelse af skrinene var antikva-
ren, professor Thomas Bircherod, hvis beretning, 
gengivet i tre forskellige skrifter, dog først publicere-
des efter hans død. En afhandling om årsagerne til de 
nordiske, særlig de danske oldsagers undergang med 
en kort omtale af fundet blev trykt 1743,89 en kom-
menteret udgave af Ælnoth (»Nota ad Ælnothi Hi-
storiæ«, herefter Bircherod, Noter til Ælnoth) udkom 
1745, og to udgaver af »Knud den Helliges Historie« 
(herefter Bircherod, Knud den Hellige) tryktes 1773 og 
1794.90 Bircherod oplyser, at de to skrin blev fundet i 
et hul i muren bag alteret, stående på højkant med 
såvel ben som tekstiler »nedfalden i hver Kiste i en 
Dynge«. Han var ikke i tvivl med hensyn til identifi-
kationen af det skrin, hvori Knud den Hellige lå, idet 
han bl.a. anførte, at kun skrålågskrinet bar spor af de 
ædelsten, hvormed kongens skrin ifølge Ælnoth 
havde været besat. Af skrinets beklædning var der i 
øvrigt kun enkelte stumper tilbage, foruden søm, 
som havde fastholdt nu forsvundne kobberplader, og 
som var så rustne, at de måtte have siddet frit i mange 
år.91 Det andet skrin, ligeledes med spor af en bortre-
vet kobberbeklædning, måske bl.a. formet som Kri-
stus og de tolv apostle, måtte efter Bircherods me-
ning rumme enten S. Alban, S. Osvald, eller en 
ukendt.92 Inkluderet i Bircherods redegørelse er en-



428 DANMARKS KIRKER • S. KN U D S KIRKE 

delig en omtale af fundet 1582. Heri oplyses, at fund-
stedet var et kapel eller sakristi på kirkens sydside, at 
Tabula var skrevet på kobber og anbragt mellem 
knoglerne, og at i al fald Epitaphium på et tidspunkt 
var afskrevet af professor Christen Hansen Lund.9 3 

Til brug for Bircherods udgivelser blev begge skrin 
stukket i kobber,9 4 søjleskrinet i en ret præcis gengi-
velse, men skrålågskrinet med ornamenterne på de 
ifølge stikket dækkende bånd aftegnet i barokstil (fig. 
321, 533-34). 

En usigneret øjenvidneskildring, efter sigende ned-
skrevet to år efter fundet af skrinene 1694, lægger sig 
tæt op ad Bircherod.9 5 Ligesom denne opfatter den 
anonyme forfatter skrålågskrinet som Knud den Helli-
ges og fortæller, at der havde været delte meninger 
om, hvorvidt det var biskop Hubald, Benedikt eller, 
som han selv mente, S. Alban, der lå i det »paa en 
ældre Maade« gjorte søjleskrin. Om Christen Hansen 
Lunds afskrift hedder det endelig, at denne lå mellem 
hans efterladte papirer med en påtegning om, at han 
selv havde udskrevet den, »efter Ipsium Autogra-
phum«. 9 6 

Fra samme tid som den usignerede skildring stam-
mer endelig to notitser om skrinenes genindmuring, 
skrevet af domkirkens kapellan, Mads Rostock, og 
ved fremdragelsen af skrinene 1833 fundet i hen-
holdsvis nichen og søjleskrinet. Rostocks bemærknin-
ger bekræfter, at nichen indeholdt begge skrin ved 
åbningen 1694, og vidner samtidig om, at skrålågskri-
net i almindelighed antoges for Knud den Helliges, 
mens skelettet i søjleskrinet blev identificeret som S. 
Alban.9 7 

Blandt de første, der nedfældede tanken om, at det 
skrin, der ikke var S. Knuds, rummede Benedikt, var 
antikvaren Jacob Bircherod, søn af Thomas Birche-
rod, i manuskriptet Beskrivelse over Byen Odense og 
dens Antiquiteter 1730.98 1774 blev den samme ide 
fremført af historikeren Jakob Langebek, der uafhæn-
gigt af Bircherod argumenterede på baggrund af især 
Knýtlinga.99 

Idet fundet i 1750'erne som ovf. nævnt ikke synes 
at have givet anledning til undersøgelser, fulgte den 
næste bølge af litteratur om skrinene først, efter at de 
1833 blev permanent udtaget. Ældst var historikeren, 
daværende adjunkt ved Odense katedralskole, Caspar 
Paludan-Müllers publikation af den undersøgelse, der 
påfulgte fremdragelsen (Paludan-Müller, 1833). Ud 
over en rapport om udforskningen rummer hans re-
degørelse en minutiøs beskrivelse af skrinene, hvortil 
kommer en gennemgang af den litterære overleve-
ring. Beretningen blev hermed den første analyse af 
skrinene i moderne forstand. Ligesom stort set alle 
senere forskere var Paludan-Müller primært optaget 
af de to skrinlagtes identitet og af, i hvilket skrin de 
hver især hørte hjemme. Disse spørgsmål hang tæt 
sammen med overvejelserne omkring skrinenes 

skæbne efter reformationen. Hvad det første angik, 
konkluderede han, at skeletterne måtte være af Knud 
den Hellige og Benedikt, bl.a. fordi han ikke så no-
gen grund til at flytte S. Albans relikvier fra S. Albani 
kirke.100 Med hensyn til det andet mente Paludan-
Müller, at kongen lå i skrålågskrinet, som jo bar ind-
fatninger efter de i kilderne nævnte ædelsten. 

Paludan-Müllers artikel var illustreret med kobber-
stik, udført på grundlag af tegninger ved stiftsbyg-
ningskonduktør Johan Hanck (fig. 300, 323-24, 535).101 

I tiden fra 1833 og til resultaterne af 1874-under-
søgelsen publiceredes i 1886, intensiveredes undersø-
gelserne af Odense bys historie. Her igennem blev 
flere nuancer føjet til diskussionen om skrinene og 
deres skæbne, uden at Paludan-Müllers resultater for 
alvor forrykkedes.102 Genfundet af den middelalder-
lige krypt 1872 medførte dog, at der åbnedes endnu 
en tolkningsmulighed i diskussionen om, hvor fun-
det 1582 kunne være gjort.103 

Da en istandsættelse af skrinene 1874 planlagdes 
inddraget i hovedrestaureringen af kirken, nedsatte 
Kultusministeriet en kommission med den opgave 
atter at undersøge skrinene og især tage stilling til 
skeletternes alder og historiske datering. Kommis-
sionsmedlemmerne, den aldrende Paludan-Müller, 
arkæologen C. Engelhardt, anatomen, professor F. 
Schmidt, arkivsekretæren, justitsråd A. Strunk og 
konservatoren, kunstmaler Magnus Petersen udar-
bejdede en fælles indberetning, som de dog, hver for 
sig eller blot et par stykker sammen, supplerede med 
til dels modstridende skrivelser. Alle indlæggene blev, 
sammen med et fyldigt uddrag af de relevante kilder 
og en udførlig indledning af kontorchef i Kultusmini-
steriet G. Burman Becker, udgivet i 800-året for Knud 
den Helliges død 1886.104 

I kommissionens fælles indberetning hed det, at 
knoglerne var sorteret, og at det ad anatomisk vej var 
godtgjort, at den ældre af de to afdøde - Knud den 
Hellige - lå i søjleskrinet. Engelhardt og Strunk gik 
med støtte fra arkæolog C. F. Herbst ud fra, at søjle-
skrinet var det oprindelige Knudsskrin, og at det skyld-
tes udplyndringen, at dette ikke bar spor af at have 
haft ædelstensudsmykning. Paludan-Müller fandt det 
mere troligt, at skeletterne var blevet forbyttet, end 
at søjleskrinet havde båret ædelsten og ligesom skrå-
lågskrinet haft plads til en indskriftsplade.105 Skelettet i 
skrålågskrinet blev af Engelhardt, Strunk og Herbst og 
i øvrigt også af Burman Becker opfattet som S. Al-
ban, bl.a. fordi denne - modsat Benedikt - jo var 
helgenkåret.106 Her imod argumenterede Paludan-
Müller, der holdt fast ved sin fyrre år gamle overbe-
visning om, at det var Benedikt.107 

1886-publikationen var illustreret med farvelagte 
kobberstik af skrinene og dele af deres indhold, ud-
ført efter tegninger af konservatoren Magnus Peter-
sen (fig. 327-28, 334, 336). 
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Fig. 300. Skrålågskrinet (øverst) og søjleskrinet (nederst). 1:10. Akvareller, udført august - september 1833 af Johan 
Hanck (s. 428). Nationalmuseet. - Shrine with hipped roof (above) and shrine with column-decoration (below) 1:10. 
Water-colours, painted in August - September 1833 by Johan Hanck. 
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Striden om identifikationen af skeletterne i de to 
helgenskrin blev straks efter udgivelsen af 1886-pub-
likationen taget op af en række andre fagfolk. Histo-
rikeren A.D. Jørgensen gik ind for Benedikt-teorien, 
som han bl.a. byggede på stiftsprovst A. K. Dam-
gaards tanker om domkirkens kapeller108 og ikke 
mindst på en ny, kildekritisk vurdering af Ælnoths 
Krønike, hvorom han skrev, at det både måtte op-
fattes og vurderes som et tendensskrift.109 For tanken 
om, at det var S. Alban, der lå i skrålågskrinet, talte 
arkæologen Henry Petersen. Ud over at fremhæve 
kildernes uklarhed, når det gjaldt Benedikt, fremdrog 
han en engelsk legende, hvori det hed, at hele S. Al-
bans skelet virkelig havde været i Odense, men at 
dele deraf på et senere tidspunkt var skaffet tilbage til 
England.110 

I de sidste hundrede år er helgenskrinene og de 
spørgsmål, der knytter sig til dem og deres indhold, 
taget op både i oversigtsværker og i specialartikler.111 

Blandt de væsentligste behandlinger er filologen M. 
Cl. Gertz' kommenterede udgivelser fra 1907 og 
1908-12 af kilderne til Knud den Helliges død og hel-
genkåring, suppleret med uddrag af beretningerne 
om de to tidligste fund af skrinet/skrinene, herunder 
bl.a. den ikke førhen anvendte Konninck (Gertz, Mar-
tyrhistorie og Gertz, Vitae Sanctorum). Gertz' væsent-
ligste bidrag bestod i at levere en tiltrængt oversigt 
over dette stof. Da han i fortsættelse af Jørgensen, 1887 
opfattede Ælnoths Krønike som »et religiøst tendens-
skrift af reneste vand«,112 kunne han endvidere 
hævde, at der var kildemæssigt belæg for, at Benedikt 
oprindelig var tænkt helgenkåret, men at dette, trods 
støtte fra benediktinermunkene, aldrig anerkendtes af 
andre end folket. Gertz var endelig overbevist om, at 
hvert af helgenskrinene stadig rummede det skelet, 
der oprindelig var lagt i det. Således fandtes i søjleskri-
net Knud den Helliges skelet og i skrålågskrinet Bene-
dikts.113 

Den tidligste kunsthistoriske vurdering af skrinene 
blev givet af Francis Beckett i hans oversigtsværk 
Danmarks Kunst 1924.114 Poul Nørlund, der to år efter 
udgav værket Gyldne altre, inddrog mærkeligt nok 
ikke de metalbelagte skrin heri, men efterlod overvej-
elser omkring dem i notatform.115 Udsmykningen på 
den bevarede metalrest på skrålågskrinet blev af Erik 
Cinthio 1954 sammenlignet med ornamentikken på 
antemensalet i Lyngsjö kirke, Skåne.116 Dette er se-
nest (1992) forsøgt dateret o. 1130 »eller tiden strax 
därefter«.117 Erik Lassen mente i Dansk kunsthistorie 
1972 at iagttage en tidsforskel mellem skrålågskrinets 
bund og låg og antog på dette grundlag, at skrinet var 
udført til S. Alban før 1086, men at låget var gået til 
under kampen i S. Albani kirke dette år og derpå for-
nyet.118 

1981 blev et af de tidligst kendte vidnesbyrd om 
fundet af skrinet 1582, Georg Brauns Odensebeskri-
velse fra 1597 (Otonium), tilgængeligt for en større 
offentlighed i form af en kommenteret udgivelse ved 
Ove Jørgensen.119 Samme år publiceredes to artikler 
om helgenskrinene i Fyens Stiftsbog. Den ene var en 
nyvurdering af fundhistorien ved middelalderarkæo-
logen Jens Vellev, der også publicerede brødrene Bir-
cherods kobberstik og listen over de metal- og tøj-
prøver fra skrinene, der 1833-75 opbevaredes på Na-
tionalmuseet, jfr. ndf.120 Den anden var en redegø-
relse for Knud den Helliges skrinlæggelse af histori-
keren Tore Nyberg.1 2 1 

900-året for Knud den Helliges død 1986 markere-
des ved to jubilæumsskrifter, udsendt af henholdsvis 
en gruppe odenseanere med biskoppen for Fyns stift i 
spidsen (Knuds-Bogen) og »Nordisk arbejdsgruppe 
for katolsk kirkehistorie«.122 

Af særlig interesse for udforskningen af helgenskri-
nene var to artikler i Knuds-Bogen: endnu en rede-
gørelse for fundhistorien af Jens Vellev, der udbyg-
gede sin artikel fra 1981 med bl.a. en publikation af 
Johan Hancks skitsebogsnotater fra 1833-undersøgel-
sen, en opmåling af de to skrin og en foreløbig den-
drokronologisk datering af søjleskrinet, udført på 
grundlag af fotografier af udvalgte træstykker;123 

endvidere en beretning om resultaterne af en antro-
pologisk analyse af skelettet i søjleskrinet ved Isabella 
Tkocz og Kaj Robert Jensen, som bl.a. påpegede, at 
aldersbestemmelsen sløredes af, at kraniet syntes at 
stamme fra en noget ældre mand end rygsøjlen og 
symfysen (den bruskede ledforbindelse mellem 
skambenene). Forskellen på delenes alder blev anslået 
til 39-55 år mod o. 30. Korsbenets brudlinje antoges 
frembragt ved et kraftigt stød mod forsiden.124 

Som underbygning af tanken om, at Benedikt i 
middelalderen kunne være blevet betragtet som en 
helgen og endog skrinlagt, tjente en analyse af den 
hidtil ret ubehandlede forbindelse mellem Danmark 
og Rusland i 1100'erne ved John Lind 1990. Lind 
fremdrog således en russisk bøn fra o. 1135, hvori der 
som nr. 19-21 af 30 anråbte helgener, til dels vestlige, 
nævntes Knud den Hellige, dennes bror Benedikt og 
S. Alban.125 

1992 publicerede kunsthistorikeren Harald Lang-
berg et nyt forslag til en identifikation af skelettet i 
skrålågskrinet. Efter forfatterens mening kunne det 
dreje sig om Erik Lam, der 1146 døde som munk i 
S. Knuds kloster.126 I forbindelse med Danmarks Kir-
kers redaktion er skrinene 1992-94 atter undersøgt, 
ligesom der er gennemført en kulstof-14 datering af 
knoglerne og en dendrokronologisk analyse af skrå-
lågskrinet.127 En foreløbig beretning publiceredes i 
Fyens Stiftsbog 1993.128 
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Fig. 301. Søjleskrinet, set mod langside A (s. 431). På den nedre vandrette kant ses fragment af forgyldt kob-
berplade, jfr. fig. 303. LL fot. 1981. - The shrine with column-decoration, looking at side A. On the lower horizontal 
edge is a fragment of gilt copper sheet. 

B E S K R I V E L S E A F S Ø J L E S K R I N E T 

Datering, materiale, mål og teknik. Skrinet (fig. 
301-12), dendrokronologisk dateret til 1000-tal-
lets slutning129 med benklodser fra 1875, er af eg, 
med dels rester af, dels spor efter en beklædning 
af forgyldt kobber. Længden er 150,5 cm, bred-
den 39,5 og højden 38 cm (uden ben). Bund og 
sider er samlet med store jernsøm. En anselig 
jernøsken med et led af en lænke(?) på inder-
siden af den ene langside nær hjørnet (jfr. fig. 
305) kan - sammen med tilsvarende †øskener i et 
eller flere af de øvrige (nu fornyede) hjørner -
have været brugt til fastgørelse af det oprinde-
lige, evt. åbentstående †egetræslåg, hvoraf der 
endnu 1833 fandtes rester.130 

Skrinets sider er forsænkede inden for en glat 
ramme, kantet af en snostav,131 der på den ene 
langside (langside A) suppleres af en perlestav 
mellem to lister. På den anden langside (langside 
B) samt på gavlene, hvor perlestaven kun findes 

langs den nederste kant, er felterne udfyldt af 
arkader: på langsiden i alt 13 arkader, på hver 
gavl to, alle med snoede halvsøjler, hvis baser 
og kapitæler er enkelt profilerede.132 Gavlenes 
omløbende glatte ramme er dels udskåret i si-
dens over- og underkant, dels dannet af lang-
sidernes endeflader. Dele af såvel over- som un-
derkanten er blevet fornyet i forbindelse med 
restaureringen 1874-75, jfr. ndf. 

Udsmykning. Af den oprindelige beklædning 
af forgyldt kobberblik er kun bevaret små dele. 
Et usmykket stykke ses nederst i hvert arkade-
felt på gavlen til højre for langside A. Endnu 
mindre stumper fastholdes af søm på den anden 
gavls venstre rammestykke og højre arkadefelt. 
Endelig er der på den nederste glatte kant på 
langside A bevaret et 3,5 cm bredt og 2,1 cm 
højt stykke af en forgyldt kobberplade med en 
del af et drevet ornament, formentlig et vinget 
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Fig. 302. Gavl af søjleskrinet. Et fragment af en for-
gyldt kobberplade anes nederst i hvert arkadefelt (s. 
431). LL fot. 1981. - Gable of the shrine with column-
decoration. A fragment of gilt copper sheet can be discerned 
at the bottom of each arcade. 

dyr af en tidlig romansk type (fig. 303, 336). 
Nogenlunde systematisk anbragte sømhuller på 
de glatte kanter, i langside A's midtfelt samt i 
arkadefelterne og over bueslagene på langside B 
og gavlene røber, at træet har været dækket med 
forgyldte †kobberplader.133 Af ornamentlisterne 
er det kun snostaven nederst på langside A, der 
er forsynet med sømhuller (samt i øvrigt også 
søm, jfr. fig. 303 ). Men også disse lister har 
sandsynligvis været beklædt, idet kobberpla-
derne da blot er blevet banket i facon over det 
udskårne træ og fæstnet med spredte søm langs 
kanterne, jfr. det »gyldne alter« fra Lisbjerg 
(DK Århus 1400f.). Udviskede konturer på træet 
antyder, at der midt på langside A har været et 
(latinsk) †kors i hele feltets højde, flankeret af til 
venstre syv, til højre seks †skikkelser, hvoraf 
flere øjensynlig har bøjet sig ind mod korset. På 
langside B synes hvert arkadefelt ligeledes at 
have rummet en †skikkelse, sikkert med glorie. 
Figuren i det bredere midtfelt134 synes at have 
været gengivet tronende, jfr. s. 454. 

På skrinets indersider ses en del metalstifter 

med en firkantet pergamentlap og en stump 
rødblå silke under; sikkert spor af en udforing 
med silke, hvor pergamentstykker har tjent til at 
beskytte silken mod hovederne på de søm, der 
fastholdt stoffet.135 

Sekundære tilføjelser. Fra 1875 stammer, som 
nævnt, dels benklodserne, dels partier af både 
over- og underkanten: på langside A hele over-
kanten med tilhørende snostav samt på denne 
side og gavlen til højre herfor sandsynligvis 
hjørnet af den glatte underkant; på langside B 
overkanten til og med snostaven indtil umiddel-
bart før den store jernøsken. De fornyede dele er 
angivet på Magnus Petersens tegninger (fig. 
327-328). 1875 indsattes endvidere en forhøjet 
bund. 1696 syntes skrinet at have haft (to?) sim-
ple (nyere?) †ben,136 og 1833 fandtes der »ved 
hjørnerne«, sikkert nederst på den udvendige 
side, et uspecificeret antal små, måske sekun-
dære †øskener af jern.137 Sandsynligvis 1696 til-
kom et (fladt?) †fyrretræslåg,138 1833 blev dette 
erstattet af en †fyrretræsramme med glasrude, 
og 1875 udførtes et låg af samme form som låget 
på skrålågskrinet. 

Fig. 303. Søjleskrinet, detalje af langside A. Fragment 
af kobberplade med drevet ornament, antagelig et 
vinget dyr. (s. 431, jfr. fig. 301). LL fot. 1981. - The 
shrine with column-decoration, detail of side A. Fragment 
of copper sheet with embossed decoration, probably a 
winged animal. 
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Fig. 304. Søjleskrinet, set mod langside B, udsmykket med snoede halvsøjler (s. 431). LL fot. 1981. - The shrine 
with column-decoration, looking at side B. 

Indhold. I skrinet opbevares siden 1875139 

knogler,140 et hørklæde, en lang, smal pude (un-
derdyne) betrukket med gul silke, en (ho-
ved)pude med vår af fuglemønstret silke og 
stumper af et tyndt silkestof i en changerende 
rødblå farve, uden tvivl dele af skrinets oprinde-
lige foer.141 Med til søjleskrinets indhold er i 
denne forbindelse også regnet »Ørnetæppet«, 
der 1957 overførtes til en særskilt glasmontre.142 

Knoglerne (fig. 306-08, 330) kan efter de nye-
ste undersøgelser bestemmes som stammende 
fra et og samme individ, en mand, der ved sin 
død mellem 980 og 1170 var mellem 35 og 45 
år.143 Højden var 178 cm. Bevaret er en hoved-
skal med veludviklede øjenbrynsbuer og en 
skrånende pande. Endvidere tre halshvirvler, ti 
brysthvirvler, tre lændehvirvler, et ret lille, 
bredt korsben, vokset sammen med halebenets 
øverste led, en del ribben, det meste af brystbe-
net, begge nøgleben, højre albueben, begge 
spoleben samt enkelte korte rørknogler fra mel-
lemhånd og fingre. Endelig begge hofteben, 

venstre lårben, højre skinneben, begge lægben, 
venstre knæskal, begge hælben, begge rulleben, 
et par fodrodsknogler og seks mellemfodsknog-
ler.144 

Kraniet (fig. 307, 330) har en revne på 6,6 
cm's længde i venstre side, som ifølge de seneste 

Fig. 305. Søjleskrinet, detalje fra overkanten, med 
jernøsken og led, muligvis af en lænke (s. 432). LL 
fot. 1981. - The shrine with column-decoration, detail 

from the upper edge, with iron loop and link, probably from 
a chain. 



434 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Fig. 306. Søjleskrinet, set fra oven med skelet, sandsynligvis Knud den Hellige, og tekstiler (s. 433). Under 
kraniet ses puden med betræk af fuglemønstret silke (s. 436), under benknoglerne fragmenter af det changerende 
silketaftfoer (s. 438). LL fot. 1981. - The shrine with column-decoration, seen from above with skeleton, probably S. 
Canute, and textiles. Under the skull is a pillow; its cover is of silk with a bird-pattern; under the leg-bones are fragments of 
shot silk-taffeta lining. 

undersøgelser kan tolkes som følgen af en al-
mindelig forvitring efter døden,145 men som tid-
ligere blev set som resultatet af det kraftige slag i 
hovedet, S. Knud ifølge Ælnoths Krønike og 
Knýtlinga tildeltes.146 På korsbenet (fig. 307b, 

308) iagttages fortil en 3,5 cm lang, horisontal 
brudlinje, bagtil en 15 mm lang og 4 mm høj 
kileformet åbning med brudlinjer ud i begge ret-
ninger (fig. 308). Bruddet er uden spor af heling 
og sikkert opstået før dødens indtræden, for-
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Fig. 307 a-b. Fragmenter i søjleskrinet af skelet, formentlig tilhørende Knud den Hellige (s. 434). NE fot. 1992. 
307 a: Kranium med synlig revne i venstre side. 307 b: Korsben. - Fragments of skeleton, probably S. Canute's, in 
the shrine with column-decoration. 307 a: Skull with fracture visible in the left side. 307 b: Sacrum. 

mentlig som resultat af en sammentrykning af 
korsbenet efter et voldsomt slag med en stump 
genstand (kølle?) på det nederste af bagdelens 
venstre del.147 De tidligere teorier om, at brud-
det skyldes et stød med et skarpt instrument, 
snarest et spyd, nedefra gennem mellemkødet,148 

synes således svære at forene med brudfladernes 
forrevne karakter. Hertil kommer, at et spyd-
stød på dette sted ville forhindres af det tilvok-
sede halebenssegment og af skambenets place-

145 

ring. 
Bortset fra enkelte, muligvis kalkpåvirkede 

dele,149 har alle knoglerne en gylden, blank over-
flade.150 Interessant er desuden, at det af den ovf. 
omtalte sporstofkemiske undersøgelse fremgik, 
at kraniet i søjleskrinet havde et relativt højt ind-
hold af guld, måske som følge af en længere-
varende opbevaring i et separat relikvar, enten 
helt igennem af guld eller i al fald indvendig 
forgyldt (s. 458).151 

Tekstilerne omfatter som omtalt dels hørstof-
fer (klædet og de to indervår), dels silkestoffer 
(»Ørnetæppet«, tre (oprindelig to) pudebetræk 
og stumperne af det changerende silketaft). 

Klædet, af fint (hør)lærred, er ca. 305 cm langt 
og ca. 75 cm bredt, med ægkant langs den ene 
langside, men ellers afrevet og flosset. Et indhak 

Fig. 308. Detalje af korsben, jfr. fig. 307b. Et brud på 
bagsiden anes (s. 434). NE fot. 1992. - Detail of sac-
rum, cf. fig. 307b. A fracture is visible on the back of the 
bone. 
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på 27x28 cm bryder den anden langside, og et 
nogenlunde lige så stort stykke mangler i det 
ene hjørne. En del huller, placeret lidt tilfældigt 
langs kanten, kan muligvis opfattes som vidnes-
byrd om, at stoffet har været fastnaglet på inder-
siden af det ene skrin.152 Klædet lå sandsynligvis 
i søjleskrinet allerede 1694-96.153 

En lang, smal pude, 148 cm lang og 35 cm 
bred, er syet med indervår af groft (hør)lærred, 
1875 forstærket med endnu et (dunfyldt) inder-
vår, mærket 1874,154 og betrukket med gult sil-
kestof. Sidstnævnte er en toskaftvævning med 
tynd, fast kædetråd og skud af kartet og løst 
spundet silke af en dårligere kvalitet end den, 
der er brugt til kædetrådene. Tykkelsen varie-
rer.155 Stoffets beskaffenhed med meget få kæ-
detråde i forhold til skudtrådene har givet det en 
vis lighed med bomuld,156 en betegnelse, der da 
også ses i tidligere beskrivelser af tøjet.157 Af be-
trækket er på et tidligere tidspunkt, muligvis 
1875, fraklippet et stykke på 65x33 cm, som er 
brugt til ekstra indervår i den ndf. nævnte, fug-
lemønstrede pude.158 Både 1694-96 og 1833 lå 
puden sandsynligvis i skrålågskrinet.159 

»Ørnetæppet« (fig. 310-11), en samitum-væv-
ning (kiperbinding med to kæder og skudef-
fekt),160 er udført i 1000-tallet under påvirkning 
fra Byzans.161 Højden er nu ca. 110 cm og bred-

Fig. 309. Pude med fuglemønstret silkebetræk. Op-
måling udført af J .Magnus Petersen 1875 i pen og 
akvarel som forlæg for kobberstik i Helgenskrinene, 
1886 (s. 436). Nationalmuseet. - Pillow with bird-pat-
terned silk cover. Drawing by J. Magnus Petersen, 1875, 
in pen and water-colour. 

den ca. 133 cm. Kun en del af den ene ægkant 
(foroven) er dog bevaret på det meget uregel-
mæssigt afklippede og -revne tæppe, som ud fra 
et skøn, baseret på placeringen af vævningens 
oprindelige midtlinje, må have været mindst 195, 
måske 230 cm bredt.162 Den meget faste væv-
ning har kædetråde af forholdsvis grov, z-spun-
det, vekslende rødbrun og ufarvet silke, mens 
skudtrådene er af uspundet og tykkelsesmæssigt 
varierende, rød og blåsort silke.163 Mønsteret, 
der tegnes med blåsort mod den nu stedvis af-
blegede røde bundfarve,164 består af store oval-
rammer, indbyrdes forbundet i både højde og 
bredde, som karakteristisk for både byzantinsk 
og persisk silkekunst. Udsparingerne, hvor ram-
merne fire og fire støder op til hinanden, ud-
fyldes af ovalblomster, mens der inden for hver 
ramme sidder en ørn med udbredte vinger, ud-
spredte halefjer og hovedet vendt væk fra stof-
fets midtlinje. I næbbet hænger en ring med et 
vedhæng, mens der under hver ørns fødder er 
indvævet et blåsort kontureret bånd med en de-
koration af skriftlignende karakter (fig. 311).165 

Mønsterrapporten er 82 cm høj og 65 cm bred. 
Tæppet blev 1833 registreret i skrålågskrinet.166 

En lille pude (fig. 309, 536), 30x30 cm, har et 
medtaget indervår af groft (hør)lærred supple-
ret med et indervår, syet af et stykke af det gule 
betræk på den ovf. nævnte lange pude, og be-
træk af fuglemønstret silke. Betrækket, nu 
stærkt restaureret, er ligesom »Ørnetæppet« en 
samitum-vævning, formodentlig udført i 8-
900'erne.167 Det består af flere sammensyede 
(genbrugte?) stykker, hvoraf et på 30x40 cm 
dækker pudens forside og ca. en tredjedel af 
bagsiden, mens resten, strimler af ca. 5 cm's 
bredde, afklippet uden hensyn til mønsteret, 
dækker de øvrige omtrent to tredjedele af bag-
siden. Stoffet er meget løst i strukturen, med 
kæde af fine, men så godt som uspundne, ufar-
vede silketråde, og skud af ligeledes uspundne, 
men tykkelsesmæssigt meget varierende, gule 
(muligvis oprindeligt røde), svagt gyldne og ly-
seblå silketråde. Vævningen skæmmes af flere 
fejl og uregelmæssigheder.168 Mønsteret består 
af korsagtige figurer, der hver er udformet med 
kugle(?) foroven, to korte tværstreger og et fod-
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Fig. 310. »Ørnetæppet«, l000'erne (s. 436). Byzantinsk influeret tekstil, siden 1875 placeret i søjleskrinet. NE fot. 
1993. - "The Eagle Cloth", 11th century. The cloth shows Byzantine influence. Placed in the shrine with column-
decoration in 1875. 

Fig. 311. Detalje af »Ørnetæppet«, jfr. fig. 310. Indskriftlignende borter, placeret under ørnene (s. 436). LL fot. 
1975. - Detail of "The Eagle Cloth", cf. fig. 310. Inscription-like bands placed below the eagles. 

Danmarks Kirker, Odense 29 



438 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

stykke. De flankeres af fugle med lange, møn-
strede haler.169 Mellem hver gruppe, i højde 
med fuglenes hoveder, ses et hjerte. Samtlige 
figurer står lyseblå med svagt gyldne konturer 
og indertegninger mod den gule (oprindeligt 
røde?) bund.170 Størrelsen på mønsterrapporten 
varierer fra 5,5 til 6,5 cm i højden og fra 7,7 til 9 
cm i bredden. Puden lå sandsynligvis i søjleskri-
net allerede 1833.171 

Det changerende, lærredsvævede silkestof (taft) 
er sandsynligvis samtidigt med søjleskrinet, i 
hvilket det - at dømme ud fra sømmene med de 
små stumper taft under - har været indsat som 
foer. Sikkert som følge af en hensynsløs afriv-
ning, vel i forbindelse med udplyndringen af 
skrinet, er det nu kun bevaret i større og mindre 
stykker. Vævningen, hvori der forekommer en-
kelte grovere tråde, er temmelig fast.172 Farven 
varierer fra det rødbrunt violette til det mørkt 
blåviolette. Konninck nævnte 1582 stoffet som 
foer i Knud den Helliges skrin, men 1694-96 og 
1833 lå det meste af det løsrevne stof i skrålåg-
skrinet.173 

†Tekstiler(?). Ifølge Konninck rummede Knud 
den Helliges skrin 1582 et dobbelt silke(taft?)-
dække og et gyldent stykke (s. 427). Ingen af 
disse kan med sikkerhed identificeres.174 

To †indskrifter, Tabula og Epitaphium, fandtes, 
som nævnt, 1582 i eller på Knud den Helliges 
skrin. De bevarede oplysninger herom er dog 
mangelfulde og i nogen grad indbyrdes mod-
stridende, både hvad angår indskrifternes ord-
lyd, materiale og præcise placering. 

Tabula, o. 1095, er overleveret i mindst to for-
skellige versioner: med eller uden den tilføjelse, 
at S. Knud - i lighed med Kristus - forrådtes af 
sin egen bordfælle, med eller uden en betoning 
af Benedikts og de dræbte hirdmænds ret til den 
samme ære som deres konge og med eller uden 
en liste over navnene på disse omkomne.175 Tek-
sten, hvoraf hele afsnittet om Knud den Helliges 
død består af blot en enkelt hovedsætning, lyder 
ifølge Gertz, Martyrhistorie 2:176 

»Anno incarnationis dominice M L X X X VI in ciui-
tate Othensya gloriosus rex et protomartyr Danorum 
Canutus pro zelo Christiane religionis et iusticie ope-

rihus177 in basilica sancti Albani martyris per eum 
paulo ante de Anglia in Daciam transuecti post con-
fessionem delictorum Sacramento munitus dominici 
corporis ante aram manibus solo tenus expansis in 
modum crucis latere lanceatus VI Idus Julii et VI feria 
mortem pro Christo passus requieuit in ipso. 

Occisi sunt etiam ibidem cum eo178 frater eius no-
mine et gratia martyrii Benedictus ac XVII sui com-
militones uidelicet Asmundus, Blacca, Suuen, Aga, 
Thurgotus, Bernhardus, Gudmer, Esckill, Tocki, 
Palni, Ati, Suna, Rosten, Milo, Radulfus, alter Thur-
gotus, Vilgryp. Q u i omnes sicut dei gratia cum suo 
rege ac domino socii passionum martyrii fuerunt ita 
consolationis et premii cum eo consortes merito 
erunt«.179 

(År 1086 efter Herrens menneskevorden måtte i 
byen Odense de danskes berømmelige konge og før-
stemartyr Knud for sin iver for den kristelige religion 
og sine retfærdighedsgerninger i den kirke, der var 
viet til den hellige martyr Albanus, som kort forud 
ved ham selv var overført fra England til Danmark, 
da han efter bekendelse af sine synder var styrket med 
Herrens legemes sakrament og foran alteret, med ar-
mene udbredte på jorden i form af et kors, var bleven 
stungen i siden med en lanse den 10de juli og den 
sjette ugedag lide døden for Kristus og gik til hvile i 
ham. 

Dræbte blev også sammesteds med ham hans bror, 
efter sit navn og ved martyriets nåde Benedictus (= 
den velsignede) og hans 17 medstridere, nemlig As-
mund, Blakke, Sven, Agge, Thurgot, Bernhard, 
Gudmer, Æskil, Toke, Palne, Atte, Sune, Rosten, 
Milo, Radulf, en anden Thurgot og Vilgrip. Ligesom 
alle disse ved Guds nåde have været fæller med deres 
konge og herre i martyriets lidelser, således skulle de 
efter fortjeneste blive delagtige med ham i trøsten og 
lønnen).180 

Epitaphium, o. 1100, er gengivet i Ælnoths Krø-
nike, omend her uden den ottende eller næstsid-
ste linje. Sidstnævnte blev først kendt efter fun-
det af den antagelig originale tekst 1582, men ses 
herefter som oftest optaget i afskrifterne. Tek-
sten, skrevet i daktyliske heksametre med rim i 
de enkelte vers efter tredje halvfod (cæsuren) og 
i sidste fod, som det ofte brugtes i middelal-
deren,181 lyder ifølge Gertz, Martyrhistorie 24: 

»Iam celo tutus summo cum rege Canutus 
Martyr in aurata rex atque reconditur arca. 
Qui , 1 8 2 pro justicie factis occisus inique, 
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Vt Christum vita sic morte fatetur in ipsa: 
Traditus a proprio sicut deus ipse ministro 
Et petiens potum telorum pertulit ictum, 
Lancea nec ne latus ut Christi perforat eius. 
Eius ut ante sacram sanguis sacer effluit aram. 
Spiritibusque sacris moriens sociatur in astris.« 

(Tryg i himlens hus hos kongers konge Knud 
martyr og konge nu er, som gemmes i gyldne skrin 
her. 
Han, som øvede ret og derfor blev myrdet med uret, 
Kristi bekender i død, som her han i livet ham adlød. 
Thi af sin egen mand som Gud selv blev jo forrådt 
han, 
og da han bad om en drik, modtog han stenkast og 
spydstik; 
gennem hans side de og, som igennem Kristi, et spyd 
jog, 

og hans hellige blod flød ud for det hellige bords fod. 
Død han samlet nu er med de salige sjæle blandt stjer-
ner).183 

Ingen af de middelalderlige kilder nævner no-
get om det materiale, hvorpå indskrifterne var 
nedskrevet. Blandt meddelerne om fundet 1582 
kommer både Dania Chorographia, Hamsfort og 
Konninck ind på dette spørgsmål, idet de dog 
hver især kun omtaler én af indskrifterne. I 
Hamsfort læstes Tabula »in veteri membrana« 
(på et gammelt pergament), og efter Dania Cho-
rographia samt Konninck var Epitaphium skrevet 
henholdsvis »in schedula pergamentacea« (på et 
stykke pergament) og »auff ein weiss Perga-
men« (på et (stykke) hvidt pergament).184 Worm 
beskriver indskrifterne under ét som en »ver-
borum formula« (ordformular). Betegnelsen 
»tabula« (tavle) synes først 1631 hæftet på den 
ældste af de to indskrifter,185 mens udtrykket 
»tabula aenea« (kobbertavle) øjensynlig indfør-
tes af Bircherod.186 

Hvad angår indskrifternes placering, er i al 
fald Epitaphium i Ælnoths Krønike knyttet til 
Knud den Helliges skrin, omend det af udtryk-
ket »imposito« ikke fremgår, hvorvidt indskrif-
ten var nedlagt i eller påsat helgenskrinet. Af 

meddelerne om fundet 1582 nævner både Dania 
Chorographia og Otonium, at knoglerne i kon-
gens skrin lå »cum tali epitaphio« (med denne 
gravskrift), dvs. Epitaphium efterfulgt af Tabula, 
mens det hos Konninck kun er Epitaphium, der 
omfattes af ordene om en gravskrift, fundet 
mellem knoglerne. Worm omfatter begge ind-
skrifter med bemærkningen, at dette er den ord-
formular, som blev fundet i skrinet med kon-
gens lig. I sin over hundrede år yngre beretning 
om 1582-fundet hævder Bircherod endelig, at 
Epitaphium på dette tidspunkt var anbragt på 
skrinet og Tabula nedlagt i samme.187 

Sammenfattende må det konstateres, at skri-
net 1582 blev fundet med Epitaphium og mulig-
vis også Tabula skrevet på pergament og placeret 
mellem knoglerne. Dermed er dog ikke sagt, at 
dette også var situationen 1100. Begge indskrif-
ter kan være fornyet i den senere middelalder. 
For Tabula gælder endvidere, at denne indskrift i 
både Dania Chorographia og Otonium er hægtet 
på Epitaphium på en måde, så det er uklart, 
hvorvidt den indledende beskrivelse gælder 
begge indskrifter eller kun Epitaphium. Hertil 
kommer endelig at Hamsforts oplysning om Ta-
bulas materiale, som vel er nedfældet mindst 
tyve år efter skrinets fremdragelse, ikke nød-
vendigvis gælder en udgave af Tabula med for-
bindelse til skrinet. Teoretisk set kan Hamsfort 
udmærket tale om en afskrift, måske taget i for-
bindelse med fundet. Hvis dette er tilfældet, kan 
den oprindelige indskrift da også tænkes prentet 
på bly eller på skrinets kobberbeklædning.188 En 
afskrift af indskrifterne vides kun taget af pro-
fessor Christen Hansen Lund (1596-1672). Men 
det fremgår ikke, om Lunds afskrift er taget ef-
ter originalerne.189 Worms notat om det mulige 
fuldstændige tab af de to tekster (s. 427) synes, 
sammenholdt med de store variationer i tidlige 
gengivelser særlig af Tabula, at antyde, at origi-
nalteksterne hurtigt er blevet utilgængelige. 

29* 



Fig. 312. Søjleskrinet. 1:10. Stereofotogrammetrisk opmåling ved Gert Bech-Nielsen 1985 (s. 431). Øverst ses 
langside A, i midten de to endegavle og nederst langside B. - The shrine with column-decoration. 1:10. Stereo-
phot ogrammetric measurements by Gert Bech-Nielsen 1985. Side A is shown above, the two gables in the centre and side B 
below. 
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Fig. 313. Skrålågskrinet. 1:10. Stereofotogrammetrisk opmåling ved Gert Bech-Nielsen 1985 (s. 442). Øverst ses 
langside A, i midten de to endegavle og nederst langside B. - The shrine with hipped roof. 1:10. Stereo-photogram-
metric measurements by Gert Bech-Nielsen 1985. Side A is shown above, the two gables in the centre and side B below. 
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Fig. 314. Skrålågskrinet set mod langside A (s. 442). LL fot. 1981. - Shrine with hipped roof, view of side A. 

B E S K R I V E L S E A F S K R Å L Å G S K R I N E T 

Datering, materiale, mål og teknik. Skrinet (fig. 
313-20, 537), udført o. 1150-75,190 med benklod-
ser fra 1875, er af eg og ask, med dels rester af, 
dels spor efter en beklædning af forgyldt kob-
ber. Længden er 150 cm, bredden 39,5 cm og 
højden (uden ben) 39 cm, hvortil kommer et 17 
cm højt låg. Siderne af selve skrinet er udført 
som (uægte) fyldinger i en ramme sammensat af 
yderst et glat, inderst et karnisformet led. Sidst-
nævnte er på den ene langside (langside A) brudt 
af et cirkelslag indridset i feltet, jfr. ndf. Lige-
som på søjleskrinet er de lodrette dele af de yder-
ste glatte led på gavlene dannet af endefladerne 
på langsidernes rammer. Flere steder er ramme-
værket endvidere stykket sammen af flere dele 
(hvoraf enkelte nyere, jfr. ndf.). 

Træet er groft afhøvlet og bl.a. på de karnis-
formede led ret ujævnt skåret. Dertil kommer, 
at dets kvalitet ikke er så god som søjleskrinets; 
det har store årer og flere brud, udfyldt med en 
sikkert oprindelig, harpiksagtig masse. Nederst 
i feltet på den ene gavl (gavl A) ses to ca. 5 cm 
lange vandrette, udfyldte revner, mens der på 

tilsvarende steder i den anden gavl (gavl B) er 
indsat to henholdsvis ca. 3 og ca. 9 cm lange kiler. 
Herover, forskudt en smule til venstre, findes et 
uregelmæssigt retkantet hul på ca. 8 x 6 cm, ud-
fyldt af en træplade. Langsiden uden cirkelslag 
(langside B) har i højre del et lodret, også med 
harpiks udfyldt brud. 

Det valmtagformede, i al fald foroven åbne, 
låg eller dække har gavle af eg og sider af ask,191 

begge dele glatte. Særlig sidefladerne fremstår 
ormædte. I begge kortender er der tværs gen-
nem gavlfladen og op gennem overkanten boret 
et hul (jfr. fig. 537), muligvis anvendt i forbin-
delse med fastgørelsen af dækkets øvre †del.192 

Udsmykning. På kanterne af såvel selve skrinet 
som dets dække er (flere steder abrupt afrevne 
og itubrudte) rester af pånittede, forgyldte kob-
berbånd, til dels med forskelligt udformede, ci-
selerede og stemplede ornamenter;193 de er efter 
alt at dømme først pålagt de karnisformede led, 
idet båndene på disse er fæstnet med søm langs 
over- og underkanten og sømmene derpå skjult 
af dels de forsvundne plader i feltet, dels bån-
dene på rammeværkets glatte led.194 På et af bån-
dene på de glatte led, til venstre på gavl B, ses 
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Fig. 315. Skrålågskrinet set mod langside B (s. 442). LL fot. 1981. - Shrine with hipped roof, view of side B. 

to ovale indfatninger (henholdsvis 3 x 2 cm og 
2x1 ,5 cm) til †ædelsten eller †bjergkrystaller, 
den ene med tænder til fastholdelse af stenen 
(fig. 316, 334). Endvidere er bevaret sømhuller 
efter endnu mindst otte †indfatninger: to på bån-
det med de eksisterende to og seks på det frag-
mentariske bånd på det glatte led nederst på 
langside B. Båndene på de karnisformede led er 
usmykkede, mens båndene på de glatte led, bån-
det nederst på langside B undtaget, har grave-
rede mønstre: På det af flere stykker sammen-
satte bånd øverst på langside B er en bugtet 
ranke med sideskud og på to af stykkerne også 
blade, udgående fra små tværbånd. På de lod-
rette bånd til venstre på henholdsvis langside B 
og gavl B ses forskelligt udformede, stiliserede 
blomster på dekorerede tværbånd (fig. 332-34). 
Mønsteret på båndene langs siderne og under-
kanten af låget over gavl B består endelig af hen-
holdsvis enkle firkløvere og en bølgeranke med 
varierede blomster på sideskuddene; begge ty-
per har tætprikket bund (jfr. fig. 318, 334-35). 

Talrige (ret uregelmæssigt anbragte) sømhul-
ler og søm, hvoraf en del stadig holder en stump 
forgyldt kobber,195 og flere striber af det har-
pikslignende materiale langs de karnisformede 

Fig. 316. Gavl B af skrålågskrinet. Øverst i lågets gavl 
ses gennemboring, muligvis brugt ved fastgørelsen af 
lågets øvre del (s. 442); til venstre for gavlfeltets midte 
er sekundært, atter udfyldt, retkantet hul (s. 444). LL 
fot. 1981. - Gable B of the shrine with hipped roof. At the 
top of the gable a drilled hole can be seen, probably used for 

fastening the upper part of the roof; to the left of the middle 
of the gable is a secondary, refilled, rectangular hole. 
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led, viser, at også skrålågskrinet har været fuldt 
beklædt med kobberplader. Midt på langside A 
er der med to indridsede, koncentriske passer-
slag, det ydre med en radius på 3 cm mere end 
det indre, markeret en cirkel, der med en ydre 
diameter på 30,5 cm bryder ind i det karnisfor-
mede led på både over- og underkant (fig. 317). 
I den indre ring ses over for hinanden i cirklens 
diameter to sømhuller. Cirkelfeltet (oprindelig 
udfyldt af en selvstændig plade, måske et bil-
lede) flankeres af to gange fire felter, adskilt ved 
enten lodrette, løst indridsede linjer eller tilsva-
rende skygger; de to indre anbragt ca. 4 cm fra 
cirkelens tangentpunkter. I hvert af de ca. 12,5 
cm brede felter skelnes et omrids af en stående 
skikkelse med glorie. Feltet på langside B synes 
ud fra en række mørkt aftegnede, lodrette stri-
ber inddelt i ni felter, alle med en bredde på 
13-14 cm. 

Sekundære tilføjelser. Benklodserne er, som 
nævnt, påsat 1875 samtidig med en forhøjet 
bund. Fra restaureringen 1874-75 stammer også 
de fornyede dele af rammeværket: et hjørneparti 
med det glatte led af højre rammestykke på gavl 
A og det glatte og det karnisformede led af ven-

Fig. 317. Skrålågskrinet, indridset cirkelslag på lang-
side A, jfr. fig. 314 (s. 444). LL fot. 1981. - Shrine with 
hipped roof, incised circle on side A, cf. fig. 314. 

Fig. 318. Skrålågskrinet, forgyldte kobberbånd på lå-
get over gavl B, jfr. fig. 316 (s. 443). LL fot. 1981. -
Shrine with hipped roof, gilt copper bands on the roof above 
gable B, cf. fig. 316. 

stre rammestykke på langside A samt sandsyn-
ligvis det nederste venstre hjørne af feltet på 
gavl B, sml. fig. 328 med Magnus Petersens teg-
ninger, hvor fornyede dele er angivet. 1696 og 
1833 fandtes simple (nyere?) †ben.196 Et uspecifi-
ceret antal †jernøskener var 1833 påsat skrinets 
(udvendige) hjørner.137 1696 blev skrinet an-
bragt i en fyrretræskasse af skrubhøvlede bræd-
der, 160 cm lang, 46 cm bred og 66,5 cm høj 
uden det let hvælvede låg; med dette 68,5 cm.197 

Kassen blev 1833 efterladt i den niche, hvorfra 
de to skrin blev udtaget. Samme år lukkedes 
skrinets låg med en †egetræsramme, hvori der var 
indsat en glasrude. 

Indholdet af skrinet er siden 1875139 knogler, et 
hørklæde med frynser, en lang pude (under-
dyne) betrukket med gul silke og en (ho-
ved)pude. 

Knoglerne (jfr. fig. 319, 331) kan efter de nye-
ste undersøgelser bestemmes som stammende 
fra en mand, der ved sin død mellem 1030 og 
1285 var mellem 18 og 25 år.198 Højden var 181,9 
cm. De bevarede knogler omfatter et temmelig 
eroderet kranium, størstedelen af underkæben 
med samtlige 16 tænder, heraf 14 fastsiddende, 
ringhvirvelen, dele af taphvirvelen, dele af seks 
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Fig. 319. Skrålågskrinet, set fra oven med indhold af tekstiler og knogler, antagelig Benedikts (s. 444). Aage Lund 
Jensen fot. 1985. - Shrine with hipped roof, seen from above with textiles and bones, probably Benedict's. 

brysthvirvler og af tre lændehvirvler, et let ero-
deret korsben, nogle dele af ribbenene, frag-
menter af begge skulderblade, begge nøgleben 
(let eroderede), højre overarmsben, venstre al-
bueben, enkelte dele af en hånd, højre hofteben, 
begge lårben, begge skinneben, begge lægben, 
højre hælben, venstre rulleben og en mellem-
fodsknogle. Hertil kommer et fragment af en 

brændt rørknogle, 2,4 cm lang og 2,7 cm i 
tvm.140 

Hovedet har været ret lille, med spids og 
fremtrædende hage.199 En uophelet læsion i ven-
stre lårben er med stor sandsynlighed resultatet 
af et skråt hugsår tilføjet umiddelbart før døden. 

Knoglerne er gråhvidt skimlede og bl.a. som 
følge af kalkpåvirkning ret forvitrede.200 
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F U N D - O G R E S T A U R E R I N G S -
H I S T O R I E 

Fig. 320. Hørlærredsklæde med frynser, siden 1875 
placeret i skrålågskrinet (s. 446). LL fot. 1981. - Linen 
cloth with fringes, placed in the shrine with hipped roof in 
1875. 

Tekstilerne består dels af hørstoffer (klædet og 
de tre pudebetræk, hvoraf de to er indervår), 
dels af enkelt silkestof, brugt som betræk på den 
ene pude (underdyne). 

Klædet (fig. 320), af (hør)lærred, 80x156 cm, 
er syet af to lige brede baner og langs den ene 
langside kantet med 12 cm lange frynser.201 Den 
anden langside har bevaret ægkant. To påsyede 
lapper nær ved denne er af et noget finere stof 
end selve klædet, som registreredes i søjleskrinet 
1694-96, 1833 og 1874.202 

En lille pude, ca. 30 x 30 cm, har indervår af 
groft lærred og betræk af samme materiale i en 
finere kvalitet.203 1833 fandtes puden formentlig 
i skrålågskrinet.204 

En pude, 140 cm lang og 20 cm bred, er syet 
med indervår af groft toskaft-lærred, siden 1875 
tilbundet med sejlgarn.205 Betrukket med et gult 
silkestof, svarende til betrækket på den lange, 
smalle pude i søjleskrinet (s. 436). Ved fremdra-
gelsen 1833 lå puden i skrålågskrinet.202 

Fra tiden før 1582, da det skrin, der opfattedes 
som Knud den Helliges, blev fremdraget, mu-
ligvis sammen med dets pendant, er der kun be-
varet fa oplysninger om skrinene og deres skæb-
ne. Som nævnt i Ælnoths Krønike blev Knud den 
Helliges skrin, dvs. søjleskrinet, 1100 opsat på 
(høj)alteret. På dette, der måske har været ud-
formet som et alterciborium, jfr. s. 414 kan skri-
net teoretisk set have stået resten af middelal-
deren. 1504 blev skrinet båret i procession på 
S .Knuds dag (10.juli), og dronning Christine 
skænkede vokslys dertil.206 Det følgende år 
ofredes til et særskilt relikviegemme med Knud 
den Helliges hoved, jfr. s. 458.207 

I reformationsårene 1534-36 konfiskeredes 
guld, sølv og andre klenodier fra domkirken. 
Blandt noget sølv, efter sigende taget fra et 
skrin, fandtes et forgyldt kobberbillede.208 Både 
dette og et tilsvarende (det samme?) billede, 
nævnt i en sikkert samtidig konfiskationsliste,14 

kan i princippet stamme fra det ene eller begge 
helgenskrin (jfr. også s. 414). 

Kirkens hovedreparation 1581f. indebar bl.a., 
at krypten blev sløjfet, korgulvet sænket og et 
kapel på kirkens nordside, sandsynligvis S. 
Knuds kapel, revet ned (s. 89, 270, 308). Et ka-
pel på kirkens sydside, måske det fra kilderne 
kendte Benedikts kapel, blev først nedbrudt 
1619 (s. 88-89, 277f.). Under de førstnævnte 
byggearbejder fremdroges 22. jan. 1582 helgen-
kongens skrin, kendeligt på de to †indskrifter. 
Fundstedet blev af de tre ældste kilder, Dania 
Chorographia, Otonium og Konninck sat i forbin-
delse med korets ombygning (s. 426), mens 
Worm lidt over fyrre år efter fremdragelsen 
nævnte fundstedet som et »sacellum« (s. 427). 
Muligvis på dette grundlag hævdede Bircherod 
efter 1694, at begge skrin hentedes frem fra et 
alter i et lille kapel eller sakristi (»sacellum«) på 
kirkens sydside 209 

Som nævnt er der ikke bevaret officielle ind-
beretninger om fundet, som ifølge Konninck 
skete i overværelse af biskop Niels Jespersen, 
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sognepræst ved S. Albani, Jørgen Simonsen og 
rektor ved Latinskolen Hans Lange. Af både 
Otonium og Konninck fremgår endvidere, at 
Knud den Helliges skrin blev fremdraget i god 
stand og med indholdet på plads, for så vidt som 
Konninck kunne fastslå, at knoglerne (stadig?) lå 
svøbt i et linnedklæde. Men om dette skal tolkes 
derhen, at skrinet ikke - som 1694 - blev fundet 
stående på højkant, er ikke sikkert. Skønt det 
låg, der givetvis endnu har eksisteret, ikke lige-
frem har holdt indholdet på plads, har det for-
mentlig kunnet forhindre svøbet omkring 
knoglerne i at vikle sig helt ud. At skrinet til-
syneladende blev fundet uplyndret, herpå tyder 
Otoniums ord om et skrin af forgyldt kobber 
med bjergkrystaller. Konnincks beskrivelse af 
skrinet som et egetræsskrin med messingbeslag 
og silkefoer kunne tolkes således, at skrinet visse 
steder (på kanterne?) stod uden metalbeklæd-
ning, måske svarende til den oprindelige tilstand 
eller snarere en konsekvens af senere, mindre 
ødelæggelser.210 Efter fundet 1582 stod skrinet 
i henhold til Konninck fremme i så lang tid, at 
det kunne beses af adel og borgerskab fra hele 
landet. Der blev taget afskrifter af både Tabula 
og Epitaphium, sådan som det indirekte fremgår 
af Dania Chorographia, Otonium, Hamsfort, Kon-
ninck og Worm, samt af de bevarede oplysninger 
om en kopi af i al fald Epitaphium, taget af Chri-
sten Hansen Lund, fra 1624 rektor for Gymna-
siet i Odense. Men det fremgår, hverken hvor-
når skrinet atter blev muret inde, om det an-
bragtes samme sted, som det var fundet, eller 
om det andet (samtidigt fremdragne?) skrin 
også indemuredes på dette tidspunkt. Sikkert er 
kun, at begge skrin 1694 blev fundet stående på 
højkant i en sekundært udhugget niche i korets 
østmur, berøvet det meste af deres metalbe-
klædning, foruden hele søjleskrinets låg samt ind-
skrifterne Tabula og Epitaphium. 

I løbet af 1600'erne blev der dog fra katolsk 
side flere gange vist interesse for skrinene. Som 
nævnt fik to flamske dominikanermunke 1622 
lejlighed til at se en del af i al fald S. Knuds ho-
ved, en oplysning, der måske tyder på, at Knud 
den Helliges skrin endnu på dette tidspunkt har 
stået fremme. Sagen kan dog bringes i større 

overensstemmelse med de øvrige kilder, hvis 
man tænker sig, at munkene fik forevist et andet 
- tilgængeligt - skelet, eller at det 1504 nævnte 
hovedrelikvar endnu var bevaret, og at det 
endnu rummede fragmenter af Knud den Helli-
ges hoved, jfr. s. 458.211 

I en korrespondance mellem Corfitz Ulfeldts 
italienske sekretær Giuseppe Guglielmi og den 
daværende pavelige nuntius i Münster, Fabio 
Chigi (senere pave Alexander VI) august 1646 
diskuteredes, om hovedet af S. Knud, konge og 
martyr, kunne udleveres til en katolsk relikvie-
samling. Forsøget blev kronet med held, for så 
vidt som kontaktpersonen i forbindelse med ud-
leveringen, Corfitz Ulfeldt, fik udvirket, at ho-
vedet skiltes fra kroppen for siden at blive skæn-
ket til den franske kongeslægts relikviesamling i 
S. Denis ved Paris. Af senere kilder fremgår, at 
det bortgivne kranium var fra Knud Lavards 
grav i Ringsted, men formuleringerne i den ind-
ledende brevveksling rejser tvivl om, hvorvidt 
der oprindelig var tænkt på Knud den Helliges 
hoved.212 At helgenlevningerne vitterligt blev 
inddraget i diplomatiske forhandlinger med ka-
tolske magter, bevidnes af en befaling fra Chri-
stian V via storkansler Frederik Ahlefeldt til 
Fyns biskop, Thomas Kingo, 13. aug. 1678 om 
at lade gesandten fra biskoppen af Münster, grev 
Niclas von Zitzwitz, se de relikvier, der fandtes i 
Odense af S. Knud og andre helgener, og endog 
lade ham udtage, hvad han måtte begære.213 

Denne erkendtlighed hang givetvis sammen 
med, at biskop Christof Bernhard von Galen af 
Münster 12. aug. 1678 havde undertegnet en for-
bundstraktat med kurfyrst Frederik Vilhelm af 
Brandenburg og Christian V.214 Men det er 
uvist, hvorvidt von Zitzwitz - der straks efter 
underskrivelsen forlod Danmark215 - virkelig 
modtog relikvierne. Der er ikke i dag bevaret 
relikvier fra Odense i Münster domkirkes 
skat.216 

I 1690'erne blev der atter iværksat reparatio-
ner af domkirkens bygning og inventar (s. 312 
og 416). Blandt arbejderne 1694 var en kalkning 
af kirkerummet med opmaling af bl.a. schat-
teringen bag alteret, en delvis tilmuring af det 
store vindue i øst, en afstøvning af såvel høj-
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det udfaldne tilsyneladende uden problemer 
genplaceret; søjleskrinet forsynedes med et fladt, 
sikkert påsømmet fyrretræslåg (s. 432) og skrå-
lågskrinet indsattes i en fyrretræskiste (s. 444). 
Den af Rostock opgivne dato for genindmurin-
gen (s. 428) bekræftes af en udgift i kirkeregn-
skabet 21. sept. 1696, lydende på 30 nye mursten 
foruden kalk og grus til at tilmure det hul bag 
alteret, hvori den udtagne kiste(!) blev genind-
sat.219 

Under domkirkens hovedistandsættelse i 
1750'erne (s. 416) udtoges †skab nr. 1 fra nichen 
til højre for alteret og det konstateredes, at der 
oven over denne niche var et hul, hvori der 
kunne fornemmes træ.220 Kirkeinspektionen, 
der ud fra »historiens lydelse« sluttede, at det 
fundne var »Kong Knuds Begravelse«, ønskede 

Fig. 321. Kobberstik af helgenskrinene, udarbejdet i 
forbindelse med Thomas Bircherods beretning om 
fundet 1694 (s. 448). Øverst ses skrålågskrinet, nederst 
søjleskrinet. Det Kongelige Bibliotek. - Copper engrav-
ings, based on Thomas Bircherod's report of the find in 
1694. The shrine with hipped roof is shown above, the 
shrine with column-decoration is reproduced below. 

altertavlen som den gamle tavle i koret og en 
kridering bag sidstnævnte.29 

Det var formentlig ved denne lejlighed, at ar-
bejdsfolkene »for een og anden Nødvendighed 
bag Alteret fornam et lidet Hul i Muuren at 
være opfyldt med Duun og Fjedre, og derfor 
randsagede dybere ind, og bleve Kisten vaer«.217 

Med en mundtlig tilladelse fra Christian V, der 
omtrent på dette tidspunkt drog gennem 
Odense på vej til Holsten (15. sept. 1694),218 blev 
de to skrin, der viste sig at stå i den tilmurede 
niche, udtaget og undersøgt i overværelse af 
stiftamtmand Diderik Schult og biskop Thomas 
Kingo, foruden Thomas Broder Bircherod »og 
anden geistlig og verdslig Øvrigheds Nærvæ-
relse«. 

Som nævnt havde de udplyndrede skrin været 
stillet på højkant, og dele af deres indhold var 
faldet ud, mens det øvrige lå i en dynge i enden 
af hvert af skrinene. Før genindmuringen blev 

Fig. 322. Østmurens to nicher, hvoraf den øverste 
var skrinenes fundsted 1833 (s. 449). Farvelagt teg-
ning s. å. af Johan Hanck. Rigsarkivet. - The two 
niches in the east wall, with the find-place of the shrines, in 
1833, above. 
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Fig. 323. Skitser af skrålågskrinet. Blyantstegninger 1833 i Johan Hancks skitsebog (s. 428). Privateje. - Sketches of 
the shrine with hipped roof. Pencil drawings, 1833, from Johan Hanck's sketch book. 

stedet undersøgt. Biskop Christian Ramus nøje-
des dog med at fastslå, at der på det angivne sted 
rigtignok fandtes »en slags Kiste, hvorom vi-
dere ved Tid og Lejlighed kunne ske nærmere 
Undersøgning«.221 Ifølge en beretning fra Latin-
skolens rektor, Søren Anckersen, blev skrinet på 
dette tidspunkt beset af flere, heriblandt af Fre-
derik V. Dog savnes mere præcise meddelelser 
herom.222 Men at også dette fund stimulerede 
interessen for helgenkongen, fremgår af et (al-
drig videreført) forslag om at opsætte et monu-
ment for S. Knud foran muren med de indmu-
rede helgenskrin.223 Under renoveringen solgtes 
i øvrigt store mængder inventar, i september 
1758 bl.a. syv små stykker forgyldt kobber-
plade, muligvis hidrørende fra skrinene.224 

Den næste fremdragelse af skrinene skete 24. 
jan. 1833. Ifølge kirkeværgen, der forestod åb-
ningen af nichen, var initiativet taget, efter at 
Fyns guvernør, prins Christian (VIII) Frederik, 
havde ytret ønske om engang at deltage i en un-
dersøgelse af helgenskrinene.225 Myndighederne 
kom hurtigt ind i billedet, og 26.-30. jan. samt 
igen 24. juni foranstaltedes fogedforretninger, 
hvorunder begge skrin, midlertidigt placeret i 
Valkendorfs (Vittinghofs) kapel, blev under-

søgt.226 Johan Hanck aftegnede fundstedet (jfr. 
fig. 322) og udførte endvidere to målsatte akva-
reller af de to skrin (fig. 300), der sendtes til 
Oldnordisk Museum sammen med en række 
prøver, både af træet i skrinene, deres beslag og 
tekstilerne.227 Knoglerne blev sorteret ud på to 
(og kun to!) individer, mens skrinene underka-
stedes en nødtørftig istandsættelse. Søjleskrinet, 
hvis overkant var noget beskadiget (efter fjer-
nelsen af et oprindeligt †låg(?), jfr. fig. 300) blev 
savet glat og lukket med et glaslåg i fyrretræs-
ramme. Skrålågskrinets dække blev lukket med 
en egetræsramme, hvori der var indsat tre glas-
ruder. Endelig blev skrinenes ydersider malet 
(ferniseret?).228 Herefter anbragtes begge skrin 
på en forhøjning bag et sort jerngitter i den øst-
ligste ende af nordre sideskib (Ebbe Munks †ka-
pel), og der udførtes en †mindetavle til opsæt-
ning på muren over skrinene.229 Samme år, 
1834, ophængtes maleri nr. 5 (s. 617) i det 
samme kapel, og 1835 blev begge skrin dækket 
af sorte †tæpper, udgået 1884.230 

Under domkirkens hovedrestaurering 1868-75 
(s. 418) besluttedes 1874, at også skrinene skulle 
restaureres. Som en optakt hertil blev de i perio-
den 30. sept.- 6. okt. samme år undersøgt af en 
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Fig. 324. Skitser af henholdsvis søjleskrinet og skrålågskrinet. Blyantstegninger 1833 i Johan Hancks skitsebog (s. 
428). Privateje. - Sketches of the shrine with hipped roof. Pencil drawings, 1833, from Johan Hanck's sketch book. 

sagkyndig kommission, hvis resultater først pu-
bliceredes tolv år efter, i Helgenskrinene (jfr. ovf.). 
Denne første registrering omfattede også en an-
tropologisk undersøgelse med henblik på at få 
fastslået skeletternes køn, alder og dødsmåde, 
mens det fortsatte arbejde med såvel skrinene 
som med de tilbageværende tekstiler foregik på 
Oldnordisk Museum.231 Skrinene, som nu var 
stærkt ormædte, og hvoraf søjleskrinet stod med 
en løsnet endeflade, blev med et døgns mellem-
rum sendt af sted få dage efter at kommissionen 
havde afsluttet arbejdet i Odense.232 Efter et over-
slag fra konservator V. F. Steffensen 27. febr. 
1875 blev skrinene adskilt, behandlet med linolie-
fernis233 og derpå samlet (uden de nyere låg), 
til dels med nye messingskruer, hvis hoveder 
dækkedes med træpropper. På søjleskrinet blev 
de manglende dele, fortrinsvis af langsidernes 
overkanter, erstattet af nyskårne, og et nyt låg, 
udført som en efterligning af skrålågskrinets, på-
sattes (fig. 325). Hvert skrin forsynedes med fire 
benklodser og fik (indvendig) hævet bund, og 
endelig blev de 1833 aftagne kobberbeslag gen-
anbragt.234 Et helt præcist bud på, i hvilken grad 
genplaceringen var korrekt, kan ikke gives, idet 
Hancks akvareller og skitser (fig. 300, 323-24, 

535) rummer flere unøjagtigheder i forhold til, 
hvad der ud fra Magnus Petersens opmålinger af 
de nyrestaurerede skrin 1875 (fig. 327-28) må 
anses for korrekt.235 Hvad tekstilerne angår, blev 
betrækket på den lange, smalle pude i søjleskri-
net forstærket med et nyt indervår, mærket 1874, 
ligesom det sikkert var ved denne lejlighed, at 
også puden med betrækket af det fuglemøn-
strede silke smst. fik et ekstra betræk, syet af 
silke, fraklippet betrækket på den lange, smalle 
pude, jfr. ovf. 

Efter restaureringens afslutning blev skrinene 
16. juli 1875 opstillet på murede fodstykker236 

i domkirkens nyindrettede krypt, søjleskrinet 
længst mod nord og skrålågskrinet længst mod 
syd. De følgende dage nedlagdes først tekstil-
erne og derpå knoglerne, begge dele i de skrin, 
hvor 1874-kommissionen skønnede, de hørte 
hjemme. Knoglenedlæggelsen skete i overvæ-
relse af Christian IX (fig. 298). Endelig blev 
skrinene omsluttet af messingstativer, udfyldt 
med glasplader, sandsynligvis udført efter teg-
ning af J. D. Herholdt. På grund af fugt med 
deraf følgende skimmeldannelse i montrerne 
måtte skrinene i de følgende årtier flere gange 
udluftes. 1898 blev det både orme- og svampe-
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angrebne træ underkastet en mindre restaure-
ring og 1904 behandledes knoglerne med et 
konserveringsmiddel bestående af italiensk har-
piks, opløst i æter.237 

1936 overførtes skrinene til nye glasmontrer 
med metalrammer, tegnet af Knud Lehn Peter-
sen, idet de samtidig fik deres nuværende pla-
cering, med søjleskrinet længst mod syd, skrå-
lågskrinet længst mod nord. Ved samme lejlighed 
blev både »Ørnetæppet« og puden med det fug-
lemønstrede silkebetræk restaureret.238 Da »Ør-
netæppet«, der siden 1874 havde ligget ud-
spændt over S. Knuds skrin, 1956 fandtes for 
mørt til at kunne tåle trykket fra skrinets hjør-
ner, blev det overført til en særskilt glasmontre, 
som 1990 erstattedes af den nuværende.239 1981 
blev skrinene fotograferet, og knogler samt 
tekstiler registreredes. 1985 foretoges opmålin-
ger af skrinene på baggrund af stereofotogram-
metriske optagelser, ligesom flere af knoglerne 
blev røntgenfotograferet.240 1989 åbnedes ni-
chen, hvorfra skrinene 1833 var udtaget, og det 
kunne konstateres, at den oprindelig åbne, hvid-
tede niche var udvidet nedadtil og i dybden før 
den første tilmuring. Endvidere fandtes fyrre-
træskisten fra 1696, sammen med et bronzebe-
slag (jfr. †skabe nr. 1) og nogle søm uden umid-
delbar forbindelse med skrinene.241 Endelig har 
Danmarks Kirkers arbejde som nævnt givet an-
ledning til, at der 1992-94 er foretaget endnu en 
række undersøgelser: En antropologisk gen-

Fig. 326. De to nicher i østmuren med angivelse af 
det hævede gulvniveau efter kryptens retablering 
1872-75, jfr. fig. 322. Opmåling af Vilh. Petersen. Ef-
ter Helgenskrinene, 1886. - The two niches in the east 
wall with indication of the raised floor-level after the re-
establishment of the crypt in 1872-75, cf fig. 322. Draw-
ing by Vilh. Petersen. 

nemgang ved lic.med. Pia Bennike, Køben-
havns Universitet, en kulstof-14 datering sup-
pleret med en sporstofanalyse ved forsknings-
professor Kaare Lund Rasmussen og museums-
inspektør Uffe Rahbek, begge Nationalmuseets 
Kulstof-14 Laboratorium samt en dendrokrono-
logisk datering af søjleskrinet ved museumsin-
spektør Niels Bonde, Nationalmuseets Naturvi-
denskabelige Undersøgelser.242 

Fig. 325. Søjleskrinet, vist med skrålåg fra 1875 (s. 
432f.). Fot. 1898 i Nationalmuseet. - The shrine with 
column-decoration, shown with hipped roof from 1875. 
Photo 1898. 
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Fig. 327. Søjleskrinet, langside A (øverst) og B (nederst). 1:10. Opmåling, udført af J. Magnus Petersen 1875 i pen 
og akvarel som forlæg for kobberstik i Helgenskrinene, 1886 (s. 428). Nationalmuseet. - The shrine with column-
decoration, side A (above) and B (below). 1:10. Ink and watercolour drawing, 1875, by J. Magnus Petersen. 
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Fig. 328. Skrålågskrinet, langside A (øverst) og B (nederst). 1:10. Opmåling, udført af J. Magnus Petersen 1875 i 
pen og akvarel som forlæg for kobberstik i Helgenskrinene, 1886 (s. 428). Nationalmuseet. - The shrine with hipped 
roof, side A (above) and B (below). 1:10. Ink and watercolour drawing by J. Magnus Petersen, 1875. 

Danmarks Kirker, Odense 30 
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Fig. 329. Søjleskrinet, detalje fra langside B. Sømhuller og aftryk efter kobberplader, bl.a. af et latinsk kors(?) (s. 
432). LL fot. 1981. - The shrine with column-decoration, detail from side B. Nail-holes and imprints left by copper sheets, 
e.g. in the shape of a Latin cross(?). 

S A M M E N F A T N I N G 

Takket være de naturvidenskabelige undersøgelser la-
der vigtige tvivlsspørgsmål sig nu rimelig sikkert be-
svare. Tilbage er en række problemer omkring hel-
genskrinenes oprindelige udformning og udstyr og 
omkring deres skæbne i tiden frem til 1694. 

Skrinene må begge anses for tidlige eksempler på 
de store, dvs. de oftest omkring 150 cm lange helgen-
skrin.243 Sammenligninger mellem særlig søjleskrinet 
og andre skrin af denne gruppe hæmmes dog af, at 
der kun er bevaret få eksempler fra tiden omkring 
eller før 1100.244 For begge skrin gælder, at deres frag-
mentariske tilstand gør det svært at sætte dem ind i en 
kunsthistorisk sammenhæng. Bortset fra størrelsen 
virker de dog så forskellige, at de næppe kan være 
udført på samme tid. Den dendrokronologiske da-
tering af søjleskrinet underbygges af vikingetidstræk-
kene i det vingede dyr på det stykke af kobberbe-
klædningen, der er bevaret.245 Den antydningsmæs-
sige placering af figuren i midtfeltet på langside B 
som tronende antyder, at denne side har båret en 

fremstilling af en tronende Kristus, flankeret af to 
gange seks apostle.246 Dette motiv er ofte valgt til 
retablerne på de »gyldne altre«, bl.a. det ovf. nævnte 
fra Lisbjerg, dendrokronologisk dateret til 1135.247 

Hvad †låget angår, har det næppe været meget højere 
end skrålågskrinets, eftersom det ikke ellers ville kunne 
være i den niche,248 hvor begge skrin 1694 blev fundet 
(og hvori de må formodes indsat med prydelserne i 
behold, jfr. ndf.). Dertil kommer, at det tilsynela-
dende har været nemmest at tage størstedelen af låget 
med ved udplyndringen af skrinet.249 

Skrålågskrinet er ikke blevet dendrokronologisk da-
teret. En aldersbestemmelse, der alene bygger på en 
stilistisk vurdering af den bevarede ornamentik, pe-
ger på en datering o. 1150-75. Bare kontrasten mel-
lem de to typer beslag på rammeværket (de yderste, 
oprindelig ædelstensprydede og kraftigt virkende, og 
de inderste usmykkede) udviser et helhedspræg, der 
ligger langt fra en guldsmedekunst som på f.eks. Lis-
bjergfrontalet. Af mønstrene på de yderste bånd har 
ranken i sin spinkle, unaturalistiske udformning en 
tidlig karakter.250 Typen med de fra tværstreger ud-
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gående sideskud, hvis midtergren krydser hoved-
stammen, findes dog også på kronen fra Tryde-kruci-
fikset, dateret til o. 1160,251 og på den indre ramme 
omkring Kristusfiguren på Ølst-frontalet fra o. 
1200.252 Flere forskere har diskuteret, hvorvidt skrå-
lågskrinets låg er samtidigt med selve skrinet.253 Da en 
datering til 1100'ernes slutning udmærket passer på 
lågets enkelt mønstrede, bundstemplede beslag,254 er 
der dog næppe tale om en tidsforskel mellem de to 
dele.255 

Størstedelen af helgenskrinenes tekstiler har deres 
egen, kun til dels med skrinene sammenfaldende, hi-
storie.256 Ud fra Ælnoths Krønike er »Ørnetæppet« 
blevet tolket som en af de donationer til skrinet, som 
Knud den Helliges enke Edel fremsendte fra Apu-
lien.257 Dette har ført til overvejelser om, hvorvidt 
silketøjet kunne tænkes forarbejdet i Syditalien, evt. 
på Sicilien, med anvendelsen i S. Knuds helgenskrin 
for øje.258 Det er dog næppe muligt at nå til sikre 
konklusioner om dets hjemsted. Skønt mønsteret 
virker mere stiliseret, end det normalt ses på tøjer fra 
selve Byzans,2 5 9 ligger det på et kvalitetsniveau, væ-
verierne på Sicilien først opnåede i deres storhedstid i 
llOO'erne.260 

Ud fra de ovf. omtalte naturvidenskabelige under-
søgelser kan det nu med en til vished grænsende 
sandsynlighed konkluderes, at den ældste af de to 
skrinlagte, anbragt i søjleskrinet, er Knud den Hellige, 
og at den yngste, personen i skrålågskrinet, antagelig 
er S. Knuds (halv)bror Benedikt. Væsentligst i denne 
sammenhæng er, at disse personers formodede alder 
på drabstidspunktet såvel som årstallet herfor harmo-
nerer dels med resultaterne af den antropologiske 
analyse, dels med kulstof-14 dateringen af prøver fra 
hvert af de to skeletter. Både S. Alban og S. Osvald, 
de eneste andre, de middelalderlige kilder nævner i 
forbindelse med relikviebeholdere, er døde på tids-
punkter, der ligger langt uden for de tidsrammer, 
kulstof-14 dateringen fastslår.261 Det høje guldind-
hold i kraniet fra søjleskrinet kan som omtalt sammen-
holdes med oplysningen om eksistensen af et særskilt 
relikvarium til S. Knuds hoved (s. 458) og derved -
med forbehold - tages som et indicium for, at dette 
kranium er S. Knuds. Til støtte for identifikationen af 
skelettet i skrålågskrinet som værende Benedikts taler 
de middelalderlige vidnesbyrd om den helgenværdig-
hed, han måske generelt var tiltænkt, men kun i ringe 
omfang tillagdes: den af John Lind fremdragne bøn 
med anråbelser af både S. Knud, Benedikt og S. Al-
ban, Knýtlingas omtale af Benedikt som skrinlagt og 
Yngre Passios bemærkninger om dyrkelse af både 
S. Knud og Benedikt (jfr. s. 426).262 

Om Knud den Helliges død oplyser Epitaphium og 
Knýtlinga, at han blev ramt af en kastet sten og stuk-
ket med et spyd, henholdsvis sværd, mens det i Æl-
noths Krønike hedder, at han fik et lansestød gennem 

Fig. 330. Kranium, formentlig af Knud den Hellige 
(s. 434). Fra søjleskrinet. NE fot. 1992. - Skull, prob-
ably belonging to S. Canute. From the shrine with column-
decoration. 

siden. Sidstnævnte fortæller endvidere, at Benedikt 
blev mishandlet til døde og hans legeme hugget itu. 
Beretningernes udsagn står i en vis modstrid med de 
faktiske forhold, nemlig de læsioner, personerne i de 
to skrin ses tilføjet umiddelbart før døden. Personen i 
søjleskrinet modtog et kraftigt slag bagi og personen i 
skrålågskrinet et enkelt hugsår i venstre lår. Uover-
ensstemmelserne mellem beretningerne og de for-
hold, der kan iagttages på skeletterne, er dog næppe 
tilstrækkelige til at betvivle identifikationen af disse. 
Sår kan være tilføjet uden at have sat sig spor på 
knoglerne (eller kun på de manglende?), og dertil 
kommer, at man må opfatte de nævnte skrifter som 
tendentiøse, måske især på punkter som netop be-
skrivelsen af hovedpersonernes endeligt. Det uhelede 
hugsår i låret på skelettet i skrålågskrinet synes til gen-
gæld at modbevise den s. 430 omtalte teori, om at 
dette skelet tilhører Erik Lam, død som munk i 
S. Knuds kloster 1146.263 

Som omtalt er det skelet, der må betegnes som 
Knud den Helliges, anbragt i søjleskrinet, mens det 

Fig. 331. Lårknogle. Detalje af skelet, antagelig Be-
nedikt, i skrålågskrin (s. 444f.). NE fot. 1992. - Thigh-
bone. Detail of skeleton, probably Benedict, in the shrine 
with hipped roof. 

30* 
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get skulderblad, der måske er identisk med (nogle af) 
de skulderbladsfragmenter, der også 1981 lå her. I 
dette skrin lå i al fald både 1694-96, 1833 og 1981 
nogle små stykker brændt ben. Et centralt punkt i 
diskussionen 1874 var, at Bircherod havde opfattet 
benene i skrålågskrinet - det skrin, han mente var S. 
Knuds - som »solida, nitidissima, crocei coloris (fa-
ste, glinsende, af gulagtig farve)«. Dette passede 
bedst på de knogler, der lå (og stadig ligger) i søjle-
skrinet, hvorfor man måtte antage, at de to skrins ind-
hold af knogler på et tidspunkt måtte være blevet 
ombyttet. Som allerede anført 1874 er argumentatio-
nen for denne teori dog hæmmet af, at Bircherods 
beskrivelse stammer fra tiden efter skrinenes udplyn-
dring. Hvis det var de samme knogler, der 1694-96 lå 
i skrålågskrinet og 1833 i søjleskrinet, måtte forbytnin-
gen have fundet sted mellem disse to tidspunkter, 
dvs. i en periode, hvor skrinene vistnok stadigvæk 
stod på højkant, men hvor deres indhold var sikret 

Fig. 332. Skrålågskrinet, forgyldte kobberbånd på 
venstre del af langside B, jfr. fig. 315 (s. 443). LL fot. 
1981. - Shrine with hipped roof, gilt copper bands on the 
left part of side B, cf. fig. 315. 

skelet, der må opfattes som Benedikts, ligger i skrå-
lågskrinet. Spørgsmålet er da, om denne placering er 
den oprindelige. Her må interessen især samle sig om 
skrinenes udformning set i sammenhæng med de 
ældste beskrivelser af S. Knuds skrin, samt om op-
lysningerne vedrørende det indhold, hvert af de to 
skrin i tidens løb har haft. 

Med hensyn til skrinene selv må det betones, at 
søjleskrinet er udført på et tidspunkt, der passer med 
S. Knuds skrinlæggelse 1100, og at det helt ubestride-
ligt bærer spor af at have været foret, sådan som 
Knud den Helliges skrin angiveligt var det ved fundet 
1582.79 I sin nuværende bevaringstilstand mangler det 
til gengæld den ædelstensudsmykning, Ælnoths Krø-
nike nævner i beskrivelsen af Knud den Helliges 
skrin. At der end ikke er levnet spor af en sådan, 
skyldes antagelig, at der næsten intet er tilbage af 
skrinets kobberbeklædning. Teoretisk kan der også 
have været en udsmykning på †låget. 

Dateringen af skrålågskrinet til 1150-75 hviler på 
rent stilistiske kriterier. Det bærer ingen spor af at 
have været foret, en omstændighed, der sammen 
med lågets karakter af et uaftageligt dække lader for-
mode, at dette skrin aldrig har været foret. Blandt de 
bevarede bånd på skrålågskrinet er til gengæld to med 
ædelstensindfatninger. 

Udførlige lister over skrinenes indhold af knogler 
er først udarbejdet 1833. Blandt de knogler, Birche-
rod 1694-96 henførte til skrålågskrinet, var et beskadi-

Fig. 333. Skrålågskrinet. Detalje af gavl B, jfr. fig. 316. 
Udsnit af forgyldt kobberbånd med indfatning til 
ædelsten eller bjergkrystal (s. 442). LL fot. 1981. -
Shrine with hipped roof, detail of gable B, cf. fig. 316. 
Detail with gilt copper band with mounting for a precious 
stone or rock-crystal. 
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Fig. 334. Skrålågskrinet. Detaljer af forgyldte kobberbånd. Tegning i pen og akvarel af Magnus Petersen 1875 (s. 
443). Nationalmuseet - Shrine with hipped roof. Details of gilt copperhands. 

mod at falde ud på grund af henholdsvis et nyfrem-
stillet låg og en omsluttende kasse. Da der i det 
samme tidsrum heller ikke synes at have været tale 
om, at skrinene blev udsat for en voldsom behand-
ling, virker en ombytning af skeletterne på dette tids-
punkt næppe sandsynlig.264 Bircherods ord må da 
snarest formodes at gælde de knogler, der endnu lig-
ger i skrålågskrinet. 

Forekomsten af silkestoffer i S. Knuds skrin er tid-
ligst nævnt i Ælnoths Krønike.265 1582 rummede Knud 

den Helliges - antagelig endnu ikke plyndrede - skrin 
bl.a. et dobbelt, bomuldsforet tæppe af gult silketaft 
gennembrudt af gul silke, et såkaldt gyldent stykke 
(tøj) samt et linnedklæde og var foret med brunt 
taft.79 Som nævnt kan det ikke med sikkerhed af-
gøres, hvorvidt de to første tøjer er blandt de endnu 
eksisterende. 1694 er der kun tale om silke i skrå-
lågskrinet, og dette var endnu tilfældet 1833.141 Hvad 
tekstilerne angår, synes der således ikke at være sket 
flytninger i denne periode. Til gengæld må i det 

Fig. 335-36. Detaljer af udsmykning (s. 443). 335: Skrålågskrinet, udsnit af forgyldt kobberbånd. LL fot. 1981. 
336: Søjleskrinet. Fragment af ornament, antagelig et vinget dyr. Akvarel af Magnus Petersen 1875. National-
museet. - Details of decorations. 335: Shrine with hipped roof, section of gilt copper band. 336: Shrine with column-
decoration. Fragment of ornament, probably a winged animal. 
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mindste (de afrevne dele af) foerstoffet have skiftet 
plads mellem 1582 og 1694, eftersom de bevarede 
stykker svarer til resterne i søjleskrinet, mens der ikke 
er spor af en tilsvarende udforing af skrålågskrinet. 

Sammenfattende må det konstateres, at de fleste af 
indicierne tyder på, at søjleskrinet må identificeres som 
Knud den Helliges skrin. Det gælder skrinets date-
ring og det forhold, at størstedelen af det skelet, der 
må være S. Knuds, har ligget i dette skrin så langt 
tilbage, det kan dokumenteres. Søjleskrinet er udført 
af bedre træ i en finere forarbejdning end skrålågskri-
net, og det har været foret. Det kan endelig påpeges, 
at dette skrin må have kunnet åbnes, så der blev mu-
lighed for at se dets kostbare indhold. Imod tanken 
om, at søjleskrinet er Knud den Helliges, taler den 
manglende ædelstensbesætning, samt at det både 
1694-96 og 1833 var skrålågskrinet, der opfattedes som 
Knud den Helliges. Begge disse forhold finder dog en 
naturlig forklaring i, at den før 1694 stedfundne ud-
plyndring især gik ud over søjleskrinet. Hvis skrålåg-
skrinet på samme måde stod uden låg og med kun et 
par cm2 kobberbeslag tilbage, ville det være umuligt 
at se, at dette skrin havde båret ædelsten, idet disse - i 
modsætning til foret - ikke kan spores på træet, men 
kun på kobberbeslagene. Skrålågskrinet ville da heller 
ikke have virket, som om dét var det fineste. Forud-
sat at skrålågskrinet er udført til Benedikt, kan det en-
delig føjes til, at dette ikke alene ville passe på skrinets 
datering, jfr. s. 442. Til den ikke officielt helgenkå-
rede prins kunne det også synes passende med den 
lidt billigere udførelse og med det tilsyneladende 
uoplukkelige låg. Hans skrin har formentlig ikke 
stået så centralt og kan næppe have været genstand 
for den samme tilbedelse som broderens. 

Skrinenes skæbne, i tiden fra de blev udført og 
frem til i første omgang henholdsvis 1582 og 1694, er 
ikke tilstrækkelig kendt. Da der i 1505 fandtes et sær-
skilt relikvarium til S. Knuds hoved (jfr. ndf.) har 
Knud den Helliges skrin måske på dette tidspunkt 
fortrinsvis stået lukket, muligvis på højalteret. I re-
formationstiden blev det da sandsynligvis bortgemt, 
muligvis sammen med sin pendant - skrålågskrinet.266 

Det er uvist, om begge skrinene allerede på dette tids-
punkt muredes inde i den til formålet udvidede niche 
i korvæggens østre del, hvor de blev fundet 1694. 
Men stedet ville passe med de ældste kilders opgivelse 
af koret som fundstedet for det ene skrin - Knud den 
Helliges - 1582,267 og det er tankevækkende, hvor 
nøjagtigt nichens udvidelse passer til de to højkant-
stillede skrin, jfr. fig. 322. Er udvidelsen foretaget i 
reformationstiden og kun tiltænkt ét skrin, er det un-
derligt, at den ikke er udformet, så dette ene skrin 
ikke behøvede at stå på højkant. 

Hvis begge skrinene fandtes i nichen 1582, kan 
man spørge, hvorfor det kun er det ene, der blev 
omtalt. En mulig, men langtfra uangribelig begrun-

delse kunne være, at interessen for fundet først og 
fremmest var bundet til de historiske realiteter, dvs. 
at det var helgenkongen frem for hans skrin, der var 
det væsentlige. Hvis man i stedet forestiller sig, at 
skrinene først er bragt sammen 1582 eller snarest der-
efter, er det til gengæld forbløffende, at man på det 
tidspunkt ikke bare har sat dem begge tilbage der, 
hvor man fandt dem, eller hvis dette ikke kunne lade 
sig gøre, har anbragt dem på et ubemærket sted. At 
man, som Konninck oplyser, lod Knud den Helliges 
skrin henstå til almindelig beskuelse i et stykke tid 
efter fundet,268 tyder ikke på, at man var særlig bange 
for, hverken at det kunne vække anstød hos rettro-
ende protestanter, eller at det repræsenterede en så 
stor værdi, at det burde skjules - og da slet ikke på et 
utilgængeligt sted. Det utilgængelige sted ville kun 
virke som et indlysende opbevaringssted, hvis det var 
der, skrinet (skrinene?) var fundet. 

Hverken Dania Chorographia, Otonium eller Kon-
ninck antyder, at Knud den Helliges skrin blev fundet 
i udplyndret stand 1582. Røveriet må da være fore-
taget mellem 1582 og 1694. Det kan ikke afgøres, om 
dette har været årsagen til skrinenes genindmuring, 
eller om udplyndringen først er sket, efter at de atter 
var skjult, og i så fald, ved at halvstensmuren foran 
nichen var blevet nedbrudt (og genopsat?). Men det 
må bemærkes, at den første mulighed forudsætter, at 
tyveriet har været kendt af de beslutningstagende 
myndigheder, men holdt så hemmeligt, at det ikke er 
kommet ud blandt meddelerne om fundet. Den hård-
hændede afrivning af henholdvis kobberbeslagene og 
søjleskrinets foerstof kan sammen med det forhold, at 
tyven(e) ikke fik det hele med, tyde på, at det skulle 
gå hurtigt. Det synes således rimeligt at antage, at det 
er ved denne lejlighed, at de løstliggende tekstiler, 
inklusive det afrevne foer, er kommet over i det andet 
skrin og kastet til side, for at der kunne søges efter 
værdigenstande blandt de tilbageblevne knogler. 
Heraf følger igen, at skrinene er blevet plyndret på 
samme tid, og at de derfor fra et tidligt tidspunkt må 
have haft en sammenfaldende skæbne.269 Næste 
spørgsmål er da, hvornår skrinene atter blev muret 
inde og eventuelt straks plyndret. Her må svaret 
blive, at tidspunktet senest kan have ligget et par år 
efter fundet, da selv de tidlige kilder hertil beskriver 
begivenheden i datid. Indskrifterne kan efter 1582 
have haft deres egen historie, men synes måske på 
Worms tid enten forsvundne eller tæt på udslettelse. 

†Relikviegemmer. 1) Armrelikvarium med re-
likvie(r) af S. Albans arm, omtalt 1505.206 Som 
nævnt s. 76 ejede domkirken relikvier af denne 
helgen; arten heraf kendes dog ikke. 2) Hoved-
relikvarium med (dele af?) S. Knuds kranium, 
nævnt 1505.202 Antagelig af guld eller i det mind-
ste forgyldt (jfr. s. 435). 
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Fig. 337. Høj altertavlen (s. 459). Roberto Fortuna fot. 1994. - The high altar. 

omfatter i sin nuværende skikkelse et skulptur-
smykket midtskab (corpus) med en sammensat 
himmelvision, hvori fremstillingerne af Marias 
himmelkroning, den korsfæstede Kristus og 
Anna Selvtredje er særligt fremhævede i den 
lodrette midtakse. Midtskabet flankeres af på-
hængsiede sidefløje, som på indersiden har re-
lieffer med Kristi lidelseshistorie og på ydersi-
den malerier med scener fra Marias og Jesu liv. 
Tavlen hviler på en predella. Heri ses Kristus 
som Smertensmanden, flankeret af syv knæ-
lende medlemmer af den danske kongefamilie: 
Kong Hans (†1513) og dronning Christine 
(†1521), deres børn, kong Christian II (†1559), 
prins Frans (†1511) og Elisabeth, kurfyrstinde af 

HØJALTERTAVLEN 

NOTER s. 650 
Indledning. Høj altertavlen (fig. 337-412, 538-45), 
o. 1515-o. 1523, er udført af den lybske billed-
skærer og maler Claus Berg, efter traditionen på 
bestilling af dronning Christine, kong Hans' hu-
stru. Tavlen stod oprindelig på højalteret i 
Odense Gråbrødre kirke, der nedlagdes i hen-
hold til en kongelig resolution af 1805. Efter en 
midlertidig placering i Odense Vor Frue kirke i 
tidsrummet 1806-85 blev den 1886 opstillet på 
domkirkens højalter. 

Altertavlen, som repræsenterer et hovedværk 
inden for Nordeuropas senmiddelalderlige kunst, 
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Brandenburg (†1555). Endvidere Christian II's 
hustru, dronning Elisabeth (†1526) og konge-
parrets ældste søn, prins Hans (†1532). 

I sin oprindelige skikkelse har tavlen antagelig 
været udformet som en pentaptyk, dvs. en fire-
fløjet skabstavle, der foruden et par faste bag-
fløje har omfattet to par bevægelige sidefløje. 
Også predellaen har formentlig haft påhængs-
lede sidefløje og muligvis hængestykker under 
overplanken. Endelig har altertavlen antagelig 
haft en form for overbygning. Denne må sam-
men med de faste og det ene par bevægelige si-
defløje have været fjernet, måske endda ødelagt, 
da altertavlen o. 1750 fik nye tilføjelser i form af 
et topstykke, sidevinger og malerier på relief-
og predellafløjenes bagsider. Heraf er de før-
nævnte malerier endnu synlige. 1852 udførtes et 
nyt topstykke og sandsynligvis også nye predel-
lafløje. Disse dele erstattedes 1886 af en lav lil-
jefrise over midtskabet og to kvartcirkulære 
hængestykker under predellaens overplanke. 

Redegørelsen for altertavlen indledes med en 
kilde- og forskningsoversigt (s. 460). Herefter føl-
ger den egentlige beskrivelse: Mål, materialer og 
konstruktion (s. 474), midtskabets skulpturer, 
herunder den ornamentale indramning (s. 478), 
sidefløjenes skulpturer (s. 492) og predellaens 
skulpturer (s. 500). Endvidere beskrivelse af 
midtskabets topfrise (s. 503) og predellaens 
hængestykker (s. 504). Stafferingen af skabet og 
figurerne omtales s. 504, tillige med indskrifter 
og mønsterdekorationer. Sidefløjenes malerier 
beskrives s. 508. Altertavlens historie, herunder 
istandsættelser og restaureringer omtales s. 516. 
Endvidere redegøres for de forsvundne dele, 
oprindelige såvel som sekundære (s. 527). Sidst 
følger en sammenfatning om tavlens datering (s. 
531), stil og teknik (s. 531) samt indhold og 
funktion (s. 533). 

K I L D E - O G F O R S K N I N G S O V E R S I G T 

De første 100 år af altertavlens levetid flyder kilderne 
kun sparsomt. At den var under udførelse eller måske 
allerede fuldendt o. 1522, turde afledes af Peder Ol-
sens franciskanerkrønike, hvis ældste dele formentlig 
var forfattet på dette tidspunkt.270 Heri omtaltes Erik 
Klippings donation til Gråbrødre kirke af en prægtig 

højaltertavle, som nu var bortflyttet (»iam deposi-
tam«). Denne ommøblering kunne skyldes, at den 
gamle tavle var blevet erstattet af Claus Bergs retabel. 
Sidstnævnte er dog ikke direkte nævnt. 

At altertavlen ikke længe efter sin tilblivelse be-
rømmedes som en - efter europæisk målestok - aner-
kendt seværdighed, herom vidnede Sebastian Mün-
sters beskrivelse i Cosmographia universalis fra 1544.271 

Sammesteds nævntes for første gang dronning Chri-
stine som tavlens donator. 1554 refereredes Münsters 
beskrivelse kort af en lokalkyndig, lægen og apote-
keren i Odense, Cornelius Hamsfort den ældre.272 

Lige så summarisk var en notits fra 1590 i biskop 
Jacob Madsens Visitatsbog. Her omtaltes en †alter-
tavle i Særslev (Skovby hrd. Odense amt), hvis ud-
vendige fløje viste malerier af Kristi lidelse og Op-
standelse, »malet som i Graabrøder i Othense«.2 7 3 

En kilde af allerstørste værdi er den redegørelse, 
som Claus Bergs barnebarn, kannik i Oslo, Claus 
Berg den yngre (1546-1646) nedfældede efter sin salig 
faders, biskop Frants Bergs (o. 1504-91) beretning. 
Omtalen af billedskæreren Claus Berg og hans ade-
lige herkomst i Lübeck indledte Bergfamiliens 
slægtshistoriske optegnelser, der publiceredes af Fre-
derik Rostgaard i Danske Magazin 1745.274 Central i 
beretningen var fremhævelsen af Claus Berg som 
mester for altertavlen i Gråbrødre kirke - den eneste 
skriftlige kilde herom. Andre værker af Berg nævntes 
ikke. Selvom dele af levnedsskildringen turde være 
forskønnet af barnebarnet, har omtalen af mesterens 
lybske afstamning kunnet verificeres, ligesom efter-
retningen om hans fornemme byrd muligvis også 
kan bekræftes.275 

Altertavlens lovprisning hos Sebastian Münster 
henledte uden tvivl andre fremmedes opmærksom-
hed på dens eksistens. 1593 gav den schlesiske adels-
mand Erich Lassota von Steblau en fyldig beskrivelse 
af gravkoret i Gråbrødre kirke og nævnede herunder 
altertavlen som et smukt, kunstfærdigt værk, udskå-
ret i træ og forgyldt. En nærmere omtale fik dog 
alene predellaens kongelige portrætter, hvoraf sværd-
sidens fire statuer identificeredes som kong Hans og 
hans tre sønner: Christian II, en unavngiven søn, død 
hos sin søster i Lothringen, og Frans.276 Tolkningen 
af spindesidens billeder svarede til den sidenhen 
gængse. Påfaldende nok var tavlen ikke beskrevet i 
Georg Brauns og Frans Hogenbergs Odensebeskri-
velse fra 1597, der kun nævnte kong Hans' epitafium i 
klosterkirkens gravkor med en tilføjelse om, at dette 
monument var udført på dronning Christines bud og 
bekostning, mens hun levede.277 

August 1622 besøgte to belgiske dominikaner-
munke, Nicolaus Janssenius og Jacob de Brouwer 
Gråbrødre kirke og fremhævede her alterets talrige 
statuer, forunderligt udskåret i træ som et sandt mira-
kel.278 Året efter, 1623, blev kirken detaljeret beskre-
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Fig. 338. Predellaen. Pennetegning, indklæbet i Resen, Fyn i udgaven fra Uldallske saml., 186, fol. Det Kongelige 
Bibliotek. - The predella. 

vet i en indberetning til Ole Worm, antagelig forfattet 
af den daværende præst ved Hospitalskirken, Lorentz 
Widdow (Worm, 1623). Som det var karakteristisk for 
de ældre omtaler af tavlen, fæstnede beretningen sig 
hovedsagelig ved predellaens kongelige portrætter, 
der foruden de to kongepar hævdedes at gengive 
Christian II's tre børn, »hertug Francisci, hans bro-
dris och søsters samptligen deris egentlige affcontra-
fei«.279 

1652 aftegnede Odensemaleren Hans Schütte por-
trætterne af kong Hans og Christian II til Frederik III, 
der ønskede at »lade puzere alle Kongerne aff dend 
Oldenborgische Stamme i Gibs«. Hverken tegnin-
gerne eller andre efterretninger om dette ambitiøse 
projekt kendes dog.2 8 0 Selve altertavlens kunstneriske 
værdi var i øvrigt langtfra upåagtet i 1600'erne. I sin 
Danmarksbeskrivelse fra 1656 - skrevet midt i brusk-
barokkens blomstringstid - priste Arent Berntsen 
»den offvermaade Herlige Altar Taffle deslige konstig 
Træ-arbejde (den i Roskilde undtagen) paa nogen Al-
tartafle i dette Rige oc ellers saa steds skal være at 
finde«.281 Den positive vurdering og sammenlignin-

gen med Roskildetavlen gentoges af Holger Jacobæus 
1672 med tilføjelsen: »En Mester siges at hafve giord 
dem begge«. 2 8 2 

I anden halvdel af 1670'erne påbegyndte brødrene 
Jens og Jacob Bircherod deres omfattende registre-
ring af odenseanske monumenter med hovedvægten 
på kirkernes gravminder og deres indskrifter (Bir-
cherod, Monumenta, 1679).283 Beskrivelsen af koret i 
Gråbrødre kirke omfattede en værdifuld opremsning 
af de i alt 72 våbentavler, der smykkede rummets 
nord- og sydvæg. Derimod var altertavlen kun sum-
marisk nævnt med karakteristikken »overdådig« 
(sumptuosa).284 Til beskrivelsen af koret udarbejde-
des et antal tegninger, der blev stukket i kobber, her-
iblandt predellaens kongeportrætter (fig. 399) og et 
dobbeltvåben, opsat 1590 »nederst på tavlen« (jfr. fig. 
544 og s. 529), foruden de kongelige våbentavler og 
epitafierne for kong Hans og prins Frans. 

En halv Snes år før brødrene Bircherod havde Pe-
der Hansen Resen påbegyndt indsamlingen til sit 
landsdækkende atlas, der for den fynske dels ved-
kommende dog først synes færdigredigeret o. 1685 

Fig. 339. Predellaen. Udsnit af kobberstik i Resen, Lovbøger, 1684 med nummerering af de kongelige portræt-
figurer (s. 462). - Predella, detail from a copper engraving, 1684, with the royal portraits numbered. 
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(Resen, Fyn).283 Resen har uden tvivl haft kendskab 
til det Bircherodske materiale, vel via Jens Bircherod, 
der som ung studerende deltog i katalogiseringen af 
Resens bibliotek. Samtidig udnyttede han enkelte af 
brødrenes kobberstik, mens andre synes omarbej-
dede (fig. 339) i tillægget til udgaven af Christian II's 
lovsamlinger 1684 (Resen, Lovbøger, 1684) i forbin-
delse med en beskrivelse af Gråbrødre kirkes monu-
menter.286 Denne, der i en let ændret form svarede til 
den førnævnte beskrivelse, var dog langtfra en slavisk 
gentagelse af den Bircherodske tekst. Resen fæstnede 
sig særligt ved tavlens æstetiske værdi (»intetsteds i 
hele Danmark finder (man) et så smukt forgyldt min-
desmærke«), og ved dronning Christines donation 
(tavlen udførtes dels på grund af hengivenhed for kir-
ken og franciskanerne, dels fordi hendes mand og to 
sønner (!) lå begravet her). Interessant var Resens un-
derstregning af, at tavlen først fuldførtes efter dron-
ningens død. Kilden til denne oplysning nævntes 
ikke.287 Bemærkelsesværdig var endvidere beretnin-
gen om planer for tavlens flytning til S. Knuds kirke 
(jfr. s. 518). Identifikationen af predellaens syv por-
trætter svarede - for første gang - til den sidenhen 
gængse, idet de to prinser i venstre side betegnedes 
som Frans og Hans, sidstnævnte præciseret som 
Christian II's førstefødte. 

En brodersøn til Jens og Jacob Bircherod, lands-
dommer Jacob Bircherod, affattede 1730 en Odense-
beskrivelse, utvivlsomt med kendskab til sine slægt-
ninges optegnelser (Jacob Bircherod, 1730).288 Om al-
tertavlens brug anførtes, at den alene åbnedes ved kir-
keårets tre store højtider.289 En anden lokalkyndig, 
Jens Aagaard, fremhævede 1737, hvordan altertavlen 
som den største seværdighed i kirken blev beundret 
af tilrejsende. Desuden priste han dens kunstfærdig-
hed og de mange udskårne historier fra Den hellige 
Skrift, der var bemalet med adskillige farver og på 
flere steder så kosteligt og kunstfærdigt overtrukket 
med guld, at man skulle tro, den (dvs. tavlen) var 
støbt af guld.2 9 0 

Erik Pontoppidan omtalte flere gange Gråbrødre 
kirke og dens monumenter i sine topografiske vær-
ker, såvel 1730 (Theatrum Daniæ), 1739 (Marmora Da-
nica), samt 1767 og 1774 (Atlas Danicus III og VI), men 
føjede intet nyt til de ældre beskrivelser.291 Det samme 
gjaldt Hans de Hofman, der 1760 særligt hæftede sig 
ved forgyldningen af tavlen »paa een Ducats Tyk-
kelse«.292 1760 besøgte arkivtegneren Søren Abild-
gaard Gråbrødre kirke, hvor også han aftegnede al-
tertavlens predella (fig. 340). Et interessant supple-
ment hertil findes i et håndskrift med forskellige no-
tater vedr. Odense, efter alt at dømme skrevet af den i 
Odense fødte antikvar Christian Brandt (Brandt).293 

Foruden kritiske kommentarer til Søren Abildgaards 
tegninger efterlod han forskellige løsblade, bl.a. en 
plan og to - i denne sammenhæng særligt værdifulde 
- opstalter af koret i Gråbrødre kirke (jfr. fig. 398). 
Hertil kom et udkast til en beskrivelse af midttavlen, 
hvor en række figurer for første gang var søgt identi-
ficeret. 

En detaljeret behandling af altertavlen skyldes 
Morten Kisbye (†1799), klokker ved Gråbrødre og S. 
Knuds kirker. I en Odensebeskrivelse, antagelig for-
fattet i hans senere år,294 er tavlen udførligt omtalt, 
dog uden redegørelse for de sekundære malerier på 
sidefløjenes ydersider eller af det tilføjede topstykke 
og sidevingerne (jfr. s. 529f.) (Kisbye).295 

1805 - sammme år som beslutningen om Grå-
brødre kirkes nedrivning blev truffet (s. 520) - be-
søgte antikvaren Rasmus Nyerup kirken og leverede 
i et efterfølgende indlæg et engageret forsvar for al-
tertavlen og kirkens gravmæler. Det var ikke mindst 
hans ophidselse over »den utilgivelige Skødesløs-
hed«, hvormed man behandlede disse og tilsvarende 
monumenter, der gav næring til oprettelsen af Old-
sagskommissionen 1807. I en senere redegørelse be-
skrev Nyerup, hvordan Claus Bergs tavle, der da var 
flyttet til Vor Frue kirke i Odense - hvis nedrivnings-
bølgen om nogle århundreder også kom til denne 
kirke - »kunne vorde en synderlig Prydelse for det 

Fig. 340. Predellaen. Pennetegning, udført 1760 af Søren Abildgaard (s. 462). Nationalmuseet. - The predella. Ink 
drawing, 1760. 
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Fig. 341. Predellaen med detaljer af portræthovederne. Pennetegning af Johan Hanck 1813 (s. 463). Nationalmu-
seet. - Predella with details of the portrait heads. Ink drawing by Johan Hanck, 1813. 

prægtige 16. Aarhundredes Sal i Nationalmuseet«.2 9 6 

Salget af altertavlen på auktion 30. april 1806 gav an-
ledning til almindelig forargelse i dagspressen, både 
den lokale og den københavnske, selv om tavlen 
endnu vurderedes som »kun (...) en levning fra en 
mørk og overtroisk Tidsalder« og »et Product, der er 
forfattet af en Udlænding (og hermed) ikke noget 
Vidnesbyrd om den fædernelandske Konstfærdighed 
og Konstsmag i hine Dage«. 2 9 7 

Friske vinde blæste imidlertid med romantikkens 
fornyede interesse for middelalderen, forenet med 
»en gjenoplivet Nationalfølelse og Fædrelandssind 
(der) har gjenvakt Opmærksomheden og Agtelsen 
for Forfædrenes Bedrifter og Alt, hvad derom vidner 
eller minder«. Et udtryk herfor var den første egent-
lige monografi om altertavlen, forfattet 1813 af An-
ders Faaborg Mülertz, daværende adjunkt i historie 
og geografi ved Odense Katedralskole (Mülertz, 
1813). Monografien var tillige et indlæg i debatten 
om Gråbrødre kirkes skæbne. D o g tog Mülertz 
skarpt afstand fra Nyerups tanker om at få tavlen til 
et Nationalmuseum, således at alteret, »hvis Besku-
else havde fyldt saa mange tusinde Kristnes Bryst 
med Andagtsfølelser paa det hellige Sted, kunde blive 
hensat mellem andet Skramleri i et Antiquitetsmu-
seum for at begabes af en tankelös Tilskuerhob«. For-
fatteren karakteriserede sin beskrivelse af tavlen som 
foreløbig, idet han forudskikkede en senere, mere ud-
tømmende behandling, der dog aldrig skulle se da-

gens lys.298 Af stor vigtighed var omtalen af tavlen i 
dens lukkede stand, dvs. med de fire sekundære ma-
lerier på sidefløjens bagsider. Endvidere beskrivelsen 
af tavlens øvrige tilføjelser, alle formentlig hidrø-
rende fra istandsættelsen o. 1750 (s. 519), således »ne-
denfor« to skriftsteder med henvisning til nadveren, 
»rundtomkring (...) noget Træværk med Arabesker« 
og »ovenover en Glorie med Ordet Jehova«. Samti-
dig med Mülertz' redegørelse aftegnede stiftsbyg-
ningskonduktør Johan Hanck altertavlen (fig. 341), 
måske som led i en større planlagt publikation, jfr. 
ovf.2 9 9 

Mülertz' afhandling dannede udgangspunkt for hi-
storikeren Christian Molbechs omtale 1815 af alter-
tavlen og dens kunstneriske værdi, der bedømt ud fra 
nyklassicismens idealer uvægerlig måtte komme til 
kort overfor »den antikke Konsts Skiønhed«.3 0 0 I sin 
udførlige beretning fra 1827 om kong Hans' epita-
fium, der 1815 havde fået plads i S. Knud, nævnte 
historikeren E. C. Werlauff kun altertavlen summa-
risk. I første række hæftede han sig ved predellaens 
portrætter, blandt hvilke den lidt tvivlsomme identi-
fikation af den yngste person i mandsrækken (»prins 
Hans«) diskuteredes, dog med konklusionen, at det 
formentlig måtte være denne fremfor en søn af kong 
Hans af samme navn, død før prins Frans.301 

Udforskningen af Odensetavlen tog et afgørende 
skridt fremad med kunsthistorikeren Niels Lauritz 
Høyen, der juli 1830 gav en udførlig beskrivelse af 
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Fig. 342. Skitser af prinserne Hans og Frans, af Smer-
tensmanden, samt af mandsfigur (A20) i midtskabets 
nederste række. Blyants - og pennetegning. Fra N. L. 
Høyen, Skitsebog, 1830. Nationalmuseet. - Sketches of 
the Princes Hans and Frans, of the Man of Sorrows and of 
a male figure (A20) in the bottom row of the central com-
partment. Pencil and ink drawing, 1830. 

tavlen på sin store Danmarksrejse (s. 138) under et 
besøg i Odense hos søsteren og svogeren, Christian 
Ditlev Westengaard, der kort forinden havde fået 
præstekald ved S. Hans kirke. Året før havde Høyen 
på sin første Danmarksrejse udarbejdet en detaljeret 
beskrivelse af Hans Brüggemanns altertavle i Slesvig 
domkirke.3 0 2 Høyens redegørelse for Odensetavlen 
findes i hans notebog fra 1830 (Høyen, 1830), der si-
den suppleredes med tilføjelser. Blandt Høyens efter-
ladte notater ses desuden en række udaterede løsark 
med overvejelser, bl.a. om tavlens ikonografi (Høy-
en, u.å.). Alt publiceredes først mere end 30 år senere, 
1865, i en artikel i Kirkehistoriske Samlinger (her: Høy-
en, 1865),303 gentaget i tidsskriftet Fædrelandet og året 
efter trykt som monografi. Sidstnævnte skulle angi-
veligt have været ledsaget af fotografier af Carl Ed-
vard Emil Rye (jfr. fig. 343).304 Endelig genoptryktes 
afhandlingen uden ændringer 1874 i J. L. Ussings ud-
gave af Høyens Skrifter.305 

Allerede 1830 fremlagde Høyen en forsøgsvis iden-
tifikation af samtlige figurer i hovedtavlen, foruden 
af reliefferne på sidefløjen, - en tolkning, der udbyg-
gedes 1865 og som siden hen i alt væsentligt blev 
fulgt af Francis Beckett (1895) og Viggo Thorlacius -
Ussing (1922 og 1967, jfr. ndf.). Bemærkelsesværdigt 
i forbindelse med passionsrelieffernes beskrivelse var 
sammenligningerne med Lucas Cranachs og Albrecht 
Dürers grafik. Til karakteristikken inddrog han end-
videre altrene i Slesvig domkirke og Segeberg. Inter-
essant var i øvrigt Høyens overvejelser om tekniske 
enkeltheder, stoffernes og figurernes staffering, ind-
ridsning af ornamenter eller udsmykning med tekstil-

imiterende mønstre; desuden hans iagttagelser ved-
rørende en senere restaurators tilføjelser. Denne havde 
bl.a. »skaaret Englenes Haar som Drengene i Op-
fostringsanstalt(en), har indfattet Øjnene med brune 
Kanter og sat levende Pupiller i Øjnene paa Lig, gjort 
Læber til Hage (og) malet Øjenbryn op i Panden«.3 0 6 

Da Høyen genoptog studiet af altertavlen som op-
takt til sin artikel 1865, var meget sket. Tavlen var 
1851-52 (jfr. s. 521) blevet istandsat, og vel på denne 
baggrund holdt sognepræsten i Rynkeby, Karsten 
Friis Viborg 1854 et foredrag om tavlen i Odense ved 
et møde for medlemmerne af Selskabet for Danmarks 
Kirkehistorie. Indlægget tryktes umiddelbart efter i 
Kirkehistoriske Samlinger (Viborg, 1854), ledsaget af et 
tryk efter tegning af hr. Faber i Kierteminde, antage-
lig maleren Christoffer Faber (fig. 404). Herpå ses 
tavlens ændrede tilstand efter tilføjelsen af et øvre gal-
leri, samt predellafløje.307 I sin indholdsanalyse nåede 
Viborg videre end Mülertz. Antagelig havde han 
drøftet sine tolkninger med biskop C. T. Engelstoft, 
der direkte refereredes, og det turde være en selv-
følge, at han også har været bekendt med Høyens 
tanker. I lighed med denne hæftede Viborg sig ved 
tavlens ældre skæmmende bemaling og sluttede ar-

Fig. 343. Altertavlen i sin daværende placering i Vor 
Frue kirke (s. 464, 520f.). De sekundære dele, top-
stykket og predellaens fløje, er bortretoucheret, sml. 
fig. 404. C. E. E. Rye fot. o. 1865, Møntergaarden, 
Odense. - The altarpiece as it was placed previously in 
Vor Frue Church, c. 1865. The secondary parts, i.e. the 
top section and the predella wings, have been removed by 
retouching. 
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tiklen med en opfordring til en grundig restaurering, 
bekostet af hele det danske folk.308 

Høyens artikel (Høyen, 1865) fremkom 10 år efter 
Viborgs og indeholdt en væsentlig mere detaljeret be-
skrivelse, der udbyggede de ældre iagttagelser.303 Ny 
var således en formanalyse og en stilistisk vurdering 
af Claus Bergs værk, der for draperibehandlingen 
sammenlignedes med den sydtyske billedhugger Veit 
Stoss' arbejder. Kærnen i Høyens bidrag var dog den 
indholdsmæssige tolkning af tavlens program. I den 
forbindelse fremhævede han altertavlens ufuldstæn-
dighed uden den arkitektoniske udsmykning, som ef-
ter hans mening måtte have afsluttet den foroven, og 
uden malerierne på fløjenes ydersider. I forbindelse 
med predellaen beklagede han også tabet af »de Ma-
lerier, som dækkede de indre Sider af dens Fløie«.309 

Høyen må her referere til de forsvundne predella-
fløje, eftersom han umuligt kunne være uvidende 
om, at de aktuelle bemalede fløje kun var opsat godt 
10 år forinden (jfr. s. 530). 

I tolkningen af midttavlen inddrog Høyen »nogle 
af de saakaldte Rosenkrandsbilleder og især den be-
rømte udskaarne Tavle på Borgen i Nürnberg, hvoraf 
der findes en Afstøbning i Skulptursamlingen paa 
Prindsens Palæ«.310 Desuden nævntes Odensepræsten 
hr. Michaels »Maria psaltere eller om Jomfru Marie 
Rosenkrands og dens Broderskab« fra 1496, forfattet 
på dronning Christines opfordring og 1836 nyudgi-
vet af Chr. Molbech. Men endnu nøjere knyttede al-
terets indhold sig efter Høyens mening til »det aan-
dige Liv hos Gråbrødrene, i hvis Kirke Tavlen var 
opstillet.« Det var her hans store fortjeneste at frem-
hæve franciskaneren S. Bonaventuras »Lignum Vi-
tae« og dennes skildring af Livets træ i Det himmel-
ske Jerusalem som et billede på Kristi liv, død og 
forherligelse.311 I sin vurdering af tavlens kunstneri-
ske værdi fremhævede Høyen den ujævne kvalitet af 
udskæringerne - efter hans mening en konsekvens af, 
at Berg ikke selv havde lagt hånd på skulpturen, men 
snarere som tegner havde begrænset sig til at angive 
helheden. Spørgsmålet om brugen af grafiske forlæg 
udbyggedes, idet Høyen understregede, hvordan 
Claus Berg i modsætning til Brüggemann havde be-
nyttet forlagsbladene mere uafhængigt og i øvrigt be-
tonede navnlig slægtskabet med Cranach.312 Alt dette 
rokkede imidlertid ikke ved hans afsluttende karak-
teristik af Odensetavlen som »det betydeligste Konst-
værk, som er levnet os fra Middelalderen« og »et af 
de allerbetydeligste historiske Mindesmærker, som vi 
endnu ere i Besiddelse af.« 

En værdifuld grafisk kilde til altertavlens tilstand 
på samme tid var maleren August Behrends' 12 mi-
nutiøse aftegninger af altret fra 1858 (fig. 345-50). 
Behrends havde en særlig fortrolighed med altertav-
len, ved hvis istandsættelse han fa år tidligere havde 
medvirket (jfr. s. 522). Tegningerne blev 1861 over-

Fig. 344. Detalje af dronning Elisabeths portrætfigur. 
Blyantstegning af J . M a g n u s Petersen 1883 (s. 465). 
Nationalmuseet. - Detail from the figure of Queen El-
isabeth. Pencil drawing, 1883. 

draget Oldnordisk Museum af kunstneren, der under 
arbejdet var blevet vejledt af Høyen.3 1 3 Muligvis kan 
der have foresvævet Behrends og Høyen en plan om 
at lade tegningerne mangfoldiggøre i trykgrafik i lig-
hed med C. C. A. Bøhndels litografier af Hans Brüg-
gemanns altertavle i Slesvig, udsendt 1828-34 og led-
saget af Høyens tekst. 

Flytningen af altertavlen til S. Knuds kirke efter af-
slutningen af domkirkens hovedrestaurering 1875 og 
tavlens egen restaurering 1885-86 ved J. Magnus Pe-
tersen (s. 524) bragte nye impulser til forskningen. 
Magnus Petersen havde selv 1883 tegnet predellaen, 
herunder hovederne af de kongelige portrætfigurer i 
fuld størrelse (fig. 344), jfr. også ndf. 1885 besluttedes 
det at lade altertavlen gennemfotografere i stor må-
lestok, mens de enkelte skulpturgrupper var udtaget 
af skabet, 1886 bevilgedes pengene, og arbejdet gen-
nemførtes samme sommer af firmaet Pacht og Crone 
(fig-351). 

På baggrund af de samtidige istandsættelser af to 
andre hovedværker blandt senmiddelalderens hjem-
lige altertavler, Bernt Notkes i Århus domkirke og 
den nederlandske tavle i Viborg Søndre sogns kirke, 
vedtog Kultusministeriet 1887 at bekoste udgivelsen 
af et stort plancheværk om altertavler fra den senere 
middelalder. De forberedende undersøgelser blev fo-
retaget af arkæologen Henry Petersen og arkitekten 
Valdemar Koch. 1893 opfordrede man imidlertid den 
unge kunsthistoriker Francis Beckett til at skrive tek-
sten i stedet for Henry Petersen, der netop året for-



Fig. 345. Midtskabets øverste række. Pennetegning af August Behrends 1858 (s. 490f.). Nationalmuseet. - The upper row of the central compartment. Ink 
drawing by August Behrends, 1858. 
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Fig. 346. Midtskabets to midterste rækker. Pennetegning af August Behrends 1858 (s. 484f.). Nationalmuseet. - The two middle rows of the central compartment. 
Ink drawing by August Behrends, 1858. 
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Fig. 347. Midtskabets nederste række. Pennetegning af August Behrends 1858 (s. 480f.). Nationalmuseet. - The bottom row of the central compartment. Ink 
drawing by August Behrends, 1858. 
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Fig. 348. Predellaen. Penne- og blyantstegning af August Behrends 1858 (s. 500f.). Nationalmuseet . - The predella. Pencil and ink drawing by August Behrends, 
1858. 
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Fig. 349. Fodvaskningen, Nadveren og Bønnen i Getsemane, Tilfangetagelsen og Kristus for ypperstepræsten Kajfas, Bespottelsen og Hudfletteisen, 
Tornekroningen, den anden forhånelse og Ecce Homo. Pennetegninger af August Behrends 1858 efter relief nr. 1-8 (s. 493f.). Nationalmuseet. - Christ 
washing the feet of the Disciples, the Last Supper and the Agony in the Garden, Christ taken into Captivity, and Christ before the High Priest Caiaphas, The Mocking and 
Flagellation of Christ, Christ crowned with Thorns, the Derision and Ecce Homo. Ink drawings by August Behrends, 1858, from reliefs nos. 1-8. 
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Fig. 350. Håndvaskningen og Korsbæringen, Korsnaglingen og Begrædelsen, Kristus i Dødsriget og Opstandelsen, Kristi himmelfart og Pinseunderet. 
Pennetegninger af August Behrends 1858 efter relief nr. 9 - 1 6 (s. 496f.). Nationalmuseet. - Pilate washing his hands and the Carrying of the Cross, The 
Crucifixion and Lamentation, The Harrowing of Hell and the Resurrection, The Ascension and the Pentecost. Ink drawings by August Behrends, 1858, from reliefs nos. 9 -
16. 
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Fig. 351. Kvindelige helgener fra midtskabets nedre 
række. Fotograferet 1886 og reproduceret 1895 i 
Francis Beckett, Altertavler i Danmark fra den senere 
Middelalder, pl. X L . - Female saints from the corpus. 
Photographed in 1886. 

inden var udnævnt til direktør for Nationalmuseet.314 

1895 udkom værket, Altertavler i Danmark fra den 
senere Middelalder, hvoraf et fyldigt afsnit var helliget 
Odensetavlen (Beckett, 1895). I format, udstyr og em-
nevalg var bogen nært beslægtet med to tyske mono-
grafier, der så dagens lys få år forinden, E. F. 
A. Münzenbergers værk om Tysklands middelalder-
lige altertavler (1. del fra 1885-90) og Adolph 
Goldschmidts om lybsk maleri og skulptur før 1530 
(1890).315 Som udgangspunkt for sin beskrivelse be-
nyttede Beckett dels Magnus Petersens rapport fra 
januar 1887 (jfr. s. 525), dels Høyens ikonografiske 
analyser, som endda i passager citeredes omtrent ord-
ret.316 På samme måde gentog han Høyens bemærk-
ninger om anvendelse af grafiske forlæg.317 De netop 
fremdragne malerifragmenter på yderfløjene tolkede 
han som scener fra Joakims og Annas historie, Kristi 
barndom (bl.a. Barnemordet i Betlehem) og mand-
domsgerning (Lazarus' opvækkelse), og han sam-
menholdt dem stilistisk med lybske arbejder fra be-
gyndelsen af 1500'erne. Hvad skulpturernes stil an-
gik, videreførte Beckett Høyens iagttagelser vedrø-
rende lighedspunkter med sydtysk skulptur (Veit 
Stoss) og fremhævede yderligere schwabiske og fran-
kiske paralleller, ligesom han i anvendelse af farver og 

forgyldning samt i figurstil så slægtskab med Ant-
werpenerarbejder. Med udgangspunkt i Odensetav-
len videreudbyggede han i øvrigt Claus Bergs 
oeuvre. I sin »selvanmeldelse« fra 1896 af bogen om 
altertavlerne (Beckett, 1896) suppleredes tilskrivnin-
gerne.318 

1897 udarbejdede Beckett redegørelsen for Claus 
Bergs virksomhed i sin disputats, Renaissancen og 
Kunstens Historie i Danmark. Studier i de bevarede Min-
desmærker. Han søgte her at opstille en kronologisk 
række af værker, hvor Odensetavlen dateredes 
1518-21 og tidsmæssigt placeredes senere end epitafiet 
for kong Hans, topstykket til Århustavlen, Tirstrup 
og Sanderumtavlerne, samtidig med epitafiet for prins 
Frans, men før altertavlerne i Vindinge og Voldby, 
Sorøkrucifikset samt tavlerne i Bregninge, Århus Vor 
Frue og Hornslet. Interessant var det endelig, at Bec-
kett på trods af slægtstraditionen afviste Claus Bergs 
lybske afstamning (jfr.ovf.). Til gengæld fremhæve-
des de frankiske og nu også sachsiske elementer ud 
fra en hypotese om, at mesteren muligvis stammede 
fra Sachsen, dronning Christines hjemland. 

Debatten om Claus Bergs kunstneriske og familie-
mæssige afstamning var et tilbagevendende tema i de 
følgende årtiers forskning om kunstneren. To hoved-
retninger skilte sig ud: En tysk tradition, repræsen-
teret bl.a. af R. Struck, K. Schäfer, C. Habicht og 
H. Deckert, og en dansk, som først og fremmest pro-
fileredes af Beckett og hans elev, Viggo Thorlacius-
Ussing (se ndf.). Synspunkterne stod skarpt imod 
hinanden, vel ikke mindst i lyset af den politiske situ-
ation i tiden omkring 1. verdenskrig.319 

Inden for samme periode debatteredes Odensetav-
lens ikonografi i tysk litteratur. Sammenhængen med 
Rosenkranstavlernes ikonografi og i særlig grad med 
Erhard Schöns store Rosenkransbillede fra o. 1515 
(jfr. s. 534) nævnedes af bl.a. Stephan Beissel, den 
fremtrædende kender af Marias ikonografi og des-
uden udgiver af anden del af Münzenbergers altertav-
leværk.320 Samtidig fremhævedes - uden nærmere 
uddybning - den hellige Birgittas indflydelse på tav-
lens markante fremhævelse af Kristi lidelser.321 

Mærkelig nok fandt disse aspekter ikke indpas i 
Thorlacius-Ussings grundlæggende arbejder om 
Claus Berg, i første række monografien fra 1922 
(Thorlacius-Ussing, 1922) og siden den særlige afhand-
ling om Odensetavlen fra 1967 (Thorlacius-Ussing, 
1967).322 1917 havde Beckett på baggrund af den sta-
digt voksende mængde af tilskrevne værker efterlyst 
en ny og grundig videnskabelig undersøgelse af 
Claus Berg. 3 2 3 Thorlacius-Ussing greb denne opfor-
dring fra sin lærer i kunsthistorie, der i de følgende år 
fulgte elevens arbejde på nært hold.324 Med udgangs-
punkt i Høyens og siden hen i Becketts værkforteg-
nelse bragte Thorlacius-Ussing Claus Bergs samlede 
produktion op på 39 arbejder. 
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I belysningen af Claus Bergs virksomhed i Dan-
mark inddrog Thorlacius-Ussing flere hidtil upåag-
tede arkivalier, der til dels var gjort tilgængelige ved 
trykte kildeudgaver. Ud fra omtalen i Dronning Chri-
stines Hofholdningsregnskaber (udg. 1904) af Claus Ma-
ler, der 1508 stafferede en dør og 1510 en vogn, argu-
menterede han for - i polemik med tyske kunsthisto-
rikere som Karl Schaefer - at kunstneren allerede o. 
1504 var etableret i Danmark og i øvrigt i lighed med 
andre samtidige både kunne betegnes som maler og 
billedskærer.325 Ved ydermere at pege på omtalen af 
en vis »Claus Sniddeker«, der 1532 fik rejsepas,326 

søgte han at forklare tilstedeværelsen af beslægtede 
værker i Nordtyskland (Zehna, Lanken, Güstrow, 
Wittstock). 

Til rekonstruktion af altertavlens oprindelige pla-
cering i Gråbrødre klosterkirkes kor nævntes foruden 
Resen, Fyn bl.a. Worm, 1623 (jfr. s. 461); Bircherod, 
Monumenta, 1679 (jfr. s. 461); Jacob Bircherod, 1730 (jfr. 
s. 462) og Brandt (hos Thorlacius-Ussing dog ikke 
søgt identificeret, jfr. s. 462). Som anført ovf. afviste 
Thorlacius-Ussing mesterens lybske afstamning,3 2 7 

men måtte dog 1967 efter publiceringen af Max Has-
ses arkivfund (se s. 460 og ndf.) revidere denne op-
fattelse. I sin rekonstruktion af kronologien i Bergs 
nu væsentligt forøgede oeuvre fulgte Thorlacius-Us-
sing det af Beckett hyldede princip, at datere roligere 
og mere beherskede arbejder før de mere overdrevne 
og manierede.328. Samtidig gjorde han vigtige iagtta-
gelser omkring værkstedets praksis, herunder at en-
kelte svende kunne præge dele af værkstedets arbej-
der på særlig vis, bl.a. med manieret figurstil og 
overdreven råhed og brutalitet i udtrykket, som illu-
streret f.eks. af to relieffer på Odensetavlen.329 I for-
søget på at indkredse Claus Bergs kunstneriske for-
udsætninger og karakterisere hans stil nævntes også 
Simon Lainberger som en mulig inspirationskilde. 
Anvendelsen af forlæg udbyggedes bl.a. med inddra-
gelsen af Cranachs træsnit af Marias himmelkroning 
(o. 1515). Mht. Claus Bergs maleriske stil suppleredes 
Becketts iagttagelser kun på fa punkter.330 

I Thorlacius-Ussings senere artikler, bl.a. i Dansk 
Biografisk Leksikon (1933), Weilbachs Kunstnerleksikon 
(1947) og Danmarks Billedhuggerkunst (1950) føjedes 
intet væsentligere til det 1922 fastlagte billede af Claus 
Berg og hans virksomhed. Niels og Niels Jokum Ter-
mansens restaureringer 1931-37 synes ikke at have re-
sulteret i nye overvejelser om kunstnerens teknik. 
Den tyske kunsthistoriker Max Hasses banebrydende 
påvisning 1965 af en omtale 1507 af Claus Berg, 
»Bürger zu Odense« i en lybsk arvesag efter maleren 
Cord Bornemann gjorde dog en gang for alle en ende 

på tvivlen om kunstnerens oprindelse, men bekræf-
tede samtidig Thorlacius-Ussings antagelse om hans 
tidlige tilstedeværelse i Danmark.3 3 1 I sin monografi 
om Odensetavlen (Thorlacius-Ussing, 1967) uddybede 
han den ældre beskrivelse af tavlen, men fulgte helt i 
Høyens og Becketts fodspor, hvad angik identifika-
tionen af midtskabets enkeltfigurer og tolkningen af 
dets overordnede motiv. Betydningen af rosenkrans-
kulten nævntes i forbindelse med omtalen af hr. Mi-
chaels Rosenkransdigt, men blev heller ikke 1967 ud-
dybet videre. Mht. dateringen anførtes tidsrammen 
til o. 1516-22, idet det formodede tilblivelsesår for 
Cranachs stik af Marias himmelkroning angav den 
førstnævnte tidsgrænse. I sin sidste større publikation 
om Claus Berg (Thorlacius-Ussing, 1969 ) modifice-
rede han dette til o. 1516 - o. 1523 med henvisning til 
praksis i Franken for færdiggørelse af tilsvarende 
store tavler på fem til syv år.332 

Altertavlens restaurering 1976-83 under Fritz Tho-
des ledelse bragte flere vigtige resultater, der 1992 
sammenfattedes i en rapport ved Bent Jacobsen (Bent 
Jacobsen, 1992), 333 idet dog enkeltheder herfra nåede 
at blive publiceret før Fritz Thodes død 1985.334 Også 
Ulla Haastrup inddrog tidligt iagttagelser fra restau-
reringen i forbindelse med en vigtig diskussion om 
Claus Bergs malere og om værkstedets teknik. Des-
uden videreførte hun i Høyens, Becketts og Thorla-
cius-Ussings fodspor debatten om anvendelsen af 
grafiske forlæg.3 3 5 1986 og 1988 genoptog Peter Pentz 
spørgsmålet om rosenkransikonografien og i særlig 
grad om betydningen af Erhard Schöns træsnit »Den 
store Rosenkrans« fra o. 1515 (se ndf.) som forlæg for 
midtskabets ikonografi.3 3 6 Over for den ensidige 
fremhævelse af rosenkranstemaets betydning har se-
nest historikeren Jørgen N yb o Rasmussen - i videre-
førelse af Høyens tanker - peget på indflydelsen fra 
S. Bonaventura og samtidig andagtslitteratur (for ho-
vedtavlens vedkommende »Vitis mystica« og for si-
defløjene den anonyme »Meditationes vitae Chri-
sti«).337 Det skal også nævnes, at han tolkede Odense-
tavlens figur af den hellige Frans som et portræt af 
Jakob, muligvis en yngre bror til Christian II, omtalt 
i enkelte kilder fra slutningen af 1500'erne.338 Dette 
tema videreudviklede Henrik Stangerup i digterisk 
form, tillige med en beskrivelse af tavlens tilblivelse, i 
romanen Broder Jacob fra 1991.339 

Også inden for nyere tysk kunsthistorie har Claus 
Berg i almindelighed og Odensetavlen i særdeleshed 
været genstand for nytolkninger, vigtigst af Ingeborg 
Kähler 1981 i relation til Hans Brüggemanns alter-
tavle fra Bordesholm.3 4 0 
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Fig. 352. Høj altertavlen (s. 474). NE fot. 1990. - The high altarpiece. 

B E S K R I V E L S E 

Mål, materialer og konstruktion. Altertavlen (fig. 
352) er formet som en skabstavle med et skulp-
tursmykket midtskab og to bevægelige side-
fløje, der er reliefprydede på indersiden og be-
malede på ydersiden. Midtskabet krones for-
oven af en sekundær topfrise og hviler på en 
predella med nyere hængestykker. Som nævnt i 
indledningen har midtskabet antagelig været 
forsynet med endnu et sæt bevægelige fløje, 
samt et par faste sidefløje, ligesom predellaen 
har kunnet lukkes med et par fløje (se ndf.). Al-
tertavlen kunne således fremtræde i tre forskel-
lige stillinger, tilpasset kirkeårets højtider og 
særlige festdage: Første stand med de inderste, 
bevægelige fløje åbnet og skulpturerne synlige, 

svarende til den nuværende opstilling (fig. 
353a); anden stand med de inderste bevægelige 
fløje lukket og fremvisning af malerierne på 
bagsiden heraf samt på indersiden af det yderste 
par bevægelige fløje; tillukning ligeledes af pre-
dellaens fløje (fig. 353b); tredje stand med til-
lukning af det yderste par bevægelige fløje og 
fremvisning af malerier på bagsiden heraf samt 
på de faste bagfløje; muligvis åbne predellafløje 
(fig. 353c). Endvidere kan alteret have haft en 
oprindelig øvre bekroning, uvist dog af hvilken 
form. Om tavlens forsvundne dele, jfr. s. 527. 

Hele tavlen måler i højden fra alterbordet til 
liljefrisens top 490 cm og i bredden i åben stand 
604 cm. Heraf måler midtskabet 372x302x35 
cm, de to sidefløje hver 372x151x16 cm og pre-
dellaen 100x316x60 cm (fig. 355). 
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Alteret er udført i kerneeg, stort set uden 
splintved. Sekundære tilføjelser er fremstillet 
dels af eg i en lysere farvetone, dels af fyr og 
frugttræ. En række af predellaens kongebilleder, 
midtskabets helgenfigurer og engle bærer kro-
ner, der foruden de træskårne takker er forsy-
nede med bladlignende kronetakker af bly. An-
tagelig er ingen af disse oprindelige, men til-
føjelser fra senere restauratorer som Magnus Pe-
tersen, Niels og Niels Jokum Termansen, samt 
Fritz Thode, til dels efter ældre (oprindelige?) 
forlæg.341 

Midtskabet og sidefløjene har rammestykker, 
samlet med tapper og sinker.342 Forkanterne er 
profileret med en bred platte og en hulkel, mens 
bagkanterne har platte med kvartstaf. Bagklæd-
ningerne er falset ind i rammeværket. Midtska-
bets bagklædning består af otte 2,7 cm tykke, 
lodrette planker - seks brede (40-50 cm) og to 
smalle (6 og 11 cm brede). En lodret midterrevle 
og seks vandrette støtterevler, fæstnet til den 
førnævnte, udgør en forstærkning heraf. På 
midtskabets bagside og de lodrette rammestyk-
kers ydersider findes et antal huller efter søm 
eller skruer, hvoraf enkelte muligvis kan sættes i 
forbindelse med de forsvundne faste bagfløje 
(jfr. s. 528 og fig. 405). Også på midtskabets 
øvre, vandrette ramme under det sekundære lil-
jegalleri blev i forbindelse med restaureringer i 
1885-86 og 1976-83 iagttaget - omend ikke teg-
net eller fotograferet - et antal søm- eller skrue-
huller, der for en dels vedkommende kunne hid-
røre fra en mulig overbygning. 

Sidefløjene har rammestykker, samlet og pro-
fileret som midtskabet, idet dog bagkantens 
kvartstaf flere steder er høvlet ned, antagelig i 
forbindelse med påsætning af sekundære ram-

Fig. 353a - c. Altertavlen, vist med de formodede 
oprindelige sidefløje (med stiplet linje) i tre forskel-
lige stillinger. Tegning af MN 1994 efter rekonstruk-
tion af Fritz Thode i Fyens Stiftsbog 1982, fig. 2. Ud-
formningen af de profilerede poster hidrører fra 
Sanderumtavlen. 353a. Første stand. 353b. Anden 
stand. 353c. Tredje stand. - 353a-c. The altarpiece 
shown with the presumed original side-wings (dotted lines) 
in three different positions. The shape of the profiled up-
rights is derived from the Sanderum altarpiece. 353a. First 
position. 353b. Second position. 353c. Third position. 
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Fig. 354. Afmontering af predellaen i forbindelse med 
altertavlens restaurering 1976-83. På overplanken 
anes spor af false. Bagest (her t.h.) ses to lange false, 
måske med sammenhæng til oprindelige, faste side-
skabe. Foran (her i midten) ses to kortere, muligvis 
anvendt i forbindelse med de sekundære sidevinger 
(s. 476). Fot. fra Bent Jacobsen, 1992. - The dismantling 
of the predella during the restoration of the high altar. 

melister o. 1750 (s. 519). Bagklædningen er sam-
mensat af planker af uens bredde (mellem ca. 
20-50 cm), alle ca. 2,7 cm tykke. Hver fløj er 
delt i otte rum (90x75 cm) med lod- og vandret-
te skilleplanker, sinket til rammen med svaleha-
ler og for den midterste vandrette plankes ved-
kommende fæstnet med en tap i det ydre ram-
metræ. Fløjene er fastgjort til midtskabet med 
hængsler, tre i hver side, og har kunnet lukkes 
ind foran dette. I sydfløjens rammeværk er ind-
fældet et låsebeslag, antagelig fra istandsættelsen 
o. 1750.343 En fæstnelse med hængsler og stål-
wirer, udført 1982 i forbindelse med tavlens re-
staurering, fastholder i dag fløjene i den åbne 
stand.344 På sidefløjenes bagside er på den lod-

rette ramme nærmest midttavlen fastgjort to par 
hængsler, der vanskeligt kan tolkes som andet 
end spor efter et par bevægelige sidefløje (jfr. s. 
528). 

Predellaens lodrette rammer er tappet ind i 
den vandrette over- og underplanke. Over- og 
sideplankernes forkanter er profilerede, den før-
ste med hulkehl mellem to kvartstave, de sidste 
med en karnislignende profil, mens underplan-
ken har skråfas uden profilering. Bagklædnin-
gen, der er dannet af to vandrette planker (ca. 60 
og 30 cm brede, ca. 2,5 cm tykke),345 tvedeler 
predellaen i et stort skab på forsiden og fem 
mindre rum på bagsiden, sidstnævnte indbyrdes 
adskilt af lodrette planker, sinket ind i over- og 
bundplanke med svalehaler. Både forsidens store 
skab og de fem mindre rum på bagsiden har 
været lukket med låger. Af de sidst omtalte er 
kun de yderste i henholdsvis nord og syd be-
varet sammen med de vel oprindelige beslag 
(selve låsene mangler), mens de tre midterste 
rum har nye låger, udført i forbindelse med re-
staureringen 1976-83. Spor efter skudrigler til 
fastgørelse af predellafløjene er antagelig to se-
kundært udlusede huller i både over- og under-
planken. Derimod blev hængselspor efter pre-
dellafløjenes fæstnelse til forkanten fjernet ved 
restaureringen 1885-86 (jfr. s. 529). Den 552 
(516) cm lange overplanke er skråt afskåret mod 
bagsiden i begge ender, måske i forbindelse med 
tavlens opstilling i Vor Frue kirke eller på et tid-
ligere tidspunkt ved en ommøblering af koret i 
Gråbrødre kirke. 

På overplankens overside (jfr. fig. 354) iagtta-
ges i hver side to false, der dels kan have haft 
forbindelse med de oprindelige faste sidefløje (1 
cm bred, 150 (147) cm lang og 2 cm dyb fals, 1,5 
cm fra bagkant), dels muligvis har sammen-
hæng med de sekundære sidevinger (5 cm bred, 
34 (33) cm lang og 1,5 cm dyb fals, 17 cm fra 
bagkant). På overplankens underside ses i hver 
side en 1 cm bred fals, 121 cm lang og 2 cm dyb, 
9,5 cm fra forkanten, videreført i predellaens 
lodrette rammestykker, hvilket til dels kunne 
hidrøre fra oprindelige hængestykker (jfr. 
fig. 354).346 Predellaens bundstykke er afkortet 
ligesom overplanken. 
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Fig. 355. Opstalter, snit og planer af høj altertavlen med angivelse af forslag til dens stabilisering. 1:100. Øverst 
t.v. ses altertavlens bagside, t.h. et snit mod nord. Herunder er tre planer, tegnet i forskellige niveauer samt en 
opstalt af sydsiden. Opmåling 1981 ved Ebbe Lehn Petersens tegnestue. - Elevations, sections and plans of the 
altarpiece with suggestions for its stabilization indicated. Above is shown the back of the altar (left) and a section towards 
north (right). Below are three plans, drawn at different levels and an elevation of the south side. 
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Midtskabets skulpturer (jfr. fig. 356). Det høj-
rektangulære skab rummer et mylder af figurer 
(113 i alt, fraregnet småengle), udført i indbyr-
des forskelligt størrelsesforhold, og alle indsat i 
et rigt udskåret rammeværk. Figurerne er dog 
stramt organiseret efter et overordnet komposi-
tionsskema med dels fire vandrette rækker, ad-
skilt af grenværk, omvundet med lange fligede 
blade, og skybræmmer med småengle, dels tre 
lodrette baner, markeret ved de øvre trekløver-
formede, konsolbårne baldakiner. Grenværket 
udgår fra den snoede korsstamme, hvorpå hæn-
ger tavlens visuelle og betydningsmæssige cen-
trum - den korsfæstede Kristus, og det sam-
menflettes med tilsvarende kviste, der udsprin-
ger ud for konsollerne under rammens småsøj-
ler.347 

Skabets motiv, hvis indhold vil blive nærmere 
omtalt s. 533f , er en sammensat Himmelvision, 
adskilt af konsolbårne stave med foranstillede 
snoede småsøjler.348 Både under og over bue-
slagene snor sig spinkle stærkt fligede blade, 
hvis ender som slyngtråde griber fat i andre led 
eller oprulles i volutter. 

De yderste bueslag hviler ved hver langside 
på en støtte, hvis base er sammensat af kuglefor-
mede led. Hver støtte er dannet af fire småsøjler 
med enkle, profilerede baser og kapitæler; skaf-
terne udgøres af afkvistede grene, der er snoet 
eller flettet omkring hinanden. Ved småsøjlerne 
er baldakiner som overdækning af indsatte hel-
genfigurer (jfr. s. 492).349 

Skabets motiv, hvis indhold vil blive nærmere 
omtalt s. 533f., er en sammensat Himmelvision, 
der omfatter flere enkelttemaer. Som overord-
net motiv er øverst Marias himmelkroning, 
hvortil knytter sig en allehelgensfremstilling 
med forsamlingen af hellige mænd og kvinder. 
Nederst de hellige jomfruer, enker og ægtefolk, 
i anden række fra neden martyrer, kirkefædre og 
bekendere samt i tredje række profeter, patriar-
ker, apostle og evangelister. I centrum heraf er 
placeret den korsfæstede Kristus, vist i sin offer-
død på det sammensnoede grenkors og flankeret 
af S. Frans af Assisi, som særligt fremhæves i 
helgenskaren. Yderligere betonet umiddelbart 
under korsets spiralsnoede afslutning er grup-

pen Anna Selvtredje. Som understregning af 
sceneriets himmelske miljø er vist en større eng-
leskare i forskellig udformning. De mindste, der 
er vist som nøgne småbørn med kortklippet hår, 
skjuler sig under figurernes dragtfolder eller 
dukker frem af den bølgende skybræmme, der 
udgør standfladen for de fire rækker af personer. 
Disse småengle vil ikke blive nærmere beskrevet 
i det følgende. Andre engle, skildret som ældre 
børn eller voksne, er iklædt fodlange klædnin-
ger og bærer musikinstrumenter, lidelsesredska-
ber eller andre attributter. Heraf lader et udvalg 
sig antagelig tolke som repræsentanter for de ni 
englehierakier (se ndf.). 

Allerede Kisbye (Kisbye) og Mülertz (Mülertz, 
1813) gav tolkningsforslag til en række af midt-
skabets helgenfigurer. Høyen (Høyen, 1830; Høy-
en, u.å.; Høyen, 1865) forsøgte som den første at 
identificere samtlige figurer i de tre nederste 
rækker, omend ofte med forbehold, da flere al-
lerede da havde mistet deres attributter eller til-
syneladende aldrig havde været udstyret med 
noget, jfr. også Behrends' samtidige tegninger 
(fig. 345-50). Høyens identifikationer blev i flere 
tilfælde bestemmende for Magnus Petersens re-
konstruktioner af enkelte attributter 1885-86, li-
gesom de i vid udstrækning blev fulgt af senere 
fortolkere (Beckett, 1895; Thorlacius-Ussing, 1922; 
Thorlacius-Ussing, 1961) foruden restauratorer 
som Fritz Thode (Bent Jacobsen, 1992). Det må 
dog fremdeles understreges, at en sikker identi-
fikation af samtlige helgener næppe er mulig. 
Størst vægt må tillægges de centralt placerede 
personer i rækkernes forgrund, hvorimod en 
tolkning af adskillige baggrundsfigurer - oftest i 
samtidsdragt og så godt som altid uden attribut-
ter - forbliver usikker. Gennem sammenligning 
med en gruppe rosenkransbilleder, vigtigst af 

Fig. 356. Oversigt over altertavlens skulpturer (s. 
478). Midtskabets nederste række: A1-27. Kristus: 
B. Anden række fra neden: C1-29. Tredje række fra 
neden: C1-26. Øverste række: Dl-16. Baldakinfigu-
rer: I-VI. Sidefløjenes relieffer: relief nr. 1-16. Predel-
laen: P1-8. Tegning MN 1994. - Plan of sculptures in 
the altarpiece. Corpus, bottom row: A1-27. Christ: 
B. Second row: C1-29. Third row: C1-26. Top row: 
D1-16. Canopy figures: I-VI. Reliefs on the side-wings: 
reliefs nos. 1-16. Predella: P1-8. 



OVERSIGT OVER SKULPTURER 479 



480 DANMARKS KIRKER • S. KN U D S KIRKE 

alle den nürnbergske maler Erhard Schöns store 
afladsblad, træsnittet »Den store Rosenkrans« 
fra o. 1515 (Schön),350 lader enkelte af disse sig 
antagelig identificere. Men dette er ikke ensbe-
tydende med, at midttavlen ensidigt skal opfat-
tes som en rosenkranstavle, jfr. s. 534. Vejled-
ning til en identifikation kunne muligvis også 
findes i samtidige allehelgenslitanier (jfr. smst.). 
Visse fortolkere har søgt at påpege skjulte por-
trætter af samtidspersoner (kongefamiliens med-
lemmer og Claus Berg) blandt skaren af helge-
ner - et spørgsmål, som næppe lader sig bevise, 
omend der kan påvises eksempler herpå i samti-
dens kunst.351 

En række af figurerne er som nævnt klædt i 
overensstemmelse med aktuelle dragtmoder fra 
begyndelsen af 1500'erne. Mændene er vist med 
kåbe, forsynet med bred krave over skjorte med 
opstående krave eller underklædning, forskel-
lige variationer af huer eller baretter på hove-
derne og komulesko på fødderne. Kvinderne 
har kjoler med højtsiddende liv, oftest firkantet 
halsudskæring, hvorunder ses særk med opret-
stående kant og vide ærmer samt afvekslende 
former for hovedbeklædning over det opsatte 
eller løsthængende hår. I den følgende beskri-
velse er dragternes staffering og indskrifter en-
kelte gange omtalt, når det skønnes, at dette har 
betydning for personernes identifikation. Vedr. 
staffering og indskrifter i øvrigt, jfr. s. 504 og 
508. 

Helgenskarens figurer er i grupper på tre til 
seks skåret af træblokke, som er udhulede på 
bagsiden og fæstnede til bagklædningen med 
søm. Træblokkenes størrelse varierer. Størst er 
Himmelkroningen i øverste række (95x95 cm, 
dybde 17 cm). 

I den følgende redegørelse omtales hver figur-
gruppe for sig, begyndende fra venstre mod 
højre og nedefra og opefter; forgrundsfigurerne 
beskrives før de bagved stående (jfr. også tal- og 
bogstavbetegnelser i fig. 356). 

Første række fra neden (fig. 357-59, A1-27) er 
sammensat af fem grupper eller blokke (84-89 
cmx66-73 cm). Første blok fra venstre omfatter 
fire figurer (fig. 357). Yderst til venstre ses en 
engel (A1), antagelig iklædt liturgisk dragt med 

messeskjorte (alba), hvorover muligvis kjortel 
(tunicella) med fjerprydede ærmer og øverst en 
dalmatika (en kappe med ærmer), som mod 
sædvane har snoet bånd om taljen.352 Ud fra ind-
skriften på dalmatikaens ombøjede kant (jfr. s. 
508) er figuren siden Høyen, 1830 blevet tolket 
som ærkeenglen S. Michael.353 Det skal dog 
nævnes, at englen ved en sammenligning med 
Schön også lader sig opfatte som en repræsentant 
for det sjette englekor, myndighederne (potesta-
tes). Til højre for englen står en kvinde (A2), 
iklædt modedragt med fjerprydet hovedtøj, for-
synet med ørebukler formet som oprullede, 
båndsnoede fletninger. Kvinden har i venstre 
hånd holdt en genstand, hvoraf et stavlignende 
fragment endnu skimtes (fig. 347). Kvinden er 
siden Høyen, 1830 identificeret som S. Ursula, 
ikke mindst ud fra den måde, hun holder sin 
højre hånd på (»det er som om hun vilde prøve 
Pilespidsen«). På dette grundlag er hendes attri-
but sekundært rekonstrueret som en pil - dog 
med opadvendt spids - af Magnus Petersen.354 

Mellem de to figurer skimtes yngling (A3) med 
pagehår og højhalset dragt, af Høyen, 1830 tol-
ket som en engel, af senere fortolkere enten ikke 
nævnt eller betegnet som »uidentificeret«. Bag 
A2 ses yngre kvinde (A4) med højhalset under-
klædning, hvorover kappe, og hovedet tildæk-
ket af et slør eller hovedlin. Siden Høyen be-
tegnet den hellige Clara, - en tolkning, der må 
betvivles af flere årsager.355 Dragtens brogede 
staffering står i modsætning til klarissernes 
gængse grå eller brune ordensklædning;356 des-
uden forekommer figurens tilbagetrukne place-
ring i modstrid med S. Claras centrale betyd-
ning for franciskanerordenen og for dronning 
Christine personligt, jfr. også s. 537. Endelig 
hører S. Clara ikke indholdsmæssigt til blandt 
gruppen af kvindelige martyrer, jfr. Schön. 

Anden gruppe omfatter fem figurer (fig. 357). 
Fra venstre kvinde (A5) iklædt modedragt, sva-
rende til A2 (»S. Ursula«). Over en frisure med 
oprullede fletninger ved ørerne bæres en hue, 
hvorpå hviler en skråtsiddende baret eller krone 
(?), bestående af tre rækker bånd og udstyret 
med sekundære kronetakker, men uden de for de 
øvrige kroner gængse træskårne kronetakker.357 
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Fig. 357. Første og anden gruppe i midtskabets første række fra neden (A1-9, s. 480f.). LL fot. 1982. - First and 
second group in the bottom row of the corpus (A1-9). 

I højre hånd en kalk, hvoraf kun fodens nedre 
del (under skaftknop) er oprindelig. Siden Høy-
en (Høyen, 1865) benævnt S. Barbara, en tolk-
ning, der kunne underbygges ved sammenlig-
ning med Schön. Tidligere også (Høyen, 1830) 
forsøgsvis identificeret med Clara eller Agnes, 
idet fragmentet opfattedes som foden af en 
monstrans.358 Til højre står en ung modeklædt, 
kronet kvinde (A6) med langt hår og om halsen 
en svær kæde. Højre hånd har fattet om et attri-
but. Hos Behrends (fig. 347) ses et polygonalt 
stavformet fragment, muligvis grebet (dog 
uden parérstang) af et sværd359 eller en anden 
genstand. I venstre hånd en bog. Siden Høyen 
tolket som S. Katharina af Alexandria, idet frag-
mentet opfattedes som et sværd. Tolkningen 
støttes ved sammenligning med Schön. Bag de 
to forgrundsfigurer ses endnu tre kvinder. 
Yderst anes en profilvendt kvinde (A7) med ud-
slået hår og dragt med høj krave, af Høyen (Høy-
en, u.å.) uden nærmere begrundelse kaldt S. 

Agathe. En sikker identifikation er umulig, så-
vel af denne som de to følgende figurer, dels 
kvinde (A8) med udslået hår og samtidsdragt, 
dels - yderst i gruppen - en kvinde (A9), iklædt 
kappe over højhalset, mønstret underklædning. 
Mønstret hovedklædning over oprullede hår-
bukler ved ørerne. 

Tredje gruppe omfatter syv personer (fig. 
358). Den kronede jomfru Maria (A10) har hof-
telangt, bølgende hår og er iklædt dragt med 
firkantet halsudskæring over højhalset under-
kjortel og med vide, opbundne ærmer. Af den 
voluminøse kappe opløftes en flig af en figur 
bag hende. Hun har hævet højre hånd mod Je-
susbarnet og støtter samtidig med den venstre 
barnets fod. Det nøgne Jesusbarn (All) har lok-
ket hår, der knap dækker ørerne. I bevægelsen 
hen imod sin mor støttes han af en kvinde, Anna 
(A12) med tætsluttende hovedlin, der dækker 
hår og pande. Yderst til højre afsluttes for-
grundsgruppen af en kvinde (A13) med skulder-
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Fig. 358. Tredje og fjerde blok i midtskabets første række fra neden med gruppen Anna Selvtredje, omfattende 
Maria og Anna med Jesusbarnet samt kvindelige helgener (A10-21, s. 481f) . LL fot. 1982. - Third and fourth block 
in the bottom row of the corpus: St. Anne with Mary and Child, and female saints (A10-21). 

slag over kjole med opslidsede ærmer. Bred flet-
tet kæde. Over hovedlin med båndflettede øre-
bukler bæres krone. Med et draperi, delvis lagt 
over venstre underarm, skærmer hun Jesusbar-
net. Kvinden, der bortset fra sin fyrstekrone er 
uden attributter, har siden Høyen (Høyen, 1865) 
været identificeret med S. Elisabeth af Thürin-
gen, »hvem Maria yndede i den Grad at hun, 
ifølge Legenden, i en Aabenbaring endog be-
troede hende alle sine fromme Tanker ...«. Høy-
en, 1830 tolker hende dog også som dronning 
Helena, moder til kejser Konstantin og genfin-
deren af Kristi kors. Dette attribut savnes dog. I 
baggrunden står to ynglinge (A14, 15), der i fri-
sure og dragt svarer til S. Michael, omend uden 
dennes vinger og fjerærmer. Figuren nærmest 
Maria (A14) løfter som en page en flig af hendes 
øverste kjole. Begge betegnes siden Høyen, 1830 
som engle. Mellem Anna og »S. Elisabeth af 
Thüringen« ses kvinde (A16) med en hovedbe-

klædning som Annas. Hun bærer kappe over 
kjole. Siden Høyen, 1865 betegnet S. Katarina af 
Vadstena, idet den ældre kvinde umiddelbart til 
venstre herfor (A19) identificeredes med hendes 
mor, S. Birgitta. Høyen, u.å. omtalte hende også 
som S. Elisabeth. Begge kvinders dragter savner 
dog lighed med den regelbundne birgittinske 
ordensklædning,360 og de kan blot være repræ-
sentanter for gruppen af hellige enker (jfr. 
Schön). 

Fjerde gruppe i nederste række omfatter fem 
personer (fig. 358). I forgrunden elegant, mode-
klædt kvinde (A17) med skrå baret over hårnet, 
hvorunder det lokkede hår bølger frem. Med 
den højre, ringprydede hånd løfter hun en flig af 
overkjolen, mens den venstre fatter om en låg-
krukke. Overbevisende siden Høyen, 1830 be-
tegnet Maria Magdalene, jfr. også Schön. Ved 
hendes side en kvinde (A18), iført skulderslag 
med bred nedfaldende krave. Over båndflettede 
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bukler ved ørerne bærer hun hårnet. Den ven-
stre, ringprydede hånd løfter en flig af klæd-
ningen og åbenbarer ved kjolesømmen en ind-
skrift, en hyldest til Maria som Himmeldron-
ningen. Siden Høyen, 1865 betegnet S. Chri-
stine, dronningens navnehelgen. Høyen, u.å. 
nævner dog S. Margrethe som en mulig identifi-
kation. Bortset fra det rimelige i fremhævelsen 
af dronningens egen navnehelgen bærer figuren 
ingen kendetegn, der understøtter tolkningen. 
Til højre for Maria Magdalene ses den ovf. 
nævnte ældre kvinde (A19) med tildækket ho-
ved og iklædt højhalset, langærmet dragt. Hæn-
derne er samlede i bøn. Som nævnt tidligere be-
tegnet Birgitta af Vadstena. Bag Maria Magda-
lene ses ung mand (A20) med glat, brunt page-
hår og højhalset underklædning under bredkra-
vet kåbe. Af Høyen, u.å. benævnt Joakim, An-
nas mand og mulig pendant til den ældre mand 
(A22) til højre herfor, tolket som S.Josef, Ma-
rias mand. Ingen af disse identifikationer lader 
sig bevise, men placeringen af hellige ægtefolk 
efter de hellige enker genfindes hos Lucas Cra-
nach i træsnittet »Marias himmelkroning« fra o. 
1515.361 Også hos Schön afsluttes denne række af 
en mand. Bag »Joakim« anes profilhoved af 
skægløs mand (A21) med stor næse og hue på sit 
halvlange hår. 

Den femte gruppe omfatter seks figurer (fig. 
359). Yderst til venstre verdsligt klædt ældre, 
skægløs mand (A22) med markerede ansigts-
træk og fladpuldet hat på det halvlange hår. 
Højre hånd fatter om vinkelbøjet rundstav, 
hvoraf kun det vandrette øvre led og det øverste 
af det lodrette er bevaret. Venstre hånd er lagt 
over højre underarm. Siden Høyen, 1830 be-
nævnt S.Josef, idet genstanden identificeres 
som en sav(!). En mere rimelig tolkning synes at 
være en vinkel, der også var Josefs attribut. 
Gruppens øvrige fem personer er formentlig 
engle, alle med lokket halvlangt hår og ung-
dommelig fremtoning ligesom S. Michael. To af 
disse (A23-24) er særligt fremhævet med fjeder-
ham eller vinger. 

Figuren (A24) yderst til højre har desuden mi-
tralignende hovedbeklædning, der yderligere er 
forsynet med en kronering. Majuskelindskriften 

Fig. 359. Femte gruppe i midtskabets første række fra 
neden (A22-27, s. 483). LL fot. 1982. - Fifth group in 
the bottom row of the corpus (A22-27). 

(jfr. s. 508) på overklædningens søm antyder en 
sandsynlig identifikation med ærkeenglen Ga-
briel, men sammenligningen med Schön åbner 
dog også mulighed for, at englen skal tolkes 
som en repræsentant for det syvende englekor, 
fyrstedømmerne (principates).362 I baggrunden 
tre figurer, de to længst mod venstre bærer kro-
ner (A25, 26), måske ligeledes medlemmer af 
dette englekor, mens den yderste til højre (A27) 
har blomsterkrans. 

Som midtpunkt for hovedtavlen og placeret 
ud for anden og tredje række ses den korsfæste-
de Kristus (fig. 356, B; 361). Den spinkle, 95 cm 
høje skikkelse, der er fæstnet med tre trænagler 
til det snoede grenkors, hænger dybt i armene. 
Hovedet med næsten tillukkede øjne og adskilte 
læber hælder over mod højre skulder. Det skul-
derlange hår falder i tunge lokker, der i enderne 
afsluttes med proptrækkerkrøller. Også det tve-
delte hageskæg krøller forneden. Omkring ho-
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Fig. 360. Første gruppe i midtskabets anden række fra 
neden (C1-4, s. 484). LL fot. 1982. - First group in the 
second row of the corpus (C1-4). 

vedet er en stor flettet tornekrone.363 Hænderne 
er krummede i smerte. Under højre bryst er 
markeret en dyb sidevunde. Højre fod ligger hen 
over venstre. Kroppens anatomi er realistisk og 
detaljeret gengivet med omhyggelig redegørelse 
for muskulaturen og de fremtrædende blodårer 
eller sener på arme og ben. Omkring hoften er 
snoet et langt, folderigt lændeklæde, der er bun-
det i en løkkeknude ved venstre hofte, mens 
klædets to ender er ophvirvlet i store buer på 
hver side. 

Anden række fra neden (fig. 360, 362-63, 409, 
C1-29) består af seks blokke. Gennemsnitlig fi-
gurhøjde 56 cm. Første blok rummer fire figurer 
(fig. 360). Forrest knæler en kronet engel (C1) 
med vinget fjerderham over dragt med store po-
sede ærmer. Med venstre hånd peger han i en 
noget akavet stilling hen imod den korsfæstede 
Kristus. Siden Høyen, 1865 betegnet ærkeengel, 
men formentlig som hos Schön medlem af det 

fjerde englehieraki, herskerne (dominationes). 
Hans ben og underklædning er delvis beskåret af 
rammen ligesom vingen af englen (C2) bagved. 
Denne, der hverken har fjederham eller krone, 
samler tilbedende hænderne. Ved ærkeenglens 
side står en langskægget mand (C3) med skalde-
pande, iklædt folderig kåbe med bred krave. I 
venstre hånd holder han sin fladpuldede hat. Si-
den Høyen, 1830 forsøgsvis identificeret med 
den ene af lægehelgenbrødrene Cosmas og Da-
mian (jfr. også s. 536). Bag den stående mand en 
kronet dreng (C4), iklædt mørk, gråblå dragt i 
modsætning til englenes gyldne klædninger. 
Med højre hånd griber han med en appellerende 
gestus fat i den skæggede mands højre arm. Ikke 
identificeret i den ældre litteratur. 

Anden gruppe (fig. 362) omfatter fire figurer 
(C5-8). Yderst til venstre en yngre mand (C5) 
med halvlangt hår, hvorpå fladpuldet hat og 
dragt svarende til C3. Med højre hånd fattes om 
en flig af kåben. Tolket som den anden af de to 
lægehelgener, Cosmas og Damian (jfr. ovf.). 
Ved hans side ses en ung mand (C6) med lokket 
hår og antagelig liturgisk dragt med dalmatika, 
forsynet med store vide ærmer over messe-
skjorte; i halsen et linned (amictus). Foden med 
komulesko er anbragt på hovedet af en engel. 
Mellem hænderne holder han en møllesten. Si-
den Høyen, 1830 tolket som S. Quirinus. Ved 
hans side og vendt mod tavlens midte træder en 
neger (C7) frem med højre fod, ligeledes på en 
engel. En fjerprydet skråbaret sidder på det kru-
sede hår. Selv er han iklædt halvlang dragt med 
vældige posede ærmer. Venstre hånd er løftet og 
har tilsyneladende fattet om en nu forsvundet 
genstand, måske en stav. Siden Høyen, 1830 over-
bevisende benævnt S. Mauritius (jfr. s. 671). Bag 
ham skimtes yngling (C8) med pagehår og høj-
halset dragt. 

Tredje gruppe (fig. 362) består af seks figurer 
(C9-14). Forrest til venstre en hovedløs mand 
(C9), iklædt folderig liturgisk dragt med messe-
hagel over messeskjorte, halslinned og liturgi-

Fig. 361. Den korsfæstede Kristus (s. 483). NE fot. 
1994. - Christ on the Cross. 
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Fig. 362. Anden og tredje gruppe i midtskabets anden række fra neden med S. Frans af Assisi, vist yderst til højre 
i sidstnævnte gruppe (C5-14, s. 484f ) . LL fot. 1982. - Second and third group in the second row of the corpus, with St. 
Francis of Assisi shown far right of the last mentioned group (C5-14). 

ske handsker. Mellem hænderne bæres hovedet, 
kronet af den biskoppelige mitra. Siden Høyen, 
1830 betegnet S. Dionysius, dog af samme også 
opfattet (Høyen, 1865) som S. Albanus (jfr. også 
s. 671). I midten en pave, vist som en ældre 
mand (C10) med fyldige, markerede ansigtstræk 
og stor næse. På hovedet den pavelige tiara. Et 
nedhængende bånd (infula) herfra hviler på 
skulderen af korkåben. I den højre handskebe-
klædte hånd har han fattet om en vandret gen-
stand, der allerede savnedes på Høyens tid. Fi-
guren har haft skiftende betegnelser. Mest ved-
holdende er identifikationen som S. Clemens, 
idet det manglende attribut opfattedes som et 
anker (jfr. s. 671). Andre tolkninger er pave Lu-
cius (Høyen, 1830) og Innocens III (Viborg). For-
grundens række afsluttes til højre af en francis-
kanermunk (C11), iklædt kutte med hætte og 
langt leddelt reb om midjen. Med sine sårmær-
ker i de opadvendte håndflader samt den syn-
lige, nøgne højre fod er han utvetydigt karak-
teriseret som S. Frans af Assisi. I baggrunden ses 

fra venstre en krøllet dreng (C12) med højhalset 
dragt, en mand (C13) med skråbaret, forsynet 
med øreklap og en dreng (C14) med pagefrisure 
og samtidsdragt. Ingen af disse er søgt identifi-
ceret. 

Fjerde gruppe (fig. 363), placeret til højre for 
den korsfæstede Kristus, omfatter syv personer 
(C15-21). Nærmest Kristus en kardinal (C15), 
med bredbræmmet hat over hætte og kjortel 
med vide ærmer. Siden Høyen, 1830 betegnet 
S. Hieronymus, en tolkning, der underbygges 
ved en sammenligning med en rosenkranstavle, 
henført til Veit Stoss' værksted.364 Ved hans side 
en pave, vist som en ældre mand (C16) med fyl-
dige ansigtstræk, iført tiara og korkåbe. Højre 
arm er med opadvendt håndflade strakt mod 
Kristus, mens venstre hånd, der muligvis mel-
lem tommel- og pegefinger har holdt genstand, 
er løftet. Siden Høyen 1830 kaldt Gregor den 
Store, jfr. også s. 671. Dog foreslås endvidere 
Honorius den Store (Viborg). En tilsvarende pa-
vefigur findes hos Schön. Til højre herfor kronet 
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Fig. 363. Fjerde og femte gruppe i midtskabets anden række fra neden (C15-22, s. 486f.). LL fot. 1982. - Fourth 
and fifth group in the second row of the corpus (C15-22). 

langskægget mand (C17) med folderig kåbe og 
komulesko. I højre hånd kirkemodel, i venstre 
scepter med kronelignende krans foroven og 
kugleformet knop forneden; kaldt Ludvig den 
Hellige siden Høyen, 1865, men også benævnt 
Knud den Hellige (Høyen, 1830) og Erik Klip-
ping, Gråbrødre klosters grundlægger og kon-
gelige velgører (Viborg).365 Af de to sidstnævnte 
havde dog kun kong Knud helgenstatus og 
burde vel forventes placeret blandt martyrerne, 
jfr. også s. 671. Ved kongens venstre side ses en 
biskop (C18) med mitra på det ørekorte hår og 
dragt som Quirinus. Med venstre hånd løfter 
han en flig af kongens kåbe. Gruppens bag-
grundsfigurer omfatter en kardinalklædt mand 
(C19) med markerede ansigtstræk, placeret mel-
lem C15 og C16, en dreng med pagehår (C20) 
mellem C17 og C18, samt en bispefigur (C21) 
yderst til højre. Ingen af disse er søgt identifi-
ceret. 

Femte gruppe (fig. 363) består af fire personer 
(C22-25). Forrest to kronragede munke, antage-

lig begge franciskanere, iklædt kutter med reb 
om taljen og for den enes vedkommende (C23) 
vist med nøgne fødder, svarende til S. Frans. 
Den første (C22) viser med højre hånd hen imod 
Kristus. Markerede ansigtstræk. Siden Høyen, 
1865 benævnt S. Bernhard af Clairvaux, hvilket 
dog som nævnt ovf. ikke lader sig forene med 
dragtens udsagn.366 Hans sidemand (C23) har i 
venstre hånd et attribut, hvoraf kun foden er 
oprindelig (fig. 346). Af Magnus Petersen re-
konstrueret som kalk, men kunne også have væ-
ret monstrans. Ud fra sidstnævnte antagelse si-
den Høyen, 1830 opfattet som franciskanerhel-
genen S. Bernardinus af Siena. Denne er hos 
Schön udstyret med stav med soltegnet. Bagved 
ses en kardinalklædt ung mand (C24), siden 
Høyen, 1865 er denne eller den anden kardinal-
klædte person (C20) tolket som S. Bonaventura. 
Gruppen afsluttes til højre af biskop (C25), der i 
sin venstre hånd fatter om en mandshøj stage, 
hvorpå en kærte. Ifølge Magnus Petersen »fand-
tes den nedfalden og passede nøje i Figurens 
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Fig. 364. Anden og tredje gruppe i midtskabets tredje række fra neden (D4-12, s. 488f.). LL fot. 1982. - Second 
and third groups in the third row of the corpus (D4-12). 

Haand« (jfr. s. 524). Staven er knækket midtpå. 
Af Magnus Petersen og siden Beckett, 1895 iden-
tificeret med S. Blasius, hvilket dog ikke ville 
harmonere med placeringen blandt bekenderne, 
eremitterne og de hellige ordensstiftere. 

Sidste gruppe (fig. 409) omfatter fire figurer 
(C26-29), foruden tre nøgne småengle, hvoraf 
én holder en kugle mellem hænderne. Sidst-
nævnte er måske, ligesom englene ovenover, re-
præsentant for det femte englehieraki, magterne 
(virtutes), jfr. Schön. En verdsligt klædt mand 
(C26) med fladpuldet hat med øreklapper ses 
yderst til venstre. Med højre hånd viser han hen 
imod Kristus, mens han med venstre hånd op-
løfter en flig af sin kåbe. Hovedet er opmærk-
somt lyttende bøjet over mod en engel, der læg-
ger sin venstre hånd på hans skulder. I forgrun-
den træder en dreng (C27), formentlig en engel, 
et stort skridt frem med udbredte arme. Høj-
halset, fodlang dragt med store poseærmer og 
skærf bundet i stor knude om taljen; nøgne fød-
der. Ovenover ses en tilsvarende figur (C28), 

dog med ærmeløs, vinget fjederham. Af bag-
grundsfigurer er en hættebærende mand (C29), 
vist i profil. 

Tredje række fra neden (fig. 364-65, D1-26) be-
står af seks blokke. Gennemsnitlig figurhøjde 43 
cm. Første blok eller gruppe (jfr. fig. 356) om-
fatter tre figurer foruden tre småengle i sky-
bræmmerne, hvoraf de to i modsætning til de 
ovf. beskrevne er iført halvlange kjortler. Yderst 
til venstre en engel (D1) med vinget fjerbrynje 
over sin kjortel og bare fødder. Skulderlangt, 
glat hår. Han rækker armene mod yngling med 
halvlangt lokket hår og højhalset, folderig 
dragt, formentlig ligeledes en engel (D2). Begge 
er måske repræsentanter, omend uden attribut-
ter, for det ndf. gengivne englekor, herskerne. 
Bagved en ældre mand (D3) med skaldepande, 
skulderlangt glat hår og kortklippet fuldskæg, 
iført kåbe over højhalset underklædning. Han 
vender sig mod Kristus og løfter venstre hånd i 
blikretningen. Siden Høyen, 1830 er denne be-
tegnet Noah. 
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Anden gruppe fra venstre omfatter fire perso-
ner (jfr. fig. 364). Yderst ses en mand (D4), mu-
ligvis iklædt gejstlig dragt med bredbræmmet 
skapular og hætte, hvorpå skrå hovedklædning. 
Han vender sig mod den første gruppe. Ikke 
identificeret i litteraturen. Dernæst konge (D5) 
med lokket, halvlangt skæg og kåbe over høj-
halset underklædning og komulesko. Han bøjer 
hovedet mod den centrale Kristusfigur og står 
samtidig med åbne hænder, som om han har 
fattet om en genstand, måske en harpe. Der er 
dog ingen synlige spor efter eventuelt attribut. 
Siden Høyen, 1830 kaldt David, jfr. også Schön. 
Til højre ses en langskægget mand (D6), der 
træder et stort skridt frem. På hovedet stofrig 
baret med øreklapper; oksemulesko. Højre hånd 
er løftet imod den korsfæstede. Siden Høyen, 
1830 benævnt Abraham. I baggrunden anes en 
mand (D7) med hætte over hovedet, vendt mod 
centrum. 

Tredje gruppe (jfr. fig. 364) viser fem perso-
ner, foruden tre småengle, hvoraf den midterste 

Fig. 365. Fjerde og femte gruppe i midtskabets tredje række fra neden (D13-21, s. 489f.). LL fot. 1982. - Fourth 
and fifth groups in the third row of the corpus (D13-21). 

er iklædt en kjortel. Yderst til venstre ses den 
bagudvendte profil af en mand (D8) med spids 
hætte over folderig kåbe med skulderslag. Ui-
dentificeret. Herefter Moses (D9), utvetydigt ka-
rakteriseret med horn og Lovens Tavler, hvorpå 
majuskelindskrift, dog tilsyneladende uden me-
ning (jfr. s. 508). Iklædt folderig kappe over an-
kellang kjortel; oksemulesko. Ved Moses' side 
er Johannes Døberen (D10) med halvlangt lok-
ket hår, nøgen overkrop, dragt af kamelhud og 
lammet på en bog, liggende for fødderne. Med 
løftet højre hånd og udstrakt venstre viser han 
ned mod dette. Bag Moses står skægløs mand 
(D11) med halvlangt hår og huelignende hoved-
beklædning. Samtidsdragt. Yderst til højre er 
skægget mand (D12) iført turbanlignende ho-
vedbeklædning med nedhængende øreklapper. 
Med højre hånd løfter han en flig af en kåbe 
(Johannes Døberens ?). 

Fjerde gruppe (jfr. fig. 365) består af fire fi-
gurer. Yderst til venstre mand (D13) med halv-
langt glat hår og kort skæg, samtidsdragt. Ingen 
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hænder vist. På Behrends' tegning fig. 346 er 
ved denne figur med spinkel streg tegnet omrids 
af økse eller hellebard på stage, hvis skaft ind-
snævres nedadtil. Spor efter denne genstand ses 
dog ikke. Viborg tolkede ud fra øksen figuren 
som Matthæus, mens Høyen, 1865 - tilsynela-
dende uden hensyntagen til attributtet - foreslog 
Andreas, en identifikation, der siden er fulgt. 
Dernæst en mand (D14) med lokket skæg og 
hår, samt delvis skaldet isse. Nøgent underben 
og fod, der træder et stort skridt frem, under 
folderig dragt med underkjortel og bredkravet 
kåbe. Imellem højre og venstre hånd ses på fig. 
346 fragmenter af stavformet attribut, som 
Magnus Petersen rekonstruerede som en nøgle 
på grundlag af Høyens tolkning (Høyen, 1830) af 
figuren som Peter. Denne identifikation sand-
synliggøres af mandens fysiognomi, placerin-
gen nær Paulus samt paralleliteten med Schön, 
(jfr. også s. 534, 671). Behugget i højre side, vel 
af pladshensyn. Paulus (D15) er umiskendelig 
ved sin skaldepande, det lange, viltre skæg og 
sværdet, hvis greb og sværdknap endnu ses 
fig. 346, mens parérstang og klinge er sekun-
dært påsat. Iklædt kåbe med poseærmer over 
knælang underklædning og nøgne ben. Identifi-
kationen som Paulus blev tidligst fastslået af 
Høyen, 1830, jfr. også Schön og s. 671. Gruppens 
fjerde person (D16), der har halvlangt, lokket 
hår og folderig dragt med åbentstående høj 
krave, er utvetydigt karakteriseret som evange-
listen Johannes med kalken i venstre hånd; med 
højre hånd gør han en velsignende gestus oven 
over denne. Ligesom Peter stærkt behugget, her 
på venstre skulder.367 

Femte gruppe (jfr. fig. 365) omfatter fem per-
soner. Yderst til venstre Jakob den ældre (D17), 
bærende pilgrimshat med opsmækket skygge 
og ibskal, samt pilgrimsstav. Sidstnævnte er en-
ten rekonstrueret af Magnus Petersen på grund-
lag af et ældre fragment eller måske alene sup-
pleret med øvre og nedre led. Med ryggen til 
Jakob træder en barbenet mand (D18) frem mod 
sidemanden, støttende sig på stav. Hans kort-
klippede, skægløse fysiognomi ses i profil. Fol-
derig knælang dragt med store posede ærmer og 
nedhængende, knudebundne snipper på over-

klædning. Nøgne ben. Af Høyen, 1865 betegnet 
»Thomas med lansen«. Blandt andre apostle 
med stavformede attributter turde også Jakob 
den Yngre med valkestokken eller Filip med 
stavkorset nævnes som muligheder. Gruppens 
tredje figur fra venstre (D19) bøjer hovedet med 
langt hår og skæg mod D18. Voluminøs kappe 
over underklædning, nøgne fødder. I højre hånd 
holdes kort stav, fragment af attribut, der for-
oven har været forsynet med takket led som del 
af nøgle eller snarere en sav(?) (jfr. fig. 346).368 I 
sidstnævnte fald kunne figuren tolkes som Si-
mon. Siden Høyen, 1865 har attributtet været 
udlagt som fragment af valkestok og figuren 
været betegnet Jakob den Yngre. Yderst to hæt-
teklædte mænd (D20-21) i samtale med tredje-
mand fra rækkens sidste gruppe. 

Denne består af fem personer, foruden to dyr 
(jfr. fig. 356). Gruppen af samtalende afsluttes 
med yngre, skægløs mand (D22) med halvlang, 
glat pagefrisure. Til højre for ham en langskæg-
get mand (D23) med skaldepande, iklædt bred-
kravet kåbe. I højre hånd sekundær økse eller 
hellebard. Siden Beckett, 1895 tolket som Mat-
thæus, der dog også er nævnt i forbindelse med 
D13. Alternativer var apostlen Judas Thaddæus 
eller Matthias. Ikke identificeret af Høyen. 
Vendt mod mand (D24) med halvlangt hår og 
fyldige ansigtstræk, iført knælang dragt med 
folderige ærmer, hvorover glat, harnisklignende 
klædning. Nøgne ben. I venstre hånd rest af en 
stav eller en bogrulle. Alene af Høyen, 1865 be-
tegnet Matthæus. Foran ham ses løve og okse, 
liggende på bog, attributter for evangelisterne 
Markus og Lukas (jfr. også Schön og s. 671). De 
to nærmeststående figurer (D23 og 24) kunne 
derfor opfattes som disse evangelister og D24's 
attribut tolkes som en bogrulle. Evangelisten Jo-
hannes er tidligere vist (D16) og muligvis også 
Matthæus (D13 eller D19). Yderst ses to engle 
(D25 og 26), begge med gyldne kugler i hæn-
derne, antagelig repræsentanter for det femte 
englekor, magterne (virtutes), jfr. ovf. og Schön. 

Den øverste række (fig. 345, 356, 366, E1-16), 
der i midten viser Marias himmelkroning, om-
givet af engle med musikinstrumenter og lidel-
sesredskaber, består af fem blokke. Heraf rum-
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Fig. 366. Marias himmelkroning med Kristus og Gudfader. Midtskabets øverste række (E7-9, s. 490f.). LL fot. 
1982. - The Coronation of the Virgin by Christ and God the Father. Top row of the corpus (E7-9). 

mer de to yderste alene en enkelt figur. Gen-
nemsnitlig højde, bortset fra de to sidefigurer, 
95 cm. Englene har ensartede frisurer og klæde-
dragt, der med dalmatikalignende overkjortler 
over underklædninger (messeskjorter?) mulig-
vis kan tolkes som liturgiske dragter i lighed 
med flere af de ovf. beskrevne engle. Kun to 
bærer fjerbesat harnisk. Yderst til venstre en en-
gel (El), 50 cm høj. Har med begge hænder fat-
tet om nu forsvundet genstand, måske musikin-
strument, lidelsesredskab eller muligvis en bog, 
svarende til det andet englekor, seraferne, jfr. 
Schön. Anden gruppe fra venstre omfatter fem 
store engle (E2-6), foruden to småengle, hvoraf 
én er påklædt og tilbedende samler hænderne. 
Muligvis som hos Schön vist som repræsentant 
for keruberne, omend hos denne med et hjerte 
som attribut. En engel (E2) holder med begge 

hænder den lodrette stamme af Kristi kors, 
mens en mindre engel (E3) støtter korstræets 
vandrette led. Begges voluminøse kjortler blæ-
ser ud i store, dybe foldekast. Ovenover korset 
er en gruppe på tre engle (E4-6). Af disse er én 
(E5) udstyret med lut og iklædt fjerharnisk. 

Hovedgruppen (fig. 366) omfatter tre figurer, 
foruden ni småengle, der boltrer sig i de ned-
hængende draperifolder. I midten knæler jomfru 
Maria (E7) med hænderne samlet i bøn. Det 
lange hår er skilt på midten og falder i tykke, 
krøllede lokker ned over skuldrene, en enkelt 
lok ligger diagonalt henover brystet. Dragten 
har v-formet udskæring og vide, folderige ær-
mer over underkjortel med snævre ærmer. Klæd-
ningen er samlet med bånd i taljen og falder i 
kaskader af stof ned over småenglene. Oven-
over ses Kristus og Gudfader, der kroner Maria. 
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De to sidder på en fælles trone, markeret med de 
to balusterformede, leddelte endestolper. Ryg-
lænet dækkes af draperi. Kristus (E8) har nøgen 
overkrop med markeret sidevunde. Legemets 
nedre dele er dækket af folderig kappe, der lader 
højre ben frit og er ført bag kroppen. En bred 
flig ligger hen over venstre arm. Det skulder-
lange hår er delt på midten, ligesom det tilspid-
sede hageskæg. Med venstre hånd fatter han om 
en tak på Marias krone, hvis placering at dømme 
efter Behrends (fig. 345) har været lavere og mere 
vandret, således at den nedre kant delvis har 
støttet på Kristi fremstrakte højre hånd. Venstre 
fod hviler på en firdelt jordklode, mens den 
højre - i en noget akavet stilling - støtter på en 
flig af kappens draperi. Ved Kristi side troner 
den langskæggede Gudfader (E9) med tiaralig-
nende, tilspidset bøjlekrone (mindst to af bøj-
lerne er sekundære, jfr. fig. 345) over hætte med 
kuglebesatte øreklapper. Rigt udsmykket kor-
kåbe, svarende til pavefigurerne (C10 og C16) 
over en klædning med halvlange, posede ærmer 
og underkjortel, samlet om håndled med smal 
manchet. Højre hånd fatter om kronering, mens 
venstre viser hen mod Maria. Den højre nøgne 
fod hviler på firdelt jordkugle, svarende til den 
førnævnte.369 

Englegruppen til højre består af seks figurer, 
foruden tre småengle, heraf én påklædt og med 
hænderne samlet i bøn, ligeledes muligvis en ke-
rub (jfr. ovf.). To engle (E10 og 11) holder mar-
tersøjlen, hvis øverste del er afskåret (oprinde-
ligt?). Englen foroven (E11) er iført fjerbesat, 
hoftelang overkjortel, hvorfra vinge udgår. 
Øverst til højre er tre engle (E12-14) bøjet over 
nodebog. I modsætning til de øvrige bærer eng-
len yderst til højre (E14) en kåbe over sin klæd-
ning. Gruppens sidste figur (E15) spiller på lut. 
Dennes og de to førstnævnte engles draperier er 
udspilede i store foldekast. 

Sidste figur i rækken (E16), iklædt dragt som 
El , knæler med højre hånd samlet om stavlig-
nende fragment, ligesom den venstre synes at 
have haft musikinstrument, et lidelsesredskab 
eller måske snarest som hos Schön en vægt, hvil-
ket ville karakterisere denne som repræsentant 
for det tredje englekor, tronenglene (throni). 

Seks mindre figurer (fig. 367, I-VI) er i midt-
skabet indsat ved tavlens lodrette småsøjler. 
Højde ca. 20 cm. Øverst i hver række er kvinde, 
herunder to mænd. Ud for nederste tværgren i 
tavlens rankeværk er til venstre skægløs mand 
(I) med flad baret og iklædt fodlang kåbe med 
bred krave. I højre hånd en bog, venstre er løftet 
i talegestus (?). Af både Høyen, 1865 og Beckett, 
1895 betegnet profet, ligesom figuren til højre 
(II), langskægget mand i tilsvarende dragt. Han 
gestikulerer med begge hænder, der ikke synes 
at have holdt noget attribut. 

Ved mellemste gren er til venstre skægget 
mand med ørelangt hår, iført folderig kåbe med 
bred krave. Mellem hænderne en åben bog og et 
attribut, hvoraf et stavlignende fragment ses fig. 
346. Af Høyen, 1865 og Beckett, 1895 betegnet 
Andreas. Overfor ses til højre ung, skægløs 
mand med pagehår (IV), iklædt gejstlig dragt. 
Mellem hænderne holder han draperi, muligvis 
med stenlignende genstand. Af Høyen, 1865 be-
tegnet engel eller S. Stefanus, af Beckett, 1895 Jo-
hannes evangelisten. Denne er dog også gen-
givet i hovedfeltet (D16). 

Ved øverste gren er til venstre figur, antagelig 
en kvinde (V), indhyllet i kåbe med hætte, der 
dækker hovedet, måske nonnedragt. Hun hol-
der fad med to brød (?), ved foden en lille 
krukke. Af Høyen, 1865 tolket som S. Felicitas 
med vand og brød, af Beckett, 1895 benævnt S. 
Elisabeth med to brød og vandkrukke. Overfor 
er ung kvinde (VI) med udslået hår, hvorpå kro-
nelignende hovedbeklædning. Højre hånd løftet 
(i talegestus?), mens venstre opløfter flig af kap-
pens draperi (blomster?). Hidtil uidentificeret 
jomfruhelgen, muligvis af fyrstelig rang. 

Sidefløjenes skulpturer (fig. 356, 368-75). Hver 
fløj er med lodrette og vandrette lister delt i otte 
felter med indsatte relieffer (84x67 cm). De i alt 
16 relieffer (relief nr. 1-16) indrammes hver af 
en fladbuet arkade, båret af snoede grensøjler 
og foroven indfiltret i bladværk. I fem af arka-
derne (relief nr. 10-12, 14-15) dannes bueslaget 
dog - mere eller mindre klart markeret - af 
spinkle grene, hvorfra udgår bladværk, der i 
midten er sammenføjet i en diminutiv konsol 
(nr. 10-12). 
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Fig. 367. Søjlefigurer fra midtskabets lodrette sidepiller (I-VI, s. 492). Her er figurerne vist i følgende række-
følge: Fra venstre V, III, I, II, IV, VI. LL fot. 1982. - Figures from the vertical side-pillars of the corpus (I-VI). Here the 

figures are shown in the following sequence: from the left, V, III, I, II, IV, VI. 

De 32 søjler er forsynede med baser og kapi-
tæler, der indbyrdes er rigt varieret med for-
skellige versioner af kugleformede og profile-
rede baser, samt profilerede kapitæler. På samme 
måde har søjleskafterne, der dannes af sammen-
snoede grene, mindst tre forskellige udformnin-
ger. I forsøget på at aflæse et kompositionelt 
mønster i rammernes udformning må man tage 
i betragtning, at visse søjlepar tilsyneladende er 
ombyttede eller helt fornyede ved Magnus Pe-
tersens restaurering.370 Også arkadegitrene er 
supplerede med flere enkeltdele. Hvorvidt deres 
placering er den oprindelige, lader sig dog ikke 
sikkert afgøre. En nummerering på gitrene sva-
rer ganske vist til de tilhørende relieffer, men er 
formentlig af yngre dato (jfr. s. 504). 

Relieffernes fremstillinger begynder kronolo-
gisk i nordre fløjs øverste venstre hjørne og vi-
dereføres fra venstre mod højre tværs over 
begge fløje, afsluttende i søndre fløjs nederste 
højre hjørne (jfr. fig. 356, 1-16). Beskrivelsen 
følger samme rækkefølge. I forbindelse med 
Magnus Petersens restaurering 1885-86 tilføje-
des en række manglende enkeltheder. Under 
omtalen af de enkelte relieffer anføres mulige, 
anvendte stikforlæg. Som allerede tidligt er-
kendt af Høyen (s. 465) og siden bekræftet af 
senere iagttagere, gjorde Claus Berg og hans 
værksted flittigt brug af grafiske forlæg, vigtigst 
de træskårne og kobberstukne passionsserier af 

Lucas Cranach den Ældre (træsnitserie af Passio-
nen (1509), herefter Cranach, Passion) og Al-
brecht Dürers (de såkaldte »Lille Passion« og 
»Store Passion«, begge udsendt som træsnit 
1511, samt den »Lille Kobberstikpassion«(1507-
12), herefter Dürer, Lille Passion; Dürer, Store 
Passion; Dürer, Lille Kobberstikpassion). For en 
samlet redegørelse for brugen af grafiske forlæg, 
jfr. s. 533f. 

Relief nr. 1: Fodvaskningen og Nadveren (fig. 
368). Fremstillingen kombinerer to hændelser 
fra lidelseshistorien. Scenen er indsat i interiør 
med bjælkeloft, hvis linjer perspektivisk løber 
sammen mod Kristus - relieffets indholdsmæs-
sige og kompositoriske midtpunkt. En roset 
smykker loftet over hans hoved. I forgrunden 
knæler Kristus med opkiltet kjortel og nøgne 
fødder, i færd med at vaske Peters fod i et vand-
fad. Bag Kristus står en ølkande. I baggrunden 
er 11 apostle samlet med Kristus om nadverbor-
det, hvorpå et fad med påskelammet, brød og et 
bæger. Forrest til venstre ses Judas med penge-
pung, mens Johannes er vist i Kristi favn. 

Som forlæg for fodvaskningen samt for Kri-
stus og Johannes i nadverscenen er benyttet træ-
snit fra Dürer, Lille Passion,371 

Relief nr. 2: Bønnen i Gethsemane (fig. 368). 
Eksteriør med terrænformede græsformationer, 
en mur og et porthus. Kristus knæler i mellem-
grunden med udbredte arme (hænderne tilsat) 
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Fig. 368. Fodvaskningen, Nadveren og Bønnen i Gethsemane. Relief nr. 1-2, nordre sidefløj (s. 493f.). LL fot. 1982. 
- Christ washing the feet of the Disciples, the Last Supper and the Agony in the Garden. Reliefs no. 1-2, north side-wing. 

og ansigtet vendt mod den korsbærende engel, 
der kun anes bag indramningen. På klippeblok 
under denne står kalken. I forgrunden de tre so-
vende apostle, Peter udstyret med krumsværd. I 
baggrunden bevæger en skare mænd sig ind 
gennem porten, andre ses bag muren eller i færd 
med at klatre over den. 

Fremstillingen af Kristus kunne være afledt 
fra Cranach, Passion, muligvis også Jacob og til-
dels Johannes, hvis stilling dog er nærmere be-
slægtet med Johannes i Dürer, Store Passion. Pe-
ters figur kunne være inspireret af, om end ikke 
direkte kopieret fra, Martin Schongauers Kob-
berstikpassion fra c. 1475.372 

Relief nr. 3: Tilfangetagelsen (fig. 369). Eks-
teriør, dog med antydet stjernehvælv. Kristus 
pågribes brutalt af vagterne. I forgrunden an-
griber Peter med hævet krumsabel (klingen til-
sat) den liggende Malkus. Bag dennes hoved en 
uregelmæssig firkantet genstand (lygten?). I 
baggrunden ses Judas med pungen samt to vagt-
poster, den ene med tilsat spyd. 

Den liggende Malkus er beslægtet med gen-
givelsen i Dürer, Lille Passion, mens Peter i sin 
bevægelse snarere er afledt af Dürer, Store Pas-
sion. 

Relief nr. 4: Kristus for ypperstepræsten Kaj-
fas (fig. 369). Interiør med bjælkeloft, i bag-
grunden rundbuet portal. To vagtposter har ført 
Kristus med bundne hænder foran Kajfas' trone. 
Denne, der bærer halvmåneprydet biskopmitra, 
sønderriver med begge hænder sin klædning. 

Ypperstepræsten er afledt fra træsnit i Dürer, 
Lille Passion,373 mens den stående bøddel til ven-
stre for Kristus genfindes spejlvendt i Cranach, 
Passion. 

Relief nr. 5: Bespottelsen (fig. 370). Interiør 
med rundbuet åbning og gesimsprydet sidevæg 
med håndklædestativ. Den siddende Kristus 
med tilbundne øjne plages og forhånes af seks 
bødler, der slår og river i ham, tuder med krum-
horn i hans øre og oversprøjter ham med væske 
fra to bøtter. 

Enkeltheder i stillingsmotiver (Kristus, bød-
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Fig. 369. Tilfangetagelsen og Kristus for ypperstepræsten Kajfas. Relief nr. 3-4, søndre sidefløj (s. 494). LL fot. 
1982. - Christ taken into Captivity and Christ before the High Priest Caiaphas. Reliefs no. 3-4, south side-wing. 

Fig. 370. Bespottelsen og Hudfletteisen. Relief nr. 5-6, nordre sidefløj (s. 494f.). LL fot. 1982. - The Mocking of 
Christ and the Flagellation. Reliefs no. 5-6, north side-wing. 
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Fig. 371. Tornekroningen med den anden forhånelse og Ecce Homo. Relief nr. 7-8, søndre sidefløj (s. 496). LL 
fot. 1982. - Christ crowned with Thorns, the Derision and Ecce Homo. Reliefs no. 7-8, south side-wing. 

del, der holder ham, bøddel med krumhorn og 
bøddel, der løfter hånd til slag) genfindes i Dü-
rer, Lille Passion.374 

Relief nr. 6: Hudflettelsen (fig. 370). Interiør 
med søjlebåret hvælv. I centrum martersøjlen, 
hvortil Kristus er bundet. Han hudflettes af tre 
bødler, mens to hjælpere binder ris og spotter 
ham. Pilatus med turban og stav i hånden over-
værer handlingen sammen med en ledsager. 

Den knælende, risbindende bøddel er mht. 
stillingsmotivet beslægtet med den tilsvarende 
figur i Dürer, Lille Passion.375 

Relief nr. 7: Tornekroningen og den anden 
forhånelse (fig. 371). Hvælvet interiør med 
spidsbuede vinduer. Den kappeklædte og torne-
kronede Kristus forhånes af fem bødler, de to 
yderst til højre med sekundært tilsatte stave. 
Også Kristus synes oprindelig at have fattet om 
stav (rørscepter?) med højre hånd. Fra baggrun-
den iagttages scenen af Pilatus sammen med en 
ledsager.376 

Lighedspunkter med stikforlæg er ikke iøjne-

faldende, bortset fra den liggende forgrundsfi-
gur, der - dog med ryggen mod beskueren samt 
anden udformning af dragt, hår og skæg - ses 
hos Cranach.377 

Relief nr. 8: Ecce Homo (fig. 371). Interiør 
med bjælkeloft og rundbuet dør. På et podium 
med lav balustrade fremvises Kristus af Pilatus 
og ledsager, mens folkemængden, omfattende 
seks voksne og to småbørn, gestikulerende bi-
våner scenen. 

Der er lighedspunkter, men ikke nøje identi-
tet med Kristus og Pilatus, samt med de to små-
børn i Cranach, Passion.378 

Relief nr. 9: Håndvaskningen (fig. 372). Inte-
riør med perspektivisk bræddeloft. Kristus, der 
er uden tornekrone, føres dybt krumbøjet bort. 
Tronende på halvcirkulært podium vasker Pila-
tus hænder; han bærer et turbanlignende hoved-
tøj med vingeformede øreklapper. 

Scenen, der i henhold til den bibelske krono-
logi burde have været vist efter Bespottelsen 
(Matt. 26, 67 og 27, 24), ses almindeligt i sen-
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Fig. 372. Håndvaskningen og Korsbæringen. Relief nr. 9-10, nordre sidefløj (s. 496f ) . LL fot. 1982. - Pilate 
washing his hands and the Carrying of the Cross. Reliefs no. 9-10, north side-wing. 

middelalderens passionsserier som afslutning på 
gengivelserne af Kristi domfældelse.379 

Gruppen med Pilatus og de to ledsagere har 
mht. komposition og stillingsmotiv en vis lig-
hed med Dürer, Lille Passion.380 

Relief nr. 10: Korsbæringen (fig. 372). Eks-
teriør, hvor Jerusalems byport er antydet i bag-
grunden. Kristus ligger udstrakt, segnet under 
korsets vægt. To bødler bøjer sig over ham, 
mens Veronica til venstre fremviser sin svede-
dug med Kristi tornekronede åsyn. Til højre løf-
ter Simon af Kyrene korstræet. I baggrunden 
Maria og Johannes, der forhånes af vrængende 
mand. Yderst til venstre overværes scenen af Pi-
latus til hest sammen med en ledsager. 

Kompositionen har i spejlvendt udgave min-
delser om Cranach, Passion, navnlig mht. den 
sammensunkne Kristus og bødlen til højre. Men 
til Veronica og gruppen med Maria og Johan-
nes, der hånes, er anvendt andre forlæg.381 

Relief nr. 11: Korsnaglingen (fig. 373). Eks-
teriør, omend med hvælv angivet. Kristus ligger 

udstrakt på korset, mens den ene hånd pånagles. 
Mand med klud i højre hånd og skål i venstre 
tilbyder ham noget at drikke. I forgrunden til 
højre stående vagt med spyd (spydsod sekun-
dær). I baggrunden segner Maria, støttet af Jo-
hannes og kvinde. Tre tilskuere ses bagved. 

Det diagonalt placerede kors, den stående 
bøddel og - navnlig - forgrundsdetaljen med 
tømrerværktøjet er direkte inspireret af Dürer, 
Lille Passion.382 

Relief nr. 12: Begrædelsen (fig. 373). Ekste-
riør med kvaderopbygget mur (klippegraven). 
Kristi afsjælede legeme støttes af Johannes, 
mens Maria hændervridende betragter sønnen, 
og Maria Magdalene løfter hans venstre hånd. 
Bagved Nikodemus og Josef af Arimatæa med 
Kristi tornekrans, samt kappeklædt skikkelse, 
vel en kvinde. 

Kristi afsjælede legeme og Maria Magdalene 
er beslægtet med, men langtfra direkte kopier af 
Cranach, Passion, hvorimod Johannes og Maria 
snarere svarer til Dürer, Store Passion.383 
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Fig. 373. Korsnaglingen og Begrædelsen. Relief nr. 11-12, søndre sidefløj (s. 497f.). LL fot. 1982. - Christ fastened 
to the Cross and the Lamentation. Reliefs no. 11-12, south side-wing. 

Relief nr. 13: Kristus i Dødsriget (fig. 374). 
Hvælvet interiør med fladbuet vindue. Kristus, 
der er nøgen bortset fra kappe, træder med 
korsstav i højre hånd Helvedes Port under fode. 
Under den nedfaldne dørfløj ses djævel; på 
hvælvet over porten tilsvarende djævel. Med 
venstre hånd griber Kristus en ældre skægget 
mand, mens en yngre figur med foldede hænder 
ser til. Til venstre for Kristus ses en kappeklædt 
mand med lokket hår og skæg, vel Johannes 
Døberen. Med højre hånd (tilsat) viser han hen 
imod Kristus. Bagved står det første menneske-
par, Adam og Eva, begge vist nøgne.384 

Relief nr. 14: Opstandelsen (fig. 374). Hvæl-
vet interiør. Den nøgne Kristus, kun iført fol-
derig kappe, står på sarkofagen. I hånden kors-
stav (nedre del sekundær). To af de i alt fire vag-
ter løfter forundret hovedet af deres slummer, 
den i forgrunden liggende bevæbnet med sværd 
(klinge sekundær). 

Den stående Kristus på sarkofagen, der er for-
synet med ring på låg og forseglingsmærke på 
den ene kortende, genfindes hos Dürer, både i 

Lille Passion og Lille Kobberstikpassion. I sidst-
nævnte ses også den sovende soldat ved sarkofa-
gens højre langside.385 

Relief nr. 15: Kristi himmelfart (fig. 375). 
Eksteriør, omend med antydet hvælv i baggrun-
den. Kristus, iklædt samme dragt som i relief nr. 
13 og 14, står på højdedrag med kappen flag-
rende i en stor bue over hovedet. Han omgives 
af apostlene, der i bevægelse og mimik udtryk-
ker forskellige grader af forundring og ophid-
selse. 

Kristi stillingsmotiv gentages fra den foregå-
ende scene og kan være inspireret af de før-
nævnte forlæg.386 

Relief nr. 16: Pinseunderet (fig. 375). Hvælvet 
interiør. Maria med bog i hånden er omgivet af 
siddende og stående apostle. Blandt disse ud-
skiller sig særligt en mand i højre forgrund, der 
med en usædvanlig fysiognomi og hænderne 
samlet i andagt knæler ved Marias fødder.387 

Predellaens skulpturer (fig. 376-81, 407, 412, 
541). Predellaen er i lighed med midttavlen ind-
delt i tre afsnit ved hjælp af søjlebårne baldaki-
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Fig. 374. Kristus i Dødsriget og Opstandelsen. Relief nr. 13-14, nordre sidefløj (s. 498). LL fot. 1982. - The 
Harrowing of Hell and the Resurrection. Reliefs no. 13-14, north side-wing. 

Fig. 375. Kristi himmelfart og Pinseunderet. Relief nr. 15-16, søndre sidefløj (s. 498). LL fot. 1982. - The 
Ascension and the Pentecost. Reliefs no. 15-16, south side-wing. 
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Fig. 376. Kongefamiliens mandlige medlemmer (P2-5, s. 501f.). Udsnit fra predellaen. Fra højre mod venstre 
ses: Kongerne Hans og Christian II, efterfulgt af prinserne Frans og Hans. LL fot. 1982. - The male members of the 
royal family (P2-5). Detail from predella. From right to left: King Hans, King Christian II, Princes Frans and Hans. 

ner, formet som stjernehvælv. Disse er foran 
indrammet af trekløverbuer, omsluttet af sam-
mensnoede grene med fliget bladværk. De en-
kelte afsnit er af uens bredde, idet det midterste 
er smallest og trekløverbuen tilsvarende så sam-
menpresset, at den i form nærmer sig en he-
steskobue. Arkaderne hviler på søjler med sam-
mensat, stavværksprydet postament, snoede, 
midtdelte skafter og bladsmykkede kapitæler, 
mest udarbejdede på det midterste søjlepar. Pre-
dellaens sidevanger har yderligere et fantasifuldt 
formet søjlepar med stavværksprydet posta-
ment i to afsæt, snoet skaft med bøjleprydet 
midtknop og glat trapezkapitæl, kronet af kors-
blomstsmykket fiale. Som rammeværket frem-
træder i dag, er væsentlige dele nytilsætninger, 
hovedsagelig af Magnus Petersen.388 

I predellaen ses i centrum Kristus, vist som 
Smertensmand. Han flankeres af kongefamili-
ens knælende medlemmer, mændene til venstre 

og kvinderne til højre. Feltet omfatter i alt otte 
figurer (P1-8), skåret i fire egeblokke. Højden er 
mellem 70 cm (gruppen med Hans og Christian 
II) og 65 cm (kvindernes grupper); heraf er Kri-
stusfiguren 67 cm høj. 

I midten fremviser den tornekronede Smer-
tensmand (fig. 380, P1) sine vunder. Et folderigt 
lændeklæde, hvis ender afsluttes i to opblæste 
buer, er svøbt omkring den spinkle krop. Højre 
hånd er løftet, den venstre strakt nedad, begge 
med blottede håndflader. Kroppens muskulatur 
er detaljeret skildret, idet dog proportionerin-
gen af underkroppen synes fortegnet i forhold 
til overkroppen. På samme måde virker benenes 
og navnlig føddernes drejning unaturlig. 

Kristusfiguren er centrum for sidefigurernes 
andagt. Alle figurer er portrætter af medlemmer 
af det danske kongehus, såvel afdøde (kong 
Hans og prins Frans) som levende (prins Hans, 
dronning Christine, dronning Elisabeth og kur-
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Fig. 377. Kongefamiliens kvindelige medlemmer (P6-8, s. 503f.). Udsnit fra predellaen. Fra venstre mod højre 
ses: Dronningerne Christine og Elisabeth samt kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg. LL fot. 1982. -The female 
members of the royal family (P6-8). Detail from predella. From left to right: Queen Christine, Queen Elisabeth, Elisabeth, 
electress of Brandenburg. 

fyrstinde Elisabeth) fra den tid, altertavlen ud-
førtes. 

Mandssiden består af to sammenføjede grup-
per eller træblokke, limet og tappet sammen 
mellem de to forreste og de to bageste personer. 
Forrest knæler skægløs (brunlige skægstubbe 
antydet i staffering) mand (fig. 376, 541, P2) 
med skulderlangt, lokket, gråstafferet hår. På 
hovedet krone over klæde med kugleformet 
vedhæng. Folderig kåbe med bred krave over 
underklædning med høj, opstående flip og ær-
mer, samlet om håndled med smal manchet. En 
opskubbet flig af kappen lader en oksemulesko 
synlig; hænderne er samlede i bøn.389 På højre 
tommel- og lillefinger er en glat guldring. En 
svær, flettet gylden kæde hviler på skulderen; 
kæden har et vedhæng i form af et ovalt 
smykke, besat med en firkantet sten, der om-
gives af 13 perler og forneden afsluttes med kug-
leformet led. I kilderne siden 1593 (jfr. s. 460) 

nævnt som kong Hans. Bag ham knæler - mere 
foroverbøjet - en mand (fig. 376, 378, P3) med 
ørelangt, lokket hår og halvlangt fuldskæg. På 
hovedet krone som kong Hans over klæde, dog 
uden vedhæng. Folderig kappe med bred ned-
faldende krave og vide ærmer over højhalset un-
derklædning med posede ærmer. Hænderne er 
samlede i bøn, idet fingerspidserne dog kun let 
berører hinanden. Glatte ringe på højre hånds 
tommel-, ring- og lillefinger. Om halsen bæres 
en svær flettet guldkæde uden vedhæng. Siden 
1593 betegnet som Christian II (s. 460). 

Den bageste gruppe omfatter to yngre perso-
ner, udskåret af en enkelt blok. Forrest knæler 
en ung mand eller stor dreng (fig. 376, 379, P4) 
med skulderlangt, lokket hår. Han er iført knæ-
lang dragt med folderige ærmer, samlet i taljen 
med bælte. På den nedre dragtsøm anes frag-
menter af stafferet majuskelindskrift (jfr. s. 508) 
med en hentydning til den afbildedes navn eller 
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Fig. 378. Kong Christian II og dronning Elisabeth (s. 501). Detaljer af predellaens portrætfigurer. NE fot. 1994. -
King Christian II and Queen Elisabeth. Details from the portraits in the predella. 

en anråbelse af den hellige Frans. På det synlige 
ben bæres hose og komulesko. Hænderne, der 
er uden ringe, er samlede i bøn. En svær, flettet 
kæde uden vedhæng ligger over skulderen. Si-
den Resen, Lovbøger, 1684 betegnet Frans, yngre 
bror til Christian II og ligesom sine forældre be-

gravet i kirken. En ældre tradition benævner 
ham dog som »en søn af kong Hans, død hos sin 
søster i Lothringen« (1593) eller som Christian 
II's søn (!), hertug Franciscus (1623), jfr. s. 460f. 
Bagest en lille dreng (fig. 376, 381, P5) med 
endnu barnligt buttede ansigtstræk og kort, lok-

Fig. 379. Prins Frans og kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg (s. 503). Detaljer af predellaens portrætfigurer. 
NE fot. 1994. - Prince Frans and Elisabeth, electress of Brandenburg. 
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ket hår. Iklædt bredkravet kåbe med opbundne 
ærmer, samt højhalset underklædning med po-
sede ærmer og komulesko; svær flettet kæde om 
hals, alt svarende til Christian II's dragt. De 
ringløse hænder er samlede i bøn. Siden Resen, 
Lovbøger, 1684 nævnt som Hans, Christian II's 
ældste søn. En ældre tradition betegner ham dog 
Frans (1593), eller en (ikke navngivet) søn af 
Christian II (1623), (jfr. s. 460f.). Figuren udgør 
et asymmetrisk fjerde led i venstre gruppe, der 
som den højre omsluttes af tre baldakinbuer. 
Der er dog ingen synlige spor efter, at barnet 
skulle være en sekundært udført tilføjelse. 

I kvinderækken er to grupper, udskåret i to 
blokke, adskilt mellem anden og tredje figur fra 
venstre. Forrest knæler en ældre kvinde (fig. 
377, 412, P6) med krone på folderigt enkeslør, 
der sammen med halslin delvis tilhyller ansigtet. 
Vid kappe over kjole med v-formet udskæring, 
hvorunder skimtes underklædning; folderige 
ærmer, samlet med smal manchet ved håndled. 
Hænderne (sekundære, før Magnus Petersen) er 
samlede i bøn. Bortset fra ringe (svarende til op-
rindelige?) på venstre hånds tommel- og ring-
finger samt på højre hånds tommelfinger bærer 
hun ingen smykker. Siden 1593 betegnet Chri-
stine, kong Hans' dronning. Bag hende knæler 
yngre kvinde (fig. 377, 378, P7) med krone på 
perlesmykket hue og slør i nederlandsk eller 
fransk stil.390 Folderig overkjole med firkantet 
halsudskæring og vide ærmer, hvorunder ses 
underklædning med posede ærmer, rynket ved 
håndled. Hænderne (sekundære?) er samlede i 
bøn. Ringe på venstre hånds ring- og lillefinger. 
Om halsen svær kæde med indsatte sten. Siden 
1593 angivet som Elisabeth eller Isabella, Chri-
stian II's dronning. 

Den yderste blok omfatter en enkelt figur, en 
knælende yngre kvinde (fig. 377, 379, P8) uden 
krone, men med håret dækket af net med bånd-
smykkede, oprullede fletninger eller bukler ved 
ørerne. Kjole med spids udskæring, nedfal-
dende, smal krave og store posede ærmer, der 
yderligere puffer ved håndled. Ring på venstre 
hånds lillefinger. Over skuldrene flettet kæde, 
svarende til mændenes. Siden 1593 betegnet Eli-
sabeth, kurfyrstinde af Brandenburg; datter af 

Fig. 380. Smertensmanden (PI, s. 500). Udsnit fra 
predellaen. LL fot. 1982. - The Man of Sorrows (P1). 
Detail from predella. 

Hans og Christine samt søster til Christian II. 
Der er intet spor efter en eventuel fjerde figur i 
denne gruppe.391 

Topfrise (jfr. fig. 352), 1886, udført af Magnus 
Petersen i henhold til forslag af november 1885 
(jfr. s. 524). Opsat på midtskabets vandrette 
overplanke og udformet som lav blad- eller lil-
jefrise med skiftevis store og små korsblomster 
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eller liljelignende ornamenter, hvilende på pro-
fileret liste. 

Hængestykker (jfr. fig. 352), 1886, udført af 
Magnus Petersen (s. 525). Udskårne hjørner, 
formet som profilindrammede kvartcirkelslag 
og placeret under predellaens overplanke som et 
visuelt og statisk overgangsled mellem den 
smalle predella og den brede hovedtavle. 

Alterskabets staffering. 1976-83 var altertavlen 
genstand for en gennemgribende restaurering 
(jfr. s. 526), hvor ældre overmalinger og for-
gyldning i vid udstrækning fjernedes, og den 
oprindelige staffering søgtes retableret. For al-
terskabets vedkommende rekonstrueredes be-
malingen ud fra de bevarede spor, idet dog 
midtskabets og sidefløjenes udvendige lod- og 
vandrette sider fremtræder i træets naturlige 
farve, afrenset for sekundær kridtgrund og be-
maling. 

Væsentlige dele af alterskabet (midtskabets 
bagklædning, sideplanker og indvendige over-
planke, hulkele i sidefløje, predella, samt i de 
indrammende baldakiner, gitre og søjler) er li-
gesom de udskårne skylag i midtskabet dækket 
af en sekundær blåstaffering på et underlag af en 
oprindelig bemaling med azurit på grå eller sort 
bund. Predellaens bagklædning er delvis dækket 
af en kridering med en blåstaffering, hvorpå 
med skabeloner er præget et forgyldt granat-

æblemønster (fig. 381), alt rekonstrueret af 
Magnus Petersen, angiveligt ud fra fragmenter 
af en oprindelig mønsterbaggrund, præget på 
tyndt papir.392 De profilerede forkanter er for-
gyldte, idet midtskabets bundstykke bærer en 
forgyldning af en mørkere tone.393 Predellaens 
udvendige sider, overplankens underside samt 
bundstykket står med rødbrun staffering som 
oprindelig. 

Tegninger, mærker og indskrifter på alterskabet. 
Allerede under Magnus Petersens restaurering 
1885-86 og atter 1976-83 bemærkedes på sideflø-
jenes bagklædninger bag reliefferne forskellige 
tegninger, mærker og indskrifter, en del heraf 
formentlig oprindelige. Dog er disse, der i dag 
ikke står synligt, aldrig blevet systematisk regi-
streret. 

På begge fløje er med sort farve malet mar-
keringsmærker for reliefferne, henholdsvis stre-
ger i nord (fra én til otte, begyndende i øvre 
venstre hjørne) og cirkler i syd (fra én til otte, 
begyndende i nedre højre hjørne) (jfr. fig. 382-
83). Tilsvarende mærker findes på selve relief-
fernes bagsider, samt på gitrene. Mærkerne er 
tillige med en bred sortfarvet randstribe for 
hvert relieffelt malet ind over et antal skitser og 
indskrifter, udført med kridt og sølvstift eller 
blyant. De sidstnævnte hidrører sandsynligvis 
fra tavlens tilblivelsestid. Mere usikkert forhol-
der det sig mht. mærkningen.394 For skitsernes 
vedkommende synes disse i et enkelt tilfælde di-
rekte at have haft karakter af en arbejdstegning: 
udkast (fig. 382) til arkade med udskåret blad-
værk, svarende i dimensioner omtrent til det 
udskårne (nordfløj).395 Herudover ses bladknop 
på krum stilk (nordfløj), et hestehoved samt to 
karikaturlignende mandshoveder, dels vist en 
face og tilsyneladende med tværovale briller 
(fig. 383), dels i profil med overdreven stor næse 

Fig. 381. Prins Hans. Detalje af predellaens portræt-
gruppe. Bag prinsen anes mønsterbaggrund med gra-
natæblemønster, rekonstrueret af Magnus Petersen 
(s. 504). NE fot. 1994. - Prince Hans. Detail from the 
portraitgroup in the predella. Behind the prince is seen the 
patterned background with pomegranates, as reconstructed 
by Magnus Petersen. 
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Fig. 382. Skitse til udskåren ramme med bladværk, 
navneindskrift og nummereringsmærker fra bagvæg 
af nordre sidefløj (s. 504). Fra Bent Jacobsen, 1992. -
Sketch for carved frame with foliage, names and numerical 
marks from the rear wall of the north side-wing. 

(alle på sydfløj, bag relieffer nr. 11 og 16). På syd-
fløjen (bag relieffer nr. 9 og 13) anes endvidere 
tre summarisk tegnede våbenskjolde, et tomt(?) 
samt i feltet ovenover to skjolde, nederst skrå-
delt med toradsskaktavlet bjælke (fra venstre, 23 
cm højt), antagelig for et medlem af Rosen-
krantzslægten (jfr. fig. 383).396 Ovenover et li-
geledes skrådelt skjold (fra højre, 13 cm højt), 
vel gejstligt, med alterkalk i første felt og kryd-
sende stave (bispestave, nøgler?) i det andet (jfr. 
fig. 384).397 Endelig ses forskellige indskrifter, af 
hvilke to med minuskier turde være oprinde-
lige. På nordfløj under relief nr. 11 en tolinjet 

Fig. 384. Våbenskjold (gejstligt?) med kalk og to 
krydsende stave (s. 505). Infrarød optagelse af detalje 
fra bagvæg af søndre sidefløj, jfr. fig. 383. Efter Bent 
Jacobsen, 1992. - Coat-of-arms (of a prelate?) with chalice 
and two crossed staves. Infrared photo of details from the 
back of the south side-wing, cf. fig. 383. 

Fig. 383. Karikatur af mandshovede og våbenskjolde, 
formentlig for medlem af Rosenkrantzfamilien og 
muligvis for gejstlig (s. 504f.). Detalje fra søndre si-
defløjs bagvæg. Fra Bent Jacobsen, 1992. - Caricature of 
male head, and coat-of-arms, probably for a member of the 
Rosenkrantz family, possibly a prelate. Detail from the 
rear wall of the south side-wing. 
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Fig. 385. Indridsninger, antagelig udført o. 1540, kort 
efter reformationen, med prospekter af den o. 1542 
nedrevne S. Albani kirke og det o. 1534 ødelagte 
Næsbyhoved slot (s. 506, 517). Detalje af predellaens 
nordre sideplanke. NE fot. 1992. - Scratched carvings, 
probably c. 1540, depicting St Alban's Church, demolished 
c. 1542, and Næsbyhoved Castle, destroyed c. 1534. De-
tails from the north side-board of the predella. 

indskrift, formentlig navn: »Vl(?)n(eller t?)wine 
Degen«, og under det tilstødende felt (relief nr. 
12) en næsten ulæselig indskrift (fig. 543).398 

Spredt på både midtskabets, fløjenes og pre-
dellaens sekundære flader findes talrige graffiti, 
både malede og indridsede. Ældst, formentlig 
fra tiden omkring reformationen, er de to ind-
ridsede prospekter, der i henhold til de tilhø-
rende indskrifter viser S. Albani kirke (nedrevet 
efter 1542) og Næsbyhoved slot (ødelagt o. 
1534) på predellaens nordside (fig. 385).399 I det 
nordligste skab på predellaens bagvæg er to pa-
pirfragmenter (12,5x5,5 cm og 5,5x6,7 cm) 
med trykte sorte og røde minuskier. Den næsten 
ulæselige tekst, hvoraf anes »salmn(?)« hidrører 
muligvis fra en liturgisk tekst, måske med rela-
tion til altertjenesten. Fra 1600'erne er to kridt-
indskrifter på samme skabs bagvæg, begge med 
skriveskrift: »Iohannes H (.)?/ Søndagen 
An(n)o/ 1616 Matth(?)«, samt initialerne »IM(?) 
EH/An(n)o 163(5?)6«. På midtskabets bagside 
anes som de ældste indridsninger våben med 

trelinjet navneindskrift i versaler (»Naevsla/ 
ve(sammenskrevet)s ol/v«) og årstallet 1643, 
samt navnetræk i versaler og kursiv fra 4. nov. 
1693 (»Ianus Danielis Bergensis«). På predella-
ens sydligste skabslåge er adskillige navnetræk 
fra o. 1730 (fig. 386).4 0 0 

Skulpturernes staffering og forgyldning. Tavlens 
farvemæssige helhedsvirkning i festdagsstillin-
gen har været bestemt af den altdominerende 
anvendelse af polérforgyldning på skulpturerne, 
hist og her brudt af enkelte farveaccenter i rødt, 
grønt, brunligt, sølv samt frem for alt af blåt 
(azurit), der foruden i klædedragter som nævnt 
er anvendt i skyerne og på rammeværket. 

Til grund for staffering og forgyldning ligger 
en tynd kridtgrund, tykkest ( 1 - 1 , 5 mm) under 
forgyldningen. Stafferingen af karnation og 
klædedragter er udført med en meget olieholdig 
temperafarve, der visse steder næsten har olie-

Fig. 386. Indridsninger på den sydligste skabslåge på 
predellaens bagside (s. 506). NE fot. 1992. - Scratched 
carvings on the southernmost door at the back of the pre-
della. 
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malingens karakter.401 Bemalingen af de hudfar-
vede dele er foretaget på tre forskellige måder: 

1) Rødbrun karnationsfarve uden underma-
ling, 2) lys grå eller svagt rødlig farve på rød-
brun grund, 3) rødlig farve på gråhvid bund. De 
indholdsmæssigt mest betydningsfulde personer 
er udført som 2) med omhyggelig aftoning af 
farverne med rosa og blåt samt detaljeret gen-
givelse af øjne med iris og pupil, øjenomgivelser 
som vipper, bryn og tårer, af kindernes rødme 
samt af skægstubbe, sår og bloddråber (fig. 
361).402 Hår er stafferet i de naturlige farver eller 
farvet med guldpulver på gulbrun bund (f.eks. 
prins Frans, Maria Magdalene). 

Dragterne er for de flestes vedkommende ud-
ført i polérforgyldning, hvor en svær guldkvali-
tet er lagt på en rødlig bolus med æggehvide 
som bindemiddel og herefter oppoleret. Som al-
ternativ til den kostbare polérforgyldning er på 
mindre synlige steder benyttet mellemguld 
(zwissguld), dvs. tynde guldblade på sølvgrund, 
undertiden ferniseret eller lakeret for at undgå 

Fig. 387. Granatæblemønster fra brokadeimitation på 
dragten af figur (A5) i midtskabets nederste række (s. 
508). Tegning MN 1994. - Pattern of pomegranates from 
the appliqué in imitation of brocade on the dress of figure 
A5 in the bottom row of the central compartment. 

Fig. 388. Marias (A10) kappefoer med applikerede 
brokadeimitationer i form af lapper samt papirbort 
langs sømmen (s. 507). NE fot. 1993. - The lining of 
the Virgin Mary's cloak with appliqué motifs and paper 
border at the hem in imitation of brocade. 

dekomponering. De ensartede gyldne flader er 
dog varieret på talrige måder med mønstring, 
jfr. ndf. Som kontraster er enkelte accenter af 
rødt, grønt, brunt, blåt og sølv, sidstnævnte 
bl.a. anvendt på redskaber, våben, hjelme og 
andre detaljer. 

Arkitektur- og landsskabsbaggrunde i side-
fløjens relieffer er forgyldt eller stafferet med 
grønt og brunt. Skylagene i midtskabet var op-
rindelig stafferet i azurit, men står i dag i en 
sekundær dæmpet blåtone, der ikke lod sig 
fjerne ved den seneste restaurering (se ovf. og s. 
526). Ornamentale detaljer som rammeværk, 
blade og grene er forgyldt både med polér- og 
mellemguld. 

Overalt på dragterne er benyttet forskellig-
artede mønstre, udført som 1) trambulérlig-
nende udsmykning i egetræet, hvorpå forgyld-
ning, 2) punselmønster i kridtgrund, ofte kom-
bineret med 3) sgraffito eller indridsning i tørt 
eller vådt farvelag på guldgrund, 4) penselma-
lede mønstre, udført på fri hånd eller efter ska-
beloner og 5) applikerede brokadeimitationer.403 

De applikerede brokadeimitationer er an-
vendt på de fleste af midttavlens figurer og på 
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hen ved halvdelen af sidefløjenes relieffer (jfr. 
fig. 388).404 Teknikken er i Claus Bergs brug 
karakteristisk ved anvendelsen af tinfolie uden 
en bagvedliggende forstærkende voksmasse og 
ved den ganske svage eller helt manglende re-
liefvirkning.405 Mønsterdekorationen er malet 
på den forgyldte eller forsølvede folie på fri 
hånd eller efter en skabelon (se ndf.) Brokaden 
er anvendt på forskellige måder.406 Hyppigst ses 
større flader, dækkende hele klædningsstykker 
eller dele heraf (kraver, skjortebryster). Næsten 
lige så ofte er benyttet mindre stykker, påsat 
som lapper f.eks. på foer og formet enten som 
små firkanter med en enkelt figur407 eller føl-
gende omridset af større, mere sammensatte 
mønstre (bl. a. granatæbler eller tidsler, jfr. fig. 
387, 539).408 Endelig er brokadeimitationer be-
nyttet på borter, omend udelukkende på midt-
tavlens figurer. 

Indskrifter på skulpturerne. Seks af figurerne på 
midttavle og predella har på dragternes bræm-
mer dele af indskrifter, malet eller indridset i 
sgraffitoteknik på farvet grund, de fire med re-
næssancemajuskler (A1, A17, A25 og P4) og to 
(A5 og A8) med minuskier. Det gælder de to 
ærkeengle, Michael (A1) og Gabriel (A25), samt 
tre kvindelige helgener, A5 (»S. Barbara«), A8 
og A17 (»S. Christine«). Endvidere i predellaens 
portrætrække prins Frans (P4). 

På »Michaels« opsmækkede søm står med skif-
tevis hvide majuskler med blå kontur og blå mi-
nuskier med hvid kontur, alt på gylden grund (jfr. 
fig. 357): »S (omvendt)anct Michel Bib(?)e(eller 
t)«, en hentydning til S. Michael.409 På »Gabri-
els« søm læses med gyldne majuskler på blå 
grund (jfr. fig. 359): »[San]cte Gabarai(?)«, sand-
synligvis for S. Gabriel. 

På »S. Barbaras« dragt anes to fragmenter, 
udført på gylden bund med blå minuskier, for-
met som foldede bånd (jfr. fig. 357): »na(?)«, må-
ske fragment af »Regina« (dronning), og »maria 
an(eller v?)«, en mulig hentydning til Maria, 
(Himmel)dronningen, efterfulgt af »ave«. På 
den uidentificerede helgeninde læses med næ-
sten utydelige blåhvide minuskier af en ander-
ledes, fliget karakter end de førnævnte, på gyl-
den og rød bund (jfr. fig. 357): »ir(?)l(?)u(?)s(el-

ler g?).« Tydningen heraf er uklar. På »S. Chri-
stines« dragt er majuskelindskrifter på begge si-
der af kjolesømmen, dels hvide med rød skyg-
gestreg, dels røde, alt på gylden bund (jfr. fig. 
358): »Maria awe regina celo m(?)ate(?)«, hvoraf 
de fire første ord (igen?) er en hyldest til Him-
meldronningen Maria, efterfulgt muligvis af or-
det »mater« (moder).410 På bræmmens overside 
ses to fragmenter, blandt hvilke det førstes typer 
delvis overskæres af kjolens folder: »III OIII« 
(tre lodrette stave, mellemrum, efterfulgt af O 
og atter tre lodrette stave) og »Ies(omvendt)v 
Maria a«, efterfulgt af syv lodrette stave, næppe 
af bogstavkarakter. 

Endelig ses på prins Frans' figur en majuskel-
indskrift, der på visse steder er meget udvisket 
og samtidig overskæres af dragtens lodrette fol-
der (her markeret med /) (jfr. fig. 376). Gyldne 
typer med dobbeltkontur, indridset på rød bund 
på Frans' kjortelsøm: »Fi/l(?)/k(?)/x/dg (eller 
e)i(?)f(?)m. Fran/«. Af indskriften synes kun sid-
ste del at kunne tydes med nogen sikkerhed som 
en hentydning til Frans, dvs. enten til prinsen 
eller til hans navnehelgen, S. Frans af Assisi. 

Ved Moses (C9) ses desuden en - tilsynela-
dende meningsløs - majuskelindskrift på Lo-
vens tavler, på venstre side: ».R/.d/ac/iof«, på 
højre side: »Mb/loi/he/xp«. 

Malerierne på fløjenes bagsider (fig. 389-97, 
540). De bevægelige fløjes bagsider bærer male-
riudsmykning fra to forskellige tidspunkter. Af 
den oprindelige staffering ses fragmenter langs 
fløjenes lodrette og vandrette kanter samt langs 
en vandret midtlinje. Fra 1750 stammer fire høj-
rektangulære, listeindrammede felter, to på hver 
fløj, malet ind over de oprindelige malerier, der 
på disse områder blev totalt afskrabede. 

1) O.1515-23 (fig. 389-97, 540). Olie og tem-
pera på kridtgrund, oprindelig dækkende hele 
fladen. De to fløje har ved en vandret, profileret 
liste, samt med malede, lodrette og vandrette 
borter med bladranker, udført med sort kontur-
streg på gylden bund, været delt i 16 billedfelter, 
otte på hver fløj (83x65 cm), svarende til ind-
delingen af de reliefsmykkede forsider. I lighed 
med disse har billederne skullet »læses« fra ven-
stre mod højre, begyndende i øvre venstre 
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Fig. 389. Maleriudsmykning fra o. 1520 og 1750 fra bagsiden af nord- og sydfløjen (s. 514). Rekonstruktion med 
begge fløje tillukkede, jfr. fig. 543. Roberto Fortuna fot. 1994. - Painted decoration, c. 1520 and 1750, on the back of 
the north and the south wing. 

hjørne på nordfløjen og afsluttende i nedre højre 
hjørne af sydfløjen, jfr. fig. 391, 1-16. Flere af 
scenerne kan tolkes ud fra fragmentarisk beva-
rede minuskelindskrifter (hovedparten fra Det 
nye Testamente), anbragt langs billedernes 
nedre kant. Scenerne har vist motiver fra Marias 
liv og fra Kristi barn- og manddom. 

Fragmenternes motiver blev tidligst søgt tol-
ket af Beckett (Beckett, 1895). Siden hen har Erik 
Skov (Skov, 1982)411 og Ulla Haastrup (Haa-
strup, 1993) givet forslag til en identifikation af 

de enkelte scener. De to sidstnævnte forudsæt-
ter, at de bevarede 16 felter er indgået i en større 
cyklus på ialt 32 scener, ud fra en antagelse af, at 
tavlen oprindelig har været udstyret med endnu 
et par bevægelige fløje (jfr. s. 528). Til støtte for 
denne teori taler dels tilstedeværelsen af to 
hængsler på begge fløjes yderkarme (jfr. s. 476), 
dels den omstændighed, at vigtige scener i givet 
fald »mangler« i fremstillingen, mest påfaldende 
Jesu fødsel og dåb. I den følgende beskrivelse er 
dog alene omtalt de bevarede malerier, numme-
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Fig. 390. Mødet ved Den gyldne Port (?). Scene nr. 1, 
detalje af nordfløj (s. 510). Roberto Fortuna fot. 1994. 
- The Encounter at the Golden Gate (?). Scene no. 1, 
detail from the north wing. 

reret fra venstre mod højre i lighed med inder-
sidens relieffer (fig. 356, 391). 

Nr. 1 (fig. 390). Antagelig Mødet ved Den 
gyldne Port.412 Indskrift: »Joachi(m)«. Sceneriet 
udspilles foran en bygning, karakteriseret ved 
fire arkader, hvorover kølbuede gavle. Yderst til 
venstre står rygvendt mand med hvid turban, 
hvori rød puld, rød og hvidlig folderig kappe, 
vel en tilskuer til Joachims og Annas møde.413 

Bag hans højre skulder skimtes mandshoved 
med grøn hovedklædning, forsynet med øre-
klapper. 

Nr. 2 (fig. 392). Antagelig Marias fødsel.414 

Fragment af indskrift: »...to«. Interiør med højt-

siddende sprossedelt vindue, hvorunder rund-
buet arkade. To kvinder, vel assisterende bar-
selskoner, ses yderst til højre. Forrest kvinde 
med mørk, puldet hovedbeklædning, hvorun-
der lin og mørk, udringet dragt. Bagved bar-
hovedet, yngre kvinde med gulbrunt hår og rød 
kjole, hvorunder skimtes hvid underklædning 
med broderet halskant. 

Nr. 3 (fig. 389, 540). Bebudelsen.414 Ulæselig 
indskrift. Interiør med perspektivisk forkortet 
bjælkeloft og himmelseng med grønt forhæng. I 
rundbuet lysåbning øverst til højre skimtes di-
minutiv figur, utvivlsomt Gudfader med pave-
lig tiara, korkåbe med forgyldte borter og højre 
hånd løftet, hvorfra udgår tre lysstråler. Motivet 
med skikkelsen i den rundbuede åbning er be-
slægtet med den tilsvarende fremstilling i Be-
budelsen fra Albrecht Dürers træsnitserie, »Ma-
rienleben« (1511).415 

Nr. 4 (fig. 394, 540). Besøgeisen.414 Ulæselig 
indskrift. Eksteriør med trækroner, vist mod 
den blå himmel. Til højre ses to stående kvinder, 
antagelig Maria og Anna. Forrest barhovedet(?) 
kvinde, formentlig Maria, med rødlig dragt, 
samt over højre arm posetaske, hvorpå står med 
minuskier: »jhs«. Hun rækker højre hånd hen 
imod den anden kvinde, der bærer hårnetlig-

Fig. 391. Oversigt over scenernes placering på side-
fløjenes bagsider (s. 509). - Plan of the positioning of the 
scenes on the back of the side-wings. 



Fig. 392. Udsnit af maleriudsmykning fra bagsiden af nordfløjen, jfr. fig. 389 (s. 510). NE fot. 1994. - Detail of 
painted decoration on the back of the north wing. 
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nende hovedklædning med hvidt lin og grøn 
dragt med hvidligt brystklæde, hvorover kort 
gråt slag. 

Nr. 5 (fig. 392-93). Flugten til Ægypten.416 

Indskrift: »S(ur)ge (e)t accipe pu[erum et ma-
trem ejus, et fuge in Ægypticum]« (Stå op, tag 
barnet og dets moder med dig og flygt til 
Ægypten. (Matt. 2, 13)). Landskab, i forgrun-
den ses et dyr (formentlig oksen), der ledsager 
Maria med barnet på æslet, tillige med Josef. I 
baggrunden balusterformet søjleskaft, hvorfra 

afgudsstatue falder ned. I det fjerne anes bypro-
spekt med huse, tårn og bro, der spejler sig i en 
sø. 

Nr. 6 (fig. 392). Barnemordet.417 Indskrift: 
»Et m(i)tte(n)s occid(i)t o(mne)s pue(r)os q(i) 
er[ant in Betlehem]« (Og sendte (folk hen) og 
lod myrde alle drengebørn, som var i Betlehem. 
(Matt. 2, 16)). Formentlig interiør med rund-
buet arkade. Til højre ses modeklædt mand, an-
tagelig bøddel, med skråbaret og dragt med op-
skårne ærmer og halskrave i rødt og gult. Ved 

511 
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Fig. 393-94. Detaljer af scener fra nord- og sydfløjen. Roberto Fortuna fot. 1994. 393: Flugten til Ægypten (scene 
nr. 5). 394: Besøgeisen (scene nr. 4). - Details of the painted decoration on the back of the north and the south wing. 393: 
The Flight into Egypt. 394: The Visitation. 

hans fødder knæler draperiklædt skikkelse med 
nøgne fødder, vel en moder, ved siden af nøgent 
barn, på hvis bryst bloddråber bærer vidnesbyrd 
om bøddelsværdets grusomhed. 

Nr. 7 (fig. 540). Hjemkomsten fra Ægyp-
ten.416 Indskrift: »S(ur)ge (e)t accipe p(ueru)m 
(e)t ma(tr)e(m) e(ju)s (e)t vade i(n) t(e)r(r)a(m) 
I(?)s(?)(r)a(el) d(e)f(u)ncti [sunt]« (Stå op, tag 
barnet og dets moder med dig og drag til Israels 
land; thi de (som stræbte barnet efter livet) er nu 
døde (Matt. 2, 20)). Eksteriør med himmel og 
vegetation anes. I billedets nedre del skimtes 
forskellige fødder, fra venstre en dyrefod (æsel-
hov?), et par nøgne menneskefødder, antagelig 
Jesusbarnet og skosnuden af en stående figur, 
iklædt mørkegrøn dragt med hvidt draperi, vel 
Maria. 

Nr. 8 (fig. 408, 540). Kristus som 12-årig i 
templet.417 Indskrift: »fili q(uid) fecisti nob(is) 
sic [ecce] p(ate)r tu(us) (e)t Eg(o) dole(n)tes« 
(Barn, hvorfor gjorde du således imod os? Se, 
din fader og jeg (har ledt efter dig) med smerte 
(Luk. 2, 48)). Interiør med rundbuede arkader 

og til højre et gråligt, cylindrisk stenpostament 
med krans af fligede blade. I højre side ses tre 
figurer. I midten Maria med hvidligt hovedlin 
og kappe og hænderne samlet i bøn. Til venstre 
skægget(?) mand, vel Josef, der ser appellerende 
mod hende. Til højre ses en rygvendt mand, an-
tagelig en af de skriftkloge i fornem dragt med 
guldbrokadesmønstret overkjortel over grålig 
dragt. På hovedet rød hue med nedhængende 
øreklapper. Maria og Josef er beslægtet med de 
tilsvarende figurer i Dürers træsnit fra »Marien-
leben«.418 

Nr. 9 (fig. 395). Bespisningen i ørkenen.416 

Indskrift: »Accep(i)t ih(esu)s p[anes]« (Jesus tog 
brødene (Joh. 6, 11)). Landskab med tætte træ-
formationer til venstre, udgåede trækroner til 
højre. I mellemgrunden ses Jesus og apostlene, 
førstnævnte med stråleglorie, iklædt blålig 
kappe. I venstre hånd holder han et brød, som 
han løfter højre hånd velsignende over. Ved Jesu 
højre side skægløs apostel, vel Johannes, med 
rødlig kjortel, kort lyst hår. Bag ham skægget 
apostel med gullig kappe. I forgrunden en sid-
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Fig. 389. Maleriudsmykning fra o. 1520 og 1750 fra bagsiden af nord- og sydfløjen (s. 514). Rekonstruktion med 
begge fløje tillukkede, jfr. fig. 543. Roberto Fortuna fot. 1994. - Painted decoration, c. 1520 and 1750, on the back of 
the north and the south wing. 

dende, skægløs person med hvidlig turban, gul-
lig kappe med røde foldestriber. 

Nr. 10 (fig. 395). Antagelig Peter, der går på 
vandet.414 Tolinjet indskrift, hvoraf sidste ord i 
begge linjer anes: ».... m (?) (e)t dix(?)../ .e(?). 
[d]ubitast(?)i(?)«. Indskriften er muligvis en ikke 
ordret gengivelse af Matt. 14,31: »Et continuo 
Iesus extendens manum, apprehendit eum: et ait 
(her:dixit) illi: Modicae fidei, quare dubitasti?« 
(Straks rakte Jesus sin hånd ud, greb fat i ham og 
sagde til ham: »Du lidettroende, hvorfor tviv-

lede du?«). Landskab med træer, heraf enkelte 
udgåede, mod blå himmelbaggrund. To skæg-
gede mænd, vel apostle, ses yderst til højre, den 
forreste med glat, skulderlangt hår og tvedelt 
skæg i mørk klædning med hvid krave og rød 
kappe. Bagved en mandsperson med mere vil-
tert hår og skæg; ansigtet udtrykker frygt eller 
rædsel. En vandret linje på niveau med mænde-
nes knæ antyder, at begge befinder sig i en båd? 

Nr. 11 (jfr. fig. 397). Uidentificeret scene. 
Indskrift ses ikke. Eksteriør med træer mod 
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himmelbaggrund, til højre udsnit af grå byg-
ning. 

Nr. 12 (jfr. fig. 397). Uidentificeret scene. 
Indskrift, hvoraf kun sidste ord anes: ».. fecit.« 
Eksteriør med træer og himmelbaggrund. Til 
højre ses trappe, hvorover dør(?) med ring. For-
rest knælende figur.419 

Nr. 13 (fig. 395). Kristus og synderinden.416 

Indskrift: »Rem(mi)ttu(n)t(ur) e(i) p(e)cca(ta) 
m(u)lta q(uonia)m dilex(i)t m(u)ltu(m)« (Hen-
des mange synder er hende forladt, siden hun 
har elsket meget (Luk. 7,47)). Interiør. Gruppe 
med tre figurer ses til venstre. Forrest rygvendt 
mand, vel tjener, med knælang blå dragt og 
røde hoser, samt kande i højre hånd. Til højre 
for ham kvinde med hvidlig hovedbeklædning 
og lysegul dragt med hvidt brystlin. Yderst til 
venstre kvinde i profil med utildækket hoved. I 
forgrunden knæler figur, vel synderinden, iført 

Fig. 396. Rekonstruktion af egetræsådring med ny-
gotisk dekoration på sidefløjenes bagsider. Bemaling, 
sandsynligvis udført 1852 i forbindelse med tavlens 
restaurering ved August Behrends (s. 522). Efter Bent 
Jacobsen, 1992. - Reconstruction of oak-grain imitation, 
with neo-Gothic decoration, on the back of the side-wings. 
Painting probably carried out in 1852 in connection with 
the restoration of the altarpiece by August Behrends. 

folderig dragt i gult, rødt og sort samt røde ho-
ser og sorte tøffellignende sko. 

Nr. 14 (fig. 395). Lazarus' opvækkelse.420 Ind-
skrift: »Voce magna clamavit [Lazarus veni fo-
res]« (Han råbte med høj røst: »Lazarus, kom 
herud« (Joh. 11, 43)). Lazarus' nøgne venstre fod 
ses forneden i billedets venstre halvdel ved gra-
vens væltede dækplade. Desuden anes stående 
figur, iklædt grøn dragt med rødt. Til højre ses 
stående person iført en rød klædning, samt 
yderst skægget mand med lyst hår, klædning i 
rødt og grønt. 

Nr. 15 (jfr. fig. 397). Uidentificeret scene. 
Kun ulæselige fragmenter af indskriften anes. 

Nr. 16 (jfr. fig. 397). Uidentificeret scene. 
Indskrift: »Et i(n)gss(u)s i(n) ...(ulæseligt)«.421 

Sceneriet udspilles foran bygning med rundbuet 
vindue eller foran byport, hvorigennem er ud-
blik til byprospekt. I forgrunden til venstre er 
knælende figur, klædt i rødlig kappe. Til højre 
under bueåbning er to figurer, profilvendt, 
skægløs mand i rød dragt og rygvendt(?) figur 
med blålig hat og grøn dragt. 

Maleriernes fragmentariske bevaringstilstand 
giver kun et begrænset indtryk af farveholdnin-
gen, der domineres af stærke lokalfarver (rosa, 
rød, gul, blå, lilla, grøn samt hvid, brun og 
sort), undertiden med reflekslys i varierende ku-
lører (lilla på blågrønt, rødt på gult og gråt på 
rosa). 

1885-86 blev fragmenterne fremdraget af 
Magnus Petersen, der dog atter dækkede dem 
med en - ganske vist løst påskruet - liste. I for-
bindelse med Thodes restaurering (1976-83) 
blev listen aftaget. 

2) 1750, af Rasmus Wolf og Christian Hviid 
fra Odense (fig. 389-97, 540). Olie. I forbindelse 
med tavlens istandsættelse opdeltes fløjenes bag-
sider i fire store felter, 153x113 cm, ved hjælp af 
påsømmede lister, der forgyldtes.422 De udspa-
rede fyldinger afrensedes for den oprindelige 
staffering og forsynedes med nye malerier med 
motiver fra Det gamle Testamente. Rækkeføl-
gen af scener går ligeledes fra venstre mod 
højre, svarende til de førnævnte. Samtlige ma-
lerier udførtes efter kobberstukne illustrationer i 
Merians bibel fra 1630.45 
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Fig. 397. Udsnit af maleriudsmykning fra bagsiden af sydfløjen, jfr. fig. 389 (s. 512). NE fot. 1994. - Detail of 
painted decoration on the back of the south wing. 

A) Adam i Paradis. Den stående Adam, der 
rammes af Guds lysstråle, er vist i det paradisi-
ske, frodige landskab, omgivet af forskellige 
dyr. B) Syndefaldet. Adam og Eva står på hver 
side af Kundskabens træ, der omslynges af slan-
gen. Eva rækker fristende et æble frem mod 
Adam. Foran Eva ses en elefant. Desuden er vist 
en ged, en løve og en enhjørning. C) Uddrivel-
sen af Paradis. Det første menneskepar uddrives 
af engel med flammesværd og føres mod skov-
landskab, gennemstrømmet af en flod. D) Bro-
dermordet. Kain løfter sit våben, oksekæben, 
over den liggende Abel. I baggrunden ses brød-

renes altre med Kains mislykkede brændeoffer 
til venstre, Abels, af Gud vel modtagne, til 
højre. Billedernes farveholdning er dæmpet, do-
mineret af nuancer af brunt, grønt og blåt i land-
skab og himmel, samt rødbrun og lyserød i 
Adams og Evas karnation. 

†Malerier (jfr. fig. 396), formentlig 1852 og 
udført i forbindelse med August Behrends' staf-
fering af tavlen (s. 396). Stavværksdekoration i 
nygotisk stil, vel tilpasset udsmykningen af 
†predellafløje (nr. 2) og †galleri (nr. 3), udført 
med hvid og mørkebrun lasurfarve på egetræsåd-
ring. 1873 istandsat (s. 523) og 1886 overmalet 
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med grøngrå oliefarve af Magnus Petersen (s. 
525). I forbindelse med restaureringen 1976-83 
afdækkedes dele af udsmykningen. 

T A V L E N S H I S T O R I E , Æ N D R I N G E R 
O G S K I F T E N D E I S T A N D S Æ T T E L S E R 

Redegørelsen for altertavlens historie siden til-
blivelsen omfatter tre hovedafsnit, der beskriver 
istandsættelser og ændringer i forbindelse med 
opstillingen i Odense Gråbrødre kirke o. 1523 -
1806, i Odense Vor Frue kirke 1806 - 1885 og i 
S. Knuds kirke 1885 til i dag. Af større indgreb 
må særligt lægges vægt på istandsættelserne 1750-
51, 1806, 1852, 1885-86, 1931-37 og 1976-83. En 
mere udførlig redegørelse for rumindretningen i 
Gråbrødre kirke og Vor Frue kirke vil følge un-
der DK's redaktion af disse. På samme måde vil 
kongebegravelserne og de tilhørende gravmin-
der fra Gråbrødre kirke blive behandlet under 
domkirkens begravelser. Enkelte oplysninger 
vedr. rummet omkring tavlen vil dog i det føl-
gende blive medtaget, når det kaster særligt lys 
over altertavlens fysiske skæbne og betydnings-
indhold. 

Tiden i Gråbrødre kirke o. 1523-1806. Altertav-
lens opstilling i koret i Gråbrødre kirke skete på 
et tidspunkt, da denne del af kirkerummet var 
genstand for en gennemgribende nyindretning, 
der antagelig har været nøje forbundet med val-
get af franciskanernes klosterkirke i Odense -
observanternes moderkloster i provinsen Dacia 
- til gravkirke og mindehal for kong Hans og 
hans nærmeste familie.423 Til belysning af alter-
tavlens fysiske rammer skal korets udsmykning 
kort omtales her. 

Tre medlemmer af kongehuset, prins Frans († 
1511), kong Hans († 1513) og dronning Christine 
(† 1521) blev alle begravet foran højalteret, hvor 
efter traditionen klosterets stifter Erik Klipping 
oprindelig havde ønsket at hvile.424 Begravel-
serne, der lå i gulvet i korets østligste fag inden 
for det senere knæfald, markeredes med enkle 
sten uden indskrifter.425 1559 tilføjedes Chri-
stian II's begravelse, ligeledes mærket med en 
usmykket sten. Ikke færre end fire mindetavler 
eller epitafier fastholdt erindringen om de tre 

ældste kongelige begravelser, to på nordvæggen 
for henholdsvis prins Frans og kongeparret med 
førnævnte prins426 og to på sydmuren over prins 
Frans og dronning Christine.427 Desuden var på 
sydmuren ved alteret placeret en tavle, der op-
regnede klosterets vigtigste data mht. stiftelser 
og indvielser.428 Til korets udsmykning opstille-
des - formentlig i Christian II's regeringstid - et 
kompleks af korstole (fig. 398), hvoraf ræk-
kerne langs korets nord-, syd- og vestvæg an-
tagelig på dorsalet var prydet med våbenskjolde 
med tilhørende indskrifter, opsat parvis - i syd 
over kong Hans' aner i fire led, i nord for dron-
ning Christines (2x15 par). Rækkerne indledtes, 
vel i øst nærmest alteret, med to kronede skjold-
par for hhv. Christian II og dronning Elisabeth i 
syd, Elisabeth (kong Hans' og dronning Chri-
stines datter) og hendes gemal, kurfyrst Joachim 
I af Brandenburg i nord.429 Tilsyneladende ind-
gik Hans' og Christines egne våbener ikke i se-
rien, omend de fandtes på kongeparrets store 
fællesepitafium, ligesom tipoldeforældrenes to 
gange otte våbenpar.430 Yderligere fire våbenpar 
var, i hvert fald 1623 og muligvis også oprinde-
ligt, anbragt på triumfvæggens østside ved 
korskranken,431 to par på hver side under en fæl-
les krone, der repræsenterede udvalgte kejser-
lige slægtninge til kongeparret.432 

Mod vest var koret antagelig afgrænset med 
en skranke. I selve korbuen hang et - endnu be-
varet - krucifiks fra o. 1500, i hvis sidevunde var 
indsat et relikviegemme, bl.a. med to små træ-
stumper, vel af det hellige kors, alt dækket af en 
sleben bjergkrystal, fæstnet med mønjerød 
farve.433 Efter præsteindberetningen til Ole 
Worm 1623 gav stenen (omtalt som en »demant 
eller carbunckell«) så stor en glans fra sig, når 
solen ved tretiden ramte den, at man »saa got 
som bag crucifixit kannd klarligen see denn.«434 

Til selve kirkerummets udstyr hørte en †prædi-
kestol, der muligvis var samtidig med gravko-
rets udsmykning.435 

Gråbrødre kloster og hermed klosterkirkens 
højalter var indviet til Maria.436 En enkelt kilde 
fra 1519 nævnede dog klosterkirken som viet 
S. Katharina.437 Claus Bergs altertavle var pla-
ceret på et muret alterbord, hvis store kalkstens-
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Fig. 398. Plan af koret i 
Gråbrødre kirke med 
angivelse af altertavlen, 
vist med lukkede fløje. 
Til venstre ses kong 
Hans' epitafium, til 
højre en tavle (?) med 
halvrund øvre afslut-
ning, måske dronning 
Christines og prins 
Frans' epitafier, placeret 
i en fælles ramme (s. 
516). Nedenfor er skit-
seret korskranken med 
fire våbenpar fra konge-
parrets anerække (s. 462). 
Rødkridttegning, 
o. 1760, her tilskrevet 
Christian Brandt. Det 
Kongelige Bibliotek. -
Plan of the chancel in Grå-
brødre (Greyfriars) 
Church, with the altar-
piece indicated in closed 
position. On the left is the 
wall monument to King 
Hans, and on the right a 
tablet (?) with a semi-cir-
cular upper edge, perhaps 
a combined memorial tablet 
for Queen Christine and 
Prince Frans. Below, 
sketch of the chancel rail 
with four pairs of coats of 
arms from the royal cou-
ple's ancestral lines. 

dækplade 1806 overførtes til Vor Frue kirke. På 
alterbordet stod tidligere, som anført o. 1522, en 
gammel og ganske prægtig altertavle (»tabulam 
antiquam et iam depositam satis notabilem«), 
skænket af Erik Klipping og hans dronning (jfr. 
s. 531). 

Om kirkerummets og hermed altertavlens 
skæbne i årene op mod reformationen vides kun 
lidt. Kirken var ramme om de kongelige be-
gravelser 1511, 1513 og 1521 samt om gråbrødre-
nes provincialkapitler 1511, 1522 og 1535. Ikke 
længe efter sidstnævnte år har munkene antage-
lig forladt klosteret. Om ødelæggelser i forbin-
delse med reformationen vides intet bestemt. 
Den påfaldende omstændighed, at samtlige pu-

piller på altertavlens kongelige portrætfigurer 
var udkradsede, kunne dog muligvis sættes i 
forbindelse hermed (jfr. s. 658). Fra denne pe-
riode hidrører antagelig de to indridsninger (fig. 
385) på predellaens lodrette, nordvendte side-
planke, ifølge indskrift forestillende det o. 1534 
ødelagte Næsbyhoved slot og S. Albani kirke, 
nedrevet efter 1542. En enkelt begravelse skal 
være foretaget i koret 1535, da ridder Peder 
Lykke til Hverringe bisattes »under kong Hans' 
sten« (!).438 

I årene 1539-1618 fungerede klosterkirken 
som sognekirke for det nedlagte S. Albani sogn. 
Inden for dette tidsrum foretoges enkelte istand-
sættelser, såvel på alteret som i dets umiddelbare 

Danmarks Kirker, Odense 34 
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nærhed.439 I forbindelse med reparationer i 
1600'ernes begyndelse blev en lås 1604 færdig-
gjort bag alteret, vel til et af de i bagklædningen 
indrettede skabe. 1606 afregnede Hermendt 
snedker for reparation af »Korin offven offver 
altherett som var sønder«, mens Poul Sommer 
betaltes for søm til samme og til »nogle i tolli (?) 
Hengsssiller«. Reparationens art er ikke ganske 
klar.440 Inden for samme periode kendes en 
række begravelser i koret i alterets umiddelbare 
nærhed, vigtigst Christian II's grav, der 1559 
opmuredes »herligen af ny« lige op til kong 
Hans' grav.441 

Den kongelige beslutning 1618 om at over-
flytte Gråbrødre kirkes sogn til S. Knud og re-
ducere kirken til en fælles prædiken- og begra-
velseskirke for hele byen blev bestemmende for 
altertavlens senere skæbne. Som foreslået af 
Holger Rosenkrantz befaledes det at holde koret 
tillukket af hensyn til de kongelige begravelser, 
da der ikke skulle forrettes nogen altertjene-
ste.442 Som det vil fremgå af det følgende, op-
retholdtes korets aflukning dog langtfra konse-
kvent. Der foretoges lejlighedsvise begravelser, 
ligesom højalteret var i brug. Desuden beundre-
des altertavlen jævnligt af tilrejsende, der fik ad-
gang til koret (jfr. s. 506). 1650 gennemførtes en 
større istandsættelse af kirken. I denne forbin-
delse repareredes korhvælvingerne, og væggene 
sikredes med lægter tværs over rummet. Der 

kalkedes over alteret, og korbuekrucifikset ny-
maledes. Hvorvidt selve altertavlen istandsattes, 
røber regnskaberne dog ikke.443 

1678-79 foreligger atter oplysninger om be-
hov for reparationer, da en hvælving i koret 
nedfaldt »udaf Vandfald«, hvorved altertavlen 
blev »noget beskadiget«.444 Det kan tænkes, at 
en eventuel overbygning på altertavlen kan være 
ramt og måske også tavlens sidefløje. I regn-
skaberne fra 1681 omtales imidlertid kun en ud-
gift til istandsættelse af en »Fleigell« (fløj?) for 
foden på alteret (måske en predellafløj), hvis 
ramme blev »sønderslagen« af hvælvingen. 1692 
gjorde Mads stolesnedker en ny låge »for it 
stycke neden ved altertavlen, som var borte«, 
måske en af altertavlens eller predellaens bevæ-
gelige fløje eller snarere en låge for et af skabene 
på predellaens bagside.445 

1701 beskrev Thomas Bircherod, hvordan 
kong Hans og Christian II's grave »for ikke så 
mange år siden« var blevet opbrudt.446 En anden 
meddeler, antikvaren Vedel Simonsen, antog 
langt senere - omend uden kildeangivelse - at 
Magistraten i den anledning foreslog altertavlen 
overflyttet til S. Knud, hvilket et fund af breve 
med forbandelser i et skab bag alteret satte en 
bremse for.447 Disse forbandelser er tidligst 
nævnt hos Resen, Lovbøger, 1684, hvilket kunne 
være en øvre tidsgrænse for episoden (jfr. s. 
462). 

Fig. 399. Predellaen. Kobberstik fra Bircherod, Monumenta, o. 1679 (s. 461). Fotografi efter eksemplar i Natio-
nalmuseet. - The predella. Engraving, c. 1679. 
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I 1700'ernes første del blev koret lejlighedsvis 
anvendt, dels i forbindelse med gudstjenester 
for byens tyske garnison (indtil o. 1722)448 og 
for S. Hans kirkes menighed (1730-31), dels ved 
begravelser (således 1717, 1723 og 1724).449 1724 
gennemførtes en hovedreparation af kirken, 
men regnskaberne nævner ingen istandsættelser 
af altertavlen.450 1730 noterede Jacob Bircherod, 
at altertavlen kun var åbnet ved de tre store høj-
tider.451 1739 ophørte dog alle tolv- og søgne-
dagsprædikener i kirken i henhold til et konge-
ligt reskript.448 

Frederik V's Odensebesøg 17-19. maj 1748 
gav stødet til en gennemgribende istandsættelse 
af både Gråbrødre kirke og S. Knud (jfr. s. 416). 
Altertavlens forbedring var et centralt punkt og 
skal i det følgende omtales udførligt, da det er 
den tidligst kendte, større istandsættelse før tav-
lens overflytning til Vor Frue kirke. Samtidig 
kan billedet af tavlens ældre tilstand herigennem 
suppleres på væsentlige punkter. 

I et overslag af september 1748 fra snedker 
J. Sørensen omtaltes en mulig udgift på 18 rdl. 
til »blindt fløie og opsatser som Mangler Ved 
alter Taullen af ege træ og sveifet i Kanten efter 
Teiningen og Malingen«. Et samtidigt overslag 
fra klejnsmed Hans Jensen nævnte to par store 
hængsler til fløjene for altertavlen, tillige med to 
store kroge og kramper »at drive i muren, at 
hegte dem tilbage og op med«. Endvidere »ved 
de andre til sats Ved Same taule vil forferdiges 8 
a 10 smaae anchere og Vinckel Jern at fast giøre 
dem med.«452 Arbejdet med kirkens indre blev 
imidlertid først påbegyndt i foråret 1750. Ved 
denne lejlighed indkrævedes nye overslag. 
Klejnsmedens af 14. marts 1750 gentog det to år 
ældre tilbud, hvorimod de øvrige var nye. Såle-
des overslaget 13. marts 1750 fra snedkerne 
Magnus Hansen og Hans Eidorph, hvor det 
ældre tilbud suppleredes på visse punkter. Ud 
over de førnævnte poster vedr. blindfløje og op-
satser ovenpå anførtes, at tavlen skulle beklædes 
forpå med »Rammestoker« og inddeles med 
»visse fyldinger i, med Lister, alt af fyrrestræe«. 
Billedhuggeren Herman Jansen opstillede 18. 
marts 1750 en særlig accord (approberet 26. maj) 
om altertavlens, krucifiksets og prædikestolens 

istandsættelse. Heraf påregnedes til tavlen: »Een 
Pille med siit behörende Lovværk. Et stykke 
lovværk på dend Venstre siide under paa Alter-
Tauvlen. Paa naagle Positurer fattes Hænder og 
Arme og Paa Nogle fingrene«. Sidst forelå et 
maleroverslag af 16. maj 1750 fra Rasmus Wolf 
og Christian Hviid, der mht. altertavlen påtog 
sig at afstøve den »og med fornödne farver at 
forbedre, saa og at mahle 6 bibelske historier 
uden paa de 2de luger saa velsom paa de 2 un-
derste, tillige med de 2 nye Blintflöye og op-
satset oven over, som alt sker med olliefarve 
uden forgylding«. Endvidere skulle »listerne 
omkring de benefnte bibelske historier (...) med 
egte Guld forgyldes.« Supplerende blev det føl-
gende år afregnet af klejnsmeden for to store 
nye murstifter bag altertavlen til fæstnelse af 
tavleværket til muren. De underste døre blev 
hængt for altertavlen og hængslerne gjort om, 
ligesom der leveredes nye søm og vatnagler 
(dvs. skærnagler, til samling af to plankedele). 
Desuden leveredes to nye låse og fire nye skaa-
der (skudrigler?) til tavlen. 

Alt i alt har altertavlens renovering været gan-
ske omfattende. Tilsyneladende udførtes den i 
henhold til et tegnet og malet udkast (ikke be-
varet). Tavlen forsynedes med to nye blindfløje, 
formentlig sidevinger, samt en opsats (opsat-
ser), antagelig et topstykke, alt tilsyneladende 
svejfet i kanten og påsat tavlen med vinkeljern 
og ankre.453 De eksisterende predellafløje fik 
nye hængsler og muligvis skudrigler. Reliefflø-
jenes ydersider blev opdelt i mindre felter med 
lister og seks bibelske historier påmaledes (jfr.s. 
514) såvel på disse, som på de to nederste fløje, 
dvs. predellafløjene. Foruden suppleringer af fi-
gurer og ornamentale detaljer sikredes de store 
fløje med kroge, hængsler, låse og antagelig 
skudrigler, således at de både kunne lukkes (og 
låses) sammen, samt - i åben stand - hængsles 
tilbage mod muren. Altertavlens ændring synes 
således delvis motiveret af et ønske om at give 
denne en acceptabel udformning, når den - som 
almindeligst - stod med tillukkede fløje. Efter-
som der blev udført nye sidevinger (blindfløje) 
og et topstykke, kunne dette være som erstat-
ning for ældre, ødelagte dele. 

34* 
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Sommeren 1751 var kirkens istandsættelse af-
sluttet, og Stiftsøvrigheden kunne indberette til 
kongen, at kirken var sat både inde og ude i 
fuldkommen stand, »saa den nu kan anses 
iblandt de smukkeste Kjøbstæd-Kirker i hele 
Stiftet«.454 Gråbrødre kirke fungerede i de føl-
gende årtier i hovedsagen som vikarkirke for 
byens øvrige kirker. Forfaldet synes dog snart at 
være accelereret. Da kirken 1791 låntes af S. 
Knuds menighed, måtte man først afbanke det 
grønne mos, der dækkede korets vægge til vin-
duesniveau, fra tårndør til alter i nord og fra 
alter til kirken (skibet) i syd.29 

Et forslag til Gråbrødre kirkes nedlæggelse 
fremførtes sommeren 1804 af kancellipræsident 
Frederik Julius Kaas. Efter inspektion af byg-
ningen 20. aug. konstaterede han, at kirken var 
så forfalden, at gudstjeneste »formeentligen ikke 
(burde) tillades«.455 Stiftsøvrigheden blev heref-
ter udbedt deres tanker vedrørende kirkens ned-
læggelse. Ved de efterfølgende drøftelser i Grå-
brødre hospitals direktion, Stiftsøvrigheden og 
Danske Kancelli koncentrerede opmærksomhe-
den sig dog i første række om kongegravene, 
ved hvis flytning man navnlig nærede betænke-
ligheder.456 Mht. altertavlens fjernelse var man 
mindre bekymret. Hospitalsdirektionen fastslog 
endda, at »det vilde være abdaratisk (absurd) at 
lade Hospitalet vedligeholde et ophævet Mun-
keklosters Kirke alleene for en Altertavles 
Skyld«.457 11. dec. 1804 blev de kongelige lig op-
taget sammen med de i alterbordet indmurede 
skeletter, hvorefter alt blev - samlet i en blykiste 
- overført til S. Knud. I sin redegørelse til Kan-
celliet tilrådede Stiftsøvrigheden 6. febr. 1805, at 
kirken blev nedbrudt, omend processen skulle 
ske i flere tempi, og materialerne afhændes ved 
årlige auktioner.458 19.juli 1805 bifaldt kongen 
beslutningen.459 

Da Rasmus Nyerup august 1805 besøgte kir-
ken, stod altertavlen endnu urørt ligesom kong 
Hans' epitafium. »Det hed, at disse Kostbarhe-
der skulle hen i St. Knuds Kirke«.296 Det frem-
går dog ikke af de her fremdragne arkivalier, om 
altertavlens flytning til domkirken på dette tids-
punkt diskuteredes som en seriøs mulighed. 

Ved et møde i Hospitalsdirektionen 4. febr. 

1806 fastslog man imidlertid, at hele inventaret 
skulle sælges ved auktion, før bygningen blev 
nedbrudt.460 30. april 1806 berammedes auktio-
nen over epitafier, ligsten, altertavle, prædike-
stol og lysekroner m.m. Tavlen, der i kataloget 
figurerede som nr. 13 af i alt 85 numre, var her 
anslået til 100 rdl.457 Knap tre uger forinden kom 
et konkret forslag til tavlens bevaring for byen. I 
et brev 10. april 1806 - samme dag i øvrigt som 
den skæbnesvangre auktion over Roskilde dom-
kirkes kirkeskatte fandt sted - anmodede Vor 
Frue kirkes præst, T. C. Wirth Stiftsøvrigheden 
om tilladelse til at gøre bud på tavlen, »da der 
ingen Liebhavere fandtes, og da Kirkens Alter-
tavle kun kan anbringes faa Steder paa Grund af 
Høide.« Ved at borttage lidt af dens øverste »ud-
vendige Zirater« kunne tavlen få plads i Vor 
Frue kirkes kor, mens den eksisterende alter-
tavle kunne sælges for kirkens regning.461 26. 
april bemyndigedes Wirth til at byde på tav-
len.462 

Også i København vistes nu bekymring for 
altertavlens skæbne, men ligesom i Odense sy-
nes initiativet at være udgået fra en privatper-
son. 15. april henstillede en vis »Concipist Møl-
ler« (litteraten Malthe Møller?) til Kancelliet, at 
tavlen ikke måtte sælges ved auktion, og han 
opfordrede samtidig til, at man førte et bedre 
tilsyn med landets oldtidsminder.463 På samme 
måde gik pressen i brechen for altertavlen, om-
end en enkelt avis om tavlens megen omtale 
konstaterede, at »det maaske vel (var) en Smule 
mere end den - Alderen fraregnet - fortiente.«464 

I 11. time - 26. april - udbad Kancelliet sig 
Stiftsøvrighedens mening om Møllers indlæg. 
Men biskop Peder Hansen kunne da 30. april 
med sindsro berette, at pastor Wirth som den 
højstbydende havde sikret sig tavlen for 195 rdl. 
(inklusive salær, i alt 215 rdl.) med pålæg om at 
stå ved sit bud i fire uger. Dette bifaldtes af Kan-
celliet 17. maj 1806.465 

Placeringen i Odense Vor Frue kirke 1806-85. 
Sommeren 1806 blev Claus Bergs store tavle 
overflyttet til Vor Frue kirke. Selve flytningen, 
der beløb sig til en udgift på 462 rdl., omfattede 
nedtagning af tavle og alterbordsplade, udhug-
ning af korvindue for at føre begge dele igen-
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Fig. 400. Altertavlen i sin daværende placering i Vor Frue kirke (s. 522). Fot. før 1885, Nationalmuseet. - The 
altarpiece in its previous position in Vor Frue Church, before 1885. 

nem, transporten til Vor Frue, hvor et korvin-
due og dele af murværket på samme måde måtte 
nedbrydes, udvidelse af alterbordet, samt nyop-
sætningen af tavlen. Hertil kom reparation og 
omlægning af knæfald, forhøjning eller sænk-
ning af korgulv, samt fornyelse af det omtalte 
korvindue. Efter opsætningen blev tavlen ud-
vendig overstrøget med klar fernis og rengjort 
indvendig.466 Imidlertid er de tilhørende regn-
skabsbilag ikke bevaret, således at tavlens istand-
sættelse ikke kan følges i detaljer. Derfor vides 
det heller ikke, om dele af altertavlens øvre be-
kroning fjernedes ved denne lejlighed, som fo-
reslået af Wirth (jfr. ovf.). Ifølge Mülertz, 1813 
fremgår det dog, at det sekundære topstykke 
(eller dele heraf) og de tilsvarende sidevinger 
endnu fandtes. Om førstnævnte vides, at dette 
først fjernedes efter 1852 ved opsætningen af et 
nygotisk galleri (se ndf.), og det samme har an-
tagelig været tilfældet med sidevingerne. Der-

imod er der ingen grund til at tro, at de ældste 
faste og de yderste, bevægelige fløje først fjerne-
des ved denne lejlighed.467 Antagelig var det 
som nævnt s. 527f. sket på et langt tidligere tids-
punkt. 

I forbindelse med Treårskrigen blev Vor Frue 
kirke 1849 benyttet af militæret som ammuni-
tionsdepot. Dette skete ikke uden visse omkost-
ninger for kirkens tilstand og hermed også for 
altertavlen. Januar 1850 henstillede arkæologen 
J. J. A. Worsaae, siden 1847 inspektør for de an-
tikvariske monumenters bevaring, at Kirkein-
spektionen traf de nødvendige foranstaltninger 
til tavlens bevarelse, dvs. tillukning og forseg-
ling af denne, da den havde lidt overlast.468 Dog 
specificeredes ødelæggelserne ikke.469 Under le-
delse af den kgl. bygningsinspektør for Fyn, 
Chr. Møller indledtes samme år en hovedistand-
sættelse af kirken. Altertavlens skæbne synes at 
være drøftet særskilt. December 1851 hørtes de-
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korationsmaleren Chr. Hilker om en istandsæt-
telse af tavlen og om en bemaling af kirkens in-
dre. Hilker, der ikke selv kendte tavlen, rådførte 
sig med datidens førende ekspert, kunsthistori-
keren Niels Lauritz Høyen, som vurderede re-
staureringsarbejdet til værende af mindst et par 
års varighed. Efter Høyens mening bestod pro-
blemerne i at fjerne den oliefarvede overmaling 
på figurernes nøgne dele uden at beskadige dra-
periernes bemaling og forgyldning, hvoraf dele 
af den originale staffering endnu skønnedes in-
takt. Hilker ønskede imidlertid kun at påtage sig 
arbejdet, dersom det kunne udføres i Køben-
havn, dvs. at tavlen skulle adskilles i mindre dele 
og fragtes fra Odense. Det sidste frarådede Møl-
ler dog i et brev 17. jan. 1852 til kirkens præst 
H. E. Colding. Derimod foresloges en første re-
staurering af tavlens nederste del; eller hele alter-
tavlen kunne tilbydes Oldnordisk Museum til 
køb for 1500 rdl., og en ny tavle bestilles hos 
professor Lund eller »den nys Hjemvendte dan-
ske Maler Storck« (F. L. Storch) med en pas-
sende »gothisk Alterindfatning«. Tanken om at 
lade Oldnordisk Museum overtage tavlen deltes 
af daværende adjunkt ved Katedralskolen Ca-
spar Paludan-Müller. Sagen var aktuel, da man 
åbenbart juli 1852 overvejede at lade to lokale 
malere restaurere og nystaffere tavlen. En unavn-
given brevskriver beskrev med bekymring situ-
ationen overfor museets leder C. J. Thomsen: 
»Billederne på Yderfløiene (...) er blevne skjulte 
i disse Dage af en pæn Perlefarve«, ligesom det 
overvejedes at »male Sculpturen med Egetræes-
malning, thi derved sparte man naturligviis me-
get Arbeide og Forgyldning...«. Også i denne 
sammenhæng foresloges en byttehandel med 
Oldsagssamlingen, der kunne yde et beløb til 
anskaffelse af en afstøbning af Thorvaldsens 
Kristus. I lyset af de foruroligende meddelelser 
opfordrede Worsaae Paludan-Müller til at gøre 
alt for at forhindre altertavlens opmaling. Den 
måtte højst afstøves, og de løse stykker fastli-
mes. Men hvis tavlen led skade i Odense, ville 
museet gerne modtage den.470 

Der foreligger ingen detaljeret redegørelse for 
istandsættelsen af altertavlen 1852.471 Snedker-
arbejdet udførtes af A. Petersen, mens staffering 

Fig. 401. Ikke-benyttet forslag til topstykke på midt-
skabet, udført 20.juli 1852, antagelig af Chr. Møller 
(s. 522). LAFyn. - Proposal, never implemented, for a top 
section above the central compartment. 1852. 

og forgyldning blev varetaget af to malere fra 
Odense, August Behrends og H. Chr. Appel-
bye. Behrends var desuden mester for de senere 
detaljerede optegninger af tavlen (jfr. s. 465). 
Restaureringen omfattede udførelsen af en ny 
overdel til både hovedtavlen og sidefløjene,472 

antagelig efter tegning af Chr. Møller, idet et al-
ternativt forslag af 20. juli 1852 »til en simpel 
gothisk Forziring eller Gallerie« blev forkastet 
(fig. 401).473 Endvidere tilkom efter alt at 
dømme nye predellafløje, måske fordi de ældre 
var blevet beskadiget under krigen.474 Hele tav-
len, såvel de ældre som de sekundære dele blev 
nystafferet og forgyldt, idet malerierne på re-
lieffløjenes bagsider overmaledes med stav-
værksdekorationer på egetræsfarvet grund (fig. 
396), og de nye predellafløje stafferedes som po-
leret egetræ med de fire evangelister.475 Hvor 
langt malerne gik i stafferingen af tavlens ud-
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skårne dele, jfr. ovf., lader sig vanskeligt afgøre. 
For en beskrivelse af de sekundære dele, jfr. s. 
527. 

1865-67 undergik kirken en hovedistandsæt-
telse, der dog ikke synes at have berørt tavlen. 
1873 vides maler Aagaard at have nystafferet al-
tertavlens bagside med oliefarve.476 

Diskussionen om altertavlens skæbne blus-
sede atter op i forbindelse med domkirkens re-
staurering i 1870'ernes første halvdel og især ved 
overflytningen af kong Hans' og hans families 
begravelser til den 1872 nyfremdragne krypt. 
Da en af Kultusministeriet nedsat kommission 
sommeren 1874 undersøgte de kongelige begra-
velser og helgengravene som optakt til disses 
nyplacering, henledte arkæologen Conrad En-
gelhardt, fungerende direktør for De antikvari-
ske Mindesmærkers Bevaring, ministeriets op-
mærksomhed på det ønskværdige ved i krypten 
at samle alle minderne fra kong Hans og hans 
nærmeste familie. Hertil hørte også altertavlen. 
Til den historiske berettigelse i tavlens flytning 
til S. Knuds kirke føjede sig et æstetisk hensyn -
den trykkede placering i Vor Frue kirkes kor 
over for den omstændighed, at den i domkir-
kens nye kor ville finde en »værdig og med den 
oprindelige Hensigt mere fordelagtig Plads«.477 

Forslaget støttedes varmt af Det særlige Kirke-
syns medlemmer, Herholdt og Ferd. Meldahl. 
Som endnu et æstetisk argument fremhævede de 
tavlens langt bedre overensstemmelse med den 
nyistandsatte domkirkes arkitektur frem for 
Anders Mortensens bruskbaroktavle fra 1649.478 

I de to implicerede sognemenigheder var syns-
punkterne derimod delte. Ved S. Knuds kirke 
anbefalede man i princippet dette forslag, men 
undlod ikke at påpege det økonomiske problem 
i forbindelse med altertavlens restaurering og 
indkøbet af en ny tavle til Vor Frue kirke. Ved 
Vor Frue var stemningen åbenlyst negativ. Det 
historiske moment opfattedes ikke som særlig 
tungtvejende, ligesom man tvivlede på, om tav-
len ville passe i domkirken. I en polemik om 
spørgsmålet ytredes også modstand mod »Tav-
lens catholske Aand.«479 Sagen fik imidlertid lov 
til at hvile en tid, da ministeriet foreløbig afviste 
at give den fornødne økonomiske støtte. I dom-

kirken, der nyindviedes 18.juli 1875 efter den 
store restaurering, så man dog fortrøstnings-
fuldt på situationen og betragtede det som 
»mere end sandsynligt«, at overflytningen ville 
blive en realitet.480 Således udskød man også ud-
førelsen af kongestolen, hvis stil skulle vurderes 
efter en eventuel flytning af Claus Bergs tavle 
(jfr. s. 589). 

1878 var intet videre foretaget, hverken med 
kongestolens fornyelse eller altertavlens flyt-
ning, og Det særlige Kirkesyn måtte lakonisk 
konstatere, at kirken savnede penge til begge 
projekter.479 Kirkeinspektionen forsøgte en ny 
henvendelse til Kultusministeriet med ansøg-
ning om 25.000 kr., beregnet til kongestolen, en 
ny altertavle til Vor Frue og til opstillingen, 
samt restaureringen af Claus Bergs altertavle. 
Som et tredje argument ud over det historiske 
og æstetiske moment nævnedes også det kon-
serveringsmæssige hensyn, idet altertavlen an-
giveligt led af »Fugtigheds Paavirkning« i Vor 
Frue kirke.481 Ministeriet afviste dog ansøgnin-
gen. Når ministeriet stillede sig negativt, kan 
det måske til dels hænge sammen med, at Fyns 
biskop, C. T. Engelstoft ikke selv havde afklaret 
sin stilling til sagen.482 Ansøgningen blev atter 
fremsendt 1881, men tilsyneladende på ny lige så 
resultatløst.483 1883 opflammedes debatten ved 
rygtet om, at man i Vor Frue kirke ville erstatte 
Claus Bergs tavle med Fåborgtavlen i National-
museet (inv. nr. D1734), og en underskriftind-
samling imod forslaget iværksattes i sognet.484 

Når der på dette tidspunkt igen kom vind i sej-
lene, skyldtes det antagelig, at yderligere to 
kongelige lig fra kong Hans' familie, dronning 
Elisabeth og prins Hans i oktober 1883 placere-
des i domkirkens krypt. Konservatoren og teg-
neren J. Magnus Petersen, der var medlem af en 
sagkyndig kommission, nedsat i forbindelse 
med denne sag, fik i juni 1883 bestilling på at 
aftegne de kongelige portrætfigurer fra predel-
laen (fig. 344). Worsaae benyttede samtidig lej-
ligheden til at opfordre byrådet til at sætte alter-
tavlens flytning i værk.485 

1884 blev situationen omsider afklaret. En ge-
nerøs donation fra bryggeren Th. Schiøtz til en 
ny altertavle i Vor Frue muliggjorde definitivt 
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tavlens flytning.486 Vor Frue kirkes inspektion 
erklærede sig herefter indforstået med at mod-
tage et maleri af kirkemaleren Anton Dorph 
som erstatning, mens domkirkens kirkeinspek-
tion gennem et tilsagn fra to af menighedens 
medlemmer (borgmester J. G. C. F. Koch og 
hustru) havde fået sikkerhed for finansieringen 
af selve restaureringen. 6.juni 1884 nedsatte 
Kultusministeriet en sagkyndig kommission, 
bestående af Worsaae som direktør for De anti-
kvariske Mindesmærkers Bevaring, (efter hans 
død 25. aug. 1885 Henry Petersen), arkitektur-
maleren Heinrich Hansen og arkitekten H. B. 
Storck (udtrådt 6. jan. 1886 og erstattet 4. febr. 
1886 af J. Vilh. Petersen) for at tilse restaurerin-
gen. Denne blev officielt overdraget J. Magnus 
Petersen i juli 1885. 

Tavlens overflytning til S. Knud. Restaurerin-
gerne 1885-86, 1930-37 og 1976-83. Som optakt 
til istandsættelsen undersøgte Magnus Petersen 
tavlen grundigt i dagene 16-18. juni 1884. En 
rapport af 7. juli, der indsendtes til Direktionen 
for De antikvariske Mindesmærkers Bevaring 
tillige med et udkast, kendes i koncept.48, I sin 
gennemgang af tavlens enkeltdele noterede han 
mangler og skader, såvel i stafferingen som i de 
enkelte figurer og ornamentdele. Som konklu-
sion fastsloges det, at det hele på det omhygge-
ligste måtte afvaskes og renses for støv og 
smuds. Endvidere at de løsthængende dele 
skulle fastgøres, og en del store søm borttages. 
Hertil kom et forslag om, at de afstødte guldbe-
lagte dele enten restaureredes eller pålagdes på 
ny, idet sekundær bronzering fjernedes, de or-
namentale dele opmaledes og ansigter og hæn-
der rensedes for nyere påmalinger (»den fæle 
kødfarve«), ligesom den skrigende blå farve på 
skyer og baggrund. Mht. skulpturen anbefalede 
han, at der visse steder tilsattes ornamentdele, 
fingre og attributter. 

Flytningen af altertavlen og den egentlige re-
staurering påbegyndtes i juli 1885. Ved trans-
porten adskiltes predellaen fra overdelen, men 
tavlen måtte ligesom 1806 føres igennem korets 
nordvindue, der på ny måtte udhugges. Tavlen 
blev på en blokvogn transporteret til S. Knud og 
opstillet i nordre sideskibs vestende. 

Restaureringen gennemførtes i tidsrummet 
fra 10. aug. 1885 til 31. dec. 1886.488 Magnus Pe-
tersen, der i ganske samme periode indledte for-
undersøgelser og restaurering af de store alter-
tavler i Viborg Søndre sogns kirke og Århus 
domkirke, ledede arbejdet og udførte desuden 
selv stafferingen af figurskulpturen. Som med-
arbejdere var billedskærer O. Ernlund fra Oden-
se, der udtog figurer og grupper m.m., fjernede 
søm og spigre, samt udførte alt billedskærer-
arbejdet, mens snedker S. F. Andersen, Odense 
stod for snedkerarbejdet, listning og reparatio-
ner, og dekorationsmaler Carl Fæderholdt fra 
København udførte kridering og forgyldning. 
Den omfattende afrensning indledtes august 
1885. September beså kommissionens nye med-
lem Henry Petersen arbejdet og noterede, at for-
gyldningen af ornamentdele og suppleringen af 
farve var påbegyndt.489 Magnus Petersen næv-
nede i en senere beretning, at restaureringen al-
lerede i oktober var »paa Lidet nær fuld-
ført...«.4 9 0 Det synes dog noget overdrevent. 
Efter rensningen af ornamenter og figurer, her-
under opløsning af sekundær oliefarve på an-
sigter, hænder og klædninger, blev figurgrupper 
og ornamentdele udtaget af skabet og rustne 
søm fjernet. Alt nummereredes omhyggeligt. 
Efter Magnus Petersens tegninger udførtes der-
næst billedskærerarbejdet af de manglende orna-
menter og tilsyneladende også af figurdetaljer, 
bortset fra helgenernes attributter. I slutningen 
af september anlagdes kridtgrund på afslidte og 
afstødte partier, bl.a. i figurernes klædninger og 
ornamenterne, efterfulgt af en nyforgyldning. 

Endnu manglede dog stafferingen, ligesom 
der endnu ikke var taget endelig stilling til ud-
førelsen af en mulig topfrise, hvortil Magnus 
Petersen allerede november 1885 havde givet 
udkast.491 Januar 1886 meddelte Storck imidler-
tid sin afgang fra kommissionen i protest over, 
at arbejdet var iværksat uden hans deltagelse, en 
protest Heinrich Hansen støttede. Henry Peter-
sen indsendte dog umiddelbart efter en beroli-
gende rapport til ministeriet om arbejdet, sup-
pleret af en redegørelse fra domkirken selv, 
mens J. Vilh. Petersen indtog Storcks plads i det 
sagkyndige udvalg. 



Forsommeren 1886 genoptoges restaurerin-
gen efter den tilsynsførende kommissions besøg 
13.-14. maj. I indberetningen af 31. maj 1886 
kommenteredes det hidtidige arbejde. To af de 
nyudførte ornamentale rammer beordredes æn-
dret, da de var for sammenpressede i komposi-
tionen, ligesom et par baldakinsøjler kasseredes. 
Det understregedes, at manglende attributter 
kun skulle udføres efter kommissionens vejled-
ning. Man formanede forgylderen til at stemme 
guldglansen noget ned i de opforgyldte partier 
og betonede, at nystafferingen af legemsdele 
skulle begrænses til det mindre godt bevarede 
og det mangelfulde. I forbindelse med restaure-
ringen af sidefløjenes bagsider var fragmenterne 
af de oprindelige malerier blevet fremdraget 
sammen med stafferingen fra 1700'erne. De sidst-
nævnte anbefaledes overstrøget med oliemaling 
på ny, mens fragmenterne tænktes skjult under 
lister, der dog let kunne aftages.492 

9. august 1886 var restaureringen færdig fra 
Magnus Petersens hånd. Kort forinden var de 
enkelte figurgrupper blevet fotograferet (jfr. s. 
465). Tilbage stod bagsidens bemaling og nyop-
stillingen på alteret i domkirken under J. Vilh. 
Petersens opsyn.493 Ved gudstjensten 5. sept. 
1886 stod tavlen på sin plads.494 Under et sidste 
møde i kommissionen i Odense 13.-14. oktober 
vedtoges det at opsætte et lavt bladgalleri over 
midtpartiet, samt to bærestykkker under flø-
jene, hvortil Magnus Petersen allerede året for-
inden havde givet udkast.495 Dette arbejde var 
fuldført 31. dec. 1886, og januar 1887 afleverede 
Magnus Petersen sin rapport om hele arbej-
det.316 

I en årrække efter restaureringen foretoges in-
tet videre, bortset fra et årligt eftersyn og af-
støvning ved O. Ernlund som anbefalet af Det 
særlige Kirkesyn 1892.496 Under 1. verdenskrig 
var altertavlen midlertidigt nedtaget og opbe-
varedes på herregården Langesø indtil 1918.497 

13.juni 1929 konstaterede Det særlige Kirke-
syn, at krideringen på altertavlen var begyndt at 
skalle af, hvilket bekræftedes af Niels Terman-
sen ved et syn 20. aug. s.å.498 

Dette blev optakten til en fornyet restaure-
ring, der udførtes af Niels Termansen fra de-

Fig. 402. Støvsugning af høj altertavlen. Illustration 
fra brochure, udsendt af støvsugerfirmaet Nilfisk o. 
1930 (s. 525). Vacuum cleaning the high altar. Illustration 

from vacuum-cleaner manufacturer's brochure, c. 1930. 

cember 1931 til sommeren 1934. Herefter fort-
satte hans søn, Niels Jokum Termansen arbejdet 
indtil maj 1937.499 En udførlig restaureringsrap-
port synes imidlertid ikke udarbejdet, og istand-
sættelsen kan derfor langtfra følges i alle detal-
jer. Restaureringen gennemførtes i et egnet rum 
i det nyistandsatte S. Knuds kloster og udførtes 
etapevis, således at predellaens istandsættelse var 
afsluttet i foråret 1932 og midtpartiet i det store 
og hele restaureret i sommeren 1933. Fra slut-
ningen af august 1934 synes istandsættelsen af 
den nordre fløjs relieffer begyndt, maj 1935 var 
fire af disse konserveret, og oktober 1936 rap-
porterede Termansen junior, at seks felter af 
søndre (højre) fløj samt en efterbehandling af 
predellaen endnu forestod. 8. maj 1937 meddel-
tes restaureringen fuldført. 

I lighed med Magnus Petersens istandsættelse 
synes samtlige figurgrupper udtaget af tavlen. 
Restaureringen har omfattet en delvis afrens-
ning af de ældre overmalinger, i første række af 
relieffernes sekundære guldbronze (»Magnus 
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Fig. 403. Højalterets udsmykning med Dannebrogs-
flag i forbindelse med altertavlens evakuering 
1940-45 (s. 526). Herman Lykke fot. - The decoration 
of the high altar with the Dannebrog flag, as a consequence 
of the evacuation of the altarpiece, 1940-45. 

Petersens Sovs af Bronce«).500 Derimod bibe-
holdtes dennes nystaffering af karnation og 
klædninger, idet dog ældre farvelag i vid ud-
strækning søgtes fikseret. Mht. Magnus Peter-
sens skulpturelle tilsætninger synes Termansen 
ikke at have ændret noget. Vedr. kronernes løse 
blytakker registreredes to typer, en mindre til 
helgeninderne og en større til predellafigurerne, 
hvoraf flere nyudførtes, da de oprindelige var 
for defekte eller ligefrem manglede.501 

Under 2. verdenskrig var altertavlen atter 
nedtaget (jfr. fig. 403), og dens enkeltdele opbe-
varedes i zinkforede kasser, placeret i krypten og 
overdækket med sandsække. 1948 rensedes den 
af K. Roland-Hansen for støv og snavs, idet løse 
partier af kridtgrunden på midtskabets snitværk 
fæstnedes.502 1951-52 foretoges en tilsvarende 
sikring.503 1964 konstaterede konservator Mo-
gens Larsen, at stafferingens tilstand var yderst 
alvorlig. Skaderne, der var accelereret igennem 

årtier i takt med kirkens opvarmning med cen-
tralvarme, var jævnt fordelt over hele tavlen. 
Flere steder forekom store opskallede partier, 
der midlertidigt overklæbedes med silkepapir 
for at fæstne farvelagene.504 

1975 gennemførte Mogens Larsen sammen 
med konservator Fritz Thode en prøverestaure-
ring af et enkelt felt (Kristus i dødsriget) som 
optakt til en mere gennemgribende restaure-
ring. Målsætningen var som tidligere at fast-
lægge den oprindelige staffering, hvoraf frilæg-
ning og konservering af malerierne på sidefløje-
nes bagsider skønnedes mest påtrængende. Men 
af både antikvariske og konserveringsmæssige 
hensyn anbefaledes en vidtgående afrensning af 
sekundære overmalinger, idet man samtidig for-
udså et behov for udbedringer på mere udsatte 
dele af skulpturernes dragter og motivernes for-
grunde samt af søjler og gitterværk.504 

1976-83 udførtes restaureringen efter de an-
givne retningslinjer. Istandsættelsen blev fore-
taget på Fritz Thodes værksted i Sdr. Højrup. 
Foruden Thode medvirkede konserveringstek-
nikerne Bent Jacobsen, Karsten V. Larsen og 
Frits G. Rasmussen. Førstnævnte udarbejdede 
1992 en detaljeret beretning om istandsættelsen 
(Bent Jacobsen, 1992).505 

Thodes restaurering omfattede en rensning 
for overfladesnavs, en snedkermæssig konsoli-
dering af skabet, herunder fjernelse af gamle 
jernsøm, en fiksering af løse farvelag samt vig-
tigst af alt - en gennemgribende afrensning af 
den sekundære overmaling. Som led i istandsæt-
telsen blev foretaget en infrarød fotografering af 
malerifragmenterne på fløjenes bagsider, opta-
gelser med ultraviolet lys og røntgen af predel-
laen samt en særlig undersøgelse af de anvendte 
brokadeimitationer.506 Konserveringens hoved-
resultat var således genskabelsen af tavlens op-
rindelige farvemæssige udstyr, dog med enkelte 
retoucheringer af hudfarve og udbedringer af 
polérforgyldningen. Hertil kom de værdifulde 
iagttagelser af spor, der tolkedes som vidnes-
byrd om eksistensen af et par oprindelige, faste 
skabsfløje samt et sæt bevægelige fløje. 

Siden den seneste restaurering er altertavlen 
ved årlige eftersyn blevet afrenset for støv. 
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Fig. 404. Altertavlen, vist 1854 med sekundære topstykker samt predellafløje (s. 527). Tryk efter tegning af »hr. 
Faber i Kierteminde«, formentlig maleren Christoffer Faber. Illustration fra K. F. Viborgs artikel i KirkehistSaml 
1, II, 1853-56, ved s. 425. - The altarpiece shown as it was in 1854 with secondary upper sections and predella wings. 
Print from drawing by "Hr. Faber in Kierteminde", probably the painter Christoffer Faber. 

F O R S V U N D N E O P R I N D E L I G E O G 
S E K U N D Æ R E D E L E 

Som nævnt s. 460f. har altertavlen haft i hvert 
fald to eller snarere tre ældre topstykker før den 
nuværende kronfrise. Endvidere synes midtska-
bet oprindelig at have været udstyret med et par 
faste sideskabe og et par bevægelige sidefløje 
foruden de bevarede. Også predellaen må an-
tages fra første færd at have haft bevægelige fløje 

samt - muligvis - hængestykker under over-
planken. 1750 tilføjedes nye sidevinger og et 
topstykke. 1852 udførtes et sæt predellafløje og 
et topstykke, der 1885-86 erstattedes af den nu-
værende udsmykning med hængestykker og 
kronfrise. Imidlertid savnes mere detaljerede 
kilder til viden om tavlens præcise udformning 
før o. 1750. På samme måde kan formodningen 
om eksistensen og formen af sidevinger og top-
stykke fra denne tid alene udledes af regnskaber-
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Fig. 405. Opmåling af formodede oprindelige spor efter søm og skruer i midtskabets bagside. Tegning af John 
Bennetzen 1993. 1:40. - Drawing of presumably original traces of nails and screws at the back of the corpus. 

nes udsagn og Mülertz' beskrivelse fra 1813. 
Først efter 1852 kendes mere detaljerede afteg-
ninger samt fotografier af tavlen (jfr. s. 465). 

†Sidefløje. 1) Oprindelige(?) (jfr. fig. 353). 
Som del af alterskabets bagklædning har der an-
tagelig, som formodet af Fritz Thode og Bent 
Jacobsen,507 været faste sideskabe, der vel med 
afsluttende endestolper har indrammet de to par 
bevægelige fløje. Eneste sandsynlige spor efter 
fløjene er to notriller på oversiden af predellaens 
overplanke, hvori fløjenes bund kan have været 
fæstnet.508 Derimod er der ikke konstateret sikre 
spor efter deres fastgørelse til midttavlen, hvor 
de ifølge Thodes rekonstruktion (jfr. fig. 353) 
var fæstnet til bagsiden af tavlen.509 På grund af 
beskæringen af endestykkerne i predellaens over-

planke (jfr. s. 476) kan spor efter fløjenes even-
tuelle sidestolper ikke længere påvises. Fløjenes 
staffering ville have været synlig i tredje stand. 
Om motiverne herpå kan man kun gisne.510 

Fløjene må have været afmonteret (forsvun-
det?), før de sekundære sidevinger (jfr. nr. 3) 
opsattes 1750. Ligesom †topstykke nr. 1 og †si-
defløje nr. 2 kan de allerede være blevet beskadi-
get ved hvælvnedstyrtningen o. 1679. 

2) Oprindelige, bevægelige fløje (jfr. fig. 
353), påhængslet de inderste relieffløje som på-
vist af Thode. Eneste synlige spor er to par 
hængsler, fæstnet til bagkanten af fløjenes lod-
rette inderplanke. Derimod ses der i midtskabets 
lodrette rammestykker ingen eventuelle ud-
stemninger til eller slidspor efter fløjenes hæng-
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selrygge.511 Fløjenes ydersider ville have været 
synlige i tredje stand og motiverne herpå til-
passet de faste sidefløje, jfr. fig. 353. I åben stand 
kunne fløjenes indersider supplere relieffløjenes 
malede cyklus med scener fra Marias og Jesu liv 
(jfr. fig. 389 og s. 508). Ligesom †topstykke nr. 
1 og sidefløje nr. 1 muligvis beskadiget eller helt 
ødelagt o. 1679. Påfaldende nok blev fløjenes 
hængsler ikke fjernet ved istandsættelsen 
1750-51, men tilsyneladende alene flyttet så me-
get, som det påsatte rammeværk på relieffløje-
nes bagside fyldte i bredden.313 Dette behøver 
dog ikke at betyde, at fløjene stadig var på 
plads. Tværtimod synes den omhyggelige ny-
staffering af relieffløjenes bagside næsten at ude-
lukke, at denne del skulle dækkes med endnu et 
par fløje. 

3) (Jfr. fig. 406) 1750. Sidevinger, antagelig 
med udskæringer formet som bladværk eller or-
namentik; af eg. Søm- eller skruespor efter deres 
fæstnelse til midtskabets bagside kan muligvis 
påvises, jfr. ovf. og fig. 405. 

Udført samtidig med †topstykke nr. 3 og be-
malingen af relieffløjenes bagsider (jfr. s. 514). I 
overslag af 1748 (snedker J. Sørensen) og 1750 
(snedkerne Magnus Hansen og Hans Eidorph, 
samt malerne Rasmus Wolf og Christian Hviid) 
betegnet »blindt fløye« og ligesom topstykket 
karakteriseret som »sveifet i Kanten«. Af Mü-
lertz, 1813 omtalt som udsmykket med arabe-
sker. Stafferet med oliefarve uden forgyldning. 
Formentlig nedtaget i forbindelse med restaure-
ringen 1852. 

†Predellafløje. 1) Antagelig oprindelige. Ingen 
synlige spor efter hængsler, hverken fra disse el-
ler fra †predellafløje nr. 2, da Magnus Petersen i 
forbindelse med restaureringen 1885-86 ud-
stemte to tredjedele af begge sidestykkers for-
kant med hængselspor og indsatte nyt træ.512 

Det er uvist, hvor meget predellafløjene blev 
beskadiget o. 1679 (s. 518). Fløjenes hængsler 
blev i forbindelse med istandsættelsen 1750 gjort 
om, dvs. vel flyttet af hensyn til påsatte ramme-
lister i lighed med †sidefløje nr. 2 (s. 519). 

Om predellafløjenes staffering, såvel den op-
rindelige som den sekundære, vides kun lidt. 
Antagelig bar fløjenes indersider en oprindelig 

Fig. 406. Rekonstruktionsforsøg af altertavlens til-
stand o. 1751 - 1850 (s. 527f). Tavlen er vist med 
lukkede fløje, såvel for midtskab som for predella og 
de 1750-51 påsatte rammelister. Topstykke og side-
vinger, hvis præcise udformning er ukendt, er an-
givet med stiplet linje. Montage af B B J og MN efter 
Bent Jacobsen, 1992 med fotografisk rekonstruktion af 
de bemalede fløje, udført i forbindelse med restaurer-
ingen 1976-83. - Reconstruction of the state of the altar-
piece between c. 1751 and c. 1850. The altarpiece is shown 
with the wings of the central compartment and of the pre-
della in closed position, and with the frame-beadings added 
in 1750-51. The top section and the side-wings, the precise 
shapes of which are unknown, are indicated with dotted 
lines. 

staffering, der endnu var synlig i 1800'ernes før-
ste halvdel. Således beklagede Høyen 1865 tabet 
af de »Malerier, som dækkede de indre Sider af 
dens (dvs. predellaens) Fløie« (jfr. s. 465). Her-
med må formentlig refereres til de oprindelige 
fløje og ikke til de 1852 opsatte, ligesom Høyen 
næppe her hentyder til 1700-tals stafferingen på 
fløjenes ydersider (se ndf.). Måske var det på 
predellafløjene eller snarere på en †alterbords-
forside, Mette Urnes fædrene og mødrene vå-
ben 1590 blev påmalet (jfr. fig. 542). I forbin-
delse med istandsættelsen 1750 udførtes to bi-
belske malerier på fløjenes bagsider, svarende til 
relieffløjenes malerier (jfr. s. 508), og ved denne 
lejlighed kan de oprindelige malerier være af-
skrabet i lighed med de førnævnte. Det kan også 



530 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

være på disse fløje, »Nadverens Indstiftelsesord 
efter Matth. 26 og Luc. 22« læstes iflg. Mülertz, 
1813. 

Fløjene blev efter alt at dømme udskiftet 
1852, men kan have været beskadiget forinden, 
jfr. s. 521. 

2) (Fig. 400, 404), 1852, udført efter forslag, 
vel af Chr. Møller (s. 522). Selve fløjene blev 
skåret af snedker A. Petersen og stafferet af Au-
gust Behrends (jfr. s. 522). På indersiden be-
malet som udskåret, poleret egetræ513 med stav-
værksdekorationer og relieffer, forestillende de 
fire evangelister, indsat i rundbuede arkader, to 
på hver fløj. 

Det har undret, at Magnus Petersen hverken i 
sine notater eller i rapporterne vedr. restaurerin-
gen 1885-86 gjorde rede for predellafløjene, som 
tilsyneladende forsvandt sporløst ved denne lej-
lighed, ligesom †topstykke nr. 3.514 Forklarin-
gen må være, at han med sindsro afmonterede 
og kasserede disse dele, fordi han vidste, at de 
kun var godt 30 år gamle. Havde predellafløjene 
rummet ældre partier, tør man antage, at Mag-
nus Petersen med sin store antikvariske viden 
ville have skånet disse.515 

†Hængestykker. Ud fra spor i predellaens over-
planke, sider og bundstykker fremsatte Magnus 
Petersen den teori, at predellaen havde været 
forsynet med en form for hængestykker eller 
hjørner.445 Den nærmere udformning af disse 
dele er ukendt.516 

†Topstykker. 1) Oprindeligt galleri eller balda-
kin(?). I forbindelse med restaureringen regi-
strerede Magnus Petersen november 1885 på 
midtskabets overplanke adskillige sømhuller, 
hvoraf nogle efter hans opfattelse vel kunne 
stamme fra nyere tid, hvorimod andre havde 
påfaldende regelmæssige mellemrum og derfor 
måske hidrørte fra et oprindeligt galleri eller en 
overbygning.517 Hullerne dækkedes delvis af 
Magnus Petersens nyopsatte liljegalleri. Ved en 
undersøgelse januar 1994 havde Danmarks Kir-
ker lejlighed til at bekræfte Magnus Petersens 
iagttagelser vedr. sømhuller. Adskillige af hul-
lerne var imidlertid i forbindelse med den sene-
ste restaurering blevet udfyldt med en brunlig 
masse, ligesom enkelte udskæringer var udluset. 

Det var derfor vanskeligt at bestemme noget re-
gelmæssigt system.318 

Som nævnt s. 518 er det uklart, om der i for-
bindelse med istandsættelsen 1606 refereredes til 
en overbygning på tavlen. Derimod kan der 
næppe være tvivl om, at et oprindeligt top-
stykke ville være blevet ramt, da dele af kor-
hvælvet o. 1679 styrtede ned (s. 518). Det er 
uvist, men næppe sandsynligt, at en øvre del 
fandtes, da der opsattes et topstykke 1750. Selve 
den omstændighed, at man overhovedet valgte 
at udføre dette topstykke, kunne netop tolkes 
som udtryk for et savn af den ældre bekroning. 

2) (Jfr. fig. 406), 1750. Udformet med Jehovas 
navn i stråleglorie, muligvis med en indramning 
af bladværk eller ornamentik; af eg. Påsat midt-
skabet og muligvis også sidefløjene. 

Overbygningen, betegnet »opsatset« eller 
»opsatser« og karakteriseret som »sveifet i Kan-
ten«, udførtes efter overslag af 13. marts 1750 på 
grundlag af en fortegning (s. 519). Topstykket 
stafferedes ligesom †sidefløje nr. 3 og †predella-
fløje nr. 2 »med oliefarve uden forgyldning« af 
malerne Rasmus Wolf og Christian Hviid i hen-
hold til overslag af 16. maj 1750 (s. 519). Da tav-
len flyttedes til Vor Frue kirke 1806, overvejede 
man at nedtage »lidt af de øverste udvendige 
Zirater«. Hermed kunne hentydes til topstyk-
ket. Men dette fandtes stadig 1813, da Mülertz 
beskrev altertavlen, smykket foroven med »en 
Glorie med Ordet Jehova«.519 Endnu omtalt 
1852 (»den for tiden værende Overdel«, jfr. s. 
522), men nedtaget umiddelbart herefter og er-
stattet med 

3) (fig. 404), 1852, antagelig udført efter ud-
kast af Chr. Møller af snedker A. Petersen med 
staffering af August Behrends (s. 522). Galleri i 
nygotisk stil, af træ (eg?), placeret over midt-
skab og sidefløje. Formet som tre korsprydede 
gavle, heraf den midterste spidsbuet og de flan-
kerende rundbuede; adskillende fialer. Over si-
defløjene bladrankesmykkede friser, kronet med 
korslignende knopper. Det er uvist, i hvor stort 
et omfang galleriets ornamentik var udskåret el-
ler bemalet. I følge Magnus Petersen påsat midt-
tavlens og sidefløjenes bagsider med vinkel-
jern.517. Nedtaget 1885. 
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Fig. 407. Predellaen (s. 531). NE fot. 1990. - The predella. 

S A M M E N F A T N I N G 
Datering. Altertavlen bærer hverken årstal eller ind-
skrifter, der kan belyse det nøjagtige tilblivelsestids-
punkt. Samtidige skriftlige kilder herom er heller 
ikke kendt. En indirekte hentydning til tavlens op-
stilling o. 1522 er omtalen hos Peder Olsen af den 
gamle altertavles fjernelse »iam«, (nu, dvs. i skri-
vende stund, jfr. s. 516f.). Altertavlens nøje sammen-
hæng med hele korets udsmykning, der antagelig 
først gennemførtes i forbindelse med indretningen af 
denne del til kongeligt gravkapel, peger mod et sand-
synligt begyndelsestidspunkt efter 1511 eller snarere 
1513, årene for prins Frans' og kong Hans' begravel-
ser i Gråbrødre kirke (jfr. også s. 516).520 Dronning 
Christine nævntes tidligst 1544 som alterets donator 
og 1597 som stifter af det store kalkstensepitafium (s. 
460 og note 287). En udateret kilde, refereret af Jens 
Bircherod (s. 651), angiver, at dronningen - da hun 
mærkede døden nærme sig - havde ønsket at skænke 
klosterkirken et pragtopbud af flere udsmykninger. 
Hertil må uden tvivl hentydes til både den store alter-
tavle og epitafiet. Dette kunne bekræfte omtalen i Re-
sen, Lovbøger, 1684, af tavlens færdiggørelse efter 
dronningens død (8. dec. 1521). 

Udvalget af portrætfigurer på tavlens predella har 
særlig betydning mht. fastlæggelsen af en tidsramme 
for udførelsen af hele tavlen, eller i det mindste for 
denne del. Dronning Christine er vist i enkelin og 
Christian II gengivet med kongekrone, dvs. en re-
ference til tiden efter kong Hans' død 20. febr. 1513. 
Som pendant til Christian II ses Elisabeth, dronning 
siden 11. juni 1514 (12. aug. 1515). Medtaget i rækken 
er parrets ældste søn, Hans (*1518), men derimod 
ikke - hvis man skulle forvente en symmetrisk kom-
position - den ældste datter, Dorothea (*1520). End-
videre savnes gengivelsen af Den gyldne Vlies' or-
den, som Christian II modtog 4. nov. 1520.521 En 
ubeviselig, men nærliggende antagelse er, at tavlen 

var færdiggjort eller omtrent fuldført ved gråbrødre-
nes provincialkapitel 1522, der netop afholdtes i 
Odense. Et muligt, men ikke noget absolut afslut-
ningstidspunkt for alterets udførelse - i betragtning af 
den markante fremhævelse af Christian II (svarende 
til ophængningen af skjolde, jfr. s. 516) - turde ende-
lig være april 1523, tidspunktet for hans landflygtig-
hed. 

En datering ud fra indre stilistiske kriterier inden 
for Claus Bergs samlede oeuvre er næppe mulig, jfr. 
ndf. Tager man derudover i betragtning, at et arbejde 
af denne størrelse krævede en produktionstid på fem 
til ti år, ville dette harmonere med en datering inden 
for tidsrummet 1513-23 eller snarere i årene fra o. 
1514 eller 1515 til o. 1523.522 At påbegyndelsestids-
punktet næppe kan ligge tidligere, herpå tyder den 
formodede indflydelse fra en række grafiske forlæg, 
vigtigst Erhard Schöns træsnit, »Den store Rosen-
krans« (dateret 1514 eller 1515) i forbindelse med 
midtskabets allehelgensfremstilling og billedet af den 
korsfæstede Kristus (jfr. også s. 534).523 En påvirk-
ning ses muligvis fra Lucas Cranach den ældres træ-
snit af Marias himmelkroning (o. 1515), mens Cra-
nachs og Albrecht Dürers passionsserier fra tiden o. 
1507 - o. 1512 i et vist omfang har influeret på sideflø-
jenes relieffer (s. 493). 

Stil og teknik. Som det eneste værk, der af en på-
lidelig, omtrent samtidig kilde knyttes til Claus 
Bergs navn, indtager Odensetavlen en nøgleposition, 
når det gælder en vurdering af mesterens virksomhed 
som helhed samt hans stilistiske forudsætninger og 
tekniske formåen. I omfang, detaljerigdom og udstyr 
overgår altertavlen samtidig alle andre værker, der er 
tilskrevet ham på et stilistisk grundlag.5 2 4 Claus 
Bergs personlige andel i udførelsen lader sig ikke fast-
slå med sikkerhed. Som værkstedsleder har han sand-
synligvis - i samråd med bestillerne - fastlagt tavlens 
arkitektoniske opbygning, udvalgt forlæg og præget 
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udformningen af figurstil og ornamentik. Men her-
udover er det uvist, i hvor stort et omfang han selv 
har medvirket som maler eller billedskærer.525 

Opfattet som produktet af et større værksteds-
teams virksomhed fremtræder Odensetavlen som et 
værk af høj kunstnerisk og teknisk kvalitet, hvor der 
ikke desto mindre lader sig erkende en række for-
skellige hænder, både i de udskårne og de bemalede 
dele. Allerede Høyen, 1865 var opmærksom på den 
ujævne kvalitet af udskæringerne og tilskrev dette de 
mange svendes medvirken, dog under opsyn af »een 
Tegner, som har angivet det Hele«.5 2 6 Også i for-
bindelse med restaureringen 1885-86 registreredes 
forskellige hænder,527 hvilket udbyggedes af Thorla-
cius-Ussing, 1922 og senere iagttagere. I denne for-
bindelse skal blot understreges forskellen mellem be-
handlingen af hoved- og bifigurer i midtskabet, 
blandt hvilke den nedre helgenrækkes figurer nær-
mest beskueren er udarbejdet yderligere i forhold til 
de to øvre. Men også i selve Kristusfremstillingen ses 
variationer, i midtskabet mest markant mellem den 
Korsfæstede og Smertensmanden, på sidefløjene mel-
lem en mere forfinet, velproportioneret figurtype og 
en grovere, undersætsig skikkelse, f.eks. i Hudflettel-
sen, Tornekroningen og Ecce H o m o (nr. 7-9).528 

Odensetavlens figurstil og dragtbehandling genfin-
des i en række af de til værkstedet henførte arbejder, 
ligesom enkeltfigurer eller grupper er anvendt (eller 
foregrebet) som motiver i andre værker. Himmelkro-
ningens komposition ses - med variationer (jfr. ndf.) 
- både i Vindinge, på Nationalmuseet og i Wittstock, 
mens krucifikstypen fra Odense, kendetegnet ved be-
toningen af smerten i det nedfaldende hoved, den 
spinkle krop og det ophvirvlede lændeklæde, har pa-
ralleller i Skamby, Vindinge, Vejlby og Sorø samt i 
altertavlerne i Århus Vor Frue og Tirstrup. De karak-
teristiske modeklædte kvindelige helgener, mest ud-
præget Maria Magdalene, genfindes i altertavlerne i 
Voldby (DK Århus 3511f.), Tirstrup og Bregninge, 
samt på Nationalmuseet (inv. nr. D 9732-33). Blandt 
midtskabets helgener er f.eks. Johannes Døberen 
med den karakteristiske opskudte højre arm beslæg-
tet med de tilsvarende figurer i Tirstrup og Bregninge 
eller med apostelfigurerne på de Claus Berg til-
skrevne altertavler i Wittstock og Lanken samt i Gü-
strow. De større engle, der er iklædt folderige klæd-
ninger og fjederham, genfindes i Tirstruptavlen. Si-
defløjenes passionsscener har for fire af scenerne (Pi-
latus' håndvaskning, Korsbæringen, Begrædelsen og 
Opstandelsen) lighed, omend ikke fuld overensstem-
melse med de tilsvarende relieffer på altertavlen i San-
derum. Rammeværkets udformning med baldakin-
og figursmykkede småsøjler, dannet af sammensno-
ede grene, og med bueslag, indkapslet i sammenfil-
trede grene og fligede blade, ses med variationer både 
i Sanderum, Århus Vor Frue, Tirstrup, Bregninge og 

Voldby. Odensetavlens leddelte, kugledannede søjle-
baser og balustrene på Himmelkroningens trone har 
deres nærmeste paralleller i altertavlen i Tirstrup, alt i 
alt udtryk for en tidlig indrømmelse til renæssancens 
formsprog. 3 4 7 

Af de fragmentarisk bevarede malerier på sidefløje-
nes bagsider lader mindst to forskellige malemåder 
sig udskille som fremhævet af Ulla Haastrup.5 2 9 Ka-
rakteristisk for hovedparten af de bevarede scener er 
en gennemarbejdet, mere kvalitetspræget stil, kende-
tegnet ved varierede ansigtstyper, detaljerigdom og 
nuancerede farveaftoninger både i gengivelsen af fi-
gurer og klædedragt (jfr. fig. 408).530 Over for denne 
ses en grovere, mindre udarbejdet malemåde med 
plumpe ansigtstyper og skematisk gengivelse af 
tekstilernes folder (jfr. fig. 395, 397). Hvor den først-
nævnte synes unik i de hidtil tilskrevne værker fra 
Claus Bergs værksted og måske kan tilskrives en ind-
flydelse fra Nederlandene, genfindes den anden male-
måde i altertavlerne i Vejlby, Sanderum og Tirstrup. 

Fig. 408. Kristus som 12-årig i templet. Scene nr. 8, 
detalje af sydfløj (s. 512). Roberto Fortuna fot. 1994. -
Jesus at the age of 12 in the Temple. Scene no. 8, detail 
from the south wing. 
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På førstnævnte er afdækket to malernavne, tilsynela-
dende danske (Iver Ped(ersen) og Peder, muligvis 
med efterfølgende stednavne).531 Herudover ses klare 
lighedspunkter mellem Odensetavlens mønsterborter 
og de tilsvarende i Sanderum og Vejlby.532 

Bestemmende for figurstilen, såvel på de udskårne 
som på de malede dele, har endvidere været indfly-
delsen fra grafiske forlagsblade (i Odense specielt af 
Dürer, Cranach og Erhard Schön). Om slaviske ko-
pier er der aldrig tale. Forlæggene er benyttet selek-
tivt, dvs. motiver er udvalgt fra enkelte blade og frit 
kombineret med detaljer fra andre kilder. Baggrunds-
staffagen er oftest forenklet, dragterne ændret og i de 
dramatiske scener er bevægelser og mimik yderligere 
udarbejdet hen imod det voldsomt ekspressive.533 

Kendetegnende for Odensetavlen er den høje tek-
niske standard i forhold til andre af værkstedets arbej-
der, således som det fremgår af materialevalget, ud-
skæringerne og stafferingen.534 Flere metoder til 
mønstring af figurernes dragter er anvendt med stor 
variation (jfr. s. 506), bl.a. sgraffito og applikerede 
brokadeimitationer. Begge teknikker er påvist i både 
Århus Vor Frue, Sanderum og Bregninge, ligesom 
der kan iagttages en lighed, omend en nøje identitet 
med enkelte mønsterformer ikke kan påvises.535 Så-
vel sgraffito som applikerede brokadeimitationer an-
vendtes o. 1500 med forkærlighed i arbejder fra hen-
holdsvis Antwerpen og Bruxelles, og selvom enkelte 
nordtyske eksempler forekommer, kunne brugen af 
de to metoder på Odensetavlen måske tolkes som en 
indflydelse fra Nederlandene eller fra nederlandsk in-
fluerede værker i Tyskland.536 

En udførlig vurdering af Claus Bergs kunstneriske 
forudsætninger og paralleller i nordeuropæisk kunst, 
belyst ud fra Odensetavlen, vil falde uden for ram-
merne af nærværende sammenfatning. Som senest 
påpeget af Haastrup (1994) kan der ikke sluttes noget 
sikkert om, hvor Berg fik sin første uddannelse i ti-
den før 1504, endsige om hvorvidt han eller hans 
værkstedsmedarbejdere supplerede deres indtryk på 
senere rejser. Den fremherskende tendens til voldsom 
ekspressivitet i hans figurer, såvel i mimik og be-
vægelser som i foldestil, finder flere paralleller i sam-
tidens skulptur og malerkunst, som mesteren kan 
have lært at kende enten direkte eller indirekte gen-
nem grafiske forlæg. Over for dette kendetegn op-
træder samtidig en indtrængende og nuanceret rea-
lisme, særlig fremtrædende i predellaens portrætfigu-
rer og i midtskabets Korsfæstelsesbillede.537 

Indhold og funktion. På grund af Odensetavlens 
ufuldstændige bevaringstilstand er en samlet tolkning 
af billedprogrammet ikke mulig. En indholdsanalyse 
må derfor koncentrere sig om midtskabet, indersiden 
af de tilhørende sidefløje og predellaen. Alt dette 
fremvistes i tavlens første stand ved specielle anled-
ninger,538 antagelig på kirkeårets særlige festdage eller 

Fig. 409. Sjette gruppe fra midtskabets anden række 
fra neden (C26-29, s. 488). LL fot. 1982. - Sixth group 
in the second row of the corpus (C26-29). 

ved højtider, som fejredes af klosterkirken, ikke 
mindst i forbindelse med sjælemesser for kongefami-
lien.539 

En række ydre forhold har utvivlsomt været med-
bestemmende ved fastlæggelsen af altertavlens ikono-
grafi. Af afgørende betydning var dens placering på 
højalteret i en franciskanerkirke, indviet til Maria, an-
tagelig med tilføjelsen »de misericordia« (af barm-
hjertigheden). 1519 nævnes kirken endvidere som viet 
S. Katharina.540 Lige så vigtig var den omstændighed, 
at klosterkirkens kor var indrettet som gravkapel og 
mindehal for kong Hans og hans familie. Formentlig 
har tavlen således udgjort en del af en sjælegave eller 
stiftelse, bekostet af dronning Christine. Ifølge en se-
nere kilde skænkede dronningen før sin død midler til 
udsmykning af klosterkirken (jfr. ovf.). Hertil turde 
foruden altertavlen og kongeparrets fælles epitafium 
medregnes korets øvrige kongelige gravminder samt 
- muligvis - korstole, våbenskjolde og et korbuekru-
cifiks.541 En del af dronningens donation kunne ende-
lig have været bidrag til varetagelse af regelmæssige 
sjælemesser for kongefamilien og udstyr til messer-
nes celebrering ud over det ovennævnte.542 

Midtskabet viser som nævnt s. 478 en storslået 
himmelvision, hvori indgår en række selvstændige 
temaer: Marias himmelkroning, de ni englekor, en 
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allehelgensfremstilling og den korsfæstede Kristus på 
et kors, dannet af sammensnoede grene som en hen-
visning til Livets træ; nedenfor ses endvidere Den 
hellige Frans af Assisi med fremvisning af sine sår-
mærker samt gruppen Anna Selvtredje. Hertil knyt-
ter sig sidefløjenes skildring af Kristi lidelse, opstan-
delse og himmelfart og predellaens billede af Smer-
tensmanden. Fløjenes fragmentarisk bevarede, ma-
lede cyklus med scener fra Marias liv, samt Kristi 
barndom og manddomsgerning skal ikke nærmere 
omtales her. 

Der er ikke påvist et enkelt grafisk forlæg for hele 
det store felts billedverden, ej heller én bestemt skre-
ven kilde, der sammenfatter og forklarer alle tavlens 
særtræk. En tolkning af midtskabets komplekse bil-
ledverden er forsøgt af flere, dog oftest med særlig 
fokusering på et delaspekt uden en overordnet vur-
dering af helheden. Væsentlig er den siden Høyen, 
1865 betonede sammenhæng med rosenkransandag-
ten og den ydre lighed med nogle af »de saakaldte 
Rosenkrandsbilleder«.543 Vigtigst blandt disse og 
muligvis prototype på en række andre fremstillinger 
er Erhard Schöns store træsnit fra o. 1515 (Schön, jfr. 
s. 478), kendetegnet ved en fremstilling af Nådesto-
len med Gudfader, Helligåndsduen og den korsfæ-
stede, flankeret af Maria, de ni englekor og et udvalg 
af helgener, alt skematisk placeret på vandrette ræk-
ker inden for en cirkulær rosenkrans.544 Denne paral-
lelitet har imidlertid foranlediget en ensidig tolkning 
af Odensetavlen som en rosenkranstavle. Til støtte 
for hypotesen er fremhævet dronning Christines an-
giveligt varme interesse for rosenkransandagten og 
eksistensen af et samtidigt rosenkransselskab med til-
hørende alter ved †S. Albani kirke i Odense;545 endvi-
dere det forhold, at der i rosenkransandagten betones 
de samme elementer, som illustreredes på midtskabet 
og de tilhørende sidefløje: fordybelsen i inkarnatio-
nens mysterium, Kristi lidelse og korsdød, appellen 
til alle Guds hellige, samt Marias ophøjelse og him-
melkroning som dronning for alle ni englekor. Det er 
dog vigtigt at understrege, at rosenkranskultens sær-
lige kendetegn, andagtens perlesnor eller rosenkrans 
ikke er gengivet på Odensetavlen. Ej heller indgår 
roser på nogen fremtrædende plads,546 lige så lidt som 
man kan dokumentere tilstedeværelsen af en rosen-
kransandagt eller -broderskab, knyttet til højalteret i 
Gråbrødre kirke. Endelig er der væsentlige afvigelser 
fra Erhard Schöns store blad. Det gælder ikke alene 
mht. variationen i helgenskaren, men det er navnlig 
markant i den særlige fremhævelse af gruppen Anna 
Selvtredje, Den hellige Frans med sine sårmærker, i 
korstræets specielle udformning og sidst, men ikke 
mindst - i inddragelsen af Marias himmelkroning på 
bekostning af Nådestolsmotivet. 

En mere dækkende karakteristik af midtskabets 
motiv er et »allehelgensbillede«.547 Denne betegnelse 

er til en vis grad berettiget i betragtning af de tre 
helgenrækkers dominerende placering. Imidlertid 
skal det understreges, at gengivelsen af helgenskaren 
indgår som en integreret del af et overordnet tema på 
samme måde som Himmelkroningen, de ni englekor 
og Korsfæstelsen. 

Midtskabets hovedmotiv er formentlig en illustra-
tion af det himmelske Paradis - de saliges bolig efter 
Den yderste D o m og stedet for den evige beskuelse af 
Gud.5 4 8 Den billedlige udformning af denne vision 
prægedes i middelalderen af flere kilder, vigtigst i 
denne sammenhæng af Johannes' åbenbaring om det 
ny Jerusalem (Åb. 21-22).549 Centralt i illustrationen 
heraf er gengivelsen af Livets træ og Paradishavens 
vegetation (se ndf.). I stedet for billedet af Gudslam-
met er her dog vist en anden Gudsvision - Marias 
himmelkroning, ganske i overensstemmelse med te-
maets udformning i senmiddelalderen.550 

I Odensetavlens version af Himmelkroningen kro-
nes den knælende Maria - som vanligt på dette tids-
punkt - af både Kristus og Gudfader.551 Et ualminde-
ligt ikonografisk træk i forbindelse med dette tema er 
dog, at begge personer har fødderne placeret på jord-
kuglen som tegn på deres verdensherredømme.5 5 2 

Dette motiv forekommer oftest i fremstillinger af 
Kristus som Verdensdommer og som Salvator 
Mundi, verdens frelser og dødens besejrer. Endnu et 
påfaldende element er inddragelsen af Kristi lidelses-
redskaber (Arma Christi). Som tegn både på Kristi 
majestætsværdighed efter Opstandelsen og på hans 
lidelse kan disse ganske vist referere til både den tro-
nende Kristus, Korsfæstelsen og Smertensmanden. 
Men den omstændighed, at lidelsesinstrumenterne al-
mindeligvis indgår i gengivelsen af Dommedag, 
kunne være endnu et indicium for, at Himmelkro-
ningen her har et særligt betydningsindhold, som al-
lerede Høyen påpegede (Høyen, 1865).553 Marias glo-
rificering som Himmeldronnning og selve kronings-
ceremoniens ophøjethed bliver understreget, dels 
med de musicerende engle nærmest tronen, dels med 
de ledsagende englehierakier og repræsentanter for de 
helliges forsamling. Samtidig er Marias status som 
menneskehedens forbeder understreget gennem hen-
des knælende stilling, de sammenlagte hænder og det 
ydmygt bøjede hoved. Hendes placering med front 
mod beskueren kunne på samme måde tolkes som en 
direkte appel til menigheden.554 Denne særlige ud-
formning af Himmeldronningen turde være i bedste 
samklang med tavlens placering på et alter, der som 
nævnt ovf. var viet Barmhjertighedens Maria. 

Et særkende ved Odensetavlens himmelvision er 
den markante fremhævelse af den lidende Kristus på 
korset, der er udformet som to sammensnoede træ-
stammer eller grene, hvorfra udgår fligede blade. 
Selve korsstammen har sit udspring i et spiraloprullet 
bladslyng (se ndf.). Billedet af Forsonerens offerdød 
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Fig. 410. Midtskabet (s. 533). NE fot. 1990. - The central compartment. 

er således virkningsfuldt kontrasteret med det le-
vende korstræ, hvis bladværk knyttes sammen med 
sideskuddene fra de lodrette rammepiller. Denne yp-
pige vegetation lader sig - ligesom de vandrette sky-

formationer mellem rækkerne af hellige - opfatte 
som en understregning af sceneriets paradisiske miljø 
(jfr. også ndf.).5 5 5 Udformningen af korset som et træ 
i vækst bygger på den apokalyptiske vision om Livets 
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træ (Åb. 22,2). Blandt høj- og senmiddelalderens lit-
terære tolkninger af temaet er i forbindelse med 
Odensetavlen særligt fremhævet franciskanerteolo-
gen, S. Bonaventuras værk om Livstræet, »Tractatus 
qui lignum vitae dicitur«, tidligst nævnt af Høyen, 
1865.556 Som det er blevet understreget, er der dog 
også både indholdsmæssige og ikonografiske for-
skelle mellem altertavlens og S. Bonaventuras kors-
billede fra dette skrift.557 Senest er blandt mulige in-
spirationskilder yderligere nævnt S. Bonaventuras 
»Vitis mystica«, hvor den mystiske vinstok fremhæ-
ves som en allegori på Kristus og hans lidelser. Det 
skal dog understreges, at netop vinstokkens karak-
teristiske blade, blomster og frugter ganske savnes på 
Claus Bergs fremstilling.558 Ud over henvisningen til 
»Livets træ« tør endnu en detalje ved korstræets ud-
formning være betydningsbærende - den sammen-
slyngede stamme og dens spiraldannede »rod«, pla-
ceret umiddelbart oven over gruppen Anna Selvtred-
je (se også ndf.), måske som en hentydning til temaet 
»Jesse rod«. 5 5 9 

Med Odensetavlens sammenknytning af Himmel-
kroningen og Korsfæstelsen - med lige stor vægt på 
begge motiver 560 - kunne bevidst være hentydet til 
parallellen mellem det jordiske messeoffer, nadversa-
kramentet, der celebreres foran altertavlen, og det 
himmelske offer foran Gud, som nævnes i messens 
kanon.561 Den omstændighed, at de flankerende engle 
i Himmelkroningen er iklædt dalmatikalignende, 
dvs. liturgiske klædninger (jfr. s. 492), kunne yderli-
gere understrege deres særlige status som aktive del-
tagere i den himmelske messe og lovsang.5 6 2 Offer-
motivet gentages yderligere i predellaens Smertens-
mand (se ndf.). 

Som en særlig parallel til den lidende Kristus med 
sårvunderne og som et i en franciskanerkirke natur-
ligt fremhævet eksempel på Kristi efterlignelse er 
S. Frans af Assisi flyttet væk fra sin logiske placering 
inden for gruppen af kirkefædre, bekendere og or-
densstiftere til højre for korset og anbragt som den 
første blandt gruppen af martyrer eller blodvidner til 
venstre.563 

Gengivelsen af helgenskaren stemmer for hoved-
grupperne overens med Schön, men ordningen heraf 
turde have sin oprindelse i allehelgensliturgien.564 En 
hovedkilde til opregningen af de helliges forsamling 
og hermed en rettesnor for udformning af allehel-
gensbilledets ikonografi var allehelgenslitaniet, hvis 
indhold dog i detaljer varierede inden for de enkelte 
stifter eller munkeordener. Der kan ikke påvises ver-
sioner, som ganske nøje stemmer overens med 
Odensetavlens ikonografi, men i litanier, præget af 
liturgien i Odense stift eller udarbejdet med en særlig 
tilknytning til kongefamilien (Christian II) genfindes 
en række af altertavlens helgener.565 

Gruppen Anna Selvtredje med den ungdommelige 

jomfru Maria og barnet er endnu et hovedmotiv i 
Odensetavlen. Gruppen er anbragt lige under den 
korsfæstede og ikke som hos Schön til højre herfor 
blandt kvindelige martyrer, enker og ægtefolk. Her-
med er yderligere understreget Marias centrale plads i 
Kristi frelsesgerning, som antydet ovf. Inddragelsen 
af Anna og motivets markante betoning kunne samti-
dig være motiveret af et bevidst ønske fra klosterets 
franciskanske gejstlighed om særligt at anskueliggøre 
dogmet om Kristi (og Marias) ubesmittede undfan-
gelse.566 

Af sidefløjenes fortællende billedscener lader som 
nævnt kun reliefferne på indersiden sig vurdere i de-
res helhed. Kristi lidelseshistorie er gengivet i 16 sce-
ner fra Nadveren til Pinseunderet. I sin analyse heraf 
inddrog Høyen, 1865, det anonyme »Meditationes 
Vitae Christi« fra o. 1300 - på daværende tidspunkt 
tilskrevet S. Bonaventura. D o g trak han ikke mere 
præcise paralleller mellem reliefferne og teksten. 
Først i nyere tid er dette spørgsmål belyst mere ind-
gående, både mht. passionsscenerne og de bevarede 
malerier af Marias og Jesu liv.567 Det er imidlertid 
vanskeligt at påvise nære motiviske fællestræk mel-
lem »Meditationes'« omtale af lidelseshistoriens en-
kelte episoder og altertavlens relieffer, bortset fra ge-
nerelle paralleller i scenernes rækkefølge og indhold. 
Som nævnt s. 493 kan også en række grafiske pas-
sionsserier have influeret på udformningen af sideflø-
jenes relieffer, selvom ingen af disse har et - med 
Odensetavlen - ganske identisk billedudvalg. Ej hel-
ler er der tale om nogen trofast kopiering af de en-
kelte forlæg. Ikke desto mindre genfindes her hoved-
parten af de relevante scener, vist i en rækkefølge sva-
rende til relieffernes, uden at man dog af den grund 
kan fremhæve serierne som eneste forlæg. Kendeteg-
nende for Claus Bergs skildring er betoningen af 
kontrasterne, af de dramatiske, voldsomme og rea-
listiske aspekter af lidelseshistorien - i højere grad 
beslægtet med Cranachs end med Dürers tolkning af 
motiverne (se ovf.) og tilsvarende fjern fra den mere 
afdæmpede beskrivelse i »Meditationes Vitae Chri-
sti«.568 

I predellaens centrale billede af Smertensmanden, 
der fremviser sine sårmærker som tegn på barmhjer-
tighed og forbøn, forenes skildringen af lidelsen og 
offerdøden på ganske samme måde, som dette an-
skueliggøres i messeofferet. Den nøje parallel til mes-
seofferet var yderligere understreget ved motivets 
placering i umiddelbar nærhed af monstransen med 
den indviede hostie.569 Karakteristisk for Odensetav-
lens Kristusbillede er den løftede højre hånd og den 
udstrakte venstre arm - en gestus, der genfindes i 
skildringen af Verdensdommerens nåde eller straf på 
Dommens dag.5 7 0 Som isoleret fremstilling af Kristi 
lidelse, udformet med henblik på særligt at vække 
iagttageren til følelsesmæssig med- og indleven, har 



Fig. 411. Inderside af nordre og søndre sidefløj med relieffer af Kristi lidelseshistorie (s. 536). NE fot. 1990. -
Inner side of the north and the south side-wing, with reliefs of the Passion. 

INDHOLD 

billedet af Smertensmanden tillige karakter af et an-
dagtsbillede.571 Endelig har hele predellaens kompo-
sition med Smertensmanden som centrum for konge-
familiens andagt stærke mindelser om et epitafium -
et indtryk, der således harmonerer med Smertens-
mandens dobbelte status som menneskehedens forbe-
der og øverste dommer. 5 7 2 

Altertavlens billedindhold er som nævnt utvivl-
somt blevet præget af klosterkirkens franciskanske 
gejstlighed. Det fremgår tydeligt i betoningen af 
S. Frans og inddragelsen af to andre franciskanere i 
helgenrækken. Den særlige markering af Livstræet, 
Anna Selvtredjemotivet og - mere generelt - udpens-
lingen af Kristi lidelse kunne afspejle samme indfly-

537 
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Fig. 412. Dronning Christine. Detalje af predellaens 
portrætgruppe (s. 503). NE fot. 1994. - Queen Chris-
tine. Detail of the group of portraits in the predella. 

delse.573 Kirkens indvielse til Maria (med tilføjelsen 
»de misericordia«) og muligvis også til S. Katharina 
samt dens særlige festdage, Marias himmelfartsdag 
og søndagen efter Maria Magdalene (se ovf.) kunne 
have været medbestemmende for valget af Marias 
himmelkroning som tema og for fremhævelsen af 
S. Katharina (antagelig) og Maria Magdalene i hel-
genindernes skare. Mere generelt kunne selve para-
distemaet og den yppige vegetation tolkes som en 
hentydning til den reformkatolske bevægelse, hvortil 
det observante Gråbrødre kloster hørte.574 

Af lige så afgørende betydning for billedprogram-
met var alterets status som votivtavle for den danske 
kongefamilie, bekostet af dronning Christine og op-
sat af denne, formentlig i nøje sammenhæng med be-
gravelserne umiddelbart neden for alteret og med ko-
rets udsmykning i øvrigt. Dronningens alterdonation 
og valget af koret som kongelig begravelsesplads var 
foregrebet af Erik Klipping (se ovf.). Et nært beslæg-
tet eksempel på et samtidigt fyrsteligt kompleks var 
indretningen af augustinerkorherrernes klosterkirke i 
Bordesholm5 7 5 med dobbeltgravmælet for hertug 
Frederik (I) og hans hustru Anna af Brandenburg 
(† 1514) og opsætningen af en altertavle, fuldført 1521 
af Hans Brüggemann. 5 7 6 Billedindholdet i Odense-
tavlens midtskab og predella kan således i lige så høj 
grad tolkes i lyset af tavlens status som sætstykke 
eller kulisse i forbindelse med begravelseskulten for 

kongefamilien, dvs. som centrum for de tilbageven-
dende sjælemesser for kongeparret og prins Frans. I 
selve betoningen af Kristi lidelse og offerdød fandtes 
en åbenlys parallel til det konkrete messeoffer og 
samtidig et spejlbillede af det himmelske offer foran 
Gud, som udtrykt i messens kanon. På samme måde 
var der indholdsmæssige lighedspunkter med allehel-
genlitaniets tekst, der anvendtes på særlige dage i kir-
keårets løb, under kirkelige processioner og i forbin-
delse med visse embedshandlinger, vigtigst i denne 
forbindelse ved beretteisen af den døende.577 I snæver 
forstand gjaldt det helgenopremsningen og mere ge-
nerelt selve litaniets indhold. Heri anråbtes Treenig-
heden om barmhjertighed, mens man påkaldte Ma-
ria, himmeldronningen og Guds moder, om forbøn 
og hjælp sammen med englene og de helliges for-
samling. En særlig appel rettedes til Kristus, Guds 
lam, med bøn om mildhed og miskundhed på dom-
mens dag på grund af hans »underlige undfangelse«, 
(...) den hellige fødsel (...), dåb, faste og strenge leff-
ned (...), hans »hellige kors og svare pine«, »død oc 
verdige begravelse«, ærefulde opstandelse, himmel-
fart og »formedelst den helliandz tilkommeise«.5 7 8 

Do g turde temaerne forbøn, dom, nåde eller straf, 
karakteriseres som så almene, at litaniets tekst på det 
punkt kun har repræsenteret ét blandt flere andre re-
levante liturgiske paralleller til tavlens program. 

Altertavlens billedverden rakte også ud over den 
snævre tilknytning til dødekulten og andagten for 
kongefamilien. For den læge kirkegænger, der over-
værede de daglige messehandlinger og betragtede al-
tertavlen fra kirkens skib, måske gennem en adskil-
lende skranke, kunne den korsfæstede Kristus på Li-
vets træ anskues som et ekko af korbuekrucifikset 
ved tærsklen mellem kor og skib.379 

En særlig lysvirkning har yderligere knyttet alter-
tavlen og krucifikset sammen. Denne effekt frem-
kaldtes, når eftermiddagslyset fra søndre sideskibs 
vinduer ramte bjergkrystallen over krucifiksets reli-
kviegemme i Kristi sidevunde (jfr. s. 516) og herfra 
reflekterede et rødfarvet skær både på tavlen og i hele 
korrummet. På samme måde blev reflekslyset fra den 
lueforgyldte tavle forenet med den naturlige belys-
ning fra skibet. Lyset - det blodrøde og det gyldne -
sammenbandt således kirkens hovedafsnit, der rum-
mede de to nok vigtigste inventargenstande. Begge 
lod sig hver især opfatte som allegorier på Kirken; 
alterets paradisvision var som en gengivelse af den 
triumferende kirke og samtidig et forbillede for den 
jordiske kirke, mens billedet af den korsfæstede Frel-
ser henviste til Kristi mystiske legeme, der på samme 
måde var et symbol på Kirken. Alt omsluttedes af 
lyset, som repræsenterede selve det guddommeliges 
materialisering.580 
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Fig. 413. Interiør, set mod øst. Oliemaleri af C. O. Zeuthen, 1863, udsnit af fig. 258. Møntergården, Odense. -
Interior looking east, 1863. Oil-painting by C. O. Zeuthen. 

A N D R E A L T E R T A V L E R 

NOTER s. 673 
(†)Altertavle (fig. 413-28, 546-51) med malet års-
tal 1649 samt malerier, antagelig udført efter 
1656.581 Gave fra Henrik Gyldenstjerne til 
Skovsbo og hustru Lisbeth Podebusk. Tavlens 
udskårne dele tilskrives med stor sikkerhed 
Odensebilledskæreren Anders Mortensen, der 

1657 leverede altertavlen til Nakskov kirke (DK 
Maribo 103f.), ifølge kontrakten »efter den Al-
terthauffle udi Sancte Knuds Kirke i Ottense 
med lige saa mange Billeder og anden Ziratt och 
lige saa gott Arbejde«.582 Altertavlen i Odense 
har dog adskilt sig fra denne ved bl.a. at have 
malerier i stedet for relieffer i de tre hovedfelter. 
Endvidere ses variationer i figurernes placering 
og de dekorative detaljer. Af malerierne fra tav-
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Fig. 415-16. *Evangelistfigurer fra (†)altertavle o. 1649 (s. 542). NE fot. 1992. 415. Markus, stående på løven. 
416. Lukas, placeret over oksen. Møntergården, Odense. - *Figures of the evangelists from (†)alterpiece, c. 1649. 
415. Mark the Evangelist, standing on the lion. 416. Luke the Evangelist, placed above the ox. 

len er i dag kun bevaret bemalingen af storfeltet 
med en fremstilling af Nadveren, der henføres 
til maleren Hans Schütte fra Odense.583 

Af den godt 11 meter høje (knap 18 alen) 
bruskbaroktavle, der nedtoges i to omgange, 
henholdsvis 1872 og 1886, er bevaret samtlige 17 
udskårne figurer, store dele af det arkitektoniske 
rammeværk foruden to af de oprindelig tre ma-
lerier, alt deponeret 1941 på Møntergården i 
Odense (inv. nr. 148/1941). Takket være Mum-
mes beskrivelse fra 1844 og August Behrends' 
detaljerede tegning fra 1872 (fig. 414) kan tavlen 
rekonstrueres i hovedtræk. Der må dog tages 
forbehold for identifikationen af fem apostle, 
der 1749 fik tilsat nye attributter (spyd, kniv, 

økse, kors og nøgle, se ndf.). En række af attri-
butterne, der endnu fandtes 1941, ses dog ikke i 
dag.584 

Altertavlen har omfattet tre stokværk, hvi-
lende på et postament. De tre indsatte malerifel-
ter var flankeret af stående figurer, der smykket 
af hhv. komposite, joniske og toskanske (?) ka-
pitæler fungerede som karyatider for de kro-
nende gesimser og deres englehovedsmykkede 
fremspring (fig. 548). Storstykket fremhævedes 
særligt af snoede, vinrankeomvundne søjler. De 
smalle bruskværks- og maskesmykkede side-
vinger var i hvert stokværk trukket ud i konsol-
led, dekoreret med fantasifulde masker og 
bruskværkskartoucher (fig. 419-20, 550). Disse 

Fig. 414. *(†) Altertavle, o. 1649, tilskrevet Anders Mortensen (s. 539). Pennetegning af August Behrends 1872. 
Nationalmuseet. - *(†) Altarpiece, c. 1649, ascribed to Anders Mortensen (p. 539). Ink drawing by August Behrends, 
1872. 
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Fig. 417-18. *Evangelistfigurer fra (†)altertavle o. 1649 (s. 542). NE fot. 1992. 417. Evangelisten Mattæus med 
englen, der holder en kalk. 418. Evangelisten Johannes, ledsaget af sit symboldyr, ørnen. Møntergården, 
Odense. - *Figures of the evangelists from (†)alterpiece, c. 1649. 417. Matthew the Evangelist with the angel. 418. John 
the Evangelist with the eagle. 

led udgjorde samtidig postamenter for andre 
stående skikkelser. 

Figurudsmykningen viste for nederste stok-
værks vedkommende de fire evangelister. Til 
venstre og højre for storfeltet var hhv. Markus 
(fig. 415), stående på en trækrone foran løven585 

og Lukas (fig. 416), placeret på et tilsvarende træ 
foran oksen.586 På sidevingerne stod til venstre 
Mattæus med en kalkholdende engel (fig. 417) 
og til højre Johannes (fig. 418) med ørnen. I det 

Fig. 419. *Konsol , smykket med englehoved og ma-
ske, oprindelig under evangelisten Johannes. Detalje 
af (†)altertavle, o. 1649 (s. 541). Møntergården, 
Odense. NE fot. 1992. - *Corbel, decorated with angel's 
head and mask, originally placed below John the Evange-
list. Detail from (†)altarpiece, c. 1649. 
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mellemste og øverste stokværk var apostle. Det 
midterste malerifelt indrammedes af Paulus med 
opslået bog og sværd til venstre587 og til højre 
Andreas med skråkors samt en tilsvarende 
bog.588 På sidevingerne var til venstre Peter med 
bog og nøgle589 og til højre Filip med korsstav 
(sekundær) og velsignende gestus.590 Topstyk-
kets malerifelt flankeredes til venstre af Bartho-
lomæus med kniv (sekundær) og til højre af 
apostel (Jakob den Yngre eller Judas Taddæus) 
med opslået bog og kølle. Yderst på gesimsen 
stod til venstre Thomas med spyd (sekundært) 
og bog, til højre apostel (Mattias eller Judas 
Taddæus) med kortskaftet økse (sekundær) og 
bog. Topstykket kronedes af den opstandne 
Kristus, stående med korsprydet sejrsfane på en 
kartouchebesat verdenskugle. Til venstre var 
apostel (Simon?) med bog og fragment af attri-
but, vistnok en sav591 i højre hånd; til højre Ja-
kob den Ældre med pilgrimshat, bog og stav. 
Tavlens postament havde tre fyldinger med ma-
lede indskrifter, årstal og våbener (jfr. ndf.). Til 
højre og venstre for alteret stod på selvstændige 
fodstykker to gammeltestamentlige figurer, 
hhv. Aron i ypperstepræstens dragt med ædel-
stensbesat brystplade og mannaskål i hånden592 

og Moses med Lovens tavler og stav i højre 
hånd.593 

Fig. 421. Kristus med sejrsfane på verdenskuglen. 
Detalje af *(†)altertavle, o. 1649 (s. 543). Møntergår-
den, Odense. NE fot 1992. - Christ with victory banner 
standing on the globe. Detail of *(†)altarpiece, c. 1649. 

Tavlens staffering hidrører fra forskellige pe-
rioder. Yngst er en bemaling med egetræsfarve 
(karnation, dragt og sekundære detaljer) og 
guldbronze (udvalgte detaljer) af de nedre dele, 
udført af August Behrends i forbindelse med 
genopstillingen 1875 (se ndf.). Behrends iagttog 
før opmalingen rester af kridtgrund og staffe-
ring, såvel på figurer, som på dele af den arki-
tektoniske ramme.594 Desuden registreredes an-
vendelse af forgyldning og forsølvning af en-
keltheder på dragter, evangelisternes symboldyr 
og på ornamentikken. For de øvre deles ved-
kommende, der nedtoges 1872, ses endnu en 

Fig. 420. Maskesmykket *konsol , oprindelig under 
apostlen Peter. Detalje af (†)altertavle, o. 1649 (s. 
541). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - *Corbel 
decorated with mask, originally below the Apostle 
Peter. Detail from (†) altarpiece, c. 1649. 
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Fig. 422. Lukas, detalje af * f igur fra (†)altertavle, o. 
1649 (jfr. fig. 416 og s. 542). Møntergården, Odense. 
NE fot. 1992. - St. Luke, detail of *figure from (†)altar-
piece, c. 1649 (c f . fig. 416 and p. 542). 

hvidstaffering af ansigter og dragter. Enkelthe-
der er forgyldt, mens sidevingernes kartoucher 
har turkisblå baggrund, alt antagelig hidrørende 
fra en opmaling 1801 (fig. 420, se ndf.). Antage-
lig har tavlen også oprindelig stået med en til-
svarende bemaling og forgyldning. 1748 notere-
des det, at i hvert fald Moses og Aron tidligere 
var hvidmalede med zirforgyldning. Forgyld-
ning var desuden anvendt på de arkitektoniske 
led.595 

På postamentet og gesimsernes frisefelter var 
indskrifter i gylden fraktur, antagelig på sort 
bund. Nederst læstes indstiftelsesordene,596 re-
fererende til storfeltets nadvermaleri. Herover 
stod, vel med hentydning til maleriet af Bønnen 
i Getsemane: »Min Sjæl er bedrøvet indtil Dø-
den« (Matt. 26, 38).597 Dernæst under topstyk-
kets maleri af Korsfæstelsen: »Jesu Christi Blod 
renser os af al Synd« (1 Joh. 1, 7).598 Øverst un-
der Kristusfiguren: »Jeg er Opstandelsen Og Li-
vet« (Joh. 11, 25). På fyldinger yderst på posta-
mentet var på sort grund malet årstallet 1649 

(hhv. »16« og »49«) over rose og tulipanlig-
nende blomst. På de tilsvarende fremspring var 
våbenskjolde (delvis med billedhuggerarbejde?) 
for Henrik Gyldenstjerne, hvorover hans initia-
ler HGS, og for hans hustru, Lisbeth Podebusk 
med hendes initialer LPB.599 

Af malerierne, tilskrevet Hans Schütte og an-
tagelig først indsat efter 1656 (jfr. ovf.), er alene 
bevaret stafferingen af storstykkets nadverbil-
lede (fig. 424), 270x259 cm, olie på træ. Frem-
stillingen er udført efter Peter Candids maleri, 
kendt gennem stik af Johan Sadeler.600 Der er 
dog ikke tale om nogen slavisk gentagelse. Kun 
apostlene i billedets højre halvdel følger forlæg-
get ligesom Kristusskikkelsen, om end dennes 
ansigt med det himmelvendte blik afviger her-
fra. Også venstre halvdels figurer adskiller sig 
fra stikket. Den profilvendte apostel i billedets 
venstre forgrund er, bortset fra ansigtet, kopi-
eret efter Jan Mullers stik af Belsazzars gæste-
bud.601 Herfra hidrører desuden enkeltheder 
som lysekronen med tre stående kvindefigurer, 
bordets lysestager og forgrundens vandkande 
med tilhørende fad. Blandt apostlene har navn-
lig to (placeret i bageste række som henholdsvis 
nr. 2 og 4 fra venstre) portrætkarakter, og disse 

Fig. 423. *Konsolhoveder fra topstykkets bjælke-
værk. Detalje fra (†)altertavle, o. 1649 (jfr. s. 541). 
Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - *Corbel-
heads from the upper structure of the (†)altarpiece, c. 1649. 
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Fig. 424. Nadveren. *Oliemaleri, diskrevet Hans Schütte, fra storstykket af (†)altertavle, o. 1649 (s. 544). 
Møntergården, Odense. NE fot. 1992.- The Last Supper. *Oil-painting ascribed to Hans Schütte, from the main 
section of (†)altarpiece, c. 1649. 

er forsøgsvis identificeret med tavlens mester 
(antagelig Hans Schütte) og stifteren, Henrik 
Gyldenstjerne.602 

Farveholdningen domineres af højrødt i en-
kelte af apostlenes dragter og baggrundens dra-
peri, kontrasteret med sort, brunt og gråt i det 
omgivende rum. Hertil kommer enkelte accen-
ter af rosa (Kristi dragt), grønt, brunt, gult og 
gyldent på de øvrige figurer, på lysekronen samt 
på nadverbordets tilbehør. I nedre højre hjørne 
sekundær indskrift med hvidgul antikva på sort: 
»Kirkens gl. Altertavle blev bekostet af Henrik 
Gyldenstjerne til Skovsbo 1649«. Restaureret 
1962 af konservator Peder Hansen samt 1986 af 
Anne-Marie Haagh Christensen, Møntergår-
den, men bærer præg af ældre istandsættelser og 
overmalinger.603 

I mellemste felt var et nu forsvundet †maleri 
af Bønnen i Getsemane, jfr. fig. 413. At dømme 
herefter var Kristusfiguren vist frontalt.604 Top-
stykkets (†)korsfæstelsesbillede (jfr. fig. 413, 549) 
var ifølge Christian Molbech både det mest kva-
litetsfulde af de tre altermalerier og det bedst 
bevarede.605 Sidenhen er bemalingen helt udvi-
sket; selve tavlen (127x106 cm) med tilhørende 
ramme registreredes endnu 1992.606 

Altertavlen bekostedes af Henrik Gylden-
stjerne, ifølge Resen for 1000 joakimsdaler.607 

1694 limede snedker Christen Asmussen nogle 
englevinger på tavlen. Endvidere udførtes en 
manglende træsav (til Simon?).608 I forbindelse 
med kirkens hovedistandsættelse i 1750'erne re-
pareredes altertavlen med ankre og lister, lige-
som der indsattes en ny egefylding over alter-
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Fig. 425. Tværsnit af koret, set mod øst, efter re-
tableringen af den middelalderlige krypt. Altertavlen 
fra o. 1649 er indtegnet (s. 546). Tegning af J. D. Her-
holdt o. 1875. Kunstakademiets Bibliotek. - Cross-
section of the choir towards the east after the reestablishment 
of the crypt. The altar-piece from c. 1649 is indicated. 

bordet (postamentfeltet). Billedhuggeren Her-
man Jansen udførte et antal attributter til apost-
lene (et spyd, en kniv, en økse, et kors og en 
nøgle). Endvidere skar han fire fingre til evan-
gelisterne, en ny hånd og stav til Aron samt to 
fingre og en halv fod til Moses, foruden fire vin-
ger til englehovederne, et nyt stykke til den ene 
blindfløj (sidevinge) samt en »fordeel« (!) til et 
kapitæl.609 Malermestrene Christian Hviid og 
Rasmus Wolf nystafferede og forgyldte billed-
skærerarbejdet samt afvaskede de tre malerier. 
Af disse betegnedes de to øverste som værende i 
god stand, mens Nadverbilledet kun var i no-
genlunde stand.610 Under arbejdets første faser 
generedes håndværkerne i øvrigt af Latinskolens 
uregerlige elever, der benyttede sig af malerens 
»paa Alteret henlagte Pensler og farver«, som de 
brugte til at overstryge de forgyldte indstiftel-
sesord med, malet nederst på alteret, ligesom 
forgyldningen og malingen »paa mange stæder 
med ureene føder var bleven besudlet og ilde 
tilreed«.611 

1801 opmaledes altertavlen, ligesom alle kir-
kens øvrige større inventargenstande, med hvid 
blank oliefarve af mester Neuhaus (Jens Neu-

hausen?)612, en staffering, Molbech 1815 karak-
teriserede som »en Prydelse, man til visse kunne 
have sparet sig«.613 1817 ferniseredes et maleri 
ved alteret (et af de tre altermalerier?), og 1845 
nystafferedes alteret af malermester Kornbeck, 
idet guldet afvaskedes og udbedredes med gul 
farve, hvor dette ikke var ganske »overlagt«. 
1867 rensede og vaskede maleren Ludvig Prange 
altertavlen samt ferniserede altermalerierne.38 

1872 nedtoges altertavlen i forbindelse med 
korets ombygning.614 De to øverste afdelinger 
henlagdes på konsistoriets loft (fig. 426), og kun 
den nederste del genopstilledes for en kort pe-
riode 1875-86, mens overvejelserne vedrørende 
Claus Bergs tavle og dennes istandsættelse brag-
tes til en afslutning (fig. 428). I denne forbin-
delse stafferedes tavlens træværk med egetræs-
farve og bronze, og dele nyforgyldtes.38 Et for-
slag om tavlens genanvendelse i Vor Frue kirke 
blev ikke realiseret.615 1887 opfriskede August 
Behrends det gamle altermaleri, vel nadverbille-
det, og nystafferede rammen, måske med hen-
blik på planer om genbrug af denne del. 38 Alter-
tavlens skæbne drøftedes påny 1899, da man 
overvejede en anbringelse enten på et museum 
eller i en planlagt kirke i byens vestkvarter. 
1901-03 var nadverbilledet da også deponeret i 
distriktskirken Elim.616 1931 ytredes bekymring 

Fig. 426. Figurer fra (†)altertavle o. 1649, midlertidigt 
hensat på loftet over konsistoriesalen. Ældre fot. i 
Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Figures from (†)altar-piece 
c. 1649, temporarily placed in the loft above the consisto-
rium. 
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Fig. 428. Altertavlen fra o. 1649, opsat i det nyren-
overede kor i reduceret form. Foroven er placeret 
Kristus med sejrsfanen og keruberne fra †korskranke 
(jfr. fig. 421 og 467). C. Bech fot. før 1885. Mønter-
gården, Odense. - The altar-piece from c. 1649, installed 
in reduced form in the newly restored choir. Above are 
placed Christ with the banner of victory and the cherubs 
from the †chancel screen. 

som et retabel.621 Det er dog uvist, om helgen-
skrinet har stået på selve bordet, været ophængt 
ovenover eller fået plads på en særlig forhøjning 
bagved, måske overdækket af et ciborium. En 
placering af skrinet i krypten er dog heller ikke 
utænkelig (jfr. s. 414). 

2) 1582, skænket af kansler Niels Kaas.622 Tav-
len var tilsyneladende formet som en katekis-
mustavle og fremhævedes 1591 af biskop Jacob 
Madsen som et eksempel til efterfølgelse.623 Iføl-
ge »konferensråd Ulfeldt« (formentlig rigsråd 
Jacob Ulfeldt til Selsø og Kogsbølle) skal tavlen 
have lignet en peberkage med noget flitterguld 
på, nok en hentydning til dens billedudskærin-
ger i lavt relief med forgyldning.624 På tavlen 
fandtes to medaljoner med våbenskjolde for 
Niels Kaas' fædrene og mødrene slægt (Kaas og 
Bjørn) med tilhørende randskrift i versaler (fig. 
427).625 Endvidere skal her have været signatur 

om altertavlens skæbne, og der foresloges en 
midlertidig placering af de på konsistorieloftet 
deponerede figurer i krypten, et forslag, der sy-
nes realiseret 1933 eller 1934.617. 1937 omtales 
figurerne dog som placeret i kirkens kælder.51 

Samme år foresloges disse anbragt på byens mu-
seum, mens en restaurering af alterbilledet 
(Nadveren) nævnedes.618 1941 modtoges alter-
tavlen som depositum fra menighedsrådet i Fyns 
Stiftsmuseums historiske afdeling, idet man fo-
reslog en ordning, hvorefter tavlen atter genop-
stilledes.619 I en årrække var et udvalg af skulp-
turerne samt maleriet udstillet i Møntergårdens 
kirkesal, mens andet var placeret i et kælderde-
pot under Eiler Rønnows gård. 1992 overførtes 
figurskulpturerne til Odense adelige Jomfruklo-
ster, mens de arkitektoniske dele samt nadver-
billedet forblev, sidstnævnte adskilt i tre dele, i 
museets magasin. Et forslag samme år om en 
genopstilling af altertavlen (eller dele heraf) i 
domkirken synes ved redaktionens afslutning at 
skulle blive realiseret.620 

†Altertavler. 1) Om den middelalderlige høj-
alterprydelse vides intet bestemt. I forbindelse 
med S. Knuds helgenkåring 1100 placeredes 
hans skrin her (jfr. s. 89 og 425f.). Muligvis har 
dette gennem middelalderen fortsat været an-
bragt ved eller på højalteret og hermed fungeret 

Fig. 427. Medaljoner med våbener for kansler Niels 
Kaas' fædrene og mødrene slægt (Kaas og Bjørn). 
Detalje fra †altertavle, 1582 (s. 547). Pennetegning i 
Bircherod, Monumenta (o. 1679). Det Kongelige Bib-
liotek. - Medallions with coats-of-arms for the paternal 
and maternal families (Kaas and Bjørn) of Chancellor 
Niels Kaas. Detail from †altarpiece, 1582 (p. 547). Ink 
drawing. 



548 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

og årstal for den holstenske maler Zacharias Ge-
treuer, der efter en ubekræftet, langt senere tra-
dition kaldtes til Odense for at arbejde på alter-
tavlen.626 

O. 1649 erstattet af Anders Mortensens alter-
tavle. Kaas' tavle, betegnet som »gammel«, 
fandtes endnu i kirken o. 1679, da brødrene Bir-
cherod registrerede den.87 Antagelig er den 
identisk med kirkens gamle altertavle i koret, 
som snedker Christen Asmussen 1689 rettede 
på, da den var ved at falde ned og kunne have 
forårsaget stor skade og ulykke.219 1694 affejede 
maler Johan Christian Zachariassen Getreuer 
den gamle tavle i koret og kriderede den bag 
ved.29 Tilsyneladende har tavlen været placeret i 
søndre sideskibs østende indtil o. 1700, da Ah-
lefeldts kapel indrettedes her (jfr. fig. 294, 2). 
Herefter var den tilsyneladende en kort periode 
anbragt ved væggen i det vinduesløse tredje fag i 
søndre sideskib. 1719 nedtog man imidlertid 
»den gamle altertavle«. Antagelig skete dette i 
forbindelse med udhugningen af et dørhul til et 
pulpitur (jfr. s. 297).29 

†Sidealtre. Af de middelalderlige sidealtre (jfr. 
s. 87f.) lader kun få sig omtrentligt stedfæste, og 
dette tilmed så godt som udelukkende på grund-
lag af kilder fra senmiddelalderen eller den tid-
lige reformationstid.627 Bortset fra kryptens ho-
vedalter (se ndf.) er intet bevaret af eventuelle 
alterborde. Foran koret eller måske placeret un-
der lektoriet på overgangen mellem kor og skib 
kan have været et S. Anne alter i syd (»synden 
nest Korsdøren«) og S. Knuds alter i nord (»nor-
den kordøren, hos korsdøren«), Helligkorsalte-
rets placering er ikke omtalt, men har antagelig 
været i midtskibet, vest for koret eller foran lek-
toriet. I kirkens søndre side var et Vor Frue alter, 
måske i den østlige del af søndre sideskib. Også 
i kirkens vestende fandtes et Vor Frue alter. En-
delig stod altre i S. Benedikts kapel, vel på kir-
kens sydside samt i S. Knuds kapel på nordsiden 
(jfr. også s. 270). 

De øvrige sidealtre lader sig ikke placere. Det 
gælder Apostlenes alter, Helligtrekongers alter (S. 
Jodocus' alter), Biskop Jens Beldenaks alter, Kristi 
legemes alter, S. Laurentius' alter og Skrædderlavets 
alter. 

I krypten blev 1946 af C. G. Schultz fremdra-
get syldsten samt kalkmørtelaftryk af et hjørne, 
antagelig fra et †alterbord, romansk, o. 110x50 
cm, placeret i apsidens midte. Bordet sløjfedes i 
forbindelse med kryptens ombygning i 1400'erne 
(jfr. bygning). 

†Sidealterprydelser m.m. 1) Madonnabillede, 
nævnt 1235 for sin helbredende kraft.628 

2) Madonnabillede af sten, placeret på alter, 
stiftet af biskop Navne (antagelig Navne Gyr-
stinge (1416-40)) på kirkens sydside og forment-
lig viet Vor Frue (s. 88). Næppe identisk med 
ovennævnte. 

3) S. Knudsbillede, efter foreskrifterne til bi-
skoppen og domkapitlet anbragt på alter, op-
rettet 1408 og viet S. Knud (s. 89). 

4) Altertavle, middelalderlig? af træ. Nævnt 
o. 1730 af Jacob Bircherod. Han havde i sin ung-
dom (dvs. i de første årtier af 1700'erne) set et 
gammelt alter i kirken, som syntes at have stået 
der i de katolske tider, og som var placeret på et 
alterbord af træ.629 Alterets nærmere udform-
ning, placering og senere skæbne er ukendt. Det 
var næppe denne, men snarere Niels Kaas' tavle, 
som blev nedbrudt 1719 (se ovf.). Tavlen kan 
have været imellem den store mængde inventar, 
der kasseredes i forbindelse med renoveringen i 
1750'erne (se ovf.). 

Fig. 429. Detalje af alterkalk (nr. 2) med støbte kruci-
fiksgrupper, genanvendt fra ældre †kalk (s. 550). NE 
fot. 1993. - Detail of chalice (no. 2) with cast crucifixion 
groups, reused from an earlier tchalice. 
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Fig. 430-31. Alterkalke nr. 1 og 2. NE fot. 1993. 430. Alterkalk nr. 1, udført 1699 af Jesper Hansen Rust, Odense 
(s. 549). 431. Alterkalk nr. 2, omstøbt 1772 af Thorn Henrichsen Schiellerup fra ældre †kalk (s. 550). - Chalices 
no. 1-2. 430. Chalice (no. 1), made in 1699 by Jesper Hansen Rust, Odense. 431. Chalice (no. 2), re-cast in 1772 by 
Thorn Henrichsen Schiellerup, out of an earlier tchalice. 

A L T E R S Ø L V 

NOTER s. 676 
Domkirkens altersølv hidrører hovedsagelig fra 
tiden efter 1700. I nyere tid er samtlige gen-
stande under bunden ejermærket med domkir-
kens navn, »Sct. Knuds Kirke i Odense«, ind-
graveret i kursiv. 

Alterkalke og diske. 1) (Fig. 430), 1699, 20,5 cm 
høj. På tunget fodplade med rhombesmykket 
standkant er sekssidet profileret fod af form som 
pyramidestub, der går over i halvrunde tunger. 
På en af fodtungerne er pånittet støbt Kristus-
figur med flagrende lændeklædesnipper på gra-
veret bladkors med oprullet skriftbånd, hvorpå 
med graverede versaler: »Inri«. Over profilled 
er sekskantet skaft med flad knop, hvorpå rude-
bosser med reliefversaler: »Ihesvs« mellem 

krydsskraverede bladtunger. Over profilring er 
et kummeformet bæger, på hvis nedre del er 
sekstakket bladornament i relief. Nyere indsats 
med hældetud. På fodpladen ses mestermærke 
for Jesper Hansen Rust (fig. 432, Bøje II, 4091) 
samt Odensemærke med årstallet 1699 (Bøje II, 
4011). Under fodpladen er ejerbetegnelse (jfr. 
ovf.) samt under selve foden vægtangivelse med 
indprikket skriveskrift: »vog 34 lod 3½ q«. 

Den tilhørende disk (fig. 433) er 15,5 cm i 
tvm. med glat fane, hvorpå graveret Jesumono-
gram og cirkelkors. Ingen stempler. Under bun-
den graveret ejerbetegnelse. Under fanen vægt-
angivelse: »wog 9 lod ½ q«. Nære paralleller til 
kalk og disk findes i Fåborg kirke. Begge dele er 
udført 1697, ligeledes af Jesper Hansen Rust.630 

Kalken og disken anføres tidligst i kirkens in-
ventarium 1802.29 

Danmarks Kirker, Odense 36 
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2) (Fig. 429, 431), omstøbt 1772 af ældre kalk 
(jfr. †alterkalke) med genanvendelse af fire kru-
cifiksgrupper, antagelig o. 1600. 26 cm høj. 

På smal fodplade er høj klokkeformet fod i to 
afsæt. Herpå er nittet fire ens, støbte krucifiks-
grupper med den korsfæstede Kristus, flankeret 
af Maria og Johannes. Karakteristisk er Kristus-
figurens lændeklæde med snip mellem benene 
og de bøjleagtige volutter såvel på de vandrette 
korsarme som ved den lodrette korsstamme. 
Krucifiksgrupperne er overført fra en ældre 
†kalk, der var smykket med i alt seks krucifikser 
på foden og tidligst nævntes 1678 (se ndf.). Cy-
lindrisk skaft, indrammet af profilled og med 
midtdelt flad knop. Glat, kummeformet bæger, 
muligvis yngre. Nyere indsats. 

Fire stempler på fodplade, heraf to mester-
mærker for Thorn Henrichsen Schiellerup (Bøje 
II, 4173) og to bymærker for Odense (Bøje II, 
4021). Under fod indprikket årstal og vægtangi-
velse med skriveskrift: »Af Nye omgiort in 
Martij 1772. Vog 58 Lod ½ qtin«. Endvidere un-
der standkant ejerbetegnelse. 

Kalken blev omstøbt 1772 af ældre kalk (se 
ndf.).631 1779 forgyldte R. Müller (antagelig 
Rasmus Rasmussen Møller) en kalk, muligvis 
denne, foruden en disk, og der tillagdes 1 lod og 
2 kvint sølv.632 

Den usædvanlige fod med de fire krucifiks-
grupper viderefører opbygningen af den ældre 
kalk, hvoraf den var omstøbt, omend denne 
havde seks grupper på foden. Den klokkefor-
mede profil er beslægtet med Jonas Henrichsen 
Jonassens kalke i Langå kirke og på Kronborg, 
Handels- og Søfartsmuseet, begge fra 1782.633 

Tilhørende disk (fig. 434), 1724, 20 cm i tvm., 
glat. På fanen graveret cirkelkors. Under bun-
den to stempler: mestermærke for Søren Peder-
sen (Bøje II, 4097) og bymærke for Odense; end-
videre graveret ejerindskrift (se ovf.). Under fa-
nen graveret årstal, 1724 samt blankt våben-
skjold omkranset af to korslagte palmegrene. 
Desuden indprikket vægtangivelse: »Wog 15 
lod.« 

†Alterkalke og diske. 1524 nævntes som del af 
tilbehøret til skrædderlavets alter en kalk, smyk-
ket med Jomfru Marias billede på foden. Vægt 

25 lod. Med tilhørende disk.634 1533 omtaltes 
røveri af guldkalk, vejende 150 ungarske gyl-
den, fra S. Knuds kloster, stjålet af præsten Per 
Suenssøn, der rendte af klosteret for at blive 
evangelisk prædikant.635 Hvorvidt kalken har 
været benyttet i kirken eller alene i klosteret, 
fremgår ikke. Gerningsmanden for tyveriet blev 
pågrebet 1551, men fik kongens løfte om frihed 
mod at betale kalkens værdi eller så meget, som 
det var muligt.636 Om kalkens skæbne melder 
kilderne dog intet. 1534 konfiskerede grev Chri-
stoffer af Oldenborg domkirkens kostbarheder, 
bortset fra fire kalke (jfr. s. 414). 1630 omtales 
opforgyldning af kirkens store disk.29 1633 le-
veredes to kalkduge (se ndf.) til kirken, der på 
dette tidspunkt i det mindste må have haft to 
alterkalke, vel omfattende også præstens kalk, 
se †sygesæt. 1635-36 er i inventariet registreret en 
stor forgyldt kalk med kobberfod samt en lille 
sølvkalk. Den førstnævnte synes kasseret efter 
1674, hvor inventariet alene noterer den for-
gyldte kobberfod af den gamle kalk. Bægeret 
kan være indgået i kirkens nye sølvforgyldte 
kalk, tidligst nævnt 1674 med tilhørende disk og 
vægten 75½ lod. Formentlig er det denne kalk, 
vejende 76 lod, der omtales med en tilhørende 
disk fra 1678 og beskrives som smykket med 
seks krucifikser »neden om«, dvs. på foden.29 

1763 fik kalken på sognepræstens begæring af-
taget nogle zirater i midten (måske bl.a. to af de 
ialt seks krucifiksgrupper) med en samlet vægt 
af 3 lod 2 kvint og 1 ort. Delene solgtes til guld-
smeden Friedrich Wissing.29 Omsmeltet 1772 til 

Fig. 432. Mestermærke for Jesper Hansen Rust og 
Odensemærke 1699. Detalje af alterkalk (nr. 1, fig. 
430) (s. 549). NE fot. 1993. - Jesper Hansen Rust's 
maker's mark and city mark of Odense, 1699. Detail of 
chalice (no. 1, fig. 430). 



ALTERSØLV 551 

Fig. 433-34. Diske. Møntergården, Odense fot. 1980. 433. Disk, antagelig udført af jesper Hansen Rust, Odense 
(s. 549). Anvendt sammen med alterkalk nr. 1. 434. Disk, udført 1724 af Søren Pedersen, Odense (s. 550). -
Patens. 433. Paten, probably made by Jesper Hansen Rust, Odense. Used together with chalice no. 1. 434. Paten made in 
1724 by Søren Pedersen, Odense. 

den nuværende alterkalk nr. 2. Den førnævnte 
lille sølvkalk er muligvis den, der omtales 1674 
med vægten 23 lod og en tilhørende disk, men 
kan også have været identisk med kapellanens 
kalk (og disk) med vægten 22 1/4 lod, se †syge-
sæt. Begge dele omstøbtes til en alterkande 
1690, jfr. ndf. 

†Kalkklæder. 1633 leverede Karen Johan Bor-
ckersens 1 alen grønt taft til to duge over kalk og 
disk samt 4 alen guldkniplinger til en af dugene. 
Anneken Poul Nielsens syede begge og leverede 
selv silke samt guldsnore til Jesu navn på en af 
disse.29 1678 nævntes et klæde af rødt taft til kir-
kens kalk med de seks krucifikser samt til kapel-
lanens kalk (jfr. †sygesæt). Sidstnævnte fornye-
des 1680-81.29 1691 foræredes et nyt rødt taft-
klæde til kalken (den førstnævnte?) af Gymnasi-
ets forhenværende rektor, Niels Hals' hustru. 
1700 anskaffedes 3½ kvarter rødt sarge de soi (ki-
pervævet, let silkestof) samt guldfrynser til et 
kalkklæde, beregnet til præstens sygesæt (se 
ndf.). Samme år nævntes i kirkens beholdning 
endvidere et klæde af broderet atlask med guld 
og silkefrynser omkring, skænket af kancelliråd 
Jens Lassen til kapellanens sygesæt.29 Begge 

nyanskaffelser var måske inspireret af en samti-
dig påmindelse fra stiftsprovst Jørgen Jørgensen 
Carstens om, at sygesæt ikke måtte bæres frit på 
gaden, men skulle dækkes med et klæde eller 
være i et futteral.637 1755 skænkede en jomfru 
Swidtzer et nyt rødt atlaskdække, underforet 
med taft og smykket med en galon samt give-
rens navn, og donationstidspunktet 9. aug. 
1755. Et rødt broderet stykke til kalken (dette?) 
omtales senest 1858 som ubrugeligt og synes 
herefter udgået. 

*Hostiegemme (fig. 435-36), 1. fjerdedel af 
1200'erne, af forgyldt kobber med gravering og 
grubeemalje.638 Gemmet, sikkert et Limoges-
arbejde, er udformet som en due, 16,5 cm høj 
og 22,5 cm lang (fra næb til halespids). Fødderne 
er monteret på en cirkelrund plakette, 7 cm i 
tvm., og denne er igen fæstnet til en tallerken, 
19 cm i tvm. 

Duens krop er sammensat af to spejlvendte 
dele, hvortil er føjet næb, ben og fødder samt 
vinger og hale.639 Til opbevaring af den indviede 
hostie er i ryggen nedsænket en beholder af 
form som et halvt æg, hvis låg, i fortsættelse af 
ryggens runding, er påhængslet ved fuglens 

36* 
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nakke og nederst fastholdt af en not. Duens 
krop, hostiebeholderens låg og fodpladen pry-
des af forskellige graveringer, - hovedet, brystet 
og ryggen, inklusive lågets overside, af et skæl-
lignende mønster640 og lågets underside af Guds 
velsignende hånd i skybræmme på baggrund af 
juvelbesat kors (fig. 435). Halens underside har 
fjermønster, mens der på både over- og under-
side af tallerkenen er tunger; på fanen takker.641 

Fuglens vinger er ligesom oversiden af dens hale 
prydet med grubeemalje, lagt i henholdsvis 
skælmønster og striber illuderende fjer.642 Også 
plaketten under fuglens fødder er emaljeret i et 
mønster af blomsterranker omgivet af en bølge-
bort. Emaljeringens farveskala spænder fra 
hvidt, gult og lyseblåt til rødt, grønt og turkis 
samt mørkeblåt. Slebne halvædelsten i blåt, 
rødt, grønt og hvidt er påsat øjne, vinger og låg, 
i sidstnævnte tilfælde på baggrund af pånittet or-
nament bestående af fire tilspidsede blade. 

I tallerkenens fane ses fire store og tyve små 

Fig. 435. Detalje af *hostiedue med hostiegemme i 
ryggen (s. 552). På inderside af låg ses indgraveret 
kors og Guds velsignende hånd. Nationalmuseet. LL 
fot. - Detail of *Eucharist dove, with compartment for the 
Host in its back. On the inner side of the lid an engraved 
cross and God's hand raised in blessing can be seen. 

huller; de store sandsynligvis beregnet til †op-
hængningskæder, de små måske til den til ho-
stieduer ofte knyttede krans, udformet som en 
forenklet bymur og symboliserende det him-
melske Jerusalem.643 

Gemmet er et af de tidligste og bedst bevarede 
af de ca. 25 nu kendte hostieduer, som er frem-
stillet i Limoges i 1200'erne,644 tilsyneladende i 
forlængelse af ældre traditioner.645 Fælles for 
disse arbejder er kroppens graverede skælmøn-
ster, emaljebeklædningen på vingerne, halen og 
den plakette, som langt de fleste duer står på,646 

samt halvædelstensprydelserne. De herudover 
ganske store variationer gælder fortrinsvis stør-
relsen og proportionerne, udformningen af ho-
stiebeholderen og benenes krumningsgrad.647 

Hostieduen nævnes tidligst 1635.648 Fra 1682 
ses den lejlighedsvis nævnt som et røgelsekar af 
kobber »i en dues lignelse«.649 1804 blev den af 
stiftsprovsten forlangt udleveret for at blive 
sendt til Oldsagskommissionen i København, 
hvor den registreredes 1810 (NM. Inv. nr. 
443).650 

Oblatæske (fig. 437), 1703, skrinformet, ca. 
6,5 cm høj, 15,5x11 cm, med drevet pærestav 
både på låg, omkring felt med kors i ophøjet 
arbejde og på fod. Perlestav omkring æskens si-
der og lågets midtfelt. Under bunden mester-
stempel for Matthies Simonsen (Bøje II, 4093) 
og bymærke for Odense. Endvidere graveret 
årstal 1703 og indprikket vægtangivelse: »vog 
34 lod«, graveret ejerindskrift foruden årstallet 
1875. 

Oblatæsken var en del af Anne Brahes dona-
tion, der også omfattede alterklæde, alterdug 
samt messehagel (jfr. disse). 

*Oblatæske, o. 1844, hjerteformet med ind-
graveret krucifiks og tysk versificeret indskrift 
på låget. 1844 beskrevet af Mumme som hjerte-
formet, med vægten 14 lod 3½. kvint samt smyk-
ket med krucifiks og indskrift på låget.651 1932 
deponeret i Hans Tavsens kirkesal, Odense (se-
nere Hans Tavsens kirke) og 1961 udgået af 
domkirkens inventar.51 Æsken, der kan være 
omstøbt af en ældre oval †oblatæske (se ndf.), 
vil blive nærmere beskrevet under redaktionen 
af Hans Tavsens kirke. 
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Fig. 436. *Hostiedue, 1200-25 (s. 551). Limogesarbejde af forgyldt og emaljeret kobber. Nationalmuseet. NE 
fot. 1994. - *Eucharist dove, 1200-25. Linoges-work of gilt and enamelled copper. 

†Oblatæsker. 1632 betakes Peder Lett for en 
æske til oblater, vel den æske, skåret i ben, der 
nævnes i inventariet 1636 og hvis låg limedes 
1667.25 1674 omtaltes tre oblatæsker, en aflang 
elfenbensoblatæske, en gammel »trind« ben-
æske, måske den ovf. nævnte samt en lille gam-
mel trææske, der var itu. 1676 figurerede alene 
en enkelt elfenbensæske, vel den første, der 1721 
udgik som ubrugelig.29 1760-1800 nævnede in-
ventarierne en trææske til at hente oblater i. 
1802-20 omtaltes en oval sølvæske. Fra 1821 re-
gistreredes ved siden af oblatæske nr. 2 en min-
dre oblatæske med vægten 14 lod, vel denne.29 

Erstattet med eller muligvis omstøbt til hjerte-
formet oblatæske, tidligst nævnt 1844 (se ovf.). 

Sygesæt. Domkirken har i hvert fald siden 
1678 haft to sygesæt til henholdsvis sognepræ-
sten og den residerende kapellan. 1893 anskaffe-
des endnu et sygesæt til indehaveren af det ny-
oprettede embede som kaldskapellan. 

1) (Fig. 438), 1700, omstøbt af ældre sygesæt. 
Omfattende kalk og disk i sort læderbetrukket 
futteral, oprindelig i sognepræstens forvaring, 
tillige med †oblatæske og †vinflaske samt †kalk-
klæde (jfr. †kalkklæder). I dag anvendt af bi-
skoppen. 
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14 cm høj kalk med sekstunget fod, hvorpå 
nittet støbt krucifiks, seksdelt skaft med pro-
filled ved overgang til fod og bæger, flad knop 
med rudebosser, hvorpå med reliefversaler: 
»Ihesvs«. Glat bæger med svag udkragning ved 
mundingsrand. På fod indgraveret med versaler: 
»S: Knuds Kirke til hørende 1700«. Under fod 
mestermærke for Matthies Simonsen (Bøje II, 
4093).652 Tilhørende disk, tvm. 10,4 cm, glat 
med cirkelkors og Jesumonogram i medaljon på 
fanen. 

Ifølge regnskaberne omstøbtes det gamle sy-
gesæt til nyt af Simon Matthiesen, dvs. af den-
nes familiefirma, der da var overtaget af sønnen 
Matthies Simonsen efter faderens død 1697. 
1703 forgyldtes kalk og disk for fire dukater. 
1725 loddedes skruen på provstens lille vinfla-
ske, mens selve futteralet omgjordes 1745 og 
vinflasken 1754.29 Efter 1815 nævnes hverken 
oblatæske eller flaske i inventariet.29 

2) (Fig. 440), 1703 og o. 1850, omfattende 
kalk og disk samt vinbeholder med oblatgemme 
i låget, alt i et sort læderfutteral. Oprindelig be-
regnet til domkirkens kapellan. I dag anvendt af 
domprovsten. 

Kalken er 14 cm høj og formet ganske som nr. 
1 med sekstunget fodplade og fod, hvorpå er 
nittet krucifiks. Knoppen har rudeformede bos-

ser, hvorpå reliefversaler med »Ihesvs«. Glat 
bæger med svagt udadkraget mundingsrand. 
Graveret versalindskrift på foden: »S. Knuds 
Kirke til hørende 1703«. Under fodpladen med 
graveret skriveskrift: »Om Giort Ao 1703 Da 
Hr Madtz Rostoch Var Med Tienner«. Ingen 
stempler, men ifølge regnskaberne leveret af 
Matthies Simonsen, Odense ligesom disk. Jfr. 
nr. 1 samt usigneret og udateret sygesæt i Tom-
merup kirke, tilskrevet Matthies Simonsen.653 

Disk, 10 cm i tvm., glat med graveret Jesu-
monogram i cirkelmedaljon og cirkelkors. Gra-
veret ejerbetegnelse under fanen. Ingen stempler. 

Vinbeholderen, der har oblatgemme i låget, 
er o. 1850 antagelig reparereret eller helt om-
gjort af ældre. Indgraveret ejerbetegnelse på 
korpus. I låget mesterstempel for Niels Chri-
stopher Clausen (virksom -1843-75-) (Bøje II, 
4280). 

Ifølge indskrift under bunden omsmeltet, må-
ske af ældre sygesæt. Matthies Simonsen betal-
tes 17. marts 1703 3 rdl. for sættet, der var be-
regnet til kapellanen. Det vejede 33,5 lod og 
svarede som nævnt helt til sognepræstens syge-
sæt fra 1700.29 1711 eller 1712 anskaffedes et fut-
teral hertil samt en klædesforet dåse til en †vin-
flaske.654 1719 omtales kapellanens lille sølvfla-
ske til vin, der nyforgyldtes og fik skruen re-

Fig. 437. Oblatæske, 
udført 1703 af Matthies 
Simonsen, Odense som 
del af donation fra Anne 
Brahe (s. 552). NE fot. 
1993. - Wafer box made 
in 1703 by Matthies Si-
monsen, Odense as part of 
a donation made by Anne 
Brahe. 
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Fig. 438-39. Sygesæt nr. 1 og 3. NE fot. 1993. 438. Sygesæt nr. 1, omstøbt 1700 af Matthies Simonsen, Odense 
fra ældre †sygesæt (s. 553). 439. Sygesæt nr. 3, udført 1893 af Laurids Grønlund, København (s. 555). -
Communion sets for the Sick. 438. Communion set for the Sick (no. 1), recast in 1700 by Matthies Simonsen, Odense from 
an earlier †Communion set for the Sick. 439. Communion set for the Sick (no. 3), made in 1893 by Laurids Grønlund, 
Copenhagen. 

pareret. 1748 leverede Lambert bogbinder et nyt 
futteral.29 1757 udførte Friedrich Wissing af den 
lille sølvæske og flaske (vel kapellanens) en sølv-
flaske til vin med en skrue på samt et »andparte« 
rum til at lægge brød i (dvs. oblatgemme) be-
regnet til kirkens sygekalk, antagelig kapella-
nens sygekalk, idet sognepræstens vinflaske var 
fornyet 1754 (se ovf.). Vægt 10 lod 3½ kvint. 
1760 anføres et læderfutteral og en dåse (†oblat-
dåse) af sølv under kapellanens sygesæt. 1797 
blev kalkens bæger loddet og forgyldt hos guld-
smed Møller (Rasmus Rasmussen Møller).38 

1788-1815 er flasken i kapellanens sygesæt ikke 
nævnt i inventariet; 1821 registreredes (på ny?) 
en vinflaske med oblatgemme (vægt 11 lod) i 
futteral, og det anførtes, at flasken behøvede en 
indvendig omforgyldning, da vinen ellers straks 
»bedærves«, eftersom sølvet ikke var fint - en 
klage, der gentoges 1830-40.29 Flasken kan her-
efter være istandsat eller helt omgjort, omend 
den bibeholdt sin vægt. Derimod er oblatdåsen 
(jfr. ovf.) ikke længere registreret. 

3) (Fig. 439), 1893, omfattende kalk og disk 
samt vinbeholder med oblatgemme i låget. Kal-
ken er 14,2 cm høj. Cirkulær fod i to afsæt, glat 
skaft med flad knop, hvorpå rudeformede bos-
ser med reliefversaler: »Jhesus«. Glat bæger med 

Fig. 440. Sygesæt (nr. 2), udført 1703 af Matthies Si-
monsen, Odense (s. 554). NE fot. 1993. - Communion 
set for the Sick (no. 2), made in 1703 by Matthies Simon-
sen, Odense. 

graveret kors midt på korpus og profileret mun-
dingsrand. Under standkanten tre stempler: me-
stermærke for Laurids Grønlund (Bøje II, 4304), 
Københavnsmærke 1894 samt guardeinmærke 
for Simon Groth. Under foden graveret med 
skriveskrift: »St. Knuds Kirke« og »Anskaffet 
1893«. 
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Fig. 441. Skeer, udført 1913 af Rasmus Albert Chri-
stopher Christophersen og 1938 af Emil Johansen, 
begge København (s. 557). NE fot. 1993. - Spoons 
made in 1913 by Rasmus Albert Christopher Christopher-
sen and in 1938 by Emil Johansen, both of Copenhagen. 

Disk, 10 cm i tvm, glat med graveret cirkel-
kors på fane. Under fane tre stempler samt to 
indskrifter, identiske med kalkens. 

Vinbeholder, glat, med oblatgemme i låg. 
Under bunden tre stempler, mestermærke for 
Laurids Grønlund (jfr. Bøje II, s.130) samt by-
mærke og guardeinmærke som de ovennævnte. 
På korpus graveret ejerbetegnelse, jfr. ovf. 

Sygesættet, der er i sort læderbetrukket fut-
teral med violet fløjlsfoer, anskaffedes 1893 til 
kirkens kaldskapellan eller tredjepræst.38 

†Sygesæt. 1678 nævnes både forgyldt kalk og 
disk hos præsten (vægt i alt 36 lod) og et til-
svarende sæt med tilhørende kalkklæde hos ka-
pellanen (vægt 22 1/4 lod). Kapellanens sæt ny-
gjordes 1680 af Simon Guldsmed (Simon Mat-
thiesen), »da det var brændt sønder«. 1691 ud-
færdigedes en ny kande (se alterkande nr. 1), 
hvortil anvendtes en kalk og disk, beskrevet 
som det ældste af de to sæt, der stod hos kapella-
nen Mads Rostock, måske kapellanens sygesæt 
eller kirkens lille sølvkalk med tilhørende disk 
(se †alterkalke og diske). 1681 forgyldtes præ-
stens sæt219 og omgjordes 1700 til det nuværende 
(sygesæt nr. 1). 

Alterkander. 1) (Fig. 443), 1691, højde 28,5 cm, 
med rund profileret fod på glat fodplade, ind-
knebet skaftled og svagt pæreformet korpus 

med næbtud og bøjlehank, hvorpå indgraveret 
blad, forneden afsluttet i fliget skjold. Pærefor-
met gæk og fladt låg, hvorpå er graveret den 
korsfæstede Kristus på Golgathahøjen med 
Adams kranium og knogler, indrammet af 
krans med blade og blomster. Lille låg over tu-
den. Ifølge graveret versalindskrift på korpus' 
nedre del omgjort i 1691 og forøget med 74 lod 2 
kvint sølv af daværende sognepræst Ludvig 
Stoud, hans »medtjener«, kapellan Mads Ro-
stock og kirkeværgen Claus Nissen. Under lå-
get to mestermærker for Simon Matthiesen 
(Bøje II, 4080), indprikket vægtangivelse med 
skriveskrift (127 lod 2 kvint) og ejerbetegnelse i 
indridset kursiv. Den pæreformede kande følger 
en almindelig baroktype, jfr. f.eks. alterkanden i 
Vartov fra 1694 (DK KbhBy 4, 43). 

Kanden omstøbtes af kirkens †alterkande samt 
kapellanens †sygekalk og disk. Desuden tillag-
des ekstra sølv.25 

2) Porcelæn, Bing & Grøndahl, antagelig iden-
tisk med én af de to porcelænskander, der an-
skaffedes 1857.29 Sort, med forgyldte kanter og 
guldkors på korpus. Den anden af kanderne ud-
låntes 1932 til Hans Tavsens kirke(sal), men blev 
1961 endeligt afgivet hertil.51 

3) (Fig. 444), 1890, skænket af kirkeværge 
Frederik Wilhelm Hey.655 30,5 cm høj. Kopi ef-
ter kirkens gamle alterkande (nr. 1), dog med 
afvigelser i detaljerne, således fodens enklere 

Fig. 442. Skål, udført 1905 af Rasmus Albert Chri-
stopher Christophersen, København (s. 558). NE fot. 
1993. - Bowl, made in 1905 by Rasmus Albert Chris-
topher Christophersen, Copenhagen. 
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Fig. 443-44. Alterkander nr. 1 og 3. NE fot. 1993. 443. Alterkande, udført 1691 af Simon Matthiesen, Odense (s. 
556). 444. Alterkande, udført 1890 af Emil Christiansen, København og skænket af kirkeværge Frederik Wil-
helm Hey (s. 556). - Wine ewers (no. 1 and 3). 443. Wine ewer, made by Simon Matthiesen, Odense in 1691. 444. Wine 
ewer, made in 1890 by Emil Christiansen, Copenhagen and donated by Frederik Wilhelm Hey, churchwarden. 

profil, det indgraverede kors i strålekrans på 
korpus, tudens form med fliget blad i relief, 
gækkens rosetprydelse og den båndomvundne 
laurbærkrans i stedet for blomsterprydet krans 
om lågets Kristusbillede. På foden indgraveret 
med versaler: »Skænket 1890 af vinhandler Fre-
derik Wilhelm Hey R. af D. Kirkens værge siden 
1869«. Under foden, under korpus' bund samt 
under låget tre identiske stempler: mestermærke 
for Emil Christiansen, Københavnsstempel for 
1890 samt guardeinmærke for Simon Groth. 
Under foden er graverede versalindskrifter: 
»Vægt 1900 gram udført af guldsmed Emil 
Christiansen.« og »Emil Christiansen Odense«. 
Desuden graveret ejerbetegnelse. 

†Alterkande. 1630 nævnes, at kirkens sølv-
kande, som brugtes på alteret, poleredes indeni 
og udenpå af Daniel guldsmed (Harder?).29 An-
tagelig identisk med den, der registreredes i in-
ventariet frem til 1690, med vægten 59 lod og 

udstyret med pibe »for op ad« til at skænke vin. 
Omstøbt til alterkande nr. 1. 

†Vinflasker. 1619 registreredes to tinflasker, 
hver på en pægl, til de to kapellaner. 1632 an-
skaffedes en glasflaske hos Johann Illeken, må-
ske den samme, der nævnes 1674 i inventariet. 
1643 omgjorde Jens guldsmed (Sørensen?) en 
lille sølvflaske, måske hidrørende fra sygesæt?29 

1679 og atter 1686 omtales indkøb af nye glas-
flasker til at hente kirkevin i. Inventarierne 1700-
1800 noterer en bøtte eller »potellie« (bouteille, 
dvs. flaske) til kirkevinen, 1821-41 nævnes to 
flasker à henholdsvis fire og en potte; begge ud-
gik sidstnævnte år.29 

Skeer (fig. 441). 1) 1913, af sølv. Graveret kur-
sivindskrift på skaftets bagside: »20 Debr 1913. 
Sct. Knuds Kirke i Odense.« Mestermærke for 
Rasmus Albert Christopher Christophersen (jfr. 
Bøje II 131), Københavnsmærke 1913 samt guar-
deinmærke for Christian F. Heise. Skænket af 
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Fig. 445-46. Alterstager nr. 1 og 2. NE fot. 1993. 445. Alterstager, antagelig anskaffet 1621 fra Lübeck (s. 558). 
446. Alterstager, 1686, erhvervet 1954 fra S. Maria in Traspontina, Rom (s. 558). - Altar candlesticks (no. 1-2). 
445. Altar candlesticks, probably those bought 1621 from Lübeck. 446. Altar candlesticks, 1686, acquired in 1954 from St 
Maria in Traspontina, Rome. 

vinhandler Max Hey 1913.51 2) 1938, af sølv. 
Skaftet afsluttes med skjold, hvori Odenses by-
våben, indrammet af modstillede volutter for-
oven og forneden samt perlestave. På laffens 
bagside mestermærke EJ, sandsynligvis for Emil 
Johansen, Københavnsmærke 1938 og guardein-
mærke for Jens Sigsgaard. 

†Skeer. 1757-1815 anføres en lille ske, der 
brugtes ved kalken. Sidstnævnte år bortkom 
den »ved at falde ud gennem en åbning på pane-
let ved alteret«.29 1841 skænkedes til kirken en 
lille rund ske af boet efter afdøde klokker O. D. 
Lütken.29 Senest nævnt 1901. 

Skål (fig. 442), 1905, af sølv. 6,3 cm høj, 20,2 
cm i tvm. Korpus' nedre del med godronnering. 
Under bunden fire stempler: mestermærke for 
Rasmus Albert Christopher Christophersen (jfr. 
Bøje II, 131), mærket C M C for Carl M. Cohrs 
sølvvarefabrik, Fredericia, Københavnsmærke 
1905 og guardeinmærke for Christian F. Heise. 

A L T E R U D S T Y R 

NOTER s. 677 

Alterstager. 1) (Fig. 445), antagelig identiske med 
de to store messingstager, der 1621 leveredes af 
David Kræmmer fra Lübeck for 10 daler.29 For-
sølvet messing, 37 cm høje. Svagt profileret 
fod, skaft med kugle- under balusterled og flad 
lyseskål med nyere torn, der på den ene stage er 
fastskruet i skålen. 1667-68 og 1672-73 omtales 
reparationer af alterstager (muligvis af disse eller 
af †alterstager (se ndf.)), bl.a. med to nye skruer 
og nye piber, vel af jern, således som omtalt i 
inventarierne, omend først fra 1760.25 1828 for-
synedes den ene stage med ny overdel af mes-
sing samt begge med nye lysetorne, antagelig af 
messing, og 1861 forsølvedes begge.656 I dag i 
konsistoriesalen. 

2) (Fig. 446), 1686, af messing. 59,5 cm høje. 
Tresidet fod, dannet af bladsmykkede volutter 
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på flade knopper. På fodens ene side graveret 
versalindskrift på punslet grund: »S. Canvto 
r(ex?):m(artyr?) 1686«.657 Skaft med flad kugle 
under balusterformet led. Flad lyseskål af ind-
byrdes afvigende form, nyere lysetorn af mes-
sing. Erhvervet 1954 fra daværende udenrigs-
minister Gustav Rasmussens dødsbo, angiveligt 
fra et kapel for S. Knud nær Peterskirken, vel 
S. Knudskapellet i S. Maria in Traspontina, 
Rom.6 5 8 

3) (Fig. 448), af sølv, 1695 skænket af lægen 
Christian Henrik Luja og hans hustru, Abigael 
Lauridsdatter Hindsholm. De 62,5 cm høje sta-
ger har pærestav på foden og skaftets nedre led. 
Endvidere bladbort og guilloche (båndslyng) 
samt ciseleret bladmønster på den øvre del. På 
foden indgraveret skriftbånd, hvorunder dob-
beltvåben for ægteparret (fig. 447), til venstre 
ottetakket stjerne over hjelm, indrammet af 
bladranker samt hjort som hjelmtegn, til højre 
halv ulv med tilsvarende ulv som hjelmtegn, vå-
benskjold for Mulerne.659 I skriftbånd tolinjet 
graveret indskrift, øverst med versaler, nederst 
med kursiv: »Christianvs Henricvs Luja: Abi-
gael Lavrentii Filia« og »In Collegio Consistor: 
Assessor et Med. Doctor.« Nederst årstallet 
1695. På vandret fodplade to identiske mester-
stempler for Jesper Hansen Rust (Bøje II, 4092). 
Under bunden graveret ejerbetegnelse med kur-
siv (jfr. s. 549) samt indprikket vægtangivelse 
med skriveskrift: »wog 202 lod 2 q«. 

Syvarmet stage, skænket 1911 af stiftsprovst H. 

Fig. 447. Detalje af alterstager (nr. 3) med våbener for 
Christian Henrik Luja og Abigael Lauridsdatter 
Hindsholm (s. 559). NE fot. 1993. - Detail of candle-
sticks (no. 3) with coats of arms for Christian Henrik Luja 
and Abigael Lauridsdatter Hindsholm. 

Fig. 448. Alterstager (nr. 3), udført 1695 af Jesper 
Hansen Rust, Odense og skænket af lægen Christian 
Henrik Luja og hustru Abigael Lauridsdatter Hinds-
holm (s. 559). NE fot. 1993. - Candlesticks (no. 3), 
made in 1693 by Jesper Hansen Rust, Odense and donated 
by Christian Henrik Luja, doctor, and his wife Abigael 
Lauridsdatter Hindsholm. 

H. Lützhøft,29 af messing, 51 cm høj. Ottekantet 
fod og firsidede, leddelte arme; på foden firelin-
jet, graveret indskrift med delvis udpudsede 
versaler: »Minde om vor elskede Ellen *(3?)/4 
1893 †26/l 1911 stiftsprovst Lützhöft og hustru«. 
Oprindelig på alterbordet, nu på pengeblok nr. 
5.660 

†Alterstager. De ældste inventarier fra 1635-36 
nævner to sæt alterstager af messing, et par 
store, der antagelig er identiske med nr. 1 og et 
par små. Sidstnævnte blev afhændet 1758 ved 
kirkens auktion.29 Til beholdningen hørte end-
videre en lille messingstage til brug i koret eller 
ved alteret, anskaffet 1641 og kasseret 1811.29 Fra 
1815 nævnes et par drevne messingstager, der 
1858 dog betegnes som ubrugelige og herefter 
synes udgået. 1869 erhvervedes to kandelabre til 
alteret; disse skiltes ad 1872 og overførtes an-
giveligt til Gymnasiet (vel Katedralskolen).661 
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Alterbøger. Der findes ikke nærmere efterret-
ninger om de mange middelalderlige psaltere, 
manualer og gradualer, som kirken uden tvivl 
har været i besiddelse af. Bevaret heraf er alene 
en plade, antagelig fra *bogbind (fig. 449), 1. fjer-
dedel af 1200'erne, af forgyldt kobber med gra-
vering og grubeemalje, 22x10 cm. Formentlig et 
Limoges-arbejde, jfr. ndf. Pladens centrale del er 
drevet op i spidsovalt felt, som udfyldes af en 
korsfæstelsesgruppe med en 9,9 cm høj, støbt 
og pånittet Kristusfigur. Denne er barhove-
det,662 har tværgående mavemuskler, knælangt 
lændeklæde fæstnet med en knude på venstre 
hofte og de udadvendte fødder anbragt på fod-
støtte. Korsglorien er emaljeret ligesom kors-
træet, hvori der er udsparet en velsignende Guds 
hånd over et dobbelt indskriftbånd. Båndets 
graverede indskrift adskiller sig fra indskrifterne 
på de fleste Limoges-krucifikser ved øjensynlig 
ikke at betegne egentlige ord, som eksempelvis 
Jesumonogrammerne »IHS / XPS«. 6 6 3 

Korset omgives af fire skikkelser, alle med 
kroppene udsparet i emaljen, selvstændigt 
støbte, pånittede hoveder og emaljerede glorier. 
Nederst til venstre ses den hændervridende Ma-
ria, iført overkjole med bort forneden, nederst 
til højre Johannes Evangelisten med højre hånd 
på brystet og den venstre tildækket og støttende 
en bog. De sidste to skikkelser, vist i halvfigur 
over korsarmene, skal på trods af de manglende 
vinger sikkert opfattes som engle.664 Baggrun-
den udfyldes af emaljering med bladprydede 
ranker. Pladens hjørner rummer evangelistsym-
boler, teknisk set udformet som figurerne om-
kring korset. Øverst ses Mattæusenglen med 
bog og Johannesørnen med emaljeret skrift-
bånd, nederst Markusløven og Lukasoksen, 
begge med emaljerede bøger. Emaljeret, cirkel-
prydet baggrund, som de øvrige emaljerede dele 
holdt i mørkt og lyst blåt suppleret med grønt, 
gult og hvidt samt turkis og rødt. 

Langs pladens kant ses huller, brugt ved pla-
dens sammenhæftning med en baggrund, der 
fra første færd vel var et bogbind,665 omend det i 
forbindelse med pladens aflevering til National-
museet (jfr. ndf.) hed, at den havde siddet på en 
kiste. 

Fig. 449. Emaljeret plade, antagelig fra *bogbind, 
1. fjerdedel af 1200'erne (s. 560). Formentlig Limo-
gesarbejde. NE fot. 1994. - Enamel plaquette, probably 

from *book cover, 1. quarter of the 13th century. Presum-
ably Limoges-work. 

Evangelistsymbolernes type ses hyppigt, såle-
des på en bogbindsplade fra Grund kirke på Is-
land.666 Selve korsfæstelsesgruppen rummer 
derimod usædvanlige elementer, ud over ind-



ALTERBØGER 561 

skriften på korset især Kristi tværgående mave-
muskler og den brede bort på Marias kjole.667 

Pladen lader sig ikke påvise i domkirkens in-
ventarier,668 men blev opgivet som hidrørende 
herfra, da den 1853 erhvervedes til Oldnordisk 
Museum fra kobbersmed Haar i Bogense (Inv. 
nr. 13531).669 

Af nyere alterbøger skal særligt nævnes 1) 
Thomas Kingo, En ny Kirke Salmebog, 1689. 
Forsynet med Kingos egenhændige dedikation 
til Maren Hansdatter 22. aug. 1690. Donation 
1972 fra Den danske Provinsbank. I glasmontre, 
tegnet af Ebbe Lehn Petersen, i kryptens vest-
ende. 2) Frederik IV's Bibel 1722 i 4°, erhvervet 
6. aug. 1724. I skab bag alteret.670 3) Thomas 
Kingo, Den forordnede ny Kirke-Salmebog (1699), 
Sorø 1765 (fig. 452). Forsynet med et ældre 
sølvbind, der yderst har en bred, glat ramme 
med enkel bladornamentik og ciseleret kant. På 
forsiden Kongernes tilbedelse i medaljon, ind-
rammet af kartoucheornamenter, på bogryggen 
ligeledes i medaljon Korsfæstelsen og på bag-
siden Opstandelsen, sidstnævnte efter forlæg i 
Biblia Ectypa (Augsburg 1695). Gave fra 
Martha og Erik Scheibles legat. I samme montre 
som nr. 1. 

†Alterbøger. En lille messebog med 14 messer i 
er nævnt 1524.16 Et graduale, anskaffet og ind-
bundet 1619,29 var antagelig et eksemplar af den 
fynske biskop Niels Jespersens graduale fra 
1573. Et psalter, en alterbog og en evangeliebog 
blev indkøbt 1620; tilsvarende bøger erhverve-
des flere gange op gennem 16- og 1700'erne, og 
disse må antages at være identiske med de for 
tiden gængse alterbøger.25 1715 anskaffede kir-
ken et gammelt graduale, som blev nyindbun-
det.29 

Fra 1815 optræder tillige i inventariet Menashe 
Benjamin Israels hebraiske bibel og Benglis No-
vum Testamentum Græce.29 Bøgerne var dona-
tioner fra stiftsprovst Laurids Pedersen Ancher 
(1744-98), men antagelig tilgik de først kirken 
efter hustruen, Ursula Elisabeth Wodroffs død 
1813, og blev bortsolgt eller kasseret 1872.29 I 
inventariet 1821 omtales en bibel i 8°, men denne 
var udgået igen 1828.29 

†Bogstole. 1746-1838 er registreret en bogstol 

Fig. 450. Krucifiks, skænket 1759 af stenhuggerme-
ster Carl Emanuel Schuppius (s. 561). NE fot. 1993. -
Crucifix donated in 1759 by Carl Emanuel Schuppius, 
stonemason. 

på fod, anvendt til bønhørelse og katekisation, 
foruden otte bogstole ved orglet. 1804 afregnede 
snedker Knud Roulund for en »bispelig« taler-
stol (s. 561).29 

Alterbordskrucifikser. 1) (Fig. 450), ifølge ind-
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Fig. 451. Krucifiks, o. 1850, skænket af stiftsprovst 
Anders K. Damgaard o. 1882 (s. 562). NE fot. 1993. -
Crucifix, c. 1850, donated by archdeacon Anders K. Dam-
gaard c. 1882. 

skrift på sokkel skænket 1759 af Carl Emanuel 
Schuppius, der havde dele af stenhugger- og 
gipsérarbejdet i entreprise ved domkirkens ho-
vedistandsættelse (jfr. s. 316). Bemalet træ, 82 
cm højt. Kristusfiguren, der fra isse til fod måler 
21 cm, har separat skårne arme.671 På soklen, 
som består af en konsol med englehoved under 

Fig. 452. Sølvbogbind fra Thomas Kingo, Den for-
ordnede ny Kirke-Salmebog, 1699. I medaljonerne Kon-
gernes tilbedelse, Korsfæstelsen og Opstandelsen (s. 
561). Poul Grinder-Hansen fot. 1994. - Book cover of 
silver. In the medallions is shown The Adoration of the 
Shepherds, The Crucifixion and The Resurrection. 

et klippeparti med kranium, et æble med slange 
og Lovens tavler672, ses med indridset og for-
gyldt skriveskrift: »A(nn)ö Carl Emanuel Schup-
pius dedít 1759«. Placeret i konsistoriesalen.673 

2) (Fig. 451), o. 1850, skænket af stiftsprovst 
Anders K. Damgaard o. 1882.674 Jern, 113 cm 
højt. Kristusfiguren, der måler 45 cm fra isse til 
tå, har langt hår og skæg og lukkede øjne. Læn-
deklædet, med stor flagresnip, holdes fast med 
et snoet tov. Et relief på soklens forside viser 
Korsnedtagelsen. Kristusfigur og (oprindeligt) 
sokkelrelief guldbronzeret, korset sortstafferet. 
1882 opsat på muret piedestal i krypten.29 Siden 
1937 placeret bag alteret. 

†Alterbordskrucifiks(er). Ifølge Mumme (1844) 
fandtes på alterbordet et krucifiks, skænket kir-
ken af kammerråd von Kroghen, der havde 
modtaget det af en emigreret præst 1807.675 Det 
kan have været dette eller et andet, i kilderne i 
øvrigt uomtalt, lille krucifiks, der 1878 solgtes 
på auktion blandt andet kasseret træværk fra kir-
ken og betegnedes som værende i meget slet 
forfatning, idet både arme og ben var slået itu.53 



LITURGISKE DRAGTER 563 

L I T U R G I S K E D R A G T E R 

NOTER s. 678 
Domkirken har siden middelalderen haft en va-
rieret beholdning af paramenter. Dog giver kir-
keregnskaberne kun spredte oplysninger, hvil-
ket vanskeliggør en præcis rekonstruktion af de 
enkelte stykkers skæbne. Endnu i 1600'ernes 
første del synes bevaret en ganske betragtelig del 
af de ældre, tildels katolske paramenter. Således 
nævner inventariet 1635-36 seks gamle messe-
hagler og to gamle korkåber. Heraf var endnu to 
katolske korkåber og to messehagler i behold 
1758. Den ene korkåbe og begge hagler solgtes 
dog på auktionen samme år (se ovf.). Af ældre 
paramenter fra tiden før 1800 findes i dag kun 
fragmenter af en middelalderlig korkåbe, der 
opbevares i N M , mens en messehagel (»Thomas 
Kingos bispekåbe«) fra o. 1700 endnu findes i 
kirken. 

Korkåber (pluvialer) eller bispekåber. 1) Otte 
broderede *helgenfigurer (fig. 453), o. 1500, an-
giveligt anbragt på siderne af †bispe- eller kor-
kåbe af blåt fløjl.676 Formentlig fra et nordtysk 
værksted. Højde mellem 17,5 og 18,5 cm.677 

Af figurerne er fire apostle, klædt i kjortel og 
kappe: Johannes, der velsigner kalken, Paulus 
med sværd og bog, Peter med nøgle og bogpose 
og Andreas med skråkors. De fire øvrige er hel-
geninder, alle med langt hår og kjole med stramt 
liv, hvorover kappe: Barbara med tårn i hånden, 
Dorothea med blomsterkurv, Katharina med 
sværd og bog samt Maria Magdalene med salve-
krukke og ved bæltet en rosenkrans. Små rester 
af tråd oven- og nedenfor helgenindernes ene 
hånd (bortset fra Katharinas) sandsynliggør, at 

Fig. 453. Broderede helgenfigurer fra †bispe- eller 
korkåbe (s. 563). Figurerne har antagelig været an-
bragt parvis over for hinanden som vist her. Øverst 
ses Paulus og Peter, dernæst Johannes og Andreas, S. 
Katharina og S. Barbara samt Maria Magdalene og 
S. Dorothea. NE fot. 1994. - Embroidered figures of 
saints, originally used on the sides of †copes. The figures 
were probably arranged in opposite pairs as shown here. 
Top, Paul and Peter, then John and Andrew, St. Cathe-
rine and St. Barbara, and Mary Magdalene with St. Do-
rothea. 
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Fig. 454. Bispekåbe (nr. 2), anskaffet 1804 (s. 564). 
NE fot. 1993. - Bishop's cope (no. 2), acquired in 1804. 

de alle har holdt en gren eller snarere en martyr-
palme i hånden. 

Figurerne er broderet med silketråd samt 
guld- og sølvtråd på hørlærred med to eller flere 
lag.678 Silkebroderiet er udført med splitsting, 
synlige ved de få bevarede gule hovedhår og 
schattérsyning i flere nuancer af samme farve 
inden for hver dragtdel. Nedlagt syning er be-
nyttet ved metaltrådene, i glorierne, de fleste 
helgenattributter og dragternes kantbånd. Der-
udover findes dobbelt nedlagt syning ved de at-
tributter, der er udført i silke.679 Tilsvarende 
trådbehandling og syteknik ses på fragmenter af 
†korkåbe eller dalmatika fra Århus domkirke, 
nu i Den Gamle By (DK Århus 524 og fig. 288). 
Der er benyttet silketråd i ca. 15 forskellige far-
ver, heraf flere nuancer i rødt, blåt og grønt. 
Den hvide silketråd, der er anvendt til ansigter 
og andre hudpartier, er så godt som forsvundet 
og har efterladt bundstoffet synligt. Bedst be-
varet er Andreas' ansigt. 

Helgenfigurerne, som hver især kan have væ-
ret indrammet af en baldakin, har antagelig væ-
ret applikeret på en broderet bort ligesom de 
ovf. omtalte bortfragmenter. Ifølge kirkens 

rgsk. (se ndf.) var den blå korkåbe broderet 
»omkring på siderne«, dvs. borten kan have væ-
ret påsat kåbens forkanter på samme måde som 
på den velbevarede korkåbe (»Niels Clausens 
kåbe«) i Århus domkirke (DK Århus 515 og fig. 
283).680 Korkåbens stof, i 1678 omtalt som »rid-
set« fløjl (se ndf.), kan have været samtidigt 
med broderierne, da kåben i 1635-36 blev omtalt 
som gammel, men alligevel så kostbart, at den 
senere kun blev benyttet af bispen ved specielle 
lejligheder. Antagelig har stoffet været en møn-
stret fløjlsbrokade, vel af silke. 

Korkåben nævnes med sikkerhed tidligst i in-
ventariet 1674 (»1 blå korkåbe til bispen«), men 
var muligvis identisk med en af de to gamle kor-
kåber, omtalt 1635-36 som værende ikke i brug. 
Fra 1678 nævnt som udført af blåt, »ridset« fløjl, 
baldyret (broderet) på siderne og anvendt af bi-
skoppen ved ordination. Tilhørende †messe-
særk.219 Solgt 1804.681 Indleveret 1829 til Old-
sagskommissionen (inv. nr. M M L 1829) fra apo-
teker David S. Seidelin, Skanderborg.682 

2) (Fig. 454), 1804, af sølvmor (drap d' ar-
gent). 99 cm lang, kantet med en 4 cm bred 
tunget sølvknipling og foret med gullighvid 
silke over lærredsmellemfoer. Lukkes i halsen 
med bindebånd samt to par messinghægter med 
tilhørende maller. Ikke i brug. 

Kåben indkøbtes 1804 i København, tillige 
med en †messeskjorte af kammerdug med knip-
lingsbesætninger, for en samlet pris af 132 rdl. 
1893 omtalt som fugtplettet, da foret foresloges 
udskiftet.53 1897 karakteriseredes kåben som 
værende i ikke sømmelig stand.683 Omtales i in-
ventarierne indtil 1920 i konsistoriesalen, hvor 
den atter (1994) befinder sig efter deponering 
andetsteds i kirken. 

3) (Fig. 455), 1903 silkebrokade med indvævet 
rankemønster. 122 cm lang. En 15 cm bred sil-
kebroderet og pailletsmykket bort langs forkan-
terne og omkring nakken er udsyet med et ran-
kemønster, hvori bladkors i en større og mindre 
version veksler med fembladede roser i grupper 
på tre. På ryggen et latinsk kors, dannet af en 
tilsvarende rankebort, dog alene med store blad-
kors. Gyldengult brokade med mønster i guld, 
sølvgrå borter med motiver i rosa, grønne, 
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Fig. 455. Bispekåbe (nr. 3), udført 1903 af Frederikke Elisabeth Larsen efter tegning af Knud Larsen (s. 564). NE 
fot. 1993. - Bishop's cope (no. 3), made in 1903 by Frederikke Elisabeth Larsen from a drawing by Knud Larsen. 

brune og violette nuancer. Fortil lukket med et 
firpasformet, 9 cm højt spænde af sølv med ind-
fattede røde sten (vel granater). Under spændet 
fire stempler: mestermærke (kronet M) for 
firma Anton Michelsen, Københavnsmærke 
1903, guardeinmærke for Simon Groth samt lø-
dighedsstempel (925). 

Anskaffet 1903 med tilskud fra stiftsmidlerne 
og udført af Frederikke Elisabeth Larsen efter 
tegning af hendes mand, maleren Knud Lar-

29 

sen. 
Messehagler. 1) (Fig. 458), o. 1700, muligvis 

sammensat af dele fra forskellig tid. I inventari-
erne, i hvert fald i nyere tid, betegnet »Thomas 
Kingos kåbe«. Af rødt fløjl med bred kantbort 
af guld- og sølvkniplinger (»guipureknipling«, 
egentlig udført med en med metaltråd omvun-
den snor (gimp)) med mønster af blade og 
blomster, kantet med picoter (små løkker).684 På 
rygsiden reliefbroderi af den korsfæstede Kri-

stus, udført i guld- og sølvtråd samt hvid, grøn, 
brun og rød silke. Det 110 cm lange kors, 
hvorpå den 38 cm høje Kristus hænger, er dan-
net af brede guldgaloner. Ved korsets fod på 
Golgathahøjen ses Adams kranium og ben. Den 
omstændighed, at korsarmene overlapper den 
brede kantbort, bestyrker indtrykket af, at mes-
sehagelen er sammenføjet af dele af forskellig 
alder eller fra forskellige hagler. Kristusfiguren 
er nært beslægtet med den 1697 daterede figur 
på messehagel fra Vor Frelsers kirke (DK KbhBy 
2, 562f.), mens kniplingerne muligvis er 
ældre.685 

Messehagelen lader sig ikke entydigt eftervise 
i inventarierne fra sit formodede tilblivelsestids-
punkt. Fra 1671 anføres mindst tre messehagler 
med broderede krucifikser, hvoraf alle dog sy-
nes udgået før 1700 eller i løbet af 1700'erne (se† 
messehagler). Det udelukker dog ikke, at kruci-
fikset fra en af disse kunne være overført til den 

Danmarks Kirker, Odense 37 
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Fig. 456. Messehagel (nr. 2), muligvis identisk med 
hagel, anskaffet 1767 (s. 566). NE fot. 1993. - Cha-
suble (no. 2), probably the one acquired in 1767. 

foreliggende hagel, mens selve fløjlet (og knip-
lingerne?) måske kunne hidrøre fra en messeha-
gel, skænket 1703 af Anne Brahe tillige med 
bl.a. et alterklæde, smykket med guld- og sølv-
kniplinger (se † alterklæder nr. 5). Anne Brahes 
hagel omtales dog alene som værende af rødt 
fløjl og broderet med guld og sølv. Noget kruci-
fiks nævnes ikke.29 Hagelen (eller dele heraf) kan 
muligvis være identisk med en messehagel, tid-
ligst omtalt 1757 og anført som så god som ny, 
af rødt fløjl med broderet krucifiks af guld og 
sølv, foer af blankt rødt lærred samt guldgalon 
»runden om«. Nogen besætning af guld- og 
sølvkniplinger nævnes dog ikke. Fra 1821-74 re-
gistreres to messehagler, én med svær (denne?) 
og én med simpel besætning, fra 1875-1912 be-
tegnet henholdsvis den store (vel denne) og den 
lille messehagel.686 Fra 1951 omtaltes messeha-
gelen som »den gamle fine sølv- og guldmors 

bispekåbe(!)« og henførtes 1961 til Thomas 
Kingo.51 

2) (Fig. 456), muligvis identisk med messeha-
gel, anskaffet 1767. Skjoldformet, af rødt fløjl, 
kantet med smal guldgalon. Rygkors af brede 
guldgaloner, foret med rødt uldstof. 

1767 bekostedes en messehagel af rødt fløjl 
med guldgalon om og et krucifiks af brede guld-
galoner.29 Beskrevet som sådan indtil 1815. An-
tagelig identisk med messehagel, der i inventari-
erne 1821-74 betegnes som forsynet med simpel 
(i modsætning til svær) besætning, 1875 som 
lille (i modsætning til stor messehagel, jfr. nr. 1). 
Ikke nævnt i inventarierne herefter. 

3) (Fig. 457) muligvis identisk med messeha-
gel, anskaffet 1877.687 Skjoldformet, af rødt fløjl 
med kantning af smal guldgalon og rygkors af 
bredere ditto. Foer af rødt uldstof. 

4) (Fig. 459) o. 1950, formet som slag eller 
kåbe med åbning foran, lukket med spænder; af 

Fig. 457. Messehagel (nr. 3), muligvis identisk med 
hagel, anskaffet 1877 (s. 566). NE fot. 1993. - Cha-
suble (no. 3), probably the one acquired in 1877. 
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Fig. 458. Messehagel (nr. 1, »Thomas Kingos kåbe«), o. 1700 (s. 565). NE fot. 1993. - Chasuble (no. 1, "Thomas 
Kingo's Cope"), c. 1700. 

rødt fløjl med smal guldlidse langs kanterne 
samt rygkors af brede guldgaloner. Ovale dob-
beltspænder, 9,5 cm høje af sterlingsølv med 
indskrevet Jesumonogram på baggrund af ni-
takket stjerne. Tre stempler på bagside af det ene 
spænde: mestermærke for Conrad Lauritz 
Knudsen (virksom 1935-53) samt mærker for 
sterlingsølv og lødighed (830). 

5) Moderne, af hvid og sølvgrå strukturvævet 

silke med indvævede baner af guldtråd, der dan-
ner kors. På ryg dekoration af græske kors. 

6) Moderne, af lilla uld med indvævede baner 
af sølvtråd. Rygkors. 

7) Efter 1983, grøn, mønstervævet silke med 
indvævede lodrette baner af gult. Indvævede 
kors af guldtråd på ryg og forside. Leveret af 
Kirsten og John Becker som erstatning for stjå-
len messehagel (se ndf.). 

37* 
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Fig. 459. Messehagel (nr. 4), o. 1950, med sølvspæn-
der, udført af Conrad Lauritz Knudsen, København 
(s. 566). NE fot. 1993. - Chasuble (no. 4), c. 1950, with 
silver buckles. 

*Messehagel, nyere, skjoldformet, af rødt 
fløjl med guldgaloner. 1961 afgivet til Hans Tav-
sens kirke.51 

†Messehagler. Før 1496, af gyldenstykke, 
skænket af Henrik Barsebæk til Elved (†1496) og 
hustru Beate Krummedige (†1493) og smykket 
med begges våbener.688 Muligvis identisk med 
gammel gyldenstykkes messehagel, der endnu 
registreres 1671.29 Før 1524, af blommet (blom-
stret) arrask, dvs. uldent tøj egentlig fra Arras, 
nævnt 1524 blandt skrædderlavets altertilbehør, 
tillige med messehagel af blåt silke af det bed-
ste.689 En blomstret messehagel af silke nævnes 
endnu 1694 (den førnævnte?). 1635-36 anførtes 
seks gamle, dvs. antagelig til dels katolske, mes-
sehagler, der ikke længere brugtes. Heraf blev 
én afgivet til †Gråbrødre kirke s.å., én omarbej-
dedes til et alterklæde 1641 (jfr. †alterklæde 
nr. 3), mens én solgtes til Pårup kirke 1642-43 

for seks daler. Af beholdningen af katolske mes-
sehagler nævntes 1678-1758 endnu to, beskrevet 
dels som værende udført af brunt og virket (her 
muligvis: broderet) tøj, dels som vævet af guld 
og silke samt smykket med et broderet kors. 
Begge afhændedes på auktionen 1758.29 

Før 1606 skænkedes en messehagel af grønt og 
gyldent fløjl af Margrethe Skovgaard (jfr. †alter-
klæder). Muligvis identisk med en af de to mes-
sehagler, der omtales som nye og i brug søndag, 
onsdag og fredag 1635-36, og med en af de to 
gamle, grønne messehagler af gyldenstykke 
med krucifiks på, nævnt 1671-94 (nr. 4 og 6, jfr. 
ndf.). 1639 forbedredes en messehagel, måske 
en af de nye, med dvellik (dvælg, dvs. fint hør-
lærred).29 

1671 opregnede beholdningen ialt seks messe-
hagler, der dog ikke med sikkerhed kan identifi-
ceres, og hvoraf enkelte kun med forbehold la-
der sig følge i de senere inventarier: 1) en gam-
mel rød messehagel; 2) en gammel ditto af for-
skelligfarvet silke (den førnævnte blomstrede?); 
3) en gammel gyldenstykkes ditto; 4) en grøn 
ditto med broderet krucifiks (Margrethe Skov-
gaards?); 5) en karmoisinrød fløjlsmessehagel 
med broderet krucifiks på; 6) en gammel grøn 
ditto af gyldenstykke med krucifiks (Margrethe 
Skovgaards?).219 1684 repareredes en messehagel 
(antagelig nr. 5) med foer af blåt lærred samt 
rødt og grønt silke og kannefas (kanvas, dvs. 
lærred).690 1699 istandsattes fredagsmessehage-
len (denne?) med hvidt damask til at betrække 
krucifiks og ansigt med samt silke til hår og an-
sigt, heraf hvid og gul ditto til »Contrafeyeren 
for Ansigtet at farve«.691 1734 repareredes den 
gamle messehagel med et nyt krucifiks bagpå 
(nr. 4, 5 eller 6?). 1758 solgtes den grønne mes-
sehagel. 1766 betegnedes den røde messehagel 
som ubrugelig, og 1769 afhændedes den til pro-
fessor Nannestad (Nicolai Engelhardt N.) . 2 9 

Nyere grøn messehagel, stjålet 1983.692 

Stola, nyere, af højrød uld med broderier i 
guldtråd. 262x10 cm. Tre cirkelkors samt ved 
den ene ende medaljon med kongekrone og ver-
salrandskrift: »Sanctus Canutus«, ved den anden 
en medaljon med S. Laurentius' rist og versal-
randskrift: »Sanctus Laurentius«. 
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Fig. 460. Alterskranke, 1694, skænket af købmand Johannes Poulsen (s. 569). NE fot. 1994. - Altar rail, 1694, 
donated by Johannes Poulsen, merchant. 

A L T E R S K R A N K E 

NOTER s. 647, 676 

Alterskranke (fig. 460), 1694, testamentarisk gave 
fra købmand Johannes Poulsen, der også skæn-
kede en lysekrone (jfr. s. 621).219 Femsidet, af 
smedejern med messingknopper som afslutning 
af de fagdelende, lodrette stave. I de enkelte fag 
er parvist modstillede slyngbånd, oprullet i vo-
lutter og afsluttet med firbladede blomster og 
blade. I midtfeltet er rektangulære kartouche-
prydede rammer, hvori til venstre er indskrift 
med smedede versaler: »Iohannes Povelsøn 
Anno 1694«, til højre korslagt hammer og 
nøgle, muligvis en parafrase over kunstsmeden 
Caspar Finckes velkendte bomærke, vist på git-
teret til Valkendorfs kapel. På bagsiden af ham-
mer og nøgle er initialerne: POS, vel for stif-
teren. Sortstafferet med guldbronzerede detal-
jer. Knæfald med rødt læderbetræk. 

På Johan Hancks plan 1813 (jfr. fig. 294) er 
skrankens to østligste sider angivet længere, i 
modstrid med Herholdts tegning (fig. 240). 
1938 foresloges skranken ændret til buet form, 
hvilket dog ikke skete.616 

Fig. 461. Døbefont, støbt 1620 af Bernt (Berent) Bo-
demann fra Lübeck (s. 569). NE fot. 1988. - Font, cast 
in 1620 by Bernt (Berent) Bodemann from Lübeck. 

F O N T E O G F O N T E L U K K E L S E R 

NOTER s. 679 

Døbefont (fig. 461-62) 1620, af malm og messing, 
udført af Bernt (Berent) Bodemann fra Lü-
beck.693 Den 99,5 cm høje font er sammensat af 
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Fig. 462. Jesumonogram, flankeret af engle og engle-
hoveder (s. 570). Detalje af døbefont, jfr. fig. 461. NE 
fot. 1988. - The monogram of Christ, flanked by angels 
and angel-heads. Detail from font, cf. fig. 461. 

en forneden tilspidset kumme og en fod af kva-
dratisk plan, prydet med evangelistfigurer. 
Kummens tvm. er 53 cm. Under den udad-
svungne mundingsrand løber et listeindrammet 
skriftbånd med 2,2 cm høje reliefversaler (ord 
adskilt af småruder): »Salige erre de somtro(!) oc 
blifwe doebte694 mich gvs695 Berent Bodeman zu 
Lvbeck 1620«. Som på Bodemanns klokker er 
indskriften nedadtil afsluttet med en bort af re-
liefblade, her på en bund af fordybede (tætprik-
kede) bølgelinjer. På kummens ene side ses et 
reliefstøbt Jesumonogram (IHS). Herover er 
vinget englehoved og to svævende engle, for-
neden to tilsvarende englehoveder over blad, alt 
i relief. På den modstående side er et kronet 
C(hristian) 4 over de af ruder adskilte initialer i 
kongens valgsprog »R(egna) F(irmat) P(ietas)« 
(fromhed styrker rigerne). 

Mellem kumme og fod er indskudt et mes-
singled med langstrakt kugle over firsidet plade, 
den sidste hvilende på hovederne af fodens fire 
evangelister. Disse sidder med hver sin store 
bog, hvori de skriver, og med deres symbol ved 
højre side. Alle er barfodede; Mattæus' kjortel 
har mønster på krave og ærmeopslag. 

Fonten blev efter støbningen sejlet fra Lübeck 
til Kerteminde og derfra kørt i vogn til Oden-
se,29 hvor den antagelig opstilledes (midt?) i 
tårnrummet.696 Samtidig tilkom muligvis †fon-
tehimlen og †fontegitter nr. 1. I forbindelse med 
den igangværende hovedistandsættelse flyttedes 
fonten midlertidigt 1752 til Gråbrødre kirke.697 

Formentlig ved tilbagekomsten blev den genan-
bragt i tårnrummet, (nu?) så tæt ved vestvæg-
gen, at det samtidig nyudførte fontegitter (nr. 2) 
var bygget op herimod, jfr. fig. 294, 11. Planens 
kvadratiske indramning af fonten betegner for-
mentlig den firsidede plint, men kan muligvis 
tolkes som en signatur for et (lavt?) podium. 
Under tagreparationen 1791 kom fonten atter 
midlertidigt til Gråbrødre kirke.698 Efter nogle 
overvejelser omkring dens fremtidige placering 
blev den o. 1846 anbragt i korets nordvest-
hjørne, umiddelbart inden for korgitteret (fig. 
294, I 2).699 Siden 1875 på sin nuværende plads i 

Fig. 463. Dåbsfad, 1764, skænket på vegne af Andreas 
von Bergen og Karen Landorph (s. 571). NE fot. 
1993. - Baptismal dish, 1764, donated on behalf of An-
dreas von Bergen and Karen Landorph. 



DÅBSFADE 571 

kirkens nordøsthjørne i flugt med kortrappens 
nederste trin.700 

Dåbsfade. 1) (Fig. 463), 1764, af sølv, skænket 
af justitsråd Jens Baar på vegne af hustruen Bir-
gittha Cathrina von Bergens afdøde forældre, 
landsdommer Andreas von Bergen og Karen 
Landorph.701 40 cm i tvm. På den 4,2 cm brede 
fane er graveret en kartouche og (modsat denne) 
to våbener (fig. 464): Til venstre for Andreas 
von Bergen, med tværbjælke, hvori liggende 
(anker?), i første felt stjerne og i andet felt to 
blomster; hjelmtegnet er en stjerne mellem to 
vesselhorn. Til højre for medlemmer af slægten 
Landorph, med stående trane og som hjelmtegn 
en trane med udbredte vinger.702 Skjoldene er 
asymmetriske. Mellem kartouchen og våbe-
nerne er graveret kursiv: »Andreas von Bergen, 
Landsdommer i Fÿhn og Karen af Landorphers 
Stamme, Det Fad, som her bruges, de skienkte i 
Troe, for Naaden Gud Dennem beviiste«, og »I 
omsorg for Guds Huus og Lyst til Hans Ord, 
vel samlet og altiid de samme, Benaadede Læ-
ser! betænk og Guds Huus En Skiærf bliver 
Guld i Guds Kiste«. På fanens underside er ind-
prikket kursiv: »Wog 186 lod 2 qvint« og under 
bunden graveret kursiv: »Med dette fölger til-
lige eet Messing-Bæken, som dertil er indræted, 
hvilke begge efter givernes sidste Villie, er be-
sørget af deres efterladte Børn og Arvinger Ao. 
1764«. Desuden fem stempler: to mestermærker 

Fig. 464. Våbenskjolde for familierne von Bergen og 
Landorph (s. 571). Detalje af dåbsfad, jfr. fig. 463. 
NE fot. 1994. - Coats-of-arms for the von Bergen and 
Landorph families. Detail from baptismal dish, cf. fig. 
463. 

Fig. 465. Dåbskande, anskaffet 1914 (s. 571). NE fot. 
1993. - Baptismal ewer, acquired in 1914. 

for Abraham Biørnsen Witsten (Bøje II, 4142),703 

to Odensemærker og et udvisket, muligvis må-
nedsmærke krebsen. Med graveret kursiv er i 
nyere tid tilføjet: »Sct. Knuds Kirke i Odense«, 
jfr. altersølv (s. 549). 

2) 1764, af messing, skænket af de samme 
som fad nr. 1,704 54 cm i tvm. og 9 cm dybt. Den 
11 cm brede fane har let ombøjet kant. Under 
bunden er graveret i kursiv: »Sct. Knuds Kirke i 
Odense«, jfr. dåbsfad nr. 1 og altersølv s. 549. 

Et †dåbsfad, købt til den nye font 1620, af mes-
sing,705 vægt 7 1/4 pund,29 fandtes 1757 beskadi-
get29 og blev ti år efter solgt på auktion til råd-
stuetjener Adam Brochmand.706 

Dåbskande (fig. 465), anskaffet 1914,51 af mes-
sing, 33,5 cm høj. Rund fod og slankt, kegle-
stubformet legeme med en kraftig vulst forne-
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den og tre spinklere foroven, umiddelbart under 
tuden; glat, knækket hank. På fodens underside 
er graveret kursiv: »Sct. Knuds Kirke i 
Odense«, jfr. dåbsfade og altersølv s. 549. 

Et sæt hvidt, broderet †kristentøj (dåbstøj) 
med to børnehuer er nævnt 1773, muligvis i for-
bindelse med dets anskaffelse.53 

†Fontehimmel. 1674 bemærkes, at der »offuer 
daaben er et Engell nederfalden och er i mange 
støcken schlagen«, en oplysning, der antagelig 
må opfattes som et indicium for, at fontehimlen, 
i øvrigt tidligst nævnt 1679,707 bar træskårne og 
delvis forgyldte engle, sikkert med lidelsesred-
skaber, jfr. ndf.708 1688 måtte den sunkne him-
mel sættes i stand af snedker Christen Asmus-
sen,219 og 1694 manglede tre attributter, lidelses-
redskaberne svamp, støtte og sværd, »ved då-
ben«, formentlig fontehimlen.709 Sammesteds 
savnedes 1748 en engel med sit »behør« (attri-
but) og fire arme fra nogle af de andre figurer.710 

Himlen, hvorom det samtidig hed, at den havde 
været zirforgyldt,711 blev sandsynligvis kasseret 
under hovedrestaureringen i 1750'erne samtidig 
med †fontegitter nr. 1. 

†Fontegitre. 1) Tidligst nævnt 1676, af træ og 
jern. Af gitterets otte fag var de seks prydede 
med udskårne fyldinger, ligesom der både 
nævntes snoede piller og et tralleværk af jern 
med sikkert to hængslede (gitter?)døre.712 1694 
oliemaledes både fyldingerne, de snoede piller 
og jerntralleværket, det sidste i spanskgrønt, 
hvorpå adskillige farver blev fordelt, måske som 
marmorering.219 1748 nævnes en forgyldt ind-
skrift på dåben, muligvis gitteret. Det samtidig 
fremførte behov for en indvendig bemaling af 
samme,713 gentages i et brev fra Magistraten til 
Danske Kancelli 5. april 1753, vedrørende beho-
vet for en udvidet istandsættelse.714 Men på 
dette tidspunkt var der allerede gjort anstalter til 
at foretage en udskiftning af gitteret.715 

2) (Jfr. fig. 294, II, 295, 468), 1752-55, af træ, 
bestående af otte fag, hvoraf hvert andet er kon-
kavt, med gitter af udskårne balustre svarende 
til balustrene på †korgitter nr. 2 og ligesom disse 

udført af billedhugger Herman Jansen 1752.716 

Hjørnestolperne, hvis øjensynlig fire sider 
havde smalle fyldingsfelter, bar hver en engel »i 
børnestørrelse«, sikkert også skåret af Herman 
Jansen. Stafferingen, ved maler Christian Peiter 
Getreuer, København, bestod af hvid lak(farve?) 
på de nøgne dele og ægte guld på vinger, ge-
vandter, hår og øjne.717 Ifølge Mumme stod hver 
af englene med et lidelsesredskab (kors, kalk, 
brød(!) osv.)718 En opmaling ifølge en licitation 
180153 resulterede formentlig i den farvehold-
ning, der er gengivet på den farvelagte version 
af Ringes interiørbillede fra 1840 (fig. 295), med 
forgyldt gitter og (grå)hvide figurer. I al fald 
blev den øverste liste på fontegitteret opforgyldt 
1845,719 umiddelbart før fonten blev flyttet, og 
der fra Stiftsøvrigheden stilledes forslag om, at 
det tidligere fontegitter kunne ændres således, at 
det udelukkende blev en indhegning af minde-
tavlen over købmand Peter Eilschou og hustru 
Anne Marie Becker (s. 287).720 Denne var alle-
rede 1805, da den opsattes på vestvæggen umid-
delbart over gitterets til denne væg grænsende 
side, kommet »ind i dåben«.29 Øjensynlig betød 
den nye brug af gitteret ikke, at der blev ændret 
på dets udformning, idet det helt op til hoved-
istandsættelsen i 1870'erne fortsat stod med alle 
otte engle på hjørnerne.721 

Fig. 466. *(†) Koromgangsgitter, o. 1750 (s. 573). 
Møntergården, Odense. - *(†)Screen from the ambula-
torium, c. 1750. 
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Fig. 467. *Keruber fra †korskranke, o. 1755, antagelig udført af Herman Jansen med staffering af Christian 
Peiter Getreuer (s. 574). NE fot. 1992. Møntergården, Odense. - *Cherubs from †chancel rail, c. 1755, probably 
made by Herman Jansen with painted ornamentation by Christian Peiter Getreuer. 

K O R S K R A N K E R O G - G I T R E 

NOTER s. 680 
Grænsen mellem koret og skibet, såvel mod 
midtskibet som mod nordre og søndre sideskib, 
har i tidernes løb været markeret med forskel-
lige skranker og gitre, der arkivalsk dog først 
kan følges fra 1600'erne. I senmiddelalderen har 
et muret lektorium (jfr. s. 272) antagelig udgjort 
en skrankemur mellem kor og skib. I dag mar-
keres korets afslutning mod vest af et lavt metal-
gitterværk, der udgør en forlængelse af kortrap-
pens rækværk (jfr. s. 625). Udført o. 1875 efter 
tegning af J. D. Herholdt (fig. 523). 

*(†)Koromgangsgitter (fig. 466, 295), udført i 
forbindelse med den store hovedistandsættelse i 
1750'erne. Af smedejern, bestående af lodrette 
stave med småvolutter på midten, forbundet 

med henholdsvis over- og underkant ved to par 
spiralsnoninger, der igen sammenknyttes ved 
store y'er. Benet af hver af de sidstnævnte bærer 
et stort spydblad med spiralsnoede udløbere til 
mindre blade for enden af hver af de lodrette 
stave, Af gitteret, der var placeret mellem korets 
piller (c og d, c1 og d1, jfr. fig. 294) mod hhv. 
nord og syd, er bevaret to partier, begge med en 
højde på 140,5 og en længde på 270 cm, hvoraf 
de yderste 53 cm udgøres af en låge. 1845 blev 
gitteret opmalet i sine antagelig oprindelige far-
ver, sort med gyldne zirater.38 Efter nedtagnin-
gen i forbindelse med restaureringen i 1870'erne 
var gitteret en tid opstillet i krypten. 1949 depo-
neret i Møntergården, Odense (inv. nr. 533/ 
1949). 

†Korskranker- og koromgangsgitre. 1) Den efter-
reformatoriske adskillelse mellem koret og de 
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tilstødende områder er tidligst omtalt 1627, 
hvor Søren snedker færdiggjorde tre piller 
»omb Coritt« og forsynede disse med knapper. 
Fem år tidligere, 1622, havde Herman snedker 
udført noget på »Korsdøren«.722 I følge en be-
skrivelse 1672 stod to †keruber »med draged 
sverd« ved denne dør.723 At skrankeværket for-
uden piller af træ også omfattede gitre eller 
dør(e) af (smede)jern, fremgår af en omtale 1694 
af jernværket for koret, der blev overstrøget 
med mønje og adskillige farver. Ved samme lej-
lighed stafferedes »træværket ved siderne af ko-
ret«, muligvis skrankerne mod sideskibene, 
med brunokker, mens listerne sortmaledes.29 I 
et maleroverslag 1748 nævntes såvel »Gerigtet« 
for koret, som før havde været rigt forgyldt, 
både mod kirken og mod koret, som jernværket 
inde i kirken, der skulle stafferes med zirfor-
gyldning. Endvidere skrankerne mod sideski-
bene, bestående af et værk af 50 piller med ge-
sims. Heraf skulle forgyldes to lister på kapitæ-
ler og baser samt selve gesimsen. At skranken 
har været af betydelige dimensioner i højden, 
herpå tydede ønsket 1751 om at nedrive det nu-
værende »For-Verk« for koret, der karakterise-
redes som værende af »gammel Facon«, ligesom 
det nævntes, at det fratog både kor og alter »al 
Prospekt og Sirlighed«. Som erstatning ønske-
des et brystværk »af den nye facon«.724 1751 af-
hændedes to afskårne »Chors dørre« til snedker 
Hans Eidorph. 1758 solgtes otte stykker jern-
rækværk samt to stykker af den gamle skranke 
»med jern ved«, og 1760 blev yderligere afhæn-
det to tilsvarende stykker, alt antagelig dele af 
den kasserede korskranke.29 

2) (Fig. 294, E; 295, 468, 494), o. 1752-55, 
udført efter udkast (ikke bevaret) fra 1752 af 
murer- og stenhuggermester Ludvig Neumann 
fra Flensborg (jfr. også s. 313)29 og med billed-
hugger- og snedkerarbejde af Herman Jansen. 
Udformet som en lav skranke, inddelt i to fag på 
hver side af åbningen mod koret. Leddelte balu-
stre af form, svarende til orgelpulpiturets støtter 
(jfr. s. 609 og fig. 495). Skrankens midte og af-

slutning mod nord og syd markeredes med 
kraftige piller, hvorpå stod hhv. to udskårne 
engle eller keruber (se ndf.) og to blomstervaser. 
Sidstnævnte (fig. 494), der var af uregelmæssig 
form og tilsyneladende rocailleprydede, krone-
des af blomsterbuketter. Tilsvarende vaser, dog 
ikke identiske i alle detaljer, ses endnu på orgel-
facaden (fig. 495). Stafferingen af skranken har 
antagelig harmoneret med det øvrige inventar 
og været holdt i hvidt eller perlegråt med for-
gyldning, jfr. ndf. Afmonteret o. 1872 i forbin-
delse med korets renovering. 

1752 betaltes Herman Jansen for to billeder og 
to vaser til skranken samt 68 udhugne dukker 
(søjler, stolper) til kor- og fontegitteret.29 De 
omtalte billeder og vaser blev - uvist af hvilken 
grund - ikke anvendt, men solgtes 1757 til 
krigsråd Hedegård, hvorfra de afhændedes til 
amtmand Hans Simonsen til Erholm.725 1 stedet 
udførtes to nye figurer og to vaser, der 1755 blev 
stafferet og forgyldt af maler Christian Peiter 
Getreuer i København. Endnu registreret i in-
ventariet 1867, men antagelig kort herefter af-
monteret ligesom selve skranken. 

* T o engle eller keruber (fig. 467), o. 1755, 142 
cm høje, af træ. Begge med kort lokket hår. 
Under brystharnisk med nedhængende lapper 
iklædt folderigt gevandt, der lader underbenene 
delvis fri. Figurerne, som står i kontrapost og 
oprindelig var vendt mod hinanden, bærer som 
attributter henholdsvis opslået bog (oprindelig 
på kordørens nordre pille) og blomsterkvist 
(oprindelig i syd). Brunstafferet med forgyld-
ning af hår, gevandter og attributter. Herunder 
anes resterne af en oprindelig staffering, hvor 
Getreuer iflg. regning havde hvidlakeret det 
nøgne samt forgyldt vinger, gevandter, hår og 
øjne med ægte guld.29 Placeret på korskrankens 
hjørnepiller ved indgangen til koret (jfr. fig. 
494). Nedtaget i forbindelse med skrankens af-
montering o. 1872, men en kort tid genopsat på 
den ombyggede altertavle (fig. 428). Siden 1941 
deponeret i Møntergården, Odense (inv.nr. 148/ 
1941). 
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Fig. 468. Interiør, set mod vest. Pennetegning af Niels Ringe, o. 1840 (jfr. fig. 295). I forgrunden ses alterskran-
ken. Længere mod vest er korskranken vist, idet de to keruber og de to blomstervaser er løst skitseret (s. 574), 
Nationalmuseet. - Interior, seen towards the west. Pen drawing by Niels Ringe, c. 1840. In the front is seen the altar rail, 
further west the chancel screen is suggested by lightly sketched cherubs and flower vases. 
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Fig. 469. Prædikestol, 1754-56, med billedhuggerar-
bejde af Herman Jansen (s. 576). NE fot. 1987. -
Pulpit, 1754-56, with carvings by Herman Jansen. 

P R Æ D I K E S T O L E 

NOTER s. 680 
Prædikestol (fig. 469), udført 1754-56, med bil-
ledhuggerarbejde af Herman Jansen,726 er et hel-
støbt rokokoarbejde, bestående af kurv med op-
gang, rygskjold og himmel. Kurvens plan ud-
gør seks sider af en ottekant, idet dels opgangen, 
dels vægfladen dækker den syvende og ottende. 
Som vanligt i samtiden er kurven udformet med 
en svær, fremspringende vulst forneden, mens 
sammensatte profilbånd forkrøpper sig over og 
under fagene, der er fordelt på tre konkave fyl-

dings- og tre konvekse hjørnefag. Heraf er de 
sidste væsentlig smallere end de første. Fyldin-
gernes firsidede kartoucherammer rummer for-
skellige trofæer: 1) kors, kalk og korslagte 
knogler, 2) trompet, palmegren og opslået bog 
med segl og 3) vase, hvorfra der udgår røg-
skyer, slange, æble og stav. Hjørnefagene har 
kartoucheblomster. På de to sidste fag er de sup-
pleret med blomsterophæng. Den blomster- og 
kartouchesmykkede underbaldakin afsluttes med 
en hængeknop udformet som drueklase ind-
svøbt i blade. Læsepult fra 1936.616 

Opgangen er i lighed med kurven inddelt i 
skiftevis brede og smalle felter. I de tre brede er 
trofæer, fra oven 1) vinget anker, 2) vægt og 
palmegren og 3) overflødighedshorn. Ligesom 
trofæerne på kurven henviser opgangens til al-
mindelige, kristne symboler (tro, håb og kær-
lighed, synd og nåde, retfærdighed, Kristi lidel-
ser og sejr over døden, evangeliets udbredelse 
og bønnen).727 Dørfløj med ophøjet, kartou-
cheindrammet felt, kronet af to bladarme flan-
kerende mindre, ligeledes ophøjet felt. 

Rygskjoldet, med kartoucher langs kanten, 
har spejlfylding med blomsterophæng og rocail-
lekant og over en vulst, der omgiver skjoldet, 
en mindre spejlfylding med et englehoved i højt 
relief. Himlen har gesims svarende til kurvens, 
men med forhøjet midterparti, afbrudt af en ro-
caille. På gesimsen sidder såvel mod øst som 
mod vest et fritskåret englebarn med slør og bø-
ger samt skriveredskaber, mens det keglefor-
mede loft krones af Jahvesymbol728 omgivet af 
kerubhoveder i skybræmme og stråleglorie. 
Undersiden har bred, flad kant og på midten 
Helligåndsdue i stråleglorie. 

Stolen står siden restaureringen 1868-75 lake-
ret i træets naturlige farve; lister og udskæringer 
er forgyldte. 

1765 blev prædikestolen forhøjet med en ege-
klods og forsynet med en ny †boghylde og en 
†fodskammel.29 En (op?)forgyldning 1797, fore-
taget af malermester Wegener, skete efter ønske 
fra og på bekostning af skræddermester Johan-
nes Møller,729 mens en staffering 1801 var et led i 
en generel nymaling af inventaret, jfr. s. 418.53 

Ved udliciteringen af dette arbejde nævnes kun, 
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at stolen skulle males med hvid oliefarve. Men 
1804 planlagdes døren forgyldt,730 og på Ringes 
farvelagte litografi fra o. 1840 står stolen med 
fag i skiftevis hvidt og blåt, øjensynlig med for-
gyldte og forsølvede ornamenter.731 Himlen var 
hvid med gyldne kanter, gyldent topstykke og 
blå underside.732 1845 blev stolen atter opma-
let,53 og i de følgende år gennemgik den flere 
mindre reparationer,733 før den 1875 blev istand-
sat med bl.a. pålimning af de manglende dele af 
figurerne på himlen. Efter en afrensning blev 
den mat lakeret med forgyldte udskæringer, ba-
lustraden fik betræk af plys med guldfrynser og 
gulvet blev belagt med ægte brysselertæppe.38 

1884 påsattes et †messingrækværk,734 nu erstat-
tet af et kromrækværk. 

Stolen er opstillet i midtskibets søndre side 
ved sjette pille (g1). 

*(†)Prædikestol (fig. 470-72, 532), 1591, udført 
efter kontrakt (ikke bevaret) af Odensesnedke-
ren Jens Asmussen på bestilling af Eiler Broc-
kenhuus til Nakkebølle til minde om dennes 
moster, Karen Bølle til Hellerup, der angiveligt 
var begravet neden for stolen. Antagelig signe-
ret af mesteren: »I(?)A« med karvskårne versaler 
på feltet med Opstandelsen (nr. 6). Biskop Jacob 
Madsen nævner i sin visitatsbog, at han 1590, 
20de dagen efter jul (dvs. o. 15. jan. 1591) uden 
udgift for domkirken modtog (tilbuddet om) 
prædikestolen fra Brockenhuus, der selv betalte 
billedskæreren, »Haandværkeren Johannes«, 150 
joakimsdaler og ydede ham fri kost i sin gård, 
foruden alle andre fornødenheder.730 Domkir-
kens prædikestol var således 50 daler dyrere end 
den prædikestol, Jens Asmussen ifølge kontrakt 
af 1. aug. 1596 leverede til Ribe domkirke (DK 
Ribe 438f.). Ribeprædikestolen, der genan-
vendte en ældre himmel, skulle udføres med tre 
piller »på alle kanter«. Endvidere forpligtede 
Jens Asmussen sig til at færdiggøre Ribestolen 
»end skiøner end dend jeg haffuer giord wdj 
Sancte Knudts Kiercke udi Odense om dett staar 
till at giøre«.736 Prædikestolen blev 1753 sløjfet 
som »gammel og ubrugelig«, og dele henlagdes 
på materialloftet, hvorfra de senere bortsolgtes 
eller kasseredes (se ndf.). Otte af kurvens fag 
indgik, tillige med en hermefigur, i tre nye præ-

Fig. 470. *Tresidet karnap fra *(†)prædikestol, 1591, 
udført af Jens Asmussen og o. 1757 genanvendt i Rø-
rup kirke, Vends herred (s. 577). NE fot. 1994. -
Three-sided bay from the (†)pulpit, 1591, made by Jens 
Asmussen and re-used, c. 1757, in Rørup Church, western 
Funen. 

dikestole i Gelsted, Rørup og Harndrup kirker 
(Vends herred), hvor de i overensstemmelse 
med Danmarks Kirkers redaktionsprincipper vil 
blive udførligt beskrevet. Da felternes indbyrdes 
sammenhæng og proveniens fra Odense dom-
kirke ikke før har været erkendt, følger dog en 
foreløbig beskrivelse nedenfor. 

At dømme efter de bevarede fag har prædi-
kestolen været formet efter karnap - eller Tøn-
dertypen (jfr. DK SJyll 2860f.), dvs. af rektan-
gulær plan med en midtkarnap, dannet som tre 
sider af en ottekant og flankeret af retkantede led 
med henholdsvis to og et halvt fag til venstre 
(vel mod opgangen i øst) og tre fag til højre 
(mod vest) (fig. 471).737 Af disse led er den første 
retkantede del opsat i Gelsted kirke, karnappen i 
Rørup kirke (fig. 470) og den sidste retkantede 
del i Harndrup kirke. Hvert storfelt har været 
indrammet af knipper med tre kannelerede ko-
rintiske søjler, idet dog de fremspringende hjør-
ner i øst og vest har haft fem søjler. Søjleskaf-
terne har prydbælter med varierende beslag-
værk, hvorimellem ses frugter, løvemasker og 
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Fig. 471. Rekonstruktionsforsøg af *(†)prædikestol, 1591, udført af Jens Asmussen efter karnaptypen og o. 
1757-60 genopsat i Gelsted, Rørup og Harndrup kirker, Vends herred (s. 577). Den hypotetiske udformning af 
de tre deles sammenføjning omkring midtskibets sjette pille i syd er angivet med stiplede linjer, ligesom den 
†opgang. Tegning af MN efter opmålinger af John Bennetzen 1994. 1:30. - Reconstruction of the (†)pulpit of 1591; 
the pulpit, by Jens Asmussen, was of a characteristic type with rectangular floorplan and additional projecting central bay. Its 
various sections were separated and re-erected in the churches at Gelsted, Rørup and Harndrup, all in western Funen, 
c.1757-60. The hypothetical disposition of the three sections around the sixth pillar on the south side of the central nave is 
indicated with dotted lines, as is the †stairway up to it. 

småfigurer. Søjlerne hviler på et postament med 
løvemaskesmykkede fremspring (fig. 532) un-
der hver støtte og en stærkt udkraget fodliste.738 

Under fremspringene har ligesom i Ribe været 
hængestykker med englehoveder. Den øvre ge-
sims har ligeledes haft løvemaskesmykkede 
fremspring, tandsnitprydet kronliste og arkitrav 
med perlestav. I postament- og kronfrise var 
stafferede indskrifter (se ndf.). 

Storfelterne har rundbuede arkader med kan-
nellerede pilastre med diamantbossesmykkede 
baser og profilerede kapitæler, der perspektivisk 
videreføres i felternes relieffer. Dobbelte tand-
snitprydede bueslag og svikler med vingede 
englehoveder. Af de ialt otte bevarede storfelter 

har de syv reliefskårne scener fra Det gamle og 
Det ny Testamente, mens den sidste alene har et 
glat panel, vel fordi denne del har vendt ind 
mod sideskibet (jfr. fig. 471). Reliefferne viser: 
1) Syndefaldet (Gelsted), 2) Syndfloden (Gel-
sted), 3) Isaks ofring (Rørup), 4) Hyrdernes til-
bedelse (Rørup), 5) Korsfæstelsen (Rørup), 6) 
Opstandelsen (Harndrup) og 7) Dommedag 
(Harndrup). Udvalget af scener har for hoved-
partens vedkommende svaret til Ribeprædike-
stolens, hvorimod to motiver alene er benyttet i 
Odense (Syndfloden og Dommedag). Som al-
lerede konstateret (DK Ribe 438) er til en række 
af reliefferne benyttet forlæg, som gentages i an-
dre arbejder, tilskrevet Jens Asmussen.739 
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De bevarede felter står i Gelsted og Harndrup 
kirker afrensede bortset fra indskrifter i frise- og 
postamentfelter i førstnævnte kirke (se ndf.). 
Derimod har fragmenterne i Rørup en delvis 
staffering, der fremdroges og rekonstrueredes i 
forbindelse med en restaurering 1907 ved Niels 
Termansen.740 Prædikestolen stod oprindelig i 
træets naturlige farve, omend med detaljer 
(dragter, hår, englevinger og arkitektoniske en-
keltheder) forgyldt eller forsølvet med eller 
uden grøn og rød lasurfarve samt stafferet i zin-
noberrødt, blåt og sort. Farven lå direkte på 
træet uden kridtgrund i modsætning til de ma-
lede indskrifter. Termansens iagttagelser be-
kræftes af et maleroverslag 1748, hvor stolen be-
skrives som værende »af Eeg, uden mahling, 
undtagen lidet Ziir forgyldning«.29 Dog plan-
lagdes den nystafferet lige som altertavlen, »saa 
vel paa Crone og Himel og opgangs Rekket 
med hvid olie farve og ziir forgylding med in-
og subscribsioner saa og Lister, hoved- og foed 
Capteller forgylt«. Ved en tidligere staffering 
1694 havde Johan Zachariassen Getreuer malet 
prædikestolens dør i træfarve med lakering, for-
gyldning og »1 Dicta« af Biblen med forgyldte 
bogstaver.25 I frise- og postamentfelterne har 
været indskrifter i gyldne versaler og fraktur på 
sort bund. Disse er dog kun delvis bevaret. På 
fragmenterne i Gelsted (felt nr. 1-2) anes nu ulæ-
selige fragmenter af de ældre indskrifter bag den 
nuværende, sekundære staffering, mens ind-
skrifterne i Harndrup (felt nr. 6-7) er afrensede. 
Kun i Rørup ses indskrifterne bortset fra fri-

seindskriften over felt nr. 4. Det fremgår her, at 
de øverste indskrifter har været tolinjede, ri-
mede vers med udgangspunkt i et bibelsted, 
mens de nedre er sammensat af to skriftsteder.741 

Felt nr. 3: »GENES.22 Aff Troe Gud lydig 
Abraham Naade fand Huer hannem heri følger 
saa finde kand« (frise) og »Dersom i høre hans 
Røst i Dag, da fornedrer icke eders Hjerter. Psal 
95. Thi Tiden er fuldkommen oc Guds Rige er 
nær, Bedrer Eder oc troer Evangelium« (posta-
ment). Felt nr. 4: Sekundær friseindskrift, re-
konstrueret efter salmebog fra 1600.742 Posta-
mentindskrift: »Evangelium er Guds Kraft, som 
giør dem alle salige, det troe paa, ROM.I Salige 
er eders Øyen, at de see, Oc eders/ Øren, at de 
høre, MATTH 13«. Felt nr. 5: »MATTH. II 
JOH.3 MARC. 13 LUC.17 Ret Dommer offuer 
alle vil Christus blifue De onde fordømmes, sine 
evige Liff giffue« (frise).743 »Troen Kommer aff 
prædicken, oc prædicken formedelst Guds ord 
ROM 10 Salige ere de, som icke see, oc dog tro 
IOHAN.20« (postament). 

†Underbaldakin. Antagelig kasseret ved præ-
dikestolens afmontering. I lighed med Ribe, 
Skellerup og Munkebo kan underbaldakinen 
have været formet med volutribber, udgående 
fra vingede englehoveder under hvert af kur-
vens søjleknipper og samlet i hængeknop. I for-
bindelse med den planlagte istandsættelse af 
domkirken efter Frederik V's Odensebesøg 1748 
anførtes i overslaget fra billedhugger Herman 
Jansen, at der »neden paa« prædikestolen mang-
lede to stk. »Under geheng«.744 

Fig. 472. Våbenskjolde for Eiler Brockenhuus og hans to hustruer, Berte Friis (t.v.) og Anne Bille (t.h.). 
Antagelig fra †prædikestolshimmel (s. 580). Det Kongelige Bibliotek. - Coats of arms of Eiler Brockenhuus and his 
two wives, Berte Friis (left) and Anne Bille (right). Probably from †pulpit sounding board. 
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†Opgang. Antagelig kasseret i 1750'erne. En 
jonisk herme (Gelsted), sammensat af overkrop-
pen af en nøgen langskægget mand (Adam?) og 
et skaft med ophængt frugtklase i ring, kan må-
ske hidrøre fra døren.745 Opgangens dør nævnes 
1694 i forbindelse med en nystaffering (se ndf.). 
Endvidere betales Søren snedker 1716 for en lille 
dør i prædikestolen (måske snarere til et ind-
bygget skab?) og en egeklap til at sidde på.29 

1748 planlagdes hele opgangen fornyet, og der 
anførtes i snedkeroverslaget egeplanker til de to 
yderste døre, til reoler og til beklædning og li-
ster uden på. Desuden skulle Herman Jansen »af 
nyt« udføre tre billeder til at sætte i fyldingen 
ved trappen op til prædikestolen. 

†Rygskjold. Et »Ryck stücke«, vel et ryg-
skjold til prædikestolen nævnes 1757-58 blandt 
kasserede genstande i kirkens tredje material-
hus. Det blev udbudt på auktion 26. sept. 1758, 
men solgtes ikke.746 Om formen vides intet. Det 
kan have været herpå eller snarere på himlen, 
Christian Brandt registrerede seks våbener for 
donatoren (jfr. ndf.). 

†Himmel, smykket med våbenskjold(e?). 
1748 anførtes, at »Deckelet« (dvs. lydhimlen) 
over prædikestolen manglede et våben.29 I anti-
kvaren Christian Brandts kommenterede af-
skrift af Bircherod, Monumenta nævnes o. 1760, 
at der på panelet under (Danmarks Kirkers un-
derstregning) himlen stod seks våbener, der blev 
summarisk aftegnede (fig. 472).747 Disse lader 
sig identificere med Eiler Brockenhuus' egne og 
hans to hustruers våbenskjolde, således nr. 1-2 
fra venstre for hans første hustru Berte Friis, nr. 
3-4 for Eiler Brockenhuus og nr. 5-6 våbener for 
den anden hustru, Anne Bille. 

†Indskrift, muligvis på himmel eller ryg-
skjold: »Dette Monument oc Predickestol/haff-
wer Erlig oc Welbyrdig Mand, Eiler Brocken-
hus til Nackeböl/ Gud og Hans Hellige Ord til 
ære sin kiere Moder Syster Erlig oc Welbyrdig 
fru Karen Bolle til Helderop, som ligger her ne-
den for begraffwen, oc Sig oc Sine Hustuer 
Börn oc Ven- ner til en Christelig oc Erlig 
Amindelse bekostet Anno 1591 oc bleff udj Oc-
tobri fuldkommet.« 87 

I forbindelse med domkirkens hovedistand-
sættelse o. 1750 synes man i første omgang alene 
at have planlagt en restaurering og nystaffering 
af stolen (se ovf.). 1753 valgte man dog at kas-
sere den, angiveligt fordi den var gammeldags 
og forfalden.748 Inventariet 1755-56 anfører da 
også »1 gammel Prædikestoel«.29 Stolen er øjen-
synlig blevet adsplittet ikke længe efter. 1757-58 
registreredes alene i kirkens tredje materialhus: 
»2 stöcker af den gamle Prædikestol« samt »1 
Ryckstöcke til dito«. Genstandene figurerede 
blandt de bortauktionerede inventarstykker 
1758 sammen med 79 stk. »gammel træe Skram-
lerier« og en liden låge med beslag, der muligvis 
også kan have hørt til prædikestolen. De først-
nævnte dele blev dog ikke solgt og førtes til in-
ventarium påny.29 I foråret 1759 lykkedes det 
omsider at afhænde prædikestolens to stykker, 
én del til oberstløjtnant Christian Frederik Gers-
dorf til Kærsgård for 16 rdl. og en anden til amt-
mand Hans Simonsen til Erholm for 15 rdl.749 

Det er uden tvivl disse dele, der genanvendtes i 
prædikestole af de to kirkeejere i deres lokale 
kirker, henholdsvis Harndrup750 og Gelsted kir-
ker.751 Om rygstykket (rygskjoldet) meldes in-
tet videre. Prædikestolen i Rørup opsattes i for-
bindelse med denne kirkes hovedistandsættelse, 
bekostet af ejeren Hans Simonsen, der bl.a. 
13. dec. 1757 i domkirken havde erhvervet 24 
gamle billeder, henlagt på material- og konsisto-
rieloftet.752 Muligvis har delene fra prædikesto-
len været heriblandt, eller de kan være købt af 
Simonsen ved en tidligere lejlighed.753 

Oprindelig placeret i syd ved kirkens sjette 
pille, regnet fra øst, svarende til den nuværende 
stols placering og over for Karen Bølles begra-
velse ved sjette pille i nord (jfr. beskrivelsen af 
gravminder). 

†Timeglas, indkøbt 1690, tilsyneladende i Lü-
beck, i messinghus med et, to, tre og fire kvar-
ters gennemløb. 1758 solgt på auktion, dog nu 
omtalt med kun tre glas. 1765 bekostedes nyt 
timeglas i messingfutteral med fire glas, 1821 og 
1830 karakteriseret som ubrugeligt og kasseret 
1838. †Skamler. To skamler, der bruges på præ-
dikestolen, er omtalt 1700.29 
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Fig. 473. Udkast til stolestadegavle (s. 581). Tegning o. 1874 af J. D. Herholdt. Kunstakademiets Bibliotek. 
Proposal for bench-ends. 

S T O L E V Æ R K 

NOTER s. 681. 
Domkirkens stole har undergået store foran-
dringer gennem tiden. De nuværende stolesta-
der, der opsattes i forbindelse med hovedrestau-
reringen i 1870'erne, erstatter sammen med kon-
gestolen fra 1894 og diverse løse stole det for-
skelligartede stoleværk, som i alt væsentligt 
kom til i forbindelse med den store istandsæt-
telse o. 1750 (stolestader og klapper, skriftestole, 
lukkede stole og pulpiturer samt løse stole og 
bænke eller kanapéer). Heraf eksisterer endnu 
kun enkelte dele, mens alene korstolene er be-
varet af den ældre beholdning fra senmiddelal-
deren og de første århundreder efter reformatio-
nen. 

Stolestader. (Jfr. fig. 292), 1874-75, af eg, ud-
ført af snedkerne J. Haugsted og F. Oxelberg ef-
ter tegning (fig. 473) af J. D. Herholdt og over-
slag af C. Lendorf.754 Stolene, der er opstillet i 
midtskibet i to blokke med 23 stader i hver, har 
gavle med tresidet overkant og udsparet rund-
buet felt; heri er stavværksornamentik i to for-
skellige versioner. Ryggene har tværrektangu-

lære fyldinger, mens sæderne støttes af ottekan-
tede småsøjler mellem fladbuer. 1984 fornyedes 
gulvet under staderne.755 

Stolene står siden 1947/48 afrensede for en 
ældre (oprindelig?) lakering.756 

†Stolestader. 1) Tiden før reformationen. Stole-
stade (eller dele heraf?) med årstallet 1487 og mi-
nuskelindskriften: »maria canut(us) anna Cata-
rina«. Over indskriftens ord, som var adskilt af 
små kors, sås et våbenskjold med en syvtakket 
stjerne.757 Ifølge Bircherod, Monumenta (o. 1679) 
placeret ved de nedre kvindestole.758 

2) O. 1536- o. 1750. En fast stolestadeordning 
synes ikke at have eksisteret umiddelbart efter 
reformationen. Først 1578 fik kansler Niels Kaas 
pålæg om - i samråd med borgmester og råd -
at få sat skik på stolene, således at mænd og 
kvinder kom til at sidde i hver sin side ligesom i 
Vor Frue kirke, København.759 

I forbindelse med domkirkens forandrede sta-
tus som sognekirke 1618 ændredes og fornyedes 
de eksisterende mands- og kvindestole, både i 
hovedskibet (de lange stole) og i sideskibene (de 
korte stole); samtidig udførtes ti nye kvinde-
stole.29 En forandring af placeringen syntes også 

Danmarks Kirker, Odense 38 
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Fig. 474. Principplan for placeringen af kirkens embedsstole i tiden før 1750 (s. 582f ) . A: Stolestader til konge-
parret, lensmanden(?) og ejerne af S. Knuds kloster. B: Stole til biskoppen samt Gymnasiets professorer og 
lektorer med kvindelige pårørende. Før 1671 muligvis anvendt som »rådmandsstol«. B1 : Stol til biskoppen. C: 
Stole til Magistratens medlemmer samt til byfogeden og -skriveren, alle med kvindelige pårørende. D: Stole til 
kirkens tiendeydere. E: Stole til lærere og elever ved Gymnasiet og Latinskolen. Tegning MN 1995, jfr. fig. 294. 
- Plan which in principle shows the seating of clergy and officials in the period before 1750. A: Pews for the King and 
Queen, the Lord Lieutenant and the owners of the former priory of S. Canute. B: Pews for the bishop, professors, and senior 
masters of the Gymnasium School, with their female relatives. Before 1671 possibly used by members of the Town Council. 
B1: Bishop's pew. C: Pews for the members of the Town Council, the recorder and the town clerk, and their female relatives. 
D: Pews for tithe payers. E: Pews for the teachers and pupils of the Gymnasium and Grammar Schools. 

planlagt.760 Ved en revision af stolestaderne 1634 
optaltes 14 lange mands- og 19 ditto kvindestole 
samt 22 korte stole til såvel mænd som kvin-
der.761 Foran hver af midtskibets stoleblokke 
stod †kongestol(e) nr. 1 (se ndf.). Bag blokken af 
lange mandsstole fandtes i vest et antal korte 
stole.762 For administrationen af stolenes udlej-
ning stod kirkeværgerne, mens byens råd af-
gjorde de stridigheder, som måtte opstå om 
pladserne.763 

Antagelig efter en udvidelse af stadernes antal 
blev stolene o. 1670 nummereret.764 Ifølge sto-
lestadeprotokollen, der påbegyndtes 1671, fand-
tes dette år 38 lange stole, fordelt med 19 til 
hvert køn, samt 27 korte mands- og 25 korte 
kvindestole.765 1694 renoveredes stolene med li-
ster og drejede knapper (fornyet 1737), og samt-
lige mandsstole blev malet lige som de korte 
kvindestole.766 1689, 1694 og 1705 istandsattes 

de korte mandsstole ved konsistoriedøren og 
1719 de korte kvindestole.219 

1748 opgjordes antallet af lange stolestader til 
23 mands- og 21 kvindestole fraregnet de to for-
reste stader i hver række (jfr. †kongestole). 
Bortset fra en enkelt kvindestol var staderne af 
ensartet bredde (4 alen) og forsynet med gavl og 
dør for begge ender. Herudover fandtes 25 korte 
mands- og 24 korte kvindestole. Samtlige stole 
kasseredes 1750-51, men enkelte dele genan-
vendtes dog i det nye stoleværk. Det øvrige ma-
teriale solgtes på auktion.767 

En række af stolene var udlagt som embedsstole 
eller benyttedes af særlige grupper blandt sog-
nets beboere. Stolestadeprotokollerne fra 1671-
1742 giver sammen med kirkens almindelige 
regnskaber et indtryk af »den sociale topografi« 
i kirken mht. placeringen af de forskellige sam-
fundsgrupper. Der kendes ingen stoleplaner fra 



STOLESTADER I 1600'ERNE 583 

denne periode, men principtegningen fig. 474 
antyder visse hovedlinjer. Øverst i hierarkiet var 
kongehuset, efterfulgt af repræsentanter for ade-
len, den højere embedsstand med stiftamtman-
den i spidsen, kirkens gejstlighed, anført af bi-
skoppen, Gymnasiets og Latinskolens personale 
og elever samt udvalgte borgere, hvoriblandt fi-
gurerede flere håndværkere, beskæftiget ved 
kirken. Tiendeyderne, bønderne fra Hunderup, 
Bolbro og Snapind, havde ligesom domkirkens 
og skolernes embedsmænd fri stadeplads, mens 
et antal stole var forbeholdt S. Knuds klosters 
og Det adelige Jomfruklosters ejere og beboere. 
De fornemste pladser var som vanligt nærmest 
alter og prædikestol. 

Som nævnt ovf. anvendtes midtskibets to for-
reste stolestader i mands- og kvinderækken i 
1600'erne lejlighedsvis til kongen og dronningen 
(se fig. 474, A og †kongestole). Men da konge-
familien i forvejen havde faste stole i S. Hans 
nær Odense slot, benyttedes stolene som oftest 
af S. Knuds klosters ejer. Denne ordning for-
søgte stiftamtmand Helmuth von Winterfeldt 
dog 1684 at forhindre ved at ændre låsene og 
opsætte jern med kroge, så klosterets beboere 
ikke engang kunne springe over.768 Lensman-
dens stol nævnes 1627 og 1634, sidstnævnte år 
dog som en del af »rådmandsstolen«, hvor også 
byfogeden og byskriveren havde plads.769 Sto-
len er omtalt som »den første«, men stod for-
mentlig bag den kongelige stol (s. 592). Fra 1671 
var borgmestre og rådmænd samt byfoged og 
-skriver placeret i andet, tredje og fjerde sto-
lestade bag ved biskoppen, lektoren og profes-
sorerne (fig. 474, c).770 Denne orden var måske 
fremkommet på baggrund af forskellige tvistig-
heder om rangordenen i 1630'erne mellem råd-
mænd, gejstlighedens medlemmer og professo-
rerne ved det 1621 oprettede Gymnasium, hvil-
ket biskop Hans Mikkelsen på et tidspunkt lako-
nisk kommenterede med et citat fra Matt. 23, 
12: »Den, som ophøjer sig selv, skal ydmy-

771 

ges«. . 
Biskoppens plads var, som nævnt 1671, i det 

første ordinære stolestade, dvs. umiddelbart 
vest for prædikestolen (fig. 474, B). Denne stol 
(den tidligere rådmandsstol?) bar, i al fald o. 

Fig. 475. *Gavl fra †stolestade, udført 1751-53 (s. 
584). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - *Gable 

from †pew made in 1751-53. 

1740, et malet(?) adelsvåben og -navn ligesom 
de to efterfølgende.772 Herudover havde han en 
stol i koret. 1702 lod biskop Kingo sit stolestade 
omdanne til en lukket stol (jfr. †lukkede stole), 
angiveligt fordi han på grund af alder ikke 
kunne høre prædikenen fra sin stol i koret. Ar-
rangementet, der bestod af brædder med loft 
over, tog imidlertid udsynet fra nogle af Magi-
stratens medlemmer i stolen bagved,773 og løs-
ningen på problemet blev en nyoprettet stol til 
biskoppen, antagelig på et pulpitur (s. 602). 1635 
havde den øvrige gejstlighed pladser i skibet, 
men syntes ellers 1671-1742 at have været hen-

38* 
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Fig. 476. *Panel fra †stolestade, udført 1751-53 (s. 
585). Møntergården, Odense. - *Panel from †pew 
made in 1751-53. 

vist til stole i koret. Dog var deres kvindelige 
pårørende - i det mindste i tiden før 1637 - pla-
ceret i anden, tredje og fjerde kvindestol i midt-
skibet.774 

Stole for »skolens« folk (Latinskolens og mu-
ligvis også Gymnasiets lærere) blev befalet opsat 
ifølge et kongebrev af september 1634;775 de-
cember s.å. forhandledes sagen, og endnu 1641 
var der stridigheder om professorernes place-
ring i forhold til borgmestrene.776 Først fra 1671 
er dog mere præcise oplysninger om, hvor sko-
lernes lærere og elever sad. Professorerne ved 
Gymnasiet sad sammen med en lektor ved siden 
af biskoppen i det første stolestade vest for præ-
dikestolen (fig. 474, B). Endvidere var to pro-
fessorer anbragt i den ottende af de lange 
mandsstole, mens gymnasiasterne sad i koret i 
fire korte stole, som formentlig var prydet med 
englehoveder.777 Også Latinskolens lærerstab 
havde plads i koret, måske i korstolene (fig. 474, 
E).778 

En særlig gruppe stole var forbeholdt tiende-
yderne fra landsbyerne Hunderup, Bolbro og 
Snapind (fig. 474, D). 1671 sad Hunderup-gård-
mænd forrest i de korte mandsstole (nr. 15-16), 
dernæst Bolbro-gårdmænd og til sidst Bolbro-
husmænd samt mænd, boende i Snapind på by-
ens grund. Indtil o. 1685 sad Hunderup-karlene i 
nr. 20 af de korte mandsstole og derefter i nr. 11. 
Landsbyernes kvinder rådede over nr. 17-19 (fra 
1718 nr. 16-18) af de korte kvindestole.770 Sto-

lene blev i de følgende år flere gange repareret 
og 1694 malet; den sidstnævnte istandsættelse 
betaltes dog af tiendeyderne selv.29 

3) O. 1751 - o. 1812 (fig. 294-95, 477, 553). 
Mellem 1751 og 1753 blev kirkens stolestader 
fuldstændig fornyet af snedkerne Hans og Ras-
mus Eidorph, Jens Sørensen og Mogens Hansen 
samt billedhuggeren Herman Jansen.779 Gavlene 
havde reliefskårne muslingeornamenter og ro-
caillekartoucher, mens der på låger og (ende)pa-
neler var rundbuede fyldinger med rocailler (jfr. 
ndf). Stolestaderne hvidmaledes 1801, vel sva-
rende til den oprindelige bemaling. Forgyldning 
anvendtes på topstykker, ornamenter og lister. I 
gavlfelterne var desuden benyttet blåt (jfr. fig. 
295 og ndf.). Numrene på gavle og låger var 
sortmalede.780 

Fra først af fandtes 23 lange mands- og 21 
lange kvindestole, begge blokke startende ud 
for fjerde pille fra øst (fig. 294, pillerne f og f1). 
Umiddelbart vest for prædikestolen var blokken 
i mandsrækken afbrudt på et stykke svarende til 
to stolestader; til gengæld strakte mandsstolene 
sig til skibets vestligste pille (fig. 294, pille l1).781 

I hvert af sideskibene var 25 korte stole, hvoraf 
de tre forreste i syd stod øst for døren til kon-
sistoriesalen, i nord øst for døren til Valkendorfs 
kapel. Endelig var der både i midtskibet og side-
gangene et antal »klapper« eller klapstole. 1805 
udførtes fire nye lange stole; to af disse, der 
havde afskårne hjørner, blev anbragt forrest i 
mands- og kvindestolenes blokke, mens de to 
andre placeredes som udfyldning af det gen-
nemgangsparti, der havde afbrudt rækken af 
mandsstole vest for prædikestolen.29 Formentlig 
i forbindelse med dette arbejde fjernedes de fire 
vestligste af de lange mandsstole, således at de to 
stoleblokke sluttede på linje (fig. 294, H3). Af 
hensyn til opsætningen af kong Hans' monu-
ment 1817 fjernedes den vestligste af de korte 
mandsstole (fig. 294). 1824 og 1833 blev stolene 
repareret og 1833 samt 1845 nystafferet; samti-
dig fornyedes gulvet under dem.38 O.1872 blev 
stolestaderne nedbrudt og materialet herfra 
bortauktioneret.782 

Af stolestaderne er bevaret tre gavle (to løse 
*gavle og én gavl med påhængslet låge) samt et 
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Fig. 477. Interiør, set mod øst. Litografi efter tegning af Niels Ringe 1840. - Interior looking east. Lithograph from 
drawing by Niels Ringe, 1840. 

*panel (fig. 475-76). Gavlene, som synes ud-
formet med henblik på en placering op imod 
væggen, krones af muslingeornamenter. Pane-

let, der oprindelig sad som endestykke på en 
stolestadeblok, har fire rundbuede fyldinger 
med rocailleornament i issepunktet; lågen har en 
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Fig. 478. Korstole, o. 1475, ændrede og med senere tilføjelser (s. 587). NE fot. 1988. - Choir stalls, c. 1475, altered 
and with later additions. 

tilsvarende rocailleprydet fylding. En af de løse 
gavle har bevaret en staffering i blåt med hvidt 
topstykke. Panelet er hvidmalet.783 

De to løse gavle og panelet er på Møntergår-
den, Odense (inv. nr. 42-43/1920 og 167/1966), 
mens gavlen med lågen er i kirken på loftet over 
konsistoriesalen. 

Efter den store istandsættelse o. 1750, hvor 
antallet af pulpiturer blev væsentligt forøget, 
ændredes også stoleordningen med faste pladser 
for endelig i løbet af 1800'erne at falde helt bort. 
Nyordningen af stolestaderne medførte i første 
omgang visse forandringer i placeringen af de 
enkelte sociale grupper. Skønt standspersoner 
herefter foretrak en placering på pulpiturerne, 
blev de fleste embedsstole dog bevaret, i det 
mindste af navn, indtil 1805. 

Magistraten havde frit stolestade (nr. 7) i 

midtskibets mandsrække, mens byfogeden og 
byskriveren sad bagved i nr. 8.784 Biskoppen 
havde stadig en plads i stolen umiddelbart vest 
for prædikestolen (nr. 6 af de lange mandsstole), 
og gejstlighedens kvinder sad i nr. 4-6 af de 
lange kvindestole.781 Gymnasiets professorer 
delte fremdeles stolestade med biskoppen,785 

men havde herudover, sandsynligvis allerede fra 
1749, to stader i koret (se †lukkede stole).786 De 
lange mandsstole foran biskoppens og profes-
sorernes stol, nr. 3-5, var forbeholdt eleverne på 
Gymnasiet indtil dettes nedlæggelse 1802. Dren-
gene fra den nyoprettede Katedralskole fik der-
efter pladser i to stader, som 1805 var opsat vest 
for den tidligere professorstol (fig. 553).781 Ind-
til 1765 sad bygarnisonens officerer i de to for-
reste lange mandsstole,787 som herefter lejedes 
ud - et forhold, der i de følgende tiår også kom 
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til at gælde flere af sæderne i Magistratens, bi-
skoppens og professorernes stole.29 Den vest-
ligste af de lange mandsstole (nr. 23) nævnes 
1757-1805 som reserveret skarpretteren.781 

Ligesom tidligere sad domkirkens mandlige 
tiendeydere i de korte mandsstole (gårdmænd i 
nr. 13-17 og karle i nr. 23-25), mens kvinderne 
havde pladser i de lange kvindestole (nr. 18-
21).788 Efterhånden som lejemålet i flere af midt-
skibets stolestader opsagdes, overtog tiendey-
derne en del af disse pladser, der var mere for-
delagtigt placerede. 789 1832 havde tiendeyderne 
kun fire stole, der havde navnene Hunderup og 
Bolbro påmalet.38 De stod endnu med faste låse 
1874, da beboerne ansøgte om fortsat at have 
deres egne stole.790 

Korstole (fig. 478), o. 1475 med senere ændrin-
ger og tilføjelser. Stolene står i to rækker på po-
dier langs nordre og søndre korskrankemur.616 

Hver række omfatter syv stole, men talte tid-
ligere, dvs. i hvert fald 1813 (jfr. fig. 294, B), 
tretten sæder. 791 

Af de oprindelige stole er alene bevaret van-
gerne mellem sæderne med udsparinger til klap-
per samt de gennemløbende dækplanker, der 
over vangerne har profilerede fremspring, be-
regnet til armlæn. På oversiden af armlænene ses 
et antal (udfyldte) taphuller, som kan hidrøre fra 
oprindelige eller sekundære rygpaneler. Under 
såvel sæder som armlæn er ottekantede søjler 
med enkle, firsidede postamenter og kapitæler 
med firpasudsmykning, skiftevis i relief og ud-
sparet. I deres oprindelige udformning, der an-
tagelig også har omfattet baldakinprydede ryg-
paneler (se ndf.), har korstolene i hovedtræk 
været beslægtet med de omtrent samtidige kor-
stole i Århus og Ribe domkirker (DK Århus 536 
og DK Ribe 444). 

Senere tilføjelser er klapsæderne med (påskru-
ede) misericordier, bagklædningen, endegavle-
nes lodrette paneler samt stolenes podier. Sto-
lene står siden 1875 afrensede. 

Korstolenes tilkomst har muligvis forbindelse 
med oprettelsen af det verdslige domkapitel i 
1400'ernes sidste årtier (jfr. s. 78). Efter refor-
mationen anvendtes de af Latinskolens elever og 
måske også af hørerne (se ovf. og note 778). 

1736 istandsattes alle klapper i koret (herunder 
også korstolenes?).29 1751 solgtes en del egema-
terialer, som var taget af de gamle stole i ko-
ret.792 Dermed hentydes antagelig til de oprin-
delige gavle, rygpaneler (dorsaler) og de tilhø-
rende baldakiner, som må være blevet kasseret i 
forbindelse med den store istandsættelse. Som 
det fremgår af en snedkerregning fra december 
1749, forbedredes stolene (betegnet Latinskolens 
stole) til gengæld med nyt fundament og gulv, 
klapper, bagpanel, fire nye bistader (gavle) for-
uden forpanel med boghylder, forbænke med 
beklædning og yderligere otte bistader, forsynet 
med billedhuggerarbejde og drejede knapper.793 

Antagelig har stolene således fået den udform-
ning, der tidligst er gengivet 1840 (fig. 295, 
468), med endegavle, smykket med trekant-
frontoner over pilastre, og foranstillede †pulte 
med tilsvarende trekantgavle; de fire vestvendte 
endegavle var yderligere prydet med småspir 
(vel de ovf. omtalte drejede knapper). Pultenes 
forpanel havde fyldingsudsmykning svarende til 
de samtidige stolestader (s. 584), mens de to sto-
lerækker mod kirken ifølge fig. 295, 468 var af-
lukket med en låge(?). Stolene var hvidmalede 
med forgyldte ornamenter.794 

1875 blev stolene afrenset og snedkermæssigt 
omdannet i gotisk stil (fig. 428).795 Begge sto-
lerækker fik høje †rygpaneler med tilhørende 
baldakiner og endegavle, foroven smykket med 
korsblomstfrise. Mellem 1945 og 1949 blev bal-
dakinerne fjernet, mens rygpaneler og gavle re-
duceredes til deres nuværende højde.796 

†Skriftestole. En skriftestol fandtes allerede før 
o. 1618, da Werner snedker på dette tidspunkt 
udførte en ny skriftestol.29 1631 forsynedes 
begge stole med læderpuder (vel til knæleskam-
ler) og lysepiber af jern. 1673-74 registreredes to 
lange læderpuder i skriftestolene, en ditto til fol-
kene at knæle på (smst.?) og to læderbetrukne 
skamler i sognepræstens stol. Til stolenes udstyr 
hørte endvidere et antal sivmåtter, der jævnligt 
fornyedes.25 Stolene stod i koret,797 antagelig 
ved østvæggen i korets nordre og søndre 
hjørne, hvor de - i hvert fald fra 1813 (fig. 294, 
C) - er registreret. Begge nymaledes 1694 af Jo-
han Zachariassen Getreuer i brunokker med 
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sorte lister.25 1695 udførtes en ny skriftestol til 
kapellanen; stolen, som var smykket bl.a. med 
fyldinger af træ fra de gamle knæleskamler ved 
alteret, fik en læderbetrukket skammel og en ly-
sepibe.798 1741 fik domkirken en tredje skrifte-
stol til »fredagspræsten«.799 Stolen, der udførtes 
af snedker Mogens Hansen, var anbragt i »tår-
nets venstre side«, dvs. i vestenden og vel ved 
en af kirkens to sideindgange. Den nævnes dog 
ikke efter 1742. De to øvrige skriftestole kas-
seredes 1749, men bortauktioneredes først 1758 
efter en midlertidig anbringelse i †Gråbrødre 
kirke.29 

1749 udførtes to nye skriftestole i koret. Det 
er formentlig disse, der ses på fig. 293 og fig. 
294, C. Begge var formet som lukkede stole 
med gavlkronede indgangspartier, hvis døre 
havde arkadefyldinger, svarende til de samtidige 
†stolestader. Til stolene, der istandsattes 1765, 
hørte to fortræksgardiner af grønt rask med til-
hørende gardinstænger.29 Skriftestolene skulle 
ifølge et maleroverslag 1800 stafferes med perle-
farve, vel svarende til den oprindelige bemaling 
(s. 420).769 1841 udbedredes stolene på begge si-

Fig. 479. Midlertidig †kongestol, anvendt 1875-94 
(s. 590). Ældre fot. i Møntergården, Odense - †Royal 
gallery, used 1875-94. 

der af alteret, formentlig skriftestolene, med 
hvid oliefarve, og 1845 stafferedes de samme 
stole med engelsk blyhvidt og forgyldtes med 
bogguld og guldfernis på lister og zirater.38 På 
dette tidspunkt var skriftestolene antagelig ikke 
længere i brug, da udviklingen af skriftemålet 
fra en lønlig samtale til en offentlig forberedelse 
til altergangen havde ført til, at konsistoriesalen 
blev taget i anvendelse som skriftestol (se ndf.). 
Her placeredes allerede 1804 et nyanskaffet †ka-
teder, 53 der oprindelig var blåmalet, men efter 
hovedrestaureringen i 1870'erne fik egetræsfarve 
som det øvrige inventar.29 1832 nævntes en ny 
†forhøjning til præsten, »når han skrifter«.686 

Samme år istandsattes de †lange stole, som be-
nyttedes ved skriftemål i konsistoriet,38 og som 
til dette formål måske var slået sammen til eller 
opstillet som én sammenhængende, måske 
u-formet bænk.29 

Armstol til præsten, o. 1875, i klassicistisk stil 
med delvis gennembrudt ryg og på kopstykket 
de sammenflettede initialer AD (for Anders 
(Knudsen) Damgaard, stiftsprovst 1858-95). 
Sort skindbetræk. Hensat på loftet. 

En †degnestol blev 1694 oliemalet i brunokker 
med sorte lister ligesom de to skriftestole (se 
ovf.),25 og året efter istandsattes samme stol.219 

En †barnestol blev o. 1618 udført af Werner 
snedker.29 

Kongestol (fig. 480), 1894, udført i eg af sned-
kermester Henning Hansen38 efter udkast af 
Vilh. Petersen, godkendt 1892 (jfr. fig. 482).616 1 
4. fags nordre arkade. Stolen, der hviler på en 
samtidig arkademur,800 består af to retkantede 
fremspring mod hhv. midtskibet og nordre si-
deskib; disse dele understøttes af tre knægte på 
granitkonsoller, udført af stenhugger C. Wien-
berg.38 De to brystninger har reliefudsmykning 
i nygotisk stil. Af forpartiets i alt ni felter prydes 
det midterste af kongevåbenet, mens de flan-
kerende fyldinger har stav- og foldeværk. Midt-
og endefelterne indrammes af fialelignende 
halvsøjler. Bagpartiets brystning har et tilsva-
rende antal felter, hvoraf det midterste er smyk-
ket med slægten Bardenfleths våben over bånd 
med årstallet 1894.801 En trappe i to løb med 
repos fører fra gulvet til stolens bagparti. 
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Fig. 480. Kongestol, udført 1894 efter tegning af Vilh. Petersen (s. 588). NE fot. 1988. - Royal gallery, 1894, based 
on a drawing by Vilh. Petersen. 

Stolen står - vel som oprindelig - i træets na-
turlige farve, idet dog kongevåbenet den første 
tid synes at have været bemalet.802 1894 debat-
teredes et forslag om en tæppedekoration om-
kring stolen, hvilket dog aldrig synes udført.803 

I stolen står to højryggede armstole i nybarok 
stil, antagelig anskaffet samtidig med stolens 
færdiggørelse. 

Under hovedrestaureringen i 1870'erne indgik 
udførelsen af en ny kongestol i planlægningen, 
men en definitiv afgørelse om dens udformning 
blev udskudt i adskillige år. Dette skyldtes ikke 
mindst uvisheden om overflytningen af Claus 
Bergs altertavle fra Vor Frue kirke (s. 524). Hvis 
denne, som planlagt, opstilledes i domkirkens 
kor, måtte kongestolens stil i givet fald tilpasses 
den sengotiske tavles stil. Vilh. Petersen udførte 
en lang række - hovedsagelig udaterede - udkast 
hertil. Blandt forslagene er stole, tegnet både i 
en rigt dekoreret nygotisk stil (fig. 481), i renæs-
sanceformer og i en mere enkel, klassicerende 
stil.804 

†Kongestole. 1) (Jfr. fig. 474, A), tidligst nævnt 
1628, da Per snedker udbedrede de skader, kon-
gens stol havde lidt under Kejserkrigen (se også 
†lukkede stole).29 1674 istandsattes kongestolen 
på ny. Samme år nævnes for første gang dron-
ningens stol. 1680 repareredes låsene på konge-
parrets stole, mens nye måtter lagdes på sæder 
og gulv.29 Stolene kan være identiske med de 
fire lange stolestader, der stod forrest i blokken 
af hhv. mands- og kvindestole i midtskibet 
fig. 474, A).805 Disse, der 1684 udtrykkeligt om-
tales som kongens og dronningens pladser, var 
smykkede med kongeparrets våbener, men blev 
i praksis som oftest benyttet af andre og defini-
tivt kasseret 1749 (se ovf.). I forbindelse med 
den store istandsættelse nævnes ganske vist 1748 
et forslag vedr. udskæring af kongeparrets nav-
netræk i gavlene på de fire stolestader.29 Planen 
synes dog ikke realiseret, og stadernes formelle 
status af kongestole blev hermed opgivet.806 

2) (Fig. 294, J), 1815, indrettet til kronprins 
Christian (VIII) i hans egenskab af guvernør 
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Fig. 481. Udkast til kongestole i gotisk stil (s. 589). Tegninger af Vilh. Petersen. Ebbe Lehn Petersens arkiv. -
Proposals for the royal pews in the Gothic. 

over Fyn ved en sammenlægning af de tre ne-
derste afdelinger i det midterste af nordsidens 
pulpiturer (s. 602).29 Stolen markeredes mod 
kirken med en stor forgyldt blikkrone; herunder 
blev 1831 anbragt et sværd og en hånd.38 Ind-
vendig opdeltes stolen med en skillevæg; den 
havde to døre og seks vinduer med grønne sil-
kegardiner, der 1831 suppleredes med tilsva-
rende af rødt fløjl med frynser. Møblementet 
bestod af to armstole og seks almindelige stole 
af mahognimalet bøg med sort hestehårsbetræk 
samt et lille mahognibord med krydsfod, købt 
på grevinde Trampes auktion 1815. Sidstnævnte 
er endnu omtalt i kirkens inventarium 1884.29 

Ved indledningen af kronprins Frederiks (VII) 
guvernørtid 1840 renoveredes stolen med nye 
grønne gardiner og supplerende frynser samt 
overhæng på de gamle røde fløjlsgardiner. Sam-
tidig smykkedes brystningen med rødt fløjl.807 

Nedtaget o. 1872 sammen med de øvrige pulpi-
turer.808 

3) (Fig. 479), 1875, opsat i 5. fags nordre ar-
kade som en midlertidig foranstaltning.809 Ud-

formet med en - antagelig muret - brystning af 
halvcirkulær plan. Både brystningen og den til 
formålet opførte udfyldningsmur i arkadebuen 
var bemalede, brystningen med en bort af for-
gyldte egeblade og muren med et kronet våben-
skjold med de danske løver, omgivet af ranker 
og stjerner.38 Malerierne var suppleret med om-
hæng af (rødt) fløjl, der dog allerede 1877 om-
tales som falmet.616 Afmonteret 1894 i forbin-
delse med opsætningen af den nuværende kon-
gestol og materialerne solgt.686 

†Lukkede stole. Enkelte af stolestaderne blev i 
1700'erne omdannet til lukkede stole med loft, 
vægge eller gardiner, mens andre stader mar-
keredes som særlige herskabsstole med våben-
skjolde (s. 589). Hertil kom et par nye, lukkede 
stole, udført i forbindelse med istandsættelsen i 
1750'erne. 

Fig. 482. Udkast til kongestol o. 1892 med kalkmalet 
udsmykning af den tilhørende arkade (s. 588). Farve-
lagt tegning af Vilh. Petersen. Ebbe Lehn Petersens 
arkiv. - Proposal for the royal pew, c. 1892 with painted 
decoration in the arcade recess. 



UDKAST TIL KONGESTOL 591 



592 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Fig. 483. Bænk eller 
»kanapé«, sammensat af 
dele fra 1754 og o. 1875 
(s. 592). N E fot. 1993. -
Settle composed of some 
parts from 1754 and others 
from c. 1875. 

1) 1627 nævnes måtter til lensmandens (Hol-
ger Rosenkrantz') stol. Placering og udform-
ning er uvis; måske kan stolen en tid have været 
identisk med †kongestol nr. 1. 1634 sad lens-
manden dog i rådmandsstolen sammen med by-
foged og -skriver (jfr. s. 583).29 

2) 1702 blev biskoppens del af den lange 
mandsstol vest for prædikestolen aflukket med 
vægge og loft (jfr. s. 583). 

3) Før 1750. I snedkeroverslaget i forbindelse 
med den forestående hovedistandsættelse regi-
streredes tre lukkede kvindestole, hhv. to korte 
og en lang. De korte stod på hver sin side af 
døren til Valkendorfs kapel, mens den lange var 
anbragt bagest i midtskibets blok af lange kvin-
destole og benyttedes af byfogeden og apote-
keren.810 

4) (Jfr. fig. 295, 468), 1749-53. Til Gymnasiets 
professorer indrettedes i koret to stole, hver 
med udskåren gavl samt en vase, alt skåret 1753 
af billedhuggeren Herman Jansen.29 At dømme 
efter fig. 295 og 468 var stolene, der hver især 
havde fem klapsæder, placeret i 3. fag og ud-
smykket med vasekronede gavle af svungen 
form. 

5) O.1754. To korte kvindestole, placeret ba-
gest i deres respektive blok, blev særligt afluk-
kede med grønne raskgardiner. Det er antagelig 

disse, der 1800 angives som placeret ved begge 
kirkedøre, dvs. måske flankerende dobbeltdø-
ren ved våbenhuset (s. 601). Gardinerne nævnes 
senest 1830 som ubrugelige.811 Formentlig er det 
de samme lukkede stole, som 1872 planlagdes 
nedbrudt i forbindelse med våbenhusets sløjf-
ning.38 

6) 1767 fik kancelliråd Borring tilladelse til at 
slå de lange kvindestole nr. 11-12 sammen til en 
lukket stol, men han synes stort set ikke at have 
benyttet sig af denne.53 

Løse stole og bænke. 1) (Fig. 483), 1754 med 
senere tilføjelser. Seks bænke, hver med tre 
pladser, udformet med balusterdannede ben og 
armlæn, klapsæder med tilhørende låse, rygfel-
ter og svungne topstykker. Lakerede med for-
gyldte tal i topstykket. 

Bænkene, der leveredes 1754 af Jens Sørensen 
snedker og i de ældre kilder betegnes »kana-
péer«, var oprindelig placeret i skibet, tre på 
hver side af midtergangen. 1788 omtaltes to som 
defekte.29 1821 nævnt som blåstafferede, 1884 
som hvide, mens de 1913 beskrives som ege-
træsmalede.51 I koret. 

2) 1829. To ens armstole med svungen ryg, 
hvori riflet midtsprosse. Sort, mønstret da-
maskbetræk, måske identisk med det, hvormed 
stolene blev ombetrukket 1857 som erstatning 
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Fig. 484. Gobelinvævet *pude, o. 1700 (s. 593). Møn-
tergården, Odense. NE fot. 1994. - Tapestry-woven 
*pillow, c. 1700. 

for betræk af rødt morin (uldent stof).38 Mahog-
nibejsede. Oprindelig indkøbt til konsistoriesa-
len. O.1875 suppleret med to identiske (se nr. 
5).812 Af disse fire er to placeret i koret og to i 
konsistoriesalen. 

3) 1829. Otte ens stole med svungen ryg og 
sort, mønstret damaskbetræk, i lighed med de 
ovennævnte måske påsat 1857 i stedet for op-
rindeligt betræk af rødt morin. Mahognibej-
sede. Fra første færd anskaffet til konsistoriesa-
len.38 O.1875 suppleret med seks identiske (se 
nr. 6). Af den samlede beholdning er i kirken 
bevaret ti, opstillet førnævnte sted. En enkelt' 
blev 1961 afgivet til Hans Tausens kirke.51 

4) (Fig. 485), antagelig identiske med fire bø-
getræs »korstole«, leveret 1866 af snedker 
N. Springer.813 Alle har glatte kopstykker og 
sæder af rødbrunt læder. En enkelt har dog let 
svungent armlæn. Denne er placeret i koret, 
mens de øvrige står i konsistoriesalen og ved 
kirkekontoret. 

5) O.1875, to armstole, svarende til nr. 2.51 

6) O.1875, seks stole, svarende til nr. 3. 
7) 1904.29 12 identiske stole med indskrift i 

reliefversaler på forsænket bånd på kopstykket: 
»Kirkeinspektionen«. Sæder af bøffelhud. 

8) 1950'erne, efter tegning af Knud Lehn Pe-
tersen. Et større antal stole med flettede sæder af 
såvel rørflet som sejlgarn er placeret både i koret 
og i midt- og sideskibene.814 

*Pudebetræk (fig. 484), o. 1700, efter traditio-
nen stammende fra S. Knuds kirke.815 Af uld og 
silke, gobelinvævet. 57x51 cm. På puden er vist 
Bebudelsen; Maria og engel, der begge er iklædt 
dragt, præget af samtidens mode, flankerer et 
træ med en due i kronen. Et smalt skriftbånd 
snor sig ned foran. Figurerne omgives af et tæt 
mønster med blomster og blade. Dragter og 
blomster er i blå, røde, lilla, grå og blågrønne 
farvenuancer, alt på sort bundfarve.816 Mønter-
gården, Odense, inv. nr. 1/1899. 

†Løse stole. 1760 afhændedes tre gamle ryslæ-
ders (ruskind) stole, på auktion.817 Af de 12 
stole, som 1755 anskaffedes til orgelpulpituret,29 

betegnedes alle som ubrugelige 1828. 1758-59 
nævnes 14 almindelige ryslæderstole og to til— 

Fig. 485. Stol, antagelig erhvervet 1866 (s. 593). NE 
fot. 1993. - Chair, probably acquired in 1866. 
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svarende †lænestole i konsistoriesalen; af disse 
var der 1821 kun 12 tilbage: 6 med rødt betræk 
og 6 med blåt lærredsbetræk. 1831 var alle ud-
gået.38 1858 anskaffedes 24 bøgetræsstole med 
rørsæder,686 som 1866 suppleredes med endnu 
12. 1890 og 1896 indkøbtes et større antal stole 
med flettede rørsæder.38 Disse udskiftedes grad-
vis i løbet af 1900'erne. Før 1951 udgik en af de 
løse stole nr. 3.51 

†Bænke. 1632 leverede Per snedker to lange 
bænke til tårnet; 1721 fik Søren snedker betaling 
for en lang bænk ved prædikestolen.29 1758 solg-
tes to fyrrebænke (ovennævnte?) på auktion. 
1754 udførte Jens Sørensen snedker syv bænke 
af forskellig længde til opstilling uden for koret 
(dvs. vest for korskranken), i tværgangen ved 
prædikestolen samt på orgelpulpituret. 1800 er 
den lange bænk ved prædikestolen udgået; til 
gengæld nævnes to korte ved dåben. Ved orglet 
er i 1800'erne registreret et skiftende antal 
bænke.29 Samtlige bænke synes kasseret ved ho-
vedrestaureringen i 1870'erne. Ved denne lejlig-
hed udførtes et antal faste bænke, placeret i side-
skibene,790 men disse blev antagelig fjernet o. 
1949 i forbindelse med opstilling af radiatorer.616 

Tre lange †bænke til skolebørn blev 1666 opsat 
på befaling af borgmester Jens Madsen. 1765 be-
kostedes seks (nye) bænke til fattige skole-
børn.29 

Borde, o. 1900. 1) med hollandsk udtræk. I 
konsistoriesalen. 2) I barokstil med balusterben; 
placeret ved den søndre indgang. 

Af et (*)bord, 1600'erne, er bevaret den 182 cm 
lange og 56 cm brede sarg med balusterben og 
fodramme. Muligvis identisk med et af de ndf. 
nævnte †borde i konsistoriesalen. Møntergår-
den, Odense, inv. nr. 38/1949. 

†Borde. 1757 omtaltes et langt fyrretræsbord 
med egetræsfod og klap af fyrretræ (»fyrblad«) 
på fod af samme materiale. Placeret i konsistori-
esalen ligesom et tilsvarende †bord, nævnt i in-
ventariet 1788-89 med fyrretræsfod og endnu i 
1800'erne brugt ved landemoder.29 Et rundt eller 
måske ovalt fyrretræsbord på egetræsfod med et 

gammelt grønt bordklæde var 1757-58 anbragt i 
koret, men fandtes allerede fra 1758-59 i kon-
sistoriesalen. Det blev før 1884 og sikkert under 
restaureringen i 1870'erne erstattet af et nyt 
rundt bord.29 

S Æ R L I G E R U M I N D R E T N I N G E R 

NOTER s. 685 

Konsistoriesalen. Inventaret har i tidens løb un-
dergået flere ændringer som følge af rummets 
skiftende funktioner, dels som mødesal for lan-
demoden og andre kirkelige forsamlinger, dels 
som skriftestol (fra 1800'ernes begyndelse til o. 
1870), sakristi og venteværelse m.m. (jfr. også s. 
295). 

Efter en nyindretning i 1960'erne rummer sa-
len et antal stole (jfr. løse stole, nr. 3, 4, 7). End-
videre findes et langt bord (s. 594) samt to store 
skabe (s. 597) til opbevaring af altertøj, bøger 
m.m. Samlingen af bispemalerier har endelig 
været ophængt her siden 1963. På væggene hæn-
ger desuden tre malerier (løse malerier nr. 2-4) 
samt et krucifiks (s. 561). 

Indretningen af salen kan kun følges tilbage til 
midten af 1700'erne. 1758 opsattes nyt panel-
værk. Samtidig blev rummet opdelt med en 
†skranke, der angiveligt var overflyttet fra råd-
huset.29 Skranken, som iflg. Hancks plan fra 
1813 (jfr. fig. 294) var placeret i salens nordligste 
del nærmest kirken, havde dobbeltdør og an-
tagelig balustre. Fjernet 1856.38 Til det ældste 
møblement hørte et antal ryslæderstole (s. 
593).29 Desuden to †fyrretræsborde, der brugtes 
ved landemoder, foruden et rundt eller ovalt 
†bord, der i forbindelse med hovedrestaurerin-
gen o. 1870 erstattedes med et nyt (jfr. †borde 
ovf.). 

I løbet af 1800'erne flyttedes et antal møbler 
hertil, som benyttedes ved skriftemål, †talersto-
len, †forhøjningen til præsten og de †lange 
bænke til confidenterne (s. 588). Endvidere et 
skab, udført 1825 (skabe nr. 1).818 
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Fig. 486. Kiste, o. 1350 (s. 595). Pennetegning 1763 af Jens Brandt. Nationalmuseet.- Chest, c. 1350. Ink drawing, 
1763, by Jens Brandt. 

K I S T E R O G S K A B E 

NOTER s. 685 

†Kister. 1) (Fig. 486-88), o. 1350, fodkiste af eg 
med jernbeslag og udskårne figurfremstillinger 
bl.a. af Valdemar Atterdag og hans dronning. 

Den usædvanlige kiste kendes i første række 
gennem to tegninger. Ældst er en illustration i 
Bircherod, Monumenta fra o. 1679 (fig. 487), der 
dannede forlæg for et kobberstik (fig. 488).819 

Kisten er desuden gengivet i et tilsvarende skrå-
perspektiv, men med flere detaljer på en tegning 
(fig. 486), der iflg. en påskrift udførtes 1763 af 
Jens Brandt, kateket ved domkirken og bror til 
antikvaren Christian Brandt; sidstnævnte er-
hvervede kisten 1758, jfr. s. 418 og ndf.820. Chri-
stian Brandt udførte selv en summarisk skitse af 
kisten i et af sine håndskrifter.821 

Kisten var af rektangulær plan og tilsynela-
dende med svagt indadskrånende sider, 165 cm 
(2 3/4 alen) lang foroven og 175 cm (2 3/4 alen 
plus 4 tommer) forneden, mens dybden og høj-
den var identiske, 63 cm (1 alen).822 Det flade låg 
fæstnedes på den synlige langside med et bredt, 

bladsmykket låsebeslag med nøglehul. Langsi-
den, der utvivlsomt udgjorde skuesiden, var op-
delt i et bredt midt- og to smalle sidefelter, hvori 
var bueslag med hhv. fem- og trepas. Under 
buerne stod fire figurer, hvis identitet fremgik af 
en majuskelindskrift, der fulgte forsidens øvre 
rammestykke og muligvis tillige var videreført 
på den lodrette ramme.823 Indskriften er her gen-
givet efter Jens Brandt (fig. 486), idet enkelte 
bogstaver, som er misforstået eller fejlagtigt af-
skrevet, er suppleret efter Bircherod (fig. 487-88): 
»Nicolavs ep(is)c(opus) de Vune(n) [rex Val]de-
marvs ve(ne)r(abilis?)824 Heylew[ig] sanct(e) 
C(a)nvt[o]« (Biskop Nils af Fyn, (den ærvær-
dige) kong Valdemar, Helvig, S. Knud).825 I 
midtfeltet var vist det kronede kongepar, til 
venstre Valdemar Atterdag (1340-75) og til højre 
dronning Helvig (1340-74). Kongen, der var 
iført kåbe med hermelinsfoer over fodsid kjor-
tel, holdt et liljescepter i højre hånd, mens dron-
ningen bar kjole med plisseret(?) liv og møn-
stret, folderigt skørt under en kappe, fastholdt 
med krydsede bånd over brystet. Under kronen 
nedhængende hovedlin, i venstre hånd en kro-
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Fig. 487-88. Kiste, o. 1350 (s. 595). 487. Tegning i Bircherod, Monumenta (.NyKglSaml 4646,4°). 488. Kobberstik 
i samme værk. Det Kongelige Bibliotek. - Chest, c. 1350. 487. Drawing from Bircherod, Monumenta. 488. Print 
from the same source. 

net hjelm med vesselhorn, besat med påfugleha-
ler - hjelmtegnet fra Valdemar Atterdags konge-
våben.826 Imellem kongeparret var et træ med 
tre kraftige rødder og grenværk med blomster 
og blade. I trækronens midte vistes kongevåbe-
net i en forenklet udgave med tre (øjensynlig 
ukronede) leoparder på en blank baggrund.827. 
Sidefelternes figurer, begge mænd, stod vendt 
mod midten. Til venstre biskop i ornat med mi-
tra og bispestav, angiveligt Niels Jonssøn (bi-
skop 1340-63) og til højre kronet helgen, iflg. 
indskriften S. Knud, vist i dragt, beslægtet med 
Valdemar Atterdags, og udstyret med liljescep-
ter og martyrpalme. 

Udsmykningen af den synlige endegavl er 
gengivet forskelligt hos Bircherod og Jens 
Brandt. I fig. 487 er feltet blankt, mens der i 
kobberstikket (fig. 488) ses en blomstervase af 
påfaldende barok form. I fig. 486 er derimod 
vist et cirkelfelt med Slesvigs våben, en mulig 
hentydning til dronningens herkomst. Tilsva-
rende variationer ses i gengivelsen af kistens 
fødder, hos Bircherod angivet som spinkle og 
usmykkede, men hos Brandt tegnet brede og 
lave samt begge smykkede med ildspyende dra-
ger (sargen med ildtunger er kun bevaret til 
højre). 

Mens der kan nævnes paralleller til gengivel-
sen af samtidspersoner i almindelighed og til 
selve kistetypen med de brede, lave ben,828 sy-
nes en kisteudsmykning med portrætfigurer at 
være ganske usædvanlig i samtiden.829 Antage-

lig er kisten udført som en donation til S. Knuds 
kirke fra en af de tre afbildede samtidspersoner, 
måske som en markering af en særlig begiven-
hed.830 

Kisten er tidligst nævnt 1674, da den brugtes 
til forvaring af alterklæderne.219 O. 1720 stod 
den på alterets sydside, under †skab nr. I.831 Un-
der hovedistandsættelsen i 1750'erne var den li-
gesom †kiste nr. 2 overført til †Gråbrødre kirke, 
hvorfra den 1758 solgtes til Christian Brandt for 
5 mk. og 8 sk.832 Som det fremgår af påteg-
ningen på fig. 486 aftegnedes den »i repareret 
stand« 1763. På dette tidspunkt var Christian 
Brandt, der allerede 1760 knyttedes til Universi-
tetsbiblioteket, flyttet til København, hvortil ki-
sten også må være blevet overflyttet. 

2) Erhvervet 1703 og beregnet til det af Anne 
Brahe skænkede alterudstyr (s. 422-23, 552, 
566).686 Måske identisk med den anden af de to 
egekister (se nr. 1), der 1758 solgtes på auktion.29 

3) En ny brun kiste (kirkekiste?) afhændedes li-
geledes dette år.29 4) En stor egekiste med jern-
beslag, lås og nøgle er nævnt 1773.53 5) Et skrin 
til kirkens penge og obligationer, udført 1833 af 
snedker C. Fogh, var af eg med hjørnestykker, 
hængsler og låseplade af messing.833 Muligvis 
identisk med kirkens »gamle træpengekasse«, 
der endnu nævnes i kirkens beholdning 1951. 51 

Skabe. 1) Antagelig 1800'erne, dog med an-
vendelse af ældre dele.834 Lakeret eg. 215 cm langt, 
128 cm højt og 70 cm dybt. Skabets to låger har 
T-formede fyldinger, svarende til alterbordets 
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(s. 422), og kan begge være genanvendt fra †al-
terskab (se nr. 2). I skabet, der anvendes til op-
bevaring af kirkens altersølv, er indsat et nyere 
pengeskab. Ved korets østvæg. 2) 1877, af la-
keret eg, i nybarok stil.29 I konsistoriesalen. 3) 

O.1900, af lakeret eg med fyldingssmykket låge. 
I konsistoriesalen. 4) Med skåret årstal 1905, af 
eg i nygotisk stil. Øverst to rækker tandsnit, 
hvorunder indskrift med reliefversaler: »Anno 
dni MCMV«. Vestligst i søndre sideskib. 

†Skabe. 1) 1524 omtales et skab i koret som del 
af tilbehøret til skrædderlavets alter, stiftet 1480 
(s. 90). Skabet, der formentlig var beregnet til 
opbevaring af alterets ornamenter, er antagelig 
identisk med et skab i koret, nævnt i inventariet 
1673-74 som forsynet med en gammel jern-
dør.219 Det synes også at være dette skab, der 
1694 omtales som placeret over †kiste nr. 1, dvs. 
efter alt at dømme indmuret i østvæggen bag 
alteret og under den niche, hvor de to helgen-
skrin samme år blev registreret (s. 488).835 Ska-
bet blev 1694 malet brunokker med sorte li-
ster.29 Dets indhold blev o. 1721 beskrevet som 
»adskillige papistiske relikvier«.831 1751 bort-
auktioneredes skabet, omtalt som et gammel-
dags egeskab med tilhørende jernværk, tidligere 
i muren på sydsiden af alteret.817 Fra skabet 
stammer muligvis et brudstykke af et støbt 
*bronzebeslag, 10,5x3x0,7 cm, med afslebet 
overkant og flere sømhuller, fundet 1989 i ni-
chen, hvor helgenskrinene tidligere havde været 
placeret (s. 451). 2-3) 1631 nævntes to nøgler til 
skabene ved alteret.29 Det kan være de samme, 
der 1749 forsynedes med beslag og 1844 om-
taltes af Mumme som to skabe, brugt til kirkens 
sølv og messetøj og placeret på hver side af al-
terbordet, jfr. også fig. 293-94.836 Muligvis ind-
går dele herfra i skab nr. 1. 4) 1749 udførtes et 
lille fyrretræsskab med låge, hvori disciplene (på 
Latinskolen) kunne opbevare deres bøger.29 5) 
1773 omtaltes et stort skab af indlagt arbejde 
med fod og »trappe ovenpå«, måske en aftrap-
pet gesims.53 6) 1825 leverede snedkermester 
M. Milo et arkivskab til konsistoriesalen.38 

Et †fjælehus, måske et skab, blev 1638 ned-
brudt i koret.29 

P E N G E B E H O L D E R E 

NOTER s. 686. 

Pengeblokke. 1-2) (Fig. 489), 1884. To identiske 
egetræsblokke, 79 cm høje (fraregnet antagelig 
nyere profileret sokkel) og af kvadratisk plan. 
Forsynet med seks vandrette jernbånd, hvoraf 
det øverste har låseplade med hængelås, dog 
kun af dekorativ funktion; endvidere pengetragt 
og -rille i jernklædt låg. Udført 1884 af snedker 
Holger Hansen og smed H. P. Petersen38 og 
suppleret før 1913 med to ganske tilsvarende (se 
ndf.). Lakerede med sortmaling af jern. 

3-4) (Jfr. fig. 489), o. 1913. To pengeblokke, 
svarende til de førnævnte, anskaffedes før 
1913.51 Af den samlede beholdning er de tre op-
sat hhv. ved syddøren og på hver side af vest-

Fig. 489. Pengeblok, leveret 1884 eller o. 1913 (s. 
597). NE fot. 1993 . -A lms post, delivered either in 1884 
or in c. 1913. 
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indgangen, mens den fjerde er henstillet i lig-
kapellet. 

5) O.1955. Egetræskasse af tværrektangulær 
plan, 29,5 cm høj, med beslag af messing. Lå-
seplade med nøglehuller, formet som tallene 1, 2 
og 3. Under låget er plade med pengerille. Ud-
ført efter skitse af Ebbe Lehn Petersen.837 Fæst-
net til egetræsbord ved korets nordøstligste 
pille. 

†Pengeblokke. 1) 1639, udført af Mathias sned-
ker og forsynet med beslag og fire (taske)låse af 
Carsten klejnsmed samt låge med lås, hængsler 
og ramme af Jacob klejnsmed.29 Fastgjort i gul-
vet af murermester Jacob Poulsen, antagelig ved 
den lille syddør, dvs. i søndre sideskibs sjette 
fag.838 1673 måtte blokken forsynes med nyt 
blik efter et tyveri, og 1688 repareredes samtlige 
fire låse efter endnu et indbrud.219 1694 blev 
blokken malet.29 Den var tilsyneladende blandt 
det inventar, der i forbindelse med hovedistand-
sættelsen i 1750'erne midlertidigt var overført til 
†Gråbrødre kirke, hvor inventariet 1757/58 op-
regnede både en blok med fire låse og en blok 
med én (ligeledes domkirkens?). 1767 blev den 
førstnævnte solgt til kæmner Møller til byens 
brug.769 2) 1755, forsynet med fire rum. 1807 
»forandredes« den af snedker Offer Petersen, 
måske i forbindelse med en flytning, idet blok-
ken fremover er omtalt som fastgjort i muren.29 

3) O.1856, omtalt som ny dette år, da den male-
des hvid både ud- og indvendig.38 Fæstnet ved 
indgangsdøren (antagelig våbenhusdøren).29 

Pengebøsser. 1-4) O. 1923,839 af blik. Fire iden-
tiske, firsidede med pengetragt i toppen, låge på 
bagsiden og riller til fæstnelse af indskriftplade 
på forsiden. Mørkegrøn bemaling med forgyldt 
antikvapåskrift: »Til dagens indsamling«. I nor-
dre sideskib. 5-7) 1956,616 af messing. Tre identi-
ske efter typemodel fra gørtler G. Erstad-Peter-
sen, Århus. Cirkulære med græsk kors på for-
siden og pengetragt i toppen. Ved syddøren (to) 
og i nordre sideskib, den sidstnævnte under træ-
plade med »Ydre Mission« i forgyldt antikva. 

†Pengebøsser. 1) En jernbeslået bøsse, nævnt i 
inventarierne fra 1674 og i tidsrummet 1678-
1838 omtalt som skolens (Latinskolens).29 Sidst-
nævnte år registreret som bortkommet.840 2-4) 

1713 skænkede rådmand Jørgen Hahne tre ma-
lede blikbøsser, beregnet til opsætning ved kir-
kedørene. I det daglige opbevaredes de dog hos 
provsten. Bøsserne, der fra 1757 registreredes 
som grønmalede,29 blev repareret 1830 og den 
ene muligvis igen 1865.38 To af bøsserne kan 
være identiske med de to små malede blikbøs-
ser, der nævnes i inventariet 1913.51 5) 1763 be-
kostedes en lille blikbøsse med lås til brug ved 
indsamlingen til messeskjorter ved præsteordi-
nationer. 1788 udgik den af brug, men kassere-
des først 1804. På dette tidspunkt havde den væ-
ret forsvundet et par år. 6) En hvidmalet bøsse, 
tidligst nævnt 1800 og beregnet til ombæring 
ved bryllupper, blev kasseret samme år.29 7-8) 
1857 anskaffedes to nye blikbøsser med tilhø-
rende borde;686 disse, som iflg. inventariet 1884 
bar indskriften: »De Fattiges Kasse«,2 9 er endnu 
omtalt 1913, tillige med to andre bøsser. 1924 
var af den samlede beholdning nævnt otte bøs-
ser.51 Heraf blev to 1930 deponeret i Hans Tav-
sens kirke, Odense og 1961 afgivet hertil (jfr. s. 
552).51 Disse er siden bortkommet. 

†Klingpunge. 1-6) 1639 fik en vis Clement Pe-
dersen betaling for at gå rundt under gudstjene-
sten og notere de sovende.29 1674 opregnes i alt 
seks tavler, hvilket dog efter beskrivelsen for-
mentlig er klingpunge (jfr. DK Århus 572 med 
omtale 1683 af klingpunge som »pungetav-
ler«).219 Af tavlerne fandtes en ny, broderet, der 
var skænket af rektor Niels Hals' kones søster; 
endvidere en gammel, grøn »Helsingørstavle«, 
antagelig en tavle anskaffet til de årlige kollek-
ter, som i 1660 var tilstået Helsingør hospital af 
alle landets kirker.841 Af de øvrige fire tavler var 
den ene 1660 berøvet et sølvbillede.219 1678 
havde en af de seks klingpunge, nu beskrevet 
som ubrugelig, en klokke på stangen, sikkert 
den lille sølvklokke, som året før var istand-
sat.842 1758 bortauktioneredes en ubrugelig 
klingpung af fløjl. Herefter bestod beholdnin-
gen af fem punge, en broderet pung med sølv-
klokke (jfr. ovf.), to tilsvarende punge med me-
talklokker og to gamle fløjlspunge uden klokke. 
De to sidste udgik 1779 og de øvrige 1803. 7-8) 
1779 indkøbtes to nye røde fløjlspunge med 
guldgaloner og messingbjælder. Kasserede 1803. 
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Fig. 490. Udkast til dørfløje o. 1875 (s. 600). Tegning af J. D. Herholdt. Kunstakademiets Bibliotek. - Proposal 
for doors, c. 1875. 

9-13) 1803 skænkede købmand Peter Eilschou 
og hustru fem punge af forskelligt farvet fløjl, 
broderet med guld og sølv og forsynet med 
skafter af mahogni.29 Pungene blev ifølge en på-
tale fra biskoppen året efter kun ombåret på kir-
kegulvet og ikke blandt de bedrestillede i de luk-
kede stole og på pulpiturerne.843 Samtlige punge 

udgik inden 1867,844 sikkert som følge af beslut-
ningen om afskaffelse af denne indsamlingsform 
til fordel for kirkens kasse 1859.845 14) 1822 ind-
købtes en ny pung af lyseblåt fløjl med sølv-
broderi, kvast og alungarvet skind.686 Udgået 
som nr. 9-13. 

39* 
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Fig. 491. Udkast, o. 1861, til våbenhusets vindfang 
med dobbeltdør (s. 601). Tegning af Vilhelm Haug-
sted. Landsarkivet for Fyn. - Proposal for the double 
door in the porch, c. 1861, by Vilhelm Haugsted. 

D Ø R F L Ø J E O G P U L P I T U R E R 

NOTER s. 687. 

Dørfløje. Udvendige. Samtlige udvendige dør-
fløje i domkirken hidrører fra hovedrestaurerin-
gen 1868-75, og kun i kirkens del af konsistorie-
bygningen ses ældre fløje. 

1-2) 1800'ernes begyndelse, med fyldinger. 
Gråmalede. I konsistoriebygningen, mod øst og 
vest. 3-8) (Fig. 490), o. 1875, udført efter teg-
ninger af J. D. Herholdt; af lakeret eg.846 Hoved-
indgangsdøren i vest er dobbeltfløjet ligesom 
dørene i sydvest, sydøst og nordvest, mens de 
to døre i vest til tårntrapperne har enkeltfløje 
(den søndre er en attrap). Hovedindgangsdøren, 
der i overfeltet har stiliseret bladværk, dækket af 
glas, og foldeværk i ydersidens fyldinger, er 
spidsbuet i lighed med døren i nordvest. Sydsi-
dens to døre og tårntrappernes to er retkantede, 
de to førstnævnte i spidsbuet indklædning. 

Dørfløje. Indvendige. Indvendig er bevaret en-
kelte ældre døre, heraf to formentlig fra hoved-

istandsættelsen i midten af 1700'erne. Hoved-
parten af dørfløjene stammer dog ligesom de 
udvendige fra Herholdts restaurering. 

Af fløjene skal særligt nævnes: 1-2) (Fig. 493) 
antagelig 1748, da snedker Jens Sørensen dette år 
betaltes for en hollandsk dør med egetræskarm 
til konsistoriet.847 To dobbeltfløj ede fyldings-
døre med ottekantet spejl på indersiden og øre-
gerigter. Indersiden er gråmalet og ydersiden 
hvid. Mellem de to døre blev 1838 indsat en 
dobbeltfløjet dør af jern med glat yderside og 
reliefornamenter (bånd og blomster) på inder-
siden.38 Mellem søndre sideskib og konsistorie-
salen.848 3) 1700'erne(?), plankedør med samti-
digt eller ældre(?) låsetøj, opsat ved indgangen 
fra tårntrappe til midtskibsloft (fig. 492). 4) 
1800'ernes begyndelse, muligvis udført af tøm-
rermester Thor, der 1819 fik betaling for en ny 
dør til konsistoriet.219 To enkeltfløjede døre med 
fyldingsdekoration; gråmalede. Fra konsistorie-
salen til vindfangene inden for yderdørene mod 
øst og vest. 5) O. 1860, nygotisk med indsat 
vindue, hvidmalet. Fra orgelpulpitur til loftet 
over nordre sideskib. 6-9) (Jfr. fig. 490) o. 1875, 
udført efter tegninger af J .D. Herholdt;849 af la-
keret eg. Opsat mellem våbenhuset og hhv. 
midt- og sideskibene; endvidere ved indgang til 
tårntrappen i søndre sideskib. Samtlige er spids-
buede fyldingsdøre og enkeltfløjede bortset fra 
døren mellem våbenhuset og midtskibet, der 
med bladværksdekoreret, glasdækket overfelt 
og fyldinger med foldeværk svarer til hovedind-
gangsdøren (se ovf.). 

†Dørfløje. Adgangsforholdene i domkirken 
har gennem tiden undergået flere forandringer, 
jfr. bygning og s. 416. Opførelsen o. 1618 af et 
våbenhus i nordvest medførte, at vestindgangen 
med tiden gik af brug og først retableredes, efter 
at våbenhuset 1872 sløjfedes. Dog udførtes 
endnu i tidsrummet 1618-23 en ny dørfløj til 
»den store Kierke Dør i Vester«,850 og 1627 fær-
diggjordes en ring, som hang i »den Løwe på 
Wester Kircke Dør«, åbenbart et †dørringsbeslag 
af form som et løvehoved med en ring i flaben 
og antagelig overført fra en middelalderlig 
dør.851 Ringen blev repareret 1631.852 Vestind-
gangen er opgivet inden 1695, da den »forlorne« 
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dør i vestre tårngavl og det tilhørende dørhul på 
dette tidspunkt blev udmuret og kalket.29 

Af kildernes omtaler af domkirkens øvrige 
dørfløje kan ud over lejlighedsvise reparationer 
af låsetøj og beslag nævnes, at »den ny våben-
husdør« (den udvendige eller den indre?) 1694 
stafferedes i mønje og udsmykkedes med to 
skriftsteder, indrammet af kranse. På samme 
tidspunkt fik kirkens »begravelsesdør« (en af de 
udvendige dørfløje i nord eller syd?) en bema-
ling i træfarve med et bibelsted, mens to andre, 
uspecificerede dørfløje blev cinnoberrøde med 
forgyldte bibelord og englehoveder. Også dø-
ren fra skibet til konsistoriesalen blev cinnober-
rød.29 

I forbindelse med den store istandsættelse i 
1750'erne solgtes adskillige gamle dørfløje, bl.a. 
1758 en jernbunden dør af eg og 1760 yderligere 
to gamle egedøre med jernbeslag.853 Samtidig 
udførtes et antal nye dørfløje, hvoraf fire enkelte 
og en stor dobbeltdør 1758 perlefarvedes.29 1807 
fik en stor dobbeltdør med vinduer (våbenhu-
sets ydre eller indre dør?) gul oliefarve, ligesom 
to mindre dobbelte døre og to enkelte.53 1835 
stafferedes våbenhusets indre dør i lys perle-
farve, og 1840 blev både den indre og den ydre 
dør malet med lys oliefarve og stenkulør. 

1861 udførtes et vindfang til våbenhuset, for-
synet med to dobbeltdøre i nygotisk stil efter 
tegning af Vilhelm Haugsted (fig. 491, 555).38 

Fig. 492. Lås på dør fra trappeløb til midtskibsloft. HJ 
fot. 1994. - Lock on door from the staircase to the attic 
above the nave. 

Fig. 493. Dørfløj mellem søndre sideskib og konsi-
storiesal, antagelig udført 1748 (s. 600). Opmåling 
ved Foreningen af 3die Decbr. 1892. Nationalmuseet. 
- Door between the south side-aisle and the consistorium, 
probably made in 1748. Drawing 1892. 

Disse døre er sikkert identiske med de gotiske 
glasdøre, der solgtes 1872.854 

†Pulpiturer. 1) Tiden før reformationen. 1466 lod 
biskop Mogens Krafse kirken udstyre med et 
nyt pulpitur (»pulpitum aditi«), hvilket dog an-
tagelig må hentyde til et lektorium mellem høj-
koret og lægmandskirken (jfr. s. 272). 

2) O. 1536 - o. 1750. Sikkert som følge af 
kirkens ændrede status som sognekirke blev der 
i årene umiddelbart efter 1618 udført et antal 
pulpiturer. Kun et enkelt af disse er omtalt som 
et ophængt pulpitur (betegnet »loft«), mens de 
øvrige principielt kan have været anbragt som 
lukkede stole på gulvet.855 

1638 og atter 1667 nævnes gymnasiasternes 
pulpitur i koret. Dette kan dog allerede have 
været opsat i forbindelse med Gymnasiets 
grundlæggelse 1621.856 

I forbindelse med vinduesreparationer opreg-
nedes 1668 i alt otte pulpiturer (benævnt »lof-
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ter«): på sydsiden tilsyneladende fire pulpiturer, 
hvoraf det andet kaldtes »borgmester og råds 
loft«; bag koret to pulpiturer; endvidere i nord-
siden et pulpitur, placeret i »gavlen mod Mo-
gens Mules gård« (jfr. s. 302), dvs. formentlig 
anbragt i 3. fag ud for Valkendorfs kapel 
(fig. 294, 3); endelig i vestenden et pulpitur ved 
orglet.29 Det sidstnævnte, der sad under orglet 
og over døbefonten, havde egen opgang. 1694 
stafferedes det af Johan Zachariassen Getreuer, 
der yderligere malede sol, måne og stjerner på 
loftet (på pulpiturets loft eller på dets facade?).29 

1712-13 blev snedkeren Søren Jensen betalt for 
at flytte etatsråd Ehrenschilds (Martin Conrad 
Biermann von E.) pulpitur og for at forny det, 
biskoppen lejede - et arbejde, der måske skal 
sættes i forbindelse med opsætningen af to nye 
pulpiturer sidstnævnte år.857 

1725 opførtes et pulpitur til Det adelige Jom-
frukloster, formentlig i nordsidens 4. fag og lige 
over for konsistoriedøren.858 1738-39 synes der 
endvidere opsat (endnu?) et pulpitur under org-
let, tidligst benyttet af kirurg Johan Wandeler og 
prokurator Wolrath Holm.859 Umiddelbart in-
den den store istandsættelse påbegyndtes o. 
1750, optaltes i alt ni pulpiturer: to pulpiturer i 
koret på hhv. nord- og sydsiden,860 fem i midt-
skibets nordside og to i vestenden under orglet, 
placeret over hinanden. Blandt disse var i hvert 
fald pulpiturerne i koret og under orglet smyk-
ket med forgyldte lister og fyldinger med skrift-
sprog på brystningen.861 Samtlige pulpiturer 
blev nedbrudt i forbindelse med hovedistand-
sættelsen o. 1750, og størstedelen af materialerne 
solgtes 1751.29 

En række af pulpiturerne anvendtes allerede 
fra 1600'ernes slutning af standspersoner, der 
samtidig havde stolestade på gulvet (borgmester 
og råd, biskop samt professorer). Denne ten-
dens blev for alvor markant i løbet af 1700'erne 
og navnlig efter istandsættelsen i 1750'erne, da 
pulpiturerne fik status som kirkens fornemste 
pladser (se ndf.). 

3) O. 1751 - o. 1872. 1751-52 udførtes ti ensar-
tede pulpiturer i to etager (fig. 293-95, 468, 
494). Hermed opgav man en ældre plan om ude-
lukkende at sænke de gamle pulpiturer og sup-

plere disse med en ekstra etage. Placeringen af 
de nye svarede til den tidligere, omend antallet 
på nordsiden øgedes fra fem til seks, og der til-
føjedes et pulpitur i sydsiden. Således fandtes 
der nu to pulpiturer i koret, seks i nordsiden fra 
4. - 9. fag, et pulpitur i sydsidens 4. fag og et 
under orglet.862 Et ekstra pulpitur planlagdes 
opsat i sydsidens 7. fag ved pillen vest for prædi-
kestolen, men synes aldrig udført.863 

Pulpiturerne var formet som tresidede kar-
napper i to etager, afskærmede mod midtskibet 
med et antal vinduer og kronet hver især af en 
svungen segmentgavl med muslingeprydet ro-
caille (i vestpulpituret dog med et kartoucheind-
rammet ur, jfr. fig. 295).864 På brystningen un-
der vinduerne var en række rundbuede fyldin-
ger, svarende til de samtidige stolestader (s. 
584), omend uden kartoucher. I de enkelte pul-
piturer var fra 1754 gulvtæpper af stampet tøj fra 
Tugt- og Manufakturhuset. Desuden havde 
flere stole grønne gardiner.29 Adgangen til pul-
piturerne skete via trapper, dels i nordre og søn-
dre sideskibs 2. og 3. fag, jfr. fig. 294, dels i 
arkaden mellem tårnrummet og det tilstødende 
fag nord herfor. Til sydsidens pulpitur fandtes 
en indgang, formentlig af middelalderlig oprin-
delse, via loftet over konsistoriesalen (s. 297). 

1815 blev den underste etage i det fjerde pulpi-
tur i nord omdannet til kongestol, jfr. †konge-
stole nr. 2. 

Pulpiturerne var antagelig fra første færd 
hvidmalede ligesom det øvrige inventar. 1801 
fik de en staffering i lyst perlegråt med blåt og 
gult på ornamenterne. Disse blev dog 1845 for-
gyldt.865 

Hvad angår brugen af pulpiturerne, sad her 
som nævnt ovf. flere af byens standspersoner, 
der for manges vedkommende tillige havde sto-
lestader på gulvet. Antallet af pulpiturer bevare-
des konstant frem til hovedrestaureringen o. 
1870. Nordsidens seks pulpiturer havde plads til 
23 familier, 11 i de underste loger og 12 i de 
øverste. Jomfruklosteret var som førhen fast le-
jer af den underste etage i det andet pulpitur, 
regnet fra øst, mens S. Knuds klosters ejer indtil 
1805 sad i den næstfølgende loge, underetagen i 
det tredje pulpitur regnet fra øst. Han var i øv-
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Fig. 494. Kirkens indre, set mod vest før hovedrestaureringen 1868-75. Stereoskopfot. ved Høegh og Brøns, 
Møntergården, Odense. - Interior looking west prior to the restoration of 1868-75. 

rigt den eneste afgiftsfri af pulpiturernes bru-
gere.866 I lighed med gulvets stolestader blev 
flere af pulpiturerne opsagt i 1800'ernes første 
halvdel. 

I forbindelse med hovedrestaureringen i 
1870'erne debatteredes pulpiturernes skæbne. 
Blandt fortalerne for deres bevaring var Vilh. 
Dahlerup og biskop Engelstoft, der fremhæ-
vede, at der ikke alene skulle tages hensyn til 
den historisk kunstneriske behandling, men 
også til den andagtssøgendes brug af kirken. 
Derimod argumenterede restaureringens byg-

ningskyndige hovedmænd, N. L. Høyen, J. D. 
Herholdt og Chr. Hansen for en radikal fjer-
nelse. Herigennem ville man opnå en frilægning 
af bygningens indre struktur og en forbedring af 
lysforholdene.867 1871 fastslog Det særlige Kir-
kesyn, at de indvendige arbejder nødvendig-
gjorde en nedtagning af pulpiturerne, og året 
efter vedtog man definitivt at fjerne disse med 
undtagelse af kongestolen (jfr. s. 340). De kas-
serede materialer benyttedes bl.a. til en midlerti-
dig tværgående skillvæg, placeret øst for prædi-
kestolen.868 
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O R G L E R 

NOTER s. 689. 

Orgel,869 (fig. 495). 1965, med 56 stemmer, fire 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå, med anvendelse af ældre facade, orgel-
hus, piber, vindlade, bælge, klokkespil m.v. 
1980 udvidet med to kopler. 

Hovedværk Svelleværk Pedal 
Quintatøn 16' Bordun 16' Principal 16' 
Principal 8' Rørfløjte 8' Subbas 16' 
Spidsfløjte 8' Fugara 8' Oktav 8' 
Oktav 4' Principal 4' Gedakt 8' 
Spidsfløjte 4' Traversfløjte 4' Oktav 4' 
Quint 2 2/3' Spidsquint 2 2/3' Hulfløjte 4' 
Oktav 2' Nathorn 2' Nathorn 2' 
Mixtur V Terts 1 3/5' Mixtur VI 
Scharf IV Oktav 1' Basun 32' 
Trompet 16' Mixtur IV-V Basun 16' 
Trompet 8' Fagot 16' Trompet 8' 

Obo 8' Trompet 4' 
Rygpositiv Tremulant 
Principal 8' Svelle 
Gedakt 8' 
Quintatøn 8' Brystværk 
Oktav 4' Gedakt 8' 
Rørfløjte 4' Principal 4' 
Oktav 2' Gedaktfløjte 4' 
Gemshorn 2' Oktav 2' 
Quint 1 1/3' Waldfløjte 2' 
Sesquialtera II Sivfløjte 1' 

fra g Cymbel III 
Scharf IV-VI Regal 16' 
Dulcian 16' Skalmeje 8' 
Krumhorn 8' Tremulant 
Tremulant 

En stor del af piberne hidrører fra †orgel nr. 4. 
Manualomfang: C-g ' " ; pedalomfang: C-f1 . Kopler: 
RP-HV, SV-HV, BV-HV, SV-RP (1980), SV-BV 
(1980), HV-P, RP-P, SV-P, BV-P. To frikombinatio-
ner (heraf én adderende), tre fri pedalkombinationer. 
Tutti og generalcrescendo. Afstillere for tungestem-
mer og mixturer; friløbskoppel for HV. Cymbelstjer-
ne (mekanisk klokkespil med fem skålklokker og ro-
terende facadestjerne, Amdi Worm 1756, ombygget 
1935). Mekanisk traktur med to elektriske kopler (til-
bygget 1980), elektropneumatisk registratur, sløjfe-
vindlader.870 

Orglets hovedværk, brystværk, rygpositiv og 
pedalværk er placeret i overensstemmelse med 

facaden fra 1756 (se s. 608). Bag de oplukkelige 
brystværksdøre er også enkelte mindre pedal-
stemmer opstillet. Svelleværket er anbragt i ho-
vedorglets bageste afdeling. 

†Orgler: 1) Omtalt 1524.871 2) Anskaffet brugt 
fra København 1625-26,872 renoveret, opsat og 
ombygget af Johan Lorentz, København. Org-
let havde rygpositiv.29 

Instrumentet blev repareret adskillige gange, 
bl.a. af Peter Karstensen (1641), Johan Petersen 
Botzen (1677), Abraham Nielsen Svane (1704) 
og Christian Svane (1733). To af orgelbyggerne, 
Botzen og Abraham Nielsen Svane, var ansat 
som organister ved kirken, sidstnævnte i et 
kombineret embede som organist og orgelbyg-
ger. Bælgene fornyedes 1725 af orgelbyggeren 
Hans Goltapfel fra Marslev.29 Ved reparationen 
1677 blev der »indsat adskillige stemmer i vær-
ket«, der muligvis ved denne lejlighed fik den 
disposition, Amdi Worm optegnede 1752 (22 
stemmer, to manualer og pedal):873 

Manual Verk Brust Verk875 

Principal 8 Fod Gedact 8 Fod 
Subbas 16 Fod Octav 4 Fod 
Quintadena 8 Fod Fliøt 4 Fod 
Fliøt 4 Fod Sedecema 1 Fod 
Octav 4 Fod Octav 2 Fod 
Octav 2 Fod Kromhorn 8 Fod 
Siefliøt 1 1/2 Fod 
Sexqiualter diskant874 

Scharff 4 Fag 
Tromet 8 Fod 

Pedal Verk 
Underzatz 16 Fod 
Gedact 8 Fod 
Octav 4 Fod 
Dulcian 16 Fod 
Tromet 8 Fod 
Schalmei 4 Fod 

Alle værker havde kort oktav: C, D, E, F, G, A. 

Orglet solgtes til Amdi Worm, der leverede et 
nyt 1756; antagelig blev nogle af piberne genan-
vendt i dette instrument.873 På †orgelpulpitur 
nr. 2.876 
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Fig. 495. Orgel, bygget 1965 af Marcussen & Søn (s. 604). Facaden, udført 1753-56 til †orgel nr. 3 er tegnet af 
Amdi Worm, muligvis med bistand fra Nicolai Eigtved (s. 608). NE fot. 1987. - Organ built in 1965 by Marcussen 
& Søn. The organ case was made in 1753-56 for †organ no. 3, based on drawings by Amdi Worm, possibly with assistance 

from Nicolai Eigtved. 
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3) 1756, med 42 eller 43 stemmer, tre manua-
ler og pedal, bygget af Amdi Worm, Engum, 
antagelig med genanvendelse af piber fra †orgel 
nr. 2. Orgelbyggerens overslag873 opregner føl-
gende 42 stemmer: 

Manual Vercket Rych Vercket877 

Principal 16 Fod Principal 8 Fod 
Subbas 16 Fod Quintadena 8 Fod 
Octav 8 Fod Octav 4 Fod 
Fiolegam 8 Fod Fliøtt 4 Fod 
Qvinta 6 Fod Quinte 3 Fod 
Octav 4 Fod Octav 2 Fod 
Fliøtte 4 Fod Sedecema 1 Fod 
Octav 2 Fod Scharff 4 Fag 
Mixtur 6 Fag Kromhorn 8 Fod 
Cimmel 3 Fag Trommet 4 Fod 
Trommet 16 Fod 
Voxhumana 8 Fod Brust Vercket 

Gedact 8 Fod 
Pedal Vercket Octav 4 Fod 
Principal 16 Fod Fliøtt 4 Fod 
Underzats 16 Fod Octav 2 Fod 
Rorquint 12 Fod SieFliøtt 1 1/2 Fod 
Gedact 8 Fod Sedecema 1 Fod 
Octav 4 Fod Cimmel 3 Fag 
RauschFeif 2 Fag Dulcian 8 Fod 
Mixtur 8 Fag 
Dulcian 16 Fod 
Posaune 16 Fod 
Trommet 8 Fod 
Schalmeie 4 Fod 
Cornet 2 Fod 

Hertil kom en Vox humana 16 Fod, indsat ud over 
kontrakten, antagelig i brystværket.878 Manualerne 
og pedalet havde fuldt udbygget basoktav. Cymbel-
stjerne (mekanisk klokkespil med roterende stjerne i 
hovedværksfacadens midtpibe). Seks vindlader og ni 
bælge, alle af eg, traktur af fyr, messing og jern, regi-
stratur af eg og jern samt orgelpiber af metal. Manu-
alklaviaturer belagt med elfenben på undertangenter 
og ibenholt på overtangenter. 

Bælgene anbragtes i et særskilt hus af fyrretræ, 
antagelig i tårnrummet bag orglet. 

Efter orglets aflevering forestod Amdi Worm 
i en årrække dets stemning og vedligeholdelse,29 

og efter hans død 1791 blev instrumentet tilset 
og repareret af Jürgen Hinrichsen Angel, Flens-
borg (kontrakt 1802),53 Hans Friedrich Oppen-
hagen, Rudkøbing,879 og Peter Ulrik Frederik 
Demant, Dalum (1826 og 1836).38 1826 havde 

Fig. 496. Spillebord, 1862, fra †orgel nr. 4 (s. 607). 
Ældre fot. i Den Danske Orgelregistrant. - Console, 
1862, of †organ (no. 4). 

orglet stadig 42 stemmer, men da J. A. Marcus-
sen 1858 foretog en grundig undersøgelse af det, 
var stemmeantallet øget til 44:880 

Hauptwerk Riickpositiv 
Principal 16' Principal 
Subbass 16' Gedackt 8' 
Principal 8' Octave 4' 
Quinte 6' Spitzflöte 4' 
Octav 4' Quinte 3' 
Flöte 4' Octav 2' 
Octav 2' Sedecime V 
Rauschpfeife 2 fach Scharf 4 fach 
Mixtur 6 fach Trompet 8' 
Simbel 3 fach Krumhorn (bas/diskant) 
Trompete 8' 
Vox humana 8' Pedal 

Principal 16' 
Oberwerk881 Untersatz 16' 
Quintadena 8' Quinte 12' 
Octav 4' Octav 8' 
Flöte 4' Octav 4' 
Octav 2' Octav 2' 
Siefflöte 1 1/2' Rauschpfeife 2 fach 
Sedecime 1' Mixtur 3 fach 
Simbel 3 fach Posaune 16' 
Dolcian 8' Trompete 8' 
Vox humana 8' Schalmei 4' 
Piano 2'882 Cornet 2' 

Manualomfang C-c'" ; pedalomfang: C-d'. 9 span-
bælge.8 8 3 Tonehøjde: Kortone.8 8 4 
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4) 1862, med 40 stemmer, tre manualer og pe-
dal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå, med 
genanvendelse af facader og orgelhuse fra †orgel 
nr. 3.885 I overensstemmelse med tidens praksis 
var hele orglet opbygget bag hovedfacaden: 

Hovedværk (manual I) Præluderværk (manual III) 
Principal 16' Gedakt 16' 
Bordun 16' Gedakt 8' 
Principal 8' Salicional 8' 
Viola di Gamba 8' Fugara 8' 
Spidsfløjte 8' Gemshorn 4' 
Oktav 4' Fløjte 4' 
Spidsfløjte 4' Dulcian 8' 
Quint 2 2/3' Svelle 
Oktav 2' 
Terz 1 3/5' Pedal 
Mixtur III-IV Principal 16' 
Trompet 16' Violon 16' 
Trompet 8' Subbas 16' 

Quint 10 2/3' 
Overværk (manual II) Oktav 8' 
Quintatøn 16' Violoncello 8' 
Principal 8' Gedakt 8' 
Corno di basetto 8' Oktav 4' 
Rørfløjte 8' Basun 16' 
Oktav 4' Fagot 16' 
Vox angelica 4' Trompet 8' 
Quint 2 2/3' 
Oktav 2' 
Trompet 8' 

Manualomfang: C - f " ; pedalomfang: C-d'. Kopler: 
OV-HV, HV-P. 4 spærreventiler.886 Mekanisk ak-
tion, sløjfevindlader. 10 kassebælge. 

1922 udskiftede Eggert Froberg, Odense, kasse-
bælgene med nye magasinbælge og installerede 
en elektrisk centrifugalblæser.887 

1935 foretog Marcussen & Søn en udvidelse 
og gennemgribende ombygning af instrumen-
tet. Den overvejende del af stemmerne fra 1862 
blev bevaret, og rygpositivet blev atter gjort 
klingende.888 Dispositionen, med 53 stemmer, 
tre manualer og pedal, var præget af tidens in-
teresse for nordtysk barokorgelbygning, og det 
ombyggede orgel blev hermed et tidligt eksem-
pel på et »orgelbevægelses-instrument«. 

Fig. 497. Spillebord, 1935, fra †orgel nr. 4 (s. 607). 
Annelise Olesen fot. 1975. - Console, 1935, of †organ 
(no. 4). 

Hovedværk (manual II) Rygpositiv (manual I) 
Principal 16' Principal 8' 
Quintatøn 16' Hulfløjte 8' 
Principal 8' Quintatøn 8' 
Spidsfløjte 8' Oktav 4' 
Gedakt 8' Rørfløjte 4' 
Oktav 4' Gemsehorn 2' 
Spidsfløjte 4' Sesquialtera II 
Quint 2 2/3' Scharf IV 
Oktav 2' Dulcian 16' 
Mixtur V Krumhorn 8' 
Scharf lV Tremulant 
Trompet 16' 
Trompet 8' Pedal 

Principal 16' 
Svelleværk (manual III) Subbas 16' 
Gedakt 16' Violon 16' 
Principal 8' Quint 10 2/3' 
Gemsehorn 8' Oktav 8' 
Rørfløjte 8' Gedakt 8' 
Fugara 8' Oktav 4' 
Quint 5 1/3' Blokfløjte 2' 
Oktav 4' Cornet IV 
Gedaktfløjte 4' Mixtur VI 
Spidsquint 2 2/3' Basun 16' 
Oktav 2' Fagot 16' 
Terz 1 3/5' Trompet 8' 
Nasat 1 1/3' Trompet 4' 
Sivfløjte V 
Scharf IV-VI 
Oboe 8' 
Vox humana 8' 
Tremulant 
Svelle 

Manualomfang: C - f " ; pedalomfang: C-f' . Klokke-
spil (Amdi Worm 1756, ombygget 1935). 2 frikombi-
nationer, generalcrescendo og tutti. Afstillere for: 
kraftige pedalstemmer, tungestemmer og 16'-registre 
i manual. Mekanisk traktur med syv barkermaskiner, 
pneumatisk registratur, sløjfevindlader. 



608 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Fig. 498. Interiør, set mod orglet. C. Bech fot. før 
1914, Møntergården, Odense. - Interior looking to the 
organ. 

Bælganlægget fra 1922 blev udvidet,889 og spille-
bordspartiet fra 1862 (fig. 496) erstattedes af et 
fuldstændig nyt, udstyret med en række pneu-
matiske faciliteter, der gjorde det muligt for den 
spillende at foretage hurtige klangskift (fig. 
497). 1950 udskiftede Marcussen & Søn svelle-
værkets Quint 5 1/3 med Nathorn 2'.890 Væsent-
lige dele af instrumentet genanvendtes i det nye 
orgel 1965.891 

Orgelfacade (fig. 495), udført 1753-56 til †orgel 
nr. 3 i henhold til tegninger, leveret af orgel-
bygger Amdi Worm. Facaden, der indtager en 
fremtrædende plads i periodens nordeuropæiske 
orgelarkitektur, viser med sit brede, fladt buede 
centraltårn et påfaldende slægtskab med sachsisk 
orgelbygning, og det må antages, at Worm har 
lagt den endelige udformning i hænderne på en 
af landets ypperste, internationalt orienterede 
arkitekter, muligvis Nicolai Eigtved. Worms 
egen, konservative indflydelse på projektet for-
nemmes tydeligst i sidetårnene og brystværks-

partiet samt i opbygningen med hovedværk, 
rygpositiv og pedaltårne.892 Billedskærerarbej-
derne893 udførtes muligvis i København, hvor 
de 1755 blev malet og forgyldt af Christian Pei-
ter Getreuer.894 

Orgelfacadens hoveddel er opbygget med ho-
vedværk, brystværk og to store flankerende pe-
daltårne. Hovedværket består af et bredt cen-
traltårn og to konkave sidefelter. Brystværkets 
to døre med attrappiber adskilles af en kraftig 
konsol, som understøtter centraltårnet. Tårnets 
topstykke er udformet som et rocailleornament, 
indrammet af skyer og kronet af en strålevifte. 
Rocaillen, der flankeres af to engle med basun, 
nedadvendt scepter og bækkener, udfyldes af et 
vinget englehoved og en forgyldt cymbelstjer-
ne, oprindelig placeret på tårnets midtpibe. På 
sidetårnene er kronede skjolde, indrammet af 
bladværk, med Frederik V's og Juliane Maries 
monogrammer; kongens våben flankeres af 
scepter og sværd. Mellem centraltårnet og side-
felterne er udskåret bladværk, ligesom storvin-
gerne har gennembrudt blad- og rocailleværk. 
Tilsvarende ornamentik smykker pibepartierne. 

Rygpositivets facade har et konkavt midtfelt, 
flankeret af sidetårne med udskårne hængestyk-
ker og rudimentære vinger. Midtfeltet krones af 
et udskåret rigsvåben, støttet af to vildmænd, 
mens blomstervaser i rocailleværk (jfr. †kor-
skranke nr. 2) smykker sidetårnenes top. Dør-
panelerne under orgelhusets tårne er som tårne-
nes bund smykket med reliefskårne blomster og 
trofæer.895 Facadepiberne, af tinlegering, stam-
mer fra fornyelserne af orglet 1862 og 1965. 

Facaden har antagelig ligesom det øvrige in-
ventar oprindelig været hvidstafferet med spredt 
forgyldning (jfr. s. 420). 1801 opmaledes den i 
hvidt med ornamenter i blåt og gult (måske 
glans- eller metalguld).53 1827 nystafferedes og 
forgyldtes facaden, muligvis også med anven-
delse af sølv (jfr. fig. 295); i forbindelse med 
opsætningen 1861 af †orgel nr. 4 nymaledes faca-
den af F. Leisner. 1875 fik facaden sit nuværende 
udseende, idet træværket afrensedes for farve og 
i stedet lakeredes med spredt forgyldning af or-
namenter, i rigsvåbenet desuden med en rød-og 
blåstaffering.38 
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†Orgelfacader. 1) Ubekendt, jfr. †orgel nr. 1. 
2) Anskaffet brugt 1625-26 og moderniseret 
med nye paneler, pibegitre og topstykker, ud-
ført af Henrik billedsnider.896 1634 tilføjede 
samme to sidevinger,29 og 1724 blev orgelvær-
ket udstyret med zirater, malet og forgyldt af 
Ludvig maler.897 En lille blomstervase til orgel-
værket nævnes i Herman Jansens overslag 1748, 
men det er uvist, om den blev udført.29 

Orgelpulpitur, 1756 i skibets vestende, udført 
til †orgel nr. 3, formentlig med genanvendelse af 
det gulv, der blev etableret ved opsætningen af 
†orgel nr. 2.898 Brystningen med konkavt mid-
terparti har balustre, udført af Herman Jansen 
og svarende til balustrene på †korgitter nr. 2 og 
†fontegitter nr. 2.29 Hvert af brystningsafsnit-
tene indrammes af pilastre, som på hjørnerne 
forkrøppes. De fremspringende sidepartier un-
derstøttes af udskårne trekantkonsoller. Farve-
sætningen svarer til facadens. 

†Orgelpulpiturer. 1) 1500'ernes begyndelse(?), 
jfr. †orgel nr. 1. 2) 1625, opsat i skibets vestende 
til brug for †orgel nr. 2 og formentlig delvis 
bevaret i den bageste del af det nuværende pul-
pitur. Niels tømmermand omlagde et loft under 
pulpituret og udførte en beklædning af savede 
planker,29 vel en lige overløbende brystning 
med fyldinger. En reparation af tårntrappen til 
orglet omtales 1694.29 

Samme år fik Johan Zachariassen Getreuer 
betaling for et malerarbejde, der bl.a. omfattede 
udførelsen af 11 bibelske stykker i felterne på 
panelet,25 sikkert orgelpulpiturets brystning, 
hvor der 1748 nævnes malede billeder foruden 
»forgyldte lister og skrift«.29 Malerifelterne var 
muligvis blandt de 24 billeder, som efter tilla-
delse fra Magistraten 12. dec. 1757 blev solgt til 
amtmand Hans Simonsen til Erholm og Søn-
dergårde (jfr. s. 580). 

På orgelpulpituret fandtes i 16-1700'erne en 
†rottefælde med arsenik og rosiner.25 

En †ildpande, dvs. en jernskål, hvori der 
kunne brændes trækul, er tidligst nævnt på or-
gelpulpituret 1684. Den blev fornyet 1689 og før 
1712 suppleret med endnu én, der repareredes, 
mens den gamle ildpande fik en ny indsats. Se-
nest nævnt 1751.29 

Fig. 499. Salmenummertavle, udført efter tegning af 
Vilh. Petersen og leveret 1896 eller 1912 (s. 609). NE 
fot. 1993. - Psalm and hymnboard, made on the basis of a 
drawing by Vilh. Petersen and delivered either in 1896 or 
in 1912. 

F O R S K E L L I G E TAVLER 

NOTER s. 690 
Salmenummertavler, (fig. 499), udført efter teg-
ning af Vilh. Petersen 1896. Af otte identiske 
tavler leveredes de seks af snedker Gustav Kar-
stens 1896, mens de to sidste indkøbtes 1912.899 

Afrenset eg, i nygotisk stil. Stifter til nummer-
ophæng. Under tavlernes hængestykker er 
kroge til nyere skilte med indskrifter i hvidmalet 
antikva og løse tal. 

†Salmenummertavler. 1786 anskaffedes fire sort-
malede tavler til sangen med tilhørende skyde-
brikker og kasse til samme. Tavlerne var 1791-
92 blandt de inventargenstande, der under spi-
rets ombygning midlertidigt anvendtes i †Grå-
brødre kirke. 1805 ændredes tavlerne; samtidig 
indkøbtes fire nye, hvoraf de tre svarede til de 
førnævnte, mens den fjerde tavle var mindre og 
forsynedes med 30 nummerbrikker.29 1821 
nævntes endnu en lille tavle, og 1867 registrere-
des yderligere en tavle på orgelpulpituret. At 
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Fig. 500. Våbentavler for Frederik II (t.v.) og Sophie (t.h.), antagelig udført i 1500'ernes sidste årtier, men 
istandsat (eller fornyet) 1749 (s. 611). NE fot. 1994. - Boards with coats-of-arms for Frederik II (left) and Sophie 
(right), probably made in the last decades of the 16th century, but repaired (or renewed) in 1749. 

dømme efter fig. 295 og 477 var tavlerne høj-
rektangulære med riller til skydebrikker; alle var 
sortstafferede med hvide tal. 1875 forandredes 
syv tavler, mens en ny indkøbtes.900 

Otte præsterækketavler, o. 1950,901 af lakeret eg, 
113x78 cm, med flade rammelister omkring så-
vel overskrift som navnefelt. Både overskrifter 
og navne står med hvidmalede versaler. Tre tav-
ler på nordre sideskibs vest- og nordmur om-
taler: »Biskopper over Fyns Stift før reformatio-
nen« og »Biskopper over Fyns Stift efter refor-
mationen«, to tavler på vestvæggen i søndre si-
deskib opregner: »Stiftsprovster og sognepræ-
ster ved Sct. Knuds kirke« og to på nordvæggen 
smst.: »Kapellaner ved Sct. Knuds kirke fra 1816 
præst v. hospitalskirken«. En tavle på søndre si-
deskibs sydvæg bærer overskriften: »Kaldska-

pellaner ved Sct. Knuds kirke fra 1924 2. resi-
derende kapellan«. En organistrækketavle, o. 
1965, af træ med staffering i to grå nuancer, 
87x63,5 cm og navne i mørkegrå versaler, er 
ophængt bag orglet. 

†Skriftetavle(?). 1813 repareredes en tavle til 
brug ved kommunionen, antagelig en tavle til 
optælling af skrifte- og dermed nadvergæster.38 

Andre tavler. 1) (Fig. 500), våbentavle for Fre-
derik II, med malet årstal 1559;902 antagelig for-
nyet eller helt opmalet 1749.903 248x128 cm, ud-
skåret efter våbenets kontur og indfattet i svejfet 
ramme. Den todelte tavle viser øverst Frederik 
II's kronede våben, indrammet af en kartou-
che;904 nederst ses en syvlinjet, latinsk indskrift i 
gulbrune versaler på sort bund: »Friderici 2 Dei 
gratia Daniæ Norvegiæ Slavorvm et Gotthorvm 
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regis Sleswigæ Holsatiæ Stormariæ et Dythmar-
siæ dvcis Oldenbvrgensis et Delmenhorstensis 
comitis insignia Anno 1559« (våben for Frederik 
II, af Guds nåde konge af Danmark, Norge, de 
slaver og gother, hertug til Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken, greve til Oldenburg 
og Delmenhorst år 1559). Den illusionistisk ma-
lede bøjlekrone 905 er gulbrun med grå perler og 
kugle og vissenrødt klæde, rocaillekanten grå, 
profilrammen gulbrun, baggrunden for rigsvå-
benet grå og rocailleværket omkring det rød-
brunt med lyst brunt glanslys. 

Tavlen var 1748 placeret på korets sydvæg.29 

Trods et forslag 1826 om at flytte både denne og 
nr. 2 til korets østvæg53 bevarede begge deres 
gamle plads indtil 1875, da de ophængtes i vå-
benhuset.38 Ophængt på tårnrummets østvæg. 

2) (Fig. 500) våbentavle for dronning Sophie, 
gift med Frederik II 1572, iflg. malet påskrift 
fornyet eller opmalet 1749, jfr. nr. 1. 248x128 
cm. Tavlen er i hovedtræk udformet som nr. 1. 
Under dronningens mecklenborgske våben er 
sekslinjet latinsk indskrift i gulbrune versaler: 
»Sophiæ Dei gratia innatæ dvcissæ Megapolen-
sis Daniæ Norvegiæ Slaworvm et Gotthorvm 
reginæ insignia renovata anno 1749« (våben for 
Sophia, af Guds nåde født hertuginde af Meck-
lenborg, dronning af Danmark og Norge, de 
slavers og gothers, fornyet år 1749). Farvehold-
ning som nr. 1. Tavlen er tidligst nævnt 1693, da 
den måtte forsynes med et nyt anker;219 1748 er 
den som sin pendant registreret på korets nord-
væg.2 9 1875 flyttet til våbenhuset.38 På tårnrum-
mets vestvæg over for nr. 1. 

På initiativ af Fyns guvernør, prins Christian 
(VIII) Frederik blev 1827 udført syv ovale 
†skjolde i tyndt blik med kongelige kronede nav-
netræk, alle forsynet med årstal forneden. Disse, 
der efter planen skulle stå i gult på mørk grund 
»uden videre forziring af løvværk eller lig-
nende«, blev ophængt på korets sidemur.53 1875 
fandtes i alt ti skjolde med kongelige navnetræk, 
der sammen med Frederik II's og dronning So-
phies tavler blev ophængt i våbenhuset.38 

Fig. 501. Thomas Kingo, biskop 1671-1703. Oliema-
leri, udført 1854 af Jørgen Roed efter Thomas Quelli-
nus' relief i Fraugde kirke (s. 612). NE fot. 1989. -
Thomas Kingo, bishop 1671-1703. Oil-painting, 1854, by 

Jørgen Roed from Thomas Quellinus's relief in Fraugde 
Church. 

B I S P E P O R T R Æ T T E R O G A N D R E 
M A L E R I E R 

NOTER s. 690. 

Bispemalerier. Samlingen af bispeportrætter er 
grundlagt i slutningen af 1800'erne. Initiativta-
geren synes at have været kirkeværgen, vin-
handler Frederik Wilhelm Hey, der bekostede et 
antal malerier. Efter hans død oprettedes 1916 
Det Heyske Legat til samlingens viderefø-
relse.906 Rækken viser et udvalg af efterreforma-
toriske bisper i Fyns stift, begyndende med 
Thomas Kingo (1671-1703) og afsluttende med 
den til enhver tid senest afdøde biskop; dog 
mangler samtlige bisper fra tiden efter Kingo og 
indtil Tønne Bloch (tidsrummet 1703-86). Ma-
lerierne, der en tid fandtes i søndre sideskib 
(fig. 262), blev efter 1945 samlet i nordre side-
skibs vestende.616 1963 flyttedes de til konsistori-
esalen, hvor de ophængtes i to rækker på syd-
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Fig. 502-03. Bispeportrætter nr. 3 og 2. NE fot. 1989. 502: Peder Hansen, biskop 1803-10. Oliemaleri 1897 af 
Johanna Siqueland efter portræt i Kristianssand domkirke (s. 612). 503: Tønne Bloch, biskop 1786-1803. Oliema-
leri o. 1897 efter en ældre miniature (s. 612) - Portraits (no. 3 and 2) of the bishops. 502: Peder Hansen. 503: Tønne 
Bloch. 

væggen.907 Samtlige malerier er udført i olie på 
lærred, og størstedelen har ensartede dimensio-
ner (ca. 53-56x43-46 cm) og rammer af lakeret 
egetræ, smykket med tovsnoninger og forsynet 
med den portrætteredes navn og årstal i jugend-
prægede, forgyldte versaler på underkanten. Af-
vigende mål og rammer har portrætterne af 
Thomas Kingo (nr. 1), Anders Jensen Rud (nr. 
12) og Hans Øllgaard (nr. 13). Hovedparten af 
bisperne er iklædt ornat med pibekrave og bærer 
desuden forskellige ordener. 

Portrætterne beskrives i kronologisk række-
følge efter biskoppernes virkeår. Alle angivne 
mål er lysmål. 

1) (Fig. 501), Thomas Kingo, biskop 1671-
1703. Udført 1854 af Jørgen Roed, til dels efter 
Thomas Quellinus' portrætrelief i Fraugde 
kirke, jfr. relief nr. 1 og påskrift på lærredets 
bagside. Ovalt, 77x66 cm. Halvfigur, vendt 
mod venstre. I hænderne holder Kingo, der bæ-
rer en kalot på det skulderlange hår, en bog; 
med højre fatter han endvidere om en fjerpen. 
På den rødbrune baggrund er til venstre med 

lysere farve tegnet Kingos våben908 og med 
fraktur angivet: »Thomas Kingo, f. 1634, d. 
1703«. Skænket 1916.51 I rektangulær, forgyldt 
fyrretræsramme, hvis svikler udfyldes af laur-
bærblade. På rammen er nederst fæstnet et mes-
singskilt med graveret indskrift i skriveskrift: 
»Thomas Kingo, Fyens Biskop 1671-1703«. 

2) (Fig. 503), Tønne Bloch, biskop 1786-1803. 
Kopi o. 189729 efter en ældre miniature.909 

Brystbillede, profil mod venstre. Biskoppen er 
iklædt en sort folderig dragt med glat bære-
stykke og rynkede, tilsatte ærmer. Hvidt hals-
bind med nedhængende snipper. Lysegrå pud-
derparyk med skulderlangt nakkehår og bukler 
ved ørerne. Baggrunden er grå med et par vis-
sengrønne strøg. 

3) (Fig. 502), Peder Hansen, biskop 1803-10. 
Kopi 1897 af Johanna Siqueland efter portræt i 
Kristianssand domkirke.53 Signeret og dateret i 
nedre højre hjørne: »Copieret 1897 af Johanna 
Sique(land)«. Halvfigur vendt mod højre. 
Iklædt sort dragt med knapper ned foran, hvide 
plisserede manchetter og hvidt halsbind med 
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Fig. 504-05. Bispeportrætter nr. 4-5. NE fot. 1989. 504: Frederik Plum, biskop 1811-34. Oliemaleri antagelig o. 
1831 af Wilh. Bendz (s. 613). 505: Nicolai Faber, biskop 1834-48. Oliemaleri o. 1896 af August Behrends (s. 613). 
- Portraits (no. 4-5) of the bishops. 504: Frederik Plum. 505: Nicolai Faber. 

nedhængende snipper. Den hvidpudrede paryk 
er strøget tilbage over issen og afsluttet i bukler. 
Biskoppen peger med højre hånd mod en 
askeurne, placeret på en plint foran ham. Urnen, 
på hvis låg hænger en lille grøn buksbomkrans, 
har midtervulst med de brunmalede initialer 
A. M. H. for hans afdøde hustru Abeline Marie 
Hansen, død den på plinten med brun skrive-
skrift angivne dato: »d. XXII Augusti 1796«. 
Bag urnen ses en bogryg med titel i gyldne ver-
saler på rød bund: »Phaedon«, Platons dialog 
om sjælens udødelighed. Brunlig baggrund. 

4) (Fig. 504), Frederik Plum, biskop 1811-34. 
Antagelig udført af Wilhelm Bendz som en gen-
tagelse af et portræt 1831.910 Halvfigur mod 
højre, idet dog ansigtet er vist en face samme 
vej; på brystet to ordener, kommandørkors og 
brystkors til kommandører af 3. klasse. Halv-
langt tilbagestrøget gråt hår og bakkenbarter. 
Brunsort baggrund. 

Billedet, der tidligst er omtalt i kirken 1844,911 

har oprindelig kun målt ca. 41x33 cm, men har 
ved en øgning af lærredet fået en størrelse mod-
svarende de øvrige bispeportrætter.912 

5) (Fig. 505), Nicolai Faber, biskop 1834-48. 
Kopi af August Behrends o. 1896 efter forlæg af 
N. P. Holbech o. 1844.913 Tidligst nævnt 1897.29 

Brystbillede mod venstre, idet ansigtet er vist en 
face samme vej; på brystet to ordener, Danne-
brogordenens ridderkors og dannebrogsmæn-
denes hæderstegn. Kortlokket mørkebrunt hår 
med let rødlige bakkenbarter. Baggrunden er 
ensartet grønlig. 

6) (Fig. 556), Peter Christian Stenersen Gad, 
biskop 1848-51. Kopi 1896 af August Behrends 
efter portræt af C. A. Jensen 1840.914 Brystbil-
lede, med kroppen vendt mod venstre og an-
sigtet en face samme vej; på brystet Dannebrog-
ordenens ridderkors. Kort, krøllet, rødbrunt hår 
og lysebrune bakkenbarter. Gråsort baggrund. 

7) (Fig. 507), Christian Thorning Engelstoft, 
biskop 1851-89. Udført af August Behrends ef-
ter et fotografi, jfr. påskrift i fraktur på lærredets 
bagside.915 Tidligst nævnt i inventariet 1891.29 

Brystbillede, vist en face, dog med ansigtet 
vendt mod venstre; på brystet tre ordener, stor-
kors af Dannebrogordenen, dannebrogsmænde-

Danmarks Kirker, Odense 40 
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Fig. 507. Christian Thorning Engelstoft, biskop 
1851-89. Oliemaleri, tidligst nævnt 1891, af August 
Behrends (s. 613). NE fot. 1989. - Christian Thorning 
Engelstoft, bishop 1851-89. Oil-painting, first mentioned 
in 1891, by August Behrends. 

hjørne signeret og dateret: »K. L. 1905«. Skæn-
ket af Frederik Hey o. 1922.51 Brystbillede mod 
højre, dog med ansigt vist en face. På brystet 
Dannebrogordenens ridderkors og dannebrogs-
mændenes hæderstegn. Gråt hår og bakkenbar-
ter. Bag ham anes et lodret profileret, lysegråt 
karmstykke, mens baggrunden i øvrigt er tonet 
i nuancer af mørkegråt og blåsort. 

11) (Fig. 558), Peter Gabriel Koch, biskop 
1922. Ifølge signatur i nedre højre hjørne udført 
af »NL«, antagelig Nicolaus Lützhøft.917 Tid-
ligst nævnt 1923.51 Brystbillede en face. Glat til-
bagestrøget gråt hår. Gråtonet baggrund. 

12) (Fig. 557), Anders Jensen Rud, biskop 
1923-38. udført 1925, antagelig af Nicolaus 
Lützhøft, jfr. signatur og datering i nedre ven-
stre hjørne: »(1)9 NL 25«. Brystbillede vendt 
mod højre. Bispekorset bæres i en kæde om hal-
sen.918 Glat tilbagestrøget, gråt hår og gråt fuld-
skæg. Baggrunden er tonet i blå, grå og lilla 
nuancer. Bred, profileret ramme i forgyldt fyr-
retræ. 

nes hæderstegn og ridderkors.916 Gråt, let bølget 
hår og hvide bakkenbarter. Ensartet gråbrun 
baggrund. 

8) Harald Stein, biskop 1889-99. Udført 1891 
af Knud Larsen. I nedre højre hjørne signeret og 
dateret: »19 K.L. 01«. Brystbillede mod venstre, 
ansigtet dog vist en face; på brystet to ordener, 
dannebrogsmændenes hæderstegn og komman-
dørkors. Tilbagestrøget halvlangt, gråbrunt hår. 
Grå baggrund. 

9) H. V. Sthyr, biskop 1900-03. Udført 1910 af 
Knud Larsen. I venstre side signeret og dateret: 
»K. L. 1910«. Brystbillede mod højre. På brystet 
bæres to ordener, kommandørkors og sandsyn-
ligvis ridderkors, hvoraf dog kun den øverste 
del skimtes. Han har gråt hår og bærer ovale 
briller med tyndt guldstel. Gråtonet baggrund. 

10) Lauritz Nicolaj Balslev, biskop 1903-22. 
Udført 1905 af Knud Larsen. I nedre højre 

Fig. 506. Hans Balthasar Lind Øllgaard, biskop 
1938-58. Oliemaleri 1948 af Stefan Viggo Pedersen (s. 
615). NE fot. 1989. - Hans Balthasar Lind Øllgaard, 
bishop 1938-58. Oil-painting from 1948 by Stefan Viggo 
Pedersen. 
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13) (Fig. 506), Hans Balthasar Lind Øllgaard, 
biskop 1938-58. Udført 1948 af Stefan Viggo Pe-
dersen. I nedre, venstre hjørne signeret »S V P«, 
i nedre højre hjørne dateret »(19)48«. 60,1x44,2 
cm. Biskoppen er vist i halvfigur mod venstre 
foran opgangen til domkirkens prædikestol. Bi-
spekors i kæde om halsen, i venstre hånd en læ-
derindbunden bog. Glat tilbagestrøget, hvidt 
hår. Billedet har et lyst, broget helhedspræg, der 
i nogen grad kontrasterer med de ældre bispe-
malerier. Bispekjolen har reflekser i blåt, lilla og 
turkis, mens baggrunden domineres af grønt, 
hvidt og brunt. Profileret ramme af forgyldt 
fyrretræ. 

Andre malerier. 1) (Fig. 508), barneportræt af 
legatstifter, kancelliråd Peder Smidt til Lunde-
gård (o. 1673-1711). Antagelig sidste fjerdedel af 
1600'erne. Olie på lærred, i nyere tid, formentlig 
1876,38 opklæbet på træ. Lysmål 121x90 cm. 
Drengen, der er vist i helfigur, er iført en tyrkisk 
præget dragt bestående af en fodsid kaftan i pur-
purrødt med gyldne snørelidser og kanter af 
guldbrokade med indsyede sten, smaragdgrønt 
halsbind bundet i en løs knude, gul- og blåstri-
bet skærf og støvler med spænder. En bue i 
drengens højre hånd og et pilekogger, fastgjort 
til skærfet, fuldender udstyret. Ved fødderne en 
lille springende hund. Gulvet er sort- og hvid-
tavlet, og baggrunden udfyldt af et frynsebesat 
draperi i sort og brunt. Til højre for drengens 
hoved ses en indskrift i gylden kursiv: »Herr 
Cancellie Raad Peder Schmidt. Lundegaard.« 

Maleriet er tidligst nævnt i inventariet 1821.29 

Dets proveniens er ukendt, men det kan være en 
donation fra biskop Frederik Plum, som det an-
tydes af et tilhørende dokument fra hans hånd: 
»Mangen Velgiörer er glemt, hans Navn for 
uskiönsomme Slægter. Hvis de end spurgde 
derom, Kröniken nævner ei meer. Ansigtet her 
er Smidts, vort Stifts Velgiörers; saa længe Dette 
Lerred(!) er til, glemmes dog ikke hans Navn. 
Her, hvor de Geistlige samles det bedst vil be-
vares; fra disse Gaaer dog i Verden som helst 
Pligt og Erkiendtlighed ud. Vogter det, Brödre 
og stræber imod Vor Tids Egoisme, Som vil 
Gaver, men ei Giveren yde sin Tak. Odense Bi-
spegaard, 16 Dec. 1814. F.Plum«.9 1 9 Billedet 

Fig. 508. Kancelliråd Peder Smidt til Lundegård, por-
trætteret som barn. Oliemaleri, antagelig sidste fjer-
dedel af 1600'erne (s. 615). NE fot. 1989. - Counsellor 
Peder Smidt of Lundegård, painted as a child. Oil-paint-
ing, probably last quarter of the 17th century. 

blev 1876 restaureret af August Behrends.38 I 
brunlakeret, hulkelet ramme; tidligere i konsi-
storiesalen,920 men efter færdiggørelsen af mø-
desalen (»Knudssalen«) 1977 flyttet hertil. 

2-3) (Fig. 509), portrætter af hhv. Martin Lu-
ther og hans hustru Katharina von Bora. 

O.1700,921 kopier efter Lucas Cranach den 
ældre.922 Tempera på træ, 37x23 cm (lysmål). 

Luther, der er vist i brystbillede vendt mod 
højre, er iført sort vams med stor, opretstående 
krave og sort baret med øreklapper på det brune 
hår. Lys olivengrøn baggrund. Til venstre ses 
Cranachs signatur, en sortmalet slange. Katha-
rina von Bora er gengivet i halvfigur mod ven-
stre. Hun er iført underklædning med stivet 
krave, brystdug i orange med sort mønster og 
sort, snøret kjoleliv med snævre ærmer, der af-
sluttes i en halvbue over håndryggen. Det lyst 
kobberrøde hår er samlet under en orange, per-

40* 
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Fig. 509. Martin Luther og Katharina von Bora. Oliemalerier o. 1700, kopieret efter forlæg fra 1526 af Lucas 
Cranach den ældre (s. 615). NE fot. 1989. - Martin Luther and Katharina von Bora. Oil-painting c. 1700, copied from 
the paintings, 1526, by Lucas Cranach the Elder. 

lebesat nethue. Baggrund som på Luthers por-
træt. Til højre Cranachs signatur over årstallet 
1532, begge dele i sort. 

Portrættet af Luther er tidligst nævnt i inven-
tariet 1821, mens portrættet af Katharina von 
Bora først er anført 1830; antagelig er det dog 
tilkommet samtidig med Luthers.29 Begge er re-
staureret 187638 og indsat i nyere egetræsram-
mer. Malerierne har tilsyneladende fra første 
færd923 været placeret i konsistoriesalen. 

4) (Fig. 511), portræt af Philip Melanchthon. 
O.1700, kopi efter Lukas Cranach den ældre 

(gentaget af Lukas Cranach den yngre).924 Tem-
pera på træ, 44,5x30 cm (lysmål). 

Melanchthon er vist i halvfigur vendt mod 
venstre. I hænderne holder han en bibel, der er 

slået op på Rom. 8,31-32.925 Gråt lokket hår og 
kort skæg. Iklædt en sort, pelsbræmmet kappe 
med opslidsede ærmer over hvid skjorte med 
kruset krave, rød trøje og sort klædning. Bag-
grunden er grå. På stenkarm forrest i billedet en 
plattysk, todelt indskrift i sort fraktur på hvid 
bund: »Aus Javhets geshlecht kein höher man, 
Vor der Zeitt die auff erdenn kam, Als Luther 
der heylig Prophet, Welchem e(g?).. bald nach-
folgen thet. Philipp Melanchton der zugleich, 
Mitt i(h)m auffrichtet Christi Reich, Dem Bapst 
zerstörten seine Macht, Durch sie Gotts wortt 
an Tag ist bracht«. Tidligst nævnt 1905.29 Sort 
ramme med gylden profil. I konsistoriesalen. 

5) (Fig. 510), Knud den Helliges drab. Udført 
1777 af Erik Pauelsen og skænket 1834 af Fyns 
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guvernør, kronprins Christian (VIII) til op-
hængning i Ebbe Munks †kapel, hvor de ny-
fremdragne helgenskrin midlertidigt var place-
ret (jfr. fig. 294, 1 og s. 449). Olie på lærred, 
148x151 cm. Billedet giver en dramatisk skil-
dring af kongemordet i S. Albani kirke - en be-
givenhed, der på maleriets tilblivelsestid var ak-
tualiseret ved Langebeks nyudgivelse 1774 af 
Ælnoths beretning, jfr. s. 428. Kongen er vist 
omgivet af fjender, hvoraf én har fat i hans økse, 
mens andre hæver hhv. økse, dolk og lanse: den 
sidstnævnte er i overensstemmelse med Æl-
noths beretning rettet mod kongens venstre 
side. To mænd til højre vender ryggen til eller 
flygter fra kamptummelen ligesom en skikkelse 
i venstre forgrund (kongens forræder). Benedikt 
synes ikke gengivet. De kæmpende er iklædt an-
tikiserede militærdragter, mens drabsstedet, der 
kun anes i skæret fra en fakkel, er skildret som 
en større (sten)kirke. Farvemæssigt domineres 
billedet , der er meget dekomponeret, af brunt. 
S. Knuds kappe er dog rødlig, hans kjortel lyse-
grøn med guldbesætning. Maleriet er indsat i en 
oprindelig(?) profileret og forgyldt fyrretræs-
ramme. Restaureret 1876 af August Behrends, 
der bl.a. klæbede lærredet op på en tynd træ-
plade. Billedet blev herefter ophængt i kryp-

Fig. 510. Knud den Helliges drab. Oliemaleri 1777 af 
Erik Pauelsen (s. 617). NE fot. 1987. - The martyrdom 
of S. Canute. Oil-painting, 1777, by Erik Pauelsen. 

Fig. 511. Philip Melanchthon. Oliemaleri o. 1700, ko-
pieret efter forlæg af Lucas Cranach (s. 616). NE fot. 
1989. - Philip Melanchthon. Oil-painting c. 1100, copied 

from painting by Lucas Cranach. 

ten.38 1937 var det flyttet til søndre sideskib,616 

sandsynligvis over døren til tårnrummet, hvor-
fra det 1963 foresloges flyttet »tilbage«.616 I dag 
på nordvæggen i nordre sideskibs vestligste fag. 

6-7) (Jfr. fig. 295), to farvelagte litografier af 
kirkens indre set mod henholdsvis øst og vest, 
udført efter tegning af Niels Ringe 1840. Lysmål 
42x36 cm, i sortmalede rammer med forgyldt 
profilkant. Litografierne var sandsynligvis blandt 
de tre billeder af kirkens indre, som 1881 skulle 
indrammes,38 og som fra 1886 er nævnt i kon-
sistoriesalen.29 Ophængt på kryptens vestvæg 
ved den nordre nedgang. 

8) (Fig. 513), Anders Knudsen Damgaard, 
stiftsprovst 1858-95. Udført 1895 af L. Hansen; 
antagelig identisk med portræt, skænket 1918 af 
M. C. H. Dreyer.926 I nedre højre hjørne signe-
ret og dateret: »L. Hansen 1895«. Olie på lærred, 
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54,5x44,7 cm. Brystbillede en face. Stiftsprov-
sten er iført ornat med pibekrave og tre ordener, 
dannebrogsmændenes hæderstegn, komman-
dørkors og brystkors til kommandør af 1. grad. 
Han bærer kalot på det halvlange, hvide hår. 
Mørkegrå baggrund. Billedet udgik 194751 og 
opbevares nu (uden ramme) på loftet over kon-
sistoriesalen. 

9) (Fig. 512), Hans Henrik Holten Lützhøft, 
stiftsprovst 1904-31. Udført 1926 af Ellen Hof-
man-Bang. I øvre venstre hjørne signeret og da-
teret: »E. Hofman-Bang 1926«. Olie på lærred, 
98x78,5 cm. Hoftestykke mod venstre, idet an-
sigtet er vist en face. Stiftsprovsten er vist sid-
dende med en bog i skødet, venstre hånd er luk-
ket om armlænet. Iklædt ornat med pibekrave; 
på brystet to ordener, kommandørkors og dan-
nebrogsmændenes hæderstegn. Gråt hår og 
hvidt fuldskæg. Brunlig baggrund. Antagelig 
samtidig forgyldt, profileret ramme. På nord-
væggen i nordre sideskibs 1. fag. 

Fig. 512. Hans Henrik Holten Lützhøft, stiftsprovst 
1904-31. Oliemaleri 1926 af Ellen Hofman-Bang (s. 
618). NE fot. 1994. - Hans Henrik Holten Lützhøft, 
archdeacon 1904-31. Oil-painting, 1926, by Ellen Hof-
man-Bang. 

Fig. 513. Anders Knudsen Damgaard, stiftsprovst 
1858-95. Oliemaleri 1895 af L. Hansen (s. 617). NE 
fot. 1993. - Anders Knudsen Damgaard, archdeacon 
1858-95. Oil-painting, 1895, by L. Hansen. 

*Maleri, (fig. 514), Kristus med en kvinde (en 
synderinde?). Udført 1834 af Andreas Jørgen-
sen.927 Olie på lærred, 79x61 cm. Det naivistiske 
maleri viser Kristus, der med højre hånd peger 
mod himlen, mens han med venstre drager en 
kvinde op fra et flammende bål. Frelseren, der 
har langt, gyldenbrunt hår, bærer en folderig 
kjortel, tonet i nuancer fra hvidt til højrødt. Den 
omvendte synderinde har langt, lokket mørke-
brunt hår og er iført en hvid, modepræget kjole; 
brystet er blottet. Et lyseblåt draperi indrammer 
begge som en fælles mandorla. Uden ramme. 
Siden 1949 i Møntergården, Odense (inv. nr. 
466/1949). 

To *portrætmalerier af Hans Egede og hu-
struen Gertrud Rask, udført 1718, ifølge en se-
nere tradition af en kunstner i Bergen, er tidligst 
nævnt i inventarierne henholdsvis 1821 og 1837. 
1971 skænket til Hans Egedes kirke i Godt-
håb.928 

†Malerier. 1) 1694 blev en lille tavle (et maleri?) 
over for konsistoriedøren renoveret og »skat-
teret« (dvs. forsynet med farveafskygninger el-
ler måske snarere med skyggemalet indram-



RELIEFFER 619 

ning).219 2-4) 1773 registreredes blandt nyer-
hvervelser et maleri af Kristi korsfæstelse samt 
portrætter af Christian V og dronning Juli-
ane(!).53 5) 1881-86 omtaltes et billede af kirkens 
indre, sidstnævnte år anført under konsistoriesa-
len, jfr. andre malerier nr. 6-7.38 6) Et portræt af 
stiftsprovst Damgaard er nævnt i inventariet 
1891 (jfr. også andre malerier nr. 8).29 7) Ud over 
bispemaleri nr. 4 anførtes 1897 et portræt af bi-
skop Plum, skænket af kirkeværge Frederik 
Hey. Endnu 1951 er registreret to portrætter af 
biskoppen.51 

Relieffer. 1) Harald Stein, biskop 1889-99. Ud-
ført 1896 af broderen, billedhuggeren Theobald 
Stein. Nederst til venstre signeret og dateret 
med fordybet skriveskrift: »Th. Stein 1896«. 
Gips, 47x35 cm. Brystbillede i profil mod højre. 
Biskoppen er iført bispekåbe over ornat med pi-
bekrave. Profileret sokkelparti med indskrift i 
fordybede versaler: »Harald Stein. Episcopus 
Fioniæ«. Ophængt på nordvæggen i nordre si-
deskibs 2. fag. 2) Thomas Kingo, biskop 1671-
1703, og hustru Birgitte Balslev, afstøbning ud-
ført af billedhuggeren Nils Waldemar Fjeldskov 
og skænket 1901 af pastor H. J. J. Mygind, Fraug-
de, efter portrætrelief af parret fra Thomas 
Quellinus' monument (1702) over Kingos svi-
gerforældre i Fraugde kirke.929 Gipsmedaljon, 
monteret på træplade, tvm. 50 cm. Ophængt på 
nordvæggen i nordre sideskibs 2. fag. 3) (Fig. 
559) Hans Tavsen, biskop i Ribe stift 1541-61. 
Udført før 191351 efter Aksel Hansens minde-
tavle (1894) over biskoppen i Birkende kirke, 
Bjerge hrd. Gipsrelief, 56,5x42,5 cm. Brystbil-
lede, indrammet af arkade med skriftfelt og ind-
skriftbånd langs bueslaget. Begge indskrifter har 
fordybede versaler, skriftfeltet: »Hans Tausen« 
og indskriftbåndet: »I morgen skal min retfær-
dighed svare for mig«. Profileret sokkelparti 
med skriftfelt, hvorpå fordybede versaler: »Guds 
ords prædiker Født i Birkende 1494 Biskop i 
Ribe død 1561«. Ophængt på nordvæg i nordre 
sideskibs 2. fag. 

Fig. 514. Kristus med en kvinde (synderinden?). 
*Oliemaleri 1834 af Andreas Jørgensen (s. 619). Møn-

tergården, Odense. NE fot. 1994. - Christ with a 
woman (the woman with the ointment?). *Oil-painting, 
1834, by Andreas Jørgensen. 

†Skulpturer(?). På kirkens auktion 1755 købte 
Jens Søfrensen snedker to store, tre små og to 
mådelige billeder, mens Troels tømmermand er-
hvervede et enkelt stort.829 1757 gav Magistraten 
tilladelse til salget af bl.a. 24 gamle billeder 
(skulpturer eller malerier?), der erhvervedes af 
amtmand Hans Simonsen til Erholm og Søn-
dergårde, jfr. s. 580. 1758 solgtes to billedhug-
gerarbejder, hhv. et nyt stykke »som en vinge« 
og »som en vinge på en anden model«; endvi-
dere to billeder af eg, det ene med billedhugger-
arbejde samt en træmodel.29 Det er uvist, om de 
omtalte genstande hidrører fra selvstændige fi-
gurer eller måske var dele af f.eks. epitafier. 
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Fig. 515. Lysekrone (nr. 1), o. 1600 (s. 620). NE fot. 
1994. - Chandelier (no. 1), c. 1600. 

B E L Y S N I N G 

NOTER s. 692. 
Lysekroner. Af kirkens ni lysekroner stammer 
fem fra 1600'erne og to fra 1700'erne, mens de to 
sidste er af nyere dato. Fem af de ældre er skæn-
ket af fremtrædende medlemmer af menigheden 
og de fleste oprindelig placeret nær givernes be-
gravelsessteder (nr. 3-5 og 7). Trods reparatio-
ner på fem kroner i 1756 fandtes de alle defekte 
ved tilkomsten af nr. 7 to år efter.29 Først 1826 
blev alle syv lysekroner underkastet en gennem-
gribende restaurering med maling og forgyld-
ning af ophængningsstængerne.930 1875 foran-
dredes kronerne til gas,38 1903 blev der indlagt 
elektricitet, og 1947 erstattedes kronernes gasrør 
af smedejernskroge.931 

Otte af kronerne (nr. 1-8) har ensartet op-
hæng, bestående af leddelt, sortmalet jernstang 
med forgyldte kugler. 

1) (Fig. 515) o. 1600. 2x8 s-svungne lysearme, 
afsluttet med dyrehoveder; herover otte pynte-
arme, skiftevis s-formede og af form som hav-

heste. Huller i skiveleddet mellem de nederste 
lysearme antyder, at der kan have været endnu 
et sæt pyntearme, jfr. ndf. Balusterskaft, kronet 
af flakt ørn med hånd, som griber om ring; for-
neden afsluttet af glat hængekugle, hvorunder 
dobbelt løvehoved med delfinhængering. 

Kronen er antagelig identisk med den krone, 
som fandtes i kirken ved anskaffelsen 1630 af en 
stor ny lysekrone (nr. 2).29 Iflg. inventariet 1674 
havde den 32 arme, hvoraf dele dog mang-
lede.932 Siden 1678 omtalt som ophængt i midt-
skibet sammen med nr. 2, dog placeret vestligst 
(»nederst«) i forhold til denne.25 1826 nævnt 
som den anden krone i midtskibet. 38 Iflg. fig. 
479 i midtskibets 7. fag, nu i midtskibets 8. fag. 

En beslægtet, men noget enklere krone findes 
i Lyngå kirke (DK Århus 1780). 

2) (Fig. 516) 1630. 2x8 s-svungne lysearme, 
anbragt afvekslende med et tilsvarende antal 
pyntearme, formet som blomster med lang 
spids frøstol, øverst og nederst på balusterskaft. 
Herimellem er på skaftet yderligere otte pynte-

Fig. 516. Lysekrone (nr. 2), udført 1630 af Antoni 
Hollænder (s. 620). NE fot. 1994. - Chandelier (no. 2), 
made in 1630 by Antoni Hollænder. 
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arme, udformet som bladranker. Topfigur i 
skikkelse af en knælende engel, hvorover ring, 
sammensat af mandligt og kvindeligt havvæsen, 
begge med oprullede spiraler i stedet for arme. 
Stor, glat hængekugle. 

Kronen, som anslået vejede 11 lispund, blev 
anskaffet på kirkens bekostning. Antoni Hol-
lænder afregnede for selve kronen, hvortil kom 
udgifter 1630-31, dels til forfærdigelse, dels til 
staffering og forgyldning af en ophængnings-
kæde af jern med 24 led. Yderligere betaltes til to 
karle, som bar kronen og kæden til kirken, 
mens Hans ringer leverede små lys, og Lauritz 
grydestøber udførte en supplerende lysepibe. 
1678 var kronen, der siden 1694 er betegnet »kir-
kens lysekrone«, ophængt i midtskibet foran 
»korsdøren«, dvs. vest for korskranken i 4. 
fag.25 Ved tilkomsten af krone nr. 5 1695 flytte-
des den til nordre sideskib, hvor den ophængtes 
på en ny stang, skænket af Sille Risbrich, som 
havde bekostet en anden lysekrone som aflø-
ser.29 Før 1760 blev den ophængt på sin gamle 
plads i midtskibet og krone nr. 5 flyttet til søn-
dre sideskib, jfr. fig. 293.38 Nu atter i midtski-
bets 4. fag. 

3) (Fig. 517) 1694,29 skænket af Niels Buch-
holt, gift med Magdalene Jacobsdatter, enke ef-
ter hhv. Hans Jørgensen Friis og Thomas Bal-
thazar Freithof.933 Ti s-svungne lysearme bærer 
hver to lyseholdere, den ene med muslinge-
skalsformet dråbeskål; fastgjort til skaftets ne-
derste skive, afvekslende med ti pyntearme, 
hvoraf de øverste, ottetalssnoede arme krones af 
småspir. På stamme, sammensat af kugle og ba-
lusterled er foroven en topfigur, forestillende 
S. Peter med nøglen, nederst en tilspidset hæn-
gekugle med profileret knap. På hængekuglen er 
indskrift i graverede versaler med blomster og 
druer ved linjeskiftene og omkring årstallet: 
»Denne Huse-Krone som vaar tiltæncht og ud-
lovet dette Guds huus til prydelse af høyagtbar 
og velviise raadmand og handelsmand heri sta-
den S. Thomas Balthazar Freidthof og hans k. 
hustru S. Magdalena (flere bogstaver sammen-
skrevne) Jacobsdatter Holst (s og t sammenskre-
vet) haver den S. Qvindis efterlatte kiæriste 
Niels Buckholt herover deris begravelsested la-

Fig. 517. Lysekrone (nr. 3), skænket 1694 af Niels 
Buchholt (s. 621). NE fot. 1994. - Chandelier (no. 3), 
donated in 1694 by Niels Buchholt. 

det ophænge aar 1694«. Herunder er med til-
svarende bogstaver tilføjet: »Hans kjeriste Inger 
M. P. Grøne Wold 1696«, og ved siden af dette, i 
graveret kursiv med blomsterornamenter som 
skilletegn mellem de enkelte ord: »Saa Længe 
Noget Liys paa denne Krone tændis Skal deris 
Lyst til Gud og til hans Tempel kiendis De Selv 
ævindelig Skal for Guds Throne staa Som Klare 
himmel Lius med Ærens Krone paa«. 

Kronen var oprindelig ophængt i den smalle 
mandsgang, dvs. i søndre sideskibs 6. fag over 
for Freithofs begravelse og nærmest prædikesto-
len.934 Nu i midtskibets 6. fag. 

4) (Fig. 520) 1694, skænket af Johannes Poul-
sen og ophængt af broderen Hans Poulsen. Seks 
s-svungne lysearme med bladknopper og side-
skud, hver arm forsynet med tre lyseholdere, 
hvis skåle er formede som hhv. en muslingeskal 
og to flade, seksdelte blomsterkalke. Mellem de 
sidste er kvindefigur med kugle i den oprakte 
højre hånd, kort stav i venstre. Seks ottetalssno-
ede pyntearme, hver smykket med spir og pal-



622 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Fig. 518. Lysekrone (nr. 5), skænket 1695 af Jacob 
Bircherod og hustru Sille Risbrich (s. 622). NE fot. 
1994. - Chandelier (no. 5), donated in 1695 by Jacob 
Bircherod and his wife Sille Risbrich. 

Kronen, der faldt ned både 173129 og 1932931, 
har siden sin tilkomst været ophængt i korets 2. 
fag.935 

5) (Fig. 518), 1695, skænket af Jacob Birche-
rod og hustruen Sille Risbrich. 2x8 s-svungne 
lysearme med prydspir over akantusled, fæst-
nede hhv. til øvre og nedre led af den baluster-
og skivedelte stamme. Fra stammens midterste 
skive udgår syv pyntearme, formet som stili-
serede bladranker. Øverst ring og ørn, svarende 
til lysekrone nr. 4. Stor hængekugle med knap 
under fliget femblad. På kuglen indskrift i gra-
verede versaler; de enkelte ord er adskilt af fem-
delte blade: »Jacob Bircherod assessor (a og s 
sammenskrevne) i det kong(e)l(ige) consistorial 
doct(or) collegiou og theol(ogisk) profess(or) 
her paa steden med sin kjæriste hvstrve Sille Ris-
brich have foræred denne lyuse crone Guds kir-
che til prydelse og til en hvkommelse over deris 
forældris venners og eget graf- og hvilestæd blef 
her ophengt anno 1695«. 

Kronen var oprindelig ophængt i midtskibet, 
i kirkens 4. fag, hvor »kirkens krone« (nr. 2) 
havde hængt.219 1760 blev den flyttet til søndre 

met. Stamme, sammensat af kugle-og baluster-
led. Øverst ørn (Jupiters?) med udbredte vinger, 
hvorover bærering med led, tildannet som orm 
med hoved i begge ender. Stor hængekugle med 
spids, profileret knap. Om hængekuglen skrift-
bånd med reliefversaler på skraveret grund: 
»Velachtbar og fornemme unge mand salig Jo-
hannes Povelsøn fordum handelsmand i Ottense 
som døde den 21. may ano 1694 hafver gifvet 
Gud til ære oc kirken til prydelse denne lyuse 
crone saa oc rede penge 200 daller huor fore et 
jerne galleri omkring altared her i kircken er be-
kostet lyusecronen haf/ver hans broder Hans 
Povelsøn forneme handels/mand her i Ottense 
ladet ophenge paa sin egen bekostning anno 
1695«. 

Fig. 519. Lysekrone (nr. 6), formentlig identisk med 
krone skænket 1715 af rådmand Jørgen Hahn (s. 623). 
NE fot. 1994. - Chandelier (no.6), probably the chande-
lier donated in 1715 by alderman Jørgen Hahn. 
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Fig. 520. Lysekrone (nr. 4), skænket 1694 af Johannes Poulsen og ophængt 1695 (s. 621). NE fot. 1988. 
Chandelier (no. 4), donated in 1694 by Johannes Poulsen; suspended in 1695. 

sideskib og 1929 til nordre.936 Nu i søndre side-
skibs 7. fag. 

6) (Fig. 519), sandsynligvis identisk med 
krone, skænket af rådmand Jørgen Hahn 1715.29 

2x8 s-svungne lysearme, prydet med blade, til 
dels i gennembrudt arbejde, og dråbeskåle, for-
met som rosetter; placeret hhv. på øvre og nedre 
led af stammen, afvekslende med 2x8 prydar-
me. Yderligere otte prydarme er fæstnet til mid-
ten af stammen, der består af kugle-, baluster-
og skiveled. Hængering og topfigur i form af 
ørn, svarende til krone nr. 4-5. Glat hængekugle 
med knap under firblad. 

1826 ophængt som nr. 3 i midtergangen jfr. 
fig. 293, nu i nordre sideskibs 5. fag. 

7) (Fig. 521), 1758,29 skænket af Birte Marie 
Fabricius, enke efter Gørtz Gørtzen på vegne af 

Pernille Mule (†1756), enke efter professor Elias 
Naur. 2x8 s-svungne lysearme med akantusled 
og tværstillede sløjfer (de nederste); fæstnet til 
stammens øverste og nederste skiveled, afveks-
lende foroven med otte spir, forneden med otte 
(nu kun seks) pyntearme.937 Stamme med balu-
ster- og skiveled. Topfigur som nr. 2. Hænge-
kugle med knap. På kuglen graverede versaler 
og kursiv, afbrudt af krans med initialerne GFD 
og CLS for Pernille Mules mor, Gunder Focks-
datter (Witt) og dennes første mand, Christen 
Lauridsen (Lee) i dobbeltvåbenskjold: »Denne 
lyse crone som lector og professor Elias Naurs 
enke Pernille Mule havde tiltænct Ste Knuds 
kircke har arvingen Birte Marie Fabricivs sal 
Görtz Görtsens til samme brug givet og beko-
stet samt til samme med voxlius at forsiune saa 
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Fig. 521. Lysekrone (nr. 7), skænket 1758 af Birte Ma-
rie Fabricius (s. 623). NE fot. 1994. - Chandelier (no. 
7), donated in 1758 by Birte Marie Fabricius. 

Petersens tilsyn, er en kopi af en middelalderlig 
krone i Nørre Broby (Sallinge hrd., Svendborg 
amt).848 Seks lysearme med bladudløbere og 
kunstige stearinlys. Kegleformet skaft, øverst 
med siddende løve med højt løftet hale og op-
hængningsring på ryggen, forneden med løve-
hoved, gabende over ring med graverede årstal 
1895 og 1920. Ophængt i snoet jernstang over 
døbefonten. 

I konsistoriesalen hænger en nyere prismely-
sekrone, i våbenhuset en af Poul Henningsens 
koglelamper. 

Lysearme, 1875, udført af gørtler W. Hansen.940 

14 identiske arme, udformet som lysearmene på 
krone nr. 4. Vægpladen er erstattet af en ring om 
en kugle, hvorunder er anbragt en knap sva-
rende til knappen under hængekuglen på krone 
nr. 4. 

†Lysearme og -plader. 1620 nævntes fire lyse-
arme, der fæstnedes til pillerne af Peder murme-
ster, som også kalkede omkring dem, mens Ge-
vert maler udførte en malet indramning i form 
af løvehoveder, jfr. †kalkmalerier.29 1635 regi-
streredes seks lysearme, alle på pillerne, og 1674 

og familiens grav stedse at vedligeholde henlagt 
og skenkcket til kirken en capital af et hundrede 
rixdaler at betale efter hendes död da hun i le-
vende live selv besörger sligt af eller i steden for 
renten anno MDCCLVIII die Sancti Martini 
hvorom fundatzen skal findes i stiftskisten«. 

Kronen blev oprindelig ophængt i søndre si-
deskib,29 hvor den endnu hang 1929.938 I nordre 
sideskibs 7. fag. 

8) 1875, udført af gørtler W. Hansen. 2x8 s-
svungne lysearme med dyrehoved på midten, 
samt hueklædt profilhoved på den inderste op-
rulning.939 Adskilt af et tilsvarende antal prydar-
me, ligeledes med dyrehoveder. Balusterstam-
me, kronet af langhåret figur med højre hånd 
løftet og den venstre på (tomt) skjold; trepasfor-
met bærering. Glat hængekugle med profileret 
knap. I søndre sideskibs 5. fag. 

9) (Fig. 522), 1920, skænket af biskop Balslev i 
anledning af hans 25-års jubilæum.51 Kronen, 
der blev udført af gørtler Sørensen under Vilh. 

Fig. 522. Lysekrone (nr.9), 1920, skænket af biskop 
Balslev (s. 624). - Chandelier (no. 9), 1920, donated by 
the bishop Balslev. 
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Fig. 523. Udkast til kandelabre og gelænder ved kortrappen (s. 625). Tegning, antagelig af Vilh. Petersen i 
samarbejde med J. D. Herholdt. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Proposal for chandeliers and rails for the choir steps. 
Drawing, probably by Vilh. Petersen in collaboration with J. D. Herholdt. 

syv, hvoraf fem sad på pillerne, én var på prædi-
kestolen, mens den sidste omtaltes som værende 
i stykker (1680 henlagt ved alteret).25 1694 blev 
en »afbrudt« lysearm flikket og opsat på en pille 
ved bønderkvindernes stol.219 Indtil 1756 om-
fattede beholdningen stadig syv lysearme, 
hvoraf én leveredes 1727 af enken efter Hans 
Røy. 1758 solgtes 40 lyseplader (eller -skjolde) af 
blik; en aflang lyseplade af jern med to tapper, 
der under hovedistandsættelsen havde været 
brugt ved †Gråbrødre kirkes orgel, blev sat til 
salg samme år, men først solgt 1760. 1766 af-
hændedes fire ubrugelige lysearme, der siden 
1764 havde været henlagt på loftet over kon-
sistoriesalen.29 1821 fandtes iflg. inventariet kun 
tre lysearme, alle af messing; heraf var én på 
prædikestolen. 1832 nævntes 50 små træpiber til 
lys og 127 tilsvarende af blik (til stolestaderne?) 
foruden to pyramider af træ til at sætte lys på. 
1853-59 fandtes to lysearme af messing på org-

let. 1884 er smst. registreret to pyramider til 
gasblus.29 

†Lampetter. 1884 fandtes 14 trearmede gaslam-
petter i kirken.29 

Skitser til kandelabre (fig. 523). Blandt tegnin-
gerne fra restaureringen 1868-75 er et skitseblad, 
antagelig udført af Vilh. Petersen med forslag til 
kandelabre, udformet enten som syvarmede sta-
ger eller som stager, forsynet med krenelerede 
ringe til lyseholderne. En kandelaber med fem 
lyseholdere, skitseret som afslutning på kortrap-
pens gitterværk, skyldes formentlig Herholdt, 
jfr. s. 573. 

*Lyseslukker måske identisk med den i inven-
tarierne 1788-1875 omtalte,941 bestående af en 
205 cm lang, lakeret træstang, hvorpå er fast-
gjort en (lyse)tragt samt to klemmer, alt af jern. 
Formentlig kasseret, da lysekronerne 1875 æn-
dredes til gas. I Møntergården, Odense (inv. nr. 
519/1949). 
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A N D E T O P H Æ N G T , L I G B Å R E R E T C . 

NOTER s. 693. 

300 †hatteknager blev opsat 1899.38 

†Ligbårer. Fra 1671 er nævnt tre store og små 
ligbårer. De i alt tre bårer, fra 1678 alle karak-
teriseret som små, repareredes jævnligt.25 Af-
hændet 1751.942 En stor ligbåre, som udførtes 
1703 med henblik på biskop Kingos kiste, nåede 
lige at blive føjet til inventariet, før klokkeren 
1704 kunne meddele, at den var bortfjernet af 
Kingos enke. 1779 blev en sandsynligvis nytil-
kommen båre malet sort og forsynet med hvide 
lister, indskrift og fire englehoveder af maler 
C. F. Wegner. 1790 anskaffedes endnu en lig-
båre. Fra 1830 opregner inventarierne fire lange 
bænke med sort læderbetræk til brug i koret, 
sandsynligvis til kister, og 1867 nævnes endvi-
dere fire sortmalede bænke, som 1875, da an-
tallet var steget til seks, beskrives som begravel-
sestilbehør.29 Det var antagelig en af de sidste, 
som 1893 blev stafferet af August Behrends.38 

†Bårehimmel(er) eller baldakin(er)(?). 1671 og 
atter 1673 er anført nogle piller til at sætte op i 
lighuset, »når adelige lig bliver indsat«, antage-
lig benyttet til en eller flere bårehimle eller bal-
dakiner, placeret over kisten i forbindelse med 
den kirkelige bisættelseshøjtidelighed.943 

Jordpåkastelsesspade(r). 1) (Fig. 524), 1700'erne. 
48 cm langt, snoet skaft med endeknop, udskå-
ret som tovværksknob over bevikling. På dyve-
len to sømhuller, antagelig til fastgørelse af 
skovlblad. Fra 1830 er en jordpåkastelsesspade 
(denne?) registreret i inventariet; 1890 nævnes 
den dog som udgået(!).29 2) O.1900944, en 65 cm 
lang spade med messinglaf og tilhørende kob-
berbakke med bølget kant, begge placeret på et 
smedejernsstativ. 

To sorte †tæpper til brug ved jordpåkastelser i 
kirken blev anskaffet 1848.29 

T Å R N U R E 

NOTER s. 693 

Tårnur, udført 1899 af firmaet Bertram Larsen, 
København, støbejern. Gangværk med Deni-
sons gang samt kvarter- og timeslagværk. 
207x56 cm, 75 cm højt. Værket står på en ca. 85 
cm høj træstol. 1 1/4-sekundpendul af træ. Uret 
går en uge. I stokværket under klokkerummet i 
højde med de tre runde urskiver, der har blå 
bundfarve, sorte romertal og forgyldte visere. 

*Tårnur af smedejern, formodentlig udført o. 
1580 af sejermester Hans Madsen og iværksat af 
Brede Rantzau efter kongens ønske.945 Hage-
gang med kvarter-og timeslagværk. Akslerne 
ligger i hinandens forlængelse i fem lodrette tap-
hulsstivere. Rammeværket, 120x63 cm, 104 cm 
højt, er samlet med kiler. Den nedre og øvre 
vandrette ramme er helt ensartede og er samlet 
til et hele med nitter. I alle hjørnerne er der støt-
testivere (fig. 526). Der er otte lodrette stivere, 
stående på udadbøjede ben. Fire af hjørnesti-
verne er fæstnet på en påfaldende måde, idet 
rammerne går igennem de lodrette stivere og 
afsluttes med profilerede skråkanter. Desuden er 
hjørnestiverne foroven afsluttet med en slags 
konsol med et hul i midten. Utvivlsomt har der 
været en pyntetop, en »blomst«.946 

I den ene ende af uret ses gangværket, i mid-
ten kvarterslagværket og i den anden ende ti-
meslagværket. Der er stokkedrev overalt. De tre 
snorevalser er af træ med vinkelformede spær-
hager samt vinkelret optræksgear med flyttelige 
aksler til svinget. Gangværket har mellemhjul 
og ganghjul af bronze, mens hagen er af jern. 
Gaffel; ca. 205 cm langt jernpendul med linse, 
anbragt mellem gangværket og kvarterslagvær-
kets taphjulsstivere, kun 3,5 cm fra hinanden. 
Oprindelig har der kun været en stiver med tap-
lejer, fælles for gangværk og kvarterslagværk; 
denne er endnu i behold og fungerer stadig som 
lejer for kvarterslagværkets aksler. På denne sti-
ver ser man spor af det oprindelige arrangement 

Fig. 524. Skaft, antagelig fra jordpåkastelsesspade, o. 
1700 (s. 626). NE fot. 1995 - Handle, probably from 
spade for the sprinkling of earth on coffins. 
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med spindelleje og ganghjulsbøjle. På et tids-
punkt har man erstattet spindelgangen med ha-
gegang, og man har da fundet det rigtigst at 
anbringe pendulet inde i selve værket mellem de 
to taplejestivere. 

Udløsning for kvarter- og timeslagværk er 
dobbeltsidig og konventionel. Kvarterslagvær-
kets vindfang har fire vinger anbragt på vind-
fangsakslen (fig. 526). Slagskive på blindfælgen. 
Timeslagværkets slagskive er anbragt udvendig 
på rammen, med indvendige tænder og profi-
leret nav. Vindfangets blade har form som an-
sigter (fig. 525). 

Urværket repareredes ofte,947 senest 1866-71 
ved urmager H. Th. Andersen, og der opsattes 
viserværker til skiverne med time- og minutvi-
sere.769 Disse er endnu bevaret tillige med selve 
urværket,948 som stod i tårnet, efter at det nu-
værende ur blev opsat. Senere kom det til Møn-
tergården, Odense (inv. nr. 297/1964). 

†Urskiver. En urskive nævnes tidligst 1624-25, 
udført af Ernst snedker og malet af Jens maler, 
mens Steffen murermester opsatte den på tårnet; 
den blev fastholdt med otte jernankre af Jacob 
smed. Anders Christoffersen bragte det for-
nødne tømmer til kirken. 1632 opsatte Daniel 
sejermester en ny urviser.29 En indvendig ur-
skive omtales 1687, idet en stang fra sej erværket 
til viseren måtte repareres, da en sten fra hvæl-
vingen faldt ned og sønderslog stangen (ak-
slen).219 1694 malede og stafferede Johan Zacha-
riassen Getreuer urskiven mod klosteret og vi-
seren inde i kirken29, og 1722 blev den store ud-
vendige urskive og viser malet af Johan Daniel 

Fig. 525. Blad fra vindfang, formet som ansigt (s. 
627). Detalje af fig. 526. HS fot. 1993. -Fly vane in the 
shape of a face, from the tower clock. 

Fig. 526. *Tårnur, formentlig udført o. 1580 af sejer-
mester Hans Madsen (s. 626). Møntergården, 
Odense. HS fot. 1993. - *Tower clock, probably c. 1580 
by clockmaker Hans Madsen. 

Getreuer. Ved et syn 1748 ønskedes den udven-
dige urskive malet og forsynet med de konge-
lige cifre og årstal; viseren blev fornyet af Her-
man Jansen 1754-56. 1788 foretoges store æn-
dringer, udført af klejnsmed Hans Ottesens 
enke; der opsattes tre urskiver på tårnet. 1804 
betaltes maler Hørlin for at staffere tre urskiver 
med sort og hvidt, mens viserne forgyldtes.29 

1821 nævnes »solskive med kobbervisere af en-
gelsk tin«, og 1850 males urskiven på tårnets 
nordside med sort og perlefarve, hvide tal og 
forgyldt viser.686 Den indvendige, forsvundne 
urskive, der var anbragt under orgelpulpituret i 
midtskibets vestende, ses på fig. 295. 

†Ure. 1674 nævner inventariet i konsistoriet en 
sejerværksviser og en solskive, der skal have 
været brugt i Kongens sal på Odensegård.219 

1702 omtaltes sejerværk, der tilhørte kirken og 
opbevaredes hos klokkeren. Formodentlig er 
der tale om det samme ur, som 1703 nævntes 
med en kobberplade med tilhørende blylod og 
reb, utvivlsomt et vægur med lod. Uret, der 
1713 repareredes med lod, ny skive og rund 
kobberviser, måske med en »sol«, var en gave 
fra Anna Brahe (jfr. også s. 422). Senest nævnt 
1776.29 1785 anskaffedes et 24-timers urværk i 
futteral, omtalt 1830 som et stueur og senest re-
gistreret 1866. 
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Fig. 527. Klokke nr. 1, med årstallet 1300(?) (s. 628). 
NE fot. 1994. - Bell (no. 1), probably cast in 1300(?). 

K L O K K E R 

NOTER s. 694 

Domkirken savnede middelalderen igennem et 
tårn, der kunne danne en monumental ramme 
om dens klokker, jfr. bygning. Mulige ophæng-
ningssteder for kirkens to kendte middelalder-
klokker (nr. 1 og †nr. 1) kan have været i †tag-
ryttere over såvel vestfacaden som langhuset 
(jfr. s. 280).949 

Da Christian III i november 1558 formanede 
prioren til at fuldende et tidligere påbegyndt 
tårn, understregedes det tillige, at stormklokken 
(nr. 2) og »kirkens andre klokker« skulle op-
hænges heri.950 Formentlig sigtede kongebrevet 
til det aldrig færdiggjorte tårn over nordre side-
skib (s. 283), hvilket forklarer, at stormklokken 
i første omgang flyttedes fra det nedrivnings-
dømte S. Albani tårn til tårnet ved †Gråbrødre 
kirke, der 1540 havde overtaget †S. Albani sogn 
(s. 81).29 Odense by bevarede sin ejendomsret 
over klokken frem til 1684.951 

Foruden stormklokken fandtes i tårnet i 
1600'ernes slutning tre klokker (nr. 1, nr. 3 og 

†nr. I).952 Hertil kom før 1721 endnu en klokke 
(†nr. 3) i det lille spir over østenden.7 Dette spir 
blev tilsyneladende delvis nedbrudt 1763 og var 
under alle omstændigheder fuldstændig fjernet 
1789 (jfr. s. 280). 1767 registrerede DaAtlas fem 
klokker, hvoraf to var skænket 1730 af borgme-
ster Andreas von Bergen. Begge kan være om-
støbt af ældre klokker (†nr. 1 og †nr. 3), og an-
tagelig blev begge igen støbt om til nye klokker 
(nr. 4 og 5). En række af klokkerne har haft 
forskellige betegnelser. Generelt gælder det dog, 
at flere af benævnelserne er usikkert overleveret. 

1956 blev der installeret elektrisk ringning,953 

og 1991 gennemgik både klokker og klokkeop-
hæng en større istandsættelse ved arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen i samarbejde med ingeniørfirmaet 
J. Surlykke Petersen.954 

1) (Fig. 527) med årstallet 1300(?), måske støbt 
eller skænket af Adam(?). Tvm. 109 cm. 

Om halsen latinsk indskrift i reliefmajuskler: 
»O rex glorie xpe veni cum pace anno milleno 
treceno nep pedenoto« (O, ærens konge, Kri-
stus, kom med fred, år 1300(?) (...)).955 To par 
lister indrammer hele indskriften på nær det sid-
ste ord, anbragt under selve begyndelsesordene, 
mens tre prikker adskiller ordene i indskriftens 
første del. Et bladkors, et støber- eller pilgrims-
mærke(?), indleder og afslutter skriftbåndet. 
Også klokkehuen bærer som noget usædvanligt 
en latinsk majuskelindskrift, hvis ord ligeledes 
er adskilt af prikker: »Petrus et Pavl erit dictvm 
in gavdia« (Peter og Paulus være hilsede i 
glæde).956 På legemet læses under ordene »nep 
pedenoto» navnet Adam i reliefmajuskler. Dette 
kan tolkes som en henvisning til enten selve 
klokken, støberen, giveren eller måske til klo-
sterets prior.957 Ved overgangen fra legemet til 
slagringen er tre lister. 

1624 fik klokken en ny stang til hammeren; 
1639 forbedredes klokkestolen (hertil?), mens 
skaglen 1685 fik nyt beslag. 1702 istandsattes 
kneblen, og 1727 repareredes træværket (ved 
klokkestolen).29 

Klokken har haft flere betegnelser, således 
»kvartérklokken« (campana quadrantaria)87, 
»tolvklokken«,957 »tolv- eller lektieklokken«958 

og »Adamsklokken«.957 
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Ophængt i slyngebom af eg med aftrapning 
markeret ved volutter. 

2) (Fig. 528), omstøbt 1597 af Jens Hansen i 
Sørby af ældre klokke, oprindelig hidrørende 
fra †S. Albani kirke, men på et tidspunkt efter 
1558 (eller muligvis allerede o. 1540) og indtil o. 
1618 opsat i †Gråbrødre kirke (se ovf.). 128 cm i 
tvm. 

Om halsen tolinjet, listeindrammet indskrift i 
reliefversaler: »Hellig Trefoldighed[z] klocke 
heder ieg lens Hansøn i Sørby støbte mig til en 
stormklocke Othense by til aere oc gafn saa 
støbte hand mig i Iesv nafn«. Over og under 
indskriften er korsblomstfriser, mens ord og en-
kelte ordgrupper afgrænses af franske liljer. 
Umiddelbart herunder læses med reliefversaler: 
»C.S. G.H. a(nn)o MDXCVII G.S.O.P«; også 
her ses liljer som skilletegn samt efter hhv. C.S. 
og G.S.O.P. medaljoner, hvori øverst er en en-
gel(?) med halvcirkulært skriftbånd(?), nederst 
en pelikan, der hakker sig selv i brystet - et vel-
kendt Kristussymbol. Efter den sidste medaljon 
følger først trelinjet versalindskrift, atter med 
liljer som skilletegn: »Mester M. H. Jacob 
M(adsen) bisp i Fyen«, derpå »MH« (sammen-
skrevet), en pelikan under favnende engel(?) og 
endelig et bomærke, formet som et kors på en 
trekantet høj med bogstaverne »S« og »P« ud 
for korsarmene. Ved overgangen fra legeme til 
slagkant er tre lister og på slagkanten atter tre. 
Hankene er udformet som skæggede mandsho-
veder. 

Klokken, der som indskriften siger, var støbt 
som stormklokke til byens brug, dvs. til vars-
ling af krig, brand og andre ulykker, var som 
ovf. omtalt ophængt i †Gråbrødre kirkes tårn, 
før den o. 1618 flyttedes til S. Knud. Dette ar-
bejde, som varetoges af Mads Hansen Dyrebar, 
omfattede bl.a. flytning af klokkestolen og af 
den store hammer, omlægning af ankrene og 
fornyelse af akslen. Hammeren skulle endvidere 
ændres, et arbejde, som Niels bøssemager frem 
til 1623 blev betalt for. Allerede 1621 havde 
begge byens dragere dog fået løn for at ringe 
med stormklokken.29 

1684 var Odense by kommet til at stå i gæld 
til kirken og så sig i den anledning nødsaget til at 

Fig. 528. Stormklokken (klokke nr. 2), omstøbt 1597 
af Jens Hansen i Sørby (s. 629). NE fot. 1994. - The 
tocsin (bell no. 2), recast in 1597 by Jens Hansen. 

afgive den 10 skippd. tunge stormklokke, der 
ifølge et brev af 3. dec. havde kostet byen 74 rdl. 
bare ved sin omstøbning (i 1597).959 Men klok-
ken bevarede sin funktion og ringede fremdeles 
»af vagt og på vagt, aften og morgen«; desuden 
brugtes den til markering af højmesse, hellig-
dage og begravelser. Taksten for sidstnævnte 
tjeneste var i 1682 1 rdl,219 i 1700'ernes begyn-
delse det dobbelte.960 Klokken, der 1744 hang i 
samme stol som nr. 3, blev kort herefter om-
hængt.769 

Ophængt i slyngebom af samme type som nr. 
1. 

3) (Fig. 529), omstøbt 1622 af ældre klokke 
(†nr. 2). 60 cm i tvm. 

Om halsen er listeindrammet indskrift i relief-
versaler: »Denne klocki hafver lens Moenson oc 
Frederick Amerbach kircke wergi til S. Knpd(!) 
ladt omstove Aar 1622«. Over indskriften ud-
visket akantusbort og nedenunder bort med 
nedadvendte blade. På legemet initialerne 
»I.M.« (for Jens Mogensen Rosenvinge) og vå-
benet for slægten Rosenvinge, på den anden side 
»F.A.B.« (for Frederik Ammerbach).961 Ved 
overgangen fra legeme til slagkant tre lister. 

Klokken betegnedes »femklokken«87 eller »ti-
klokken«958 og anvendtes - i det mindste i 

Danmarks Kirker, Odense 41 
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Fig. 529. Klokke (nr. 3), omstøbt 1622 (s. 629). NE 
fot. 1994. - Bell (no. 3), recast in 1622. 

1700'ernes begyndelse - ved ringning kl. 5, 10 
og 17 samt ved prædikener.957 

Ophængt i slyngebom af samme type som nr. 
1, omend kun med ét trin. 

4) (Fig. 530), omstøbt 1767 af Michael Carl 
Troschell i København af ældre klokke(r) (†nr. 3 
og muligvis †nr. 5). Tvm. 45 cm. 

Om halsen liste- og akantusindrammet ind-
skrift i reliefversaler med rudeornament mellem 
ordene: »Soli deo gloria me fecit M. C. Tro-
schell«. På legemet fire linjer reliefversaler: »Aar 
1767 blev denne leitze-klokke omstøbt«. På 
slagkanten tre lister over bladbort. 

Klokken bar ligesom sin(e) forgænger(e) be-
tegnelsen »lektieklokken« eller »gymnasieklok-
ken«. Af Mumme desuden kaldt »étklokken«.962 

Den kan være identisk med den ene af de to 
klokker, nævnt i DaAtlas som skænket 1730 af 
borgmester von Bergen;963 samtidig kan den 
være omstøbt af den ældre lektieklokke (†nr. 3). 
Klokken har muligvis en kort tid været ophængt 
i det lille spir over kirkens østende, der først 
synes helt fjernet 1789. 

Ophængt i slyngebom af samme type som 
klokke nr. 3. 

5) (Fig. 531), omstøbt 1873 af Mathias Peter 
Allerup, Odense af ældre klokker (†nr. 1 og †nr. 
4). Ved den seneste omstøbning øgedes vægten 
med 40 pd., ligesom en ny støberindskrift på-
sattes. Tvm. 110 cm. 

Om halsen på klokken, der i formen antagelig 
kopierer sin forgænger, er en listeindrammet, 
todelt indskrift i reliefversaler: »Gloria deo in 
excelsis anno 1730« og »omstøbt af M. P. Al-
lerup 1873«; som skilletegn ses stjerner. En mæ-
anderbort og en bort med nedadvendte blade 
indrammer indskriften. På legemets ene side 
kronede spejlmonogrammer for Frederik IV og 
dronning Anna Sophie over rankebort. På den 
anden side et skjoldlignende felt, dannet af 
blomster. Heri elleve linjer reliefversaler under 
lilje: »Borgemester Andreas von Bergen raad-
mand Hans Povelsen Jørgen Hahn Christian Ul-
rik Bles haver ladet denne klocke støbe ved 
Henrik Tessin / udi Kjøbenhavn aar 1728«. Ved 
overgangen fra legeme til slagkant tre lister og 
på slagkanten to. Hanke udformet som løveho-
veder. 

Fig. 530. Klokke (nr. 4), omstøbt 1767 af Michael 
Carl Troschell, København (s. 630). NE fot. 1994. -
Bell (no. 4), recast in 1767 by Michael Carl Troschell, 
Copenhagen. 



KLOKKER 631 

Ophængt i slyngebom af samme type nr. 1. 
Omstøbte klokker, †1) 1410. Indskrift i leonin-

ske heksametre for de to første linjers vedkom-
mende: »Fecit contundi me fr(ater) Adamqu(e) 
refundi/ omni nempe die missam resonabo Ma-
rie. An(no) D(omini) 1410« (Broder Adam lod 
mig slå i stykker og omstøbe. Hver dag skal jeg 
lyde for Marias messe. Det herrens år 1410).964 

Klokken, der betegnedes »langklokken« og 
»syvklokken«, istandsattes 1681 og 1694.965 Alli-
gevel revnede den få år efter, så den ikke kunne 
ringes, men bidrog dog stadig ved kimningen.7 

1727 blev den sendt til klokkestøber Henrik Tes-
sin i København for at blive omstøbt, et arbejde, 
der dog trak så meget ud, at kirken overvejede 
at engagere en anden klokkestøber (jfr. †nr. 4). 

†2) En ældre klokke blev 1622 omstøbt til den 
nuværende nr. 3. 

†3) En klokke nævntes 1682952 og endnu før 
1721 som ophængt i den lille spir i øst. Klokken, 
der betegnedes »lektieklokken« og anvendtes til 
ringning i forbindelse med Gymnasiets under-
visningstider, var forsynet med en indskrift, 
som dog ikke er registreret.7 1721 blev klokke-
stolen gennemgribende renoveret af tømrer 
Holger Hansen.29 Klokken kan o. 1730 være 
omstøbt til †nr. 5. 

†4) 1730, omstøbt af †nr. 1 og skænket af An-
dreas von Bergen.963 Arbejdet udførtes af Hen-
rik Tessin i København (jfr. ovf.), og det kan 
være til denne eller †nr. 5, regnskaberne 1732 og 
igen 1737 registrerede udgifter til ophejsning.29 

Klokken var forsynet med en indskrift (se nr. 5) 
og omstøbtes 1873 til nr. 5. Vægten var da 1568 
pd.38 Klokken betegnedes af Mumme »toklok-
ken«. 

†5) 1730, skænket af Andreas von Bergen.963 

Klokken, der alene nævnes af DaAtlas 1767, kan 
være omstøbt af †nr.3 og atter være indgået i 
fremstillingen af nr. 3. 

Et uspecificeret antal ur-klokker til at angive 
urslagene inde i kirken (jfr. f.eks. DK Ribe 519) 
blev 1757 opsat i et klokkehus og istandsat af 
urmageren.29 

Af de to klokkestole kan den nordre, hvori 
hænger klokke nr. 2-3 samt (fra 1834) 4, rumme 
træ fra før 1619, da stormklokken, med »klocke-

Fig. 531. Klokke (nr. 5), omstøbt 1873 af Mathias 
Peter Allerup (s. 630). NE fot. 1994. - Bell (no. 5), 
recast in 1873 by Mathias Peter Allerup. 

werck offuer klockewerck« blev flyttet til 
S.Knud. 9 6 7 Den består af to afdelinger, dannet 
ved tre to fags-vægge med dobbelt kors, som 
hviler på de nord-syd-gående lejebjælker. Hver 
af væggene støttes i længderetningen af to skrå-
stivere, hvoraf den nordre ind mod væggen dog 
er beskåret. Også på den tværgående led er kraf-
tige skråstivere, der ligesom stolen understøttes 
af bjælker fra tagværket. Stolens ældre forbin-
delse med ydermurene blev afbrudt 1870, da tår-
net angiveligt tog skade af bevægelsen ved ring-
ningen. Den søndre stol, hvori hænger klokke 
nr. 1 og 5, er sandsynligvis opsat af tømrerme-
ster Truels Lund i 1750'erne.968 Stolen, udført af 
øjensynlig flere gange genanvendt egetømmer 
med en nummerering, angivet med øksehugne 
mærker (nu i tilfældig rækkefølge), har to brede 
fag, afstivet i længderetningen øst-vest ved kors 
og flankerende et smalt fag med vandret bjælke. 
Hjørnerne støttes af skråstivere i begge retnin-
ger. 

Klokkespil, opstillet 1988.969 Spillets 48 klok-

41* 
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ker (hvoraf den største er 128 cm i tvm.), er 
støbt af Petit og Fritsen i Aarle-Rixtel, Holland. 
Samtlige klokker har versalindskrifter, flankeret 
af dobbeltbånd om halsen. På den største ses: 
»Vi støbtes til Sct. Knuds kirke i Odense i året 
1988 af Petit & Fritsen i Holland. Vi skænkedes 
af A.P. Møller og hustrus Fond i anledning af 
tusindåret for bispedømmet og Odense by«; de 
øvrige har en efter størrelsen afpasset del af den 
første linje. De tre største klokker har endvidere 
tolinjers versalindskrifter på legemet, alle strofer 
af salmer, forfattet af personer med tilknytning 
til Odense: 1) »Vi samles for dit åsyn her, O Gud 
dit Ord at høre« (Den Danske Salmebog 379; Ja-
cob Ramus 1782), 2) »Kom sandheds Ånd og 
vidne giv, at Jesus Kristus er mit liv« (Den Dan-
ske Salmebog 258; Thomas Kingo 1699) og 3) 
»Og lovsang skal stige med tak fra de små, som 
arv i Guds rige med Jesus skal fa« (46 salmer nr. 
789, K. L. Aastrup 1962).970 

Den automatiske spillefunktion styres af en 
computer på orgelpulpituret. Instrumentet er 
placeret i spirets lanterne, og det spilles fra et 
stokklaviatur i spirets nederste stokværk.971 

*Klokkespil, opstillet 1936.972 Spillets 12 klok-

ker (hvoraf den største er 96 cm i tvm.) er støbt 
af Jysk Jernstøberi i Brønderslev 1935. Spille-
tromlen er udført af Julius Bertram Larsen i Kø-
benhavn 1936 med automatisk forskydelig vip-
pearms-slæde, der aktiverer fire permanent ind-
kodede melodier.973 Instrumentet kunne både 
anslås af urværket og spilles fra et stokklaviatur 
med overdimensionerede claves (tangenter). 

Klokkerne har versalindskrifter flankeret af 
rammelister om halsen; på de ti mindre: »Inger 
og Th. Andersen«, på de to store desuden hen-
holdsvis: »Mand i vrimlen, mærk mit bud, glem 
ej himlen, frygt din Gud« og »Med malmens 
røst jeg melder trøst til sjæle i vor by, fra gry til 
kvæld Guds naades væld gør livet rigt paany«. 
Støberiets bomærke markerer indskrifternes be-
gyndelse og slutning på alle klokkerne undtagen 
på den sidste af de store, hvor bomærket er pla-
ceret på skillepunktet, men under rammeli-
sterne.974 

Spillet var placeret med klokkerne i tårnets 
vestre glamhuller i urkammeret og i stokværket 
herover. I urkammeret stod ligeledes tromle og 
stokklaviatur. 1991 opstillet i Dansk Klokkemu-
seum i Hammelev.975 

Fig. 532. *Løvehoved fra postamentfelt af *(†)prædi-
kestol, 1591, o. 1757 opsat i Rørup kirke, (s. 577). 
Kalundborg Museum. NE fot 1987. - *Lion head from 
lower panel of *(†)pulpit, 1591, partly remounted in Rø-
rup Church, c. 1757. 
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N O T E R TIL I N D L E D N I N G E N 

1 En samlet fortegnelse over kilder og indberetninger 
til domkirkens beskrivelse følger efter omtalen af 
gravminderne. Redaktionen af inventaret er afsluttet 
februar 1995. 
2 En almindelig oversigt over det anvendte utrykte 
og trykte kildemateriale findes s. 55f. og 60f. En de-
taljeret fortegnelse følger efter beskrivelsen af grav-
minderne. En litteraturoversigt med forkortelser 
vedr. såvel Odense amt generelt som Odense bys kir-
ker specielt ses s. 56f. og 60f. 
3 Biskop Jacob Madsens visitatsbog, affattet i hans 
embedstid 1588-1606, rummer kun fa og sparsomme 
oplysninger om stiftets hovedkirke, j f r . Jacob Madsen, 
passim. 
4 Jfr. LAFyn. Kirkeinspektionsarkiv, Odense S .Knud. 
(1569) 1618-1844. Hovedregnskabsprotokol (herefter: 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.) og (1604) 1618-
1913. Regnskaber (herefter: LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.). De bevarede kirkeregnskaber for S. Knuds 
kirke kendes først fra 1618, da domkirken overtog det 
tidligere S. Albani sogn, der midlertidigt var henlagt 
til Gråbrødre kirke (s. 79). Med overtagelsen fulgte 
de ovennævnte regnskabsbøger, hvis første knap 50 
år rummer regnskabsoplysninger vedr. Gråbrødre 
kirke. Det er derfor urigtigt, når oplysninger før 1618 
tages til indtægt for S. Knuds kirke, jfr. Odense bys 
historie 2, 1984, 112f., specielt tabel fig. 4.1 og 4.6. 
Senere rgsk., der supplerer Kirkeinsp.ark. er Fyns 
Stiftsøvrighedsarkiv. Odense S. Knud. 1812-1901. 
Regnskaber (herefter: LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.) . 
5 Domkirken er ikke nævnt i præsteindberetninger til 
Ole Worm 1623, jfr. PræsteindbWorm. Derimod er et 
uvurderligt materiale i 1670'erne indsamlet af brød-
rene Jens og Jacob Bircherod, en registrering af oden-
seanske monumenter med hovedvægten på kirkernes 
gravminder og deres indskrifter, vel tænkt som en 
parallel til Peder Hansen Resens »Inscriptiones Haff-
nienses« fra 1668. En planlagt publicering af samlin-
gen, der tillige omfattede en række tegninger, hvor-
efter kobberstik var udført, synes afbrudt af brødre-
nes øvrige studier og Jacob Bircherods tidlige død 
(1687). Det håndskrevne materiale suppleredes og vi-
dereførtes af andre langt ind i 1700'erne, som det 
fremgår af talrige afskrifter. En række af disse har på 
titelbladet årstallet 1679, hvilket principielt kan be-
tegne tidspunktet for en første redaktion af samlin-
gen. En sammenfattende undersøgelse af samtlige be-
varede Bircherod-manuskripter synes aldrig foreta-
get. Den antagelig ældste version findes i KglBibl. 
NyKglSaml 4646, 4°, der ifølge titelbladet har tilhørt 
Maria Rosenvinge, vel en efterkommer af sognepræst 
Jens Rosenvinge i Vissenbjerg, som arvede en del af 
sin morbror, Jens Bircherods efterladenskaber. 1734 
omtalte historikeren Jens Gram, hvordan han havde 

haft lejlighed til at låne Rosenvinges »Inscriptiones 
Otthinianiæ«, måske denne udgave(?). Håndskriftets 
sider er dog en række steder fejlagtigt sammenheftet. 
En gentagelse af dette er NyKglSaml 739a, 4°, skrevet 
tilsyneladende med samme hånd og med korrekt pa-
ginering, omend tegningerne her er langt mere sum-
mariske. Håndskriftet hidrører fra P. F. Suhms ma-
nuskriptsamling. En sammenskrevet udgave, forsy-
net med 42 kobberstik og for gravmindernes antal 
suppleret indtil 1728, er »Monumenta et Inscriptiones 
Othinienses uberioribus Historicis et Genealogicis il-
lustratæ notis 1679«, KglBibl. Thott 1426, 4 der er 
forsynet med en tilføjelse i nevøen, landsdommer Ja-
cob Bircherods hånd (her: Bircherod, Monumenta). 

En halv snes år før brødrene Bircherod indledte 
Peder Hansen Resen indsamlingen til sit landsdæk-
kende atlas, der for den fynske dels vedkommende 
først synes færdigredigeret o. 1685, jfr. Resen, Fyn 
26. Heri er et udvalg af domkirkens inventar og grav-
minder beskrevet. 
6 Herom vidner de talrige afskrifter efter Bircherods 
Monumenta, jfr. manuskripter i KglBibl, omtalt i 
Emil Gigas, Katalog over Det store Kongelige Biblioteks 
Haandskrifter I, Kbh. 1903, 231f. samt på RA. Topogra-
fisk samling, VI F 10. Dette er afskrevet o. 1800 og 
fmdes i kopi i N M , hidrørende fra Vedel Simonsens 
eje. 
7 S. Knuds kirke er ikke omtalt i de bevarede præ-
steindberetninger fra 1706-07, jfr. LA.Fyn. Topogra-
fica 6. Udskrift af de af Stiftets Præster i henhold til 
Stiftsøvrighedens Befaling af 22. okt. 1706 indgivne 
Beretninger om kirkerne og disses Antikviteter (an-
tagelig samtidig afskrift heraf i KglBibl. GlKglSaml 
2351, 4°). Ej heller i præsteindberetningerne til Jessen, 
Thurah og Danske Atlas, jfr. LAFyn. Topografica 3. 
Indberetninger til Jessen, Thurah og Danske Atlas, 
1743-71, i KglBibl. Kall 377 I-II, 4°. Copie af Be-
skrivelse over Kirkerne og Herregaardene i Fyen og 
Laaland af Sognepræsterne til General Major og Hof-
bygmester de Thura, forfattet 1755 eller i NM Lauritz 
de Thura, Beskrivelse over Sjælland og Fyn. 

Enkelte vigtige notater findes i et manuskript, an-
giveligt hidrørende fra Christen Klokker (vel Chri-
stenjensen, †l721), jfr. afskrift i N M , Beskrijfuelse paa 
nogle Monumenter som findis udi Graabrødre Kirke i 
Odense, indsendt 1820 af kirkesanger Faaborg. Kort-
fattede omtaler af domkirken ses hos Jacob Bircherod 
den yngre, jfr. hans Odensebeskrivelser i KglBibl. 
Additamenta 161, fol. Beskrivelse over Byen Odense 
og dens Antikviteter, 1730 (her: Jacob Bircherod), samt 
NyKglSaml 184, 8°, Topographia Ottoniensia. Endvi-
dere anonym (formentlig Lauritz Luja), Om St. Knuds 
Kirkes, Klostres og de Latine Skoelers i Odense Første 
Begyndelse og Opkomst, Odense 1726; Janus Aagaard, 
Historica Descriptio Othiniæ Civitatis Fioniæ, Kbh. 
1737-38, HofmFund V, 94, samt Da Atlas III og VI. 
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Endelig i beskrivelsen af Odense bys kirker i manu-
skript, nedskrevet af domkirkens klokker, Morten 
Kisbye (†1799), Odense Universitetsbibliotek. 
8 Ringes pennetegnede udkast til litografierne findes i 
NM (jfr. fig. 468). Farvelagte (samtidige?) versioner 
af litografierne ses i domkirken (fig. 295). 
9 Jfr. Mumme 1844 og Vedel Simonsen 1842-44. En kro-
nologisk fortegnelse, specielt med domkirkens histo-
riske data frem til 1830, er samlet af sidstnævnte i den 
håndskrevne Samlinger til Odense By's Historie II, 
1832, i N M . Denne rummer samtidig, anført under 
året 1811, Vedel Simonsens fyldige beskrivelse af kir-
ken, dens inventar og gravminder. 
10 Jfr. Lauritsen samt Damgaard, »Restaurationen«. 
Nyttige oplysninger om kirkens inventar i dette år-
hundrede findes i Hans Rasmussen, Sct. Knuds Kirke i 
Odense. Vejledning for Besøgende, Odense 1903 (med 
reviderede udgaver 1913, 1927 og 1934) og Richard 
G. Nielsen, Odense Sankt Knuds kirke, Odense 1986 
med detaljeret litteraturoversigt. 
11 Om Lunds domkirkes kirkeskat, jfr. Göran Axel-
Nilsson, Thesaurus Cathedralis Lundensis. Lunds dom-
kyrkas medeltida skattsamling, Göteborg 1989. Jfr. for 
Roskilde, Ribe og Vor Frue i København DK 
KbhAmt 153f., Ribe 400f. og KbhBy I, 37f. 
12 ÆldDaArkReg V,1, 202. 
13 ÆldDaArkReg V,1, 203-4. 
14 Jfr. Tage E. Christiansen, »De gyldne altre I. Tam-
drup-pladerne«, ÅrbOldkHist 1968, 197f. 
15 Ælnoths Krønike, udg. Erling Albrechtsen, i Knuds-
Bogen 39. 
16 FyAktst 66. 
17 ActaPont nr. 3104 (10. maj 1488). 
18 Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7). 
19 Jfr. Engelstoft, Sognehistorie 38f. 
20 KancBrevb 10. jan. 1559 med befaling til rigsråd Jør-
gen Lykke om at undersøge, hvor i S. Knuds kirke 
kongens begravelse kunne være, enten i koret eller i 
kirken. 
21 Engelstoft, Sognehistorie 44. 
22 KancBrevb 17. april 1578. En tilsvarende ordning 
blev samme dag fastlagt for S. Nikolaj kirke i Køben-
havn. 
23 KancBrevb 28. sept. 1581. 
24 Domkirken må næsten uundgåeligt have været be-
rørt ligesom de kongelige bygninger i og ved 
Odense, bl.a. S. Knuds kloster, hvor størstedelen af 
inventaret var forsvundet, jfr. Odense bys historie 3, 
13f. Beklageligvis mangler kirkens regnskaber fra pe-
rioden, ligesom centrale kildegrupper fra magistrats-
arkivet (således rådstuebøgerne, tingbøgerne, samt 
kommissionsakterne vedrørende ødelæggelser af pri-
vate ejendomme i byen). 
25 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk. 
26 Frederik V's Odensebesøg og dets konsekvenser er 
beskrevet af G. L. Wad, »Kong Frederik den Femtes 

Besøg i Odense 1748 og dets Følger«, FyFort IV, 
1924, 134-175. Se desuden Odense bys historie 5, 150f. 
27 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager 1722-1806. 
Brev (kopi) af 27. maj 1748 fra J. L. Holstein til Stifts-
øvrigheden. 
28 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Overslag af 24. okt. 
ved murermester Gotfried Groehmann, 24. okt. ved 
snedkermestrene J. Sørensen og Hans Eidorph, 
24. okt. ved billedhuggeren Herman Jansen, 25. okt. 
ved smedemester Peder Jørgensen, 28. okt. ved ma-
lermester Christian Hviid og 29. okt. ved tømrerme-
ster Truels Lund. 
29 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
30 RA. DaKanc D 2 4 og 25. Fynske og smålandske 
Tegneiser samt koncepter til samme, 1752, nr. 20. 
Brev af 5. april 1752 fra magistraten. 
31 RA. DaKanc D24-25. Fynske og smålandske Teg-
neiser 1753 samt koncept nr. 23 til samme. 
32 Kong Knuds Tale Om sig selv til Folcket samt Taksi-
gelse Til Monarchen og Øvrigheden for Sin Kirkes Re-
paration (1754). Heri hedder det videre. »Træd, Læser, 
frem for Alteret, Der glimrer, som en lue:/ Dit Øye 
bliver ikke tret/ af samme at beskue./ Den kunstig 
giorte Præke-Stoel / Sig for dig og fremstiller,/ Der 
mit i Kirken, som en Soel/ Paa Firmamentet spiller./ 
Til noget af det rareste/ Bør Orgelet henføres, / Som 
øjet lystes ved at see,/ Og Øret, naar det høres. / De 
prægtig bygte Stole, som/ Og nylig er anlagte/ For 
oven neden, runden om,/ Man tillig bør betragte./ 
Men da vil dette have Art/ Da stikke ret i Øyet,/ 
Naar Pentzelen ey bliver spart/ Naar Kunst til Kunst 
er føyet./ See hvilke Epitaphier/ I gyps og gylden 
Ramme!/ See Chor og Funt af Billeder/ Paa prægtig 
viis at bramme.. .« 
33 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager 1756 samt 
RA. DaKanc D 22-23. Fynske og smålandske Registre 
1756 samt koncept til samme nr. 361. 
34 LAFyn. Bispeark. Bispens Copibog, 15. juli 1755. 
35 DaAtlas III, 442. 
36 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. samt Odense Byfogeds 
arkiv. Auktionsprot. 
37 Mumme 31. 
38 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
39 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet 1. kontor, 
1862-75, nr. 3603. Akter vedr. restaureringen af Sct. 
Knud i Odense, specielt indlæg fra april-juli 1865. 
40 LAFyn. Kirkeinsp. ark. Rgsk. samt Odense Byfoged 
arkiv. Auktionsprotokol 1870-79. Beklagelligvis er de 
bevarede auktionskataloger for summariske til at give 
et præcist billede af kassationerne. 
41 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, overslag af 
27. apr. 1801 over malerarbejde. 
42 Ungdomsvandringer i mit Fødeland II, Kbh. 1815, 128. 
43 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Det er dog bemærkel-
sesværdigt, at både altertavle og prædikestol på C. L. 
Zeuthens maleri (fig. 413) overvejende er brunstaf-
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feret. Muligvis afspejler også dette træk den forvars-
lede ændring af kirkens helhedspræg, ligesom ude-
ladelsen af pulpiturerne. 

N O T E R TIL A L T E R B O R D E O G 
- P A N E L E R SAMT A L T E R K L Æ D E R 

44 N M . Det særlige Kirkeprot. 1925-76 og LAFyn. Me-
nigheds.ark. Rgsk. 
45 Matthäus Merians kobberstik, udført 1625-28, ud-
kom 1630 i den i Strassbourg udsendte Lutherbibel. 
En nyudgave af stikkene er trykt i Die Bibel. Die 
ganze heilige Schrift des alten und neuen Testament, Wies-
baden 1983, 125, 173 og 227. 
46 Den korrekte bibelske rækkefølge ville være: Josef 
tyder Faraos drømme (1 Mos. 41, 1-36), Jødernes før-
ste påskemåltid (2 Mos. 12, 1-28), Kobberslangen i 
ørkenen (4 Mos. 21, 4-9) og Davids flugt fra Absalom 
(2 Sam. 15, 13-37). Udvalget af scener forekommer 
naturligt som henvisning til nadvertjenesten, hvad 
angår det andet og det tredje motiv, hvorimod gen-
givelsen af Josefs ophøjelse og Davids fornedrelse kan 
undre netop på dette sted. 
47 At dømme efter forlægget er disse kun tilskuere, 
mens Moses, der på stikket er vist i forgrundens højre 
side, her er udeladt. 
48 Indberetning i NM af N . J . Termansen 9. juni 1947 
med forslag til alterbordsforsidens istandsættelse. I 
forbindelse med dette arbejde blev forsidens ramme-
værk, der stod i en gråblå farve, foreslået stafferet i 
egekulør som de øvrige paneler. 
49 Jørgen Kaas, Fyenske Antiquiteter, 1606, jfr. H. H. 
Fussing, »Fyenske Antiquiteter«, ÅrbOdense og Assens 
1931-36, 390. 
50 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Desuden gave-
brev af 1704 i LAFyn. Karen Brahes bibliotek, D II 36. 
51 Ved embedet. Inv.prot. 
52 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, 1874. 
53 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 
54 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. ; Ved embedet. Inv. 
prot. 

N O T E R TIL H E L G E N S K R I N E N E 
55 SRD III, 1775, 317f., M. Cl. Gertz, Knud den Helli-
ges Martyrhistorie, Kbh. 1907 (herefter Gertz, Martyr-
historie) 98f. og samme, Vitae Sanctorum Danorum, 
udg. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk 
Historie, Kbh. 1908-12 (herefter Gertz, Vitae Sanc-
torum) 54f., 137f. En kort oversigt over litteraturen er 
givet af Aksel E. Christensen i Danmarks historie I, 
Kbh. 1977, § 90, 255. Modsat Knud selv er hans reli-
kvier sjældent omtalt i de middelalderlige kilder til 
S. Knuds kirkes historie. I sit gavebrev til S. Knuds 
kloster 1180 nævnte Valdemar (I) den Store, at kir-
ken rummede relikvier af helgener, der samtidig talte 

blandt hans frænder, DiplDan 1, III, nr. 89 (s. 77), 
mens hertug Knud Pritzlausøn i forbindelse med en 
godsdonation tre år efter omtalte, at kirken ejede reli-
kvier af S. Knud og S. Alban, DiplDan 1, III, nr. 116 
(jfr. også s. 76). Den sidste oplysning finder en be-
kræftelse i dronning Christines hofholdningsregnska-
ber, jfr. s. 458. 
56 De latinske tekster er udgivet af Gertz, dels med 
danske paralleltekster i Gertz, Martyrhistorie 2-5 og 
24-25, dels med tekstkritiske noter i Gertz, Vitae 
Sanctorum 60-62 og 76. 
57 Knud blev ligesom Kristus forrådt af sin egen 
bordfælle (»ut Christus a proprio conviva traditus«), 
jfr. ndf. 
58 Gertz, Martyrhistorie 28f., 51f. og 56f. Her foreslo-
ges bl.a., at de formodentlig yngre udgaver af Tabula 
er udarbejdet med henblik på at indgå i de læsestyk-
ker, der blev benyttet på S. Knuds festdage. Som 
yngre udgaver nævntes én, indarbejdet i det hånd-
skrift af Ælnoths Krønike, der blev udgivet henholds-
vis 1602 og 1631, jfr. ndf.; én i en excerpt af Ælnoths 
Krønike, bevaret i Petri Olai Collectanea (KglBibl. 
Den arnamagnæanske Saml. 107, fol. 8-9), og tre stort 
set enslydende udgaver i breviarierne fra Odense, 
Lund og Roskilde. I de sidste er forrædermotivet ud-
videt med en bemærkning om, at forræderen, hvis 
navn angives (Piper, respektive Blakke) gjorde det 
for vindings skyld. Listen over hirdmændene findes i 
en del variationer, hvoraf de fleste dog synes at være 
udsprunget dels af fejllæsninger, dels af forsøg på at 
omskrive navnene til samtidsdansk. På længere sigt 
fjernedes alle hirdmændenes navne. 

59 Om kanoniseringen, jfr. DiplDan 1, II, nr. 26, om 
diskussionen vedr. skrinlæggelsesåret Petrus D. 
Steidl, »Når blev Knud Konge skrinlagt?«, Varden 5, 
1907, 391-97; Gertz, Vitae Sanctorum 30, note 1; Curt 
Weibull, »Saxo. Kritiska undersökningar i Danmarks 
historia«, Historisk Tidskrift for Skåneland VI, Lund 
1915, 50, note 1, og Tore Nyberg, »Kong Knud i 
Odense«, FyStbog 1981, 7-14 (herefter Nyberg, 1981). 
Sidstnævnte påpeger bl.a., at 19. april 1100 var en 
torsdag, netop den ugedag, på hvilken der i den se-
nere middelalder blev fejret private Knudsmesser i 
Odense. 
60 Den latinske tekst er udgivet med dansk parallel-
tekst i Gertz, Martyrhistorie 6-25 med kommentarer 
64f., og med tekstkritiske noter i Gertz, Vitae Sanc-
torum 62-71. En oversættelse er desuden publiceret af 
Hans Olrik, Danske Helgeners Levned I, Kbh. 1894 
(fot. optryk 1968) 6-18. 
61 Et afsnit om Benedikts og hirdmændenes fortjene-
ster, føjet til et officium i Breviarium Othiniense, er 
opfattet som en original, af de officielle dokumenter 
slettet del, jfr. A. D. Jørgensen, »Helgenskrinene i St. 
Knuds kirke«, ÅrbOldkHist 1886, 204-14 og ÅrbOldk-
Hist 1887, 125-70 (herefter Jørgensen, 1886 og Jørgen-
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sen, 1887). Gertz, Martyrhistorie 74f., afviser, at der er 
tale om et officielt indskud, idet han mener, at dette i 
høj grad bryder teksten. 
62 Teksten er overleveret gennem to belgiske hånd-
skrifter fra 1200'erne samt gennem et - 1728 brændt -
håndskrift hidrørende fra Herrisvad kloster og kendt 
i flere trykte udgaver, hvoraf den ældste, fra 1602, 
sikkert skyldes historikeren Arild Huitfeldt. Her er 
benyttet den tekstkritiske udgave af Gertz, Vitae 
Sanctorum 77-136, samt oversættelsen ved Erling Al-
brechtsen med efterskrift af Preben Meulengracht Sø-
rensen, Ælnoths Krønike, Odense 1984, genoptrykt i 
Knuds-Bogen 21-60 (herefter Albrechtsen, Ælnoths 
krønike). Om skriftets datering, jfr. Gertz, Martyrhi-
storie 84 med note 1. 
63 Gertz, Vitae Sanctorum 120, 124 og 127; Albrecht-
sen, Ælnoths krønike 44, 46 og 48. Knuds og Bene-
dikts grave er ikke nærmere stedfæstede, mens det 
om hirdmændene hedder, at de jordfæstedes i kirkens 
»forhal« (»atrio eiusdem basilicæ«). 
64 Skrinet er dels omtalt på det sted, hvor den krono-
logisk fremadskridende handling er nået til skrinlæg-
gelsen, dels vel indregnet blandt de prydelser, der 
fandtes i domkirken på Ælnoths tid ifølge et klage-
digt, indplaceret under omtalen af det gryende oprør 
mod kongen. Førstnævnte sted er skrinet beskrevet 
således: »Ossibus arca sacris insigni scemate facta / 
conficitur, puro nitidi fuluique metallo / ceruleis, cro-
ceis pulchre decorata lapillis, / quo possent sancti iam 
pignora sancta recondi« (jfr. Gertz, Vitae Sanctorum 
133), i oversættelse af Albrechtsen, Ælnoths krønike 
51, »(blev) virket et prægtigt skrin til de hellige knog-
ler / skinnende blankt som sølv og i guldets rødlige 
lue, / dertil prydet med dejlige blå og gullige stene. / 
Heri den helliges hellige knogler skal hvile«). Det er 
usikkert, hvorvidt man ud fra passagen »puro nitidi 
fulvique metallo« kan slutte, om skrinet har været 
smykket med sølvbeslag, jfr. dog note 90 og 115. 

Klagedigtet om S. Knuds helligdom lyder hos Æl-
noth (Gertz, Vitae Sanctorum 110): »Aureolis aula do-
nis ditatur et ipsa, / Hicque nitent fului nunc orna-
menta metalli / C u m serico gemmis croceo preciosa 
decoris« (»Der nu hans helligdom prydes med guld-
klædte gaver, / stråler med kostbare smykker, her 
lyser det gyldne metal, / silken, safrangul, ædelsten, 
alt i det prægtigste udstyr, jfr. Albrechtsen, Ælnoths 
krønike 39). 
65 Gertz, Vitae Sanctorum 134; Albrechtsen, Ælnoths 
krønike 52. 
66 Jfr. Gertz, Martyrhistorie 80f. 
67 Gertz, Vitae Sanctorum 521f., 538-58. Om Yngre 
Passio, jfr. endvidere Gustav Albeck, Knýtlinga. Saga-
erne om Danmarks konger, Kbh. 1946, 125f.; Tue Gad, 
Legenden i dansk middelalder, Kbh. 1961, 160f. 
68 Gertz, Vitae Sanctorum 554. 
69 Knytlinga Saga er udgivet i Carl af Petersens og 

Emil Olson, Sogur Danakonunga (Samfund til Udgi-
velse af gammel nordisk Litteratur), Kbh. 1919-25, 
27-294 (herefter Sogur Danakonunga). En nyere over-
sættelse er Knytlinge Saga. Knud den Store, Knud den 
Hellige, deres Mænd, deres Slægt, udg. af Jens Peter 
Ægidius, Hans Bekker-Nielsen og Ole Widding, 
Kbh. 1977 (herefter Knýtlinga Saga). 
70 Beskrivelsen af hhv. Knuds og Benedikts skrinlæg-
gelse lyder efter (Sogur Danakonunga 184f.: »Pá var ór 
jqrdu tekin su kista, er lik Benedikts, konungs bro-
dur, hafdi verit í lagt, ok våru sár hans qll gróin, pau 
er horft hqfdu at helgum dómi Knúts konungs. Sidan 
lét Eirikr konungr gera skrin virduligt, ok par var i 
lagdr heilagr dómr Knúts konungs, ok var sett yfir 
altari. I qdru skríní hvílir Benedikt, konungs bródir, i 
Odinsey á Fjóni« (Så blev den kiste, som liget af kon-
gens broder Benedikt var lagt i, taget op af jorden, og 
alle de af hans sår, som havde vendt mod S. Knud, 
var lægte. Derefter lod kong Erik forfærdige et præg-
tigt skrin, og deri blev kong Knuds relikvier lagt, og 
det blev sat over alteret. I et andet skrin hviler kon-
gens broder Benedikt, i Odense på Fyn, jfr. Knytlinga 
Saga 110). I beretningen om Knuds og Benedikts død 
indføjer Knytlinga detaljer, som ikke kendes fra andre 
middelalderkilder, bl.a at kongen først ramtes af en 
sten på øjenbrynet og dernæst myrdedes med et 
sværd, ført af forræderen (Knýtlinga Saga 84-86). In-
teressant er også omtalen af en række jærtegn og hel-
bredelser af blinde, halte, spedalske og djævlebesatte 
ved S. Knuds skrin, jfr. Sogur Danakonunga 185 og 
Knytlinga Saga 110f. 
71 Københavns Universitet, Den arnamagnæanske Sam-
ling, 852, 4°. Håndskriftet, der givetvis er en afskrift, 
mangler både titelblad og overskrift, men kan bl.a. 
dateres ud fra omtalen af 1591 som »usque ad hunc 
annum« (indeværende år, jfr. fol. 6r). Som påpeget af 
Peter Zeeberg, har det sandsynligvis forbindelse med 
Georg Braun & Frans Hogenbergs flerbindsværk, Ci-
vitates orbis terrarum, jfr. ndf. Denne forbindelse lader 
sig ikke nærmere efterprøve inden for Danmarks Kir-
kers rammer, men synes bl.a. antydet af, at hånd-
skriftets medtagelse af Roskilde og Ringsted begrun-
des med, at disse byer ikke er nævnt i 4. del af Brauns 
og Hogenbergs værk, udgivet 1588. Håndskriftet er 
på mange måder præget af et vist sløseri. En anden 
afskrift af samme original, fra 1700'erne, er sandsyn-
ligvis KglBibl. NyKglSaml 4°, 649, Dania Choro-
graphia, sub fmem Sec. XVI ti conscripta. 
72 Fol. 44v. Beretningen indledes lidt abrupt med »in 
illa autem cum chorus renouatur arcula auro obducta 
in qua Diui Canuti cui templum illud sacrum est, & a 
quo nomen habet, corpus repositum erat inuenta est 
1582 Jan: 22 cum tali epitaphio in schedula pergamen-
tacea« (I denne [muren] blev der, da koret blev reno-
veret, d. 22. januar 1582, fundet et lille skrin beklædt 
med guld, i hvilket legemet af den hellige Knud, som 
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Fig. 533-34. Endegavl og detalje af langside af skrålågskrinet. Kobberstik efter Thomas Bircherods beretning om 
fundet 1694 (jfr. fig. 321 og s. 448). Det kongelige Bibliotek. 533. Endegavl. 534. Detalje af langside. - Shrine 
with hipped roof. Engravings, based on Thomas Bircherod's report of the find in 1694. 

denne kirke er viet til og efter hvem den har sit navn, 
var anbragt. Med det blev fundet det følgende epita-
fium på et stykke pergament)«. Tabula afsluttes med 
en bemærkning om, at Knuds fæller blev begravet i 
samme kirke. 
73 Beskrivelsen er senest publiceret i en kritisk og 
kommenteret udgave af Ove Jørgensen i Otonium. De 
i Brauns og Hogenbergs værk gengivne oplysninger 
om danske (og slesvig-holstenske) byer blev først og 
fremmest formidlet gennem Henrik Rantzau, fra hvis 
bogsamling den sekundære »Passio« i øvrigt stam-
mer. Men forfatteren eller blot formidleren af skil-
dringen af Odense er ukendt. Muligvis har der været 
tale om den lærde historiker, kansler Niels Kaas, som 
siden 1573 havde S. Knuds kloster som lønningsien, 
og som i sommeren 1586 sendte materiale om bl.a. 
Odense til Braun, jfr. Otonium 64f. Odense er allerede 
nævnt i Georg Braun & Frans Hogenberg, Civitates 
orbis terrarum IV, 1588, men yderst kortfattet og uden 
omtale af kirkerne. 
74 Af teksten, gengivet på latin, fransk og tysk, følger 
her den latinske version, jfr. Otonium, 24: » C u m cho-
rus Ecclesiæ D. Canuti reparetur, Anno salutis 1582, 
Die 22. Ianuarij, inventa est tumba cuprea auro ob-
ducta, & cristallinis lapidibus heroice & decenter or-
nata, in qua reconditum fuit Divi Canuti Regis Daniæ 
Martyris sceleton, cum tali epitaphio«. (Da koret i 
S. Knuds kirke skulle restaureres, blev der den 22. ja-
nuar 1582 fundet et skrin af forgyldt kobber, som var 
rigt udsmykket med bjergkrystaller. I skrinet var 
martyren, Knud den Hellige, Danmarks konges ben 
nedlagt. Skrinet var forsynet med følgende grav-
skrift, jfr. Otonium, 25. 
75 Forrædermotivet (s. 425) er her suppleret med en 
bemærkning om, at under kampen dræbtes også 
Blakke, som havde forrådt dem alle. 

76 Historia S. Canvti regis et martyris, Othoniæ sepvlti, 
per Ælnothvm Anglicvm, Kbh. 1602. 
77 Series Episcoporum Otthoniensium (KglBibl. 
GIKglSaml 3645, 8°) 13f. Teksten er optrykt i Däni-
sche Bibliothec, IX, 1747, 375 (herefter Hamsfort). Li-
sten over navnene er endvidere optaget i Hamsfort's 
»Chronologia Rerum Danicarum«, SRD I, 266f. 
Teksten, i udgaven med forrædermotivet, har den 
selvstændige tilføjelse »proditor« (forræder) i en pa-
rentes efter Blakkes navn. Da bispekrøniken sand-
synligvis er affattet over en længere årrække kan det 
på det foreliggende grundlag ikke afgøres, hvilket 
forhold Hamsforts afskrift af Tabula har til de øvrige 
kendte, tidlige udgaver. Jfr. Tore Nyberg og Fritz 
Saaby Petersen, »De latinske vers om Fyns middelal-
derlige biskopper«, FyÅrb 1980, 76-98. 
78 KglBibl. NyKglSaml 889, 4°, gengivet i uddrag hos 
Gertz, Vitae Sanctorum 40f. Værkets fulde titel er: 
»Ausstzug vndt summa aller Könnige in Dennemar-
cken, Regiment, Kriegsswesen, vndt Leben, von 
dem Ehrsten Konige Dan, biss auff Königk Christia-
num den Vierten«. 
79 Konninck, citeret efter Gertz, Vitae Sanctorum 40, 
beskriver Knud den Helliges skrin som »einer Eiche-
nen kiste midt messingh beschlagen, einwendigh 
negst dem holze, midt Vielem Braunen Seiden (til-
føjet over linjen) Taffte, so noch ghar schön, vnuer-
wesen, gefuetterdt / Darnach in einem dobbelten (til-
føjet over linjen) gelben Seiden Tafften (seiden til-
føjet, Tafften overstreget) Decke, midt Baumwholle 
gefuettert, vndt midt gelber Seiden durchgenehet, 
vndt wiederumb ein vergültet (ordet er rettet til »gül-
ten«) stucke (»stueke«?), darin ein Leinen schiertuech 
gelegt (i marginen er tilføjet de atter delvis overstre-
gede ord: »sein gebeinte eingewicke[lt] befunden«); 
Zue Odense in Sanct Knudzkirchen, wie dass Chor 
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Anno 1582 den 22 Januarij abgebrochen, vndt wieder 
neuw erbauwet worden, in beisein Magister Niels Je-
spersen Superintendenten, Magister Gheorgo Si-
monssen, Pastorn zue Sanct Albanj Kierch, Magister 
Johannes Langen, Rectoris, vndt mein Joachim Kon-
nings von Gustrouw, damhaaln Ambtschreiber in 
Sanctj Canuts Closter daselbst, auffgenhommen, 
vndt darnach von vielen Einwohnern dess Landess 
vndt Reichs vom Adel vndt Buergern besichtiget, 
vndt nachbeschriebene Lateinische Versche, auff ein 
weiss Pergamen geschrieben, vndter seinen (ordet er 
rettet til »den«) gebeindten, eingelegt, befunden wor-
den, (Epitaphium)«. 

80 Fasti Danici, Kbh. (1626) 1643, 28f. 
81 Fasti Danici 28-29: »Ea autem utar verborum for-
mula, quæ in arculâ, in qua ejus corpus repositum 
erat, inventa est Otthoniæ Anno M D L X X X I I . 22. 
Janu., cum, pro reparanda æde ipsi dicata, sacellum, 
in quo positus erat, immutaretur. C u m igitur haud 
parum ad fidem historiæ conciliandam & totius nego-
cii momentum illustrandum facere videatur, dignum 
duco qvod hic (ne penitus obliteretur et pereat) locum 
inveniat. Sic autem håbet« (herefter følger Tabula og 
Epitaphium). (Jeg vil da holde mig til den Ordfor-
mular, som fandtes i den Kiste, hvori hans Lig laa, i 
Odense Aar 1582 d. 22. Januar, da, i Anledning af 
Istandsættelsen af den til ham viede Kirke, det sacel-
lum, hvori han var hensat, blev forandret. Da jeg alt-
saa mener, at den har ikke saa lidt at betyde med 
hensyn til at skaffe Historien Troværdighed og oplyse 
Forholdet med hele Sagen, anser j eg det for passende, 
at den finder Plads her, for at den ikke helt skal for-
glemmes og gaa tabt. Den lyder saaledes, jfr. Gertz, 
Martyrhistorie 28. I sin opfattelse af begivenhedsfor-
løbet slutter Gertz sig til C. Paludan-Müller, » O m 
opdagelsen af Knud den Helliges relikvier«, Nordisk 
Tidsskrift for Oldkyndighed II, Kbh. 1833, 216f. (her-
efter Paludan-Müller, 1833). Denne anfører s. 207, 
note 1, at Worm næppe havde formuleret sig på 
denne måde, hvis der havde eksisteret en officiel ind-
beretning, eller hvis undersøgelsen 1582 havde været 
husket af andre end private. 
82 Jfr. ndf. At fundet blev gjort 1694, er bl.a. anført af 
Thomas Broder Bircherod, jfr. s. 448 og note 218. 
83 Fra 1600'erne kendes endvidere en række værker, 
hvori fundet 1582 beskrives. Trods tidligere forfat-
teres tro på det modsatte kan disse dog ikke tillægges 
primær kildeværdi. Johannes Isacius Pontanus, der i 
1631 beskrev fundet i sin Danmarkshistorie, Rerum 
Danicarum Historia X, Amsterdam 1631, 199, lægger 
sig tæt op ad teksten i Otonium, idet han kun ændrer 
Brauns beskrivelse af et forgyldt kobberskrin med 
bjergkrystaller til et forgyldt og kunstmæssigt ud-
arbejdet kobberskrin med ædelsten og andre kostbare 
prydelser. Denne beretning er af Gertz, Martyrhistorie 
31f. tillagt værdi som en selvstændig kilde, jfr. Oto-

nium 62f. Johannes Meursius, der samme år udsendte 
endnu en udgave af Ælnoth efter Huitfeldts hånd-
skrift (Ælnothus monachus Cantuariensis, de vita, & Pas-
sione S. Canvti, Regis Daniæ, Kbh. 1631) lod den ind-
føjede tekst til Tabula stå som et selvstændigt kapitel, 
nr. 29. I kommentaren hertil henvises til fundberet-
ningen i Worm, hvorefter følger en sammenligning 
mellem dennes navne og de i håndskriftet angivne. 
At betegnelsen »Tabula« er brugt (»mendosa sit hæc 
Tabula«, jfr. 61, 111), antyder i øvrigt, at i al fald 
Meursius har tænkt sig teksten skrevet på en metal-
plade, jfr. Gertz, Martyrhistorie 26, note 1, 42f. Peter 
Hansen Resen, der i sit efterladte manuskript »Fyens 
Beskriffvelse« fra o. 1685 (Resen, Fyn 81f.) ligeledes 
kommer ind på fundet, støtter sig til Worm i sin gen-
givelse af teksterne og til Pontanus i sin beskrivelse af 
skrinets fundsted og af dets udseende. 
84 Reinhold Schottin (udg.), Tagebuch des Erich Lassota 
von Steblau, Halle 1866, 189f. »Oder ad Sanctum Ca-
nutum, dessen gebein auch Alba im hohen Altar er-
haben, und ist biss nicht der heilige Canutus, so zu 
Sora (fejl for Ringsted) ligt, wie oben gemeldet, Son-
dern ein anderer«. 
83 Einer Molland, »Det jesuitiske misjonsforsøk i 
Danmark 1623-24«, KirkehistSaml 1, VII, 1951-53, 
284-359. Jfr. Frederik Münter, Den danske reforma-
tionshistorie II, Kbh. 1802, 653f. 
86 KglBibl. NyKglSaml 2851, 4°, Nicolaus Janssenius 
og Jacob de Brouwer, Itinerarium Danicum: »Reliqui-
arum partem aliquam (ex capite S. Canuti), P. P. 
Commissarii secu(m) detulerunt. Serva(n)tur adhoc 
in predicta eccelesia duo ossa S. Canuti justæ magni-
tudinis. Reliquie capitis fere distractæ sunt«, (En del 
af relikvierne (fra hovedet af S. Knud) tog de pavelige 
kommissærer med sig. I den omtalte kirke opbevares 
stadig to knogler af rimelig størrelse. Hovedets reli-
kvier er næsten splittet ad, jfr. oversættelse ved Peder 
Zeeberg). Jfr. også Jon Peter Wieselgren, »Itinerium 
Danicum. En resa i Danmark och Skåne 1622«, i Hi-
storisk Tidskrift 2, 29, Stockholm 1961, 369-81 og 
Oskar Garstein, Rome and the counter-reformation in 
Scandinavia, Leiden 1992, 97f. 
87 Bircherod, Monumenta. 
88 Om kobberstikket, der sikkert er udført efter en 
tegning af Jacob Bircherod og udelukkende baseret 
på Ælnoths ord om skrinet, se jens Vellev, »Helgen-
skrinene i Odense - fund og forskning 1582-1986«, 
Knuds-Bogen 124f. (herefter Vellev, 1986). Brødrene 
Bircherod, der som fundstedet 1582 opgav koret, og 
som i øvrigt henviste til bl.a. Worm og Pontanus (note 
83) påpegede selv, at der manglede en linje i deres 
gengivelse af Epitaphium. 
89 Thomas Bircherod, »Dissertatio epistolaris de cau-
sis deperditarum septentrionales & præsertim apud 
Danos Antiquitarum«, Dänische Bibliothec IV, Kbh. 
og Leipzig, 1743, 413f. En afskrift af originalmanu-
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Fig. 535. Skitser af søjleskrinet samt detalje af skrålågskrinet. Blyantstegninger 1833 i Johan Hancks skitsebog 
(s. 449). Privateje. - Sketches of the shrine with column-decoration and detail from the shrine with hipped roof. 

skriptet, med titlen De deperditus septentrionalium anti-
qvitatibus opbevares på N M . Mens der i den trykte 
udgave er et tomrum, hvor årstallet for fundet i 
1690'erne skulle anføres, har afskriften 1698. Jfr. 
Gertz, Martyrhistorie 37, note 1. 
90 Vedr. Bircherod, Noter til Ælnoth, jfr. Ernst Joa-
chim von Westphalen, Monumenta inedita rerum Ger-
manicarum prcecipue Cimbricarum et Megapolensium IV, 
Leipzig 1745, 1379-1439; jfr. endvidere uddrag i SRD 
III, 325 og i Gertz, Martyrhistorie 37f. og 106-13. I det 
følgende citeres efter Gertz, Martyrhistorie. 

Vedr. Bircherod, Knud den Hellige, jfr. Kong Knud 
den Helliges Historie, forfattted af Thomas Broder Bir-
cherod, udg. Chr. G. Biering, Odense 1773 samt Al-
meennyttige Samlinger XXVIII, Odense 1794, 227-311. 
Manuskripter til værket findes på KglBibl. Coll. 83, 
4° (med sidetal) og Thott 1596, 4°. Sidstnævnte er 
nedskrevet o. 1695, idet fundet s. 143 beskrives som 
gjort »forgangen Aar«. De relevante uddrag vedr. 
helgenskrinene er desuden gengivet i Gertz, Martyr-
historie 113-15, hvorefter der citeres i det følgende. 
91 For beskrivelsen af kongens kiste, jfr. Bircherod, 
Knud den Hellige (Gertz, Martyrhistorie 114). Heri om-
tales kun beslag af forgyldt kobber samt indfatninger 
af samme materiale, beregnet til (ædel)sten. Dog an-
tog både Gertz, Martyrhistorie 123f. og siden Poul 
Nørlund (note 115), at dele af udsmykningen var ud-
ført af sølv. 

Beskrivelsen af kongens kiste er langt mere detal-
jeret i Bircherod, Noter til Ælnoth kpt. X X X I V (Gertz, 
Martyrhistorie 108f.). Omtalen lyder i oversættelse ved 
Peter Zeeberg: »Dette lille skrin stod, ligesom det 

andet, oprejst på den ene ende, og alle knoglerne var 
faldet ned og udgjorde en blandet bunke sammen 
med indpakning af linned og silke samt andre klude 
af ukendt art, og skønt låget helt var taget af, lå alle 
knoglerne inden for skrinets buede og rygformede 
form, bortset fra ganske få, der var faldet ud, og nu 
var blevet omhyggeligt samlet sammen og forenet 
med de øvrige (...). Der var her indpakning og 
dække af forskellig art. Der blev fundet ret mange 
silkeklude ! den farve, en blanding af rød og blå, som 
nogle kalder columbinum (egentlig duefarvet).« I 
begge beskrivelser opfattes skrålågskrinet entydigt 
som Knud den Helliges skrin. 
92 Beskrivelsen af det andet skrin, dvs. søjleskrinet, ly-
der hos Bircherod, Noter til Ælnoth kpt. XXVIII (over-
sat af Peter Zeeberg): »S. Albans eller S. Osvalds eller 
muligvis begges (levn) var anbragt i samme skrin. Af 
større knogler, såsom kranium, skulderblade, arme, 
lårben og skinneben, fremgik det, at der kun havde 
været knogler fra ét lig, men om der mellem de min-
dre knogler også var iblandet nogle fra en anden hel-
gen, skal jeg ikke kunne sige (...). Forsiden af vores 
skrin har været inddelt i 12 rum eller buer, adskilt ved 
søjler, og udfra sporene kunne man klart se, at Kri-
stus med de 12 apostle, fremstillet af metal, tidligere 
havde udfyldt disse mellemrum.« 
93 Bircherods beretning om fundet 1582, af bl.a. 
Gertz, Martyrhistorie 37f. tillagt værdi som en selv-
stændig kilde, stedfæster yderligere fundstedet til et 
skjul under alteret i den tilbygning på sydsiden, som 
kansler Niels Kaas lod nedrive (Bircherod, Noter til 
Ælnoth kpt. X X X V , jfr. Gertz, Martyrhistorie 110f. Ta-
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bula beskrives som en »tabula aënea« (kobbertavle). 
Efter undersøgelsen - hedder det videre - var Knud 
den Helliges kiste, »tillige med den anden, som fand-
tes hos den«, indmuret i væggen bag alteret, hvorfra 
begge skrin var blevet udplyndret, enten allerede 
1582, eller i forbindelse med opstillingen af det nye 
alter 1649, jfr. også Bircherod, Knud den Hellige hos 
Gertz, Martyrhistorie 113-14. 
94 Jfr. Vellev, 1986 125f. 
95 »Forskellige Stykker til den danske Choreogra-
phie«, KglBibl. NyKglSaml 647, 4°, 7f (herefter Cho-
reographie). Skønt beretningen slutter med, at »mere 
vil vides, når Th. Bircheroeds Ælnoth med noter ud-
kommer«, er der påfaldende mange lighedstræk mel-
lem den anonyme indberetning og Thomas Birche-
rods. En kopi af beretningen, antagelig udført i 
1800'erne, findes i N M . 
96 Choreographie 48: »Jeg fik og at vide, at sal. mag. 
Christen Hansen Lund, fordum græcæ lingvæ Pro-
fessor her i Gymnasio, iblandt sine Chartequer skal 
have efterladt sig en Udskrift af samme Inskription, 
som han skriver hos sig at have udskrevet den med 
egen Haand, efter Ipsium Autographum«. 
97 De to notitser blev afskrevet i beretningerne fra 
fundet 1833, jfr. LAFyn. Odense byfogedarkiv, Foged-
protokol 1833, 26. jan. På sedlen i nichen stod: »Aar 
Sexten hundrede sex og halvfemsindstyve, Den een 
og tyvende september Mand mon skrive, Blev Sanct 
Knud Konges been og St. Alban med, her satte ind 
igjen paa deres gamle Sted. - Skrevet samme Tid i 
hast - Mats Peders søn Rostock Medtjener her til kir-
ken. Paa den tid var ... Stiftamtmand .. doct. Thomas 
K[ingo] og mag. D . . . ptus«. På sedlen i søjleskrinet 
læstes: »Til Efterkommerne, som disse Kister finde, 
skal dette skrevet staa til et Sandfærdigt Minde, hiin 
er Kong Knuds og den St. Albans Bolig blev her 
funden og igjen her indsat, da mand skreff, Aar efter 
Christi byrd det sexten hundrede halvfemsinds og 
sex - dem ingen Ufred gjör«. Enkelte bogstaver i den 
første af de to tekster er gengivet lidt forskelligt her, 
hos Paludan-Müller, 1833 194-95 med noter, hvor det 
sidste ord er »situs«, og i RA. DaKanc, H 18, 1. de-
partement, 1834, brevsager nr. 1775, hvor både bog-
stavet efter »Thomas« og det første bogstav af det 
sidste ord er udeladt. 
98 Jacob Bircherod. 
99 SRD III, 368, note (g), kapitel XXVIII og 385, note 
(n), kapitel X X X I V . Langebeks argumenter for, at 
det andet skelet skulle være Benedikt, er ud over 
Knytlinga baseret på en manglende tro på, at S. Alban 
(og S. Oswald) var ført til Danmark som hele lege-
mer eller skeletter. 
100 Tanken om, at det andet skelet, dvs. det, der lå i 
søjleskrinet (jfr. ndf.), var Benedikts, blev efter Palu-
dan-Müllers mening bestyrket af, at det var dette, der 
havde det friskeste udseende, og af, at det var dækket 

med en brun, voksagtig substans. Han mente nemlig, 
at man forud for den ildprøve, S. Knuds skelet var 
blevet underkastet (s. 426), havde beskyttet knog-
lerne med noget ildafvisende, som man - for at de to 
samtidige skeletter ikke skulle virke for forskellige -
også havde påført broderens knogler (Paludan-Müller, 
1833 223). 
101 Vellev, 1986 128f. 
102 Paludan-Müllers tanker følges af både Vedel Si-
monsen og Mumme. Kirkehistorikeren, biskop C. T. 
Engelstoft omtalte skrinene i både førsteudgaven af 
sin byhistorie fra 1862 og i andenudgaven fra 1880 
(»Odense Byes Historie«, FySaml II, 27 og Engel-
stoft, Byhistorie 31f., 43f.). I førsteudgaven argumen-
terede han for, at det andet skelet var Benedikts, 
mens han i andenudgaven konstaterede, at hvis de to, 
1696 sammesteds placerede skrin havde samme pro-
veniens, måtte de indeholde henholdsvis S. Knuds og 
S. Albans relikvier. 1871 udgav stiftsprovst A. K. 
Damgaard endelig en artikel om kapellerne ved S. 
Knuds kirke (Damgaard, »Capelier«), hvori han fore-
slog, at skrinene 1582 var fremdraget fra hvert sit 
kapel: Knud den Helliges fra det søndre, i januar må-
ned dette år nedbrudte, det andet skrin, her opfattet 
som Benedikts, fra et nordre, i juni samme år ned-
revet kapel, jfr. s. 446. I samme forfatters 16 år yngre 
artikel om restaureringen (Damgaard, »Restauratio-
nen« 128) hed det, at i al fald Knud den Helliges skrin 
måtte være fundet i den vel 1582 nedlagte krypt. 
Også andre værker fra tiden omtalte skrinene, således 
Finnur Magnusson i en artikel om middelalderlige 
skrinlæggelser, jfr. » O m indenlandske Helgeners 
Skrinlæggelse og Dyrkelse i Middelalderen blandt 
Nordboerne«, Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed III, 
Kbh. 1836, 351f. og sammes håndskrevne oversigt 
over de vigtigste begivenheder i helgenskrinenes hi-
storie, Kortfattede Notater af vidtløftigere Excerpter, 
KglBibl. Add. 225, XVIII, fol. 
103 Jacob Helms, » O m Krypten i S .Knuds Kirke i 
Odense«, Berlingske politiske og Avertissements Tidende, 
28. aug. 1873. 
104 Helgenskrinene. 
105 Jfr. Bircherod (note 91). Et spørgsmål, der i høj 
grad indgik i diskussionen om det oprindelige Knuds-
skrin, var, at der på indersiden af søjleskrinet var fun-
det fastsømmede stumper af et taftstof svarende til 
det, der 1696 lå løst i skrålågskrinet (jfr. s. 438). For-
talerne for, at søjleskrinet var S. Knuds, forklarede 
dette med, at det løsrevne stof var flyttet, mens Palu-
dan-Müller mente, at begge skrin havde haft taftfoer, 
og at det var et tilfælde, at der kun var bevaret søm 
fra påforingen i søjleskrinet. 
106 Engelhardt, Strunk og Herbst fandt tanken om S. 
Alban bestyrket af, at skelettet i skrålågskrinet virkede 
mest forvitret. Blandt Burman Beckers argumenter 
for at følge Engelhardt, Strunk og Herbst på dette 
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punkt var, at Benedikt ifølge Ælnoth blev maltrak-
teret til døde, men at skelettet i skrålågsskrinet ikke bar 
spor af en sådan vold. 
107 Et nyt argument hos Paludan-Müller var, at dette 
skelet ikke bar spor af den halshugning, som havde 
fældet S. Alban. 
108 Damgaard, »Capelier« jfr. note 102. Damgaard 
følger selv diskussionen op i to efterfølgende artikler, 
ud over Damgaard, »Restaurationen«; » O m Benedicts 
skrin i St. Knuds Kirke i Odense«, KirkeHistSaml 4, 
I, 1889-91, 244-67. 
109 Jørgensen, 1886 og Jørgensen, 1887. Som bevis for, 
at skelettet i skrålågskrinet ikke kunne være S. Alban, 
anførte Jørgensen, at Ælnoth jo brugte udtrykket 
»capsula«, en lille æske, om gemmet med hans reli-
kvier. Og at Benedikt godt kunne opfattes som hel-
genkåret, fandt Jørgensen underbygget af 1) at Valde-
mar den Store 1180 mente at have flere frænder blandt 
helgenerne i S. Knud (jfr. note 55), 2) at der fandtes et 
kapel for Benedikt, og 3) at ærkebiskop Peder Lykke 
1419 nævnte »beato Kanuto et Benedicto (hellig Knud 
og (en ifølge navnenes rækkefølge lavere rangerende) 
Benedikt)«. At Jørgensen tillod sig at se bort fra Æl-
noths oplysninger om henholdsvis Knuds og Bene-
dikts død, idet han fremhævede, at Ælnoths Krønike 
ikke var mindre tendentiøs end Knytlinga, betød et 
opgør med hans egen tidligere tro på Ælnoth, ud-
trykt i hans bog, Den nordiske Kirkes Grundlæggelse og 

første Udvikling, Kbh. 1874-78, 790f. 
110 Henry Petersen, »St. Albans relikvier i Odense«, 
ÅrbOldkHist 1886, 369-402 (herefter Petersen, 1886). 
Da det i den engelske legende, iflg. s. 386, note 2 
Gesta abbatum monasterii S. Albani, udg. af H. T. Rie-
ly, London 1867, hed, at de Albansknogler, der var 
bragt til England, var taget ud gennem et hul i skri-
net, påpegede Petersen det hul, der sporedes i skrå-
lågskrinets gavl, og som efter hans mening stort nok 
til, at de manglende dele af skelettet i dette skrin 
kunne være kommet ud dén vej. Indlægget vandt bi-
fald i flere dag- og ugeblade, f.eks. Dagbladet 25. febr. 
1887, Nationaltidende 31. marts 1887 og Nordisk Uge-
blad for katholske Kristne 5. juni 1887. 
111 Jfr. note 59. Skrinene er herudover bl.a behandlet 
af Hans Olrik, der 1892-93 udgav »Ælnoths Skrift 
om Knud den Hellige«, HistT 6, IV, 205-91, 1893-94 
nyoversættelser af henholdsvis Passio og Ælnoths Krø-
nike ved Hans Olrik, jfr. note 60. Førstnævnte sted 
anføres bl.a. (219, note 1), at Tabula og Epitaphium 
kunne have stået på en og samme - i søjleskrinet pla-
ceret - (metal)plade, og at det af bl.a. Hamsfort 
nævnte pergament (s. 426) vel havde været en af-
skrift, tidligst taget i det 14. århundrede, »da man be-
gyndte at bruge Mindeplader af Pergament«. I 1900'er-
nes begyndelse behandlede præsten ved S. Albani 
kirke i Odense, Petrus Steidl, endvidere spørgsmålet 
om skelettet i skrålågskrinet, efter Steidls mening S. 

Alban, jfr. St. Albans Helgenskrin, Odense 1908, 7f. 
112 Gertz, Martyrhistorie 83f. og Vitae Sanctorum 43. 
113 Til støtte for tanken om, at skelettet i skrålågskrinet 
er Benedikt, peger også Gertz på Ælnoths brug af 
ordet »capsula« om S. Albans relikviegemme, og fin-
der i øvrigt forløbene i den engelske S. Albanskrø-
nike »utroligt forvirrede« (Gertz, Martyrhistorie 95f.). 
At Benedikt er blevet genstand for en folkelig helgen-
kåring, og - som Knytlinga skriver - skrinlagt, finder 
Gertz bevidnet af en række tidligmiddelalderlige ek-
sempler på en ligestilling af Knud og Benedikt, i 
f.eks. Rydårbogen, Årbogen 936-1317 og Annales Es-
romenses (Gertz, Martyrhistorie 97). Med hensyn til Ta-
bula og Epitaphium mener Gertz, at begge disse tek-
ster har været skrevet på metalplader og nedlagt i 
skrinet. De pergamenter, Konninck og Hamsfort næv-
ner som afskrifter af henholdsvis Tabula og Epita-
phium, må efter Gertz' mening i sig selv være afskrif-
ter, taget i den senere middelalder (Gertz, Martyrhisto-
rie 26f., 56f. og Gertz, Vitae Sanctorum 41f.) En svag-
hed ved Gertz' teorier på dette punkt var dog, at han 
ikke kendte Otonium og derfor foreslog Cornells 
Hamsfort den yngre som ophavsmand til den udgave 
af de to tavler, som findes hos henholdsvis Worm og 
Pontanus (jfr. note 83); Gertz, Martyrhistorie 59f.) 
114 Beckett, DaKunst 211f. 
115 N M . Skrinene er dog kort berørt i Poul Nørlund: 
»Le plus ancien retables danois«, Acta Archaeologica I, 
Kbh. 1930, 147-64. - Blandt notitserne ligger over-
vejelser om fundstedet 1582, efter Nørlunds mening 
koret, om plyndringstidspunktet og om indskrifter-
nes materiale. Plyndringstidspunktet sættes til refor-
mationstiden, idet Nørlund, ligesom i øvrigt Gertz, 
påberåber sig Bircherods bemærkninger om, at i al 
fald Knudsskrinet havde været beklædt med sølv 
(note 91), og forklarer, at da ingen af kilderne til fun-
det 1582 omtaler sølv, kan der på dette tidspunkt kun 
have været kobber tilbage. Mht. indskrifternes mate-
riale hedder det, med støtte i Konnincks ord og et 
sideblik til de - i forhold til en blyplade - meget lange 
tekster, at det må have været pergament. 
116 Erik Cinthio, »Frontalet i Lyngsjö«, Från forntid 
och medeltid II, Lund 1954, 32. 
117 Torkel Eriksson, »Lyngsjöantemensalet och 
Grosskomburg«, Från romanik till nygotik. Studier i 
kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gustafsson, 
Stockholm 1992, 19. Jfr. også Harald Langberg, The 
Lundø Crucifix. Lundøkorset, Kbh. 1992, 76, note 60. 
118 Dansk kunsthistorie I, Politikens Forlag, Kbh. 1972, 
124f. 
119 Jfr. note 73. Otonium er gengivet i uddrag i Engels-
toft, Byhistorie 527 (bilag 4), men er hverken kom-
menteret eller brugt i argumentationen omkring skri-
nene. Blandt Jørgensens bemærkninger til fundet 
1582 er, at såvel beretningen herom som Tabula og 
Epitaphium efter hans mening først og fremmest er 
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overleveret gennem kansler Niels Kaas. Jørgensen fo-
reslår, at Tabula og Epitaphium var skrevet på (sepa-
rate) metalplader og den første, som en dokumenta-
tion for eftertiden, nedlagt i skrinet, den anden an-
bragt udenpå. De af Konninck og Hamsfort nævnte 
pergamenter skulle da være Arild Huitfeldts afskrifter 
af det af Kaas foreviste materiale. Herved kunne 
mand endvidere ville kunne forklare forekomsten af 
Tabula i 1602-udgivelsen af Ælnoths Krønike, jfr. ovf. 
120 Jens Vellev, »Helgenskrinene i Sct. Knud i 
Odense«, FyStbog 1981, 15-44 (Vellev, 1981, desuden 
udsendt som særtryk, Højbjerg 1982). 
121 Nyberg, 1981. Sammesteds og i sine øvrige udgi-
velser om helgenskrinene optog Nyberg også spørgs-
målet om, hvorvidt det var S. Alban eller Benedikt, 
der lå i skrålågskrinet, og besvarede det selv med S. Al-
ban, jfr. f.eks. Tore Nyberg, »St. Knud and St. 
Knud's Church«, Hagiography and Medieval Literature, 
Odense 1981, 100-111, hvor det også (s. 109) formo-
des, at undersøgelsen 1582 stort set var holdt hemme-
lig: Der skulle ikke have været tale om nogen studier 
af det fundne, idet opdagerne blot »secretly had a 
peep on them(!)«. 
122 Knuds-Bogen og Jørgen N y b o Rasmussen m.fl. , 
Sankt Knud Konge, Kbh. 1986. 
123 Vellev, 1986. 
124 Isabella Tkocz og Kaj Robert Jensen, »Antropolo-
giske undersøgelser af skelettet i skrinet med de sno-
ede søjler«, Knuds-Bogen 117-22 (herefter Tkocz og 
Jensen, 1986). 
125 John H. Lind, »The Martyria of Odense and a 
Twelfth Century Russian Prayer«, Slavonic and East 
European Review, 68:1, London 1990, 1-21. Bønnen er 
sat ind i en større sammenhæng i samme: »De russi-
ske ægteskaber. Dynasti- og alliancepolitik i 1130'er-
nes danske borgerkrige«, HistT 92, 2, 1992, 225-63. 
Bønnen, der antages forfattet i den russisk gifte Erik 
Emunes regeringstid 1134-37, omhandler endnu en 
Benedikt, nemlig Benedikt af Nursia. 
126 »Knud den Hellige og Erik Lam«, kronik i Fyens 
Stiftstidende 23. maj 1992. Jfr. desuden samme, The 
Lundø Crucifix (note 117) 79, note 199. 
127 Kulstof-14 undersøgelsen er foretaget under le-
delse af forskningsprofessor Kaare Lund Rasmussen, 
Kulstof-14 Laboratoriet, N M . Prøverne er forbe-
handlet og grafittiseret på Kulstof-14 Laboratoriet, 
N M , mens selve målingen er foretaget af AMS-la-
boratoriet, Aarhus Universitet ved lektor Niels Rud 
og laboratorieleder Jan Heinemeier, Institut for Fysik 
og Astronomi, Aarhus Universitet. Sporstofsam-
mensætningen er undersøgt ved hjælp af neutronakti-
veringsanalyse (almindelig bestråling på Risø's DR3-
reaktor, ved dr. Raymond Gwozdz, TraceChem, Kø-
benhavn, og hurtigbestråling i Triga-reaktoren i 
Wien, Østrig). 
128 Ulla Kjær og Birgitte Bøggi ld Johannsen, »Hvad 

kisterne gemte. Om undersøgelsen af helgenskrinene 
og knoglekisten med »Erik Klippings døtre« i 
Odense domkirke«, FyStbog 1993, 95-108. 
129 Arkæologiske udgravninger i Danmark, 1993, red. 
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat, Kbh. 
1994, 301. Dateringen er udført af Orla Hyllebjerg 
Eriksen. Tre ud af fire prøver af skrinet, taget 
24. sept. 1993, kunne dateres: et gavlstykke ved hove-
det til efter o. 1072, et sidestykke ved skelettets højre 
side til efter o. 1025 og et sidestykke ved skelettets 
venstre side til efter o. 1074. I alle tre tilfælde var der 
tale om et radialt kløvet bræt uden splintved. 

En dendrokronologisk analyse baseret på fotogra-
fier blev allerede foretaget i efteråret 1985 på Skalks 
dendrokronologiske laboratorium, jfr. Vellev, 1986 
149. Denne prøve, der resulterede i en datering til o. 
1100, var dog behæftet med en ret stor unøjagtighed, 
idet årstallet var fremkommet ved en sammenlæg-
ning af dateringen på den yngste påviselige årring, 
1048, og en tænkt alder på det yderste, borthuggede 
træstykke på »et halvt hundrede år« yngre. 
130 Resterne er ikke nærmere beskrevet, jfr. LAFyn. 
Odense byfogedarkiv, Fogedprotokol 1833, 26. og 
30.januar 1833, aftrykt i Helgenskrinene 4f. Ifølge 
Thor Kielland, »Hellig Olavs skrin«, Norwegia Sacra, 
Kristiania 1922, 1-15, havde Olavs, efter 1035 udførte 
skrin et påhængslet låg, som kunne låses. - Et alter-
nativ til, at øskenen (øskenerne?) har været brugt til 
fastgørelse af et låg, er, at de har indgået i et system til 
ophængning af skrinet. 
131 Snostaven er på gavlene fortløbende, mens den på 
begge langsider skifter retning ved den ene kant. 
132 Søjlerne er på langsiden og på den ene af gavlene 
snoet skiftevis den ene og den anden vej, mens de tre 
søjler på den anden gavl er snoet hver sin vej. Samt-
lige ydersøjler er snoet modsat den snostav, de støder 
op til. 
133 I arkadefelterne er sømhuller langs siderne øjen-
synlig anbragt nogenlunde lige over for hinanden, 
mens hvert bueslag kantes af systematisk anbragte 
huller, hvoraf ét er umiddelbart over issepunktet. På 
langside A er sømhullerne placeret mere spredt, idet 
de fleste dog synes samlet i lodrette rækker med et 
mellemrum, som svarer til et par af de figurer, hvoraf 
nu kun omridsene er tilbage, jfr. ndf. 
134 Midtfeltet måler 9,5 cm i bredden, de øvrige felter 
8 cm. 
135 Jfr. Paludan-Müller, 1833 367. Om foring af hel-
genskrin, jfr. Thor Kielland (note 130). 
136 Jfr. Thomas Bircherods ganske vist fortegnede stik 
fig. 321. Det er uklart, hvorvidt skrinet oprindelig 
har haft fødder. Således nævner Joseph Braun, Die 
Reliquiare. Des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, 
Freiburg im Breisgau 1940, 175, at skrin med fødder 
sjældent ses før 1100'erne. 
137 Johan Hancks skitsebogsblade, publiceret af Vel-
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lev, 1986 129f. Hanck foreslår, at øskenerne har været 
anvendt, når skrinet skulle bæres i procession, idet 
kroge, fæstnede på (bære)stænger, da kunne stikkes 
igennem dem. 
138 Jfr. LAFyn. Odense Byfogedarkiv, C. Fogedprotokol 
1833, 26. og 30. januar 1833, aftrykt i Helgenskrinene 
4f. 
139 Protokol optagen af det den 17., 18. og 19. juli . . . . i 
St. Knuds Kirke i Odense passerede, Helgenskrinene 
52f. 
140 Indb. af stiftsfysikus Guldbrand 1833 og F. 
Schmidt 1874 samt fortegnelse over knoglerne i de to 
skrin med angivelse af de 1833 og 1874 omflyttede 
dele, Helgenskrinene 7f. og 48f. Ifølge Bircherod, No-
ter til Ælnoth, kap. XXVIII (Gertz, Martyrhistorie 
106f.), rummede søjleskrinet 1694 bl.a. kranium, skul-
derblade, armknogle, lår- og skinneben, foruden en 
del mindre knogler. I skrålågskrinet fandtes bl.a. arm-
ben, lår-og skinneben, hvortil kom et (helt og et) 
beskadiget skulderblad (sp. 1437, note 267 (kap. 
X X X I V ) ) . Jfr. endvidere indb. af Isabella Tkocz og 
Kaj Robert Jensen 1981. 
141 1694-96 indeholdt skrålågskrinet adskillige stykker 
taft og en del dunfyldte puder af uld og silke, jfr. 
Bircherod, Knud den Hellige (note 91). I søjleskrinet lå 
nogle alterdugslignende linned- eller bomuldstøjer, 
jfr. Bircherod, Noter til Ælnoth (Gertz, Martyrhistorie 
107). 1833 rummede skrålågskrinet »et temmelig stort, 
noget beskadiget tæppe med indvævede figurer af 
ørne (det såkaldte »ørnetæppe«), et par mindre puder 
og en lang smal rund pude med et gult bomulds-
betræk, tilligemed et stykke rødt og blåt changeant-
farvet, tyndt silketøj«, mens der i søjleskrinet fandtes 
»en pude og et linnedklæde med frynser«, jfr. Palu-
dan-Müller, 1833 197, 199. - Tekstilerne, særlig »Ør-
netæppet« og puden med fuglemønsteret, blev un-
dersøgt af den svenske tekstilhistoriker Agnes Geijer 
1934/35 og af tekstilkonservatorerne Marianne Ras-
mussen og Else Østergaard 1981, jfr. Agnes Geijer, 
»Sidenvävnaderna i Helige Knuts helgonskrin i 
Odense Domkyrka« , ÅrbOldkHist 1935, 155-68 (her-
efter Geijer, 1935) og Else Østergaard, »Nogle møn-
strede silketøjer fra danske relikviegemmer«, hikuin, 
6, 1980, 83-92 (herefter Østergaard, 1980). Desuden 
Vellev, 1986 144f. Der er ikke foretaget yderligere 
analyser i forbindelse med Danmarks Kirkers ar-
bejde. Om hørstofferne gælder generelt, at de er 
yderst vanskelige at datere. 
142 LAFyn. Menighedsark. Sager vedr. inventar 1920f. 
og Diverse sager 1916-80. 
143 Jfr. note 127. Kulstof-14 dateringen blev foretaget 
på tibia (skinnebensknogle), laboratorienummer K-
6142. Konserveringsmidler søgtes fjernet før daterin-
gen. Den konventionelle alder blev 985 + / - 100 14C-år 
før 1950. Beregnet med den 20 års midiede atmos-
færiske kurve efter Stuiver and Pearson 1993 giver 

dette en kalibreret alder på 1025 e.K. Kal. og ved plus 
og minus en standard afvigelse 980-1170 e.Kr. Kal. 
For aldersbestemmelsen, jfr. Pia Bennike 1993, med 
anføring af, at alderen ud fra kraniet kan bestemmes 
til 35-55 år, udfra ribbensenderne til 33-42 år og udfra 
bækkenet til 23-57 år, alt i alt 35-45 år. 
144 Jfr. note 140. - En benpartikel, der efter sigende 
stammede fra S. Knud, er i følge en notits i Samfundet 
13. sept. 1902 overleveret fra pastor Tembois ved den 
katolske kirke i Ålborg, der igen havde fået partiklen, 
placeret i en opalsølvæske, fra kardinalbiskoppen af 
Verona. Blandt de øvrige dele af S. Knuds skelet, der 
allerede i middelalderen fandtes i andre kirker, var en 
hage med tre fastsiddende og fire løse tænder, an-
giveligt i Gråbrødreklosteret i København, men sna-
rest Gråbrødreklosteret i Roskilde, der (også?) havde 
flere mindre dele (»de chyrotheca«), jfr. Petersen, 1886 
374f., efter Dänische Bibliotec, II, 134, 138.) og DK 
KbhBy 6, 22. Lund domkirke havde 1458 faet en reli-
kvieæske med 16 forskellige relikvier til Knud Kon-
ges alter i testamentarisk gave fra en kannik, jfr. Curt 
Wallin, De medeltida Knutsgillena. Religiose och kyrkliga 
aspekter, Tommarp 1972 (Kbh.), 17. I en fortegnelse 
over Lund domkirkes relikviegemmer fra tiden 1472-
97 nævnes, at fire af de i alt 53 gemmer rummede 
relikvier af S. Knud: lidt af hans kappe (skænket 1376 
i forbindelse med kong Olufs hyldning), lidt af hans 
hår, et overarmsben og et håndled med tilhørende 
hånd, jfr. Curt Wallin, »Knudskulten i Lund«, Knuds-
Bogen 79-86. Armrelikvier skal 1422 være skænket til 
Vadstena klosterkirke af dronning Filippa gennem 
Erik af Pommern, jfr. Arthur Bygdén, Niels Gustaf 
Gejvall og Carl Herman Hjortsjö, Heliga Birgittas reli-
ker, Lund 1954, 62f. og 88f. samt Göran-Axel Nils-
son, Thesaurrus Cathedralis Lundensis. Lunds domkyrkas 
medeltida skattsamling, Göteborg 1989 (Acta Regia So-
cietas scientiarum et litterarum Gothoburgensis Hu-
maniora 30). For henvisningen til den første takkes 
venligst dr. phil. Tore Nyberg, Odense. 1730 skulle 
en af S. Knuds fingre befinde sig i et nonnekloster i 
Paris, jfr. Jacob Bircherod, og o. 1790 opbevaredes 
Knuds kindben, lidt karmoisinrødt taft, omtalt som 
et stykke af ligklædet, og en indskrift på pergament 
angiveligt i en københavnsk privatsamling, jfr. 
SuhmSaml 2,2, 117, note. Endelig nævner P. D. 
Steidl, Knud den Hellige. Danmarks værnehelgen, Kbh. 
1908, 326f. at der, ud over de nævnte knogler i Grå-
brødreklostrene i København og Roskilde, var 
Knudsrelikvier i karmeliterklostret i Århus, jfr. DK 
Århus 1352 og i cistercienserklostret Himmerod ved 
Trier. Om en til S. Knud fejlagtigt henført arm-
knogle, nu i N M , jfr. Bente Gundestrup (red.), Det 
kongelige danske Kunstkammer 1737, Kbh. 1991, II, 317. 
145 Indb. af Pia Bennike 1993. 
146 Jfr. indb. af F. Schmidt 1874, Helgenskrinene 24f., 
udbygget af Jørgensen, 1887 149f. Desuden Tkocz og 
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Jensen, 1986 117f. Bruddet i kraniet blev bemærket, 
men ikke kommenteret 1833, jfr. LAFyn. Odense byfo-
gedarkiv, Fogedprotokol 1833, 24. juni 1833, optrykt i 
Helgenskrinene 11f. 
147 Jfr. indb. af Pia Bennike 1993. Er knoglen først 
efter døden udsat for så kraftig en belastning, har den 
sikkert været så tør, at den er blevet fuldstændig 
knust. 
148 Indb. af F. Schmidt 1874, i Helgenskrinene 24f. og 
Tkocz og Jensen, 1986 119f. 
149 Jfr. indb. af F. Schmidt 1874, aftrykt i Helgenskri-
nene 24f. 
150 F. Schmidt mente 1874, at den gyldne farve skyld-
tes fedtudsvedning (Helgenskrinene 24f.) Da knog-
lerne havde den gyldne farve i al fald allerede 1833, 
jfr. Paludan-Müller, 1833 223, kan den ikke tilskrives 
konserveringen 1904, jfr. ndf. 
151 Jfr. Kaare Lund Rasmussen 14. marts 1994 (note 
127). Resultaterne af sporstofanalysen af kraniet og 
skinnebensknoglen fra søjleskrinet er sammenlignet 
med resultaterne af prøver fra 39 danske skeletter fra 
de sidste 8000 år, og kraniets guldindhold ligger højt, 
både i forhold til knoglerne fra de øvrige skeletter og 
til skinnebensknoglen. 
152 Jfr. notater af Poul Nørlund, N M . Privatarkiv. 
153 Jfr. note 91 og 141. Et (dette?) linklæde lå allerede 
1582 i søjleskrinet, jfr. Konninck (note 79). 1874 rum-
mede søjleskrinet såvel dette klæde som det, der siden 
anbragtes i skrålågskrinet, jfr. Helgenskrinene 53, men 
det er uklart, hvorvidt dette også var tilfældet 1833. 
Paludan-Müller, 1833 nævner kun sidstnævnte klæde, 
jfr. note 141, mens det i synsforretningen 26. jan. 
1833 hed, at skrålågskrinet rummede levn af linned, 
silketøj og puder, både korte og lange, mens der i 
søjleskrinet lå levn af et større linnedklæde med frynser 
og en pude. 
154 Indb. af Herbst og Engelhardt, Helgenskrinene 51. 
155 Geijer, 1935 166, foreslår »spunnet vildsilke eller 
affallssilke«. 
156 Geijer, 1935 166f. Stoffet er ifølge bilaget analy-
seret på Kungl. Järnvägsstyrelsens kemiska prov-
ningsanstalt i Stockholm. 
157 Jfr. note 139. Det er muligvis det samme stof, der i 
Bircherod, Knud den Hellige 80, beskrives som uld. 
158 Geijer, 1935 foreslår, at det gule silkestof er blevet 
klippet op allerede før 1833, idet hun henviser til den i 
Helgenskrinene 53, aftrykte liste over de tøjer, der 1833 
var oversendt til Oldnordisk Museum og hvorpå der 
efter puden med det fuglemønstrede silke er nævnt et 
»indre overtræk til samme«. I museets protokol for 
1833 er der dog under 2862-63 nævnt en pude med 
blå bund og gule figurer og »et indre overtræk til 
samme pude af groft lærred« (publiceret af Vellev, 
1981, hvor overtrækket dog fejlagtigt er opgivet til at 
være af gråt lærred). 
159 Jfr. note 91 og 141. Puden kan muligvis være iden-

tisk med det »dobbelten gelben Seiden Decke, mit 
Baumwholle gefuettert, vndt midt gelber Seiden 
durchgenehet«, som ifølge Konninck lå i Knud den 
Helliges skrin 1582, jfr. note 79. 
160 Østergaard, 1980 87f. 
161 Agnes Geijer, Ur tekstilkonstens historia, Lund 1980, 
160, daterer tæppet til 1050-1100, mens Geijer, 1935 er 
lidt mere usikker. I sidstnævnte fremhæves, at tæppet 
i forhold til flere samtidige, gennem indskrifter knyt-
tet til Byzans, virker ret løst, ikke mindst i detaljor-
namentikken. 
162 Geijer, 1935 157. Den formodede vævebredde er 
overordentlig stor, sammenlignet med andre samti-
dige stoffer. 
163 Jfr. analyse af Østergaard, 1980 92: Binding: Sami-
tum, 2-skuds, kiper ½ S. Kæde: 2 hovedkædetråde og 
1 bindekædetråd, silke, rød og ufarvet i tilfældig or-
den, Z-spundne, 45 tråde pr. cm. Skud: Silke, blå-
sort og rød, uspundet, 30 passés pr. cm. 
164 Muligvis som følge af at tæppet 1875-1957 var dra-
peret over (søjle)skrinet (jfr. LAFyn. Menigheds.ark. 
Sager vedr. inv. 1920f.), fremstår forsiden nu mærk-
bart lysere end bagsiden. 
165 En tolkning af tegnene er venligst forsøgt af dr. 
phil. John Strange, København; af dr. phil. Henning 
Lehmann, Århus og af forskningsstipendiat; cand. 
theol. Niels Arne Petersen, København. De bærer 
mindelser om såvel armensk som georgisk, men må 
nok snarest henregnes til de skriftlignende ornamen-
ter, som findes på utallige tekstiler fra islamiske om-
råder eller fra lokaliteter, der på en eller anden måde 
har haft forbindelse med den islamiske verden, jfr. 
Kjeld von Folsach og Anne-Marie Keblow Bernsted, 
Vævede Skatte - tekstiler fra Islams Verden, Kbh. 1993, 
30f. og 44f. 
166 Jfr. Paludan-Muller, 1833. En mulighed er, at tæp-
pet er identisk med det »gülten stucke«, der ifølge 
Konninck lå i Knud den Helliges skrin 1582, jfr. note 
79. 
167 Geijer, 1935 165. Dateringen, der anses for usikker, 
er bl.a. baseret på sammenligninger med en gruppe 
sassanidisk-persiske silkestoffer, af Otto von Falke, 
Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 1913, 98f. da-
teret til mellem 700 og 900. - Et lille stykke af det 
fuglemønstrede silke blev 1863 afklippet af Frederik 
VII for at indgå i hans brudegave (en kopi af Dagmar-
korset) til den kommende kronprinsesse af Wales, 
kronprins Christian (IX)'s datter Alexandra, jfr. Hel-
genskrinene XVI. 
168 Geijer, 1935 159f., 165, jfr. analyse af Østergaard, 
1980: Binding: samitum. 3-skuds, kiper ½ Z. Kæde: 1 
hovedkædetråd og 1 bindekædetråd, silke meget fin, 
ufarvede og uspundne, 26 tråde pr. cm. Skud: silke, 
gul, svagt gylden og lys blå, uspundne, 36 passés pr. 
cm. 
169 Burman Becker, jfr. Helgenskrinene XIV, opfatter 
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uden videre fuglene som duer, mens Geijer (note 
ovf.) benævner dem påfugle. 
170 Som indledning til restaureringen af tekstilerne 
1936 (ndf.) rettede NM 1935 en henvendelse til Uni-
versitetets retsmedicinske institut for at få klarhed 
over, hvorvidt nogle brunlige pletter på bl.a. puden 
med fuglemønsteret kunne være blod. Resultatet var 
dog negativt (NM. Korrespondanceark.). 
171 Jfr. note 91 og 141. I oversigterne over skrinenes 
indhold 1694 og 1833 nævnes puderne uden angivelse 
af antal og type, men i forbindelse med indsendelsen 
af prøver til Oldnordisk Museum nævnes, at den lille 
pude, der indsendtes hel, dvs. puden med det fugle-
mønstrede silkebetræk, stammede fra »kiste nr. 2«, 
dvs. søjleskrinet. Jfr. LAFyn. Odense Byfogedark. Fo-
gedprotokol, 24. juni 1833. 
172 Stoffet har en trådtæthed på 28x20-36 tråde pr. 
cm2. Kædetrådene er af z-spundet, skudtrådene af 
uspundet, afhaspet silke. Tætheden varierer efter 
hvor tæt trådene er blevet slået sammen i væven. Jfr. 
indb. af Else Østergaard juli 1993. 
173 Jfr. note 91 og 141. Det 1582 fundne skrin, Knud 
den Helliges, var ifølge Konninck foret med brunt sil-
ketaft. 
174 Nærmest ved disse stykker synes henholdsvis den 
lange smalle pude og »Ørnetæppet«. 
175 Jfr. note 60 samt Gertz, Vitae Sanctorum 29f. og 
Otonium 45f. og 60f. Både Dania Chorographia, Oto-
nium og Hamsfort gengiver Tabula i udgaven med for-
rædermotivet; Otonium uden, de øvrige med navneli-
sten, mens Worm har den uden forrædermotivet og 
med navnelisten. Sidstnævnte form er af Gertz, Mar-
tyrhistorie 41f. opfattet som den mest autentiske, først 
og fremmest på grund af forrædermotivets karakter 
af en yngre tilføjelse. 
176 En revision af Gertz' rekonstruktion af teksternes 
overlevering under hensyn til bl.a. Otonium er ønske-
lig, men ligger uden for rammerne af D K s redaktion. 
177 Hér kan tilføjelsen med forrædermotivet, »vt 
Christus, à proprio conuiua, Blaco traditus«, være 
indføjet. I Dania Chorographia er navnet »Blaco« ude-
ladt af tilføjelsen. 
178 Efter »eo« er i Dania Chorographia indskudt ordet 
»scilicet« (som bekendt). 
179 Herefter er i Otonium tilføjet »& in eadem ecclesia 
sepulti (og blev begravet i samme kirke)«. Jfr. også 
Dania Chorographia (note 73). 
180 Gertz, Martyrhistorie 2f. Oversættelsen er dog gen-
givet med moderne retskrivning. 
181 Jfr. Resen, Fyn 309, note 28. 
182 Dania Chorographia har i stedet for »qui« »et«, jfr. 
Gertz, Martyrhistorie 34 om afskrifter med denne vari-
ation. 
183 Oversættelsen er tilpasset moderne retskrivning. 
184 Otonium nævner hverken indskrifternes materiale 
eller deres placering. 

Fig. 536. Pude med fuglemønstret silkebetræk, før 
restaureringen 1935 (s. 436). Fot. N B . - Pillow with 
bird-patterned silk cover, before the 1935 restoration. 

185 Jfr. Johannes Meursius' Ælnothudgave, note 83. 
186 Jfr. note 91 og ndf. Bircherod nævnte også, sam-
men med den anonyme forfatter, den afskrift, som 
professor Christen Hansen Lund havde taget af tavlen 
med Epitaphium (på papir?) (..»idem S. Canuti epita-
phium, quod olim descripserat ex ipsa autographa ta-
bula, quam viderat, ut testatur manus ipsius«, jfr. 
Bircherod, Noter til Ælnoth sp. 1438, note 267 (kap. 
X X X I V ) . 
187 Skrinet blev ifølge Bircherod fundet med sine 
»prydelser og dets epitaphium eller indskrift, 
som endnu var uskadt, ligesom man også mellem 
knoglerne fandt en kobbertavle, som indeholdt en 
kort beretning om hans drab og navnene på de fæller, 
der bukkede under sammen med kongen, jfr. Noter til 
Ælnoth, med oversættelse i Gertz, Martyrhistorie 
110-11. 
188 Poul Nørlund har i sine efterladte notater (note 
152) sammenlignet indskriften på blypladen i Valde-
mar den Stores grav i Ringsted S. Bendts (DK Sorø 
163) med Tabula og herudfra konstateret, at bare 
længden af sidstnævnte måtte være tilstrækkeligt be-
vis for, at i al fald denne var skrevet på pergament. Et 
skrin, udført i Limoges og forsynet med indgraveret 
indskrift, men af langt mindre format end helgenskri-
nene (12,9x29,2x14) er omtalt i Ornamenta Ecclesiae. 
Kunst und Künstler der Romanik, udg. Anton Legner, 
Köln 1985, III, 95 (H 15). Om middelalderens oftest 
pergamentskrevne indskrifter i relikviekapsler, jfr. 

Danmarks Kirker, Odense 42 
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Jens Vellev, »Relikvierne fra Seem kirke«, hikuin 1, 
1974, 55-68. 
189 Oplysningen i Bircherod, Noter til Ælnoth (at Lund 
havde havde kopieret i al fald selve den originale »Ta-
bula«, som han havde set »quos elim descripserat ex 
ipsa autographa tabula, quam viderat«), synes mere 
kategorisk end Choreographie, jfr. s. 426. Heri er det 
efter en bemærkning om, at skrinet 1582 endnu havde 
påskrifter, noteret, at der blandt Lunds papirer skal 
have været en udskrift af samme inskription, jfr. note 
96. 
190 Dateringen er først og fremmest baseret på orna-
mentikken på de bevarede beslag. Skrinets udform-
ning med kantlister og fast (skrå)låg er en alvorlig 
hindring for udførelsen af en ellers højst ønskelig 
dendrokronologisk datering, idet en sådan kræver, at 
skrinets sider adskilles. 
191 Indb. af Herbst, Strunk og Engelhardt 14. dec. 
1874, jfr. Helgenskrinene 28. 
192 Skrinets konstruktion antyder, at det ikke har væ-
ret til at lukke op. Spørgsmålet er da, om man på 
anden måde har søgt at etablere et indblik til skelettet 
(og om det er dette forhold, der er årsagen til det 
uregelmæssige, øjensynlig aldrig færdiggjorte hul i 
skrinets ene gavl?). 
193 Langside A har ikke bevaret beslag, mens der på 
langside B fmdes bånd på hele det karnisformede led 
og på det glatte led på hele den ene sidekant samt 
stedvis på både over- og underkant. Gavl A har be-
klædning på det karnisformede led på den ene side-
kant, gavl B på en del af det karnisformede led på den 
ene side- og underkant. Af det glatte led er på denne 
gavl dækket en enkelt side, hvortil kommer en strim-
mel på overkanten. På låget findes kobberbånd på 
underkanten og den nederste del af sidekanterne på 
den ene gavl. 
194 Båndene på de glatte led er fæstnet med søm di-
rekte gennem båndet. De bånd, der dækker de glatte 
led på skrinets nedre kanter er yderligere bøjet om 
under skrinets bund. 
193 Blot på lågets ene langside kan således tælles 23 
kobberstumper i størrelsesordenen 0,5-1,5 cm2 . 
196 Jfr. Thomas Bircherods stik og Johan Hancks teg-
ning samt akvarel (fig. 300). 1833 registreredes kun 
tre ben. Jfr. note 136. 
197 Jfr. Paludan-Müller, 1833 194f„ 198 og indb. af Bir-
gitte Bøggi ld Johannsen, Hugo Johannsen, Birgit Als 
Hansen og Morten Aaman Sørensen 1989. Selve skri-
nene synes herudover ikke berørt. - Skrålågskrinets 
yderkiste, udtaget 1833, er genindsat i nichen, hvor 
den blev genfundet og undersøgt 1989. 
198 Jfr. note 127. Kulstof-14 dateringen blev foretaget 
på femur (lårbensknogle), laboratorienummer 
K-6141. Konserveringsmidler søgtes f jernet før da-
teringen. Den konventionelle alder blev 860+/- 120 
14 C-år før 1950. Beregnet med den 20 års midiede 

atmosfæriske kurve efter Stuiver and Pearson 1993 
giver dette en kalibreret alder på 1215 e. Kr., og ved 
plus og minus en standard afvigelse 1030-1285 e. Kr. 
For alderbestemmelsen, jfr. indb. af Pia Bennike. 
199 Et slægtskab mellem skelettet i skrålågskrinet og 
skelettet i søjleskrinet har ifølge oplysning fra Pia Ben-
nike 1993 hverken kunnet af- eller bekræftes. Således 
har korsbenet fra førstnævnte ingen lighedstræk med 
det meget karakteristiske korsben fra skelettet i søjle-
skrinet. Prøver fra de udtagne knogledele fra de to 
skrin er dog henlagt til en fremtidig DNA-analyse, 
jfr. note 128. 
200 Jfr. note 149. Blandt de punkter, Paludan-Müller 
efter 1874-undersøgelsen fremførte som argument 
for, at Knud den Helliges og Benedikts skeletter var 
blevet forbyttet, dvs. at skrålågskrinet var Knudsskri-
net, var, at Bircherod beskrev knoglerne i dette skrin 
som solide og af en gullig farve, jfr. Noter til Ælnoth, 
kpt. X X X I V (Gertz, Martyrhistorie 108). Set i mod-
sætning til snehvide knogler, kan også de knogler, 
der (endnu) ligger i skrålågskrinet idag, betegnes som 
skinnende gule. Hér ligger i øvrigt endnu også et par 
brændte knogler. Jfr. note 140. 
201 Vævningen er en lærredsbinding med 26 z-spundne 
kædetråde og 17 z-spundne skudtråde pr. cm2. Fryn-
sen har rester af en tilsvarende vævning, 15x15 tråde 
pr. cm. Jfr. indb. af Else Østergaard juli 1993. 
202 Jfr. note 91 og 141. Et (dette?) linnedklæde lå al-
lerede 1582 i søjleskrinet, jfr. Konninck (note 79). 
203 Poul Nørlund omtaler i sine papirer (note 152) 
stoffet som »drejlsagtigt«. 
204 Jfr. Paludan-Müller, 1833 (note 141). Muligvis har 
puden endvidere været en af dem, Bircherod 1694-96 
nævnte placeret i skrålågskrinet. 
205 Lærredet er sammensat af et større og et mindre 
stykke, syet i forlængelse af hinanden. Jfr. Poul Nør-
lund, note 152. 
206 Dronning Christine 196 (»sancti albani arm«), 
207 Dronning Christine 195, 359. Jfr. s. 458. 
208 ÆldDaArkReg V, 1, 203-204; Jørgensen, 1887 165f. 
og Gertz, Martyrhistorie 122. 
209 Bircherod, Noter til Ælnoth sp. 1439, note 270 
(kap. X X X V ) og Bircherod, Knud den Hellige 77f. 
Ligger der mere i Bircherods beretning end en ukri-
tisk fortsættelse af Worms, kan det højst have den -
dog ikke særlig sandsynlige - forklaring, at det ene 
skrin, Benedikts, blev fundet ved sydkapellets ned-
rivning og siden indmuret i korvæggen, hvor det an-
det skrin, Knud den Helliges, 40 år før var fundet. 
Gertz, Martyrhistorie 118f. bygger videre på Birche-
rods forklaring og formoder, at begge skrinene 1582 er 
fundet skjult i alteret i sydkapellet, og derpå begge 
indmuret i korvæggen bag alteret. 
210 Som oplagt udækkede partier kan eksempelvis 
nævnes overkanterne og det øverste af skrinets inder-
vægge, over foerstoffet. 
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211 Jfr. note 86. Ligeså påfaldende som at munkene så 
S. Knuds skelet var det, at de samtidig angiveligt fik 
forevist kong Hans' og dronning Christines kranier i 
Gråbrødre kirke. Disse burde 1622 hvile uberørt i de 
henholdsvis 1513 og 1521 indrettede grave i kloster-
kirkens gulv, jfr. s. 516. 
212 Johs. J. Duin, »På Vei mot Religionsfrihet under 
Kristian IV«, KirkehistSaml 1987, 106, og Vello Helk, 
»Rigshofmester Corfitz Ulfeldts katolske forbindel-
ser«, smst., 131f. Sidstnævnte antager uden egentlig 
diskussion, at det hele tiden har drejet sig om Knud 
Lavards relikvier, hvilket korrespondancen dog ikke 
utvetydigt viser. Jfr. også Steffen Heiberg, Enhjør-
ningen. Corfitz Ulfeldt, Kbh. 1993, 71f., 77f. 
213 Det Kongelige Danske Selskabs Begyndelse og Tilvext 
i de tre første Aar, udg. Jacob Langebek, Kbh. 1748, 
280. 
214 Jfr. Danmark-Norges Traktater 1523-1750, VII, udg. 
L. Laursen Kbh. 1926, 199f. 
215 Danmark-Norges Traktater 211. 
216 Venligst meddelt af dr. Géza Jászai, kustos for 
Domkammer, Münster, i brev af 1. juli 1994. 
217 Bircherod, Knud den Hellige 79. 
218 Jfr. C. F. Bricka (udg.), »Kong Christian V.s egen-
hændige Dagbog for Aaret 1694«, DaMag V, 4, 1898-
1901, 301. Denne dag mønstrede kongen to fynske 
regimenter ved Odense. Hverken 1695 eller 1696 sy-
nes kongen at have forladt Sjælland, jfr. E. Marquard 
(udg.), »Af Kong Christian den Femtes Dagjournaler 
1695-1699«, DaMag VI, 2, 1916, 112f. At fundet af de 
to skrin vitterligt skete 1694, fremgår også utvetydigt 
af Bircherod, Noter til Ælnoth sp. 1437, note 267 (kap. 
X X X I V ) : »Anno proxime elapso, nonagesimo quar-
to seculi huius decimi septimi«. Gertz, Martyrhistorie 
37, note, formoder, at opgivelsen af dette årstal er en 
fejl og tilskriver den sjuskeri hos udgiveren af Bir-
cherods noter, Ernst von Westphalen. Begrundelsen 
for, at det skulle være en fejl, er dog udelukkende 
baseret på, at det af de sedler, der fandtes sammen 
med skrinene 1833 (note 97) fremgår, at indmuringen 
fandt sted 1696. Jfr. endvidere Langebek, SRD III, 
388, note y. 
219 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 1681-1706. 
220 LAFyn. Odense amtsarkiv. Breve til biskoppen 
1750-52, nr. 216. Brev fra kirkeinspektionen til bi-
skoppen 3. maj 1752. 
221 LAFyn. Odense amtsarkiv. Breve fra biskoppen 
1750-52, nr. 216. Brev fra biskop Ramus til kirkein-
spektionen 4. maj 1752. 
222 LAFyn. Odense amtsarkiv. Breve fra biskoppen 
1750-52, skrivelse fra Kirkeinsp. til biskoppen 3. maj 
1752. I første omgang åbnedes et lille hul »paa 4 à 5 
Tommer i Quadrat« . Om Søren Anchersens beret-
ning, jfr. Odense Katedralskoles program, 1768, re-
fereret i Odense bys historie 5, 156 og tilhørende note. 
223 RA. DaKanc D 109, 1755 suppl. 5 y. 

224 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1754-59. Liste over 
bortsolgte materialer 26. sept. 1758. 
225 RA. DaKanc H 18, 1. departement, 1834, Brevsa-
ger, nr. 1775, brev af 29. jan. 1833 fra Kirkeinspektio-
nen til prins Christian (VIII) Frederik og brev af 
1. febr. 1833 fra prinsen. Jfr. RA. DaKanc H 44, 1. 
departement, 1833-34, Journaler. 
226 Udskrifter af LAFyn. Odense byfogedark. Foged-
protokol, henlagt i (note 225), samt i RA. Kirke- og 
Undervisningsministeriet, Journalsager 1862-76, nr. Y 
1089. Sagerne er endvidere optrykt i Helgenskrinene 
4-12. 
227 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager 1731-65. 
Afsendelsen omfattede tre stk. trærammer eller lister, 
fem stk. prøver af bronzebeslag og nogle små lister 
samt to små forseglede pakker med prøver af teksti-
ler. Delene blev sendt fra Odense 29. juni 1833, hvor-
imod de påstået ledsagende akvareller ifølge Hancks 
påskrifter er udført i Odense i hhv. august og septem-
ber 1833. Dette forhold synes umiddelbart kun at 
kunne forklares med, at akvarellerne er udført udfra 
de ribbede skrin, idet beslagene er tegnet på med 
støtte i Hancks skitser, fig. 300. En sådan arbejdsgang 
ville også begrunde de åbenlyse fejl i Hancks gen-
givelse af beslagene, bl.a at alle beslag på skrålågsskri-
nets langside B er ens, sml. fig. 300 og 327-28. - Af 
indsendte træprøver var der fra søjleskrinet et stykke af 
kanten, hvoraf det kunne ses, at hele ydersiden havde 
været beklædt med kobber, indersiden med violet sil-
ketøj, som var påslået med kobbernagler, under hvis 
hoveder der var indføjet små firkantede stykker per-
gament. Hertil kom to ligeledes uspecificerede styk-
ker af kanten, det ene af facon som »et slags co-
lonne«. Af kobber nævnes fra skrålågskrinet en del af 
det usmykkede beslag på det karnisformede led, prø-
ver af de kobberstifter, hvormed dette havde været 
fæstnet, en af hver af de to lister på låget, med møn-
ster beskrevet som hhv. blomster-zirater på en bag-
grund af små indslåede cirkler, og arabesker omgivet 
af små kredse; et stykke af båndene med de bugtede 
ranker på langside B og endelig listen med de to ind-
fatninger fra gavl B. Fra søjleskrinet stammede besla-
get med det vingede dyr, beskrevet som et slags ara-
beskzirater med en vis lighed med de drage- og slan-
gefigurer, man finder på ældre arkitektoniske arbej-
der i Norden. Til dette skrin hørte endvidere en del 
kobbernagler, svarende til naglerne fra skrålågskrinet. 
Tøj prøverne omfattede et fragment af et ligklæde, 
dvs. (hele?) »ørnetæppet«, beskrevet som en af alder 
og vokspletter stærkt skadet damaskvævning med 
ovale kredse dannet af arabesker og udfyldt af ørne 
over fodstykker med »en slags firkantede munkebog-
staver« indvævet. Mellem ovalerne var store rosetter, 
mens mønsteret på den bevarede kant bestod af runde 
figurer, indvævede med gult. Hertil kom et uspecifi-
ceret antal prøver af et violet silketøj,, dvs. det chan-

44* 
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gerende taft, af det gule silkestof, der opfattedes som 
bomuld, og af noget såkaldt groft flor-eller lærreds-
stof. Endelig nævnes et fragment af en pude med da-
maskvævet tøj (betræk) i gult og blåt (puden med det 
fuglemønstrede betræk), samt et indre overtræk til 
samme, af grøft lærred. Skønt den næstsidste post er 
omtalt som et fragment, omfattede den givetvis hele 
den lille pude, jfr. fogedforretningen i Odense 24. 
juni 1833 jfr. Fogedprotokol aftrykt Helgenskrinene 

11f.). Jfr. Vellev, 1981. 
228 Regning fra F. Tietgen på sammenhæftning og re-
paration af skrinene, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
1830-33. Et indtryk af istandsættelsens omfang giver 
de brud på især søjleskrinet, som er angivet på Hancks 
- fra hinanden svagt afvigende - tegninger og akva-
reller, fig. 300, 323-24, 535). Nogen egentlig restau-
rering synes ikke foretaget. I følge kirkens regnska-
ber blev der 1833 forfærdiget fire små bænke, hvorpå 
skrinene skulle stå i kapellet, mens fire tilsvarende var 
beregnet til opstillingen under restaureringen. Af de 
sidste blev i al fald de til S. Knuds skrin anskaffede 
bænke solgt året efter, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
1830-46. Jfr. skrivelse fra Herbst, Strunk og Engel-
hardt 12. dec. 1874, Helgenskrinene 27f. 
229 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1834-36; Mumme 259f. 
230 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk og Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
1834-36. Af de sorte tæpper, stammende fra Ladegår-
den, var det ene forsynet med et gult, kronet K. 
231 Knoglerne, der udtoges før skrinene sendtes til Kø-
benhavn, var under restaureringen deponeret i hen-
holdsvis Gråbrødre hospitals' skrin og murernes 
laugslade, begge midlertidigt hensatte i Ebbe Munks 
†kapel, jfr. N M . Korrespondanceark. 
232 Jfr. breve fra Ministeriet for Kirke- og Undervis-
ningsministeriet til direktionen for Oldnordisk Mu-
seum og til professor Engelhardt 6. okt. og fra direk-
tionen til S. Knuds kirkes Kirkeinspektion 8. okt. 
1874, N M . Ministeriets ønske om at få skrinene sendt 
af sted hver for sig skyldtes, at man skulle være alde-
les sikker på, at de ikke kom til at dele skæbne, hvis 
der skulle indtræffe uheld under rejsen. Se desuden 
Helgenskrinene 27f. 
233 De mest ormædte dele blev tillige kogt i paraffin. 
234 Kilderne til undersøgelsen og restaureringen af 
skrinene 1874-75 findes i RA. Kirke- og Undervisnings-
ministeriet, 1. kontor, nr. 3603, Akter vedr. restaure-
ringen 1862-76. Desuden i RA. Kirke- og Undervis-
ningsministeriet, 1. kontor, Journaler 1862-76, nr. Y 
1089; i N M . Topografisk ark. og Korrespondanceark., 
samt i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. Et fyl-
digt udvalg er gengivet i Helgenskrinene 19-54. Jfr. 
endvidere Vellev, 1986 133f. Restaureringen blev i alle 
dele forestået af V. F. Steffensen. 
233 Hancks angivelse af hvilke stykker træ, der mang-
lede 1833, stemmer således ikke helt med, hvad Mag-
nus Petersen 1875 markerede som nyudført. Ifølge 

Hancks akvarel har båndene på alle de glatte sider på 
skrålågskrinets langside B endvidere samme mønster, 
hvilket - om det skulle være korrekt - måtte betyde, 
at der 1875 var tilsat mindst to forskellige typer bånd 
af anden oprindelse. Mht. båndene på låget af det 
samme skrin, lader akvarellen det vandrette bånd 
være gennemgående, mens det på Hancks skitse an-
tydes, at det er de lodrette, der er de gennemgående. 
Jfr. også note 137. 
236 Mellem fodstykkerne og skrinene var for at hindre 
fugtindtrængning lagt kobberplader. 
237 Behandlingen blev foretaget af konservator Stef-
fensen, jfr. Nationaltidende 9. juli 1904. 
238 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inven-
tar 1929f. Om tekstilerne, jfr. Geijer, 1935. Puden var 
så ødelagt, at fragmenterne af det mønstrede silkestof 
måtte sys på et betræk, syet af nyt (håndvævet) gult 
silke og udfyldt med en ny dunpude. Herefter blev 
puden overtrukket med crepelin i en grøn farve, der i 
forbindelse med puden virker omtrent gennemsigtig. 
239 LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk. 1922f. og Sager vedr. 
kirkens inventar 1929f. Læg vedr. helgenskrin. Før 
udtagningen af tæppet, der som følge af sin placering 
tværs over snosøjleskrinets ene ende var ved at revne 
midtpå, overvejedes flere muligheder for fortsat både 
at bevare det i sammenhæng med skrinet og holde det 
udstrakt. Det blev således bl.a. foreslået at forsyne 
skrinets hjørner med afrundede skjolde og at lægge et 
stykke stof under ørnetæppet. Tanken om at erstatte 
tæppet med en kopi blev fremsat, men med det 
samme afvist af menighedsrådet. 
240 Vellev, 1986 144f. 
241 Indb. af Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Jo -
hannsen, Birgit Als Hansen og Morten Aaman Sø-
rensen 1989. 
242 Om de nærmere omstændigheder, jfr. Kjær og 
Bøggild Johannsen, »Hvad kisterne gemte« (note 
128). 
243 Jfr. Braun (note 136), 166f. 
244 Efter 1035 udførtes et nyt skrin til Hellig Olav i 
Nidaros, af træ med beslag af forgyldt kobber eller 
bronze, ifølge Snorre endvidere prydet med guld, 
sølv og ædelsten og af facon som en kirke, med tag-
formet (påhængslet) låg og svalegange. Jfr. Kielland, 
»Hellig Olavs skrin« (note 130) samt om det skrin, 
der tilkom i senmiddelalderen, Anne Lidén, »Der 
Olavschrein in Stralsund«, Konsthistorisk Tidskrift 
LXI, Stockholm 1992, 83-98. 
245 Jfr. f.eks. mønsteret under bunden på et dåse-
spænde fra 1000'erne, gengivet i Viking og Hvidekrist. 
Norden og Europa 800-1200, Uddevalla 1992 (kat.nr. 
104). Mens denne er i Urnes-stil, er der især i orna-
mentets med prikker udfyldte dobbeltkontur gene-
relle mindelser om den sene vikingetidsstil (Mammen 
og Ringerik). 
246 Tanken om denne udsmykning er, som nævnt, al-
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lerede fremsat af Bircherod, Noter til Ælnoth sp. 1423, 
note 211 (kap. XXVIII). 
247 Jfr. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1922, red. 
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat, Kbh. 
1993, s. 312. Dateringen er udført af Niels Bonde. Jfr. 
DK Århus 1402. Jfr. også retablet fra Odder, som dog 
kun bærer ti apostelfigurer, omend indskriften næv-
ner alle tolv navne, DK Århus 2536f. 
248 Nichens mål er udvendig bredde 136 cm, indven-
dig 118,5 cm, bagvæggen 66,5 cm inden for mur-
flugt. Højde ca. 260 cm. 
249 Som ovf. nævnt (s. 431 med note 130) fandtes 1833 
rester af et egetræslåg i søjleskrinet. Hvor store disse 
rester var, og hvordan de så ud, er dog ikke nærmere 
beskrevet en omstændighed, der måske kan tolkes 
derhen, at de hverken var særlige store eller særlig 
karakteristiske. Hele låget har muligvis svaret til skrå-
lågskrinet, eller det har været udformet som et sadel-
tag, jfr. lågene på f.eks. S. Hadelin-skrinet fra o. 
1070-80, Tresors d'art religieux au pays de Visé et Saint-
Hadelin, Visé 1988, eller Sigismund-skrinet, begyndt 
i 12. århundrede, jfr. Ernst Gunther Grimme, Gold-
schmiedekunst im Mittelalter, Köln 1972, 80f. Om de 
tidlige lågformer, jfr. Braun (note 243), 166 og 169. 
250 Jfr. initial fra manuskript i Hessische Landesbi-
bliothek, cod. 34, fol 7r., dateret til 1000-tallet (gen-
givet i Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, II, 
Köln 1973, 315. Også de varierede blomster på ki-
stens lodrette beslag minder om tidligmiddelalderlige 
illuminationer. 
251 Bengt Thordeman, »Erik den Heliges kungakro-
na«, i samme (red.), Erik den Helige. Historia - kult -
reliker, Stockholm 1954, 279. 
252 NM inv.nr. D 5144. Jfr. Nørlund, Gyldne altre 
131f. 
253 Tanken om en tidsforskel mellem låg og kiste, 
fremsat af Erik Lassen (note 118) og Vellev, 1986, sy-
nes typisk opstået på grund af en tilbøjelighed til at 
gøre de to skrins grundstammer samtidige. I »Bru-
krucifikset - et tidligmiddelaldersk klenodium«, Uni-
versitetets Oldsaksamling, Årbok 1956-57, 151-93, da-
terer Martin Blindheim således den bølgede ranke på 
skrålågskrinets langside til 1100'ernes begyndelse, idet 
han anfører, at der næppe er grund til at tro, at Be-
nedikt fik sit skrin før broderen! 
254 Den med små cirkler stemplede bund findes bl.a. 
på Lyngsjöfrontalet fra o. 1170, jfr. Cinthio (note 116) 
og Eriksson (note 117), sammen med firkløvere, an-
bragt som på skrålågskrinets ene lågbeslag. Sammen 
med ranker som på det andet lågbeslag findes den på 
en korsfod fra Niedersachsen, nu i domkirkemuseet i 
Hildesheim, jfr. Peter Springer, Kreuzfusse. Bronze-
geräte des Mittelalters 3, Berlin 1987, kat.nr. 28 (148f.). 
Desuden på et bærealter fra 1200'ernes begyndelse, 
nu i kunstindustrimuseet i Berlin, jfr. Dietrich Kötz-
sche, Der Welfenschatz in Berliner Kunstgewerbemu-

Fig. 537. Skrålågskrinet, detalje med gennemboring, 
muligvis brugt ved fastgørelse af lågets øverste del, 
jfr. fig. 314 (s. 442). LL fot. 1981. - Shrine with hipped 
roof, detail with drilled hole probably used for fastening the 
upper part of the roof, cf. fig. 314. 

seum, Berlin 1973, kat. nr. 3. Ranken genfindes på 
Sindbjerg-frontalet, dateret til 1100'ernes sidste fjer-
dedel, N M . Inv. nr. D 927-28 og D 966-67. Jfr. Poul 
Nørlund, Gyldne altre, 155f. 
255 Går man ud fra, at det er Benedikt, der ligger i 
skrålågskrinet, jfr. ndf., synes en datering til 1100'rnes 
anden halvdel også at passe med det tidspunkt, hvor 
en helgendyrkelse af begge brødre kunne bruges i det 
politiske spil. Under bestræbelserne på at få den næste 
Knud (Lavard) helgenkåret, til gavn for hans (og 
Knud den Hellige samt Benedikts) gren af konge-
slægten. Jfr. indførslen af de tre danske helgener i den 
af John Lind behandlede russiske bøn (s. 430). 
256 Forudsættes skrinene udført - og skeletterne ned-
lagt - med mindst 50 års mellemrum, kan det undre, 
at der findes to underdyner betrukket med den usæd-
vanlige (bomuldsagtige) gule silke (s. 436, 446). Hvis 
dynerne har været fordelt med en i hvert skrin, kan 
de dog enten tænkes overført fra de midlertidige ki-
ster, hvori de sandsynligvis begge, jfr. Knýtlinga Saga 
89 blev lagt efter at være optaget fra kirkegulvet, eller 
muligvis blelv begge nedlagt i forbindelse med den 
sidste skrinlæggelse - Benedikts. 
257 Jfr. Paludan-Müller, 1833 214f. 
258 Geijer, 1935 104. 
259 Jfr. bl.a. S. Albuins messehagel, nu i domkirke-
museet i Brixen, Sigrid Müller-Christensen m.fl . , 
Sakrale Gewänder des Mittelalters, udstillingskatalog. 
München 1955, kat.nr. 17, s. 17 og liglagen fra Saint-
Eusèbe, nu på museet i Auxerre, jfr. Jannie Durand, 
»L'art byzantin dans les collections publiques fran-
caises«, La Revue de musees de France 4, 1992, octobre 
(om udstilling på Musée du Louvre). 
260 Jfr. Geijer, 1935 104: Er »ørnetæppet« udført på 
Sicilien før 1100, »måste vi emellertid få en høg tanke 
om skickligheten hos de vävara, som voro föregän-
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garna till de berömda sicilianska palatsverkstäderna«. 
Et eksempel på et siciliansk arbejde fra 1100'erne er 
Karl den Stores kappe, jfr. Europa und der Orient 800-
1900, Gütersloh/München 1989, 3/19. 
261 Om domkirkens Albansrelikvier, jfr. s. 458. 
262 At Benedikt ikke var officielt helgenkåret, behø-
vede ikke at forhindre ham i at blive skrinlagt. I Ve-
stervig fandtes således et skrin med den hellige - men 
ikke kanoniserede - Thøger, og i Viborg et skrin med 
den kun lokalt helgenkårede Kjeld, jfr. Henry Peter-
sen, »St. Kjelds helgenskrin i Viborg domkirke,« Årh 
OldkHist 1888, 110-14. 
263 Det er uvist, hvor gammel Erik Lam var ved sin 
død 1146. Men han kan godt omfattes af de ord, Val-
demar den Store 1180 fremsatte om at have flere fræn-
der blandt helgenerne i S. Knud (note 55). Dette kil-
dested er flere gange fremhævet af tilhængerne for 
teorien om Benedikt. 
264 Jfr. Helgenskrinene 33-43. 
265 Knoglerne blev ifølge Ælnoth nedlagt »ad instar 
niuis Candidas et serico decenti inuolutas (hvide som 
sne og svøbte i fin silke)« jfr. Gertz, Vitae Sanctorum 
134, og Albrechtsen, Ælnoths Krønike 52. 
266 En lignende forvaring af en middelalderlig kirke-
skat er f.eks. kendt fra Roskilde domkirke, hvor 
skjulestedet var en skorsten (DK Kbh.Amt 1664 og 

1668). 
267 Jfr. Dania Chorographia, Otonium og Konninck. De 
gule mursten, der 1989 blev fundet i den nedre niche, 
kan stamme fra en gentilmuring 1582. - Efter ud-
videlsen af den øvre niche var de to nicher kun adskilt 
af et murstik, jfr. indb. 1989 (note 241). 
268 Oplysningen om, at skrinet blev stillet til alminde-
lig beskuelse, må betragtes som rigtig for så vidt som 
Konninck ikke havde nogen grund til at give fejlagtige 
oplysninger på dette punkt, modsiger den af Tore 
Nyberg forfægtede forestilling om, at skrinene blev 
opfattet som et upassende minde fra den katolske tid 
og så hurtigt som muligt muret inde igen. Den 
samme tanke er fremme hos Ove Jørgensen, jfr. Oto-
nium 65. 
269 Hvis Benedikts skrin, sådan som Damgaard, »Ca-
peller« 142f. mener, var blevet plyndret i reforma-
tionstiden, ville dette næppe være noget, der kunne 
huskes i 1696. Det kan da så blot undre, dels at det har 
været nødvendigt med en så hurtig og (som følge 
deraf) hårdhændet plyndring, som skrinet bærer 
præg af; dels at dette ribbede skrin omhyggeligt er 
blevet gemt af vejen, for efter fundet 1582 at være sat 
ind på højkant ved siden af Knudsskrinet uden lukke 
for lågets åbning. 

N O T E R T I L H Ø J A L T E R T A V L E N 
270 M.C1. Gertz, Scriptores minores historiæ Danicæ me-
dii ævi II, Kbh. 1918-20, 299. Kommenteret af Jørgen 

Ny b o Rasmussen, Broder Peder Olsen som de danske 
franciskaneres historieskriver (Skrifter udgivet af Det hi-
storiske Institut ved Københavns Universitet VI), 
Kbh. 1976, 67-72. 
271 Cosmographia universalis lib. VI, Basel 1544, 965 
(her citeret efter udgaven, Basel 1554, 814). Beskri-
velsen gentages omtrent ordret i Gerhard Mercator, 
Atlas sive cosmographiae meditationes de fabrica mundi et 
fabricati figura, Amsterdam 1632, 116. 
272 »Historiske Optegnelser fra 1545 til 1563«, i Rør-
dam, Monumenta I, 1, 704. 
273 Jacob Madsen 291. 
274 DaMag I, 1745, 23-28. En håndskreven version af 
slægtsberetningen med farvelagte illustrationer af fa-
milievåbnene og ajourført til 1738 findes på KglBibl. 
NyKglSaml 1300, 2°. Beretningen, der efter skriften 
at dømme er nedfældet af to hænder - den ældste part 
afsluttende s. 13 med en statusopgørelse for året 1713, 
den yngre med årstallet 1738 - er for den ældre del i 
hovedtræk identisk med den af Rostgaard publice-
rede, men rummer visse interessante variationer, vig-
tigst at salig Frans Bergs beretning var foretaget/or 50 
ar siden (ikke »for et Aar siden«, som i DaMag 24). 
Desuden at det specielt var på altertavlen, hans 12 
svende arbejdede (»Derpaa arbeidede XII Svenne«), 
ikke i værkstedet generelt, som DaMag's beretning 
lader formode. Nyt i forhold til DaMag er endvidere 
omtalen af, at Frans Berg efter en tid i det reforme-
rede Vestervig kloster som læsemester blev »kaldet til 
Odense i Fyen til Graabrødre at være sognepræst«, 
vel umiddelbart efter Hospitalets oprettelse 1538. 
275 Max Hasse fremlagde 1965 et slående bevis for 
Claus Bergs lybske afstamning, idet han kunne iden-
tificere ham med en i lybske kilder omtalt person af 
samme navn, jfr. »Lübecker Maler und Bildschnitzer 
um 1500«, II, Niederdeutsche Beiträge zur Kunstge-
schichte IV, München, Berlin 1965, 141 (omtale af en 
arvesag i Lübeck 1507, hvor Claus Berg, »Bürger zu 
Odense« nævnes som medarving til en formue efter 
maleren Cord Bornemanns enke). Karin Wörner 
fremførte i Die Güstrower Domapostel und Claus Berg, 
Magisterarbeit im Fach Kunstgeschichte bei der 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 1990 (utrykt 
dissertation, eksemplar på DK) , 31, argumenter, der 
synes at bekræfte Bergs fornemme herkomst. 
276 Tagebuch des Erich Lassota von Steblau (note 84) 191. 
Her turde været sket en sammenblanding mellem 
kong Hans' datter, kurfyrstinde Elisabeth af Bran-
denburg, der af Lassota fejlagtigt omtales som gift i 
Lothringen, og Christine, Christian II's datter, der i 
sit andet ægteskab var gift med hertug Franz I af 
Lothringen. 
277 Otonium 28-29. 
278 Itinerarium Danicum (note 86). Angiveligt beså de 
to katolikker ved samme lejlighed kong Hans' og 
dronning Christines kranier (»integra capita«). Dette 
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forudsætter imidlertid, at begge grave var tilgænge-
lige på det tidspunkt - en omstændighed, der van-
skeligt lader sig forklare. Rejseberetningen omtaler 
endvidere Knud den Helliges levninger, jfr. s. 427. 
279 PræsteindbWorm 75f. Tilsvarende identificeredes 
drengen på kong Hans' epitafium med Christian II, 
mens det hævdedes, at hertug Fransciscus og hans 
broder, Christian II's børn var begravet på nordsiden 
af kong Hans' begravelse. 
280 C . E . A . Schøller, » O m Kong Hans' og Kristiern 
II's Billeder i Odense,« ArkMus III, 1905-08, 448-50. 
Jfr. desuden Sven Arnvig, »Maleren Hans Schütte fra 
Odense,« FyÅrb II, 1942-46, 220f. og Povl Eller, Kon-
gelige portrætmalere i Danmark 1630-82, Kbh. 1971, 43. 
281 Danmarks oc Norgis fructbar Herlighed, Kbh. 1656, 
91. 
282 Holger Jacobæus' Rejsebog (1671-1692), udg. Vilhelm 
Maar, Kbh. 1910, 4, 32. Sammenligningen turde i 
begge tilfælde gælde den nuværende højaltertavle fra 
Antwerpen (o. 1560), af Jacobæus omtalt som ud-
smykket med Kristi fødsel, passion etc., og næppe 
den †højaltertavle fra 1498, jfr. herfor dog DK 
KbhAmt 1657. 
283 Jfr. s. 633 note 5. 
284 Jfr. KglBibl. NyKglSaml 4646, 4° med latinsk tekst 
og NyKglSaml 739a, 4° med - på dette sted - dansk 
tekst. I kommentarerne vedrørende de kongelige vå-
bentavler (kun medtaget i NyKglSaml 4646, 4°) tids-
fæstes dronning Christines donation til 15.. , idet års-
tallet MD efterfølges af en lakune, der heller ikke er 
udfyldt i senere afskrifter, f.eks. Thott 1426, 4°. 
285 Resen, Fyn 26. 
286 Kong Christian Den Andens (...) Danske Lov-Bøger 
(. . .) , Kbh. 1684, upagineret tillæg efter s. 84. Her 
gengivet Jacob Bircherods signerede og daterede stik 
fra 1683 af Kong Hans' monument (jfr. NyKgSaml 
739b, 4°), altertavlens predella med portrætterne 
nummereret fra 1-7, Frans' epitafium, betegnet 
»N.8« og Christian II's samt Elisabeths våbentavler, 
betegnet »N.9« , refererende til Resens beskrivelse. 
Disse tre sidste er mere detaljeret udarbejdede i for-
hold til stikkene i Thott 1426, 4° og NyKglSaml 739b, 
4°. I Christian Aarslevs omarbejdning af Resens ma-
nuskript, delvis bevaret i håndskriftet, Den Arnemag-
næanske Saml. 360, fol, er indklæbet stikkene af kon-
gefamilien fra predellaen og kong Hans' epitafium. 
287 Resen, Lovbøger, 1684. Denne passus findes ikke i 
Resens Danmarksbeskrivelse, jfr. KglBibl. Uldall 
186, 2° eller i Resen, Fyn 49. Muligvis kunne kilden 
hidrøre fra en beretning om dronningens særlige pro-

. tegé, den belgiske franciskaner Vincens Kampe, der 
1520 blev bispeviet i Odense i forbindelse med Jens 
Andersen Beldenaks udlændighed. I håndskriftet, 
Dania illustrata (KglBibl. Additamenta 138, 4°) nævner 
Jens Bircherod - efter at have refereret Resen, Lov-
bøger, 1684, hvordan den meget fromme dronning til 

kirken havde bestemt et pragtopbud af flere udsmyk-
ninger (»ornamentorum plurium apparatum«), da 
hun mærkede døden nærme sig. Imidlertid undlod 
Vincens Kampe, der af den døende dronning var ud-
peget til eksekutor af hendes testamente, at udføre 
dronningens sidste vilje, hvilket Bircherod havde 
fundet omtalt i et - ikke betegnet - lille håndskrift 
(»quondam libello M.S .« ) . Således tilegnede franci-
skaneren sig selv de midler, som hun havde bestemt 
til f romme formål, eller lod dem føre ud af landet til 
sine fæller. Også Cornelius Hamsfort nævner i sin 
bispekrønike biskoppens svigagtighed, jfr. SRD VII, 
239-40. Om Bircherods kommentar, jfr. også Holger 
Fr. Rørdam, »Fra Reformationens Tidsalder«, Kirke-
histSaml 3, III, 1881-82, 240. 
288 KglBibl. Additamenta 161, fol. 
289 Bircherod nævner ligesom Resen (s. 462) planerne 
om at flytte altertavlen til domkirken og fundet af 
breve med forbandelser mod dem, der påtænkte dette 
skridt, men føjer til, at forbandelserne også gjaldt for 
en flytning af Stormklokken fra Gråbrødre kirke. 
Denne blev dog allerede o. 1618 overflyttet til 
S. Knud (jfr. s. 629), hvilket kunne give en tidsgrænse 
for de(t) omtalte dokument(er). 
290 Aagaard 18. 
291 Theatrum Daniæ, Bremen 1730, 156; Marmora Da-
nica I, 224-5; DaAtlas III, 447f. og VI, 589f. 
292 HofmFund V, 146. 
293 KglBibl. NyKglSaml 407, fol. Om håndskriftet, 
jfr. E. Gigas, Katalog over Det store Kongelige Biblio-
theks Haandskrifter, I, Kbh. 1903, 233. Thorlacius-Us-
sing (note 322) s. 130, omtaler håndskriftets tegninger 
af koret, dog uden at identificere ophavsmanden eller 
gøre rede for de øvrige illustrationer og notater. 
294 Odense universitetsbibliotek. En margintilføjelse 
s. 64 henviser til Iversens Maaned-Skrift 1787-88. For 
beskrivelsen af Gråbrødre kirkes kor, jfr. 42-50. 
295 I en notits om alterets motiver s. 43 nævnes ganske 
vist, hvordan tavlen forestiller »Christi Fødsel(!), Li-
delse, Opstandelse, Himmelfart, i Billedhugger-Ar-
bejde, stærkt forgyldt«, men førstnævnte må antage-
lig referere til den - fejlagtigt - identificerede frem-
stilling af Maria med barnet i hovedtavlen, jfr. ovf. 
296 Oversyn over Fædernelandets Mindesmærker fra Oldti-
den (...), 1806 med omtale af en fodrejse på Fyn i 
august 1805, 25f. Desuden Rasmus Nyerup og Søren 
Abildgaard, Antiquariske Rejser i Aarhus Stift i Aarene 
1771 og 1807. Med et Tillæg indeholdende en halv 
Snes Odenseske Monumenter i Kobber, Kbh. 1808. 
297 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 3, nr. 55, 1806, 
861-67 (anonymt indlæg: »Den Odenseeske Alter-
tavle.«). Interessant er her angivelsen af tavlens mål 
»fra Alterstenen til dens øverste Spidse« som værende 
10 alen høj, dvs. ca. 627 cm. Selve midtskab og pre-
della måler hhv. ca. 372 cm og 100 cm, dvs. ialt ca. 
472 cm. Den ældre målangivelse turde derfor indreg-
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ne det sekundære topstykke (»dens øverste Spidse«), 
selvom målet bør tages med forbehold. Det demon-
strerer målangivelsen på bredden af den åbnede tavle, 
angiveligt 8 3/4 alen (548 cm) mod reelt ca. 600 cm. 
De senere forfattere angiver næsten enslydende al-
terets dimensioner som 8 alen (501 cm) i højden (reelt 
472 cm) og 5 alen (313 cm) i bredden ved uåbnet 
stand (reelt 301 cm), jfr. Mülertz, 1813 12f., Molbech, 
1815 143 og Viborg, 1854 (jfr. note 307) 435. Her synes 
det sekundære topstykke og de eventuelt sekundære 
sidefløje ikke medregnet. 
298 Mülertz, 1813 12. Samtidig påpegede han savnet af 
en ordentlig aftegning af tavlen, en mangel, som Jo -
han Hanck muligvis havde tænkt sig at afhjælpe, jfr. 
ndf. Selv havde Mülertz rådført sig med Hanck, men 
dog undladt at benytte klokker Kisbyes materiale, 
heriblandt »en slags Beskrivelse« af altertavlen, må-
ske den ovennævnte. 
299 Mülertz anførte, at Hanck »en Tid har sysselsat sig 
med at aftegne dette (...) Fortidsminde«, jfr. Mülertz, 
1813 17 note ss. Tegningen af predellaen, der er sig-
neret og dateret 1813 af Hanck og påført en kommen-
tar af Christen Jürgensen Thomsen, refererer antage-
lig til denne registrering. D o g kendes ikke andre teg-
ninger af altertavlen fra Hancks hånd. 
300 Ungdomsvandringer i mit Fødeland, II, Kbh. 1815, 
142f. 
301 Monument over Kong Hans og Dronning Christina, i 
St. Knuds Kirke i Odense, Kbh. 1827, 29, note o. 
302 Jfr. Niels Laurits Høyens Skrifter I, udg. J .L . Us -
sing, Kbh. 1872, 172f. 
303 I det følgende refereres til artiklen »Claus Berg og 
hans Altertavle«, KirkehistSaml II, 3, 1864-66, 506-33. 
304 KglBibl. s eksemplarer af Høyens værk mangler 
fotografier. Et fotografi af Rye o. 1865 med bortre-
touchering af topstykket og predellaens sidefløje fin-
des i Møntergården, Odense (fig. 343). 
305 Niels Laurits Høyens Skrifter II, Kbh. 1874, 338-373 
med genoptryk af træsnit fra Traps Danmarksbeskri-
velse, 2. udg. 1873. 
306 Notebog VIII, 1830, i N M . 
307 KirkehistSaml I, 2, 1853-56, 425-51. 
308 Derudover var artiklen endnu et indlæg i den kriti-
ske debat omkring Gråbrødre kirkes skæbne og bi-
skop Peder Hansens - efter forfatterens mening - li-
det glorværdige rolle heri. Kritikken af biskop Han-
sen blev uddybet af J .P.F. Kønigsfeldt, »Nogle Be-
mærkninger, foranledigede ved Afhandlingen 'Alter-
tavlen i Frue Kirke i Odense'«, KirkehistSaml II, 1, 
1857-59, 158f., men blev kraftigt imødegået af bi-
skoppens efterfølger, C .T . Engelstoft, » O m Biskop 
P. Hansen og Nedlæggelsen af Graabrødre Kirke i 
Odense«, Teologisk Tidskrift 9, Kbh. 1858, 330f. 
309 Høyen, 1865 513. 
310 Den Veit Stoss eller hans værksted tilskrevne Ro-
senkranstavle (o. 1518) fra Frauenkirche i Nürnberg, i 

dag i Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 
(inv.nr. O 229). Jfr. Høyen, 1865, 520. En afstøbning 
heraf fandtes på Oldnordisk Museum. I sine udate-
rede notater fremhæver Høyen to andre relevante 
Rosenkransfremstillinger, Martin Schaffens malede 
tavle i Schwabach ved Nürnberg og et vægmaleri i 
Weicheim ved Esslingen. 
311 Hvorfor Høyen netop fremhævede S. Bonaven-
tura, herom kan man kun gisne. Måske er han blevet 
bragt på sporet gennem samtaler med kirkehistoriken 
C . J . Brandt, der var medstifter af Selskabet for Dan-
marks Kirkehistorie og som i årene 1858-65 syslede 
med en plan til en systematisk udgivelse af opbyggel-
seslitteratur fra klostertiden, heriblandt uddrag af 
S. Bonaventuras skrifter. Kirkehistorikeren Carsten 
Bach-Nielsen, Århus, takkes for at have peget på 
denne omstændighed. Jfr. også Dansk Kloster-Læsning 

fra Middelalderen I, Kbh. 1865, forord, III. Beckett, 
1896 (jfr. note 318), 53 antydede, at han kendte Høy-
ens vej til S. Bonaventura uden dog at gøre nærmere 
rede herfor. 
312 Høyen, 1865 512. 
313 N M . Korrespondancearkiv. Sager vedr. S. Knud, 
Vor Frue og S. Hans. 
314 Jfr. brev af 1. nov. 1893 fra Henry Petersen til Kul-
tusministeriet, RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 
1. kontor, journalsager PP 1068, 1889. 
315 E .F .A. Münzenberger, Zur Kenntnis und Wiirdi-
gung der Mittelalterlichen Altäre in Deutschland, I, 
Frankfurt am Main 1885-90, med omtale af Odense-
tavlen 133f., samt Adolph Goldschmidt, Lübecker 
Malerei und Plastik bis zum Jahre 1530, Lübeck 1890, 
med omtale af Claus Berg 32f. 
316 Rapporten (herefter: Magnus Petersen, 1887) fmdes 
i RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor, 
journalsager PP 1068, 1889. Jfr. også note 314. Om 
parallellerne, jfr. Høyen, 1865 520-21 og Beckett, 1895 
107-8. 
317 Beckett, 1895 113. 
318 »Altertavler i Danmark fra den senere Middelal-
der. En Selvanmeldelse«, Tidsskrift for Kunstindustri, 
1896, 56. 
319 R. Struck, »Claus Berg« , Lübeckische Blätter 23, 3, 
1916, 40-45; samme, »Materialien zur Lübeckische 
Kunstgeschichte«, Zeitschrift des Vereins für Lübecki-
sche Geschichte und Altertumskunde 23, Lübeck 1926, 
206-23; samme, »Zur Kenntnis Claus Bergs und sei-
ner Werkstattgenossen«, Mitteilungen des Vereins für 
Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 15, Lübeck 
1929, 19-38. K. Schaefer, »Claus Berg aus Lübeck«, 
Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen, Berlin 
1917, 112-34; samme, »Zur Lebensgeschichte der Lü-
becker Bildhauers Claus Berg« , Mitteilungen des Ve-
reins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, 13, 
Lübeck 1918, 169-80; samme, »Der Lübecker Bild-
hauer Claus Berg« , Lübecker Jahrbuch, der Wagen, Lü-
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beck 1937, 26-43; Curt Habicht, Hanseatische Malerei 
und Plastik in Skandinavien, Berlin 1926, 50f.; H. Dec-
kert, »Die lübisch-baltische Skulptur am Anfang des 
16. Jahrhunderts«, Marburger Jahrbuch für Kunstwis-
senschaft, Marburg 1927, 1-77. Beckett kommente-
rede teorien, der tidligst fremførtes af Struck (1916) i 
»Claus Berg« , Kunstmuseets Aarsskrift 1917, 178. Dis-
kussionen forplumredes dog af en tysk påstand om de 
danske forskeres tolkning af Claus Bergs danske af-
stamning, jfr. Habicht (1926), 50, note 67 og Deckert 
(1927), 72, hvilket skarpt blev imødegået af Thorla-
cius-Ussing, »Nogle nyfundne Arbejder af Claus 
Berg«, Kunstmuseets Aarsskrift, 1926-28, 109 (»Ingen 
har nogensinde paastaaet dette«). 
320 E. F. A. Münzenberger og S. Beissel, Zur Kenntnis 
und Würdigung der Mittelalterlichen Altäre in Deutsch-
land II, Frankfurt am Main 1895-1905, 93. Desuden 
S. Beissel, Die Verehrung U.L.Frau in Deutschland 
während des Mittelalters, Freiburg (1896) 1909, 566f. 
Endvidere Henrich Feurstein, »Allerheiligenbild«, 
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, I, Stuttgart 
1937, sp. 377. 
321 Münzenberger og Beissel (1895-1905), 93 og Ha-
bicht (jfr. note 319), 51 som et referat af ovennævnte. 
322 Billedskæreren Claus Berg. En Fremstilling af hans 
Liv og Virksomhed med særlig Henblik paa nyere Fund og 
Undersøgelser, Kbh. 1922. Afhandlingen, som ifølge 
forordet allerede forelå afsluttet februar 1919, bragtes 
tankevækkende nok med et engelsk resumé, fagligt 
set en absurditet på baggrund af den overvejende 
tyskdominerede forskningstradition, den indgik i og 
til dels polemiserede imod, men vel forklarligt udfra 
den politiske virkelighed. En første meddelelse af sine 
resultater havde Thorlacius-Ussing bragt i Kunstmu-
seets Aarsskrift, 1920, 57-67 (»Træskærerarbejder af 
Claus Berg i københavnske Museer«), 
323 Jfr. Beckett, »Claus Berg« (note 319). 
324 Jfr. breve fra Beckett i Thorlacius-Ussings privat-
arkiv, N M . 
325 Thorlacius-Ussing, 1922 11; Dronning Christine, 297 
og 365. Karl Schaefer, Claus Berg aus Lübeck (note 
319), 112-34, spec. 121. 
326 Frederik I.s Registranter. 
327 Thorlacius-Ussing, 1922 14. 
328 Thorlacius-Ussing, 1922 30. 
329 Thorlacius-Ussing, 1922 90f. 
330 Thorlacius-Ussing, 1922 113 og 116. 
331 »Lübecker Maler und Bildschnitzer um 1500, II« 
(jfr. note 275), 141f. 
332 V. Thorlacius-Ussing, »Claus Berg paa Fyen«, 
FyStbog 1969, 71-91, spec. 75. 
333 Bent Jacobsen, Claus Berg. Altertavlen i Sct. Knuds 
Kirke, Odense. Tavlens restaurering 1976-1983, Korinth 
1992. Rapporten findes i fotokopi i N M . og D K , 
samt hos forfatteren. Endvidere findes et fyldigt foto-
grafisk dokumentationsmateriale i 23 ringbind i N M . 

334 Fritz Thode, »Odense domkirkes Claus Berg alter-
tavle under restaurering«, FyStbog 1982, 26-44; sam-
me, »Den igangværende restaurering af Claus Bergs 
altertavle i Odense Domkirke«, Polykrom skulptur og 
maleri på træ, red. Steen Bjarnhof og Verner Thom-
sen, Kbh. 1982, 106-111; smst. artikler om Claus Berg 
af Erik Skov (jfr. note 411), Mogens Larsen (jfr. note 
404) og Ulla Haastrup (jfr. note 335). 
335 »Die Maler der Werkstatt Claus Bergs und Cra-
nachs Holzschnitte«, Bild og Betydelse, Åbo 1976, 91-
107; redaktion af altertavlen (1973-78) i Vor Frue 
kirke, Århus, DK Århus 1112-40; »The use of graphic 
models in Claus Berg's workshop«, Polykrom skulptur 
og maleri på træ (note 334), 1982, 90-93; »Brugen af 
forlæg i Claus Bergs værksted i Odense i 1. fjerdedel 
af 1500-tallet«, Imagines Medievales. Studier i medeltida 
ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och konsthandverk, 
(Acta Univ. Upsaliensis, Ars suetica, vol. 7), Uppsala 
1983, 113-127; »Fynske malere i Claus Bergs værksted 
omkring 1510-27«, Årbog for Svendborg & Omegns Mu-
seum, Svendborg 1993, 34-51; »Claus Berg«, Weil-
bach, KunstLeks 4. udg. I, Kbh. 1994, 222-24. 
336 »Alterskabet i Sct. Knuds kirke i Odense og Er-
hard Schöns rosenkrans«, Den iconografiske Post 3, 
Stockholm 1986, 32-38; »Odensetavlen og rosen-
kransmotivet. De teologiske forudsætninger for ho-
vedfeltets fremstilling på altertavlen i St. Knuds kirke 
i Odense«, hikuin 14, Højbjerg 1988, 159-172. Bekla-
geligvis undlod Pentz heri at pege på Høyens og Bec-
ketts ældre behandlinger af emnet, og han har derfor 
uret, når han s. 162 fremhæver Thorlacius-Ussings 
»næsten clair-voyant(e) klarsyn« og »forbløffende in-
stinkt« ved betoningen af dette tema. Erhard Schöns 
rosenkranstræsnit er allerede 1926 nævnt af Fritz 
Fuglsang som forlæg for rosenkranstavlen i Hviding, 
jfr. »Der Hochaltar zu Hvidding«, Nordelbingen 5, 1, 
Kiel 1926, 321f., og denne altertavles nære lighed med 
Odensetavlen er understreget af Erik Moltke 1957 i 
DK SJyll 1140. Jfr. også note 543. 
337 »Claus Bergs kongelige altertavle og franciskanerne. En 
tolkning«. Utrykt manuskript januar 1993; et eksem-
plar heraf venligst overladt DK af forfatteren. 
338 Jørgen N y b o Rasmussen, Broder Jakob den Danske, 
Odense 1986, 95-97. Observanternes betydning for 
Gråbrødreklosteret i Odense, der blev bevægelsens 
moderkloster er af samme beskrevet i »Broder Lau-
rids Brandsen og reformen i Odense Gråbrødreklo-
ster 1469«, FyÅrb 1968-70, 192-98. I Broder Peder Ol-
sen som de danske franciskaneres historieskriver (note 
270), 67-72, har han endelig draget vigtige paralleller 
mellem Erik Klippings stiftelser og initiativer vedr. 
Gråbrødreklostret i Odense 1279, 1283 og 1285 og 
kong Hans og dronning Christines initiativer mht. 
kongeligt patronats, valget af kirken som kongelig 
gravkirke og stiftelsen af altertavlen. 
339 I nyere oversigtsværker som Erik Lassen, Dansk 
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kunsthistorie (Politikens forlag) I, Kbh. 1972, 276-88 
og Hans Jørgen Frederiksen, Ny dansk kunsthistorie. 1. 
Troens kunst (Fogtdals forlag), Kbh. 1993, 193-200, er 
Odensetavlen detaljeret beskrevet, dog uden tilføjelse 
af væsentligt nyt. Under redaktionens udarbejdelse er 
fremkommet en utrykt specialeafhandling om Oden-
setavlen, indleveret til Institut for Middelalderarkæo-
logi ved Århus Universitet: Britta Andersen, Claus 
Bergs Altertavle i Odense domkirke. Teknik og motivver-
den i forhold til samtidens altertavler, Århus 1993. Del-
resultater herfra publiceredes i sammes »Claus Malers 
mesterværk«, Skalk 4, Højbjerg 1994, 15-25. Specia-
let og artiklen rummer en detaljeret gennemgang af 
den ældre litteratur, men bygger for redegørelsen af 
de tekniske aspekter så godt som udelukkende på 
Bent Jacobsen, 1992. Enkelte nye grafiske blade og ma-
lerier er inddraget til belysning af værkstedets for-
lægsbeholdning. 
340 Ingeborg Kähler, Der Bordesholmer Altar - Zeichen 
in einer Krise - Ein Kunstwerk zwischen kirchlicher Tra-
dition und humanistischer Gedankenwelt am Ausgang des 
Mittelalters, (Studien zur schleswig-holsteinischer 
Kunstgeschichte, 14), Neumünster 1981. Jfr. også 
Gert van Osten og Horst Vey, Painting and Sculpture 
in Germany and the Netherlands: 1500-1600, (Pelican 
History of Art), Harmondsworth 1969, 246f. og 
Ernst Ullmann (udg.), Geschichte der deutschen Kunst 
1470-1550. Architektur und Plastik, Leipzig 1984, 266f. 
341 Allerede Mülertz, 1813 15 noterede, at hverken pre-
dellafigurerne eller personerne i første række havde 
blytakker, hvorimod kronerne »højere på Altertav-
len« havde bevaret disse dele. Behrends' tegninger fra 
1858 (jfr. fig. 345-47) gengiver alene kronetakker på 
tre figurer: Ludvig den Hellige (B17) i anden række, 
David (C5) i tredje række og Maria i øverste zone. De 
to førstnævnte har takker, formet som en fembladet 
roset med gennembrudte spidser, hvorimod Marias 
krone har tak, dannet som et patriarkalkors med små 
lodrette stave på tværarmene, foruden et enkelt kors 
(fragment af tak af den foregående type?). Magnus 
Petersen registrerede 1884 - omend kun i forbindelse 
med tredje rækkes figurer, - at der kun fandtes små 
rester tilbage, ligesom Marias krone var beskadiget. I 
sin restaureringsrapport fra januar 1887 nævnede han, 
men kun i forbindelse med predellaens figurer, at der 
til kronerne blev gjort nye blade efter nogle ældre, 
som fandtes bag figurerne. En usigneret rapport, for-
mentlig af Henry Petersen (NM. Magnus Petersens ar-
kiv) konstaterer lakonisk, sammen med andre iagtta-
gelser vedrørende den anvendte skulpturteknik og 
overvejelser om de manglende helgenattributter, 
»Kronespidserne samme Model som paa Sanderum 
Tavlen«. Hvorvidt denne konstatering gælder de frag-
mentariske, ældre dele eller det snarere, hvad synes 
mere sandsynligt, var en vejledning for Magnus Pe-
tersen i forbindelse med nyfremstilling af takker, er 

uvist. Af fotografier fremgår imidlertid, at Magnus 
Petersen forsynede samtlige kroner med takker af to 
typer, ganske svarende til blytakkerne på Maria 
og Kristusfiguren på Sanderumtavlens nordfløj: en 
større, formet som en fembladet, lukket roset (krone 
på predellafigurerne, i første række Katharina, Maria 
og Elisabeth, samt engel, i anden række engel, S. 
Ludvig, i tredje række David, samt i øverste zone 
Maria) og en mindre, firdelt, af en sommerfuglelig-
nende form (engel, Barbara i første række, engel i 
anden række). I forbindelse med Termansen senior og 
juniors restaurering 1931-37 fornyedes angiveligt 
flere blytakker, da de ældre var forsvundet eller de-
fekte. Niels Termansen indleverede selv prøver af 
ældre takker til Nationalmuseet (D 12262, dog til-
bageleveret febr. 1982, jfr. notat i Inventarprotokol-
len). I et brev 24. nov. 1933 noterede Termansen tak-
kernes lighed med brudekrone fra Middelfart o. 1520 
(NM. D 12257), jfr. N M . Korrespondancearkiv. De fir-
delte og fligede, bladlignende takker er nærmest be-
slægtede med Magnus Petersens lille version af tak-
kerne. Sammenligningen med Middelfartkronen an-
føres også, dog uden nærmere redegørelse i Fynsk 
kirkesølv 20. Her vises imidlertid til sammenligning 
Marias krone fra Himmelkroningen, hvis takker som 
ovenfor nævnt synes rekonstrueret af Magnus Peter-
sen, og under alle omstændigheder var anderledes 
formet end de ældre (oprindelige?), vist på Behrends 
tegning (fig. 345). I forbindelse med restaureringen 
1976-83 blev 25 store takker og 11 små fornyet, idet 
der nystøbtes i alt 50 store og 25 små takker, jfr. 
håndskrevet fortegnelse over fornyede takker i Fritz 
Thodes arkiv, indleveret fra Bent Jacobsen, Korinth 
til NM juli 1993. Prøver af ikke-anvendte takker, så-
vel nye som - tilsyneladende ældre - findes samme 
sted. 
342 En sekundær samling af hjørnerne med bånd af 
påsømmede brede fladjern er fjernet ved den seneste 
restaurering, jfr. Bent Jacobsen, 1992 119, 123. 
343 Bent Jacobsen, 1992 108f. 
344 Spor af en ældre støtteanordning er bevaret, idet 
en øsken med en 48 cm lang jernkrog er fastgjort 
yderst på begge sider af predellaens overplanke, 7 cm 
fra bagkant, formentlig beregnet til at fæstnes i øsken 
eller krog nederst på sidefløjene. Spor heraf ses dog 
ikke. 
345 En indsat, rektangulær lus mellem de to planker 
stammer muligvis fra en tidligere restaurering og 
næppe fra et indsat relikviegemme, jfr. ndf. og Bent 
Jacobsen, 1992, 105, 117. 
346 Jfr. herfor også Magnus Petersen, brev af 4. nov. 
1885 til altertavlekommissionen (jfr. note 491). Det er 
dog bemærkelsesværdigt, at falsene i overplanken vi-
dereføres på den anden side af predellaens lodrette 
rammer. Bent Jacobsen har mundtligt nævnt mulig-
heden af, at disse måske kunne tolkes som spor efter 
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skydelåger, en indretning, som dog ikke ville være 
forenelig med den skulpturelle udsmykning af pre-
dellafeltet i dens endelige udformning. Anvendelse af 
skydelåger turde kun være meningsfuld, dersom pre-
dellaen rummede relikvier, og altertavlen således 
havde funktion af et relikviealter. Herom vides dog 
intet. En rektangulær plade i predellaens bagklæd-
ning må antagelig tolkes som en udlusning efter en 
knast og næppe noget dække over et hulrum til et 
eventuelt relikvie, jfr. ovf. Om skydelåger eller for-
satstavler i relikviealtre i øvrigt, jfr. Joseph Braun, 
Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung 
II, München 1924, 572. 
347 Ved den klare markering af rammeværkets etage-
opbygning med kapitæler eller konsoller, der samti-
dig fungerer som postament for baldakinfigurer, og 
gennem rammens logiske funktion som bærer af bil-
ledfeltets øvre, baldakinagtige tredelte overbygning, 
ses et mere statisk konstruktionsskema. Dette kan 
opfattes som udtryk for en mere »moderne« hold-
ning, dvs. i større overensstemmelse med renæssan-
cens klassiskinfluerede idealer i modsætning til sen-
gotikkens understregning af organisk vækst i alter-
tavlernes bladværksindramning. Jfr. herfor Erik Fors-
mann, Säule und Ornament, Stockholm 1956, 49f. 
348 Søjlerne er sekundære og rekonstrueret af Magnus 
Petersen. De ses ikke hos Behrends (fig. 349-50). 
349 En sammenligning mellem Behrends' tegninger 
(fig. 349-50) og fotografier, optaget efter Magnus Pe-
tersens restaurering (fig. 411) viser, at en del enkelt-
heder er blevet tilføjet. F. eks. er den næstnederste 
søjle i højre side væsentligt suppleret eller antagelig 
helt fornyet. I følge Magnus Petersen, 1887 fornyedes 
et par af midttavlens søjler. Foruden den ovenfor 
nævnte gælder det måske også den øverste søjle i ven-
stre side. 
350 Heinrich Rottinger, Erhard Schön und Niklas Stör, 
der Pseudo-Schön, Strassburg 1925, nr. 133, med an-
givelse af fire forskellige versioner, heraf én dateret 
1515. Desuden Max Geisberg, The German Single-
Leaf Woodcut 1500-1550, rev. og udg. Walter Straus, 
New York 1974, nr. 1133. 
351 Således Viborg (1854), 442, der i baggrundsfigu-
rerne i nederste række synes at kunne genkende dron-
ning Christine, »begge Elisabetherne« og kong Hans. 
Endvidere Thode, Claus Bergs altertavle under re-
staurering, FyStbog 1982, 44, hvor S. Joachim (her 
A22) opfattes som kunstnerens selvportræt. Nybo 
Rasmussen, Broder Jakob den Danske, Odense 1986, 
94f., hvor den hellige Frans af Assisi (her C11) tolkes 
som et skjult portræt af Jakob, der af forfatteren op-
fattedes som en yngre bror af Christian II, medlem af 
franciskanerordenen og senere missionær i Mexico. 
352 Nyere tilsætninger er sværdet, hvis hæfte minder 
påfaldende om det, der i Behrends' tegning fig. 346 
var vist i »S. Katharina«s hånd. Endvidere højre 

Fig. 538. Indrammende bueslag fra sidefløj. Arkaden 
er dannet af snoede grensøjler, hvorfra udgår grene 
og fligede blade (s. 492). LL fot. 1982. - Framing-arch, 
formed out of twisted branches developing into scrolled 
fronds and leaves. 

hånds lillefinger, samt venstre hånds tommel- og 
langfinger. 
353 Den særlige fremhævelse af Mikael og på den 
modstående side i rækken, af S. Gabriel kunne dog i 
givet fald harmonere med betoningen af disse to ær-
keengle, der i allehelgenslitaniet (jfr. ndf.) nævnes 
først efter Treenigheden og Maria blandt engle (og 
helgener) med opfordring om bøn eller frelse (ora pro 
nobis, libera nos). 
354 S. Ursula genfindes hos Schön og optræder i øvrigt 
i de s. 536 nævnte allehelgenslitanier. 
355 Jfr. mht. tvivlen også N yb o Rasmussen (note 
337). 
356 Kvindens underklædning er gylden med blå stri-
ber, kappen er gylden og hovedklædet prikmønstret 
på sølvgrund. 
357 Det er bemærkelsesværdigt, at hullerne til krone-
tapperne er boret helt igennem kroneringen - et mu-
ligt indicium på, at tapperne er en sekundær tilføjelse. 
358 Om S. Barbara, jfr. Sissel F. Plathe, Sankt Barbara i 
Danmark, Esbjerg 1993, specielt 33, hvor Odensetav-
lens figur tolkes som denne helgeninde. Derimod 
nævner N y b o Rasmussen, Claus Bergs kongelige alter-
tavle (note 337), 30 S. Clara som en alternativ tolk-
ning, i første række på grund det fragmentarisk be-
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varede attribut, hvis fod kunne tolkes som underdel 
af en monstrans. 
359 Der findes ingen tilsvarende oprindelige sværd-
greb på tavlen. Paulus i tredje række (C15) har en 
kugleformet afslutning på sit sværd. S. Michaels 
sværd svarer ganske vist nøje til fragmentet som vist 
hos Behrends, men er en rekonstruktion af Magnus 
Petersen (kopi efter det førnævnte?). 
360 Kvindernes dragter er broget stafferet med rødlig 
kappe med blå krave og rød kjole (A16) og sølvfarvet 
kappe med stregmønster og rød-blå bort, samt blå-
grøn dragt med gylden halskant og rødt foer (A19). 
Også Nybo-Rasmussen (note 337) 31 drager Høyens 
tolkning i tvivl, både på grund af klædedragten og 
den omstændighed, at Sveriges nationalhelgen næppe 
kunne forventes afbildet på den kongelige altertavle 
på baggrund af den aktuelle politiske situation. 
361 Jfr. Johannes Jahn, 1472-1553. Lucas Cranach d.Ä. 
Das gesamte graphische Werk, München 1972, 360-61. 
362 I den ledsagende tekst til Schön betegnet som »Ge-
fürstet und Prelatisch engel«. Til støtte for tolkningen 
af englen som S. Gabriel kunne tale paralleliteten med 
allehelgenslitaniets opremsning, jfr. s. 536 og note 
565. 
363 Kronen er i venstre side suppleret ved en tidligere 
restaurering, jfr. fig. 346 og 361. 
364 Hieronimus er her - i modsætning til Schön og 
andre hermed beslægtede Rosenkransbilleder - gen-
givet med sit attribut, løven. Om tavlen, jfr. også 
note 310. Af N y b o Rasmussen (note 337) 29 tolket 
som S. Bonaventura. 
365 Hos Schön ses en kejserkronet fyrste, ligesom i den 
nærtbeslægtede Rosenkransaltertavle fra 1515 i dom-
kirken i Bamberg, her tolket som Bambergs særlige 
skytshelgen, kejser Henrik den Hellige, jfr. Fuglsang, 
»Der Hochaltar zu Hvidding« (note 336) 323. 
366 N y b o Rasmussen (note 337) 29f. tolker de to 
munke som henholdsvis S. Bernardinus af Siena og -
med forbehold - S. Antonius af Padua. 
367 Ved den behuggede skulder anes fragmentet af en 
klædning, hvis staffering med blåt palmetmønster på 
gylden bund og rødt underfoer adskiller sig fra Jo -
hannes' egen dragt med rødligt palmetmønster på 
guldgrund og grønt foer. Har her været (planlagt?) en 
ekstra figur, der siden er borthugget? 
368 Dette led er fjernet af Magnus Petersen. 
369 Himmelkroningsgruppen er, som tidligst anført af 
Thorlacius-Ussing, 1922 113 beslægtet med Lucas Cra-
nachs træsnit af motivet, dateret o. 1515 (jfr. note 
361), her med Kristus vist ved Marias venstre side. 
Ingen af de to kronende skikkelser har dog jordkugler 
under fødderne. Haastrup, »Brugen af forlæg i Claus 
Bergs værksted i Odense i 1. halvdel af 1500-tallet«, 
1983 (note 335, herefter Haastrup, 1983) 117 nævner 
desuden Dürers gengivelse af motivet i »Marienle-
ben«. 

370 Således søjleparrene fra relief 3 og 14, samt fra nr. 
8 og 11, jfr. fig. 349-50. Desuden er - før Magnus 
Petersen - højre søjlebase på relief nr. 4 ændret fra 
kugleform til retkantet version. Endelig kan - før 
Magnus Petersen - søjleparrene fra relief nr. 5 og nr. 
10 være ombyttede, idet der herved ville have været 
ensdannede søjler i henholdsvis de to øverste og de to 
nederste, vandrette rækker. To af søjlerne er iflg. 
Magnus Petersen, 1887 helt fornyede, antagelig de ven-
stre søjler i relief nr. 4 og nr. 16. 
371 Afhængigheden af Dürer noteredes allerede af 
Høyen, 1830, siden af Thorlacius-Ussing, 1922 112 og af 
Haastrup, 1983 116. 
372 Allerede Høyen, 1830 bemærkede mht. dette relief 
lighedspunkter, både med Dürers og Cranachs pas-
sionsserier uden dog at specificere dette nærmere. 
Beckett, 1895 113 understregede Kristusfigurens af-
hængighed af Cranachs forlæg, mens Thorlacius-Us-
sing, 1922 112 her snarere så en lighed med Dürers 
Lille Passion. Haastrup, 1983 116, 121f. uddybede for-
bindelserne til Dürer og Cranach, samt inddrog Mar-
tin Schongauers stik af motivet. 
373 Jfr. også Thorlacius-Ussing, 1922 112 og Haastrup, 
1983 116 for afhængigheden af Dürer, Lille Passion. 
374 Jfr. også Thorlacius-Ussing, 1922 112 og Haastrup, 
1983. 
375 Jfr. desuden Dürers »Albertinapassion« fra 1495. 
Figuren findes også hos Cranach, ligesom bødlen til 
højre, der løfter hånden til slag, men en direkte af-
hængighed af dette forlæg er ikke indlysende, jfr. dog 
for sammenhængen med Cranach Høyen, 1830, Be-
ckett, 1895 113 og Haastrup, 1983 116. 
376 Thorlacius-Ussing, 1967 identificerer figuren som 
Pilatus' hustru. 
377 Høyen, 1830 henviser for bødlen (uden at specifi-
cere hvilken) til Cranach. 
378 Haastrup, 1983 116. Træsnittet mangler dog figu-
ren, der drager Kristi kappe tilbage, et træk, som der-
imod ses i Dürer, Store Passion. 
379 Jfr. Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen 
Kunst, II, Gütersloh 1968, 73f. Jfr. også Dürer, Lille 
Passion og Lille Kobberstikpassion samt Cranach, Træ-
snitpassion. 
380 Haastrup, 1983 116. 
381 Iflg. Høyen, 1830 og Haastrup, 1983 116f. er an-
vendt forlæg af Dürer, samt Cranach, (alene nævnt af 
Haastrup); hvilke specificeres dog ikke. 
382 Jfr. Thorlacius-Ussing, 1922 113 og Haastrup, 1983 
117. 
383 Kompositionen er også beslægtet med et tegnet 
udkast til alter, udført af Lucas Cranach den ældre 
1518-19, jfr. Jahn, Lucas Cranach d. ä. (note 361), 
60-61. For dette forlæg, samt muligvis for Dürer, jfr. 
Haastrup, 1983 117, for Cranach, Beckett, 1895 113. 
384 Scenen har ingen lighedspunkter med de tilsva-
rende fremstillinger i de omtalte passionsserier. 
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3 8 5 J fr . også Haastrup, 1983 117, der endvidere frem-
hæver en mulig påvirkning fra Cranach mht. en de-
talje. Hvilken nævnes dog ikke. 
3 8 6 Jfr. Haastrup, 1983 117, der desuden fremhæver af-
hængigheden af Dürer, Lille Passion. Ligheden er dog 
ikke påfaldende, hverken mht. komposit ion, figurer-
nes stillinger eller dragter. 
387 Figuren kunne med sin fremtrædende plads ved 
sidefløjens nedre højre hjørne muligvis opfattes som 
et portræt af en (gejstlig?) samtidsperson. For scenen 
generelt fremhæver Haastrup, 1983 117 en afhængig-
hed af Dürer (vel Lille Passion), hvilket dog er van-
skeligt at erkende. 
388 Det gælder især baldakinbuernes bladværk, der for 
partierne under buerne omtrent er gjort helt fra nyt, 
j fr . Magnus Petersen, 1887. Hjørnet over Elisabeth af 
Brandenburg blev fornyet af s amme s o m erstatning 
for et ældre sekundært ornament, »meget daarligt 
skaaret« i fyrretræ. På de flankerende søjler blev flere 
af midtdelens bøjler, samt enkeltheder på kapitælerne 
fornyet. Thodes undersøgelse 1976-83 af stafferingen 
på det midterste søjlepar har godtgjort , at den højre 
søjle på s amme måde hidrører fra en restaurering, 
ældre end Magnus Petersens, muligvis restaureringen 
1750-51, j fr . Bent Jacobsen, 1992 130f. Søjlen er skåret 
af en blød, frugttrælignende træsort. Teknisk er den 
veludført og maner til forsigtighed mht. til en for 
ensidig vurdering af denne restaurerings kvalitet. 
3 8 9 Højre ring- og lillefinger er sekundært påsat, en 
istandsættelse, der dog er udført før Magnus Peter-
sens restaurering (jfr. fig. 348 og 376). 
390 J fr . Millia Davenport , The Book of Costume, I, 
N e w York 1962, 380 (»Flemish hood«) ; Jane Ashel-
ford, The Sixteenth Century. A visual History of Co-
stume, London 1983, 37 (»French hood«) . 
391 Hvis der skulle have været indholdsmæssig sym-
metri, kunne man i givet fald have forventet en gen-
givelse af Dorothea (*1520), datter af Christian II og 
Elisabeth. 

392 Jfr. Magnus Petersen, 1887. Prøver heraf blev analy-
seret af apoteker Gustav Lotze, der bekræftede, at 
materialet var papir, samt at bindemidlet indeholdt en 
ildelugtende olie, antagelig linolie. Det er derfor 
usikkert, om man tør konkludere som Bent Jacobsen, 
1992 106, at der her s o m på dragterne var anvendt 
pressbrokade, dvs. tyndt tinfolie, j fr . ndf. 
393 Bent jacobsen, 1992 122. 
394 For anvendelsen af denne type markering i sen-
middelalderlige alterskabe, j fr . dog Peter Tångeberg, 
Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in 
Schweden, Stockholm 1986, 289f. Om brugen af ar-
bejdstegninger, skitseret i rette mål på selve altertav-
len, jfr. også Johannes Voss, »Ein unbekannter Typ 
spätgotischer Bildhauerzeichnungen«, Neue Mu-
seumskunde 26, Berlin 1983, 49f. 
395 29x67 cm m o d gitterets mål, 26 ,5x67 cm. 

396 For en mulig identifikation med Rosenkrantzfami-
liens våben, j fr . også Haastrup, 1983 114 og Bent Jacob-
sen, 1992 112. Endvidere venligst bekræftet af Knud 
Prange. I givet fald kunne våbenet muligvis hentyde 
til Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm, Skjern 
Hovedgård og Vallø († 1516), rigshofmester fra 1513 
og l igesom sin hustru Birgitte Olufsdatter Thott nært 
knyttet til kongefamilien, ikke mindst til dronning 
Christine, jfr. bl.a. de hyppige omtaler i Dronning 
Christine, passim. Niels Eriksens våben fandtes tillige 
med hans hustrus tidligere malet »neden paa Alter-
tavlen« i Tirstrup kirke, muligvis hidrørende fra den 
af familien særligt begunstigede Maria Magdalene 
kirke (Randers amt), Om tavlen, der henføres til 
Claus Bergs værksted, j fr . Beckett, 1895 120f. Niels 
Eriksen begravedes selv i Randers Gråbrødre kloster 
og vides også 1493 med sin hustru at have begunsti-
get observanterne i K ø g e franciskanerkloster med 
donationer, j fr . Johs . Lindbæk, De danske Franciska-
nerklostere, Kbh. 1914, 184. Hans far, Erik Ottesen 
Rosenkrantz bekostede i øvrigt med Niels Manderup 
stolestaderne i Horsens Gråbrødrekirke, j fr . Lind-
bæk, 141. Rosenkrantzfamiliens skaktavlbjælke er al-
mindeligst angivet fra nedre venstre, men variationen 
som vist her kendes også i samtiden, j fr . mindetav-
lerne over medlemmer af Rosenkrantzfamilien, ud-
ført o. 1535 til Tirstrup kirke på initiativ af Niels 
Eriksens søn, Henrik Rosenkrantz til Bjørnholm, j fr . 
Hanne Honnens de Lichtenberg, Tro - håb og forfæn-
gelighed (Renæssancestudier), Kbh. 1989, 309-18, 
samt Merete Bergi ld og Jens Jensen, »Rosenkrant-
zerne som kunstmæcener«, Rosenholm, red. Fritz N i -
colaisen, Randers 1991, 103f. 

397 Våbenet er forgæves søgt i Henry Petersen, Dan-
ske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, Kbh. 1886. 
398 B e g g e indskrifter er søgt tydet med venlig bistand 
fra arkivar Thelma Jexlev. Mht. det første navn lader 
dette sig ikke eftervise i de relevante kongelige regn-
skaber, j fr . Dronning Christine og Næsbyhoved lensregn-
skaber 1502-1511, udg. Haakon Bennike Madsen og 
Erland Porsmose (Danmarks Middelalderlige Regn-
skaber 3), Kbh. 1991, ej heller i Danmarks gamle Per-
sonnavne, udg. Gunnar Knudsen og Marius Kristen-
sen, II, Kbh. 1941-48. D o g forekommer - omend i 
sagnhistorien - navneformen »Ungwinus (Yngwin)«, 
j fr . sp. l601f., hvilket dog næppe er relevant her. Den 
anden indskrift, der kun fremstår ganske svagt, 
er med megen forbehold læst: »ch(?)s turin(eller 
m)eéne(?) eu(eller n) in(?) legh(?)s«, hvilket vanske-
ligt giver mening. Fra restaureringerne i 1885-86, 
samt 1945 ses forskellige håndværkersignaturer. 
399 Under kirkeprospektet står med en blanding af 
majuskler og minuskier: »S. Albani« , under det fir-
fløjede slotsanlæg med majuskler: »Nesbyhovet« . 
400 På midtskabets bagvæg er med sort malet navne-
træk fra fem håndværkere, der medvirkede ved re-
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Fig. 539. Stiliseret blomst og tidsel fra S. Michaels og 
Marias dragter, midtskabets nederste række (s. 508). 
Tegning MN 1994. - Flower pattern and thistle on the 
dresses of S. Michael and S. Mary in the bottom row of the 
central compartment. 

staureringen 1852. Vedr. indridsninger, j fr . også til-
svarende mærker på den tidligere alterbordsplade fra 
Gråbrødre kirke, i dag i Vor Frue kirke, Odense (s. 
516). 
401 Bent Jacobsen, 1992 25. 
402 Bemærkelsesværdigt var dog den systematiske ud-
kradsning af pupillerne på predellaens kongefigurer, 
j fr . også s. 517. 
4 0 3 Det følgende afsnit om brokadeimitationer er ud-
arbejdet af stud. mag. Marianne Linnée Nielsen. 
404 Applikerede brokadeimitationer synes at være den 
mest dækkende betegnelse på dansk, j fr . også Karsten 
V. Larsen, Undersøgelse af brokadeimitationer på Claus 
Bergs altertavle i Odense Domkirke. Maskinskrevet se-
mesteropgave fra Konservatorskolen, Kbh. 1983. I 
tysk faglitteratur omtales teknikken s o m »Pressbro-
kat«, j fr . Johannes Taubert, Farbige Skulpturen, Mün-
chen 1978, 158, Brigitte Hecht, »Betrachtungen über 
Pressbrokat«, Maltechnik. Restauro 1, 1980, 22 og Pe-
ter Tångeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Al-
tarschreine in Schweden, Västervik 1982, 250. På en-
gelsk er bl.a. benyttet betegnelsen »appliqué relief 
brocades«, j fr . Mojmir S. Frinta, »The U s e of Wax 
for Appliqué Relief Brocade on Wooden Statuary«, 
Studies in Conservation, 8, 1963, 136 og K. W. Bach-
mann, E. Oellermann og J . Taubert, »The conserva-
tion and technique of the Herlin altarpiece (1466)«, 
Studies in Conservation, 15, 1970, 354. Desuden 
»pressbrokat«, j fr . Ruth Richardson, »The History 
and Techniques of Pressbrokat«, Gilding and Surface 
Decoration, Gainsborough 1991, 36. På dansk er tid-
ligere benyttet »pressbrokade«, j fr . Mogens Larsen, 
»Claus Bergs mønstre», Polykrom skulptur og maleri på 
træ (note 334) 104 og senest Bent Jacobsen, 1992 29 og 
Haastrup, »Fynske malere i Claus Bergs værksted 
omkring 1500« (note 335) 45. 

4 0 5 Claus Berg og hans værksted har anvendt appli-
kerede brokadeimitationer, bl.a. på altertavlerne i 
Sanderum og Århus Vor Frue, samt Skovbyantemen-

salet. Teknikken har dog kun været genstand for en 
mere indgående analyse i forbindelse med Odense-
tavlens restaurering, j fr . Karsten V. Larsen. Desuden 
Hecht, »Betrachtungen über Pressbrokat« (note 404) 
33. For en parallel til anvendelsen af applikerede bro-
kadeimitationer uden støttende vokslag, j fr . altertav-
len i Västra Eg fra 1526, se Tångeberg (note 394), 251, 
note 480. Claus Bergs brokadeimitationer er blevet 
sammenlignet med de tilsvarende på Friederich Her-
lins højaltertavle fra 1466 i S . J akob , Rothenburg, j fr . 
Mogens Larsen, »Claus Bergs mønstre« (note 404) 
104. Herlin anvender dog vokslag under sine broka-
deimitationer, j fr . Hecht (note 404) 33. 
406 Ved Magnus Petersens restaurering 1885-86 påfør-
tes adskillige af figurerne nyere brokadeimitationer, 
fremstillet tilsyneladende af lærred eller papir, hvorpå 
mønstret er malet, og derefter lakeret, j fr . brokaderne 
på »Elisabeth af Thüringen«s stola (A16), »S. Birgit-
ta«s kjole (A19) og »S. Clemens '« kjortel (C10). 
407 Jfr. f.eks. den stiliserede blomst med fem kron-
blade og tyk stængel (fig. 539), udført med skabelon 
og benyttet på adskillige af dragterne. Firkanterne 
måler ca. 2 ,8x2 ,3 cm. På S. Michaels kappefoer måler 
lappen 2 ,7x2,3 cm, mens den på »S. Ursulas« kappe-
foer måler 2,8x1,6 cm. Denne enkle stiliserede blomst 
findes i to udgaver, en ret- og en spejlvendt. 
408 J fr . tidselmønstret på Marias kappefoer (fig. 539). 
Denne lap måler 5 ,6x4 ,6 cm. Der er anvendt et stort 
antal lapper på de enkelte figurer. På S. Michael ses 12 
ovale lapper, hvoraf de tre er med identiske tidsel-
blomster. På »S. Ursula« ses fragmenter af voksbro-
kade med tidselmønster. 
4 0 9 Bogstavet B har på den lodrette stav en konkav 
bue, svarende til bogstaverne I og L i s amme ind-
skrift, og desuden til bogstavet I ved ordet »Maria« 
på sømmen af helgeninde (A17), j fr . ndf. Set isoleret 
kunne bogstavet B dog opfattes som et par briller, 
vist på højkant og dermed tolkes som et skilletegn. 
Denne tolkning er venligst foreslået af Herluf Niel-
sen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 
410 Indskriftens første ordrække giver associationer til 
antifonen »Ave regina coelorum«, hvis anden strofe: 
»Mater regis angelorum« netop kunne lede til tolk-
ning af indskriftens sidste ord s o m »mate[r]«, j fr . 
P. Steidl, Vor Frues sange fra Danmarks Middelalder, 
Kbh. 1918, 161. 
411 »Claus Bergs altertavle i Skt. Knuds kirke i 
Odense« , Polykrom skulptur og maleri på træ (note 
334), 72f, herefter Skov, 1982. 
412 J fr . Haastrup, 1992 92. 
413 Der har ikke været muligt at fastslå direkte paral-
leller til denne fremstilling, der ingen lighed har med 
gengivelsen i Dürers »Marienleben« fra 1511. 
414 Haastrup, 1992 35. 
415 Jfr. også for Gudfaders skikkelse i Bebudelsen, fra 
sammes Lille passion. 
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Fig. 540. Udsnit af maleriudsmykning fra bagsiden af sydfløjen, jfr. fig. 389 (s. 512). NE fot. 1994. - Detail of 
painted decoration on the back of the south wing. 

416 Skov, 1982 79 med angivelse af skriftsted, Haa-
strup, 1992 35. 
417 Beckett, 1895 99; Skov, 1982 79 med angivelse af 
skriftsted); Haastrup, 1992 35. 
418 Endnu nærmere synes ligheden med den tilsva-
rende scene på Friedrich Herlins altertavle, dateret 
1462, fra S. Georg i Nördlingen, idag Städtisches 
Museum, Nördlingen. 
419 Hvis man tolker den fragmentariske indskrift, der 
slutter med »fecit« som del af Jesu ytring: »Fides tua 
te salvam fecit«, nævnt i forbindelse med en række af 
hans mirakler, er der følgende muligheder: Luk. 8, 48 
(Den blodsottige kvinde, jfr. også Matt. 9, 22; Mark. 
5, 34), Luk. 17,19 (Helbredelsen af de 10 spedalske) 

og Luk. 18,42 (Den blinde ved Jericho, jfr. også 
Mark. 10, 52.). 
420 Jfr. Beckett, 1895 99; Skov, 1982 79; Haastrup, 1992 
35, sidstnævnte med skriftsted. 
421 Efter indskrift og fremstillingen af den knælende 
kvinde (?) kunne her være gengivet Kristus og den 
kanaanæiske kvinde efter Matt. 15, 21: »Et egressus 
inde Iesus secessit in partes Tyri et Sidonis. Et ecce 
mulier Chananea.« Det skal dog bemærkes, at denne 
scene kronologisk foregriber Bespisningen i ørkenen, 
vist som nr. 9. Et alternativ, der dog forudsætter, at 
Indtoget i Jerusalem har været vist som nr. 15, var 
Tempelrensningen, jfr. Luk. 19, 45 (»Et ingressus in 
templum ...«). 
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Fig. 541. Kong Hans, detalje fra predella. NE fot. 
1994. - King Hans. Detail from predella. 

422 Overslag af 16. maj 1750 vedrørende i alt seks bi-
belske historier »uden paa de 2de luger saa vel som 
paa de 2 underste (...), som alt sker med olliefarve 
uden forgyldning«, antagelig en bestilling såvel på 
predellafløjenes (2) som sidefløjenes (4) malerier. Jfr. 
ndf. og LAFyn. Stiftsøvr.ark. Odense Graabrødre Ho-
spitals, Pårups, Graabrødre Kirkes, Doctors Boders 
og Odense Communitets rgsk. 1750-51. Samme sted 
overslag af 13. marts 1750 af snedkerne Magnus Han-
sen og Hans Eidorph vedr. listerne, der udførtes af 
fyrretræ. 
423 Ifølge sit testamente skulle kong Hans have valgt 
at blive begravet i Gråbrødre kirke, hvor også dron-
ningen ønskede sit lejersted, jfr. ActaPont nr. 4687 (2. 
(eller 10.) marts 1519 og KirkehistSaml 2, VI, 1872-73, 
571-73, i forbindelse med strid mellem klosteret i 
Odense på den ene side og Roskildes biskop og dom-
kapitel på den anden. 
424 »Ubi fabricato et consummato choro memoratus 
idem rex suis sumptibus ante majus altare suam hic 
elegit sepulturam«, jfr. tavle, ophængt i kirken og 
suppleret af Peder Olsen o. 1522 med tre vigtige til-
føjelser om stadfæstelsen af kongens ønske på det 
fynske landsting, om bisættelsen af kongens døtre 
Katharina og Elisabeth i kirken 1283, samt om kon-
gens og hans gemalindes opsætning af en altertavle. 
Jfr. Gertz, Scriptores minores (note 270) II, 299, med 
kommentarer vedr. tilføjelserne hos N y b o Rasmus-
sen, Broder Peder Olsen (note 270) 67-72. 
425 Rapport af 6. febr. 1805 om undersøgelsen af de 
kongelige begravelser 11. dec. 1804, jfr. RA. DaKanc 

H 18. Breve, nr. 1483 (kopi i LaFyn. Bispeark. Odense 
købstads breve, 1806, nr. 8). 
426 I nord hang over døren til tårnet og sakristiet den 
endnu bevarede mindetavle af træ over prins Frans. 
På samme side, sandsynligvis i korets nordvestligste 
fag og delvis dækkende vinduets nedre del var ind-
muret det store kalkstensepitafium over kong Hans, 
dronning Christine og prins Frans med sekundært 
indhugget årstal 1513, men uden indskrift. 
427 Sydmurens to, nu forsvundne tavler af pergament 
med mindeord for prins Frans og dronning Christine 
omtales både hos Erich Lassota (note 276) 189-91, der 
som den eneste nævner tavlernes materiale og i præ-
steindberetningerne til Worm, 1623 76-80. Siden næv-
nes de ikke, hverken af Bircherod eller Resen. Syns-
beretningen af 6. febr. 1805 omtalte - med henvisning 
til Worm -, hvordan der i muren uden for knæfaldet 
skulle findes en del jernnagler og kroge, »hvilket 
noksom vise, at med disse har været hæftet et Epita-
phium eller Tavle til Muren, men naar samme blev 
borttagen, vides ikke.« Jfr. også Thorlacius-Ussing, 
1922 58f. for antagelsen af, at der kun var tale om ét 
epitafium. Det er dog usikkert, om de nævnte kroge 
skal sættes i forbindelse med de - vel ganske lette -
pergamenttavler. Om Christines epitafium har været 
planlagt overført på en (marmor)sten, herpå kunne 
gravskriftens første strofer muligvis tyde: »Sub necis 
hoc signo constructo clauditur antor/ Marmoris ad-
versi, moesto quod carmine psallo...« (Under dette 
dødens mærke indesluttes i den opbyggede hule det, 
som jeg i et sørgekvad besynger på marmorets for-
side...). 
428 Om tavlen, jfr. Worm, 1623 og note 424. 
429 Af serien er endnu bevaret fragmenter af fem ud-
skårne og bemalede våbenskjolde, jfr. N M . D 10513, 
samt uden inv.nr. Disse vil blive behandlet udførligt 
under gennemgangen af †Gråbrødre kirke. 
430 Jfr. Bircherod, Monumenta. 
431 Christian Brandt (note 293) nævner dog, at Elisa-
beth og Joakim af Brandenburgs våbener fandtes 
foran på korgitteret, jfr. fig. 398. Hermed må være 
sket en omkalfatring af de i forvejen delvis ruinerede 
våben siden Resen og Bircherod. 
432 O. 1790 noteredes, at stumper af skjoldene fandtes 
henkastet bag alteret, dvs. serien har allerede dengang 
været under opløsning, jfr. Kiesbye. Tavlerne må 
være blevet spredt for alle vinde ligesom korstolene 
ved auktionerne over kirkens beholdning marts og 
april 1806 eller være blevet destrueret forinden. Auk-
tionskataloget over inventarsalget i Gråbrødre kirke 
30. april 1806 nævner ikke våbnerne eller korstolene 
blandt det solgte materiale, jfr. LAFyn. Bispeark. 
Odense hospitals og kommunitets breve, 1806. En 
beskrivelse af kirkens tilstand før nedrivningen næv-
ner dog, at nogle af korstolene kom til Vor Frue 
kirke, jfr. LAFyn. Præstearkiver. Odense S. Hans, Kir-
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kebog 1757-1814. Heri findes bagest en optegnelse 
om Gråbrødre kirkes nedrivning, jfr. også note 435. I 
Vor Frue kirke findes endnu to rækker senmiddelal-
derlige korstole, hver med seks sæder. 
433 Iflg. Iversens fynske Aviser, nr. 65, 25. apr. 1806 
fandtes i en blyplade følgende indsvøbt: En lille grøn 
silkelap af omtrent en kvadrattommes størrelse med 
de to små pinde af brunt træ, tillige med et stykke rav 
eller gummi af størrelse som en lille bønne, samt en 
lille bitte pergamentseddel, hvorpå stod to linjer 
munkeskrift, som ikke kunne dechifreres. Disse reli-
kvier var dog ligesom stenen forsvundet allerede 
1811, jfr. Vedel Simonsen II, 1, 130. 
434 Worm, 1623 76. 
435 Prædikestolen, der afhændedes på auktionen 1806 
for 10 rdl. jfr. auktionskataloget (note 432) karakteri-
seredes i en beskrivelse af kirkens nedrivning, for-
fattet 1818, som »en smuk Prædikestol, af Middelal-
derens Billedhuggerarbejde, liigt det Epitaphium 
ower Prints Franciscus, som er henført til St. Knuds 
kirke«, jfr. LAFyn. Odense S. Hans, Kirkebog (note 
432). Denne omtale kunne muligvis hentyde til det 
karakteristiske rankeværk, som udsmykker våben-
skjoldet på prinsens mindetavle, og som i øvrigt også 
indgår som et væsentligt element i den senmiddelal-
derlige prædikestol i Thurø kirke, tidligere i Svend-
borg Gråbrødrekirke og tilskrevet Claus Berg, jfr. 
Thorlacius-Ussing, 1922 71. Der er imidlertid ikke gan-
ske klarhed over prædikestolens senere skæbne. I 
følge Mülertz, 1813 10 blev både stolestaderne og præ-
dikestolen anvendt til plankeværker og stakitter. Ef-
ter en senere tradition, anført hos Viborg 433 og Lind-
bæk (note 396) 153 skulle klosterkirkens prædikestol 
imidlertid være overført til Frørup kirke (Vindinge 
herred, Svendborg amt) og hermed være identisk 
med dennes fornemme høj renæssanceprædikestol fra 
o. 1580. Udformningen af denne harmonerer dog 
ikke med den ældre beskrivelse. En anden tradition, 
som sidenhen har kunnet afkræftes, hævder, at prædi-
kestolen kom til Rørup kirke, Vends herred, jfr. 
s. 577 og note 735. 
436 Klosteret stiftedes 1279 af Erik Klipping til »ære 
for den salige jomfru Maria, Guds Moder,« og ind-
viedes af biskop Tyge af Ribe samme år. I det nyop-
førte kor udvalgte kongen sin grav foran højalteret, 
som han og hans dronning havde ladet pryde med en 
altertavle (se ndf.), og han lod 1283 sine to døtre Eli-
sabeth og Catharina begrave her. Efter en ombyg-
ning nyindviedes kirken og højaltret 1343 til »samme 
jomfrus ære«, jfr. note 270. Peder Olsen betegnede 
selv kirkens skytshelgen som Jomfru Maria »de mi-
sericordia« (af barmhjertigheden), jfr. Gertz (note 
270) 299. 
437 Jfr. ActaPont nr. 4687. Fra en niche i det murede 
alterbord blev december 1804 udtaget levninger af, 
hvad der dengang registreredes som to forskellige 

personers skeletter, nedlagt i jord. Levningerne tolke-
des dengang som Erik Klippings døtre Elisabeth og 
Catharina, der i følge Peder Olsens franciskanerkrø-
nike blev begravet i kirken 1283. Om disse, jfr. be-
skrivelsen af domkirkens gravminder i det efterføl-
gende hefte af Odense amt, samt Kjær og Bøggi ld 
Johannsen, »Hvad kisterne gemte« (note 128). 
438 Vedel Simonsen II, 1, 207. 
439 1590 udsmykkedes alterets nederste del »infimæ 
altaris partis« med Mette Urnes fædrene og mødrene 
våbenskjolde, samt det nævnte årstal og en tilhørende 
indskrift, jfr. Bircherod, Monumenta. Dekorationen, 
der endnu sås o. 1679 (fig. 542), kan have været malet 
på de †predellafløje, jfr. s. 529 eller snarere på en †al-
terbordsforside. 
440 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Der kunne tænkes på 
istandsættelsen af en eventuel overbygning over al-
teret, men regnskabsoplysningen er for usikker til en 
sikker tolkning. 
441 DaMag III, 3, 303. KglBibl. Additamenta 242,4°, 
Beskrivelse over adskillige Sogne i Fyen, nævner f.36 
følgende begravelser i koret: Michael Petri († 1539), 
Jørgen Hansen († 1566) og hustru Barbara Peders-
datter († 1557), Magnus Hennicus (Henningsen) († 
1607) og Christoffer Bang (†1599) med hustru Kirsten 
Clausdatter († 1624). 
442 FyAktst I, 63, og RA. DaKanc B 160. Indlæg til 
registre og tegneiser samt henlagte sager, brev af 
24. febr. 1618 fra Holger Rosenkrantz til Christen 
Friis. 
443 LAFyn. Odense Gråbrødre Hospitals arkiv, Rgsk. 
Oplysninger om udgifter til Christen maler for »sy-
gehuscoret«- at anstryge og til Anders bildthugger 
(antagelig billedskæreren Anders Mortensen) for al-
tertavlen at renovere i »forn Cor« refererer dog åben-
bart til Hospitalskirken og ikke til Gråbrødre kirke, 
uagtet at udgiftsposterne til begge kirker optræder 
ind imellem hinanden i det anførte rgsk. 
444 LAFyn. Bispeark. Odense hospitals og kommuni-
tets breve. Revisionsantegnelser til kirkergsk. 1678-
79 og Odense Byfogeds arkiv. Tingbog, 1681-83, fol. 88 
med syn af 22. aug. 1681. 
445 LAFyn. Gråbrødre Hospitals ark. Rgsk. 687-95. 
446 Dänisches Bibliothek, IV, 1701, 414. 
447 Vedel Simonsen, Samlinger til Odense By's Historie 
II, V C, under 1688. Upagineret manuskript i N M . 
448 Engelstoft, Sognehistorie 65. 
449 LAFyn. Gråbrødre Hospitals arkiv. Indkomne breve. 
450 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Odense Graabrødre Hospi-
tals, Paarup og Graabrødre Kirkers, Doctors Boders 
og Odense Communitets Rgsk. 
451 Jacob Bircherod. 
452 LAFyn. Odense Gråbrødre Hospitals arkiv. Overslag 
og licitationer til bygningsarbejder ved hospitalet. 
1740-1866. Fyldige rgsk. vedr. istandsættelsen des-
uden i LAFyn. Stiftsøvr.ark. Odense Grabrødre Ho-
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spitals, Paarups, Grabrødre Kirkes, Doctors Boders 
og Odense Communitets Rgsk. 1750-51. 
453 Ganske samme terminologi (»blintfløye«, »opsat-
set«) anvendes i forbindelse med en malersynsforret-
ning ved orgelfacadens nystaffering i S. Knud, jfr. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1748. Også her dækker 
betegnelsen de kulisseagtige supplementer, jfr. s. 608f. 
454 LAFyn. Bispeark. Kopibog, 17. juli 1751. 
455 RA. DaKanc G 56a. Beretninger og Konceptfore-
stillinger m. v. de deputeredes Embedsrejser vedkom-
mende. 
456 RA. DaKanc H 18. Brevsager, nr. 1483, 1806 med 
indlæg og koncepter til skrivelser fra Kancelliet af 
29. sept., 2. nov. og 10. nov. 1804, samt fra Stiftsøv-
righeden af 17. okt. 1804. 
457 LAFyn. Bispeark. Odense Hospitals og Kommuni-
tets breve. 
458 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve, 1805, 
bilag nr. 8, samt RA. DaKanc H 18. Brevsager, nr. 
1483, 1806. 
459 RA. DaKanc H 2. Forestillinger til 1. departement, 
19. juli 1805. 
460 LAFyn. Gråbrødre Hospitals arkiv. Forhandlings-
protokol. 
461 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve, 1806. 
462 Refereret af Stiftsøvrigheden i brev af 30. apr. 1806 
til Danske Kancelli, jfr. RA. DaKanc H 18, Brevsager, 
1806, nr. 807. 
463 Et referat af »hr. Møllers« brev nævnes i RA. Da-
Kanc H 44. Journaler, 1806. Den tilhørende journal-
sag (3 G 273) synes ikke bevaret. Brevet er endvidere 
refereret i Stiftsøvrighedens brev af 30. april til Kan-
celliet, jfr. note 462. 
464 Jfr. Iversens fynske Aviser nr. 71, 6. maj 1806. Møl-
lers opfattelse af det forkastelige i auktionen fremgår 
også af et anonymt indlæg i Nyeste Skilderie af Kjøben-
havn, 3, nr.55, 22. april 1806. Auktionen var omtalt i 
Iversens fynske Aviser nr. 60, 17. april 1806. 
465 RA. DaKanc H 18. Brevsager, 1806, nr. 807. En 
eftertid har i denne sag, såvel som i forbindelse med 
selve kirkens nedrivning bebrejdet myndighederne 
deres ligegyldighed og manglende forståelse for de hi-
storiske mindesmærker, jfr. Mülertz, 1813 8; Nyerup, 
Oversyn (note 296) 25f. og Antiquarisk Reise i Fyen i 

Julii Maaned, Kbh. 1814, 15, Viborg 432f. og Königs-
feldt (note 308) 158. Biskop Engelstoft, der i 1858 
forsvarede biskop Peder Hansen mod de førnævntes 
angreb, indrømmede, at han i sagen om den lem-
fældige afhænding af kirkens inventar og gravmin-
der, ikke ville forsvare fremgangsmåden, selvom han 
dog anfører andre eksempler på tilsvarende vanda-
lisme, jfr. note 308, 362f. Selv indrømmede biskop 
Peder Hansen, en bror til arkitekten C. F. Hansen, i et 
brev til Rasmus Nyerup 6. juni 1806, at »Omstæn-
dighederne i mit Liv ikke have villet indvie mig til 
Dyrker i disse høitidelige Helligdomme.«, jfr. ud-

drag, aftrykt i Dagen 1.juli 1806, i Hempels Avis nr. 
81, 1806, samt i Mumme 199. 
466 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve, 1806-7. 
Brev af 2. juni fra kirkeværgen om behov for et nyt 
vindue i kirken, når altertavlen skal føres herind, 
samt 18. aug. og 24. aug. 1806 med opgørelse af flyt-
ningsomkostningerne. Endvidere LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. for Vor Frue, Indkomne Breve, 30. aug. 1806 og 
Hovedregnskabsprotokol med opgørelse over sam-
lede udgifter 1806 vedr. altertavlens flytning. 
467 Jfr. for denne antagelse Skov, 1982 78. 
468 N M . Topografisk ark. Brev af 4. jan. 1850. 
469 Ej heller i det syn, der afholdtes 10. marts 1851 for 
at vurdere inventaret og herunder altertavlens til-
stand, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. for Vor Frue. Ind-
komne breve 12. juni 1851 med reference til syn. 
470 N M . Topografisk arkiv. Breve af 4. juli 1852 (Palu-
dan-Müller til Worsaae), udateret (unavngiven per-
son til C. J. Thomsen) og 6. juli 1852 (Worsaae til Pa-
ludan-Müller). 
471 For rgsk. vedr. istandsættelsen, jfr. LAFyn. Stifts-
øvr.ark. Vor Frue kirkes rgsk. 1853. 
472 Regning fra snedker A.Petersen 11. dec. 1852 (»En 
ny overdel til altertavlen og repareret samme, ialt 14 
rdl.«), jfr. Rgsk. note 471. 
473 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Vor Frue Kirkes Rgsk. 1853, 
bilag nr. 20. 
474 Predellafløjene udførtes af snedker A. Petersen 
ifølge regning af 11. dec. 1852 for »Tilsat(s?) til Floi-
ene til Altertavlen og udskaaret samme«, i alt 16 rdl, 
jfr. Rgsk. (note 471). 
475 27. okt. 1852 bifaldt Stiftsøvrigheden et forslag af 
18.ds. fra Kirkeinspektionen vedr. bemaling og ud-
smykning af »sidepladerne« på altertavlen i henhold 
til en vedlagt tegning. Tegningen, hvis ophavsmand 
vel har været Chr. Møller, synes ikke bevaret. Maler-
mester Behrends, der udførte stafferingsarbejdet, 
havde dog på tegningens bagside tilføjet et alternativt 
forslag. Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Vor Frue Kirkes 
Rgsk. 1853, bilag nr. 26, samt Behrends' regning af 
12. febr. 1853 for »Altertavlens udvendige Side med 
nye anbragte Vinger, malet og dekoreret efter ind-
given Overslag«. Til selve korets udsmykning frem-
lagde Behrends i øvrigt et ambitiøst forslag til en fi-
gurativ - ikke udført - udmaling af væggene med 
motiver fra Kristi liv og lidelser. Jfr. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. for Vor Frue. Indkomne breve. 
476 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Vor Frue kirkes rgsk. 1873-
79. 
477 N M . Korrespondancearkivet. Brev af 30. nov. 1874. 
478 Altertavlen fra 1649 foresloges enten alene bevaret 
ved en god tegning eller ved en delvis genanvendelse 
i Vor Frue kirke. RA. Kirke- og Undervisningsministe-
riet. 1. departement. Journalsager, A 166, 1875. Brev 
af 9. febr. 1875. 
479 LAFyn. Odense, Vor Frue Kirkeinspektionarkiv. Ind-
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komne breve 1860-1909. 14. marts 1875 sendte Engel-
hardt en indtrængende opfordring til Vor Frue kirkes 
daværende sognepræst P. Johansen til at slutte op om 
en fælles anstrengelse for at overvinde de vanskelig-
heder, som kunne stille sig imod en ordning, hvis 
historiske berettigelse der ikke kunne være tvivl om. 
480 Lauritsen 47. 
481 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor. 
Journalsager, D 969, 1878. Også 1879 rapporterede 
Stiftsøvrigheden til Nationalmuseet, at altertavlen 
skadedes af fugt, samt at den var blevet overstrøget 
med oliefarve på bagsiden, jfr. N M . Topografisk ark. 
Indberetning 14. juni 1879. 
482 I et brev af 21. febr. 1879 til Engelstoft skrev da-
værende kultusminister J. C. H. Fischer således, i for-
bindelse med en henvendelse fra borgmester Koch i 
Odense om at skaffe penge: »Jeg har imidlertid gjort 
Indsigelse paa Grund af den Samtale, jeg ved den 
nævnte Kirkes (S. Knud) Indvielse havde med Deres 
Højærværdighed, af hvilken det fremgik, at De ansaa 
det for meget tvivlsomt, om Altertavlen ret vilde 
tage sig ud i St. Knuds Chor og i hvert Fald meget 
vilde foretrække en Christus som den i Frue Kirke (i 
København)«, jfr. KirkehistSaml 6, VI, 1950, 496f. 
Engelstoft, Byhistorie 517, note 1 anførte det dog som 
et berettiget ønske at overflytte tavlen til »sin natur-
lige Plads i den Kirke, hvor saamange Minder fra 
Graabrødre Kirke allerede ere samlede...«. 
483 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor, 
1887, Journaler. 
484 LAFyn. Kirkeinsp.ark. for Vor Frue, Indkomne bre-
ve, 17. aug. 1883. 
485 N M . Korrespondanceark.; LAFyn. Kirkeinsp.ark. for 
Vor Frue, Indkomne breve, 15.juni 1883. J .Magnus 
Petersen, Minder fra min Virksomhed paa Arkæologiens 
Omraade fra 1845 til 1908 Kbh. 1909, 224f. 
486 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor. 
Journalsager KK 337 og 761, 1884 med meddelelse fra 
Odense byråd af 7. april 1884 om Schiøtz' donation af 
2. april, Vor Frue kirkes tilslutning til flytningen af 
23. april 1884, S. Knuds Kirkeinspektions accept af 
12. maj 1884 samt Stiftsøvrighedens accept af 20. maj 
1884. Endvidere koncept af 29. maj 1884 vedrørende 
komitéens sammensætning og meddelelse af 6. juni 
1884 om dens nedsættelse. 
487 N M . Magnus Petersens arkiv. Koncept af 7.juli 
1884, ledsaget af en kommenteret illustration af tav-
len (jfr. note 307). Konceptet omtaler »medfølgende 
Udkast«, der skulle vise »hvad der forøvrigt mangler 
foroven og forneden i Altertavlens ydre Omgivel-
ser, « måske en rentegnet version af den ovf. nævnte 
illustration. 
488 Jfr. Magnus Petersens udførlige beretning om re-
staureringen af januar 1887, i RA. Kirke- og Under-
visningsministeriet. 1. kontor. Journalsager PP 1068, 
1889. Sagen, der oprindelig var indlagt i Journalsag 

Fig. 542. Altertavlen med gengivelse af tilføjelserne 
fra 1852, topstykke og predellafløje (s. 522f.). George 
Bech fot. o. 1875 i Magnus Petersens privatsamling, 
Nationalmuseet. - The altarpiece showing the 1852 addi-
tions, the top section and the predella wings. Photo c. 1875. 

KK 761, 1884 blev på et tidligt tidspunkt overført til 
et andet læg, hvor dens eksistens tilsyneladende blev 
overset. Således eftersøgte Nationalmuseet den for-
gæves 1918 i S. Knuds Kirkeinspektions arkiv, jfr. 
N M . Korrespondancearkiv. En forespørgsel 1929 i Kir-
keministeriet og Det særlige Kirkesyns arkiv gav hel-
ler ikke noget resultat, jfr. smst. Endnu 1992 beklages 
savnet af rapporten, jfr. Bent Jacobsen, 1992 116. Mag-
nus Petersens beretning kan suppleres dels med nota-
terne fra hans privatarkiv, N M , dels med den senere 
redegørelse i Minder fra min Virksomhed (note 485) 
235f. Hertil kommer aktstykker fra kommissionens 
arbejde i RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. 
kontor. Journalsager, KK 761, 1884. 
489 Refereret i brev af 16. jan. 1886 i Journalsager 
KK761 (note 488). 

43* 
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490 Magnus Petersen, Minder fra min Virksomhed (note 
485), 238. 
491 Fotokopi af brev af 4. nov. 1885 i Ebbe Lehn Peter-
sens arkiv, Odense. Koncept hertil i Magnus Petersens 
arkiv, N M . 
492 Under restaureringen havde Magnus Petersen 
gjort visse iagttagelser vedr. mønsterudsmykningen 
på figurernes klædedragter og på predellaens bagvæg, 
og han opfordredes til at søge sagkyndig bistand til 
en kemisk analyse af de anvendte materialer. 
493 I en redegørelse for restaureringen 14. sept. 1886 
noterede Magnus Petersen til Henry Petersen, at tav-
len var opsat 5. sept. 1886. I et senere notat af februar 
1888 noterede han dog opsætningsdatoen som 20. 
aug. 1886, jfr. N M . Magnus Petersens arkiv. 
494 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kirkeprot. 
495 Jfr. brev af 4. nov. 1885 (note 491). Heri omtales 
tegnede udkast og forslag til nyt galleri og hænge-
stykker, tilsendt kommissionen. Af disse omtaltes, at 
nr. 1 tildels på grund af den store bekostning ikke 
ville kunne bruges i sin helhed. En af tegningerne 
viste endvidere en registrering af sømhuller på alter-
skabets overside, hvoraf nogle var placeret med for-
bavsende regelmæssige mellemrum og således kunne 
være mulige spor fra en oprindelig overbygning. 
Magnus Petersen havde ligeledes iagttaget en 3/4 
tomme dyb, indskåren fals på undersiden af den 
vandrette planke mellem hovedskabet og predellaen, 
en fals, der fortsatte på predellaens lodrette kortsider, 
alt i alt tolket som et »Ornament eller lignende« af 
trekantet eller kvartcirkulær form. Tegningerne er 
forgæves søgt blandt kommissionens papirer i Kirke-
og Undervisningsministeriet (note 486), samt i Magnus 
Petersens arkiv, N M . 
496 N M . Det særlige Kirkesyn Protokol 26. aug. 1892. 
497 Jfr. »Odense domkirkes Claus Berg altertavle un-
der restaurering«, FyStbog 1982, 28. Det har ikke væ-
ret muligt at verificere denne oplysning. 
498 N M . Korrespondancearkiv. Sager vedr. Termansens 
restaurering 1929-37. En forarget klage fra J. Vilhelm 
Petersen over støvsugerfigurmaet Nilfisks reklame 
vedrørende afstøvning af tavlen ved hjælp af støvsug-
ning og - blæsning (jfr. fig. 402) vakte også fuld til-
slutning fra Mouritz Mackeprang, Nationalmuseets 
daværende direktør. Jfr. smst. 
499 RA. Kirkeministeriet 1. kontor, Journalsager 4 E 
1368, 1931 og 4 J 777, 1935. N M , Korrespondancearkiv, 
jfr. Termansens indberetninger til Nationalmuseet og 
koncepter til udgående skrivelser herfra. 
500 I en ekstraktafskrift af et brev 13. marts 1932 fra 
Termansen til Nationalmuseet, nævner han, at det 
var lykkedes at finde et middel til at fjerne bronzen 
uden at angribe guldet. Han beklager sig desuden 
over Magnus Petersens utroligt hårdhændede be-
handling af altertavlen, idet han, så snart der fandtes 
et sted, hvor de gamle guld var slidt og den røde 

poliment viste sig, lod sine folk smøre guldbronze 
over, og ydermere visse steder dækkede velbevaret 
gammelt guld. 
501 Brev af 24. nov. 1933, jfr. N M . Korrespondancear-
kiv og note 341. 
502 N M . Topografisk arkiv. 
503 LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk. 
504 Indberetning i N M . 
505 Fritz Thode, der afgik ved døden december 1985, 
efterlod sig kun to artikler, foruden et foredragsma-
nuskript, der indarbejdedes i rapportens indledning, 
jfr. »Den igangværende restaurering af Claus Bergs 
altertavle« (note 334) 106-11 og »Odense domkirkes 
Claus Berg altertavle under restaurering« (note 334) 
26-44. Desuden findes et materiale af notater, fore-
dragsmanuskripter, korrespondance og fotografier, 
der sommeren 1993 blev overdraget N M . 
506 Jfr. Larsen, Undersøgelse af brokadeimitationer (note 
404). 
507 Thode, »Odense domkirkes Claus Berg alter-
tavle« (note 334) 26 og Bent Jacobsen, 1992 8. 
508 Rillerne, der begge er 1,5 cm fra bagkanten, er 
hhv. 147 cm lang, 1 cm bred og 2 cm dyb (nord) og 
150 cm lang, 1 cm bred og 1,5 cm dyb (syd). Begge er 
affaset mod tavlens midte. Deres afslutninger mod 
plankens kortsider ses ikke længere på grund af den-
nes beskæring, jfr. s. 476 og fig. 354. 

509 På midtskabets bagside ses nærmest hjørnerne en 
række huller efter søm og skruer, hvoraf et antal sid-
der med påfaldende regelmæssighed over for hinan-
den mod nord og syd, jfr. fig. 405. Det er dog uvist, 
om disse stammer fra de oprindelige sidefløje eller 
snarere hidrører fra de sekundære, udført 1750. 
510 Som foreslået af Thode og Bent Jacobsen (note 
507) kunne her have været gengivet legemsstore 
fremstillinger, f.eks. af den hellige Frans af Assisi og 
hans søster, S. Clara, Clarisserordenens grundlægger. 
Andre muligheder var jomfru Maria, hvem alteret 
var viet eller S. Katharina, der 1519 anførtes som kir-
kens navnehelgen (s. 516). 
511 Tilsvarende udstemninger til forsænkning af fløje-
nes jernhængsler i forbindelse med tavlens åbning i 
første stand kan iagttages på Bernt Notkes højalter-
tavle i Århus domkirke, jfr. Bernt Notkes altertavle, 
Århus domkirke. Restaureringsrapport, udarbejdet af 
Nationalmuseets farvekonservering, Brede, under le-
delse af Verner Thomsen, 1981 I, 12. 
512 Bent Jacobsen, 1992 104. 
513 Brev af 27. okt. 1852 fra Stiftsøvrigheden til Kir-
keinspektionen ved Vor Frue, jfr. LAFyn. Stiftsøvr. 
ark. Vor Frue kirke. Rgsk. 
514 Jfr. bl.a. Bent Jacobsen, 1992 12 og 103. 
515 Lige så talende vidnesbyrd om predellafløjenes og 
det 1852 udførte topstykkes sekundære karakter, er 
den omstændighed, at begge dele var bortretoucheret 
på Ryes fotografi af tavlen fra o. 1865 (fig. 343). 
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516 Paralleller til kvartcirkulære hængestykker, udført 
enten som isolerede dele eller som et integreret led af 
predellaen, er et ofte forekommende motiv blandt 
samtidens altertavler. 
517 Jfr. rapport fra november 1885 (note 495). Magnus 
Petersen betragtede det som udelukket, at hullerne 
stammede fra galleriet, opsat 1852 (jfr. ndf.), der var 
påsat skabets bagvæg og sidefløje med vinkeljern. I et 
brev fra kommissionen til Kirkeinspektionen 14. nov. 
1885 med kommentarer til Magnus Petersens forslag 
til topstykke, skønnede man dog - uden nærmere 
begrundelse - at hullerne måtte stamme fra en over-
del, der næppe kunne være bygget på anden måde 
end som et simpelt liljegalleri. Ligesom en baldakin-
overdel ifølge kommissionens udsagn gennemgående 
fattedes(!) på de her i landet fra middelalderen be-
varede alterskabe, og der i hele stilen i Claus Bergs 
arbejde snarere syntes at foreligge vidnesbyrd imod 
end for en sådan overdel. 

Selvom det ud fra de bevarede spor er umuligt at 
afgøre overdelens udformning, skal det dog nævnes, 
at Claus Bergs altertavle i Århus Vor Frue (DK Århus 
1122) udviste spor, formentlig efter en baldakin. 
Også altertavlen i Nørre Broby (Salling hrd.), hvis 
predella og mulige topfigurer tilskrives Berg, havde i 
følge en præsteindberetning fra 1700'erne en hvælvet 
baldakin, hvorover en topgruppe kan have været pla-
ceret, jfr. Thorlacius-Ussing, 1922 37f. Thorlacius-Us-
sing antog smst., at også Bregningealtertavlen havde 
haft en opsats, svarende til Notkes altertavle i Århus 
domkirke. En samtidig parallel med baldakin, for-
mentlig ligeledes af nordtysk oprindelse, er Løjtalter-
tavlen, jfr. Løjttavlen. Et sønderjysk alterskab, Padborg 
1983, mens et - antagelig - lybsk eksempel er 14 nød-
hjælper-altret i Lübeck St. Annen-Museum, jfr. Bri-
gitte Heise og Hildegard Vogeler, Die Altäre des St. 
Annen-Museums, Lübeck 1993, 25f. 
518 En række indridsninger på overplanken fra 1886 
(»H. C.«) , 22. juni 1932, l . jul i 1940 og 22.juli 1945 
(alle udført af snedkermester Aksel Bertelsen) refere-
rer til tidligere istandsættelser, jfr. s. 526f. 
519 Jfr. s. 522 og Mülertz, 1813 13. 

520 Mindetavlen over prins Frans omtaler prinsens 
dødsår 1511, ligesom det store kalkstensepitafium 
over hans forældre og ham selv er forsynet med års-
tallet 1513, det sidstnævnte dog antagelig sekundært 
påført som henvisning til kong Hans' dødsår. Begge 
årstal kan betegne en terminus post quem for de to 
gravminder, men ikke nødvendigvis deres tilblivel-
sesår. Den markante fremhævelse af Christian II's og 
Elisabeths våbener, vel ophængt nærmest alteret, da-
terer i hvert fald denne del af skjoldserien (jfr. s. 516) 
til 1514/15 eller derefter. De to, nu tabte, epitafier 
over dronningen og prins Frans turde være samtidige 
og er efter alt at dømme begge udført efter dron-
ningens død og bisættelse 21. dec. 1521 (jfr. omtalen i 

Fig. 543. Claus Bergs altertavle, opstillet i forbindelse 
med restaureringen 1976-83 med de bemalede bag-
sider vendt mod vest (s. 519, 526). Fot fra Bent Jacob-
sen, 1992. - Claus Berg's altar-piece in the course of resto-
ration 1976-83. Here, the painted backs of the closed wings 
are installed facing west. 

Frans' epitafium af hans placering ved faderens ven-
stre og moderens højre side, se PræsteindbWorm 79). 
521 Jfr. Nils G. Bartholdy, »Christian II.s våben og 
Den gyldne Vlies«, Heraldisk Tidsskrift 69, Kbh. 1994, 
397f. 

522 Thorlacius-Ussing, 1922 56; jfr. også oversigt over 
produktionstid (og priser) vedr. 23 altertavler, udført 
af mestre i Mellem- og Sydtyskland inden for tids-
rummet 1471 - 1528 i Michael Baxandall, The Lime-
wood Sculptors of Renaissance Germany, N e w Haven og 
London 1980, 62f. 
523 En senere og mindre udgave af træsnittet, »Den 
lille rosenkrans«, indsat i andenudgaven af Ulrich 
Pinders Speculum passionis domini nostri Jesu christi, 
Nürnberg (1507) 1519, kan næppe have haft relevans 
for Odensetavlen, jfr. dog Pentz, »Odensetavlen og 
rosenkransmotivet« (note 336) 168. Om dette stik, se 
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også Heinrich Rottinger, Erhard Schön (note 350), 51, 
nr. 18. 
524 Jfr. Ulla Haastrup i Weilbach, KunstLeks (note 335) 
for den seneste sammenfatning af Claus Bergs virk-
somhed, omend ikke med en komplet værkforteg-
nelse (venligst meddelt af forfatteren). 
525 Diskussionen om den senmiddelalderlige billed-
skærer (og malers) status som udøvende kunstner el-
ler entreprenør indledtes herhjemme i Erik Moltke, 
Bernt Notkes altertavle i Århus Domkirke og Talinntav-
len, Kbh. 1970. Interessant nok betoner Bergs lev-
nedsskildring (note 274) 24f., at kunstneren ikke ar-
bejdede på selve tavlen, men holdt svende dertil, en 
ytring, der dog også er tolket som et udtryk for skild-
rerens, Claus Bergs barnebarns, honette ambitioner 
på bedstefaderens vegne og parallelisering med en se-
nere tids kunstnerideal. 
526 Høyen, 1865 529. 
527 I en udateret, usigneret (formentlig Henry Peter-
sens hånd) redegørelse i Magnus Petersens arkiv, N M , 
fremhævedes særligt gengivelsen af den Korsfæstede 
som gjort af en dygtigere billedskærer end Smertens-
manden (»Musculaturen gal«); grupperne af hellige 
skønnedes hver især udført af en enkelt mand, idet de 
øverste var simplere end de nedre, mens reliefferne 
nr. 3-4 (nr. 5-6 og 7-8) på hver side af midttavlen 
svarede til hinanden. D o g var der intet iøjnefaldende 
bevis for, at resten var skåret af samme hånd. Orna-
menterne antoges dog ud fra snit og håndelag at være 
skåret af samme mand, ligesom én forgylder og ma-
ler havde stafferet hele tavlen (vel kun de udskårne 
dele). 
528 Thorlacius-Ussing, 1922 90f. genfinder hånden fra 
de to førstnævnte relieffer i andre af Bergs tilskrevne 
værker, således i altertavlerne i Århus Vor Frue og 
Wittstock (apostlene). 
529 Haastrup, 1992 36f. 
530 Haastrup, 1992 37f. angiver, at syv af felterne er 
præget af denne malemåde, som hun karakteriserer 
som udført af fornemme eller forfinede malere, må-
ske indkaldte nederlændere. De relevante scener, 
hvor tilstrækkeligt er bevaret til en stilanalyse, er fel-
terne nr. 1-2 (Mødet ved den gyldne port, Marias 
fødsel) og nr. 4-8 (Besøgeisen, Flugten til Ægypten, 
Barnemordet, Hjemkomsten fra Ægypten og Kristus 
som 12-årig i templet). 
531 Jfr. Haastrup, 1992 37f. Betegnet »de fynske ma-
lere«, idet de fragmentarisk anførte bogstaver efter 
malernavnene tolkes som henvisning til stednavne, 
Svendborg, Nyborg eller Fåborg. Malemåden er ka-
rakteristisk for nr. 9-10 (Bespisningen i ørkenen, Pe-
ter går på vandet). 
532 I Odense ses bølgede forløb af blade, plastisk ud-
formet med krydsskravering og gengivet med op-
rullede flige eller trekløverlignende bladender. Gan-
ske tilsvarende ses i Sanderum og Vejlby, sidstnævn-

tes dog oprullet om en stav. Afvigende herfra er or-
namentbåndene på altertavlerne i Bregninge, samt i 
Århus Vor Frue og Helligåndstavlen fra Fåborg, de to 
sidstnævnte utvivlsomt udført af samme maler. Jfr. 
også Haastrup, 1992 48. 
533 Jfr. især Haastrup, »Brugen af forlæg i Claus 
Bergs værksted i Odense« (note 335) 113f., hvori 
værkstedets anvendelse af forlæg udførligst er be-
handlet. Desuden Kurt Löcher, »Cranachs Holz-
schnitt-Passion von 1509 - ihre Wirkung auf die Kün-
ste«, Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 
Nürnberg 1990, 9-52. Som fremhævet af Haastrup, 
»Brugen af forlæg« 125f., kunne formidlingen af den 
nyeste trykgrafik til Claus Bergs værksted være fore-
gået både via dronning Christine i kraft af hendes 
forbindelser til det sachsiske hof og via Christian II 
og hans dronning Elisabeth, der i hvert fald 1521 be-
søgte Nederlandene og her som gave modtog en 
samling af Dürers grafik. I forbindelse med Odense-
tavlen turde den første mulighed anses for mest sand-
synlig. Om Dürers arbejder for det sachsiske hof, jfr. 
Ingetraut Ludolphy, Friedrich der Weise. Kurfürst von 
Sachsen 1463-1525, Göttingen 1984, specielt 102-04. 
534 Hvad angår materialevalget, var et andet af værk-
stedets arbejder, altertavlen i Voldby kirke, således 
udført af ringere, mere knastrigt træ og i øvrigt dårli-
gere skåret end Odensetavlen, jfr. DK Århus 3523, 
note 43. Generelt savnes dog en sammenfattende un-
dersøgelse af den anvendte teknik i samtlige Claus 
Bergs tilskrevne værker. 
535 Således mønsterborter med palmetter eller trifo-
lium, udført i sgraffittoteknik, dog mere skematisk 
udformet i Århus Vor Frue og Bregninge; se endvi-
dere granatæblemønsteret (omend rekonstrueret, jfr. 
s. 504) i predellaens bagklædning, svarende til dragter 
på Bregningetavlens sidefløje og midtskab (bl.a. på 
Johannes og Maria). Det skal dog bemærkes, at Breg-
ningetavlen 1892 restaureredes af Carl Fæderholdt, 
der også medvirkede ved istandsættelsen af Odense-
tavlen 1885-86. Derfor må mønsteranvendelsen i 
Bregninge, der her er påfaldende ensartet, betragtes 
med forbehold. Som konstateret af Mogens Larsen 
ved en forundersøgelse af Bregningetavlen 1964 
(indb. i N M . ) må Fæderholdts restaurering »ikke ta-
ges for en nøje genfremstilling«, ligesom de kalke-
rede dragtfriser er »fremstillet ad lithografisk vej på 
papir«. 

Det skal i øvrigt noteres, at der ingen eksempler ses 
i Odensetavlen på den karakteristiske egebladsorna-
mentik i de nævnte tavler, jfr. DK Århus 1131. 
536 Om sgraffito og applikerede brokadeimitationer 
som karakteristiske for Antwerpen og Bruxelles, jfr. 
Myriam Serck-Dewaide, »Les retables anversois sous 
les regards des restaurateurs«, Antwerpse retabels 15de 
- 16de eeuw. Essays 2, Antwerpen 1993, 123f. Desuden 
Tångeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen (note 394) 
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238f. og 250f. Om Claus Bergs anvendelse heraf, jfr. 
Mogens Larsen, »Claus Bergs mønstre« (note 334) 
102f. Heri betones navnlig for brokadeimitationerne 
deres usædvanlige forekomst inden for et dansk ma-
teriale. Et farvesnit af brokaden viste (dog med und-
tagelse af vokslaget, jfr. note 405) overensstemmelse 
med den, der er anvendt på Herlinalteret i Rothen-
burg, hvilket tolkes som en bekræftelse på formod-
ningen om sydtysk indflydelse. 
537 Mht. Claus Bergs kunstneriske forudsætninger og 
paralleller har siden Høyen, 1865 lighedspunkterne 
med sydtysk skulptur i særlig grad været fremhævet, 
i første række med henvisning til Veit Stoss og Til-
man Riemenschneider. Desuden inddrog Thorlacius-
Ussing, 1922 både Hans Leinberger og Simon Lain-
berger. Paralleller til Nederlandene og til Donausko-
len (navnlig relevant for Bregningetavlen) er særligt 
for maleriernes vedkommende betonet af Haastrup, 
1992. For skulpturen i Donauområdet generelt er pa-
ralleller til eller direkte afhængighed af Stoss' karak-
teristiske stil understreget af bl.a. Anton Legner, 
»Das »übergeordnete Phänomen« der Ausbreitung 
des Stosschen Stils«, Veit Stoss. Vorträge des Nürnberger 
Symposiums, München 1985, 280f. Samtidige side-
stykker, men næppe mere end det, til midtskabet i 
Odensetavlen er de stærkt bevægede, figurrige him-
melvisioner, begge med Marias himmelkroning (død 
og himmelfart) i altertavlerne i Mauer ved Melk (o. 
1515) og Adamov ved Brno (oprindelig Zwettl). 
538 Et samtidigt vidnesbyrd om, på hvilke festdage en 
altertavle var åbnet i første stand, var forordningerne, 
nedfældet af Andreas Stoss 1523 i forbindelse med 
den af ham bestilte højaltertavle til karmeliterkloste-
ret i Nürnberg. Tavlen (i dag i domkirken, Bam-
berg), der udførtes af hans far, Veit Stoss og i corpus 
fremviste en gengivelse af Jesu fødsel, skulle være 
åbnet ved festerne for Jesu fødsel, påske, pinse, Kristi 
himmelfart, Treenigheden, for alle helgener, De hel-
lige tre konger, på Kristi legemsdag, ved kirkens ind-
vielsesdag, samt på alle festdage for Maria, jfr. Bax-
andall, The Limewood Sculptors (note 522) 48 og note 
40. 
539 Gråbrødre kirke og kloster, der var viet til jomfru 
Maria, Gudsmoderen, afholdt den første messe ved 
Marias himmelfartsfest 1279, efter at munkene var 
indført ved S. Laurentius' vigilie. Søndagen efter 
S. Maria Magdalenes fest 1343 nyindviedes kirke og 
højalter til Maria, og denne dag fejredes årligt. 1469 
overtog observanterne klosteret, og den af Peder Ol-
sen anførte tilføjelse »de misericordia« kan måske 
hidrøre fra denne lejlighed, måske fra en nyindvielse, 
jfr. note 270 og 436. 

Sjælemesser for de på altertavlens tilblivelsestids-
punkt afdøde medlemmer af kongefamilien, prins 
Frans og kong Hans, kan være afholdt på årsdagen 
for deres død (hhv. 1. april og 20. febr.), desuden på 

Fig. 544. Mette Urnes fædrene og mødrene våben og 
årstallet 1590, malet »nederst på altertavlen«, dvs. på 
predellaen eller måske snarere på alterbordsforsiden 
(s. 529). Pennetegning i Bircherod, Monumenta. Det 
Kongelige Bibliotek. - Coats-of-arms of Mette Urnes's 
paternal and maternal lines, with the date 1590, painted 
"at the bottom of the altarpiece", i.e. on the predella or 
perhaps more probably on the frontal. 

begravelsesdagen samt på 7. og 30. dagen efter denne 
dato. Datoerne for dronning Christines død og be-
gravelse (8. og 21. dec. 1521) turde dog næppe have 
haft relevans i forbindelse med fastlæggelsen af alter-
tavlens indhold. 
540 Om indvielsen til S. Katharina, jfr. s. 516 og note 
437. D o g vides intet om, hvorvidt alteret har rummet 
særlige helgenrelikvier af denne eller af andre hellige 
personer, der kunne have medvirket til at præge alter-
tavlens indhold. 
541 Om dronningens donation også har omfattet en 
prædikestol, tør man dog ikke slutte, jfr. også note 
435. 
542 Ud over det ovf. nævnte kendes ingen kilder om 
dronning Christines stiftelse og testamentariske be-
stemmelser. Ej heller kendes den nærmere ordlyd af 
kong Hans' testamente, bortset fra hans udtalte ønske 
kort før sin død om at blive begravet i Odense Grå-
brødre kirke, jfr. note 423 og Arild Huitfeldt, Kong 
Hansis Krønicke, (Kbh. 1599) fot. optryk Kbh. 1978, 
300. Om private stiftelser ved danske franciskaner-
kirker, jfr. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre 
(note 396) passim, herunder 276f. note 166 med en 
fortegnelse over testamenter o. 1270-1560. Om religi-
øse stiftelser generelt i senmiddelalderen, jfr. Materi-
elle Kultur und religiose Stiftung im Spätmittelalter (Ver-
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öffentlichen des Instituts für Mittelalterliche Realien-
kunde Österreichs, 12. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften philosophisch-historische Klasse, Sit-
zungsberichte, 554), Wien 1990, specielt Elisabeth 
Vavra, »Pro remedio animae - Motivation oder leere 
Formel. Überlegungen zur Stiftung religiöser Kunst-
objekte«, sammesteds, 123-156. Endvidere Lars Bis-
gaard, »Det religiøse liv i senmiddelalderen«, Dan-
mark i Senmiddelalderen, red. Per Ingesmann og Jens 
Villiam Jensen, Århus 1994, 342-62. 
543 Jfr. Høyen, 1865 521 og s. 465. I særlig grad frem-
hævede Høyen ligheden med den til Veit Stoss' værk-
sted tilskrevne altertavle fra Frauenkirche, Nürnberg, 
jfr. note 310. Denne tavles direkte forbindelse med de 
grafiske rosenkransbilleder og navnlig med Erhard 
Schöns afladsblad fra o. 1515 kendte Høyen dog ikke. 
Odensetavlens direkte lighed med dette træsnit og 
beslægtede billeder, der udvikledes o. 1500 på grund-
lag af rosenkransandagtens særlige fordybelse i Kristi 
og Marias lidelse og forherligelse, erkendtes dog af 
andre, således 1909 af Beissel (note 320) 540f. og spe-
cielt 561f. Endvidere 1926 af Fuglsang, »Der Hochal-
tar zu Hvidding« (note 336) 321f. og 345f. Desuden 
1937 af Feurstein, »Allerheiligenbild« (note 320) sp. 
373, hvori understregedes, at rosenkransmotivet var 
forenet med allehelgenstemaet og gengivelsen af Li-
vets træ; endvidere af Frances H. A. Oudendijk Pie-
terse, Dürers Rozenkransfest en de Ikonographie der 
Duitse Rozenkransgroepen van de XVe en helt begin der 
XVI eeuw, Amsterdam 1939, specielt 223f. og 276f. 
Pieterse, 226 og 281 betegner samstemmende Oden-
setavlen som en »Allerheiligen-Rozenkrans«. Oden-
setavlens lighed med Erhard Schöns træsnit og alter-
tavlen i Hvidding er også anført 1957 i DK SJyll 1140 
(note 336), idet Odensetavlen her betegnes som en 
»allehelgenstavle«. 1986 og 1988 uddybede Pentz 
(note 336) særligt indflydelsen fra Erhard Schöns træ-
snit i sin tolkning af Odensetavlen som en rosen-
kranstavle. Samtidig fremhævede han særligt påvirk-
ningen af »Jesu-liv rosenkransbønnen«, som den for-
muleredes af karteusermunkene Adolf af Essen og 
Dominikus af Preussen i 1400'ernes begyndelse. I 
sidstnævntes betragtninger over Jesu liv fremhævedes 
specielt Mechtild af Hackeborns (1241-99) vision om 
træet, der under messen voksede op fra alteret, fyldt 
med frugter og blade som et billede på Kristi gud-
dommelighed, hans fuldkomne virke og alt det gode, 
dette medførte, jfr. Pentz, »Odensetavlen og rosen-
kransmotivet« (note 336) 166f. Trævisionen kunne 
ifølge denne forklare den særlige udformning af kors-
træet i Odensetavlen. 
544 Om Schön, jfr. s. 478f. og note 350. Der savnes 
dog en uddybende vurdering af ikonografien i dette 
blad, dets mulige prototyper (ældre eksempler på 
kompositionen findes i altertavlerne i Werle, dateret 
o. 1500, jfr. note 546, og Würben, dateret 1503 

(Schlesien, i dag Breslau, Muzeum Diecezjalne)) og 
dets status som forlæg for altertavler, både i det fran-
kiske område (Nürnberg, Schwabach, Bamberg) og i 
Nordtyskland (Hvidding). 
545 Jfr. Beissel (note 320) 566f., hvor Odensetavlen 
omtales i kapitlet om rosenkransbilleder; Fuglsang 
(note 336) 321f. og specielt 345f., hvor Erhard Schöns 
træsnit fra o. 1515 og de heraf afledte alterbilleder, 
heriblandt Odensetavlen, nævntes; Feurstein (note 
320), sp. 377, der i analysen af allehelgensbilleder an-
førte, at allehelgenstemaet i Odensetavlen var forenet 
med motivet om Livstræet og rosenkransbilledet. 
546 Pentz, »Odensetavlen og rosenkransmotivet« (note 
336) 162f. udtaler undren over, at rosenkransen er 
udeladt. Hans Jørgen Frederiksen (note 339) 198 for-
klarer udeladelsen med det forhold, at tavlen ikke er 
udført til et rosenkransalter, men antager dog, at »i 
hvert fald nogle af de kongelige personer på predel-
laen oprindelig har holdt rosenkranse i hænderne«. 
Der er imidlertid ingen synlige spor heraf på de kon-
gelige portrætfigurer. Mht. udeladelsen af rosenkran-
sen i Odense skal dog nævnes, at midterbilledet i en 
malet triptyk, dateret o. 1500, i Herrenhause, Werle 
(jfr. Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Grossher-
zogthums Mecklenburg-Schwerin III, Schwerin 1899, 
209f.) nøje følger kompositionen, kendt fra Schön el-
ler et ældre forlæg, men - så vidt det kan skelnes -
uden indrammende rosenkrans eller med fremhæ-
velse af roser i øvrigt. De malede sidefløje viser til 
højre Marias himmelkroning over Pinseunderet og til 
venstre Opstandelsen over Kristi fødsel. 
547 Feurstein (note 320) sp. 377 og DK SJyll 1140. Om 
allehelgensmotivet generelt, jfr. desuden Lexikon der 
christlichen Ikonographie 1, Freiburg im Breisgau 1968, 
sp. 101-04 (»Allerheiligenbild«), Om det problemati-
ske i at isolere specielt helgenskaren i forbindelse med 
en særlig »allehelgensikonografi«, jfr. dog Staale Sin-
ding-Larsen, Iconography and Ritual. A Study of Analy-
tical Perspectives, Oslo 1984, 185 note 65. 
548 Jfr. Feurstein (note 320) sp. 370f. med omtale af et 
allehelgensbillede i Drachs Heilsspiegel (o. 1480) hvor 
ses anført: »das hymelreich wirt bedütet«. Om de ni 
englekor som integreret led i en vision om den ny 
himmel efter Dommedag, jfr. Karl-August Wirth, 
»Engelchöre«, Reallexikon zur deutschen Kunstge-
schichte V, Stuttgart 1967, sp. 555-601, specielt sp. 
582. 
549 J. Poeschke, »Paradies«, Lexikon der christlichen 
Ikonographie III, Freiburg 1971, sp. 375-82. Desuden 
P. Hoffmann, »Paradies«, Lexikon für Theologie und 
Kirche, 8, Freiburg 1963, sp. 69-72 og J. Engemann, 
»Paradies«, Lexikon des Mittelalters VI, München und 
Zürich 1993, sp. 1697-99. 
550 Foruden Himmelkroningen ses også Majestas Do-
mini og Nådestolen anvendt. For fremstillingen af 
Marias himmelkroning med engle og helgener som 
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en vision af den himmelske herlighed, jfr. Poeschke 
(note 549) sp. 380; Wirth (note 548) sp. 587; H. W. 
van Os, »Krönung Mariens«, Lexikon der christlichen 
Ikonographie II, Freiburg 1970, sp. 671-76 og Schiller, 
Ikonographie der christlichen Kunst IV, 1, Gütersloh 
1980, 147f. 
551 Jfr. van Os, »Krönung Mariens« (note 550) sp. 
673f.; Schiller (note 550) 152; F. O. Büttner, Imago 
Pietatis. Motive der christlichen Ikonographie als Modelle 
zur Verähnlichung, Berlin 1983, 124f. Jan von Bons-
dorff, »Jungfru Maria som Regina coeli, Sponsa 
Christi eller Maria mediatrix«, ICO 4, Stockholm 
1992, 7-25. Det skal dog nævnes, at Helligåndsduen, 
der i Himmelkroningen oftest indgår sammen med 
Kristus og Gudfader som en henvisning til Treenig-
heden, ikke ses på Odensetavlen. Ej heller er der på-
vist spor efter dens mulige tilstedeværelse. Om Tre-
enigheden i Himmelkroningen, jfr. Schiller 150; 
Büttner 129; von Bonsdorff 17f. 
552 Jfr. også Claus Bergs fremstilling af Marias him-
melkroning i NM (inv. nr. D 11360) samt på høj-
altertavlen i Århus Vor Frue (DK Århus 1134). Endvi-
dere Jörg Zürns - dog langt senere - alter i Über-
linger Münster, jfr. Schiller (note 550) 152. Bemær-
kelsesværdigt i begge Claus Bergs relieffer, men ikke i 
de tilsvarende fremstillinger fra Århus Vor Frue, Vin-
dinge eller i altertavlen i Wittstock, ligeledes tilskre-
vet Claus Berg, er den firdelte jordklode. Se også 
Lucas Cranach den ældres træsnit af Marias himmel-
kroning, o. 1515, jfr. note 361. Firdelingen kan tolkes 
som et tidligt eksempel på en ajourført fremstilling af 
de fire verdensdele, jfr. Karl-August Wirth og Ernst 
Köllermann, »Erdteile«, Reallexikon zur deutschen 
Kunstgeschichte, V, Stuttgart 1967, 1113f., 1121f, 1134f, 
men lader sig muligvis også opfatte som en illustra-
tion af de fire elementer, jfr. Aina Trotzig, »Världs-
bilden i en senmideltida dansk handskrift. En ikono-
grafisk undersökning«, ICO 3, Stockholm 1994, spe-
cielt 16f. og fig. 5. 
553 Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst (note 
378) II, 198f., specielt 200 og K. Hahn, »Arma Chri-
sti«, Lexikon der christlichen Ikonographie, I, Freiburg 
1968, sp.183-89. 
554 Schiller (note 550) 153; van Os, »Krönung Mari-
ens« (note 550) 673 og specielt von Bonsdorff, (note 
551) 23f. med en diskussion af tolkningen af Himmel-
kroningen som et andagtsbillede. I sammenhæng 
med gengivelsen af Kristi offerdød på korset og den-
nes forbindelse til nadversakramentet kan Maria som 
Kristi brud og Kirkens sindbillede tolkes som »med-
lider« og »medoffer« til Kristus, jfr. Lotte Brand Phi-
lip, The Ghent Altarpiece and the Art of Jan van Eyck, 
Princeton, N e w Jersey 1971, 81. 
555 Poeschke (note 549) sp. 375f. og Margot Braun-
Reichenbacher, Das Ast-und Laubwerk. Entwicklung, 
Merkmale und Bedeutung einer spätgotischen Ornament-

form, Nürnberg 1966, 86f. Endvidere Søren Kasper-
sen, »Kirken som en have«, Løjttavlen (note 517), spe-
cielt 139f., hvor den frodige vegetation ikke alene tol-
kes som et almengyldigt sindbillede på Paradis, men i 
snævrere forstand ses i sammenhæng med den re-
formkatolske bevægelse »som et kamppræget forsvar 
for den katolske kirke og pavemagten«. I særlig grad 
fremhæves her Kræmmerkapellets rankeudsmykning 
i S. Petri, Malmö, bag hvilken man »mere end aner 
byens gråbrødre«. På dette tidspunkt, dvs. 1517-18, 
hvor udsmykningen synes malet, havde som anført 
observantbevægelsen endelig vundet sejr i de danske 
franciskanerklostre. 

I forlængelse af denne tankegang er det nærlig-
gende at parallelisere med Odensetavlens paradisve-
getation, udført til højalteret i Odense Gråbrødre 
kirke, den danske observantbevægelses moderkirke. 
556 Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst (note 
378) II, 147f.; Hellmuth Bethe, »Baumkreuz«, Real-
lexikon zur deutschen Kunstgeschichte II, Stuttgart 1948, 
sp. 100-105. Som fremhævet af Pentz, jfr. note 543, 
findes visionen om træet, fyldt med blade og frugter 
som en lignelse på Kristi guddommelighed, liv og 
virke, også i Mechtild af Hackeborns (1241-99) Liber 
spiritualis gratiae. 
557 N yb o Rasmussen, Claus Bergs kongelige altertavle 
og franciskanerne (note 337) 5-7. S. Bonaventuras træ-
vision får i billedkunsten en særlig udformning, jfr. 
Bethe, »Baumkreuz« (note 556) 104; Schiller (note 
378) II, 146-7; Hanna Egger, »Franziskanischer Geist 
in Mittelalterlichen Bildvorstellungen. Versuch einer 
franziskanischen Ikonographie«, 800 Jahre Franz von 
Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters. 
Katalog des Niederösterreichische Landesausstel-
lung, N.F. nr. 122, Wien 1982, 489, 568. I fremstil-
lingerne er S. Bonaventura vist ved siden af et træ 
med seks grenpar, hvis grene bærer blade eller frugter 
med indskrifter, hvori omtales vigtige begivenheder i 
Kristi liv. I bladværket kan yderligere være vist en 
række profeter, jfr. også Taddeo Gaddi's fresko i S. 
Croce, Firenze (o. 1340). Centrum i træet udgør den 
korsfæstede, over hvis hoved pelikanen er vist som et 
velkendt Kristussymbol. Herunder kan være gengi-
vet jomfru Maria med barnet og ovenover billedet af 
den opstandne Kristus som de tre centrale dele i be-
retningen om Kristi liv, hans fødsel eller oprindelse, 
lidelsen og endelig forherligelsen, jfr. for sidstnævnte 
version et altertavlemaleri, o. 1520 i Diözesanmu-
seum, Breslau. 
558 For fremhævelsen af Vitis mystica som »nøglen til 
altertavlens komposition«, jfr. N y b o Rasmussen 
(note 337) 24f. For Vitis mystica, jfr. Opera Omnia, 
VIII, Quaracchi 1898, 159-229. En nærmere analyse af 
denne tolkning vil dog ligge uden for rammerne af 
nærværende beskrivelse. 
559 Om forbindelsen mellem korstræet, opfattet som 
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Livets træ, Jesse rod og inkarnationen, illustreret ved 
billedet af Maria med barnet, jfr. note 557 og Schiller, 
Ikonographie der christlichen Kunst (note 378) II, 147f., 
specielt fig. 442 med en miniature fra en illustreret 
Speculum humanae salvationis (Stiftsbibliothek, 
Kremsmünster), hvor Maria med barnet, (pelika-
nen), Korsfæstelsen og Kristus i Majestas ses over 
Jesse. I Odense udgår korstræets nedre del dog fra 
Anna Selvtredjegruppen. Hermed kunne motivet 
snarere være beslægtet med billedet af »Marias stam-
træ« eller »Arbor virginis«, hvor gengivelsen af Ma-
ria, vist som jomfru, er placeret mellem forældrene 
Anna og Joakim. Maria er indbyrdes forbundet med 
disse gennem grene eller rødder fra et træ, hvis 
stamme videreføres gennem hende og udmunder i et 
gaffelformet trækors, et Livets træ med den korsfæ-
stede Kristus, jfr. Schiller, Ikonographie der christlichen 
Kunst IV,2, 162f. og navnlig fig. 757. Trods udgangs-
punktet i Anna Selvtredjegruppen er der i Odense-
tavlen ingen relation til temaet Anna Selvtredjes 
stamtræ, hvor den tronende Anna er udgangspunkt 
for et stamtræ med den hellige slægt, jfr. Schiller 159 
og fig. 761. 
560 Som ikonografiske paralleller til kombinationen af 
Himmelkroningen og Korsfæstelsen eller - for sidst-
nævntes vedkommende med samme betydningsind-
hold - af Smertensmanden, Korslammet eller mon-
stransen med den indviede hostie, skal nævnes Pacino 
di Buonaguida, Kristi korsfæstelse, vist som Lignum 
Vitae efter S. Bonaventuras vision og placeret under 
den tronende Kristus og Maria med de helliges for-
samling (o. 1320) i Firenze, Museo antica e moderna, 
jfr. også Schiller (note 550) 148: »Eine Darstellung 
der himmlischen Liturgie«.; Jacobello dal Fiore, Ma-
rias himmelkroning (første fjerdedel af 1400'erne), 
Venedig, Galleria dell'Accademia, jfr. Sinding-Lar-
sen, Iconography and Ritual (note 547) 118 og samme, 
»Christ in the Council Hall. Studies in the religious 

Iconography of the Venetian Republic«, Acta ad ar-
chaeologiam et artium historiam pertinentia V, R o m 1974, 
48 (»the ecclesiological aspect of the motif is further 
emphasized by the representation of the Eucharist, 
indicating that a celestial liturgy is being performed, 
that »La présence des anges introduisit l'Eucharistie 
dans le ciel même« and that God in Heaven accepts 
the offer«); for en illustration af messens sakramente 
med gengivelse af den tronende Kristus og Maria, 
omgivet af de ni englekor og vist oven over billedet 
af Gregors messe, jfr. illustration i en tysk Biblia Pau-
perum (o. 1415), München, Staatsbibliothek; triptyk, 
udført af mosansk kunstner o. 1415, med Maria him-
melkroning over Smertensmand i corpus, flankeret af 
helgener, Boymansmuseet, Rotterdam; jfr. for denne 
og det førnævnte eksempel Brand Philip, The Ghent 
Altarpiece and the Art of Jan van Eyck (note 554) 62f., 
81. Brand Philip fremhæver disse billeder som paral-
leller til og forløbere for gengivelsen af den tronende 
Kristus og Maria (samt Johannes Døberen) over 
fremstillingen af Korslammet og Livsbrønden, om-
givet af de helliges forsamling på Jan van Eycks alter-
tavle i S. Bavo, Ghent (1435), alle illustrationer af 
»den evige messe«, hvoraf den jordiske messe er en 
afspejling. Jfr. endvidere Enguerrand Charenton, 
Marias himmelkroning (vist over korsfæstelse, pla-
ceret mellem billeder af Jerusalem og Rom, hvor-
under gengivelse af skærsild og helvede), 1453-54, 
L'hôpital de Villeneuve-les-Avignon; Hans Schäufe-
lein, Marias himmelkroning (over korslammet), 1513 
i Auhausen an der Wörnitz. 

561 Om messens kanon med offerbønnen efter hosti-
ens indvielse: »Supplices te rogamus, omnipotens 
deus.. .«, jfr. Josef Andreas Jungmann, Missarum Sol-
lemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe II, 
Wien 1949, 282f. Jfr. også Sinding-Larsen, Icono-
graphy and Ritual (note 547) 65f og 118. 
562 Jfr. Karl-August Wirth, »Engel«, Reallexikon zur 

Fig. 545. Indskrift bag relief nr. 12 (s. 506 og note 398). NE fot. 1994. - Inscription behind relief no. 12. 
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deutschen Kunstgeschichte V, Stuttgart 1967, sp. 379f. 
og Wirth, »Engelchöre« (note 548) sp. 588. 
563 Herigennem adskiller Odensetavlen sig væsentligt 
fra Schön og de deraf afledte træsnit eller altertavler, 
hvor S. Frans enten er gengivet til højre oven over 
den indrammende rosenkrans som en pendant til bil-
ledet af Gregors messe eller placeret blandt rækken af 
bekendere ved siden af bl.a. S. Dominikus. Hos 
Schön ses på S. Frans' sted et nøgent barn med et 
sværd (i den heraf afledte altertavle i Bamberg en hel 
gruppe børn), formentlig som repræsentant for de 
første martyrer, ofrene for barnemordet i Bethlehem 
og næppe som anført af Fuglsang (note 320) 334 og i 
DK SJyll 1140, den hellige Werner af Bacharach. 
Pentz, »Odensetavlen og rosenkransmotivet« (note 
336), 163 anfører, men beklageligvis uden angivelse 
af paralleller, at der »oftest« ved barnet ses en lille 
seddel med indskriften »menschwerdung« som hen-
visning til Kristi kødblivelse. Dette gælder dog hver-
ken for Schön, Bambergtavlen eller for altertavlen fra 
Hvidding, men - tilsyneladende alene - på den med 
Schön nært beslægtede altertavle i Schwabach ved 
Nürnberg. Her er et indskriftbånd med den angivne 
tekst placeret under Kristi kors, dog antagelig primært 
med henvisning til denne og ikke til det nøgne barn 
med sværd i venstre hånd, vist umiddelbart til ven-
stre for korset. Også Beissel (note 320) 565 tolker dog 
dette barn som Jesusbarnet. 
564 Pentz 1988 (note 336) 169 med gengivelse af en 
rosenkransbøn fra 1521; heri opregnes Treenigheden, 
Maria, englenes og himlens salige sjæle, patriarkerne, 
profeterne, apostlene, martyrerne, kirkefædrene, be-
kenderne, jomfruerne og alle hellige. I Cranachs træ-
snit af Himmelkroningen (jfr. note 361) ses de samme 
grupper dog suppleret med hellige enker og ægte-
folk. For allehelgenslitaniet som oprindelsen til denne 
orden, jfr. også Feurstein (note 320) sp. 365f. og »Al-
lerheiligenbild« (note 547) sp. 101f. 
565 Jfr. Notmarkmanualet fra sidste halvdel af 
1300'erne, udg. Knud Ottosen, The Manual from Not-
mark (Bibliotheca Liturgica Danica 1), Kbh. 1970, 
94f.; Breviarium Ottoniense, Odense 1482, 212f. (udg. 
Basel 1510, 271f.). Endvidere Christiern Pedersen, 
Vor Froe Tider (udg. 1514 med dedikation til Christian 
II), udg. C . J . Brandt og R. Th. Fenger, Kbh. 1851 
(Christiern Pedersens Danske Skrifter II) 346-348. 
Andre eksempler på allehelgenslitanier findes i Jo-
hanne Nielsdatter Munks (o. 1480) og Karen Lud-
vigsdatter Rosenkrantz' tidebøger (o. 1500) jfr. Mid-
delalderens danske bønnebøger, udg. Karl Martin Niel-
sen 1, Kbh. 1945, 69f. og 194f. 

Karakteristisk for ovennævnte eksempler er en of-
test udførlig opremsning af apostlene, anført af S. Pe-
ter og S. Paulus og afsluttende med angivelse af evan-
gelisterne Markus og Lukas, sidstnævnte svarende til 
Odensetavlen. Endvidere et varierende udvalg af 

martyrer, hvor S. Clemens, S. Cosmas og S. Da-
mian, S. Dionysius og S. Mauritius antagelig genfin-
des på Odensetavlen. Blandt bekenderne er de fire 
kirkefædre (i Odensetavlen muligvis S. Hieronimus 
og S. Gregor), ordensstifterne S. Dominikus, 
S. Frans, S. Benedikt og S. Bernhard (i Odensetavlen 
dog tilsyneladende erstattet af to franciskanske helge-
ner). Blandt kvinderne fremhæves S. Anna, S. Maria 
Magdalene som de to første, foruden bl.a. S. Kat-
harina, S. Barbara, S. Kristina og S. Ursula, der må-
ske alle var vist i Odense. En mere indgående sam-
menligning mellem allehelgensliturgien og Odense-
tavlen ligger dog uden for rammerne af nærværende 
beskrivelse. 
566 Om franciskanerne som særligt aktive - ved siden 
af birgittinerordenen - fortalere for læren om den 
ubesmittede undfangelse, jfr. Anna Nilsén, »Marie 
obefläckade avlelse i kult och konst«, Konsthistorisk 
tidskrift, LVI, Stockholm 1987, 6f.; Mereth Lindgren, 
»De heliga änkorna. S. Annakultens framväxt, speg-
lad i birgittinsk ikonografi«, sammesteds, LIX, 
Stockholm 1990, 53f. og Henrik Roelvink, »Francis-
kanska bildmotiv i medeltidens Sverige«, samme-
steds, 140. I parentes bemærket faldt i øvrigt dron-
ning Christines dødsdag, 8. dec. netop på den dag, 
hvor Marias ubesmittede undfangelse særligt fejre-
des. 
567 Trods konstateringen af det vanskelige i at »føre et 
helt sikkert bevis for, at »Meditationes Vitae Christi« 
virkelig har udgjort Claus Bergs billedprogram, idet 
begge byggede på evangeliernes tekst, konkluderede 
N y b o Rasmussen dog, at der trods alt var mange og 
meget gode grunde til at skriftet havde været tavlens 
billedgrundlag, jfr. Claus Bergs kongelige altertavle og 
franciskanerne (note 337) 16, 21. 
568 I Cranach, Passion, der omfatter 14 billeder fra 
Bønnen i Gethsemane til Opstandelsen, genfindes 11 
af scenerne hos Claus Berg. I Dürer, Lille Passion, om-
fattende i alt 37 scener fra Smertensmanden til D o m -
medag, genfindes alle 16 af altertavlens scener, i Store 
Passion, i alt på 12 billeder, er der parallelitet med 10 af 
scenerne hos Claus Berg, mens der i Lille kobberstik-
passion på 16 billeder genkendes 12 scener. Som frem-
hævet af Friedrich Winkler, »Dürers Kleine Holz-
schnittpassion und Schäufeleins Speculum-Holz-
schnitte«, Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunst-
wissenschaft 8, Berlin 1941, 197-208 var såvel udvalg 
som enkeltheder i Dürer, Lille passion afhængige af 
Hans Schäufeleins illustrationer til Ulrich Pinder, 
Speculum passionis (note 523). Pinders værk indgår li-
gesom den anonyme Meditationes i den righoldige 
passionslitteratur, der i senmiddelalderen oplevede en 
vældig opblomstring, jfr. for det norderuopæiske 
materiale James H. Marrow, Passion Iconography in 
Northern Europe Art of the Late Middle Ages and the 
Renaissance. A Study of the Transformation of Sacred Me-
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taphor into Descriptive Narrative, Kortrijk 1979. Den 
særlige betoning af passionens fysiske aspekter, dvs. 
Kristi ydmygelse og bødlernes brutalitet, der er ka-
rakteristisk både for Cranachs og Bergs skildringer, 
har således nære paralleller (og forbilleder?) inden for 
samtidens litteratur. 
569 Om Smertensmanden som hyppigt motiv i pre-
dellaer, jfr. Gert van der Osten, Der Schmerzensmann. 
Typengeschichte eines deutschen Andachtshildwerkes von 
1300 bis 1600 (Forschungen zur deutschen Kunstge-
schichte, 7) Berlin 1935, 32f. Billedet er placeret på 
det sted, hvor der i visse altre var skabe til opbevaring 
af monstransen eller til relikvier, jfr. f.eks. Bernt 
Notkes Århustavle, DK Århus 494 og generelt Joseph 
Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Ent-
wicklung, II, München 1924, 631f. I Odensetavlen fin-
des skabsrum på predellaens bagside, men deres op-
rindelige anvendelse har næppe sammenhæng med 
det førnævnte. 
570 Jfr. Erwin Panofsky, »Imago Pietatis«. Ein Beitrag 
zur Typengeschichte des »Schmerzensmann« und der 
»Maria Mediatrix«, Festschrift für Max J. Friedländer 
zum 60. Geburtstag, Leipzig 1927, 285f., 307; desuden 
van der Osten (note 569) 115f., 127, hvor Smertens-
manden i Odensetavlen fremhæves som eksempel på 
en blandingstype af motivet, vist med betonet asym-
metri og almindelig i tiden o. 1500f. 
371 Forskningen omkring andagtsbilledets ikonografi 
og funktion har siden 1920'erne antaget omfattende 
dimensioner, jfr. bl.a. Dorothee Klein, »Andachts-
bild«, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I, 
Stuttgart 1937, sp. 681f. og Hans Belting, Bild und 
Kult Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der 
Kunst, München 1990, 457f. 
372 I snæver forstand lader predellaen sig ikke direkte 
betegne som et epitafium, idet et væsentligt element 
mangler, nemlig selve indskriften med afdødes navn 
og dødstidspunkt, jfr. Paul Schoenen, »Epitaph«, Re-
allexikon zur deutschen Kunstgeschichte, V, Stuttgart 
1967, 874f. med en definition af epitafiets vigtigste 
bestanddele. Ejheller kan hele alteret defineres som et 
epitafiealter, når det forudsættes, at dette opviser de 
samme bestanddele som et epitafium, jfr. »Epitaphal-
tar«, sammesteds, 921f. Ikke desto mindre har predel-
laen indholdsmæssig parallelitet med et epitafium, 
forstået som et andagtsbillede, der vækker beskueren 
til forbøn for de afdøde (og levende) medlemmer af 
kongefamilien, som et gravminde, der er udført og 
placeret i umiddelbar sammenhæng med de kongeli-
ges grave, og som en stifterhenvisning - omend den 
nøjagtige karakter og omfanget af dronning Christi-
nes stiftelse ikke kendes ud over selve finansieringen 
af altertavlen og det store kalkstensepitafium. 

Om Smertensmanden som hyppigt motiv for epi-
tafier og votivbilleder, jfr. Panofsky (note 569) 284; 
van der Osten (note 569) 26f.; Alfred Weckwerth, 

»Der Ursprung des Bildepitaphs«, Zeitschrift für 
Kunstgeschichte X X , München, Berlin 1957, 150f. 
573 Jfr. note 566 og Egger, »Franziskanischer Geist in 
Mittelalterliche Bildvorstellungen« (note 557) 471-
505. 

574 Jfr. Kaspersen, »Kirken som en have« (note 555). 
575 Paralleliteten mellem de to komplekser, udført in-
den for samme periode af to brødre (og deres efter-
levende slægtninge) er understreget navnlig af Inge-
borg Kähler, Der Bordesholmer Altar (note 340) 111f., 
der også 126f. anfører muligheden af, at Bordeshol-
merudsmykningen kunne være udført i bevidst kon-
kurrence med gravkoret i Odense. 
576 Som parallel til gravkoret i Gråbrødre kirke og 
dets udstyr skal nævnes Helligtrekongerskapel ved 
Roskilde domkirke, stiftet 1459 af Christian I og hans 
dronning, Dorothea og viet den hellige Trefoldighed, 
Maria, S. Anna, De hellige tre Konger samt alle Guds 
helgener. 1462 tilknyttedes hertil et særligt broder-
skab, der lod kapellet opføre. Kapellet, som var rigt 
udstyret med tre altre, alterudstyr og en relikvieskat, 
rummede i første række kongeparrets grave. Disse 
var placeret umiddelbart foran hovedalteret, vel ved 
østvæggen, antagelig viet De hellige tre Konger, men 
ikke markeret med særlige sten eller andre monu-
menter, jfr. DK KbhAmt 1469f., 1632f og 1832f. På 
østvæggen var malet kongeparrets kronede våbener 
(endnu bevaret). Endvidere turde det være relevant at 
pege på gravkapellet for dronning Christines broder, 
Frederik den Vise, kurfyrste af Sachsen († 1525). 
Denne lod o. 1496 ombygge et ældre kapel i Witten-
berg, tilhørende en allehelgensstiftelse, til en kostbart 
udsmykket kirke, forbundet med slottet og universi-
tetet og 1506 udstyret med et lille kor, hvortil fire 
præster var knyttet med forpligtelser til at varetage 
den særlige dyrkelse af Maria og dødekulten for kur-
fyrsten og hans familie. I slotskirken fandtes foran 
hovedalteret (udsmykket med Lucas Cranach den 
ældres altertavle af Treenigheden i engleglorie og stif-
terportrætter (o. 1515, brændt 1760)) kurfyrstens og 
hans broders, Johann den Bestandiges gravplader. 
Endvidere på væggen i koret vægepitafier over 
begge, bronzeplader med gravskrifter samt på piller 
ud for disse legemsstore knælefigurer. Til slotskir-
kens udstyr, der også talte et kompleks af korstole, en 
udsmykning med våbenfrise på kirkens vægge og en 
række ældre gravmæler for kurfyrstens slægt, hørte 
en relikvieskat af overdådigt omfang. Om slotskir-
ken i Wittenberg, jfr. Die Denkmale der Lutherstadt 
Wittenberg (Die Denkmale im Bezirk Halle), Weimar 
1979, 90f. og 239f. 

577 Lilli Gjerløw, »Litani«, KulthistLeks 10, sp. 607. 
Desuden Karl Stüber, Commendatio animae. Sterben in 
Mittelalter, Frankfurt am Main 1976, 120f. 
578 Jfr. Christiern Pedersen (note 565) 348. 
579 Den omstændighed, at Erhard Schöns træsnit an-
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Fig. 546. Moses. *Figur fra (†)altertavle, o. 1649 (s. 
543). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - Moses. 
*Figure from (†)altarpiece, c. 1649. 

Fig. 547. Aron. *Figur fra (†)altertavle, o. 1649 (s. 
543). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - Aaron. 

*Figure from (†)altarpiece, c. 1649. 

giveligt sikrede beskueren og »brugeren« heraf aflad 
for Skærsildens pine af ganske nøje fastlagt længde, 
skal også nævnes i forbindelse med Odensetavlen. 
Omend det ikke ses nedfældet i de bevarede kilder, 
kunne denne funktion af andagten foran tavlen måske 
også have været relevant. 

5 8 0 Om middelalderens lysmetafysik, jfr. Wolfgang 
Schöne, Über das Licht in der Malerei, Berlin 1954, spe-
cielt 55f. Om lysmetafysikkens mulige betydning for 
udformningen af et næsten samtidigt kirkerum, ny-
indretningen af koret i Århus domkirke o. 1500, jfr. 
Otto Norn, »Lysets sæde«, KirkehistSaml 1978, 
37-67. 

N O T E R T I L A N D R E A L T E R T A V L E R 
581 I kontrakten om Nakskovaltertavlen af 28. marts 
1656 anførte Anders Mortensen, at han i modsætning 
til Odensetavlen, hvor der fandtes »thrende slette 
Fyldinger« (her vel ubehandlede, altså endnu ubema-
lede), ville udskære relieffer i de enkelte fyldinger, jfr. 
Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen fra 
Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt Nak-
skov«, FyÅrb II, 1942-46, 206. Malerierne på altertav-
len i Odense var derfor antagelig først udført efter 
dette tidspunkt. 
382 Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen« 
(note 581) 205. 
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Fig. 548. Englehovedsmykket *konsol . Detalje af 
(†)altertavle, o. 1649 (s. 541). Møntergården, Odense. 
NE fot. 1992. - *Corbel decorated with angel's head. 
Detail from (†)altarpiece, c. 1649. 

583 Sven Arnvig, »Maleren Hans Schütte fra 
Odense«, FyÅrb II, 1942-46, 214-22. 
584 Enkelte dele kan dog endnu være i behold i Møn-
tergårdens kældermagasin, der ved redaktionens ud-
arbejdelse 1994 var utilgængeligt. Selve figurskulp-
turerne blev 1992 midlertidigt deponeret i Det adelige 
Jomfrukloster. 
585 Jfr. Markus i Nakskov samt på altertavlen i Aspe-
rup, Vends herred, Odense amt, ligeledes tilskrevet 
Anders Mortensen. 
586 Lukasfiguren er udført efter samme forlæg som 
Lukas i Nakskovtavlen. Jfr. endvidere Lukas, oprin-
delig placeret på korskranken i Nyborg kirke og lige-
som Nakskovtavlen et arkivalsk sikret arbejde af An-
ders Mortensen. Relieffet af Lukas på prædikestols-
opgangen i Nyborg kirke følger samme mønster og 
kan antagelig tilskrives mesteren, ligesom Lukas på 
altertavlen i Asperup. 

587 Figuren er beslægtet med, men ikke identisk med 
Hieronymus Wierix' fremstilling af samme person, 
jfr. Marie Mauquoy-Hendrickx, Les Estampes des 
Wierix, II, Bruxelles 1979, pl. 127. 
588 Apostelfiguren er, bortset fra hovedet, udført efter 
forlæg af Hieronymus Wierix, jfr. Mauquoy-Hen-
drickx (note 587) pl. 125. 
589 Beslægtet mht. stillingsmotiv og ansigtstype med 
kobberstik af Peter fra Hieronymus Wierix' apostel-
serie, jfr. Mauquoy-Hendrickx (note 587), pl. 125. 
590 Figuren med den skægløse, ungdommelige frem-
toning og højre hånds velsignende gestus minder ty-
pemæssigt påfaldende om Johannes, jfr. også den af 
Anders Mortensen udførte Johannes med kalk på 
prædikestolsdøren i Nyborg kirke. Korsstaven er en 
tilføjelse fra 1749, jfr. ndf. 

Fig. 549. *Panel, oprindelig med maleri af Korsfæ-
stelsen, placeret i topstykket af (†) altertavle, o. 1649 
(s. 545). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. -
*Panel, originally with painting of the Crucifixion, from 
the upper section of the (†)altarpiece, c. 1649. 

391 I følge Mumme 107 var her vist en sav. 
392 Figuren er nært beslægtet med Aron på altertavlen 
i Nakskov. 
593 Jfr. figuren af Moses i Nakskov. 
594 Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. ; desuden August 
Behrends' brev af 19. jan. 1873 til Georg Hilker i 
N M . Korrespondancearkiv. Foruden tegningen af hele 
tavlen (fig. 414) udførte Behrends et antal farvelagte 
detailtegninger af enkelte figurer (NM.) . 
595 Maleroverslag 22. okt. 1748, jfr. LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Rgsk. 
596 Mumme, 107. Behrends (note 594) angiver kun om 
indskriften, at kridtgrunden manglede. 
597 Behrends (note 594) angiver dog, at indskriften: 
»Jesu Christi Blod renser os af al Synd«, der også ses 
mellem de to næste dele, fandtes under den af 
M u m m e citerede. Han har også gengivet denne ind-
skrift på en tegning i N M . 
598 Mumme 107 anfører: »Reenser« ist.f. »renser«. 
599 Mumme 106. Jfr. desuden Behrends' tegning (fig. 
414), hvor også en vildmand anes som flankerende 
figur ved Podebuskvåbenet. 
600 Herom Arnvig (note 581) 187f. og samme, »Et 
nadverbillede fra St. Knuds kirke«, FyMi 1954, 50f. 



NOTER TIL S. 544-46 675 

604 Jfr. for denne version bl.a. Johan Collaerts kob-
berstik efter Giovanni Stradanus i Christie, Ikonografi 
II, fig. 231. 
605 Jfr. Ungdomsvandringer i mit Fødeland (note 42) 127. 
I en række af sine epitafier anvender Hans Schütte 
som forlæg Boethius Bolswerts kobberstik fra 1620 
efter Peter Paul Rubens' maleri af Korsfæstelsen, såle-
des i epitafierne 1647 over Niels Jensen, Bogense, o. 
1660 over Alexander Christensen Sønderborg, Nr. 
Åby og 1668 over Christen Nielsen Friis, Vor Frue, 
Århus (DK Århus 1204f.). At dømme efter fig. 413 er 
Kristusfiguren i Odense dog vendt mod højre, dvs. 
spejlvendt i forhold til det ovennævnte forlæg. 
606 Ved en forespørgsel på Møntergården 1994 oply-
stes dog, at tavlens nuværende placering var uvis. 
607 Resen, Fyn 53. Bircherod, Monumenta nr. 27. Nak-
skovtavlen betaltes med 632 rdl., en reduktion af den 
oprindeligt aftalte pris på 650 rdl., jfr. Arnvig (note 
581) 206. Henrik Gyldenstjerne valgtes i øvrigt 1649 
til fynsk landkommissær, en omstændighed, der an-
tagelig medvirker til at forklare den generøse dona-
tion. 
608 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Jfr. også Rgsk. 
609 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Regning af 17. sept. 
1749. I overslaget over hovedistandsættelsen fra no-

Fig. 550. *Fragmenter af storstykkets sidevinger, 
smykket med masker og bruskværkskartoucher. De-
talje fra (†)altertavle, o. 1649 (s. 541). Møntergården, 
Odense. NE fot. 1992. - *Fragments of the side-wings of 
the main section, decorated with masks and ornaments in 
the auricular style. Detail from (†)altarpiece, c. 1649. 

Desuden Erik Moltke, »Nogle Malerier i vore kirker 
og deres forbilleder«, i ÅrbOldkHist 1955, 121f. 
601 Jfr. Arnvig 1954 (note 600) 57f. Heri fremhæves 
også en mulig indflydelse fra Lodovico Cigoli's Nad-
veren, Kollegiatskirken i Empoli (o. 1591), formidlet 
direkte ved selvsyn eller, hvilket er mere sandsynligt, 
gennem et kobberstik. 
602 Arnvig (note 581), 187f. og Arnvig 1954 (note 600) 
58. Begge er vist en face, den førstnævnte skægløs, 
den sidste med et kort hageskæg i overensstemmelse 
med samtidens skægmode. 
603 Indberetning november 1986 i Møntergården ved 
Anne-Marie Haagh Christensen. 

Fig. 551. Snoede *søjler, omvundet med vinranker. 
Detalje fra storstykket af (†)altertavle, o. 1649 (s. 
541). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - Twisted 
*columns with wreathing vines. Detail from the main sec-
tion of the (†)altarpiece, c. 1649. 
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vember 1748 noteredes dog alene som altertavlens 
mangler fire hænder til apostlene og deres tegn. 
610 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Overslag af novem-
ber 1748. 
611 Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 7. hefte, 
Odense 1864, 47f. 
612 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.journaler 1801 samt 
Indkomne sager, licitation vedr. malerarbejde 27. apr. 
1801. 
613 Ungdomsvandringer (note 42) 127. 
614 Damgaard, »Restaurationen« 127. 
615 Brev fra Meldahl og Herholdt 9. febr. 1875 jfr. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. for Vor Frue kirke. Indkomne sa-
ger. 
616 N M . Det særlige Kirkesyns prot. 
617 N M . Det særlige Kirkesyns prot. samt Hans Ras-
mussen, Sct. Knuds Kirke i Odense, Odense 1934, 18. 
618 N M . Det særlige Kirkesyns prot. Altermaleriet 
nævntes dog placeret i nordre sideskib. 
619 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inven-
tar 1929f. Først 13. marts 1947 kvitterede Udvalget 
for Odense Bys offentlige Samlinger for modtagelsen 
af tavlens 17 figurer med tilhørende rammestykker 
samt nadverbilledet, alt som depositium. 
620 Venligst meddelt Danmarks Kirker af Ebbe Lehn 
Petersen 15. juni 1992 og januar 1995. 
621 Jfr. om relikvieretabler, J. Braun, Der christliche Al-
tar, München 1924, 555f. 
622 Jfr. Bircherod, Monumenta samt fig. 427 i den an-
tagelig ældste udgave af samme, KglBibl. NyKgl-
Saml. 4646, 4°, fol. 7 r. Det fremgår dog ikke af disse 
kilder, om årstallet direkte stod at læse på altertavlen. 
623 KglBibl. Kall, 492,40. Synodalia episcoporum fio-
nensium, fol. 45r.: »At der maatte nogle smukke Taf-
ler komme paa Alteret med Catechismi Ord paa efter 
Leiligheden og efter den Skik i St. Knuds Kirke er«. 
Jfr. også Ragne Bugge, »Tekstaltertavlene i Dan-
mark-Norge omkring 1600,« Reformationens konsoli-
dering i de nordiska länderna 1540-1610, red. I. Brohed, 
Oslo 1990, 314. 
624 Vedel Simonsen II, 2, 203. Her refereres Ulfeldts 
udsagn med en henvisning til Bircherod, omend 
uden nærmere angivelse af, hvorfra citatet stammer. 
Det er forgæves eftersøgt i Bircherod, Monumenta 
samt i Jacob Bircherod. 
625 »Nicolai Kaas d(omi)ni de Taarvp regis cancellarii 
ar(m)a pat(erna)« og »Nicolai Kaas d(omi)ni de 
Taarvp arma materna qui hoc mo(n)vmentvm po-
suit.« 
626 Jfr. Immanuel Barfod, Den falsterske Gejstligheds 
Personalhistorie II, Kbh. 1854, 268. Desuden Gregers 
Hvidkjær-Hansen, »Familien Getreuer«, PersHistT 
1983, 163f. 
627 Om sidealtrenes placering, jfr. endvidere L. Fen-
ger, »Opførelsen af St. Knuds Kirke i Odense«, Kir-
kehistSaml IV, 4, 1895-97, 642 og 660f. 

628 E. Kromann, Danmarks middelalderlige annaler, Kbh. 
1980, 262, 313. 
629 Fasciculus miscellanorum Ecclesiasticorum. KglBibl. 
GlKglSaml. 2499, 4°. Alterbordspladen af træ frem-
hævedes som en modsætning til den middelalderlige 
alterbordsplade af sten i †Gråbrødre kirke (jfr. s. 516). 

N O T E R TIL ALTERSØLV 
630 I den følgende beskrivelse af altersølvet er diske (s. 
549f., 554f. og 557f ) . sygesæt nr. 2-3 samt skeer og 
skål redigeret af stud. mag. Marianne Linnée Nielsen 
i samarbejde med BBJ . Om paralleller til kalken se 
Fynsk kirkesølv 116. Jfr. smst. for knoppens vedkom-
mende også guldsmedens alterkalk i Øksendrup fra 
1699. 
631 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1776-81. Her nævnt, 
at omstøbningen skete 26. marts 1772. Kirkens regn-
skaber fra dette år er ikke bevaret. 
632 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Vægten synes dog 
ikke at være forøget, men tværtimod reduceret. Kal-
ken nævnes 1776 med vægten 58 lod, 3(!) kvint. 
633 Jfr. Fynsk kirkesølv 166 og DK KbhBy 6, 101. En 
beslægtet klokkeformet fod, omend slankere, og en 
tilsvarende knop findes på Thorn Henrichsen Schiel-
lerups kalk i Mesinge, jfr. Fynsk kirkesølv 160f. 
634 FyAktst II, 66f. 
635 ÆldDaArkReg V, 1, 200f. 
636 KancBrevb 22. sept. 1551 og Rørdam, Kirkelove I, 
315. 
637 KglBibl. NyKglSaml. 2055, 4°. P.J . Lucoppidan, 
Samlinger af Vers, Breve, Rapporter osv. 
638 Jfr. Marie-Madelaine Gauthier, »Colombe limou-
sine prise aux rêts d'un »antiquaire« bénédictin å 
Saint-Germain-des-Prés, vers 1726,« Intuition und 
Kunstwissenschaft. Festschrift fur Hanns Swarzenski, 
Berlin 1973, 179. 
639 Benene er monteret på en særskilt plade, som igen 
er naglet på duens underside. De synes endvidere for-
længet ned gennem de løst tilsatte fødder, den emal-
jerede plade og kobbertallerkenen. Pladen er herud-
over fastgjort til tallerkenen med i alt seks nagler. 
Vingerne er fæstnet til kroppen med hver tre nagler 
og halen samlet af en over-og en underside, hvoraf 
oversiden er lagt op over fuglens ryg og undersiden 
stukket ind i den på dette sted sammenbankede (nu til 
dels afrevne) krop. 
640 Skællenes størrelse afhænger af deres placering på 
fuglen, idet de største findes på kroppens bredeste 
partier, maven og ryggen, og formindskes ud mod 
halen og - især - op over hovedet. 
641 Bunden omkring såvel tunger som takker er på 
oversiden prikket, på undersiden krydsskraveret. 
642 Emaljen er for mindre partiers vedkommende af-
skallet. 
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643 De fire store huller (tvm. 4 mm) er placeret ud for 
duens næb, ud for halen og midtfor hver side, mens 
de 20 små (tvm. 2,5 mm) er fordelt med fem i hvert 
mellemrum, tre i midten og de sidste to rykket tæt ud 
mod de to tilstødende, store huller. 

Hvordan duerne oprindelig har været ophængt, er 
så godt som udelukkende belyst gennem spor på de 
kendte eksemplarer. Hvor plaketten under duens fød-
der er suppleret med en tallerken, har denne, som i 
dette tilfælde, ofte huller langs kanten, jfr. Braun, 
Das christliche Altar (note 621) 615 og Philip, The 
Ghent Altarpiece (note 554) 69f. med fig. 63 og 65. I 
enkelte tilfælde er der på plaketten fastgjort fire stæn-
ger, hvortil ophængningskæderne må tænkes fæstnet, 
jfr. Gauthier (note 638), 176f. med fig. 4 og Braun 
(ovf.), 615 med Tafel 354. Endelig kan tallerkenen 
være forsynet med en krans dannet af et fladt bånd 
med pånittede plader (kronetakker) udformet som en 
bymur med spirprydede huse, symboliserende Det 
himmelske Jerusalem, jfr. Gauthier 177 med fig. 8-9 
og Braun 615. Således er et spirformet emaljebeslag, 
4,7 cm højt, fundet i Sæby kirke 1907, jfr. DK Hol-
bæk 919, af Niels-Knud Liebgott, Middelalderens emal-
jekunst, Kbh. 1986, 55, knyttet til hostieduer som S. 
Knuds. En entydig sammenhæng mellem hostieduer 
generelt og kranse kan dog synes problematisk, bl.a. 
fordi hullerne gennem de lodretstillede bånd på de 
bevarede kranse vanskeligt lader sig forene med hul-
lerne gennem de vandret placerede faner på de be-
varede tallerkener. Endvidere holder bl.a. Odense-
duen halen så lavt, at der på tallerkenen under den 
kun kan placeres en krans af en højde på op til to cm -
eller en halv centimeter mindre end den, kronetakken 
fra Sæby øjensynlig medfører. 

644 Liebgott, Middelalderens emaljekunst (note 643) 53f. 
Jfr. Gauthier (note 638) 174f. og for andre eksempler: 
The Year 1200. A Centennial Exhibition at the Metropo-
litan Museum of Art, N e w York 1970, I, 159 (kat. 166), 
Medievo e produzioni artistica di serie smalti di Limoges e 
avori gotici in Campania, red. Paolo Giusti og Pierluigi 
de Castris, Firenze 1981, 15 og Ornamenta Ecclesia. 
Kunst und Künstler der Romanik, Köln 1985, I, 458. 
645 Jfr. Braun (note 621) 608f., og for omtaler af ho-
stieduer i de middelalderlige kilder, samme, Das 
christliche Altargerät, München 1932, 290. 
646 For undtagelser, jfr. Gauthier (note 638) 177f. og 
Braun (note 621) 612 og 615. 
647 En hostiedue, der kommer domkirkens forholds-
vis nær, findes i Boston Museum of Fine Arts, jfr. 
Gauthier (note 638) 171f. med fig. 1. I forhold til de 
fleste kendte hostieduer er domkirkens meget lang, 
med et relativt lille hoved og en lavt holdt hale. 
648 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 1674 gentages 
posten og 1680 nævnes en forgyldt kobberdue, jfr. 
også Rgsk. 
649 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. At duen er betegnet 

Fig. 552. Mestermærker for Simon Matthiesen, 
Odense på alterkande (nr. 1) fra 1691 (s. 556). NE fot. 
1993. - Simon Matthiesen's maker's marks on wine ewer 
(no. 1) from 1691. 

som et røgelseskar, skyldes sandsynligvis blot en fo-
restilling om, at den havde fungeret som et sådant og 
ikke, at den i 16-1700'erne vitterligt gjorde det. 
650 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager og N M . 
Inventarprot. Duen blev indsendt af stiftsprovst Hans 
Peter Tostrup, Odense, 15. nov. som »Aalsager«. 
651 Mumme 110. Stemplet med mesterstempel for 
Niels Christopher Clausen (Bøje II, 4280), virksom 
-1843-1875-. En ganske tilsvarende oblatæske, omend 
med indgraveret årstal 1701 findes i Gråbrødre Hospi-
talskirke. 
652 Jfr. indberetning 1980 ved Finn Grandt-Nielsen, 
Møntergården, Odense. 
653 Fynsk kirkesølv 125. 
654 LAFyn. Kirkeinsp.ark Rgsk. Inventariet for 1713 
anfører dog, at begge dele var bekostet 1712. 
655 Jfr. kandens indskrifter samt LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Kopibøger 1890. 

N O T E R T I L A L T E R U D S T Y R 
656 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Alterstagerne beskri-
ves fra 1875 som »pletterede« og fra 1965 som væ-
rende af tin, jfr. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Ved embe-
det. Inv.prot. 
657 Det er nærliggende at antage, at stagerne er udført 
i forbindelse med 600-året for helgenkongens død. 
658 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inven-
tar 1929. 
659 Abigael Lauridsdatter nedstammede på mødrene 
side fra Muleslægten, jfr. Bent Østergaard, »Våben-
skjolde på en alterstage«, Heraldisk Tidsskrift, 7, 66, 
Kbh. 1992, 284-85. 
660 1953 henstillede kirkesynet, at stagen fjernedes in-
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den næste syn, se N M . Det særlige Kirkesyns prot. 
661 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Gymnasiet kan på 
dette tidspunkt referere enten til institutionen, nu 
Odense Katedralskole eller til gymnasiebygningen, 
der på dette tidspunkt rummede Fyns Stiftsbibliotek, 
jfr. s. 126. 
662 Hvorvidt øjnene oprindelig har været lukkede, el-
ler om der med nu forsvundet guld eller emalje har 
været tegnet pupiller, kan ikke afgøres. 
663 Jfr. Paul Thoby, Les croix limousines de la fin du XII 
siécle au debut du XIV siècle, Paris 1953. Enkelte Limo-
ges-krucifikser har længere indskrifter, men kun me-
get få korte, der afviger fra »IHS / X P S « , f.eks. et 
krucifiks på Metropolitan Museum i New York med 
indskriften: »(omvendt S)(omvendt P)I / P H X « 
(Thoby nr. 91). På Odense-krucifikset kan de to mid-
terste bogstaver opfattes som alfa og omega, mens 
bogstaverne til siderne ikke synes at give nogen sam-
menhængende mening. 
664 Således kendes en række eksempler på bevingede 
buster, anbragt i tilsvarende sammenhæng, jfr. f.eks. 
bogbindsforside i Museuo Ducca di Martina, inv.nr. 
2098, jfr. Giusti og de Castris (note 644) 31. 
665 Jfr. f.eks de to bogbindsplader fra Grund kirke på 
Island (Nationalmuseet, inv.nr. 12574), omtalt af 
Liebgott (note 643) 57f. 
666 Jfr. note 665. De samme evangelistsymboler ses 
desuden på en bogbindsforside i Victoria & Albert 
Museum, inv.nr. 2441-1856, jfr. Giusti og de Castris 
(note 644) 64. 
667 Tværgående mavemuskler ses dog flere steder 
kombineret med en lodret linje, jfr. f.eks. Thoby 
(note 663) nr. 28 og 58. 
668 Det er fristende, men meget usikkert at se pladen 
som en af de syv forgyldte kobberplader, der solgtes 
på auktion 1758, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
669 N M . Inv.prot. Overleveringen til Nationalmuseet 
kan muligvis være et udslag af Vedel Simonsen kon-
centrerede genstandsindsamling i netop årene om-
kring 1853, jfr. Hans Henrik Jacobsen, Historikeren 
Vedel Simonsen, Odense 1962, 117f. 

670 Afsnittet om alterbøger og †alterbøger er redigeret af 
stud. theol. Anita Hansen. Vedr. Thomas Kingos sal-
mebog, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jfr. desuden 
indskrift på titelbladet. 
671 Sammenlimningen er sket med et lyseblåt, voks-
agtigt materiale. 
672 På den ene tavle ses de indridsede romertal: I, II og 
III og på den anden IV. 
673 Krucifikset er i inventarierne tidligst omtalt som 
anbragt i konsistoriesalen 1913, jfr. Ved embedet. 
Inv.prot., men fandtes her formentlig også tidligere, i 
det mindste 1898, da krucifiks nr. 2. ønskedes at blive 
flyttet til sakristiet (dvs. konsistoriesalen), hvor et 
krucifiks (vel dette) dog allerede fandtes, jfr. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 

674 1882 muredes og pudsedes en piedestal med en 
stor sokkel til et krucifiks i krypten. Samtidig repare-
rede smeden Kristusfiguren (vel hertil), jfr. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1898 betegnes krucifikset som en 
donation fra stiftsprovsten i forbindelse med overvej-
elser om krucifiksets flytning fra krypten til sakristiet 
(konsistoriesalen). 
675 Mumme 107f. 

N O T E R TIL L I T U R G I S K E D R A G T E R 
676 N M . Inv.prot. 1829. Redaktion af korkåben ved 
mag.art. Sissel F. Plathe. 
677 Figurerne er i dag monteret på to stofbeklædte 
masonitplader. Indberetning vedr. figurerne 9. febr. 
1994 ved Else Østergaard, N M . 
678 For at få et glansfuldt broderi er silketråden næsten 
uden spinding. Guldtråden består af en forgyldt lahn 
(tyndt guld- eller sølvblik, skåret i strimler), spundet 
om en gul, rød eller hvid silkesjæl, mens sølvtråden 
er en forsølvet membran, spundet om en hvid silke-
sjæl. 
679 Som et ekstra raffinement er metaltrådene syet ned 
med silke i forskellige farver, glorierne har blåt in-
derst og gult eller rødt yderst, mens afkortningen af 
Andreas' kors fremkommer ved brug af gul og rød 
tråd. 
680 Afhængigt af broderiernes omgivelser, højden på 
arkaderne og hvælvene etc., er det muligt, at der har 
været fire helgener langs med hver side foran på kor-
kåben. Hvordan de har været placeret i forhold til 
hinanden, findes der ingen oplysninger om, men på 
andre tilsvarende arbejder ses ofte, at helgenfigurerne 
parvis er vendt mod hinanden, på tværs af åbningen. 
Ud fra disse kriterier ville det være naturligt, at de to 
apostelfyrster, Paulus og Peter, har været placeret 
øverst, derefter de to apostle, Johannes og Andreas, 
så Katharina og Barbara og nederst Maria Magdalene 
og Dorothea. Et eventuelt rygskjold er gået tabt. 
Hæfter man sig derimod ved farvenuancerne på hel-
genernes dragter, kan placeringen have været en helt 
anden. 
681 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Imidlertid viser først 
regnskaberne fra 1811 en indtægt på 16 rdl. for salget 
af den gamle, ubrugelige bispekåbe (vel denne?). 
682 David S. Seidelin, *1784 i Odense, †1857 i Kø-
benhavn, søn af bogtrykker og avisudgiver samt da-
værende kirkeværge ved S. Knud, Frederik Seidelin. 
683 LAFyn. Provsteark. Synsforretninger. 
684 Ved embedet. Inv.prot. Om messehagelen, jfr. 
Elna Mygdal, »Kirkelig Tekstilkunst«, Skønvirke, 
1918, 6, 8. Om den særlige guipureknipling, der er 
anvendt her, jfr. Santina M. Levey, Lace. A History, 
London 1983, 37f. samt fig. 187a-b, 230a-b, 231 for 
beslægtede paralleller, der alle dateres i anden halvdel 
eller tredje fjerdedel af 1600'erne. For henvisningen til 
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ovennævnte værk og påpegningen af den særlige 
kniplingsform takkes Else Østergaard, Nationalmu-
seets Bevaringsafd. 
685 Jfr. korrespondance 1967 mellem menighedsrådet, 
Selskabet for Kirkelig Kunst og Nationalmuseet i 
forbindelse med en planlagt restaurering. Ved embe-
det. Menighedsrådets korrespondance. 
686 Jfr. note 29 og 38. 
687 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Beskrevet som udført 
af rødt silkefløjl, med foer af uldravndug samt be-
sætning af brede og smalle guldgaloner. 
688 H. H. Fussing, »Fynske Antiquiteter 1606«, ÅrbO-
dense og Assens 1931-36, 390-91. 
689 FyAkt II, 66f. 
690 1757 omtales den røde messehagel med krucifiks 
som foret med blåt lærred og særlig anvendt fre- og 
søndage, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
691 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Jfr. også Aage 
Fasmer Blomberg, »Nogle Kontrafejere i Odense«, 
FyÅrb 2, 1942-46,456, hvor denne maler forsøgsvis 
identificeres med Just Henningsen ud fra en betragt-
ning om, at der næppe var andre virksomme malere i 
Odense på denne tid. Maleren kunne dog også være 
identisk med Johan Christian Zachariassen Getruer 
(virksom i Odense som selvstændig fra 1676 og flere 
gange anvendt ved domkirken, jfr. s. 416). 

N O T E R TIL F O N T E O G 
F O N T E L U K K E L S E R 

692 S. Knuds kirkeblad, jan.-febr. 1983. 
693 Bodemann (-1579-1624), der var rådsstøber og ol-
dermand for metalstøberlauget i Lübeck, har foruden 
fonten støbt mindst ni klokker til danske kirker, bl.a. 
Grindsted (DK Ribe 2254), Bested (DK Tisted 566), 
†Stepping og †Bedsted (DK SJyll. 344 og 1733), 
Skælskør og †Sorterup (DK Sorø 258 og 664) og 
Udby, Uggerslev, Turup og Nørre Lyndelse i 
Odense amt. Hertil kommer sandsynligvis flere alter-
stager, f.eks. i Allerup (Åsum hrd., Odense amt) og 
Hammel (DK Århus 3459). I sin hjemby støbte han 
†aftenklokken til S. Jacobi kirke, foruden en del †ka-
noner. Jfr. Theodor Hack, Lübecker Glockenkunde. 
Veröffentlichungen zur Geschichte der Freien und Han-
sestadt Lübeck II, Lübeck 1913, 36f., 221f. 
694 E'et er skrevet inde i o'et. 
695 Ordet er skrevet på et selvstændigt støbt stykke. 
696 Der er på dette tidspunkt intet direkte nævnt om 
fontens placering. 1632 færdiggjordes et uspecificeret 
antal vinduer ved fonten jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 1673 nævnes bl.a. »Skeeluercket och Foden 
Vnder Kalckehuset ved Daaben«, 1682 opfyldtes en 
grav ved dåben under vindeltrappen og 1689 repare-
redes et stort vindue ved dåben, vel vestvinduet? Jfr. 
også præstens placering under dåbshandlinger ifølge 
forslag til gudstjeneste 1701 (note 637). 

697 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En udgift af 9. nov. 
1752 til »beslaget for fonten« kan muligvis have no-
get med flytningen at gøre. 
698 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ifølge en regning fra 
graveren havde to karle båret S. Knuds kirkes dåb, 
stole, bænke og kanapéer til †Gråbrødre kirke. 
699 1 0. nov. 1845 udbad guvernøren sig en betænkning 
til belysning af forandringerne i forbindelse med flyt-
ningen af døbefonten. 24. jan. 1846 blev der fra Stifts-
øvrigheden rettet en henvendelse til kirkeinspektio-
nen, om ikke det tidligere fontegitter let kunne foran-
dres således, at i det mindste en del af det kunne an-
bringes som et blot hegnende tralværk for mindetav-
len på vestvæggen (nr. 3), jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Indkomne sager. 
700 Lauritsen 52. 
701 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jfr. fundats af 
20. marts 1764, ifølge hvilken Jens Baar på sin afdøde 
svigerfars vegne skænkede to dåbsfade, et af sølv med 
en vægt på 185 lod, et af messing, jfr. Bispeark. 
Odense Sct. Knuds kirkes breve 1461-1777. 
702 Flere af slægten Landorph er adlet med individu-
elle våbener, jfr. bl.a. DaAdÅrb og PersHistT 1909, 
23-24. Våbenet med tranen er dog brugt af Karen 
Landorphs farbror Broder Landorph, jfr. oblatæske 
og alterstage i Søndersø kirke, Skovbo herred, og 
sandsynligvis også af hendes far, Knud Landorph. 
Bent Østergaard, Brøndby, som venligst har leveret 
henvisningerne vedrørende slægten Landorph, har 
endvidere undersøgt Andreas von Bergens våben, 
der efter hans mening næppe har været ført af andre 
end von Bergen. 
703 Jfr. Fynsk kirkesølv 36, 158. 
704 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. , 1764, 20. marts. Om 
fad nr. 2 hedder det, at det var til sølvbækkenet ind-
fattet og gjort efter fonten. 
705 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Fadet kostede 4 rdl. 
706 LAFyn. Kirkeinsp.ark.. Rgsk. og Dokumenter 
vedr. kirkens grund. 
707 På dette tidspunkt fik Jacob snedker 4 sk. for at 
fæstne himlen over fonten, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Hovedrgsk. 
708 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Regnskabs-
posten vedrørende den nedfaldne engel, som blev 
istandsat med guld og lim, kan opfattes som et ud-
tryk for, at der over fonten har hængt en træskåren, 
såkaldt svævende dåbsengel, jfr. Carsten Bach-Niel-
sen, »Dåbens engel - en inventartype i kirkens og 
bevidsthedens rum«, KirkehistSaml 1994, 7-33, speci-
elt 13. Om det drejer sig om det ene eller andet, kan 
ikke bevises. Men når der her ses bort fra muligheden 
af, at den nedfaldne engel kan have været en egentlig 
dåbsengel, skyldes det dels, at de ndf. nævnte engle 
med lidelsesredskaber da måtte placeres på fontegit-
teret, dels, at en kombination af en fontehimmel og 
en svævende dåbsengel er yderst usædvanlig. En 
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dåbsengel fra før 1674 ville iøvrigt repræsentere et 
meget tidligt eksemplar, jfr. Helga de Cuveland, Der 
Taufengel. Ein protestantisches Taufgerät des 18. Jahrh-
underts. Entstehung und Bedeutung, Hamborg 1991, 
som blandt de tidligste eksempler på stående og knæ-
lende engle nævner en engel i Glücksborg slotskapel 
fra 1642 og en i Weida, Thüringen, fra 1600'ernes 
midte. Blandt meget tidlige eksempler på svævende 
engle opregnes en engel i Lüdingworth, Niedersach-
sen, fra 1660, en engel i Güdow fra 1692 og en i Gül-
zow fra 1695 (s. 50, 54, 56, kat. s. 136f.). En fonte-
himmel med engle, der bærer lidelsesredskaber, fin-
des eksempelvis i Darum, Gørding hrd., Ribe amt 
(1600'ernes første halvdel). Fontehimlen i Tønder 
Kristkirke fra 1616, DK SJyll. 966, bærer bl.a. engle 
med musikinstrumenter. 
709 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En anden mulighed 
for en placering af englene er på fontegitteret, jfr. 
note 708. 
710 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. , jfr. billedhugger 
Herman Jansens overslag på restaureringsarbejde 
24. okt. 1748. 
711 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. , jfr. maler Christian 
Hviids overslag på restaureringsarbejde 28. okt. 1748. 
712 Jfr. beskrivelsen af fonten i LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. med overslag på malerarbejde 28. okt. 1748, fra 
Christian Hviid, for de snoede søjler Rgsk. 1680-94 
og for de hængslede døre Rgsk. 1638-78. Gitteret kan 
muligvis tænkes opbygget med fag, adskilt af snoede 
søjler, jernbalustre over fyldinger i de seks fag og 
døre i de to sidste, jfr. fontegitrene fra o. 1650 i Tøn-
der Kristkirke, (DK SJyll 967) og i Helsingør S. Olai 
(DK Erborg 164). 
713 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. med maleroverslag, 
jfr. note 711. Prisen på malerarbejdet, der bl.a. om-
fattede bibelhistoriske billeder indvendigt, antagelig 
på indersiden af gitterets fyldinger, var tilpasset den 
omstændighed, at »det (gitteret?) ikke tilforn har væ-
ret malet«. 
714 RA. DaKanc. D 24-25, Fynske og smaalandske 
Tegneiser, koncept nr. 23. 
715 1760 solgtes bl.a. seks stykker jernrækværk og et 
stykke af den gamle skranke med jern ved, dvs. sik-
kert dele af enten fonte- eller korgitteret (s. 573f.), jfr. 
LAFyn. Odense Byfogedarkiv, auktionsprotokoller. 
716 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1751-54. Herman Jan-
sen betaltes 18 rdl. for to billeder og to vaser og 14 
rdl. for 68 udhugne dukker til gerigterne for kor og 
dåb, dvs. kor- og fontegitteret. 
717 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1754-59. De otte 
engle er i inventariet 1755/56 omtalt som otte små 
billeder på fonten, bekostet 1755. Malerarbejdet, der 
foregik i København, inkluderede køb af flere pak-
kasser til forsendelsen. 
718 Mumme 209. Det som et brød tolkede attribut er 
formentlig eddikesvampen. 

719 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Arbejdet, der omfat-
tede både inder- og ydersiden, udførtes af malerme-
ster Langhoff. 
720 Stiftsøvrigheden til Kirkeinspektionen. Jfr. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager 1831-65. 
721 Jfr. fig. 295. De otte engle er regelmæssigt nævnt i 
inventarierne, til og med 1830 som placeret på fonte-
gitteret og 1860 som anbragt under orglet, jfr. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 

N O T E R TIL K O R S K R A N K E R - O G 
GITRE 

722 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1634 reparerede sned-
keren atter tre piller, der var gået løs i koret. 
723 Holger Jacobæus' Rejsebog (1671-1672) (note 282) 
32. 
724 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Korskrankens højde 
fremgår også indirekte af en klage fra Magistraten 
over Latinskolens uregerlige elever, der før opsættel-
sen af †korskranke nr. 2 havde været nødsaget til un-
der gudstjenesten at forlade deres stole i koret og gå 
hen i gangene for bedre at kunne overhøre prædike-
nen, uhindret af det høje korgitter. Jfr. Bidrag til 
Odense Cathedralskoles Historie (note 611) 51. 
725 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jfr. desuden LAFyn. 
Erholm-Søndergårde godsarkiv. 10/2. Sager vedrørende 
Rørup kirke 1743-1922, brev af 5. dec. 1757 fra dom-
kirkens kirkeværge C. Clausen med tilladelse til 
krigsråds Hedegårds køb af genstandene. Når dette 
brev findes i arkivet vedr. Rørup kirke, turde man 
slutte, at delene i sidste instans erhvervedes af Simon-
sen, der også købte flere andre stykker kirkeinventar 
fra domkirken (jfr. s. 580). 

N O T E R TIL P R Æ D I K E S T O L E 
726 Stolen, hvis udførelse blev besluttet midt under 
den store istandsættelse, jfr. RA. DaKanc. D 24-25. 
Fynske og smaalandske Tegneiser, koncept nr. 23, 
nævnes som færdigudført 1754, jfr. Kong Knuds Tale 
(note 32). Først 1756 blev der dog afregnet med Her-
man Jansen for billedhuggerarbejde på prædikesto-
lens trappe efter »tegning med Portalet«, LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. 
727 Om udviklingen af trofæer, deres anvendelse og 
betydning, jfr. Carsten Bach-Nielsen, »At betragte 
Guds Ord« - om allegorier i 1700-tallets kirkeinven-
tar«, KirkehistSaml 1987, 153-82. En oversigt over 
symbolernes betydning i 1700'ernes kunst er Karin 
Kryger, Allegori og Borgerdyd. Studier i det nyklassicisti-. 
ske gravmæle i Danmark 1760-1820, Kbh. 1985, 135-54. 
728 Symbolet er udformet som et treenighedssymbol, 
en ligesidet trekant, indenfor hvilken der - lidt usæd-
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vanligt - er anbragt tre »jod«-tegn, det første bogstav 
i det hebraiske Jahvenavn. 
729 Mumme 31. 
730 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve. 
731 At der tidligst var planer om at supplere den hvide 
farve med forgyldning, bevidnes dog af et brev fra 
kirkeværge Seidelin 31. okt. 1804, LAFyn. Bispeark. 
Odense købstads breve. Heri udtrykte Seidelin sit 
håb om, at den intenderede forgyldnig på prædike-
stolens dør ville blive forfærdiget af kirkens maler 
Hørlin, med mindre graveren ville besørge samme på 
egen eller maler Jacobsens regning. 
732 Jfr. Mumme 46. Det tilføjes, at stolen nok ville gøre 
sig bedre, om den blot var hvid. 
733 1850 blev den forsynet med en †forhøjning (læse-
pult), og 1861 renoveret af I. Chr. L. Pagh, jfr. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
734 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning fra maskin-
og klejnsmed J. Friis. 
735 Jacob Madsen, 31. For en redegørelse vedr. prædi-
kestolen og dens usædvanlige skæbne, jfr. Birgitte 
Bøggild Johannsen, »Hvorledes Odense domkirkes 
prædikestol blev til tre«, NMArb 1994, 98-113. 
736 P. Terpager, Ripæ Cimbricce seu Urbis Ripensis in 
Cimbria sitce Descriptio. Ribe 1736, 331. 
737 En rekonstruktion af stolens oprindelige plan, der 
synes at have været asymmetrisk af hensyn til pillens 
form, lader sig kun gennemføre med adskillige forbe-
hold. Rørupprædikestolen restaureredes 1907-08 af 
Niels Termansen. Ved denne lejlighed udskiftedes el-
ler suppleredes flere af stolens dele, således at ud-
formningen af de to yderste fags tilslutning til de ret-
kantede led (i Gelsted og Harndrup) ikke lader sig 
rekonstruere med sikkerhed. 
738 En løvemaske (fig. 532), angiveligt stammende fra 
Rørup kirke, findes i Kalundborg Museum (inv. nr. 
504). 
739 Hyrdernes tilbedelse genfindes i samme udgave 
desuden i Skellerup, Stenstrup, Bogense og Haarslev; 
Korsfæstelsen i Skellerup. Stenstrup, Bogense, Haar-
slev og Munkebo; Opstandelsen i Kølstrup, Sten-
strup, Munkebo og Haarslev. Om forlæggene, der 
for de påviste eksempler overvejende er af neder-
landsk oprindelse, jfr. Bøggi ld Johannsen (note 735), 
llOf. 
740 Indberetning vedr. Rørup kirke 3. jan. 1908 af Ter-
mansen i N M . Topografisk arkiv) samt i Korrespon-
dancearkivet. 
741 I følge venlig meddelelse fra Peter Balslev - Clau-
sen, Dansk Salmeregistrant, Center for Kunst og 
Kristendom, har det ikke været muligt at identificere 
de rimede linjer med strofer fra kendte salmer, og det 
kan derfor ikke udelukkes, at linjerne er taget fra et 
håndskrift eller måske snarere er forfattet til lejlig-
heden. 
742 Termansens indberetning 3. jan. 1908, N M . 

743 Som allerede anført af Termansen (note 742) er det 
påfaldende, at indskriften snarere synes at hentyde til 
en dommedagsfremstilling og ikke som her til et 
korsfæstelsesbillede. 
744 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1748, overslag til 
planlagt arbejde af 24. okt. 1748. 
745 Jfr. f.eks. den ganske vist yngre prædikestolsdør i 
Køge S. Nicolai kirke, skåret 1624 af Hans Holst, se 
DK KbhAmt 208. 
746 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1758-79, bilag med 
auktionskatalog. Rygskjoldet lå i kirkens 3. material-
hus og var anført som nr. 2 af genstande herfra. 
747 KglBibl. NyKglSaml . 185, 8°. Jens Bircherod, 
Monumenta et Inscriptiones Otthinienses 1679, fol. 36b. 
748 RA. DaKanc. 25. Koncepter og indlæg til fynske 
og smaalandske Tegneiser, 5. april 1753. 
749 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 3. marts og 4. april 
1759. 
750 Oberst Gersdorff har ikke egenhændigt afregnet 
med domkirken og foranstaltet prædikestolen opsat; 
han døde selv 1759, men arbejdet er formentlig sat i 
værk efter hans ønske og vel inspireret af hans nabo, 
Hans Simonsens aktiviteter i Rørup kirke. 
751 Ifølge indskriften på alterbordet bekostede Simon-
sen 1761 en opmaling af altertavlen, foruden af prædi-
kestolen og alle andre kirkestole samt en udvendig 
hovedreparation. 
752 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Erholm og Sønder-
gård godsarkiv. 10/2. Sager vedr. Rørup kirke 1743-
1922. Blandt såvel domkirkens som Rørup kirkes 
rgsk. findes også kvittering på to billeder og to vaser 
fra domkirken, købt 5. dec. 1757 af krigsråd Hede-
gaard i Odense (jfr. note 725). Antagelig er disse gen-
stande senere erhvervet af Simonsen, ligesom 39 stk. 
ubrugelige stjerner, som amtmanden tilsvarende 
købte fra domkirken 16. maj 1758, jfr. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
753 Det er dog påfaldende at samtlige 24 genstande 
erhvervedes for kun 6 rdl., et muligt indicium for at 
prædikestolens tre felter ikke var iblandt. 

N O T E R TIL STOLEVÆRK 

754 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens 
grund; Damgaard, »Restaurationen« 142. 
755 Ved embedet. Kirken og andre bygninger 1980-85. 
756 LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk. 
757 Våbenskjoldet med stjernen kan ikke sikkert iden-
tificeres, jfr. Achen, Adelsvåbener 265f. 
758 I udgaven af Bircherod, Monumenta i KglBibl. 
NyKglSaml 4646, 4° er tegningen indføjet efter nr. 97. 
Dele af stolestadet kan i princippet også være genan-
vendt i det yngre stoleværk. 
759 KancBrevb 338; DaKirkelove II, 279 og L. Koch, 
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»Gudstjenesten i den danske kirke efter reformatio-
nen«, KirkehistSaml V, 1, 1901-03, 23. Befalingen blev 
udstedt samtidig med en temmelig enslydende an-
gående S. Nicolai kirke i København; i forbindelse 
med sidstnævnte hed det desuden, at der skulle ind-
rettes to stolestader til fremmede i kirken. 
760 11. maj 1618 meddeltes således, at kongen havde 
bragt i erfaring, at da stolene i S. Knuds kirke skulle 
flyttes, ville de nuværende lejere af sæderne blive 
tvunget til at skifte plads. De nye pladser måtte da 
indrettes så nær ved de gamle, som det var muligt, 
jfr. KancBrevb. 
761 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Stolene flyttedes fra 
Per Rasmussens begravelse ved korets nordside til 
vestenden af søndre sideskib. Ved samme lejlighed 
færdiggjordes dels en kort stol, dels en af de lange 
kvindestole. 
762 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens 
grund. Det hed heri, at der efter rådmandsstolen og 
en stol næst for fandtes 12 (lange) stole inden »de 
smalle«. 
763 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati I, 38. I flere byer, f.eks. 
Assens og Ribe, har der øjensynlig været en så klar 
forbindelse mellem staderne og byens gårde, at først-
nævnte kunne bortskødes som anden fast ejendom og 
endog udlægges i gældsbetaling til udenlandske køb-
mænd. Dette forhold synes ikke at have været gæl-
dende i Odense. Afgørelsen af stridigheder omkring 
stolestaderne kunne enkelte gange træffes højere 
oppe. En betaling på 500 rdl. fra rådmand Hans Niel-
sen Chulenbrun til kongen havde således nok en for-
bindelse til de klager, som 1627 var fremført over 
Chulenbrun i anledning af, at han havde opsat »en 
ulovlig og usædvanlig instrument af snitværk i sin 
hustrus stolestade«, jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 115. 
764 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1638-78. Da regnska-
bet 1644-66 mangler, kan ændringerne kun spores i 
de efterfølgende års oplysninger. 
765 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. Heri nævnes 
20 lange kvindestole, men under angivelserne af sta-
dernes ejere eller brugere ses dog ved kvindestol nr. 
20 en bemærkning om, at der ikke eksisterer nogen 
stol af dette nummer. Det er uklart, om der i antallet 
af korte mandsstole er indregnet den stol, der stod 
under pulpituret ved dåben, dvs. i vest, jfr. Kirkeinsp. 
ark. Rgsk. 
766 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Af listerne nævnes 64 
fyrretræslister påsat stolene og 12 af egetræ »i den 
store gang og koret«; formuleringen antyder, at 
nogle af såvel listerne som de 27 dusin (324) drejede 
knapper blev brugt på stolene i koret. Dette kunne da 
give en forklaring på, hvorfor antallet af lister og 
knapper ikke går op med antallet af stole. Til arbejdet 
hørte også fornyelse og/eller reparation af flere (sto-
lestade)døre. 1737 udførte trædrejer Jørgen Andersen 
de nye knapper. 

767 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. De lange mandsstole 
var øjensynlig i en lidt bedre stand end de øvrige 
stole, idet alle de nyudførte dele, paneler, gavle og 
døre på de korte mandsstole planlagdes forfærdiget af 
de tilsvarende, fra de lange mandsstole kasserede 
dele. 1751 blev der af de korte stole solgt 22 mands-
og 20 kvindestole. Dertil kom de to lukkede kvin-
destole fra det nordre sideskib og den ved dåben stå-
ende stol. Fra agent von Westens og byfogedens stol, 
placeret mellem de korte mandsstole og den søndre 
kirkedør, solgtes fire paneler og to døre med låse og 
hængsler, jfr. LAFyn. Odense byfogedark. Auktions-
prot. 1752 repareredes nogle af de underste, for-
faldne, sandsynligvis lange, stole, jfr. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Indkomne sager. 1755 solgtes yderligere 
nogle gamle stole og en del paneler, 1758 bl.a. to 
lange kvindestole med klap og to korte, lukkede stole 
(kvindestole?), foruden en gammel fyrrebænk, en 
lang ditto og en gammel (løs?) stol. 1760 solgtes el-
leve døre fra kirkestole, heraf to med beslag, jfr. 
Auktionsprot. 
768 RA. DaKanc C 12-13. Fynske og smaalandske Teg-
neiser samt koncept hertil. 
769 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens 
grund. 
770 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 1671-1742. I 
dette tidsrum havde byen to borgmestre og tre råd-
mænd. 
771 Om stolestridighederne, jfr. Biskop Hans Mikkel-
sens dagbøger 1626-1641, udg. Anne Riising og Mo -
gens Seidelin, Odense 1991, 113, 116, 125, 147, 151, 
193 og 207. Desuden LAFyn. Bispeark. S. Knuds kir-
kes breve, 1638 og RA. DaKanc B 160. Indlæg til 
registre og tegneiser 1638. 
772 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Procesakt mellem 
S. Knuds kirke og Margrethe Levetzau vedr. stolesta-
derne 1741-47, samt Kirkeinsp.ark. Rgsk. , kontrakt af 
1. nov. 1750 vedr. snedkerarbejde. 
773 RA. DaKanc D 24-25. Fynske og smaalandske 
Tegneiser 1702 samt koncepter hertil nr. 53. 
774 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 1637 var der 
ligeledes en strid mellem gejstlighedens kvinder i for-
bindelse med denne gruppes tre stolestader, hvorefter 
biskoppen fastslog, at det første var reserveret bi-
skoppens, sognepræstens og kapellanens kvinder, det 
andet de gejstlige enker og det tredje doktorernes og 
professorernes kvinder. Jfr. Hans Mikkelsens dagbøger 
(note 771) 147. 
775 Hans Mikkelsens dagbøger (note 771) 113, 116. Bi-
skoppen drøftede i de kommende måneder sammen 
med borgmestre og råd i flere byer opsætningen af 
stole til de lokale skolers personale. I december for-
handledes sagen med Magistraten i Odense. 
776 Hans Mikkelsens dagbøger (note 771) 207. 
777 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I overslaget fra sned-
ker og billedhugger 1748 nævntes bl.a. træ til hhv. 
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Fig. 553. Stolestadeplan, o. 1820 (s. 584f). LAFyn. - Plan of pews, c. 1820. 

gavle og trappe til gymnasiasternes stole, endvidere 
11 englehoveder, hvormed gymnasiestolen i koret 
skulle forandres og blive som »den anden lige over 
for«. Endelig nævnes i overslaget fra smeden, at der 
til gymnasiasternes stole skulle bruges en lås og en 
nøgle, beslaget skulle repareres og himlen (over en af 
stolene) fastgøres med murstifter. De fire korte stole, 
der havde været brugt af gymnasiasterne, solgtes på 
auktionen 1758. 
778 1686 nævnes således, at en stol i korets mesterlek-
tieside trængte til at blive slået fast, jfr. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Hovedrgsk. 1694 opsattes en fylding bag 
femte lektiehørers stol i koret, jfr. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 1715 nævnes endvidere, at hørernes stole i ko-

ret havde klapper, jfr. smst. Alle oplysninger kunne 
principielt også henvise til korstolene (s. 587). 
779 Jfr. kontrakter af 1. nov. 1750 og 30. marts 1751, 
med regning af 2. juni 1753, LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
780 Hvordan stolene fra første færd har været num-
mereret, er uvist. 1761 blev Peder Jørgensen klein-
smed betalt for at udføre 62 skilte til »stole og klap«, 
men det fremgår ikke, hvilken type skilte det drejede 
sig om. 
781 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Stolestadeprot. 
782 8. april 1873 blev tømrermester A. Berthelsen be-
talt for at flytte stolestaderne ud på kirkegården til 
auktion. Men både før og efter solgtes en del træ, 
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som kunne stamme fra stolene: 28. aug. 1872 en del 
gamle døre og paneler, 16. nov. 1872 en del stolesta-
der med døre og tilhørende skillerum, hvorom det 
hed, at de fortrinligt egnede sig til paneler, 3. maj 
1873 en del paneler med døre og 3. juni 1875 en del 
paneler, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
783 Gavlene har en højde på hhv. 148,5 og 150 cm og 
en bredde på hhv. 38,5 og 41,5 cm. Den bemalede 
gavl har både på for- og bagside riller til indtapning af 
andre stykker træ (stolerygge og -sæder?). Bagsiden 
er (nu) forstærket med tre tilfældigt påsømmede 
brædder, hvoraf det øverste bærer blyantsindskrift: 
»har været 6 å 8 tommer højere«. Begge gavle har på 
topstykkerne et antal kroge. Panelet, der er 320 cm 
langt og 83 cm højt, har senest fra 1880'erne til 1896 
været brugt i en ejendom, Langegade 3 i Odense. 
784 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Stolestadeprot. 
Stolen til byfoged og -skriver, en på grund af pillen 
kort stol, syntes 1804 udelukkende reserveret disse 
to. 1805 rummede den tillige borgmesteren, og 1806 
er der ikke angivet nogen pladsberettigede. Magi-
stratsstolen er endnu benævnt som sådan 1820. 
783 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Stolestadeprot. 
Mens stolen 1671 som nævnt også var reserveret lek-
toren, blev den efter hovedistandsættelsen o. 1750 og 
endnu 1804 omtalt som biskoppens og professorer-
nes. 1805 er den reserveret lærerne på Katedralskolen 
(jfr. ndf.) og 1806 er der slet ikke omtalt nogen plads-
berettigede. 
786 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En professorstol stod 
mellem korpille nr. 3 og 4, jfr. Kirkeinsp.ark. Doku-
menter vedr. kirkens grund, bilag vedr. begravelser. 
787 Allerede 1691 nævnes låse til bl.a. regimentskvar-
termesterens stol i midtskibet, jfr. LAFyn. Kirkein-
sp.ark. Rgsk. 
788 Fra 1700'ernes slutning sad der endvidere Hunde-
rup gårdmænd i to af kanapéerne, jfr. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. og Stolestadeprot. 
789 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 1791 skifte-
des nr. 15-16 af de korte mandsstole ud med nr. 16 af 
de lange, 1805 blev nr. 13-14 af de korte mandsstole 
erstattet med nr. 3 af de lange. 
790 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. Iflg. Dam-
gaard, »Restaurationen« 142, blev tiendeydernes ønske 
ikke opfyldt. 
791 På Johan Hancks tegning (jfr. fig. 294) fra 1813 er 
angivet 13 stader i hver side. Det er derfor vanskeligt 
at forklare, hvorfor Damgaard, »Restaurationen« 141f. 
oplyser, at der før restaureringen var ni sæder i hver 
række. En eventuel gradvis reduktion af stolestaderne 
er ikke regnskabsmæssigt belagt. 
792 LAFyn. Odense byfogedarkiv. Auktionsprot. Ved en 
auktion 24.juli 1751 er følgende gamle materialer 
nævnt: Fire lange stole, 32 planker, syv egebistader 
og ni paneler med en dør. 7. aug. bortsolgtes bl.a. to 
afskårne kordøre (herfra?). 

793 Jfr. regning af 17. dec. 1749 fra snedkernej. Søren-
sen og Hans Eidorph, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
At antallet af sæder i korstolene måske samtidig er 
indskrænket, antydes af, at der 1751 bl.a. solgtes en 
del egetømmer, taget fra de gamle stole i koret. 
794 Mumme 111. 
793 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens 
grund, overslag indgivet af Herholdt 13. jan. 1874; 
Stiftsøvr.ark. Rgsk.; 1875 opstod uforudsete udgifter i 
forbindelse med istandsættelsen af kannikestolene, 
jfr. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager samt Damgaard, 
»Restaurationen« 127. 
796 N M . Det særlige Kirkesyns prot. Ønsket om restau-
reringen af korstolene blev fremsat allerede 1941 og 
gentaget 1943 og 1945. Arbejdet var øjensynlig udført 
1949, da det ikke længere nævnes blandt manglerne i 
synsprotokollen. 

797 1727 repareredes således et stykke mur i koret over 
skriftestolen ved den nordøstre side, jfr. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. 
798 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk. , bl.a. 
vedrørende reparation af lysepiben i kapellan Mads 
Rostochs skriftestol 1703. Vedr. reglerne om at hver 
af kirkens præster, her både kapellan og sognepræst, 
skulle have egen skriftestol, jfr. Erik Skov, »Skrifte-
mål og skriftestol«, Kirkens Bygning og Brug, 109-26. 
799 »Fredagspræsteembedet« synes at være en ret 
kortvarig foreteelse, skabt under indflydelse af pietis-
men for at sikre afholdelsen af en ekstra (skrifte)præ-
diken. I et reskript af 1. maj 1739 betonedes således, at 
fredagsprædikenen i købstæderne overalt skulle be-
holdes, mens den samme prædiken i landkirker skulle 
henlægges til lørdag, jfr. Samling af Forordninger, Re-
scripter, Resolutioner og Collegialbreve, udg. L. Fogt-
man og F. T. Hurtigkarl, 3. udg., I, Kbh. 1838, 
117-18. 
800 Det kan have været planen at opføre udfyldnings-
muren i arkadens fulde højde og bygge stolen op her-
imod, sådan som det er vist på det projekt i gotisk 
stil, der er nærmest beslægtet med den udførte stol. 
Det malerismykkede parti, som på den farvelagte 
præsentationstegning udfylder partiet mellem stolens 
bagkant og arkadebuen, kan således kun være fort-
sættelsen af den mur, som ses under stolen. Måske er 
det denne - senere opgivne - mur, hvortil Vilh. Pe-
tersen hentyder i et brev til Henry Petersen af 14. jan. 
1893: »Hvad har De dog gjort ved Kongestolen i St. 
Knud (...) Hvad skal jeg dog gjøre med den 3 al(en) 
høie Bagside. Alene at faa det Bæst til at staa fast og 
se manerligt ud, naar det skal gjøres i al Tarvelighed, 
vil blive meget vanskeligt ... . Er det Høiærværdig-
heden med de lange hvide Haar, der har hentet den 
Historie op?«. Jfr. N M . Henry Petersens arkiv IV, 132. 
801 Achen, Adelsvåbener 187. Våbenet henviser til Vil-
helm Bardenfleth, der 1894 var kirke- og undervis-
ningsminister. 
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802 Ved synsforretningen 31. juli 1894 ytrede Kirkein-
spektionen et ønske om en bemaling af stolens våben-
felt, hvilket Det særlige Kirkesyn dog modsatte sig. 
Ikke desto mindre betaltes August Behrends samme 
år for en dekoration af kongestolen, vel våbenfeltet, 
jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
803 N M . Det særlige Kirkesyns prot. 1897 nævntes end-
videre, at tæppedekorationen burde forlænges ned 
over stolens trappe. 
804 Tegninger i Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense og i 
Kunstakademiets Bibliotek. Blandt disse findes flere ud-
kast til stolens bagside, bl.a. et i en helt enkel stil, 
med en lav gitterværksbrystning, svarende til en for-
side, som er tegnet ind på et skitseark med planer og 
snit af kirken, dateret 30. dec. 1873 (Kunstakademiets 
Bibliotek). Selv synes Vilh. Petersen tidligst 1880 at 
have afregnet for skitser og tegninger til kongestolen, 
jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
805 Jfr. s. 583 og note 768. Ifølge procesakten mellem 
S. Knuds kirke og Margrethe Levetzau vedr. stolesta-
derne 1741-47 (note 772) var de fire stole fulgt med, 
da Margrethe Levetzau 1721 købte klosterets »bor-
gergårdshus«. Stolene havde i alt 22 pladser. 
806 I kontrakten af 1. nov. 1750 ang. de forestående 
ændringer af stolestaderne, indgået mellem Magistra-
ten og de fire snedkere Jens Sørensen og Mogens 
Hansen samt Jens og Rasmus Eidorph, nævnes de 
fem øverste lange mandsstole og de to øverste lange 
kvindestole som hørende til S. Knuds Kloster, jfr. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det ældste stolestadere-
gister fra tiden efter hovedistandsættelsen, indlagt i 
regnskabet 1757-58, omtaler ikke længere disse stole 
som særlige konge- eller herskabsstole. Selv havde 
klosterets daværende ejer fået plads på nordsidens 
pulpiturrække (se ndf.) 
807 Vedr. fornyelsen af gardinerne og det røde tøj 
samt kappe for kongestolens brystning, jfr. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
808 Jfr. Kirke- og Undervisningsministeriets accept af 
nedtagningsplanen 12.juni 1872, LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Indkomne sager. 
809 En foreløbig kongestol foresloges opsat »på en 
passende måde« i forbindelse med kongens besøg i 
domkirken ved indvielseshøjtideligheden 1875 efter 
hovedrestaureringens afslutning, jfr. RA. Kirke-og 
Undervisningsministeriet 1. kontor, nr. 3603. Akter 
vedr. restaurationen. 
810 Ved istandsættelsen planlagdes de lukkede stole 
ændret til åbne, et forhold, der sammen med fjernel-
sen af opgangen til vestpulpituret (s. 602) ville give 
fruentimmerne, »som nu til deels findes indskren-
kede«, større råderum, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
811 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1754 blev hr. Kurrel-
baum betalt for rask etc. til de bageste kvindestole. 
Gardinerne er tidligst registreret fra 1755. 

812 1875 optaltes fire armstole med sort betræk, LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (Ny)anskaffelsen af de to 
stole kan have forbindelse med den istandsættelse af i 
alt 15 stole (12 plus to plus én), som snedker Rasmus-
sen 1874 foretog, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
813 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Jfr. armstol til præsten 
i Hørning kirke, DK Århus 3091. 
814 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inven-
tar. Iflg. en skrivelse fra menighedsrådet til Kirkemi-
nisteriet 31. maj 1952 havde rådet sammenlignet stole, 
tegnet af hhv. Kaare Klint og Knud Lehn Petersen, og 
besluttet sig for i første omgang at anskaffe 80 af 
sidstnævnte type, men at supplere bestanden i de føl-
gende år. 1953-54 og 1954-55 betaltes for hhv. 60 stole 
og 66 stole, jfr. Menigheds.ark. Rgsk. 
815 Jfr. inventarprotokol på Møntergården, Odense. 
Der er i domkirkens inventarier nævnt flere puder, 
således 1800-01 en pude i kapellanens skriftestol, men 
ingen af disse kan med blot tilnærmelsesvis sikkerhed 
identificeres med den omtalte, jfr. LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Rgsk. 
816 Jfr. Georg Garde, Dansk billedvævning c. 1500-
1800, Kbh. 1949, 23f. 
817 LAFyn. Odense byfogedark. Auktionsprot. 
818 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. ; Kirkeinsp.ark. Rgsk.; 
Odense magistratsark. Arkivfortegnelse. Skabet an-
skaffedes på baggrund af en arkivaflevering. Jfr. 
Mumme 176. 

N O T E R TIL KISTER O G S K A B E 
819 KglBibl. NyKglSaml 4646, 4°. Kobberstik efter 
denne eller et tilsvarende tegnet forlæg findes i flere 
udgaver af Monumenta, bl.a. Thottske saml. 1426, 4°. 
Dette kobberstik omarbejdedes i en moderniseret 
version med baggrundsarkitektur, som sammen med 
sytten omarbejdede Bircherod-stik blev udgivet o. 
1788, J. J. Bircherods Inscriptiones Othinienses, u. st. og 
år. 
820 Tegning i N M . Foruden diverse, antagelig sekun-
dære, summariske litteraturhenvisninger samt navn 
og årstal for en senere ejer (Peder Goth Thorsen 1857) 
er under selve afbildningen anført, formentlig med 
Christian Brandts egen hånd: »Hanc cistæ roburneæ 
(quam Christianus Brandt Othiniæ cimelii instar sar-
tam possidet) Delineationem rogatu ipsius ibi 1763 
fecit, eique Hafniam transmisit, frater Janus Petri 
Brandt« (Denne afbildning af en egetræskiste (som 
Christian Brandt er i besiddelse af i Odense som en 
kostbarhed, i repareret stand) har hans bror Jens Pe-
dersen Brandt på hans egen opfordring fremstillet dér 
1763 og sendt over til ham i København). Endvidere 
ses en række måleangivelser, jfr. note 822. 
821 Skitsen, med uudfyldte måleangivelser, er indlagt 
i KglBibl. NykglSaml 185, 4° (note 8), løsark ved fol. 
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14 med påskriften »Jens Brandt ad prototypam deli-
neavit«. Jfr. NyKglSaml 185, 4° (note 819). 
822 Jfr. påtegninger på fig. 486. Mumme 22 angiver 
dog afvigende mål, nemlig at kisten var 2 alen 1 
tomme bred og 4 à 5 alen høj, dvs. ca. 130 cm bred og 
knap 300 cm høj. Sidstnævnte mål synes snarest at 
passe på det skab (†skabe nr. 1), hvorunder kisten 
havde sin plads, jfr. Beskriffvelse paa nogle Monumenter 
(note 7). 
823 På fig. 487-88 begynder og slutter indskriften på 
de lodrette rammekanter; på fig. 486 ses den alene på 
den øvre vandrette liste, idet dog indskriftsbåndet 
knækker i andet ord, som er ført lodret ned over det 
udskårne midtfelt - formentlig snarere pga. plads-
mangel end som en aftegning af de virkelige forhold. 
Christian Brandts skitse (jfr. note 821) viser den 
samme detalje, men lader indskriften slutte på det 
højre lodrette sidestykke. 
824 Brandt (note 821) tolker dette som »veria«, Mumme 
22 som »ve(ne)r(abilis)« og Engelstoft, Byhistorie 92 
som »ve(ne)r(anda)«. 
825 Hos Bircherod (fig. 487-88) lyder teksten: »Nico-
laus epus de Vune rex Valdemar vêr(um) Heylevig 
sante Knuto«. Imellem de enkelte ord er skilletegn. 
826 Jfr. Henry Petersen og A. Thiset, Danske kongelige 
Sigiller, Kbh. 1917, nr. 32b. På Valdemars segl er hjel-
men dog ikke kronet. 
827 Valdemar Atterdag førte skjold med tre kronede 
leoparder omgivet af hjerter, jfr. Danske kongelige Si-
giller (note 826) nr. 39. D o g kendes eksempler på 
skjold uden hjerter på hans segl, jfr. samme, I, 36. 
Den øverste af leoparderne på kistens kongevåben 
var delvis dækket af skrinets lås. 
828 For samtidsportrætter, jfr. f.eks. kalkmalerier nr. 2 
i Keldby, DK Maribo 962 og Søren Kaspersen, »Bil-
ledtæppet«, i DaKalkmalerier 1275-1375, 121-23. Des-
uden Jan Svanberg, Furstebilder från Folkungatid. 
Skrifter från Skaraborgs länsmuseum 9, Skara 1987. 
For kistetypen, jfr. f.eks. fodkiste fra Ullensaker 
kirke, Norge, gengivet af Peter Anker, Kister og skrin, 
Oslo 1975, 18. Her genfindes endvidere de jernbånd, 
som iflg. Brandts tegning var påsat kisten i S. Knud 
som hjørneforstærkning. 
829 En beslægtet, omend yngre, westfalsk eller ne-
derrhinsk fodkiste fra 1400'ernes første halvdel viser i 
sidefelterne en stifterfigur og en helgen, mens midt-
feltet har dekorative udskæringer, jfr. Heinrich Krei-
sel, Die Kunst des deutschen Möbels. Von den Anfängen 
bis zum Hochbarock, München 1968, kat.nr. 36. 
830 Jfr. ndf. Af ydre anledninger til kistens udførelse 
kan f.eks. nævnes Valdemar Atterdags geninddra-
gelse af en del af Fyn 1348 - en lejlighed, hvor man 
diskuterede valget af biskop Niels Jonssøn 1340 
(Odense bys historie 1, 278f.) - eller stormandsmødet 
på Fyn 1352, omtalt i Chronica Siælanda, Danmarks 
middelalderlige annaler, udg. Erik Kroman, Kbh. 1980, 

126f. Mellem 1348 og 1375 skænkede Valdemar At-
terdag endvidere klosteret en række privilegier, jfr. 
DiplDan III, 3, nr. 111 og 113. 
831 Jfr. observationer af Christen Klokker (før 1721) i 
Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7): »Ved al-
teret på højre hånd står en kiste, som er hel gammel 
og står dronning Hedevig på, ovenover skab med 
adskillige papistiske relikvier«. 
832 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. På auktionen solgtes 
to gamle egekister med lås og nøgle, hvoraf den ene, 
forsynet med et stykke sort voksdug indeni, købtes af 
Christian Brandt. Købsprisen var dog mindre end 
prisen for den anden gamle kiste, †kiste nr. 2. Kisten 
med voksdugen må være identisk med »Valdemarki-
sten«, da Christian Brandt ikke købte andre kister på 
auktionen 1758, og han til den summariske tegning i 
sit eksemplar af Bircherod, Monumenta føjede: »In-
scriptionen paa den gl. rare kiste som jeg eier, og 
kiøbte paa auctionen hold i kirken d. •. [26.] Sept. 
1758«. Kistens skæbne efter 1763 kendes ikke. Den er 
ikke nævnt i skiftet efter Christian Brandt 1780, jfr. 
LASjæll. Københavnske Skifteprotokoller, Hof- og Stads-
retten, forseglingsprotokol 1771-86, 31/153 - 190. 
833 Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. og Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 1847-66. Derimod er skrinet næppe identisk 
med den såkaldte »stiftskiste«, der opbevares ved bi-
speembedet. Denne er ligeledes af eg, men forsynet 
med beslag og lås af jern, iflg. den påmalede indskrift 
udført af smed I. H. Fischer, Odense, 1845. I øvrigt 
bærer den Christian VIII's monogram. 
834 I forbindelse med konsistoriesalens nyindretning 
foresloges en anden anvendelse for »det gamle ege-
skab«, jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens 
inventar. 

835 Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7) og LA. 
Fyn. Odense amtsark. Breve fra biskoppen 1750-52. 
Skabets mål er muligvis identiske med de af Mumme 
22 opgivne, her dog misvisende anført som mål på 
†kiste nr. 1, jfr. note 822. Skabet kan også være iden-
tisk med det skab ved alteret, der 1684 repareredes 
efter et museangreb, og som 1723 forsynedes ned en 
ny lås med to nøgler til, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 
836 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Mumme 109. 

N O T E R TIL P E N G E B E H O L D E R E 
837 8. dec. 1952 anmodede menighedsrådet Ebbe Lehn 
Petersen om at udfærdige en skitse til en offergangs-
blok, som skulle anbringes ved alterskranken under 
offergangen. Den skulle være mindst 70 cm høj, med 
en åbning på 15x3 cm foroven og et indvendigt rum 
på 18x18 cm. På en af blokkens sider skulle være en 
aflåselig klap. Tre år efter fremsendtes to forslag til en 
offergangsblok med en bemærkning om, at en sådan 
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nok ville veje for meget. Et ikke benyttet forslag, 
fremsendt 5. juni 1955, viste en kasseformet blok på 
en høj støtte, jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. 
kirkens inventar. 
838 1685 omtaltes således en blok på dette sted, jfr. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
839 I inventariet 1913 nævnes to store og to små blik-
bøsser, måske de 1857 anskaffede og to (af de tre) fra 
1713, jfr. †pengebøsser. 
840 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk. Sko-
lens bøsse kan også være identisk med den fattigbøsse 
med to låse, der 1804 blev overført fra den forrige 
kirkeværge. 
841 Jfr. tavler i Ribe domkirke, Ribe S. Katrine og 
Anst, DK Ribe 463, 764 og 2501. 
842 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk. Den 
lille klokke, der repareredes af Sven guldsmed, er i de 
følgende årtier flere gange nævnt som en selvstændig 
post ved siden af den klingpung, hvorpå den sad. 
Vægten af klokken opgives til skiftevis 2 lod, 2 lod 
minus 1 kvintin og 1 3/4 lod. 
843 RA. DaKanc H18. Breve 1804, nr. 1321 
844 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. På Møntergården, 
Odense, opbevares fem klingpunge uden sikker pro-
veniens (inv. nr. 856/1956-860/1956). Disse, med 
punge af fløjl i hver sin farve, er efter størrelsen og 
udformningen at dømme ikke samhørende, hvad der 
dog naturligvis ikke udelukker, at en eller flere deraf 
kan være identiske med pungene fra S. Knuds kirke. 
845 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet 1. kontor. 
Journaler, 1859, L 1015. 

N O T E R TIL D Ø R F L Ø J E O G 
P U L P I T U R E R 

846 Tegninger i Kunstakademiets Bibliotek. 1875 be-
taltes for messing til tre store hoveddøre, til to dob-
beltdøre og to enkeltdøre, foruden snirkelværk til to 
spidsbuer, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 

Fig. 554. Gangjern på dør til nordre sideskib (s. 600). 
HJ fot. 1994 - Iron hinge on the door to the north side 
aisle. 

Fig. 555. Udkast, o. 1861, til våbenhusets vindfang 
med dobbeltdør (s. 601). Tegning af Vilhelm Haug-
sted. Landsarkivet for Fyn. - Proposal for the double 
door in the porch, c. 1861. 

847 LAFyn. Kirkeinsp. ark. Rgsk. Døren blev forsynet 
med hollandske hængsler, udført af klejnsmed Peder 
Jørgensen. 
848 Vilh. Petersen leverede 1896 en tegning til en ny 
dør mellem skibet og konsistoriesalen, LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Indkomne sager; Stiftsøvr.ark. Rgsk. For-
slaget blev dog skrinlagt af økonomiske årsager. 
849 Tegninger i Kunstakademiets Bibliotek. 
850 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1623 betaltes Søren 
snedker for en ny kirkedør af eget tømmer, Jens ma-
ler fik 1624 løn for at bemale en kirkedør og Knud 
tømmermand for at bryde en gammel kirkedør af. 
Alle oplysninger kan både henvise til døren i vest, til 
en ny våbenhusdør eller til en helt anden, måske end-
og flere andre døre. 
851 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Iflg. Ursula Mende, 
Mittelalterliche Türzieher. Die Bronzegeräte des Mittelal-
ters II, Berlin 1981, 15, 105f., 127 er dørringsbeslag 
med løvehoveder senest kendt fra 1500'ernes første 
halvdel. Et beslag af denne type, nævnt 1627, må så-
ledes være overført fra en middelalderlig dørfløj. Et 
kendt eksempel på et løvehovedformet dørringsbe-
slag er det såkaldte kattehoved i Ribe domkirke (DK 
Ribe 464). 
852 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1627 og atter 1631 re-
pareredes også den store lås på den vestre kirkedør. 
853 På auktionen 1758 solgtes endvidere fra kirkens 
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store begravelse en dør af fyr med beslag og en til-
svarende af eg (købt af hhv. Christian Brandt og 
Christen Sibbern). Desuden to gamle kirkedøre med 
hængsler, to tilsvarende mindre og endnu to af sidst-
nævnte type; de første blev solgt, de sidste ført til 
kirkens inventarium. Til salg var desuden en stor 
hængelås med to nøgler til den store kirkedør, en 
hængelås med nøgle til »den anden dør«, en ditto og 
en lille lås med nøgle til konsistorium; kun den sidste 
blev købt, af Jens Brandt, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. På auktionen 1760 solgtes desuden seks nye 
fyrretræsdøre og to små gamle kirkedøre med til-
hørende hængsler, jfr. Rgsk. og LAFyn. Odense byfo-
gedark. Auktionsprot. 
854 På auktioner 16. nov. 1872 og 3. juni 1873 solgtes: 
En »gothisk Dør med Forseringer og 2 enkelte 
ditto«, »2 enkelte gothiske Glasdøre med Karme, 
passende til udvendige Døre i en Kirke«. Endnu et 
uspecificeret antal såkaldt gotiske døre solgtes 3. juni 
1875, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
855 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1628 og 1638 nævnes 
færdiggørelse eller fornyelse af stole på pulpituret, 
sidstnævnte år ved Matthias snedker og Gevert ma-
ler; 1638 er desuden omtalt stader i pulpiturets første 
og anden stol. Samme år nævnes to stader i den for-
reste stol på loftet, dvs. i et ophængt pulpitur, til 
Knud Larsens tjenere. 
856 Jfr. Hans Mikkelsens dagbøger (note 771) 162. Op-
lysningen 1638 refererer til en fortsat anerkendelse af 
gymnasiasternes ret til pulpituret. 
857 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I forbindelse med 
flytningen af etatsrådens pulpitur og nyopsætningen 
af biskoppens nævnes udgifter til murer- og smede-
arbejde, til indsættelse af glas i vinduerne og til ud-
førelse af seks ruslædersremme til samme. Til de to 
nye pulpiturer blev der i december 1713 betalt for 
tømmer. Også en samtidig udbetaling til rådmand 
Hans Poulsen for det klejnsmedearbejde, han havde 
bekostet på sit halve pulpitur, kan have forbindelse 
med opførelsen af de nye pulpiturer. Endnu august 
1714 afregnedes for murerarbejde i samme forbin-
delse. 
858 Pulpituret, som blev bekostet af kirken, blev iflg. 
murermesteren anbragt imellem de to piller ved ko-
ret. At disse var identiske med pillerne over for kon-
sistoriedøren, bekræftes af, at der 1750 planlagdes op-
ført et pulpitur, som skulle sidde over denne dør og -
som pendant til Jomfruklosterets - have samme højde 
som dette, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
859 Et nyt pulpitur under orglet er nævnt i stolesta-
deregisteret 1738-39. Udgifter hertil fremgår dog 
ikke af de samtidige regnskaber, jfr. LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Stolestadeprot. og Rgsk. 
860 Hertil skal formentlig også regnes det ovf. omtalte 
pulpitur i nordsidens 3. fag. Endnu 1760-61 synes der 
at have eksisteret en adgangsvej gennem hvælvingen 

over Valkendorfs begravelse, idet der i inventariet 
dette år opførtes tre nøgler til hhv. begravelsen og 
hvælvingen ovenpå, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
861 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I overslagene på 
istandsættelses- og ændringsarbejder af oktober 1748 
nævner tømrermesteren udelukkende de fem pulpi-
turer i skibet, mureren regner med sænkning og 
snedkeren med nyudførelse af seks pulpiturer, mens 
maleren anfører to pulpiturer i koret og to under org-
let. De sidstnævnte var angiveligt forsynet med 30 
paneler eller fyldinger. 
862 Fortegnelse underskrevet af borgmester og råd i 
Odense 31. marts 1751, med overslag fra tømrer Tru-
els Lund 27. marts samme år, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. Disse planer strider klart imod de tanker, der lå 
i den første kontrakt med snedkerne af 1. nov. 1750. 
Her nævnes dog allerede udførelsen af et sjette pulpi-
tur i nordsiden og to pulpiturer i syd, det ene med 
opgang fra kirkegården, jfr. ndf. Mens det i forteg-
nelsen af 31. marts 1751 hedder, at de fem gamle pul-
piturer i skibet skulle være nedbrudt inden påske og 
de nye på plads til hhv. pinse (nordsidens) og juli 
måned (sydsidens), er fornyelsen af pulpiturerne i ko-
ret først nævnt i et overslag fra snedkerne Jens Søren-
sen og Hans Eidorph 26.juli 1751 og fornyelsen af 
pulpituret under orglet så sent som 16. febr. 1752. 
Om pulpituret på nordsiden nærmest koret hed, at 
det på grund af den ringe højde af den bue, hvori det 
var indbygget, kun kunne blive en attrap. 
863 I planlægningsfasen var dette pulpitur tiltænkt 
stiftamtmanden, greve Christian Rantzau, jfr. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1748. Pulpituret er nævnt 
både 1750 og 1751. Det fremgår, at det skulle have 
haft opgang gennem et dertil hugget hul i sydmuren 
mod kirkegården, men det nævnes ikke i de udførlige 
stolestaderegistre fra 1700'ernes anden halvdel. Heri 
hedder det derimod, at grev Rantzau havde friplads i 
det pulpitur, der fulgte umiddelbart efter Jomfruklo-
sterets, dvs. i nordsidens 5. fag eller over for den 
plads, han oprindelig synes at have ønsket. 
864 Nord- og sydsidens pulpiturer havde syv vindues-
fag à seks ruder i hver række, mens vestendens pulpi-
tur havde ni fag, jfr. regning fra glarmesteren an-
gående vinduerne i vestpulpituret 30. nov. 1752, LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En række af vinduerne var 
oplukkelige, jfr. snedkerkontrakt af 30. marts 1751. 
865 Jfr. udførligt maleroverslag 1801, LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Dokumenter vedr. kirkens grund. Iflg. den far-
velagte version af Ringes prospekt (fig. 295) havde 
pulpiturerne hvid bund, gyldne kanter og rosetter i 
blåt med gyldne kanter. Desuden LAFyn. Stiftsøvr. 
ark. Rgsk. 
866 Da pladserne i pulpiturerne blev udbudt på auk-
tion, jfr. f.eks. auktion af 14. april 1767, LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. blev priserne afpasset efter den ak-
tuelle fæster. Normalt lå de på mellem 3 og 6 rdl. men 
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kunne gå ned til 2, eller måske helt udgå, som da 
kirkeværgen Claus Clausen efter flere års fæste af den 
tiende af de underste loger på nordsiden slap for et års 
afgift, efter at han havde klaget over, at han fra sin 
loge ikke kunne mærke prædikenen(!). Derefter blev 
stolen udlejet til prokurator Troyel for 5 rdl. Ville en 
bruger have sin plads i fast fæste (på livstid eller så 
længe han eller hun var i menigheden), opkrævedes et 
éngangsbeløb på 10 rdl. Det samme beløb betalte 
Jomfruklosteret i årlig afgift, formentlig for både klo-
sterets egen og dets ejers stol. At der kun er 11 loger i 
pulpiturernes nedre etage, mod 12 i den øverste, skyl-
des at pulpituret nærmest koret sad i en lavere bue 
end de øvrige, jfr. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
867 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet 1. kontor, nr. 
3603. Akter vedr. restaureringen 1862-76, skrivelse til 
ministeriet af 8. april 1865. Bag Dahlerups og Engel-
stofts ord spores antagelig hensynet til menighedens 
tarv og kirkens gudstjenestelige brug. Jfr. Damgaard, 
»Restaurationen« 105f. 
868 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, skrivelse 
fra ministeriet af 12. juni 1872 og RA. Kirke- og Under-
visningsministeriet 1. kontor, nr. 3603. Akter vedr. re-
staureringen 1862-76, syn 30.juli 1872. Andet mate-
riale solgtes på auktion 1872, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 

N O T E R TIL O R G L E R 
869 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant. 
870 Svelleværkets vindlade er bygget 1935 til rygposi-
tivet. 
871 I prior Hans Farsens forsikringsbrev til skrædder-
gildet om messer 1524 anføres, at der hvert år på 3. 
pinsedag skulle holdes en sungen messe til Vor Frue 
og i forbindelse hermed spilles på orgel, jfr. FyAktst 
II, 66-67. Iflg. Mumme 22 var der tidligere anbragt et 
orgel over tværgangen foran koret, således at bæl-
gene lå ind over konsistorieloftet. Denne placering 
henføres fejlagtigt til Worm-orglets forgænger, men 
det er tænkeligt, at der før 1626 har eksisteret et or-
gelpulpitur over døren til klosterets østfløj, og at et 
rum i klosterbygningen har været anvendt som bælg-
kammer. Den traditionelle placering på et højtsidden-
de svaleredepulpitur i koret kan formentlig udeluk-
kes. 
872 Hans Mikkelsens dagbøger (note 771): 2. maj 1626: 
Biskop Hans Mikkelsen ledsagede den ædle hr. lens-
mand i S. Knud, da orglet var fuldført. Der blev for-
handlet om organistens løn. 
873 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1766-67; heri Worms 
overslag vedr. orgel 27'. okt. 1752. 
874 »Sexqiualter med 1/2 stemme«. 
875 Det oprindelige rygpositiv var åbenbart blevet er-
stattet af et brystværk. 

876 Niels tømmermand byggede 1625 et skillerum af 
brædder omkring bælgværket, der var anbragt »på 
loftet«, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
877 Dette var antagelig det sidste rygpositiv, der byg-
gedes i Danmark i 1700'erne. 
878 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens 
grund. Brystværket havde 1858 en Vox humana 8'. 
879 P. U. F. Demant, Livserindringer, udg. af Ole Ole-
sen, Orglet 1971, 1, 19-27. 
880 J. A.Marcussen, Beskrivelse af orglet i St. Knuds 
Kirke, 20. sept. 1858, manuskript i Marcussen & Søns 
arkiv. 
881 J. A. Marcussen oplyser, at dette værk var anbragt 
under hovedværket, selv om det egentlig burde være 
omvendt; Amdi Worms brystværk har åbenbart på 
dette tidspunkt været betragtet som et utraditionelt 
placeret overværk. 
882 Iflg. J. A. Marcussens optegnelser var dette en tun-
gestemme. 
883 Bælgene var af egetræ og målte 3' 6" i bredden og 
ca. 7' i længden. 
884 Vedr. benyttelse af orglet ved kirkekoncerter, se 
Sybille Reventlow, Musik på Fyn blandt kendere og lieb-
havere, Kbh. 1983. Vedr. en håndskrevet koralbog, 
der har tilhørt Peder Foersom, organist ved domkir-
ken 1790-1856, se Nils Schiørring, »Nogle hånd-
skrevne dansk-norske koralbøger fra det 18. århund-
redes første halvdel«, Natalicia musicologica Knud Jep-
pesen septuagenario collegis oblata, udg. Bjørn Hjelm-
borg og Søren Sørensen, Kbh. 1962, 253-65. Endvi-
dere Nils Schiørring, »Rørup-fragmentet / En hånd-
skreven koralbog fra det 18. århundredes første 
halvdel«, FyÅrb 1962, 1-8. 
885 Dispositionen er meddelt af Marcussen & Søn. I 
orgelbyggeriets arkiv findes en detaljeret arbejdsbe-
skrivelse vedr. pibeværket, herunder notater om det 
klanglige resultat efter intonationen. Domorganist 
Georg Fjelrad beskriver i artiklen »Orgler, jeg 
kendte«, Orglet, 1975,1, 17-30, det indtryk, orglet 
gjorde på ham i barndommen: »Af hensyn til bælg-
træderen, hr. Tanggaard, blev det normalt registreret 
med mådehold, men ved festgudstjenester og kon-
certer, hvor fru Tanggaard også var »med i dansen« 
på bælgtrinene, fik orglet lov at udfolde sig i hele sin 
vælde og skønhed.« 
886 1875 omtales betaling af 160 kr. for »Tvende Col-
lektion Pedale til Pedalet«, måske den af Marcussen-
firmaet opfundne anordning, der muliggjorde hur-
tige skift mellem forte og piano i pedalet, jfr. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. Vedr. denne opfindelse, se Otto 
Wangemann,' Geschichte der Orgel und der Orgelbau-
kunst, 2. Auflage, Demmin 1881, 314. 
887 Inskription på træplade i orglet, nu ophængt på 
pulpituret. Anlægget var forsynet med en problema-
tisk, muligvis selvopfundet anordning, der styrede 
vindtilførslen ved regulering af motorens omdrej-
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ningshastighed; dette indebar at man ved overgang 
fra svagt til kraftigt spil måtte afvente motorens acce-
leration. 1935 udskiftedes det med et traditionelt an-
læg med rulleventiler. Jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Sa-
ger vedr. kirkens inventar, 14. marts 1935. Marcussen 
& Søn: Opgørelse over Ekstraarbejder ved Bygnin-
gen af Orglet til Skt. Knuds Domkirke i Odense. 
888 Marcussen & Søn: Tilbud af 7. jan. 1933, i orgel-
byggeriets arkiv. Jfr. endvidere Fjelrad, »Orgler, jeg 
kendte« (note 885). 
889 Marcussen & Søn: Opgørelse over Ekstraarbejder 
(note 887). 
890 Iflg. meddelelse fra Marcussen & Søn. 
891 Den ene af præluderværkets vindlader, ombygget 
1935 og genanvendt i svelleværket, opbevares ved 
kirken. 
892 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1765-70. Worm hen-
viser i sit overslag af 27. okt. 1752 til tegninger, der 
viser orglets opbygning og udsmykning. En sam-
menligning med senere Worm-facader, der må an-
tages at være tegnet af orgelbyggeren selv (jfr. En-
gum kirke, Vejle amt og Ebeltoft kirke, Randers amt) 
viser, at Odense-facadens sikre proportionering og 
detailudformning må skyldes en anden hånd. Worm 
boede i København, da facaden blev projekteret, og 
han kan som orgelbygger meget vel have kendt Eigt-
ved personligt; Eigtved må vel på dette tidspunkt ka-
rakteriseres som landets førende kender af sachsisk 
arkitektur. Derimod synes bygmester Ludwig Neu-
mann fra Flensburg, der forestod domkirkens mo-
dernisering (jfr. s. 313, ikke at have haft format til et 
sådant arbejde, og Worm har næppe heller kendt 
ham, da han udarbejdede sit orgelforslag. Vedr. sach-
sisk orgelarkitektur, se Ulrich Dähnert, Historische 
Orgeln in Sachsen, Leipzig 1980. 
893 Billedskærerarbejderne er udført i lindetræ. Iflg. 
Worms overslag skulle selve orgelhusene bygges af 
egetræ med undtagelse af bagklædningen, der udfør-
tes af fyr, og forsynes med lås og hængsler, jfr. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
894 Skibet med billedskærerarbejderne ankom fra Kø-
benhavn 11. maj 1755, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. Da udskæringerne var en del af Worms entre-
prise, anføres billedskærerens navn ikke i kirkeregn-
skaberne. 
895 På panelerne, på orglets sider og på pulpiturbryst-
ningen ses en del indskåren grafitti, bl.a. »EIF 1700«(?) 
og »P.F. H .F .O. I .H.A.T. 1794«. 
896 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Hector snedker fik 20 
sletdaler for at gøre »stolen« (soklen med spillebords-
partiet?) og 12 sletdaler for »den store struktur« (det 
store orgelhus?), mens Henrik billedsnider betaltes 
119 sletdaler for en del udskårne arbejder. Endelig fik 
Steffen murermester 14 mark for et stillads til brug 
for billedskæreren. Antallet af orgelhuse fremgår ikke 
klart af regnskaberne, men antagelig har der blot væ-

ret to, nemlig det store hus og rygpositivet. 
897 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Klejnsmed Hans 
klockmester blev betalt for et arbejde til ziraterne ved 
orgelværket; det er uvist, om han udførte ziraterne 
eller blot beslagene til disse 
898 Formentlig fandt gulvet fra det †pulpitur hel eller 
delvis anvendelse ved opsætningen af det nye orgel 
1756. Således betaltes tømrermester Truels Lund 1753 
for at udbygge orglet (dvs. orgelpulpituret, eftersom 
orglet var helt nyt) »på begge fløje«, jfr. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. Orgelpulpiturets gulv er netop op-
bygget i to afsæt, nederst et lige gennemløbende 
parti, øverst et parti med fremspringende fløje. En 
sådan opbygning ville næppe komme på tale ved et 
helt nyt pulpitur. 1955 blev pulpituret forstærket, jfr. 
LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar. 

N O T E R TIL F O R S K E L L I G E TAVLER 
899 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Vilh. Petersens tegnin-
ger forelå i foråret 1896, da det diskuteredes, hvilket 
af de to igangværende projekter, nummertavlerne og 
døren til konsistoriesalen, man skulle fremme, og 
hvilket der af økonomiske årsager skulle udskydes, 
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 485 tal 
blev leveret af A. L. Brems, Viborg. De to sidste 
nummertavler blev 1912 anbefalet anskaffet, jfr. N M . 
Det særlige Kirkesyns prot., og var opregnet i inven-
tariet det følgende år, jfr. Ved embedet. Inventarprot. 
900 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. I inventariet samme år 
er alle otte tavler opført sammen med en kasse med 
brikker, jfr. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
901 1949-50 betaltes for to og 1951-52 for yderligere to 
tavler, jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk. 
902 Det er nærliggende at antage, at våbenet ligesom 
sin pendant (nr. 2) udførtes i forbindelse med de store 
byggearbejder i 1580'erne. Herpå tyder også selve vå-
benets sene karakter (se note 904). Endvidere den 
omstændighed, at våbenet for dronning Sophie ikke 
kan være udført før deres bryllup 1572. 
903 Ved synet 1748 foresloges begge tavler renoveret, 
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. At dømme efter kro-
nernes udformning kunne begge dog også være fuld-
stændig fornyede, jfr. note 905. 
904 Våbenet svarer til det, Frederik II antog efter o. 
1570, hvor Ditmarskens mærke er vist i midterskjol-
dets fjerde felt, jfr. Erling Svane, Det danske rigsvåben 
og kongevåben - udvikling og anvendelse, Odense 1994, 
102f., spec. fig. 90. Afvigende fra kongens officielle 
våben er dog, at løven i hovedskjoldets fjerde felt er 
kronet, mens de ni hjerter, der alle normalt er vist 
under løven, her er fordelt med seks under og tre 
over. 
905 Enevældens kongekrone, udført o. 1670, var som 
bekendt forsynet med bøjler, men bøjlekronen be-
nyttedes dog heraldisk allerede af Christian IV fra 
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1624, ligesom kongen muligvis ved samme tid lod sin 
åbne krone forsyne med bøjler, jfr. Gudmund Boe-
sen, Danmarks riges regalier, Kbh. 1986, 82f. og 140f. 
Frederik II's krone, der oprindelig brugtes af hans far 
Christian III, var derimod en åben krone, jfr. samme, 
27f. Derfor må i det mindste våbentavlernes kroner -
hvis man antager, at tavlerne stammer fra 1580'erne -
være ændret både i udskæring og staffering. 

N O T E R TIL B I S P E P O R T R Æ T T E R O G 
A N D R E MALERIER 

906 Iflg. en skrivelse fra Kirkeministeriet 21. april 1896 
godkendtes det, at kirken i gave fra Frederik Hey 
modtog malerier af århundredets bisper på Fyn. Se-
rien skulle ophænges efter nærmere aftale med Det 
særlige Kirkesyn, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Ind-
komne sager. 1896-97 lod hans familie bl.a. udføre 
kopier efter billeder i Kristianssand og på Det Natio-
nalhistoriske Museum på Frederiksborg, jfr. Kirke-
insp.ark. Kopibøger, breve 7. juli 1896 samt 9. febr., 
10. marts og 19. marts 1897. Om Heys legat, jfr. end-
videre Menigheds.ark. Diverse sager. 
907 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inven-
tar. Man diskuterede dels en ophængning, svarende 
til den ældre i søndre sideskib, dels en placering, hvor 
de ti ensartede anbragtes midt på væggen, flankeret af 
de to portrætter af afvigende dimensioner (Kingos og 
Ruds billeder). 
908 Jfr. Achen, Adelsvåbener 361. 
909 Se usigneret miniature, 1952 anført i privateje i 
Odense, jfr. Ribe Katedralskoles Historiell, udg. Bjørn 
Kornerup, Kbh. 1952, fig. 42. 
910 Et portræt af Plum, udført af Bendz og dateret 
1831, er angivet i DaBiogrLeks, dog uden placering. 
Portrættet er ikke nævnt blandt Bendz' værker i Weil-
bach, KunstLeks. På Det Nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg fmdes et nært beslægtet portræt, 
udført af C. A.Jensen 1834, angiveligt efter Bendz 
(inv. nr. A 7225). 
911 Mumme 176. Tidligst nævnt i inventariet 1884, jfr. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
912 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og indb. af Mo-
gens Larsen 1964. En kopi af Bendz' portræt, udført 
af Albert Elmstedt 1932, er i dag ophængt på Central-
biblioteket i Odense. 
913 Jfr. litografi, dateret 1844, af Holbech på Det Na-
tionalhistoriske Museum på Frederiksborg. 
914 Jfr. DaBiogrLeks. Med skriveskrift er på blænd-
rammens bagside angivet: »Kopieret af Aug. Beh-
rends efter ikke signeret billede. 1896«. 
915 Det anvendte fotografi er sandsynligvis udført af 
E. Hohlenberg, Østergade i København, jfr. eksem-
plar i KglBibl. Kort- og Billedsamlingen. 
916 Ridderkorset, med monogram CR for Christian 
VIII, bæres i kravat som et kommandørkors. Engels-

Fig. 556. Peter Christian Stenersen Gad, biskop 
1848-51. Oliemaleri, 1896, af August Behrends efter 
portræt af C. A. Jensen 1844 (s. 613). NE fot. 1994. -
Peter Christian Stenersen Gad, bishop 1848-51. Oilpaint-
ing from 1896 by August Behrends after portrait by C. A. 
Jensen from 1844. 

toft modtog dog først dette kors 1859 (i Frederik VII' 
s regeringstid). 
917 Identifikationen foreslået i indb. af Mogens Larsen 
1964, N M . 
918 Korset er siden 1911 påbudt som tilbehør til bi-
spekjolen, jfr. Hanne Frøsig Dalgaard, »Tjeneste-
dragter og messeskrud i vore kirker«, NMArb 1982, 
13-24. 
919 Dokumentet, der er indfattet i en spinkel profil-
ramme og opbevares i kirken, hentyder til Peder 
Smidts oprettelse af Lundegårds stiftelse til fordel for 
de fattige på Fyn. 
920 Jfr. Mumme 176 og LAFyn. Menigheds.ark. Sager 
vedr. kirkens inventar. Placeringen var sandsynligvis 
den oprindelige, idet billedet formentlig var iblandt 
de fem malerier, der 1830 fandtes i konsistorium, jfr. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
921 Jfr. meddelelse fra museumsinspektør Marianne 
Brøns, Statens Museum for Kunst til S. Knuds kirkes 
menighedsråd 21. aug. 1964, LAFyn. Menigheds.ark. 
Sager vedr. kirkens inventar. 
922 Portrætterne går tilbage til Cranachs billeder af 
parret fra deres bryllupsår 1526, jfr. Max J. Friedlän-
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Fig. 557. Anders Jensen Rud, biskop 1923-38. Olie-
maleri, antagelig 1925, af Nicolaus Lützhøft (s. 614). 
NE fot. 1994. - Anders Jensen Rud, bishop 1923-38. 
Oilpainting, probably from 1925, by Nicolaus Lützhøft. 

der og Jacob Rosenberg, The Paintings of Lucas Cra-
nach, N e w York 1978, nr. 189-90. På billedet fra bryl-
lupsåret er Luther dog vist barhovedet, mens baretten 
øjensynlig først er med på et opstillingsmæssigt let 
varieret portræt fra 1528, og på et halvfigursbillede, 
udført som pendant til et lignende af Melanchthon fra 
1532, jfr. Friedländer og Rosenberg, nr. 312-15. 
Domkirkens Lutherportræt er givetvis kopieret efter 
billedet fra 1532, hvoraf et eksemplar 1674f. fandtes 
på Det kgl. Kunstkammer, nu Statens Museum for 
Kunst (inv.nr. Sp. 720). Begge portrætter findes dog i 
flere eksemplarer og er bl.a. gentaget af Lukas Cra-
nach den yngre o. 1570-80, jfr. Dieter Koepplin og 
Tilman Falk, Lukas Cranach, Gemälde, Zeichnungen, 
Druckgraphik, Basel und Stuttgart 1976, kat.nr. 
354-55. 
923 Jfr. Mumme 176. Billederne er sandsynligvis blandt 
de fem malerier, der 1830 fandtes i konsistorium, jfr. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
924 Lukas Cranach den ældres billede viser Melanch-
thon med mere fyldige ansigtstræk og iklædt enklere 
dragt, jfr. Friedländer og Rosenberg, The Paintings of 
Lucas Cranach (note 922), nr. 315. For Lukas Cranach 
den yngres billede, jfr. Koepplin og Falk, Lukas Cra-
nach (note 922), kat.nr. 355. Dette danner pendant til 

Lukas Cranach den yngres portræt af Luther i en ud-
gave uden baret, men med en åben bog. De to por-
trætter er hyppigt gentagne, f.eks. i helfigur i Ribe 
domkirke (DK Ribe 494). 
925 Teksten lyder: »Röm 8.: Ist Gott für uns, wer 
magt vider vnns sein. Welcher auch seines eige(ne) 
Sohns nicht haffver schonet sondern hat in für Uns 
alle dahin gegebenn wie solt er uns mitt Im nicht alles 
schenken«. 
926 Jfr. Ved embedet. Inventarprot. Et andet portræt af 
stiftsprovsten er nævnt i inventariet 1891, jfr. †ma-
lerier (jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.) , mens (end-
nu?) ét blev skænket til kirken af M. C. H. Dreyer 
1918/19, tolv år efter Damgaards død, jfr. Ved embe-
det. Inventarprot. Et portræt af stiftsprovst Damgaard 
ejes også af Lahns Stiftelse i Odense. 
927 Jfr. indskrift i sort skriveskrift på billedets bagside: 
»Aar 1834 er dette Maleri malet af Andreas Jörgensen, 
der var födt i Kjöbenhavn Aar 1807, den 21. juni, lært 
i Odense, har boet i Tommerup i 30 Aar og ernæret 
mig af håndværket. Tommerup i September 1876. 
A. J. Tilhorer St. Knuds kirke i Odense«. 
928 Malerierne skal iflg. et ubekræftet forlydende være 

Fig. 558. Peter Gabriel Koch, biskop 1922. Oliema-
leri, antagelig o. 1923 af Nicolaus Lützhøft (s. 614). 
NE fot. 1994. - Peter Gabriel Koch, bishop 1922. Oil-
painting from c. 1923, probably by Nicolaus Lützhøft. 
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skænket af en af parrets efterkommere, en præst på 
Vestfyn, jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kir-
kens inventar. For omtalen i inventarierne, jfr. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. Begge billeder kan dog være blandt 
de fem malerier, der allerede 1830 registreredes i kon-
sistorium, jfr. smst. Se desuden Mumme 176. Ved em-
bedet. Inventarprot. nævner urigtigt, at malerierne 
1974 skænkedes til en kirke i Jakobshavn. 
929 Monumentet i Fraugde blev 1891 restaureret af bil-
ledhugger Fjeldskov. 

N O T E R TIL B E L Y S N I N G 
930 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. En udførlig omtale af 
kirkens lysekroner ses i regning af 2. okt. 1826 fra B. 
Lorentzen i forbindelse med en større istandsættelse. 
931 N M . Det særlige Kirkesyns prot.; LAFyn. Menig-
heds.ark. Rgsk. og manuskript i Centralbiblioteket, 
Odense (71-864). 
932 LAFyn Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. I alt registrere-

Fig. 559. Hans Tavsen, biskop i Ribe 1541-61. Relief, 
antagelig før 1913 efter mindetavle af Aksel Hansen, 
1894, Birkende kirke (s. 619). NE fot. 1994. - Hans 
Tavsen, bishop in Ribe 1541-61. Relief, probably before 
1913, after memorial tablet by Aksel Hansen from 1894 in 
Birkende. 

Fig. 560. Tårnur, 1899. Udført af Bertram Larsen, 
København (s. 626). NE fot. 1994- Tower clock, 1899, 
by Bertram Larsen, Copenhagen. 

des 11 manglende småstykker på denne og på krone 
nr. 2. 
933 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 228, note 1, og LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Kronen er gentagne gange be-
tegnet som salig Magdalene Friis' krone. 
934 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Menigheds, 
ark. Sager vedr. kirkens inventar, læg vedr. lysekro-
ner 1929. Iflg. Mumme 180 hang kronen over en be-
gravelse, som indeholdt én kiste, og som 1796 fyldtes 
med jord. 
935 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk, DaAtlas VI, 
441 og Mumme 110. 
936 DaAtlas VI, 441, Mumme 292 og LAFyn. Menig-
heds, ark. Sager vedr. kirkens inventar, læg vedr. lyse-
kroner 1929. Kronen var endnu 1826 ophængt i søn-
dre sideskib, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
937 Fatninger på det midterste skiveled tyder på, at der 
oprindelig har været flere pyntearme. 
938 LAFyn. Menigheds, ark. Sager vedr. kirkens inven-
tar, læg vedr. lysekrone 1929. Jfr. LAFyn. Stiftsøvr. 
ark. Rgsk. om placeringen ved Glorups begravelse 
1826, og Mumme 164 om en placering i sydlige side-
gang ved gravstenen for Barbara Landorph, Elias 
Naur og Lorenz Edinger. 
939 På fatningsknappen til den ene af lysearmene i ne-
derste række er graveret »o(f?). ... (n?)sen«. 
940 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Iflg. venlig oplysning 
fra Ebbe Lehn Petersen er lysearmene mærket: »W. 
Hansen Odense 1875«, meddelt af smedemester Otto 
Frandsen, der 1984 oppudsede dem., 
941 1788 er lyseslukkeren omtalt som »en slukker på 
en stage«, derpå hedder den »en bliklyseslukker på en 
lang (træ)stang«, og endelig 1875 er den beskrevet 
som »en messingstang(!) med tragt på enden af en 
stok til at tænde og slukke lysene (på lysekronerne) 
med«, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
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9 4 2 LAFyn. Odense byfogedark. Auktionsprot. På auk-
tionen 1758 solgtes endnu to gamle bærebårer, en be-
tegnelse, hvormed der dog næppe menes ligbårer. I 
inventariet fra det foregående år betones således, at 
kirken ikke ejer nogen ligbårer, j fr . Kirkeinsp.ark. 
Rgsk . 
9 4 3 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk . Jfr . også Bjarne 
Stoklund, »De høje ro«, Skalk 1964,3, 21f. 
944 En jordpåkastelsesspade er nævnt i inventarierne 
1913f., j fr . Ved embedet. Inventarprot. 

N O T E R TIL T Å R N U R E 
945 KancBrevb 4. nov. 1580; Bering Liisberg, Urmagere 
og Ure i Danmark, Kbh. 1908, 159, Jens Lampe, »Ti-
dens gang i Odense« , FyMi 1986, 59. 
946 Urværket har store mindelser med uret i S. Hans 
kirke i Odense og med urene på Gammel Estrup, i 
Auning, begge Djursland samt i Døstrup (DK SJyll 
1517). 
947 Blandt ældre reparationer, nævnt i LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rg sk . , var istandsættelser 1623 og 1632 
ved Daniel sejermager, 1668 ved Jørgen Sibbern og 
1680 ved Arent sejermester. Igen 1689 og 1721. Ved 
synet 1748 anførte man, at »et hus til Sejerværket for 
Urenlighed vil behøves«. 1753-54 foretoges ændrin-
ger og forbedringer, idet der blev åbnet et hul under 
hvælvingen, så lodderne kunne gå helt ud til orgel-
pulpituret, og der blev opsat en træbeklædning o m -
kring dem; selve værket blev sat på en træstol. M u -
ligvis da er urværket blevet ændret fra spindelgang til 
hagegang med pendul. 1788 istandsattes uret på ny og 
der blev bl.a. opsat tre udvendige urskiver på tårnet. 
En reparation foretoges 1804 af urmager Angelo. 
Uret istandsattes atter 1840-41. 
948 1896 meddelte Bertram Larsen, at kirkens gamle 
ur var o. 200 år gammelt og dets værdi lig gammelt 
jern! 

N O T E R TIL K L O K K E R 
9 4 9 Det er uvist, hvorvidt kirken i middelalderen har 
haft flere end de to kendte. Iflg. Vedel Simonsen II, 1, 
109, blev der efter kgl. befaling 1508 bragt 264 klok-
ker med en samlet vægt på 642 skippd. fra Fyn til 
København, en begivenhed, der kommenteres med, 
at nogle sikkert var fra Odense by, og at det nok var 
meningen, at de skulle smeltes om til kanoner. O p -
lysningen synes blandet sammen med klokkekonfi-
skationen 1528-29, RA. Reg. 108 A, nr. 21, Fortegnelse 
over indkrævede klokker 1528-29, i hvilket materiale der 
dog ikke nævnes noget om klokker fra Odense by. 
Jfr . Poul Grinder-Hansen, »Klokker og kanoner«, 
Skalk 1982,1 21-30. 

950 KancBrevb 19. nov. 1558. 
951 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk . og Odense magi-
stratsark. Arkivfortegnelse 1583-1867, her med det 
fejlagtigt anførte årstal 1584. O g s å Ribe by havde en 
stormklokke hængende i domkirkens tårn, j fr . DK 
Ribe 514. 
952 I en redegørelse for taksterne for de kirkelige 
handlinger nævnes 1682, at der kunne ringes med 
stormklokken eller med »alle de andre« inklusive den 
lille i spiret (lektieklokken), med alene tre små eller 
med to klokker, j fr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o -
vedrgsk. 
953 LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk . Ved skrivelse af 
1. nov. 1956 meddelte Kirkeministeriet tilladelse til 
optagelse af lån til installation af elektrisk drivkraft til 
ringning af klokker og klokkespil. Jfr. forslag fra in-
geniør Jermin Larsen til elringning og forslag til ud-
skiftning af jernkneblerne med tilsvarende af træ, fra 
De Smithske Jernstøberier, med kommentar fra Det 
særlige Kirkesyn, j fr . Menigheds.ark. Sager vedr. kir-
kens inventar. To af klokkerne (nr. 1 og 5) har efter 
henstilling fra De Smithske Jernstøberier 1952 fået 
ændret slåhastigheden, hhv. fra 53 til ca. 54 og fra 54 
til ca. 50 slag i minuttet. 
954 To klokkeåg fra S. Knuds kirke, af eg, hhv. 
119x24x20,5 cm og 117x20x14,5 cm, er 1942 skænket 
til Møntergården i Odense af tømrermester A. Ho lm, 
inv.nr. 442/1942 og 443/1942. 
9 5 3 Indskriftens sidste del er vanskelig at tolke, j fr . 
Uldall, Kirkeklokker 34f. Vedel Simonsen 2, 97, anfø-
rer, at ordene »nep pedenoto« eller »nec pede noto« 
kunne være en fejlskrivning for »nonoges imo nono« 
(nioghalvfems) og foreslår på baggrund heraf, at 
klokkens støbeår er 1399. Iflg. brev af 26. aug. 1983 
fra Erik Moltke til Jens Vellev, citeret i Vellev, »Et 
middelalderligt bronzestøberi i Odense« , FyMi 1984, 
87f., note 13, tyder bogstavformerne dog på en da-
tering tidligt i 1300'erne. 
956 I Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7) er ind-
skriften læst »Petrus reverterit dictum in gaudia« med 
henvisning til Petrus Pagh, den 16. biskop over Fyns 
stift. 
957 Nyrop , Kirkeklokker 236, F. Uldall, »Et 600-Aars-
Jubi læum«, ArkMus I, 1899-1902, 281-84, med k o m -
mentar a f John M. Møller, » N o g l e bemærkninger om 
Adamsklokken i Odense« , ArkMus V, 1912-15, 454-
55, og Vellev, »Et middelalderligt bronzestøberi i 
Odense« (note 955) 57f., hvori også anføres, at der 
ved udgravningen af Odense Sortebrødreklosters 
støberi 1979 bl.a. fandtes en del af støbeformen til en 
klokke af s amme størrelse og med de s amme profiler 
som klokke nr. 1 i S. Knuds. Jfr . endvidere †klokke 
nr. 1. 
957 Klokken blev i 1700'ernes begyndelse brugt til 
ringning kl. 7, 12 og 14 samt til prædikener, j fr . Be-
skriffvelse paa nogle Monumenter (note 7). 
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958 Jfr. DaAtlas VI, 593, her dog omtalt som værende 
uden indskrift(!). Mumme 55 med betegnelsen »Tolv-
eller Lectieklokken« og iflg. denne »formodentlig 
kaldet saaledes, fordi dermed ringedes til og fra 
Skole«. Dette gjaldt dog på daværende tidspunkt 
næppe for denne klokke, men snarere for »Lektie-
klokken« (nr. 4). 
959 Jfr. dokument vedr. overdragelsen af klokken fra 
byen til kirken 1684, LAFyn. Odense magistratsark. Ar-
kivfortegnelse 1583-1867 og Kirkeinsp.ark. Hoved-
rgsk. 
960 Klokken blev brugt kl. 5, 10 og 17, samt til prædi-
kener, jfr. Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7). 
961 Jfr. Achen, Adelsvåbener 329. 
962 Mumme 55. Her nævnes, at klokken tidligere hang 
i det nu nedbrudte tårn på kirkens østlige ende og 
ringedes nede fra koret. Dermed refereres muligvis 
dog til den ældre lektieklokke. 
963 DaAtlas VI, 593. 
964 Iflg. Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7) var 
indskriften dels med »Lit(t)eris Romanis« (majusk-
ler), dels med »(Litteris) Monasticis« (minuskier). 
Oversættelsen skyldes Peter Zeeberg. 
965 Jfr. Bircherod, Monumenta samt Beskriffvelse paa 
nogle Monumenter (note 7). Desuden LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Rgsk. 
966 Mumme 54. 
967 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Formodningen om, 
at det er den nordre klokkestol, der er overført fra 
†Gråbrødre kirke, underbygges af den omstændig-
hed, at stolen forekommer sekundært opstillet frem 
for at være harmonisk indbygget i domkirkens klok-
kestokværk. Stolens dimensioner er betydelig mindre 
end selve rummet og sekundært beskåret mod væg-
fladerne. Iflg. forslag til renovation af bl.a. klokke-
stolen, indgivet af Stig Rasmussen fra Ebbe Lehn Pe-
tersens tegnestue 23. aug. 1991, vurderes dog den 
søndre klokkestol som den ældste. 
968 Et synstingsvidne, fremlagt i Odense Bytingsret 
9. marts 1744, påpegede, at den stol, hvori storm-
klokken og den ene lille klokke (dvs. nr. 2 og 3) var 
ophængt, var så skrøbelig i tømmer og brøstfældig i 
alle ting, at den måtte opføres af ny. Af materialer til 
dette arbejde nævnes bl.a. 43 stivere af forskellig stør-
relse, fyrrebjælker til fastgørelse af de ankre, der går 

gennem muren, tilsvarende bjælker til at lægge for-
oven under de øverste bjælker, fire fyrrebjælker til at 
lægge under stolen, seks tylter gode fyrrebrædder til 
loftet under klokkestolen og en række store stolper, 
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens 
grund. 5. febr. 1745 blev der afholdt auktion over for-
færdigelsen (istandsættelsen) af den største klokkestol 
i tårnet, vel denne, jfr. LAFyn. Odense Byfogedark. 
Auktionsprot. I Truels Lunds overslag af 29. okt. 
1748 hedder det, at der på klokkestolen behøves nye 
lofter, foruden en trappe i stedet for den hidtil an-
vendte stige, som er farlig for vægteren at gå på ved 
nattetide, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
969 Morgenposten 6. sept. 1987 og Fyns Stiftstidende 
16. febr. 1988. Iflg. sidstnævnte ville spillet ringe før-
ste gang ved en festgudstjeneste 18. marts samme år. 
Finansieringen af det nye klokkespil fandt for en stor 
del sted via en pengegave fra A.P. Møller og Hustru 
Chastine McKinney Møllers Fond til Almene For-
mål. 
970 »Indskrifter på Sct. Knuds kirkes klokkespilklok-
ker 29. oktober 1987«, i forslag til nyt klokkespil, ved 
Ebbe Lehn Petersen december 1987, N M . Det særlige 
Kirkesyns prot. Jfr. også S. Knuds kirkeblad. 
971 Klokkekonsulent, cand.mag. Bendt Gammeltoft-
Hansen, Svendborg, har venligst bidraget med op-
lysninger til redaktionen om kirkens nuværende og 
tidligere klokkespil. 
972 Beslutningen om klokkespillets opsætning blev 
truffet i 300-året for Kingos fødsel 1934, jfr. Lampe, 
»Tidens gang i Odense« (note 945) 55f. 
973 Melodierne er: »Nu rinder solen op af østerlide«, 
»Aleneste Gud i Himmerig«, »Jesus, dine dybe vun-
der« og vægterversene »Nu skrider dagen under«. 
Iflg. Lampe, »Tidens gang i Odense« (note 945) 55f. 
spillede klokkerne kl. 8, 12, 16 og 22, idet der ved de 
tre første slæt spilledes salmer af Kingo, ved det sidste 
vægterversene. 
974 Flere af klokkerne bærer desuden præg af den van-
skelige afstemningsproces i form af afslibninger på 
ydersiden. 
975 Spillet stod urørt i S. Knuds kirke indtil overfør-
slen, jfr. forslag, udført af Ebbe Lehn Petersen januar 
1991, til nedtagning af det gamle klokkespil, jfr. N M . 
Det særlige Kirkesyns prot. 
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INDLEDNING 

NOTER s. 927 
Oversigt. Beskrivelsen af domkirkens gravmin-
der indledes med en redegørelse for kirkens sta-
tus som begravelsesplads gennem godt 700 år, 
herunder de vigtigste kilder dertil (s. 699). Der-
efter beskrives de enkelte monumentgrupper i 
den for Danmarks Kirker vanlige rækkefølge: 

Middelalderlige begravelser (s. 711). Kongelige be-
gravelser og gravmonumenter (s. 712). Epitafier og 
mindetavler (s. 746). Gravsten og -flise (s. 801). Ef-
termiddelalderlige gravkapeller (s. 830). Eftermiddel-
alderlige begravelser (s. 874). Gravudstyr (s. 921) og 
Kirkegårdsmonumenter (s. 924). Beskrivelsen af-
sluttes med Kilder og henvisninger til Odense 
domkirke (s. 963), English Summary (s. 968) og 
Indholdsfortegnelse (s. 1005). 

For beskrivelsen af de enkelte gravminder 
gælder som anført under redaktionsprincip-
perne (s. 19), at person- og stednavne i citater 
gengives bogstavret og latinske navne i nomina-
tiv, dog med normaliseret navneform i parentes. 
Gravmindernes latinske tekst er for m o n u m e n -
ter yngre end 1550 citeret i dansk oversættelse 
efter Mumme. For gravmindernes og begravel-
sernes placering i forhold til kirkens piller, j fr . 
oversigtsplan fig. 294, 606, 663 og 743. 

Kilder. Af de s. 55, 60-61 og 633-34 (note 3-10) 
omtalte kilder til domkirkens historie skal i for-
bindelse med gravminderne følgende særligt 
fremhæves: Hovedkilden til belysning af den 
ældre beholdning af gravminder før kirkens ho-
vedistandsættelse o. 1750 er Jens og Jacob Bir-
cherod, Monumenta (1679), hvori dog kun m o -
numenter forsynet med indskrifter blev regi-
streret. Det må derfor antages, at et uvist antal 
gravminder, hvis indskrifter manglede eller ikke 
kunne tydes på det aktuelle tidspunkt, ikke blev 
medtaget i rækken. Det gælder således for epita-
fierne over Hans Nielsen Chulenbrun, Thomas 
Brodersen Risbrich og Hans Mikkelsen, (epita-
fierne nr. 5-7) og formentlig for endnu et ukendt 
antal. I Bircherods gengivelse af gravskrifter-

Fig. 561. Interiør m o d vest. Henrik Wichmann fot. 
1996. - Interior looking west. 

ne skelnes mellem versaler og kursiv, ligesom 
en række af monumenterne er gengivet i teg-
ning og kobberstik.1 Et supplement til rækken 
findes i yngre udgaver af Bircherods samlinger 
(her Bircherod, Monumenta (2)).2 Med inddra-
gelse af Jacob Bircherods Topographia Otthinien-
sis fra o. 17283 kan systemet for registreringen af 
brødrene Bircherods materiale antagelig fast-
slås. Således er epitafier og inventar med ind-
skrifter anført som de første numre (nr. I-
XXVIII), fulgt af gravsten, alt i henhold til en 
placering hhv. i koret, søndre sideskib, midtski-
bet samt i nordre sideskib, våbenhuset og tårn-
rummet . 

Et mere begrænset udvalg med visse afvigel-
ser fra Bircherod ses hos Resen, Fyn (o. 1685). 
Udvalgte monumenter er registreret i Pontoppi-
dans MarmDan I (1739). En væsentlig kilde til 
placeringen af gravsten før kirkens hovedistand-
sættelse er endvidere »Specifikation paa en Deel 
Ligsteene, som blev ansete for at være St. Knuds 
Kirke hjemfaldne og dens Eiendom«, dateret 
1752, hvoraf et eksemplar findes i Amtsarkivet 
(her 1752-fortegnelsen).4 En tilsvarende - ikke be-
varet - fortegnelse over de ligsten, der blev solgt 
ved kirkens hovedistandsættelse, har ligesom 
den førstnævnte været tilgængelig i Rådstuear-
kivet for antikvaren Vedel Simonsen, som det 
fremgår af hans håndskrevne Samlinger til 
Odense By's Historie II (1832) (her Vedel Simon-
sen, Samlinger).5 

I forbindelse med hovedistandsættelsen udar-
bejdede borgmester Augustus Martfelt 1753 
»med særdeles stoer Umag , Besværlighed og 
Bekostning« et kort over begravelsespladserne i 
kirken, suppleret med en summarisk beskrivelse 
af hver enkelt, »især efter de nærværende O m -
stændigheder«.6 Ingen af delene synes bevaret, 
ej heller den begravelsesprotokol på 471 sider, 
påbegyndt 1766 af den daværende kirkeværge 
(Frederik) Seidelin og endnu 1844 tilgængelig 
for M u m m e , omend »næsten ødelagt af Fugtig-
hed«. Der imod kendes to nummererede forteg-
nelser over domkirkens begravelser, daterede 
hhv. 1758 og 1777, foruden en række udaterede 
notater hertil, formentlig samtidige med sidst-
nævnte (her 1758-listen og 1777-listen).7 Endelig 
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supplerer HofmFund (1760) rækken af registre-
rede monumenter i forhold til MarmDan i hen-
hold til en fortegnelse, udarbejdet af rådmand 
Langsted (Hieronymus Langsted). 

Til belysning af personalhistorien i 1600'erne 
er der inddraget det rige dagbogsmateriale, efter-
ladt af biskopperne Hans Mikkelsen (1628-41), 
Laurids Jacobsen Hindsholm (1651-63) og Jens 
Bircherod (1658-1708).8 Endvidere er benyttet 
Jørgen Carstens Bloch, Præstehistorie, 1786-90 
(Bloch) foruden Kirkebøger (1698-o. 1805) med 
Christian Brandts afskrifter for perioden 1658-
989. Endelig skal nævnes G. L. Wads og Svend 
Larsens samlinger på Landsarkivet for Fyn,10 

sidstnævnte som supplement til hans grundlæg-
gende redegørelse for den odenseanske råd-
mandskreds i 1600'erne (Larsen, Rådsaristokrati). 

S. Knud som gravkirke i middelalderen. I de før-
ste århundreder af domkirkens historie er vor 
viden om konkrete begravelser meget sparsom, 
når man ser bort fra de altoverskyggende be-
givenheder ved 1100'ernes begyndelse i forbin-
delse med skrinlæggelsen af Knud den Hellige 
og (muligvis) af hans broder, Benedikt. For-
mentlig har tilstedeværelsen af disse begravelser 
inspireret særligt f remtrædende medlemmer af 
klosterets gejstlighed og dets velyndere til at 
lade sig jordfæste »ad sanctos«, dvs. i krypten, 
hvor helgenkongens lig måske for en kort tid 
var nedsat i muret sarkofag, eller ved højkoret 
nær hovedalteret, hvorpå i det mindste Knuds-
skrinet vel har haft sin mere permanente pla-
cering. Konkrete levn af middelalderlige begra-
velser er dog ikke påvist inde i kirken, og grave 
fra den ældste tid kendes kun øst for koret på 
kirkegården (s. 106-07). 

Kildernes udsagn er tilsvarende spinkelt. To 
medlemmer af kongefamilien, der begge tillige 
lod sig optage i benediktinerordenen, fik deres 
grave inde i kirken, således Erik Lam o. 1146 og 
Knud Pritzlavsen o. 1183. Førstnævnte skulle 
ifølge en langt senere tradition være begravet i 
kirkens sydvestende, mens den sidste udvalgte 
sin grav ved Vor Frues alter. 

Med hensyn til gravfæstelsen af biskopperne i 
domkirkens første tid vides intet. Der kendes 
således hverken grave for Hubald, i hvis em-

bedsperiode frådstenskirken må være blevet 
rejst,11 eller for Ricolf, der efterfølgende mar-
kerede sig ved ordningen af klosterets godsfor-
hold. Da frådstenskatedralen fra slutningen af 
1200'erne gradvis blev erstattet af en ny bygning 
af tegl, kunne dette teoretisk set have medfør t 
en overførsel af ældre, betydningsfulde grave til 
den ny kirke, men der kendes ingen beretninger 
herom. 

Først fra 1300'erne er vi på mere sikker grund. 
Iværksætterne af de tidligste faser inden for tegl-
stenskatedralens opførelse, biskopperne Gisico, 
Peder Pagh og Niels Jonsen lod sig alle begrave i 
kirken, de to førstnævnte karakteristisk nok ved 
indgangene, hhv. i nord og formentlig i vest, 
mens den sidste blev begravet under en sort sten 
i omgangen, dvs. enten i et af sideskibene eller i 
klosterets korsgang syd for kirkebygningen. Et 
brud med traditionen og kendetegnende for sen-
middelalderens øgede tilbøjelighed til privatise-
ring var antagelig biskop Mogens Krafses valg 
af lejersted i det kapel, han selv lod opføre 1466 
ved kirkens nordside ud for 4. fag (s. 270-72). I 
katolicismens sidste dage synes også biskop Jens 
Andersen Beldenak at have forberedt en begra-
velse for sig selv i domkirken. Herpå tyder et 
o. 1529 forfattet †epitafium, han lod opsætte i 
koret til sin egen ihukommelse. Biskoppens 
skæbne blev dog en anden end den, han på dette 
tidspunkt kunne forudse, og supplerende vid-
nesbyrd om hans senere dramatiske livsbane fø-
jedes antagelig sidenhen til epitafiets oprindelige 
tekst. 

I årtierne op imod reformationen findes 
spredte oplysninger om begravelser i midtski-
bet, således for en enkelt repræsentant fra den 
fynske adel, Frederik Barbeck (Barsebek) til El-
ved og for udvalgte medlemmer af domkirkens 
gejstlighed, kannik Ivar Lauritsen, dekan Claus 
Andersen (Ulfeldt) samt kannik og domprovst 
Hans Urne. Ud fra kendskabet til middelalder-
lige adelsbegravelser i Odense er det tankevæk-
kende at konstatere, at den fynske adel tilsynela-
dende har foretrukket andre af byens kirker, 
særlig Vor Frue og S. Hans foruden Gråbrødre-
nes klosterkirke. Det samme gjaldt mht . en 
række medlemmer af kongehuset, således Erik 
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Klippings og kong Hans ' familier, der fik grave 
i sidstnævnte kirke. Vi må derfor tro, at dom-
kirken og klosteret i højere grad har repræsen-
teret et relativt lukket samfund ud mod omver-
denen. Hertil k o m de praktiske omstændighe-
der, hvor kontinuerlige byggearbejder i kirken 
gennem 13- og 1400'erne kan have motiveret 
velstående folk til at vælge deres begravelser an-
detsteds. 

Begravelser efter reformationen (fig. 743). Ind-
trykket af domkirkens ret isolerede status i for-
hold til den omgivende by forrykkes kun lidt 
i de første årtier efter reformationen. En konge-
lig forordning 20. jan. 1551 om betaling for be-
gravelser inde i kirken og på kirkegården tog i 
særlig grad sigte på at afhjælpe den brøstfæl-
dighed, der fandtes på sognekirkernes bygnin-
ger i Odense, men har næppe været møntet på 
domkirken.1 2 Det er tankevækkende, at Fyns 
første lutherske superintendent, Jørgen Jensen 
Sadolin, 1559 begravedes i Gråbrødre kirke, der 
siden 1539 havde sognekirkestatus. D o g skulle 
hans ligsten siden hen overføres til S. Knud, da 
klosterkirken dømtes til nedrivning ved be-
gyndelsen af 1800'erne. Efter Sadolins tid fandt 
samtlige stiftets biskopper indtil 1800'ernes be-
gyndelse deres gravpladser i domkirken på en-
kelte undtagelser nær (Hans Knudsen Vejle, 
Thomas Kingo og Christian Müller). 

Christian Ill's bisættelse 13. febr. 1559 i d o m -
kirkens kor eller skib var muligvis oprindelig 
påtænkt som værende af mere permanent karak-
ter og kunne ligesom begravelsen i Gråbrødre 
kirke af hans farbror og fætter, kongerne Hans 
og Christian II, opfattes som signal til et bevidst 
ønske om at gøre Odense til en kongelig be-
gravelsesby på linje med Roskilde. Men eventu-
elle forhåbninger herom blev definitivt bremset 
1578, da Frederik II lod sin faders lig overføre til 
den sjællandske domkirke. 

Når man ser bort fra den mulige placering af 
Christian Ill's grav i koret, er det markant, at de 
tidligste efterreformatoriske begravelser - for så 
vidt de kendes - alle er placerede i kirkens midt-
eller sideskibe. Ældst og samtidig østligst i 
midtskibet var dobbeltgraven for greverne af 
Hoya og Tecklenburg, der faldt i slaget ved 

Øksnebjerg 1535. Den drastiske ombygning af 
kirkens østende i 1580'erne åbnede imidlertid for 
nye begravelsesmuligheder under det sænkede 
korgulv (jfr. s. 308f.). Den tidligste begravelse 
her synes at have været borggreve Christoph 
von Dohnas 1584 i nærheden af korets 2. pille i 
syd. 

Fra dette tidspunkt begynder kilderne at flyde 
mere rigeligt, hvilket gør det muligt mere detal-
jeret at danne sig et indtryk af begravelsernes 
ejere, placering og udformning. Koret og side-
gangene hertil blev foretrukket af medlemmer 
fra adelsslægterne Akeleye, Norbye og Skov-
gaard, mens ægteparret Hans Mule og Maren 
Kotte antagelig begravedes foran kordøren. Til-
svarende attraktive pladser fandtes i midtskibet, 
hvor Hans Barnekow og Mette Oxe samt Lave 
Urne og Karen Bølle fik deres hvilesteder. Ka-
ren Bølle lå - ikke tilfældigt - placeret lige over 
for prædikestolen, der var en donation fra hen-
des nevø, Eiler Brockenhuus, til minde om m o -
steren (jfr. s. 577). På den anden side af midtski-
bet, nærmest prædikestolens opgang fik biskop 
Niels Jespersen (†1587) meget passende sin grav. 
Det skal også noteres, at en række fremtrædende 
medlemmer af byens rådsaristokrati endnu før 
1618, da domkirken radikalt ændrede status i ad-
ministrativ henseende, valgte den som deres 
gravkirke, således borgmestrene Jørgen Kotte 
og Sivert Pedersen; endvidere flere rådmænd, 
heriblandt Niels Olufsen Bager, søn af den 
mægtige Oluf Nielsen Bager. Tankevækkende 
nok foretrak førstnævnte således ligesom sin 
bror, magister Oluf Olufsen Bager, en anden 
begravelsesplads end den fædrene i Gråbrødre 
kirke. 

Da domkirken 1618 opnåede sognekirkestatus 
ved tildelingen af Gråbrødre kirkes sogn, nævn-
tes det i overvejelserne herom, at man derved 
vandt sig en velstående menighed, der samtidig 
kunne være potentielle købere af begravelser. 
Det gamle Gråbrødre sogn omfattede byens 
bedste kredse, borgmestre, rådmænd og det for-
nemste borgerskab tillige med »Medicis et Doc-
toribus«, dvs. stadens lærde stand (jfr. s. 81f.). 
Hertil føjede sig det praktiske hensyn, at man i 
domkirken slap for »den meget stor besvering 



702 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 



INDLEDNING 703 

(...) med begraffuelser«, som man havde i klo-
sterkirken, eftersom der i sidstnævnte straks 
blev fyldt med vand, når man gravede en alen 
eller halvanden ned i jorden. Som det præcisere-
des i forbindelse med nyordningen var domkir-
kens forsvar byens borgmestre og råd (jfr. 
s. 79). Netop denne status som »magistratskir-
ke« afspejlede sig markant i begravelserne, som 
i perioden frem til 1700'ernes anden halvdel kom 
til at r umme næsten alle borgmestre og råd-
mænd med deres familier. Enkelte af disse be-
klædte yderligere posten som kirkeværge, hvor-
for de i visse tilfælde opnåede fri begravelser.13 

Dette gjaldt bl.a. borgmester Augustus Mart -
felt, der 1756 belønnedes for det besvær, han 
havde haft i forbindelse med domkirkens ho-
vedreparation. 

I kirkens geografi afspejlede det sociale hie-
rarki sig både i stadepladsernes fordeling og i 
placeringen af begravelser, i visse tilfælde med et 
klart sammenfald, som det f. eks. var tilfældet 
med rådmand Jørgen Wichmand og borgmester 
Martfelt som før nævnt. De fik begge lejersted 
nær borgmestrenes og Magistratens stole i midt-
skibet og søndre sideskib. Borgmester Blan-
chenborgs begravelse smst. betegnedes endog 
som »borgmesterbegravelsen«. I øvrigt fordelte 
denne socialgruppes medlemmer sig over flere 
områder i kirken, med særlig prioritering af de 
mest fremtrædende arealer i kor og skib.14 Disse 
var samtidig de dyreste, som det klart specifi-
ceret kommer til udtryk i den odenseanske ver-
sion af Christian V's begravelsesforordning fra 
7. nov. 1682, dateret 15. jan. 1683. Heri fast-
sloges det, at nedsætning af to kister i hhv. koret 
og kirkens midtergang fra kordøren til døbefon-
ten i vest beløb sig til 100 rdl. i alt. I de to side-
gange regnedes fra det sted, hvor mands- og 
kvindestolene begyndte til enden af kirken, og 
betalingen var her kun 30 rdl. pr. kiste. Begra-
velser på kirkegården var indlysende nok til en 
helt anden pris, for første parts jord i nord og 
vest 4 rdl. for et stort lig med sten eller ramme 
og 2 rdl. uden dette tilbehør, mens der på kirke-

Fig. 562. Søndre sideskib, set m o d øst. Henrik Wich-
mann fot. 1996. - The south side-aisle, looking east. 

gårdens anden part i vest og syd afregnedes med 
det halve beløb (jfr. også s. 109).15 

Særligt udvalgte standsbegravelser, afsondret 
med et gitter fra den øvrige kirke eller udskilt 
som et tilbygget kapel, var forbeholdt adelens 
medlemmer. Allerede før 1620 synes begge 
domkirkens middelalderlige kapeller nedrevet 
(jfr. s. 270, 277), men o. 1626 indrettedes et 
gravkapel i nordre sideskibs østligste fag til af-
døde lensmand, Ebbe Munk til Fjellebro og 
hans hustru, Sidsel Høeg. I krypten herunder 
begravedes medlemmer af Podebusk (Putbus)-
slægten. 1632 fik lensmanden på Odensegård, 
Henning Valkendorf tilladelse til at opføre et 
selvstændigt kapel på kirkens nordside, tæt ved 
det sted, hvor Mogens Krafses kapel havde lig-
get (jfr. s. 299-304). 1677 tilskødedes kapellet 
dog til landdrost, friherre Frederik von Vitting-
hof til Eskebjerg (Scheelenborg), gift med en 
halvsøster til Henning Valkendorfs tredje hu-
stru, Margrethe Blome. Ved ejerskiftet blev Val-
kendorffamiliens kister henvist til den underlig-
gende gravkrypt. Gennem et tilsvarende mage-
skifte, her dog med biskop Thomas Kingo, der 
oprindelig til sig selv havde udset sig sin for-
gænger, Jacob Madsens gravsted, erhvervede 
Anna Rumohr 1699 søndre sideskibs østligste 
fag. På dette sted indrettedes et overdådigt ud-
smykket begravelseskapel for hende selv, gema-
len, Hans Ahlefeldt til Glorup og deres eneste 
søn, Christian Ahlefeldt; endvidere for Hans 
Ahlefeldts første hustru, Catharina Sehested, en 
søster til Frederik von Vittinghofs hustru, Eleo-
nora Maria Sehested. 

I sideskibets modsatte ende, ved kirkens syd-
vestligste hjørne placeredes i de samme år endnu 
en adelsbegravelse, dog af langt mindre pran-
gende omfang, for Anne Brahe, datter af Preben 
Brahe til Hvedholm og søster til den for sin lær-
dom så navnkundige Karen Brahe. Et gitter-
værk omkring en enkel marmortavle fuldendte 
hele udstyret. 

Foruden ved konkrete begravelser benyttedes 
domkirken jævnligt i 1600'erne til adelige bisæt-
telser. Den fynske adel, hvoraf flere havde ejen-
d o m m e i byen eller samledes i »Adelens gård« 
på kirkegårdens nordside (s. 98), valgte gerne 
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domkirken som ramme om deres ligbegængel-
ser, selvom det blivende gravsted måske skulle 
være i en helt anden kirke.16 I visse tilfælde rej-
stes et lighus eller en katafalk over kisten, dvs. 
en bårehimmel af stof, udspændt mellem fire 
træstolper,17 ligesom begravelsesfanerne fra lig-
processionen lejlighedsvis ophængtes i kirke-
rummet nær gravstedet. 

Enkelte fyrstelige bisættelser fandt også sted 
inden for samme tidsrum. Således gennemførtes 
midt under kejserkrigen begravelsen af Frederik 
Christian, søn af Christian IV og Kirsten Munk 
(11. okt. 1627). Kisten førtes siden hen til Ros-
kilde domkirke.1 8 23. juli 1658 - nu, mens sven-
skekrigene rasede - gravlagdes hans mor og sø-
steren, Sophie Elisabeth (Pentz), sammesteds 
ved en højtidelighed, arrangeret med stor pragt 
af datteren Leonora Christine og svigersønnerne 
- må vi tro - som en bevidst politisk demonstra-
tion. Sigende nok nægtede Fyns biskop, Laurids 
Jacobsen Hindsholm at medvirke ved den kirke-
lige højtidelighed, selvom han fik »stor Wrede« 
derfor.19 Fem år senere, 1663, var domkirken til-
lige ramme om en mindeceremoni for rigsgreve 
Christian Rantzau, hvis lig fra København via 
Fyn overførtes til familiebegravelsen i Itzehoe.20 

Hvorvidt også Christian IV's og Kirsten Munks 
svigersøn, Hannibal Sehested (†1666 i Paris) skal 
tælles blandt de fo rnemme personer, hvis kiste 
midlertidigt eller permanent indsattes i kirken, 
herom kan der dog kun gisnes (s. 713). 

Fra de urolige år under svenskekrigene rum-
mede domkirken i øvrigt flere minder, både for 
faldne officerer (jfr. s. 799f) og for overlevende 
krigshelte, heriblandt den førnævnte general-
løjtnant Hans Ahlefeldt. 

Domkirkens egne embedsmænd havde ikke 
særligt udpegede gravsteder og synes ligesom 
byens øvrige standspersoner at have valgt deres 
begravelser efter samme principper som rådsari-
stokratiet, dvs. der hvor gunstige pladser bød 
sig til. For biskopperne var koret, de tilstødende 

Fig. 563. Plan over epitafiernes placering før hoved-
restaureringen (s. 710). Tegning af J. D. Herholdt 
1872. NM. - Plan of the site of the wall monuments before 
the main restoration. 

sidegange, tværgangen vest for korskranken og 
midtskibet foretrukne arealer, mens kirkens 
præster, stiftsprovster og kapellaner så vidt vi-
des fortrinsvis lejrede sig i sideskibene. En und-
tagelse var dog stiftsprovst Ludvig Stoud, der 
1699 ophøjedes til biskop over Christianssands 
stift, men inden da til sin familie havde sikret sig 
et gravsted i korets nordside. Endvidere stifts-
provst Mathias Andersen Bloch, der med sin fa-
milie fik mulighed for at genbruge Christoph 
von Dohnas gamle begravelse i koret, ganske 
nær ved »communionssædet«, hans gamle em-
bedsplads i skriftestolen. En række af domkir-
kens mere underordnede embedsmænd som 
klokkere og en organist fandt hvile i våbenhu-
set. 

Den lærde stand, dvs. rektorer, professorer 
og lærere ved Gymnasiet og Latinskolen samt 
byens læger og apotekere demonstrerede for en 
dels vedkommende deres selvbevidsthed (og 
økonomiske formåen) ved at vælge de for-
nemme pladser i koret, dettes sidegange og 
midtskibet. Det gælder således professorerne 
Lauritz Luja og Knud Landorph, der begge blev 
begravet i koret, mens professorerne Lorentz 
Edinger og Elias Naur kom til at ligge i sidegan-
gen syd herfor. De for Odenses historie så cen-
trale skikkelser, antikvarerne, professor Thomas 
Bircherod og hans søn, landsdommer Jacob Bir-
cherod, var begge nedsat i den første begravelse 
i midtskibets sydside, mens Thomas Bircherods 
ældre broder, biskop i Aalborg stift, Jens Bir-
cherod, begravedes i søndre sideskibs 1. fag, lige 
uden for gitteret foran Ahlefeldts kapel. 

Når man netop i søndre sideskibs tre østligste 
fag fandt Edingers, Naurs og Jens Bircherods 
grave, lader det sig antagelig også forklare ud 
fra de familiebånd, der knyttede disse personer 
sammen.2 1 Således var her en række begravelser 
for velstående borgere, alle med mere eller min-
dre direkte tilknytning til den magtfulde See-
bladfamilie (s. 882f., 945). Tilsvarende slægtsfor-
bindelser dikterede også placeringen af begra-
velser andre steder i kirken, jfr . s. 901, 904, 906. 

Som et alternativ til de private arvebegravel-
ser fandt en lang række personer deres sidste 
hvilested i kirkens egne begravelser, vigtigst den 
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åbne begravelse under korets 1. fag, eller man 
overtog ældre gravkrypter, efter at de forrige 
ejere var ophørt med betalingen hertil. 

Oversigt over de bevarede gravminder (fig. 564, 
606 og 663). I betragtning af det store opbud af 
standspersoner og veldædige borgere, hvis ki-
ster siden anden halvdel af 1500'erne gradvist 
fyldte kirkens undergrund, kunne man i selve 
kirkerummet have forventet en tilsvarende rig 
tilstedeværelse af epitafier, mindetavler og grav-
sten. Det er dog ikke tilfældet, hvis man alene 
betragter den nuværende beholdning. Denne re-
præsenterer imidlertid kun en mindre del af det 
oprindelige udvalg, som skal omtales mere ud-
førligt nedenfor. 

For de bevarede renæssanceepitafiers ved-
kommende er højdepunkterne de fra †Grå-
brødre kirke overførte mindesmærker for kong 
Hans, dronning Christine og prins Frans, mens 
borggreve Christoph von Dohnas væggrav-
mæle af den nederlandske Cornelis Floris-elev, 
Wilhelm van den Blocke, erstatter savnet af et 
eventuelt planlagt monumen t for Christian III. 
Samtidigt hermed, men kun bevaret som et 
fragment, er det usædvanlige mindesmærke, 
udført i forgyldte kobberplader for Gert Rant-
zau, der dog som de førstnævnte er en sekundær 
tilføjelse til domkirkens gravmindebestand. 

Fra tærsklen til 1600'erne stammer det bema-
lede vægepitafium over Margrethe Skovgaard, 
signeret af den såkaldte Odense monogramist , 
der muligvis kan identificeres med Jørgen Sten-
hugger. Bruskbarokken er både i en tidlig og 
mere fuldt udviklet form repræsenteret ved de 
store udhugne vægepitafier for Ebbe Munk, 
Jørgen Mortensen Krag, Hans Nielsen Chulen-
brun, Hans Mikkelsen, Thomas Brodersen Ris-
brich og Anna Hasebart, hvoraf flertallet er 
smykket med malerier. Kun i et enkelt tilfælde, 
borgmester Chulenbruns epitafium, er i kil-
derne omtalt mesteren for det bibelske hoved-
maleri og de små fine portrætter, nemlig Hans 
Schütte, der også er tilskrevet malerierne på 
domkirkens tidligere altertavle. Men Schütte 
har antagelig leveret flere af de ovennævnte por-
trætter, måske sammen med en anden lokal kol-
lega, Jochum Madsen Brock. Altertavlens anden 

ophavsmand, billedhuggeren Anders Mor ten-
sen, har med sit karakteristiske formsprog 
utvivlsomt præget skulpturudsmykningen på en 
række af epitafierne, først og fremmest Hans 
Mikkelsens epitafium, men intet arkivalsk ken-
des herom. Hvad angår de øvrige portrætma-
lerier og figurskulpturer, alle af høj kvalitet, er 
der fremdeles åbent for gisninger blandt det ud-
valg af odenseanske maler- og billedhugger-
navne, som kendes fra 1600'erne og begyndel-
sen af 1700'erne. Det gælder ikke mindst for det 
store epitafium over stiftsskriver Rasmus An-
dersen og de to malerier af Korsnedtagelsen og 
Gravlæggelsen, antagelig løsrevne dele af †epita-
fier over en nu ukendt person. 

Den internationale barok er i domkirken re-
præsenteret ved to pragtepitafier for hhv. famili-
erne von Vittinghof og Ahlefeldt, begge (om-
end kun dokumenteret i sidstnævnte tilfælde) 
værker af den nederlandske mester, Thomas 
Quellinus, der også udførte portrætepitafiet for 
biskop Kingo i Fraugde kirke. 

De bevarede epitafier og mindetavler fra sid-
ste del af 1600'erne og fra hele det følgende år-
hundrede er præget af en større enkelhed. Oftest 
er det alene skrifttavler, hvor de reliefhugne eller 
fordybede tekstlinjer udgør den vigtigste ud-
smykning, mens enkelheden blot brydes af vå-
benskjolde og plantedekorationer eller anden 
udsmykning. Antagelig ser man her en indfly-
delse fra Christian V's strenge begravelsesfor-
ordninger fra 1682 (1683), der kun tillod opsæt-
telse af epitafier med inskriptioner »og ey nogen 
Contrafej« og til en sum på højest 300 rdl.,5 -
for almindelige borgere, vel at mærke, eftersom 
det altid var muligt at dispensere fra reglerne, 
når der var tale om særlige rangspersoner eller 
hæderfulde afdøde. Også når det gjaldt kisternes 
udstyr, fandtes tilsvarende »luksusforordnin-
ger« mod ødselt og overflødigt begravelsesud-
styr. Selvom reglerne vogtedes nidkært, hvilket 
en række retssager vidner om,2 2 kunne der dog 
gives særlig dispensation efter forudgående an-
søgning. Således opnåede boet efter salig frøken 
Ernst 1783 en kongelig tilladelse til at lade af-
dødes yderkiste betrække med ruskind (jfr. 
s. 910). 
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Når det gælder udvalget af bevarede gravsten 
i domkirken, er repræsentationen langt mindre. 
Kun syv sten er bevaret fra tiden før 1753, 
hvoraf den ældste fra 1559 (Jørgen Jensen Sado-
lins) er overflyttet fra †Gråbrødre kirke. Denne 
tilskrives en fynsk, muligvis odenseansk efter-
følger af Morten Busserts manér. Af de yngre 
ligsten, hvoraf Gert Rantzaus også stammer fra 
klosterkirken, hævder sig navnlig biskop Hans 
Mikkelsens (af sort kalksten) i kraft af sin stør-
relse og den blomstrende indskrift på latin og 
græsk. 

Domkirkens gravminder og renoveringen 1748-54. 
Netop den påfaldende mangel på bevarede ældre 
gravminder afspejler med al tydelighed følgerne 
af den hovedistandsættelse, som Frederik V's 
besøg 1748 gav anledning til (jfr. s. 312f. og 
416f.). Det er tidligere blevet omtalt, hvordan 
der i det kongelige reskript af 27. maj 1748 alene 
anbefaledes en istandsættelse med forgyldning, 
maling og deslige af domkirkens vigtigste in-
ventarstykker og af epitafierne, der karakteri-
seredes som »meget forfaldne«.23 Allerede ved 
de efterfølgende synsforretninger, afsluttet i no-
vember s.å., gik man dog videre og pegede på 
en række nødvendige bygningsmæssige mang-
ler, herunder behovet for et nyt kirkegulv af 
Flensborgsten.6 På samme måde skulle planerne 
om en nødtørf t ig reparation af pulpiturerne i lø-
bet af de følgende par år k o m m e til at vige for et 
projekt til en langt mere gennemgribende for-
nyelse af hele inventaret. Et tilsvarende radikalt 
initiativ ud over de oprindelige kongelige direk-
tiver angik kirkens gravminder, der uvægerligt 
måtte berøres af gulvets og væggenes renove-
ring. Foråret 1752 gjorde Magistraten status 
over det hidtil udførte arbejde, heriblandt re-
parationen af såvel de murede krypter som 
muldbegravelserne under mands- og kvindesto-
lene. Mht . fornyelsen af kirkens gulvbelægning 
ønskede man, at hele gulvet skulle belægges 
med fliser, eftersom »de forefindende mange 
Ligstene i Gulvet vil gjøre et temmelig Skaar i 
Kirkens Zirat«. Stenene var dels af forskellige 
farver og dimensioner, slidte og ukendelige, 
»fra catholske Tider af«, dels passede de ofte 
dårligt til størrelsen af begravelsen under dem, 

ligesom nogle var så dybt udhuggede »med 
gammeldags Posturer« eller så højt placerede, at 
man let kunne k o m m e til at snuble over dem. 
Hertil føjedes det - som man åbenbart mente -
overbevisende argument, at en tilsvarende flise-
belægning »i Kiöbenhavns Kirker findes ordi-
neret«. Der må her antagelig sigtes til den store 
renovering af hovedstadens kirker efter bybran-
den 1728, da de mange ødelagte ligsten af nød-
vendige grunde måtte udskiftes med nye fliser, 
dvs. med en ganske anden motivering end den 
aktuelle i Odense. Af de nye fliser skulle de mid-
terste over de respektive begravelser forsynes 
med nummer og ejernavn »til Efterretning for 
alle Vedkommende«. 

Forelagt den drastiske plan rejste Stiftsøvrig-
heden dog indvendinger. Som fremhævet af bi-
skop Christian Ramus i et brev 4. maj 1752 til 
s t if tamtmanden, Christian Rantzau, burde man 
omgås de dødes gravsteder med »megen Ø m -
hed og Forsigtighed«.24 Derfor kunne man ikke 
følge Magistratens forslag i ét og alt og anbe-
falede alene kassation af to typer gravsten: de af 
tidens ælde sønderslagne og fordærvede samt 
de, der var flyttede fra deres oprindelige plads 
og således var hjemfaldne efter loven. Der imod 
måtte Magistraten forhandle om de gravsteder 
(med tilhørende sten), hvortil arvinger endnu 
fandtes i live, ligesom man skulle skåne de be-
gravelser, til hvis vedligeholdelse kirken havde 
modtaget pengemidler. Hermed afvistes en kas-
sation alene ud fra snævre æstetiske eller prakti-
ske hensyn. Stiftsøvrighedens indstilling fulgtes 
på dette punkt i ét og alt af den kongelige reso-
lution af 9. juni 1752.25 

Virkeligheden blev imidlertid en ganske an-
den. I sin nidkærhed efter at omdanne domkir -
ken til en af de »zirligste og bekvemmeste« kir-
ker i landet lod man mere end 100 ligsten enten 
helt kassere eller afslibe og omhugge med nye 
indskrifter samt indhugget eller påmalet n u m -
merering. Af den specifikation på i alt 57 sten, 
som »blev ansete for at være St. Knuds Kirke 
hjemfaldne og dens Eiendom«, undgik alene 
fem(!) den totale ødelæggelse, heraf tre gravsten 
for hhv. biskopperne Hans Mikkelsen og Jacob 
Lodberg samt vicebiskop Rudolph Moth . 17 
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Fig. 565. Interiør m o d øst. Farvelagt tegning af H. C.Jensen 1832. S. Knuds kirke. - Interior looking east. 

sten og en flise erstattedes af andre, forsynet 
med et summarisk - undertiden fejlagtigt - ud-
tog af den ældre gravskrift, omend kun på 
dansk. Derudover nyudførtes en stribe ano-
nyme markeringssten, der alene var forsynet 
med årstallet 1753 og påskriften »R«, antagelig 
for »renovatum« (fornyet) samt et nummer , der 
refererede til begravelsens rækkefølge i en til-
hørende fortegnelse (se ndf.). Som det fremgår 

af fig. 295, 477 og 565 ordnedes de renoverede 
gravsten i koret og midtskibet i to sirlige rækker 
mellem hhv. korstolene og de faste stolestader. 

Også epitafierne blev som nævnt berørt af re-
noveringen, selvom man for deres vedkom-
mende tilsyneladende gik mindre drastisk til 
værks. Alligevel taler inventariets nøgterne ind-
førsler af henlagte sager deres tydelige sprog. På 
lofterne over konsistoriet og Valkendorfs kapel 
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Fig. 566. Mindekapel for Knud den Hellige i nordre 
sideskibs østende. Tegning af Johan Hanck 1833. LA 
Fyn. - Memorial chapel for St. Canute in the eastern part 
of the northern side-aisle. 

fandtes deponeret mere end 100 stumper af 
gamle epitafier, foruden syv (vel hele) stykker 
og fire faner. Alt blev afhændet på auktion, ho-
vedparten på den tidligere omtalte (s. 418), af-
holdt 26. sept. 1758. De bevarede monumenter 
blev repareret og nyopmalet . Herudover udfør-
tes på nord- og sydvæggene forgyldte stuk- eller 
gipsrammer omkring de store mindetavler. For 
at opnå ensretning og symmetri synes man end-
og at have opsat et antal »blinde epitafier« (jfr. 
fig. 235, 477 og 565).26 Til hele denne herlighed 
henviste strofen: »Se hvilke Epitaphier i Gyps 
og gylden Ramme« i Kong Knuds tale for den 
moderniserede kirke 1754 (jfr. s. 634, note 32). 

Begravelser o. 1800. I de næstfølgende årtier ef-
ter hovedistandsættelsen fortsatte begravelserne 
inde i kirken, omend i et væsentlig reduceret 
omfang i forhold til gravlægning på kirkegår-
den. På samme måde faldt antallet af m o n u m e n -
tale epitafier og gravsten markant. Blandt de se-
nest t i lkomne skal nævnes monumenterne over 
en af kirkens velgørere, købmand Peter Eil-

schou og hustru. En ændring i begravelsesskik-
kene afspejles endvidere i den systematiske op-
fyldning af de mange begravelser i kirkegulvet, 
indledt i 1780'erne og videreført langt ind i det 
følgende århundrede i kølvandet på de regel-
mæssigt tilbagevendende reparationer, når gul-
vet var sunket. 1818 anbefaledes det dog, at op-
fyldninger ikke skete med jord på grund af fug t -
problemer, men at gravene snarere overhvælve-
des og tilmuredes, så gulvet kunne lægges på 
uden derefter at synke.27 Officielt markerede 
vedtægten af 22. febr. 1805 dog en definitiv af-
slutning på oprettelsen af nye begravelser i kir-
kerummet . 

En særlig undtagelse fra denne regel forekom 
imidlertid få dage før denne dato ved overførs-
len af en blykiste, indeholdende levnene af de 
netop optagne kongelige skeletter fra koret i den 
nedrivningsdømte Gråbrødre kirke. Blykisten 
med ligene af kongerne Hans og Christian II, 
dronning Christine og prins Frans, foruden et 
par ukendte individer, måske Erik Klippings 
døtre, fik først en interimistisk plads på gulvet i 
søndre sideskib. 1817 indrettedes, på initiativ af 
Fyns guvernør, prins Christian Frederik, en re-
gulær indhegnet gravplads ved den lille dør i 
søndre sideskibs vestende. Mindetavlerne over 
kong Hans, dronning Christine og prins Frans 
placeredes umiddelbart ved den murede grav, 
hvor de førstnævnte fire kongelige personer 
nedsattes i nye fyrrekister. Et tilsvarende konge-
ligt gravkapel (fig. 566) etableredes 1833-34 til 
de to nyfundne helgenskrin for Knud den Hel-
lige og (antagelig) hans bror, Benedikt, i d o m -
kirkens diametralt modsatte hjørne, det tidligere 
kapel for Ebbe Munk i nordre sideskibs østligste 
fag (s. 449). 

Herholdts restaurering og gravminderne. D o m -
kirkens anden store istandsættelse inden for tids-
rummet 1868-75, måtte nødvendigvis også be-
røre gravminderne i forbindelse med bygnings-
reparationer af rummets vægge og gulve (jfr. 
også s. 321f. og 418f.). I de første faser koncen-
treredes arbejdet om kirkens ydre og den o m -
givende kirkegård. I den forbindelse drøftedes 
endog nedrivningen af Valkendorfs kapel som 
en mulighed (jfr. s. 340). En mere detaljeret plan 
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for istandsættelsen af det indre, herunder af epi-
tafier og gravsten, forelå først 4. marts 1872 fra 
Herholdts hånd med en tilhørende plan og op-
stalt af kirkens 33 epitafier (fig. 563-64), frareg-
net de to pragtmonumenter for Vittinghof- og 
Ahlefeldtfamilierne. Hovedparten af epitafierne 
foresloges bibeholdt - efter istandsættelse - på 
de oprindelige pladser, forudsat at det var til-
strækkelig sikkert og ikke forstyrrede kirkens 
farver. Tre skønnedes imidlertid så beskadigede, 
at de foresloges erstattet med simple mindesten 
med indskrifter (epitafierne over Hans Mikkel-
sen, Ebbe Munk og baron Vittinghof). Kultus-
ministeriet godkendte Herholdts planer, men 
tog dog visse forbehold. Det gjaldt for de o m -
talte tre monumenter , der - som påpeget af 
J. J. A. Worsaae - med nogen forbedring ud-
mærket kunne bevares. De midlertidigt opbe-
varede kister i Valkendorfs kapel, heriblandt ki-
sterne med de formodede levn af Erik Klippings 
to døtre samt med de formodede levn af Kirsten 
Munk og hendes datter, grevinde Pentz, anbe-
faledes om nødvendigt flyttet, hvor imod begra-
velsespladsen for kong Hans og dennes familie 
skulle forblive urørt . Hvad angår ligstenene, 
skulle alle sten - ikke blot de ældre fra tiden før 
1753 - bevares, hvis de havde afbildninger eller 
indskrifter, men ikke nødvendigvis på den eksi-
sterende plads. De øvrige sten, der kun bar års-
tallet 1753 og et nummer , kunne kasseres. I den 
forbindelse anbefaledes det at udføre en forteg-
nelse med tilhørende grundplan over ligstenene. 
En sådan kendes dog ikke.28 Ved restaureringen 
flyttedes hovedparten af af gravstenene foruden 
en mindre del af epitafierne, således at flere her-
med for stedse mistede tilknytningen til det op-
rindelige begravelsessted. Et stort materiale af 
kasserede gravsten genanvendtes under de faste 
stolestader (fig. 679). For at f remhæve de store 
mindetavler på ydervæggene valgte Herholdt at 
lade dem indramme af en cementkant. 

Kryptens genopdagelse og retablering 1873-
75 nødsagede de implicerede myndigheder til at 
revidere planerne, idet samtlige begravelser un-
der det daværende korgulv måtte sløjfes. Samti-
dig valgte man at samle såvel helgenskrinene 
som de øvrige kongelige kister og gravminder i 

den renoverede krypt, der hermed fik status af 
et særligt kongeligt gravkapel. 1883 føjedes de 
jordiske rester af dronning Elisabeth og prins 
Hans til. 

Tiden efter hovedrestaureringen har ikke i 
væsentlig grad ændret ved gravmindernes sta-
tus, når der ses bort fra lejlighedsvise restaure-
ringer af udvalgte monumenter . Udgravninger i 
kirkens gulv i forbindelse med diverse installa-
tionsarbejder har kun bragt punktvise oplysnin-
ger om begravelserne under kirkegulvet (jfr. 
s. 348f., 356). Ej heller udgravningerne under 
C. G. Schultz' ledelse 1946-47 (jfr. s. 150f. og fig. 
66) bragte væsentligt nyt i denne forbindelse. 
Ved udskiftningen af gulvet i midtskibets sto-
lestader 1984 registreredes kasserede markerings-
sten fra 1753 samt enkelte fragmenter af ældre 
sten, der dog ikke lod sig identificere (jfr. s. 814). 

M I D D E L A L D E R L I G E B E G R A V E L S E R 

Som anført s. 106 er et antal middelalderlige 
grave fremdraget øst for kirken (fig. 24, 25 og 
151). I den ældste lå et skelet, placeret tæt op 
mod resterne af et planlagt †kor af frådsten 
(s. 175). Endvidere fandtes en række murede 
grave, antagelig fra 1200'erne, der til dels var 
borttaget i forbindelse med etableringen af fun-
damenterne til det projekterede omgangskor 
(s. 232). En monstransprydet teglsten på nord-
facadens 4. støttepille fra vest har muligvis været 
opsat til markering af en betydningsfuld grav 
(s. 203). Når man ser bort fra de kongelige grave 
(s. 724), er der imidlertid hverken påvist mid-
delalderlige begravelser eller gravfund fra d o m -
kirkens indre. Hverken ved C. G. Schultz' ud-
gravninger 1946-47 eller i tilknytning til skif-
tende gravninger i kirkegulvet i forbindelse med 
fornyelse af kirkens varmeanlæg fandtes spor af 
begravelser, der med sikkerhed kunne henføres 
til domkirkens middelalderlige historie (s. 150ff., 
356f.). Enkelte gejstlige begravelser, placeret i 
midtskibet, ved kirkens indgange eller i Mogens 
Krafses kapel, er nævnt i de skriftlige kilder. 
Vedr. disse grave, der var forsynet med nu for-
svundne mindetavler eller ligsten, jfr . †epitafier 
s. 791 og †gravsten s. 814. 



KONGELIGE BEGRAVELSER 
OG GRAVMONUMENTER 

NOTER s. 928 

Ved siden af klosterkirkerne i Ringsted og Sorø og 
domkirken i Roskilde hævder S. Knuds kirke sig som 
en af landets vigtigste kongelige gravkirker. Inden for 
t idsrummet 1095-1883 fik ikke mindre end fire kon-
ger (Knud den Hellige, Erik Lam, Hans og Christian 
II) og tre dronninger eller kongelige hustruer (Chri-
stine, Elisabeth og Kirsten Munk) deres sidste hvile-
sted her. Dertil k o m m e r en række personer af fyr -
stelig afstamning, hvoriblandt antagelig kan tælles 
seks kongebørn (Benedikt, søn af Svend Estridsen; 
Cathrine og Elisabeth, døtre af Erik Klipping; Frans, 
søn af Hans; Hans, søn af Christian II og Sophie Eli-
sabeth, datter af Christian IV). 

Som udførl igt omtalt under beskrivelsen af helgen-
skrinene (s. 424-58), blev domkirken allerede 1095 
r a m m e om en kongelig begravelse, da Knud den Hel-
liges lig overførtes fra †S. Albani kirke til en stenkiste 
i den nyindrettede krypt; rester af frådstensmurværk i 
krypten kan muligvis hidrøre fra et podium for denne 
kiste eller sarkofag (s. 714). Efter kongens helgenkå-
ring 1100 og etableringen af en kult ved det nyopret -
tede benediktinerkloster omkr ing hans person og 
måske også omkr ing hans yngre bror, Benedikt 
(s. 76f.), kunne man have forventet, at dette sted 
skulle indtage en særlig status som foretrukken grav-
kirke for Svend Estridsens sønner og deres slægt i 
lighed med klosterkirken i Ringsted, der både skulle 
k o m m e til at r u m m e Knud Lavards helgenlevninger 
og gravene for Valdemar I og hans ef terkommere. To 
af Knud den Helliges nærmeste efterfølgere, Erik 
Ejegod og Niels, skænkede som nævnt (s. 75f.) flere 
privilegier til Knudsklosteret. Hvorvid t dette skete i 
forventning om en k o m m e n d e gravplads i kirken, 
he rom er kilderne dog tavse. Begge skulle da også 
blive begravet f jernt fra Odense og i umiddelbar nær-
hed af deres døds- eller drabssted, hhv. på Cypern og 
i Slesvig domkirke. Der imod ved vi, at Erik Lam, 
der var søn af Erik Ejegods datter Ragnhild, og som 
havde videreført sin bedstefars velgerninger over for 
Knudsbrødrene, 1146 blev begravet i Odense efter at 
være indtrådt i munkenes orden. Få årtier senere 
valgte et andet medlem af kongeslægten ligeledes 
domkirken som sit begravelsessted, nemlig Knud 
Pritzlavsen. Fyrsten som var søn af Knud Lavards 
datter, Cathrine, bestemte sig 1183 for et lejersted ud 
for Vor Frue alter, ligesom han skal have ytret ønske 
om at blive m u n k ved klosteret. Der kendes i øvrigt 
intet konkret , hverken til denne eller den førnævnte 
grav (s. 714). 

Også Erik Klipping ønskede at lade sig begrave i 
Odense, dog ikke i Knudskirken, men i det af ham 
selv 1279 stiftede Gråbrødrekloster. Siden lod han 
sine to døtre Cathrine og Elisabeth, begge døde 1283, 
begrave her. Levn af de to prinsesser er muligvis 
blandt de skeletfragmenter, der 1804 under forbere-
delserne til nedrivningen af Gråbrødre kirke blev ud-
taget af en muret begravelse i alterbordet og 1805 
overførtes til domkirken (jfr. s. 715 og ndf.). Selv 
k o m kongen imidlertid til at hvile i Viborg domkirke 
efter drabet i Finderup lade 1286. 

1805 overflyttedes på samme måde de jordiske levn 
af kong Hans (†1513), dronning Christine (†1521), 
prins Frans (†1511) og kong Christian II (†1559) fra 
klosterkirken til S. Knuds kirke tillige med mindetav-
len over prins Frans. 1815 føjedes kong Hans ' store 
kalkstenstavle til den nyindrettede kongelige begra-
velsesplads, der efter hovedrestaureringen 1875 flyt-
tedes til østenden af kryptens nordre sideskib. 1883 
indrettedes sammesteds yderligere grave for Chr i -
stian II's dronning Elisabeth (†1526) og kongeparrets 
ældste søn, prins Hans (†1532), begge overført fra 
S. Peters klosterkirke i Gent. Østenden af krypten fik 
dermed karakter af et »mausolæum« for kong Hans 
og hans nærmeste familie. I det følgende omtales 
disse grave med deres indhold af skeletter og de til-
hørende mindesmærker (s. 717). 

O m e n d det ikke skulle sætte sig blivende spor 
blandt domkirkens gravminder, skal det nævnes, at 
Christian III 13. februar 1559 blev bisat i S .Knuds 
kirke efter nytårsdag samme år at være hensovet på 
Koldinghus. Selvom kongens lig knap 20 år senere, 
1578, overførtes til Helligtrekongerskapel i Roskilde 
domkirke (DK KbhAmt 1852), f remgår det ikke sik-
kert, om dette havde været hensigten fra første færd. 
Det kan ikke ganske udelukkes, at Christian III selv, 
hans enke, dronning Dorothea, eller efterfølgeren, 
Frederik II, oprindelig havde påtænkt en permanent 
begravelse i Odense domkirke, gravkirken for Dan-
marks eneste kongehelgen og dermed en passende 
begravelsesplads for landets første lutherske monark . 
Christian Ill's iver efter - umiddelbart før sin død - at 
udstyre domkirken med et tårn som et særligt vær-
dighedstegn (jfr. s. 283) lader sig muligvis tolke i 
samme retning. 10 jan. 1559 fastslog Frederik II, at 
han agtede at lade sin fader begrave i S. Knuds kirke 
og befalede i samme anledning, at man skulle finde et 
egnet sted til begravelsen, enten i koret eller skibet, 
ligesom der i samme anledning skulle skaffes mure r -



Fig. 567. Plan af krypten 1883 med angivelse af de kongelige gravsten (nr. 1-4) og den planlagte placering af 
gravstenene for Christian II, dronning Elisabeth og prins Hans (nr. 4-6). 1:200. Tegning af Vilh. Petersen. Ebbe 
Lehn Petersens arkiv. - Plan of the crypt with indication of the royal tombstones (nos. 1-6). 

mestre, kalk, sten og andet.29 Dette kunne måske tyde 
på, at der var planer om at indrette en mere perma-
nent gravplads til den kongelige kiste enten i koret, i 
den endnu eksisterende krypt derunder eller i skibet. 
Christian Ill's »begravelse« (sepultura) i domkirken 
er nævnt i Cornelius Hamsfor t den ældres historiske 
optegnelser, dog uden nærmere beskrivelse.30 

Som nævnt i indledningen gennemførtes i 
1600'erne en række fyrstelige bisættelser i domkir -

ken, deriblandt af Christian IV's søn Frederik Chri -
stian (†1627). Konkrete levn heraf var antagelig ki-
sterne for Christian IV's datter, Sophie Elisabeth 
(Pentz, †1657) og hans anden hustru, Kirsten M u n k 
(†1658) (s. 742). En kilde fra 1700'erne nævner, at 
også kongens svigersøn, Hannibal Sehested, der 
23. sept. 1666 var død i Paris, begravedes i domkirken 
efter først at være blevet balsameret, men intet sik-
kert vides herom.3 1 

KONGELIGE BEGRAVELSER 

Danmarks Kirker, Odense 

713 
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Knud den Helliges sarkofag(?) Ved undersøgelsen 
1946 af frådstenskryptens rester konstateredes i 
østenden af den ældste krypts hovedrum re-
sterne af et podium af frådsten, der af udgra-
veren tolkedes som levn af den i Ælnoths krøn-
nike omtalte stenkiste, hvortil kong Knuds jo r -
diske rester overførtes ved den højtidelige eleva-
tio i foråret 1095 (s. 162, 425, fig. 66, 72). Det 
omtalte murværk, der lå i rummets øst-vestlige 
midterakse, kan med rimelighed opfattes som 
den vestlige halvdel af stenkistens sokkel, der i 
givet fald var ca. 93 cm bred ved vestenden og 
udformet med skråt affasede, let konvergerende 
langsider. Ca. 85 cm fra vestgavlen var denne 
sokkel bortgravet ved nedlægning af fundamen-
terne til 1400-talskryptens midterste fripille. 
Højden androg ca. 17 cm over mørtelgulvet. 

Over sokkelskiftet fandtes levn af en firkantet 
muret , uidentificeret indretning af munkesten, 
hvoraf fremgår, at stenkisten er blevet fjernet 
inden opførelsen af den nuværende krypt. 

Erik Lams grav. Som nævnt s. 76f. modtog 
Knudsklosteret forskellige privilegier inden for 
Erik Lams regeringstid (1137-46). Tilsynela-
dende kort før sin død valgte kongen, der ifølge 
Saxo var født på Fyn,32 at aflægge sin værdighed 
og indtræde i Odensemunkenes orden.33 De 
nærmere omstændigheder omkring denne begi-
venhed kendes ikke sikkert. Saxo angiver syg-
dom som årsagen til det drastiske skridt, men 
politiske bevæggrunde kan have været lige så 
tungtvejende.3 4 

Kongen døde i Odense 27. aug. 1146. Hver-
ken gravens placering eller udformning er 
nævnt i de ældre kilder.35 Først i begyndelsen af 
1800'erne omtales en tradition, ifølge hvilken 
Erik Lam lå begravet i søndre sideskibs vestende 
nær den lille sidedør. Dette sted udpegedes 1805 
som særligt velegnet, da kong Hans ' og hans 
slægtninges lig efter overførslen fra †Gråbrødre 
kirke skulle genplaceres i S. Knuds kirke, j fr . 
s. 721.36 

Erik Lam må oprindelig være blevet begravet 
enten i frådstenskirken eller på kirkegården. I 
betragtning af kongens høje værdighed og hans 
velgerninger over for klosteret kunne graven 
have fået en prominent placering i nærheden af 

højalteret og relikvieskrinet for Erik Lams halv-
onkel, Knud den Hellige. Men den omstændig-
hed, at kongen netop før sin død som et tegn på 
sin ydmyghed havde opgivet sit fyrstelige em-
bede, taler også for en gravlæggelse på et - for 
en person af kongelig byrd - mere underordnet 
sted i kirken eller på kirkegården. Lige så uvis 
var kongegravens skæbne, da frådstensbygnin-
gen veg for Gisicos teglstenskatedral. Det må 
dog regnes for mest sandsynligt, at den er blevet 
overflyttet til den nye kirke. De efterreforma-
toriske kilders tavshed om graven kunne måske 
tyde på, at den - hvis den har været placeret i 
østenden - er blevet sløjfet i forbindelse med 
korets ombygning i 1580'erne (s. 308). Gravens 
eventuelle markering er som nævnt ligeledes 

37 

uvis. 
Knud Pritzlavsens grav. Ifølge testamente af 

30. nov. 1183 skænkede Knud Pritzlavsen, dat-
tersøn af Knud Lavard og oldebarn af Erik Eje-
god, sit gods på Als til benediktinerne i Odense 

Fig. 568. Interiør af (†)begravelse nr. 3 med kiste, 
indeholdende levn fra †Gråbrødre kirke (i midten), 
(s. 715) og flankeret af kister for Anne Brockenhuus 
(th.) (s. 837) og for Jens Nielsens hustru (Lene Hans-
datter Læssøe tv.) (s. 843). Henrik Wichmann fot. 
1995. - Interior of (†)burial no. 3 with three coffins (p. 
715, 837 and 843). 
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til gengæld for et gravsted ud for Vor Frue alter i 
klosterkirken og for et løfte om sjælemesser og 
andre gudstjenestelige handlinger for ham efter 
hans død.38 Fyrsten, der samtidig var blevet op-
taget i munkenes broderskab, afgik ved døden 
kort efter, muligvis dog først efter 1188.39 Den 
nøjagtige placering af gravstedet, hvor han må 
formodes at være nedsat, kendes ikke. Det o m -
talte alter kan være identisk med Vor Frue alter 
»vest i kirken«, j f r . s. 88, men det kan ikke ude-
lukkes, at hertugen havde ønsket en særlig for-
nem plads foran højalteret, der ligesom kirken 
oprindelig må have båret en indvielse til j o m f r u 
Maria, foruden til Kristus, S. Knud og S. Alban 
(s. 76). Gravens senere skæbne kan have svaret 
til det ovf. beskrevne forløb for Erik Lams grav. 

Kiste, muligvis indeholdende knogler af Erik Klip-
pings døtre Cathrine og Elisabeth (†1283), (fig. 
568), o. 1800, af fyr; trapezformet, 183x52,5 cm, 
42 cm høj med indadskrånende sider og karnis-
profileret låg. Sortstafferet; på låget malet, hvid 
kursivindskrift: »Herudi ere nedlagde Levninger 
af Tvende Skeletter. De ere fundne under Höial-
terets Bord i en muret Grav i Graabrödre Kirke: 
Aaret 1806[!] da hiin Kirke efter Kongelig Be-
faling blev nedreven, og nogle Kongelige Liigs 
Levninger bleve samlede til Bevarelse. Hvilke 
Personer disse Levninger i hiin Tiid kan have 
tilhört, derom tier Historien«. Muligvis identisk 
med kiste, omtalt 1816 til opbevaring af de 
nævnte skeletter (se ndf.) eller udført 1817, sam-
tidig med de fire egetræskister til kong Hans' 
familie (s. 726).40 

Nedlagt i kistefyld af høvlspåner er f ragmen-
ter af skeletter fra et antal mennesker og dyr, 
heraf fire voksne individer, hvoraf to mænd;41 

endvidere fra to børn (hhv. 6-12 år og spæd), 
nemlig to kraniefragmenter fra højre isseben fra 
førstnævnte og knogle fra højre overarm fra 
sidstnævnte (fig. 569a-b). Endelig knogler fra 
fem forskellige dyrearter (får, okse, svin, kat og 
gås).42 

December 1804 blev et antal skeletdele udta-
get fra en jordbegravelse under alterbordet i 
†Gråbrødre kirke og året efter overført til 
S. Knuds kirke. På grund af det særlige fundsted 
(jfr. ndf.) blev skeletterne sat i relation til en 

Fig. 569a-b. Skeletfragmenter fra to børn, muligvis 
Erik Klippings døtre (s. 715). NE fot. 1992. a. Kra-
niefragmenter fra 6-12 årigt barn. b. Overarmsknogle 
fra spædbarn. - Fragments of bones from two children, 
possibly Erik Klipping's daughters. a. Skull fragments of 
skull of a 6-12-year old child. b. Fragment of upper arm 
from an infant. 

skriftlig tradition, tidligst nævnt i Peder Olsens 
franciskanerkrønike. Heri omtaltes, at Erik 
Klipping - Gråbrødre klosters stifter - havde 
udvalgt sin grav foran kirkens højalter, »ubi iam 
pridem filias suas, domicellas videlicet Katheri-
nam & Elsabe, defunctas Anno Domini 1283, 
tradi fecerat sepulture« (hvortil han allerede tid-
ligere havde ladet sine døtre, nemlig frøknerne 
Cathrine og Elisabeth, døde 1283, overføre).43 

Selvom skeletfundet angiveligt blev gjort i en 
begravelse under alterbordet, taler tilstedeværel-
sen af de omtalte barneknogler til gunst for te-
orien.44 De to mindreårige børn kunne da være 
frugter af ægteskabet indgået 1273 mellem Erik 
Klipping og Agnes af Brandenburg. Det for-
bliver dog uvist, hvem de øvrige individer 
måtte være. At d ø m m e efter begravelsesstedet, 
der turde have været forbundet med særlig pre-

46* 
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Fig. 570. Femdelt †blykiste, udfør t 1805 til de konge-
lige skeletter fra †Gråbrødre kirke (s. 720). Tegning af 
Johan Hanck. Rigsarkivet. - †Lead coffin divided into 
five compartments. Made in 1805 for the royal skeletons 
from †Greyfriars church. 

stige og måske kunne have haft status af en stif-
tergrav (Erik Klippings påtænkte gravsted(?)), 
kunne også skeletfragmenterne af de voksne in-
divider - forudsat de fandtes her fra første færd -
hidrøre fra specielt udvalgte personer med til-
knytning til kongefamilien eller klosterets gejst-
lighed.45 Udelukket er det heller ikke, at såvel 
menneske- som dyreknogler kan have været til-
lagt relikviestatus, dersom de var placeret inden 
i selve alterbordet. 

Knoglerne blev tidligst beskrevet december 
1804 i forbindelse med åbning af alteret i †Grå-
brødre kirke (jfr. ndf.). Til begravelsesstedet, 
der var 3,5 alen bredt og 2,5 alen langt (ca. 
2,2x1,5 m), førte en indgang gennem en 16 tom-
mer (ca. 41,6 cm) tyk mur.4 6 Nedlagt mellem 
hinanden i jo rd registreredes her levninger af to 
skeletter, hvoraf alene specificeredes en hel ho-
vedskal af et voksent individ foruden et halvt 
kranium.4 7 Nogle af benene antoges at have til-
hørt en kvinde.4 8 

Alt blev optaget og sammen med levningerne 
af kong Hans med nærmeste familie nedlagt i 

det yderste højre afsnit af en femdelt †blykiste 
(fig. 570), hvis låg angav indholdet af de enkelte 
dele: »2de Ubekjente«. Kisten overførtes 7. febr. 
1805 til S. Knuds kirke, hvor den placeredes 
midlertidigt, tilsyneladende i kirkens vestende 
(jfr. ndf.). 

Om skeletternes identitet herskede fra første 
færd stor usikkerhed. Ud fra en urigtig oplys-
ning i DaAtlas III, 448, formodedes også Chr i -
stian II's søn, prins Hans at være begravet i 
†Gråbrødre kirke, og det mandlige skelet(frag-
ment) identificeredes forsøgsvis som denne.49 

Da de øvrige skeletter på initiativ af Fyns guver-
nør, prins Christian Frederik, 1816 foresloges 
overflyttet til andre kister for at blive nedsat i en 
muret begravelse, blev identifikationsproblemet 
atter aktuelt. Guvernøren udbad sig den fynske 
antikvar Vedel Simonsens mening om sagen.50 

Skeletterne befandt sig på dette tidspunkt i en 
kiste (identisk med den ovennævnte?), placeret i 
et kapel på højre side af alteret (Valkendorfs ka-
pel, s. 831), tilsyneladende allerede da isoleret fra 
de øvrige. 

Endnu 1827 diskuteredes problemet af E. C. 
Werlauff i værket om kong Hans ' monument . 5 1 

På grund af skeletternes høje ælde og den o m -
stændighed, at det ene var skønnet kvindeligt, 
argumenterede han for deres identifikation som 
Erik Klippings døtre, Cathrine og Elisabeth. 
Mumme (299f.) tilsluttede sig siden hen denne 
teori. 

I forbindelse med kirkerestaureringen 1868-75 
overvejedes en flytning af kisten, for det tilfælde 
at Valkendorfs kapel skulle nedrives.52 1874 un-
dersøgtes kistens indhold af anatomen, Fr. 
Schmidt, der fastslog, at »Skeletdelene vare af to 
mandlige Individer, og at der endvidere var 
Brudstykker af et tredie Cranium samt en Deel 
Dyreben«.5 3 Teorien om de to kongedøtre, som 
i lyset af denne redegørelse blev opgivet, næv-
nes dog endnu en årrække i litteraturen.54 Ved 
en nyregistrering af materialet 1992 ved lic. 
med. Pia Bennike og lektor Tove Hatting på-
vistes dog de førnævnte barneknogler.42 

I begravelseskælder ((†)eftermiddelalderlig 
begravelse, nr. 3, j fr . s. 876) i kryptens sydvest-
ende.55 
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Fig. 571. Krypten, set m o d nordøst m o d de kongelige gravminder. Henrik Wichmann fot. 1996. - Interior of the 
crypt, seen towards the north-east and the royal sepulchral monuments. 

G R A V K O M P L E K S E T F O R K O N G 
H A N S O G N Æ R M E S T E FAMILIE 

Omstændighederne omkring etableringen af 
gravkomplekset for kong Hans og dennes nær-

meste familie i †Gråbrødre kirke i 1500'ernes før-
ste årtier og overflytningen af skeletter og grav-
minder til S. Knuds kirke i løbet af 1800'erne er 
nøje forbundet med udførelsen af Claus Bergs 
højaltertavle og dennes senere skæbne, hvilket 
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Fig. 572a-b. Mindesten nr. 2 over kong Hans, d ron-
ning Christine og prins Frans (s. 719). Fra Bircherod, 
Monumenta. a. Tegning, muligvis af Jacob Bircherod. 
b. Kobberstik, 1683, tegnet og stukket af Jacob Bir-
cherod. - Memorial no. 2 for King Hans, Queen Chris-
tine and Prince Frans. From Bircherod, Monumenta . a. 
Drawing, probably by Jacob Bircherod. b. Print 1683, 
signed by Jacob Bircherod. 

er u d f ø r l i g t b e s k r e v e t s . 516-38. F ø l g e n d e r e d e -
g ø r e l s e f o r d e n n u v æ r e n d e m i n d e h a l o v e r k o n g 
H a n s , d r o n n i n g C h r i s t i n e , p r i n s Frans , k o n g 
C h r i s t i a n II, d r o n n i n g E l i s a b e t h o g p r i n s H a n s 
o m f a t t e r en be sk r ive l s e a f de e n k e l t e p e r s o n e r s 
grave, kister og knogler (s. 724-29) , af mindetav-
lerne (s. 731-41) s a m t af de t i l h ø r e n d e gravsten, alt 
o p s a t i d o m k i r k e n s n o r d ø s t e n d e (s. 741-42) . 

E n k o r t o v e r s i g t o v e r g r a v k o m p l e k s e t s h i s t o -
rie, såvel d e n o p r i n d e l i g e u d f o r m n i n g s o m d e 
fo r ske l l i ge æ n d r i n g e r i l øbe t af 1800 'e rne , f ø l g e r 
n d f . s a m m e n m e d e n o m t a l e a f k i l d e r n e her t i l . 
D e f o r s v u n d n e g rave , ep i t a f i e r o g g r a v s t e n f r a 
† G r å b r ø d r e k i r k e b e h a n d l e s i de ta l je r u n d e r 
d e n n e . 

Gravkompleksets historie og ældre beskrivelse. Inden for 
tiåret 1511-21 blev tre medlemmer af kongefamilien, 
prins Frans (†1511), kong Hans (†1513) og dronning 
Christine (†1521) gravsat foran højalteret i †Grå-
brødre kirkes kor, kongen midt for alteret, dronnin-
gen på hans venstre side, dvs. i nord og prinsen imel-
lem forældrene (se ndf.). Kong Hans ' og prinsens grav 
dækkedes af én sten, dronningens af en anden, begge 
enkle og uden indskrifter.56 Det er tankevækkende, at 
et forsvundet pergamentepitafium for dronningen 
omtalte, at »graven dækkes af sarkofagen« (tumba 
sarcofago tegitur), ligesom gravskriftens indledning 
nævnede graven for den afdøde dronning, der blev 
besunget i et sørgekvad »på marmorets forside« 
(marmoris adversi).37 Første og muligvis også sidste 
passus kunne - med mindre der blot er tale om en 
poetisk frase - måske hentyde til en påtænkt, mere 
monumenta l markering af graven i fo rm af et grav-
monumen t eller en gravsten, eventuelt forhøjet på en 
sokkel. Der hentydes dog næppe til kongeparrets 
mindesten, som formentl ig fra første færd var opsat 
på korets nordvæg (se ndf.). 

Kor rummet omkr ing kongefamiliens gravminder 
udsmykkedes af en række inventargenstande, hvoraf 
højdepunktet var Claus Bergs høj altertavle (s. 459-
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538) med portrætter af de tre førnævnte foruden 
Christian II, hans dronning Elisabeth, den ældste søn 
prins Hans og Christian II's yngre søster, Elisabeth af 
Brandenburg. Om gravkorets udsmykning i øvrigt, 
j fr . s. 516. Kong Hans ' mindesten (»monumentum 
Iohannis regis Danicis«) er tidligst nævnt 1554 i Cor -
nelius Hamsforts optegnelser.30 1559 bisattes Chri -
stian II i koret, ligeledes under en enkel sten. Graven 
var ifølge Erasmus Lætus' Res Danicæ (1573) ved fa-
derens højre side og m o d syd.58 

Gravminderne er udførligt omtalt 1593 af den 
preussiske adelsmand Erik Lassota von Steblau, der 
bl.a. nævnede kong Hans ' mindesten på nordvæggen 
ved siden af alteret, udfør t »af hvid sten« og med 
årstallet 1513.59 1597 nævnede Braun og Hogenberg i 
deres Odensebeskrivelse alene kong Hans ' mindesten 
(betegnet »monumentum«, »Grab«, »la sepulture«), 
der var pragtfuldt og strålende udfør t i gotlandsk 
marmor på dronningens bekostning, endnu mens 
hun levede.60 

1618 nedlagdes Gråbrødre kirkes sogn, og koret fo-
resloges tillukket som et særligt »ærestedt« af hensyn 
til de kongelige begravelser, »dersom Ko. Ma. icke 
udj fremtiden ville haffue dennom till nogenstedt 
transfereret«.61 På dette t idspunkt var både kong 
Hans ' og dronning Christines grave tilgængelige, 
hvad enten det skyldtes igangværende istandsættel-
sesarbejder, nye begravelser i gulvet eller den o m -
stændighed, at gravene forsætligt var brækket op af 
en ugerningsmand, som det omtales af senere kil-
der.62 1622 iagttog dominikanermunkene Nicolaus 
Janssenius og Jacob de Brouwer således kongeparrets 
»hele kranier« (integra capita Joannis et Christinæ Re-
gum).6 3 På samme måde omtalte indberetningen til 
Ole Worm 1623 kongeparrets murede grav lige neden 
for altret, »hvor lidet af deres ben findes«, og der blev 
yderligere gjort rede for de tre huller (»tre skram-
mer«) i venstre side af kong Hans ' pande, angiveligt 
påført i den svenske krig.6 4 Foruden Christian II næv-
nedes blandt de begravede såvel hertug (prins) Fran-
ciscus som hans broder og begge Christian II's børn 
gravlagt »wed denn nørre side hoes kongh Hansis 
begraffuelsse«. Sidstnævnte kan være fejlagtigt tilfø-
jet ud fra en analogislutning med predellaens konge-
lige portrætter, hvoraf de to drenge i yderste venstre 
side betegnedes som to af Christian II's børn, »hertug 
Francisci« og hans broder (s. 461). Antagelig s tammer 
herfra den fejlagtige, yngre tradition om, at Christian 
II's søn, prins Hans ligeledes var begravet i Grå-
brødre kirke (jfr. s. 503). Kong Hans ' monumen t 
omtaltes som placeret på nordvæggen og smykket 
med portrætter af kongen, dronningen og »deris 
sønn Christiann, som da var kleinlig«. Sammesteds 
»offuen den nørre chorsdør« nævntes prins Frans' 
tavle.65 I Holger Jacobæus' rejseberetning fra 1672 er 
prinsen på kong Hans ' monumen t ligeledes identifi-

Fig. 573. Oversiden af kong Hans ' kranium (s. 727). 
Tegning, 1805, af Johan Hanck, N M . - Top of King 
Hans' skull. 

ceret som Christian (II), idet der dog tilføjes - an-
tagelig med en henvisning til prins Frans' mindetavle 
- »Frants, en af hans sønner er och udhuggen i m u -
ren«.66 

I forbindelse med Jens og Jacob Bircherods regi-
strering o. 1679 af indskrifter fra odenseanske m o n u -
menter (Bircherod, Monumenta) omtaltes de to kon-
gelige mindetavler kort, ligesom begge tegnedes som 
forlæg for kobberstik (fig. 572a-b). På samme tid be-
skrev Peder Hansen Resen gravkoret med de tilhø-
rende begravelser, dels i sin Fynsbeskrivelse (Resen, 
Fyn), dels 1684 i Kong Christian Den Andens (...) Dan-
ske Lov-Bøger.67 Om prins Frans' enkle trætavle an-
førtes, at den i overensstemmelse med tidens spar-
sommelighed var så beskeden, at den i udsmykning 
kun adskilte sig lidt fra mindesmærker over alminde-
lige mennesker.6 8 Det kongelige monumen t var i 
sidstnævnte værk illustreret med et kobberstik, teg-
net og stukket af Jacob Bircherod 1683 (fig. 572b), 
mens prins Frans' epitafium var gengivet på et kob-
berstik, betegnet »N. 8« og svarende til Bircherods 
stik fra Monumenta. 

De kongelige grave i korgulvet, som tilsynela-
dende allerede var blevet forstyrret i 1600'ernes første 
del, kan også være blevet berørt ved forskellige 
istandsættelser i 1700'erne; således 1731, da gulvet 
omkr ing alteret og i koret repareredes, og atter inden 
for t idsrummet 1749-51, da korgulvet helt synes o m -
lagt i forbindelse med kirkens store istandsættelse.69 

1760 aftegnede Søren Abildgaard de to kongelige 
mindetavler, hvoraf gengivelsen af Frans' tavle med 
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Fig. 574. Plan og opstalt af koret i †Gråbrødre kirke med angivelse th. af mindetavlerne nr. 1-2 for prins Frans og 
kong Hans (s. 720). Tegning o. 1760, tilskrevet Christian Brandt. KglBibl. - Plan and elevation of the choir in 
†Greyfriars Church with indication of wall monuments nos. 1-2. 

et renæssancelignende topstykke har særlig interesse 
(fig. 591, 599). Fra samme tid er antagelig antikvaren 
Christian Brandts summariske optegninger af grav-
korets plan og opstalt med angivelse af de to m o n u -
menter på samme plads, hvor de tilsyneladende 
havde befundet sig siden 1500'erne (jfr. s. 462 og fig. 
398 samt fig. 574). 

Gravenes og de tilhørende monumenters skæbne 
blev beseglet i forbindelse med beslutningen om Grå-
brødre kirkes nedlæggelse, hvilket definitivt konfir-
meredes 19. juli 1805 (jfr. også s. 520).70 Forinden 
måtte dog træffes en afgørelse om de kongelige be-
gravelser. Som det f remgår af en redegørelse fra 
Stiftsøvrigheden 17. okt. 1804, antog man fejlagtigt, 
at ikke mindre end fem kongelige lig fandtes i kirken: 
foruden kong Hans, dronning Christine og sønnerne 
Christian og Frans yderligere Christian II's søn Jo -
hannes (Hans).71 En undersøgelse af ligene anbefale-
des dog for at fastslå, hvorvidt disse overhovedet 
kunne flyttes. Som en mulig placering både for lig og 
gravminder nævntes Roskilde domkirke. Tanken 
blev dog snart efter opgivet, og i en meddelelse fra 
Kancelliet 10. nov. s.å. omtaltes kun en anbringelse i 
Odense, dvs. i domkirken eller i et ved samme op-

bygget kapel.72 Samtidig bemyndigedes Stiftsøvrig-
heden til at lade gravene åbne og i forbindelse dermed 
udarbejde en beretning herom. 

11. dec. 1804 foretoges undersøgelsen, der fra offi-
ciel side overværedes af biskop Peder Hansen, for-
standeren for Gråbrødre Hospital samt et medlem af 
hospitalsdirektionen. Til stede var også et udvalg af 
byens nobiliteter, heriblandt kammerherre Johan Bü-
low.7 3 16. dec. underkastede stiftsfysikus Johannes 
Eichel kong Hans ' kranium en særlig granskning. Ef -
ter en første, uofficiel fundberetning i Iversens Fyenske 
Avertissements-Tidende 17. jan. 1805, udarbejdede Stifts-
øvrigheden en detaljeret redegørelse, dateret 6. febr. 
1805.74 I samme forbindelse tegnede stif tsbygnings-
konduktør Hanck kong Hans ' kranium og den fem-
delte blykiste, hvori de fundne skeletter siden blev 
nedlagt. Nogen opmåling af gravene og deres pla-
cering synes derimod ikke foretaget ved denne lejlig-
hed.7 5 

Foran alteret og inden for knæfaldet fjernedes tre 
indskriftløse gravsten, hvorunder de kongelige grave 
fandtes (jfr. ovf.). I fundberetningen herskede der in-
gen tvivl om identifikationen af skeletterne; kong 
Hans og prins Frans fandtes i den midterste grav, 
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dronning Christine m o d nord og Christian II m o d 
syd.76 Efter undersøgelsen blev de tre grave opfyldt 
med jord, mens skeletdelene placeredes i en femdelt 
†blykiste, der 7. febr. 1805, kl. 5 om morgenen over-
førtes til domkirken.7 7 Kisten anbragtes midlertidigt 
på kirkegulvet, tilsyneladende i søndre sideskibs 9. 
fag ved den lille syddør nær det sted, hvor den 12 år 
senere skulle nedsættes (jfr. fig. 294, 8). Stedet havde 
en særlig status som den plads, hvor Erik Lam efter 
den mundtl ige tradition skulle være begravet (se 
ovf.).78 Som nævnt i Stiftsøvrighedens beretning 
planlagdes en mere f remtrædende markering af den 
kongelige begravelse, idet både Hans ' og Frans' epi-
tafier forventedes flyttet til samme plads, og en lille 
marmortavle med en kort beretning om de kongelige 
begravelser og deres flytning foresloges opsat. Pro-
jektet approberedes 19. juli 1805 på højeste sted, og et 
supplerende forslag 1806 om et indrammende jerngi t-
terværk vandt ligeledes alles bifald.79 

Af uvisse årsager trak projektets realisering i lang-
drag. Efter 30. aug. 1806, men før 1813, blev Frans' 
mindetavle overflyttet til domkirken. 8 0 Endnu fand-
tes kong Hans ' sten i klosterkirken, omend man 
ifølge Chr. Molbechs beretning for at betragte den 
måtte foretage »en temmelig comisk og sielden anti-
quarisk Vandring« hen over diverse redskaber og op-
stablede sengesteder.49 Molbech udtrykte med rette 
sin bekymring for den »mærkværdige Kongesteens« 
skæbne, da den måske var lige så meget værd som 
nogle af de runesten, man havde ført op på Runde-
tårn (DK KbhBy 1, 283) og henviste den til den nyop-
rettede Oldsagskommissions beskyttelse. Måske på 
denne baggrund flyttedes stenen 1815 til domkirkens 
søndre sideskib.81 

Da Fyns guvernør, prins Christian (VIII) Frederik 
tiltrådte sit embede januar 1816, k o m der omsider 
skred i den oprindelige plan. Prinsen havde ved selv-
syn i domkirken marts 1816 konstateret, at kongens 

allernådigste vilje stadig ikke var ef terkommet , og 
blykisten fremdeles henstod på kirkegulvet til almin-
delig beskuelse på en usømmelig og forargelig vis. 
Han drog derefter selv omsorg for, at de sidste etaper 
fuldførtes. En ældre, muret begravelse (†begravelse 
nr. VIII, 9) placeret umiddelbart ved det sted, hvor 
Hans ' monumen t var indmuret , nyindrettedes til for-
målet, en marmorplade med indskrift udførtes efter 
udkast af stiftsprovst Stephan Tetens, og man opsatte 
et tresidet støbejernsgitter »efter smagfulde Tegnin-
ger«. 11. sept. 1817 åbnedes blykisten i nærværelse af 
prinsen og de højeste kirkelige og civile embeds-
mænd; de kongelige ben fra de fire første rum over-
flyttedes til fire nye egetræskister, smykkede med 
kronede navnetræk, og alle nedsattes derefter i hvæl-
vingen med hovedet m o d vest; nederst kong Hans og 
dronning Christine, herover Christian II og Frans 
(fig. 579).82 Før tillukningen af kisterne fik Hanck at-
ter lejlighed til at måle og aftegne de kongelige ho-
vedskaller (fig. 575). 

1827 publiceredes den kongelige mindesten af hi-
storikeren E. C. Werlauff på opfordring af Johan Bü-
low. Selvom Werlauff over for Vedel Simonsen til-
stod, at han aldrig havde »havt noget Arbeide for, 
som jeg har været mere kied af«,83 f remtrådte værket 
som en samvitt ighedsfuld præsentation af det rele-
vante kildemateriale, ledsaget af en indgående m o n u -
mentbeskrivelse, svarende til forfatterens andre pub-
likationer om kongegravene i hhv. Ringsted (1815) og 
Roskilde (1849). Beskrivelsen var illustreret med to 
tegninger af Hanck, en helhed af monumente t og en 
sammentegning af udvalgte detaljer herfra (fig. 
789).84 

1844 fremlagde Mumme i sin monograf i om d o m -
kirken en beskrivelse af kongebegravelserne med en 
noget afvigende tolkning af heraldikken på Hans ' 
monument . Den ledsagende illustration efter Niels 
Ringes tegning var på samme måde et korrektiv til 

Fig. 575a-b. Christian II's kranium. Tegning af Johan Hanck 1817 (s. 721). I N M . a. Set forfra, b. Set fra siden. -
The skull of King Christian II. a. From the front. b. In profile. 
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Fig. 576. Begravelsen for kong Hans og hans familie. Tegning af J. Magnus Petersen 1874, NM (s. 726). - The 
royal burial for king Hans and his family. 

Hancks billede (fig. 821). Odensemaleren August 
Behrends tilføjede 1858 sin version af mindetavlerne 
(jfr. fig. 590).85 

Domkirkens hovedrestaurering 1868-75 k o m i høj 
grad til at præge de kongelige begravelser. Ganske 
vist havde Kultusministeriet 1872 indskærpet, at m o -

numenterne, gravstedet og jerngitteret skulle forblive 
uberørt af restaureringen,86 men 1874 ændredes sig-
nalerne. Ved en åbning af gravhvælvingen havde Kir-
keinspektionen konstateret, at kisterne var meget 
medtagne og anbefalede derfor en flytning til den re-
tablerede krypt . Ønsket om at sløjfe begravelsesplad-
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Fig. 577a-b. Kong Hans og Christian II's kranier (s. 727-29). Tegning a f j . Magnus Petersen 1874. I N M . a. Kong 
Hans ' kranium, b. Kong Christian II's kranium. - Skulls of King Hans and Christian II. a. King Hans' skull, b. King 
Christian II's skull. 

sen motiveredes desuden med den ændrede møble-
ring i kirken, hvor »det temmlig smagløse Jerngitter« 
(i en marginbemærkning korrigeret: »Nei Gitteret er 
smagfuldt (bekostet af Pr. Christian«)) ville træde 
mere påfaldende og stødende frem, når de ældre sto-
lestader erstattedes af bænke langs ydermuren. 8 7 Selv 
om man ikke undlod at kommentere Kirkeinspektio-
nens »mærkelige Glemsomhed« over for den tidli-
gere beslutning, lod Kultusministeriet ved arkæolo-
gen J .J . A. Worsaae straks efter nedsætte en sagkyn-
dig kommission, der både skulle undersøge de to hel-
genskrin (jfr. også s. 428) og de kongelige begravel-
ser. Som understreget var en anatomisk undersøgelse 
af kong Hans ' hjerneskal af særlig betydning, da dens 
tilstand hævdedes muligvis at kunne medvirke til at 
forklare hans tungsindighed.8 8 

Fra 30. sept. til 6. okt. 1874 gennemførtes under-
søgelsen. De fire kongelige ligkister optoges i stærkt 
forrådnet og sammenfalden tilstand fra gravhvælvin-
gen. De enkelte skeletter blev i kurve bragt til kon-
sistoriesalen, hvor de analyseredes af anatomen, pro-
fessor Fr. Schmidt, mens konservatoren, kunstmaler 
J. Magnus Petersen udfør te en række tegninger, både 
af kranier og af begravelsesstedet (fig. 576-77, 579-
581a, 585-86, 787-88).89 Endvidere udførtes gipsaf-
støbninger af Hans ' , Christines og Christian II's kra-
nier (jfr. fig. 581b, 582). Efter endt undersøgelse ned-
lagdes skeletterne, indsvøbt i hvidt lintøj, i interimisti-

ske kister, der forsegledes. 27. nov. 1874 fremsendte 
den sagkyndige kommission sin beretning til Kultus-
ministeriet.90 

På dette t idspunkt herskede endnu uklarhed om 
den nærmere udformning af den kongelige begra-
velse. Mens den planlagte placering af de to helgen-
skrin i krypten ikke voldte problemer, vaklede man 
mellem at opsætte tilsvarende fritstående kister til de 
øvrige kongelige skeletter eller lade disse nedsætte di-
rekte i murede hvælvinger uden kister i kryptens 
nordøsthjørne.9 1 11. febr. 1875 godkendtes som den 
definitive løsning en placering af skeletterne i kirkens 
nordøstende, hvert skelet udstrakt i sin fulde natur-
lige længde i en blykiste med hovedet i vest. Foroven 
skulle graven tildækkes af en simpel sten med en kort 
indskrift. Hans ' monumen t tænktes anbragt på øst-
væggen under vinduet »i roligt sidelys«, mens Frans' 
tavle skulle være på nordmuren over hans gravsten. 
Efter disse retningslinjer blev mindetavlerne opsat,92 

mens ligene overførtes fra de forseglede kister og 
nedsattes i de nye grave 17.juli 1875. Den endelige 
tillukning af kisterne skete, ligesom ved helgenskri-
nenes præsentation, i kongens nærvær i forbindelse 
med domkirkens genindvielse 18. juli (s. 450). 

Det havde oprindelig været Worsaaes tanke at ud-
sende et skrift i to dele om undersøgelsen såvel af 
helgenskrinene som af de kongelige begravelser.93 I 
sidste del skulle særligt redegøres for kong Hans ' sid-
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Fig. 578a-b. Prins Hans ' og dronning Elisabeths kranier (s. 729). Tegning af J. Magnus Petersen 1883. I N M . a. 
Prins Hans ' kranium. b. Dronning Elisabeths kranium. -The skulls of Prince Hans and Queen Elisabeth. a. Prince 
Hans' skull. b. Queen Elisabeth's skull. 

ste sygdom og død, for det oprindelige gravsted i 
Gråbrødre kirke, for den anatomiske undersøgelse 
1874 og endelig for det nye gravsted. Som illustratio-
ner påtænktes kobbers tukne tavler af de tre kongelige 
kranier, en tavle med Hans ' ligsten og en afbildning 
af det nye gravsted. Af ikke nærmere oplyste grunde 
blev skriftets anden del aldrig virkeliggjort, og kun 
den første del om helgenskrinene udsendtes 1886 i 
1000-året for Knud den Helliges død (s. 428). 

1883 foretoges på ny ændringer i det kongelige 
gravkompleks, da ligene af Christian II's dronning 
Elisabeth og parrets ældste søn, prins Hans blev ned-
lagt i krypten efter at være overfør t fra Belgien. Flyt-
ningen gennemførtes ved den i Odense fødte finans-
fyrste, bankdirektør C. F. Tietgens mel lemkomst , ef-
ter alt at d ø m m e inspireret af kirkehistorikeren Chr. 
H. Kalkar, der 1843 havde skrevet en afhandling om 
dronningen.9 4 Januar 1883 var det diplomatiske for-
arbejde nået så vidt, at Tietgen officielt kunne f r em-
sætte planen, i første instans over for Kirkeinspektio-
nen. I lighed med den forudgående undersøgelse af 
skeletterne ønskede Kultusministeriet foretaget en 
nøje anatomisk analyse af knoglerne. I den sagkyn-
dige kommission, som nedsattes i den anledning, sad 
Worsaae og Magnus Petersen, mens den lægelige au-
toritet repræsenteredes af anatomerne J. H. Chievitz 
og J. G. Ditlevsen. 

18. maj 1883 blev ligene optaget fra deres sekun-
dære begravelse i klosterkirken S. Peter i Gent, og 
nedlagt i en tredelt kiste, der via Antwerpen ankom 
til København 23. maj. I de følgende knap tre uger 
gennemførtes på Kirurgisk Akademi en nøje ransag-
ning af knoglerne for om muligt at bekræfte deres 

identitet. Ved samme lejlighed tegnedes begge kra-
nier af Magnus Petersen, de fotograferedes, og der 
blev taget gipsafstøbninger (fig. 578a-b, 583-84).95 

13.juni nedlagdes begge skeletter, indsvøbt i linned, 
på ny i den førnævnte kiste i påsyn af den sagkyndige 
kommission. Dagen efter ankom kisten til Odense 
med kanonbåden »Hauch« og fik en officiel modta -
gelse af byens gejstlige og civile embedsmænd. 
»Over Landgangen bares en bittelille Kiste - ikke 
større end et Helgenskrin, den indeholdt Støvet af en 
dansk Dronning med en mærkelig Skæbne«, skrev 
digteren Sophus Michaëlis ved den lejlighed.96 Under 
en lille mindehøjtidelighed anbragtes kisten midlerti-
digt i domkirkens krypt , mens den endelige placering 
af gravene diskuteredes. Efter forskellige overvejelser 
(jfr. fig. 567) valgte man at samle Christian II's fami-
lie i kryptens to fag, således at kongens grav flyttedes 
fra sin tidligere placering i kryptens nordre sideskib 
til det sydligste fag smst., hvor den k o m til at danne 
pendant til dronning Elisabeths, idet begge flanke-
rede prins Hans ' grav (fig. 600). 10. oktober 1883 ned-
lagdes de kongelige skeletter i nye blykister på de 
anviste pladser.97 

I forbindelse med C. G. Schultz' udgravninger i 
kirken 1946-47 foretoges undersøgelser i kryptgulvet 
nær gravene for Christian II og Elisabeth, men til-
syneladende blev disse ikke berørt, j fr . fig. 66.98 

GRAVE O G K I S T E R 

17. juli 1875 nedsattes de jordiske rester af kong 
Hans, dronning Christine, Christian II og prins 
Frans i nye murede grave i 1. fag af kryptens 
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Fig. 579. Gravhvælvingen for kong Hans og hans familie (s. 725). 1:100. Plan og snit af J. Magnus Petersen 1874, 
N M . - The burial vault for king Hans and his family. Ground-plan and section. 

nordre sideskib, således at dronningen lå længst 
mod nord, herefter prinsen, kong Hans og 
Christian II (fig. 567). Skeletterne placeredes i 
blykister, leveret af kobbersmed Chr. Knud-
s e n , " og indrettedes på en sådan måde, at ligene 
lå udstrakt med hovedet i vest. I samtlige kister 
nedlagdes ved hovedenderne fragmenter af de 
respektive kronede initialer fra de ældre †kister 
(s. 726). 18. juli blev kistelågene loddet til i over-
værelse af Christian IX og den kongelige fami-
lie, hvorefter gravene tilmuredes og de tilhø-
rende gravsten placeredes ovenpå, jfr . ovf. 

10. okt. 1883 blev Christian II's blykiste op-
taget og sammen med kongens gravsten over-
ført til et nyt gravrum i kryptens sydøstligste 
fag. Ved samme lejlighed nedlagdes dronning 
Elisabeths og prins Hans ' ben i nye grave i kryp-
tens nordøstfag, dronningens længst m o d nord 
og begge placeret i nye blykister, leveret af kob-
bersmed M. F. Wassilefsky.100 

†Begravelse, (fig. 579-80), muret gravkrypt, 
overdækket af fladbuet hvælv, 5 fod 8 tommer 
lang (ca. 1,80 m), 4 fod 2 tommer bred (ca. 1,30 

Fig. 580. Gravhvælvingen for kong Hans og hans fa-
milie (s. 725). Tegning af J . M a g n u s Petersen 1874, 
N M . - The burial vault for King Hans and his family. 



726 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

m) og 4 fod 5 t o m m e r høj t (ca. 1,40 m), ca. 30 
cm under gulvniveau. I søndre sideskibs 9. fag. 
Fra r u m m e t var før t en luftkanal i sydvestlig ret-
ning m o d kirkens ydermur . Kryp ten indrettedes 
1817 i †begravelse nr. VIII,9 for k ø b m a n d A n -
dreas Hyl lerup (s. 910).101 I k i rke rummet m a r -
keredes begravelsespladsen med et tresidet †stø-
bejernsgitter på mure t sokkel, 1817 (fig. 235, 
576), dannet af lodretstillede partisaner (spyd), 
hvor imel lem krydsende bueslag og ovale felter; 
h jørnerne markeredes af kraft ige piller med k r o -
nel ignende kapitæler og kugler. 1841 sorts taffe-
redes gitteret, mens partisanernes øvre del, k u g -
lerne og kapitælerne guldbronzeredes, alt som 
oprindeligt.1 0 2 

†Kister. 1) (fig. 570), 1805; af bly med lake-
ring. Rektangulær med afskårne hjørner ved 
den bageste langside, 2 alen lang (ca. 1,25 m) 
med bærehanke; indvendig delt i f em rum, sva-
rende til de malede betegnelser i skriveskrift på 
låget: »Kong Hans«, »Dronning Christina«, 
»Kong Christ ian den 2den«, »Printz Franciscus« 
og »2de Ubekjente« . U d f ø r t i forbindelse med 
overførslen af de kongel ige skeletter fra †Grå-
brødre kirke (s. 720f.). Hensat på gulvet i d o m -
kirkens sydvestende. Kasseret 1817 i forbindelse 
med udførelsen af 2 - 5 (jfr. fig. 579), 1817. Ens -
artede kister af egetræ med påsatte, kronede ini-
tialer af forgyldt metal på låg med indadskrå-
nende profil . Kistefyld af høvlspåner og tang. 
Nedsat i mure t begravelse i søndre sideskibs 9. 
fag (se ovf.) . Kasseret 1874, bortset fra de oven-
nævnte metalbeslag, der placeredes i de n u v æ -
rende kister. 

D E K O N G E L I G E S K E L E T T E R 

De bevarede knogler fra de kongelige skeletter, der 
1805 overførtes fra Gråbrødre kirke, er udførligt regi-
streret og beskrevet ved to lejligheder, første gang i 
december 1804 som bevidnet i rapport fra Stiftsøvrig-
heden af 6. febr. 1805 og anden gang i t idsrummet 
30. sept. til 6. okt. 1874, hvor knoglerne analyseredes 
af anatomen, professor Fr. Schmidt (rapport af 
27. nov. 1874). Hertil kommer tegninger, gipsafstøb-
ninger og fotografier af kranier og udvalgte skelet-
dele (jfr. ovf.). Mht. de fire skeletters tilstand bemær-
kedes det generelt i sidstnævnte rapport, at ingen af 
disse var overleveret i hel tilstand. Endvidere at alle 
bar spor af forvitring i større eller mindre omfang, 

Fig. 581a-b. Kong Hans' kranium, set fra issen (s. 
727). a. Tegning af J. Magnus Petersen 1874. b. Gips-
afstøbning. Københavns Universitet. Henrik Wich-
mann fot. 1996. - King Hans' skull, seen from the top. a. 
Drawing by J. Magnus Petersen. b. Plaster cast. 
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Fig. 582. Kong Hans ' (th.) og dronning Christines 
kranier (tv., s. 727-28). Gipsafstøbninger, Køben-
havns Universitet. Henrik Wichmann fot. 1996. -
The skulls of King Hans' (right) and Queen Christine 
(left). 

samt af brud eller læsioner som følge af senere ublid 
medfart . Fragmenterne af dronning Elisabeths og 
prins Hans ' skeletter registreredes 1883 (rapport af 
30. nov. 1883). Ingen af knoglerne har siden været 
tilgængelige, og den følgende redegørelse, der be-
skriver de enkelte personer efter deres dødsår, bygger 
derfor på rapporterne fra 1874 og 1883. 

Prins Frans' skelet blev fremdraget af en muret 
grav, placeret mellem kong Hans ' og dronning 
Christines. Skelettet var nedlagt i kalk, hvoraf 
det endnu 1874 bar tydelige mærker.103 Kroppen 
svarede i udvikling til den bekendte levealder (14 
år). I kraniet, hvor den sidste mælketand endnu 
fandtes, genkendtes flere træk af de hos mode-
ren ejendommelige kendetegn. 

Prins Frans døde efter en pestsygdom i Kø-
benhavn og overførtes herfra til Odense, hvor 
begravelsen fandt sted, antagelig 1. april 1511 el-
ler umiddelbart herefter. Ifølge prinsens to epi-
tafier placeredes hans grav foran højalteret ved 
faderens højre og moderens venstre side.104 I 
forbindelse med jordefærden afregnedes bl.a. 
for ligkisten, der beklædtes med lærred.105 Heraf 
var dog intet bevaret 1804. Hvorvidt graven var 
tilgængelig i 1600'erne ligesom de ndf. nævnte, 
er uvist. 

Kong Hans' skelet (fig. 573, 577a, 581-82, 787) 
vidnede ud fra kroppens og ekstremiteternes 
knogler (lårben 50 cm, overarmsben ca. 34 cm) 
om en sværlemmet og muskelstærk mand. Kon-

gens høje levealder (58 år) fremgik bl.a. af for-
kalkningen af kraniets sømme, af den faste for-
bening mellem de tre afdelinger af brystbenet og 
af tændernes nedslidning. 

En række læsioner i det iøvrigt velbevarede 
kranium har givet anledning til en anatomisk 
debat om kongens mulige sygdom eller døds-
måde - en debat, der allerede rejstes i 1600'erne, 
da kraniet for en tid var tilgængeligt (se ovf.).106 

Fr. Schmidt registrerede i alt fem fordybninger 
eller huller (fig. 573, 581a-b): på pandebenet (os 
frontis) lige til højre for midtlinjen, på venstre 
isseben (os bregmatis), ca. 1 cm foran krone-
sømmen (sutura coronalis) samt på højre og 
venstre isseben, ca. 1,5 cm og 3 cm bag krone-
sømmen. Hertil kom en defekt i højre tinding, 
antagelig dog af relativ sen dato. Blandt mulige 
årsager til læsionerne, under forudsætning af at 
disse er modtaget i levende live, er følgende 
fremført : 1) hugsår, pådraget under krigen i Dit-
marsken eller Sverige, 2) spor efter hjernebe-
tændelse (fungus duræ matris) eller efter syfilis, 
3) læsioner, pådraget efter kongens fald fra he-
sten umiddelbart før sin død, 4) spor af hugsår, 
påført voldeligt ved samme lejlighed eller 5) 
spor efter operation (trepanation) umiddelbart 
før dødens indtræden. Dersom læsionerne tol-
kes som posthumt påført, kunne de opfattes 
som enten spor efter 1) en balsamering eller efter 
2) en ufrivillig beskadigelse, forårsaget enten af 
naglerne ved kistens hovedgavl eller af gravrø-
vere. En eventuel nyundersøgelse af kraniet ville 
muligvis kunne bringe større vished om spørgs-
målet. Fr. Schmidt konkluderede dog, at ingen 
af læsionerne syntes at hidrøre fra sygdom, lige-
som de alle formentlig var frembragt ved ydre 
vold efter dødens indtræden. Ud fra det anførte 
var han tilbøjelig til at antage nagleteorien som 
den mest sandsynlige.107 

Kong Hans døde på Ålborghus 20. febr. 1513 
efter en kortere sygdom og i en alder af 58 år. 
Liget førtes til Gråbrødre kirke, hvor det be-
gravedes i henhold til kongens sidste vilje.108 

Kongen gravlagdes i en muret grav midt foran 
højalteret. Af kisten påvistes ved undersøgelsen 
1804 kun et lille, næsten opløst fragment, vist-
nok af eg og af to tommers tykkelse tillige med 



728 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Fig. 583. Dronning Elisabeths (tv.) og prins Hans ' (th.) kranier, set i profil (s. 728-29). Fot. 1883. I N M . - The 
skulls oj Queen Elisabeth (left) and Prince Hans (right), seen in profile. 

en del rustne jernhanke og -beslag. I 1600'ernes 
første årtier var både denne, dronning Christi-
nes og muligvis også Christian II's grav tilgæn-
gelige, j fr . ovf. Herefter vides gravene ikke åb-
nede før undersøgelsen 1804. 

Dronning Christine's skelet (fig. 582, 787) fand-
tes 1804 i en muret grav nord for kongens og 
prins Frans' grave ganske helt og indesluttet i 
kalk, hvilket det dog ikke bar tydelige spor af 
ved registreringen 1874. Skelettet karakterisere-
des som værende veldannet og af »rigeligt mid-
del vækst«, alderstegn svarede til den bekendte 
levealder (60 år). 

Dronning Christine afgik ved døden i Odense 
8. dec. 1521, 60 år gammel og jordfæstedes -
iklædt franciskanerdragt - 21. dec. i klosterkir-
ken under stor pragt. Graven placeredes ifølge 
hendes †epitafium ved kongens venstre side, 
dvs. nord for ham.109 I forbindelse med begra-
velsen afregnedes for selve ligkisten og for bar-
kede huder til beklædning af samme.110 Af ki-
sten fandtes dog intet 1804, bortset fra en tynd 
splint samt jernhanke og hjørnebånd. 

Dronning Elisabeth's skelet (fig.578b, 583a, 
788), der som anført ndf. havde undergået en 

Fig. 584. Prins Hans ' kranium, set bagfra med ud-
savning i forbindelse med balsamering (s. 729). Fot. 
1883. I N M . - The skull of Prince Hans, seen from be-
hind, trepanned in connection with his embalming. 
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mere ublid medfart i forhold til skeletterne fra 
†Gråbrødre kirke, havde spor af en hvidlig, 
kalkagtig belægning, formentlig som følge af en 
opbevaring i murgrus . Totallængden var uvis, 
men køns- og aldersbestemmelsen harmonerede 
ligesom kraniets fo rm med den identificerede. 
Hagen og det nedre kæbeparti havde været 
fremspringende; omfanget af et eventuelt un-
derbid kunne dog ikke afgøres, da underkæbens 
fortænder manglede. I de bevarede tænder sås 
kariesangreb. Kraniet var gennemsavet, for-
mentlig i forbindelse med dronningens balsame-
ring. 

19. januar 1526 døde Christian II's dronning 
Elisabeth på slottet Zwijnaerde ved Gent. Efter 
at være balsameret begravedes den 24-årige 
dronning 4. febr. i S.Peters kirke i Gent.111 

Dronningens og prins Hans ' jordiske rester var 
en række gange genstand for indgreb i forbin-
delse med ødelæggelser af graven eller overflyt-
ninger af skeletterne, således 1578, 1652, 1797, 
1814 og senest 1883, da de jordiske rester nedlag-
des i domkirken i Odense (se ndf.).112 

Prins Hans' skelet ( f ig. 578a, 583b , 584) v a r i 
lighed med det ovennævnte ikke intakt, og en 
totallængde lod sig derfor ikke angive. Alders-
og kønsbestemmelsen harmonerede med den 
identificerede. Ligesom ved dronning Elisabeth 
var kraniet udsavet, antagelig i forbindelse med 
en balsamering (fig. 584). Samtidig udviste kra-
niet formelle lighedspunkter både med dronnin-
gens, bedstemoderens og de to onklers kranier. 

Prinsen døde i Regensburg 11. aug. 1532, 14 år 
gammel, og blev derfra overført til Gent, hvor 
han bisattes i moderens grav. Knoglernes 
skæbne har derfor været som ovf. angivet. 

Kong Christian II's skelet (f ig. 577b , 585-86) 
blev fundet i korets sydside i en muret grav ved 
siden af og med samme udformning som kong 
Hans' . Skelettet, hvoraf mange knogler var søn-
derbrudt og baghovedet stærkt forvitret eller 
helt fortæret, vidnede om kraftig bygning af 
mere end middel vækst. Samtidig konstateredes 
flere ældningstegn, heriblandt spor af senile for-
beninger, ligesom samtlige tænder manglede, 
bortset fra et f ragment af en fortand i overmun-
den. 

Fig. 585. Kong Christian II's kranium, set fra siden 
(s. 729). Tegning af J. Magnus Petersen 1874, N M . -
King Christian II's skull, seen in profile. 

Christian II var død på Kalundborg slot 25. 
jan. 1559, 77 år gammel, og bisattes 19. febr. i 
klosterkirkens kor, hvor Frederik II havde ladet 
hans grav »herligen w p m w r e (opmure) aff ny 
strax up til Konning Hanszes Graff«.113 Som 
nævnt ovf. blev graven muligvis åbnet i 
1600'erne. 

Fig. 586. Kong Christian II's kranium, set bagfra med 
tegn på forvitring og læsioner (s. 729). Tegning af 
J. Magnus Petersen 1874, N M . - King Christian II's 
skull, seen from behind with marks of disintegration and 
lesions. 

Danmarks Kirker, Odense 47 
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M I N D E T A V L E O G - S T E N 

1) (Fig. 587-91), o. 1511 med senere tilføjelser. 
Mindetavle for prins Frans (†1511). Tilskrevet 
Claus Bergs værksted. »An(n)o x(Christi) 1511 
p(ri)ma die april(is) i(n)clit(us) p(ri)nceps d(omi)-
n(u)s fra(n)cisc(us) ver(us) heres nor(vegie) dux 
sle(svici) stor(marie) (et) ditm(arsie) co(m)es in 
olde(nburg) (et) delmen(horst) a(n)i(m)a car(n)is 
e(r)g(a)st(u)lo sol(u)t(a) an(te) su(mmum) alta(re) 
ho(nor)ifice (con)dit(us) e(st) cui de(tur) pot(ir)i 
p(er)he(nni) gl(ori)a cu(m) beati(s) (skilletegn) 
ec(t?)i(?)(am?) id(em) f(ra)nc(iscus) fu(i)t d(u)x 
holsa(tie) (et) fi(lius) reg(is) daci[e] it(?)c(?, dvs. 
etc?)« (I det Kristi år 1511, den første dag af 
april, blev den berømmelige prins, herre Frans, 
sand arving til Norge, hertug af Slesvig, Stor-
marn og Ditmarsken, greve til Oldenborg og 
Delmenhorst , hæderfuldt bisat foran højalteret, 
da hans sjæl var løst fra legemets fængsel. Må 
det gives ham at opnå evindelig ære hos de sa-
lige. Samme Frans var også hertug af Holsten 
og søn af Danmarks konge)114(Bircherod, Mo-
numenta nr. II (Gråbrødre kirke); Resen, Fyn 50, 
87; MarmDan I, 225; Mumme 205f.). 

162x111 cm. Tavlen, hvis nøjagtige snedker-
mæssige konstruktion kun lader sig udrede ved 
en mere indgående undersøgelse, har en bag-
klædning, dannet af tre lodretstillede brædder, 
indfældet i en ramme, samlet med dyvler i h jør-
nerne. Foruden ringe til ophæng er herpå fæst-
net en række led, hvoraf enkelte er nyere til-
føjelser: foroven en kvartrund, fremspringende 
baldakin, kronet af en profileret liste (ny), si-
destykker, fortil smykket med spinkle, midt-
delte søjler, hvis øvre led er snoede samt en 
svagt fremspringende fodplade (ny) med skrå 
affasning. Forsidens skulpturelle udsmykning 
og gravskriftplade, der er fæstnet til bagklæd-
ningen, er placeret inden for en sammensat, 
profileret ramme, der ligeledes synes dannet af 
dele af forskellig alder (se ndf.). I billedfeltet står 
to vildmænd, der mellem sig holder en afkvistet 

Fig. 587. Mindetavle nr. 1, o. 1511, for prins Frans (s. 
731). Tilskrevet Claus Bergs værksted. Bent Jacobsen 
fot. 1995. - Memorial tablet no. 1, c. 1511, for Prince 
Frans. 

Fig. 588. Bagside af mindetavle nr. 1, o. 1511, for 
prins Frans (s. 731). Bent Jacobsen fot. 1995. - Memo-
rial tablet no. 1, c. 1511, for Prince Frans, seen from the 
back. 

gren. Herunder er et cirkulært våbenfelt. Vild-
mændene, der har proptrækkerkrøllet hår og 
skæg i regelmæssige, skematisk gengivne lok-
ker, er nøgne, omend med angivelse af en bølget 
kropsbehåring, som kun lader hænder og fødder 
frie.115 Begge står på et smalt stykke jo rdsmon 
og støtter mellem benene en næsten mandslang 
kølle, hvoraf den venstre viser en mere udarbej-
det overfladebehandling end den til højre. Våbe-
net i et formentlig sekundært116 sløjfeophæng 
indrammes af en snoet krans med skiftevis glatte 
bånd og perlesnore og viser det hjelmprydede 
og kronede kongevåben i en version, svarende 
til det, hans ældre bror Christian (II) førte før sin 
tronbestigelse og i øvrigt svarende til hans far-
broders, hertug Frederik (I)'s.117 Hovedskjoldet 
har den norske løve i første felt, Slesvigs to lø-
ver i andet, det holstenske nældeblad i tredje og 

47* 
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Fig. 589. Mindetavle nr. 1, o. 1511, for prins Frans (s. 
733). Kobberstik fra Bircherod, Monumenta. - Memo-
rial tablet no. 1, c. 1511, for Prince Frans. 

Stormarns kronesmykkede svane i fjerde felt. I 
hjerteskjoldet de oldenborgske bjælker. På 
skjoldet hviler en kronet hjelm med opstandere i 
form af vifter med påfuglefjer og 10 faner med 
det holstenske nældeblad. Fligede, oprullede 
bladranker (hjelmklæde) udgår fra hjelmen. Et 
tredelt profilled med hulkele mellem vulster ad-
skiller denne del fra det tværrektangulære ind-
skriftfelt. Et glat felt herunder i storfeltets fulde 
bredde har antagelig været påsat et tilsvarende 
led, som nu udlusede søm(dyvel)huller lader 
ane, jfr . ndf. 

Mindetavlen fremstår partielt stafferet, men 
har antagelig haft en mere dækkende staffering. 
Herpå tyder spor af kridtgrund, grønlig farve på 
baldakinens underside og midtskabets lodrette 
planker samt forgyldning på de snoede søjler. 
En analyse af den nuværende staffering, der an-
tagelig for størstedelen hidrører fra senere 
istandsættelser, er aldrig foretaget.118 Der er an-
vendt en broget farveskala, omfattende højrød, 

rødbrun, blå, grøn, mørkegrå, sort og hvid. 
Guld er benyttet på hjelmkronen og grenslyn-
get. Gravskriften står med gyldne minuskier på 
sort grund. 

Tavlen udførtes antagelig kort efter prins 
Frans' død 1511 og var hermed måske det første 
led i den storslåede udsmykning af gravkoret i 
Gråbrødre kirke, se ovf. En række enkeltheder 
finder nære paralleller i andre dele af gravkorets 
udsmykning, således i høj altertavlen (de spinkle 
halvsøjler, det fligede bladværk), i kong Hans ' 
monument og i de bevarede våbentavler fra kor-
stolene (hjelmkronens form med ringdannede 
led mellem takker, bladværket, detaljer i skjol-
det).119 Meget taler for, at alt er udført under én 
mester eller værkstedsleder, nemlig Claus 
Berg.120 Den ringere kvalitet af tavlens udskæ-
ringer, navnlig af de stive og plumpt udførte 
vildmænd, lader sig dog forklare, enten i en 
tidsmæssig forskel mellem dette værk og de før-
nævnte, eller snarere som resultatet af en mindre 

Fig. 590. Mindetavle nr. 1, o. 1511, for prins Frans (s. 
733). Tegning af August Behrends, N M . - Memorial 
tablet no. 1, c. 1511, for Prince Frans. 
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øvet medarbejders virksomhed.121 Som monu-
menttype udgør mindetavlen en undergruppe af 
- eller en parallel (»våbenepitafium«) til - an-
dagts-eller billedepitafiet, der som genre udvik-
ledes allerede fra 1300'erne i Tyskland og Neder-
landene.122 Samtidig er tavlen nært beslægtet 
med de begravelsesskjolde, som anvendtes ved 
bisættelsesceremonier og siden ophængtes i kir-
kerne.123 Skjolde af denne type og våbenepitafier 
i øvrigt kendes blandt andet fra Lübeck.124 

Mindetavlen er tidligst nævnt 1593 som pla-
ceret i Gråbrødre kirkes kor på nordvæggen 
over døren til sakristiet, vest for kong Hans' 
sten og som pendant til de forsvundne epitafier 
over Frans og dronning Christine, begge eller 
muligvis kun sidstnævnte placeret på sydvæg-
gen.125 I den kortfattede beskrivelse anførtes 
gravskriften dog - antagelig fejlagtigt - som stå-
ende over (min fremhævelse) våbenskjoldet. At 
d ø m m e efter den ganske vist summariske gen-
givelse hos Bircherod o. 1679 (fig. 589)126 havde 
tavlen på dette tidspunkt en udformning, der på 
visse punkter afveg fra den nuværende. En væ-
sentlig forskel viste indramningen, hvis småsøj-
ler kronedes af kraftige bladkapitæler, der bar en 
vandret, snoet stav, prydet med skiftevis store 
og små spir.127 Denne del var i gengivelserne 
o. 1760 af Søren Abildgaard og Christian Brandt 
erstattet med et udskåret topstykke af svungen 
barokform med kugledannede prydspir (fig. 
591, 574). En profileret fodliste ses i øvrigt un-
der gravskriften, jfr . også fig. 590.128 Det er 
uvist, hvornår tavlen er blevet ændret. Topstyk-
ket kan være omarbejdet i forbindelse med 
istandsættelserne i koret efter hvælvnedfaldet 
o. 1680 eller snarere ved kirkens hovedistand-
sættelse o. 1750 (jfr. s. 518f.). I forbindelse med 
overflytningen af de kongelige begravelser til 
domkirken efter 1805, men før 1813, opsattes 
mindetavlen i nærheden af kisten med de konge-
lige skeletter (s. 721). Placeringen var (fra første 
færd?) på vestvæggen i søndre sideskib.129 

1875 fik tavlen sin nuværende plads i 1. fag af 
kryptens nordre sideskib. I denne forbindelse 
var den sandsynligvis genstand for gennemgri-
bende snedkermæssig ændring og opmaling, 
hvorunder bl.a. topstykket ændredes, det pro-

Fig. 591. Mindetavle nr. 1, o. 1511, for prins Frans. 
Tegning, o. 1760, af Søren Abildgaard, (s. 733). I 
N M . - Memorial tablet no. 1, c. 1511, for Prince Frans. 

filerede bundstykke blev aftaget, og et ekstra 
fodstykke tilføjedes.130 1964 undersøgtes tavlen 
af konservator Mogens Larsen med henblik på 
en restaurering, der dog endnu ikke er gennem-
ført.131 

2) (Fig. 572, 576,, 592-99, 789, 821), med an-
tagelig sekundært indhugget årstal 1513 (se 
ndf.). Mindesten over kong Hans, dronning 
Christine og prins Frans. Tilskrevet Claus Berg. 

Lys rødbrun, gotlandsk kalksten, 402x247 
cm, måske Danmarks største brudstensflage af 
kalksten.132 Fladens midtparti optages af en søj-
lebåren gotisk portal, hvori står kongeparret og 
deres yngste søn - kong Hans til venstre, dron-
ning Christine til højre og prins Frans i midten, i 
øvrigt ganske svarende til placeringen af deres 
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grave foran højalteret (se ovf.). Både kongen og 
dronningen holder deres regalier, mens sønnen 
samler hænderne i bøn. På det skulderlange, 
lokkede hår bærer kongen sin krone, formet 
som en snoet krans, hvorover er skiftevis lil-
jeformede led og takker, dannet af parvist m o d -
stillede blade omkring knop. Han er iklædt fol-
derig kåbe med bred krave over underklædning 
med dobbelt, riflet rouleau i halsen; på fødderne 
oksemulesko. En stor flig af kåbens forstykke er 
slået om og fastholdt under højre hånd, der 
samtidig fatter om scepteret med kugleformet, 
rillet knop forneden og spids med fliget blad-
krans foroven. I venstre hånd firdelt rigsæble 
med stavværksornamentik, om skuldrene to 
kæder (fig. 593). Øverst på et bredt bånd den 
ældste autentiske gengivelse i Danmark af kæ-
den fra det af Christian I indstiftede ordensbro-
derskab, den senere elefantorden, med parvist 
modstillede elefanter mellem et led (måske en 
spore) foroven afsluttet med vifter eller stråler; 
som vedhæng i en mindre kæde er tre sammen-
stillede rosetter eller ringe, hvorunder en medal-
jon med den apokalyptiske j o m f r u Maria med 
barnet i solgisel på måneseglet samt nederst en 
medaljon med tre radiært stillede stave, sand-
synligvis Kristi nagler, omsluttet af en ring.133 

Under ordenskæden er en enkel kæde med fir-
kantede led. Dronningen bærer på hovedet en-
keslør, der sammen med halslinet kun lader an-
sigtet synligt. På hovedet krone med snoet 
krans, hvorover bladformede, stærkt fligede 
takker vikler sig ind i hinanden. Vid kappe over 
underklædning, der under maven er skubbet op 
i en række v-formede folder. Omtren t parallelt 
med kongens scepter bærer dronningen sit vær-
dighedstegn, fastholdt under højre hånds pege-
og ringfinger og formet omtrent som gemalens, 
omend med rillet skaftring i stedet for profileret 
på nedre del; venstre hånd hviler let på maven. 

Fig. 592. Mindesten nr. 2, efter 1513, over kong Hans 
(†1513), dronning Christine (†1521) og prins Frans 
(†1511). Tilskrevet Claus Berg (s. 733). Henrik Wich-
mann fot. 1996. - Memorial no. 2, after 1513, for King 
Hans (†1513), Queen Christine (†1521) and Prince Frans 
(†1511). Attributed to Claus Berg. 

Fig. 593. Ordenskæde med vedhæng. Detalje af kong 
Hans ' portrætf igur på mindesten nr. 2 (s. 735). Hen-
rik Wichmann fot. 1995. - Collar of the Order of the 
Elephant and pendant emblem. Detail of the relief of King 
Hans on memorial no. 2. 

En leddelt, smal kæde ligger hen over brystet. 
Prinsen, der kun når forældrene til midt på livet, 
har som faderen skulderlangt, bølget hår, op-
rullet i krøller og er iført dragt med firkantet 
halsudskæring, korte ærmer og knælangt skørt 
med tætstillede folder over underklædning med 
folderige ærmer. På fødderne oksemulesko. Om 
halsen en flettet kæde med vedhæng, formet 
som bladroset med trekløver og to tilspidsede 
blade omkring midtknop. Om livet bælte med 
nedadvendt dolk, hvoraf kun skæftet er synligt 
under højre arm. 

Figurerne er indsat i en arkitektonisk ramme, 
der samtidig udgør et rum omkring dem. 
Slanke søjler på kubiske, stjernesmykkede plinte 
under basernes bladsmykkede profilled og med 
bladdekorerede terningkapitæler bærer en svagt 
tilspidset arkade, der sammen med krydsende 
profilstave i cirkeludsnit illuderer en kvaderfu-
get portalindramning med indblik til et over-
hvælvet rum. Bag figurerne er et ophængt dra-
peri som et æresklæde, smykket med granat-
æblemønster i lavt relief. I en kæde med ring- og 
halvmåneformede led hænger fra arkadens isse-
punkt en lysekrone med otte skåle, vist i et for-
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enklet skråperspektiv.134 I sviklerne mellem ar-
kadens buer er fire anevåbener for kongeparrets 
forældre: i heraldisk højre side for kong Hans 
(Brandenburg og Danmark) og i heraldisk ven-
stre for dronning Christine (Sachsen og Bay-
ern); yderst bladornamenter. 

Uden om portrætfeltet er en smal ornament-
bort, præget af motiver fra den italienske renæs-
sances antikinspirerede forråd af grotesker, o m -
end vilkårligt ordnede uden hensyn til symme-
trien og suppleret med temaer af ikke-italiensk 
karakter (fig. 594-96). De fire hjørnefelter er 
særligt indrammede ligesom to høj rektangulære 
felter forneden på den lodrette venstre ramme. 
Ophængte bladguirlander med kvaster og over-
flødighedshorn mellem vaser udgør den orna-
mentale ramme på de vandrette led, mens stam-
men i de lodrette led dannes af frit kombinerede 
arkitektoniske led og vegetabilske motiver, bl.a. 
med granatæble og akantus. Herimellem er ind-
sat forskellige figurer, der typemæssigt lader sig 
ordne i fire kategorier: 1) Hoveder eller masker 
med forskelligartede beklædninger: med vinger, 
undertiden påsat svanehoved eller dødningeho-
ved eller smykket med blade eller turban. 2) 
Halv- eller helfigurer: i venstre side en kort-
skægget mand med fjerbesat skråbaret; en gejst-
lig, iklædt dalmatika og stola, krydset over bry-
stet og bevæbnet med sværd i højre hånd, fane i 
venstre; en kvinde med tætsluttende, opstående 
hovedtøj og overkrop med markeret halslinning 
samt to fisk (delfiner) med oprullede haler, der 
bider sig fast ved hendes hals. I højre side en 
engel med krans i højre hånd, fane i venstre; en 
stående mand, iklædt antikiserende militærdragt 
med kort feltherreskørt, omend med baretlig-
nende hovedtøj efter samtidig mode og bærende 
over hovedet et kugleformet led (fig. 596). 
Denne figur er, bortset fra hovedet, udført efter 
træsnit af Hans Schäufelein o. 1513.135 3) Putti, 
enkeltvis eller i grupper på to eller tre i forskel-
lige aktiviteter: spillende fløjte, rækkende efter 
druer, med kande, bæger og hund, holdende to 
kvastprydede nedhæng, parvis omfavnende (el-
ler kæmpende mod) hinanden. 4) Nøgne eller 
delvis nøgne figurer med vingebesatte huer: 
rygvendt stående, der muligvis lader sit vand, 

knælende med vrængegestus, siddende med 
hånden under kinden og tynget ned af fabelvæ-
sen med hoved på fugleklo. Enkelte motiver så-
som dødningehovedet, granatæblet, den gejst-
lige skikkelse og englen lader sig tolke symbolsk 
som hentydninger til døden og håbet om frelse 
og udødelighed (granatæblet) i det hinsides. An-
dre med obskøn karakter (kvinden med nøgen 
overkrop, de nøgne, urinerende og knælende 
mænd samt fabelvæsnerne) kunne generelt hen-
vise til den syndige og lastefulde jordiske ver-
den, mens atter andre helt synes at unddrage sig 
en symbolsk tolkning (den fjerbaretprydede 
mand, den antikt klædte soldat og de legende 
putti). 

Omkr ing stenens fire sider er ført en bred 
ramme med kongeparrets to våbenskjolde og 
2x16 anevåbener, på de lodrette flanker under-
delt med vandrette bånd i 2x4 felter. Kongens 
kronede våben136 er placeret foroven i den lod-
rette midtakse, flankeret af to køllebærende 
vildmænd, hvoraf den højre er vist nøgen, mens 
den venstre har et kort bladskørt. Begge løfter 
med en hånd kronen, formet som kongens 
krone på portrættet nedenfor, mens et bånd, 
fæstnet til våbenskjoldet, bugter sig imellem 
dem. Dronningens våben i midten forneden har 
to stående løver som skjold- og kroneholdere og 
viser det sachsiske våben som midt- og hjerte-
skjold. Anevåbnerne med tilhørende hjelmtegn 
er ordnede parvis og repræsenterer kongeparrets 
tipoldeforældre, i den øvre halvdel kongens, i 
den nedre dronningens, idet de fædrene aner er 
vist på heraldisk højre halvdel, de tilsvarende 
mødrene aner på heraldisk venstre. Inden for 
hvert skjoldpar står imidlertid som et atypisk 
element kvindeskjoldet til heraldisk højre, 
mandsskjoldet til venstre. Bortset herfra svarer 
rækkefølgen af de enkelte par i hovedtræk til 
den delvis forsvundne udskårne våbenserie i 
Gråbrødre kirke, som den i første række kendes 
fra Bircherod, Monumenta. Dog ses i ud fo rm-
ningen af visse skjolde uoverensstemmelser i 
forhold til de udskårne våbener, ligesom der til-
syneladende er en række heraldiske fejl eller ure-
gelmæssigheder i forhold til den reelle ane-
række.137 
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Fig. 594. Putti. Detalje af randbort på mindesten nr. 2 (s. 736). Henrik Wichmann fot. 1995. - Putti. Detail of outer 
border on memorial no. 2. 

Fig. 595. Masker og fantasivæsener. Detalje af randbort på mindesten nr. 2 (s. 736). Henrik Wichmann fot. 1995. 
- Masks and fantastic creatures. Detail of outer border on memorial no. 2. 

Fig. 596. Engle og mandsfigurer. Detalje af randbort på mindesten nr. 2 (s. 736). Henrik Wichmann fot. 1995. -
Angels and males. Detail of outer border on memorial no. 2. 
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Fig. 597a-b. Portrætfigurer fra mindesten nr. 2. Henrik Wichmann fot. 1995. a. Kong Hans (s. 735). b. Dronning 
Christine (s. 735). - Portrait reliefs on memorial no. 2. a. King Hans. b. Queen Christine. 

På den vandrette r amme over våbenfrisens 
nedre del er til venstre for midten under kong 
Hans ' skikkelse indhugget årstallet 1513 (fig. 
598). Dette, der tidligst er nævnt 1593, tolkedes 
allerede både af Werlauff og Mumme som en se-
nere tilføjelse, dels på grund af det manglende 
AD, dels fordi prinsens dødsår - forudsat at 
dronningen havde ladet stenen udføre - også 
manglede.138 Hertil føjede Chr. Axel Jensen 
(Gravsten I, 75) et epigrafisk argument, idet ci-
frene, navnlig femtallet, efter hans opfattelse 
havde en ikke-sengotisk karakter.139 

Den store mindesten indgik i lighed med 
prins Frans' tavle og Claus Bergs højaltertavle 
som et centralt led i udsmykningen af gravkoret 
i †Gråbrødre kirke, alt sandsynligvis udført på 
initiativ af dronning Christine. Kong Hans' m o -
nument gengiver de tre medlemmer af kongefa-
milien, der begravedes her inden for t idsrum-
met 1511-21. Som anført ovf. angiver det ind-
huggede årstal, 1513, næppe stenens udførelses-
tidspunkt, men snarere alene dødsåret på ste-

nens vigtigste figur. Gengivelsen af dronningen 
i enkelin, udformningen af kongevåbenet i en 
version svarende til det af Christian II benyttede 
efter 1513 (1515) samt anvendelsen af et grafisk 
forlæg fra 1513 peger - indlysende nok - på et 
begyndelsestidspunkt i eller efter dette år. Den 
udarbejdede renæssanceornamentik må på dette 
tidspunkt betragtes som et usædvanlig tidligt 
eksempel herpå i hjemlig sammenhæng.1 4 0 

Werlauff tilskrev 1827, vistnok som den første, 
Claus Berg »eller en af hans Elever« m o n u m e n -
tet, og tilskrivningen til altertavlens mester er 
siden blevet almindeligt anerkendt.141 Den byg-
ger på stenens usædvanligt fo rnemme kvalitet 
og lighedspunkterne med altertavlens portræt-
figurer og ornamentik. Som anført af Chr. Axel 
Jensen er der dog iøjnefaldende variationer i ud-
formningen af de enkelte våbenskjolde, hvilket 
vidner om flere hænders medvirken.142 I an-
sigts-, hår- og draperibehandling er der parallel-
ler til den ganske vist yngre sten over biskop 
Ivar Munk (o. 1530, Ribe domkirke, jfr . DK 
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Ribe 596), hvor motivet med de skjoldholdende 
vildmænd genfindes ligesom på prins Frans' 
tavle. De to stens komposit ion er dog indbyrdes 
forskellige. Ribestenen følger den for gravsten 
gængse opbygning med omløbende randbort og 
evangelistsymboler i hjørnerne. 

Om monumente t oprindelig har været place-
ret i vandret eller lodret position, dvs. som 
gravsten eller epitafium, vides ikke med sikker-
hed, men det er overvejende sandsynligt, at det 
fra første færd - i hvert fald dokumenteret siden 
1593 - har været anbragt i lodret stilling mod 
væggen i modsætning til de enkle gravsten, der 
dækkede de kongelige grave. Med en lodret pla-
cering kunne det have fungeret både som min-
detavle og som en art s t i f termonument, relevant 
i betragtning af kongefamiliens og navnlig 
dronningens store donationer til klosterkir-
ken.143 Stenens komposit ion med den ensartede 
våbenfrise, der er ført omkring alle fire sider, 
finder paralleller blandt såvel samtidige vægmo-
numenter som gravsten og tumbaer.144 I en m u -
lig opstilling som vægmonument eller epitafium 
savner stenen dog den - for denne type gængse -
udprægede tredimensionale karakter. Endvidere 
mangler gravskrift og andagtsbillede, som det 
almindeligt ses på epitafier.145 Midtbilledets k o m -
position, hvor de kongelige er afbildet stående 
under en portal og på baggrund af et rum, evt. 
med ophængt bagtæppe, genfindes såvel blandt 
vandret anbragte gravsten- eller plader (således 
den Claus Berg tilskrevne gravsten i Odense 
S. Hans over Anne Gyldenstjerne, †1521) og 
tumbadækplader som blandt lodret stillede væg-
monumenter.1 4 6 Det mønstrede ærestæppe fin-

Fig. 598. Årstallet 1513, udhugget nederst på minde-
sten nr. 2 (s. 738). Henrik Wichmann fot. 1996. - The 
year 1513, carved at the bottom of memorial tablet no. 2. 

Fig. 599. Mindesten for kong Hans og hans familie. 
Tegning af Søren Abildgaard 1760, NM (s. 719). -
Memorial for King Hans and his family. 

des som motiv bl.a. på kongens majestætsegl fra 
1500147 samt på hans bislagssten fra Københavns 
slot (1503, N M . Inv. nr. 2162a). 

Den store kalksten bærer præg af at være flyt-
tet et antal gange; således ses hen over konge-
parrets hoveder en vandret brudlinje, hidrø-
rende fra flytningen 1815 og sekundært udbedret 
med cement. Endvidere ses mindre reparationer 
og afhugninger af enkelte led samt en række 
graffiti, heriblandt årstallet 1615 på skjoldræk-
kens nedre, venstre del. Visse enkeltheder, f.eks. 
i portrætfigurerne eller våbenskjoldene kunne 
muligvis have været fremhævet med staffering, 
men sikre spor heraf har ikke kunnet erken-
des.148 

Antagelig fra første færd og i hvert fald i tids-
rummet 1593-1815 var den opsat i nordvæggen 
af Gråbrødre kirkes kor under det nordøstligste 
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Fig. 600. Indre af krypten, set m o d nord. Henrik Wichmann fot. 1996. - Interior of the crypt, looking north. 

vindue, dækkende den nedre del af vindueslys-
ningen. 1815 overført til domkirkens søndre si-
deskib, 9. fag. Trods store flytteomkostninger 
(fire ugers arbejde, 827 rdl.) brækkede den væl-
dige sten i to dele ved udtagningen fra nord-
muren i Gråbrødre kirke.149 1830 og 1841 ferni-
seredes den store sten, mens gesimsen omkring 
maledes. 1875 overflyttedes stenen til sin nuvæ-
rende plads i nordre sideskibs østmur. Ved 
denne lejlighed udbedredes den med cement af 
maleren August Behrends.102 1974 foresloges 

stenen atter istandsat, hvilket dog ikke er sket.131 

3) (Jfr. fig. 571, 600), 1817, af hvidligt, poleret 
marmor, 57,7x112,4 cm. Latinsk indskrift med 
fordybede versaler, her i oversættelse efter 
Mumme 200: »Herunder gemmes benene af Jo-
hannes, Konge til Danmark og Norge; af Chri-
stine, hans dronning, samt af begge sønner: 
Christian den anden, konge til Danmark og 
Norge, hvem Sverige også adlød som den 
havde adlydt hans fader, og af den kongelige 
prins Franciscus. Disse levninger er efter konge-
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lig befaling ført herhid i året 1805 fra denne bys 
såkaldte franciskanerkirke. Blødt hviler be-
nene«. 

Udfør t på initiativ af prins Christian (VIII) 
Frederik i forbindelse med nedsætningen af de 
kongelige begravelser 1817 (s. 721). Indskriften 
forfattedes efter prinsens approberede udkast af 
stiftsprovst Stephan Tetens.150 1817-74 opsat i 
søndre sideskibs 9. fag, indrammet af profile-
rede led og placeret på en skrå sokkel af bremer-
sandsten (jfr. fig. 576, 580) foran kong Hans ' 
mindesten. 1875 indsat i nordvæggen under 
prins Frans' epitafium. 

K O N G E L I G E G R A V S T E N 

Til de kongelige begravelser i nordre sideskibs 
østende udførtes 1875 fire gravsten (nr. 1-4), 
hvoraf to angiveligt var omhugget af ældre sten 

(nr. 2 og 3(?)). Kalksten af identisk form, omend 
af forskellig farve, med fordybede randstriber 
og indskrifter med forsænkede versaler i tillem-
pet middelalderstil,151 omend af varierende di-
mensioner, alt efter tegning af J. Magnus Peter-
sen og leveret af sten- og billedhugger Chr. 
Hintze.152 1883 tilføjedes to tilsvarende sten over 
dronning Elisabeth og prins Hans (nr. 5-6), lige-
ledes udført efter tegning af Magnus Petersen og 
denne gang leveret af sten- og billedhugger 
V. T. Nielsen.153 Samtlige sten er placeret med 
hovedenderne på en lige, nord-sydgående linje 
(fig. 567, 600). 

1) (Fig. 601a), 1875. »Hans Danmarks Sueri-
ges Norges Vendes og Gotes konning«. Gråsort 
kalksten. 195x70,5 cm. 1. fag af kryptens nordre 
sideskib, sydligst i rækken. 

2) (Fig. 601c), 1875. »Cristine Danmarks Sue-
riges Norges Vendes og Gotes drotning«. Lys 

Fig. 601a-c. Gravsten, 1875, for kong Hans og hans nærmeste familie (s. 741). NE fot. 1987. a. Gravsten for kong 
Hans. b. Gravsten for prins Frans. c. Gravsten for dronning Christine. - Tombstones, 1875, for King Hans and the 
closest members of the f ami l y . a. Tombstone for King Hans. b. Tombstone for Prince Frans. c. Tombstone for Queen 
Christine. 
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Fig. 602a-c. Gravsten, 1875 og 1883 for Christian II og hans nærmeste familie (s. 742). NE fot. 1987. a. Gravsten 
for Christian II. b. Gravsten for prins Hans. c. Gravsten for dronning Elisabeth. - Tombstones, 1875 and 1883 for 
Christian II and closest members of the f a m i l y . a. Tombstone for Christian II. b. Tombstone for Prince Hans. c. Tombstone 

for Queen Elisabeth. 

r ø d b r u n k a l k s t e n . 1 8 8 x 7 2 , 5 c m . P lacere t i 1 . f ag . 
a f k r y p t e n s n o r d r e s idesk ib , n o r d l i g s t i r æ k k e n . 

3) (Fig. 601b), 1875. »Frans K o n n i n g H a n s s e s 
s ø n aff D a n m a r k « . Lysg rå ka lk s t en . 162x73 c m . 
I m e l l e m nr . 1 og nr . 2 . 

4) (Fig. 602a) , 1875. » C r i s t i e r n D a n m a r k s 
Sue r iges N o r g e s Vendes o g G o t e s k o n n i n g « . 
G r å s o r t k a l k s t e n . 195x70 c m . Syd l igs t i k r y p -
tens øs t l igs t e f ag . F ø r 1883, s o m nr . 1-3, syd f o r 
k o n g H a n s ' s t en ( j f r . f ig . 567). 

5) (Fig. 602c) , 1883. »El isabet D a n m a r k s S u e -
r iges N o r g e s Vendes o c G o t e s d r o t n i n g « . G r å -
so r t k a l k s t e n . 1 9 6 x 7 3 c m . N o r d l i g s t i k r y p t e n s 
øs t l igs t e fag . 

6 ) (Fig. 602b) , 1883. » H a n s K o n n i n g C r i s t i -
e rns s ø n a f f D a n m a r k « . G r å s o r t ka lk s t en . 
161x73 c m . I k r y p t e n m e l l e m nr . 4 og 5. 

S O P H I E E L I S A B E T H ( P E N T Z ' ) O G 
K I R S T E N M U N K S B E G R A V E L S E R 

23. juli 1658 foregik i domkirken en dobbeltbisættelse 
af Christian IV's og Kirsten Munks datter, Sophie 
Elisabeth (Pentz), †29. april 1657 på Boller, og af Kir-
sten Munk , kongens anden hustru, †19. april 1658 
smst. Om den højtidelige handling, der fandt sted 
midt under svenskekrigene, findes et ganske fyldigt 
kildemateriale.154 Selve kistelægningen og forberedel-
serne til begravelsen af de to kvinder er særligt belyst 
i to breve til Leonora Christine, datter af Kirsten 
M u n k og yngre søster til Sophie Elisabeth. 29. april 
1657 beskrev Ellen Arenfeldt - Kirsten Munks kusine 
- udførligt udstyret i Sophie Elisabeths kiste: »hon 
k o m m e r i hindes kiste, i huid sølstøck kiol och en 
fløiel dønne (dyne) och røtt fløiels tapett och i en tin 
kiste, ded aller pregtigste hindes fru Moder kand«. 
Kisten forblev antagelig på Boller og nævnes først et 
år efter i forbindelse med forberedelserne til hendes 
og den nyligt afdøde moders bisættelseshøjtidelig-
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hed. I et brev 24. juni 1658 fra Christiane, g .m. Han-
nibal Sehested, til søsteren omtales fornyelse af en 
fjæl i Sophie Elisabeths kiste, ½ fingerbredde bredere 
end det andet (den tidligere?), forberedelser til ned-
sætning af moderens lig i den yderste kiste, hvoraf 
foden var omtrent færdig, og færdiggørelsen af ki-
steklædet, hvortil var gået 26¼ alen sort fløjl. Endvi-
dere nævntes arbejde med tilvejebringelse af klæde til 
sørgetogets deltagere, dvs. familiens medlemmer, 
Kirstens Munks folk, de ledsagende præster og he-
ste.155 Kirsten Munks kisteudstyr, som man må have 
taget vare på umiddelbart efter hendes død, omtaler 
brevet dog ikke.156 18.juli 1658 k o m kisterne til 
Odense, hvor de blev modtaget uden for byen af adel 
og gejstlige og indført i Adelens gård, og fem dage 
senere gennemførtes begravelsen i domkirken med 
deltagelse af Kirsten Munks børn, børnebørn og svi-
gersønner, Corfitz Ulfeldt dog undtaget.157 

I forbindelse med Fyns belejring i efteråret 1659 lod 
Ellen Arenfeldt - vel af f rygt for svenskernes ero-
bring - aftage kisternes udsmykning af fløjl og lærred 
samt sølvkistebeslag. Klenodierne opbevaredes i et 
træskrin og en stor firkantet kiste, som imidlertid de-
cember 1659 - otte dage efter Fyns tilbageerobring -
blev beslaglagt af generalmajor Frantz Joachim 
Trampe.158 Trods gentagne klager synes kistetilbehø-
ret ikke at være blevet tilbageleveret.159 Endnu 1664 
fandtes kisterne med sikkerhed i domkirken, da skif-
tekommissionen efter Kirsten M u n k 8. maj og atter 
9. sept. 1664 indskærpede, at de to lig, f ru Kirsten 
Munks og fru Sophies, som endnu stod i S. Knuds 
kirke, skulle henføres til Nør re Broby kirke, sogne-
kirke til Lundegård, Kirsten Munks og siden hen dat-
teren Christianes ejendom.1 6 0 I Nør r e Broby var Kir-
sten Munks forældre, Ludvig M u n k og Ellen Mar-
svin samt sidstnævntes anden mand, Knud Rud be-
gravet. Efter alt at d ø m m e k o m der ikke til at finde 
nogen overflytning sted - i hvert fald ikke på det 
t idspunkt - måske fordi Lundegård (med tilhørende 
sognekirke) samme år af fru Kirstens svigersøn, Han-
nibal Sehested mageskiftedes m o d Iversnæs (Wedells-
borg) til Christian Urne.1 6 1 

Uanset kisternes senere skæbne er det bemærkel-
sesværdigt, at deres tilstedeværelse i S. Knuds kirke 
er nævnt af flere kilder fra 1700'erne. Således anførte 
præsten og antikvaren Peder Jensen Lucoppidan 
(†1717), at Kirsten Munks »endnu staar« i den store 
begravelse, »som er bygt ved den nørre Side ved 
Choret , som nu tilhører Vitinghof og siden brigader 
Brockdorf« (dvs. Valkendorfs kapel, j f r . s. 831).162 

Sophie Elisabeths kiste blev ikke omtalt . De nære 
slægtsbånd mellem Valkendorf-, Brockenhuus-, 
Marsvin- og Ulfeldtfamilierne kan medvirke til at 
forklare, hvorfor kisten (kisterne) fik netop denne 
placering.163 Også Jacob Bircherod opregnede 1730 Kir-
sten M u n k blandt de fo rnemme personer, der var be-

gravet i kirken, omend uden angivelse af kistens pla-
cering.164 1774 anførte DaAtlas, at både Kirsten 
Munks og hendes moders(!) to tinkister havde stået i 
Valkendorfs kapel, men at begge (nu) var sat ned i 
»de Brokdorfers Begravelse, som er neden under 
samme«.165 Efter kirkens hovedistandsættelse o. 1750 
var krypten dog ikke direkte tilgængelig på grund af 
anbringelsen af faste stolestader på dette sted, jfr . fig. 
294,H og 474. Dette bekræftedes 1811 i Vedel Simon-
sen, Samlinger. Dennes omtale af de to »med sort Flø-
jel overtrukne Tinkister« byggede derfor - ligesom 
den førnævntes - næppe på selvsyn, men på en med-
delelse fra anden side.166 

Som optakt til sin beskrivelse af domkirken under-
søgte Mumme krypten 1842. Blandt de ti derværende 
kister udpegede han to sandsynlige som tilhørende 
Kirsten M u n k og hendes datter, Sophie Elisabeth, 
idet han korrigerede den ældre fejlagtige omtale af 
Ellen Marsvins lig her.167 En fornyet ransagning 
fulgte 1847 på initiativ af den daværende guvernør af 
Fyn, kronprins Frederik (VII) med det særlige formål 
at k o m m e til kundskab om, hvorvidt Christian IV's 
anden hustru, Kirsten Munk , deres datter Sophie Eli-
sabeth og svigersønnen Hannibal Sehested (jfr. s. 713) 
virkelig var bisat her, som traditionen ville vide.168 

Som konklusion på undersøgelsen, hvis historiske 
ekspertise repræsenteredes af Caspar Paludan-Müller, 
fastsloges det, at »en uforklarlig Skuffelse maatte 
fmde Sted«, hvis to af de særligt undersøgte kister 
ikke skulle gemme levnene af de to førstnævnte. Ef-
ter undersøgelsen blev den som Kirsten Munks ud-
pegede kiste, indeholdende det balsamerede lig af en 
ældre kvinde (den senere som Anne Brockenhuus ' 
erkendte kiste, j f r . s. 840), smykket med dennes nav-
netræk og en grevekrone. Sophie Elisabeths kiste 
blev ud fra et udelukkelsesprincip identificeret med 
den ndf. omtalte kiste. I en tredelt kiste med mellem-

Fig. 603. Kiste, sandsynligvis for Sophie Elisabeth 
(Pentz) (†1657) (s. 744). Mouri tz Mackeprang fot. 
1905. I N M . - Coffin, probably of Sophie Elisabeth 
(Pentz) (†1657). 



744 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

kiste af tin registreredes her en kvinde, der på grund 
af den rige gule - i det rødligt spillende - hårvækst og 
»andre tegn« skønnedes ikke at have nået nogen høj 
alder. Som særligt bemærkelsesværdigt fremhævedes 
i øvrigt rygradens udtalte skævhed. Derudover blev 
det rige kisteudstyr beskrevet. 

Med udgangspunkt i til dels upublicerede kildestu-
dier ved historikeren M. C. Kall Rasmussen169 offent-
liggjorde biskop Engelstoft 1878 en kritisk revision af 
de 30 år ældre resultater. Ligesom Kall Rasmussen 
anfægtede han identifikationen af Kirsten Munks ki-
ste og inddrog i stedet Anne Brockenhuus ' navn i 
debatten som et mere sandsynligt alternativ.170 Palu-
dan-Müller fastholdt dog sin ældre konklusion af 
mangel på konkret bevismateriale.171 Dette kunne 
imidlertid fremlægges 1905, da Nationalmuseet ved 
en fornyet, nøje ransagning af kisten f remdrog frag-
ment af et ligklæde med initialer - efter alt at d ø m m e 
- for Henning Valkendorf (den ældre) og Anne Broc-
kenhuus. Dermed kunne den ældre teori omsider af-
vises til fordel for en mere sandsynlig identifikation af 
liget som Anne Brockenhuus ' , Henning Valkendorfs 
mor.172 Man undlod dog at foretage en fornyet un-
dersøgelse af den som Sophie Elisabeths udpegede 
kiste i lyset af den reviderede erkendelse.173 Ved en 
foreløbig undersøgelse 1996 af den ndf. beskrevne ki-
ste som led i en k o m m e n d e restaurering kunne iden-
tifikationen fra 1847 imidlertid underbygges med nye 
argumenter.1 7 4 

Kiste (fig. 603-04), 1657 med senere tilføjelser, 
efter alt at d ø m m e indeholdende Sophie Elisa-
beth, *20. sept. 1619, datter af Christian IV og 
Kirsten Munk, g .m. rigsgreve Christian von 
Pentz, †29. april 1657 på Boller, begr. 23.juli 
1658. 206x79 cm, 95 cm høj (incl. låg). Firkantet 
yderkiste af eg med tresidet, tagformet låg. På 
låg og sider er vandrette rækker af regelmæssigt 
placerede sømhuller, hidrørende antagelig fra 
fastgørelse af stofbetræk og vel også af kiste-
beslag. Enkelte fragmenter af sort klæ-
des(fløjls)betræk, fandtes såvel på låget som på 
siderne.175 Heri en tætsluttende inderkiste af fyr 
(195x69 cm, 64 cm høj), beklædt med tin eller 
bly, der på inderkistens ene sekundære endegavl 
var fæstnet med søm. Metalbetrækket var for-
oven ført op i et tagformet låg af form som 
yderkistens, således at dette næsten havde ka-
rakter af en selvstændig kiste.176 Fyrrekisten, til 
hvis øvre kant var fæstnet baner af groft lærred, 
var også indvendigt lærredsbeklædt. Tre løse 
brædder af uens bredde udgjorde låget. I kisten 

Fig. 604. Interiør af (†)begravelse nr. 3. Den bageste 
kiste sandsynligvis indeholdende Sophie Elisabeth 
(Pentz) (†1657) (s. 744). Henrik Wichmann fot. 1995. 
- Interior of (†)grave no. 3 with coffin, probably of Sophie 
Elisabeth (Pentz) (†1651). 

er registreret levn af et kvindeligt individ, der at 
d ø m m e efter tænderne og knoglerne må karak-
teriseres som yngre (mellem 30 og 40 år) og ud 
fra bækkenets fo rm må skønnes næppe at have 
gennemgået nogen børnefødsler. Det lyst rød-
brune hår var samlet i fletninger, oprullet ved 
ørerne og fæstnet med bånd. Et særkende ved 
skelettet var en udtalt rygskævhed.177 Ligklæd-
ningen og kisteopredningen omfattede føl-
gende, som registreret allerede 1847: en hue, be-
sat med sølvkniplinger og en ligdragt med vide 
ærmer, åben på ryggen som en løjert og på for-
stykket besat med båndsløjfer, som huen af gul-
lighvidt, sølvindvirket silke (sølvmor); tre ho-
vedpuder, to af rødt fløjl og en af silke som 
ovenstående, alle besat med sølv og sølvfor-
gyldte kniplinger ligesom en kvadratisk silkean-
sigtsdug, to lange dyner af mørk gullig silke og 
et stort rødt fløjls omslagsklæde med lange gul-
ligthvide silkefrynser.178 Som kistefyld og ind-
hold i puderne var forskellige tørrede urter. 

Kisten blev af Mumme 304f. forsøgsvis identi-
ficeret som Kirsten Munks, ikke mindst ud fra 
det prægtige kisteudstyr, som det lille kighul lod 
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ane (jfr. ovf.). Med udgangspunkt i aldersbe-
stemmelsen af afdøde som yngre og i øvrigt ud 
fra et udelukkelsesprincip udpegedes denne kiste 
1847 som Sophie Elisabeths. Identifikationen 
fastholdtes - dog uden yderligere undersøgelser 
- både af Engelstoft (1878) og Mackeprang (1905). 
Sidstnævnte aftog alene yderkistens låg, jfr . 
fig. 603. Efter den seneste undersøgelse (1996) er 
yderligere tilføjet nye iagttagelser til støtte her-
for. 

Som anført ovf. er der ikke ved analyse af 
tænderne og skelettets dele påvist noget, der 
kunne tale imod, at knoglerne netop tilhører 
den 39-årige Sophie Elisabeth, som - så vidt vi-
des - døde barnløs. En rygskævhed synes vitter-
ligt at have gjort sig gældende, både hos hende 
og hos to af hendes søstre.179 Ligets dragt (en 
sølvstykkes kjole) samt kistens udstyr (rød 
fløjlsdyne og ditto tæppe) og materiale (tin), 
som beskrevet i det ovf. nævnte brev, svarer til 
det registrerede. Afdødes kongelige tilhørsfor-
hold medvirker til at forklare kistens prægtige 
udstyr, ikke mindst anvendelsen af mellemkiste 
af tin, et privilegium, som adelen blev frataget i 
henhold til forordningen af 1576.180 

Som nævnt ovf. er kisten sikkert dokumen-
teret i kirken indtil 1664. Omtalen i 1700'erne af 
denne (og dens pendant) som en tinkiste, be-
klædt med fløjl, kunne enten forklares ved 
manglende nøjagtighed hos meddeleren eller 
som en hentydning til metalmellemkisten, som 
et kighul (jfr. ovf.) gav indblik til. Yderkistens 
sømhuller vidner om en beklædning med stof 
og vel også om en udsmykning med kistebe-
slag, som i første instans fjernedes 1659. Stof-
fragmenter på lågets sekundære endegavl røber 
dog en senere istandsættelse af kisten, måske ud-
ført i forbindelse med undersøgelsen 1847. 

Endnu 1905 placeret i kapellets krypt. Et for-
slag om at beklæde kisten med sort fløjl og for-

syne den med en sølvplade med Sophie Elisa-
beths navn f r emkom 1907, men blev ikke reali-
seret.181 Placeret i (†)begravelse nr. 3 (s. 876). 

†Kiste, 1658, tilhørende Kirsten Munk, *6. juli 
1598, †19. april 1658 på Boller, begr. 23.juli i 
S. Knuds kirke. Om udformningen af ligets 
dragt samt kistens udstyr og materiale vides in-
tet konkret ud over tilvirkningen af et †kiste-
klæde af sort fløjl; endvidere, at den - svarende 
til den ovf. beskrevne kiste - oprindelig havde 
udsmykning af fløjl og lærred samt sølvkiste-
beslag, der fjernedes 1659. At d ø m m e efter den 
overdådighed, der i øvrigt blev lagt for dagen 
ved de to kvinders begravelse, tør man uden 
videre slutte, at Kirsten Munks udstyr ikke har 
været mindre prægtigt end datterens. Kisten var 
endnu 1664 i kirken. Hvorvidt de ovf. nævnte 
planer om at flytte denne og Sophie Elisabeths 
kiste til Nør re Broby kirke kun er blevet reali-
seret for den ene kistes vedkommende, kan 
hverken underbygges arkivalsk eller ved en ran-
sagning af begravelserne i denne kirke.182 Den 
omstændighed, at der endnu i 1700'erne og i be-
gyndelsen af 1800'erne omtales to tinkister i 
krypten under Valkendorfs kapel, mens Mumme 
1842 og de senere kisteundersøgelser kun næv-
ner en enkelt relevant, nemlig den ovennævnte 
(omend med tinmellemkiste), tyder på, at Kir-
sten Munks †kiste er blevet fjernet eller nedgra-
vet på kirkegården inden for det nævnte tids-
rum. At det sidstnævnte skulle være sket, uden 
at det er blevet registret, forekommer dog lidet 
sandsynligt i betragtning af kistens formodede 
prægtige udstyr. Udelukkes kan det derfor hel-
ler ikke, at meddelelsen 1774 (og atter 1811 samt 
1815) om tilstedeværelsen af to kister i den i øv-
rigt utilgængelige krypt har været urigtig, og at 
Kirsten Munks †kiste er blevet fjernet eller kas-
seret tidligere, måske i forbindelse med kirkens 
store modernisering o. 1750. 

Danmarks Kirker, Odense 48 



746 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Fig. 605. Gruppeport ræt af Thomas Brodersen Risbrich og hans familie, udfør t 1651 med tilføjelse o. 1652. 
Tilskrevet Hans Schütte. Detalje af epitafium nr. 6 (s. 766). Henrik Wichmann fot. 1995. - Group portrait of 
Thomas Brodersen Risbrich and his family, painted in 1651 with additions in c. 1652. Attributed to Hans Schütte. Detail of 
wall monument no. 6. 



EPITAFIER OG MINDETAVLER 
NOTER s. 937 

Domkirkens beholdning af ældre epitafier og minde-
tavler svarer til det materiale, Vedel Simonsen, Sam-
linger registrerede 1811 og Mumme beskrev i detaljer 
1844. Siden hen er kun få monumente r k o m m e t til, 
enten overført fra andre bygninger eller nyfremstillet 
(fig. 606). 

Som nævnt s. 710 medfør te kirkens hovedistand-
sættelse et radikalt indgreb i gravminderne, selvom 
mængden af kasserede epitafier synes væsentlig min-
dre end omfanget af ødelagte eller omhuggede grav-
sten. I alt er således bevaret 23 (22) epitafier eller min-
detavler fra tiden før 1753. Det nøjagtige omfang af 
†epitafier lader sig dog vanskeligt fastslå med sikker-
hed, eftersom hovedkilden til kirkens ældre gravmin-
der, Bircherod, Monumenta kun registrerede m o n u -
menter, der var forsynede med indskrifter. En vis 
usikkerhed findes endvidere mht . en nøje sondring 
hos Bircherod mellem epitafier og gravsten. En vig-
tig supplerende kilde er derfor som nævnt s. 699 Ja-
cob Bircherods Topographia Otthiniensis fra o. 1728. 

Ud over lejlighedsvise istandsættelser af enkelte 
epitafier gennemførtes en samlet renovering af m o -

numenter i forbindelse med kirkens store istandsæt-
telser 1748-54 og 1868-75 (s. 708ff.). En række af epi-
tafierne er både i anden del af 1700'erne og i tiden 
omkring Herholdts restaurering blevet flyttet fra de-
res oprindelige pladser, i sidste instans utvivlsomt af 
æstetiske hensyn for at friholde midtskibets piller for 
vægmonumenter . 1964 foretog konservator Mogens 
Larsen en undersøgelse af samtlige træepitafier med 
henblik på en istandsættelse.131 Denne er dog indtil 
videre kun gennemfør t for udvalgte monumenters 
vedkommende . 

1) (Fig. 607-09, 790), o. 1580 med senere ændrin-
ger. »Gerhardus Rantzovius (Gert Rantzau), søn 
af Paul (Rantzau til Lindved, Arievad og H i m -
melmark), sønnesøn af Johan (Rantzau til Brei-
tenburg), der udkæmpede en tvekamp med en 
anden holstensk adelsmand (Frederik Brock-
dorff, j fr . ndf.) ved den lejlighed, da kong Fre-
derik II af Danmark i Odense by overdrog her-

Fig. 606. Oversigtsplan over placeringen af kongelige mindetavler og sten (K1-3) samt af epitafier (E1-28) og 
bygnings- og mindesten (M1). Jfr. også fig. 663 og 743. Tegning af MN 1996. - Survey plan of the placement of the 
royal sepulchral monuments (K1-3) and of the wall monuments and memorial tablets (E1-28, Ml). Cf. also figs. 663 and 
743. 

48* 
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Fig. 607. Epitaf ium nr. 1, o. 1580 med senere ændrin-
ger, over Gert Rantzau (†1580, s. 747). NE fot. 1987. 
- Wall monument no. 1, c. 1580, with later changes, for 
Gert Rantzau (†1580). 

t ugdømmet Slesvig som len til de holstenske 
hertuger Hans og Adolf. Han sårede denne al-
vorligt gentagne gange, men blev selv gennem-
boret af sværdet. I overværelse af kongen og 
hertugerne, samt de danske og holstenske adels-
mænd blev der på hans farbror Henrik Rantzaus 
bud foranstaltet en ærefuld begravelse. Hans 
mor, Beate, som næsten inden for et år havde 
mistet sin ægtemand, en datter og nu denne sin 
ældste søn, indrettede sørgende gravstedet, ikke 
uden sorg over dødsfaldet, kummer og tårer. 
Han døde i det Herrens år 1580, den 19.[!] maj, 
26[!] år gammel«.183 (Bircherod, Monumenta nr. 
X X X I X (Gråbrødre kirke); Resen, Fyn 93f.; 
MarmDan I, 225f.; Mumme 214).184 Jfr. gravsten 
nr. 2. 

Mindetavle af træ, 93x54,5 cm med halvrund 
øvre afslutning, indsat i hulkelsramme. I tavlens 
øvre del er indfældet et relief af forgyldt kob-
berblik, 21,5x16 cm. Relieffet, hvis nedre del 
bryder ind i gravskriftens første linje, er sam-
mensat af flere dele: et billedfelt med Nådesto-
len, indrammet af en rulleværkskartouche med 
de fire evangelister, en smallere ornamental og 
figurativ frise og yderst en profilliste. U d s m y k -
ningen, der er udført i ophøjet relief med puns-
ling af baggrunden, viser i det centrale felt N å -
destolen under en trekantet skybræmme, hvori 
ses Helligåndsduen. På et folderigt klæde, holdt 
af to engle, hviler Kristi afsjælede legeme, der 
støttes af Gud Fader med en høj tiaralignende 
hovedbeklædning. Bagved ses tre andre engle, 
hvoraf den venstre fatter om Kristi kors med 
angivne naglehuller på tværarmene. Indramning 
af rulleværkskartoucher, der foroven og forne-
den har skjoldfelter (det nederste lodret delt for 
Rantzau), mens sidernes kartoucher er suppleret 
med overflødighedshorn. I hjørnerne de fire sid-
dende evangelister, øverst Johannes og Mattæus 
(tv. og th.), nederst Markus og Lukas (tv. og 
th.). Figurerne er i en forenklet version udført 
efter kobberstukne forlæg af Georg Pencz 
(†1550).185 

En ydre vandret r amme er sammensat af 
identiske rulleværks-og frugtprydede matricer, 
der delvis er beklippede; matricerne har i midten 
diademhoveder, flankeret af parvist modstillede 
figurer, en siddende nøgen mand og kvinde og 
afsluttes af (halvt) mandelformet, perleindram-
met ornament. Både mænd og kvinder holder 
stave, foroven afsluttet med forklignende spids. 
De lodrette dele, der er indbyrdes forskellige, 
viser på hver side to stående, musicerende kvin-
der, placeret mellem kartoucher med løve-, 
engle- og diademhoveder. Kvinderne forestiller 
muligvis fire af muserne, i venstre række med 
harpe og strygeinstrument, i højre med basun 
og luth, vel som en hentydning til den afdødes 
intellektuelle dyder.186 Også sidestykkerne er 
delvis beklippede, hvilket kunne tyde på, at 
disse rammestykker er sekundært sammenføjet 
(se ndf.). Yderst en profilliste, der også kan være 
påsat sekundært. 
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Fig. 608. Nådestolen. Detalje af epitafium nr. 1 over Gert Rantzau (s. 748). NE fot. 1987. 
- Throne of Grace. Detail of wall monument no. l for Gert Rantzau. 

Sortstafferet med den latinske gravskrift ma-
let i gult med kursiv, navne dog med versaler. 

Mindetavlens udformning og tidlige historie 
er nøje knyttet til et nu forsvundet epitafium, 
der tidligere fandtes i †Gråbrødre kirke. Efter 
sønnens død lod Beate Rantzau, som angivet på 
mindetavlen, indrette hans gravsted eller begra-
velse.187 I alt tre gravminder blev antagelig ud-
ført for Gert Rantzau - foruden mindetavlen en 
gravsten (nr. 2) og et nu forsvundet epitafium. I 
de ældste kilder herom nævnes imidlertid kun ét 
monument , forsynet med ovennævnte grav-

skrift. Kilderne er dog indbyrdes i modstrid, 
hvad angår monumentets materiale, der dels 
nævnes som værende af marmor (1581), dels af 
forgyldt kobber (1590, 1597).188 De to sidst-
nævnte beskrivelser lader formode, at væsent-
lige dele af monumente t var af metal, ligesom 
Peter Lindebergs omtale hentyder til, at også 
gravskriften var indridset i metallet, ikke blot 
malet på træ som den nuværende tavles. Der-
imod er den første omtales hentydning til et 
monument af marmor og til afdødes (por-
træt)buste vanskelig at forklare, medmindre der 
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Fig. 609. †Epitafium over Gert Rantzau, oprindelig 
opsat i †Gråbrødre kirke (s. 750). Efter Bircherod, 
Monumenta nr. X X X I X . - †Wall monument for Gert 
Rantzau, originally hung in †Greyfriars Church. 

er sket en forveksling med den tilhørende grav-
sten (nr. 2). 

I Bircherod, Monumenta er o. 1679 omtalt ind-
skrifterne på tre gravminder. Mindetavlens tekst 
er gengivet umiddelbart efter gravstenens som 
refererende til to selvstændige, nærved place-
rede monumenter (nr. X X X I X og XXXVIII). 
Derudover er blandt †Gråbrødre kirkes første 
monumenter1 8 9 både gengivet (fig. 609, 790) og 
afskrevet et epitafium (nr. XV), hvis tekst rum-
mer en langt fyldigere biografi på tysk og latin 
over afdøde, herunder omtalen af hans drabs-
mands identitet og en fra ovennævnte afvigende 
dødsdato (30. april).190 Dette epitafium havde 
høj renæssanceform med søjleindrammet (gen-
givet påfaldende smalt i forhold til bredden) 
storfelt, sidevinger, top- og hængestykke, alt, 
bortset fra førstnævnte, dækket af gravskrifter. I 
storfeltet var indsat en fremstilling af Nådesto-
len, hvorunder Rantzauvåbenet, tilsyneladende 
en forenklet gengivelse af det centrale billede i 

epitafium nr. 1. Resen, Fyn 93f. gengiver lige-
ledes epitafiets tekst og omtaler placeringen i si-
den i det nedre kor.191 I de senere beskrivelser fra 
1700'erne og begyndelsen af 1800'erne er alene 
omtalt mindetavle og gravsten eller blot sidst-
nævnte.192 Det oprindelige epitafium var da til-
syneladende gået tabt. Der imod er det Rantzau-
ske epitafium »af træe«, der 1806 solgtes ved 
auktionen over †Gråbrødre kirkes inventar og 
gravminder, sandsynligvis identisk med den ek-
sisterende mindetavle.193 

Vel under indtryk af Rasmus Nyerup , der året 
forinden havde besøgt kirken og bl.a. f remhæ-
vet Gert Rantzaus ligsten og mindetavle som 
bevaringsværdige, valgte hospitalsdirektionen 
at lade buddet gå tilbage.194 Ifølge Vedel Simon-
sen, Samlinger blev Rantzaus træepitafium hen-
sat på hospitalsloftet, hvilket kan være årsagen 
til, at en række kilder i 1800'erne betegnede det 
som bortkommet. 1 9 5 1875 kom tavlen imidlertid 
atter for dagens lys, da C. V. Engelhardt fra Di-

Fig. 610. Epitafium nr. 2, o. 1584, over borggreve 
Chris toph von Dohna (s. 751). Efter Bircherod, Mo-
numenta. - Wall monument no. 2, 1584, for Burggraf 
Christoph von Dohna. 
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rektionen for De Antikvariske Mindesmærkers 
Bevaring orienterede stiftsprovst Damgaard 
om, at den nu fandtes på museet i Odense og 
foreslog den opsat i domkirken.1 9 6 

Hvis de ældste kilders udsagn skal forenes og i 
øvrigt står til troende, må man derfor antage, at 
der fra første færd har været en mindetavle, vel 
af metal og med ovennævnte gravskrift. Endvi-
dere, at der har eksisteret et epitafium, svarende 
til Bircherods gengivelse, hvori billedet af N å -
destolen kan have været indsat.197 De senere kil-
ders tavshed vedr. disse to monumenter er - li-
gesom uoverensstemmelserne mht . Gert Rant-
zaus dødsdato - vanskelig at forklare, med min-
dre man antager, at disse dele først er t i lkommet 
noget senere, måske efter Henrik Rantzau's død 
(1598) og uden hans direkte medvirken. Den be-
varede mindetavle kunne da være en rekon-
struktion af den oprindelige, udført i slutningen 
af 1600'erne eller begyndelsen af 1700'erne med 
inddragelse af reliefdele fra epitafiet. Dette for-
udsætter dog, at både metalmindetavlen og epi-
tafiet af uvisse årsager er blevet kasseret eller 
ødelagt i tiden efter Bircherods og Resens regi-
strering.198 

Ophængt på nordvæggen i nordre sideskibs 
9. fag nær gravsten nr. 2. 

2) (Fig. 610-16, 791), o. 1584 med senere til-
føjelser, tilskrevet Wilhelm van den Blocke. 
»For Christopher, borggreve af Dhona (Chri-
stoph von Dohna), dette berømmelige riges råd, 
den kongelige hærs anfører, ved berømmelige 
anebilleder, ved de frie kunsters pryd, ved krigs-
hæder meget ædel såvel h jemme som ude, ved 
gudsfrygt, kongetroskab og kærlig omsorg for 
fædreland og slægt højst rosværdig, stræbende i 
forfædres spor mod kronens uvisnelige top og 
evighedens hæder; bortkaldt i sit 44. år fra dette 
til det himmelske liv satte hans sørgende brødre 
Achatius og Fabian ham dette mindesmærke«.199 

»Herr Christoff Burgraff Dhona K:M: zu Den-
nemarken Reichs Rath und Obrister. Ein Got-
tesfürchtiger gelarte und Manhafter Her ist an 
die Pest Schlichlich in Gott Entschlafen zu N e w -
burg ao 1574[!] seines alters 44 Jhn Erwartet al-
hie eine Christfrøliche Aufferstehung« (Birche-
rod, Monumenta nr. II; Resen, Fyn 97; MarmDan 

Fig. 611. Epitaf ium nr. 2, o. 1584 med senere tilføjel-
ser, over borggreve Chris toph von Dohna (†1584). 
Tilskrevet Wilhelm van den Blocke (s. 751). NE fot. 
1988. - Wall monument no. 2, c. 1584 with later addi-
tions, for Burggraf Christoph von Dohna (†1584). Attri-
buted to Wilhelm van den Blocke. 

I, 220; Mumme 129f.). Jfr. gravsten nr. 8, †grav-
sten nr. 22 og †begravelse nr. 1,1. 

Vægepitafium af sandsten med sekundær staf-
fering, af portaltypen, bestående af stor-, top-
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Fig. 612. Udødeligheden og rytterfrise. Detalje af topstykke fra epitafium nr. 2 (s. 752f.). NE fot. 1988. -
Immortality and battlescene. Detail of the top piece of wall monument no. 2. 

og hængestykke; sidstnævnte i hovedsagen for-
nyet. Ca. 443x229 cm. 

Storstykket hviler på et svært fodstykke med 
konveks frise, prydet af æggestavslignende or-
nament og akantusblade. Dets hovedmotiv er en 
kurvehanksbuet arkade, som indrammer den 
knælende, harniskklædte borggreve, vendt mod 
alteret i øst; hans sværd er tilføjet i træ (fig. 614). 
Foran ham står en bedepult med opslået bog, og 
hinsides pulten hans stridshjelm. Disse friskulp-
turer hviler på en kistelignende, fremspringende 
blok med profileret overside og et forsænket 
indskriftfelt med perlestavsprydet ramme på 
forsiden. Arkadebuen, der har slutsten med ke-
rubhoved og kassettesmykket underside, bæres 
af to joniske karyatider. Disse kvindeskikkelser 
identificeres ved navne i reliefversaler på små 
tavler, fæstnet til postamenternes forside. Her 
læses til venstre »Labor« (Arbejdet), til højre 

»Qvies« (Hvilen). Arbejdets personifikation bæ-
rer som attribut en spade i højre hånd, mens 
Hvilen (med lukkede øjne og nathue) støtter sig 
til et træ, hvis krone og grene er hugget af; ved 
foden lå tidligere et kranium (jfr. fig. 610). Bue-
sviklerne udfyldes af putti med palmegren og 
sejrskrans, og gesimsfrisen prydes af frugter på 
snor. Storstykkets kortsider mod øst og mod 
vest er formet som fyldingspilastre, hver med 
fire våbenskjolde, i alt otte for borggrevens fæd-
rene og mødrene slægt (fig. 610, 616). Under 
disse anevåben, som identificeres ved navne i 
fordybede versaler, er anbragt et løvehoved med 
ring i flaben (fig. 610). 

Topstykket omfatter nu alene den volutind-
rammede relieffremstilling af en rytterfægtning 
som hentydning til afdødes bedrifter. Herover, 
indsat i en nyere muret niche, en kvindelig fri-
skulptur, som ifølge indskrift under fodstykket 
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symboliserer Udødeligheden, oprindelig »Im-
(m)ortalitas« med reliefversaler, senere ved ma-
let korrektion ændret til »Immortalitas«. U d ø -
deligheden troner på jordkuglen og peger med 
sin løftede højre hånd op m o d det hinsides. Ven-
stre hånd har fattet om et nu tabt attribut (pal-
megren). Indtil kirkens hovedrestaurering 1868-
75 var fire supplerende figurer endnu bevaret på 
topstykket (jfr. fig. 610, 616). Således to romer-
ske krigere med spyd samt (på volutternes over-
side) to sørgende putti med dødsfakler. Begge 
*putti (inv. nr. 649-50/1942) samt den ene *kri-
ger (inv. nr. 130/1949) er deponeret i Mønter -
gården, Odense (fig. 613, 615). 

Hængestykket var ifølge Bircherod (jfr. fig. 
610) oprindelig formet som en rulleværkskar-
touche omkring den bevarede indskrifttavle. 
Ved kirkens modernisering 1753-54 blev hoved-
parten af hængestykket skåret bort og erstattet 
af profileret gesims i overensstemmelse med 
ændringen af kirkens øvrige hovedpiller (jfr. 
fig. 293) ;200 indskrifttavlen blev dog bevaret. 

Fig. 614. Borggreve Chris toph von Dohna. Detalje af 
epitafium nr. 2 (s. 752). HJ fot. 1990. - Burggraf Chri-
stoph von Dohna. Detail of wall monument no. 2. 

Ved hovedrestaureringen 1868-75 ændredes hæn-
gestykket på ny, og fik 1962 den nuværende 
form, som omfatter enkelte oprindelige levn af 
sandsten. 

Epitafiet er sekundært stafferet, formentlig 
mellem 1622 og 1644, idet en nevø til afdøde, 
Achatius von Dohna, førstnævnte år konstate-
rede, at monumente t manglede afdødes navn og 
personindskrift, mens disse mangler var udbed-
ret sidstnævnte år. De to personindskrifter er 
malet med gyldne bogstaver på sort grund; den 
latinske tekst i antikva og versaler i storstykket, 
den tyske med fraktur i hængestykket. Ved ud-
færdigelsen af sidstnævnte tekst er dødsåret 

Fig. 613. Liggende *putto. Detalje af epitafium nr. 2 
(s. 753). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - Re-
clining *putto. Detail of wall monument no. 2. 
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domineret af grønne og grålige nuancer. H i m -
lens grålige skydække brydes af en gullig lysåb-
ning, hvori læses »Jahve« med røde, hebraiske 
bogstaver. 

Ifølge en selvbiografi af Fabian von Dohna, 
afdødes yngre broder, bestilte han i 1585 under 
et besøg i Danzig et gravmæle hos »en hollandsk 
billedhugger«,201 som muligvis allerede året ef-
ter sendte en svend til Odense for at sætte m o -
numentet op. Den unavngivne kunstner er med 
stor sikkerhed identificeret som Wilhelm van 
den Blocke fra Mecheln, der fra 1568 havde ar-
bejdet for de preussiske hertuger i Königsberg, 
og siden 1584 virkede i Danzig, hvor han 
1594-96 udførte gravmælet for Dohnas og dan-
skernes fjende i Syvårskrigen, Johan III af Sve-
rige.202 Van den Blocke, der kom til Königs-
berg, udsendt af Cornelis Floris i forbindelse 
med udførelsen og opstillingen af hertug Al-
brechts gravmæle, er endnu i Dohnaepitafiet 
stærkt præget af sin læremester, såvel stilistisk 
som ikonografisk.203 

Det præcise tidspunkt for epitafiets opsættelse 
kendes ikke. Som nævnt er det ikke blevet af-

Fig. 616. Epitafium nr. 2, o. 1584, over borggreve 
Chris toph von Dohna (s. 751). Litografi efter tegning 
af F. Møller. Fra Mumme. - Wall monument no. 2, 1584, 
for Burggraf Christoph von Dohna. 

1584, fejlagtigt gengivet som 1574. På den arki-
tektoniske del af epitafiet er benyttet brun- og 
gråmarmorering, mens lister mv. er fremhævet 
ved forgyldning. Til figurskulpturer er benyttet 
svag kødfarvning samt forgyldning af detaljer. 

På arkadens bagvæg er malet en fremstilling 
af Ezekiels vision, som beskrevet i Det gamle 
Testamente, j fr . bedepultens gyldne versaler: 
»Ezechiel XXXVII«. Dette gammeltestament-
lige forvarsel om D o m m e d a g og opstandelses-
håbet er malet efter kobberstik af nederlænderen 
Nicolaes de Bruyn (1606), j f r . tillige epitafium 
nr. 5. De nøgne menneskekroppe omkring pro-
feten, klædt i rød kappe, er vist i et landskab, 

Fig. 615. *Soldat. Detalje af epitafium nr. 2 (s. 753). 
Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - *Soldier. De-
tail of wall monument no. 2. 
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leveret i fuldt færdig stand og måtte efter Acha-
tius den Yngres besøg 1622 suppleres med de 
personindskrifter, som formentlig var koncipe-
ret tidligere. Arkadens opstandelsesbillede må 
også fra første færd have været påtænkt som en 
uundværlig del af bil ledprogrammet. Sædvan-
ligvis udførte van den Blocke også de religiøse 
billeder som skulpturarbejde (relieffer); men når 
man i stedet besluttede sig for en malet f rem-
stilling, kan det være sket for at begrænse ud-
gifterne, der efter en strid om bil ledprogrammet 
mellem Fabian og Achatius den Ældre, måtte 
afholdes af førstnævnte alene.204 

Færdiggørelsen af epitafiet er sket mellem 
1622 og 44, men uvist ved hvilken mester. 
18. april 1694 fik Johan Christian Zachariassen 
Getreuer som led i inventarets nystaffering 
(s. 416) betaling for »burggrafurens tavle af 
Dohna«. 6 Som nævnt blev hængestykket beskå-
ret 1754, og i forbindelse med kirkens hoved-
restaurering 1868-75 nedtog man fire af top-
stykkets friskulpturer. De kunne ikke længere få 
plads efter Herholdts ønske om så vidt muligt at 
restituere arkadepillernes oprindelige form. 
Ældre gengivelser (jfr. fig. 293) viser, at man 
ved epitafiets opstilling havde borthugget pil-
lens facade ud for topstykkets frifigurer, af 
hvilke kun »Immortalitas« nu bibeholdtes i en 
til formålet skabt niche, omgivet af moderne 
skalmur. Det således reducerede epitafium blev i 
lighed med kirkens øvrige monumenter nystaf-
feret ved August Behrends. 1899 reparerede bil-
ledskærer Oscar Ernlund epitafiet,102 og 1947 
rensede og fikserede konservator Roland Han-
sen arkademaleriet, hvis nedre halvdel f rem-
trådte som sekundær opmaling. 1962 istandsatte 
billedhugger Claes Baumbach epitafiet og f rem-
drog bl.a. rester af det oprindelige hænge-
stykke. 

3) (Fig. 617-20), før 1615, muligvis o. 1601, 
signeret af den såkaldte Odense monogramist 
(Jørgen Stenhugger(?)). J o m f r v Margrete Skof-
gaard (Margrethe Skovgaard) til Sandervm-
gaard, †(7avgvst i ) anno 16<15> (Bircherod, 
Monumenta nr. V; Resen, Fyn 98; Mumme 113f.). 
Jfr. †gravsten eller -flise nr. 30 og †begravelse 
nr. III,2. 

Fig. 617. Epitafium nr. 3, før 1615 og muligvis o. 
1601, over Margrethe Skovgaard (†1615) (s. 755). Ef-
ter Bircherod, Monumenta. - Wall monument no. 3, be-

fore 1615 and possibly from about 1601, for Margrethe 
Skovgaard. 

Lysgrå kalksten, 202x122 cm. Dansk indskrift 
i reliefversaler: personalia, efterfulgt af kort reli-
giøs sentens i fodfeltet og skriftsted (Åb. 14, 13) 
i topfeltet. Indsat i en smal, rundbuet portal med 
frugtophæng i buesviklerne, joniske volutkapi-
tæler og æggestavsprydede piller står Margrethe 
Skovgaard, vist frontalt med drejning mod 
højre og underarmene med de skematisk gen-
givne hænder lagt over hinanden. Hun er iklædt 
en brokademønstret , fodsid dragt, der kun lader 
skosnuderne synlige; overkjolen har opstående 
pibekrave, smykket med tidsellignende b lom-
ster og blade indfattet i cirkelslag, mens under-
klædningen har mønster af mauresker. På hove-
dét en tætsluttende, perlebroderet hue. Om hal-
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Fig. 618. Epitaf ium nr. 3, før 1615 og muligvis o. 
1601, over Margrethe Skovgaard (†1615). Signeret af 
den såkaldte Odense monogramis t (Jørgen Stenhug-
ger(?)) (s. 755). NE fot. 1987. - Wall monument no. 3, 
before 1615 and possibly from about 1601, for Margrethe 
Skovgaard (†1615). Signed by the so-called Odense mono-
grammist (Jørgen Stenhugger(?)). 

sen bærer hun tre kæder, hvoraf den nederste 
har medaljon med Jesumonogram, mens et 
ædelstensprydet kors ses ved pibekravens åb-
ning. Om begge håndled perlearmbånd, ringe 
på tommel- , ring- og lillefingrene. I de flanke-
rende sidefelter er 2x8 anevåbener med tilhø-
rende skriftbånd, på heraldisk højre side de fæd-
rene aner, på venstre de mødrene.2 0 5 

Stenen er rigt stafferet, angiveligt på grundlag 
af oprindelige spor (jfr. ndf.). Fornemst er drag-
ten og huen, farvelagt som guld- og sølvindvir-
ket eller -broderet brokade, mens portalen og de 

flankerende våbener er bemalet i brogede farver 
med guld, sort, blåt, rødt og hvidt, alt på m ø r -
keblå og olivengrøn grund. Indskrifternes ver-
saler er i forgyldt relief, dog er dødsdato- og år 
kun påmalede. 

Epitafiet, der i sin udformning har gravstens-
karakter, var i hvert fald siden 1671 og sandsyn-
ligvis fra første færd indsat i muren i lodret pla-
cering (jfr. ndf.). Stenen, som er kendetegnet 
ved den skematiske figurbehandling og de gen-
nemarbejdede dragtdetaljer, bærer midt på 
over- og underkanten et stenhuggermærke, et 
fordybet N med en vandret tværstreg (fig. 619), 
hvilket af Chr. Axel Jensen er tolket som signa-
tur for den såkaldte Odense monogramist (mu-
ligvis Jørgen Stenhugger, j fr . Jensen, Gravsten 
II, 91f. og nr. 733). I sin opbygning er stenen 
nært beslægtet med de af samme kunstner sig-
nerede sten for Anne Oldeland og Hans N o r b y 
(†gravsten nr. 49, fig. 685), Hans Stigsen Ulfeldt 
og Anne Friis, Marslev (Bjerge hrd., Odense 
amt) samt for Margrethe, Morits Emmichsens 
datter, Grindløse (Skam hrd. , Odense amt),206 

mens selve kvindefiguren finder paralleller bl.a. 
i Regitze Ulfeldts signerede sten (før 1595) i Me-
singe (Bjerge hrd., Odense amt).207 På samme 
måde kendes der paralleller til gravstenens ka-
rakteristiske polykromi.2 0 8 

Margrethe Skovgaard erhvervede allerede 
1601 sit begravelsessted i kirken (†begravelse nr. 
III,2) som anført på †gravsten eller -flise nr. 30 
og skænkede i den forbindelse et alterklæde og 
en messehagel (s. 422 og 568).209 Epitafiet kan 
være opsat i denne forbindelse, men under alle 
omstændigheder er det udført før hendes død 
1615, j f r . den sekundært påmalede dødsdato. 
Som omtalt i Holger Jacobæus' rejsebog 1672 
var det »fordum gandske forgyldt, men nu of-
ver sverted efter Christiani Quart i Befaling«.210 

Antagelig har sortmalingen kun omfattet den 
guld- og sølvindvirkede dragt, og handlingen 
kan, som allerede påpeget af Mumme 327f., have 
været dikteret af et bevidst kongeligt ønske om 
at begrænse den utilbørlige overdådighed i ade-
lens klædedragt og levevis generelt, hvilket de 
såkaldte »luksusforordninger« fra Christian 
Ill's, Frederik II's og Christian IV's tid i øvrigt 
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vidner om.211 Christian IV's initiativ blev imid-
lertid i den folkelige sagntradition tolket ganske 
anderledes - som en straffeaktion mod j o m -
fruen, der engang i landets nød havde nægtet 
kongen et pengelån og i øvrigt på usømmelig 
vis havde danset sig ihjel.212 

1694 blev tavlen renoveret af maleren Johan 
Zachariassen Getreuer, ligesom en knap(?) herpå 
blev repareret. 1753 afregnede Peder Svendsen 
Ilstrup for en †blikfane til j o m f r u Skovgaards 
epitafium, måske en gravfane(?), opsat ved m o -
numentet . 1802 opfriskedes epitafiet med hvid 
oliefarve, »hvor Couloritterne var ukjende-
lige«.6 Som nævnt af Vedel Simonsen, Samlinger 
og af Mumme 113, 116 var dragten endnu den-
gang sortmalet, omend en ældre, underliggende 
forgyldning stadig skimtedes. Selvom det ikke 
omtales udtrykkeligt, kan også andre dele af 
epitafiet da have været overstrøget med sekun-
dær farve, hvilket det efterfølgende forløb synes 
at bekræfte. 

I forbindelse med Herholdts restaurering 1875 
blev epitafiet, der bibeholdtes på sin daværende 
plads, stafferet med ægte guld og opfrisket af 
August Behrends.102 Da denne opmaling 1883 

Fig. 619. Stenhuggermærker, muligvis for Odense 
monogramis ten (Jørgen Stenhugger (?), s. 756). De-
talje af fig. 618. Henrik Wichmann fot. 1996. - Marks 
of the stone mason, possibly the so-called Odense mono-
grammist (Jørgen Stenhugger(?)). 

Fig. 620. Epitafium nr. 3 over Margrethe Skovgaard, 
gengivet med den ældre, sekundære bemaling af 
gravfigurens dragt (s. 757). Fot. før 1905 i N M . -
Wall monument no. 3 for Margrethe Skovgaard, repro-
duced with the earlier secondary polychromy on the effigy's 
costume. 

gav anledning til kritik fra Kultusministeriet, 
understregedes det bestemt fra både Stiftsøvrig-
heden, Kirkeinspektionen og maleren selv, at 
opmalingen var sket nøjagtigt efter de ældre for-
håndenværende farver, alene med undtagelse af 
enkelte, tidligere urigtigt angivne farver i vå-
benskjoldene. Dragten stod dog fremdeles sort-
malet (fig. 620). For at nå til klarhed over den 
oprindelige staffering opfordrede Direktionen 
for de Antikvariske Mindesmærker til en nyre-
staurering af monumentet , hvilket dog først 
gennemførtes 1905.213 

Opsat - formentlig som oprindelig - på ko-
rets anden pille i nordsiden, umiddelbart over 
†begravelse nr. III,2. 
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4) (Fig. 621-22), med malet årstal 1640. Bil-
ledskærerarbejde i Anders Mortensens stil og 
med portrætmaleri, tilskrevet Hans Schütte. 
Jørgen Mortensen (Krag), rådmand, [†14. maj 
1645] med hustru Dorothea Niels Datter (Niels-
datter Foss), (†11. dec. 1651). Ægteparret lod 
selv epitafiet bekoste 1640 (Bircherod, Monu-
menta nr. XVI; Resen 99; Mumme 284). Jfr. †be-
gravelse, nævnt efter nr. III,15. 

Det træskårne epitafium måler 309x180 cm og 
er opbygget med fladovalt storfelt, hvori malet 
gravskrift (se ndf.), indrammet af flamme- og 
bølgeliste med volutter og kronet af kerubho-
ved. Storfeltet flankeres af joniske karyatider: til 
venstre ses Troen med opslået bog i venstre 
hånd og højre lukket om et nu forsvundet attri-
but, korset - alt gengivet efter Hendrick Golt-
zius' forlæg; til højre Håbet med anker (kun 
tværstang bevaret) ved højre side og due på ven-
stre hånd. I storvingerne kerubhoveder, karak-
teristiske med deres viltre, lokkede hår og brede 
ansigter med opstoppernæse og smilehuller. 
Fyldige bruskværkskartoucher indrammer vin-
gerne. Under knækket fodfrise (brudt af ma-
skesmykkede konsoller) med malet årstal og bi-
belskrift er hængestykke med ægteparrets dob-
beltportræt i uregelmæssig, tværoval indram-
ning, flankeret af putti (dødsgenier) med kranier 
og nedadvendte dødsfakler. Djævlemasker pry-
der konsollerne i den knækkede attika, mens 
topstykket krones af den opstandne Kristus (op-
rindelig vel med sejrsfane og måske stående på 
verdenskugle) på et postament, dannet af brusk-
værkskartoucher; heri ægteparrets våbenskjolde: 
tv. Krags (krage på gren) og th. Foss' (sprin-
gende ræv foran jordsmon) . Ved siderne engle i 
fodlange dragter; begge mangler attributter, den 
venstre endog begge hænder. Epitafiet viser rev-
nedannelser, ligesom enkelte detaljer mangler. 

De arkitektoniske dele er stafferet som flam-
met marmor i forskellige farvetoner (gråsort, 
rødbrun og hvidlig). Desuden er anvendt for-
gyldning, grøn og rød laserende farve samt 
hudfarve på figurerne. Som konstateret ved en 
konservatorundersøgelse 1964 (se ndf.) er den 
nuværende bemaling en - dog ikke konsekvent 
dækkende - opmaling af den oprindelige, gan-

ske velbevarede staffering; denne ses dog flere 
steder, bl.a. på postamentfrisen med forgyldt 
årstal 1640 og skriftsted (Rom. 14, 8) på brunrød 
marmoreret grund. Der imod fremtræder stor-
feltets gravskrift delvis udvisket for den øvre 
dels vedkommende og de nederste otte linjer 
med en anden farve og karakter, et indicium for 
et interval mellem de to indskriftdele(?).131 

Både i opbygning og detaljer er epitafiet nært 
beslægtet med det 10 år yngre epitafium (1650) 
over Alexander Christensen Sønderborg i Nr . 
Åby kirke (Vends hrd., Odense amt), tilskrevet 
Anders Mortensen. Det djærvt skårne brusk-
værk, de fantasifulde masker og kerubhove-
derne er ligesom Kristusfiguren elementer, der i 
øvrigt finder paralleller hos Anders Mortensen, 
både blandt de sikre og de tilskrevne værker.214 

Den omstændighed, at Mortensen i enkelte til-
fælde synes at have samarbejdet med Hans 
Schütte ((†)højaltertavle i S. Knud, jfr . s. 539ff. 
og det ovennævnte epitafium i Nr . Åby) kunne 
yderligere støtte antagelsen, jfr . ndf. Ikke desto 
mindre er der en kvalitetsforskel og en mindre 
grad af udtryksfuldhed i forhold til mesterens 
mere sikre værker, hvilket kunne forklares ved 
tilstedeværelsen af en mindre trænet værksteds-
medarbejder eller måske endda af en selvstændig 
billedskærer, hvis samlede værk endnu ikke er 
fastslået. 

Epitafiets karakterfulde og gennemarbejdede 
dobbeltportræt (fig. 622) er tilskrevet Hans 
Schütte.215 Portrættet, formet som en uregel-
mæssig oval, ca. 45x60 cm, er malet i olie på en 
tynd kridering og viser ægteparret med drejning 
mod hhv. højre og venstre. Rådmand Jørgen 
Mortensen, der også 1628-35 var kirkeværge 
ved domkirken, har gråhvidt hår, som falder i 
bløde bukler ved ørerne og langt, rødsprængt 
hageskæg. Hvid, nedfaldende møllehjulskrave 
over sort dragt. Hustruen bærer på hovedet 
stærkt kriget (indskåret ved tindingerne) sort 
hue over hvidt lin, der dækker pande og isse. 
Sort kjole med bred, udringet hvid krave, der 
lader højhalset, hvid underklædning synlig. Hen 
over brystet ligger en spinkel guldkæde med s-
formede led. Mørkebrun baggrund, hvorpå 
med gylden kursiv er malet ægteparrets alder: 
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Fig. 621. Epitafium nr. 4, 1640, over Jørgen Mortensen Krag (†1645) og Dorothea Nielsdatter Foss (†1651) (s. 
758). NE fot. 1987. - Wall monument no. 4, 1640, for Jørgen Mortensen Krag (†1645) and Dorothea Nielsdatter Foss 
(†1651). 



Fig. 622. Dobbel tpor t ræt af Jørgen Mortensen Krag og Dorothea Nielsdatter Foss tilskrevet Hans Schütte (s. 
760). Detalje af epitafium nr. 4. NE fot. 1987. - Painted portraits, ascribed to Hans Schütte, of Jørgen Mortensen Krag 
and Dorothea Nielsdatter Foss. Detail of wall monument no. 4. 
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»Ætat. Suæ 62(7?) A. 1640« (ved Jørgen M o r -
tensen Krag) og »Ætat. Suæ 56 A. 1640« (ved 
Dorothea Nielsdatter Foss). Enkelte sekundære 
istandsættelser på rådmandens højre side og på 
hustruens kind og hage. En tværgående revne 
midtdeler portrættet og hele hængestykket. 

Rådmandsparret erhvervede sig deres begra-

velse allerede 1634, mens epitafiet ifølge påskrif-
ten opsattes 1640, flere år før begges død.216 D o g 
kan selve gravskriften være tilføjet efter 1640, 
måske i to omgange ved de to ægtefællers død 
hhv. 1645 og 1651. Epitafiet blev opmalet, for-
sølvet og forgyldt af August Behrends 1875.102 

Opsat oprindelig i nordre sideskibs 2. fag i 

Fig. 623a-c. Relieffer på postamentfrisen af epitafium nr. 5 (s. 761). Roberto Fortuna fot. 1994. a. Hudflettelsen. 
b. Korsfæstelsen. c. Korsnedtagelsen. - Reliefs on the pedestal frieze of wall monument no. 5. a. The Flagellation. b. 
The Crucifixion. c. The Deposition. 

760 
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sydsiden, på pillen (c) lige over for Hans Mik-
kelsens epitafium, antagelig nær ægteparrets 
†begravelse. Efter 1875 i nordre sideskibs 3. fag 
på væggen over indgangen til Valkendorfs ka-
pel. 

5) (Fig. 623-28), o. 1651, med skulpturer, m u -
ligvis udført af stenhugger Jens Mortensen, og 
malerier, muligvis af Hans Maler (vel Hans 
Schütte). Epitafiet, der er uden påskrifter, er ud-
ført for Hans Nielsen Chulenbrun, borgmester, 
†før 3. juni 1651 og hustru, Maren Poulsdatter, 
†1684 (Mumme 216). Jfr. gravsten nr. 12, †grav-
sten nr. 67 og †begravelse nr. VI,9. 

Sandsten med udvalgte enkeltheder i hvid, lys 
rødlig og gråsort, f lammet marmor , 540x310 
cm, med malerier i stor- og topfelt samt i posta-
mentfelt. Omkr ing disse felter er en rig skulp-
turel indramning, endnu delvis præget af brusk-
barokkens ornamentik. Flammelister omgiver 
storstykket, der flankeres af toskanske søjler og 
delvist bevarede sidevinger af sammenfiltrede 
volutter med frugtklaser, som løber ud i konsol-
ler for to figurer. Heraf er kun den venstre be-
varet, antagelig Kristus, indhyllet i draperi og 
stående på djævlefigur med flagermusvinger, 
kranium i venstre hånd og slange i højre. Til 
højre var en stående figur, muligvis med en stav 
i højre hånd, som det fremgår af en tegning fra 
1842 (fig. 792); denne og fig. 564 viser yderli-
gere, hvordan nu forsvundet volutværk omslut-
tede begge figurer og dannede podier for obeli-
sker. På storstykkets gesimsfrise er relieffer af to 
putti, der fremholder krone og flankeres af sky-
bræmmer. På konsollerne bladornamenter. Top-
feltet er indrammet af bladkrans med blomster-
rosetter, der holdes af putti inden for korintiske 
frisøjler. På den udkragede gesims over stor-
stykket står, foran sidevinger, to putti, der an-
tagelig begge har haft stavformede attributter i 
den ydre hånd. Den brudte topgavl har i midten 
kugle, flankeret af siddende figurer på konkave 
gavlsegmenter, til venstre Kristus med nøgen 
overkrop, til højre Gud Fader; begge holder 
jordkugler.217 

Postamentfrisen under storstykket smykkes 
af otte små relieffer, placeret i to sektioner på 
frisens yderste led samt på konsollerne under 

Fig. 624. Epitafium nr. 5, o. 1651, over borgmester 
Hans Nielsen Chulenbrun (†1651) og Maren Pouls-
datter (†1684). Skulpturer, muligvis af stenhugger 
Jens Mortensen og malerier af Hans Schütte (s. 761). 
NE fot. 1988. - Wall monument no. 5, c. 1651, for 
Mayor Hans Nielsen Chulenbrun (†1651) and Maren 
Poulsdatter (fl684). Sculptures possibly by the sculptor 
Jens Mortensen, and paintings by Hans Schütte. 

storstykkets søjler (fig. 623, 625-26). Til venstre 
Bebudelsen, Den hellige familie og Hudflettel-
sen, sidstnævnte udført efter Antonius Wierix' 
stik fra Marten de Vos' forlæg.218 Endelig ses 
våbenskjold med fugl på afkvistet gren og død-
ningehoved med orm gennem øjenhulerne som 
hjelmtegn eller her måske blot et forkrænkelig-
hedssymbol.219 Til højre engel med blomster-

Danmarks Kirker, Odense 49 
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Fig. 625a-b. Relieffer på postamentfrisen af epitafium nr. 5 (s. 761f.). Roberto Fortuna fot. 1994. a. Engel. b. 
Bebudelsen. - Reliefs on the pedestal frieze of wall monument no. 5. a. Angel. b. The Annunciation. 

kvist i skybræmme over (fragmentarisk gengi-
vet) opgående sol, Korsfæstelsen og Korsnedta-
gelsen, influeret af (men ikke direkte kopieret 
efter) Pierre-Paul Rubens ' fremstilling, mang-
foldiggjort gennem Lucas Vorstermans stik 
1620. Sidst en engel, der har højre hånd løftet i 
velsignelsesgestus, venstre lukket om nu for-
svunden genstand. Hængestykkets blanke, hjer-
teformede felt indrammes af volutslyng, hvori 
er indsat to engle med hhv. timeglas (til venstre) 
og kranium (til højre). På konsol under hæn-
gestykket kranium, flankeret af masker. 

Borgmester Chulenbruns skifte 1651 opreg-
ner under begravelsesudgifter et beløb på 50 
sletdl. til Jens Mortensen stenhugger, muligvis 
for udførelsen af epitafiet. Hertil kom yderligere 
en udgift på 100(!) sletdl. for selve epitafiets op-
sætning.220 Stenhuggerens virksomhed er i øv-
rigt ukendt.221 Muligvis har to par hænder været 
involveret i udførelsen, dels af det figurative og 
arkitektoniske rammeværk, dels af de små, kva-
litetsfulde relieffer på storstykkets frise- og po-
stamentfelter. Sidstnævnte, der i hvert fald for et 
af relieffernes vedkommende er udført efter 

Fig. 626a-b. Relieffer på postamentfrisen af epitafium nr. 5 (s. 761f.). Roberto Fortuna fot. 1994. a. Den hellige 
familie. b. Våbenskjold. - Reliefs on the pedestal frieze of wall monument no. 5. a. The Holy Family. b. Coats of arms. 
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Fig. 627. Ezekiels vision. Storstykke af epitafium nr. 5, tilskrevet Hans Schütte og udfør t efter forlæg i Nicolaes 
de Bruyns kobberstik fra 1606 (s. 764). NE fot. 1988. - Ezekiel's Vision. Central panel of wall monument no. 5, 
attributed to Hans Schütte and painted after a model in Nicolaes de Bruyn's print from 1606. 
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flamske stikforlæg, kunne måske være impor t -
arbejder. 

Storstykkets maleri (fig. 627), 145x106 cm, er 
som epitafiets øvrige malerier udført i olie på 
marmor . Det viser Ezekiels vision (Ez. 37, 1-28) 
efter Nicolaes de Bruyns kobberstik fra 1606, 
der også var anvendt som forlæg for Christoph 
von Dohnas epitafium (nr. 3).222 Det tværrek-
tangulære forlæg er omarbejdet til feltets høj-
rektangulære format ved udeladelse af en række 
figurer og tilføjelse af Kristus med korsfane i 
himlens lysåbning, men følger i øvrigt forbille-
det trofast. Sceneriet med den dramatiske 
uvejrshimmel er præget af en mørkstemt ko-
lorit, hvor de nøgne figurers hvidlige og rød-
brune karnationsfarver lyser op, farvet af lys-
skæret fra Kristus. Ezekiel er iklædt blå kjortel 
med rød kappe foret med gult samt lilla støvler 
med hvidt opslag. En folkelig tradition nævner, 
ganske vist med henvisning til Dohnamonu-
mentet, men efter indholdet at d ø m m e møntet 

på dette billede, at denne figur (fejlagtigt tolket 
som Vor Herre i en Dommedagsfremsti l l ing) 
oprindelig var nøgen og malet som et portræt af 
borgmesteren (Chulenbrun), omgivet af sine 
rådmænd. Skikkelsen blev dog siden af sømme-
lighedshensyn forsynet med en rød slåbrok(!).223 

Især på den nedre halvdel er store partier af de 
oprindelige lag maling afskallet, og områderne 
er sekundært udbedret. 

Topfeltet er ovalt, 66x58 cm, og viser Kristi 
himmelfart efter forlæg i Merians Bibel (1630).224 

Maria og apostlene er samlet i bøn omkring hø-
jen, hvor Kristi fodspor endnu er synlige, mens 
han selv svæver i himmelåbningen ovenover. I 
lighed med det førnævnte maleri er der kontrast 
mellem det himmelske lysskær og den mørk -
stemte nedre halvdel, hvor et spredt lysskær far-
ver de knælende figurer med accenter af rødt, 
gult, blåt, lyslilla og grønt. 

Hængestykket (fig. 628) gengiver ægteparrets 
ovale portrætter, 15x11 cm, begge på gråbrun 

Fig. 628. Miniatureportræt, tilskrevet Hans Schütte, af Hans Nielsen Chulenbrun og Maren Poulsdatter. Detalje 
af epitafium nr. 5 (s. 764f.). NE fot. 1988. - Miniature portrait, attributed to Hans Schütte, of Hans Nielsen Chu-
lenbrun and Maren Poulsdatter. Detail of wall monument no. 5. 
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grund. Borgmesteren og hans hustru ses i bryst-
billede, vendt m o d hinanden, han med glat 
brunt hår (der delvis dækker ørerne) og fipskæg 
samt mørk klædning med pibekrave, hun med 
stærkt kriget sort hue over hvid underhue og 
sort kjole med opstående bred krave og firkantet 
halsudskæring over højhalset hvid underklæd-
ning. Portrætterne er gennemarbejdet med en 
miniatureagtig finhed, der adskiller sig fra den 
mere pastose malemåde i de to førnævnte bille-
der. Alle malerier henføres dog til Hans Schütte, 
en tilskrivning, der underbygges af maleriernes 
høje kvalitet og den omstændighed, at skiftet 
efter Chulenbrun anførte en gældspost på 24 dl. 
til Hans Maler, formentlig ovennævnte, mulig-
vis som betaling for epitafiet.225 

Hans Nielsen Chulenbrun erhvervede alle-
rede 1640 både en begravelse og en ældre grav-
sten, der siden forsynedes med indskrift og års-
tallet 1649 (jfr. †begravelse nr. VI,9 og †gravsten 
nr. 67). Som anført ovf. afregnedes dog først 
1651 for epitafiet. Det var tidligere placeret i 
midtskibets sydside på 9. pille (k1) nær familie-
begravelsen. I forbindelse med Herholdts re-
staurering 1875 valgte man at flytte det, ligesom 
det nærved placerede epitafium nr. 6. 1899 
istandsattes skulpturerne af billedhugger Oscar 
Ernlund, mens dobbeltportrættet restaureredes 
af C. C. Andersen; 1948 nyistandsat af K. Ro-
land-Hansen. På tårnrummets østmur, nord for 
portalen. 

6) (Fig. 605, 629), o. 1651, antagelig med se-
nere tilføjelser (portrætfigur o. 1652, gravskrift 
o. 1688). Portrætmaleri tilskrevet Hans Schüt-
te. Thomas Brodersen Risbrich, borgmester 
(†1665), med hustru, Birgitte Ottesdatter See-
blad (†1659) samt sønnerne Otte, Broder og 
Wichmand og døtrene Catharina (Karen) og 
Sille. »Disse portrætter forestillede år 1651 (...). 
Videre om slægten fortælles på stenen neden-
under over graven, der også gemmer støvet af 
(...) Jacob Bircherod, doktor i teologi og asses-
sor i Consistorium, der så dagens lys 1624 d. 30. 
sept., besøgte f remmede lande i fem år og var i 
32 år professor ved Gymnasiet i Odense, først i 
filosofi, dernæst i teologi. Efter det lykkeligste 
ægteskab med Sille Risbrich gik hans f r o m m e 

Fig. 629. Epitafium nr. 6, o. 1651, antagelig med se-
nere tilføjelser, over borgmester Thomas Brodersen 
Risbrich (†1665) og Birgitte Ottesdatter Seeblad 
(†1659) samt deres børn. Med portrætmaleri, tilskre-
vet Hans Schütte (s. 765). NE fot. 1988. - Wall monu-
ment no. 6, c. 1651, probably with later additions, for 
Mayor Thomas Brodersen Risbrich (†1665) and Birgitte 
Ottesdatter Seeblad (†1659), as well as their children. With 
painted portraits attributed to Hans Schütte. 

sjæl til Gud d. 13. juni 1688« (Mumme 220f.). Jfr. 
gravsten nr. 14, †gravsten nr. 77 og †begravelse 
nr. VI,7. 

Sandsten og f lammet marmor i nuancer af 
gråsort, lysrødt og brunrødt , ca. 540x290 cm, 
med portrætmaleri i storfeltet samt malede vå-
benskjolde herover og malet gravskrift i hæn-
gestykket. 

765 
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Storstykket med forkrøppet , rundbuet øvre 
afslutning har r amme med vinranker- og klaser 
og flankeres af korintiske søjler, kronet af obeli-
sker på kugler. På hver side en stående kvindefi-
gur, iklædt folderige gevandter, dog med nøgne 
fødder; begge holder lågkrukke (askeurne(?)).226 

Over storstykket volut indrammet led, flankeret 
af segmentgavle med frugtguirlander og prydet 
med laurbærkranset medaljon og to våbener: i 
syd for Thomas Brodersen Risbrich (vandret 
tvedelt øverst med træ og udstrakt arm fra 
sky(?); forneden lodret tvedelt med korslagt le 
og kors (bomærke) og blomst, hvorover initia-
lerne »T.B.«); i nord for Birgitte Ottesdatter 
Seeblad (søblad for Seeblad), hvorover initia-
lerne »BOD«. Topstykket har højovalt, blankt 
felt, indrammet af leddelt kartouche og flanke-
ret af stående figurer, til venstre kvinde, vel Ma-
ria, i folderig dragt med tildækket hoved og 
hænderne samlet i bøn, til højre skægløs mand, 
antagelig Johannes, med halvlangt, lokket hår i 
tilsvarende dragt, højre hånd hvilende på bry-
stet. Over topstykket kugle, der gennembryder 
segmentbuet topgavl, oprindelig kronet af drå-
beformet kugle på postament (jfr. fig. 564).227 

Hængestykket er udformet med et tværovalt 
skriftfelt, indsat i volut- og maskeprydet 
ramme, flankeret af engle med draperi i hæn-
derne. Mellem englehovedsmykkede konsoller 
hænger tunge frugtguirlander. De udhugne dele 
har spredt bemaling (de ovennævnte våben-
skjolde, høj blændingerne på søjlernes piedesta-
ler og postamentets frisefelter, top- og hænge-
stykkerne). Den latinske gravskrift står i for-
gyldte versaler. 

Der er ingen sikre holdepunkter for en me-
sterbestemmelse af epitafiets skulpturudsmyk-
ning.228 Forudsat at rammen er samtidig med 
portrætmaleriet, repræsenterer epitafiet et tidligt 
eksempel på den mere klassisk prægede højba-
rok, mens bruskbarokkens ornamentik kun er 
sparsomt anvendt i hængestykkets konsoller.229 

Storstykkets portrætmaleri (fig. 605), 180x135 
cm, olie på kobber, viser det knælende borgme-
sterpar og deres fem børn. Thomas Brodersen 
Risbrich med fipskæg og med sort kalot på det 
ørelange gråbrune hår er iklædt sort kappe og 

kort, opslidset jakke over hvid skjorte med 
kvastprydet nedfaldskrave og kniplingsman-
chet; hustruen, der folder hænderne over for-
klædet, har stærkt kriget konehue på det brune 
hår og sort, perle- og båndbesat kjole med vid, 
opstående krave og kniplingsprydede ærmer. 
Om halsen flere rækker guldkæder og om ven-
stre håndled armlænke med blomstermønstret 
emaljeplade. De to døtre, Karen og Sille, er 
klædt som moderen, dog begge med de ugifte 
jomfruers utildækkede hår, smykket af indflet-
tede perlesnore.230 Den ældste søn, Ot te har sort 
dragt som faderen, mens hans lillebror, Broder 
er klædt i rød klædning over hvid underklæd-
ning med nedfaldskrave, der er smykket med 
sølvkvaster, og store, posede ærmer; han bærer i 
hånden en f jersmykket hat med brokademøn-
stret puld i guld, rødt og grønt på sølvfarvet 
bund. Familiens yngste, den spæde Wichmand 
(*1652, †s.å.), der med blomsterkrans af violer, 
nelliker og liljer på hovedet (og blomster i hæn-
derne) er markeret som afdød, ses stående i 
modsætning til de øvrige og må være sekundært 
påmalet - at d ø m m e efter gravskriftens datering 
af maleriet til 1651. Iklædt barnekjole med lille 
skulderslag samt bane af vævede tresser på for-
stykket. I lysåbningen over deres hoveder svæ-
ver engel med laurbærkrans og palmegren. Ma-
leriet er ikke signeret, men er ud fra sin høje 
kvalitet blevet tilskrevet Hans Schütte,231 lige-
som de beslægtede portrætter i epitafierne nr. 3 
og 4. 

Thomas Brodersen Risbrich erhvervede alle-
rede 1650 sin begravelse (†begravelse nr. VI,7), 
hvorpå en gravsten dog først placeredes 1675 af 
den efterladte familie (†gravsten nr. 77). Epita-
fiet, der ikke nævnes i Bircherod, Monumenta (o. 
1679), er sandsynligvis først efter dette tids-
punkt blevet forsynet med en gravskrift, vel i 
forbindelse med begravelsen af borgmesterens 
svigersøn, Jacob Bircherod 1688.232 

Epitafiet var oprindelig placeret over familie-
begravelsen i midtskibets sydside på 9. pille (k). 
I forbindelse med Herholdts restaurering 1875 
flyttedes det til tårnrummets østmur, syd for 
portalen. 1899 restaureredes epitafiet af billed-
huggeren Oscar Ernlund.102 
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Fig. 630. Allegorisk maleri på hængestykket af epitafium over biskop Hans Mikkelsen og hustru, Catharine 
Henriksdatter (s. 768). Detalje af epitafium nr. 7. Henrik Wichmann fot. 1996. - Allegorical painting on the console 
of the wall monument for Bishop Hans Mikkelsen and his wife, Catharine Henriksdatter. Detail of wall monument no. 7. 

7) (Fig. 630-33), opsat 1654. Iohannis Michae-
lis (Hans Mikkelsen), biskop over Fyns stift i 34 
år (†25. marts 1651). Opsat af hans sørgende hu-
stru (Catharine Henriksdatter) og børn (Birche-
rod, Monumenta nr. XXI; Resen, Fyn 100; 
Mumme 277f.). Jfr. gravsten nr. 4 og †begravelse 
nr. III,10. 

Arkitektonisk opbygget epitafium med 
bruskværksornamentik, udført af hvid, lys rød 
og gråsort f lammet marmor og sandsten med 
bemaling samt med detaljer af træ og metal. 
Epitafiet omfatter storfelt, top- og hænge-
stykke, sidstnævnte med maleri. Personalia i re-
liefversaler i skriftfelt under storstykke; endvi-
dere på storstykkets frise en firelinjet opbygge-
lig tekst i fordybet kursiv, alt på latin (her efter 
Mumme 278): 

»Dit kors, Christus, bragte os trøst i livet og betog 
døden sin brod; det fører os fra Dommedags straf-
fende lyn og er grundvolden for vor salighed i H i m -
len.« 

Foran det glatte storfelt, indrammet af f lamme-

lister og flankeret af korintiske søjler foran pila-
stre knæler biskoppen og hans hustru i bøn 
foran Golgatahøjen. Begge har samlet hænderne 
og vendt blikket m o d korset. Storvingerne er 
maskesmykkede bruskværkskartoucher, hvoraf 
den nedre del er trukket ud i konsoller som po-
stament for to stående kvindelige dydefigurer, 
til venstre Troen med foliant under armen og 
oprakt, nu delvis afhugget højre arm, til højre 
Håbet med fragment af anker ved højre side og 
delvis afhugget genstand, vel en due i den op-
rakte venstre hånd. Over storstykkets søjler for-
krøppet fremspring med relieffer af engle med 
lidelsesredskaber (til venstre kors, til højre mar-
tersøjle), på siderne diamantbosser, hvorover 
kugler. Det søjleindrammede topstykke har 
Dommedagsrelief efter Johan Sadelers stik af 
Christopher Schwartz' forlæg. Smalle sidevin-
ger med bruskværkskartoucher. Yderst på stor-
stykkets gesims står to engle i fodlange klæd-
ninger; begge mangler den udvendige hånd, der 
- i hvert fald for den venstre engels vedkom-
mende - har holdt en dommedagsbasun (jfr. fig. 
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Fig. 631. Konsol med maskehoved (s. 768). Detalje af 
epitafium nr. 7. Henrik Wichmann fot. 1995. - Corbel 
with mask. Detail of wall monument no. 7. 

793). Topgavlen viser Kristus med sejrsfane på 
jordkugle; en stråleglorie var tidligere fæstnet 
bag hans hoved (fig. 793). Ved Kristi fødder lig-
ger løve og lam. Til siderne er mindre engle i 
lange kjortler; de oprakte yderhænder kan have 
holdt et nu afhugget attribut. 

Postamentfeltets skrifttavle flankeres af ma-
skesmykkede konsoller. Hængestykket har tvær-
ovalt malerifelt, omkranset af bruskværks- og 
maskekartoucher og forneden hængeknop med 
vindrueklaser. 

De ornamentale detaljer, de maskeprydede 
bruskværkskartoucher og -konsoller (fig. 631-
32) finder nære paralleller i Anders Mortensens 
hovedværk, kirkens tidligere højaltertavle 
(s. 539), selvom figurerne, navnlig den kro-
nende Kristusfigur, virker spinklere og mere 
f ryg t somme i udtrykket . 

Epitafiet har spredt forgyldning og bemaling 
på både arkitektoniske led (flammet marmor -
staffering i gråhvidt, gråsort og rødbrunt) og på 
figurer. 

Hængestykkets maleri (fig. 630) viser en alle-
gorisk fremstilling. En knækket søjle på et sten-
postament danner centrum i billedet og flanke-
res af to engle: englen til venstre blæser i d o m -
medagsbasun over et bord, hvorpå ligger den 
apokalyptiske bog eller Bibelen med syv segl, 

kronet af en brændende kærte; englen til højre 
støtter et kors, placeret på et f lammende hjerte 
og smykket foroven af en tretakket krone; hjer-
tet udgår fra en f lammende tornebusk, placeret 
på et stykke grønsvær. Allegoriens præcise for-
læg kendes tilsyneladende ikke, men billedet 
kunne være en visualisering af postamentsfri-
sens tekst, hvorefter troen på Kristus og hans 
offerdød (kors på hjerte, omsluttet af flammer) 
bragte salighed i himmelen (Ærens krone) og 
befriede individet for Dommedags straffende 
lyn (Dommedagsengel foran den apokalyptiske 
bog, her tolket som Loven).233 Den brudte søjle 
er formentlig en hentydning til det afbrudte 
liv.234 

Epitafiet blev som angivet i postamentfeltet 
opsat 1654 af Hans Mikkelsens hustru og børn 
og placeredes umiddelbart over †begravelse nr. 

III,10, der allerede var erhvervet 1632. Hans 
Mikkelsens gravsten (nr. 4) udførtes efter 1651, 

Fig. 632. Maskehoveder (s. 768). Detalje af epitafium 
nr. 7. Henrik Wichmann fot. 1995. - Masks. Detail of 
wall monument no. 7. 
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Fig. 633. Epitafium nr. 7, 1654, over biskop Hans Mikkelsen (†1651) og hustru, Catharine Henriksdatter (†1655) 
(s. 767). Henrik Wichmann fot. 1995. - Wall monument no. 7, 1654, for Bishop Hans Mikkelsen (†1651) and his wife, 
Catharine Henriksdatter (†1655). 
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Fig. 634. Epitafium nr. 8 over Anna Hasebart (†1658), 
opsat af Peder Pedersen Lerche 1668 (s. 770). NE fot. 
1988. - Wall monument no. 8 for Anna Hasebart (†1658), 
erected by Peder Pedersen Lerche 1668. 

men før 1655, dvs. antagelig samtidig med epi-
tafiet. Monumente ts tilstand var ifølge provste-
synet 1821 så dårlig, at det 'var nær ved at styrte 
ned.233 I forbindelse med Herholdts restaurering 
1872 anbefaledes det nedtaget og erstattet med 
en mindeplade (s. 711). Det er formentlig ved 
denne lejlighed blevet opsat foran en nyopmuret 
pille. Ligesom på de øvrige epitafier opfriskede 
August Behrends i samme forbindelse forgyld-
ningen og maleriet.102 1899 renset af billedskærer 
Oscar Ernlund og 1972 atter genstand for en re-
staurering, udført af billedhugger Vitus Niel-
sen.236 

På nordvæggen i nordre sideskibs 1. fag 
umiddelbart over gravsten nr. 4 og †begravelse 
nr. III,10. 

8) (Fig. 634-35), 1668, med portrætmaleri til-
skrevet - omend på usikkert grundlag - Jochum 
Madsen Broch. Anna Hasebart, *3. maj 1603 i 
København, datter af kongens livlæge, Jacob 
Hasebart, 10 i 18 år g .m. Knud Lauridsen (See-
blad, †1640), 2° g .m. Peder Pedersen Lerche 
(†1683), der 1668 satte dette mindesmærke over 
sin hustru gennem 16 år, død 30. nov. 1658, 
»mens fædrelandet hjemsøgtes af den sørgelig-
ste krig (...) «, og hun hviler nu ved sin første 
ægtemands side (Bircherod, Monumenta nr. X; 
Mumme 173f.). Jfr. gravsten nr. 11, †gravsten nr. 
74 og †begravelse nr. IV,6. 

Sandsten med detaljer af hvidt, rødligt og sort 
f lammet marmor, ca. 500x270 cm, med indsat 
maleri i storstykke. Storstykkets hjørner mar-
keres af bosser, foran hvilke er joniske søjler. 
Yderst på storstykkets postament to kuglekro-
nede obelisker på kuglefødder og firsidede po-
stamenter. Over rigt profileret arkitrav er top-
stykke med volutdannet, brudt gavl, hvorimel-
lem kartoucheindrammet, tværovalt skriftfelt, 
øverst kronet af kugle på profileret sokkel. 
Hængestykket mellem de firsidede søjleposta-
menter med kugleformet nedhæng har tilsva-
rende tværovalt, kartoucheindrammet indskrift-
felt og afsluttes nedadtil med profileret konsol 
og hængekugle.237 Sandstensleddene er over-
strøget med en grålig og sort bemaling. De to 
indskriftfelter med latinsk tekst har forgyldte 
versaler, malet på sort bund. I topfeltet skrift-
sted (Åb. 22,20), i hængestykket personalia. 

I sin opbygning er epitafiet beslægtet med 
monumente t for Thomas Brodersen Risbrich, 
men har en enklere udformning uden figurative 
elementer. 

Storfeltets portrætmaleri, olie på lærred, 
167x137 cm, viser sandsynligvis epitafiets stif-
ter, Peder Pedersen Lerche med sine tre hustruer 
og to børn.238 Yderst til venstre står Lerche, 
iklædt sort dragt med skulderslag og stor hvid, 
nedfaldende krave; på det halvlange, lokkede 
gråsprængte hår en sort kalot. Han lægger hån-
den beskyttende på skulderen af et lille barn, 
sandsynligvis hans eneste med den tredje hu-
stru, Dor the Nansen, sønnen Vincents (1666-
1742), iklædt rød brokadeskjole over skjorte 
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Fig. 635. Gruppeportræt af Peder Pedersen Lerche og hans familie (s. 770f.). Detalje af epitafium nr. 8. Henrik 
Wichmann fot. 1996. - Group portrait of Peder Pedersen Lerche and his family. Detail of wall monument no. 8. 
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med nedfaldende krave og smækforklæde. På 
hovedet sort hue med besætning af båndløkker. 
I højre hånd en rangle(?) med bjældevedhæng. 
Til højre nærmest ægtemanden er formentlig 
Anna Hasebart med stærkt kriget sort hue over 
hvidt lin og kjole med vid, stivet krave. Der-
næst antagelig Peder Pedersen Lerches tredje hu-
stru, Dor the Nansen (1633-75), moder til før-
nævnte barn. H u n har sort hovedbeklædning 
over hvidt pandelin, der dog lader et par øre-
krøller synlige, udringet sort kjole med rødt 
forklæde med guldborter, hvid gennemsigtig 
krave, fæstnet i halsen og hvide underærmer; 
dobbelt perlekæde, hjerteprydet brystsmykke, 
slangedannet guldarmring og to fingerringe på 
de - foran maven - foldede hænder.239 Yderst til 
højre står antagelig den afdøde hustru fra andet 
ægteskab, Sophie Pedersdatter (†1663) med fol-
dede hænder foran sin ligeledes afdøde, spæde 
datter (†1663). Moderens dragt er beslægtet med 
den førnævnte, dog med bred kniplingskant på 
kraven, flere guldkæder om halsen foruden slan-
gearmbånd, armlænke og tre fingerringe. Yder-
ligere hænger en kæde ned fra taljen ved siden af 
det mønstrede forklæde i rødt, grønt og hvidt. 
Det døde barn, der hviler på rød brokadesun-
derdyne, er iklædt lang hvid ligdragt med røde 
båndsløjfer ned foran. Røde nelliker er flettet i 
krans om kysen og ligger i buket på brystet. 
Kviste med mørke, smalle blade (rosmarin?) lig-
ger ved fodenden.2 4 0 

Over portræthovederne er gengivet Forkla-
relsen på bjerget i et skovlandskab med over-
skyet himmel. Den hvidklædte Kristus står i 
centrum, til venstre knæler apostlene Peter og 
Jakob, til højre ses Johannes. I skyerne er til ven-
stre Moses i rød dragt med Lovens tavler, til 
højre Elias i brun dragt, indrammet af flammer. 
Maleriet er navnlig for portrætternes vedkom-
mende af høj kvalitet. En tilskrivning til den i 
denne periode vi rksomme Odensemaler Jo-
chum Madsen Broch, hvis malestil i øvrigt er 
ukendt, bygger alene på portrættets datering og 
en formodning om, at byens førende maler, 
Hans Schütte på dette tidspunkt havde forladt 
byen.241 En teoretisk mulighed består dog i, at 
billedet er udført i København, hvor Lerche bo-

ede siden 1665, hvilket kunne åbne for andre 
mestertilskrivninger. 

Epitafiet blev udbedret med olie(maling) på 
sandstenen, forgyldning af indskriften og ferni-
sering af maleriet af August Behrends 1875.102 

Ophængt - som oprindelig - over døren til 
konsistoriesalen oven over familiebegravelsen 
nr. IV,6. 

9) (Fig. 636), o. 1674 med portrætmaleri, til-
skrevet - omend på usikkert grundlag - Jochum 
Madsen Broch. Rasmus Andersen, kgl. skriver 
over Malmøhus, Boringe (Börringe) og Lind-
holm len i ni år, ridefoged i Oxie og Skydt her-
reder, 1660 stiftsskriver på Fyn, (†16. juli 1675) i 
sin alders <60>. år, med hustru igennem 30 år, 
Maria Sophia Christophers Datter Bringh, †5. 
marts 1674 i en alder af 53 år, 2 måneder og 2 
dage (Bircherod, Monumenta nr. IV; Mumme 

111f.). Jfr. gravsten nr. 15, †gravsten nr. 76 og 
†begravelse nr. III,3. 

Epitafiet omfatter et ovalt portrætmaleri, olie 
på kobber, 170x136 cm, hvoraf gravskriften ud-
fylder den nederste del, alt indsat i en smal, af-
faset og antagelig sekundær ramme. Det er 
uvist, om maleriet oprindelig har haft en skulp-
turel indramning. Dansk indskrift i rødbrun 
fraktur med tilføjelser i sort, alt på gylden bag-
grund. Ægteparret er vist som knæstykker, 
vendt mod hinanden. Stiftsskriveren (tv.) har 
skulderlangt, brunt hår isprængt gråt og er 
iklædt sort klædning med knapper ned foran, 
hvid nedfaldende krave og hvide ærmeopslag. 
En leddelt kæde ligger hen over maven, skæftet 
af en kniv anes bag venstre hånd, mens højre er 
lukket om en sølvknappet stok. Hustruen bærer 
sort hovedbeklædning over pandelin med kruset 
besætning i siderne. Hun har udringet sort kjole 
over hvidlig underklædning, hvorover krave af 
gennemsigtigt lin. Underklædningens ærmer er 
rynket med sorte bånd. Rødt forklæde med 
guldindvirkede striber under let florklæde. Hun 
bærer to svære, flettede guldkæder om halsen, 
om venstre arm kæde med plade i filigran og på 
venstre hånds ringfinger ring med facetsleben 
ædelsten. Over parret svæver to putti med pal-
megren og laurbærkrans. Maleriet er stedvist 
krakeleret og enkelte flager afskallet. 
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Fig. 636. Epitafium nr. 9, o. 1674, over stiftsskriver Rasmus Andersen (†1675) og hustru, Maria Sophia Christo-
phersdatter Bring (†1674) (s. 772). Henrik Wichmann fot. 1995. - Wall monument no. 9, c. 1674, for Rasmus 
Andersen (†1675), diocesan clerk, and his wife, Maria Sophia Christophersdatter Bring (†1674). 
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Dobbeltportrættet er af høj kvalitet og navn-
lig stiftsskriverens fysiognomi skildret myndigt 
og karakterfuldt. I lighed med epitafiemaleriet 
over Peder Pedersen Lerche og hans familie (nr. 
8) og ud fra samme usikre kriterier har maleriet 
været tillagt Jochum Madsen Broch.241 

I henhold til fundats af 16. juni 1674 erhver-
vede Rasmus Andersen sin begravelse (†begra-
velse nr. III,3) med tilladelse til at få en tavle og 
en sten herpå.242 Efter gravskriftens tilføjelse af 
stiftsskriverens dødsår og -alder at dømme, er 
epitafiet antagelig udført umiddelbart herefter. 
Formentlig istandsat 1875 af August Behrends i 
lighed med kirkens øvrige epitafier.243 

Før 1875 ophængt i koret på 1. fripille (b) i 
nordsiden, men i forbindelse med Herholdts re-
staurering flyttet til sin nuværende plads i korets 
sydside på pillen ved kortrappen (d1). 

10) (Fig. 637), o. 1691. Thomas Balzar (Bal-
thazar) Freithof (Freithoff), rådmand, *23. dec. 
1640 i Herfor th i Westfalen af fo rnemme foræl-
dre, †10. juni 1691. Hans efterladte hustru, Mag-
dalena Jacobsdatter Holst lod til sin salig mands 
æreminde epitafiet opsætte og besluttede sig 
også for dette »hvile og Roested, til hvilket Gud 
forflyttede hinde[!] <An(n)o> 1693 den 5 sept i 
hendes Alders 63. år>« (Bircherod, Monumenta 
(2) nr. XCIX; Mumme 179f.). Jfr. lysekrone nr. 3 
(s. 621), †gravsten nr. 79 samt †begravelse nr. 
VIII,3. 

Af fyrretræ, 320x218 cm med maleri i stor-
stykke. Det ovale felt indrammes af egeløvs-
krans med vinklaser og blomster, forneden 
knyttet sammen med palmegrene og foroven 
kronet af blomster- og f rugtophæng. Retkan-
tede postamenter med obelisker på kuglefødder 
hviler på storstykkets gesims. Sidevingerne har 
kerubhoveder, omgivet af blade, blomster og 
vindrueklaser. Storstykket afsluttes foroven 
med knækket segmentgavl, hvorimellem ovalt, 
laurbærkranset topstykke med skriftfelt, alt hvi-
lende på en maske. To putti med oprakte arme, 
vel oprindelig støttende topstykket, flankerer 
dette. Det tværovale hængestykke med skriftfelt 
indrammes af bladkrans. En tilsvarende guir-
lande med blomster og nedhæng af vindruekla-
ser udgår fra kerubhovedprydede konsoller 

foran masker under storstykkets postament og 
følger den nedre kontur. Epitafiets konstruktion 
med storstykke, sammensat af lodrette brædder 
og udsparet hul til maleriet, og hængestykke, 
dannet af vandretstillede brædder, afspejles ty-
deligt af den nuværende tilstand, hvor udtørring 
har fået flere l imfuger til at springe. Samtidig er 
enkelte af de påsømmede snitværksprydelser 
løsnet eller faldet af.131 

Epitafiets skulpturer er præget af akantusba-
rokkens forkærlighed for fyldige plante- og 
blomstermotiver. Karakteristisk for det kvali-
tetsfulde arbejde er endvidere kerubhovederne 
med småkrøllet kort eller halvlangt hår, man-
delformede øjne og velformede »trutmunde« 
mellem basunkinder.244 

De udskårne dele er delvis forgyldt eller staf-
feret med mørkebrun træfarve og stenkulør 
(grå, tidligere hvidt (engle), sort (obelisker) og 
grønt). På forsiden af obeliskernes postamenter 
er to våbener eller symboler: til heraldisk højre 
kranium på korslagte knogler, hvorpå timeglas 
- måske blot et forkrænkelighedssymbol eller 
henvisende til rådmandens slægt; til heraldisk 
venstre hvidklædt kvinde med grøn stav i hån-
den, hje lmmærke med vesselhorn, hvorimellem 
gul, ottekantet stjerne, alt vel et våben for hu-
struens familie.245 Hængestykkets og topfeltets 
tavler har gylden fraktur på sort bund, persona-
lia nederst og skriftsted (Es. 58,8) øverst.246 

Storstykkets maleri, 90x76 cm, er udført i 
olie på en tynd kridering, alt på trægrund og 
gengiver Ecce H o m o . Kristus er vist i halv figur 
med flettet tornekrone på hovedet og rørscepter 
mellem de sammenbundne hænder; om læn-
derne et hvidgult klæde. Bag Kristus holder to 
vogtere, begge harniskklædte, hans purpur-
kappe op. Maleriet er mørknet af gentagne la-
keringer og smuds.247 

Placeret - vel som oprindelig - på sydmuren i 
søndre sideskibs 5. fag, umiddelbart over †be-
gravelse nr. VIII,3. 

11) (Fig. 638), o. 1697. Barbara Landorph, 
†1697 i sin alders 44. år, 1° g .m. professor Lo-
rentz Edinger i 17 år, 2° g .m. Elias Naur i tre år 
efter tre års enkesæde. »Hun var her tvende 
gang brud(,) men er nu iomfru for Gud«. 
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Fig. 637. Epitafium nr. 10, o. 1691, over rådmand Thomas Balthazar Freithoff (†1691) og hustru, Magdalena 
Jacobsdatter Holst (†1693) (s. 774). NE fot. 1988. - Wall monument no. 10, c. 1691, for Alderman Thomas Balthazar 
Freithoff (†1691) and his wife, Magdalena Jacobsdatter Holst (†1693). 

(Bircherod, Monumenta (2) nr. C; Mumme 
162f.). Jfr. †begravelse nr. II,8. 

Mindetavle af grå kalksten, 149x85 cm. 
Dansk indskrift med reliefversaler. Glat ramme-

bort. Over personalia tre våbenskjolde eller sna-
rere mærker for afdøde og hendes to mænd: i 
midten Landorphvåbenet med Årvågenhedens 
trane, til venstre Lorentz Edingers mærke (tre 

775 
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blomster, hjelmtegn enhjørning mellem hjorte-
vier(takker), til højre Elias Naurs ovale mærke 
(krucifiks, indrammet af krydsende palmegre-
ne). Sortmalet med gulstafferet indskrift og bro-
get bemaling af våbenskjolde. I formen nært be-
slægtet med epitafium nr. 14 over Christen Lau-
ritsen Lee. Jfr. også epitafium nr. 13. 

1697-98 opkrævedes 4 rdl. af Elias Naur for 
den sten, han havde ladet opsætte i muren over 
sin salige hustru.248 1753 forfærdigede billed-
huggeren Herman Jansen 13 ophævede bogsta-
ver på epitafiet; hvilke fremgår dog ikke umid-
delbart.6 

Epitafiet var ifølge Topographia Otthiniensis 
placeret i den østre ende på den søndre side uden 
for general Ahlefeldts begravelse, antagelig sva-
rende til den nuværende plads i søndre sideskibs 
2. fag på sydvæggen. 

12) (Fig. 641), o. 1704 eller o. 1715. Jomf ru 

Anne Brahe, †29. dec. 1715 (Mumme 207). Jfr. 
†begravelse nr. VIII, 13. 

Mindetavle af sort marmor med indlagte fi-
gurfremstillinger i hvid marmor, 193x103 cm. 
Den enkle tavle smykkes af en gengivelse af Kri-
stus på korset. Frelseren hænger tungt med ud-
strakte arme; hovedet, med halvlangt, lokket 
hår og lukkede øjne, er faldet over på højre skul-
der. Et folderigt lændeklæde med nedhængende 
snip ved venstre hofte fastholdes med et bånd, 
knyttet i højre side. Højre fod er lagt over ven-
stre og fæstnet med en nagle. Korset, der øverst 
bærer en seddel med Kristi initialer i fordybede 
versaler, flankeres af to vingede dødningehove-
der. Nedenfor er gengivet afdødes fædrene vå-
ben, Brahevåbenet, kronet af hjelm med påfug-
lefjer og indrammet af hjelmklæde. Herunder 
skriftbånd med kort dansk gravskrift i fordy-
bede versaler. I stenens fire hjørner er diminu-

Fig. 638-40. Epitafier nr. 11, 13 og 14. 638. Epitafium nr. 11, o. 1697, over Barbara Landorph (†1697) (s. 775) og 
hendes familie. NE fot. 1987. 639. Epitafium nr. 13, antagelig o. 1711, over Willum Jensen Rosenvinge (†1684) 
og hustru Birgitte Bircherod (†1742) (s. 777). NE fot. 1987. 640. Epitafium nr. 14, o. 1712, over købmand 
Christen Lauritsen Lee (†1696), hustruen Gunder Fochsdatter With (†1690) og dennes anden ægtemand, råd-
mand Niels Mule (†1712) (s. 778). Henrik Wichmann fot. 1995. - Wall monuments nos. 11, 13 and 14. 638. Wall 
monument no. 11, c. 1697, for Barbara Landorph (†1697) and her family. 639. Wall monument no. 13, probably c. 1711, 
for Willum Jensen Rosenvinge (†1684) and his wife Birgitte Bircherod (†1742). 640. Wall monument no. 14, c. 1712, for 
merchant Christen Lauritsen Lee (†1696), his wife Gunder Fochsdatter With (†1690) and her second husband, Alderman 
Niels Mule (†1712). 
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tive våbenskjolde, betegnet med navne i fordy-
bede versaler for Anne Brahes bedsteforældre, 
på fædrene side øverst (»Brahe« og »Gylden-
stiern« (for Jørgen Brahe og Anne Gylden-
stjerne)) og på mødrene side nederst (»Giøe« og 
»Bille« (for Falk Gøye og Karen Bille)). 

Med den detaljerede og kvalitetsprægede re-
degørelse for legemets anatomi og for klæde-
bonnet vidner Kristusfiguren om stor dygtighed 
hos sin ophavsmand. Dersom epitafiet udførtes 
allerede o. 1704 samtidig med begravelsens ind-
retning (se ndf.), turde det tillægges en vis vægt, 
at medarbejdere fra Thomas Quellinus' værk-
sted antagelig opholdt sig i domkirken i samme 
tidsrum i forbindelse med opsætningen af Ah-
lefeldts monument (jfr. s. 849f.).249 

Anne Brahe fik oktober 1704 bekræftelse på 
sit begravelsessted i kirkens sydvestende, som 
hun allerede da havde ladet opmure, pålægge 
med sten og forsyne med et jerngitterværk. Til 
gengæld herfor havde hun generøst skænket en 
række inventargenstande (s. 422ff.) samt en pen-
gegave.250 1876 afregnede August Behrends for 
rensning og opfriskning af mindestenen, vel ud-
ført året forinden.102 

Oprindelig placeret på sydvæggen af søndre 
sideskibs 10. fag. I forbindelse med Herholdts 
restaurering og etablering af en døråbning til 
søndre sideskibs spindeltrappe (s. 199) flyttet til 
den modstående væg. 

13) (Fig. 639), o. 1711. Wilhum Jensøn (Wil-
lumjensen) Rosenvinge, borgmester, *11. marts 
1619 i Odense, †13. juni 1684 smst., med hustru 
Birgitta (Birgitte Jacobsdatter) Bircherod, *7. 
april 1660 i Odense, 1° g .m. ovennævnte i 5½ år 
og avlede en søn og en datter, 2° g .m. Knud 
(Hansen) Landorph, professor i hebraisk ved 
Gymnasiet, *17. sept. 1649 i Odense, †9. sept. 
1711. I dette ægteskab var fem døtre. Hun døde 
(21. april 1742) (Mumme 126f) . Jfr. gravsten 
nr. 16, †gravsten nr. 88 og †begravelse nr. I,2. 

Mindetavle af grå kalksten, 162x88 cm. Ind-
skrift med reliefversaler, navne dog i kursiv, alt i 
fordybede vandrette bånd. Over indskriften tre 
våbenskjolde for de afdøde: tv. tvedelt lodret 
med blomst og vinge, vinge som hjelmtegn 
(Rosenvinge), i midten tvedelt diagonalt fra 

Fig. 641. Epitafium nr. 12, o. 1704 eller o. 1715, over 
Anne Brahe (†1715) (s. 776). NE fot. 1987. - Wall 
monument no. 12, c. 1704 or c. 1715, for Anne Brahe 
(†1715). 

nedre højre hjørne med to muslingeskaller, lilje 
som hjelmtegn (Bircherod) og th. trane med 
sten (Årvågenhedens sindbillede) både i skjold-
felt og som hjelmtegn (Landorph).251 Under 
personalia gravskrift i otte linjer, indrammet af 
to høj rektangulære forsænkede felter med fliget 
bladværk, oprullet i volutter. 

Mørkebrun staffering med forgyldte indskrif-
ter og bladværk samt broget staffering på vå-
benskjolde. Opmalet og forgyldt af August 
Behrends 1875.102 

Formentlig - som oprindelig - i koret på 1. 
pille i sydsiden (b1) nær †begravelse nr. I,2. 

Danmarks Kirker, Odense 50 
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14) (Fig. 640), o. 1712. Christen Lauritssøn 
(Lauritsen) Lee, handelsmand i Odense, *6. 
marts 1615 i Lee, †29. maj 1676 efter 13 års for-
nøjeligt og med ni børn velsignet ægteskab med 
Gunder Fogsdaatter Wit (Fochsdatter With), 
*27. jan. 1640 i Horsens, †10. okt. 1690. 2° g .m. 
Niels Mule, råd- og handelsmand i Odense, *22. 
sept. 1647 i Vejlby præstegård, †6. maj 1712. Det 
andet ægteskab var beriget med »3 glade børne-
fødseler« (Bircherod, Monumenta (2) nr. CII; 
Mumme 171f.). Jfr. gravsten nr. 18, †gravsten nr. 
89 og †begravelse nr. II,8. 

Mindetavle af kalksten med staffering, 203x108 
cm. Dansk indskrift, omfat tende personalia i re-
liefversaler og herunder gravvers i fire linjer 
med ophøjet skriveskrift. Øverst på stenen tre 
våbenskjolde i felter af uregelmæssig hjerte-
form. Til heraldisk højre langskægget mand 
med nedadvendt le i skjoldfelt samt tilsvarende 
figur, dog med opadvendt le som hjelmtegn (for 
Christen Lauritsen Lee); i midten engel med pal-
megrene, gentaget som hjelmtegn (for Gunder 
Fochsdatter With); til heraldisk venstre halv ulv 
i skjoldfelt og som hjelmtegn (Niels Mule). O p -
højet kantliste. Stenen sortstafferet med forgyld-
ning af indskrifter og randbort samt broget be-
maling af våbenskjolde: brun (mandsdragt, pal-
megrene og ulv); rød (engels dragt, ulvs tunge); 
karnationsfarve (legemsdele); guld (hjelmklæde, 
englevinger og leskaft). Stenen er beslægtet med 
epitafium nr. 11 (Landorph). 

Placering - antagelig som oprindelig - i søn-
dre sideskibs 3. fag på sydvæggen, øst for ind-
gangen til konsistoriesalen nær †begravelse nr. 

II,8. 
15) (Fig. 642), o. 1717. Jens Bircherod, biskop 

i Ålborg stift, *15. jan. 1658, søn af Jacob Bir-
cherod, professor i teologi og hebraisk ved 
Odense Gymnasium, og Sille Risbrich. Dimit -
teret i sit 16. år til Københavns universitet, 1682 
erhvervet den filosofiske doktorgrad, 1683 po-
sten som provst ved Kommunite te t og det føl-
gende år professoratet i hebraisk. 1690 g .m. Sø-
ster Bartholin Albertsdatter »for ikke at over-
vældes af husholdningssorger, som han ikke var 
vant til«. Med hustruen levede han 18 år i et 
barnløst ægteskab. 1692 teologisk professor, 

Fig. 642. Epitafium nr. 15, o. 1717, over biskop Jens 
Bircherod (†1708) og hustru, Søster Bartholin (†1717) 
(s. 778). NE fot. 1987. - Wall monument no. 15, c. 1717, 

for Bishop Jens Bircherod (†1708) and his wife, Søster 
Bartholin (†1717). 

1693 biskop i Ålborg stift, hvor han i sin em-
bedsperiode ordinerede 12 provster, 98 præster 
og seks rektorer; †22. nov. 1708. Hans enke, der 
lod dette mindesmærke opsætte og skænkede 
200 rdl. til begravelsens vedligeholdelse, afgik 
ved døden 1717 i sit 58. år. Laurits Luja, pro-
fessor i filosofi ved Odense Gymnasium, for-
fattede gravskriften til afdødes hæder og ære 
(Bircherod, Monumenta (2) nr. XCII; MarmDan 
I, 219f.; Mumme 158-62). Jfr. †gravsten nr. 90 og 
†begravelse nr. II,2. 

Mindetavle af grå kalksten, 127x97 cm. La-
tinsk indskrift i reliefversaler i forsænkede vand-
rette bånd. I tavlens fire hjørner er våbenskjolde 
i cirkelmedaljoner, i venstre side Jens Bircherods 
fædrene og mødrene våben: øverst for Birche-
rod, hvorover initialerne S. D. I. B. F., dvs. salig 
doktor Jens Bircherods fædrene og nederst for 
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Risbrich, hvorover initialerne S. D. I. B. M. , 
dvs. salig doktor Jens Bircherods mødrene; i 
højre side er Søster Bartholins fædrene og m ø d -
rene våben: øverst for Bartholin, hvorover ini-
tialerne S. F. S. B. F., dvs. salig fru Søster Bar-
tholins (eller Bircherods) fædrene og nederst for 
Haagensen, hvorover initialerne S. F. S. B. M. , 
dvs. salig fru Søster Bartholins (eller Birche-
rods) mødrene. Sortstafferet med forgyldt ind-
skrift og broget bemaling af våbenskjolde. 

Ifølge Søster Bartholins testamentariske be-
stemmelse af 24. febr. 1713, konfirmeret 30. jan. 
1717, skulle den afdøde ægtemand og hun selv i 
henhold til førstnævntes sidste vilje nedsættes i 
en familiebegravelse i kirken (†begravelse nr. 

II,2, Jens Bircherods oldemor Abigael Hasebarts 
grav), ligesom det fastsloges, at der da, dvs. når 
Jens Bircherods lig var overført (fra Ålborg), 
skulle opsættes et epitafium.252 

På oprindelig plads på sydvæggen i søndre si-
deskibs 1. fag, vest for det første vindue og 
umiddelbart ved †begravelse nr. II,2. 

16) (Fig. 643), o. 1717. Hans Thomsen Flens-
borger, køb- og handelsmand i Odense, 
†3. sept. 1717 efter at have levet 68 år og syv 
måneder. G.m. Mette Christiansdatter, †24. 
febr. 1713 efter at have levet 63 år og tre uger. 
Ægteparret var velsignet med seks sønner og 
fire døtre (Bircherod, Monumenta (2) nr. CIII; 
Mumme 289f.). Jfr. †begravelse IX, 1. 

Mindetavle af gråsort kalksten, 155x93 cm. 
Dansk indskrift i reliefversaler, placeret i vand-
rette, forsænkede bånd. Under den biografiske 
del læses et moraliserende vers: 

»Kom see dit contrafei, naar vi her fra skal vandre 
Kom see huor døden os, kand hastelig forandre 
Du som gaar her forbi, maaske nu huid og rød 
du skalt og ligne os, naar du est kold og død, 

en pande uden haar, to huller uden øyen, 
en beenrad uden kiød, ret som en fuel bortf løyen 

er all vor deilighed, saa har os nu tilred 
den død, at du af os, skal lære ydmyghed.« 

Omkr ing indskrifterne er en portallignende 
ramme, dannet af spinkle plantestængler med 
fligede blade, knopper og udsprungne blomster, 
oprullede i s-formede volutter, øverst knækkede 

i båndlignende baner og forneden i de to hjørner 
slynget om bladornament. I rammens nedre del 
er i et udsparet rundbuet felt en siddende, sør-
gende figur, nøgen bortset fra et draperi, der 
tildækker hovedet og ligger hen over venstre 
lår. Hovedet hviler i venstre hånd, der støttes på 
træstub med afkvistede grene, mens den ud-
strakte højre hånd holder et dødningehoved. I 
stenens øvre hjørner er to let draperede engle-
børn med hhv. palmegren og krone (»Ærens 
krone«) tv. og basun og blomsterkurv th. Den 
dekorative udsmykning er ligesom indskriften 
gulstafferet på sort grund. 

1876 afregnede August Behrends for rensning 
og opfriskning af epitafiet, formentlig i forbin-
delse med kirkens hovedrestaurering.102 

Fig. 643. Epitafium nr. 16, o. 1717, over køb- og han-
delsmand Hans Thomsen Flensborger (†1717) og hu-
stru, Met te Christiansdatter (†1713)(s. 779). NE fot. 
1987. - Wall monument no. 16, c. 1717, for merchant 
Hans Thomsen Flensborger (†1717) and his wife, Mette 
Christiansdatter (†1713). 

50* 
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Placeret - antagelig som oprindelig - i nordre 
sideskibs 5. fag øst for vindue, i nærheden af 
familiens †begravelse nr. IX, 1 

17) (Fig. 645), o. 171 8.253 Rasmus Andersøn 
(Andersen), amtsforvalter i Odense og Rug-
gårds amter, *12. marts 1655 i Balslev, †5 . nov. 
1718 i Odense, og hustru, Maria Elizabeth 
Bang, *15. nov. 1670 i Særslev, † 3. aug. 1705 i 
Odense, med hvem han »lefvede i eet kiært og 
med 4 yndige Børn velsignet Egteskab« (Bir-
cherod, Monumenta (2) nr. CIV; Mumme 207f.). 
Jfr. gravsten nr. 19, †gravsten nr. 91 og †begra-
velse nr. VI, 11. 

Mindetavle af rødlig kalksten, 150,5x96 cm. 
Indskrift med reliefversaler, navne dog i kursiv, 
alt i vandrette fordybede bånd. Epitafiets neder-
ste del er sekundært borthugget , hvilket bl.a. 
f remgår af en beskåret skriftlinje, hvis indhold 
dog vanskeligt lader sig tyde.254 Over indskrif-
ten er i to tætstillede ovale felter ægteparrets vå-
benskjolde vendt mod hinanden i courtoisie; tv. 
Rasmus Andersens med nellike i skjoldet og et 
træ som hjelmprydelse, våben for slægten Bal-
slev, hvis stamfader han var,255 th. hustruens for 
slægten Bang, vandret delt med tre stjerner over 
rose og liggende halvmåne samt to vesselhorn 
som hjelmtegn.2 5 6 

Tavlen er overstrøget med mørkebrun farve 
med forgyldt indskrift og broget bemaling af 
våbenskjoldene (hvid nellike med dybgrønne 
blade på højrød bund, blågrå og okkergul hjelm 
med hvidstammet træ med dybgrøn krone og 
okkergult, brunrødt og hvidt hjelmklæde, til 
højre tågeblåt skjold, midtdelt af okkergult 
bånd med rød rose, hvorover okkergule stjerner 
og forneden hvid halvmåne; højrøde og blå ves-
selhorn på gråblå hjelm, hjelmklæde som ovf.). 

1980 anførtes det, at epitafiet var truet af 
sprængning pga. rustne jernankre, der anbefale-
des udskiftet med tilsvarende af kobber.2 5 7 1990 
fjernedes den sekundære cementindramning.2 5 8 

Placeringen er sandsynligvis identisk med den 
oprindelige, dvs. på vestvæggen i midtskibets 
10. fag, syd for den nuværende hovedindgang, 
hvor døbefonten tidligere var placeret (jfr. 
s. 570) og skråt over for den tilhørende begra-
velse (†begravelse nr. VI, 11). 

18) (Fig. 644), o. 1728. Jens Christensøn 
(Christensen) Schouboe, borgmester, †18. nov. 
1719 i sin alders 74. år, med hustru Margaretha 
(Margrethe) West(esen), †10.juni 1728 i sit 65. 
år. Ægteparret var velsignet med 16 børn, 
hvoraf allerede var bortkaldt sønnerne Christen 
West(esen) og Knud Schouboe, begge premier-
løjtnanter ved den kgl. livgarde til fods faldne 
1712 i slaget ved Gadebusch. Endvidere syv 
børn, døde i spæd alder. De efterlevende var føl-
gende: Christian Schouboe, justits- og kancel-
liråd samt landsdommer over Fyn og Langeland 
(jfr. †begravelse nr. III,11), Oluf Borch, Niels 
Leth Schouboe, Kirstine Woldborg Feltman, 
Elisabeth Piilegaard, Anna Borch Jensøns og 
Christiana Petersen (Bircherod, Monumenta (2) 
nr. XCIV; Mumme 282f.). Jfr. gravsten nr. 20, 
†gravsten nr. 102 og †begravelse nr. VII,6. 

Mindetavle af grå kalksten, 150x100 cm. Ind-
skrift i reliefversaler, navne dog med kursiv. I 
tavlens fire hjørner er liljeformede bladorna-
menter inden for smal rammeliste. Gråsort staf-
fering med forgyldning af reliefudsmykning, 
indskrift og ramme. 

Oprindelig placeret på pille i midtskibets 
nordside nær †begravelse nr. VII,6. Før 1811 (jfr. 
Vedel Simonsen, Samlinger) og vel i forbindelse 
med opsætningen af nye pulpiturer ved kirkens 
hovedistandsættelse o. 1750 flyttet til sin nuvæ-
rende plads på nordvæggen i nordre sideskibs 2. 
fag øst for vindue. Her var monumente t pla-
ceret overfor den tidligere opgang til de davæ-
rende pulpiturer og i øvrigt nær ved sønnen, 
Christian Schouboes begravelse (†begravelse nr. 

III,11). 
19) (Fig. 649), o. 1728. Niels Pedersen Lange, 

landstingshører og skriver på Fyn og Langeland 
efter beskikkelse 1687, *25. april 1653 i Rud-
købing på Langeland, †22. nov. 1728, med hu-
stru, Kirstine Hendrichsdatter Hvid, *25. febr. 
1647 i Middelfart, †26. aug. 1721. Endvidere de-
res søn, Christian Lange, *14. aug. 1688, †1718 i 
Assens som regimentskvartermester under 
oberst von der Lühes regiment. Han efterlod sig 
hustru, to sønner og en datter (Bircherod, Mo-
numenta (2) nr. XCVIII; Mumme 288f.). Jfr. 
†gravsten nr. 93 og †begravelse nr. III,8. 



Fig. 644-46. Epitafier nr. 18, 17 og 22. Henrik Wichmann fot. 1995. 644. Epitafium nr. 18, o. 1728, over 
borgmester Jens Christensen Schouboe (†1719) og hustru Margrethe Westesen (†1728)(s. 780). 645. Epitafium nr. 
17, o. 1718, over amtsforvalter Rasmus Andersen (†1718) og hustru, Maria Elisabeth Bang (†1705)(s. 780). 646. 
Epitafium nr. 22, o. 1738, over handelsmand og kirkeværge Andreas Lauritzen (†1738) og hustruerne Alhed 
Maria Christensdatter Friis (†1706) og Kirsten von Westen (†1758)(s. 783). - Wall monuments nos. 18, 17 and 22. 
644. Wall monument no. 18, c. 1128, for Mayor Jens Christensen Schouboe (†1719) and his wife Margrethe Westesen 
(†1728). 645. Wall monument no. 17, c. 1718, for Rasmus Andersen (†1718), county revenue officer, and his wife Maria 
Elisabeth Bang (†1705). 646. Wall monument no. 22, c. 1738, for Andreas Lauritzen (†1738), merchant and church-
warden, and his wives Alhed Maria Christensdatter Friis (†1706) and Kirsten von Westen (†1758). 

Mindetavle af grålig kalksten, højoval, 
131x106 cm. Dansk indskrift i reliefversaler, 
navne dog i kursiv, alt i forsænkede, vandrette 
bånd. Over personalia mindevers i fire linjer, 
nedenunder religiøs sentens: 

»Siælene ere udi Guds g iemme hvor ingen pine rører 
dennem, og glædis ved Guds store Domsdag«. 

Indramning af akantusbølgeranke med b lom-
sterkroner og vinklaser. Øverst i en ramme af 
sammenbundne palmegrene og flankeret af 
putti er en skjoldformet medaljon. Heri er to 
malede våbenskjolde (se ndf.). Forneden på tav-
len den liggende personifikation af Tiden med 
le, timeglas og dødningehoved, nært beslægtet 
med fremstillingen i epitafium nr. 20. Staffering 
af stenen, oprindelig med brunlig, nu sort bund-

farve, på indskrifter og planteslyng guld samt på 
figurerne gråhvidt. I det skjoldformede felt 
øverst er to malede våbenskjolde, vel for hhv. 
Lange og Hvid: til heraldisk højre grønt med to 
fisk, hvorover atter to krydslagte fisk, til heral-
disk venstre rød grund med fårelignende dyr på 
jordsmon; grønt og rødt hjelmklæde. 

Placeret - antagelig som oprindelig - i nordre 
sideskibs 4. fag på nordvæggen, øst for vindue, 
over for †familiebegravelse nr. III,8. 

20) (Fig. 647), 1736. Christian Haman, køb-
og handelsmand, †30. jan. 1728 i sin alders 55. 
år, med hustru, Sara Østrup, <† 17. nov. 1747 i 
sin alders 76. år>. Ægteparret var velsignet med 
tre levende børn, Christian Henrik Haman, 
†21. juni 1725 i sit 25. år; Margretha Sophia Ha-
man, †23. maj 1731 i sit 25. år, 1° g .m. Peder 
Fugl, købmand, †1. april 1728, 2° g .m. Bonde 
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Simonsen, rådmand, der efterlevede hende sam-
men med en datter og <døde som justitsraad og 
landsdom(m)er på sin gaard Elvedgaard 6. sept. 
1765>. Den ældste datter, Anna Elisabeth Ha-
man lever i ægteskab med Jens Dreyer, køb- og 
handelsmand i byen (Mumme 236f.). Jfr. grav-
sten nr. 21, †gravsten nr. 94 og †begravelse nr. 
VI,4. 

Mindetavle af grå kalksten, 157,5x100 cm. 
Dansk indskrift i reliefversaler, navne dog i kur-
siv, alt i forsænkede, vandrette bånd. Indskrif-
ten, der afsluttes med skriftsted (Åb. 14,13), ind-
fattes af portallignende ramme, dannet af bånda-
kantus, hvorimellem større bladornamenter, en-
keltblomster eller blomsteropsatser. I portal-
rammens bue en krone, flankeret af to putti med 
palmegrene, krone (tv.) og basun (th.). Forne-

Fig. 647. Epitafium nr. 20, 1736, over Christian Ha-
man (†1728) og hustru, Sara Øs t rup (†1747) (s. 781). 
NE fot. 1987. - Wall monument no. 20, 1736, for Chris-
tian Haman (†1728) and his wife, Sara Østrup (†1747). 

den sidder en sørgende kvinde med tildækket 
hår med hovedet hvilende i venstre hånd og 
blikket drejet mod piedestal med laurbærkranset 
kranium, mens hun med højre hånd udstrør 
blomster. Stenen, der er sortstafferet og med 
forgyldt randbort, reliefudsmykning og ind-
skrift, er revnet tværs igennem ved øvre tred-
jedel. 

1736 betalte madam Haman (Sara Østrup) for 
at lade en sten indsætte i muren ved sin og den 
afdøde ægtemands †begravelse (nr. VI,4).6 

Oprindelig placeret på midtskibets 3. pille i 
sydrækken (h1), vest for prædikestolen og tæt 
ved familiebegravelsen nr. VI,4. I forbindelse 
med Herholdts restaurering flyttet til sydmu-
ren, umiddelbart ud for den ældre placering, 
dvs. i søndre sideskibs 7. fag, øst for vindue. 

21) (Fig. 648), 1738. Johannes Müller, bunt-
mager og købmand, *17. april 1669 i Peres, 
Meissen, †12. jan. 1725, med hustru Anna Hans-
datter, *8. dec. 1671 i Odense, †20. marts 1738. 
Af deres 27 års kærlige ægteskab efterlod de en 
søn, sognepræst Mathias Müller til Taagerup og 
Thorslunde på Lolland og to døtre, Birgitta Ma-
ria og Martha Müller, g .m. hhv. Andreas og 
Lauridtz Hyllerup, begge borgere og købmænd 
i Odense. Samtlige (dvs. børn og svigerbørn) 
har ladet stenen opsætte og samtidig skænket 
100 rdl. til fattige enker (Mumme 182).259Jfr. †be-
gravelse nr. VIII,8. 

Mindetavle af grå kalksten, 130x96 cm. Ind-
skrift i reliefversaler, navne dog i kursiv, alt i 
vandrette, forsænkede bånd. Over og under 
personalia to skriftsteder (Sl. 3 7 , 2 5 og 1. Mos. 
48,21). Over indskrifterne er to korslagte pal-
megrene; underneden ses i et svejfet, fordybet 
felt Tiden, hvilende med venstre albue på et 
dødningehoved med korslagte knogler og med 
en le i højre hånd, mens et timeglas støtter på 
hans højre knæ, j f r . epitafium nr. 19. Omkr ing 
selve skriftfeltet en portalindramning, båret af 
søjler med rigtprofilerede baser og vulstsmyk-
kede kapitæler, hvorpå groteske masker (død-
ningehoveder(?)), omgivet af fligede blade eller 
flammer. I buesviklerne to tykmavede engle 
med palmegrene. Sortstafferet med forgyldt re-
l iefudsmykning og indskrift. 
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Fig. 648-650. Epitafier nr. 21, 19 og 23. NE fot. 1987. 648. Epitafium nr. 21, 1738, over buntmager og købmand 
Johannes Müller (†1725) og hustru, Anna Hansdatter (†1738) (s. 782). 649. Epitafium nr. 19, o. 1728, over 
landstingshører og skriver på Fyn og Langeland, Niels Pedersen Lange (†1728) og hustru, Kirstine Henriksdatter 
Hvid (†1721) (s. 780.). 650. Epitafium nr. 23, 1748, over skolediscipel Christian Christopher Farenhorst (14744) 
(s. 783.). - Wall monuments nos. 21, 19 and 23. 648. Wall monument no. 21, 1738, for Johannes Müller (†1725), furrier 
and merchant, and his wife Anna Hansdatter (†1738). 649. Wall monument no. 19, c. 1728, for Niels Pedersen Lange 
(†1728), the Landsting's adjudicator and recorder in Funen and Langeland, and his wife Kirstine Henriksdatter Hvid 
(†1721). 650. Wall monument no. 23, 1748, for school pupil Christian Christopher Farenhorst (†1744). 

1738 betalte Andreas Hyllerup for opsætnin-
gen af epitafiet over sine svigerforældre,6 der 
sandsynligvis lå begravet nedenfor (jfr. †begra-
velse nr. VIII,8). Placeret i søndre sideskibs 7. 
fag vest for vindue. 

22) (Fig. 646), o. 1738.253 Andreas Lauritzen, 
handelsmand og i 29 år kirkeværge ved domkir-
ken, *12. aug. 1664 i Ejlskov, Hårslev sogn 
(Skovby hrd., Odense amt), †19. april 1738, 1° 
g .m. Alhed Maria Christensdatter Friis, †14. febr. 
1706, med hvem han havde seks sønner og tre 
døtre, 2° g. m. Kirsten Mathisdatter von We-
sten, *21. okt. 1687, <†21. nov. 1758>, med hvem 
han fik fem sønner og en datter. Han efterlod 
»sin høybedrøvede Enke som denne Gravschrift 
har ladet besørge« (Mumme 172f.). Jfr. †begra-
velse nr. IV,7. 

Mindetavle af grå kalksten, 150x87 cm. 
Dansk indskrift i reliefversaler, navne dog i kur-
siv, alt i forsænkede vandrette bånd. I de to øvre 
hjørner stiliseret blad i forsænket, kvadratisk 
felt. Under personalia ærevers: 

»Gak læser bort og för dit levnet lige saa 
Du efter döden schal i d o m m e n vel bestaae 

Vive ut vivas 
Halvfiersinstive aaar og fire har ieg levet 

I 2 gang 20 aaar og et dertil er blevet 
I dobbelt ægteschab med 15 börn forseet 

De 6 er död de 9 i live er adspreedt 
I 29 aar ieg wærge haver været 

For dette huus og stæd hvor ieg min siæl har næret 
Saa riigelig at Gud den siden tog til sig 

Saa mæt af dette liv som syg for Himmerig.« 

Stenen er sortstafferet med forgyldning af ind-
skrift og blade. 

Placeret i søndre sideskibs 3. fag, sandsynlig-
vis på den oprindelige plads nær †begravelse nr. 
IV,7. 

23) (Fig. 650), 1748. Christian Christopher 
Farenhorst, skolediscipel, søn af Wilh(elm) 
Frid(erich) Farenhorst til Bildeskov og Anna Jo-
hanna Hviid (Mumme 214). Jfr. †begravelse efter 
nr. IX,12. 
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valt felt med to bøger, indsat i kar toucheramme 
med palmegren og laurbærkvist. Yderst i hvert 
hjørne englehoveder som ovenfor. Forgyldning 
af indskrifter og reliefdekoration, alt på sort 
baggrund. 

1748 afregnede afdødes fader for opsætning af 
epitafiet over sin søn.6 1875 istandsattes minde-
stenen af August Behrends.102 

På vestvæggen i nordre sideskibs 10. fag. O p -
rindelig i nordre sideskibs 9. fag på nordvæg-
gen, vest for dør til †våbenhus, formentl ig i 
nærheden af †begravelse. 

24) (Fig. 651-52), o. 1763. Andreas v(on) Ber-
gen, justitsråd og landsdommer på Fyn og Lan-
geland, *23. aug. 1682, †8. marts 1763, med hu-
struen gennem 45 år, Karen Landorph, *20. juli 

Fig. 651. Epitaf ium nr. 24, o. 1763, over justitsråd, 
landsdommer Andreas von Bergen (†1763) og hustru, 
Karen Landorph (†1761). Tegning af epitafiet 1872 før 
hovedrestaureringen (s. 785). Udsnit af fig. 564. -
Wall monument no. 24, c. 1763 for Counsellor and High 
Court Judge Andreas von Bergen (†1763) and his wife, 
Karen Landorph (†1761). Drawing 1872 of the monument 
before the main restoration. 

»Hand k o m 
til dend store möysommel igheds skole 

i verden 1724 den 19 may: 
til dend store cathedralskole i Odense 

1743 den 4 octob(e)r: 
Gud opflyttede hans lærvillige siæl: 

fra denne skoles överste lectie 
til den höyeste fu ldkommenheds academie 

i Himlen 1744 den 28 marti 
Da den erlangede sit rette maal 

ikke denne viisdom der læris i stykkeviis 
men hin der svever om Guds throner 
iblandt de fu ldkomne retfærdigheds 

aander.« 

Mindesten af grå kalksten, 101x67,5 cm. Dansk 
indskrift med reliefversaler, navne dog i kursiv, 
alt i forsænkede vandrette bånd. Over og under 
personalia er moraliserende vers på hhv. fem og 
tre linjer. Figurudsmykning i tværrektangulære, 
forsænkede felter over og under indskrifterne. 
Øverst to korslagte palmegrene, flankeret af 
englehoveder i skyformationer, forneden tværo-

Fig. 652. Epitafium nr. 24, o. 1763, over justitsråd, 
landsdommer Andreas von Bergen (†1763) og hustru, 
Karen Landorph (†1761) (s. 784). NE fot. 1987. - Wall 
monument no. 24, c. 1763, for Counsellor and High Court 
Judge Andreas von Bergen (†1763), and his wife Karen 
Landorph (†1761). 
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1690, †25. juli 1761 (Mumme 169f.). Jfr. dåbsfad 
nr. 1 (s. 571) og †begravelse nr. II,4. 

Af det fragmentarisk bevarede epitafium (se 
ndf.) findes kun den trapezformede indskrift-
tavle og et tværrektangulært felt. Gråsort kalk-
sten og hvidt marmor , 144,5x71 cm. Dansk 
gravskrift i fordybede versaler. Ægteparrets vå-
benskjolde i rocaillesmykkede indramninger vi-
ser til venstre von Bergens våben med femtak-
ket stjerne over anker og to fembladede b lom-
ster, til højre Landorphvåbenet med Årvågen-
hedens trane. 

Som det fremgår af Herholdts tegning 1872 
(fig. 651) var epitafiet oprindelig langt rigere ud-
formet med en obeliskdannet, vase- eller lampe-
kronet øvre del, hvori skriftfeltet var indsat i en 
festonprydet ramme, forneden udstyret med en 
urneniche eller -grotte. En tværrektangulær 
sokkel bar foroven våbenfeltet og herunder en 
udsmykning, tilsyneladende med ophængte fe-
stoner. Hvis epitafiet er udført umiddelbart efter 
landsdommerens død, repræsenterer det et me-
get tidligt eksempel på et nyklassicistisk grav-
mæle.260 

Epitafiet, der 1802 udbedredes med gips og 
maling,261 er formentlig ændret ved Herholdts 
restaurering 1875 i forbindelse med flytning fra 
sin oprindelige plads på sydvestsiden af pille c1 

mellem søndre sideskibs 1. og 2. fag, nær famili-
ebegravelsen (†begravelse nr. II,4) til en place-
ring lige overfor i sydmuren, vest for 2. vin-
duesfag. Antagelig i forbindelse med nyopsæt-
ningen opfriskedes og rensedes epitafiet.102 

25) (Fig. 653), før 1799, formentlig udført af 
Andreas Weidenhaupt. Peter Eilschow (Eil-
schou) til Marienlund, købmand, *28. jan. 1713 
i Odense, †28. okt. 1783 smst., med hustru 
Anna Maria (Anne Marie) Becker, *10. juli 1719 
i Rudkøbing på Langeland, (†29. aug. 1799) 
(Mumme 176f.). Jfr. †begravelse nr. IV,7. 

Mindetavle af sort og hvidgråt norsk marmor 
samt sandsten med detaljer af metal, 372x125 
cm. Indskrift i fordybede versaler. Under perso-
nalia er anført vedligeholdelsessummen for be-
gravelsesstedet, 500 rdl. Epitafiet, der viser en 
kultiveret og fantasifuld kombination af antikke 
formelementer, karakteristiske for nyklassicis-

Fig. 653. Epitafium nr. 25, o. 1783, over Peter Eil-
schou (†1783) og Anne Marie Becker (†1799). Tilskre-
vet Andreas Weidenhaupt (s. 785). NE fot. 1987. -
Wall monument no. 25, c. 1783, for Peter Eilschou 
(†1783) and Anne Marie Becker (†1799). Attributed to 
Andreas Weidenhaupt. 

men, omfatter to hovedled: en skrifttavle, indsat 
i en sammensat og rigt profileret portalindram-
ning, og en sarkofag, alt hvilende på et tr inpo-
dium, båret af konsol, hvorunder en kugle. U n -
der et glat, tværrektangulært felt er den svagt 
konkave indskriftplade, nederst smykket med et 
ringprydet røgelseskar, hvorfra røgskyer udgår. 
Tavlens ramme har foroven hammerformede 
udvidelser, hvorunder løvemasker med ringe i 
flaben og tunge bladguirlander. Et tværrektan-
gulært felt, der smykkes med et maskehoved 
med hovedlin, delvis ophæftet ved feltets hjør-
ner, er indskudt under den segmentformede 
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Fig. 654. Mindetavle nr. 26, før 1805, over Jens Or ten 
(†1802) (s. 787). NE fot. 1987. - Memorial tablet no. 26, 
before 1805, for Jens Orten (†1802). 

topgavl. Denne har relieffelt med Treenighedens 
trekantsymbol, hvori indridset tetragram for 
Jahve, alt i stråleglorie. Sarkofagen på profile-
rede fødder har på langsiden felt med korslagte 
palmegrene, indstukket i blomsterkrans. Brede 
profilled indrammer feltet, foroven smykket 
med løbende hund og æggestav, forneden med 
kannelleret frise og de lodrette led med dukat-
mønster. Det karnissvungne låg har bladfrise 
under perlestav. 

Epitafiet har spredt staffering, således for-
gyldning af indskrift og enkelte led (maskeho-
ved, stråleglorie, palmegrene og krans) samt 
marmorer ing i grålige nuancer på konsollen. 
Ornamentikken, navnlig på det sarkofagdan-
nede led, finder paralleller i Andreas Weiden-
haupts gravmæler. Weidenhaupt leverede udkast 
til ægteparrets mindetavle (s. 288 og fig. 10), og 
det er derfor sandsynligt, at han også var mester 
for epitafiet.262 

Ægteparret Peter Eilschou og Anne Marie 
Becker, der havde skænket store summer til kir-
kens istandsættelse, erindredes med ikke mindre 
end tre monumenter : foruden epitafiet med 
yderligere to tavler, opsat o. 1785 og 1804-05 på 
Magistratens foranledning ud- og indvendig på 
kirkens vestmur (s. 287f., 319). Epitafiet var pla-
ceret nær familiebegravelsen (†begravelse nr. 
IV,7), til hvis vedligeholdelse allerede 1766 var 
skænket kirken 500 rdl., sikret i en englykke 
(dvs. indhegnet eng, Gertrudsholm), ligesom 
der i samme forbindelse opnåedes tilladelse til 
opsætningen af et epitafium.263 1801 afregnede 
Th. Schellerup for udfyldning med datoer, må-
neder og årstal, »hvad som i Forvejen paa SI. hr. 
Eilschous og Kones Epitaphium i Levende Live 
ey kunde udføres«.264 1802 istandsatte maler N. 
Aarestrup †malerschatteringen uden om epita-
fiet, da denne var ganske afskallet. Selve m o n u -
mentet maledes med forskellige kulører, efter at 
murersvend Jørgen Larsen havde repareret det 
med kalk og gips.261 1812 udbedrede nålemager 
Geese epitafiet, idet der tillagdes jerntråd.102 

1875 rensede og malede August Behrends tav-
len, der yderligere rengjordes og stafferedes 
1882.2 6 5 

I søndre sideskibs 5. fag, på sydvæggen vest 
for konsistoriedøren, sandsynligvis samme sted 
som oprindelig. 

Fig. 655. Mindetavle nr. 27, 1897, over salmedigteren 
hr. Michael (†o. 1500). Udfør t efter tegning af Mart in 
Borch (s. 787). NE fot. 1987.-Memorial tablet no. 27, 
1897, for the hymn writer Mr. Michael (†c. 1500). Made 
after the drawing by Martin Borch. 
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26) (Fig. 654), før 1805. Jens Ørten (Orten), 
kammerråd, by- og rådstueskriver samt Nota-
rius Publicus, *1728, †1802. Til gravstedet og 
dettes vedligeholdelse var skænket 100 rdl. 
(Mumme 211). Jfr. †begravelse nr. VII, 12. 

Mindetavle af rød kalksten, 152x97,2 cm. 
Fordybet dansk kursivindskrift. 

Stenen blev opsat 16. jan. 1805 i muren ved 
dåben, der da var placeret i kirkens vestende 
(fig. 294, II).6 Istandsat 1990.258 Placeringen, 
som af Mumme præciseres til fontens venstre 
(dvs. nordre) side, j fr . †begravelse nr. VII,12, er 
identisk med nuværende placering. 

27) (Fig. 655), 1897. Hr. Michael, salmedigter 
og præst, †o. 1500 (senest 1514). 

Mindetavle af blågrønt norsk marmor, 
64,5x104,5 cm. Latinsk og dansk indskrift i re-
lieffraktur, alt i fordybede vandrette bånd. Efter 
personalia en strofe fra hr. Michaels salme (O 
Jesus, hør mig for din død), »Giv ham af h im-
lens høihed fred«, dog med to ændringer.266 

Skriftfeltet indrammes af en gotiserende ud-
smykning, hvor to spinkle søjler med bladkapi-
tæler bærer frise, sammensat af smågavle med 
liljer, adskilt af prydspir. 

Opsat i foråret 1897 på initiativ af forfatteren 
Thor Lange efter tegning af Martin Borch. Ar-
bejdet udførtes af stenhuggerfirmaet E. Niel-
sen.267 I nordre sideskibs 4. fag, på nordmuren 
under vindue.268 

28) (Fig. 656-57), 1900. Mindetavle over Be-
nedict, »Svens søn, Knvd Dankonges broder« 
(†10. juli 1086). 

Lys sandsten, trapezformet, 9 6 x 4 7 - 3 7 , 5 cm. 
Femlinjet indskrift med fordybede majuskler. 
Indskriftens tre nederste linjer midtdeles af et 
lodret placeret sværd, mens tavlens øvre del ud-
fyldes af et hjulkors med bånd-, blad- og per-
lestavsornamentik, alt indrammet af en stiliseret 
tovstav. 

Ligesom den ovenfor nævnte tavle opsat på 
initiativ af Thor Lange; udført i nyromansk stil 
efter tegning af Vilhelm Petersen (fig. 657, 
794).269 Indsat i muren ved den søndre nedgang 
til krypten, hvor den er placeret midt i den kalk-
malede mindeindskrift for Knud den Helliges 
hirdmænd (jfr. s. 391). 

Fig. 656. Mindetavle nr. 28, 1900, over Benedikt 
(†1086), Knud den Helliges bror (s. 787). Udfør t efter 
tegning af Vilh. Petersen. NE fot. 1987. - Memorial 
tablet no. 21, 1900, for Benedict (†1086), brother of St. 
Knud. 

Fig. 657. Udkast til mindetavle nr. 28 over Benedikt. 
Tegning af Vilh. Petersen (s. 787). N M . - Drawing by 
Villi. Petersen for memorial tablet no. 28, for Benedict. 



788 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

(†)EPITAFIER 

1) (Fig. 659), o. 1650(?). Maleri af Korsnedtagel-
sen, antagelig hidrørende fra storstykket af et 
†epitafium over en nu ukendt, j fr . ndf. Udfør t i 
tempera på egetræ med kridering.131 Ovalt, 
131x95 cm med sekundær fyrretræsramme med 
affaset kant, inden for hvilken ses en ligeledes 
sekundær bladbort. Okkergul staffering med 
forgyldning af bort. 

Korsnedtagelsen er en trofast kopi efter Ru-
bens' velkendte maleri fra 1611 i Antwerpens 
domkirke, formidlet i en spejlvendt version 
gennem Lucas Vorstermans kobberstik (1620). 
Det højrektangulære forlæg med den domine-
rende diagonallinje er harmonisk tilpasset det 
ovale format . Farvemæssigt er de lyseste toner 
koncentreret om denne linje, fremhævet af det 
hvide klæde og Kristi oplyste legeme, mens den 
rygvendte Johannes med sin højrøde kjortel ud-
gør den stærkeste farveaccent over for de mere 
dæmpede farver i de øvrige figurers dragter 
(gylden, brun, grøn, blå og lys rød). Hele sce-
neriet er indsat i et landskab med fjerne bjerg-

Fig. 658. (†)Epitafium nr. 2, o. 1650(?) over ukendt 
med maleri af Gravlæggelsen efter Hendrick Golt-
zius' forlæg (s. 789). Fritz Thode fot. 1981. - (†)Wall 
monument no. 2, c. 1650(?) for a person unknown, show-
ing a painting of the Entombment copied after Hendrick 
Goltzius. 

formationer og blåsorte uvejrsskyer. Langs bil-
ledets kanter sekundære overmalinger samt op-
og afskalninger, overvejende centreret omkring 
en lodret linje i billedets venstre halvdel. 

Allerede før 1811 synes maleriet at have mistet 
sin oprindelige indramning, hvorpå også inde-
haverens navn og årstal kan have været anført. 
Billedet er registreret 1811 i Vedel Simonsen, 
Samlinger og var på det tidspunkt ophængt over 
kirkens nordre udgang, dvs. vel over udgangen 
til våbenhuset. Påfaldende nok er hverken dette 
eller det ndf. omtalte nævnt hos Mumme (1844). 
Vedel Simonsen anfører - uvist på hvilket 
grundlag - at Korsfæstelsesbilledet skulle være 
tegnet og opsat af en maler, »for at han og hans 
Kone inden for Dören maatte begraves.« Der-
som dette skulle stå til troende, kunne det m u -
ligvis referere til ægteparret Anne Hansdatter 
Scheving, begr. 29. febr. 1724 ved fonten og 
Thomas Jacobsen Westerholt, kontrafejer, begr. 
11. nov. 1739 ved siden af hustruen (jfr. også 
†begravelse efter nr. VI, 12).270 At d ø m m e efter 
de få sikre værker af denne maler kan billedet 
dog næppe være egenhændigt, ligesom det har 
et stilpræg, der snarere synes at datere det til 
1600'ernes midte.271 

Afviser man Vedel Simonsens beretning, fo-
religger muligheden af at henføre maleriet til et 
†epitafium, hvoraf dog alene de med indskrift 
forsynede er registreret hos Bircherod. Blandt 
disse påkalder et enkelt sig særlig interesse, epi-
tafiet over købmand David Ocher (†1645), der 
fra andre kilder vides at have været et bekoste-
ligt arbejde og udsmykket med malerier af Hans 
Schütte (jfr. †epitafium nr. 9). Maleriets kvalitet 
og den omstændighed, at Schütte til flere af sine 
epitafier anvendte Rubenskomposit ioner som 
forlæg, heriblandt det ovennævnte, kunne un-
derbygge formodningen, der imidlertid næppe 
lader sig bevise.272 

Efter 1875 nævnt på nuværende plads i nord-
siden af koret på pille (e) nærmest opgangen.2 7 3 

1964 undersøgt af konservator Mogens Larsen 
med henblik på en restaurering, der gennem-
førtes 1981 af Fritz Thode. I denne forbindelse 
fornyedes billedets ophæng, ligesom det rense-
des og retoucheredes.274 
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Fig. 659. (†)Epitafium nr. 1, o. 1650(?) over ukendt med maleri af Korsnedtagelsen efter Rubens ' forlæg (s. 788). 
Fritz Thode fot. 1981. - (†)Wall monument no. 1, c. 1650(?) for a person unknown showing a painting of the Deposition 
copied after Rubens. 

2) (Fig. 658), o. 1650(?). Maleri af Gravlæg-
gelsen, antagelig hidrørende fra et epitafium 
(topstykket?) over en nu ukendt. Udfør t i tem-
pera på egetræ med kridering.131 Cirkulært, 53 
cm i diameter. Sekundær fyrretræsramme med 
affaset kant, indenfor hvilken en oprindelig 
prydliste med udskårne bladtunger. Heri ses 

endnu rester af dyvler, der tidligere fastholdt 
maleriet til en †bagklædning.274 

Gravlæggelsen følger Hendrick Goltzius' 
kobberstik fra 1596. Den høj rektangulære k o m -
position er forenklet på visse punkter, baggrun-
dens klippegrotte er udeladt, ligesom enkelte fi-
gurer er flyttede eller omarbejdede (Johannes, 
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sørgende kvinde yderst til venstre). Farvemæs-
sigt fremtræder billedet broget, accentueret af 
forgrundens rygvendte mand med rød dragt og 
hans ledsagere ved kistens fjernere langside, 
iklædt hhv. grøn og gul klædning, sidstnævnte 
ledsager med højrød hue. Den sørgende kvinde 
(Maria Magdalene) ved Kristi venstre side har 
rosa dragt og gylden kappe, og de samme farver 
gentages i den modstående figurrække, supple-
ret med blåsort, stærkt gul og rød. En lysende 
blå himmel ses bag figurerne i øvre venstre side. 
En række vandretgående op- og afskalninger 
omkring billedets midte sås før restaureringen 
1981 (jfr. ndf.). At d ø m m e ud fra malemåden 
synes billedet udført af en ringere hånd end det 
førnævnte (nr. 1) og hidrører næppe fra samme 
monument . 

Maleriet, der siden 1981 har været ophængt på 
pille e i korets nordside oven over (†)epitafium 
nr. 1, er kun sparsomt omtalt i kilderne. Det er 
hverken nævnt af Vedel Simonsen eller M u m m e 
og synes tidligst 1937 registreret i nordre side-
skibs 2. fag nær epitafiet over Jens Christensen 
Schouboe (epitafium nr. 18, j f r . også †begravelse 
nr. III,11).275 Maleriets oprindelige placering er 
imidlertid uvis, og dets tilhørsforhold til et †epi-
tafium eller til en †begravelse lader sig derfor 

vanskeligt udrede. I lighed med nr. 1 undersøgt 
1964 og restaureret 1981.274 

B Y G N I N G S - O G M I N D E T A V L E 

(Fig. 660), 1548, tilskrevet den såkaldte Odense 
ornamentist. Christiern Pawisen (Poulsen) 
prier[!]. Jfr. †gravsten nr. 11. 

Lysgrå kalksten, 64,5x77 cm. Indskrift med 
reliefversaler. To strunke, profilvendte løver, 
stående på bagbenene, holder mellem sig et 
skjold med Jesumonogram. Selve skjoldet er 
med båndophæng fæstnet til en ring foroven; 
under skjoldet støtter putto med udbredte vin-
ger den tværrektangulære skrifttavle med års-
tallet. Af Jensen, Gravsten II (nr. 219A) tilskrevet 
den såkaldte Odense ornamentist. 

Tavlen var ifølge Vedel Simonsen (II, 2, 48) tid-
ligere indmuret i S. Knuds klosters nordmur, 
vel som markering af en ombygning af kloste-
ret.276 Herfra udtoges den i forbindelse med en 
ombygning, foranstaltet af kammerherre Chri-
stian Benzon, klosterets daværende ejer (†1801), 
og overførtes til bogtrykker Chr. Iversens land-
sted Marieshøj ved Tolderlund, hvor den endnu 
fandtes o. 1880 (Engelstoft 563). Før 1898277 opsat 
som mindetavle i søndre sideskibs 9. fag. 

Fig. 660. Bygningstavle og senere mindesten for 
prior Christiern Poulsen, 1548 (s. 790). NE fot. 1987. 
- Foundation tablet and later memorial tablet for Prior 
Christiern Poulsen, 1548. 

†EPITAFIER O G M I N D E T A V L E R 

1) (Fig. 661, 795), o. 1535, fornyet 1596. »Iohan-
nes de Hoya et Nicolavs de Teckelenbvrg comi-
tes in hostili lvbecensivm acie, cæsi prope As-
sens ad regionem Oxenbierg ibiqve sepvlti 
Christiani III regis victoris pio ivssv hv(n)c 
translati svnt« (Greverne Johan af Hoya og Ni -
colaus af Tecklenburg, der mistede livet i den 
fjendtlige lybske hær, ikke langt fra Assens, i 
egnene af Øksnebjerg og var begravede der på 
stedet, er ført herhid efter sejrherrens, kong 
Christian Ill's f r o m m e befaling). Indskrift i po-
stamentfelt, suppleret af en gentagelse af begges 
navne i frisefelt: »Iohannes de Hoya comes Ni -
colavs de Techelenb(vrg) comes« og af den se-
kundære påskrift i topstykkets gavlfelt: »Reno-
vatvm Anno 1596« (Fornyet år 1596) (Birche-



†EPITAFIER OG MINDETAVLER 791 

rod, Monumenta nr. XI; Resen, Fyn 105f., 225f.; 
MarmDan I, 220; Mumme 241f.). Jfr. †gravsten 
nr. 9 og †begravelse nr. V, l . 

Det arkitektonisk opbyggede epitafium havde 
storfelt, udfyldt af de afdødes dobbeltvåben, Jo-
han af Hoyas til venstre med to opadvendte 
bjørnelabber både som skjoldmærke og hjelm-
tegn, Nicolaus af Tecklenburgs firdelte til højre 
med tre hjerter og anker samt påfugl som hjelm-
tegn. Feltet og de indrammende skriftfelter i po-
stament og frise flankeredes af korintiske, kan-
nellerede søjler med prydbælter og rude(bosse)-
udsmykning på postamenter og gesimsfrem-
spring. Volutdannede sidevinger, i midten med 
bladusmykning, indrammede de tre led. Top-
stykket med trekantgavl over trapezformet led 
havde udsmykning med kugler og topspir. De 
biografiske indskrifter var med versaler, den til-
føjede indskrift dog med kursiv. Antagelig træ-
skåret med staffering. 

At d ø m m e efter Bircherods gengivelse, der 
viser epitafiets arkitektoniske dele i et fuldt ud-
viklet renæssanceformsprog, fik monumente t 
antagelig ved sin renovering 1596 (jfr. indskrift) 
en moderne indramning omkring de vel oprin-
delige dele: våbenbilledet og indskriftfelt(erne). 
I sin ældste skikkelse kan epitafiet have været 
beslægtet med mindetavlen over prins Frans 
(s. 731), mens den i sin ajourførte renæssance-
dragt finder paralleller bl.a. i epitafiet over Hans 
Tausen (mellem 1580 og 1588) i Ribe domkirke 
(DK Ribe 551f.).278 

1694 renoveredes epitafiet på ny; drejer Peder 
Hansen udførte knopper til tavlens udsmykning 
foroven og forneden, mens Johan Johansen Za-
chariassen Getreuer stafferede og forgyldte 
den.6 I forbindelse med kirkens store istandsæt-
telse 1748-54 var tavlen overflyttet til Gråbrødre 
kirke (Vedel Simonsen, Samlinger). Herfra synes 
den ført tilbage til domkirken, hvor den for-
mentlig afhændedes ved den store auktion 1758 
(s. 418). Epitafiet erhvervedes af antikvaren Chri-
stian Brandt, der siden karakteriserede Birche-
rods stik som urigtigt, »naar man sammenligne 
det med Epitaphiet selv som jeg nu eier«.279 

Formentlig fra første færd placeret nær †be-
gravelse nr. V, l , angiveligt på »øverste Pille af 

Fig. 661. †Epitafium nr. 1, o. 1535, sekundært fornyet 
1596, over greverne Johan af Hoya og Nicolaus af 
Tecklenburg, begge faldet i slaget ved Øksnebjerg 
11.juni 1535 (s. 790). Kobberstik fra Bircherod, Mo-
numenta nr. XI. - †Wall monument no. 1, c. 1535, secon-
dary retouch 1596, for the Counts Johan of Hoya and Ni-
colaus of Tecklenburg, both killed at the battle of Øksne-
bjerg on 11. June 1535. 

Fruentimmerstolene«, dvs. på pille f, j fr . også 
fig. 743. 

2) Epitafium, antagelig omfattende gravskrift 
(tekst A) og supplerende digte (tekst B og C) 
over biskop Jens Andersen Beldenak (†1537), 
udført o. 1529 (tekst A), efter 1533, snarest mel-
lem 1534 og 1537 (tekst C) og 1538 (tekst B). 
Den samlede tekst følger ndf. med oversættelse 
og tekstkritiske kommentarer ved Peter Zee-
berg. 

Epitafiet er overleveret gennem en langt se-
nere kilde, Scriptores Rerum Danicarum Medii Ævi 
(SRD, 1792), der gengiver de tre tekststykker 
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»efter et næppe særligt præcist håndskrift, som 
har været os i hænde«.280 Teksten indledes med 
en gravskrift (tekst A), forfattet af Jens Ander-
sen selv, formodentl ig inden eller i forbindelse 
med hans nedlæggelse af bispeværdigheden 
1529. Gravskriften, der afsluttes med en opfor-
dring til læseren om at tilføje biskoppens døds-
dag, turde have været affattet med henblik på en 
placering i nærheden af biskoppens påtænkte be-
gravelsessted. På grund af Jens Andersens o m -
tumlede tilværelse efter dette tidspunkt blev 
denne plan imidlertid ikke til virkelighed. Bi-
skoppen døde 20. jan. 1537 i Lübeck, hvor han 
også fandt sit sidste hvilested.281 

Gravskriften efterfølges i SRD af et digt (tekst 
B), forfattet - angiveligt 1538 - af Jens Andersen 
Beldenaks efterfølger på bispestolen, Jørgen 
Jensen Sadolin (1537-59). Som svar på epitafiets 
opfordring anførte Sadolin Beldenaks dødsdag 
og -år et år efter Sadolins egen kaldelse til su-
perintendent over Fyn, og efter at klarisserne, 
»der løb fra deres løfte, frivilligt (rømmede) de-
res bygning«.2 8 2 Denne meddelelse, der samti-
dig rummer en hyldest til Christian III og dron-
ning Christine, der 1519 havde skænket sin bolig 
til klosteret, bringes som afslutning på en kort 
skildring af Beldenaks levned. Her dvæler Sado-
lin ved dennes dramatiske tilfangetagelse og 
mishandling 1533, sandsynligvis med reference 
til Beldenaks eget digt (tekst C).283 

Dette sidste er formet som en klagesang over 
sin ophavsmands gruopvækkende skæbne, efter 
at han på sin gård, Kjærstrup (senere Valdemars 
slot) på Tåsinge blev taget til fange af holste-
nerne under anførelse af Christoffer Rantzau, en 
slægtning til den daværende lensmand på Næs-
byhoved slot, O t to Porsfeldt, der blev myrdet 
1504 af biskop Jens Andersens egne mænd.2 8 4 

Samtidig har digtet karakter af et anklageskrift 
mod disse fjender og imod »alle med navnet 
Rantzau« for deres forbryderiske handling - »en 
form for tyveri, som den fabiske lov straffer 
med døden«. 

Om epitafiets og de tilhørende tekststykkers 
fysiske form kan der kun gisnes. Ej heller kan 
den præcise anbringelse i kirken fastslås med 
sikkerhed. Hvad angår det sidste, kendes blot en 

enkelt, omtrent samtidig, hentydning til tekst 
C's placering »fæstnet på en væg i den odense-
anske biskopskirke« (in pontificio templo O t h o -
niæ in choro parieti affixo), anført i Hans Sva-
nings Christiemus II, Daniæ Rex (udgivet post-
humt 1658).285 Ud fra Svanings personlige 
kendskab til Beldenak, til hvis kancelli var knyt-
tet historikerens onkel, Jens (Hans) Andersen, 
turde dette udsagn tillægges stor betydning.2 8 6 

Langt senere angav Erik Pontoppidan såvel i 
MarmDan (1739) som i Annales Ecclesiae (1744) 
epitafiets placering som værende »på væggen af 
det teologiske lektorium« (parieti Theologici 
Lectorii, 1739) eller blot »i lektoriet i Odense« 
(Im Lectorio zu Odense, 1744).287 Som kilde 
nævnede Pontoppidan, der ikke kendte epita-
fiets tekst, tilsyneladende ikke ét, men to for-
skellige håndskrifter i sine to værker, hhv. et 
manuskript hos Thomas Bartholin den yngre 
(1739) og ét hos Bircherod (1744). Pontoppidans 
stedsangivelse gentages i SRD (1792).288 

Antagelig har såvel epitafiet som de tilhø-
rende tekster været opsat i domkirkens middel-
alderlige højkor, der netop efter Svanings tid -
1580'ernes begyndelse - undergik en radikal 
ombygning (s.308ff.). Dersom omtalen af det 
teologiske lektorium ikke er en senere tids efter-
rationalisering (jfr. note 287), kunne det - ifald 
det hidrører fra en kilde, ældre end o. 1580 -
måske hentyde til en placering på domkirkens 
†lektorium mod gejstlighedens sæder i koret 
(jfr. s. 272) - det af Mogens Krafse 1466 opførte 
pulpitur eller skranke, opsat mellem højkoret og 
midskibet på grænsen mellem 4. og 5. fag. Også 
dette sløjfedes ved istandsættelsen i 1580'erne. 

Efter den omfangsrige tekst at d ø m m e turde 
såvel epitafiet som de to digte have været ned-
fældet på pergament, måske monteret på en eller 
flere træplader.289 Mindetavlen (tavlerne) må 
under alle omstændigheder være nedtaget ved 
korets ombygning efter 1580 og kan herefter 
være gået tabt.290 En konkret anledning til f jer-
nelsen af specielt tekst C kunne muligvis også 
være lenshyldingen 1580, hvor flere medlemmer 
af den mægtige Rantzaufamilie var til stede (jfr. 
også s. 748).291 Der vides dog intet bestemt 
herom. 
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* D e t re t eks t e r h ø r e r til de t id l igs te f o r s ø g på 
h u m a n i s t i s k , a n t i k - i m i t e r e n d e d i g t n i n g i 1500-
tallets D a n m a r k og e r alle t r e p r æ g e t a f b e g r æ n -
sede t e k n i s k e f æ r d i g h e d e r . I k k e m i n d s t J e n s A n -
de r sens t eks t e r i n d e h o l d e r e n r æ k k e m e t r i s k e o g 
p r o s o d i s k e fejl o g a n s t r e n g t e f o r m u l e r i n g e r . 
D e t t e f o r k l a r e r h v o r f o r t eks t C f indes i en a l t e r -
n a t i v v e r s i o n , de r er b e v a r e t i e t h å n d s k r i f t på 
U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k e t i G ö t t i n g e n . D e n n e v e r -
s ion , der e r m e r e s t i l ren , m e n m i n d r e de ta l j e re t , 
m å an t ages a t v æ r e e n b e a r b e j d n i n g f o r e t a g e t 
s ene re i å r h u n d r e d e t a f en m e r e sko le t h u m a n i s t . 
D e n ha r i n g e n påv i se l ig t i l k n y t n i n g til k i r k e n . 2 9 2 

U d g a v e n i SRD er d e n enes te k i lde til de t re 

Tekst A: 
Ad Limicum littus Brande sit ubi sinus agri, 

Antistes Joannes fero me genitum. 
Qvem felix Agrippa simul Mavortia Roma 

Artes ac leges me docuere bonas. 
5 Sextus Alexander sacra dans, Joanne precante 

Rege bono, cujus tunc ego Consul eram. 
Preclari Christiernus Rex Joannis alumnus 

Insontem longo carcere meqve domat. 
Inclita donec ubi felici marte Lübeca 

10 Arcis Buringe menia tollit humo. 
Hinc ereptum me Rex extorremqve reponit 

Fredricus, rectus omnibus atqve pius, 
Christierno superis contemptis exule regno, 

At mihi propitiis ad mea vota ruunt. 
15 Sed qveror mea me iam qvorum sangvine dispar 

Sum, multis odiis cedere fata jubent. 
Hic tandem iactus videor Presul Othonianus, 

Qvi qvondam fuerim vermibus esca modo. 
Post hinc ad superos videris me solvere lector, 

20 Scriptis ad calcem tu necis adde diem. 

Tekst A, kommentar: 
1. sit: fit? 
2. Metrisk ukorrekt: pentametrets midte ligger midt i et 

ord (Joan/nes). 
5. dans formodentlig fejl for dat. Eftersom sætningen ind-

holdsmæssigt er en ny begivenhed, ikke en forudsæt-
ning for det følgende, kan Alexander ... dans næppe være 
tænkt som en såkaldt »absolut nominativ«. 
Alexander VI: Pave 1492-1503. 

6. Consul: J.A. var formodentlig kancellisekretær under 
kong Hans. 

7. Alumnus betyder egentlig »plejebarn«, men må her 
være brugt i en mere vag betydning, eftersom Christian 
II var søn af kong Hans. 

7ff. J.A. blev holdt fængslet af Christian II i to år fra 1517 til 
1519 og igen fra 1521 indtil Lübeckerne i 1522 indtog 
Hammershus og befriede ham. Aret efter blev han af 
Frederik I genindsat i sit embede. 

14. propitiis, usyntaktisk. Måske en fejl for propitii (scil. su-

t eks te r . O v e r l e v e r i n g e n f o r e k o m m e r i k k e g a n -
ske på l ide l ig , m e n k o m b i n a t i o n e n m e d s p r o g l i g 
u s i k k e r h e d h o s f o r f a t t e r n e n ø d v e n d i g g ø r e n del 
f o r s i g t i g h e d m e d teks t re t t e l se r . T e k s t e n f ø l g e r 
d e r f o r L a n g e b e k s u d g a v e , f o r s å v i d t s o m d e n n e 
o v e r h o v e d e t k a n siges a t g ive m e n i n g . H e l t 
u f o r s t å e l i g e o r d e r a f m æ r k e t m e d c r u x (†), o g 
e n k e l t e å b e n l y s e t r y k f e j l e r r e t t e t . De s ids te e r 
a n g i v e t m e d k u r s i v o g n o t e r e t i k o m m e n t a r e n 
s a m m e n m e d e n r æ k k e m i n d r e s ik re f o r s l a g til 
t eks t re t t e l se r , s o m i k k e e r i ndsa t i t ek s t en . Af 
h e n s y n til m e t r i k k e n er æ og oe ove ra l t æ n d r e t 
til e , s ådan s o m det h a r v æ r e t f ra f o r f a t t e r n e s 
h å n d . I n t e r p u n k t i o n e n e r let r ev ide re t . 

Tekst A, oversættelse: 
Ved Limfjordens bred, dér hvor Brøndums marker 

danner en bugt, 
kan jeg fortælle at jeg, biskop Jens, er født. 
Det lykkelige Köln og også Rom, Mars' by, 
lærte mig videnskab og jura. 

5 Alexander VI viede mig til biskop, efter anmodning fra 
Hans, 

den gode konge, hvis embedsmand jeg dengang var. 
Den berømmelige Hans' søn Christian 
satte mig i fængsel i lange tider selvom jeg var uskyldig, 
indtil det vidtberømte Lübeck i en vellykket krig 

10 jævnede borgen på Bornholm og dens mure med jorden. 
Efter min befrielse herfra blev jeg kaldt tilbage 

fra landflygtigheden 
af Frederik, den fromme konge, der var retfærdig 

over for alle, 
da Christian var blevet drevet ud af landet for 

sin foragt for Gud. 
Mig var de til gengæld nådig, og de kom mine 

ønsker i møde. 
15 Men jeg beklager at min skæbne byder mig at 

bøje mig for et voldsomt had 
fra folk hvis ædle blod jeg ikke kan måle mig med. 
Her kan man nu endelig se mig, Odenses biskop, 

lagt i graven, 
jeg, der engang med tiden kun vil være ormeføde. 
Læser, når du engang har set mig drage herfra op 

til Gud, 
20 beder jeg dig føje min dødsdag til her neden for teksten. 

Tekst A, kommentar (fortsat): 
peri, jvf. v. 13) - men i så fald er der hiat efter dette ord. 

15. qveror med langt e er ukorrekt. 
16. Der tænkes på de adelige (J.A. selv var søn af en hånd-

værker). Her tænkes måske specifikt på hans nedlæg-
gelse af embedet, vel anledningen til epitafiet. 

17. Presul med kort e er ukorrekt. 
18. fuerim: perfectum konjunktiv, formodentlig i forveks-

ling med futurum exactum (fuero). 
19. videris: futurum exactum med kort vi- er ukorrekt. 

* Tekstoversættelse og kommenta r ved Peter Zeeberg. For assistance takkes Karsten Friis-Jensen, Fritz Saaby 
Pedersen og Ditlev Tamm. 
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Tekst B: 
Ah bone vir posthec qvantum mutatus ab illo, 
Andros Joanne, es: qvi qvondam victor abibas 
Hostibus e mediis: hos arte et marte fatigans. 
Doctor Amelongus tibi cessit fabula factus, 

5 Strenuus auratus miles Rönnau nihil in te 
Prevaluit: reliqvos iam Dania tota notavit. 
Magnanimum pectusqve tuum tua Curia sola 
Per te constructa satis arguit. O tua qvantum 
Te spes atqve salus hominum peritura fefellit, 

10 Dum reqviem sperans, Othonis rupe relicta, 
Cherstrupiam peteres inimicis predaqve factus, 
Dum monumenta parares hic, nunc exul humatus. 
Presulis exuvias inopina sorte liqvisti 
Insigni aurate stelle de stirpe Canuto 

15 Cujus ego adjutor in verbo admissus habebar, 
Agnus pone lupos multo discrimine vite, 
Dum mihi per doctum Colomannum scripta dedisti, 
Ad te venissem, tum aliorsum invitus abibas. 
Nec post te facta templo hoc sunt Presulis acta 

20 (Si fas dicere sit) donec sic Rege jubente 
Celorum, officii curator tantum ego factus 
Ad nutum Domini qvoqve semper abire paratus. 
Prefuit ipse qvidem Gostavos vir bene doctus, 
Doctus et ad bella: sed et hunc ars ipsa fefellit. 

25 Tu petis in scriptis, Lector tua fata notaret, 
Vel saltem extremam vite conscriberet horam. 
Non ego te vidi morientem, sed mihi pictum 
Te tulit ipsa tue faciei et mentis imago, 
Exqve sorore nepos Christiernus Petrius, ille 

30 Prepositus Viburgensis Christo famulans nunc. 
Te, inqvam, miris pallida signis ora cruentum 
Nares, dentes, ungves, testes, cruraqve strictum 
Et tua te seva post mortem fata qverentem. 
Auscultare decet tacite tibi triste loqventi, 

35 Hec nova cum dedero sub anhela silentia vestra. 
Anno octavo post triginta sesqviqve mille 
A nato Christo †(damnorum morte retento)† 
Qvum Vigbergius hic †bariona† Georgius essem 
Ecclesie Fionum Superintendens vocitatus, 

40 Verbifugis locus est Clarissis sponte relictus 
Hic totus cleris in priscum redditus usum 
Christierno a Rege illustri nato Friderici, 
Votum Regine Christierno sic moderante, 
Ad Christi laudem, decus amborumqve perenne, 

45 Et commune bonum pietatis, qve Deus addat. 
Tum qvoqve fama aderat Lubece te nece pressum 
Anno preterito Fabiani Luce beati. 

Tekst B, kommentar: 
Som indledning til tekst B står i SRD følgende, på latin: 
»Ovenstående digt så biskop Jørgen Jensen Viborg på væg-
gen til det teologiske lektorium i kollegiats-domkirken i 
Odense. Han tog sig ikke af de fejlagtige kvantiteter i Jens' 
ord, »qveror«, »Presul« etc., men som den fornuftige mand 
han var, tænkte han kun på mandens skæbne, og til sidst 
blev han inspireret af læsningen og, eftersom han også stod 
over for et billede af hans fangenskab og et klageskrift, gre-
bet af retfærdig harme, hvorfor han tilføjede følgende hen-
vendelse til manden, digtet på stedet.« 

Tekst B, oversættelse: 
Ak, du gode mand, Jens Andersen, hvor blev du 

senere forandret 
fra dengang du, selv omgivet af fjender, kunne gå 

bort som sejrherre. 
Dem fik du krammet på såvel i krig som videnskab. 
Doktor Amelongus måtte bøje sig for dig - det 

talte alle om. 
5 Den tapre gyldne ridder Rønnow kunne ikke måle sig 

med dig, 
de øvrige har hele Danmark bemærket. 
Dit storsind fremgår ganske tydeligt alene af den 

bispegård 
du selv har bygget. Tænk, hvor du dog blev svigtet 
af dit håb, og af menneskenes forgængelige 

velbefindende 
10 da du i håb om ro og fred forlod Odense og drog til 

Kjærstrup, og dér blev dine fjenders bytte 
- du satte et monument over dig selv her, men er 
nu begravet i landflygtighed. 
En uventet skæbne tvang dig til at overlade 

bispeskrudet 
til den berømmelige Knud af den gyldne stjernes 

slægt, 
15 hvis medhjælper i ordet jeg var, 

et får blandt ulve og i stor livsfare 
indtil du skrev til mig gennem den lærde Colomannus, 
og jeg ville være kommet til dig, men så forsvandt 
du ufrivilligt andetsteds hen. 
Og efter din tid er bispegerningen ikke blevet udøvet 

20 (hvis jeg kan tillade mig at sige det) før jeg 
på himmelkongens bud 

blev indsat til at bestyre embedet, og kun det 
- og jeg er altid rede til at forlade det, hvis 

Herren skulle ønske det. 
Ganske vist kom Gustav selv til at bestride 

embedet, en kyndig mand, 
som også var kyndig i krig, men den kunst svigtede 

ham. 
25 Du beder i det du skriver, læseren om at 

beskrive din død 
eller i det mindste notere din sidste time. 
Jeg så dig ikke dø, men fik en skildring af dig, 
fra selve billedet af dit ansigt og dit sind 
og fra din søstersøn Christian Pedersen, 

30 der nu tjener Kristus som provst i Viborg. 
Blodig var du, dit ansigt blegt med forbløffende 

mærker, 
og du var såret på næse, tænder, negle, testikler 

og ben, 
og klagede over din grusomme skæbne efter døden. 
Man bør lytte i stilhed til dine sørgelige ord 

35 når jeg har fremlagt de følgende nyheder, under 
Jeres åndeløse tavshed: 

I året 1538 
efter Kristi fødsel [...] 
da jeg, Jørgen Viborg, var blevet 
kaldet til superintendent over Fyn, 

40 rømmede klarisserne, der løb fra deres løfte, 
frivilligt deres bygning, 

og den blev helt og holdent overladt til 
gejstligheden, til sin oprindelige brug, 
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Tekst B, kommentar (fortsat): 
2. Der tænkes måske på hans nedlæggelse af embedet. 
4. Amelongus, tysk jurist, professor ved Københavns Uni-

versitet. 
5. Marqvard Røtmov (†1506), bror til J.A.'s forgænger som 

biskop og hans personlige fjende. 
10. Othonis rupe (»Odins klippe«), sandsynligvis en fejl for 

Othonis urbe (»Odins by«). 
11. Cherstrupiam: Kjærstrup, Odensebispens gård på Tå-

singe, nu Valdemars Slot. 
12. monumenta: vel = tekst A (epitafium hér/grav i det frem-

mede, jvf. lignende antitese i v. 10-11). Kan dog også 
hentyde til alle de mindesmærker (bygninger m.m.) 
J.A. efterlod sig i Odense. 

14. Knud Gyldenstjerne, biskop i Odense 1529-34 (†1560). 
15. Sadolin fungerede som en slags stedfortræder for Knud 

Gyldenstjerne (coadjutor in verbis). 
17. Colomannum: Ikke identificeret. 
18. Alternativ oversættelse: »... at jeg skulle komme til 

dig«, dvs. finalsætning uden ut (jvf. v. 25: Lector ... no-
taret, ligeledes med »forkert« tempus). I begge tilfælde 
er formuleringen noget ubehjælpsom. aliorsum; SRD 
har aliorum, hvilket må være en trykfejl. 

21. tantum (»kun«), måske en fejl for tandem (»omsider«)? 
23. Gustav Trolle, ærkebiskop af Uppsala, overtog bispe-

stolen i Odense i 1534. Faldt som hærfører i Grevens 
Fejde, 1535. 

Tekst B, oversættelse (fortsat): 
af den berømmelige kong Christian, kong Frederiks 

søn, 
der derved omskabte dronningens gave 
så den med Guds hjælp vil tjene til Kristi 

lovprisning, til evig ære for dem begge, 
45 og til gavn for fromheden i almindelighed. 

Da kom også rygtet om at døden havde nået dig i 
Lübeck 

på den hellige Fabians dag året før. 

Tekst B, kommentar (fortsat): 
29. Christian Pedersen: Kancellisekretær, domprovst i Vi-

borg, hospitalsforstander i Odense, †1545. 
34. Der referes formodentlig til J.A.'s klagedigt (tekst C), 

som var opsat samme sted. 
36. †(damnorum morte retento)†: Måske en fejl for Danorum 

marte retento (foreslået af Karsten Friis-Jensen), hvilket 
ville være en hentydning til Grevens fejde: »da dansker-
nes krig var bragt til ophør«. 

38. bariona giver ikke mening. 
42. Rege: SRD har Regi hvilket må være en trykfejl. 

Kongen er Christian III, søn af Frederik I. 
43. Dronningens gave: Kong Hans' dronning, Christine, 

grundlagde klaraklostret i Odense i 1521. 

Tekst C: 
Anno milleno qvingentenoqve vigeno 

Juncto ter deno, qvando Deus fuit homo, 
Acta evenerunt qve post descripta seqvuntur, 

Crede mihi, nihilum certius esse potest. 
5 Trans mare navigio gens est Holsatica ducta, 

Heus in Thosingam nocte repente ruit. 
Cherstrupia portis fractis cunctis ibi captis, 

De lecto Presul protrahor ipse foras. 
Qvi fere nudatus, male tortus, per mare furto 

10 Sum transportatus in loca vasta nimis. 
Ethere sub nudo clam menses qvinqve tegebar, 

Postea me furtim continet arcta domus. 
Altera mutatis vastis habitatio facta est, 

Carceris illa mihi prebuit usqve locum. 
15 Excecatum me qvoties duxere per arva, 

Ne qvid contra reos forte probare sciam. 
Christophorus Rantzou tanti discriminis auctor, 

Tantorum solus neqveat esse reus, 
Qvi caput est facti totius nomine solo, 

20 Qvi naves armant, credo fuisse reos. 
Me lacerant plagis variis, post viscera stringunt, 

Aurum, qvod poscunt, reddere qvisqve vetat? 
Os, dentes, nares, genitalia, brachia dantur 

Torturis, qvibus adjunge manusqve pedes. 
25 Non modo corrosi dentes, sed prorsus ab ore 

Amoti, qvod adhuc indicat ipse locus. 
Testiculus ruptus dubitas? sed conspice lector 

Rupture mirans qveso reqvire modum. 
Ad crus testiculus prolixo fune ligatur, 

30 Ad cruris tactum deprimiturqve ruit. 
Cetera sunt sibi per se testes singula membra, 

Tekst C, oversættelse: 
I året 1533, 
efter at Gud blev menneske, 
skete de begivenheder som er beskrevet i det følgende. 
Tro mig, intet kan være mere sikkert. 

5 Holstenerne kom i skib over havet, 
ak ja, og styrtede sig straks, midt om natten, over 

Tåsinge. 
På Kjærstup blev porten slået ind, og alle taget til fange. 
Jeg selv, biskoppen, blev slæbt ud af sengen, og ud 

af huset. 
Jeg blev omtrent klædt af til skindet, pint og plaget, 

og i hemmelighed 
10 ført bort over havet til alt for øde steder. 

I fem måneder blev jeg holdt i skjul under åben himmel, 
senere blev jeg i al hemmelighed forvaret i et trangt hus. 
Jeg fik et nyt opholdssted i en anden øde egn, 
et sted som blev et virkeligt fængsel for mig. 

15 Hvor ofte førte de mig ikke over markerne med bind 
for øjnene 

for at jeg ikke skulle kunne bevise noget mod de 
skyldige. 

Christoffer Rantzau, der stod bag mine store 
vanskeligheder, 

kan ikke være skyld i så meget alene. 
Han var kun af navn leder af det hele, 

20 de skyldige, tror jeg, var dem der bemander skibene. 
De mishandlede mig med alskens slag og tog senere 
fat på mine indvolde 
- og hvem kan så forbyde mig at give dem det guld 

de forlanger? 
Mund, tænder, næse, kønsdele, arme torterede de, 

51* 
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Nasus mirifica stringitur arte tamen. 
Hinc jugulum collo nudato spata minata est 

Stricta, qvis hoc qvoties dinumerare potest? 
35 Maxillis ictus de pugno dantur amari, 

Et dantur capiti verbera multa meo. 
Post tergum manibus super amnem fune ligatis, 

Sed sex promissis mors mala cessit eqvis. 
Hec passus Presul Joannes Otthonianus, 

40 Qvi fere nunc constans gaudeo marte meo. 
Instar Christe tui patrem postreme rogantis, 

E qvibus hec passus sic miserere precor. 
Processum contra divinum est jus hominumqve 

Omnibus indignum, despicis, alme Deus. 
45 Qvam non defensum violenter ledere qvenqvam, 

Nature nihilum sordius esse putes. 
Qvid mulds? promptus sum judicii sive cursu 

Tradere continuo, qve dare jura jubent. 
Ejus judicii qvo Iudex actor et idem, 

50 Hii tristes esse non voluere rei. 
Tandem sum Presul tanti venundatus auri, 

Qvantum qvis lueret si nece dignus erat. 
Est cunctis dedecus qvi sunt cognomine Rantzow, 

Sacratum Summo sic violasse virum. 
55 Attendas lector mediis qvibus impia secta 

Tergere descripta sordida facta studet. 
Jam jam ter denis deductis dulcibus annis 

Qvendam de Porsfelth nomine forte necant 
Presulis hi famuli qvi post factum capiuntur, 

60 Regis judicium qvos negat esse reos. 
Nam licet impune nocuos occidere qvosqve 

Hostes, qvem casum non fugit iste locus. 
Sola ditandi se spes (credito) sordida causa, 

Inflatam gentem disce timere tibi. 
65 Horum vindictam rogo supplex suscipe Christe, 

Tantis intendens dogmata juxta tua. 
Si bos subtrahitur, furtum est, homo si venit, idem, 

Qvod furti punit Flavia morte genus. 
Qvod furtum patitur simplex de Presule dicas, 

70 Qvem clam direptum, qvem nemorosa tegunt. 
Qvid, post hoc furtum de presule tam male torto, 

Qvum tantos ausus orbis et astra vetant, 
Te monet officium Princeps intendere tantis, 

Ut non tam multi in crimina tanta ruant. 

Tekst C, kommentar: 
Som indledning til tekst C står i SRD på latin: »Her følger hans 
egen beskrivelse af hans sidste fangenskab.« 
2. ter deno = ter et deno, dvs. 13, hvilket lagt til de 1520 

fra i v. 1 giver årstallet 1533. Samme konstruktion 
bruges dog i v. 57 af samme digt i den klassiske 
betydning: 3 gange 10, dvs. 30. Alternativet er en 
noget hårdhændet rettelse i første vers: vigeno 
(»20.«) til secundo (»2.«). Dette ville (med ter deno = 
30) give 1532 - hvilket er det år der angives i den 
senere version af digtet. 

16. contra, her fejlagtigt med kort a (sml. v. 43). 
22. SRD har ikke spørgsmålstegn, men punktum. 
24. Metrisk ukorrekt: pentametrets midte ligger midt i 

et ord (ad/junge). 
32. SRD har komma efter nasus. 

og dertil også hænder og fødder. 
25 Tænderne blev ikke alene knust, men slået helt ud 

af munden, 
hvilket stadig kan ses på stedet. 
Og tvivler du på at en testikel blev knust? Så se 

her, læser, 
spørg mig med undren hvordan det skete! 
Testiklen blev snøret fast til benet med et langt reb, 

30 blev presset ind mod benet, og gik til grunde. 
Hver eneste af de øvrige legemsdele kan vidne for 

sig selv, 
men næsen blev såret på en særligt forbløffende 

måde. 
Derpå blev halsen blottet og struben truet med et 
draget sværd, 
og hvem har tal på hvor ofte det skete? 

35 Kæberne fik bitre stød med knyttede næver, 
mit hoved fik mange slag. 
Over en å med hænderne bundet bag ryggen! 
Men den grumme død veg for et løfte om seks heste. 
Alt dette blev biskop Jens af Odense udsat for, 

40 men nu kan jeg med nogenlunde fatning kæmpe min 
egen sag. 

Jeg beder dig, Kristus, ligesom du selv til 
allersidst bønfaldt din far, 

forbarm dig over dem der har udsat mig for dette! 
Handlinger der strider imod såvel den kirkelige 

som den menneskelige ret, 
og som forarger alle, dem afskyr du, milde Gud. 

45 At øve vold mod en værgeløs 
må for dig være det usleste der findes. 
Alt i alt: Jeg er beredt til uden videre at 
overlade alt det til retten [?] som loven forlanger. 
Men ved denne sag hvor dommeren også er anklager, 

50 har disse ynkelige mennesker ikke ønsket at være 
de anklagede. 

Omsider blev jeg, biskoppen, købt fri mod et beløb 
så stort 

som det et menneske der havde fortjent døden, 
måtte bøde. 

Det er en skændsel for alle med navnet Rantzau 
at de på denne måde har krænket en præst. 

55 Hør her, læser, hvilke midler denne ugudelige klike 
brugte som undskyldning for de omtalte modbydelige 

handlinger. 
Så langt tilbage som for tredive dejlige [?] år siden, 
blev en person ved navn Porsfeldt dræbt 
af bispens tjenere, som bagefter blev sat fast, 

60 men som kongens dom ikke kendte skyldige. 
For man har ret til ustraffet at dræbe alle 

kriminelle fjender, 
hvilket også gælder i dette tilfælde. 
Håbet om at blive rig - tro mig - var deres eneste 

usle bevæggrund. 
Heraf bør man lære at vare sig for denne hovne 

slægt. 
65 Jeg bønfalder dig, Kristus: påtag dig at straffe dem, 

Bønhør mig i alt dette, efter din egen lære! 
Hvis man stjæler en okse, er det tyveri, det samme 

er det hvis det gælder et menneske, 
en form for tyveri som den flaviske [!] lov 

straffer med døden. 
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Tekst C, kommentar (fortsat): 
34. SRD har ikke spørgsmålstegn, men punktum. 
46. sordius, ukorrekt. Den korrekte form er sordidius 
47. jndicii: judicio? (Dativ til tradere. Jvf. dog den alterna-

tive version: Certe ego sum promptus vel nulla lege coac-
tus / tradere confestim qvç mandant publica iura.) 

48. qve; SRD har qvi, men jvf. den alternative version: 
qvç mandant publica iura. 

53. dedecus, her fejlagtigt med kort første stavelse. 
54 ff. Baggrunden for fejden mellem J.A. og Christoffer 

Rantzau var at J.A.'s mænd i 1504 havde dræbt 
Rantzaus slægtning Otto Porsfeldt. 

57. dulcibus annis (»dejlige år«) er et usandsynligt ud-
tryk, muligvis en fejl i overleveringen. 

63. ditandi, her fejlagtigt med kort første stavelse. 
66. intendens: »høre« »bønhøre«. Kunne dog også være 

juridisk sprog: intendere (actionem) el.lign., »rette an-
klage mod«. Samme udtryk optræder i v. 73. 

68. Flavia, dvs. lex Flavia: Den relevante lov i romerret-
ten hedder rettelig lex Fabia. Om der er tale om en 
lapsus fra J.A.s side eller en fejl i overleveringen, 
kan ikke afgøres. 

Tekst C, oversættelse (fortsat): 
Man må sige det er et klart eksempel på et sådant 

tyveri når en biskop 
70 i al hemmelighed bliver bortført og gemt væk i 

skov og krat. 
Så efter et sådant tyveri på en biskop, der er 

blevet så voldsomt torteret, 
- og når himmel og jord forbyder den slags 

forehavender -
opfordrer jeg dig, Herre, i min underdanighed til 

at bønhøre mig i alt dette 
så ikke så mange udsætter sig for så voldsomme 

anklager. 

Tekst C, kommentar (fortsat): 
71-72. SRD har intet tegn efter Quid og punktum efter 

vetant. 
73. Te monet officium: dvs. (min) t jenstiver/underdanig-

hed opfordrer dig (til ...). Princeps: vel = Kristus 
(bruges normalt kun om verdslige herskere). 

74. intendere tantis: jvf . v. 66. 

3) (Fig. 662). 1619. Ernst Elver (foged på S. 
Knuds kloster), †29.(20.) okt. 1619 med sin hu-
stru Hilleborgh (Ingeborg) Lauritz Dotter (Lau-
ridsdatter), †� (Bircherod, Monumenta nr. XII; 
Resen, Fyn 111f.; Mumme 242f). Jfr. †begravelse, 
nævnt efter nr. V,l . 

Tavle med dansk kursivindskrift. Før perso-
nalia opbyggeligt vers.293 

Ifølge Topographia Otthiniensis opsat på pillen 
lige over for konsistoriedøren, dvs. vel pille e1 

eller f, nær Ernst Elvers begravelse i midtskibet 
tæt ved greverne Hoyas og Tecklenburgs (†be-
gravelse nr. V,l) . 

4) 1622. Knud Richardsen (Rickertsen See-
blad), rektor i fire år ved Odense Latinskole, 
født i Odense (16. jan. 1595), †6. juni 1621. Før 
den biografiske del en religiøs sentens »Den, der 
dør i herren er retfærdigh ved Christi blod«. 
Herefter et blomstrende ligvers, forfattet af »S. 
P.« (Svend Pedersen, konrektor ved Odense 
skole og ven af afdøde). Tavlen var opsat 1622 af 
Knud Rickertsens forældre (rådmand Rickert 
Knudsen Seeblad og Lisbeth Olufsdatter Bager) 
(Bircherod, Monumenta nr. VIII; Resen, Fyn 
107f.; Mumme 167f.).294 

Tavle med latinsk og dansk indskrift i hhv. 
versaler og kursiv, hvorunder årstal omkring 
våbenskjold med Seebladfamiliens blad. At 
d ø m m e efter epitafieteksten: »Effigies viri (...) 
Canuti Richardi« (Billedet af (...) Knud Ri-
chardsen) var epitafiet antagelig smykket med 
afdødes portræt. 

Fig. 662. †Epi taf ium nr. 3 over Ernst Elver (†1619) (s. 
797). Ef te r Bircherod, Monumenta. KglBibl . NyKgl-
Saml. 185, 8°. - †Wall monument no. 3 for Ernst Elver 
(†1619). 
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Placeringen fremgår ikke direkte af de anførte 
kilder, men efter omtalen i Bircherod, Monu-
menta at dømme, umiddelbart før to epitafier i 
søndre sideskibs fire første fag (nr. IX og X over 
Ot to Seeeblad og Anna Hasebart, her †epita-
fium nr. 14 og epitafium nr. 8) kan også denne 
tavle have været placeret her. I dette område sy-
nes flere slægtninge fra Seeblad- og Bagerfami-
lien begravet, j f r . s. 882 og †begravelse, nævnt 
efter nr. II, 2 samt nr. II, 3.295 

5) 1627. Mads Hansen Møller i Munkemølle, 
g .m. Johanne Madsdatter, der sammen med af-
dødes bror, Anders Hansen, lod tavlen bekoste 
og opsætte 1627 (Bircherod, Monumenta nr. 
XXVI; Mumme 314). Dansk kursiv- eller frak-
turindskrift . 

Ifølge Topographia Otthiniensis opsat under 
pulpituret (jfr. s. 601f.), dvs. muligvis i vest-
enden eller snarere i nordre sideskibs østligste 
del, j f r . de to foregående epitafier, omtalt hos 
Bircherod (Monumenta nr. XXIV og XXV, her 
nr. 6-7). 

6) O.1628. Janus Zeuthenius Laurenti (Jens 
Lauritsen Zeuthen), død natten mellem 8. og 
9. febr. 1628. Latinsk versalindskrift med min-
dedigt i elegiske disticha, hvori den særlige be-
toning af lyset som metafor for Zeuthens hellig-
hed og lærdom udlægges ud fra en uforklarlig 
tildragelse, der indtrådte ved hans død296: 

»I dette mørke gemme hviler Jens Lauritsen Zeuthen, 
en Herrens tjener og ærværdigt lys i hel l igdommen, 
antændt af Cimbrien ved forældres hæderlige bånd, 
renset ved dåbens hellige vande, 
pudset med trivialundervisningens saks 
og derefter overantvordet til musernes tjeneste. 
København mod tog faklen skinnende, Wittenberg 

sendte den hjem, 
udmærket ved den religiøse lærdoms glans. 
Og dette lys blev ikke i skjul. En stor mand 
med et ædelt hjerte, Holger (Rosenkrantz) nærede 

stadigt dets lue; 
thi han så, at det, sat på en lysestage, 
kunne oplyse den højestes hus. 
H v o r rigtigt han dømte, derom vidner Århus ' 

ungdom, 
og ikke mindre her den Guds udvalgte flok, 
for hvilken den hensovede f rembar den sunde læres 
yndige lys med f lammende iver. 
Men ligesom faklen omsider fortæres ved at lyse, 

således svandt også Zeuthen hen for sin egen lue. 
Ti år senere efterlod han kærterne på vort alter, 
ligesom han selv var os en lysende stjerne. 
Denne ildkraft higede efter, gennem den klare h im-

mel, 
at trænge ind til den højeste Guds salige rige. 
Forsvunden er vor pryd; men rygtet udbreder hans 
navnkundigheds liflige duft over elleve lustrer«. 

(Bircherod, Monumenta nr. XXVIII; Resen, Fyn 
102; Mumme 314-16). Efter Bircherods omtale af 
gravmindet som et »monumentum« at dømme, 
er der antagelig tale om et epitafium.297 Place-
ring muligvis i nordre sideskib, svarende til Bir-
cherod, Monumenta nr. XXV. 

7) O.1632. Christian Knudsen (Akeleye) til 
Skinnerup, lensmand på Odensegård, †11. marts 
1632, og hustru, Regitze Sparre, †18. febr. 1610. 
Indskriften oplyste desuden, at Knud Michelsen 
(Mikkelsen Akeleye) til Skinnerup og hans to 
hustruer, Kirstine Algudtz og Margareta (Mar-
grethe) Urne var begravet i Kjølstrup kirke »og 
findis der deris epitaphium lige udi alle maader 
som dette« (Bircherod, Monumenta nr. III; Resen 
97f.; Mumme 118f.). Jfr. †gravsten nr. 58 og †be-
gravelse nr. I,6. 

Tavle med dansk og latinsk versalindskrift. 
Foruden personalia to skriftsteder (Joh. 14,6 og 
5,29(?)). Efter Bircherods afskrift at dømme, 
muligvis formet som en tofløjet tavle, der an-
giveligt var udskåret af træ og nøje svarede til 
det nu forsvundne epitafium over afdødes foræl-
dre i Kølstrup kirke (Bjerge herred, Odense 
amt).298 Begge epitafierne kan muligvis være 
opsat af Margrethe Urne, hustru til Knud Mik-
kelsen og mor til Christian Knudsen, idet hun 
1632 betalte for sønnens begravelse i koret (s. 
881). 

Placeret over hørernes stole lige over for Mar -
grethe Skovgaards epitafium, dvs. næppe på 
pille c1, hvor Dohnaepitafiet sad (epitafium nr. 
2), men enten på pille b1 (over epitafium nr. 13), 
på d1 eller snarest på pille b (over epitafium nr. 
9) og da i nærheden af †begravelse nr. I,6 og 
†gravsten nr. 32 i korets nordside. 

8) O.1643. Olaus Jonæ (Oluf Jensen), resi-
derende kapellan i godt 26 år, født i Ribe 
(†1643). Gravmælet udført eller rejst (»monu-
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mentum (...) erexit«) 16� (1643(?)) af hans ef-
terfølger, »Nic. Joh. Flammineus« (Niels Jensen 
(Løwe)), såvel for forgængeren som for ham 
selv og hans familie299 (Bircherod, Monumenta 
nr. XXIII; Resen, Fyn 113; Mumme 312f. 

At d ø m m e efter gravmindets egen tekst (be-
tegnet »monumentum«) og Bircherods beskri-
velse opsat som epitafium. Latinsk kursivind-
skrift med personnavne i versaler. Ærevers i ele-
giske disticha, forfattet af Niels Jensen: 

»Velkommen læser! Stands og læs! 
Født i Ribe af en dødelig og en himmelsk sæd, 

nedlagde residerende kapellan Oluf Jensen 
sit dødelige hylster her ved siden af den 

hellige døbefont, som et tegn på den 
udødelige hæder Christi menighed skylder 

sin åndelige fosterfader, 
der i over 26 år vogtede kirkens hjord, 

som han indviede ved dette genfødelsens bad. 
Her blev målet sat for hans virken i 

menighedens tjenste; måtte hans hustru og 
fem efterladte børn engang se ham vende 
tilbage herfra (på opstandelsens dag) og 

modtage den hans bane værdige sejrskrone. 
Dertil forlænges og inderlig den, som til 
kærlig amindelse oprejste dette gravmæle 

for sin forgænger, sine og sig med det 
ønske, om det så er Guds vilje også at 

nedlægge sin jordklædning i dette kolde 
gemme. Nic. Joh. Flammineus. 
Og dette skete år 16� (1643(?)).« 

Antagelig placeret nær begravelsessted ved dø-
befonten, dvs. i eller ved tårnrummet i midtski-
bets vestligste fag (s. 570), j f r . †begravelse 
nævnt efter nr. VI, 12. 

9) O. 1645. David Ocher, købmand, født i 
Hamburg (o. 1618), †19. april 1645 i sit 27. år. 
Opsat af afdødes bror og svoger, Bernhard 
Ocher og Johannes Gosmann (Bircherod, Mo-
numenta nr. XXIV; Resen, Fyn 113f.; Mumme 
313f.). Jfr. også (†)epitafium nr. 1. 

Tavle med latinsk kursivindskrift. Før den 
biografiske del et mindevers (oversættelse efter 
Mumme 313f.): 

»Mange besværligheder og farer møder i den 
korte levetid. Hvad er det nærværende liv? 

Ak! En flygtig drøm! Således udfrier en 
tidlig død af mange onder herneden, for 

at hisset, Christus, Alfader! Din 
herlighed kan åbenbares på os i sin fylde.« 

Ifølge Topographia Otthiniensis var epitafiet 
smykket med et maleri, »kunstig giort af Hans 
Skytte fo rdum maler her i byen«, dvs. af Hans 
Schütte, j fr . også (†)epitafium nr. 1. Tavlen, som 
rådmand Erik Jørgensen havde lovet at betale(?) 
for, afregnedes med 200 rdl., et betydeligt be-
løb, der vel har dækket såvel selve opsætningen 
som udfærdigelsen. Til sammenligning betaltes 
Hans Nielsen Chulenbruns (udhugne og bema-
lede) epitafium med 174 sletdl.300 

Placeret lige over for Niels Pedersen Langes 
epitafium (nr. 19) på den nordre side, dvs. i nor-
dre sideskibs 3. eller 4. fag. 

10) O.1657. Jacob Pofvelsen (Poulsen), køb-
mand, født i Oldesloe (o. 1622), død i Odense 
10. aug. 1657 i sit 35. år, med hustru, Margrete 
Nielsdatter, (*o. 1634), †8. aug. 1657 i sit 23. år. 
Epitafiet bekostet og opsat af Karen, salig Niels 
Frandsens, over hendes salig svoger (dvs. svi-
gersøn) og datter (Bircherod, Monumenta nr. 
XXV; Mumme 314). 

Tavle med dansk kursivindskrift. Ifølge Topo-
graphia Otthiniensis placeret »norden ved den 
østre ende«, dvs. antagelig i nordre sideskibs 
østligste del; j fr . også Bircherod, Monumenta nr. 
XXIV og XXVI. 

11) O.1659. Jochum Friderich Burmeister, re-
gimentskvartermester i pfalzgrevens dragonre-
giment i kongelig svensk tjeneste, »welcher d. 
15. Februarij auf Langeland vor seinem Feind 
geblieben, und volgendes der 19. Aprilis dieses 
1659 Jahres hiesigen Orths in seine Ruhestedt 
worden ist« (Bircherod, Monumenta nr. XIX; 
Mumme 312f.). 

Tavle med tysk kursivindskrift. Efter registre-
r ingsnummeret hos Bircherod at dømme, var 
der antagelig tale om et epitafium. Muligvis pla-
ceret i nordre sideskibs østende, svarende til 
Bircherod, Monumenta nr. XVI og X X - X X I . 

12) O.1659. Michel Laubfelt, major af de kej-
serlige tropper under grev von der Vafs rytterre-
giment, skudt af fjenden foran Nyborg og død i 
Odense 10. dec. 1659 i sin alders 43. år (Birche-
rod, Monumenta nr. XVII; Mumme 311). 

Tavle med tysk kursivindskrift. Efter registre-
r ingsnummeret hos Bircherod at dømme, var 
der antagelig tale om et epitafium. Muligvis pla-
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ceret i nordre sideskibs østende, svarende til 
Bircherod, Monumenta nr. XVI og X X - X X I . 

13) 1660. Lovis (Louis) de Menour, junker og 
kommandant over et fransk kompagni under 
oberst de Strades regiment i tjeneste hos gene-
ralguvernøren for de forenede Nederlande (Bir-
cherod, Monumenta nr. XVIII; Mumme 311). 

Tavle med hollandsk kursivindskrift. Efter re-
gistreringsnummeret hos Bircherod at d ø m m e 
var der antagelig tale om et epitafium. Muligvis 
placeret i nordre sideskibs østende, svarende til 
Bircherod, Monumenta nr. XVI og X X - X X I . 

14) O.1674. Ot tho Seeblat (Otte Ottesen See-
blad), kaptajn for et kompagni af det ny fynske 
nationalregiment, (*o. 1630), †5. marts 1674 i sit 
44. år (Bircherod, Monumenta nr. IX; Mumme 
311). 

Tavle med dansk versalindskrift, hvori indsat 
våbenskjold med Seebladvåbenet. Antagelig 
placeret i søndre sideskibs østende nær †begra-
velse nr. II,3, hvori han nedsattes. Muligvis 
identisk med et ikke betegnet lille epitafium, 
ifølge Topographia Otthiniensis placeret i søndre 
sideskib nær ved epitafium nr. 14 over Niels 
Mule. 

15) O.1717. Jørgen Karstens Bloch, stifts-
provst, *28. juli 1660, †23. juni 1717. Bloch (I,3, 
665f.) nævner, at der over ham blev sat følgende 
gravmæle, hvorefter følger et gravvers på i alt 
30 linjer, hidrørende fra et epitafium eller en 
mindetavle(?). Gravskriftet, der ikke er omtalt i 

de øvrige, her inddragne kilder, refererer i sine 
første linjer til Karstens' begravelse: 

»Magister Jørgen Karstens er 
I Chor og Kirke Jordet her, 

Imellem disse Pillere 
Er Mandens Jordeding og Blee (...)«. 

Endvidere er nævnt Karstens' to hustruer, Mette 
Worm (*31. maj 1686, †5. jan. 1694) og Catha-
rine Magdalene Lund, der døde kort før han selv 
(†30. juli 1715); endelig hans datter af første æg-
teskab, Sille Karstens og dennes ægtemand, 
stiftsprovst Mathias Andersen Bloch. Jørgen 
Karstens, hans datter og svigersøn vides alle be-
gravet i koret (†begravelse nr. I,1), hvor en m u -
lig mindetavle kan have været placeret. 

16) Uvis datering og ejer. Ifølge Topographia 
Otthiniensis fandtes straks neden for Rasmus An-
dersens epitafium (nr. 9) på en pille et lille epita-
fium, hvorunder igen (»derunder i pillen«) Mar -
grethe Skovgaards epitafium fandtes (nr. 3). 
Placeringen har da været på korets anden fripille 
i nord (c) ved †begravelser nr. I,6-7, samt nr. III, 
2-3. 

17) Uvis datering og ejer. Ifølge Topographia 
Otthiniensis fandtes »nest op till« Niels Mules 
epitafium (nr. 14) og nær ved Peder Pedersen 
Lerches (nr. 8) et lille epitafium. Placeringen har 
da været i søndre sideskibs 3. eller 4. fag, vel på 
sydmuren. Epitafiet kunne muligvis være iden-
tisk med †epitafium nr. 4 eller nr. 14. 



GRAVSTEN OG -FLISER 
NOTER s. 946 

Som nævnt i indledningen er kun bevaret fem af 
domkirkens gravsten fra tiden før den store moderni -
sering 1748-54. Gennem tiderne foretoges lejligheds-
vise kassationer eller salg af sten, når begravelsesste-
det var hjemfaldet, eller gulvreparationer gjorde det 
nødvendigt at foretage indgreb.301 Bircherod, Monu-
menta opregnede i alt 71 ældre ligsten, tilsyneladende 
registreret efter samme principper som kirkens epita-
fier, dvs. når indskrifterne f rembød interesse og i øv-
rigt var læselige. En sammenligning med 1752-for-
tegnelsen over 57 til kirken hjemfaldne sten afslører 
enkelte lakuner i den ældre række, men denne r u m -
mer som angivet langt fra nogen fuldstændig liste 
over samtlige sten i domkirken. Som det f remgår ved 
en jævnfør ing med fortegnelserne over de murede 
begravelser (1758-listen og 1777-Visten), var stenene 
normalt placeret på eller nær ved begravelsesstedet. 
For en vejledende stedsbestemmelse af de sten, hvis 
ejere ikke er nævnt i disse lister, har rækkefølgen i 
Bircherod, Monumenta været retningsgivende. Ved 
kirkens istandsættelse o. 1750 og atter 1868-75 i for-

bindelse med Herholdts restaurering blev denne or-
den dog i nogen grad omkalfatret, således at langt fra 
alle sten i dag ligger på den oprindelige plads. 

De omfat tende indgreb i 1750'erne er omtalt i ind-
ledningen s. 706. Som fastslået i Stiftsøvrighedens 
indstilling vedr. nyordningen, tøvede man ikke med 
at kassere ældre ligsten, når disse var gået i stykker, 
var »bedærvede af Ælde«, var flyttet fra deres op-
rindelige plads, eller når afdødes arvinger i øvrigt 
ikke længere var i live. En række sten- og billed-
huggere aflønnedes i årene 1753-55 for det omfa t -
tende arbejde. Johan Mart in Pulch, Johan Michael Ei-
chel og Johan Georg Lener omhuggede ligsten til 
trappesten eller nedsleb sten, der skulle genbruges. 
Hertil var bl.a. indkøbt fire læs grus. Albert Schubert 
afhuggede indskrifter og figurer af ældre sten, mens 
murermester Ludwig Neumann fra Flensborg forsy-
nede et antal sten med nye rammer, numre og årstal. 
Endelig stod Herman Jansen og Carl Emanuel 
Schuppius for udførelsen af nye indskrifter på de sær-
ligt udvalgte sten.302 Det er ikke muligt med sikker-

Fig. 663. Oversigtsplan over placeringen af gravsten (G1-24) og gravflise (GF1). Tegning MN 1996 efter fig. 
90-91. - Survey plan of the site of the tombstones (G1-24) and floor slab (GF1). 
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Fig. 664. Interiør af krypt med gravsten for Jacob Lodberg (nr. 6) i forgrunden. Henrik Wichmann fot. 1996. -
Interior of the crypt with tombstone no. 6 for Jacob Lodberg in the foreground. 

hed at fastslå, hvorvidt en ældre sten omhuggedes til 
den samme person. Om udformningen af de o m h u g -
gede sten gælder generelt, at samtlige forsynedes med 
en fordybet rammelinje med konkavt afskårne h jør-
ner og årstallet »1753« med tilføjelsen »R«, vel for 
»renovatus« (fornyet).303 Endvidere suppleredes i 
visse tilfælde med et udhugget n u m m e r som refe-
rence til begravelsesstedets nummerer ing . Oftest sav-
nes dog nummere t , der også kan have været påmalet 
med kridt eller farve. I alt 17 indskrif tsmykkede sten 
og en gravflise er bevaret. Disse har indskrift i for-
dybede versaler, navne dog i kursiv, alt udfyldt af en 
sort masse (kit). Gravskriften er en summarisk eks-
trakt (på dansk) af den ældre tekst, med angivelse af 
afdødes navn og erhverv, undertiden også af dødsår. 
De øvrige omhuggede sten forblev anonyme, bortset 
fra nummerer ingen. Måske har de efterlevendes ak-
tive indgriben bestemt, hvorfor netop de førstnævnte 
sten for et bredt udvalg af byens embedsfolk og køb-
mænd skulle markeres på særlig vis. Der imod blev 
andre - sikkert lige så velmeriterede borgere - dømt 

til evig glemsel, da deres sten kasseredes. I det føl-
gende er beskrevet den bevarede beholdning af ind-
skrif tprydede sten (s. 809, opregnet i kronologisk 
rækkefølge efter det tidligste anførte eller kendte 
dødsår). Af de mere anonyme sten, kun forsynet med 
rammeliste, årstallet 1753, mærket »R« og et n u m -
mer, blev mindst 43 af skiftende materialer, d imen-
sioner og bevaringstilstand registreret 1984 af Peter 
Pentz (Pentz 1984) i forbindelse med omlægning af 
gulvet under de faste stolestader.304 Af disse sten, der 
genbrugtes som gulvbelægning i forbindelse med 
Herholdts restaurering, var hovedparten kun bevaret 
som fragmenter og omtales ikke her. Kun enkelte, 
der var forsynet med et nummer , beskrives (s. 814), 
dog med det forbehold, at en præcis reference til den 
pågældende begravelse ikke er mulig, da de samme 
numre brugtes 10 forskellige steder i kirken i opreg-
ningen af begravelser. De øvrige registrerede sten 
(15) var antagelig ældre, heraf to i et større f ragment , 
dog uden sikre angivelser af navne. 

De forsvundne gravsten og -fliser, kendt fra kir-
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keregnskaberne, fra Bircherod, Monumenta, 1752-for-
tegnelsen eller fra andre kilder, er behandlet s. 814ff. 
For dette materiale må dog tages visse forbehold. En 
nøjagtig skelnen mellem gravsten og -fliser er ikke 
mulig på det foreliggende grundlag. Ej heller fremgår 
det klart, om sten, hvis betaling er nævnt i regnska-
berne, hidrører fra kirken eller fra kirkegården. De 
forsvundne sten er nævnt i en kronologisk række ef-
ter det tidligste angivne årstal. 1752-fortegnelsen an-
fører undertiden stenenes årstal, dog oftest afvigende 
fra Bircherod og antagelig fejlagtigt. En vejledende 
skelnen mellem skrift typerne kursiv og versaler fin-
des i Bircherods registrering. 

Af de anonyme gravsten, udfør t i forbindelse med 
renoveringen 1753, er hos Mumme omtalt en række, i 
enkelte tilfælde forsynet med et n u m m e r ud over de 
ovf. beskrevne kendetegn. Disse sten er opregnet s. 
829. Enkelte kan i princippet være identiske med de 
omtalte (†)gravsten. 

G R A V S T E N 

1) (Fig. 665), o. 1559. Georgivs Johannis (Jørgen 
Jensen (Sadolin)), »en navnkundig biskop i 
denne by og udmærket hyrde for Christi hjord, 
nu salig hos Gud i himlen«, †19. dec. 1559, 60 år 
gammel, med begge sine hustruer, Marine (Ma-
ria Ibsdatter Hegelund, †1545(1546)) og Elsebe 
(Elisabeth Lauritsdatter) »<oc døde anno 1588 
ten 5 marci>« (Bircherod, Monumenta nr. XXXIII 
(Gråbrødre kirke); Resen, Fyn 88f.; MarmDan I, 
225; Mumme 204f.). 

Figursten af lys grå kalksten, 231x108(110) 
cm, stærkt afslidt som følge af den tidligere pla-
cering i gulvet. Latinsk randskrift i omløbende 
bånd og dansk gravskrift i felt nederst på stenen, 
begge med reliefversaler. Biskoppen er vist 
frontalt, stående under tredelt, søjlebåret ungre-
næssancearkade med akantussmykkede baser, 
enkle kapitæler og gesims med udsmykning af 
firbladet roset i frise. Buerne, der bæres af kon-
soller med løvehoved med ring i flaben, har for 
de yderstes vedkommende muslingeskal og be-
kroning af kugler. I sviklerne mellem disse og 
den midterste fladbue er to modstillede putti. 
Biskoppen har langt, tvedelt skæg og bærer en 
knælang kåbe med bred krave og ærmeslidser. I 
højre hånd holder han handsker, i venstre en 
fladpuldet bonnet(præstehue). På fødderne ko-

Fig. 665. Gravsten nr. 1, o. 1559, over biskop Jørgen 
Jensen Sadolin (†1559), overført fra †Gråbrødre kirke 
(s. 803). NE fot. 1987. - Tombstone no. 1, c. 1559, of 
Bishop Jørgen Jensen Sadolin (†1559), transferred from 
†Greyfriars Church. 

mulesko. Til højre og venstre for hans ben er 
bomærkeskjolde, vel Sadolins, med hhv. en 
skikkelse med sværd og vægtskåle (antagelig 
Retfærdighedens sindbillede) og et kors med 
krydsende vinkler mellem to vandrette stave for 
en af (eller begge) hans hustruer. 

Stenen er af Chr. Axel Jensen henført til en 
fynsk, muligvis odenseansk epigon af Morten 
Busserts manér (Jensen, Gravsten I, 261f., II, nr. 
532.). Beslægtede biskopsten findes bl.a. i dom-
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Fig. 666. Gravsten nr. 2, o. 1580, over Gert Rantzau 
(†1580), overført fra †Gråbrødre kirke (s. 804). NE 
fot. 1987. - Tombstone no. 2, c. 1580, of Gert Rantzau 
(†1580), transferred from †Greyfriars Church. 

kirkerne i Lund (Torben Bille, o. 1553) og Århus 
(Mads Lang, o. 1557, DK Århus 765f.). Jfr. også 
†gravsten nr. 11 og 14 over Christiern Poulsen 
og Jørgen Gyldenstjerne. 

Oprindelig i †Gråbrødre kirke ved kordøren, 
hvor den o. 1680 aftegnedes af brødrene Bir-
cherod og atter 1760 af Søren Abildgaard. Efter 
et besøg 1805 i den nedrivningsdømte kirke 
fremhævede antikvaren Rasmus Nyerup stenen 
blandt de monumenter , der burde bevares.305 

Ikke desto mindre blev gravstenen udbudt på 
auktion 30. april 1806.306 Vel under indtryk af 
Nyerups kommentarer afviste hospitalsdirek-
tionen dog buddet, såvel på Sadolins og Gert 
Rantzaus ligsten (gravsten nr. 2) som på epita-
fierne over Jacob Frost og Rantzau (jfr. s. 747).307 

Tilsyneladende blev begge sten liggende i kir-

ken, omend deres skæbne fortsat var uvis (Vedel 
Simonsen, Samlinger). Således udtrykte Mol-
bech endnu 1813 sin frygt for, at stenene kunne 
risikere at blive solgt til »Stenkister, Trappetrin 
eller lignende«.308 1816 anbefalede Fyns guver-
nør, prins Christian Frederik, at lade ligstenen 
over Jacob Frost(!) (tilsyneladende en forveks-
ling med Sadolin) i midten af det opbrudte gulv 
foran koret flytte tillige med monumente t (vel 
ligstenen) over Rantzau til domkirken. Udgi f -
terne hertil skulle afholdes af Gråbrødre hospi-
tal.309 

1844 af M u m m e registreret i gulvet ved d o m -
kirkens vestmur, tilsyneladende tæt ved prins 
Frans' mindetavle, dvs. i vestenden af søndre si-
deskib. Siden o. 1875 opsat på væggen i søndre 
sideskibs 6. fag.310 

2) (Fig. 666), o. 1580. Gerdt Rantzow (Gert 
Rantzau) »tom Botkamp Pawels son alhir ent-
livet«, †1580 (Bircherod, Monumenta (Gråbrødre 
kirke) nr. XXXVIII; MarmDan I, 225; Mumme 
211).311 Jfr. epitafium nr. 1. 

Figursten af lys grå kalksten, 242,5x163,5 cm. 
Randskrift med fordybet fraktur. Hjørnemedal-
joner med hjelmprydede anevåbener, foroven til 
heraldisk højre og venstre for hhv. Rantzau og 
Sehested, forneden tilsvarende for Walstorp og 
Rantzau.312 Gert Rantzau er vist frontalt under 
en rundbuet portal, båret af joniske pilastre. 
Han har lukkede øjne og foldede hænder og er 
iført rustning med store skulderrosetter; ved si-
den ses sværd og dolk og ved fødderne en hjelm. 
Over hans højre skulder er gengivet en skyfor-
mation, hvorfra udgår en arm, bevæbnet med et 
sværd, der er rettet mod hans højre side, vel en 
hentydning til Rantzaus dramatiske død (dræbt i 
duel under lenshyldningsfesten i Odense 1580, 
s. 747f.)313 

Med sit konservative præg, den tyske frak-
turrandskrift , hjørnemedaljonerne og ridderens 
stive frontalitet er ligstenen, som fremhævet af 
Chr. Axel Jensen, antagelig et tysk importar-
bejde (Jensen, Gravsten II, 41, nr. 597).314 

Ligstenen lå over Rantzaus begravelse foran 
koret i †Gråbrødre kirke på højre side (i syd).315 I 
lighed med Sadolins sten anbefalede Nyerup 
1805 st if tamtmanden at tage vare på det Rant-
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zauske monument . Om han hermed sigtede til 
stenen eller mindetavlen, fremgår dog ikke 
klart.316 Stenen var anført som nr. 9 og takseret 
til 3 mk. i auktionskataloget i forbindelse med 
afhændelsen af kirkens udstyr (se ovf.), og den 
solgtes for 1 rdl. 3 mk. til tømrermester Lang-
hoff, men tilbageholdtes efter indstilling fra bi-
skoppen og hospitalsdirektionen.193 Som Sado-
lins sten endnu 1815 i Gråbrødre kirke, hvorfra 
den antagelig overførtes til domkirken 1816.317 

1844 registreret i gulvet i domkirkens nordvest-
lige hjørne (Mumme 211), antagelig i nordre side-
skibs vestligste fag, hvor den endnu findes. 

3) (Fig. 667), o. 1635 med tilføjelse af grav-
skrift o. 1656.318 Hans Brun, råd- og handels-
mand i Odense (†24. okt. 1635),319 og hustru Ma-
rine Bang (Maren Christophersdatter Bang, 
†1640) samt deres kære svogre (dvs. svigersøn-
ner) og børn (dvs. oldebørn), Peder Rasmussen 
(Balslev, stiftsskriver, †1632 eller 1633), Joachi-
mus Timmerman, »høylerd oc velerfaren doc-
ter« (14648), Johan Høne (Høhne) (købmand, 
†1656), Hans Jensen (†o. 1639), Margrete (Mar-
grethe) T immermann og Anna Wichman (Wich-
mand) (Bircherod, Monumenta nr. LXXXV; 
Mumme 287). Jfr. †begravelse nr. III,13. 

Gråsort kalksten med ortoceratitter, 188x102 
cm, delvis nedslidt. Indskrift med fordybede 
versaler. Skriftfeltet er på de lodrette sider ind-
rammet af kartoucheborter. Foroven ses et vin-
get dødningehoved, forneden et skjold med æg-
teparrets initialer HB og MB i reliefversaler 
samt et udvisket motiv, flankeret af brusk-
værkskartouche. Yderst fordybet bånd med del-
vis udvisket skriftsted i reliefversaler (Job 
19,25). I stenens hjørner cirkelmedaljoner med 
de fire evangelister, hvis navne er angivet med 
fordybede versaler på skriftbånd, øverst tv. 
»Matthaevs« og th. »S. Marcvs«, nederst tv. »S. 
Iohannes« og th. »S. Lvcas«. 

Hans Brun erhvervede 1634 en muret begra-
velse (†begravelse nr. III,13),6 hvori hans sviger-
søn Peder Rasmussen vides nedsat, og hvor an-
tagelig han selv og flere andre af hans slægtninge 
fik plads, således de på stenen anførte to ægte-
mænd til barnebarnet, Kirsten Pedersdatter Bal-
slev (Joachim Timmermann, Johan Høhne), 

Fig. 667. Gravsten nr. 3, o. 1635 med tilføjelse af 
gravskrift o. 1656, over råd- og handelsmand i 
Odense, Hans Brun (†1635) og familie (s. 805). NE 
fot. 1987. - Tombstone no. 3, c. 1635, with addition of 
epitaph c. 1656, of alderman and merchant Hans Brun of 
Odense (†1635), and family. 

barnebarnet Hans Jensen (søn af datteren Karen 
Brun og Jens Poulsen Vinding) og oldebørnene 
Margrethe T immermann (datter af barnebarnet 
Kirsten Pedersdatter Balslev og hendes første 
ægtemand) og Anna Wichmand (datter af barne-
barnet Ingeborg Pedersdatter Balslev og Jørgen 
Wichmand). Stenen var formentlig placeret over 
begravelsen i nordre sideskib (†begravelse nr. 

III,13), hvor den også registreredes 1844 (Mumme 
287) »lige under trappen til samme (Valkendorfs 
kapel)«. Stenen var blandt de få, der ikke o m -
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huggedes 1753. Efter 1875 placeret i 3. fag af 
kryptens nordre sideskib, nær den oprindelige 
placering. 

4) (Fig. 668), før 1655. Iohannes Michaelius 
(Hans Mikkelsen), »en af vor tids ypperste teo-
loger, som blev født her i Odense 1578, var i 
fem år rektor ved sin fødebys skole (Odense la-
tinskole), derpå præst og provst i Assens, siden 
slotspræst i København, professor i græsk ved 
Universitetet og hofprædikant og endelig bi-
skop i Fyns stift i 34 år og otte måneder (...). 
Træt af alder og mæt af livets møje hensovet 
sødt og saligt natten mellem d. 24. og 25. marts 
1651 efter at have levet 73 år, 2 måneder og 24 
dage«. Tillige over hustru, Catharina Henrici F. 
(Catharine Henriksdatter), *1582 i Hamburg , 
levet 34 år i trofast ægteskab lykkeligt ved fire 
børn, tre sønner og en datter, levet i enkestand i 

�(3)år , †165� (1655) i en alder af � (73) år. I lige 
måde over deres elskede søn, magister Ludovi-
cus Iohannis (Ludvig Hansen), konrektor ved 
Odense latinskole, †7. nov. 1652 i en alder af 34 
år. Endelig deres datter, Christina Iohannæa 
(Christine Hansdatter), »i en alder af et år og tre 
måneder (†1627) henflyttet af den Alvise fra den 
dødelige hytte til den evige bolig i H i m m e -
len«320 (Bircherod, Monumenta nr. LXXXII; Re-
sen, Fyn 101; MarmDan I, 217f.; Bloch I,1 101f.; 
Mumme 279f.). Jfr. epitafium nr. 7 og †begra-
velse nr. III,10. 

Figursten af sort Namurkalksten, 285x171 
cm. Latinsk indskrift med fordybede versaler, 
udfyldt med en hvidlig masse (kit?); personalia i 
skriftfeltet, der omtrent dækker hele stenens 
flade og indrammes af et omløbende bånd med 
et opbyggeligt vers i elegiske disticha: 

»Stands dine fjed, du som iler gennem helligdommen 
og overvej i dit hjerte, hvad du her ser skrevet. Un-
der denne sten gemmes den udmærkede mand, Hans, 
et strålende lys for sit fædreland, muserne til pryd. 
Dernæst hviler i denne grav den dydige Catharina 
ved sin mands side. Ligeledes er her deres søn Lud-
vig, som pareernes hæslige hånd pludselig bortrev i 
hans fejreste ungdom. Du ser også Christina, der be-
gravedes her som barn. Du, som ej ved, hvem den 
næste time skal kalde, lær du her din lod, den samme 
skæbne venter dig snart. Gå hastigt bort, vandrings-
mand, belært om dette«. 

Foroven fordybede ovale felter med ægteparrets 
reliefportrætter, begge vist i brystbilleder og 
indrammet af skriftbånd med fordybede versa-
ler. Omkr ing Hans Mikkelsens portræt skrift-
sted på græsk (1 Tim. 4,7), omkring hustruen 
den latinske indskrift: »Herren er min trøst, en 
hjælper i stor nød«. Imellem parret er en plante 
med tre seksbladede blomster og en knop; her-
over et slynget bånd med latinsk tekst: »Menne-
sket er som en blomst«. 

Sandsynligvis oprindelig over Hans Mikkel-
sens begravelse på nordsiden af koret (†begra-
velse nr. III,10) uden for Ebbe Munks gravgit-
ter. Efter 1875 placeret i 1. fag af kryptens nor-
dre sideskib neden for biskoppens epitafium (nr. 

7). 
5) (Fig. 669), o. 1678. »Helligdommens tro 

tjener«, dr. Rudolphus (Rudolph) Moth, (vice)-
biskop over Fyn, »et lys med sin levende vel-
talenhed, sit retskafne levned og sin udmærkede 
lærdom. Efter at have fortjent den første plads i 
kirken, ombyttede han allerede i manddoms-
årene det timelige med det evige, ringeagtende 
verdens flygtige hæder med den for hans gejst-
lige værdighed passende standhaftighed«. †16. 
nov. 1675 i en alder af 33 år og 10 måneder. 
Desuden »den ham i dyden lige« hustru, Mag-
dalena Dorthea Ritterin (Ritter), datter af Rit-
tern (Georg Ritter), gehejmeråd hos markgre-
ven af Baden-Durlach, †11. febr. 1678 i en alder 
af 40 år (Bircherod, Monumenta nr. LXXXIII; 
Mumme 285f.). Jfr. †begravelse nr. III,6. 

Gråsort kalksten, 221x149 cm, med reliefver-
saler i vandrette, fordybede bånd. Under skrift-
feltet to fordybede felter med våbenskjolde i re-
lief: til heraldisk højre Moths med syvtakket 
stjerne under halvmåne, en halv gedebuk og 
krone samt fire fjer som hjelmtegn; til heraldisk 
venstre formentlig for Ritter, firdelt med to 
bjælker i første og tredje felt, et oprejst dyr 
(hund eller ulv?) i andet og fjerde; som hjelm-
tegn to kroner eller hjelme(?), smykket med 
vinger (ørneflugter?). 

Placeret i 2. fag af kryptens nordre sideskib, 
formentlig nær oprindelig plads (1752-fortegnel-
sen nr. III,3), erhvervet 1674 og beliggende i 
gangen nord for koret over †begravelse nr. III,6. 
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Fig. 668. Gravsten nr. 4, før 1655, over biskop Hans Mikkelsen (†1651) og hustru, Ca-
tharine Henriksdatter (†1655, s. 806). NE fot. 1987. - Tombstone no. 4, before 1655, of Bishop 
Hans Mikkelsen (†1651) and his wife, Catharine Henriksdatter (†1655). 
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Fig. 669-70. Gravsten nr. 5 og 6. NE fot. 1988. 669. O.1678, over vicebiskop Rudolph M o t h (†1675) og hustru, 
Magdalena Dorothea Ritter (†1678) (s. 806). 670. O. 1731 over biskop Jacob Lodberg (†1731) (s. 808). - Tomb-
stones nos. 5 and 6. 669. C. 1678, of Bishop Suffragan Rudolph Moth (†1675) and his wife, Magdalena Dorothea Ritter 
(†1678). 670. C. 1731 of Bishop Jacob Lodberg (†1731). 

6) (Fig. 670), o. 1731. Iacobus (Jacob) Lod-
berg, søn af biskop i Ribe stift, Christian Lod-
berg, »fra hvem han kun deri vanslægtede, at 
han ikke lyksaliggjorde kirken med en søn, der 
lignede sin fader og farfader«. Biskop over Fyns 
stift i 14 år, †(31. dec.) 1731, i sin alders 60. år« 
(MarmDan I, 218; Mumme 136). Jfr. †begravelse 
nr. I,4. 

Gråsort kalksten, 252x157 cm. Latinsk ind-
skrift med fordybede versaler. Under personalia 
ærevers, signeret af G. T. Westerholt, rektor ved 
skolen i Svendborg. Over skriftfelt nummeret : 
»N° 4«, jfr . ndf. 

Oprindelig over †begravelse nr. I,4 i korets 
sydside (1752-fortegnelsen nr. 1,7). Efter 1875 pla-
ceret imellem 2. og 3. fag af kryptens søndre 
sideskib. 

7) (Fig. 671), formentlig før 1752. Kancelliråd 
Jens Dreyer til Raschenberg, køb- og han-
delsmand i Odense (†1753) og hustru, Anna Eli-
sabeth Hamans (Haman) (†1769) med deres 
børn og familie (Mumme 170). Jfr. †begravelse 
nr. II,6. 

Grå kalksten, 212x116 cm. Indskrift med for-
dybede versaler, navne med kursiverede versa-
ler; spor efter sort udfyldning. Over skriftfeltet 
fordybet felt med relief af den opstandne Kristus 
med sejrsfanen, indrammet af skyformationer; 
forneden Tidens personifikation, flankeret af to 
træstubbe og udstyret med fjerpen, tavle, le og 
over hovedet et timeglas. Rammebor t med 
bladværk og muslingeskaller med indsatte h jør-
nemedaljoner, hvori ses de fire evangelisttegn, 
alle med skriftbånd med navn i fordybede versa-
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ler; øverst tv. Mattæus og th. Johannes, nederst 
tv. Markus og th. Lukas. 

Antagelig identisk med gravsten, nævnt i 
1752-fortegnelsen (nr. II,6) som placeret i gangen 
syd for koret, dvs. over familiebegravelsen (†be-
gravelse nr. II,6) i søndre sideskibs 3. fag »ved 
den lille Corsdør, naar mand gaar op til den 
Glorupe begravelse«. Renoveret 1753.321 Samme 
placering 1811 (Vedel Simonsen, Samlinger) og 
1844 (Mumme 170). Efter 1875 i 2. fag af kryp-
tens søndre sideskib. 

De følgende gravsten (nr. 8-24) er alle omhuggede 
1753: 

8) (Fig. 672). Christopher (Christoph) von 
Dohna, borggreve, kongelig rigsråd og oberst, 
som døde af pesten i N y b o r g 1574[!]322 (Mumme 
131). Jfr. epitafium nr. 2, †gravsten nr. 22 og 
†begravelse nr. I,1. 

Rødbrun kalksten, 151x80,5 cm. Over ind-
skriften er indhugget »No 1«, svarende til be-
gravelsens nummerer ing. Udfør t af Herman 
Jansen.6 1844, antagelig som oprindelig, i sydsi-
den af koret ud for 2. pille (c1) over †begravelse 
nr. I,1 og nær epitafiet. 1875 flyttet til 2. fag af 
kryptens midtskib, mellem det nord- og syd-
vestlige hvælvfag. 

9) (Fig. 674). O t to Knudsen Seebladt (See-
blad), borgmester, †1631, med sin første hustru, 
Birgitte Lauridsdatter og anden hustru, Abigael 
Hasebarth (Hasebart), †1667 i sit 72. år (Mumme 
164). Jfr. †gravsten nr. 75 og †begravelse nr. II,3. 

Rødbrun kalksten, 152x111 cm. Udfør t af 
Herman Jansen.6 Diagonalt over nedre venstre 
og øvre højre hjørne ses to revner. Antagelig 
endnu på oprindelig plads imellem søndre side-
skibs 1. og 2. fag. 

10) (Fig. 797), Jens Muule (Mule), doktor (i 
medicin), †1633, med sin første hustru, Else 
Hans Daatter (Hansdatter), †1623 uden livsar-
vinger og sin anden hustru, Anne Wilhelms 
Daatter (Willumsdatter), †1652 efter at have av-
let otte børn med sin første mand og tre børn 
med den anden, doktor Christophersen (Chri-
stopher Schultz, doktor i medicin, †1646) 
(Mumme 122). Jfr. †gravsten nr. 60 og †begra-
velse nr. I,8. 

Grå kalksten med ortoceratitter, 250x154 cm. 

Fig. 671. Gravsten nr. 7, formentl ig før 1752, over 
kancelliråd Jens Dreyer (†1753) og hustru, Anna Eli-
sabeth Haman (†1769) (s. 808). NE fot. 1987. - Tomb-
stone no. 7, probably before 1752, of Counsellor Jens 
Dreyer (†1753) and his wife, Anna Elisabeth Haman 
(†1769). 

Foroven mærket »No 3« (vel fejlskrivning for 8, 
j fr . †begravelsens nummer) . 1811, antagelig som 
oprindelig, over familiens †begravelse i koret ud 
for nordrækkens 3. pille (d). Efter 1875 i 3. fag af 
kryptens midtskib under nordvestre hvælvfag. 

11) Anna Hasebart (†1668) og hendes to 
mænd, Knud Laursen (Lauridsen Seeblad) og 
Peder Ped(e)rsen Lerche (Mumme 175). Jfr. epita-
fium nr. 8, †gravsten nr. 74 og †begravelse nr. 
IV,6. 

Lysgrå kalksten, 170x110 cm; to tværgående 
brudlinjer omkring stenens midte. Antagelig 
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Fig. 672-74. Gravsten nr. 8, 12 og 9, omhuggede 1753. NE fot. 1987. 672. Gravsten over borggreve Chris toph 
von Dohna (s. 809). 673. Gravsten over borgmester Hans Nielsen Chulenbrun og hustru, Maren Poulsdatter (s. 
810). 674. Gravsten over borgmester O t t o Knudsen Seeblad og hustruerne Birgitte Lauridsdatter og Abigael 
Hasebart (s. 809). - Tombstones nos. 8, 12 and 9, re-carved in 1753. 672. Tombstone of Burggraf Christoph von Dohna. 
673. Tombstone of Mayor Hans Nielsen Chulenbrun and his wife, Maren Poulsdatter. 674. Tombstone of Mayor Otto 
Knudsen Seeblad and his wives Birgitte Lauridsdatter and Abigael Hasebart. 

endnu på oprindelig plads over †begravelse i 
søndre sideskibs 4. fag uden for dør til konsisto-
riesalen. 

12) (Fig. 673). Hans Nielsen (Chulenbrun), 
borgmester i Odense, †1631[!],323 med hustru, 
Maria Poulsdaatter (Maren Poulsdatter), 
†1631[!], samt Niels Bang, doktor i teologi og 
biskop over Fyns stift i 35 år, †1676, og dennes 
hustru, Anne Hans Daatter (Hansdatter), †1688 
(Mumme 217). Jfr. epitafium nr. 5, †gravsten nr. 
67 og †begravelse nr. VI,9. 

Lysgrå kalksten, 200x110 cm. 1844, antagelig 
som oprindelig, i midtskibet ved sydrækkens 9. 
pille (k1) over †familiebegravelse; 1875 flyttet til 
midtskibets 8. fag. 

13) Lauritz (Laurids) Jacobsen (Hindsholm), 
doktor i teologi, tidligere præst og provst i Rud-
købing, siden hofprædikant og senest biskop på 
Fyn og kannik i Århus, †3. sept. [!] 1663324 med 
hustru, Anna Muule (Mule), †25. nov. 1676[!] 
(Mumme 132f.). Jfr. endvidere †gravsten nr. 72 
og †begravelse nr. I,3. 

Lysgrå kalksten, 229x154 cm med tværgående 

brudlinje foroven. 1844, antagelig som oprinde-
lig, over †begravelse i korets midte ud for syd-
rækkens 3. pille (d1). Efter 1875 i 2. fag af kryp-
tens midtskibs søndre hvælvfag. 

14) Thomas (Brodersen) Risbrich, borgme-
ster i Odense, †15. nov. 1665, med sin hustru, 
Birgitte Seebladt (Seeblad), †3. dec. 1659; lige-
ledes parrets børn, Karen Risbrich, g .m. Ste-
phan Rahm, doktor i medicin; Sille Risbrich, 
g .m. Jacob Bircherod, doktor (i teologi) og lek-
tor ved Gymnasiet; O t to Risbrich, landsdom-
mer på Fyn samt Broderus (Broder) og Wikman 
(Wichmand) Risbrich, som døde i deres unge år 
(Mumme 221). Jfr. epitafium nr. 6, †gravsten nr. 
77 og †begravelse nr. VI,7. 

Lysgrå kalksten, svagt trapezformet, 243x 
110-09 cm. Øvre venstre hjørne afhugget og se-
kundært udbedret med cement. 1844, antagelig 
som oprindelig, i midtskibet ved sydrækkens 4. 
pille (i1) over †begravelse. Efter 1875 i midtski-
bets 7. fag. 

15) (Fig. 675). Rasmus Andersen, stiftsskri-
ver, som 1674 skænkede kirken en bondegård i 
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Gislev på otte tønder, tre skippund, to fjerding 
og to album hartkorn, (†16. juli 1675) og hustru 
(Maria Sophie Christophersdatter B r ing , †1674) 
(Mumme 112). Jfr. epitafium nr. 9, †gravsten nr. 
76 og †begravelse nr. III,3. 

Rødbrun kalksten, 169x93 cm; to revner 
tværs over stenens midte og det øvre højre 
hjørne udbedret med cement. Stenen er mærket 
»Nr. 1«, hvilket ikke svarer til †begravelsens 
nummerering, men derimod til nummeret på 
†gravsten nr. 76 i 1752-fortegnelsen. 1844, antage-
lig som oprindelig, i korets 1. fag ved pille (b) 
nær †begravelse. 1875 flyttet til nordre sideskibs 
4. fag. 

16) (Fig. 677). Willum (Jensen) Rosenvinge, 
borgmester (†1684) og Knud Landorf (Lan-
dorph), professor (†1711) samt deres hustru, Bir-
gitte Bircherod (†1742) (Mumme 127). Jfr. epita-
fium nr. 13, †gravsten nr. 88 og †begravelse nr. 
I,2. 

Gråsort kalksten, 166x110,5 cm; revner tværs 
over stenens midte samt over nedre højre 

hjørne, udbedret med cement. Stenen er mærket 
»Nr. 2« som en henvisning til begravelsens 
nummer . 1844, antagelig som oprindelig, i ko-
rets 1. fag over †begravelse. 1875 flyttet til en 
placering i 1. fag af kryptens midtskib (søndre 
side). 

17) Christen Hansen Friis (†1697) og hustru 
Lyche Jörgensdaatter (Lykke Jørgensdatter, 
†1719) samt deres arvinger (Mumme 171). Jfr. 
†gravsten nr. 83 og †begravelse nr. II,7. 

Lysgrå kalksten, 206x131 cm. 1844, antagelig 
som oprindelig, over †familiebegravelsen i søn-
dre sideskibs 3. fag, vest for Jens Dreyers be-
gravelse (II,6) og nær (vel identisk med) Søren 
Borrings begravelse (II,7) (Mumme 171). 1875 
flyttet til 2. fag af kryptens søndre sideskib. 

18) Niels Muule (Mule), rådmand (†1712) og 
hans arvinger (Mumme 171). Jfr. epitafium nr. 
14, †gravsten nr. 89 og †begravelse nr. II,8. 

Gråsort kalksten, trapezformet, 202-188x121 
cm. Vandret brudlinje på stenens midte, stærkt 
forvitret. 1844, antagelig som oprindelig, over 

Fig. 675-77. Gravsten nr. 15, 19 og 16, omhuggede 1753. NE fot. 1987. 675. Gravsten over stiftsskriver Rasmus 
Andersen og hustru, Maria Sophie Christophersdatter (s. 810). 676. Gravsten over amtsforvalter Rasmus An-
dersen og hustru, Maria Elisabeth Bang (s. 812). 677. Gravsten over borgmester Willum Rosenvinge, professor 
Knud Landorph og deres fælles hustru, Birgitte Bircherod (s. 811). - Tombstones nos. 15, 19 and 16, re-carved in 
1753. 675. Tombstone of Rasmus Andersen, diocesan clerk, and his wife Maria Sophie Christophersdatter. 616. Tombstone 
of Rasmus Andersen, county revenue officer, and his wife Maria Elisabeth Bang. 677. Tombstone of Mayor Willum 
Rosenvinge, Professor Knud Landorph, and their mutual wife, Birgitte Bircherod. 

52* 
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Fig. 678. Gravflise, 1753, over b i rkedommer Erich 
Christensen (s. 812). NE fot. 1988. - Tomb slab, 1753, 
of Erich Christensen, county court judge. 

†begravelse i søndre sideskibs 3. fag. 1875 flyttet 
til 3. fag af kryptens søndre sideskib. 

19) (Fig. 676). Rasmus Andersen, amtsforval-
ter over Odense og Ruggaard amter (†1718) med 
hustru, Maria Elisabeth Bang (†1705), »med vi-
dere, steenen i muuren ved daaben udviiser« 
(jfr. epitafium nr. 17) (Mumme 208). Jfr. også 
†gravsten nr. 91 og †begravelse nr. VI, 11. 

Gråbrun kalksten, 161,5x102 cm. Brudlinje 
over nedre højre hjørne, øvre venstre hjørne ud-
bedret med cement. 1844, antagelig som oprin-
delig, over parrets †begravelse i midtskibets 10. 
fag ved søndre tårnpille (Mumme 207f.). Nu i 
midtskibets 9. fag. 

20) Jens Christensen Schouboe, borgmester 
(†1719) med hustru, Margrethe West(esen) 
(†1728) (Mumme 232). Jfr. epitafium nr. 18, 
†gravsten nr. 102 og †begravelse nr. VII,6. Jfr. 
også †begravelse nr. III,11. 

Rødbrun kalksten, 153x112 cm. 1844, antage-
lig som oprindelig, i midtskibets 7. fag over †fa-
miliebegravelsen. Efter 1875 i midtskibets 6. 
fag. 

21) Christian Haman, købmand (†1728) og 
hustru, Sara Øst rup (†1747) (Mumme 237). Jfr. 
epitafium nr. 20, †gravsten nr. 94 og †begravelse 
nr. VI,4. 

Rødbrun kalksten, 184x108 cm, revnet ved 
nedre del. 1844, antagelig som oprindelig, i 

midtskibets 6. fag over †familiebegravelsen. Ef-
ter 1875 i midtskibets 5. fag. 

22) Christian Ramus, biskop over Fyns stift 
(†1762) med sin familie og sine to hustruer, Eli-
sabeth Holst, †24. aug. 1730, og Sophia Seidelin, 
†13. aug. 1741 (Mumme 238). Jfr. †gravsten nr. 95 
og †begravelse nr. IV,4. 

Rødbrun kalksten, svagt trapezformet, 182,5x 
112-108,5 cm. Endnu på eller nær oprindelig 
plads i midtskibets 4. fag. 

23) Thor Hansen, borgmester (†1731) og hu-
stru, Margareta von Bergen (†1767) samt deres 
familie (Mumme 178). Jfr. †gravsten nr. 96 og 
†begravelse nr. VIII,2. 

Sort kalksten, 173x111 cm; flere revner og 
dybe ridser, udbedret med cement. Endnu på 
eller nær oprindelig plads i søndre sideskibs 5. 
fag. 

24) Rasmus Lauritsen (Lauritzen), købmand 
og handelsmand i Odense (†1737) og hustru, 
Woldborg Jensdaatter Meyer (Voldborg Jens-
datter Meyer, †før 1737) samt børn og familie 
(Mumme 283f.). Jfr. †gravsten nr. 97 og †begra-
velse nr. III,5. 

Lysgrå kalksten, 224,5x150 cm. En del for-
vitret, diagonal brudlinje i nedre venstre hjørne 
udfyldt med cement. 1844, antagelig som op-
rindelig, over †familiebegravelse i nordre side-
skibs 2. fag. Efter 1875 i 2. fag af kryptens nor-
dre sideskib. 

GRAVFLISE 

(Fig. 678), 1753. Erich Christensen, b i rkedom-
mer (†1763) (jfr. Mumme 288). Jfr. †begravelse 
nr. III,15. 

Rødbrun kalksten, 41x49,5 cm. Indskrift med 
fordybede versaler og spor af sort udfyldning. 
Mærket som de ovennævnte gravsten med »N°« 
og »R« samt årstallet 1753. 1844, antagelig som 
oprindelig, over †begravelse i nordre sideskibs 
3. fag. Efter 1875 i 3. fag af kryptens midtskib 
mod sydvest. 

Fig. 679. Plan med angivelse af (†)gravsten under 
midtskibets stolestader (s. 814). 1:100. Opmål inger 
ved Peter Pentz 1984, indsat på grundplan fig. 91. -
Plan with indication of (†)tombstones under the pews in the 
central bay. 
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( † ) G R A V S T E N 

*1) (Fig. 796), før 1753. Fragment af ligsten, 
muligvis over Andreas von Bergen, †8. marts 
1763, og hustru, Karen Landorph, †25. juli 1761. 
24x36 cm. Fordybede indskriftbånd med dansk 
indskrift i reliefversaler, hvoraf ses dele af fem 
linjer: »el [f]ornemm (...) / (...)nsen von 
Ber[gen]/ [ for jdum (...)/ [o]g hande[lsmand]/ 
[Ode]nse«.325 Hvis stenen er identisk med An-
dreas von Bergens, var den tidligere placeret 
over †begravelse nr. II,4 imellem søndre side-
skibs 1. og 2. fag og blev i så fald 1753 erstattet 
med en ny sten mærket »1753 R« (Mumme 170). 
Jfr. også epitafium nr. 24. Møntergaarden 
(inv.nr. 436/1995). 

2) Før 1753. Grå sandsten, 175x100 cm. U d -
viskede rester af hjørnemedaljoner med engle-
hoveder. Spor af fordybede indskriftbånd med 
ulæselige reliefversaler. Under stolestaderne i 
nordrækken, 6. fag (Pentz 1984, 1), j fr . fig. 679. 

3) Før 1753. Lys kalksten, dimensioner ikke 
angivet (jfr. Pentz 1984, El). Enkelte bogstaver 
(skrifttype ikke nævnt) i ophøjet relief: »Forsvar 
hav sig...«.326 Under stolestaderne i syd-
rækken, jfr . fig. 679. 

4) »1753« og »N° 2«. Mørk kalksten, 96x86 
cm. Under stolestaderne i nordrækkens 5. fag 
(Pentz 1984, a), j fr . fig. 679. 

5) 1753. »N° 2« . Mørk blå kalksten, 13 cm 
tyk (Pentz 1984, Dø). Under stolestaderne i syd-
rækken, jfr . fig. 679. 

6) 1753. »N° 3«. Lysgrå kalksten, 0,7-0,8 cm 
tyk (Pentz 1984, ai). Under stolestaderne i nord-
rækkens 9. fag, jfr . fig. 679. 

7) 1753. »N° 7« og »1753 R«. Grå kalksten, 
144x107 cm (Pentz 1984, u). Under stolestaderne 
i nordrækkens 7. fag, jfr . fig. 679. 

8) 1753. »8« og »1753 R«. Grå kalksten, 
159x109 cm (Pentz, 1984, y). Under stolesta-
derne i nordrækkens 7. fag, jfr . fig. 679. 

9) 1753. »9«. Blå kalksten, dimensioner ikke 
angivet (Pentz 1984, ø). Under stolestaderne i 
nordrækkens 7. fag, jfr . fig. 679. 

† G R A V S T E N O G - F L I S E R 

1) O.1300. Gisico, biskop. En begravelse og lig-
sten (»Graff oc Hukommelse«) er nævnt i Arild 
Huitfeldts Bispekrøniken (1604) med en på hans 
tid ulæselig indskrift.327 Placeringen var ved 
norddøren (»hos den Nør re port«).328 Stenen er 
endnu omtalt i Resen, Fyn 127, dog alene med 
en henvisning til Huitfeldt, men nævnes hver-
ken i Bircherod, Monumenta eller i senere kilder 
og kan derfor være forsvundet allerede i 
1600'erne. 

2) O.1339. Peder Pagh, biskop. »Hic iacet 
frater Petrus Pagh Episcopus Othon(iensis), qui 
obijt Anno Domini M C C C X X X I X , feria quar-
ta ante festum Nativitatis Christi, Cujus anima 
requiescat in pace perpetua«. (Her ligger broder 
Peder Pagh, biskop i Odense, som døde den 
fjerde dag før Christi fødselsdag (20. dec.) 1339; 
hans sjæl hviler i evig fred) (Bircherod, Monu-
menta nr. XCVII; Resen, Fyn 164; Marm Dan I, 
216; Mumme 215). Jfr. †begravelse efter nr. X,4. 

Ifølge Huitfeldt ødelagt på hans egen tid (o. 
1600) af en tidligere lensmand i Odense. Begra-
velsen var foran domkirkens indgang »for S. 
Knuds kircke i Indgangen«, »ante aditum«, dvs. 
antagelig ved hovedindgangen i vest.329 

3) O.1362. Niels Jonssøn, biskop. Beskrevet 
som »en sort sten vdi Omgangen«,3 3 0 dvs. må-
ske i et af sideskibene eller i benediktinerklo-
sterets korsgang syd for domkirken. 

4) O.1474. Figursten over Mogens Krafse, bi-
skop. Ifølge Jørgen Kaas Emmiksen, Fyenske 
Antiquiteter (1606) var biskoppen afbildet på ste-
nen i fuldt bispeskrud. Oprindelig vel i det af 
ham stiftede kapel (S. Knuds kapel, j fr . s. 270) 
på kirkens nordside. Senere, dvs. før 1606 og 
antagelig efter kapellets nedrivning o. 1582, flyt-
tet hen foran højalteret.331 Stenen er ikke omtalt 
i andre kilder. 

5) O. 1487. Ivar Lauritsen, kannik. »Anno 
d(omi)ni MCDLXXXVII obiit yvarus lau-
rent(ii) decretor doct(or) legum licentiatus cano-
nicus ottoniensis«. (I det Herrens år 1487 døde 
Ivar Lauritsen, doktor i den kanoniske ret og 
licentiat i den civile ret, kannik i Odense) (Bir-
cherod, Monumenta nr. LXIX; Mumme 236). 
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Fig. 680-81. †Gravsten nr. 7-8. Efter Bircherod, Monumenta. 680. †Gravsten nr. 7, o. 1497, over dekan Claus 
Andersen (Ulfeldt) (s. 815). 681. †Gravsten nr. 8, o. 1504 eller 1505, over kannik og (dom)provst Hans Urne 
(†1504 eller 1505) (s. 815). - †Tombstones no. 7-8. After Bircherod, Monumenta. 680. †Tombstone no. 7, presumably c. 
1497, of Dean Claus Andersen (Ulfeldt). 681. †Tombstone no. 8, c. 1504 or 1505, of Canon (and Dean) Hans Urne 
(†1504 eller 1505). 

Randskrift med gotiske minuskier. I midtski-
bet mellem de lange mands- og kvindestole, an-
givet som nr. 9 i 1752-fortegnelsen. Ødelagt i for-
bindelse med kirkens hovedistandsættelse o. 
1750; ifølge Vedel Simonsen, Samlinger omhug-
get til to trappetrin i det store våbenhus. 

6) 1493. Frederik Barbeck (Barsebek) til El-
ved, ridder, med hustru Belie(!) (Hennekesdat-
ter Krummedige).3 3 2 »Hic iacet d(omi)ni Frede-
ricus Barbeck miles de Elvit cum uxore sua Be-
lie(!) an(n)o D(omi)ni MCDLXXXXII I« . (Her 
hviler Frederik Barbeck, ridder, til Elvit med sin 
hustru Belie i det herrens år 1493) (Bircherod, 
Monumenta nr. LXXXI; Mumme 325). Jfr. †be-
gravelse efter nr. VI,12. 

Randskrift med gotiske minuskler. I midtski-
bet mellem de lange mands- og kvindestole, i 
1752-fortegnelsen angivet som nr. 17 her, dvs. vel 
med en placering i vestenden (9. eller 10. fag). 

7) (Fig. 680), antagelig o. 1497. Claus (Niels) 
Andersen (Ulfeldt), dekan. »Hic jacet d(o-

mi)n(u)s magister Nicolaus Andree quo(n)dam 
decan(us) otton(iensis) ecclesie san(c)ti Kanuti 
a(n)no D(omi)ni M(CDLXXXXVII)«.3 3 3 (Her 
hviler hr. magister Claus Andersen, tidligere de-
kan ved S. Knuds kirke i Odense, i det Herrens 
år 1(497)) (Bircherod, Monumenta nr. LXIII; Re-
sen, Fyn 108; MarmDan I, 221; Mumme 323). Jfr. 
†begravelse efter nr. VI, 1. 

Randskrift med gotiske minuskier, i h jør-
nerne afbrudt af evangelistmedaljoner med Mat -
tæus og Markus foroven, Lukas og Johannes 
forneden. I midtfeltet det hjelmprydede Ulfeldt-
våben.334 I midtskibet mellem de lange mands-
og kvindestole, i 1752-fortegnelsen angivet som 
nr. 2 her, dvs. antagelig ud fra en placering i 
østenden (4. eller 5. fag). 

8) (Fig. 681), o. 1504. Hans Urne, kannik 
og (dom)provst. »Hic jacet d(omi)n(u)s magi-
ster Iohannes Urne canonic(us) otton(iensis) et 
p(ræ)posit(us) ibid(em) qui obiit a(n)no d(o-
mi)ni MDXIV(!)«.335 (Her hviler hr. magister 



816 DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE 

Hans Urne, kannik i Odense og provst samme-
steds, som hensov i det Herrens år 1514(!)) (Bir-
cherod, Monumenta nr. LXII; Mumme 323). Jfr. 
†begravelse efter nr. VI, 1 (?). 

Randskrift med gotiske minuskier, i h jør-
nerne afbrudt af evangelistmedaljoner med Mat-
tæus og Markus foroven, Lukas og Johannes 
forneden. I midtfeltet det hjelmprydede Urne-
våben. Våbenstenen er nært beslægtet med 
†gravsten nr. 7. Hans Urne testamenterede 1503 
en større pengesum til Vor Frue kapel ved Vor 
Frue kirke, hvor han havde valgt sin begravel-
sesplads, og hvor der også fandtes en gravsten 
over ham, smykket med et udhugget billede af 
ham.3 3 6 

Stenen er i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 
2 ved siden af †gravsten nr. 7 i midtskibet mel-
lem de lange mands- og kvindestole, dvs. vel ud 
fra en placering i østenden (4. eller 5. fag). 

9) O. 1535. Johann (VII), greve af Hoya og 
Nicolaus, greve af Tecklenburg, begge faldet i 
slaget ved Øksnebjerg 11.juni 1535. I 1752-for-
tegnelsen betegnet som nr. 4 i midtskibet. Ifølge 
Vedel Simonsen, Samlinger placeret »for ved 
Prædikestolen«, tæt ved Christian Hamans sten 
(†gravsten nr. 94), der hvor gangen drejer om til 
den lille mandsgang, dvs. i midtskibets 6. fag. 
Omhugge t og forandret ved kirkens hoved-
istandsættelse. Jfr. †epitafium nr. 1 og †begra-
velse nr. V,l . 

10) O.1545. Hans (Johan) Valkendorf, kan-
nik, senere provst i Roskilde, †1545. Kun omtalt 
i Fyenske Antiquiteter (1606).3 3 7 

11) (Fig. 682), 1546. »Festa Michaelis cum no-
bis attvlit annvs Christiernvs Pavli coeperat esse 
prior 1529; post annos septemq(ue) decern fecit 
sibi scvlpi hvnc lapidem, mortis scit Deus ipse 
diem (1575 16. Avg.)« (Christiern Poulsen blev 
prior ved Mikkelsdag i året 1529. Efter 17 års 
forløb lod han sig denne sten udhugge; Gud 
kender dødens dag) (Bircherod, Monumenta nr. 
LXXVII; Resen, Fyn 104; MarmDan I, 222; 
Mumme 219). Jfr. bygnings- og mindesten (s. 
790) og †begravelse nævnt efter nr. VII,8. 

Figursten. Latinsk randskrift med versaler, i 
hjørnerne afbrudt af evangelistmedaljoner med 
Markus og Lukas foroven, Mattæus og Johan-

Fig. 682. †Gravsten nr. 11, 1546, over prior Christiern 
Poulsen (†1575) (s. 816). Efter Bircherod, Monumenta 
nr. LXXVII. - †Tombstone no. 11, 1546, of Prior Chri-
stiern Poulsen (†1575). 

nes forneden. Prioren står under trekløverbue 
med indskriften »Spes mea Christvs« (Mit håb 
er Kristus); iklædt knælang dragt med baret på 
hovedet, i højre hånd en bog og i venstre en 
genstand, muligvis et par handsker. Jensen, Grav-
sten I, 154 (note 1) anfører stenen som et eksem-
pel på et muligt samarbejde mellem den såkaldte 
»Odense-skulptør« (figuren, trekløverbuen, 
randskriften) og hans efterfølger, »Odense orna-
mentisten« (arkadepilastrenes profilkapitæler og 
-baser). 

I midtskibet, i 1752-fortegnelsen nævnt som nr. 
15 mellem de lange mands- og kvindestole, 
ifølge Vedel Simonsen (II, 2, 176) mellem 4. og 5. 
pille ved de lange kvindestole, dvs. i midtskibets 
8. fag; ifølge samme 1750(!) omhugget , slebet, 
oversavet og anvendt til trappesten ved kirkens 
hovedindgang. 

12) O.1548, »Her Povel lensen« (Bircherod, 
Monumenta, efter nr. XCIV). 
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Dansk versalindskrift, anført af Bircherod un-
der gravskriften for Mogens Hansen (†gravsten 
nr. 17) og muligvis en del af denne sten, mulig-
vis en selvstændig gravflise. Placering måske 
under kirkens pulpitur (i nordre sideskib eller i 
vestenden), antagelig svarende til Bircherod, 
Monumenta nr. X C V (†gravsten nr. 53). 

13) Antagelig middelalderlig. Ligsten med 
»Rune bogstaver« registreret i 1752-fortegnelsen 
som nr. 2 i den lille gang mellem kvindestolene, 
dvs. i nordre sideskib. 

14) (Fig. 683), o. 1551. Chrysaster Georgivs 
(Jørgen Gyldenstjerne), kannik (†3. maj 1551), 
»stor af visdoms studeringer (...); endskønt hans 
ypperlige herkomst adlede ham, overgik dog 
hans medfødte dyder samme i adelskab« (Bir-
cherod, Monumenta nr. LXXIV; Resen, Fyn 104 
med tilføjelsen: »Udhugget år �. Død år � 

(1551)«; MarmDan I, 222; Mumme 233f.). Jfr. 
†begravelse nr. VII, 7. 

Fig. 683. †Gravsten nr. 14, o. 1551, over kannik Jør -
gen Gyldenstjerne (†1551, s. 817). Efter Bircherod, 
Monumenta nr. LXXIV. - †Tombstone no. 14, c. 1551, of 
Canon Jørgen Gyldenstjerne (†1551). 

Figursten. Latinsk versalindskrift; i fodfeltet 
personalia i elegiske disticha og som randskrift 
religiøs sentens: 

»Det er Guds evige og uforanderlige befaling, at vi 
skulle tro på Guds søn, og at vi skulle tro, at forme-
delst Guds søn får vi forladelse, bliver antagne, er 
Gud kære, bønhøres og bliver salige«. 

Under en renæssancearkade, der kronedes af 
engle holdende et uudfyldt felt og i sviklerne var 
smykket med våbener for den fædrene (Gylden-
stjerne) og mødrene (Bille) slægt, var afdøde 
vist en face iklædt knælang, pelsforet kåbe med 
baret på hovedet og bog eller handsker i hæn-
derne. Af Jensen, Gravsten (I, 159 og II, nr. 221) 
henført til den såkaldte Odense ornamentist. Jfr. 
også †gravsten nr. 11. 

I 1752-fortegnelsen anført som nr. 13 i midtski-
bet, vel over †begravelse nr. VII, 7 mellem 7. og 
8. fag. Ifølge Vedel Simonsen »omhugget og divi-
deret« i forbindelse med kirkens hovedistand-
sættelse. 

15) O.1559. Johannes Barnekow de Calvick 
et Birchholm (Hans Barnekow til Ralswik338 og 
Birkholm), †9. febr. 1559 i Kolding, og hustru, 
Mette Oxe, †� (april 1582) (Bircherod, Monu-
menta nr. LXXI; Resen, Fyn 105; Mumme 232f.). 
Jfr. †begravelse nævnt efter nr. VII,6. 

Antagelig figursten. Dansk og latinsk ind-
skrift, muligvis med kursiv, placeret i smalt felt 
foroven og bredt felt nederst på stenen, 4 alen 4 
tommerx2 alen 19 tommer (ca. 262x182 cm). 
Nævnt i 1752-fortegnelsen som nr. 11 i midtskibet 
under de lange mands- og kvindestole, vel ved 
†begravelse nr. VII,6 i 7. fag. Ifølge Vedel Simon-
sen (II, 2, 117) blev stenen 1750(!) på grund af sin 
størrelse og udhugningen med dybe billeder og 
figurer omhugget til to ligsten og en trappesten. 

16) O. 1560. Rasmus Ericksen, sognepræst i 
Bellinge og Brændekilde, †27. nov. 1560 (Bir-
cherod, Monumenta nr. LVI; Mumme 319).339 

Dansk versalindskrift. Udformning uvis. Pla-
cering muligvis i søndre sideskib i lighed med 
Bircherod, Monumenta nr. L-LII. 

17) O.1561. Mogens Hansøn (Hansen), †5. maj 
1561, med sin datter, Karen Mogensdatter, g .m. 
Jørgen Pedersen (kapellan) i hospitalet, †31. okt. 
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Fig. 684. †Gravsten nr. 19, o. 1559, over Lave Urne 
(†1559) og Karen Bølle (†1582) (s. 818). Efter Bir-
cherod, Monumenta nr. LXVI. - †Tombstone no. 19, c. 
1559, of Lave Uwe (†1559) and Karen Bølle (†1582). 

1604 i sin alders 53. år (Bircherod, Monumenta 
nr. XCIV; Mumme 327). 

Dansk versalindskrift. Muligvis placeret un-
der pulpituret (i nordre sideskib eller i vesten-
den), antagelig svarende til Bircherod, Monu-
menta nr. XCV. 

18) O. 1580. Cornelius Hamsfor t (den ældre), 
doktor i medicin, Christian Ill's livlæge, †8. 
marts 1580, med sine to hustruer, Maria (Me-
ricke) Hamsfor t (f. Splenters), †19. sept. 1560, 
og Anna Soltov,340 †11. febr. 1578. Stenen blev 
sat af de sørgende børn over deres far og mor 
(H.'s første hustru) (Bircherod, Monumenta nr. 
LI; Resen, Fyn 112; Mumme 123f.). Jfr. †gravsten 
nr. 79 og †begravelse nr. VIII,3. 

Latinsk versalindskrift. Før personalia opbyg-
gelig tekst. Efter personalia versalerne: »HM 
HS«, muligvis for »Hoc m o n u m e n t u m heredes 
sequetur« (Dette gravmæle skal gå videre til ar-
vingerne).341 1685 fik rådmand Thomas Balthazar 

Freithoff tilladelse til at overtage Hamsfor ts 
gravsted og ligstenen, som ligger derpå »i den 
søndre lille mandsgang lige over for blokken og 
gangen i bispens og de gejstliges stol« (jfr. nr. 
79). Over †begravelse nr. VIII,3 i søndre side-
skibs 6. fag. 

19) (Fig. 684), før 1582. Lawe Vrne (Lave 
Urne) til Ruggård, †5. dec. 1559 i Landskrona, 
og hustru, Karen Boller (Bølle) til Hellerup, 
»naar Gvd vil (oc døde hvn aar 1582 den 
13. Avgvsti i Odense)« (Bircherod, Monumenta 
nr. LXVI; Resen, Fyn 108; Mumme 239f.).342 Jfr. 
†begravelse nr. VII,4. 

Figursten. Versalindskrift på dansk i fodfeltet. 
Stenen med tvillingarkade båret af piller, smyk-
ket med 2x6 våbenskjolde og foroven yderligere 
prydet med 2x2 hjelmede skjolde omkring tomt 
skriftfelt. Herunder ses ægteparret: ridderen i 
rustning med sværd og hustruen, iklædt dragt 
med mønsterdekoration på nederdel, på hove-
det enkelin og om halsen et kors. Jensen, Grav-
sten (II, nr. 716) henførte stenen til en odense-
ansk kopist efter det nørrejyske gravstensværk-
sted, som var virksomt i sidste årtier af 
1500'erne (tidligere urigtigt tilskrevet Gert van 
Groningen).343 

I midtskibets nordre side over †begravelse nr. 
VII,4 over for prædikestolen, der ifølge indskrift 
var bekostet af Eiler Brockenhuus til minde om 
hans moster Karen Bølle til Hellerup, som var 
begravet neden for stolen (s. 577); angivet i 
1752-fortegnelsen som nr. 6. Ifølge Vedel Simonsen 
(II, 2, 118) udhugget med store figurer, men 
1750(!) omhugget og udslebet. 

20) O.1584. Karin Klausdaatter (Klausdatter), 
enke efter Hans Dinesen, rådmand i Odense, 
†26. okt. 1584, med sin søn, Willum Hansen, 
†29. dec. 1592 (Bircherod, Monumenta nr. LIII). 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
søndre sideskib, svarende til Bircherod, Monu-
menta nr. L-LII. 

21) O.1584. Jørgen Kotte, borgmester i 
Odense, †18. nov. 1584, med sin hustru, Kirsten 
Pedersdatter, †17.juni 1583 (Bircherod, Monu-
menta nr. XLVIII; Mumme 318). 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
søndre sideskib, j fr . †begravelse efter nr. IV,6. 
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22) O.1584(?). Christoph von Dohna (†1584), 
j fr . epitafium nr. 2, gravsten nr. 8 og †begra-
velse nr. I,1. 

Antagelig fandtes en grav- eller markerings-
sten over borggrevens begravelse, 1753 erstattet 
med gravsten nr. 8. 

23) O.1587. »Nicolaus Caspari Vibergius« 
(Niels Jespersen fra Viborg), biskop over Fyns 
stift, †22. nov. 1587, med sine to hustruer, 
»Anna Andreæ Slagsloniana« (Anne Andersdat-
ter fra Slagelse), †5. marts 1582, og »Elisa Johan-
nis fil. Otthoniensi« (Else Hansdatter fra 
Odense), †30. marts 1623 i sin alders 63. år (Bir-
cherod, Monumenta nr. LII; Resen, Fyn 98; 
MarmDan I, 216; Mumme 181).344 Jfr. †begra-
velse, nævnt efter nr. VIII,4. 

Latinsk versalindskrift. Omkr ing personalia 
randskrift med vers i elegiske disticha: 

»Ikke betynge det kolde marmor de muldrende ben, 
ej heller vorde jo rden en byrde over dem, Guds vinge 
omfatter. Guds vinge omfatter på ny den, som, når 
Dødens Fængsel er gennembrudt , Døden overvinder 
opvækker og saliggør«. 

I søndre sideskib mellem 6. og 7. fag over †be-
gravelse nr. VIII, 4. 

24) 0 .1591 . Lauridts (Laurids) Knudsen (See-
blad), »som blef dødelig stunget udi sin høyre 
side d. 8. may oc udi Christi sande bekiendelse 
oc paakaldelse hensov d. 19. may« (1591), g .m. 
Marine Baggis daatter (Baggesdatter) fra Ribe 
(se †gravsten nr. 36). Under samme sten hviler 
Knud Lauritsen (Lauridsen Seeblad), borger og 
»fornemme handelsmand« i Odense, *1589, 
†9. sept. 1640, g .m. Anna Jacobsdatter Hasebart 
(Bircherod, Monumenta nr. XLVII; Mumme 175). 
Jfr. også epitafium nr. 8, gravsten nr. 11 og †be-
gravelse nr. IV, 6. 

Dansk versalindskrift; skriftsted (Fil. 3, 20-21) 
efter personalia. 

I søndre sideskibs 4. fag; ifølge Vedel Simon-
sen, Samlinger placeret foran konsistoriedøren 
(†begravelse nr. IV,6), men omhugget og afsle-
bet 1750(!). 

25) O.1594. To unavngivne børn, begge døde 
ved fødslen hhv. 1594 og 1595, døtre af Dirick 

Fig. 685. †Gravsten nr. 49, 1619, over Anne Oldeland 
(†1607) og Hans N o r b y (†1599). Tilskrevet Odense 
monogramisten (Jørgen Stenhugger(?)) (s. 822). Efter 
Bircherod, Monumenta nr. LXIV. - †Tombstone no. 49, 
1619, of Anne Oldeland (†1607) and Hans Norby 
(†1599). Attributed to the so-called Odense monogrammist 
(Jørgen Stenhugger(?)). 

(Diderik) Fyring (Fuiren, kongelig guldsmed, 
†1603) og hustru, Else Hansdatter (Bircherod, 
Monumenta nr. LV; Mumme 318). Jfr. †begra-
velse, nævnt efter nr. VIII, 4. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
søndre sideskib, svarende til Bircherod, Monu-
menta nr. LII. 

26) O.1594. Margrete Herman Waalis, †� 

nov. 1594, med sin datter, Anne Waalisdatter, 
†• marts 1612 (Bircherod, Monumenta nr. XLIX; 
Mumme 318). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. 
IV,6. 

Dansk versalindskrift. Efter personalia skrift-
sted (Fil. 3,20). Placering antagelig i søndre side-
skib, svarende til Bircherod, Monumenta nr. 
XLVII og L. 

27) O.1597. Paul Nielsøn (Nielsen Mule), søn 
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af (Niels) Mule (Bircherod, Monumenta nr. 
XCVI; Mumme 327). Jfr. †begravelse, nævnt ef-
ter nr. X,4. 

Latinsk versalindskrift. Placering muligvis 
under pulpituret (i nordre sideskib eller vesten-
den), antagelig svarende til Bircherod, Monu-
menta nr. X C V og XCVII. 

28) O.1597. Margrete Clausdatter, †15.juni 
1597, 17 år gammel (Bircherod, Monumenta nr. 
LXXII; Mumme 237). Jfr. †begravelse, nævnt ef-
ter nr. VII,6. 

Dansk versalindskrift. Stenen, der blev o m -
hugget o. 1753, var udsmykket med meget 
blomster- og løvværk og lå ved 3. pille (h1) i 
midtskibets 7. fag, nær de lange mandsstole (Ve-
del Simonsen, Samlinger). I 1752-fortegnelsen an-
givet som nr. 8, dog med årstallet 1591. 

29) O.1599. Siwerdt (Sivert) Pedersen, borg-
mester i Odense, †14. dec. 1599, og hustru, Ma-
ren Olvesdatter (Olufsdatter Bager), †13.juni 
(15)98 (Bircherod, Monumenta nr. XLVI; Mumme 
318). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. II,2. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
søndre sideskibs østligste del svarende til Bir-
cherod, Monumenta nr. XLIII og XLVII. 

30) 1601. »Anno 1601 hafver Erlig oc welbyr-
dig Mand Christen Friis (...) undt Jomf ru Mar-
grete Skogaard[!] denne begrafvilsessted paa 
Kirkens Vegne« (Bircherod, Monumenta (2) nr. 
XXIX). 

Gravflise eller markeringssted ved Margrethe 
Skovgaards †begravelse nr. III,2. 

31) O.1601. Anne Hansdatter, †24. dec. 1601, 
Niels Hol tendorph (Holtendorf), †30. maj 1602 
og Maren Hansdatter, †22. juni 1608, alle børn af 
Hans Hol tendorph (Holtendorf) og Margrete 
Nielsdatter (Bager) (Bircherod, Monumenta nr. 
XXXVII; Mumme 317). Jfr. †begravelse, nævnt 
efter nr. II,2. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
søndre sideskibs østligste del, j fr . †gravsten nr. 
44 og Bircherod, Monumenta nr. XXXVIII. 

32) O.1601(?). »Cornelius Hamsfor t (den 
yngre), læge (†1627) satte dette monument over 
sig og sine år � i september« (Bircherod, Mo-
numenta nr. XXXI ; Mumme 124). Jfr. †begravelse 
nr. I,10. 

Gravsten eller -flise med latinsk versalind-
skrift. Placeret i korets 3. fag over †begravelse. I 
1752-fortegnelsen nr. 4. 

33) O. 1602. »Casparus Timonii« (Jesper Si-
monsen eller Themmesen), apoteker, »han, som 
ved modig at kæmpe mod pesten, faldt år 1602, 
l .sept .« , med sin hustru, Kirsten Jørgensdatter 
Mule, †16� (†efter 1603)345 og datter, Maren Jes-
persdatter, †� (Bircherod, Monumenta nr. LVII; 
Resen, Fyn 112f.; Mumme 319). Jfr. †begravelse, 
nævnt efter nr. VIII,4. 

Latinsk kursivindskrift; foruden personalia 
ærevers i elegiske disticha: 

»Mig tilsmilede Podalorius og Machaon , 
m e n dog nedslog m i g den bitre smitsot i Odense . 

D e n bitre smitsot nedslog legemet; 
m e n den g u d d o m m e l i g e sjæl gik til det h immelske 

rige. 
Farvel v idunder l ige jo rd« . 

Placering muligvis i søndre sideskib, j fr . Bir-
cherod, Monumenta nr. LV. 

34) O. 1602. Figursten over Hans Mule, 
†29. sept. 1602, og hustru, Mette Kotte, 
†20. marts 1613, samt deres tre børn, Lauritz 
Mule, †24. marts 1603, Marin (Maren) Mule, 
†5. juli 1607, og Else Mule, †25. jan. 1605 (Bir-
cherod, Monumenta nr. LX; Resen, Fyn 109; 
Mumme 321). Jfr. †begravelse nr. IV,3. 

Antagelig figursten. Ifølge Bircherod var 
Hans Mule iklædt harnisk med s tormhue (i 
modsætning til figuren på stenen i Vor Frue 
kirke) og udsmykningen hugget i så dybt relief, 
at »folk ofte havde fyldt den med sand for at 
kunne des bedre gå derover, og samme sten er så 
stor og lagt på kunst på trende mure, at den 
aldrig kan tages af(!)«.346 Ifølge samme placeret 
uden for kordøren, dvs. vel over familiebegra-
velsen i midtskibets 4. fag. En ældre gravsten 
for ægteparret, dog uden årstal og angivelse af 
de tre afdøde børns navne, blev lagt i Vor Frue 
kirke og er endnu bevaret i f ragment på M ø n -
tergården, Odense (jfr. Vor Frue kirke). 

35) O.1602. Johannes (Hans) Petersen Glan-
dorph, rektor ved Odense skole, †30. sept. 1602, 
»da den gruelige pest grasserede« (Bircherod, 
Monumenta nr. LVIII; Mumme 319). 
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Versalindskrift på latin med et enkelt hebraisk 
ord (Jehova). Efter personalia skriftsteder fra Sl. 
13,4-5 og 121,4 samt Dan. 12,3 og Fil. 1,21. Pla-
cering ukendt, muligvis i tværgangen (4. fag) 
mellem lille nordre †kirkedør og konsistoriedø-
ren, svarende til Bircherod, Monumenta nr. LX. 

36) O.1602. Marine Baggis datter (Maren 
Baggesdatter), enke 19. maj. 1591 efter Lauridts 
(Laurids) Knudsen (Seeblad) (†gravsten nr. 24), 
2° g .m. Clemens Severini (Sørensen), †12. dec. 
1602 (Bircherod, Monumenta efter nr. XLVII). 
Jfr. †begravelse nr. IV,6. 

Dansk gravskrift, muligvis i kursiv, antagelig 
fra †gravsten eller -flise. Placering antagelig nær 
†gravsten nr. 24, dvs. i søndre sideskibs 4. fag. 

37) O.1605. Lauridts (Laurids) Knudsen Lin-
degaard, født i Horne, borger i Odense, 
†26. febr. 1615, med sin hustru Anne Anders-
datter, †9. dec. 1605 (Bircherod, Monumenta nr. 
XLIII; Mumme 317). Jfr. †begravelse, nævnt efter 
nr. II,8. 

Dansk versalindskrift. I 1752-fortegnelsen nævnt 
i gangen syd for koret som nr. 4 og betegnet 
med årstallet 1605. Placering i søndre sideskibs 
østende. 

38) O.1606. Povel (Poul) Pedersen, slotsskri-
ver på Visborg slot på Gotland, †3.juli 1606. 
Tillige over Jørgen Mogensen (Rosenvinge), 
borgmester, †5. nov. 1634, og Karen Richarts-
datter (Seeblad, 1° g .m. førstnævnte), †6. aug. 
1634 (Bircherod, Monumenta nr. LXV; Mumme 
324). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VII,4. 

Dansk versalindskrift. Placering i midtskibet, 
i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 5. 

39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Mad-
sen) Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet 
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og 
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter), 
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og sviger-
børn, Eske (Eskild) Christensen, doktor, 
†2. nov. 1600,347 og hustru, Maren Jacobsdatter, 
†31. marts 1624,348 Olve (Oluf) Jacobsen, dok-
tor, †12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug. 
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †� 

(Bircherod, Monumenta nr. XXXIV; Resen, Fyn 
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ah-
lefeldts kapel). 

Dansk versalindskrift. Ifølge Jacob Bircherod 
(1730) blev både stenen og den tilhørende grav 
erhvervet af biskop Thomas Kingo, der »lod 
denne sin formands liigsteen udsliibe, og hörte 
ilde derfor af alle« (s. 847f.). To fragmenter af 
stenen er muligvis genanvendt i portalen foran 
Ahlefeldts kapel, j fr . s. 851 og 952f. Placeret i 
søndre sideskibs 1. fag. 

40) O.1607. Hans Nielsen, landstingsskriver 
og rådmand, †1. marts 1607 med hustru, Sophia 
Søvrensdatter (Sørensdatter), †� (Bircherod, 
Monumenta nr. XLII; Mumme 317). Jfr. †begra-
velse, nævnt efter nr. II,8. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
søndre sideskibs østende fag, jfr . Bircherod, 
Monumenta nr. XLIII. 

41) O.1607. Giertrud, †18. maj 1607, datter af 
Willum Lucassen (Bircherod, Monumenta nr. 
XLI; Mumme 317). Antagelig placeret nær †grav-
sten nr. 44. og muligvis nær †begravelse nr. II,3. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
søndre sideskibs østligste del som †gravsten nr. 
40 og svarende til Bircherod, Monumenta nr. 
XXXIX. 

42) O.1607(?). Jørgen Arntsen, †1607, søn af 
Arnt Petersen (Bircherod, Monumenta nr. 
XXXVIII; Mumme 317). Jfr. †begravelse, nævnt 
efter nr. II,3. 

Dansk versalindskrift. I 1152-fortegnelsen regi-
streret som nr. 1 i gangen ved koret på sydsiden 
(søndre sideskibs østende), ifølge Vedel Simon-
sen, Samlinger ved Glorupbegravelsen (Ahle-
feldts kapel), tæt op til kormuren. 

43) 1609. Jørgen Nielsen, borgmester, †� 

(1635) og hustru, Margrete Bangsdatter (Chri-
stophersdatter Bang), (†5. juli 1616)349 (Birche-
rod, Monumenta nr. LXI; Resen, Fyn 110f.; 
Mumme 322f.). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. 
IV,3. 

Dansk indskrift med personalia og årstal 
(1609) i versaler og vers efter Sl. 84, antagelig i 
kursiv. Gravstenen var antagelig genanvendt af 
en ældre, idet kirkens sognemænd 1608 solgte 
en af kirkens ligsten til borgmesteren.2 4 8 Place-
ringen var muligvis i tværgangen mellem den 
lille nordre †kirkedør og konsistoriedøren, jfr . 
Bircherod, Monumenta nr. LX. 
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44) O.1609. Knud Hol tendorph (Holten-
dorf), søn af Hans Holtendorf og Margrete 
Nielsdatter (Bager), †27. juli 1600, kun fem dage 
gammel (Bircherod, Monumenta nr. XXXVI; 
Mumme 316). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. 

II,2. 
Dansk versalindskrift. Efter personalia skrift-

sted (Mark. 10,14). I 1752-fortegnelsen registreret 
som nr. 5 i gangen ved koret ved sydsiden. Pla-
cering antagelig i søndre sideskibs østlige del, 
j f r . også †gravsten nr. 31 og Bircherod, Monu-
menta nr. XXXVIII. 

45) O.1610. Peder Hansen, †24. juni 1610 i sin 
alders 84. år, med sin hustru gennem 30 år, 
Anne Lauritsdatter, †l. jan. 1620, 68 år gammel 
(Bircherod, Monumenta nr. LXXXVII; Mumme 
325). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IV, 1. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i el-
ler ved nordre sideskibs 4. fag, jfr . Bircherod, 
Monumenta, nr. LXXXVI. 

46) O.1616. Olve Olvesen (Oluf Olufsen) 
Bager, vikar, †9. nov. 1616, og hustru, Barb(a)ra 
Pedersdatter, †� (efter 1638)350 (Bircherod, 
Monumenta nr. LXX; Mumme 234f.). Jfr. †begra-
velse, nævnt efter nr. VII,5. 

Versalindskrift, ifølge Vedel Simonsen, Sam-
linger udhugget i »dybe postyrer« (positurer, 
dvs. figurer, gengivelser), personalia på dansk 
og skriftsted på latin (Kol. 3,3-4) samt opbygge-
ligt vers i et horatsisk epodeversemål: 

»Når månen nærmer sig sin broder, mener dåren, 
at den aldeles er gået til grunde, 

da den dog skinner langt klarere på den side, 
der vender m o d solen. 

Således mener vel mange, at de f r o m m e 
er forgåede i døden; men du siger ikke så; 

meget mere nyder de nu Kristi nærhed 
og opnå, hvad de have tragtet efter. 

Til læseren: 
Måske vil du, som søger et rundt legemes begyndelse, 

finde, at denne falder sammen med enden; 
således skal du, læser, som tilbeder og elsker Kristus 

erfare, at dit livs sidste t ime er dets første«. 

I midtskibet over †begravelse ved nr. VII,5, i 
1752-fortegnelsen registreret som nr. 10. 

47) O.1617. Wilhelm (Willum) Lucassen, råd-
mand, født i Amsterdam, †12. jan. 1617 og hu-

stru, Barbare Arnsdatter (Barbara Arntsdatter), 
†5.juni 1643 (Bircherod, Monumenta nr. XL; 
Mumme 317). Antagelig placeret nær †gravsten 
nr. 39 og muligvis nær †begravelse nr. II,3. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
søndre sideskibs østligste del som †gravsten nr. 
40 og svarende til Bircherod, Monumenta nr. 
X X X I X . 

48) O.1618. Gosse (Gaas) Hermandsen, †14. 
marts 1618, med sine to hustruer, Anne Lenne-
gaardsdatter (Lindegaardsdatter?), †13. okt. 
1601, og Gertrud Mortensdatter, †� (1667),351 

(Bircherod, Monumenta nr. XLIV; Mumme 318). 
Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. II,8. 

Dansk versalindskrift. Placering formentlig i 
søndre sideskibs østlige ende som †gravsten nr. 
35 (Bircherod, Monumenta nr. XLIII). 

49) (Fig. 685), 1619. Anne Oldeland til Rolyk-
kegård, †1607, og sønnen, Hans N o r b y til U g -
gerslevgård, †1599. Stenen var lagt på bekost-
ning af datteren hhv. søsteren, j o m f r u Maren 
N o r b y 1619352 (Bircherod, Monumenta nr. LXIV; 
Resen, Fyn 108; Mumme 120). 

Figursten med dansk versalindskrift. Mor og 
søn er placeret under en dobbeltarkade, båret af 
leddelte, æggestavsprydede søjler, hvis ud fo rm-
ning er videreført i profilled under bueslagene 
og i midten understøttet af en englehovedsmyk-
ket konsol. Over arkaderne de afdødes fædrene 
og mødrene våben, hhv. Oldeland og Munk til 
Fjellebro til heraldisk højre, N o r b y og Oldeland 
til heraldisk venstre. I midten et dødningeho-
ved, hvorfra udgår knippe af kornaks.353 Anne 
Oldeland er iklædt kjole med møllehjulskrave, 
hovedet er dækket af en tætsluttende hue(?). 
Hans Norby er rustningsklædt med pibekrave 
og holder i venstre hånd en knækket pil.354 

Stenen er af Jensen, Gravsten (II, 92 og nr. 
739) henført til den såkaldte Odense m o n o -
gramist (Jørgen Stenhugger(?)). Jfr. også epita-
fium nr. 2 over Margrethe Skovgaard. Efter re-
gistreringen hos Bircherod at d ø m m e var den 
ikke placeret samme sted som †gravsten nr. 50, 
dvs. i koret, men snarere i midtskibet, j fr . Bir-
cherod, Monumenta nr. LXIII og LXV. 

50) 1619. Margrete Norby, †9. nov. 1617 på 
sin fædrene gård Uggerslevgård. Opsat på sø-
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sterens, j o m f r u Maren Norbys bekostning 1619 
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIII; Resen, Fyn 
98; Mumme 121). Jfr. †gravsten nr. 110 og †be-
gravelse nr. I,7. 

Antagelig figursten af betragtelige dimensio-
ner, med dansk versalindskrift. Nævnt i 1752-
fortegnelsen som nr. 2 i koret, dvs. i nordsiden 
over †begravelse nr. I,7. Omhugge t og udslebet 
umiddelbart efter, da den »var med meget dybe 
og for Gangen hinderlige Postyrer udhugget«, 
jfr . Vedel Simonsen, Samlinger. 16. dec. 1753 
nævnes udgift til at hejse »den store j o m f r u 
Norbys sten« op, som står oppe ved alteret på 
pillerne, dvs. en hentydning til en placering 
imod, men vel næppe op ad pillen som Margre-
the Skovgaards epitafium.6 

51) O.1619. Thomas Olvesen (Olufsen) fra 
Flensborg, svend, †7. juli 1619 i Odense (Bir-
cherod, Monumenta nr. LXXVI; Mumme 325). 
Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VI,8. 

Tysk versalindskrift. I midtskibet mellem 4. 
og 5. pille (i1) og (k1) under de lange mandsstole, 
i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 14. 

52) O.1620. Jens Ansgar (Anskaris), byfoged, 
†� (1634), og hustru, Maren Rasmusdatter, 
†2. april 1620 i sin alders 66. år (Bircherod, Mo-
numenta nr. LXVII; Mumme 324). Jfr. †begra-
velse, nævnt efter nr. VII,4. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
midtskibet, j f r . Bircherod, Monumenta nr. LXVI 
og LXVIII. 

53) O.1621. Hans Ibsen, byfoged, †30. sept. 
1621, og hustru, Susanne Jacobsdatter, †23.juni 
16� med datteren Maren Hansdatter, †16. dec. 
1618 (Bircherod, Monumenta nr. XCV; Mumme 
327). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. X,4. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis un-
der pulpituret (i kirkens vestende?) som †begra-
velse over ægteparrets søn (s. 914). 

54) O.1622. Jacob Lett (Sørensen Let), borg-
mester, †19. aug. 1622, og hustru Marine Jør-
gensdatter (Mand), †5. sept. 1603 (Bircherod, 
Monumenta nr. LXXIX; Mumme 325). Jfr, †be-
gravelse, nævnt efter nr. VII,8. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
midtskibet, j fr . Bircherod, Monumenta nr. 
LXXVII og LXXX. 

55) O.1622. Birgitte, mester Michiel (Mik-
kel) Møllers hustru, † 11. maj 16� i Odense; 
endvidere hendes datter, Barb(a)ra (Mikkelsdat-
ter Møller), salig Niels (Hansen) Mules, †� 

(efter 1643).355 Tillige med hendes (dvs. før-
nævntes) datter, Birgitte Nielsdatter Mule, 
†12. dec. 1622 (Bircherod, Monumenta nr. XCI; 
Resen, Fyn 99 med supplerende tekst; Mumme 
326). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IX,13. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
nordre sideskib, svarende til Bircherod, Monu-
menta nr. XCII . 

56) O.1623. »Dette sted hører Magdalena von 
der Ham(s)fort til anno 1623« (Bircherod, Mo-
numenta nr. XXXII ; Mumme 124). Jfr. †begra-
velse nr. I,10. 

Gravflise eller markeringssten med dansk ver-
salindskrift. Placeret ved †begravelse i korets 
nordre side. 

57) O.1624. Klaus Bang, †12. maj 1624 (Bir-
cherod, Monumenta nr. LXXXIV; Mumme 325). 
Jfr. begravelse, nævnt efter nr. III,13. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
nordre sideskibs østligste fag, svarende til Bir-
cherod, Monumenta nr. LXXXI og LXXXIII. 

58) O.1632(?). Gravsten over Knud Mikkel-
sen Akeleye eller markeringssten over dennes 
†begravelse (†begravelse nr. I,6), angiveligt pla-
ceret som nr. 5 i koret ifølge 1752-fortegnelsen, 
dog med det urigtige årstal 1672. Jfr. også †epi-
tafium nr. 7. Knud Mikkelsen (†1588) var dog 
med begge sine hustruer begravet i Kølstrup 
kirke, som angivet på epitafiet, j f r . s. 798. Ste-
nen kan have været udført o. 1632 samtidig med 
epitafiet. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger blev 
den omhugget 1750(!), afslebet og brugt til at 
sætte ved pillerne udvendig på kirkegården for 
at »holde Vand og Raad fra dennes Fod«. 

59) 1633. †Gravsten eller -flise over begravel-
sessted for Mathias Didrichsen356 (Diderichsen, 
†1635) og hans arvinger (Bircherod, Monumenta 
nr. LXXVIII; Mumme 325). Jfr. †begravelse, 
nævnt efter nr. VII, 8. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
midtskibet, j fr . Bircherod, Monumenta nr. 
LXXVII og LXXIX. 

60) O.1633. Jens (Hansen) Mule, doktor (i 
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medicin), †1633 i sin alders 69. år, tillige med 
sine to hustruer, Else Hansdatter, som levede 
med ham i ægteskab 19 år og døde uden livsar-
vinger, †30. marts 1623, og Anne Wilhelmsdat-
ter (Willumsdatter), med hvem han levede på 
niende år og avlede otte børn, to sønner og seks 
døtre, af hvilke en del hviler her. Denne var an-
den gang i otte år g .m. Christopher Schultz 
(†1646) med hvem hun avlede tre børn, en søn 
og to døtre; †6. okt. 1652 i sin alders 50. år (Bir-
cherod, Monumenta nr. X X X ; Mumme 122). Jfr. 
gravsten nr. 10 og †begravelse nr. I,8. 

Dansk versalindskrift. Efter personalia skrift-
sted (Åb. 14,13). Placeret over †begravelse i ko-
rets nordside, erhvervet 1621. Registreret her i 
1752-fortegnelsen som nr. 3, dog med årstallet 
1624. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger omhug-
get 1750(!) og omgjor t til to sten. 

61) (Fig. 686), o. 1635. »Jacobus Jacobæus 
Wolfius« (Jacob Jacobsen Wolf), kannik i Oslo 
og lektor i teologi, †31. maj 1635, 81 år gammel, 
med sine to hustruer, Anna (datter af magister 
Hans Nielsen, superintendent i Oslo, og Mag-
dalene Berg), †26. jan. 1600, 26 år gammel, og 
Maren (datter af borgmester Iver Bertelsen i 
Ringsted og Else Mule), †3. jan. 1605, 26 år 
gammel3 5 7 (Bircherod, Monumenta nr. XLV; Re-
sen, Fyn 103; Mumme 138f.). Jfr. †begravelse, 
nævnt efter nr. IV,7. 

Latinsk og dansk kursiv- og frakturindskrift 
med skriftsteder (Hos. 6,6; Matt . 9,13 og 12,7) i 
versaler. I figurfeltet ses afdøde og hans to hu-
struer, knælende i bøn foran den gammeltesta-
mentlige typologi for Korsfæstelsen, billedet af 
Kobberslangen, vist ophængt over tværarmene 
af et kors. Som randskrift to vers: 

»Hvad anden betydning have de udhugne stene 
og skønne mindesmærker end at det, 
der nedlægges under dem, ej er dødt, men sover.«358 

»Vi pryde woris døde lig med skrifft og Marmel-
stene, 

thi wi med Gud i Himmer ig skal Lewe Englerene«. 

Placering antagelig i søndre sideskibs østlige 
del, j fr . Bircherod, Monumenta XLIII og XLVII. 

62) 1640. Anders Rasmussen (Svitzer), 

Fig. 686. †Gravsten nr. 61, o. 1635, over Jacob Jacob-
sen Wolf (†1635) og hustruerne Anna (Hansdatter, 
†1600) og Maren (Iversdatter, †1605) (s. 824). Efter 
Bircherod, Monumenta nr. XLV. - †Tombstone no. 61, 
c. 1635, of Jacob Jacobsen Wolf (†1635) and his wives 
Anna (Hansdatter, †1600) and Maren (Iversdatter, 
†1605). 

†20. okt. 1624, tillige med Anthoni Johansen 
(Svitzer), †� (o. 1650) og deres fælles hustru, 
Maren Jacobsdatter, <†1667>.359 »Gud give dem 
en glædelig opst(andelse) anno 1640« (Birche-
rod, Monumenta nr. LXXXIX; Mumme 326). Jfr. 
†begravelse, nævnt efter nr. IX,13. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
nordre sideskib, j fr . Bircherod, Monumenta nr. 
LXXXVI og XCII. 

63) O. 1641. Hendrick (Henrik) Johansen, 
vintapper, †17. april 1641, 41 år gammel, tillige 
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med Hendrick (Henrik) Johansen Riber, 
†12. marts 1651, 37 år gammel med deres fælles 
hustru, Mette Pedersdatter, † � . Endvidere 
dennes og førstnævntes to sønner, Johan Hen-
dricksen (Henriksen) og Peder Hendricksen 
(Henriksen) (Bircherod, Monumenta nr. X C ; 
Mumme 326). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. 
IX, 13. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
nordre sideskib, svarende til Bircherod, Monu-
menta nr. XCII. 

64) O.1644. Hans Rembers (Rembertz), 
†27. maj 1644 (Bircherod, Monumenta nr. 
LXXIII; Mumme 324). Jfr. †begravelse, nævnt ef-
ter VII,6. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
midtskibet, j fr . Bircherod, Monumenta nr. 
LXXII og LXXIV. 

65) O.1648. Olve Olvesen (Oluf Olufsen), 
skriver på Odensegård, †28. marts 1648 og be-
gravet 3. april s.å. (Bircherod, Monumenta nr. 
XCIII; Mumme 327). Jfr. †begravelse, nævnt ef-
ter nr. IX, 13. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
nordre sideskib, j fr . Bircherod, Monumenta nr. 
XCII . 

66) O.1648. Hendrick Torckelsen (Therkel-
sen), byskriver i Odense, †28. sept. 1658, med 
hustru, Else Pedersdatter, †10. febr. 1648 i sin 
alders 54. år (Bircherod, Monumenta nr. LXVIII; 
Mumme 324). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. 
VII,3. 

Dansk versalindskrift. Placeret over †begra-
velse i midtskibets nordre side, angivet i 1752-
fortegnelsen som nr. 3 og af Vedel Simonsen, 
Samlinger omtalt som beliggende under de lange 
kvindestole mod nord. 

67) 1649. »Iohannis Nicolaus Chulenbrun« 
(Hans Nielsen Chulenbrun), »denne stads før-
steborgmester«, (†1651), med sønnen »Nico-
laus Iohannis Chulenbrun« (Niels Hansen Chu-
lenbrun), †1647 (Bircherod, Monumenta nr. 
LXXX; Resen, Fyn 111; Mumme 217f.).360 Jfr. 
epitafium nr. 5, gravsten nr. 12 og †begravelse 
nr. VI,9. 

Latinsk versalindskrift. Før personalia religiøs 
tekst: 

»Med Christo skal jeg dø, med Christo skal jeg opstå 
af døde, på livet følger døden, men på døden et saligt 
liv«. 

Chulenbrun erhvervede allerede 1640 sin lig-
sten, øjensynlig en ældre, der »stod for kirken 
ved den dør, som går ind til St. Knuds kloster«, 
måske sydvestdøren.361 Stenen, der havde figu-
rer i højt relief, blev omhugget til to mindre 
ligsten og en trappesten i forbindelse med kir-
kens hovedistandsættelse i 1750'erne, jfr . Vedel 
Simonsen, Samlinger. Placeret over †begravelse i 
midtskibet »ved den nærmeste søndre pille« 
(k1), i 1752-fortegnelsen angivet som nr. 16, dog 
med årstallet 1642(?). 

68) O.1650. Hans Christensen, skriver og ri-
defoged på Odensegård, †16. nov. 1650 i sin al-
ders 55. år, med hustru, Karen Iensdaatter (Jens-
datter), †1679 (Bircherod, Monumenta nr. 
LXXXVIII; Mumme 325f.). Jfr. †begravelse, efter 
nr. IX,13. 

Dansk versalindskrift. Placering muligvis i 
nordre sideskib, j fr . Bircherod, Monumenta nr. 
LXXXVI. 

69) O.1658. »Jacobus Joh. Sperling« (Jacob 
Johansen Sperling), »hvem lærdom gav konrek-
torat og rektorat, visdoms hele ynde professor-
værdighed, religion sognekald, årvågenhed 
provsteembede, skæbnen dødelighed i hans 
64de aldersår« (†22. febr. 1658). Med hustru, 
»Hedviga Johan. F.« (Hedvig Johansdatter), 
»hvem koners ynder stred for, men bestridt af 
døden i hendes 51. aldersår«, (†27. jan. 1659). 
Arvingerne opsatte mindesmærket (»monu-
mentum«, Bircherod, Monumenta nr. L; Resen, 
Fyn 112; MarmDan I, 223; Mumme 178f.). Jfr. 
†begravelse nr. VIII,2. 

Efter registreringsnummeret hos Bircherod at 
d ø m m e var det omtalte gravmæle en gravsten. 
Latinsk versalindskrift. Placeret over †begra-
velse i den lille gang mellem mandsstolene ud 
for trappen til prædikestolen, dvs. i midtskibets 
sydside, 6. fag; i 1752-fortegnelsen angivet som 
nr. 1. 

70) O.1660. Habacuch (Habakuk) Koch, han-
delsmand i Odense, †21. jan. 1660 i sin alders 40. 
år, med hustru, Alheid (Alhed) Karchof (Kerch-
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hoff), †22. apr. 1673 i sin alders 63. år (Birche-
rod, Monumenta nr. XCII; Mumme 326).362 Jfr. 
†begravelse, nævnt efter nr. IX, 13. 

Dansk versalindskrift. Placering antagelig i 
nordre sideskibs vestende i lighed med †grav-
sten nr. 86. 

71) O.1661. Karen Nielsdatter (Bager), enke 
efter Johan Borchensen (Borchardtsen, †o. 
1617), †1661 i sin alders 84. år. Begravet hos sine 
forældre, Niels Bager og Maren Knudsdatter 
(Seeblad) (Bircherod, Monumenta nr. X X X V ; 
Mumme 316). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. 

II,2. 
Dansk versalindskrift. Efter personalia op-

byggelig tekst. Placering antagelig over †begra-
velse i søndre sideskibs 1. fag. 

72) O.1663. »Laurentius Iacobæi« (Laurids Ja-
cobsen (Hindsholm)), »først i 17 år sognepræst i 
Rudkøbing og provst på Langeland, derpå hof-
prædikant hos kongerne Christian IV og Fre-
derik III, til sidst i 12 år biskop over Fyns stift og 
kannik i Århus«, †30. aug. 1663. Med sin hustru 
i 24 år, Anna Mule (†25. nov. 1677, datter af 
borgmester Jørgen Mule), med hvem han havde 
en eneste inderlig elsket datter, Abigael (Lau-
ridsdatter) (Bircherod, Monumenta nr. XXIX; 
Jacob Bircherod fol. 64f.; MarmDan I, 217f.; 
Mumme 132). Jfr. gravsten nr. 13 og †begravelse 
nr. I,3. 

Latinsk versalindskrift. I korets sydside over 
†begravelse, i 1752-fortegnelsen noteret som nr. 6. 

73) 0 . 1 6 6 3 . Friderich (Frederik) Rolue G u m -
mersbach, handelsmand i Odense (og kirke-
værge ved S.Knud) , *1586 i Dipholt, †1669, 
med hustru, Kiersten Jacobsdatter, født i N y -
borg, 1° g .m. Bernt Besling smst. i otte år, 2° 
g .m. ovennævnte 1637, †11. marts 1663 (Birche-
rod, Monumenta nr. LXXXVI; Mumme 287f.). 
Jfr. †begravelse nr. IV, 1. 

Dansk versalindskrift. Placeret over †begra-
velse i nordre sideskibs 3. fag ud for indgangen 
til Valkendorfs kapel, i 1752-fortegnelsen registre-
ret (dog med fejlagtigt årstal 1600) som nr. 5. 

74) 1668. Gravsten over Peder Pedersen Ler-
che, rådmand (†1683 i København). Jfr. epita-
f ium nr. 8, gravsten nr. 11 og †begravelse nr. 
IV,6. 

Fig. 687. †Gravsten nr. 75, 1670, over O t t o Knudsen 
Seeblad (†1631) og hans to hustruer, Birgitte Laurids-
datter (†o. 1613) og Abigael Hasebart (†1667). Udfø r t 
af stenhugger Anders Hansen (s. 826). Efter Birche-
rod, Monumenta nr. X X X I X . - †Tombstone no. 75, 
1670, of Otto Knudsen Seeblad (†1631) and his two wipes, 
Birgitte Lauridsdatter (†c. 1613) and Abigael Hasebart 
(†1667). Made by the sculptor Anders Hansen. 

I søndre sideskibs 4. fag ved konsistoriedø-
ren, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 6. 1753 
erstattet med gravsten nr. 11. 

75) (Fig. 687), 1670. Ot tonus Canuti (Otto 
Knudsen (Seeblad), borgmester i Odense, 
*22. maj 1575 af adelig herkomst, †13. sept. 
1631, 1° g .m. Brigitta Lavrentii fil. (Birgitte 
Lauridsdatter, †o. 1613), 2° g .m. med Abigaela 
Hasebart (Abigael Hasebart), datter af doktor 
Jacob Hasebart, *5. jan. 1596, gift 10. okt. 1618, 
mor til fem børn, †27. dec. 1667 i sin enkestands 
38. år efter at være fyldt 72 år på nær 9 dage og 7 
timer. Monumente t opsat af børnebørnene 1670 
til minde om bedstemoderen, »sjældent mønster 
på en kone, bedstemoder med moderligt hjerte« 
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIX; Mumme 
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165f.). Jfr. gravsten nr. 9 og †begravelse nr. II,3. 
Sten af brunt marmor , indkøbt i Norge og 

udhugget af Anders (Hansen) billedhugger. La-
tinsk versal- og kursivindskrift, forfattet af Ja-
cob Bircherod.363 Under personalia tre våben-
skjolde for Ot to Knudsen Seeblad (i midten), 
Birgitte Lauridsdatter (til venstre) og Abigael 
Hasebart (til højre). Over †begravelse i søndre 
sideskibs 1. fag, umiddelbart uden for gittervær-
ket om den Ahlefeldtske begravelse. Omhugge t 
i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse o. 
1750, jfr . Vedel Simonsen, Samlinger. 

76) O.1674. I fundatsen over stiftsskriver 
Rasmus Andersens begravelse 16. juni 1674 o m -
tales rettighed til at lade pålægge en sten derpå 
foruden (at ophænge) en tavle (epitafium nr. 9). 
Jfr. også gravsten nr. 15 og †begravelse nr. III,3. 

Uvis indskrift. Placeret i korets 2. fag, i 1752-
fortegnelsen registreret som nr. 1 i koret over †be-
gravelse. 

77) 1675. »Thomas Broderus« (Thomas Bro-
dersen (Risbrich)), notar ved Højesteret i 13 år, 
borgmester i Odense i 15 år, *5. juli 1600 i Ris-
brich ved Flensborg, †15. nov. 1665, med hu-
stru, »Brigitta Ottonis Canuti Fil.« (Birgitte O t -
tesdatter Knudsen (Seeblad,)), *9. dec. 1619, 
datter af borgmester Ot to Knudsen Seeblad og 
Abigael Hasebart, gift 7. dec. 1634, †3. dec. 
1659. Endvidere børn og svigerbørn: »Cathari-
na T h o m æ fil« (Catharina (Karen) Thomasdat-
ter (Risbrich)), 22. okt. 1654 g .m. Stephanus 
Ram (Stephan Rham) fra Ditmarsken, doktor i 
medicin og stiftsfysikus på Fyn, †l. aug. 1658; 
»Broderus Risbricius T h o m æ f.« (Broder Tho -
massen Risbrich), *23. apr. 1649, †23. aug. 1670; 
»Otto Risbricius« (Otto (Thomassen) Risbrich), 
dommer ved Fyns landsting, *21. okt. 1645, 
(†21.juli 1685). Opsat af de efterlevende børn 
og arvinger 1675 (Bircherod, Monumenta nr. 
LXXV; Mumme 221f.). Jfr. epitafium nr. 6, grav-
sten nr. 14 og †begravelse nr. VI,7. 

Latinsk versalindskrift. Placeret i midtskibets 
8. fag over †begravelse nr. VI,7, i 1752-fortegnel-
sen registreret som nr. 12, dog med årstallet 
1688(?). 

78) O.1680. Georgius Bartholini Taulovius 
(Jørgen Berthelsen Taulov), professor i moral 

og veltalenhed, †14. maj 1680, 75 år gammel, og 
hustruer, »Margreta Jeremiæ« (Margrete Jere-
miasdatter (Wulf)), †5. jan. 1656 og »Catarina 
Brun Ioh.F.« (Catharina Hansdatter Brun), †26. 
nov. 1662, 54 år gammel (Bircherod, Monumenta 
nr. LIX; MarmDan I, 223; Mumme 321). Jfr. †be-
gravelse nr. I,5. 

Latinsk indskrift i versaler og kursiv (Mumme 
321). Placeret over †begravelse, »hvortil var be-
talt en ikke ubetydelig sum«, i korets 3. fag. 

79) O.1685. Thomas Balthazar Freithoff 
(†1691) og hustru, Magdalena Jacobsdatter Holst 
(†1693). 1685 erhvervede førstnævnte †gravsten 
nr. 18 over Cornelius Hamsfort , som vel gen-
brugtes til hans egen begravelse, j fr . s. 818. An-
tagelig tilføjedes ny indskrift, uvist dog hvilken. 
Jfr. epitafium nr. 10 og †begravelse nr. VIII,3. 

80) O.1688. Hans Jensen Meyer (Meier), 
begr. 22. juli 1688. Enken Gjertrud betalte 3 rdl. 
for en ligsten til graven.6 Placering uvis.; mulig-
vis kan stenen have ligget på kirkegården. 

81) O.1694(?). Gravsten eller -flise over Jo-
hannes Poulsen, †1694 (jfr. s. 569: alterskranke). 
Stenen blev 1741 istandsat på kirkens regning.6 

Registreret i 1752-fortegnelsen (dog fejlagtigt 
med årstallet 1607) som nr. 5 i gangen mellem 
den lille †kirkedør og konsistoriedøren, dvs. 
over †begravelse nr. IV,5 i søndre sideskibs 4. 
fag (Mumme 243). 

82) O.1695. En ligsten blev d.å. lagt på salig 
Henning Hestekøbers grav.6 Placering uvis; 
muligvis på kirkegården. 

83) O.1697. Christen Hansen Fris (Friis), ba-
ger, †l. maj 1697, og hustru, Lyche (Lykke) Jør-
gensdatter (†1719) (Bircherod (2) nr. XCVII) med 
deres børn. Jfr. gravsten nr. 17 og †begravelse 
nr. II,7. 

Dansk kursiv(?)indskrift. Registreret i 1752-
fortegnelsen som nr. 7 i gangen syd for koret, 
antagelig i søndre sideskibs 4. fag. 

84) O.1701. Arnt urmager (Sibbern) betalte 
d.å. for en sten til at lægge på salig Jørgen Po-
velsens (Poulsen) grav.6 Placering uvis; muligvis 
på kirkegården. 

85) O.1702. 13. jan. 1702 betaltes for sten til 
Karen Laurits Rødes lejersted.6 Placering uvis; 
muligvis på kirkegården. 

53* 
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86) O.1703. Gravsten over Jørgen Borckhäu-
ser (Barchhausen), rådmand, †1709, og dennes 
anden hustru, Marie Jensdatter Rosenberg, 
†1702. Nævnt som tilføjelse til inventariet 
1703-04 og vel anskaffet i forbindelse med sidst-
nævntes begravelse. Placeret ved den store kir-
kedør, dvs. i nordre sideskibs 9. fag eller i vå-
benhuset.6 Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IX, 13. 

87) O.1707. Jens Pedersen, sognepræst til 
Christiansdal og Sanderum, *1639 i Kolding, 
†1707, med hustru Maren Lassen, *o. 1627 på 
Vestergård i Jylland, †1707 (Bircherod, Monu-
menta (2) nr. CI). Jfr. (†)eftermiddelalderlig be-
gravelse nr. 1 og †begravelse nr. IV,2. 

Registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 6 i gan-
gen mellem den lille †kirkedør og konsistorie-
døren, dvs. i midtskibets 4. fag, i Vedel Simon-
sen, Samlinger præciseret som værende mellem 
korets brystværk (korskranken) og de lange 
kvindestole. 

88) O.1711(?). Gravsten eller -flise over Wil-
lum Jensen Rosenvinge, †1684, Birgitte Jacobs-
datter Bircherod, †1742 og Knud Hansen Lan-
dorph, †1711. Jfr. epitafium nr. 13, gravsten nr. 
16 og †begravelse nr. I,2. 

Den oprindelige sten kan være identisk med 
den indskriftløse sten, registreret i 1752-forteg-
nelsen som nr. 2 i gangen ved koret på den søn-
dre side, dvs. i søndre sideskibs 1. eller 2. fag. 

89) O.1712. Gravsten eller -flise over Niels 
Mule, rådmand, †1712. Jfr. epitafium nr. 14, 
gravsten nr. 18 og †begravelse nr. II,8. 

Registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 8 og 
værende uden årstal i gangen ved koret på den 
søndre side, dvs. over †begravelse i søndre side-
skibs 3. fag. 

90) O.1717(?). Gravsten eller -flise over Jens 
Bircherod, biskop i Ålborg, †1708. Jfr. epita-
fium nr. 15 og †begravelse nr. II,2. 

Registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 3 i gan-
gen på korets søndre side, dvs. over †begravelse 
imellem søndre sideskibs 1. og 2. fag. 

91) O.1718. Gravsten eller -flise over Rasmus 
Andersen, amtsforvalter, †1718. Jfr. epitafium 
nr. 17, gravsten nr. 19 og †begravelse nr. VI,11. 

Registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 18 i 
midtskibet over †begravelse i midtskibet. 

92) O.1722. Gravsten eller -flise over Samuel 
Jochum Grubbe (Grube), rådmand, †4. aug. 
1722, 1° g .m. Karen Poulsdatter, †14. aug. 1717, 
2° g .m. Margrethe Helene Borch, begr. 7. juni 
1722. Jfr. †begravelse nr. III,13. 

Antagelig over †begravelse i nordre sideskib, 
registreret som nr. 6. 1753 erstattet med sten, 
mærket med dette nummer . 

93) O.1728. Gravsten eller -flise over Niels 
Pedersen Lange, †1728. Jfr. epitafium nr. 19 og 
†begravelse nr. III,8. 

Antagelig over †begravelse i nordre sideskib, 
1753 erstattet med sten, mærket »1753-R«. 

94) O.1728. Figursten(?) over Christian Ha-
man, †1728, og Sara Østrup, †1747. Jfr. epita-
fium nr. 20, gravsten nr. 21 og †begravelse nr. 
VI,4. 

Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger udhugget, 
omhugget og afslebet i forbindelse med kirkens 
hovedistandsættelse »formedelst de dybe Figu-
rer«. I 1752-fortegnelsen registreret som nr. 7 i 
midtskibet, antagelig over †begravelse ved 3. 
pille nær prædikestolen. 

95) 1730. Christian Ramus, †1762, 1° g .m. Eli-
sabeth Holst, †1730, 2° g .m. Sophia Seidelin, 
†1741. Jfr. gravsten nr. 22 og †begravelse nr. 
IV,4. 

Antagelig over †begravelse i midtskibet under 
prædikestolen, i 1752-fortegnelsen registreret som 
nr. 4. 

96) O.1731. Thor Hansen, †1731. Jfr. gravsten 
nr. 23 og †begravelse nr. VIII,2. Antagelig over 
†begravelse i søndre sideskibs vestende. 

97) O.1737. Rasmus Lauritzen, †1737 og 
Voldborg Jensdatter Meyer († før 1737). Jfr. 
gravsten nr. 24 og †begravelse nr. III,5. 

Antagelig over †begravelse i nordre sideskibs 
østende, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 2 
og uden årstal. 

98) Før 1752. Gravsten eller -flise over Mads 
Horn, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 31 i 
midtskibet. 

99) Før 1752. Gravsten eller -flise over Hans 
Møller, købmand, i 1752-fortegnelsen registreret 
som nr. 1 i den lille gang mellem kvindestolene, 
dvs. i midtskibets nordside, 6. fag. 

100) Før 1752. Gravsten over ubekendt, i 
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1752-fortegnelsen registreret som nr. 1 i gangen 
mellem den lille †kirkedør og konsistoriedøren. 
Herunder var en ny, muret begravelse tilhø-
rende kirken (jfr. †begravelse nr. IV,1). Iden-
tisk(?) med ligsten med udslidt indskrift, nævnt 
hos Mumme 287 lige for opgangen til koret. 

101) Før 1752. Gravsten over ubekendt, uden 
indskrift, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 1 
i midtskibet. Her var †begravelser nr. V, l -2 
over greverne af Hoya og Tecklenborg (nr. 4 i 
fortegnelsen) og biskop Niels Bang. 

102) Før 1752. Gravsten over ubekendt, uden 
indskrift, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 
19 i midtskibet. Denne eller de to ndf. nævnte 
kunne være †gravsten over Jens Christensen 
Schouboe (†1719), hvis oprindelige sten erstatte-
des af gravsten nr. 20, jfr . også †begravelse nr. 
VII,6. 

103) Før 1752. Gravsten over ubekendt, uden 
indskrift, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 
20 i midtskibet. Jfr. også ovf. 

104) Før 1752. Gravsten over ubekendt, uden 
indskrift, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 
22 i midtskibet. Jfr. også ovf. 

105-109) Før 1752. Fem gravsten over ube-
kendte, uden indskrift og af ulige størrelse, i 
1752-fortegnelsen registreret under nr. 2 i den lille 
gang mellem mandsstolene, dvs. i midtskibets 
6. fag. Jfr. †begravelse nr. VI,4. 

De følgende †gravsten (nr. 110-26) er alle omhuggede 
1753: 

110) Mærket »1753-R«. I korets nordside over 
†begravelse nr. I,7 for Margrete og Maren Norby 
(1758-fortegnelsen) i st. f. †gravsten nr. 50. 

111) Mærket »1753-R«. Markering af †begra-
velse over Samuel Jochum Grube, rådmand, 
†4. aug. 1722 (Mumme 291). Erstatning for 
†gravsten nr. 92. I nordre sideskib, over †be-
gravelse nr. IX,6. 

112) Mærket som nr. 110. Markering af †be-
gravelse over Hans Høyer, kontrollør, †1738, og 
Hans Andersen Bloch, stiftsprovst, †1745 (Mum-
me 290). I nordre sideskib, over †begravelse nr. 
IX, 3. 

113) Mærket som nr. 110. Markering af †be-
gravelse over Jens Nielsen, borgmester, †1763. I 

samme grav blev 18.juni 1804 nedsat liget af 
professor Hans Sibbern (Mumme 291). I nordre 
sideskib, over †begravelse nr. IX,7. 

114) Mærket som nr. 110. Markering af †be-
gravelse over Peder Rasch, professor, †1771, og 
hustru, †1764 (Mumme 290f.) I nordre sideskib 
over †begravelse nr. IX,4. 

115) Mærket som nr. 110. Markering af †be-
gravelse tilhørende kirken. I søndre sideskib 
over †begravelse nr. VIII, 11. 

116) Mærket som nr. 110. Markering af †be-
gravelse tilhørende kirken. I midtskibets vest-
ende over †begravelse nr. VII,11. 

117) Mærket som nr. 110. Markering af †be-
gravelse tilhørende kirken. I søndre sideskib 
over †begravelse nr. VIII, 12. 

118) Mærket som nr. 110. Markering af †be-
gravelse tilhørende kirken. Heri marts 1792 ned-
sat Jørgen Gundermann, farver (Mumme 292). I 
midtskibets vestende over †begravelse nr. 
VII,10. 

119) Mærket som nr. 110. Markering af †be-
gravelse over Matthias Kurrelbaum og Rasmus 
Rasmussen, (Mumme 291). I nordre sideskib, 
over †begravelse nr.IX,5. 

120-124) Mærket som nr. 110. Markering af 
fem †begravelser tilhørende kirken (Mumme 
292, 214). I nordre sideskib over †begravelser nr. 
IX, 8-12. 

125-126) Mærket som nr. 110. Markering af to 
†begravelser, tilhørende kirken (Mumme 237). I 
midtskibet over †begravelser nr. VI, 5-6. 

127) O.1783. Juliana Helena Ernst, †2. marts 
1783 (Mumme 203f.). Jfr. †begravelse nr. VIII, 10. 

Bornholmsk sandsten, 3 alen 7 tommer lang, 
1 alen 18 tommer bred (206x109 cm), leveret af 
billedhuggeren Jens Karlebye, København. U d -
hugget med indskrift og krans af billedhugger 
C.J . Møck.3 6 4 

Indskriften, der bl.a. tilkendegav, at ingen i 
100 år måtte begraves på stedet, var allerede på 
M u m m e s tid (1844) aldeles ulæselig, dels på 
grund af stenens beskaffenhed (»den blødere 
Masse, hvoraf denne Liigsteen bestaar«), dels på 
grund af begravelsesstedets fugtighed. I søndre 
sideskibs vestende. 
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Fig. 688. Interiør fra Valkendorfs kapel med kister for Vittinghoffamilien vist i forgrunden (s. 831). NE fot. 
1989. - Interior of the Valkendorf chapel with coffins of the Vittinghoff family in the foreground. 



EFTERMIDDELALDERLIGE GRAVKAPELLER 
NOTER s. 949 

VALKENDORFS KAPEL 

Valkendorfs kapel (fig. 221-28, 688-709), senere også 
kaldet Vittinghofs eller Brockdorffs kapel efter ejerne si-
den 1677, er opfør t som en selvstændig bygning op 
imod 3. fag af kirkens nordside af lensmand Henning 
Valkendorf til Glorup (†1658). Adgangen til kapellet 
fra kirken sker gennem en gitterlåge fra 1636 (s. 833), 
formentlig kapellets fuldførelsesår. På kapellets øst-
væg er opsat et epitafium over begravelsens andet 
ejerpar, landdrost Frederik von Vittinghof (†1691) og 
Eleonora Maria Sehested (†1696, s. 833). På gulvet i 
kapellets hovedrum er hensat i alt otte kister, de syv 
heraf med tilhørende kisteplader (s. 837). Derudover 
kendes et antal, såvel bevarede som forsvundne ki-
ster, der indtil begyndelsen af dette århundrede var 
placeret her eller i den tilhørende gravkælder. Fire af 
disse er overført til (†)begravelse nr. 3 (s. 876). 

Henning Valkendorf, der 1628-55 sad som lens-
mand på Odensegård, erhvervede 30. jan. 1632 et 
jords tykke på kirkens nordside, hvor han ønskede at 
opføre et begravelseskapel for sig selv og sin familie 
(jfr. s. 299-304). Initiativet skal formentl ig ses i lyset 
af, at han året forinden havde mistet sønnen Henning 
(†22. maj 1631) og sin første hustru, Karen Brahe 
(†15. aug. 1631). Kapellets opførelse strakte sig over 
t idsrummet 1633-36, som det er markeret ved de ud-
vendige jernankre på gavlene og ved årstallet på git-
terlågen indvendig. 21. febr. 1655 skænkede Valken-
dorf domkirken en bondegård i Ørsted sogn til ka-
pellets vedligeholdelse til evig tid. Noge t g ravmonu-
ment synes dog aldrig opsat, hverken over lensman-
den, hans i alt tre hustruer: Karen Brahe (†1631), 
Anne Barnekow (†1648) og Margrethe Blome 
(†1679), eller over de af hans børn, der ligesom hans 
mor (Anne Brockenhuus, †1658) fandt hvile her.365 

På grund af de betrængte økonomiske omstændig-
heder efter ægtemandens død 1658 og svenskekrige-
nes ulykker nødsagedes Valkendorfs enke, Margrethe 
Blome, 22. sept. 1677366 til at overdrage kapellet til 
landdrost Frederik von Vittinghof til Eskebjerg 
(Scheelenborg), der var gift med hendes halvsøster, 
Eleonora Marie Sehested. Margrethe Blome forbe-
holdt sig til gengæld retten til at blive begravet hos 
sin mand, hans moder, hustru(er) og børn.3 6 7 D o g 
forpligtede hun sig til inden tre eller fire uger at lade 
fjerne alle andre lig, som fandtes i kapellet. Valken-
dorffamiliens kister er antagelig ved denne lejlighed 
blev overflyttet til krypten, mens de nye ejere indtog 
kapellets hovedrum. 

Kapellet var imidlertid ifølge von Vittinghof i 
brøstfældig stand ved overtagelsen, og han rejste der-
for sag m o d Magistraten, der som kirkens forsvarer 
også havde ansvaret for dets vedligeholdelse.368 O p -
sætningen af det store epitafium skete antagelig inden 
for t idsrummet 1691-96, dvs. mellem Frederik von 
Vittinghofs død og hustruen, Eleonora Maria Sehe-
steds bortgang, 4 . juni 1696 - en dato, der ikke er 
angivet på monumente t . Ikke længe efter, 18. sept. 
s.å., betalte deres svigersøn, baron Brockdorff (Fre-
derik Schack friherre Brockdorff , g .m. Sophie Char -
lotte von Vittinghof, ægteparrets eneste barn) for be-
gravelsens åbning til sin svigermor.6 Herefter kom 
kapellet i familien Brockdorffs besiddelse (siden 1812 
Juel-Brockdorff); gården i Ørsted, som havde dannet 
det økonomiske fundament , solgtes dog 1777 til Fre-
derik Siegfried Rantzau til Frederikslund.369 

I forbindelse med kirkens store modernisering i 
1750'erne udførtes istandsættelser ved kapellet, dog 
tilsyneladende fortrinsvis af selve bygningen. 1769 re-
noveredes det indre atter, herunder nu også gravmin-
derne (epitafiet og kisterne).6 I løbet af 1700'erne blev 
flere kister placeret her, såvel i kapellets hovedrum 
som i gravkrypten. Adgangen til sidstnævnte var dog 
siden midten af århundredet blevet vanskeliggjort 
ved opstillingen af tre stolestader (fig. 294,H). 1811 
omtalte Vedel Simonsen, Samlinger (foruden de fem 
endnu eksisterende kister fra familierne Vittinghof og 
Brockdorff) i hovedrummet to sekundært t i lkomne 
kister for greverne Hoya og Tecklenburg samt for 
Karen Rham, j fr . s. 901 og 893. I krypten nævnedes 
to med sort fløjl overtrukne tinkister, angiveligt med 
Kirsten Munks og hendes mors lig (jfr. s. 744f.) samt 
to kister, henhørende til Brockdorf f ' e rne . I sin be-
skrivelse 1844 omtalte Mumme to nyt i lkomne kister i 
hovedrummet (den fra †Gråbrødre kirke hidrørende 
knoglekiste (s. 715) og en kiste med et i 1818 f rem-
draget moselig, j f r . s. 847); levnene af greverne Hoya 
og Tecklenburg nævntes dog ikke længere. I krypten 
opregnedes i alt 10 kister, hvoraf de to - i overens-
stemmelse med de ældre overleveringer - henførtes 
til Christian IV's hustru, Kirsten M u n k og hans dat-
ter, Sophie Elisabeth. 1847 gennemførtes på initiativ 
af den daværende guvernør af Fyn, kronprins Fre-
derik (VII), en særlig undersøgelse i forsøget på at 
identificere kisterne for Kirsten Munk , hendes datter 
Sophie Elisabeth og svigersønnen Hannibal Sehested 
(s. 743). 

1861 indkaldte Kirkeinspektionen ef terkommere af 
Vittinghoffamilien med henblik på at bekoste en til-
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Fig. 689. Smedejernsgitter, 1636, signeret af Caspar Fincke (s. 833). Tegning af Vilh. Petersen 1871, N M . -
Wrought-iron screen, 1636, signed by Caspar Fincke. 

trængt istandsættelse af epitafiet.261 Først fra 1873 
gennemførtes dog restaureringen, hvis udgifter dæk-
kedes af to af familiens medlemmer, baron, ritmester 
Christian Frederik Juel-Brockdorff til Mejlgård og 
Frederik Carl Vilhelm, friherre Juel-Brockdorff til 
Scheelenborg.370 Redningsaktionen foregik i 11. time. 
Kapellets og navnlig epitafiets brøstfældige tilstand 
havde været bragt f rem som argumenter i den ge-
nerelle debat om, hvorvidt denne del af kirken over-
hovedet skulle bevares i forbindelse med hovedre-

staureringen (s. 300). De store istandsættelsesarbejder 
omfat tede selve kapelbygningen, hvor den oprinde-
lige nedgang til krypten fra nordre sideskib t i lmure-
des og erstattedes af en indgang fra den retablerede 
krypt. Selve epitafiet nedtoges fra sin plads på nord-
væggen og genopsattes på østmuren, mens kisterne i 
kapellets hovedrum blev betrukket med nyt klæde. 
Under restaureringen var kisterne i øvrigt, vel lige-
som de øvrige i gravkrypten, midlertidigt udflyttet 
til et rum på sydsiden (ved konsistoriesalen).371 
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Ud fra grundige kildestudier ved historikeren M. 
C. Kall Rasmussen publicerede biskop Engelstoft 
1878 en kritisk revision af de 30 år ældre resultater fra 
kisteundersøgelsen i kapellets krypt og anfægtede her 
- med rette - identifikationen af Kirsten Munks ki-
ste.372 På denne baggrund gennemførtes 1905 en for-
nyet registrering, ikke blot af denne, men af alle ki-
ster sammesteds, på dette t idspunkt 10 (inklusive ki-
sterne fra †Gråbrødre kirke og moseligfundet). 

Senere istandsættelsesarbejder ved kapellet, vig-
tigst 1949, da k ryp t rummet indrettedes til varmekæl-
der og redskabsrum (s. 301), nødvendiggjorde en ud-
flytning af de bevarede kister. Heraf fandtes dog al-
lerede før 1934 mindst fire kister placeret i kirkens 
krypt (Henning Valkendorfs, Anne Barnekows, 
Margrethe Blomes og Anne Brockenhuus') ,3 7 3 

hvoraf de tre førstnævnte fik plads i kapellets hoved-
rum. Andre synes siden hen forsvundet (s. 844ff.). I 
forbindelse med en restaurering af kapellet 1995 gen-
nemførtes en afrensning af epitafiet.374 

Smedejernsgitter (fig. 689-90), 1636, signeret af 
Christian IV's kunstsmed, Caspar Fincke. 

Gitteret, der har to dørfløje, er fæstnet med to 
lodrette stolper i den rundbuede åbning ud mod 
nordre sideskib. Fløjene, som har vandrette 
tværjern, hvorpå indskrifterne »Henning Wal-
kendorf« og »Anno 1636« i reliefversaler, er delt 
i fire felter med varierende rosettemønster, dan-
net af rundstave, hvis ender er oprullet i spiraler 
eller løber ud i flade bladduske. I højre felt ses 
forneden kunstsmedens velkendte signatur, den 
korslagte hammer og nøgle. Topstykket er for-
met som en segmentbue med fladt udhamrede 
masker og fantasivæsener og krones af en stor 
smedejernsblomst. I tværrektangulært felt her-
under har været fæstnet en række våbenskjolde, 
hvoraf kun et enkelt (Brahes) er bevaret yderst 
tv. Samtidig lås i ornamenteret låsekasse. Sort 
staffering med gul bemaling af dekorative led og 
indskrifter. På gitterets inderside er på bagsiden 
af det førnævnte felt med gul antikva malet: »A° 
1769 in Julij Blev Denne Begravelse Repareret 
Paa Kierkens Bekostning«. Herunder initia-
lerne: »M:« og »S:«, adskilt af et uudfyldt felt. 
Indskriften hentyder til en istandsættelse af ka-
pellet og dets monumenter dette år.375 

Flere dekorative elementer på gitteret, her-
iblandt firpasmønstret i venstre fløjs nedre felt, 

Fig. 690. Smedejernsgitter, 1636, signeret af Caspar 
Fincke foran Valkendorfs kapel, opfør t 1633-36 (s. 
833). NE fot. 1987. - Wrought-iron screen, 1636, signed 
by Caspar Fincke, in front of the Valkendorf chapel, built 
1633-36. 

genfindes i andre af mesterens samtidige værker, 
bl.a. i Århus domkirke (DK Århus 686 (1634), 
842 (1637), 843 (1639)) og i N y b o r g kirke 
(1649).376 

Foruden den ovennævnte istandsættelse 1769 
afregnedes 1845 for en sortmaling af gitterpor-
ten, herunder en gulstaffering af ziraterne.102 

Epitafium (fig. 688, 691-94, 822), mellem 1691 
og 1696, tilskrevet Thomas Quellinus.377 Fride-
ricus de Vitinghof (Frederik von Vittinghof), 
ridder af Dannebrog, friherre til Scheelenborg, 
herre til Birkholm, Knapstrup (Knabstrup), 
Holbæk (ladegård), Brolykke etc. »Han forher-
ligede Kurland ved sin fødsel (2. febr. 1624), sit 
liv ved bedrifter, sin højadelige familie ved ny 
glans, der overgik hans forfædres. Så længe han 
var blandt de dødelige, sørgede han således for 
udødeligheden, at som himmelen har hans sjæl 
og jorden hans berømmelse, så bevare alle ret-
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skafne hans minde. I tro lydighed opfyldte han 
alle Danmarks kongers befalinger, en god un-
dersåt både i krig og fred (...)«, †7. maj 1691 i 
København i en alder af 67 år. »Han efterlod en 
ædel og sørgende hustru Eleonora de Sehestedt 
(Eleonora Maria Sehested) og en eneste datter, 
Sophia Charlotta, baronesse af Bruchdorf 
(Brockdorff), om hvis ø m m e kærlighed dette 
mindesmærke er et vidnesbyrd«. 

Sort og hvid marmor (rillet vulst, indskrift-
tavle, figurer, portrætmedaljon, våbenskjolde, 
blomsterranke, urne, akantusløv), sandsten 
(bagklædning, gesims, fodliste, trofæer), tegl 
(sokkel) og træ (portrætramme, flamme, Mi-
nervas spyd, Famas basun). Enkelte tilføjelser af 
gips. Epitafiet er komponeret af to hovedele-
menter, en sarkofaglignende sokkel, der danner 
postament for en f igurgruppe med afdødes por-
trætmedaljon foran en bagklædning. Den m u -
rede og pudsede sokkel har forneden en fodliste 
af sten, foroven en kraftig, rillet vulst, min-
dende om et sarkofaglåg, der i midten brydes af 
en tværrektangulær tavle, hvorpå den latinske 
indskrift med fordybede versaler. 

På soklen er to allegoriske figurer, th. den 
knælende, rygvendte og vingede Fama, Berøm-
melsens sindbillede, der blæser i basun, tv. den 

Fig. 691. Alliancevåben for ægteparret Frederik von 
Vittinghof og Eleonora Maria Sehested (s. 836). De-
talje af epitafium i Valkendorfs kapel. NE fot. 1989. -
Heraldic achievement of husband and wife, Frederik von 
Vittinghof and Eleonora Maria Sehested. Detail of wall 
monument in the Valkendorf chapel. 

Fig. 692. Minerva (s. 834). Detalje af epitafium i Val-
kendorfs kapel. NE fot. 1989. - Minerva. Detail of the 
wall monument in the Valkendorf chapel. 

stående hjelmprydede Minerva, iklædt folderigt 
draperi med Medusahoved på den skælbelagte 
krave (fig. 692); ved højre fod er hendes sym-
boldyr, uglen. I højre hånd holder hun et spyd, 
mens den venstre hviler på den centrale ovale 
portrætmedaljon, 80x75 cm. I en udskåret 
ramme med bladværk og blomster er ægtepar-
rets dobbeltportræt, begge vist i brystbillede 
(fig. 822). Frederik von Vittinghof er gengivet i 
højt relief i forgrunden med allongeparyk, lille 
overskæg og iklædt draperet slag over knip-
lingsbesat skjorte; forneden ses Det hvide bånds 
orden med korsformet vedhæng, som han m o d -
tog 1684. I lavere relief bag ham er hustruen, 
Eleonora Maria Sehested, vist i profil, med dia-
dem på det lokkede hår og indhyllet i et draperi 
over en plisseret dragt. 

Epitafiets bagvæg udgøres af et højrektangu-
lært, udsvejfet panel, kronet af en brudt seg-
mentgavl og ved et korsformet reliefbånd op-
delt i fire felter. På begge sider er formationer af 
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Fig. 693. Epitafium, mellem 1691 og 1696, for Frederik von Vittinghof (†1691) og Eleonora Maria Sehested 
(†1696). Tilskrevet Thomas Quellinus (s. 833). NE fot. 1989. - Wall monument, between 1691 and 1696, for Frederik 
von Vittinghof (†1691) and Eleonora Maria Sehested (†1696). Attributed to Thomas Quellinus. 
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militærtrofæer med standarter, allehånde skyde-
våben og patrontasker. På selve bagvæggen er 
fæstnet ægteparrets alliancevåben: til heraldisk 
højre Vittinghofs og til venstre Sehesteds, begge 
flankeret af griffe og kronet af friherrekrone 
(fig. 691). Derover blomster- og frugtguirlande 
med nedhængende kvaster, alt ophængt i bånd-
sløjfe. Øverst f lammeurne, indrammet af akan-
tusbladværk. 

En række enkeltheder er stafferet, således sok-
lens gesims og fodliste, bagvæg og por t rætram-
me (sort), sokkel og trofæer (grå), f lamme (rød) 
samt spyd og basun (hvid); endvidere er an-
vendt forgyldning på udvalgte detaljer, herun-
der indskriften. 

Epitafiet, der i forbindelse med kirkens ho-
vedrestaurering 1868-75 flyttedes fra sin oprin-
delige placering (jfr. fig. 694) bærer spor af flere 
reparationer. Således mangler bagvæggens ven-
stre guirlandenedhæng (fragmenter ses ved fi-
gurgruppens sokkel), ligesom bl.a. Minervas 
fingre på venstre hånd er afknækkede. Famas 
basun er for den yderste bøjede og tragtformede 
dels vedkommende en nyere tilføjelse (se ndf.). 
En blomsterguirlande bag portrætmedaljonen 
mangler ligesom dele af topgavlens bladværk 
(fig. 693). Omkr ing epitafiets sokkel var - an-
tagelig malede - †draperier, j fr . fig. 694. 

Monumente t bærer ingen signaturer. Ej heller 
er der fremdraget dokumenter, som med sikker-
hed kan knytte værket til Quellinus' navn. Dog 
vidner flere af epitafiets motiver om et så nært 
slægtskab med autentiske arbejder af mesteren, 
at tilskrivningen næppe kan anfægtes.378 

En istandsættelse af epitafiet er antagelig sket i 
forbindelse med reparationen af kapellet i 
1750'erne, selvom det ikke direkte specificeres i 
regnskaberne. 1769 betaltes billedhuggeren Her-
man Jansen for at have repareret og poleret m o -
numentet samt drejet en »Basunne« (til Fama).6 

1821 omtaltes begravelsen som forfalden, piller 
og zirater var brøstfældige og en del allerede 
styrtet ned. Det står dog ikke klart, om det er 
epitafiet eller selve bygningen, der omtales her. 
Istandsættelsen var afsluttet inden det efterføl-
gende provstesyn 1824.374 1861 skønnedes situa-
tionen imidlertid akut for monumente ts til-

stand, og 1863 anbefalede man ligefrem at ned-
tage det f rem for at overlade det til yderligere 
forfald. På samme måde diskuteredes en ned-
rivning af selve kapellet (jfr. ovf.). Da situatio-
nen for bygningens vedkommende omsider var 
afklaret 1872, nedtoges epitafiet for siden at 
blive genopsat, nu på kapellets østmur, efter 
endt restaurering.380 1995 undersøgtes epitafiet 
med henblik på en fornyet istandsættelse og en 
foreløbig rensning gennemførtes.3 8 1 

Begravelser: Antagelig Henning Valkendorf den 
ældre, †marts 1626, bisat 27. marts s.å. i Svindinge, 
senere overført hertil(?) (jfr. †kiste nr. I);382 Jørgen 
eller muligvis Iver Valkendorf, søn af Henning Val-
kendorf den yngre og Karen Brahe, †1627(?) (jfr. †ki-
ste nr. 2);383 Henning Valkendorf, søn af Henning 
Valkendorf den yngre, †22. maj 1631, begr. 6. juni s.å. 
(jfr. †kiste nr. 3); Karen Brahe, g .m. Henning Val-
kendorf, †16. aug. 1631, begr. 31. aug. s.å. (jfr. †kiste 
nr. 3); Karen Valkendorf, datter af Henning Valken-
dorf og Anne Barnekow, †l. dec. 1638, bisat 17. dec. 
1638 i S. Hans kirke, senere overført hertil(?) (jfr. †ki-
ste nr. 3);384 Anne Barnekow, g .m. Henning Valken-
dorf, †15. marts 1648, bisat 5. april s.å. i S. Hans 
kirke, senere overført hertil (kiste nr. 1); Henning 
Valkendorf den yngre, †7. jan. 1658, bisat 8. juni s.å. i 
Svindinge kirke, senere overført hertil (kiste nr. 2); 
Anne Brockenhuus, †før 8. juni 1658, bisat 8. juni s.å. 
i Svindinge kirke, begravet her (kiste nr. 3);385 Lau-
rids Ulfeldt, lensmand, søn af Jacob Ulfeldt og bror 
til Corfi tz Ulfeldt, †9.juli 1659, begr. her 20.juli 
s.å.;386 27. april 1674 blev liget udtaget og overført til 
Kværndrup kirke (Sunds hrd. , Svendborg amt);6 

kommissarieskriver Georg Haffenrefer, nedsat her 
24. maj 1667 efter særlig bevilling fra Magistraten;6 

Bjørn Kaas til Vejrupgård, †18. jan. 1671, bisat 27. 
jan. s.å., senere overført til Marslev kirke (Bjerge 
hrd. , Odense amt);387 Margrethe Blome, †29. aug. 
1679, begr. 10. nov. s.å.; marskal Sehesteds søn (Fre-
derik Sehested, søn af Christopher Sehested til Nis-
levgård), †aug. 1680, bisat 1. sept. s.å., 1699 ført til 
Ot te rup (Lunde hrd. , Odense amt);388 Mogens Gøye 
til Hvidkilde, hofmester , søn af Falk Gøye og Karen 
Bille, †26. juni 1683, bisat 2. okt. s.å., o. 2 . juni 1684 
udtaget af svogeren Preben Brahe til Hvedho lm og 
overført til Sorø (DK Sorø 103);389 Friderica Eleonora 
von Brockdorff , †21. marts 1688; Frederik von Vit-
tinghof, †7. maj 1691 i København, begr. 6. juli s.å. i 
sin egen begravelse; Eleonora Maria Sehested, 
†4.juni 1696 på Birkholm, begr. o. 18. sept. s.å.390; 
biskop Thomas Kingo, †14. okt. 1703, bisat 9. nov. 
s.å. for siden at overføres til Fraugde kirke (Åsum 
hrd. , Odense amt); oberstinde Prætorius (Elisabeth 
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Fig. 694. Interiør fra Valkendorfs kapel, set m o d nord. Fotografi, antagelig o. 1860 af J. Wahlmann efter farvelagt 
tegning, formentl ig af August Behrends. I Møntergården, Odense. - Interior of the Valkendorf chapel. 

von Scholten Swane), †13. aug. 1733, begr. 22. aug. 
s.å. (jfr. †kiste nr. 4 med kisteplade); Jens Nielsen 
købmands hustru (Lene Hansdatter Læssøe), begr. i 
Valkendorfs begravelse 30. dec. 1737 (jfr. kiste nr. 10); 
generalinde Dewitz (Margrethe Levetzau), †6. jan 
1744, begr. 31. jan. s.å. (midlertidigt?); kammerherre 
og general Schierks frue, begr. 28. sept. 1756; gene-
ralinde Einders, bisat 31. marts 1778 for siden at blive 
overført til sin familiebegravelse; general Christian 
Frederik Rantzau, †27. jan. 1782, bisat 7. marts s.å. 
for siden af blive overført til Horne kirke (Vennebjerg 
hrd. , Hjørr ing amt);391 s t i f tamtmand Henrik Bille 
Brahe, †9. jan. 1789, bisat 30. jan. 1789, siden flyttet 
til Kværndrup kirke (Sunds hrd. , Svendborg amt); 

konferensråd Frederik Christian Lente Adeler, begr. 
6. juli 1791, 19. sept. s. å. overført til †begravelse I,2.; 
Charlotte Amalie Brockdorff , f. Adeler, bisat 14. juni 
1800, overført til Scheelenborgs kirke (Stubberup 
kirke, Bjerge hrd. , Odense amt). 

Kister og kisteplader. 1) (Fig. 695, 697), sandsyn-
ligvis 1648 og indeholdende Anne Barnekow, 
datter af Christian Barnekow og Margrethe 
Brahe, g .m Henning Valkendorf, †15. marts 
1648. 
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Fig. 695-96. Kisteplader fra kister nr. 1 og 2 samt †kiste nr. 1. Mouri tz Mackeprang fot. 1905. I N M . 695. 
Kisteplader fra kiste nr. 1 (s. 838). 696. Kisteplader fra kiste nr. 2 (øverst) og †kiste nr. 1 (nederst) (s. 839, 844). -
Coffin plates from coffins nos. 1-2 and †coffin no. 1. 695. Coffin plates of coffin no. 1. 695. Coffin plates from coffin no. 2 
(above) and †coff in no. 1 (below). 

Voksenkiste, af eg (yderkiste) og fyr (inder-
kiste), 192x73-63 cm, 64 cm høj. Yderkisten har 
svagt indadskrånende sider og fladt låg. Sort læ-
derbetræk; langs lågkanten er fæstnet vævede 
bånd med frynser, mens smallere bånd følger de 
øvrige kanter. På hver af langsiderne tre bære-
hanke af jern på seksbladede rosetter af drevet 
messing, på endegavlene én. På lågets overside 
forgyldte, drevne messingbeslag. På hjørnerne 
er kvadratiske beslag i gennembrudt arbejde 
med de fire evangelister, foroven Mattæus (tv.) 
og Markus (th.), forneden Lukas (tv.) og Johan-
nes (th.). På lågets hovedende et blad- og vin-
rankesmykket kors med mærker af en nu for-
svunden figur.392 Øverst på den lodrette kors-
s tamme skriftbånd, hvorpå »INRI« i reliefversa-
ler og på korsenderne de fire evangelistsymboler 
(Johannes og Mattæus foroven og forneden, Lu-
kas og Markus (fornyet) tv. og th.). Herunder to 

hjelmsmykkede våbenskjolde for afdødes fæd-
rene og mødrene slægt: til heraldisk højre Bar-
nekowvåbenet, rekonstrueret på grundlag af be-
skrivelse hos Mumme 303 og aftryk i læderet, til 
heraldisk venstre Brahevåbenet. To engle med 
æreskrans og palmegren har flankeret en tværo-
val, nu forsvunden indskriftplade med svejfet 
kontur.3 9 3 Inderkisten og dens indhold synes 
ikke registreret. 

Tidligst omtalt af Mumme 303f. (Mumme, nr. 
5), der ud fra våbenskjoldene antog, at Henning 
Valkendorfs hustruer fra hhv. første og andet 
ægteskab hvilede her (Karen Brahe og Anne 
Barnekow). Her imod argumenterede dog En-
gelstoft 1878, der indentificerede kisten som 
Anne Barnekows, idet han søgte at påvise Karen 
Brahes kiste blandt en af de øvrige (†kiste nr. 
3).388 Kisten, der siden slutningen af 1600'erne 
antagelig havde været placeret i gravkrypten, 
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blev 1905-06 sammen med kiste nr. 2 og 3 samt 
†kiste nr. 2 restaureret i København.3 9 4 Placeret i 
kapellets nordøsthjørne. 

2) (Fig. 696, 698, 701, 707a, 823), 1658. Hen-
ning Valchendorph (Valkendorf) til Glorup, be-
falingsmand på Lundenæs, *24. febr. 1595, søn 
af Henning Valchendorph (Valkendorf) til Glo-
rup og Anna Brochenhvs (Brockenhuus); 1° 
g .m. Karen Brahe til Mattrup, med hvem han 
havde fire sønner, 2° g .m. Anna Bernekow 
(Anne Barnekow) til Tølløsegård, med hvem 
han havde en søn og en datter, 3° g .m. Mar-
gareta B lomme (Margrethe Blome) af Never-

storf (Mönchneverstorf), †7.jan. 1658 på Glo-
rup i sin alders 62. år, 10 måneder og 14 dage 
(Mumme 302f.). 

Yderkiste af eg, 206x78 cm, 63 cm høj, med 
svagt indadskrånende sider og buet låg. Sort læ-
derbetræk med rosetmønstrede sortbrune og 
hvidlige silkebånd med frynser påsat lågkant og 
sider.395 Tre bærehanke af jern på hver langside, 
én på hver endegavl, alle fæstnede i smedejerns-
beslag, formet som rosetprydet båndslyng, 
hvoraf de midterste indrammes af tre ørneflug-
ter, Valkendorfernes våbenmærke. På låget er 
beslag af drevet messing: på hjørnerne kvadrati-

Fig. 697-98. Kistelåg fra kister nr. 1-2. Fotograferet på Nationalmuseet i anledning af restaureringen 1905-06. 
Mouri tz Mackeprang fot. 1906. I N M . 697. Låg fra kiste nr. 1 for Anne Barnekow (†1648) (s. 837). 698. Låg fra 
kiste nr. 2 for Henning Valkendorf den yngre (†1658) (s. 839). - Lids from coffins no. 1-2. Photographed in connection 
with the restoration 1905-06 at the National Museum, Copenhagen. 697. Lid from coffin no. 1 for Anne Barnekow. 698. 
Lid from coffin no. 2 for Henning Valkendorf. 
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ske beslag med kerubhoveder, oprindelig hidrø-
rende fra †kiste nr. 1 (se ndf.)396 og på øvre halv-
del Henning Valkendorfs to firdelte slægtsvåben 
med våbener for hans oldeforældre på fædrene 
og mødrene side: til heraldisk højre for Valken-
dorf, Gøye (i en spejlvendt version), Egern-Friis 
og Godov (fig. 707a) til heraldisk venstre for 
Brockenhuus, Skram, Tinhuus og Krabbe.397 

Indskriftpladen, 56x68 cm, har dansk tekst i for-
dybede versaler på tværovalt, hvælvet felt, ind-
rammet af naturalistisk udformet blomsterkrans 
med bl.a. liljer, tulipaner, nelliker, påskeliljer, 
roser, violer og akelejer.398 

Inderkiste af fyr, 197,5x66,5-62,5 cm, 58,5 
cm høj, af samme form som yderkisten. Ind-
holdet registreredes 1905.172 Indvendig betruk-
ket med grøn silke fæstnet med små mes-
singsøm. Som kistefyld var et tykt lag urter 
(humle, kamille og muligvis spiræa). Om liget, 
der hvilede på et gulgrønt, med sølvgaloner 
kantet silkelagen, var svøbt et grønt klæde, lige-
ledes af silke og ved hovedenden lagt i flere lag. 
Afdøde bar en sort, guldindvirket lighue, besat 
med silkesnore, under hvilken var rester af rød-
ligt hår, ligesom det meget korte rødbrune 
overskæg var bevaret; den øvrige ligdragt regi-
streredes ikke. 

Fig. 699. Kiste nr. 3 for Anne Brockenhuus (†1658), 
moder til Henning Valkendorf (s. 840). Tidligere fejl-
agtigt betegnet »Kirsten Munks kiste«. Mouri tz 
Mackeprang fot. 1905. I N M . - Coffin no. 3 of Anne 
Brockenhuus (†1658), Henning Valkendorfs mother. Ear-
lier, erroneously called »Kirsten Munk's coffin«. 

I lighed med kiste nr. 1 registreret af Mumme 
(Mumme, nr. 4) og 1905 af Mackeprang (Macke-
prang, nr. 1), ligesom den 1905-06 restaureredes 
i København. I kapellets nordvesthjørne. 

3) (Fig. 699-700), sandsynligvis 1658. Antage-
lig indeholdende Anne Brockenhuus, *1575, 
datter af Laurids Brockenhuus til Egeskov og 
Bramstrup og Karen Skram, g .m. Henning Val-
kendorf (den ældre) til Glorup, moder til Hen-
ning Valkendorf (se ovf.), †før 8. juni 1658. 

Yderkiste af eg, betrukket med sort læder, 
197,5x77-74,5 cm, 63 cm høj. Svagt indadskrå-
nende sider og hvælvet låg. På hver af langsi-
derne og endegavlene hhv. tre og én bærehank 
af jern, fæstnet på beslag med fladt båndslyng, 
alle antagelig sekundære ligesom læderbetræk-
ket og den tilhørende båndbesætning af sorte og 
hvide agramaner.399 På kistelågets læder spor ef-
ter †kisteplade, anbragt efter 1847 (se ndf.). 

Inderkiste af fyr af samme form som yderki-
sten, åbnet og registreret 1847 og 1905.400 I ki-
stefyld af humle og andre urter lå afdøde, op-
rindelig svøbt i omslagsklæde, kantet med lin-
nedskniplinger, hvoraf fragmenter endnu 1905 
fandtes i kistens fodende. Et af disse (fig. 700) 
havde broderi med hvidsøm: et Jesumonogram, 
flankeret af initialerne »HV« og »ABH« (de sid-
ste to bogstaver sammenskrevet, sandsynligvis 
for Henning Valkendorf og Anne Brocken-
huus), hvorunder to våbenskjolde for hhv. Val-
kendorf (tv.) og Brockenhuus (th.). Lagenet 
blev 1847 erstattet med et stykke shirting. Den 
afdøde - en kvinde, der ifølge beretningen 1847 
skønnedes død i en alder af over 50 år,401 noget 
over middelhøjde og »temmelig feed« - var bal-
sameret. Håret var hvidgråt, men inderst ved 
hovedet af en blond, rødlig farve; det var op-
bundet med et hvidt linnedbånd over panden og 
hovedet i øvrigt dækket af en hvid kappe. Lig-
dragten omfattede en hvid, figureret (dvs. m ø n -
stret) atlaskes dragt med ærmerne trukket løst 
over armene, et hvidt ligklæde (ansigtsdug?) af 
bomuld og inderst en hvid »lærredsbedækning« 
(ligskjorte?) med bånd sammenbundet om be-

402 

nene. 
Før påvisningen 1905 af ligklædets initialer og 

våbenskjolde og den sandsynlige identifikation 



VALKENDORFS KAPEL 841 

Fig. 700. Våbener og initialer, vel for Henning Val-
kendorf den ældre og Anne Brockenhuus, fra Anne 
Brockenhuus ' ligklæde (s. 840). Tegning af MN 1996 
efter fot. af Mouri tz Mackeprang, N M . - Coats of 
arms and initials, most likely of Henning Valkendorf the 
Elder and Anne Brockenhuus, on the latter's grave clothes. 

af liget som Anne Brockenhuus ' blev denne ki-
ste af Mumme 306 (Mumme nr. 8) forsøgsvis 
udpeget som Sophie Elisabeths, mens man ved 
undersøgelsen 1847 kategorisk fremhævede den 
som Kirsten Munks. Ved samme lejlighed på-
sattes to †kistebeslag: initialerne »CM« under en 
grevekrone (spor heraf ses endnu på låget), og 
kisten henflyttedes til selve kapellet. Her f rem-
vistes det balsamerede lig som en af domkirkens 
mærkværdigheder, indtil låget på Frederik VII's 
påbud fastsømmedes.4 0 3 Som nævnt s. 744f an-
fægtede historikeren Kall Rasmussen (1872) og 
siden biskop Engelstoft (1878) hypotesen. 1874 
blev kisten på ny åbnet, for at man kunne vinde 
yderligere sikkerhed, ikke mindst om afdødes 
alder, men liget fandtes da »aldeles sammenfal-
det og opløst«.404 

I forbindelse med Herholdts restaurering 1875 
blev kistens læderbetræk renset, farvet og pud-
set, nye borter og frynser påsat og en ny fod 
placeret under kisten.102 Med udgangspunkt i 
Kall Rasmussens og Engelstofts forsøgsvise 
identifikation af liget som Anne Brockenhuus, 
gennemførte Nationalmuseet 1905 en fornyet 

undersøgelse, hvis resultat tr iumferende med-
deltes af Mackeprang i et telegram til National-
museets daværende direktør, W. Mollerup: 
»Kirsten M u n k forsvunden, Anne Brokkenhus 
funden«.405 Som fremhævet samtidig af lands-
arkivar G. L. Wad, bekræftede Margrethe Bio-
mes skøde fra 1677-78 (jfr. ovf.), at Anne Broc-
kenhuus virkelig var jordfæstet i kapellet. 

Kisten blev herefter som kiste nr. 1, 2 og 6 
nedsat i krypten, hvorfra den senere er overført 
til (†)begravelse nr. 3, j f r . fig. 568. 

4) (Jfr. fig. 688 og 694), 1668. Sophia Amalia 
von Vietinghof (Vittinghof) af huset Scheel, 
*11. febr. 1667 i København, datter af Friederich 
von Vietinghof (Frederik von Vittinghof) til 
Autzen af huset Scheel, kgl. første kammer-
herre, og Eleonora Maria Sehestedt (Sehested), 
†31. jan. 1668 smst. (Mumme 298f.). 

Barnekiste, af eg, 86x38 cm, 36,5 cm høj. 
Svagt indadskrånende sider og let buet låg. To 
bærehanke af jern på hver langside og én på hver 
endegavl. Oprindelig sort, nu falmet grønligt 
klædesbetræk. På låget våbenskjold af sølvblik 
med vinget fisk for Brockdorff , sandsynligvis 
fejlagtigt ombyttet med pladen fra kiste nr. 7 
(Frederica Eleonora von Brockdorff) , der viser 
Vittinghofs våbenmærke;406 indskriftplade, 31x 
36 cm, med tysk gravskrift i graverede versaler, 
ovalt hvælvet skriftfelt med indramning af 
blomsterkrans, bl.a. med valmuekapsler og ne-
derst et dødningehoved. I kapellets sydøst-
hjørne mellem kiste nr. 5 og 7. 

5) (Jfr. fig. 688 og 694), 1669. Friedriech von 
Vietinghof (Frederik von Vittinghof) af huset 
Scheel, *5. marts 1664 i København, søn af Fri-
derich von Vietinghof og Eleonora Maria Sehe-
stedt, †24. april 1669 smst. (Mumme 298). 

Barnekiste, af eg, 122x48,5 cm, 49 cm høj. 
Svagt indadskrånende sider og let buet låg. To 
bærehanke a f j e rn på hver langside og én på hver 
endegavl, fæstnet på beslag med året 1669 i gen-
nembrudte typer. Oprindelig sort, nu grønligt 
klædesbetræk. På låget foroven og forneden to 
identiske, todelte våbenskjolde af sølvblik for 
Sehested (heraldisk højre) og Ahlefeldt (heral-
disk venstre). Indskriftplade af samme materia-
le, 34x42,5 cm med dansk gravskrift i fordy-
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Fig. 701. Kiste nr. 2 for Henning Valkendorf (†1658) 
(s. 839). Henrik Wichmann fot. 1996. - Coffin no. 2 of 
Henning Valkendorf. 

bede versaler på tværovalt, hvælvet felt, ind-
rammet af blomsterkrans som på kiste nr. 4. 
Placeret vest for kiste nr. 4. 

6) (Fig. 702, 798), 1679. Margarete B lomme 
(Margrethe Blome), datter af Diderg Blomme 
(Didrik Blome) til Mønchennewerstorf og 
Anna von Allef(e)ld (Ahlefeldt), g .m. Henning 
Valkendorf til Glorup, kgl. befalingsmand på 
Odensegård, †29. aug. 1679 i sin alders 64. år og 
3 måneder (Mumme 302). 

Yderkiste af eg, betrukket med sort læder, 
200x70 cm, 71 cm høj. Svagt indadskrånende 
sider og hvælvet låg. På langsiderne og ende-
gavlene hhv. tre og én bærehank af jern, fæstnet 
på beslag med fladt båndslyng, beslægtet med 
kiste nr. 2. På låget og langs kistens sider drevne 
messingbeslag, prydet med fyldig blomster- og 
bladværksornamentik. På lågets hjørner og o m -
kring indskriftpladen tilsvarende udsmykning. 
På låget endvidere kors med blomsterdekora-
tion (solsikker?) på korsenderne samt to dob-
beltvåbener for Valkendorf og Blome: alliance-
våbenet for afdøde og hendes ægtemand (her-
aldisk højre) og Blome og Ahlefeldt, afdødes 
fædrene og mødrene våben (heraldisk venstre). 
Indskriftplade, 58x64 cm, med dansk tekst i 
graverede versaler, blev 1905 fundet løst henlagt 
på sakristiloftet.172 

Inderkiste af fyr af samme form som yderki-
ste, 188x59 (58) cm, 58,5 cm høj. Kisten blev 
ikke åbnet ved undersøgelsen 1905. 

Som kiste nr. 1, 2 og †1 restaureret 1905-06 af 
Nationalmuseet.407 I kapellets nordvesthjørne. 

7) (Jfr. fig. 688 og 694), 1688. Friderica Eleo-
nora von Broktorf (Brockdorff), *30. aug. 1687, 
datter af Schack Broktorf (Brockdorff) og Car-
lotte (Charlotta) Sophia Fittinghoff (Vitting-
hof), friherreinde af Scheelenborg, †21. marts 
1688 (Mumme 299). 

Barnekiste, vel af eg, 84,5x37 cm, 35 cm høj. 
Svagt indadskrånende sider og let buet låg. 
Grønsort, falmet klædesbetræk. Kistebeslag af 
sølvblik, dobbeltvåben for Vittinghof (jfr. kiste 
nr. 8), begge dele skrådelt fra højre, hhv. med 
tre ibsskaller, hvorover bispehue og tindeskure, 
herover to vinger. Sandsynligvis ombyttet med 
plade fra kiste nr. 4. Indskriftplade, 40x37 cm, 
med tysk tekst i fordybet skriveskrift, efter per-
sonalia gravvers; hvælvet skriftfelt med b lom-
ster- og bladindramning i relief over kerubho-
ved. Placeret ved siden af kiste nr. 5. 

8) (Fig. 688, 694 og 704), 1691. Friderich (Fre-
derik) von Vittinghof, friherre af Scheelenborg, 
herre af Birkholm, Knabstrup og Brolykke, rid-
der, ritmester og kammerherre under Frederik 
III og Christian V, endvidere råd, landdrost og 
endelig overhofmester under dronning Ulrica 
Eleonora af Sverige, hvis tjeneste han forlod i 
nåde efter ansøgning. *2. febr. 1624 på godset 
Autzen i Kurland, †7. maj 1691 i København 
(Mumme 297). 

Fig. 702. Kiste nr. 6 for Margrethe Blome (†1679) 
(s. 842). Henrik Wichmann fot. 1996. - Coffin no. 6 for 
Margrethe Blome. 
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Fig. 703. Portræt af afdøde. Detalje af kisteplade fra 
kiste nr. 9 for Eleonora Maria Sehested (†1696) (s. 
843). Henrik Wichmann fot. 1996. - Detail of coffin 
plate from coffin no. 9 of Eleonora Maria Sehested 
(†1696). 

Kiste af eg, 223x95,5 cm, 73 cm høj. Barok-
profileret med svungne sider og hvælvet låg. 
Oprindelig sort, nu falmet klædesbetræk med 
kisteplader af sølvblik og bly. Hjørnerne har vo-
lutoprullet, stærkt fliget akantusbladværk, lang-
siderne laurbær- og palmegrene, den nord-
vendte endegavl opsats med røgelseskar flanke-
ret af vingede, laurbærkransede dødningehove-
der (fig. 704). På låget bladliste, der følger 
krumningens form og indrammer indskrift-
plade og to våbenskjolde. Foroven dobbelt-
skjold, omtrent svarende til det på kiste nr. 7: tre 
ibsskaller under bispehue og grif(?) til heraldisk 
højre, tindeskure med dobbelte vinger som 
hjelmtegn til heraldisk venstre; herunder spejl-
monogram med afdødes initialer, »FV«. Forne-
den kronet firdelt skjold med midterskjold for 
Vittinghof, flankeret af griffe. Skriftpladen, 
45x68 cm, har tysk indskrift i graveret skrive-
skrift, navne dog med versaler og kursiv. Ind-
ramning af draperi, opbundet med kvastbe-
hængte bånd i hjørnerne og samlet i ornament 
øverst på midten. Placeret midt for kapellets 
østvæg, til højre for epitafium. 

9) (Fig. 688, 694, 703 og 799), 1696. Eleonora 
Maria Sehestedt (Sehested), friherreinde von 

Vittinghof, *1630 i Mecklenburg, †4.juni 1696 
på Birkholm (Mumme 297f.). 

Kiste af eg, 200x90,5 cm, 64 cm høj. Svagt 
indadskrånende sider og buet låg. Oprindelig 
sort, nu grønligt klædesbetræk, hvorpå kistepla-
der af sølvblik og bly. På den ene endegavl plade 
med graveret versalindskrift »Vanitas« omgivet 
af volutter og overflødighedshorn. Midt på 
begge langsider er kronet kar toucheramme med 
afdødes profilportræt, flankeret af kerubhove-
der (fig. 703). Herunder er indskriftbånd med 
graverede versaler, hvorpå tolinjede skriftsteder 
på tysk: mod nord Tit. 2,13, mod syd Sir. 29,11. 
På låget tværoval skriftplade, 34x29 cm, med 
graveret skriveskrift og tysk tekst, gravvers ef-
ter personalia; endvidere to engle, den ene med 
kalk, den anden med hovedet bøjet i andagt. 
Placeret midt for kapellets østvæg, til venstre 
for epitafium. 

10) (Fig. 568, 705-06, 708), 1737. Købmand 
Jens Nielsens kæreste (Lene Hansdatter Læssøe) 
begr. her 30. dec. 1737 (Mumme 304, kiste nr. 6). 

Voksenkiste, af eg, 190x75,5 cm, 60 cm høj. 
Barokprofileret med karnisformede sider og 
hvælvet låg. Åbnet 1847, hvor man konstate-

Fig. 704. Endegavl med kisteplader. Detalje af kiste 
nr. 8 for Frederik von Vittinghof (†1691) (s. 843). 
Mouri tz Mackeprang fot. 1905. I N M . - Coffin end 
with coffin plates. Detail of coffin no. 8 of Frederik von 
Vittinghof (†1691). 

54* 
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Fig. 705. *Kistebeslag med initialerne R(P?)VW for 
ubekendt (s. 844). Møntergården, Odense. Henrik 
Wichmann fot. 1995. - *Coffin mount with the initials 
R(?)PVW for person unknown. 

Fig. 706. *Kistebeslag med Korsfæstelsen fra kiste nr. 
10 (s. 844). Møntergården, Odense. Henrik Wich-
mann fot. 1995. - *Coffin mount showing the Cruci-
fixion from coffin nr. 10. 

rede, at indholdet ikke modbeviste ovennævnte 
tidsbestemmelse. Kisten, der er uden udsmyk-
ning, bortset fra løst fæstnet beklædning af sort 
stof, havde endnu 1905 bevaret sine kistepla-
der.408 I nyere tid er overflyttet til (†)begravelse 
nr. 3. 

*Kisteplader. 1737. Af de 1905 beskrevne er 
bevaret to beslag, begge af jernblik og oprinde-
lig placeret på låget. 1) Krucifiks i fladoval 
ramme af blomster og bladværk, 41x32 cm (fig. 
706). På skriftbånd over Kristi hoved er initia-
lerne »INRI« i fordybede versaler. Møntergår-
den, Odense (inv. nr. 341/1949). 2) (Fig. 705). 
Spejlmonogram med initialerne: »R(eller 
P)VW« over båndsløjfe i tværoval bladkrans, 
26x31 cm. Initialerne har sammen med sin †pen-
dant (med initialerne »JHD« (»LHD (?)«) se 
ndf.) formentlig betegnet afdødes faders og m o -
ders navne.409 I Møntergården, Odense (inv. nr. 
340/1949). 

†Kisteplader. Ifølge beskrivelsen 1905 fandtes 
på siderne kantebånd og store beslag med b lom-
ster og bladværk i gennembrudt arbejde samt 
akantussmykkede hjørnebeslag. På låget i alt 
fem plader: foruden ovennævnte to, en plade 
med sammenslynget monogram: »JHD« (mu-
ligvis »LHD« (?), se ovf.), én med årstallet 1737 
i stærkt forsirede tegn og nederst et dødninge-
hoved under et timeglas.410 

†Kister. 1) Muligvis 1626 og indeholdende li-
get af Henning Valkendorf (den ældre) til Glo-
rup, *o. 1560, søn af Jørgen Valkendorf og 
Mette Gøye, g .m. Anne Brockenhuus (jfr. kiste 
nr. 3), †før 27. marts 1626. 

Ifølge Mumme 304 fandtes en kiste (Mumme, 
nr. 7) med to ikke forenede våbenskjolde: til 
højre med tre muslingeskaller i skrå række fra 
højre hjørne (Gøye), til venstre Valkendorfvåbe-
net med ni faner på hjelmen. Denne kiste identi-
ficeredes af Mackeprang 1905 med en fuldstæn-
dig sammensunken, oprindelig kuffertformet , 
læderbetrukken egekiste (Mackeprang, nr. 5) 
med indadskrånende sider, 187,5x64-59 cm,411 

og hhv. to og én simpel jernhank på sider og 
endegavle. På det dengang kun fragmentarisk 
bevarede læderbetræk, der var smykket med sil-
kefrynser, fandtes aftryk, som passede dels til 



VALKENDORFS KAPEL 845 

Fig. 707a-b. Kisteplader med slægtsvåbener for Valkendorf 'erne fra kiste nr. 2 og muligvis fra †kiste nr. 1. a. 
Våbenskjold fra Henning Valkendorf den yngres kiste (s. 840). Ældre fot. i N M . b. *Våbenskjold, muligvis fra 
Henning Valkendorf den ældres †kiste (s. 844). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - C o f f i n 
plates with the Valkendorf coats of arms. a. Coffin plate from coffin no. 2. b. Coffin plate, probably from †co f f in no. 1. 

»nogle hjørnebeslag« med drevne kerubhove-
der, dels til to våbenskjolde med Valkendorf- og 
Gøyevåbenet (fig. 696), alt liggende i et hjørne 
af kælderen (se ndf.). Som det registreredes 
1905, lå i kisten - dækket af humle, en grøn 
silkedyne, et gulbrunt silkelagen og en fløjls-
pude af samme farve - et velbevaret skelet, der 
tolkedes som hidrørende fra en mandsperson. 

Allerede Engelstoft tolkede personen i kisten 
som Henning Valkendorf, fader til kapellets in-
dehaver af samme navn.388 Forudsat at Mumme 
304 i sin beskrivelse omtaler våbnernes place-
ring som den visuelle og ikke som den heraldi-
ske, forekommer denne identifikation den mest 
rimelige, idet afdødes fædrene og mødrene vå-
ben (Valkendorf og Gøye) således var anbragt til 
hhv. heraldisk højre og venstre.412 Det er imid-
lertid, som fremhævet af G. L. Wad, påfaldende, 
at han ikke nævnes i Margrethe Blomes skøde 
(jfr. ovf.) blandt kapellets begravelser.413 En 
identifikation, foreslået af Wad, som Lene Gøye, 
datter af Anders Gøye til Kjelstrup, Kjerstrup 
og Gelmindrup, og Karen Valkendorf, en halv-
søster til Henning Valkendorf den ældres fader, 

Jørgen, må dog udelukkes, hvis skelettets køns-
bestemmelse skal stå til troende.414 Kistens pla-
cering efter 1905 er uvis. 

Kisteplader. (Fig. 696). 1-2) Våbenskjolde af 

Fig. 708. Kiste nr. 10 for Jens Nielsens hustru (Lene 
Hansdatter Læssøe, †1737), gengivet med den nu del-
vist forsvundne udsmykning af kistebeslag (s. 843). 
Mouri tz Mackeprang fot. 1905 i N M . - Coffin no. 10 
of the wife of Jens Nielsen (†1737), ornamented with coffin 
mounts, since partly lost. 
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messingblik, ca. 21x20 cm, med Valkendorfs og 
Gøyes våbener. På førstnævntes hjelm mangler 
tre af oprindelig ni faner. Placeret på plade i 3. 
fag af kryptens nordre sideskib. 

3-6) Hjørnebeslag, ligeledes af messingblik, 
smykket med kerubhoveder i forenklet kartou-
cheramme. Sekundært placeret på Henning Val-
kendorf den yngres kiste (nr. 2). 

*7) Våbenskjold af messing (fig. 707b), 
37,5x32,5 cm, firdelt og nært beslægtet med 
Henning Valkendorf den yngres (fig. 707a). 
Gengivelsen af Gøyevåbenet er imidlertid ret-
vendt her, ikke spejlvendt som ovf., og svarer 
dermed til versionen på det ovennævnte skjold. 
Skjoldet kunne derfor også hidrøre fra Henning 
Valkendorf den ældres kiste og gengive hans 
bedsteforældres våbener på fædrene side. I M ø n -
tergården, Odense (inv. nr. 346/1949). 

2) O.1627(?), antagelig Iver eller Jørgen Valken-
dorf, søn af Henning Valkendorf og Karen 
Brahe, †1627(?), to år gammel. 

Fig. 709. Kisteplade for Elisabeth von Scholten 
Swane (†1733) (s. 847). Henrik Wichmann fot. 1995. -
Coffin plate for Elisabeth von Scholten Swane (†1733). 

Barnekiste, af eg, senest registreret 1905 
(Mackeprang, nr. 4), 99,5x45 cm, 41,5 cm høj. 
Firkantet, med læderbetræk og bærehanke af 
jern på begge langsider. Bunden, det flade låg 
og dettes læderbetræk fandtes 1905 spredt i 
gravkælderen. På låget fandtes aftryk af navne-
træk »I V«, dannet af søm med runde hove-
der;415 endvidere aftryk af en 13x30 cm stor ki-
steplade med udtunget rand samt af to våben-
skjolde, hvoraf det ene ved sit aftryk af f jerbe-
satte vesselhorn lod sig bestemme som Braher-
nes.416 Det andet har da antagelig vist Valken-
dorfvåbenet. 

I lighed med kiste nr. 1-3 restaureret 1905-06 
på Nationalmuseet og herefter overført til kir-
ken. Kistens senere placering og skæbne er uvis. 

3) 1631(?), muligvis Karen Brahe, datter af 
Axel Brahe og Kirsten Hardenberg, g .m. Hen-
ning Valkendorf (den yngre), †16. aug. 1631 
samt muligvis Henning, †22. maj 1631, søn af 
Henning Valkendorf (den yngre) og Karen 
Brahe, og Karen Valkendorf, †17. dec. 1638, 
datter muligvis af Henning Valkendorf (den 
yngre) og Anne Barnekow.4 1 7 

Beskrevet med indhold 1847 som »en noget 
ældre Kiste«, der indeholdt tre balsamerede lig 
af en voksen person (køn nævnes ikke) og to 
børn på omtrent fem til ni år(!).418 Kisten er an-
tagelig identisk med Mumme 301 (Mumme, nr. 
1: »en stor trækiste«). Mackeprang fandt 1905 en 
fyrretræskasse med flere skeletdele (Macke-
prang, nr. 11), som efter hans opfattelse kunne 
hidrøre fra den omtalte kiste, hvis indhold såle-
des efter 1847 skulle være overført til en sekun-
dær kasse. En kisteside herfra kunne være blevet 
anvendt på †kiste nr. 4 (se ndf.). Indholdet af 
fyrretræskassen, der ikke siden ses nævnt, blev 
imidlertid ikke nærmere undersøgt. Det kan 
derfor ikke udelukkes, at skeletdelene har pro-
veniens fra en af kirkens øvrige †begravelser. El-
ler de kan hidrøre fra en kiste, der på tidspunktet 
for M u m m e s registrering og i 1847 midlertidigt 
var fjernet fra gravkælderen. 1811 nævnte Vedel 
Simonsen, Samlinger således en nyere †benkiste i 
Valkendorfs kapel, indeholdende benene af gre-
verne Hoya og Tecklenburg (†begravelse nr. 
V,l) . 
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4) (Fig. 709), antagelig 1733, Elisabeth von 
Scholten Swane, *25. okt. 1676 i Glückstadt, 
datter af general (Jobst) von Scholten og (Adel-
gunde Mechtilde) von Römeling, 18. april 1699 
g .m. (oberstløjtnant Georg Wilhelm) von Pre-
torius419, †13. aug. 1733 kl. 10 (jfr. Mumme 301). 

Kiste af eg, af M u m m e nævnt som betrukket 
med klæde, hvorpå en løs kisteplade (se ndf.). 
Endnu nævnt 1847 med intakt låg.168 Antagelig 
identisk med den 1905 beskrevne egeyderkiste 
med karnisformede sider (Mackeprang, kiste 
nr.7), dog med sekundært låg, oprindelig m u -
ligvis et sidestykke til †kiste (†kiste nr. 3(?)) fra 
1600'erne.172 Heri inderkiste af fyr, hvori - på 
høvlspåner og indhyllet i lagen - var et lig, an-
tagelig af en kvinde. Kistens skæbne efter 1905 
er uvis. 

Kisteplade (fig. 709), af kobber, 33,5x26 cm. 
Ottekantet med hvælvet skriftfelt; tysk indskrift 
med graveret skriveskrift. På træplade, ophængt 
ved trappe i nordre sideskibs 3. fag. 

5) Kiste eller kasse af eg, hvori 1905 (Macke-
prang, nr. 10) registreredes skeletdele og rester 
af klædningsstykker af grov mørkebrun uld.172 

Sandsynligvis indeholdende moselig af kvinde, 
ca. 20 år gammel, opgravet 1818 af Odense bys 
tørvemose og oprindelig indsvøbt i fåreskind. 
På kistens løse låg var (påmalet) indskriften: 
»Levninger af et udi Odense Byes Tørvemose 
forefundet Menneske i Aaret 1818, der formodes 
at have ligget her i flere Aarhundreder« (Mumme 
300). Et fragment af låget med den tilhørende 
påskrift er antagelig genanvendt på Sophie Eli-
sabeth (Pentz)' kiste (jfr. s. 744). 

Liget, hvoraf var bevaret skelettet og huden, 
fremdroges ved tørvegravning i Roersdam ved 
Odense 28. juni 1818 og placeredes herefter som 
en kuriositet i kapellet, hvor det 1844 registrere-
des af Mumme.420 Dets skæbne efter 1905 kendes 
ikke.421 

Fig. 710. Portræt af Anna R u m o h r (s. 858). Detalje af 
epitafium, 1701, udfør t af Thomas Quellinus. HJ fot. 
1993. - Portrait bust of Anna Rumohr. Detail of wall 
monument, 1701, by Thomas Quellinus. 

A H L E F E L D T S K A P E L 

Ahlefeldts kapel (fig. 743, nr. II,1, 710-34), også be-
nævnt Glorupbegravelsen, er indrettet i søndre side-
skibs østligste fag og afskærmet mod vest af en portal 
med smedejernsgitter (s. 852). På kapellets østvæg er 
1701 opsat et epitafium (s. 855) over begravelsens in-
dehavere, generalløjtnant Hans Ahlefeldt til Glorup 
(†1694), hans to hustruer (Anna) Catharine Sehested 
(†1670) - en søster til Eleonora Maria Sehested og 
halvsøster til Margrethe Blome (jfr. s. 842) - og Anna 
R u m o h r (†1711); endvidere over Christian Ahlefeldt 
(†1695), søn af Hans Ahlefeldt og Anna Rumohr . På 
gulvet er hensat disse fire afdødes kister (s. 860). Til 
begravelsens udstyr hører også to faner, en rustning, 
en rytterkårde samt et standartspyd (s. 865f.). 

Begravelsen tilhørte oprindelig biskop Jacob Mad-
sen (†1606).422 Stedet erhvervedes siden hen af biskop 
Thomas Kingo i henhold til skøde af 14. okt. 1696 
som kompensat ion for udlæg i forbindelse med La-
tinskolens istandsættelse.423 En aftale herom forelå 
dog allerede 21. marts 1693,248 og Kingo har muligvis 
fra dette t idspunkt disponeret over gravstedet. Pla-
ceringen defineredes som værende i kirkens østende i 
den lille karlegang, strækkende sig i bredden fra kor-
muren syd for alteret og selve kirkens sydmur og i 
længden fra østre h jørnemur tæt op til Karen salig 
Johan Borchertsens grav (jfr. †begravelse, efter nr. 

II,2). Erhvervelsen omfat tede samtidig en tilladelse til 
at opsætte et epitafium til kirkens prydelse samt et 
»skikkeligt tralværk« a f j e r n eller træ.424 Intet af dette 
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udførtes dog, omend Kingo nåede at lade et vindue 
opsætte, før han overlod kapellet til en ny ejer.425 

Allerede 1696 synes Kingo at have forhandlet om 
gravstedets afhændelse til Anna Rumohr , enke efter 
generalløjtnant Hans Ahlefeldt til Glorup.4 2 6 H u n 
havde oprindelig påtænkt at skænke en anseelig kapi-
tal på ikke mindre end 12.000 rdl. til en kirke i Hol-
sten, hvortil hendes salig gemals lig skulle henføres 
og et »siirligt Epitafium« opsættes.427 24. juli 1696 fo-
relå den kongelige bevilling til at lade gemalens og 
hans første hustrus lig (men ikke sønnens?) overføre 
til Holsten.428 Tilskyndet af Kingo ikke længe efter, 
og siden overbevist om gravstedets egnethed af sin 
bygmester fra Kiel, fik hun imidlertid 22. nov. (2. 
dec.) 1699 skøde på begravelsen med tilladelse til at 
lade den med »Lukkelse indfatte og med et sirligt 
Epitafium og Portal at bepryde«.4 2 9 I henhold til fun-
dats af 20. marts 1701 med kongelig konfirmation af 
7. okt. 1702 skænkede Anna R u m o h r den planlagte 
sum til domkirken. Heraf var renterne på 4.000 rdl. 
særligt reserveret til sikring af, at begravelsesstedet 
»altid udi tilbørlig Stand vorde conservert og reen-
holden«, og at der aldrig blev indsat andre lig end den 
nærmeste families, »saa længe St. Knuds-Kirke og 
Verden staaer«.430 

Indretningen af kapellet må have været i gang 1701 
at d ø m m e efter epitafiets datering, men arbejdet kan 
være påbegyndt tidligere, ligesom det formentl ig har 
strakt sig ud over dette år.431 Den ældre gravkrypt må 
være blevet opfyldt , mens gulvet herover belagdes 
med sorte og hvide marmorfliser. Til afsondring af 
kapellet mod vest opførtes fra gulv til hvælv en 
skrankemur ved søndre sideskibs andet pillepar. Det 
store vindue i østgavlen blændedes, således at kapellet 
kun fik sidelys fra syd og (indirekte) nord. Kapellets 
mure blev - antagelig fra første færd - marmors taf -
feret.432 På østvæggen bag epitafiet blev udfør t en 
†kalkmalet indramning, formet som røde draperier 
med hermelinsfoer, ophængt i tre båndsløjfer (jfr. fig. 
711). 

Det er uvist, hvor stort et ansvar portalens og epi-
tafiets ophavsmand, Thomas Quellinus havde for ka-
pellets arkitektoniske udformning i forhold til Anna 
Rumohrs egen bygmester. At d ø m m e efter de be-
slægtede kapelindretninger, som Quellinus varetog 
(jfr. s. 858), turde man nok tillægge ham æren af i det 
mindste at have givet udkast til den overordnede 

Fig. 711. Interiør af Ahlefeldts kapel, vist med ud-
smykning af s tukmarmor og malede draperier på 
væggen samt ophængte *gravfaner. Farvelagt teg-
ning, før 1872, af August Behrends, N M . - Interior of 
the Ahlefeldt chapel with decoration of stucco marble and 
painted wallhangings as well as with *mourning banners. 

Fig. 712. Portrætbuste af Christian Ahlefeldt (s. 862). 
Detalje af sarkofag nr. 1. NE fot. 1988. - Portrait bust 
of Christian Ahlefeldt. Detail of sarcophagus no. 1. 

komposit ion. En udokumenteret tradition, refereret 
hos Mumme 145, vil vide, at monumente t stod fær-
digt i otte år før Anna R u m o h r døde (dvs. 1703), og 
at det skulle have kostet den vældige sum af 70.000 
rdl;433 endvidere at det (både portal og epitafium?) 
oprindelig var tænkt placeret i Svindinge kirke, sog-
nekirke for Glorup, men på grund af størrelsen over-
førtes til domkirken. 

I de følgende år foregik regelmæssige istandsættel-
ser både på bygning og gravminder, som det var på-
budt i fundatsen; de enkelte istandsættelser af portal, 
epitafium og kister er specificerede ndf. For selve ka-
pelrummet gjaldt, at gulvet lejlighedsvis måtte o m -
lægges, således 1758 og 1833. 1833 fornyedes vægge-
nes marmorer ing af maler Krüger, der overtrak m u -
rene med gips, afsatte dem som fliser, dvs. udførte 
kvaderfugning og siden gav dem et voksdække, som 
afsluttende poleredes - en metode, svarende til prak-
sis i Christ iansborg slotskirke (DK KbhBy 5, 220).434 

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering blev ka-
pellets lukkemur m o d vest delvis nedtaget, og en 
skalmuring til forstærkning af portalen opførtes 
1872.435 Samtidig genåbnedes østvinduet, mens den 
ældre marmorstaffer ing erstattedes af en overhvidt-
ning. 1996 gennemførtes en forundersøgelse af porta-
len og epitafiet med henblik på en kommende restau-

374 rering. 
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Portal (fig. 713-16), af sort, hvid, grå- og rød-
f lammet m a r m o r og alabast med enkeltheder af 
sandsten, træ (Tiden, brystharnisker, kugler 
med f lammer) og metal (blybånd mel lem vå-
benskjolde).4 3 6 Joniske enkeltsøjler foran dob-
belte joniske pilastre, alt på høje postamenter , 
bærer forkrøppet arkitrav, hvorpå tops tykke 
med knækket rundbue, flankeret af diminut ive 
segmentgavle. Den f remspr ingende del af arki-
traven under begge gavle i nord og syd var til-
hugget af en genbrugt †gravsten, hvis opr inde-
lige indskrift kun med forbehold lader sig re-
konstruere.4 3 7 En oval skrift tavle er indsat i top-
stykket, hvis konkave sider smykkes af kr igs-
trofæer med faner, mus ik ins t rumenter og våbe-
ner. 

Øvers t på topgavlen sidder Tiden, gengivet 
som en vinget, langskægget olding, iklædt dra-
peret klædning og bevæbnet med le (fig. 714). 
På hver side er på postamenter placeret f lam-
mende kugler,4 3 8 mens f j e rbusksmykkede brys t -
harnisker med visir smykker de små sidegavle. 
O m k r i n g portalens nedre del og videreført hen 
over topstykket er opsat våbenskjolde, i alt 30 
(tidligere 32) kronede dobbel tvåbener og to en-
keltvåbener med palmegrene og t i lhørende 
skrif tbånd med fordybede versaler for Hans A h -
lefeldts, Cathar ine Sehesteds og Anna R u m o h r s 
aner.439 Den nuværende rækkefølge af våbnerne 
antyder dog, at rækkefølgen af skjoldene gen-
nem tiden kan være blevet forstyrret 
(fig. 715).440 Den bombast iske slægtsparade er 
gentaget på epitafiet. 

På det ovale felt er mindeskr i f t (Mumme 141) 
med omtale af Anna R u m o h r s fundats , ef ter-
fulgt af skriftsted (Neh. 13,31), alt påmalet i fo r -
gyldte versaler (skriftsted dog i fraktur) på sort 
bund: 

Fig. 713. Oprindeligt indgangsparti til Ahlefeldts ka-
pel med portaludsmykning og gitter, udført af Tho-
mas Quellinus og hans værksted o. 1701 (s. 851-55). 
Litografi af O. Thomsen efter tegning af F. Møller. 
Fra Mumme (1844). - Original entrance to the Ahlefeldt 
chapel with ornamented portal and screen executed by Tho-
mas Quellinus and his workshop c. 1701. From M u m m e 
(1844). 

Fig. 714. Tiden. Detalje af portalfigur fra Ahlefeldts 
kapel (s. 851). HJ fot. 1996. - Time. Detail of figure on 
the Ahlefeldt chapel's portal. 

»De retferdigis minde 
wære i welsignelse 

og dette ef terkommerne til kundskab 
at den hoÿædle og welbaarne frue 

Fr: Anna Rhumor 
da hun wilde lade see sin ægte kierligheds 

pligt mod sin welfortiente sal: mand, 
dend høÿ: og welbaarne herre, hr. generallütenant 

Hans von Ahlefeldt, 
og moderlig kierlighed mod sin søn 

Christian von Ahlefeldt, 
hafver bekostet dette sted og monument de salige 
afdøde til efterminde, kirken til prydelse og nytte 

og de fattige til gavfn og bedste. 
Saasom hun for dette steds frihed og vedligeholdelse 

hafver for sig og sine arfvinger legered til denne 
kirke fire tusende og til de fattige her i byen otte tu-

sende rixdaler, efter en oprettedt fundatz som udi 
stiftets giemme, saawel som udi Svindinge Præste-

gaard, saa og hos hendis arfvinger 
og Glorups eiere er at finde. 

Tenck paa mig min Gud til det bedste 
Nehem: 13«. 

En række af portalens sandstensled er sortstaf-
ferede som m a r m o r , mens forgyldning ses på 
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blybånd, bogstaver og de træskårne enkelthe-
der, heriblandt Tiden. En undersøgelse af porta-
len 1996 (se ndf.) har vist, at dens tilstand for 
visse deles vedkommende er kritisk. Således fin-
des flere revnedannelser som følge af rust på de 
fæstnende jernankre, ligesom træværket er del-
vis perforeret af ormeangreb og har opskallet 
kridtgrund.4 4 1 

Gitre (fig. 713, 716). I portalens åbning, der 
foroven afsluttes af en forkrøppet bue med 
krigstrofæer i sviklerne, er et smedejernsgitter 
med dobbeltdør, formentlig udført efter Tho -
mas Quellinus' tegning og nært beslægtet med 
gitterporten ved Thomas Kingos kapel i Fraug-
de, signeret HH for klejnsmedemester Hans 
Hansen eller Hans Hermansen fra Odense.442 

Gitteret har to fløje, hver delt i to felter og ind-
rammet af parvist modstillede, hjertelignende 

Fig. 715. Våbenskjolde, muligvis sekundært place-
rede. Detalje af indgangsportal til Ahlefeldts kapel (s. 
851). HJ fot. 1996. - Coats of arms, possibly secondary. 
Detail of the portal into the Ahlefeldt chapel. 

ornamenter; det nederste felt har i midten en 
roset, dannet af volutter og tilspidsede blade 
omkring centrum med syvbladet blomst og 
flankeres af bladlignende slyngtråde med ma-
skedekorationer; det øverste har tætstillede, lod-
rette stave, hvorimellem trebladformede bånd-
jernsornamenter, endende i flammespids (nært 
beslægtede med kapelgitrene i Århus domkirke 
(DK Århus 860), samt i Auning og Fraugde. På 
de lodrette og vandrette rammestykker er ind-
graverede bladornamenter og påsatte rosetter. 
Topstykket, der er tilpasset døråbningens ure-
gelmæssige form, har i midten en grevekronet, 
palmegrensomsluttet medaljon med spejlmono-
grammer for kapellets ejere: »HA, AR og CS«. 
Herom er volutoprullet båndslyng, hvis spidser 
for enkeltes vedkommende afsluttes i flade ro-
setter. Samtidig lås i ornamenteret låsekasse. 
Sortstafferet med forgyldning. 

Foran portalen var placeret endnu et *gitter 
(jfr. fig. 713), formentlig samtidigt med det 
ovennævnte og udført af samme. Gitteret o m -
fatter en dobbeltlåge, 203x206 cm, flankeret af 
to faste sidestykker, 212x127 cm. Lågens fløje, 
hvis øvre kontur er konkav, har lodrette, tætstil-
lede spyd, samlet af tværgående båndjern, hvor-
imellem er fladovaler og trebladformede orna-
menter med flammespidser, j fr . ovf. Sidefel-
terne har tilsvarende lodrette spyd og herimel-
lem vandrette båndjern med ornamenter af s-
formede volutter over to rækker af ensdannede 
rosetter. Gitteret er sandsynligvis nedtaget i for-
bindelse med Herholdts restaurering 1868-75 og 
var en tid placeret i krypten (jfr. fig. 62), før det 
1949 overførtes til Møntergården, Odense 
(inv.nr. 577/1949). Sortstafferet. Inden for det 
førstnævnte var yderligere et †gitter, af M u m m e 
1844 (141) beskrevet som en dør, vævet af stål-
tråd i jernramme.4 4 3 

Om selve portalens tilblivelse, j f r . ovf. En 
række senere reparationsudgifter ved »Glorups 
begravelse« kan referere både til portalen og epi-
tafiet. Det gælder således istandsættelsen af 
nogle våbener 1727 og for (ny?)hugningen af 
fire store våbener af marmor ved billedhuggeren 
Frantz Smitt 1733. 1747 fastgjordes en af porta-
lens gesimssten, mens portalen ligesom epitafiet 
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Fig. 716. Nuværende indgangsparti af Ahlefeldts kapel, j f r . fig. 713. NE fot. 1988. - Present entrance to the 
Ahlefeldt chapel, cf. fig. 713. 
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hovedistandsattes 1764-65;444 i denne forbindelse 
sortstafferedes begge jerngitterværker med olie-
farve, vel de to førstnævnte, ligesom der for-
gyldtes (herpå?).6 En fornyet renovering fulgte 
1833.102 Gengivelse fra Mumme (fig. 713) er ho-
vedkilden til portalens daværende tilstand. Ti-
dens skikkelse havde da nedadvendt le. Træfi-
guren udbedredes 1861 af billedskærer E. S. 
Mørck, der tilføjede en ny venstre arm, fem 
fingre på højre hånd, to tæer på venstre fod og 
en tå på højre.102 På gitterportalerne oppudsedes 
ved samme lejlighed det sorte, mens forgyld-
ningen suppleredes. Under Herholdts hovedre-
staurering nedtoges lukkemurens øvre dele som 
ovf. nævnt, og portalens dekorative detaljer 
fæstnedes til de ændrede murstykker eller fik en 
fritstående placering.445 I øvrigt rensedes mar-
mordelene 1875, mens træfiguren restaureredes 
og forgyldtes 1879.446 1899 istandsattes tre våbe-
ner (uvist hvilke) af billedhugger Oscar Ern-
lund.102 1996 undersøgtes portalen (og epitafiet) 

med henblik på en restaurering.374 

Epitafium (fig. 711, 717-21), med indhugget 
årstal 1701 og mestersignatur for Thomas Quel-
linus. Udfør t for Anna Rumohr og opsat til 
minde om hende selv, den afdøde ægtemand, 
Hans Ahlefeldt, dennes første hustru, Catharine 
Sehested og sønnen, Christian Ahlefeldt. 

Epitafiet er udført af sort, hvid og gråhvid 
flammet marmor foruden sandsten med detaljer 
af gibs, træ (portrætramme, flammer, kvaster, 
sørgedraperi, blomsterranke under Catharine 
Sehesteds buste) og metal eller læder (bånd).447 

Monumente t er formet som en portalindram-
met niche, i hvis centrum står en sokkelbåren 
obelisk med mindeskrift for de afdøde samt por-
trætbuste og -medaljon af familiens kvindelige 
medlemmer. Mindestøtten flankeres af Hans og 
Christian Ahlefeldts portrætstatuer. 

Den arkitektoniske opbygning, hvis to side-
fag viger tilbage, hviler på et treleddet posta-

Fig. 717. Interiør af Ahlefeldts kapel. Litografi af 
O. Thomsen efter tegning af F. Møller. Fra Mumme 
(1844). - Interior of the Ahlefeldt chapel. From M u m m e 
(1844). 

Fig. 718. Portrætfigur af Christian Ahlefeldt (s. 856). 
Detalje af epitafium, 1701, udfør t af Thomas Quelli-
nus. NE fot. 1988. - Sculpture of Christian Ahlefeldt. 
Detail of wall monument, 1701, by Thomas Quellinus. 

ment. Midt- og sidefelterne, som har indfæl-
dede fyldinger af hvidt marmor, træder let frem. 
På midtpartiet er over fyldingen med krigsar-
maturer indhugget mestersignatur og årstal i 
fordybede versaler: »Thomas Quellinus invenit 
et fecit A° 1701«. 

Storstykket omfatter en bred niche og to 
smallere sidefelter, indrammede af komposite 
pilastre; alt krones af en kraftig, profileret ge-
sims. I nichens midte er et postament, på hvis 
bageste del er rejst en høj, kuglebåret obelisk, 
kronet af en f lammesmykket kugle. Postamen-
tet eller piedestalen, af Mumme 142 betegnet som 
»et alter«,448 bærer på den guirlandesmykkede 
forside et latinsk gravvers med fordybede versa-
ler (MarmDan I, 221-22; Mumme 142-44). Heri 
mindes Iohannis ab Ahlefeld (Hans Ahlefeldt), 
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Fig. 719. Portrætf igur af Catharine Sehested (s. 856). 
Detalje af epitafium, 1701, udfør t af Thomas Quelli-
nus. NE fot. 1988. - Sculpture of Catharine Sehested. 
Detail of the wall monument, 17 01, by Thomas Quellinus. 

herre til Glorup, Catharinenberg og Anhof, for 
sine militære bedrifter såvel i kejserlig, fransk og 
svensk tjeneste som under Frederik III, hvor han 
indlagde sig stor hæder ved sit mod og sin kæk-
hed under Københavns belejring. Siden ud-
nævntes han til generalløjtnant, dernæst til be-
falingsmand for Saltholm og Dragsholm og se-
nest guvernør over Fyn og kommandant i N y -
borg fæstning, †(22. juni) 1694 i sin alders 70. år. 
Endvidere »denne helts første hustru«, Cathari-
na (Catharine) Sehested, †(18. dec.) 1650 (fejl-
skrivning for 1670) og »den højbårne og håbe-
fulde yngling, Christianus ab Ahlefeld (Chri-
stian Ahlefeldt), den eneste og inderligt elskede 
søn af hans anden hustru, den højadelige og 
dydzirede fru Anna Rumohr , han som ved sine 
første prøver på dygtighed i Tyskland, Frankrig 
og Italien vakte forhåbninger, der lovede fædre-

landet de rigeste frugter«, †(16. jan.) 1695. »Den 
dybtsørgende moder, der lig en anden Tabitha 
stod ene tilbage, berøvet mand og søn, bar dette 
dobbelte savn med en sjælden tålmod og lod 
dette mindesmærke oprette. Hun døde i året 

<1711 d. 12 december> i sin alders <62> år«. 
Familiens to mandlige medlemmer står vendt 

mod hinanden med det yderste ben sat en smule 
frem i forhold til det inderste. Både fader og søn 
er iklædt rustninger med folderigt skærf om 
midjen og høje knæstøvler. Begge bærer allon-
geparyk, der med kaskader af krøller falder ned 
over skulderen og hen over brystet. Hans Ah-
lefeldt, til venstre, er med sine markerede an-
sigtstræk klart karakteriseret som den ældste. 
Han har venstre hånd i siden, mens den højre 
fatter om kommandostaven, hvis nedre del hvi-
ler på en hjelm ved hans fod. Christian Ahlefeldt 
støtter sin stav på højre hofte (stavens øvre del 
synes afhugget), mens venstre hånd let berører 
en hjelm, sat på et podium bag ham (fig. 718). 

På soklens fremspringende parti er placeret en 
buste af en kvinde, der ud fra våbenskjoldet (Se-
hested), fæstnet på obelisken bag hende, antage-
lig skal identificeres som Catharine Sehested, 
Hans Ahlefeldts første hustru (fig. 719). H u n er 
iklædt en antikinspireret klædning med frynse-
besætning ved højre skulder, mens venstre skul-
der er utildækket; herover er draperet en fol-
derig kappe, der er samlet med en broche i højre 
side og et bælte om taljen. Et perlebesat bånd 
hen over den nøgne skulder er fæstnet til kappen 
med endnu en broche. På det lokkede hår, o m -
viklet med perlesnore, bærer hun et diadem med 
en rhombeformet , facetsleben sten; ved ørerne 
perleørelokker.449 Obelisken er smykket, dels 
med det førnævnte våbenskjold, dels med et 
ovalt portrætrelief, ophængt under et muslinge-

Fig. 720. Epitafium, 1701, for Hans Ahlefeldt (†1694), 
hans to hustruer, Catharine Sehested (†1670) og Anna 
R u m o h r (†1711) samt for sønnen Christian Ahlefeldt 
(†1695). Udfør t af Thomas Quellinus (s. 855). NE 
fot. 1988. - Wall monument, 1701, for Hans Ahlefeldt 
(†1694), his two wives, Catharine Sehested (†1670) and 
Anna Rumohr (†1711) as well as his son Christian Ahle-
feldt (†1695). By Thomas Quellinus. 
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Fig. 721. Putto. Detalje af fig. 720 (s. 858). HJ fot. 
1993. - Putto. Detail of fig. 720. 

formet ornament og indrammet af kartoucher 
og blomsterguirlander, der favnes af to engle-
børn med flagrende klædebon som en under-
stregning af den afbildedes apoteose. Kvinden, 
der ud fra det foregående må identificeres som 
Anna Rumohr , monumentets stifter, er vist i 
brystbillede og iklædt en folderig dragt, beslæg-
tet med den ovf. beskrevne. Også hun bærer 
diadem på den højt opsatte, krøllede frisure. 
Knipper af draperi, samlet med kvastbesatte 
snore, flankerer obeliskens top med den flam-
mende kugle (fig. 711). 

Imellem sidestykkernes pilastre er ophængt 
bånd med hjelmprydede alliancevåben, der i de-
res forløb videreføres mod den centrale obelisk. 
Våbenskjoldene, som alle er forsynet med til-
hørende skriftbånd med fordybede versaler, vi-
ser Hans Ahlefeldts aner i fire led, begyndende 
med hans forældres våben øverst og videreført 

med de mandlige aner til heraldisk højre, de 
kvindelige til heraldisk venstre. Yderst ved væg-
gen er smalle felter med blad- og blomster-
smykkede bånd. Over sidefelternes fremsprin-
gende gesims er opsatser med Hans Ahlefeldts 
(heraldisk højre) og Anna Rumohrs (heraldisk 
venstre) våbenskjolde, flankeret af overflødig-
hedshorn. 

I gravmonumentets opbygning har Quellinus 
benyttet en række elementer, der genfindes i 
flere andre af hans samtidige værker: 1) Indret-
ningen af et kapel med portal og vægepitafium 
som udsmykning af en åben begravelse med sar-
kofager eller kister genfindes i Hørning (Hans 
Friis' monument , 1691), Auning (Jørgen Skeel, 
efter 1699), Herlufsholm (Marcus Gøyes m o n u -
ment, 1700, DK Sorø 1155-57), Århus domkirke 
(det Marselis-Rodsteenske monument , 1702-04, 
DK Århus 733-40), København S. Petri (Chri-
stian von Lentes kapel, o. 1704, DK KbhBy 1, 
376-79) og Lübecks domkirke (Johan H u g o von 
Lentes monument , efter 1704).450 2) Selve epita-
fiets grundform, den portalindrammede niche, er 
foregrebet i †gravmælet for Ulrik Frederik Gyl-
denløve (o. 1695, København Vor Frue, DK 
KbhBy 1, 74f.), ligesom den ses i altertavlen i 
Mariekirken, Lübeck (1697) og i det Marselis-
Rodsteenske gravmonument , begge steder dog 
med hvælv over nichen. Beslægtede portalind-
ramninger ses endvidere på epitafierne over Jør-
gen Skeel i Auning og Marcus Gøye i Herlufs-
holm, førstnævnte med en central obelisk, U d ø -
delighedens sindbillede, ganske som her. 

I gengivelsen af hovedfigurerne som stående 
ved eller på en alterlignende piedestal er det Ah-
lefeldtske monument nærmest beslægtet med 
det århusianske epitafium. Også her er sarkofa-
gen udeladt af kompositionen, mens direkte 
hentydninger til døden er indskrænket til død-
ningebuster på sidefelternes volutvinger. I grav-
kapellet her er hele rummet med den foransatte 
portal inddraget i iscenesættelsen af Ahlefeldt-
familiens begravelseskult, selvom den oprinde-
lige, dramatiske helhedsvirkning er noget for-
rykket ved reduktionen af kapellets skranke-
mur. Denne, der oprindelig var ført helt op til 
hvælvet, har udgjort såvel den fysiske som den 
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symbolske markering af skranken eller grænsen 
mellem den timelige eller jordiske verden (un-
derstreget med Tidens skikkelse) og det hinsi-
des. Det tredobbelte gitter tillader dog et blik 
ind i denne sfære, der både er dødens eller gra-
vens rum (med rekvisitterne fra Hans Ahlefeldts 
bisættelse og de afdødes sarkofager og kister) og 
et tempel for den evigtvarende berømmelse, 
som det er illustreret med ord og billeder på 
epitafiet - alt udført til trøst og kundskab for 
senere slægtled.451 

Som konstateret 1996 har epitafiet, der anta-
gelig var nedtaget i forbindelse med kirkens ho-
vedrestaurering 1868-75 (se ndf.) synlige defek-
ter med revnedannelser, dels som følge af jern-
ankrenes rustdannelser, dels som resultat af ikke 
nærmere definerede bevægelser i hele opbygnin-

gen.447 Enkeltheder, bl.a. Catharine Sehesteds 
arm, er repareret med gips. 

Udvalgte detaljer på epitafiet er stafferet som 
en kontrast til det sorte og hvide marmor. Såle-
des er rammen om Anna Rumohrs portræt for-
gyldt ligesom båndene, der udgår herfra og vi-
dereføres i guirlanden af slægtsvåben; endvidere 
piedestalens blomstersnor, kuglerne under obe-
lisken og topstykkets f lamme, mens de flanke-
rende draperier er rødfarvede med guldsnore, 
svarende til de †kalkmalede dekorationer på 
væggen bagved. 

Istandsættelser på »Glorups begravelse« (ar-
ten dog ikke specificeret) er som anført ovf. 
jævnligt nævnt i regnskaberne. Udbedringer af 
selve epitafiet (og portalen) foretoges (som nævnt 
s. 852) 1727, hvor nogle våbener repareredes, 

Fig. 722. Sarkofager nr. 1-4 for Ahlefeldtfamiliens medlemmer. I for- og bagggrunden marmorsarkofager, o. 
1701, for Hans Ahlefeldt og Catharine Sehested, i mel lemgrunden kobbersarkofager for Christian Ahlefeldt (tv.) 
og for Anna R u m o h r (th.), o. 1695 (s. 860). NE fot. 1988. - Sarcophagi nos. 1-4 of members of the Ahlefeldt family. 
Foreground and background, the marble sarcophagi, c. 1701, of Hans Ahlefeldt and Catharine Sehested; middle distance, the 
copper sarcophagi of Christian Ahlefeldt (left) and Anna Rumohr (right), c. 1695. 

55* 
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Fig. 723. Christian Ahlefeldts sarkofag (nr. 1), o. 1695 
(s. 860). NE fot. 1988. - Christian Ahlefeldt's sarco-
phagus (no. 1), c. 1695. 

mens bogstaver og årstal udhuggedes af Peder 
Roy og forgyldtes af Ludvig Andersen, maler 
(tilføjelsen af Anna Rumohrs dødsår?). 1747 til-
føjedes et stykke marmor på det ene portræt 
»uden på siden« (Anna Rumohrs portræt?). 1765 
foretog Herman Jansen en større istandsættelse, 
herunder en reparation og polering af epitafiet.6 

Epitafiet istandsattes 1833 og atter o. 1875 ved 
kapellets grundige renovering, omend der ikke 
redegøres for karakteren af reparationen. Anta-
gelig har hele epitafiet, eller underbygningen 
indtil postamentet, været nedtaget i forbindelse 
med østvinduets genåbning.447 1899 reparerede 
billedhugger Oscar Ernlund tre våbener i kapel-
let.102 Herudover synes grundige istandsættelser 
ikke at være foretaget trods flere eftersyn, senest 
1996 (se ovf.). 

Begravelser: Jacob Madsen Vejle, †24. sept. 1606, 
begr. 1. okt. s.å.; Karen Baggesdatter, hustru til før -
nævnte, †14. maj 1615, vel begravet smst. Drude 
Worm, datter af Peder Worm og Sille Balkenborg (2° 

g .m. Thomas Kingo), begr. 22. maj 1685 i †begra-
velse nr. III,1, antagelig o. 1693 overført hertil, j f r . 
note 424; Karen Sørensdatter Bjørn, mor til Thomas 
Kingo, begr. 21. maj 1688, antagelig o. 1693 overfør t 
hertil; Elisabeth Kingo, søster til førnævnte, begr. 
3. dec. 1690, antagelig o. 1693 overført hertil; Johanne 
Lauritsdatter Lund, †16. maj 1694, begr. 11.juni s.å. 
Sidstnævnte overførtes til Fraugde kirke. Det er dog 
uvist, om dette også gjaldt de tre foregående. (Anna) 
Catharine Sehested, †18. dec. 1670 på Glorup; Hans 
Ahlefeldt, †22. juni 1694 på Glorup; en kgl. bevilling 
af 24. juli 1696 til at overføre begge lig herfra til en 
kirke i Holsten blev ikke benyttet (jfr. s. 849);428 

Christian Ahlefeldt, †16. jan. 1695, midlertidigt bisat 
25. febr. s.å. i S. Petri kirke, København;4 5 2 Anna Ru-
mohr, †12. dec. 1711 på Glorup, begr. 20. maj 1712. 

Sarkofager. I kapellet er placeret fire fo rnemme 
sarkofager for Ahlefeldtfamiliens afdøde med-
lemmer. Christian Ahlefeldts og Anna Rumohrs 
kobberbeklædte kister eller sarkofager står hhv. 
østligst i kapellet, parallelt med epitafiet og m o d 
vest, vinkelret på førnævnte, mens de to ens-
dannede marmorsarkofager for Catharine Sehe-
sted og Hans Ahlefeldt er placeret langs nord-
og sydvæggen. Der vides intet om det nøjagtige 
tilblivelsestidspunkt for de fire sarkofager. Den 
omstændighed, at de to sidstnævnte er af mar-
mor, tyder dog på, at disse først er udført efter 
erhvervelsen af kapellet 1699, måske samtidig 
med kapellets skulpturelle udsmykning o. 1701. 
De to kobberkister, der er forsynede med bære-
hanke, kan meget vel være ældre, dvs. udført til 
den 1695 afdøde Christian Ahlefeldt med en 
samtidig pendant til hans mor - den på dette 
tidspunkt eneste overlevende af familien. Begge 
kunne således være forarbejdet på et tidspunkt, 
da familiens blivende begravelsessted endnu 
ikke var fastlagt. 

1) (Fig. 722-23), muligvis o. 1695. Nært be-
slægtet med arbejder af den i Preetz virkende 
guldsmed Jochim Rese (se ndf.). Christian ab 
Ahlefeld, »som efter en kort, men hæderlig bane 
segnede i graven i livets fagre vår og med sin 
herlige ånd ilede forud for årets langsomme 
gang. Dette herlige væsens dyrebare levninger 
nedlagdes i dette gemme af den utrøstelige m o -
der Anna Rumohr«, *1673 på Glorup, †1695 i 
København i en alder af 21 år, 11 måneder og 10 
dage (Mumme 149-53). 
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Den overdådigt udsmykkede kiste af kobber-
blik med forgyldte og forsølvede beslag af kob-
ber og muligvis tillige af messing er trapezfor-
met af plan og opstalt, 123 (103) cm høj, 
233x104-80 cm i længde og bredde med ind-
adskrånende sider og tresidet, tagformet låg. To 
bærehanke på hver langside og én på hver kort-
side. Kisten hviler på fødder, formet som par-
vist modstillede løver med spillende tunger og 
kugler mellem forpoterne. 

På lågets øverste, vandrette flade er fæstnet et 
støbt krucifiks med kors, hvis vandrette bjælke 
knækker og er ført ned på sidefladerne. Ved 
korsenderne evangelistmedaljoner med navne 
og nummerer ing i reliefversaler: til venstre 
»Mathe(sammenskrevet)vs 1«, øverst »Marcvs 
2«, til højre »Lvcas 3« og nederst »Iohannes 4«. 
Over Kristi hoved skriftbånd med »INRI« i re-
liefversaler. Kristus hænger tungt i de udstrakte 
arme, hovedet hælder mod hans højre skulder, 
og de let bøjede ben er fæstnede med en nagle. 
Lændeklædet er knyttet under navlen og har 
korte snipper til hver side. Under korset et støbt 
dødningehoved over korslagte kranier (jfr. fig. 
730). Over og under krucifikset er cylindriske 

»dåser« med perforerede sider, måske beregnet 
til forbedring af luften med røgelse eller urter.453 

På de ovale låg er tyske og latinske indskrifter 
med personalia, skriftsted (Visd. 8,23) og hyl-
destdigt, signeret af O. Worm (vel Ole Willum-
sen Worm, senere professor); alt er udført i puns-
let kursiv. Kistelågets grater smykkes af vin-
gede, kvindelige hermer med selvstændigt støbte 
hoveder og bladunderkrop. Tilsvarende figurer 
markerer kistens lodrette hjørner (jfr. fig. 729). 

Lågets langsider har under femtakkede kroner 
rækker af alliancevåbener, alle forsynet med 
navne i fordybet kursiv, begyndende ved ho-
vedenden med afdødes eget våben og videreført 
på de to langsider med fem våbener for hhv. de 
mandlige aner i fire led (fraregnet tre par tip-
oldeforældre) på heraldisk højre side, de kvinde-
lige på heraldisk venstre.454 Flankerende skjol-
dene og de to ovf. nævnte evangelistmedaljoner 
ses i alt syv kvindelige dydefigurer, identiske på 
de to respektive langsider, omend ikke placeret 
på samme måde. Begyndende nærmest hoved-
enden er på den vestvendte side vist Retfærd, 
Styrke,455 Enighed, Forsigtighed,456 Kærlighed, 
Tålmod og Håb (jfr. fig. 726a-g). På lågets nord-

Fig. 724. Anna Rumohrs sarkofag (nr. 2), o. 1695 (s. 864). NE fot. 1988. - Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2), c. 
1695. 
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vendte kortside er tysk hyldestvers for afdøde, 
udført i fordybet kursiv, på søndre våbenskjold 
for Ahlefeldt over afdødes navn og en kort reli-
giøs sentens. Langs lågets vandrette og lodrette 
kanter løber borter af fligede blade og blomster. 

Låget er fæstnet til selve sarkofagen med en 
kraftig liste, smykket med støbte kerubhoveder. 
En tilsvarende liste med påsatte bladrosetter føl-
ger underkanten. Langsiderne har i midten kro-
nede våbener for hhv. Ahlefeldt (øst) og Ru-
mohr (vest), indrammet af trompetblæsende 
kvindefigurer (Berømmelsens sindbilleder) samt 
af Styrke og Retfærd, svarende til ovennævnte. 
Fire scener fra Kristi passion udfylder langsider-
nes øvrige flader, i nordvest Bønnen i Getse-
mane,457 i nordøst Korsbæringen, i sydvest Grav-
læggelsen og i sydøst Opstandelsen (fig. 727-
28). Sammenbundne akantusranker indrammer 
scenerne, der foroven flankeres af kransebæ-
rende engle, forneden af kerubhoveder. Hoved-
enden har akantusbladværk, indrammet af stå-
ende engle med palmegrene og kerubhoveder, 
mens fodenden smykkes af den unge adels-
mands portrætrelief, vist i brystbillede med al-
longeparyk og rustning og indsat i en oval ege-
løvssmykket ramme (fig. 712). Herover er 
skriftbånd med tysk vers i fordybet kursiv. 

Kisten bærer spredt staffering i grønt (enkelt-
heder på dyde- og englefigurer, rosetter) og rødt 
(løvernes øjne, flab og tunger) foruden forgyld-

Fig. 725. Endegavl af Anna Rumohrs sarkofag (nr. 2) 
(s. 864). NE fot. 1988. - One end of Anna Rumohr's 
sarcophagus (no. 2). 

ning og forsølvning. En staffering, der måske 
også oprindelig kan have omfattet våbenskjol-
dene, nævnes tidligst 1765. 

Den prægtigt udstyrede kobberkiste repræ-
senterer sammen med sin pendant en begravel-
sesluksus, som i Danmark endnu i 1600'ernes 
sidste tredjedel var forbeholdt et fåtal uden for 
kongehusets snævre kreds.458 Flere og ældre ek-
sempler kendes imidlertid fra slutningen af 
1500'erne i her tugdømmerne. Heraf fremtræder 
en sammenhængende gruppe, udført i 1600'er-
nes anden halvdel for fremtrædende medlem-
mer af den slesvig-holstenske adel og antagelig 
til dels leveret af guldsmede i Preetz og Kiel.459 

Kendetegnende for disse er fastholdelsen af den 
konservative trapezform med tagdannet låg og 
den overdådige figurative og ornamentale ud-
smykning, hvor en række enkeltformer genta-
ges over et t idsrum på mere end 50 år. Visse 
karakteristiske motiver, der ses på de to kister i 
Odense, synes på et tidligt tidspunkt anvendt på 
den forsølvede kobberkiste, udført 1664 af guld-
smeden Jochim Rese fra Preetz til rigsgreve 
Christian Rantzau (S. Laurentius, Itzehoe). Det 
gælder således evangelistmedaljonerne og dyde-
figurerne Klogskab, Enighed, Retfærd og 
Styrke, antagelig udført efter sydtyske (augs-
burgske og nürnbergske) s tøbeforme og genta-
get på en række senere kister.460 De karakteristi-
ske hjørnehermer med friplastiske hoveder gen-
findes som motiv bl.a. på kister i Slesvig d o m -
kirke, Itzehoe og Lütjenburg;461 endvidere på ki-
sterne for Anna Rumohrs svoger og søster, Vin-
cents Hahn (†1680) og Ida Hedvig Rumohr 
(†1681) i Roskilde domkirke.4 6 2 

Reparationer af kisten og dens pendant er o m -
talt 1727 og 1765, da gørtler Johan Adolf Schøl-
ler istandsatte og oppudsede begge. Endvidere 
forsølvedes de to store »platter« (dåserne?), kru-
cifikset og dødningehovedet (på begge?), en del 
sirligt forsølvet løvværk ferniseredes og »nogle 
billeder omkring kisterne illumineredes med 
kulører som de havde været tilforn«, måske vå-
benskjoldene. 1780 reparerede Schøller atter ki-
stebeslagene.6 1833 istandsattes, forsølvedes og 
forgyldtes de to kister, bl.a. med anvendelse af 
guld fra 19 3/4 hollandske dukater, mens de otte 
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Fig. 726a-g. Dydefigurer fra nordside af Anna Rumohrs sarkofag (nr. 2) (s. 864). NE fot. 1988. a. Håbet. b. 
Tålmod. c. Kærlighed. d. Forsigtighed eller Klogskab. e. Enighed. f. Styrke. g. Retfærd. - Virtues on the north 
side of Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2). a. Hope. b. Patience. c. Love. d. Prudence. e. Unity. f. Strength, g. Justice. 

Fig. 727a-b. Relieffer. Detaljer af Anna Rumohrs sarkofag (nr. 2) (s. 865). HJ fot. 1996. a. Bønnen i Getsemane. 
b. Korsbæringen. - Details of Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2). a. The Agony in the Garden. b. The Carrying of the 
Cross. 

Fig. 728a-b. Relieffer. Detaljer af Anna Rumohrs sarkofag (nr. 2) (s. 865). HJ fot. 1996. a. Gravlæggelsen. b. 
Opstandelsen. - Details of Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2). a. The Resurrection. b. The Entombment. 
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Fig. 729. Kvindeherme. Detalje af Anna Rumohrs 
sarkofag (nr. 2) (s. 864). HJ fot. 1996. - Female herm. 
Detail of Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2). 

løver bronzeredes. I alt udbedredes 250 zirater, 
herunder lodning af en due i hånden på en figur 
(Håbet), en t rompe t på en anden(?); desuden 
nyudfør tes et hoved af messing (til h jørnernes 
kvindehermer?) og tre englehoveder. Kisterne 
rengjordes 1861 af August Behrends og atter 
1875 og 1879 sammen med gørtler Grønning.1 0 2 

2) (Fig. 722, 724-30), muligvis o. 1695. Som 
nr. 1 nært beslægtet med arbejder af den i Preetz 
virkende guldsmed Joch im Rese (se ovf.) . Anna 
v Ahlefelt (Ahlefeldt) født R u m o h r i n (Ru-
mohr) , general løj tnantinde og f rue på Glorub 
(Glorup), Cathr inenberg og Annenhof f , *16� 

(1649) på Röest, †170� (1711) (Mumme 153-55). 
Bortset fra en række enkeltheder, hvoraf de 

vigtigste er anfør t ovf. , svarer kisten nøje til nr. 
1 og må forment l ig være udfør t samtidig her-
med . På lågets to »dåser« er med fordybet ku r -
siv tyske indskrifter, på den vestvendte over ho -
vedenden afdødes gravskrif t med personalia, på 
den i øst skriftsted fra 2 T im. 4,7-8. På lågets to 
langsider er anevåbener for Anna R u m o h r s 
slægt: den fædrene til heraldisk høj re (syd), den 
mødrene til heraldisk venstre (nord), idet dog 
alliancevåbnerne indbyrdes er ombyt t e t i fo r -
hold til det gængse, således at kvindevåbnerne 
findes på heraldisk høj re side.463 På lågets korts i -

der ses våben for R u m o h r over afdødes navn og 
en kor t religiøs sentens i fordybet kursiv (vest) 
og spe j lmonogram for Anna R u m o h r (øst).464 

Kistens langsider har scener fra Kristi passion 
som på sarkofag nr. 1, dog er Opstandelsen pla-
ceret nærmest hovedenden, Korsbæringen ved 
fodenden (sydvest og sydøst), o m v e n d t af nr. 1. 
Sarkofagens kortside er i vest smykke t af en 
overdådig roset, dannet af akantusblade og flan-
keret af vingede kvindef igurer og ke rubhove-
der, i øst af relief med Hyrdernes tilbedelse. 

Om sarkofagens staffering, stilistiske place-
ring og senere historie, j f r . ovf. under sarkofag 
nr. 1. 

3) (Fig. 722), o. 1701, antagelig leveret af 
T h o m a s Quel l inus ' værksted (se ndf.) . Cathar i -
na Sehested, datter af Cai Sehested, »senere den 
berømmel ige herre Hans af Ahlefeldts første hu -
stru, som fra jo rdens moder skød forventer en 
salig opstandelse«; *17. febr. 1625, †18. dec. 1670 
(Mumme 148). 

Sort m a r m o r med enkeltheder af hvidligt, 
f l ammet marmor . 246x114 cm, 117 cm høj . Ba-
rokprofi lerede sider med rigt ud fo rmede fod -
og kantlister. På det glatte låg er indfældet kors 
(95x54 cm) i hvidt m a r m o r over latinsk grav-
skrift i fordybede versaler. På den nordvend te 
langside ses våbenskjold for Sehested i mus l in-

Fig. 730. Dødningehoved med korslagte knogler. 
Detalje af lågudsmykning på Anna Rumohrs sarko-
fag (nr. 2) (s. 864). NE fot. 1988. - Skull and cross-
bones. Detail of ornament on the cover of Anna Rumohr's 
sarcophagus (no. 2). 
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Fig. 731-732. *Gravfaner. Fot. 1973 i N M . 731. *Sørgefane fra Ahlefeldts kapel med Hans Ahlefeldts kronede 
spej lmonogram og årstallet 1694 (s. 865). 732. *Frydefane med gravskrift for Hans Ahlefeldt (s. 866). - *Funeral 
banners. 731. *Mourning banner with Hans Ahlefeldt's crowned double monogram, 1694. 732. Banner of joy. 

geskalsprydet kartoucheramme, flankeret af 
brede, knækkede bånd. 

Som anført ovf. må sarkofagen og dens pen-
dant være udført efter kapellets erhvervelse og 
vel samtidig med rummets indretning o. 1701 af 
Quellinus' værksted.465 

Istandsættelser af sarkofagen og dens pendant 
er nævnt 1718, 1747, 1758, 1765 og 1802. 1744 
udførtes til disse to sarkofager voksdugsfuttera-
ler, udskiftet 1765 med måtter.6 1832 fremhæve-
des et særligt behov for reparation af Catharine 
Sehesteds kiste, da gulvet herunder var sun-
ket.380 1861 og 1873-75 repareredes kisterne på 
ny.102 Placeret ved sydmuren. 

4) (Fig. 722, 800), o. 1701, antagelig leveret af 
Thomas Quellinus' værksted i lighed med nr. 3. 
Hans ab Alefeld (Hans Ahlefeldt), kongelig 
dansk, norsk etc. generalløjtnant, herre til Glo-
rup, Catharinenberg og Anhof, *1620 (fejl for 
1624), †22. juni 1694 (Mumme 147f.). 

Kisten er bortset fra indskriften og våben-
skjoldet på sydsiden (for Ahlefeldt) identisk 
med nr. 3. Placeret ved nordmuren. 

*Gravfaner (fig. 711 samt 731-32). Antagelig 
hidrørende fra begravelseshøjtideligheden ved 
Hans Ahlefeldts bisættelse i Svindinge kirke 
1694 eller ophængt i forbindelse med gravkapel-
lets indretning o. 1701 er bevaret to splitfaner for 
ovennævnte, en sort våbenfane eller sørgestan-
dart og en hvid frydefane.466 

1) Dobbelt våbenfane eller sørgestandart af 

sort fløjl med foer af groft hørlærred, frynser 
af forgyldt sølv- og silketråd og broderi i ned-
lagt syning og applikation i samme materia-
ler; 260x165 cm. Dugens udsmykning, der er 
ens på begge sider, viser Hans Ahlefeldts kro-
nede spej lmonogram omgivet af årstallet 1694. 
Omkr ing monogrammet er dekoration af flam-
mer. Langs dugens sider er en tredobbelt frynse. 

1743 betaltes Rasmus Wulff for at male og for-
gylde en af fanerne (nr. 1 eller 2(?)). 1833 istand-
sattes den hvide og den sorte fane, ligesom en 
fanestang blev forlænget.102 O. 1952 blev fa-
nerne nedtaget med henblik på en undersøgelse 
foretaget af Tøjhusmuseet og en forestående kon-
servering. 1975 blev begge, der er meget ned-
brudte af tidens tand, af menighedsrådet som 
depositum overladt til Nationalmuseet (inv.nr. 
D834/1982).467 

Fig. 733. Smedjernsholder for *gravfane i Ahlefeldts 
kapel (s. 866). Henrik Wichmann fot. 1995. -
Wrought-iron holder for *mourning banner in the Ahlefeldt 
chapel. 
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Fig. 734. Kyrasserrustning for Hans Ahlefeldt, o. 
1660 (s. 866). NE fot. 1988. - Hans Ahlefeldt's cuirass, 
c. 1660. 

2) Dobbelt fane af hvid silke (frydefane) med 
foer af groft hørlærred, frynser af sølvtråd samt 
applikation og broderi i nedlagt syning og appli-
kation med kulørt silke og metaltråd. 250x155 
cm. På de to identiske sider er Ahlefeldtvåbenet, 
omgivet af en 24 linjer lang, latinsk gravskrift 
for Hans Ahlefeldt, broderet i versaler (Mumme 
155f.). Heri prises afdøde: 

»Hans legeme sank i jordens moderskød, hans ånd 
steg op til de himmelske boliger, hans berømmelse 
bevaredes for efterverdenen. Hans bedrifter prises af 
konger og fyrster, hvem han gav prøver på sit i farer 
urokkelige m o d (...). Anna af den gamle adelige 
slægt Rumohr , satte i sin dybe bedrøvelse dette 
minde for den elskede ægtemand«. 

Vedr. istandsættelse og bevaringstilstand, j f r . nr. 
1. I Nationalmuseet (inv. nr. D835/1982). 

Begge faner var ophængt på †stænger, hvis 
ender afsluttedes med tilspidsede (metal) orna-
menter. Efter Behrends (fig. 711) at d ø m m e var 
begge kannellerede, bortset fra håndgrebet, og 
stafferede hhv. hvid med forgyldning og sort. 
De to faner hvilede oprindelig på smedejerns-
bøjler (fig. 733), opsat på nord- og sydvæggen 
og formet som oprullede volutter, hvis ender 
afsluttes med tulipanlignende blomster. Tidli-
gere henlagt på loftet over søndre sideskib. 

†Gravfaner. Mumme 156 omtaler 14 små, me-
get medtagne sørgefaner, formentlig de endnu 
1844 bevarede rester af oprindelig 16 anefaner. 
Fanerne, der angiveligt var opsat omkring epita-
fiets anevåben, blev nedtaget 1833 i forbindelse 
med kapellets renovering. 

Officerskyrasserrustning (fig. 734), o. 1660. Jern 
med enkeltheder og underforing af læder og 
lærred. Rustningen omfatter en kyrasserhjelm 
med halvåbent visir med skygge, hjelmkam 
samt rørken (dvs. fatning) til f jerdekoration 
(fig. 804); endvidere ryg med skørt, bryst, ak-
selstykker, arme, handsker, lårtasker fæstnet til 
brystpladens kant samt benskinner, der går ned 
over knæene.468 I stedet for støvler er indføjet to 
underben med sko af jernblik (dog uden skosnu-
der). Spor af forgyldning og bemaling.469 

I modsætning til begravelsesrustninger, ud-
ført specielt til bisættelseshøjtideligheder, er 
denne rustning et autentisk officersharnisk, der 
vel har været båret af Hans Ahlefeldt. En nær 
parallel blev båret af Frederik III i slaget ved N y -
borg, hvor Ahlefeldt selv indlagde sig stor hæ-
der som anfører af højre flanke.470 

Opsat i kapellets nordøsthjørne på træstativ, 
båret af forgyldt smedejernssokkel smykket 
med maske- og bladrankeornamentik (fig. 803). 

Over rustningen er ophængt en samtidig ryt-
terkårde. 

Et antagelig samtidigt og tilhørende standart-
spyd, 235 cm langt, med glat ny stage og mes-
singspids, hvortil er fæstnet f ragment af hvidligt 
stof.471 Rødstafferet. Tidligere (jfr. fig. 711) pla-
ceret ved begravelsesrustningen, nu på Chr i -
stian Ahlefeldts kiste. 
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†EFTERMIDDELALDERLIGT 
GRAVKAPEL 

EBBE M U N K S KAPEL 

Ebbe Munks kapel (fig. 737-42, 743 nr. III,9), senere 
betegnet greve Putbus' (Podebusks) begravelse, var ind-
rettet i nordre sideskibs østligste fag og afskærmet 
mod vest med et *gitter (s. 868). På det tidligere ka-
pels nordvæg sidder stadig epitafiet for lensmand 
Ebbe M u n k til Fjellebro (†1622) og hans hustru, Sid-
sel Høeg (†1648, s. 870). I kapellet var et antal †kister, 
enkelte med †kisteplader (s. 873), der 1834 flyttedes 
til den åbne begravelse nedenunder. Derudover ken-
des fra regnskaber og kirkebøger en række †begravel-
ser, såvel midlertidige som mere permanente (s. 873). 
Om disse gælder dog, at det ofte ikke kan afgøres 
med sikkerhed, i hvilket af de to begravelsesrum, 
disse har været placeret. 

19.juli 1626 henvendte lensmanden (vel Holger 
Rosenkrantz) sig til biskop Hans Mikkelsen om råd 
vedrørende en begravelsesplads, som Sidsel Høeg an-
søgte om at få tildelt.472 27. marts 1627 offentlig-
gjorde kirkeværgen en forordning om kapellet, der 
var placeret i den østre ende af nordre sideskib, 
»strækkende sig i længden fra øst til vest halvtiende 
sjællandske alen (ca. 5,95 m) og i bredde fra koret og 
m o d nord 7 alen og en kvart (ca. 4,53 m)«.473 Kapellet 
har således ligget tæt ved ægteparrets gård (Albani 
Torv 1), som Sidsel Høeg beboede indtil sin død 1648 
(s. 97). Naboe jendommen nærmest domkirkens 
nordøsthjørne, der siden 1626 tilhørte professor ved 
Gymnasiet Svend Pedersen, må imidlertid have 
f rembudt et problem, når det gjaldt lysforholdene i 
kapellet, ikke mindst da professoren 20. juni 1627 an-
søgte om at måtte rette sit hus yderligere 3 alen (ca. 
1,88 m) ind på kirkegården (s. 107). Herved må d o m -
kirkens nordøstligste vindue være blevet omtrent 
blændet. Sidsel Høeg sendte da også omgående bi-
skoppen til professoren for at drøfte sagen om vin-
duet i hendes begravelse,474 men det er uvist, om der 
kom noget ud af klagen. Bygningen blev i hvert fald 
opfør t på det tildelte areal. 1631 fjernede fire karle 
»det Sprinkelwerck och Threwerck« ved Ebbe 
Munks begravelse, måske i forbindelse med istand-
sættelsesarbejder ved det store epitafium(?).6 

Efter Sidsel Høegs død 1648 betegnedes kapellet 
endnu en årrække efter hende, selvom det benyttedes 
af andre, j f r . ndf.475 Hvornår den åbne begravelse 
med tilhørende gravkrypt (eller kun sidstnævnte?) 
erhvervedes af Podebusk(Putbus)-familien er ikke 
klart. Denne betegnelse ses først nævnt 1714,476 men 
ejerskabet kan gå tilbage til det foregående århun-
drede, måske til Henrik Podebusk (†1658), der 21. juli 
s.å. bisattes i domkirken (i kapellet her?).477 Efter de 
nedsatte begravelser i 1600'ernes anden halvdel at 
d ø m m e havde medlemmer af Rosenkrantzfamilien 
også en ti lknytning til kapellet.478 Dette og den til-
hørende krypt beskrives i 1758-fortegneisen (†begra-
velse nr. III,9) under begge ejernavne (Ebbe M u n k og 
Putbus). Den strakte sig fra kirkens udvendige nord-
mur over til muren ved koret. To lemme åbnede for 
nedgangen til den murede begravelse herunder, 6 alen 
på hver led (ca. 3,76x3,76 m) og overdækket med 
krydshvælv. Heri registreredes 1758 en del ligkister. 
Inventarierne i anden halvdel af 1700'erne omtalte to 
nøgler hertil, vel til den øvre og den nedre begra-
velse.479 

1781 afhændede greve Malte Friedrich Putbus be-
gravelsen tillige med sine godser til Joachim Godske 

Fig. 735. Portræt af Ebbe M u n k (s. 870). Detalje af 
epitafium (fig. 740). Henrik Wichmann fot. 1995. -
Portrait of Ebbe Munk. Detail of the wall monument. 
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Fig. 736. Midtparti af *gravgitter, o. 1627 fra Ebbe 
Munks †kapel (s. 868). Nyere fot. i N M . - Centre 
panel of *lattice, c. 1621 from Ebbe Munk's †chapel. 

Moltke.4 8 0 1827-30 understregedes det gentagne 
gange, at både begravelsen og i særlig grad trægitter-
værket omkr ing var brøstfældige og havde reparation 
behov.481 1832 belagde murermester Kornbech begra-
velsen med fliser.102 Kun et par år efter opstod der et 
fornyet behov for istandsættelser, da begravelsen 
valgtes som kapel for de to genfremdragne helgen-
skrin (s. 449), der placeredes m o d østmuren på en 
forhøjning bag et jerngit ter (fig. 566). 1852 beslutte-
des det at rydde krypten for de derværende, i alt 10 
kister, der angiveligt var i en sådan tilstand, at de ikke 
længere kunne blive stående.261 En enkelt af de til-
hørende kisteplader blev dog bevaret, mens andre 
kun kendes gennem afskrifter, se ndf. 

I forbindelse med Herholdts restaurering nedtoges 
gitterværket, ligesom podiet med helgenskrinene 
fjernedes. Fra 1875 oprandt en ny æra for kapellet, der 
siden som en del af den genskabte middelalderlige 
krypt skulle r u m m e gravene og mindesmærkerne for 
kong Hans og hans nærmeste slægt (s. 723). 

*Gitter (fig. 736, 738, 805-06), o. 1627, endnu 
præget af senrenæssancens ornamentik i m o d -
sætning til det samtidige epitafium (se ndf.). 

Gitteret, der har udfyldt hele sideskibets bredde, 
består af tre fag; heraf har det midterste dobbelt-
dør, mens siderne har haft †fyldinger, indsat i 
den nederste del af åbningerne, således at der 
foroven har været et indblik til kapellet.482 Fa-
gene indrammes af joniske frisøjler med pryd-
bælter, smykket af kerubhoveder, alt på høje 
postamenter med diamantbosser og beslagværk. 
Bag søjlerne er smalle rundbuefyldinger, indsat i 
rundbuefelter med kannellerede pilastre og be-
slagværkssmykkede svikler. Over en rigtprofi-
leret kronfrise med maskehovedprydede bøjler 
er for hvert fag en topgavl, den midterste smyk-
ket med Ebbe Munks og Sidsel Høegs våben. 
Våbenet er indfattet i fladoval ramme med rulle-
værk og flankeret af kartoucher med oprullede 
volutter, beslagværk, engle- og løvemasker. Et 
postament over dobbeltvåbenet har sandsynlig-
vis båret en †figur.483 Sidegavlene har tilsynela-
dende været ornamentalt udsmykkede.4 8 4 Dør -
fløjene, hvis smedede bukkehornsbeslag er be-
varet, gennembrydes foroven af gitterværk, 
dannet af slanke balustersøjler under trekant-
gavl, og har forneden blindarkade. 

Gitterets billedskærerarbejde er præget af 
kvalitet, men forekommer påfaldende konser-
vativt i forhold til det formodede udførelsestids-
punkt. 

Spredt forgyldning og staffering i rød og 
grøn laserende farve på udvalgte enkeltheder. 
Topfrisen bærer en indskrift i gylden fraktur på 
sort grund med kunstfærdigt udformede initia-
ler. Over midtpartiets dobbeltdør: »Haffuer Er-
lig oc Welbyrdig Mand salig Ebbe Munck til 
Fiellebro oc Hans Kiere Hustru Erlig oc Wel-
byrdig Fru Siedtzel H ø g her inden for Dieres 
Begraffuelse oc Huillested«. Over sideindgan-
gene skriftsteder; i nord: »De Retvise Bliffuer 
borttagne fra Ulyck og de som Haffue vandret 
retteligen kom(m)er til Ro oc huile i Deris 
herbe(rg.) Esa:56«; i syd: »De Retferdiges Siæle 
ere i Guds Hand oc Der skal ingen Pine Røre 
ved Dem(.) Vis:bog 36«.485 

Fig. 737. Nordre sideskib, set m o d øst hen imod 
Ebbe Munks †kapel. Henrik Wichmann fot. 1996. -
Interior of the north side-aisle, looking east towards Ebbe 
Munk's †chapel. 
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Gitteret er tidligst nævnt 1631, da fire mænd 
fjernede det, måske ved epitafiets opsætning (se 
ovf.). 1827 karakteriseredes det som så brøstfæl-
digt, at dets zirater var ved at styrte ned.102 Men 
det synes først endeligt nedtaget i forbindelse 
med kirkens store istandsættelse 1868-75. På 
Worsaaes anmodning blev det 1879 overført til 
Oldnordisk Museum (NM, uden inv.nr.).486 

Epitafium (fig. 739-42, 807), opsat 1627 ifølge 
malet påskrift. Eb(b)e Mvnch (Munk) til Fiele-
bro (Fjellebro), *9. aug. 1551 på Fjellebro, søn af 
Eb(b)e Mvnch og Kirstine Wiffert, †18. juli 1622 
smst. Hans efterladte hustru, Sitzel Høg (Sidsel 
Høeg) til Stensgaard, datter af Styge (Stygge) 
Høg til Wang (Vang) og Ane Wlfstand (Ulfs-
tand). Sidsel Høeg bekostede grav og hvilested 
samt lod epitafiet opsætte 1627. »Siden er hun 
hensofvet wdi Her(r)en Anno � (1648)« (Bir-
cherod, Monumenta nr. X X ; Resen, Fyn 98; 
Mumme 246f.). 

Epitafiet er udført af sandsten med enkelthe-
der i rødf lammet og sort marmor samt gråsort 

Fig. 738. Detalje af *gravgitter, o. 1627, fra Ebbe 
Munks †kapel (s. 868). Tegning af Vilh. Petersen 
1873. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Detail of *lattice, c. 
1621, from Ebbe Munk's †chapel. 

Fig. 739. Epitafium for Ebbe Munk . Tegning 1872 af 
J. D. Herholdt . Detalje af fig. 564. - Wall monument of 
Ebbe Munk. 

skifer (i storfelt). Arkitektonisk opbygget i tre 
dele med storstykke, top- og hængestykke. 
Storfeltet, der flankeres af korintiske søjler, er 
udfyldt af en blank plade, der tilsyneladende al-
drig har været udsmykket eller forsynet med 
indskrift.487 Ebbe Munk og Sidsel Høeg knæler 
på det udkragede postament med knæene hvi-
lende på kvastebehængte puder på volutsmyk-
kede fodskamler. Han er iklædt harnisk med pi-
bekrave og har tilbagestrøget hår og tilspidset 
fuldskæg; hun har sort folderig kjole med op-
stående hvid krave og hovedet tildækket af en-
kelin. Begge lægger hænderne sammen i an-
dagt. På storstykkets sidefelter er på hver side 
ophængte dobbeltbånd med ægteparrets anevå-
ben: på heraldisk højre side for Ebbe M u n k og 
på den modstående side for Sidsel Høeg.4 8 8 

Imellem båndene er frugtsnore med æbler, pæ-
rer og drueklaser, ophængt om halsen på kerub-
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Fig. 740. Epitafium, 1627, for lensmand Ebbe Munk (†1622) og hustru, Sidsel Høeg 
(†1648) (s. 870). NE fot. 1988. - Wall monument, 1627, for Lord Lieutenant Ebbe Munk (†1622) 
and his wife, Sidsel Høeg (†1648). 
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hoved. Sidevingerne er trukket ud i flade volut-
ter med nedhængende frugtklaser og danner po-
stament for to kvindelige dydefigurer med halv-
langt, lokket hår og draperede gevandter; til 
venstre Troen med korsstav og opslået bog, til 
højre Håbet med anker og due. Storstykkets 
bjælkeværk har malet indskriftfrise (se ndf.). 
Flankeret af korintiske frisøjler er i topstykket 
vist D o m m e d a g med fremhævet Helvedgab til 
højre over for skaren af de frelste i relieffets ven-
stre side.489 Foran søjlerne står på konsoller to 
putti, blæsende i k rumhorn (basuner). På hver 
side af topstykket hviler på de nedre partier af en 
knækket trekantgavl to kvinder (dyder eller per-
sonifikationer?), iklædt folderige gevandter, dog 
med blottet overkrop. Kvinden til højre har op-
advendt ansigt med smertefuldt udtryk og synes 
at vride hænderne i gru, mens pendanten til ven-
stre fatter om en bog og ligeledes vender blikket 
opad. Over topfeltet er på bjælkeværkets frise 
frakturindskrift (se ndf.) med hentydning til 
topfeltets relief. Topgavl med brudt segment-
gavl, hvorimellem kugleformet postament med 
svagt fordybet versalindskrift med hentydning 
til det viste motiv, se ndf. Den opstandne Kri-
stus står med løftet højre hånd i velsignelse og 

Fig. 741. Kerubhoved. Detalje af Ebbe Munks epita-
fium (fig. 740) (s. 872). Henrik Wichmann fot. 1995. 
- Cherub's head. Detail of Ebbe Munk's wall monument. 

Fig. 742. Dommedag . Detalje af topstykke fra Ebbe 
Munks epitafium (fig. 740, s. 872). Henrik Wich-
mann fot. 1995. - The Last Judgement. Detail of the top 
pice of Ebbe Munk's wall monument. 

venstre hånd foldet om en (nu forsvundet) kors-
stav eller sejrsfane (fig. 739, 807). Nedenfor ses 
ved graven de liggende vagter, der begge i mi-
mik og gestus demonstrerer deres forundring. 
Yderst på gesimsen står to dydefigurer, til højre 
Styrken med hjelm og søjler, hhv. ved højre fod 
og på venstre skulder. Til venstre Mådeholdet 
med kugleformet krukke i venstre arm og kar(?) 
i højre. 

Postamentfeltet har mellem dobbelte, skæl-
belagte konsoller indskriftfelt med personalia, 
flankeret af kartoucher med kugleformede led 
som antydning af bruskværk. Tilsvarende, enkle 
bruskværkskartoucher udgør hængestykkets 
nedre del og danner samtidig indramning om 
skriftfelt med svagt fordybede versaler. To putti 
med palmekviste er anbragt mellem hængestyk-
kets konsoller og sekunderes af fire kerubhove-
der på hængestykkets nedre del. Alle har karak-
teristiske høje pander, udstående, vidt opspilede 
øjne, tykke læber samt basunkinder med smile-
huller og hagekløft. Håret har proptrækkerkrøl-
ler i panden og ved ørerne (fig. 741). 
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Spredt forgyldning på detaljer og ornamen-
tale led, foruden bemaling i hvid, grå, sort, 
brun, grøn og karnationsfarve. En række af de 
arkitektoniske led er bemalede, så de illuderer 
rødflammet marmor (postament under storfelt) 
eller relieffer (palmetfrise under det knælende 
ægtepar, perlesnor under storstykke). Indskrift-
felterne har gylden fraktur (stor- og topstykkets 
friser) eller versaler på sort bund (postamentfelt, 
topgavl og hængestykke), heraf er de to sidst-
nævnte indskrifter svagt fordybede. I posta-
mentfeltet er ud over personalia fire skriftsteder: 
Åb. 14,14 (hængestykke) og 2,10 (storstykkets 
frise); endvidere Åb. 20,12 (topstykkets frise) og 
Joh. 11,25 (topstykkets gavl). 

Epitafiet blev angiveligt opsat 1627. Det er 
ikke klart, hvorvidt det fra første færd var an-
bragt på nordvæggen, hvor det tidligst med sik-
kerhed er nævnt 1844 (Mumme).490 Med denne 
placering har det været nødvendigt at udhugge 
østmurens skjoldbue. 1875 istandsattes epitafiet 
med stukarbejde, forgyldning og oliemaling. 
Ved samme lejlighed nyopsat foran en u d m u -
ring ved nordvæggen, der vel er tilføjet samti-
dig. 1895 repareret af Oscar Ernlund.102 Atter 
istandsat o. 1960, ved hvilken lejlighed storstyk-
kets plade udskiftedes.491 

Placeret i nordre sideskibs 1. fag, på vange øst 
for vindue. 

Begravelser: Ebbe Munk , †18.juli 1622; Sidsel 
Høeg, †8. aug. 1648; Jørgen Rosenkrantz, †2. sept. 
1657, begr. 30. juni 1658492 (†kisteplade nr. 1); mul ig-
vis Henrik Podebusk, †30. juni 1658, bisat 21. juli s.å. 
her(?);493 Kirstine Rosenkrantz, †19. sept. 1678, begr. 
10. nov. s.å. (†kisteplade nr. 2); Anne Gøye, nedsat 
midlertidigt 24. febr. 1681, hvor liget stod i 17 måne-
der før det overførtes til Sorø (DK Sorø 103);494 Ebbe 
Rosenkrantz, †3. april 1683 (†kisteplade nr. 3); amt-
mand (Ulrik) Kaas' hustrus datter og amtmandens 
frue, nedsat her hhv. 11. jan. og 20. juni 1703; bisp-
inde Lodberg (Johanne Jacobsdatter Eilertz), begr. 
23. febr. 1714; Jørgen Karstens' kæreste (Catharina 
Magdalena Lund), midlertidigt bisat her 30. juli 1715 
(jfr. s. 878); biskop Muus (Christian Sørensen Muus), 
midlertidigt bisat her 31. dec. 1717 (jfr. s. 905); kan-
celliråd Christian Lassens frue, begr. 4. apr. 1719; by-
skriver Christen Jacobsen Morsing, nedsat 18. apr. 

1719; oberst Bibou, begr. 6. april 1720 (†kisteplade nr. 
4); f røken Qui tzow, nedsat 19.juli 1726; etatsråd Ze-
pelin, begr. 20. juni 1727; biskop Ramus ' frue (Sophia 
Hansdatter Seidelin), begr. 25. aug. 1741 (jfr. dog s. 
902); etatsråd Billes (Henrik Bille-Brahe) barn, begr. 
19. juli 1745; etatsråd Billes hustru (Christiane Gre-
gersdatter Juel), †27. juli 1745, begr. 31. juli s.å.; kan-
celliråd Billes frue (Mette Johanne Arenfeldt), begr. 
24. dec. 1762. 

†Kister. Ifølge DaAtlas VI, 595 fandtes i Ebbe 
Munks begravelse seks kister, hvoraf indholdet 
af fire opregnedes. Ifølge Vedel Simonsen, Sam-
linger og Mumme var dog kun to af disse for-
synede med indskrifter. I gravkrypten nævnede 
DaAtlas »fem Liig af de Putbuscher«; ingen af 
kisterne havde dog indskrifter. 1834 overflytte-
des de sidstnævnte kister til kapellet, hvor der 
dog ifølge Mumme 247 kun var 10 i alt. Samtlige 
kister fjernedes 1852, j f r . ovf. 

†Kisteplader: 1) Jørgen Rosenkrantz til Vin-
dinge, *30. juni 1634 i Odense, søn af Gunde 
Rosenkrantz og Pernille Rosenkrantz, såret 
26. aug. 1657 i slaget ved Frederiksodde og 
†2. sept. s.å. i Middelfart (DaAtlas VI, 595; 
Mumme 248). Indskriftens præcise ordlyd ken-
des ikke. Pladen fandtes ikke længere 1844. 

2) Kirstine Rosencrandtz (Rosenkrantz), 
*18. okt. 1625 i Skåne på sin fædrene gård, 
Ørup , g .m. Ebbe Rosencrandtz (Rosenkrantz) 
til Brangstrup (Bramstrup, Nør re Lyndelse 
sogn, Åsum hrd. , Odense amt), †19. sept. 1678 
(DaAtlas VI, 595; Mumme 247). Ved fjernelsen af 
kisten 1852 bemærkedes ligheden mellem denne 
og en anden unavngiven (vel Ebbe Rosen-
krantz') med hensyn til nogle små »Metal-Lug-
ninger« (vel søm) på læderbetrækket og jernbe-
slagets form på hanken.261 Endnu bevaret 1844. 

3) Ebbe Rosenkrantz til Bramstrup, søn af 
Holger Rosenkrantz til Glimminge og Lene 
Gyldenstjerne, †3. april 1683 (jfr. DaAtlas VI, 
505; Mumme 248). Indskriftens præcise ordlyd 
kendes ikke. Pladen fandtes ikke længere 1844. 

4) Hans Hinrich Bibou, oberst, †7. marts 1720 
i sin alders 67. år (Mumme 247f.). Tysk grav-
skrift, der endnu fandtes 1844. 
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EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER 
NOTER s. 957. 

I indledningen er generelt gjort rede for de mange 
begravelser, der fandt sted i domkirken efter refor-
mationen og navnlig fra perioden efter 1618. På 
samme måde som stolestadernes gruppering (s. 
581ff.) giver placeringen og udformningen af de en-
kelte begravelser et værdifuldt indtryk af sognets so-
ciale hierarki. 

Som anført s. 701 hørte koret til de foretrukne og 
samtidig dyreste begravelsessteder ved siden af midt-
skibet og sideskibenes tre østligste fag. I koret var 
allerede fra 1580'erne etableret et antal murede be-
gravelser i forbindelse med kryptens nedrivning og 
korgulvets sænkning. Hertil k o m en større begravel-
seskælder i korets fulde bredde, placeret længst m o d 
øst med to vinduesfag i kirkens østmur og betegnet 
Kirkens store begravelse. 

I forbindelse med kirkens store istandsættelse o. 
1750 synes begravelserne i koret kun i mindre o m -
fang at være blevet berørt ud over løbende istandsæt-
telser. For de øvrige begravelser i kirken betød m o -

derniseringen imidlertid en gennemgribende renove-
ring. Som fremhævet af Magistraten i redegørelsen af 
3. maj 1752 for det udførte arbejde (s. 708) søgte man 
at bevare de i jordbegravelserne fundne knogler, 
»saavidt de underste Mands- og Fruentimmer-Stole 
strækker sig«, ved at nedgrave dem i eller ved de 
nærved placerede murede begravelser. For disse gjaldt, 
at man »af Fornødenhed have maattet aabne og ren-
gjøre (dem) for at faa Gulvet i Vaterpas, have haft 
smaa Benkister ved Haanden og derudi nøje forvaret 
de Ben, som derudi forefandtes, saa at alle Ting saale-
des er bleven behandlet, at Ingen derpaa med skjellig 
Føje kan have Noge t at sige«. 1753 repareredes ikke 
mindre end 45 begravelser af tømrermester Truels 
Lund. Parallelt med kassationen af en lang række 
gravsten blev adskillige private begravelser ved denne 
lejlighed lagt ind under kirken. I et par af de største, 
offentlige gravkrypter samledes en mængde kister, 
hidflyttet fra andre steder i kirken, således i begravel-
serne i midtskibets 4. fag (Mumme 244, 265). Endnu 

Fig. 743. Oversigtsplan med omtrentl ig angivelse af placeringen af †eftermiddelalderlige begravelser i o m -
råderne I -X (s. 875f f ) . Tegning MN 1996 efter fig. 294. - Survey plan with the approximate indication of the place of 
†post-medieval funerals in the areas I-X. 
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1761 averterede man i de Berlingske aviser efter ejer-
mænd til ældre, endnu ikke tømte begravelser.6 

I de sidste årtier af 1700-tallet aftog antallet af be-
gravelser i kirken. Samtidig indledte man en opfyld-
ning af ældre grave. Som fastslået 1804 i en indbe-
retning fra Odense byfoged blev der på hans tid me-
get sjældent begravet lig i byens kirker, og når det 
skete, drog man omsorg for, at gravstedet straks blev 
fyldt og pålagt med sten for at forebygge stank. End-
videre nævnede han, at der i de seneste seks år al-
lerede var opfyldt omtrent 30 begravelser.495 

Forordningen af 22. februar 1805 markerede en de-
finitiv afslutning på indretningen af nye gravsteder i 
kirken og tillod kun nedsættelse i arvebegravelser af 
balsamerede lig, som forinden havde henstået to år i 
et kapel. I månederne umiddelbart efter forordningen 
var der hektisk aktivitet i kirken. I alt fyldtes 24 grave 
med jord , afgravet af kirkegårdens »anden del«.6 Ved 
provstesynet 1818 advarede man dog m o d at bruge 
jordfy ld på grund af fugtproblemer og anbefalede i 
stedet en t i lmuring af de hvælvede begravelser, 
»hvorpaa da Gulvet kan lægges uden derefter at 
synke«.496 Endnu fandtes dog i anden halvdel af 
1800'erne adskillige kister tilbage, der i løbet af de 
følgende årtier blev nedgravet på kirkegården. 1852 
undersøgte kantor M u m m e og historikeren C. Palu-
dan-Müller et antal kister, der på grund af deres for-
faldne tilstand anbefaledes nedgravet, heriblandt 10 
kister fra krypten under Ebbe Munks kapel (jfr. s. 
868), to fra den store østlige begravelseskælder under 
kirkens alter (s. 885) og to fra nordre sideskibs 
østende (fra kældergangen lige til højre for trappen 
(til førnævnte begravelse) og fra den inderste, util-
gængelige begravelse).497 

Ved Herholdts restaurering o. 1870 videreførtes 
oprydningen blandt kisterne. Retableringen af den 
middelalderlige krypt betød en sløjfning af de efter-
middelalderlige begravelser under det hidtidige kor-
gulv. Fra kirkens store begravelse i midtskibets 1. fag 
(†begravelse nr. III,1) blev således udflyttet et større 
antal kister, der 1873 nedgravedes på kirkegården i en 
lang grav, parallelt med Læseforeningens hus og øst 
for Benzons m o n u m e n t (s. 926). Fra de øvrige be-
gravelser i koret, hvor ligene synes nedlagt i muldbe-
gravelser, samledes benene i den store gravhvælving 
under trappen op til det nuværende kor (jfr. begra-
velse nr. 2 og †begravelse nr. IV,2a).498 Et antal plader 
fra disse kister er dog bevaret. Hovedpar ten blev 1906 
samlet og opsat på træplader i krypten sammen med 
enkelte plader fra de 1905 af Nationalmuseet under-
søgte kister fra krypten under Valkendorfs kapel. An-
dre plader opbevares på Møntergården, Odense, jfr . 
kisteplader, mærket *.236 

Senere udgravninger i kirkegulvet i forbindelse 
med såvel varmeinstallationer som med C. G. Schultz' 
undersøgelser 1946-47 har ikke bragt nye oplysninger 

om de ældre begravelser. Ved en udgravning 1993 på 
domkirkens nordside påvistes dog dele af en begra-
velse i †våbenhuset. 

Hovedkilderne til beskrivelsen af de eftermiddelal-
derlige begravelser er som nævnt s. 699 de to for-
tegnelser fra 1758 og 1777 (1758-listen og 1777-listen), 
udarbejdede efter den gennemgribende modernise-
ring i 1700'ernes midte og beregnet som supplement 
til et nu forsvundet gravkort, tilvejebragt 1753 af 
borgmester Martfelt . Foruden de to udførlige beskri-
velser kendes supplerende notater til disse i tre versio-
ner, efter indholdet at d ø m m e nedfældet inden for 
t idsrummet 1763-o. 1770.499 Til sin beskrivelse af 
domkirken 1844 havde Mumme som nævnt s. 699 ad-
gang til en omfangsrig, men nu ligeledes tabt begra-
velsesprotokol fra 1766 (Mumme 118), hvis oplysnin-
ger er inddraget i hans redegørelse. Også Vedel Si-
monsen, Samlinger har antagelig kendt denne eller en 
tilsvarende fortegnelse. 

På grundlag af dette materiale er rekonstrueret en 
plan (fig. 743), hvor den omtrentl ige placering af de 
respektive begravelser er angivet. Planen og den ef-
terfølgende beskrivelse følger nummerer ingen fra de 
to lister (og det tabte gravkort): I. Koret (ved sydsi-
den, nr. 1-5; ved nordsiden, nr. 6-10). II. Gangen ved 
koret på den søndre side (nr. 1-8). Heraf er krypten un-
der Ahlefeldts kapel, den såkaldte Glorupbegravelse 
(nr. 1) behandlet særskilt s. 847. III. Gangen ved koret 
på den nordre side. Ved siden imod og under koret (nr. 1-8). 
Imod nordsiden eller kirkens mur (nr. 9-15). Af disse er 
krypterne i og under Ebbe Munks kapel, den såkaldte 
Podebusks (Putbus') begravelse (nr. 9) samt kryp-
terne i og under Valkendorfs kapel, den såkaldte Hen-
ning Walchendorphs begravelse (nr. 14) beskrevet s. 
873 og 836f. IV. Gangen fra den lille nordre kirkedør, 
forbi koret og over til konsistoriedøren (jfr. fig. 294, E,4 
og 5) (nr. 1-7). V. Den store gang mellem de lange mands-
og kvindestole (nr. 1-2). VI. Under de lange mandsstole 
(nr. 1-12.). VII. Under de lange kvindestole (nr. 1-12). 
VIII. Den lille gang under de korte mandsstole (nr. 1-13). 
IX. Den lille gang under de korte kvindestole (nr. 1-13). 
X. Diverse begravelser i †våbenhus og tårnrum samt i nor-
dre sideskibs vestligste fag (nr. 1-4). 

Foruden de ovennævnte fortegnelser kendes fra 
kirkens regnskaber m.v. en række oplysninger om 
begravelser, der dog kun anføres her, når der samti-
dig er oplysning om konkrete begravelsessteder, ki-
ster eller kisteplader. Endvidere er med udgangs-
punkt i registreringen af gravsten i Bircherod, Monu-
menta forsøgsvis antydet placeringen af en række be-
gravelser ud fra en formodning om gravens placering 
i umiddelbar nærhed af gravstenen. Navnlig mht . de 
talrige begravelser i søndre sideskibs østligste fag 
turde formodningerne kunne underbygges af de af-
dødes nære indbyrdes slægtsforbindelser (familierne 
Seeblad, Bager, Landorph og Bircherod). 

56* 
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Under de enkelte begravelser omtales deres ud-
formning (muret eller jordgrav) , for så vidt dette er 
angivet i de foreliggende lister; endvidere dimensio-
nerne, hvor målangivelserne i øst-vestgående retning 
betegnes som længde, i nord-sydgående som bredde; 
endelig placeringen, ikke mindst i relation til eventu-
elle gravminder (epitafium, gravsten). Hovedparten 
af begravelserne må formodes at have været utilgæn-
gelige eller »lukkede«, dvs. der har kun været adgang 
ved opbrydning af gulvet og fjernelse af fliser eller 
gravsten. Et mindre antal har dog været »åbne«, såle-
des at adgangsvejen via en lem eller luge i gulvet har 
været umiddelbar tilgængelig. Efter beskrivelsen af 
gravene følger ejerhistorien, for så vidt den kendes, 
og der redegøres i kronologisk rækkefølge for be-
gravelser på stedet. Begravelsesdatoer (begr.) for 
t idsrummet 1699-o. 1805 bygger, når ikke andet er 
anført , på Kirkebøger, suppleret med Chr. Brandts til-
føjelser for 1658-98 (s. 700). Endelig beskrives de til-
hørende kister, kisteplader og -beslag samt eventuelt 
begravelsesudstyr. 

( † ) E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 
B E G R A V E L S E R 

1) (Fig. 90 og 743, nr. IV,2). Krypten, hvis nord-
væg udgøres af den middelalderlige strækmur i 
mellembygningens tårnarkade (s. 262 med fig. 
186) dækkes af et nord-sydgående tøndehvælv 
og står med hvidtede vægge. Rummets vestlige 
del optages af en rekonstrueret (1947) frådstens-
mur, og halvdelen af kryptens østvæg gennem-
brydes af en oprindelig kurvehanksbuet dør til 
begravelse nr. 2. 

Krypten er formentlig identisk med den i for-
tegnelserne af 1758 og 1777 omtalte begravelse 
nr. IV,2, betegnet Kirkens begravelse (Mumme 
244). Den var beskrevet som muret med kugle-
hvælv; 3¼ alen lang, 3½ alen bred (2,04x2,19 m). 
Placeringen var mellem de lange kvindestole og 
brystværket for koret (korskranken), mens åb-
ningen lå på linje med foden af de lange kvin-
destole. Jfr. †gravsten nr. 87. 

†Begravelser: Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger blev 
her nedsat ligene af Jens Pedersen, †1707 og hustru 
Maren Larsen, †1707. 

2) (Fig. 90 og 743, IV,2a). Det uregelmæssige, 
firkantede rum med grathvælv og hvidtede 
vægge ligger umiddelbart øst for begravelse nr. 

1 og er i lighed med denne gjort tilgængeligt i 
forbindelse med fremdragelsen af rester af f råd-
stenskirkens krypt (s. 348). Ved denne lejlighed 
fjernedes hovedparten af et yngre gulv af 
Ølandsfliser, som delvis er bevaret inden for den 
dør, som indsattes til korkrypten 1947. 

Krypten er formentlig identisk med den i de 
førnævnte fortegnelser omtalte begravelse nr. 
LV,2a, ligeledes betegnet Kirkens begravelse (Mum-
me 244). Beskrevet som nyopmuret , med kugle-
hvælv og formet som en uregelmæssig firkant, 
4½ (5½) alen lang, 6 alen bred (2,82 (3,45)x3,76m). 
Placeret under korskranken, i øst stødende m o d 
†begravelse nr. I,9-10, i nord til den store kor-
pille, i syd til midten af korgangen. 

Antagelig indrettet i forbindelse med kirkens 
istandsættelse o. 1750, tidligst nævnt 1758. 

†Kister: Efter 1753 indsat 31 store og små kister fra 
kirkens store †begravelse (nr. III,1). Ved kryptens re-
tablering fra 1873 blev ben fra begravelserne under 
koret samlet og placeret her.498 

3) (Fig. 90, 568, 604 og 743, IV, 4a). Det firkan-
tede rum, som ligger syd for begravelse nr. 2, 
svarer i hovedtræk til udformningen af denne. 
Det dækkes af grathvælv og har hvidtede vægge 
samt et nyere gulv af Ølandsfliser, der var ta-
get op i forbindelse med udgravningerne 1946-
47. Herefter indsattes en firkantet dør til kor-
krypten, svarende til indgangen mod nord, jfr . 
fig. 160. I kryptens vestvæg ses en blændet kur -
vehanksbuet dør til en nu utilgængelig grav-
krypt. 

Formentlig identisk med †begravelse nr. 
LV,4a, tilhørende kirken og vel nyindrettet o. 
1750 som de to førnævnte (Mumme 244). Be-
skrevet som ny og muret med krydshvælv; 4 
alen lang, 6 alen bred (2,51x3,76 m).500 Åbning 
til gang fra nr. LV,4; under korskranken, i øst 
stødende op til I,3, i nord til IV,2 og i syd til 
korets sidste pille. 

Tidligst nævnt 1758. I begravelsen er i nyere 
tid placeret fire kister, j fr . s. 715, 744, 840 og 
843. 

†Kister. 1758 og 1777 er omtalt plads til seks kister. 
1784 overførtes fra kirkens store begravelser 15 kister 
hertil, j f r . ovf. 
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Fig. 744-45. *Kisteplader nr. 1-2. Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. 744. *Kisteplade nr. 1 
for Catharina Magdalena Lund (†1715) (s. 878). 745. *Kisteplade nr. 2 for stiftsprovst Jørgen Jørgensen Karstens 
(†1717) (s. 878). - *Coffin plates no. 1-2. 744. *Coffin plate no. 1 for Catharina Magdalena Lund (†1715). 745. *Coffin 
plate no. 2 for Archdeacon Jørgen Jørgensen Karstens. (†1717). 

† E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 
B E G R A V E L S E R 

I. Koret. 
(Midtskibets tre østligste fag) 

1) (Fig. 743, nr. I,1). Borggreve Christoph von 
Dohnas begravelse (Mumme 131). Jfr. epitafium 
nr. 2, gravsten nr. 8, †gravsten nr. 22. Muret , 
med krydshvælv, hvorover fire bjælker; 5/6 alen 
lang, 5 alen 3 kvarter bred (3,45x3,61 m). I ko-
rets sydside, anført som nr. 1, ved pille (c1), 
hvorpå det tilhørende epitafium findes. Mod 
sydøst grænsende til Glorupbegravelsen (s. 
847), og »under det öwerste afsatz i Choret med 
den anden ende« (vel alterpodiet); mod søndre 
sideskib var et jernvindue. En nedgang med to 
trin fra knæfaldet ved alteret, placeret foran 
gravstenen (nr. 8, tidligere †gravsten nr. 22) i 

samme linje som sten over borgmester Rosen-
vinge og professor Landorph (gravsten nr. 16, 
†gravsten nr. 88). 1786 bekostedes nye bjælker 
til begravelsen. 

Von Dohna fik 22.juli 1584 en standsmæssig 
begravelse i Odense, der var bekostet af kon-
gen.501 Hvorvidt dette også gjaldt for indretnin-
gen af den murede begravelse, eller om denne 
bekostedes af hans yngre bror, Fabian von 
Dohna i lighed med det store vægepitafium, er 
ikke klart. 

Jacob Bircherod noterede før 1737, at byens 
præster havde fået graven overladt »for intet, 
saa at Borggrevens og Præstens Ligkiste staae 
nu sammen«.5 0 2 Det drejer sig sandsynligvis om 
denne begravelse, som kirkeværgen 1713 lod 
åbne i koret, idet præsten ville købe den.6 I be-
gravelsen nedsattes kister for medlemmer af fa-
milierne Karstens og Bloch. Således anførtes det 
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Fig. 746. *Kisteplade nr. 3 for stiftsprovst Mathias 
Andersen Bloch (†1729) (s. 878). Møntergården, 
Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin plate 
no. 3 for Archdeacon Mathias Andersen Bloch (†1729). 

bl.a. i kirkebogen 1789, at j o m f r u Bloch begra-
vedes i koret i grev Dohnas begravelse, hvor 
hendes familie lå. I forbindelse med begravelser-
nes tømning ved kryptens genskabelse bemær-
kedes det på samme måde, at de tilbageblevne 
kister ingen forbindelse havde med borggre-
ven.498 Kisternes indhold blev sammen med ben 
fra de øvrige begravelser i koret nedlagt i be-
gravelsen vest for krypten. Vedr. de bevarede 
kisteplader, j f r . ndf. 

Begravelser: Chris toph von Dohna, †4. juli 1584, 
begr. 22. juli s.å.; Catharina Magdalena Lund, †8. juli 
1715, begr. 30. juli s.å. og midlertidigt nedsat i Pode-
busks begravelse (s. 867), 1717-18 overført hertil † k i -
steplade nr. 1); Anders, søn af stiftsprovst Mathias 
Andersen Bloch, begr. 12. dec. 1718 i familiens be-
gravelse i koret (vel her); stiftsprovst Jørgen Jørgen-
sen Karstens, †23. juni 1717, begr. 12. juli s.å. i koret 
ved den højre side m o d skriftestolen †kis teplade nr. 
2); Mathias Andersen Blochs søn, nedsat her 16. nov. 
1725; stiftsprovst Mathias Andersen Bloch, †27. nov. 
1729, begr. 5. dec. s.å. †kis teplade nr. 3); Sille Jør -
gensdatter Karstens, †14. nov. 1765, begr. 22. nov. 

s.å. ved højre side under communionssædet (dvs. 
skriftestolen) hos sin salig mand, Mathias Bloch † k i -
steplade nr. 4); j o m f r u Bloch (vel datter af oven-
nævnte), begr. 18. febr. 1789. 

†Kister. I begravelsen var 1758 og endnu 1777 regi-
streret ni kister, dvs. fire store, hvorpå stod to store 
og tre små. Heri kan have hvilet en række af de ovf. 
nævnte. 

*Kisteplader. 1) (Fig. 744), 1715. Catharina Mag-
dalena Lundt (Lund), *28. maj 1679 i Køben-
havn, datter af sekretær og gehejmeregistrator 
ved Kancelliet, Hendrich Lundt og Christina 
Lang, g .m. Jørgen Karstens 1699, †8. juli 1715 i 
Odense. Af kobber, 37x27 cm. Ottekantet med 
hvælvet skriftfelt, smal fane. Dansk indskrift 
med fordybede versaler. I Møntergården, 
Odense (inv.nr. 1995/418). 

2) (Fig. 745), 1717. Jörgen (Jørgen Jørgensen) 
Karstens, sognepræst for Ore og Brenderup 
menigheder, 1685 provst i Vends herred, 1688 
præst i Haarslev og 8. nov. 1699 stiftsprovst på 
Fyn, provst i Odense herred og sognepræst i S. 
Knuds kirke samt assessor i Konsistorium ved 
Københavns universitet. *28.juli 1660 i Køben-
havn, søn af Jörgen Karstens, kgl. renteskriver 
og Anna Hansdatter Lyng, 1° g .m. Mette 
Worm, hans forgænger Jesper Lauritzius' enke 
(Lauritzen Schmidt, sognepræst i Brenderup) 
mor til Sille Karstens (se ndf.), 2° g .m. Cathari-
na Magdalene Lund (se ovf.). †23.juni (1717). 
»Hans Lærdom var Extraordinaire og Hans 
Embeders forrettning incomparable(,) Hans 
forstand Excellent, Hans Dyd oc Chris tendom 
opbyggelig (...)«. Af kobber, 42x29,8 cm. O t -
tekantet med stærkt hvælvet skriftfelt. Dansk 
indskrift med graveret kursiv. I Møntergården, 
Odense (inv.nr. 1995/420). 

3) (Fig. 746), 1729. Matthias (Mathias Ander-
sen) Bloch, lektor og canonicus i Christiania 
1712, stiftsprovst (1717), sognepræst i S. Knuds 
kirke 1713 og provst over Odense hrd. (1717), 
*(24. okt.) 1682 i Odense, †l. søndag i advent 
(27. nov.) 1729, g .m. sin forgængers datter, Sille 
Karstens 1715. Af bly, 37x33 cm. Fladoval med 
smal fane. Dansk indskrift med graveret anti-
kva. Efter personalia gravvers, forfattet af bro-
deren og efterfølgeren, Hans Andersen Bloch 
(Bloch I,3, 677): 
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»Her Hviler Just Den Mand Hvis Lærdom Var Saa 
Fyndig 

Hvis Dyd(,) Hvis Visdom og Hvis Roes var Nock 
som Kyndig 

Her Hviler Den Som Var en Ret Extract af Det 
Som Alle prise maae og D ø m m e Smugt og Ret. 

Til Guds og Kongens Roes Hand ville Her Frembære 
Hvad, Som var Lærdt og got, For Hand Var Sat i ære 

Med Graad Vi Klage maae at Hand er lagt i Muld 
Som eied meere end al Verdens gods og guld«. 

I Møntergården, Odense (inv. nr. 1995/416). 
4) (Fig. 747), 1765. Sille [Ka]rstens (Bloch), 

*28. febr. 1690, 28. febr. 1715 g .m. Mathias 
Bloch, [stifts]provst og sognepræst ved domkir-
ken, med hvem hun havde fem sønner og tre 
døtre, [†14. nov. 1765]. Af børnene overlevede 
en søn, nu biskop i Ribe stift (Jørgen Karstens 
Bloch) og en datter. Af bly, ca. 42x33 cm. 
Skjoldformet med hvælvet, stærkt forvitret 
skriftfelt, fane formet som rocaillekartouche 
med graverede blomster og grene. Dansk ind-
skrift med graveret kursiv. I Møntergården, 
Odense (uden inv. nr). 

2) (Fig. 743, I,2). Professor Knud Landorphs be-
gravelse (Mumme 126-29). Jfr. epitafium nr. 13, 
gravsten nr. 16 og †gravsten nr. 88. Muret , med 
kuglehvælv, antagelig tøndehvælv med stikkap-
per; 4 alen 8 tommer lang, 3 alen bred (2,72x 
1,88 m). I korets sydside, 1. eller 2. fag. Ned-
gang ved det sæde af skolens stole (korstolene, 
s. 587f.), som er ved von Dohnas begravelse i 
øst, ved biskop Laurids Jacobsen Hindsholms i 
vest og ved Knud Mikkelsen Akeleyes mod 
nord. I nærheden af epitafium nr. 13 på pille (b1) 
i korets sydrække. Opfyld t 1798, jfr . Vedel Si-
monsen, Samlinger. 

Erhvervet 1694 af Knud Landorph for 150 
rdl., efter betalingen at d ø m m e vel i første 
række beregnet til tre kister for ham selv, hans 
hustru, Birgitte Bircherod og sidstnævntes 
mand af første ægteskab, borgmester Willum 
Jensen Rosenvinge (†1684).6 Ifølge fundats af 7. 
jan. 1772 skænkedes fra boet efter Andreas von 
Bergen 100 rdl. til vedligeholdelse af denne, 
hans svigerforældres begravelse.503 

Begravelser: Heri var antagelig: Willum Jensen Ro-
senvinge, †19. juni 1684, begr. 26. juni s.å. - vel mid-

Fig. 747. *Kisteplade nr. 4 for Sille Karstens Bloch 
(†1765) (s. 879). Møntergården, Odense. Henrik 
Wichmann fot. 1995. - * C o f f i n plate no. 4 for Sille 
Karstens Bloch (†1765). 

lertidigt - i Hans Bruns begravelse (nr. III,13);6 Knud 
Landorph, †9. sept. 1711, begr. 13. sept. s.å.; konrek-
tor Christian Henrik Luja, †26. jan. 1714, begr. 
5. febr. s.å. i salig magister Knuds (Landorph) be-
gravelse i koret;504 Birgitte Bircherod Landorph, 
†21. april 1742, begr. 30. april s.å. i sin begravelse i 
koret;6 konferensråd Frederik Christian Lente Adeler, 
†1791, nedsat her 19. sept. s.å., efter at liget var over-
flyttet fra Vittinghofs (Valkendorfs) begravelse. 

†Kister. 1758 og 1777 er anført to store kister samt 
en benkiste og krypten betegnet som fyldt. 

3) (Fig. 743, I,3). Biskop Laurids Jacobsen (Hinds-
holm)s begravelse (Mumme 132f.). Jfr. gravsten nr. 
13 og †gravsten nr. 72. Muret , med kuglehvælv; 
3 alen 22 tommer lang, 3 alen bred (2,46x1,88 
m). I korets sydside, antagelig 2. fag. Placeret 
således, at den bageste mur begyndte under trin-
net foran skolens stole (korstolene, jfr . s. 587f.) 
og begravelsen dermed gik længere ud i gangen 
(vel korets midtgang) end de øvrige; mellem 
Landorphs begravelse i øst, biskop Lodbergs 
(I,4) i vest, rådmand Hahns i syd (I,5) og Jens 
Mules i nord (I,8). 
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1767 og igen 1779 bekostedes nye bjælker. 
1789 istandsat på kirkens bekostning.505 

Biskoppen erhvervede sin begravelse 1656 for 
100 rdl., betalt til kirkeværge Hans Diur.506 

Begravelser: Laurids Jacobsen (Hindsholm), †30. 
aug. 1663, begr. 10. sept. s.å.; hustruen Anna Jør -
gensdatter Mule, †25. nov. 1677, begr. 14. dec. s.å.; 
læge Christian Henrik Luja, †19. april 1709, begr. 
23. april s.å. i koret (vel her) (†kisteplade); Abigael 
Luja, begr. 23. jan. 1732 i sin begravelse i koret (her?). 

†Kister. 1758 og endnu 1777 er nævnt fire gamle 
kister oven på hinanden og krypten karakteriseret 
som fyldt. 

†Kisteplade: (Fig. 808), 1709. Christian Hendric 
(Henrik) Luja, assessor i konsistorialkollegiet og 
praktiserende doktor i medicin; ved en sagte og 
salig død bortkaldt 19. apr. 1709 i en alder af 80 
år og 6 måneder, 1° g .m. Karen Mule i seks år 
(1657-63), 2° g .m. Abigael, datter af biskop Lau-
rids Jacobsen (Hindsholm), jfr . alterstager nr. 3 
(s. 559) og †gravsten nr. 72. Dansk kursivind-
skrift. I hjørnerne af hovedfeltet med personalia 
vers, de øverste af religiøst indhold, de nederste 
ærevers: 

»Mit støv her ligger ned i Muld, 
Min sjiel saa reen som lutter Guld, 

Er alt i himlens glæde, 
Naar Gud paa hin Dag kalde mig 

Da skal ieg blive Engle-liig, 
Mit Halleluja qvæde«. 

»Ald den D y d og ald den Ære 
som om nogen meldes Kand 

skal et Ære Minde være 
Om den f r o m m e salig Mand, 

Faa hand havde liig i Live 
I hans D ø d hand Salig blev 
Gid saa ieg og maatte blive 

som med Graad hans Gravskrift skrev«.507 

4) (Fig. 743, I,4). Biskop Jacob Lodbergs begravelse 
(Mumme 136f.).508 Jfr. gravsten nr. 6. Muret , 
overdækket med bjælker; 4 alen lang, 3 alen 1 
kvarter bred (2,51x2,03 m). I korets sydside, an-
tagelig i 2. fag; nedgang ved den derved pla-
cerede ligsten, (gravsten nr. 6). Istandsat 1769 på 
kirkens bekostning (1777 -listen) og 1798 opfyldt 
med jo rd (Mumme 136). Erhvervet 1728 for 100 
rdl.6 

Begravelser: Heri var antagelig: Maria Dorothea 
Schöbel, †19. okt. 1731;509 Jacob Lodberg, †31. dec. 
1731, begr. 23. jan. 1732. 

†Kister. 1758 og endnu 1777 er nævnt to kister på 
gulvet og en ny benkiste og krypten karakteriseret 
som fyldt. 

†Kisteplade: Ifølge MarmDan (I, 218) fandtes en 
kobberplade på biskop Lodbergs kiste med per-
sonalia på latin, forfattet af broderen Jens Lod-
berg, læge i Ålborg. Skriftsted på græsk efter 
gravskriften (Mat. 25,21). 

5) (Fig. 743, I,5). Rådmand Jørgen Hahnes begra-
velse (Mumme 135f.). Jfr. †gravsten nr. 78. M u -
ret, med tøndehvælv; 4 alen lang og 3 alen 2 
tommer bred (2,51x1,93 m). I korets sydside, 
antagelig i 3. fag. Åbning belagt med små fliser, 
ved forenden af skolens stole (korstolene) og tæt 
ved professorstolen (†lukkede stole nr. 4, j fr . s. 
592). 1782 belagt med nye bjælker på kirkens 
bekostning (Mumme 136). Antagelig erhvervet 
o. 1680 af professor Jørgen Hermansen Hahne 
eller af hans sted- og svigerfader, professor Jør -
gen Berthelsen Taulov, der nedsattes her dette 
år; siden hen benyttet af førstnævnte og dennes 
arvinger. 

Begravelser: Jørgen Berthelsen Taulov, †14. maj 
1680, begr. 25. maj s.å. af Jørgen Hahne; Jørgen Hah-
nes to børn, begr. l . j un i 1680 og 11. jan. 1683;510 Jø r -
gen Hahnes hustru, Anna Catharina Taulov, 
†27. aug. 1683, begr. 3. sept. s.å.;511 Else Jørgensdatter 
Mule, Jørgen Hahnes m o r og Jørgen Berthelsen Tau-
lovs tredje hustru, begr. 20. febr. 1687; Jørgen Hah-
nes barn, begr. 24.juli 1690; Jørgen Hermansen 
Hahne, †l. april 1699, begr. 12. april s.å.; Jørgen 
Hahne, rådmand, begr. l . j u n i 1730; Anders Melbye, 
postmester, begr. under »Hørernes Stoel« 19. maj 
1749; madame Hahne, begr. 30. jan. 1756. 

†Kister. Uanset antallet af begravelser er 1758 og 
1777 kun nævnt to kister. 

6) (Fig. 743, I,6). Knud Mikkelsen (Akeleye)s be-
gravelse (Mumme 118f.). Jfr. †epitafium nr. 7 og 
†gravsten nr. 58. Muret med tøndehvælv, 3/6 
alen lang, 2 alen bred (2,19x1,25 m). I korets 
nordside som nr. 1, antagelig i 1. fag, ved trap-
pen til †begravelse nr. I,1 og åbningen til nr. I,2; 
af Mumme anført som værende på højre side af 
koret foran de to trin ved knæfaldet. 
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Uanset betegnelsen, der henviser til Knud 
Mikkelsen Akeleye (†1588 og begravet i Køl-
strup kirke), synes begravelsen alene at være an-
vendt til hans søn, Christian Knudsen Akeleye 
og dennes familie. 1632 skænkede Margrethe 
(Justsdatter Urne), enke efter Knud Mikkelsen, 
100 rdl. til kirken for stedsønnens begravelse i 
den murede grav i koret, hvor hans salig hustru 
(Regitze Sparre, †1610) lå. 

Begravelser: Regitze Sparre, †18. febr. 1610; Chri -
stian Knudsen Akeleye, †11. marts 1632. 

†Kister. 1758 og 1777 er kun nævnt en stor kiste og 
krypten karakteriseret som fyldt. I listen fra o. 1770 
nævnes yderligere en lille ny benkiste. 

7) (Fig. 743, I,7). Kirkens begravelse (Mumme 
120f.). Nyere muret begravelse med kryds-
hvælv, 3 alen 15 tommer lang, 4 alen 3 kvarter 
bred (2,27x2,98 m). I korets nordside som nr. 2. 
Åbning ved enden af den førnævnte begravelse 
og midt for Landorphs †begravelse (nr. I,2). 
Over begravelsen lå †gravsten nr. 50 og senere 
(fra 1753) nr. 110. 1767 repareret på kirkens be-
kostning. 

Begravelsen omtales 1758 som nyopmuret 
med plads til tre kister og erstattede en ældre 
†jordbegravelse, t i lhørendejomfru (Maren) N o r -
bye, dækket af den ovennævnte †gravsten. 1712 
betaltes murermesteren for at tilmure den lille 
begravelse i koret, som »den j o m f r u ligger i«, 
formentlig denne.6 

Begravelser: Margrete Norby, †9. nov. 1617; Maren 
Norby , †mellem 17. nov. og 17. dec. 1628 og vel be-
gravet her. 

†Kister. 1758 nævnes alene en lille benkiste, der kan 
have rummet de jordiske rester af de ovennævnte. 

8) (Fig. 743, I,8). Doktor Jens Mules begravelse 
(Mumme 121f.). Jfr. gravsten nr. 10 og †gravsten 
nr. 60. Muret , med krydshvælv, 3 alen 3 kvarter 
lang, 5 alen 3 kvarter bred (2,35x3,61 m). Pla-
ceret i korets nordside som nr. 3 mellem I,7 i øst 
og I,9 i vest, med I,3 i syd, mod nord tæt ind til 
muren bag nordrækken af skolens stole (korsto-
lene), dvs. antagelig i 2. fag. Repareret 1770 på 
kirkens bekostning. Ifølge Mumme opfyldt 1801. 
Erhvervet 1621 af Jens Mule, der betalte 150 rdl. 
og 2 rosenobler for et lejersted og en muret grav 
til sin hustru (og sig selv).6 

Begravelser: Else Hansdatter, †30. marts 1623; Jens 
Mule, begr. 4. juni 1633;512 muligvis Anne Willums-
datter, ovennævntes anden hustru, †6. okt. 1652; 
Mette Jensdatter Mule, datter af ovennævnte, nedsat 
2. marts 1681, efter at liget var overført fra Vindinge 
kirke (Vindinge hrd. , Odense amt).513 

†Kister. 1758 og 1777 nævnes kun en ny benkiste 
samt plads til yderligere fire store kister. 

9) (Fig. 743, I,9). Professor Lauritz Lujas begra-
velse (Mumme 123). Muret , med tøndehvælv, 4 
alen lang og 3 alen 1 kvarter bred (2,51x2,03 m). 
I korets nordside som nr. 4. Mellem I,8 i øst, 
kirkens nye begravelse under korskranken i vest 
(LV,2), I,4 i syd, hvor åbningerne støder sam-
men, og I,10 i nord, dvs. antagelig i 3. fag. 
Ifølge Jens Bircherods dagbogsoptegnelser 
23.juli 1677 tog en murermester mål til en ny 
muret grav, i første instans beregnet til den af-
døde Maren May, g .m. Ludvig Stoud, stifts-
provst i Odense, senere biskop i Stavanger.514 

Begravelsen benyttedes senere af Stouds datter, 
Cathrine Ludvigsdatter Stoud og svigersønnen, 
professor Lauritz Luja. 

Begravelser: Maren May, begr. 1. aug. 1677; et barn 
af Ludvig Stoud, begr. 28. maj 1680;6 Karen Stoud, 
begr. 29. febr. 1686;515 »hr. Lodvigs barn«, begr. 
6. sept. 1698; Sophie Pedersdatter (Ludvig Stouds an-
den hustru), begr. i Odense (her?) 20. sept. 1716; Lau-
ritz Lujas kæreste (Cathrine Ludvigsdatter Stoud) 
†26. maj 1722, begr. 3 . juni s.å.; Lauritz Luja, 
†19. okt. 1732, begr. 27. okt. s.å.; Anna Cathrine Lau-
ritzdatter Luja, enke efter Hans Bircherod, begr. 24. 
april 1743 efter at liget var overført fra Særslev kirke; 
oberstløjtnant Berger, begr. 26. juni 1769.6 

†Kister. 1758 og 1777 registreredes to forfaldne ki-
ster, hvorpå en stor benkiste; den udaterede for teg-
nelse (o. 1770) anfører dog to kister øverst. 

10) (Fig. 743, I,10). Medicus Cornelius Hamsforts 
begravelse (Mumme 123). Jfr. †gravsten nr. 32 og 
56. Muret , med tøndehvælv, 3½ alen lang, 2lA 
alen bred (2,19x1,56 m). I korets nordside som 
nr. 5, mellem I,8 i øst, den nye begravelse under 
korskranken i vest (IV,2), I,9 i syd og professor-
stolen i nord (†lukkede stole nr. 4, j fr . s. 592). 

Erhvervet af Cornelius Hamsfor t (den yng-
re), †1627. Hans søster, Magdalena Hamsfort , 
satte formentlig samme sted 1623 en marke-
ringssten (†gravsten nr. 56) for at markere ejer-
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forholdet. 1629 betalte hun 150 rdl. for sin be-
gravelse i koret (denne eller en nærvedlig-
gende?).6 

Begravelser: Antagelig Cornelius Hamsfor t (den 
yngre), †13. maj 1627; en søn af denne, ligeledes ly-
dende navnet Cornelius Hamsfor t , begravedes 
19. aug. 1640 i domkirken (her?);516 antagelig Katha-
rina Jers, †o. 1655; endvidere Magdalena Hamsfor t , 
enke efter Hieronimus Thenner, †efter 1633.517 

Foruden de fra de to bevarede fortegnelser an-
førte begravelser kendes fra kilderne en begra-
velse for borgmester Jens Madsen Rosenberg, place-
ret ved siden af Ludvig Stouds begravelser (I,9). 
Erhvervet 30. juli 1681 med plads til to lig.518 

Begravelser: Pernille Ottesdatter Langemach, Jens 
Madsen Rosenbergs hustru, †28. aug. 1681, begr. 
9. aug. s.å.;519 Jens Madsen Rosenberg, begr. 7 . juni 
1682; Barbara Jensdatter Rosenberg, datter af oven-
nævnte, begr. 20. dec. 1686.6 

II. Gangen ved koret på den søndre side. 
(Søndre sideskibs tre østligste fag). 

1) (Fig. 743, II,1). Glorupbegravelsen, j f r . s. 847. 

2) (Fig. 743, II,2). Doktor Jens Bircherods begra-
velse (Mumme 162). Jfr. epitafium nr. 15 og †grav-
sten nr. 90. Muret , 1758 omtalt som »nu« over-
dækket med tøndehvælv; ingen åbning. Imellem 
søndre sideskibs 1. og 2. fag uden for Glorupbe-
gravelsen, ved sydmuren, ved trappen til pulpi-
turerne (s. 602). 

Begravelsen, til hvis vedligeholdelse Jens Bir-
cherods enke, Søster Albertsdatter Bartholin 
skænkede 200 rdl. i henhold til testamente af 24. 
febr. 1713, tilhørte oprindelig biskoppens olde-
mor, Abigael Hasebart, g .m. Ot to Knudsen 
Seeblad. Som udtrykkeligt anført havde det væ-
ret Jens Bircherods ønske efter sin død at blive 
nedsat i denne begravelse.520 Oldeforældrene 
ejede tillige den ndf. omtalte begravelse (II,3), 
som denne kan være udskilt af. 

Begravelser: Jens Bircherod, †22. nov. 1708, hidført 
fra Ålborg og begr. her 12. apr. 1717 samtidig med sin 
efterladte hustru, Søster Albertsdatter Bartholin, 
†1717; Sille Kirstine Rosenvinge, niece til Jens Bir-
cherod, steddatter af Knud Landorph, begr. 7. marts 
1720. 

†Kiste. 1758 og 1777 er kun nævnt en kiste. 

Borgmester Sivert Pedersens begravelse. Antagelig 
i søndre sideskibs østligste del, j fr . †gravsten 
nr. 29. 

Begravelser: Antagelig Maren Olufsdatter Bager, 
†13. juni 1598; Sivert Pedersen, †14. dec. 1599, begr. 
23. dec. s.å. 

Karen salig Johan Borchertsens (Borchardtsen) be-
gravelse (tidl. Niels Olufsen Bagers begravelse). Pla-
ceret umiddelbart vest for II,1, j fr . s. 826. Jfr. 
†gravsten nr. 71. Muligvis tæt ved eller identisk 
med ovennævnte (II,2). 1661 fik arvingerne efter 
Karen Nielsdatter Bager (enke efter Johan Bor-
chardtsen, †1617) tilladelse til at lade hendes lig 
overføre fra Nyborg til S. Knuds kirke, hvor 
hun blev gravsat hos sine forældre, Niels Oluf -
sen Bager og Maren Knudsdatter Seeblad, en 
søster til O t to Knudsen Seeblad (se ndf.).521 

Begravelser: Antagelig Niels Olufsen Bager, †1602 
og Maren Knudsdatter Seeblad, †1641; Karen Niels-
datter Bager, †før 4. okt. 1661; Niels Ottendals hu-
stru, †før 9. maj 1676.6 

Knud Rickertsen Seeblads begravelse. Jfr. †epita-
fium nr. 4. Antagelig i søndre sideskibs østende, 
j f r . epitafiets registreringsrækkefølge i Birche-
rod, Monumenta.522 

Begravelser: Knud Rickertsen Seeblad, †6.juni 
1621. 

Hans Holtendorfs og Margrete Nielsdatter Bagers be-
gravelse. Jfr. †gravsten nr. 31 og 44. Antagelig i 
søndre sideskibs østende, tæt ved ovennævnte 
eller identisk med denne; jfr . også gravstenenes 
registreringsrækkefølge i Bircherod, Monu-
menta.523 

Begravelser: Anne Holtendorf , †24. dec. 1601; Niels 
Holtendorf , †30. maj 1602; Knud Holtendorf , 
†27. juli 1607; Maren Holtendorf , †22. juni 1608. M u -
ligvis Hans Holtendorf , †o. 1620; muligvis Margrete 
Nielsdatter Bager, †efter 1627.524 

3) (Fig. 743, II,3). Otto Knudsen Seeblads begra-
velse (Mumme 164f.). Jfr. gravsten nr. 9 og †grav-
sten nr. 75. Muret; placeret i søndre sideskibs 1. 
fag, »lige for mod« korets mur. 1779 belagt med 
nye bjælker. Købt 1634 af Abigael Hasebart.6 
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Begravelser: O t t o Knudsen Seeblad, †13. sept. 1631; 
hans to hustruer, Birgitte Lauridsdatter, †o. 1613, og 
Abigael Hasebart, †27. dec. 1667, begr. 7. jan. 1668; 
Antonius Ottesen Seeblad, †4. marts 1664, begr. 
11. marts s.å.; assessor Langsted (Hieronymus Lang-
sted), begr. 18. maj 1795. 

†Kister. 1681 blev knoglerne af O t t o Knudsen See-
blad og Birgitte Lauridsdatter samt af deres søn, An-
tonius Ottesen Seeblad, optaget af deres forrådnede 
og sønderfaldne kister og nedlagt samlet, indsvøbt i 
et rent lagen, i en lille ny benkiste. Ved handlingen 
bistod Jens og Jacob Bircherod, hvis oldeforældre og 
mormors bror således blev hædret. I sin øjenvidne-
skildring herfra nævnede Jens Bircherod en †silke-
pude fra sidstnævntes kiste, udfør t af så stærkt tøj, at 
det ikke kunne rykkes i stykker.525 

Jørgen Arntsens begravelse. Jfr. †gravsten nr. 42. 
Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger placeret ved 
Glorupbegravelsen (nr. II,1) tæt op ved ko rmu-
ren (her?). 

Begravelse: Jørgen Arntsen, †1607. 

Barbara Arntsdatters (g.m. Willum Lucassen) begra-
velse. 1. sept. 1643 betalte Jørgen og Hans Wil-
lumsen 50 rdl. for deres mors lejersted, dvs. en-
ten for en selvstændig begravelse eller for ned-
sættelse i en ældre begravelse, tilhørende hendes 
1617 afdøde ægtemand, Willum Lucassen (eller 
hendes bror, Jørgen Arntsen).6 Jfr. †gravsten nr. 
42 og 47. Heri kan også Hans Willumsen være 
begravet; han nedsattes i en ældre begravelse 
(denne?).526 

Begravelser: Willum Lucassen, †12. jan. 1617; Gier-
trud Lucassen, †18. maj 1617; Barbara Arntsdatter, 
†5.juni 1643; muligvis Hans Willumsen, †21.okt. 
1671, begr. 15. nov. s.å.527 

†Kiste. I modstr id med forordningerne havde Hans 
Willumsens kiste frynsebesætning, hvorfor der rejstes 
tiltale m o d arvingerne af byens kæmner.5 2 8 

Lucas Willumsens begravelse. 10.juli 1641 betaltes 
100 rdl. for Lucas Willumsens begravelse af hans 
brødre (Hans og Jørgen Willumsen).6 Begravel-
sen kan være identisk med ovennævnte. 

Begravelse: Lucas Willumsen, begr. 20. sept. 
1640.529 

Knud Ottesen Seeblads begravelse. Jfr. †epitafium 
nr. 14 over Ot to Seeblad. 12. juli 1641 betaltes 50 

rdl. for hans lejersted.6 I søndre sideskib, an-
tagelig i eller i nærheden af begravelsen for 
Knud Ottesen Seeblads forældre, Ot te Knudsen 
Seeblad og Birgitte Lauridsdatter. 

Begravelser: Knud Ottesen Seeblad, †før 12.juli 
1641; O t t o Knudsen Seeblad, †5. marts 1676, begr. 
5. april s.å. i sin faders grav i henhold til kgl. be-
villing.6 

4) (Fig. 743, II,4). Justitsråd Andreas von Bergens 
begravelse (Mumme 170). Antagelig muret; i søn-
dre sideskib, formentlig mellem 1. og 2. fag, 
nær epitafium nr. 24 og (†)gravsten nr. 1. Jfr. 
også dåbsfad nr. 1-2. Opfyldt med jord august 
1798.261 

1772 betaltes 100 rdl. fra von Bergens bo til 
vedligeholdelse af begravelsen, der formentlig 
var erhvervet en halv snes år tidligere.503 

Begravelser: Karen Landorph, †25. juli 1761, begr. 
5. aug. s.å.; Andreas von Bergen, †8. marts 1763, 
begr. 23. marts s.å.; fru etatsrådinde Baar (Birgittha 
Catharina von Bergen), begr. 31. marts 1788; Jens 
Baar, nedsat her(?) 11.juni 1788; etatsråd Schefer 
(Schäfer?) og frues lig, begr. 29. juli 1789. 

5) (Fig. 743, II,5). En lille jordgrav (Mumme 
170). I søndre sideskib, nær ved II,4, dvs. an-
tagelig i 2. fag. 

6) (Fig. 743, II,6). Kancelliråd Jens Dreyers be-
gravelse (Mumme 171). Jfr. gravsten nr. 7. Muret; 
i den ene ende 4/4 alen lang, i den anden ende 3½ 
alen lang, bredde 6/4 alen (2,67-2,19mx4,08 m). 
I søndre sideskib mellem 2. og 3. fag, ud for den 
lille †kordør. Åbningen lå på linje med de andre 
grave langs ned ad gangen. Ved begravelsen 
omtales 1704, 1707 og 1725 den gamle altertavle 
(s. 548). Mindre istandsættelse 1832.102 

Erhvervet af Jens Dreyer 1742 ved en sam-
menlægning af to eller antagelig tre ældre be-
gravelser, tidligere tilhørende Henrik Folmer, 
buntmager (skøde af 29. dec. 1693),530 Johan 
Christian Hollender (erhvervet 1715 af arvin-
gerne efter salig Niels Rasmussen)6 og Rasmus 
Farver. 

Begravelser: Heri var antagelig: Cathrine Jørgens-
datter, g .m. Henrik Folmer, †1693; Henrik Folmer, 
begr. 6 . juni 1704 »ved den gamle altertavle i hans 
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egen begravelse«; Niels Rasmussen, vinhandler, 
begr. 18. juli 1707 »ved dend gamble Altertaffle«; Jo -
han Hollender, købmand, begr. 5. jan. 1720; »ma-
dame Holsis« (Amalia, g .m. Niels Hals), begr. 26. 
jan. 1725 i den begravelse, »som den gamble Alter-
taulle stoed« (her eller nr. II,7?);6 Christian Hamans 
søns lig, nedsat 25. juni 1725 i en begravelse uden for 
den lille kordør ved Glorupbegravelsen (her?); Ma-
thias Rasmussen, farver, begr. 14. marts 1730 smst.; 
Jens Dreyers barn, begr. 3. marts 1734 i salig Hamans 
begravelse; Jens Dreyers tre børn, nedsat i madam 
Hamans begravelse (her?), hhv. 6. marts og 26. aug. 
1741 samt 19. maj 1742; Daniel og Peder Dreyer, 
begr. hhv. 10. og 14. okt. 1746; Simon Dreyer, stu-
diosus, begr. 9. sept. 1747; Jens Dreyer, begr. 21. sept. 
1753; j o m f r u Hals, begr. 20. nov. 1754 tæt uden for 
konsistoriedøren (her?); Anna Elisabeth, datter af 
Christian Dreyer, begr. 31. juli 1758; Anne Elisabeth 
Haman, g .m. Jens Dreyer, begr. 15. marts 1769; Hans 
Dreyer, sognepræst, søn af ovennævnte, begr. 15. 
marts 1769; Christian Dreyers barns lig, begr. 15. april 
1768 i Gråbrødre kirke, men 15. marts 1769 overført 
hertil; justitsråd Dreyers søn, begr. 22. juli 1770; j o m -
fru Dreyer, begr. 7. april 1773; bispinde Ramus (Sara 
Jensdatter Dreyer), †29. marts 1779, begr. 9. april s.å.; 
biskop Jacob Ramus, †24. dec. 1785, begr. 6. jan. 1786 
i kancelliråd Dreyers begravelse. 

†Kister. 1758 (og atter 1777) registreredes tre store 
og otte små kister samt i det ene hjørne en muret 
benkiste. Da Jens Dreyers lig først 21. sept. 1753 
overflyttedes hertil fra Avnslev kirke, hidrører to af 
kisterne antagelig fra de ældre ejere. 

7) (Fig. 743, II,7). Byfoged Søren Borrings (tid-
ligere Christen Hansen Friis') begravelse (Mumme 
171). J f r . g r a v s t e n nr . 17 og † g r a v s t e n nr . 83. 
M u r e t , 3½ alen l ang , 3½ alen b r e d (2 ,19x2 ,04 m ) . 
I s ø n d r e s idesk ib , i g a n g e n v e d nr . 3 (pille nr . 
3(?)) o g » f o r a n v e d d e 3 d e Stoele , s o m s taar v e d 
M u r e n « (vel d e k o r t e m a n d s s t o l e , a n b r a g t øs t 
f o r t v æ r g a n g e n til k o n s i s t o r i e d ø r e n ) , dvs . 3 . 
f ag . I l i g h e d m e d †begrave l se n r . I I ,6 v a r d e n n e 
b e g r a v e l s e i n æ r h e d e n af d e n g a m l e a l te r tav le . 

S iden 1757 b e t e g n e t e f t e r b y f o g e d S ø r e n B o r -
r i n g (se n d f . ) , m e n var , e f t e r anta l le t a f k i s t e r 
n æ v n t 1758 a t d ø m m e , a f æ l d r e d a t o . B e g r a v e l -
sen t i l h ø r t e f ø r h e n S ø r e n B o r r i n g s sv ige r f ade r , 
b o r g m e s t e r J ø r g e n Friis ( j f r . n d f . ) , o g f ø r h a m 
s a n d s y n l i g v i s d e n n e s fader , C h r i s t e n H a n s e n 
Friis.5 3 1 1697 e r h v e r v e d e h a n s e n k e , L y k k e J ø r -
g e n s d a t t e r således en beg rave l s e , p lacere t v e d 
s ø n d r e s ide a f k o r e t s o m g a n g . 5 3 2 

Fig. 748. *Kisteplade for kancelliråd, byfoged Søren 
Borring (†1779) (s. 884). Møntergården, Odense. 
Henrik Wichmann fot. 1995. - *Cofftn plate for Coun-
sellor and Recorder Søren Borring (†1779). 

Begravelser: Heri var antagelig: Christen Hansen 
Friis, †l. maj 1697, begr. 18. maj s.å.; to børn af hhv. 
Niels Christensen (Friis) og Jørgen Friis, begr. 25. og 
27. maj 1697; Andreas Lauritzens to børn, begr. 
20. febr. 1705 her; Jørgen Friis' søn, begr. 10. marts 
1705 her; Andreas Lauritzens barn, begr. 11. marts 
1706 ved den gamle altertavle; Lykke Jørgensdatter, 
begr. 28. april 1719 i en egekiste; prokurator Søren 
Borrings to børn, begr. 3. sept. 1741 i én kiste; byfo-
ged Borrings kærestes (Karen Friis') søster, begr. 15. 
april 1749 i den lille gang ved mandsstolene, lige ved 
konsistoriedøren; byfoged Borrings datter, Kirsten 
Catharina, begr. 23. apr. 1749; kancelliråd Beckers 
barn, begr. 3. nov. 1757; Søren Borring, †8. juli 1779, 
begr. 17. juli s.å.; hustruen, Karen Friis, begr. 6. juni 
1780 i salig borgmester Friis' begravelse i Glorup-
gangen; Edel Friis, begr. 3. dec. 1787. 

†Kister. 1758 registreredes en stor og en lille ligkiste 
samt en stor ny benkiste. 

*Kisteplade: (Fig. 748), 1779. S ø r e n B o r r i n g , 
kance l l i r åd , ( b y f o g e d ) , f ø d t i V i b o r g (o. 
1701),5 3 3 g . m . K a r e n [Friis], †8. [juli 1779]. Af 
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tin, 44x33 cm; uregelmæssigt formet oval. For-
dybet dansk kursivindskrift, navne med kursi-
verede versaler. Hvælvet skriftfelt, indrammet 
af uregelmæssigt formet fane med indridset 
mønster af blomster og blade. Nederst kryd-
sende palmegrene. Revnet på midten og forvi-
tret. I Møntergården, Odense (inv.nr. 345/ 
1949). 

Ritmester Georg von Proschewischs (Proschewitz) 
begravelse, for hvilken hans enke, Annemarie 
(Anna von Baden) afregnede,534 kan have været 
i nærheden af ovennævnte (II,7), den førnævnte 
begravelse (II,6) eller †begravelse nr. IV,7. Be-
gravelsen var placeret »næst ved« det gamle al-
ter, jfr . ovf. 

Begravelser: Georg von Proschewitz, begr. o. 
17.juli 1671;6 obrist Proswitzs (Proschewitz) frue 
(Anna von Baden), begr. 15. apr. 1690 (her?). 

8) (Fig. 743, II,8). Professor Elias Naurs begravelse 
(Mumme 164). Jfr. lysekrone nr. 7, epitafier nr. 11 
og 14, gravsten nr. 18 og †gravsten nr. 89. M u -
ret, 3½ alen lang, 3 alen bred (2,19x1,88 m). 
Lige ved korets store pille (antagelig e1) i søndre 
sideskibs 3. fag, nær lysekrone nr. 7 (s. 623f.), 
placeret »omtrent for Enden af sl. Professorinde 
Naurs grav«. 

Antagelig oprindeligt tilhørende Christen 
Lauritsen Lee og siden erhvervet af Niels Mule, 
gift med førstnævntes efterladte hustru, Gunder 
Fochsdatter Witt og fader til Elias Naurs tredje 
hustru, Pernille Mule. 1684 lod Niels Mule såle-
des til sin søn åbne Christen Lauritsens begra-
velse, som kan være identisk med den, der se-
nere bar hans eget navn. Tidligst nævnt 1702 
som Elias Naurs begravelse.6 1758 tillodes det 
arvingen efter Pernille Mule, Birthe Marie Fa-
bricius, enke efter Görtz Görtzen, at oprette en 
fundats på 100 rdl. til gravens vedligeholdelse 
samt til ovennævnte lysekrones ophæng. 

Begravelser. Heri var antagelig: Christen Lauritsen 
Lee, †29. maj 1676; antagelig Lorenz Edinger, 
†5. april 1691, begr. 15. april s.å.; Gunder Fochsdatter 
Witt, †10. okt. 1690, begr. 17. okt. s.å.; Margrethe 
Eriksdatter (g.m. Elias Naur), †11. sept. 1693, begr. 
18. sept. 1693 (vel her); Barbara Landorph, †12. nov. 
1697, begr. o. 25. nov. 1697 (vel her); Jørgen Wilhelm 

Edinger, begr. 12. dec. 1702; Niels Mule, †6. maj 
1712, begr. 10. maj s.å.; madame Bremer, nedsat her 
30. okt. 1714; Søren Adelberg, en nevø til Elias Naur, 
begr. 22. aug. 1716 i Niels Mules begravelse; Elias 
Naur, †6. maj 1728, begr. 11. maj s.å. i Niels Mules 
begravelse (denne); Pernille Mule, begr. 30. aug. 
1756; mad. Gørtzes lig (Birthe Marie Fabricius), begr. 
31. okt. 1791 i den lille mandsgang, vel her. 

†Kister. 1758 (og 1777) er kun nævnt en gammel 
forfalden ligkiste samt plads til endnu en stor kiste på 
gulvet. 

Foruden de anførte begravelser fandtes i dette 
område antagelig Lauridts (Laurids) Knudsen Lin-
degaards og Anne Andersdatters begravelse, j fr . 
†gravsten nr. 37. 

Begravelser: Anne Andersdatter, †9. dec. 1605; Lau-
rids Knudsen Lindegaard, †26. febr. 1615. 

I eller ved samme begravelse kan have været 
Gaas Hermansens begravelse, j fr . †gravsten nr. 48. 

Begravelser: Anne Lennegaardsdatter (Lindegaards-
datter(?), dvs. antagelig datter af ovennævnte), 
†13. okt. 1601; Gaas Hermansen, †14. marts 1618. 

I dette område var antagelig også placeret Hans 
Nielsens begravelse, j fr . †gravsten nr. 40. 

Begravelser: Antagelig Hans Nielsen, †l. marts 
1607; Sophia Sørensdatter, dødsår uvist. 

III. Gangen ved koret på den nordre side. 
Ved siden imod og under koret. 

(Nordre sideskibs tre østligste fag). 

1) (Fig. 260a, 743, III,1). Kirkens store begravelse 
under alteret (Mumme 264f.). 1712 også betegnet 
»Kvindernes store begravelse«.6 Muret med 
tøndehvælv, 6 alen 1 kvart lang, 16 alen 3 kvar-
ter bred (3,92x10,50 m). Placeret under koret i 
dettes fulde bredde langs østmuren med to vin-
duesåbninger mod øst; i nord grænsende til Po-
debusks begravelse (jfr. Ebbe Munks †kapel) og 
i syd til Glorupbegravelsen. Åbning beliggende 
i gang, hvortil adgangen var ad trappe mellem 
Podebusks begravelse i øst (III,9) og Christian 
Stitzers begravelse i vest (III,5). Som det f rem-
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gå r a f a u k t i o n s k a t a l o g e t 1758 e f t e r de t s t o r e salg 
a f k i r k e n s i n v e n t a r o g g r a v m i n d e r , f u n g e r e d e 
r u m m e t o g s å s o m o p l a g s r u m f o r d ive r se m a t e -
r ia ler . 6 Ti l b e g r a v e l s e n er i i n v e n t a r i e t n æ v n t en 
n ø g l e . 6 1835 og i g e n 1845 i s t andsa t t e s l å g e r n e 
(eller l e m m e n e ) til b e g r a v e l s e n . 3 8 0 S lø j fe t i f o r -
b i n d e l s e m e d k r y p t e n s r e t a b l e r i n g 1873-75. 

E n b e g r a v e l s e u n d e r a l tere t e r t id l igs t n æ v n t 
1666 o g m e d b e t e g n e l s e n »den n y b e g r a -
velse«.5 3 5 M u l i g v i s v a r en b e g r a v e l s e s k r y p t al-
l e rede b l eve t e t ab le re t i 1580 ' e rne i f o r b i n d e l s e 
m e d k o r e t s o m b y g n i n g (s. 308f . ) . B e g r a v e l s e n s 
s ta tus s o m fæl lesgrav , e je t a f k i r k e n , f r e m g å r a f 
b e n æ v n e l s e n » k i r k e n s b e g r a v e l s e « , a n v e n d t o m 
d e n n e i h v e r t fa ld s iden 1685,5 3 6 m e n s t i l fø je l sen 
»s tore« adsk i l t e d e n n e f r a d e m i n d r e fæ l l e sbe -
g rave l se r i t v æ r g a n g e n m e l l e m k o r og sk ib og i 
de to s idesk ibe . 

Begravelser: Siden 1660'erne er i kilderne anført ad-
skillige personer, hvis lig blev nedsat i denne begra-
velse. De skal opregnes i det følgende, dog med det 
forbehold, at det ikke af sammenhængen kan afgøres, 
hvorvidt begravelsen kun gjaldt for en kortere pe-
riode eller var mere permanent . Hvis ikke andet ken-
des fra Kirkebøger eller Bircherod, Dagbøger gælder de 
anførte datoer betalingsdagen for ligenes nedsættelse: 
Borgmester Mor ten Pauch fra Kolding, 25. sept. 1666 
betalt for to børn; kornet Andreas Rubint(?), begr. 
18. nov. 1666 i den nye begravelse (vel her); Henrik 
Høhnes barn, 12. april 1667; Matthias Bang, †14. nov. 
1667, begr. 22. nov. 1667; Christen Hansen (Lime)'s 
to børn, begr. 30. marts 1669 og 24. aug. 1670; regi-
mentskvartermester Christian Gølner(?), begr. 
11. juni 1670 i den nye begravelse (vel her); Jochum 
Sandau, 27.juli 1673; rådmand Christen Hansen 
(Lime)'s barn, 9. jan. 1676; rektor Niels Hals' barn, 
betaling manglede endnu 1676 og 1678; Mats d e -
mensen, 4. sept. 1678, betalt af rådmand Christen 
Westesen; Franz Schiemeister fra Lübeck, 26. marts 
1682; Henrik Høhne for en søns lig, 15. juli 1684; 
Drude Worm, 22. maj 1685 (overført til †begravelse 
nr. II,1, j f r . s. 860); kaptajn Rups (eller Robberts) 
frue, (Else Clausdatter Giise, g .m. J. A. Rupe?), begr. 

13. nov. 1685; Harmann von Erffa, 14. april 1701; 
Niels Andersen Hals, rektor, †15. nov. 1704, begr. 
midlertidigt her 21. nov. s.å.; Hans Jørgen Naur, søn 
af salig Hans Naur , begr. 25. febr. 1705; Peder Worm, 
begr. 16. marts 1705; Laurits Rasmussen, begr. 
25. maj 1705; oberstløjtnant Ellenbergs datter, begr. 
20. aug. 1706; Jens Christensens datter, begr. 25. okt. 
1707; Thomas Hansen Flensborgers datters lig, begr. 
14. maj 1710; Christen Andersens søn i Vigerslev, 

begr. 7. juni 1710; Charlotta Louise von Elsenitz (?), 
begr. 12. marts 1712; biskop Muus ' søn, begr. 1. jun i 
1713; Jacob Lerche, begr. 5. marts 1715; professor, 
konrektor Thomas Aabye for et barn, begr. 21. okt. 
1715; Jørgen Pedersen, begr. 13. juli 1716; Peter von 
Westens datter, begr. 3. sept. 1718; rådmand Hans 
Poulsens datter, begr. 19. okt. 1718; Anna Elisabeth, 
g .m. kaptajn von Stöcken, begr. 12. febr. 1722; salig 
dronning Louises forrige kammer jomfrue , f ru Schiö-
bel, begr. 20. okt. 1722; f røken Qui tzow, begr. 
20. juli 1726; byfoged Christen Jacobsens salig enkes 
lig, begr. 5. febr. 1728; b i rkedommer Erich Chris ten-
sens hustrus lig, begr. her 24. april 1742 (jfr. også nr. 
III,15); Niels Christinus Jacobsen Sass, kapellan, 
begr. 23. sept. 1744, muligvis efter 1750 (Mumme 272) 
overført til begravelse under korets brystværk (nr. 
IV,2); Erik Morsing, begr. 5. april 1746 (kisteplade 
nr. *1); Peder Hostrup, begr. 2. sept. 1746; professor 
Kisbyes sønner, begr. 16. dec. 1746 og 28. marts 1748; 
Dorothea Morsing, begr. 29. juni 1748; hører Søren 
Blichfeld, begr. 15. sept. 1752; professor Kisbyes 
barn, begr. 10. nov. 1753; kancelliråd Musæus (Carl 
Musæus), †17. nov. 1753, begr. 6. dec. s.å. (kisteplade 
nr. 2); stadskirurg Walter Kauth, begr. 25. okt. 1757; 
major Arntfelt, begr. 12. febr. 1 7 6 3 ; Christen Ø r -
bech, kapellan, †14.juli 1767, begr. 18.juli s.å. (ki-
steplade nr. 3); Mette Pingel, begr. 10. febr. 1770; 
Magdalena Margrethe de Mylius, †2. juni 1778, begr. 
12.juni s.å. (†kisteplade nr. 1); Nicolai Nannestad, 
†14. april 1782, begr. 25. april s.å. (†kisteplade nr. 2); 
apoteker og rådmand Folckmar Holm, †2. jan. 1783, 
begr. 9. jan. s.å. (kisteplade nr. 4); kancelliråd Mylius ' 
datter (Sophia Magdalena M.) , begr. 23. juni 1784 
(kisteplade nr. 5); fru Autzen, begr. 7. jan. 1785; 
Christopher Schow, †26. aug. 1785, begr. 3. sept. s.å. 
(kisteplade nr. 6); tolder Jessens hustru (Sophia Anna 
Hedevig Barteis), †11.okt. 1787, begr. 17. okt. s.å. 
(kisteplade nr. 7); konferensrådinde Fabricius (Ursula 
Linde), †14.juli 1789, begr. 20.juli s.å. (†kisteplade 
nr. 3); Margrete Hedevig Bloch, †12. april 1792, begr. 
25. april s.å. (kisteplade nr. 8); Jessen (tolder Andreas 
Henrich Jessen), begr. 19. april 1794; købmand Hiorts 
hustru, begr. 16. marts 1799; Charlot te Amalia de 
Mylius, †8. jan. 1800, begr. 27. jan. 1800 (kisteplade 
nr. *9); Sophia Hedevig de Mylius, †29. jan. 1800, 
begr. 12. febr. s.å. (kisteplade nr. *10); Mette Elisa-
beth Nannestad, f. Delgast, †26. april 1800, begr. 
30. april s.å.; Tønne Bloch, †6. sept. 1803, begr. 
13. sept. s.å. (kisteplade nr. 11); Anna Dorothea Ei-
chel, f. Gede, hustru til doktor Johannes Eichel, begr. 
28. febr. 1805. 

†Kister. Ifølge fortegnelsen 1758 var begravelsen 
før iværksættelsen af den store modernisering fyldt 
med forfaldne og til dels »bedærvede« kister, hvoraf 
31 store og små kister 9. febr. 1753 overførtes til den 
ny gravkrypt under korskranken (IV,2), mens de hele 
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Fig. 749-52. Kisteplader, hidrørende fra †begravelse nr. III,1. Henrik Wichmann fot. 1995. 749. Kisteplade nr. 2 
for Carl Musæus (†1753) (s. 887). Møntergården, Odense. 750. Kisteplade nr. 4 for rådmand Folckmar Holm 
(†1783) (s. 887). 751. Kisteplade nr. 6 for vinhandler Christopher Schow (†1785) (s. 888). 752. Kisteplade nr. 7 for 
Sophia Barteis (†1787) (s. 888). - Coffin plates from †grave no. III,1. 749. Coffin plate no. 2 for Carl Musæus (†1753). 
750. Coffin plate no. 4 for Alderman Folckmar Holm (†1783). 751 Coffin plate no. 6 for Vintner Christopher Schow 
(†1785). 752. Coffin plate no. 7 for Sophia Barteis (†1787). 

og ubeskadigede eksemplarer blev stående tilbage.537 

Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger fandtes her 1751(!) i 
alt 21 kister, hvoraf seks specificeres, de fire dog yng-
re end dette år(!). 1784 overførtes yderligere 15 kister 
fra denne begravelse til den anden ny krypt under 
korskranken (IV,4a). Af den resterende beholdning 
registrerede Mumme 1844 26 store og små kister, heraf 
13 med indskrifter (se ndf.). 1852 fjernedes to for-
faldne voksenkister (for Nicolai Nannestad og Ursula 
Linde Fabritius). Endvidere bort toges tre barnekister 
og en lille benkiste uden låg.261 I forbindelse med 
kryptens retablering besluttede Kirkeinspektionen i 
samråd med Stiftsøvrigheden 1873 at lade samtlige 
kister, hvoraf stadig var anført 26, nedsætte i en fæl-
lesgrav øst for kirken, parallelt med Læseforeningens 
bygning (daværende Albani Torv 1), mens i alt 10 
kisteplader herfra bevaredes. I det følgende er dog 
opregnet i alt 15 plader, der kan henføres hertil. Tre af 
disse hidrører fra kisterne for f røknerne de Mylius, 
der 1873 overførtes til familiens begravelse i Røn-
ninge Søgårds have (Åsum hrd. , Odense amt, kiste-
plader nr. *5, *9 og *10).538 

Kisteplader. *1) (Fig. 753), 1746. Er[ik] (...)ag 
Christensen Morsing, søn af C[hristian] Jacob-
sen Morsing, rådstueskriver, og Elsebet Wil-
lumsdatter Kretting. Begr. 5. april 1746. Hans 
søster, Dorothea Christensdatter Mors[ing] 
»besørgede hans legom til sit leijersted«. Af bly, 
ca. 30x17 cm. Ovalt skriftfelt, indrammet af 
bånd og fliget rocaillesmykket fane. Fragmen-

tarisk bevaret. Graveret skriveskrift. I Mønter-
gården, Odense (inv. nr. 1995/419). 

2) (Fig. 749), 1753. Carl Musæus, dr. med. , 
kancelliråd, landfysikus og provincialmedicus 
for Fyn og Langeland, *4. sept. 1690 i (Neu-
stadt)539 Ungarn, †17. nov. 1753, fader til seks 
sønner og tre døtre (Mumme 265). Af tin, 
43x31,5 cm. Ovalt indskriftfelt, bred fliget fane, 
graveret med rocailler; øverst en femtakket 
krone. Indskrift med graveret skriveskrift, 
navne med kursiverede versaler. Ophængt på 
træplade i 3. fag af kryptens nordre sideskib. 

3) (Fig. 754), 1767. Ch[risten Ørb]ek (Ør-
bech), resider[ende kapellan ved] S. Knuds 
kirke. [*18. maj 1707], g .m. Gertrud K[ir]sti[ne] 
Dreyer 2[7. sept.] 175[2]. Ef[t]er[lo]d hende 
[med to] Sønner, †[14. juli [17]67 (Mumme 265). 
Af bly, 34x26 cm. Ovalt, hvælvet skriftfelt med 
fliget fane. Graveret kursivindskrift, meget ned-
slidt. Efter personalia skriftsted (Rom. 8,13). På 
træplade i 3. fag af kryptens søndre sideskib. 

4) (Fig. 750), 1783. Folckmar Holm, rådmand 
og apoteker i Fredericia, siden 1774 apoteker i 
Odense. *12. nov. 1709 på Askø, 1° g .m. Anna 
Magdalena Winslef 5. juni 1740, 2° g .m. Anna 
Dorothea Iversen 10. maj 1753, »som Han efter 
Forbud af 15 Dages Sygdom efterloed i sørgelig 
Enkestand tillige med tvende Sønner 2. jan. 
1783« (Mumme 268). Af tin, 39x29 cm. Ovalt, 
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Fig. 753. *Kisteplade nr. 1 for Erik Christensen M o r -
sing (†1746) (s. 887). Møntergården, Odense. Henrik 
Wichmann fot. 1996. - *Coffin plate no. 1 for Erik 
Christensen Morsing (†1746). 

hvælvet skriftfelt med fliget fane, graveret med 
blomster og blade. Graveret skriveskrift. På 
træplade i 3. fag af kryptens nordre sideskib. 

*5) 1784. Sophia Magdalena Mylius, 
*17. sept. 1777 i Odense, datter af kancelliråd 
Johan Jacob Mylius og Ulricha Catherina M y -
lius, født Rasch (Mumme 267f.). 1873 overført til 
Rønninge Søgård (se ovf.). 

6) (Fig. 751), 1785. Chr is topher Schow, vin-
handler. *12.juli 1719, 1° g .m. Anna Petersen 
1749, med hvem han havde tre sønner og en 
datter; 2° g .m. Anna Sybilla Larsen 1757, 
†26.aug. 1785 (Mumme 268). Af bly, 38,5x27 
cm. Svagt hvælvet, ovalt skriftfelt, fanen fliget 
med indridset bladværk. Graveret skriveskrift. 
På træplade i 3. fag af kryptens søndre sideskib. 

7) (Fig. 752), 1787. Sophia Anna Hedevig 
Barteis, *1698, g .m . Andreas Henrich Jessen, 
tolder. Af deres otte børn er kun efterladt dat-
teren, Maria Henriet te Jessen. †11. okt. 1787 
(Mumme 268). Af tin, 43x31 cm. Hvælvet ovalt 
skriftfelt, fane som nr. 6. Graveret skriveskrift. 
På træplade i 3. fag af kryptens nordre sideskib. 

8) (Fig. 755), 1792. Margre te Hedevig Bloch, 
»allernaadigst octroyerede Arve Pagt[er]inde til 
Sophien Krog ved Ditmarsken«, *29. okt. 1740 i 
Meldorf i Sydditmarsken, datter af Niclas Je-
bens, kgl. kancelliassessor, †1753, og Charlot ta 
Amalia Jebens, f. Johansen. 12.juli 1763 g .m. 
Tønne Bloch, daværende sognepræst for M i d -
delfart og Kauslund, senere biskop i Ribe og 
Odense, med hvem hun fik otte børn, hvoraf 
endnu tre sønner og tre døtre lever foruden en 
datterdatter. †12. april 1792 kl. 6½ aften »da en 
sammen viklet Rosen Sliim- og Gigtfeber efter 
vor Guds naadige Velbehag reev Hende bort af 
Hans Arme« (Mumme 269f.). Af tin, 40x32 cm. 
Ovalt , hvælvet skriftfelt med graveret Georgs-
kors flankeret af små grene og indrammet af 
perlestav. Fliget bånd- og palmegrenssmykket 
fane. Graveret skriveskrift . Indskriftfeltet beska-
diget foroven og forneden. På træplade i 3. fag 
af kryptens nordre sideskib. 

Fig. 754. Kisteplade nr. 3 for residerende kapellan 
Christen Ørbech (†1767) (s. 887). Henrik Wichmann 
fot. 1996. - Coffin plate no. 3 for resident curate Christen 
Ørbech (†1767). 
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Fig. 755. Kisteplade nr. 8 for Margrete Hedevig 
Bloch (†1792) (s. 888). Henrik Wichmann fot. 1996. -
Coffin plate no. 8 for Margrete Hedevig Bloch (†1792). 

*9) 1800. Char lot te Amalia de Mylius, 
*2. marts 1726, datter af Peter Benzon de Mylius 
og Magdalena Margare tha Ho lman , †8. jan. 
1800 (Mumme 267). 1873 overfør t til Rønninge 
Søgård (jfr. kisteplade nr. *5 og *10). 

*10) 1800. Sophia Hedevig de Mylius, 
*6. dec. 1724, datter af Peter Benzon de Mylius 
og Magdalena Margaretha Ho lman , †29. jan. 
1800 (Mumme 267). 1873 overfør t til Rønninge 
Søgård (jfr. kisteplade nr. *5 og *9). 

11) (Fig. 756), 1803. Tønne Bloch, dr. theol. og 
biskop, først 11 år i Ribe og siden 17½ år på Fyn 
og Lolland, *7. jan . 1733, †6. sept. 1803. To 
gange gift og fader til otte børn, hvoraf han igen 
havde 16 børnebørn (Mumme 270). Af bly, 
45x29-26 cm. Graveret skriveskrift i indridset, 
oval r amme. Ef ter personalia gravvers: 

»Reen var hans Siæl 
og redelig al hans Wandel 

Grundig og selvtænkt hans Lærdom, 
Skarpsindig hans Gransken, 

Stærk var han i Modgang 
Urokkelig til Forsynet hans Tillid, 

Stræng mod sig selv, men mild i sin D o m over andre 
Tro i sit Kald. 

Utrættelig og punktlig nøiagtig. 
Blid i sin huuslige Kreds 

Tarvelig goddædig og ædel!« 

Formet som et skriftblad. På træplade i 3. fag af 
kryptens søndre sideskib. 

†Kisteplader. 1) 1778. Magdalena Margre the de 
Mylius, *17. marts 1692 i København, datter af 
Claus Ho lman , g .m . Peter Benzon de Mylius, 
med hvem hun var velsignet med syv børn, 
heraf tre overlevende, †2.juni 1778 (Mumme 
266f.). 

2) 1782. Nicolai Nannestad, doktor og lektor i 
teologi, professor i hebraisk ved Gymnasiet , re-
siderende kapellan ved domkirken , *13. okt. 

Fig. 756. Kisteplade nr. 11 for biskop Tønne Bloch 
(†1803) (s. 889). Henrik Wichmann fot. 1996. - Coffin 
plate no. it for Bishop Tønne Bloch (†1803). 
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Fig. 757. Kisteplade nr. 1 for Wilhelmina Christiana 
Oldenborg (†1754) (s. 891). Henrik Wichmann fot. 
1996. - Coffin plate no. 1 for Wilhelmina Christiana 
Odenborg (†1754). 

1730 i Nordens provsti , T rondh jem stift, søn af 
Lauritz Nannestad, oberst løjtnant og Elisabeth 
Engelhardt , g .m . Met te Elisabeth Delgast og fa-
der til ni børn, †14. april 1782. »En Selvtænkers 
Flugt til Evigheden er ubetydeligt Tab for Jo r -
den, en ubeskrivelig Fordeel for Siælen i U-
dødelighedens Land« (Mumme 266). Fjernet 1852 
med en samhørende kiste, der nedsattes på kir-
kegården på grund af sin forfaldne tilstand.261 

3) 1789. Ursula Linde, *9. jul i 1721, datter af 
Arved Christian Linde og Ursula Barbara 
Evers, 1° g .m. Frederik Wodroff , med hvem 
hun havde tre børn, 2° g .m. Frederik Fabritius, 
†14. juli 1789. Begrædt af den efterladte datter og 
svigersøn, Ursula Elisabeth Wodroff og Lorentz 
Ancher (Mumme 269). Kisten med en ti lhørende 
plade f j e r n e t 1852 ligesom †kisteplade nr. 2.261 

2) (Fig. 743, III,2). Jomfru Skougaards begravelse 
(Mumme 271f.). Jfr. epitafium nr. 3, †gravsten 
nr. 30. Mure t med tøndehvælv, 4 alen langt, 4 

alen 3 t o m m e r bredt (2,51x2,58 m). Placeret un -
der koret som den foregående med adgang fra 
samme gang som nr. III,1, dvs. forment l ig i 
nordre sideskibs 1. eller 2. fag. Indgang, lukket 
med †jerngitterdør, hvortil nøgle. Istandsættel-
ser nævnes i regnskaberne 1641 og 1693, mens 
en oprydning fandt sted 1755 i forbindelse med 
ejerskiftet.6 

Erhvervet 1601 af Margre the Skovgaard gen-
nem kansler (på S. Knuds kloster) Christen 
Friis, der undte hende begravelsesstedet på kir-
kens vegne, som det var anført på †gravsten el-
ler -flise (†gravsten nr. 30). 1755 erhvervede f ru 
regimentskvartermester Oldenburg (Abel Ca-
tharina von Westen) begravelsen.6 

Begravelser: Margrethe Skovgaard, †7. aug. 1615; 
Niels Claudius Oldenborg, †12.juni 1753 (jfr. †ki-
steplade); Wilhelmina Christiana Oldenborg, 
†14. febr. 1754, begr. 20 febr. s.å. (kisteplade nr. 1); 
Catharina Margareta Oldenborg, †12. sept. 1754, 
begr. 16. sept. s.å. (kisteplade nr. 2); Jacob Gotfred 

Fig. 758. Kisteplade nr. 2 for Catharina Margareta 
Oldenborg (†1754) (s. 891). Henrik Wichmann fot. 
1996. - Coffin plate no. 2 for Catharina Margareta Ol-
denborg (†1754). 
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Oldenborg, †4. juni 1755, begr. 17.juni s.å. (kiste-
plade nr. 3); kammerråd Svitzers barn, nedsat o. 
18. nov. 1777 i generalauditør Autzens begravelse; Jo -
sias Autzen, †10. sept. 1778, nedsat o. 22. sept. s.å. 
(kisteplade nr. 4); Abel Catharina von Westen, 
†19. dec. 1784 (kisteplade nr. 5). 

†Kister. 1758 og 1777 registreredes kun en benkiste, 
omend der var plads til endnu tre på gulvet. 1844 af 
Mumme omtalt i alt syv læderbetrukne kister, hvoraf 
de seks var forsynede med endnu bevarede kistepla-
der. Kun en enkelt kiste (Margrethe Skovgaards(?)) 
var uden kisteplade. 

Kisteplader. 1) (Fig. 757), 1754. Wilhelmina Chri-
stiana Oldenborg, *14. juli 1752, †14. feb. 1754 
(Mumme 273). Af bly, 25x17,5 cm. Ovalt, hvæl-
vet skriftfelt. Dansk indskrift med graveret skri-
veskrift, navn dog med versaler. På træplade i 3. 
fag af kryptens søndre sideskib. 

2) (Fig. 758), 1754. Cath(a)rina Marg(a)reta 
Oldenborg. *28. aug. 1750, †12. sept. 1754. Af 
bly, 24x17 cm. Ovalt, hvælvet skriftfelt og fane 
med fliget, rocailledekoreret kant. Dansk ind-
skrift med graveret kursiv, navn med kursive-
rede versaler. Efter personalia gravvers: 

»Du Tiilig i forstand Forfremtis og Fuldente 
Dit Liv i fiire Aar Vi nödig Misted Dig 

Men Gud Dig Hafde Kiær og Ville der For Hente 
Fra Verdens sliibrig Vey Dig Tiilig Hiem til Sig«. 

På træplade i 3. fag af kryptens søndre sideskib. 
3) (Fig. 759). 1755. Jacob Gotfred Oldenborg, 

regimentskvartermester, *5. april 1706, søn af 
apoteker i Nyborg , Claus Oldenborg og Catha-
rina Becher; g .m. Abel Catrina (Catharina) von 
Westen, (enke efter Niels Sass), med hvem han 
havde en efterlevende søn og to døtre. †4.juni 
1755. Af bly, 41x28 cm. Ovalt hvælvet skrift-
felt, fanen fliget med indridsede bladornamen-
ter. Et mindre hul midt på pladen. Dansk ind-
skrift med graveret skriveskrift. På træplade i 3. 
fag af kryptens søndre sideskib. 

4) (Fig. 760). 1778. Iosias (Josias) Autzen, kgl. 
generalauditør og regimentskvartermester ved 
det fynske rytterregiment. †10. sept. 1778, 58 år 
gammel; g .m. Abel Catharina von Westen 
(Mumme 272). Af bly, 36,8x27,8 cm. Ovalt, 
hvælvet skriftfelt, fanen fliget med krydsskra-
veringer og graveret bladornamentik. Dansk 

Fig. 759. Kisteplade nr. 3 for Jacob Gotfred Olden-
borg (†1755) (s. 891). Henrik Wichmann fot. 1996. -
Coffin plate no. 3 for Jacob Gotfred Oldenborg (†1755). 

indskrift med graveret skriveskrift, navne med 
kursiverede versaler. I varmekælder under Val-
kendorfs kapel, men tidligere på træplade i 3. 
fag af kryptens søndre sideskib. 

5) (Fig. 761), 1784. Abel Catharina von We-
sten. *16. sept. 1715, 1° g .m. Niels Sass, kapel-
lan, 2° g .m. Jacob Gotfred Oldenborg, regi-
mentskvartermester, 3° g .m. Josias Autsen 
(Autzen), generalauditør og regimentskvarter-
mester, †19. dec. 1784. »Hun var Moder til 5 
Børn, Frugten af de 2de første Ægteskaber(,) 
Hvoraf een Søn allene overlever Velædle og Vel-
byrdige Hr. Lieutenant Jacob Sass Som nu maae 
føle saunet af en blegnet Moder den hans Øye ey 
kand see eller nok begræde(.) H u n var M o r m o -
der til 18 Børn ved sit første Ægteskabs Dat-
ter(,) Den i Livet Retskafne og i Døden hen-
sovede Cammerraadinde Salig Frue Elizabeth 
Svitzer Som for at tilbringe sit 17de og 18de 
Barn Livet blev en Martyr for sit Mødrene Kald 
1781 på Bøds[tr]up« (Mumme 271f.). 

57* 
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Fig. 760. Kisteplade nr. 4 for generalauditør og regi-
mentskvartermester Josias Autzen (†1778) (s. 891). 
Henrik Wichmann fot. 1996. - Coffin plate no.4 for 
auditor-general and regimental quartermaster Josias Autzen 
(1778). 

Af bly, 39,5x28,5 cm. Højovalt skriftfelt, 
indrammet af nedhængende laurbærguirlander. 
Indskrift med fordybet skriveskrift, navne med 
versaler. På træplade i 3. fag af kryptens søndre 
sideskib. 

†Kisteplade. 1753. Niels Claudius Oldenborg, 
*13.juli 1751, †12.juni 1753 (Mumme 273). At 
d ø m m e efter aftryk på den træplade, hvorpå de 
ovf. nævnte er placerede, kan denne være blevet 
fjernet efter 1906 (jfr. s. 875). 

3) (Fig. 743, III,3). Stiftsskriver Rasmus Andersens 
begravelse (Mumme 274). Jfr. epitafium nr. 9, 
gravsten nr. 15, og †gravsten nr. 76. Muret med 
krydshvælv, 3½ alen lang, 2½ alen bred 
(2,19x1,56 m). Vest for III,2 med åbning fra 
samme gang. Som nærmere omtalt i fundatsen 
for Rasmus Andersens donation (se ndf.) var 
placeringen lige over for den trappe eller ned-

gang, som i forrige tider gik fra koret og over til 
kirkens store, almindelige begravelse. I nordre 
sideskibs 3. fag, under koret og omtrent lige 
over for de ovennævnte gravminder. 

1674 erhvervede Rasmus Andersen begravel-
sen, som han selv lod opføre, til gengæld for 
donation af en gård i Gislev (jfr. s. 810f.). Da 
begravelsen sløjfedes ved kryptens retablering, 
henstillede Kultusministeriet 1874, at man skaf-
fede stiftsskriveren et selvstændigt gravsted i be-
tragtning af hans gave til kirken. Dette synes 
dog ikke at være blevet virkeliggjort.28 

Begravelser: Antagelig Maria Sophia Christophers-
datter Bring, g .m. Rasmus Andersen, †5. marts 1674; 
Rasmus Andersen, †16.juni 1675, begr. 25. juni s.å.; 
Søren Knudsens børn, begr. 10. og 30. marts 1705; 
Søren Knudsens hustru (Marie Hansdatter Juel, 
adoptivdatter af ovennævnte), begr. 17. maj 1720; Sø-
ren Knudsen, begr. 6. dec. 1720. 

†Kister og kistebeslag. 1758 og 1777 er nævnt otte 
kister oven på hinanden og krypten karakteriseret 
som fyldt. Mumme (1844) omtaler kun fire je rnbe-
slagne egekister samt en benkiste. På den nederste i 
forreste række var initialer og dødsår for Rasmus An-
dersen: »R.A.S. 1675«. På den øverste i forreste 
række årstallet 1720, formentl ig for Marie Hansdatter 
Juel eller Søren Hansen (se ovf.), mens den øverste af 
de to kister i bageste række havde følgende initialer 
og f ragment af årstal: »H.S.S.B.17.5«, uvist dog for 
hvem. 

4) (Fig. 743, III,4). Agent Johan Christopher von 
Westens begravelse (Mumme 274). En ny, muret 
begravelse, 4 alen 4 tommer lang, 3 alen 16 t om-
mer bred (2,61x2,30 m). Antagelig i nordre si-
deskibs 2. fag, vest for III,3. 

1672 erhvervede Jacob Gottfried Becker en 
gammel, hvælvet begravelse under koret.6 Efter 
sammenhængen at d ø m m e drejer det sig antage-
lig om denne, der i hvert fald siden 1705 be-
nyttedes af apoteker Peter von Westen, sviger-
søn til ovennævnte, samt af hans familie, sønnen 
Johan Christopher von Westen og sønnesønnen, 
Peter von Westen. 

Begravelser: Antagelig Catharina Heerfordt , g .m. 
Jacob Gottfried Becker, †7. jan. 1672, begr. 13. jan. 
s.å.; Kirsten Rham, ovennævntes anden hustru, †7. 
okt. 1686, begr. 15. okt. s.å.; Peter Vinding, begr. 
12. aug. 1698; Susanne Hahne, ovennævntes tredie 
hustru, nedsat o. 12. febr. 1701;6 Peter von Westens 
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barn, begr. 10. maj 1705; Jacob Gottfried Becker, 
†29. maj 1707, begr. 6. juni s.å.; tre af Peter von We-
stens børn, nedsat i svigerfaderens begravelse 30. 
aug. 1710, 6. april 1713 og 5. juni 1715; Christopher 
Heldt, begr. af Peter von Westen 25. okt. 1715; Peter 
von Westen, begr. 25. juni 1727 i sin begravelse under 
alteret (vel her); madame von Westens lig (Karen 
Krag Holmsted, g .m. Johan Christopher von We-
sten), begr. 4. jan. 1748; fru commerceråd Blessis 
(Elisabeth Becker, datter a f j acob Gottfried Becker og 
Kirsten Rham, 1° g .m. Peter von Westen, 2° g .m. 
Christian Ulrich Bless), overført fra Fraugde og ned-
sat 20. nov. 1749 under alteret, hvilket dog efter sam-
menhængen må være i denne begravelse (jfr. kiste-
plade nr. 2); professor von Westens barn, begr. 
9. sept. 1767; Johan Christopher von Westen, †1774; 
professor von Westens barn, Karen, begr. 30. jan. 
1779; Peter von Westen, †18. juni 1789 i Fredericia, 2. 
6.[!] begr. her (jfr. kisteplade nr. 2). 

†Kister. 1758 og 1777 omtaltes begravelsen som 
fyldt med en del kister, 1844 nævnte Mumme 274f. fire 
store og tre små kister samt en benkiste. Den øverste 
kiste i højre side og den nederste i venstre havde ki-
steplader (nr. 2 og 1), mens en tredje kiste, placeret 
under førstnævnte, alene havde årstallet 1727, vel Pe-
ter von Westens (jfr. også kisteplade nr. 1). Hertil 
kom antagelig en kiste, der ifølge Vedel Simonsen, 
Samlinger indeholdt liget af Karen Stephansdatter 
Rham, †1688, datter af Stephan Rham og Karen Ris-
brich (se s. 827) og antagelig søster til Kirsten Rham 
(jfr. ovf.). foruden to katte. Karen Rham elskede an-
giveligt sine to katte så højt, at »hun befoel at skyde 
dem efter hendes Død og nedlægge dem hos hende i 
Kisten«. Før 1811 overflyttet fra den von Westenske 
begravelse (vel denne?) til Valkendorfs kapel. Kisten 
blev fremdraget 1789, da man rensede en begravelse 
(denne?).540 Før 1844 (Mumme 275f.) blev den dog 
flyttet til gangen, der førte forbi ovennævnte begra-
velse. Kisten, beskrevet som en simpel kasse, inde-
holdt såvel et kvindelig som levnene af to balsame-
rede katte. I den folkelige overlevering blev liget 
identificeret som en frøken von Westen eller som 
bispinde Muus(!).541 1852 nedsat på kirkegården.261 

Kisteplader. 1) (Fig. 762), 1749. El i sabet B e c k e r 
til F r a u g d e g a a r d , *8. dec . 1679 i O d e n s e , †6. 
nov . 1749 på F r a u g d e g a a r d , » h v o r Fra h e n d i s 
Liig den 2(.) ( e ) j u sdem b lev b r a g t ud i d e n n e 
h e n d i s Fæderne[! ] Begrave l se« . 1° g . m . a p o t e k e r 
(Peter) v o n Wes ten , 2 ° g . m . k o m m e r c e r å d o g 
b o r g m e s t e r i O d e n s e , C h r i s t i a n U l r i c h Bless 
(Mumme 274f . ) . Af bly , 3 7 , 3 x 2 6 , 5 c m . O v a l 
m e d dansk i n d s k r i f t i g r ave re t sk r ivesk r i f t , 
n a v n e i k u r s i v e r e d e versaler . N e d e r s t e ha lvde ls 

Fig. 761. Kisteplade nr. 5 for Abel Catharina von 
Westen (†1784) (s. 891). Henrik Wichmann fot. 1996. 
- Coffin plate no. 5 for Abel Catharina von Westen 
(†1784). 

m i d t e er s t æ r k t f o rv i t r e t . På t ræplade , o p h æ n g t i 
3 . f ag a f k r y p t e n s s ø n d r e s ideskib . 

2) (Fig. 763), 1789. Pe te r v o n Westen , 
*20. m a r t s 1733, †18. j u n i 1789 (Mumme 274). Af 
bly, 3 7 x 2 5 c m . H v æ l v e t , a s y m m e t r i s k skr i f t fe l t 
m e d f l iget k a n t o g b l a d o r n a m e n t i k . D a n s k i n d -
skr i f t i g r a v e r e t sk r ivesk r i f t . På t ræplade , o p -
h æ n g t i 3 . f ag af k r y p t e n s s ø n d r e s ideskib . 

5) (Fig. 743, III,5). Farver Christian Stitzers be-
gravelse (Mumme 283). A n t a g e l i g m u r e t b e g r a -
velse, d o g u d e n h v æ l v o g k u n m e d b j æ l k e o v e r -
d æ k n i n g s a m t en g r a v s t e n (nr. 24); 4 alen lang , 3 

½ alen b r e d (2 ,51x2,19 m ) . A n t a g e l i g n o r d r e si-
desk ibs 2. fag , i øs t s t ø d e n d e op til III,4, i ves t til 

III,6, i syd til k o r m u r e n og i n o r d til III,11. 1737 
p ræc ise re t s o m i den lille g a n g u d e n f o r k o r e t 
b a g 5. lekt ies disciples s tol (se n d f . ) . 

B e g r a v e l s e n , der f ø r 1758 b lev o v e r t a g e t a f 
f a rve r C h r i s t i a n Sti tzer, t i l hø r t e t id l igere k ø b -
m a n d R a s m u s Laur i t zen o g h u s t r u V o l b o r g 
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Fig. 762. Kisteplade nr. 1 for Elisabeth Becker (†1749) 
(s. 893). Henrik Wichmann fot. 1996. - Coffin plate 
no. 1 for Elisabeth Becker (†1749). 

Jensdatter Meyer, j fr . gravsten nr. 24 og †grav-
sten nr. 97. 

Begravelser: Voldborg Jensdatter Meyer, †før 1737; 
Rasmus Lauritzen, begr. 4. nov. 1737; Christian Stit-
zer, †1765; antagelig madam Stitzer (enke efter oven-
nævnte?), begr. 19. april 1783;. 

†Kister. 1758, 1777 og endnu 1844 indeholdt be-
gravelsen fire kister. 

6) (Fig. 743, III,6). (Vice)biskop Rudolph Moths 
begravelse (Mumme 286f.). Jfr. gravsten nr. 5. 
Muret(?) begravelse uden hvælv, men med bjæl-
keoverdækning, hvorover gravsten. 3 alen lang 
(1,88 m), antagelig i nordre sideskibs 3. fag, vest 
for III,5. Istandsat gentagne gange, da den var 
sunket, således 1694, 1720-21, 1727, 1742 og 
1768.6 Opfyld t 1798. Tilsyneladende erhvervet 
allerede 1674 af Rudolph Moths arvinger[!], 
dvs. et år før hans død.248 1681 skænkede arvin-
gerne yderligere 100 rdl. til gravstedets vedlige-
holdelse.542 

Begravelser: Rudolph Moth , †16. nov. 1675, begr. 
10. dec. s.å. i den ny begravelse; Magdalena Dorothea 
Ritter, †11. febr. 1678, begr. 17. april s.å.543 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en ny benkiste og 
plads til to kister på gulvet. 

7) (Fig. 743, III,7). Regimentskvartermester N. See-
rups begravelse (Mumme 287). Muret begravelse 
uden hvælv; 4 alen lang og 3 alen bred 
(2,51x1,88 m). Placeret 2 alen (1,25 m) fra III,6. I 
nordre sideskibs 3. fag, lige for den lille indgang 
(også betegnet »fruentimmerdøren«) til koret. 
Istandsat 1778. Opfy ld t 1795. 

Begravelser: N. Seerup, †før 1743; regimentskvar-
termester Seerups enke, begr. 12. febr. 1743. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en kiste og rum til 
endnu en stor ditto. 

8) (Fig. 743, III,8). Landstingshører Niels Pedersen 
Langes begravelse (Mumme 289). Jfr. epitafium nr. 
19 og †gravsten nr. 93. Antagelig muret uden 
hvælv, 3½ alen lang, 2 alen 8 tommer bred 
(2,19x1,46 m). I nordre sideskibs 3. fag lige for 
den store og sidste af korets piller, nær ved epi-
tafium og †gravsten. Istandsat 1778. Opfyld t 
1797. Erhvervet af Niels Pedersen Lange 1716 
for 30 rdl.6 

Begravelser: Christen Lange, søn af ovennævnte, 
†1718; Kirstine Hendriksdatter Hvid, †26. aug. 1721; 
Niels Pedersen Lange, †22. nov. 1728, begr. 29. nov. 
s.å. 

†Kister. 1758 og 1777 er registreret to forfaldne ki-
ster og intet rum til flere. 

Samme gang 
imod nordsiden eller kirkens mur. 

9) (Fig. 743, III,9). Greve Putbus' (Podebusks) 
krypt under Ebbe Munks begravelse. Jfr. s. 867. 

10) (Fig. 743, III,10). Biskop Hans Mikkelsens be-
gravelse (Mumme 279). Jfr. epitafium nr. 7 og 
gravsten nr. 4. En gammel, muret begravelse, 4 
alen lang, 3½ alen bred (2,51x2,19 m). I nordre 
sideskibs 1. fag, uden for gravgitteret foran 
Ebbe Munks begravelse (s. 868). Opfy ld t 1795. 
Erhvervet 1632 af Hans Mikkelsen. 

Begravelser: Antagelig Christine Hansdatter, †1627 
og nævnt på ligsten; Hans Mikkelsen, †mellem 24. og 
25. marts 1651, begr. 8. april s.å.;544 Ludvig Hansen, 
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†7. nov. 1652; Catharine Henriksdatter, begr. 20. april 
1655.545 

†Kister. 1758 og 1777 er registreret to store og en 
lille kiste. 

11) (Fig. 743, III,11). Etatsråd Christian Schouboes 
begravelse (Mumme 283). Jfr. epitafium nr. 18, 
gravsten nr. 20 og †gravsten nr. 102. Muret , 
med tøndehvælv, 3 3/4 alen lang og 3 1/3 alen 
bred (2,35x2,09 m). I nordre sideskibs 2. fag, 
under trappen til pulpiturerne. Ovenpå belagt 
med fliser. 1763, 1778 og 1787 repareret med nye 
bjælker. I nærheden er epitafium nr. 18 for oven-
nævntes forældre og efterkommere, hidført fra 
placering i midtskibet ved familiens anden be-
gravelse (VII,6). Tidligst nævnt 1728 som etats-
råd Schouboes begravelse.6 

Begravelser: Byfoged Jens Petersen, begr. 12. febr. 
1727 i mad. Westes (Margrethe Westesen, enke efter 
Jens Christensen Schouboe) begravelse; Margrethe 
Westesen, †10. juni 1728, begr. 15.juni s.å. i sin 
søns(!) begravelse; Christian Schouboe, etatsråd, j u -
stits- og kancelliråd samt landsdommer over Fyn og 
Langeland, begr. 10. febr. 1735; Jacob Petersen, 
brandinspektør, begr. 22. jan. 1765. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en stor og en gam-
mel forfalden kiste samt en lille kiste; 1844 er af 
Mumme omtalt tre kister (de samme?). 

12) (Fig. 743, III,12). Rådmand Christian Nøragers 
begravelse (Mumme 283). Muret , med tønde-
hvælv bagtil og bjælker på åbningen fortil; 4 
alen lang, 3 alen bred (2,51x1,88 m). I nordre 
sideskibs 2. fag, tæt ved III,11. 1809 opfyldt med 
jord. Tidligst nævnt 1758 under denne beteg-
nelse. 

Begravelser: Christian Nøragers hustru (Cathrine 
Friis), begr. 7. maj 1743; Jost Henrik Triimper, rit-
mester, begr. 26. jan. 1762 (5. juni 1766);546 Christian 
Nørager , rådmand, †1766; j o m f r u Triimper, begr. 
23. april 1784; fru Triimper, begr. 10. nov. 1785 i sin 
familiebegravelse, tæt ved Valkendorfs begravelse. 

13) (Fig. 743, III,13). Rådmand Samuel Joachim 
Grubbes (Grubes) begravelse (Mumme 288). Jfr. 
†gravsten nr. 92. Muret , med tøndehvælv, 3¾ 
alen lang, 3½ alen bred (2,35x2,19 m). I nordre 
sideskibs 3. fag; slutter i vest ved nederste 
hjørne af sidste trin op til Valkendorfs begra-
velse, mens hvælvet ovenover slutter tæt under 
trinene og åbningen foran. 

Fig. 763. Kisteplade nr. 2 for Peter von Westen 
(†1789) (s. 893). Henrik Wichmann fot. 1996. - Coffin 
plate no. 2 for Peter von Westen (†1789). 

Nævnt med denne betegnelse i regnskaberne 
fra 1731. I den udaterede fortegnelse over be-
gravelser nævnes den dog også som rådmand 
Hans Bruns begravelse, hvorfor denne formentlig 
var tidligere ejer af III,13. Det vides, at Brun 
erhvervede sig et gravsted 1634 for deri at ned-
sætte sin svigersøn Peder Rasmussen.6 Jfr. også 
gravsten nr. 3, placeret neden for trappen til Val-
kendorfs begravelse og i 1752-fortegnelsen nævnt 
som nr. 4 i gangen ved koret på nordsiden. Mht . 
begravelser for familien Grube fremgår det dog 
ikke af regnskaberne, om disse placeredes her 
eller i Samuel Joachim Grubes anden begravelse 
i nordre sideskib (IX,6). 

Begravelser: Antagelig Peder Rasmussen, †1632 (el-
ler 1633); Hans Brun, †24. okt. 1635; Maren Chris to-
phersdatter Bang, †1640; muligvis også følgende per-
soner, nævnt på †gravsten nr. 4: Hans Jensen, 
†o. 1639; Joachim Timmermann , †1648; Johan Høhne, 
†1656; Margrethe T immermann , dødsdato uvis; 
Anna Wichmand, dødsdato uvis. Endvidere antagelig 
Kirsten Pedersdatter Balslev, g .m. Willum Jensen 
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Fig. 764. *Kisteplade nr. 1 for borgmester Lauritz 
Erichsen (†1756) (s. 896). Møntergården, Odense. 
Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin plate no. 1 for 
Mayor Lauritz Erichsen (†1756). 

Rosenvinge, †12. maj 1676; Willum Jensen Rosen-
vinge, †19.juni 1684, begr. (vel midlertidigt) 26. juni 
s.å. (jfr. også s. 879). 

Begravelser under Samuel Joachim Grubes ejer-
skab: antagelig hans hustru Margrethe Helene Borch, 
begr. 7. juni 1722; Samuel Joachim Grube, købmand, 
†4. aug. 1722; rådmand Hans Poulsen (svoger til 
ovennævnte), begr. 16. april i Grubes begravelse i den 
lille kvindegang; Oluf Bang, begr. 4. jan. 1731; Jacob 
Melbye, begr. 22. dec. 1731 i Grubes begravelse i den 
lille kvindegang uden for kordøren; ritmester 
Schultz, begr. 6. juli 1736, desuagtet han tilhørte den 
reformerte tro;547 ritmester Schultz' salig j o m f r u s lig, 
begr. 24. marts 1739 i rådmand Grubes begravelse 
ved koret; madam Giöde, begr. 4. aug. 1741; fru 
Grube (Karen Bertelsdatter Ludvigsen) begr. 8. maj 
1762; Samuel Joachim Grube, †efter 1764, begr. 
her(?).548 

†Kister. 1758 og 1777 er omtalt to store og en lille 
kiste, vel de samme som nævntes af M u m m e 1844. 

I nærheden heraf har antagelig været Klaus Bangs 
begravelse, j fr . †gravsten nr. 57. Erhvervet før 

15. aug. 1624 af enken, Margrethe Rickertsdatter 
Seeblad.6 

Begravelser: Antagelig Klaus Bang, rådmand, 
†12. maj 1624; antagelig Margrethe Rickertsdatter See-
blad, †15. juli 1668, begr. 21. juli s.å. 

14) (Fig. 743, III,14) Befalingsmand Henning Wal-
chendorphs (Valkendorfs) begravelse. Jfr . s. 831. 

15) (Fig. 743, III,15). Birkedommer Erich (Erich-
sen) Christensens begravelse (Mumme 288). Jfr. 
gravflise s. 812. Antagelig muret , belagt med 
bjælker, 3 alen 15 tommer lang, 3 alen bred 
(2,27x1,88 m). I nordre sideskibs 3. fag, nær ved 
døren til Valkendorfs begravelse og placeret un-
der de derved stående korte kvindestole. Tid-
ligst nævnt 1756. 

Begravelser: Lauritz Erichsen, †27. juni 1756, begr. 
1. juli s.å. (kisteplade nr. *1); kammerråd Erichsens 
barn, begr. 5. dec. 1757; Elisabeth, datter af først-
nævnte, †28. nov. 1759, begr. 5. dec. s.å. (kisteplade 
nr. *2); Erich Erichsen Christensen, b i rkedommer, 
†21. maj 1763, begr. 27. maj s.å. (kisteplade nr. *3); 
majorinde Petersen (Charlotte Christiane von We-
sten, 3° g .m. major Ejler Petersen), begr. 2. febr. 1801 
i sin familiebegravelse (her?). 

†Kiste. 1758 og 1777 er kun nævnt en stor kiste. 

Kisteplader. *1) (Fig. 764), 1756. Lauritz Erich-
sen, rådmand, siden borgmester og endelig 
kammerråd, samt krigs- og landkommissær på 
Fyn og Langeland. *18.juli 1717, søn af Erich 
Christensen, b i rkedommer i Ulriksholms birk, 
†27.juni 1756. G.m. Christiane Charlotte von 
Westen, med hvem han havde to sønner og tre 
døtre. Af tin, 53x36 cm. Uregelmæssigt formet, 
ovalt hvælvet skriftfelt med kartoucheindram-
ning, hvorpå indridsede blade og blomster. Let-
tere beskadiget. Indskrift i graveret kursiv, 
navne i kursiverede versaler. 1947 afgivet af me-
nighedsrådet. I Møntergården, Odense (inv. nr. 
117/1949). 

*2) (Fig. 765), 1759. Elisabeth Erichsen, 
*6. marts 1750, †28. nov. 1759. Datter af La[u-
ri]tz Eric[hsen], kammerråd og landkommissær 
over Fyn og Langeland og Charlotte Christiana 
von Westen. Af tin, ca. 25x20 cm. Ovalt hvæl-
vet skriftfelt med fliget fane. Under indskrift to 
engle med blomsterkrans. Fragmentarisk beva-
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ret. Graveret kursiv, navne med kursiverede 
versaler. I Møntergården, Odense (inv. nr. 119/ 
1949). 

*3) (Fig. 766), 1763. Erich Christensen, birke-
dommer i Ulriksholms birk samt vejer og må-
ler, †21. maj [1763] i sin alders (...) år. Den 
stærkt forvitrede gravskrift nævner Karen 
(.)o(..)datter, afdødes hustru(?)549 og Lauritz 
Erichsen, hans søn, j f r . ovf. Af tin, ca. 38x23 
cm, stærkt forvitret. Uregelmæssigt formet, 
ovalt hvælvet skriftfelt med kartoucheindram-
ning som nr. *1). Indskrift i graveret kursiv, 
navne i kursiverede versaler. Afgivet af menig-
hedsrådet 1947. I Møntergården, Odense (inv. 
nr. 118/1949). 

Jørgen Mortensen Krags begravelse. 1634 erhver-
vede rådmand og kirkeværge Jørgen Mortensen 
Krag en muret grav til sig selv og sin hustru 
(Dorothea Nielsdatter Foss). Gravens placering 
omtales 1705 som »uden for Choret«, forment-
lig nær epitafium nr. 4 og kan have været iden-
tisk med ovennævnte. 1703 erhvervede Søren 

Fig. 765. *Kisteplade nr. 2 for Elisabeth Erichsen 
(†1759) (s. 896). Møntergården, Odense. Henrik 
Wichmann fot. 1995. - *Coffin plate no. 2 for Elisabeth 
Erichsen (†1759). 

Rasmussen, foged på Gråbrødre hospital, be-
gravelsen, hvis identitet 1705 præciseredes som 
Jørgen Mortensens.6 

Begravelser: Jørgen Mortensen Krag, 144. maj 1645; 
Dorothea Nielsdatter Foss, †11. dec. 1651; Søren Ras-
mussen, ridefoged, begr. 22. maj 1705. 

†Kistebeslag: Jørgen Mortensens kiste var i 
modstrid med de kongelige begravelsesforord-
ninger beslået med fortinnede beslag, og enken, 
Dorothea Nielsdatter Foss blev derfor afkrævet 
en bøde på 100 rdl.550 

Overformynder Hiere Jespersens begravelse. Ældre 
begravelse, erhvervet 1691 af Mette Jørgensdat-
ter, salig Hiere Jespersens. Placeret nord for ko-
ret, »i den lille kvindegang« (nordre sideskibs 
østlige del), uvist dog præcis hvor.551 En †ligsten 
over den ældre grav (uvist hvis) fjernedes ved 
samme lejlighed og placeredes ved den store kir-
kedør. 

Begravelser: Hiere Jespersen, begr. 29. april 1692; 
Mette Jørgensdatter, begr. 18. dec. 1693.552 

Fig. 766. *Kisteplade nr. 3 for b i rkedommer Erich 
Christensen (†1763) (s. 897). Møntergården, Odense. 
Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin plate no. 3 for 
District Court Judge Erich Christensen (†1763). 
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Rådmand Hans Ebbesens begravelse. 1634 fik da-
værende kirkeværge Hans Ebbesen bevilling på 
et begravelsessted til sig selv og sin hustru »ne-
ren for Coritt Øster wet S.P. Rasmussens Be-
graffuelse nest Muren thill«.6 Graven var anta-
gelig placeret ved (øst for?) †begravelse nr. 
III,13, hvor Peder Rasmussen blev begravet 
1632. 

Begravelser: Antagelig Karen Lauridsdatter See-
blad, †o. 18. okt. 1639; Hans Ebbesen, †1641; Christen 
Lauritzens to små børn, nedsat her mellem 1668 og 
1671; Erik Nielsen, rådmand, † l . juni 1675, begr. 6. 
juni s.å.; Met te Hansdatter, g .m. ovennævnte, †3. maj 
1678, begr. 15. maj s.å. 

Begravelsen er muligvis identisk med eller pla-
ceret nær ved Maren Hansdatters begravelse. 9. 
jan. 1674 betaltes for åbningen af en allerede ek-
sisterende grav (denne?) til Henrik Jørgensen 
Rosenvinge, svigersøn til Hans Ebbesen. 1693 
betalte hans enke, Maren Hansdatter for sit le-
jersted i kirken, der 27. nov. 1724 videresolgtes 
til rådmand Jacob Mortensen. Placeringen præ-
ciseredes da til korets nordside.6 

Begravelser: Henr ik jørgensen Rosenvinge, †29. dec. 
1673, begr. 9. jan. 1674; Maren Hansdatter, †3. jan. 
1695, begr. 11. jan. s.å. Jacob Mortensens spæde barns 
lig, begr. 22. aug. 1727 i hans begravelse; Jacob M o r -
tensen, begr. 14. jan. 1729. 

†Kiste. 1852 fjernedes fra den inderste utilgænge-
lige kælderhvælving til højre for trappen - hvilken af 
de ovf. beskrevne er ikke klart - en kvadratisk, lav 
†benkiste, der nedsattes på kirkegården.261 

IV. Gangen fra den lille nordre kirkedør, forbi koret 
og over til konsistoriedøren. 

(Fjerde fag af nordre sideskib, midtskibet og 
søndre sideskib). 

1) (Fig. 743, IV, 1). Kirkens nye begravelse. Muret 
med krydshvælv bag åbningen, fortil med tøn-
dehvælv; 4 alen 1 kvarter lang, 5 alen 3 kvarter 2 
tommer bred (2,67x3,66 m). I nordre sideskibs 
4. fag, tæt ved døren til Valkendorfs kapel. Åb-
ningen lå på linje med begravelserne under de 
korte kvindestole (IX). 

Tidligst omtalt 1758. Begravelsen kan dog 
have erstattet en ældre for Frederik Rolve G u m -
mersbach (†1669), hvis †gravsten (nr. 73) angi-

veligt fandtes uden for indgangen til Valken-
dorfs kapel (Mumme 288). Frederik Gummers -
bachs begravelse tilhørte oprindelig hans fætter, 
Johan Gummersbach, †før 14. marts 1621. 
Denne dato betaltes for Johan Gummersbachs 
og hans hustru, Lisbeth Bostedes begravelser af 
Moritz Bostede, bror til sidstnævnte; 1650 over-
taget af Frederik Gummersbach for den dob-
belte pris, antagelig fordi han måtte lade mure 
(dvs. udvide) begravelsen, til to kister.553 

Begravelser: Heri var antagelig: Johan G u m m e r s -
bach, †før 14. marts 1621; Lisbeth Bostede, †før 
14. marts 1621; Frederik Rolve Gummersbach, begr. 
26. april 1669. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en stor benkiste. 

Peder Hansens begravelse. Den tilhørende †grav-
sten nr. 45 er hos Bircherod, Monumenta (nr. 
LXXXVII) registreret umiddelbart efter oven-
nævntes sten. Hertil betalte rådmand Hans Pe-
dersen (Let) 28. dec. 1620 for sin mors, Anne 
Lauridsdatters begravelse hos sin mand. Jfr. 
også †gravsten nr. 45. Begravelsen er muligvis 
identisk med den ndf. nævnte. 

Begravelser: Peder Hansen, købmand, †1610 og 
Anne Lauridsdatter, †1620. 

2) (Fig. 743, IV,2). Kirkens begravelse. Jfr. (†)ef-
termiddelalderlige begravelser nr. 1. 

2a) (Fig. 743, IV,2a). Kirkens begravelse. Jfr. (†)ef-
termiddelalderlige begravelser nr. 2. 

3) (Fig. 743, IV,3). Kancelliråd Mogens Mules be-
gravelse (Mumme 244). Jfr. †gravsten nr. 34. Be-
skrevet som en gammel begravelse med nyt 
kuglehvælv over, dvs. tøndehvælv med stikkap-
per, ved begge sider af åbningen, som var midt i 
gangen; 3½ alen lang og 4 alen bred (2,19x2,51 
m). Stødte med vestenden op til åbningen af 
†begravelse nr. V,1 under de lange mands- og 
kvindestole i den brede gang, dvs. i midtskibets 
4. fag. Foroven belagt med fliser. 1791 belagt 
med stenoverliggere. 

1758 og 1777 omtalt som tilhørende kancel-
liråd Mogens Mule (†1759). Placeringen af Hans 
Mules †gravsten (nr. 34) uden for kordøren 
kunne tyde på, at førstnævntes tipoldefar op-
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rindelig ejede begravelsen, der herefter kunne 
være gået i arv i lige linje til Mogens Mule - det 
sidste skud på mandslinjen - via Jørgen Mule 
(†1634), Mogens Jørgensen Mule (†1680), der 
angiveligt ejede en begravelse i kirken (se ndf.) 
og professor Erik Mule (†1751, far til kancellirå-
den).554 Ndf . er dog kun anført de medlemmer 
af familien, der med en vis sandsynlighed kan 
henføres til denne begravelse. 

Begravelser: Antagelig Hans Mule, †29. sept. 1602 
og hustru, Met te Kotte, †20. marts 1613, samt deres 
tre børn, Lauritz Mule, †24. marts 1603, Else Mule, 
†25. jan. 1605 og Marin (Maren) Mule, †5. juli 1607; 
muligvis Birgitte Mogensdatter Rosenvinge, †20. okt. 
1623 og begravet i en muret grav »næst hos« Hans 
Mules grav (her?); Jørgen Mule, †6. juli 1634, begr. 
her (»i de Mulers grav under korsdörren«, j f r †ki-
steplade); Mogens Jørgensen Mule, †19. okt. 1680 og 
begr. 20. okt. s.å.;6 Mogens Mule, begr. 21. dec. 
1759; kancellirådinde Mule (Gertrud Gørtzen, g .m. 
Mogens Mule), begr. 30. juli 1774 i professor (Erik) 
Mules grav (vel her). 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt to gamle kister. 

†Kisteplade: 1634, af messing. På pladen, som 
var smykket med afdødes fædrene og mødrene 
våbener (Mule og Kotte), var følgende grav-
skrift: 

»Her ligger begravet er= 
lig oc Velb. Mand Jörgen 

Mule, Borgmester her i Odense 
som döde den 6. Julij Anno 16. 

34. Gud Give hannem en 
ærefuld opstandelse«. 

Pladen ejedes i 1700'ernes første årtier af lands-
dommer Jacob Bircherod.555 

Jørgen Nielsens begravelse. At d ø m m e efter †grav-
sten nr. 43, nævnt hos Bircherod efter Hans M u -
les sten (jfr. ovf.) kunne begravelsen for borg-
mester Jørgen Nielsen og hustru være umiddel-
bart i nærheden af denne. 

Begravelser: Margrete Christophersdatter Bang, †5. 
juli 1616; Jørgen Nielsen, begr. 8. okt. 1635. 

4) (Fig. 743, IV,4). Kirkens (tidligere Christian Ra-
mus') begravelse (Mumme 243f.). Jfr. gravsten nr. 
22 og †gravsten nr. 95. Muret , antagelig med 
tøndehvælv, 3/4 alen lang, 3 alen bred (2,19x1,88 
m). Åbning ved fodstykket af de lange mands-

stole med et lille buehvælv (tøndehvælv) bagved 
mod konsistoriet. Placering i midtskibets 4. fag. 

Som anført 1758 tilhørte begravelsen tidligere 
biskop Ramus (og hans familie), som dog til 
gengæld herfor fik begravelse nr. 2 under de 
lange mandsstole (VI,2). Hans ligsten forblev 
imidlertid ved den førstnævnte begravelse, se s. 
812. 

4a) (Fig. 743, IV,4a). Kirkens begravelse j fr . (†)ef-
termiddelalderlige begravelser nr. 3. 

5) Fig. 743, IV,5). Kirkens (tidligere Johannes 
Poulsens) begravelse (Mumme 243). Jfr. †gravsten 
nr. 81. Muret , med tøndehvælv over den bage-
ste del; oprindelig 1/4 alen bred, nu (1758) 3 alen 
4 tommer bred (0,94 m x l , 9 8 m). Placeret mel-
lem korets sidste pille og første pille i midtski-
bets søndre række, dvs. antagelig mellem midt-
skibets og søndre sideskibs 4. fag; åbningen tæt 
bagved. 1798 opfyldt med jord. 

Tidligere tilhørende Johannes Poulsen, †1694. 
1755 solgt ved auktion til købmand Jacob Het-
ting (1777-listen). Muligvis udvidet ved denne 
lejlighed. 

Begravelser: Heri var antagelig: Johannes Poulsen, 
†1694; endvidere Johannes Poulsen (søn af ovennævn-
tes bror, Hans), begr. 27. marts 1705; Hans Poulsens 
søns lig, nedsat i hans broders begravelse 4. marts 
1707; Hans Poulsens barns lig, nedsat 8. aug. 1707; 
Jacob Hettings hustru, begr. 17. febr. 1768; Jacob 
Hetting, begr. 30. marts 1768; madam Løve, begr. 
hos sin morfader, Jacob Hett ing, 21. jan. 1778. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en lille benkiste samt 
plads til to store kister 

6) (Fig. 743, IV,6). Peder Pedersen Lerches begra-
velse (Mumme 175). Jfr. epitafium nr. 8, gravsten 
nr. 11 og †gravsten nr. 24 og 74. Muret , med 
tøndehvælv; 3½ alen lang og 3½ alen bred 
(2,19x2,19 m). Åbning på linje med åbningen til 
begravelserne under de korte mandsstole, dvs. i 
søndre sideskibs 4. fag. 1730 søgte kirken for-
gæves hjælp hos Vincents Lerche, søn af Peder 
Pedersen Lerche, til afholdelse af udgifter ved 
istandsættelse af en forfalden begravelse, for-
mentlig denne. 1764 bekostede kirken nye bjæl-
ker, da ingen af arvingerne havde indfundet sig 
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efter et forudgående avertissement.6 Opfyld t 
1798. 

Som angivet på gravsten nr. 11 tilhørte be-
gravelsen Anna Hasebart, †1658, og hendes to 
ægtemænd Knud Lauridsen Seeblad, †1640, og 
Peder Pedersen Lerche, †1683, der dog selv 1665 
flyttede til København.5 5 6 Begravelsen eller en 
nærved liggende har antagelig tilhørt Knud Lau-
ridsens fader, Laurids Knudsen Seeblad, jfr . 
†gravsten nr. 24, placeret smst. 

Begravelser: Antagelig Laurids Knudsen Seeblad, 
†19. maj 1591;557 muligvis Maren Baggesdatter, 
†12. dec. 1602; Knud Lauridsen Seeblad, †9. sept. 
1640; Anna Hasebart, †30. nov. 1658; muligvis Sophie 
Pedersdatter, Peder Pedersen Lerches anden hustru, 
†5. dec. 1663, begr. 18. dec. s.å.; Sidsel Lauridsdatter 
Seeblad, 8. febr. 1677 begravet i sin faders (Laurids 
Knudsen Seeblad) grav.558 

†Kister. 1758 og 1777 nævnes alene en stor, ny ben-
kiste samt plads til yderligere to kister. 

Jørgen Kottes begravelse. I nærheden heraf var an-
tagelig †begravelse for borgmester Jørgen 
Kotte, j f r . †gravsten nr. 21. 

Begravelser: Antagelig Kirsten Pedersdatter, †17. 
juni 1583; Jørgen Kotte, †18. nov. 1584. 

Margrethe Herman Waalis' begravelse. I nærheden 
af ovennævnte begravelse var muligvis begra-
velsen for Margrethe (Margrete) Herman Waalis 
(†1594) og hendes datter, Anne Waalisdatter 
(†1612), j fr . †gravsten nr. 26. 

Begravelser: Antagelig Margrete Herman Waalis, 
†� nov. 1584; Anne Waalisdatter, †• marts 1612. 

7) (Fig. 743, IV,7). Købmandsenke Anders Laur-
sens (Andreas Lauritzens enke) og Johan Friederich 
Kurrelbaums begravelse (Mumme 173). Jfr. epita-
fium nr. 22 og 25. Muret , med krydshvælv; 10 
alen 3 tommer lang, 3 alen bred ved konsistoriet 
(syd), 2½ alen bred i den modsatte side 
(6,35x1,88/1,56 m). 

I søndre sideskibs 4. fag, langs kirkens 
(syd)mur under de korte mandsstole med åb-
ning ved døren til konsistoriet. 

Begravelsen ejedes af Ot te von Oesede og 
Anna Catharina von Proschewitz (†1674, j f r . 
også †begravelse efter nr. II,7), men overtoges 

1717 af Andreas Lauritzen.559 Herefter gik den i 
arv til sønnen Peter Eilschou, der allerede 1766 
skænkede 500 rdl. til begravelsens vedligehol-
delse, j fr . også epitafium nr. 25. 

En del af begravelsen eller en tilstødende kan 
være identisk med rådmand Christen Hansen 
Limes begravelse, som enken, Anne Jacobsdat-
ter erhvervede i mændenes lille gang, dvs. i søn-
dre sideskib, 28. april 1688 til sin salig mand. 
Limes begravelse var som nævnt i regnskaberne 
1725 og 1727 placeret ved konsistoriet eller i 
gangen mellem dette og prædikestolen. 

En del af denne eller en tilstødende begravelse 
synes endvidere benyttet af Johan Friderich 
Kurrelbaums familie og ses tidligst omtalt 1756 
som en selvstændig begravelse, »Madame Ku-
relbaums begravelse, tæt ved Mad. Anders 
Laursens«.6 1758 og 1777 registreredes begge be-
gravelser dog som én og samme. 

Begravelser: I begravelsen var antagelig: Ot te von 
Oesede, postmester, og hustru, Anna Catharina von 
Proschewitz, begge †26. marts 1674 af »smittesom 
Sprinkelsvaghed«,560 begr. 6. april s.å.; Christen 
Hansen Lime, begr. 30. marts 1688;532 7. dec. 1694 be-
talte Hans Hendrik von Proschewitz for nedsættelsen 
heri af ligene af svogeren Johannes Unsenius og sø-
steren, Barbara von Proschewitz, der begravedes 10. 
dec. s.å.6 17. nov. 1699 blev Rasmus Andersen amts-
skrivers lille barn nedsat lige uden for konsistorie-
døren (her?); Alhed Maria Christensdatter Friis (g.m. 
Andreas Lauritzen), †14. febr. 1706, begr. her eller i 
†begravelse nr. II,7 (?); Anne Jacobsdatter (enke efter 
Christen Hansen Lime), begr. 25. febr. 1724 (vel her); 
Andreas Lauritzen, †19. april 1738, begr. 26. april s.å.; 
Johan Friedrich Kurrelbaums datter, begr. 20. april 
1747; Johan Friederich Kurrelbaum, begr. 30. dec. 
1756; antagelig Kirsten Matthiasdatter von Westen 
(Andreas Lauritzens anden hustru), †21. okt. 1758;561 

mad. Becker (Susanne Marie von Westen, svigermor 
til Peter Eilschou), begr. 1. aug. 1772 i Eilschous be-
gravelse ved konsistoriedøren; Peter Eilschou, 
†31. okt. 1783, begr. 7. nov. 1783 i sin familiebegra-
velse; købmand Hans Iversen, begr. 13. sept. 1787 i 
Eilschous begravelse; mad. Iversen (Marie Elisabeth 
Kurrelbaum), begr. 23. dec. 1793; mad. Kurrelbaum 
(Alhed Marie Eilschou), †24. nov. 1798, begr. 30. 
nov. s.å.; Anne Marie Becker, enke efter Peter Eil-
schou, †29. aug. 1799, begr. 6. sept. s.å. 

†Kister. 1758 og 1777 nævnt en stor kiste, to store 
benkister og tre middelmådige små kister samt plads 
til endnu tre store kister på gulvet. Mumme (173) o m -
taler endnu 1844 seks kister. 
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Jacob Jacobsen Wolfs begravelse. 1635 afregnedes 
for åbningen af salig M.Jacobs (Jacob Jacobsen 
Wolf) grav, for klokkerne og for hans barns be-
gravelse.248 Placeret i eller tæt ved søndre side-
skibs 4. fag, jfr . †gravsten nr. 61. 

Begravelser: Muligvis Jacob Jacobsen Wolfs to hu-
struer, Anna Hansdatter Nielsen, †26. jan. 1600 og 
Maren Iversdatter Bertelsen, †3. jan. 1605, begge vist 
på †gravsten nr. 61; muligvis Anna Pedersdatter 
(Wolfs tredie hustru), †o. 1616;562 Jacob Jacobsen Wolf, 
†31. maj 1635; barn af ovennævnte, †1635; muligvis 
Anna Ernstdatter Elver (Wolfs f jerde hustru), †1647. 

V. Den store gang mellem de lange 
mands- og kvindestole. 

(Midtskibets 5. og 8. eller 9. fag). 

1) (Fig. 743, V,l) . Greverne af Hoya og Tecklen-
borgs (Tecklenburg) begravelse (Mumme 241). Jfr. 
†epitafium nr. 1 og †gravsten nr. 9. En gammel, 
muret begravelse med tøndehvælv og tillukket i 
begge ender; 3½ alen lang, 1½ alen bred 
(2,19x0,94 m). I midtskibets 5. fag lige ud for 
†begravelse nr. VII,3 og for enden af nr. VI,2-3. 
Repareret 1716-17 med fem egebjælker og 36 
sten. O.1753 istandsattes hvælvet, da det meste 
var faldet ned.6 

Indrettet, muligvis på befaling af Christian 
III, der lod Johan, greve af Hoya og Nicolaus, 
greve af Tecklenburg, begge faldet i slaget ved 
Øksnebjerg, overføre til S. Knuds kirke. 

Begravelser: Johan, greve af Hoya og Nicolaus, 
greve af Tecklenburg, begge †o. 11. juni 1535. 

†Kister. Ifølge fortegnelsen 1758 nedsattes her - for-
mentlig i forbindelse med kirkens hovedistandsæt-
telse - en stor ny benkiste, hvori de forefundne ben 
(vel ovennævntes) samledes. Kisten overførtes (alle-
rede på dette tidspunkt?) ifølge Vedel Simonsen, 
Samlinger til Valkendorfs begravelse (s. 831), hvor den 
1811 registreredes af samme. Indholdet af knogler 
syntes da endnu bevaret. Heraf fremhævedes særligt 
det ene kranium, der bagtil på begge sider havde en 
betydelig konkavitet, »hvor efter Gall563 Ef ter tænk-
somheds Organet plejer i en betydelig Grad at pro-
turbere«. Vedel Simonsen, Samlinger henførte da 
dette kranium til greven af Hoya, »hvis Ube tænk-
somhed styrtede hans Lykke i Sverige og hvis Frem-
fusenhed på Øxnebjerget spildte Lybekkerne den el-
lers lidet tv ivlsomme Sejer og kostede ham selv Li-
vet(!)«. Kistens og knoglernes senere skæbne kendes 
ikke. 

Ernst Elvers begravelse (Mumme 242). Jfr. †epita-
fium nr. 3. Arvingerne efter Ernst Elver erhver-
vede 1620 en begravelse, der dog 1642 videre-
solgtes til rådmand Erik Jørgensen.564 Ifølge 
Mumme placeret nær begravelsen for greverne 
Hoya og Tecklenburg, dvs. enten her eller må-
ske ved †begravelse nr. II,8, hvor en datter af 
Ernst Elver, Anna, muligvis var begravet. 

Begravelser: Antagelig Hilleborg (Ingeborg) Lau-
ridsdatter (g.m. Ernst Elver), dødsår uvist (antagelig 
før 1620); Ernst Elver, †20. okt. 1619; antagelig Erik 
Jørgensens hustru, Anne Bertelsdatter Wichmand, 
†før okt. 1643, antagelig o. 1639;565 antagelig rådman-
dens anden hustru, Anne Mathiasdatter, †1657; Erik 
Jørgensen, †5. sept. 1659, begr. 13. sept. s.å.; Susanne 
Eriksdatter, g .m. Jacob Andersen Svitzer, begr. o. 
28. juni 1684 i sin salig faders grav; Elisabeth Eriks-
datter, g .m. Rasmus Andersen Svitzer, efter anmod-
ning fra slægtninge 16. nov. 1691 nedsat i sin fædrene 
grav.6 

2) (Fig. 743, V,2). Biskop Niels Bangs begravelse 
(Mumme 216f.). Jfr. gravsten nr. 12. En gammel 
muret begravelse med trappenedgang; 3½ alen 
lang, 2½ alen bred (2,19x1,57 m). Midtskibets 8. 
eller 9. fag mellem †begravelse nr. VI,9 og VII,9 
med åbningen ved VII,8. 

Tilhørende biskop Niels Bang, †1676. Mulig-
vis overtaget af borgmester Jens Erichsen We-
stengaard, g .m. Maren Nielsdatter Bang, datter 
af ovennævnte og barnebarn af borgmester 
Chulenbrun og Maren Poulsdatter. Således blev 
borgmester Hans Nielsen Chulenbruns enke, 
Maren Poulsdatter, 1684 nedsat i Jens Erichsen 
Westengaards ny begravelse, der kan have været 
identisk med ovennævnte eller placeret nær 
ved.6 

Begravelser: Niels Bang, †17. okt. 1676, begr. 3. 
nov. s.å.; borgmester Jens Erichsens (Westengaard) 
barn (Hans Bang Westengaard), begravet hos sin 
morfader 24. nov. 1678;566 Anne Hansdatter Chulen-
brun (g.m. Niels Bang), begr. 7. aug. 1688; muligvis 
Jens Eriksen Westengaard, begr. 15. jan. 1690. 

†Kister. 1758 og 1777 nævnt en stor ligkiste og en 
benkiste. 

VI. Under de lange mandsstole 
(Midtskibets søndre side, 5. - 10. fag). 

1) (Fig. 743, VI, 1). Professor Thomas Bircherods 
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begravelse (Mumme 238). En gammel muret be-
gravelse med krydshvælv; 3½ alen lang, 4 alen 14 
tommer bred (2,19x2,87 m). Mellem 4. og 5. 
fag, midt for pille nr. 1 (f1) under mandsstolene. 
Åbning foran ved stolene. 1797 opfyldt med 
jord . 

Thomas Bircherods begravelse er tidligst 
nævnt 1693 i forbindelse med nedsættelse af 
hans søns lig.6 Ifølge testamentarisk bestem-
melse 19. marts 1740 skænkede enken, Anna 
Mule, 100 rdl. til begravelsens vedligehol-
delse.567 

Begravelser: I begravelsen vides nedsat tre af T h o -
mas Bircherods og Anna Mules børn, hhv. o. 
24. aug. 1693, 4. aug. 1697 og 7. jan. 1716.6 Endvidere 
Mogens Bircherod, en søstersøn til Thomas Birche-
rod, begr. 9. jan. 1716; Thomas Bircherod, †49. jan. 
1731, begr. 26. jan. s.å.; landsdommer Jacob Birche-
rod, †før 26. marts 1737, begr. 1. april s.å.;568 j o m f r u 
Mule, begr. 3. april 1754; Anna Mule, begr. 4. april 
1754; Susanna Kirstina Svitzer, begr. 20. sept. 1768. 

†Kister. 1758 og 1777 omtaltes to gamle kister og 
plads til endnu en kiste. 

Claus Andersen Ulfeldts begravelse. I lighed med 
den ndf. nævnte registreredes den tilhørende 
†gravsten (nr. 7) i 1752-listen som nr. 2 i midtski-
bet, vel ud fra en placering i midtskibets 
østende, dvs. i 4. eller 5. fag. 

Begravelse: Claus Andersen Ulfeldt, †1497. 

Hans Urnes begravelse(?). Som nævnt ovf. regi-
streredes den tilhørende †gravsten (nr. 8) 1752 
også som nr. 2 i midtskibet. Det er dog yderst 
usikkert om Hans Urne, der havde bekostet sit 
gravsted i Vor Frue kirke, i sidste instans skulle 
have valgt at lade sig jordfæste i domkirken. 

2) (Fig. 743, VI,2). Biskop Christian Ramus' be-
gravelse (Mumme 238). Jfr. gravsten nr. 22 og 
†begravelse nr.IV,4. Ny , muret begravelse; 3½ 
alen lang, 4½ alen bred (2,35x2,82 m). I midtski-
bets 5. fag ved prædikestolen og under gym-
nasiasternes stol. 1744 istandsattes begravelsen 
under prædikestolen (denne?) med 50 Flensbor-
germursten. 1798 bekostedes en ny murhvæl-
ving af ritmester Ramus.6 

30. dec. 1741 erhvervede biskop Ramus råd-
mand Hahnes begravelse for 60 rdl. (vel denne 

og ikke †begravelse nr. I,5?). 11. nov. 1756(!) no-
teredes, at biskoppen havde skøde på en muret 
begravelse under de lange mandfolkestole nr. 2. 
1762 betaltes for at lægge en sten på begravelsen. 
Stenen var dog antagelig allerede udført 1753, 
jfr . ovf. 

Begravelser: Antagelig Elisabeth Holst, Christian 
Ramus ' første hustru, †24. aug. 1730; Sophia Seidelin, 
†13. aug. 1741, begr. 23. aug. s.å., midlertidigt indsat 
i Podebusks begravelse (III,9); biskop Ramus ' søn, 
professor (Melchior) Ramus, begr. 28. jan. 1757; ma -
dam Mejer, begr. 14. okt. 1762 i sin broders begra-
velse; Christian Ramus, †14. dec. 1762, begr. 28. dec. 
s.å.; professorinde Ramus, begr. 14. febr. 1788. 

†Kister. 1758 og 1777 registreret to store og en lille 
kiste samt plads til endnu en kiste på gulvet. 

3) (Fig. 743, VI,3). Kirkens begravelse. Ny muret 
begravelse lige for pille nr. 2 (g1); 3 alen 3 kvar-
ter lang, 4 alen 13 tommer bred (2,35x2,85 m). 

3a) (Fig. 743, VI,3a). Kirkens begravelse. En lille, 
vel muret begravelse mellem pille nr. 2 og 3 (g1 

og h1); 3 alen 8 tommer lang, 2 alen 8 tommer 
bred (2,09x1,46 m). I midtskibets 6. fag. 

†Kiste. I begravelsen en lille benkiste samt plads 
her og i den foregående til i alt fire kister. 

4) (Fig. 743, VI,4). Christian Hamans arvingers 
begravelse (Mumme 237). Jfr. epitafium nr. 20, 
gravsten nr. 21 og †gravsten nr. 94. En gammel, 
vel muret begravelse; 3 alen 15 tommer lang, 4 
alen 8 tommer bred (2,27x2,72 m). Begyndte 
ved hjørnet af stolene for ved (dvs. vest for) 
prædikestolen ud for 3. pille (h1). I midtskibets 
6. fag. 1795 belagt med nye bjælker på kancel-
liråd Simonsens bekostning. 1804 opfyldtes be-
gravelse nr. 4 i »den brede gang« (denne? eller 
VII,4). 

1728 nedsattes Christian Hamans lig »indtil 
videre« i en grav under Magistratens stol, vel 
her(?). 1736 betalte hans enke, Sara Østrup, for 
at lade en sten (jfr. epitafium nr. 20) indsætte i 
muren ved deres begravelse.6 

Begravelser: Christian Henrik Haman, †21.juni 
1725; antagelig Christian Haman, †30. jan. 1728, 
begr. 6. febr. s.å. i begravelsen lige neden for prædi-
kestolen i den store gang; Peder Fugl, begr. 8. april 
1728 i sin svigerfaders begravelse i den store gang 
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(her); Margretha Sophia Haman, 2° g .m. rådmand 
Bonde Simonsen, †23. maj 1731, begr. 28. maj s.å. i 
sin og ægtemandens begravelse (her?); Sara Østrup, 
†17. nov. 1747, begr. 24. nov. s.å. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt seks kister oven på 
hinanden og krypten karakteriseret som fyldt. 

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret 
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske 
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være 
denne, der er omtalt som beliggende i den store 
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet 
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med 
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen) 
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blan-
chenborg. 

Erhvervet 1645.6 Senere overtaget af sønnen 
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af fami-
lien Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz, 
g .m. Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af 
førnævnte og barnebarn af Knud Jacobsen Blan-
chenborg og Mette Clemendsdatter. Begravel-
sen blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blan-
chenborg.569 

Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640, 
Knud Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antage-
lig Mette Clemendsdatter, begr. 9. maj 1640, oven-
nævntes anden hustru; Knud Jacobsen Blanchenborg, 
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25. 
marts s.å.;6 Jacob Knud Blanchenborg, begr. 15. juni 
1680; Knud Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan. 
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars 
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før 
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept. 
1733. 

Rådmand Jørgen Wichmands begravelse. 1674 er-
hvervede Jørgen Wichmand, hvis anden hustru, 
Mette Knudsdatter Blanchenborg var datter af 
ovennævnte Knud Blanchenborg, en begra-
velse, muligvis ved †begravelse nr. VI,4 eller 
identisk med samme, nærmere specificeret 
»næst rådmændenes stol« (jfr. s. 583) og »ved 
den lille gang, som kirkens og de fattiges blok 
står i«.532 

Begravelser: Antagelig Jørgen Wichmand, †27. maj 
1680 i København; liget overført til Odense i henhold 
til bevilling af 31. maj og begr. 11. juni s.å.570; mad. 
Wichmands datters lig, begr. ved borgmesterens stol 
17. apr. 1699. 

5-6) (Fig. 743, VI, 5-6). Kirkens begravelse (Mumme 
237). En ny dobbelt begravelse; 4 alen lang, 6½ 
alen bred (2,51x4,08 m). Under mandsstolene 
nr. 5 og 6, vest for †begravelse nr. VI,4; an-
tagelig i midtskibets 7. fag. På grund af størrel-
sen belagt med to sten. Plads til fem kister. 

Begravelser: Regimentskvartermester Knud Belli-
ger, begr. 10. april 1750 i en åben begravelse i »den 
store gang umiddelbart neden for prædikestolen ved 
mandssiden«, vel her. Der »blev skudt af 3 Gange af 
Cavalleriet, medens Liget blev nedsat« (Kirkebøger). 

7) (Fig. 743, VI,7). Borgmester Thomas (Broder-
sen) Risbrichs begravelse (Mumme 223). Jfr. epita-
fium nr. 6, gravsten nr. 14 og †gravsten nr. 77. 
3¾ alen lang, 5 alen bred (2,35x3,14 m). Ud for 
pille nr. 4 (i1), mellem midtskibets 7. og 8. fag. 
1778 istandsat; 1795 opfyldt med jord. 

Thomas Brodersen Risbrich erhvervede 1650 
af byrådet en muret begravelse med en »huggen 
sten« derpå, »i den brede gang ved den stol ved 
pillen han tilforn påstod« (jfr. †rådmandsstol, s. 
583).571 

Begravelser: Som anført på de tilhørende gravmin-
der var her antagelig: Wichmand Risbrich, †1652; 
Stephan Rham, †l. aug. 1658, begr. 9. aug. s.å.; Bir-
gitte Ottesdatter Seeblad, †3. dec. 1659, begr. 12. dec. 
s.å.; Thomas Brodersen Risbrich, †15. nov. 1665, 
begr. 24. nov. s.å.; Broder Risbrich, †23. aug. 1670, 
begr. 31. aug. s.å.; antagelig Jacob Bircherods datter 
Abigail Maria, †19. april 1671, begr. 27. april s.å.; 
O t t o Risbrich, †22. juli 1685, begr. 11. aug. s.å.; an-
tagelig Karen Thomasdat ter Risbrich, †8. aug. 1686, 
begr. 27. aug. s.å.;572 Jacob Bircherod, †13. juni 1688, 
begr. 3. jul i s.å.; Sille Risbrich, †9. maj 1708, begr. 
31. maj s.å. 

†Kister. 29. maj 1708 lod Jens Bircherod begravel-
sen åbne og erstattede tre »ved Forraadnelse sønder-
faldne Kister« herfra med en ny benkiste. Heri ned-
lagde han med egen hånd i et rent liglagen benene af 
sine tre slægtninge, hhv. Thomas Brodersen Ris-
brich, Birgitte Ottesdatter (Seeblad) og Broder Ris-
brich (jfr. ovf.).573 1758 og 1777 nævnes fire forfaldne 
kister samt rum til endnu en kiste. 

8) (Fig. 743, VI,8). Kirkens begravelse (Mumme 
219). En ny begravelse; 3 alen 16 tommer lang, 5 
alen 8 tommer bred (2,30x3,35 m). Mellem pille 
nr. 4 og 5 (i1 og k1), i midtskibets 8. fag. Opfyld t 
1795 eller 1796. 
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1811 nævnt i Vedel Simonsen, Samlinger som 
kammerherreinde Bülows begravelse. 

Begravelser: Fru kammerherre Bülow (Christiane 
Frederikke Brügmann) , begr. 22. dec. 1796; kammer-
herre Frederik Bülow, †24. marts 1815. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt plads til tre til fire 
kister. 

Thomas Olufsens begravelse. Jfr. †gravsten nr. 51, 
registreret i Bircherod, Monumenta efter T h o -
mas Brodersen Risbrichs †gravsten (nr. 77). 

Begravelse: Thomas Olufsen, †7. juli 1619 i 
Odense. 

9) (Fig. 743, VI,9). Borgmester Hans Nielsens 
(Chulenbrun) begravelse (Mumme 217). Jfr. epita-
fium nr. 5, gravsten nr. 12 og †gravsten nr. 67. 
En gammel begravelse med tøndehvælv; 3¼ alen 
lang, 2½ alen bred (2,04x1,57 m). Lige for pille 
nr. 5 (k1), mellem midtskibets 8. og 9. fag. 1803 
betaltes graver Schønberg for at opgrave jo rd -
fyldningen og udhugge tøndehvælvet, som var 
opmuret over begravelsen.6 

1640 erhvervede Hans Nielsen Chulenbrun af 
rådet en grav med hugne sten og mursten for sig 
og sin hustru (Maren Poulsdatter); han havde 
tidligere begravet tre børn dér.574 

Begravelser: Tre børn, †før 1640; Niels Hansen 
Chulenbrun, †1647; Hans Nielsen Chulenbrun, †1651; 
madame Deichmann, begr. 26. febr. 1757 i den åbne 
begravelse i den store gang nr. 9 under mandsstolene 
(vel her). 

†Kiste. Ifølge Bloch (I,1, 143) blev borgmesteren be-
gravet i en stenkiste og indmuret i en pille (k1(?)), 
hvilket i overleveringen blev tolket som en bevidst 
sløringsmanøvre for at narre eventuelle fjendtlige 
tropper til at eftersøge hans lig under ligstenen (nr. 
67) i kirkegangen, j f r . Vedel Simonsen, Samlinger. 

10) (Fig. 743, VI,10). Krigsråd Christian Ditlev 
Heedegaards begravelse (Mumme 208-09). En gam-
mel begravelse, med krydshvælv. Mellem 5. og 
6. pille (k1 og l1), i midtskibets 9. fag. Opfyld t 
1810. Tidligst nævnt under Christian Ditlev Hee-
degaards navn 1758. 

Begravelser: B i rkedommer Christian Ditlev Heede-
gaards barn, begr. o. 23. febr. 1733 (her?);6 krigsråd 
Heedegaards frue (Else Deichmann), begr. 20. okt. 
1755; Christian Ditlev Heedegaard, begr. 24.juli 
1781. 

†Kister. 1758 og 1777 indeholdt begravelsen en stor 
og tre små kister samt en benkiste. 1844 noterede 
Mumme fire kister, vel de samme. 

11) (Fig. 743, VI,11). Amtsforvalter Rasmus Ander-
sens begravelse (Mumme 208f.). Jfr. epitafium nr. 
17, gravsten nr. 19 og †gravsten nr. 91. Jordbe-
gravelse(?), overdækket med bjælker; 3 3/4 alen 
lang, 3 alen bred (2,35x1,88 m). Ved pille nr. 9 
(antagelig l1), ved fonten, mellem midtskibets 9. 
og 10. fag. Opfyld t med jord 1796. Tidligst 
nævnt med denne betegnelse 1758. 

Begravelser: Maria Elisabeth Bang, †3. aug. 1705, 
begr. 10. aug. s.å; Rasmus Andersen, †5. nov. 1718, 
begr. 17. nov. s.å.;6 amtsforvalter Lauge Lund, begr. 
4. jan. 1740. 

†Kister. I begravelsen er 1758, 1777 og endnu 1844 
nævnt fire kister, tre store og en lille benkiste. 

12) (Fig. 743, VI,12). Kirkens begravelse (jfr. 
Mumme 209). En ny muret begravelse; 3/4 alen 
lang, 4½ alen bred (2,04x2,82 m). Under døbe-
fonten med åbningen fortil midt i gangen; i 
midtskibets 10. fag. Repareret 1767 og 1778. Det 
kan være denne (eller †begravelse nr. VII,12), 
der omtales hos Mumme som opfyldt 1799. 

Frederik Barsebeks begravelse. Den tilhørende 
†gravsten (nr. 6) var hos Bircherod registreret 
umiddelbart efter Hans Nielsen Chulenbruns 
sten (nr. LXXXI) og i 1752-listen som nr. 17 i 
midtskibet, vel ud fra en placering i skibets vest-
ende, uvist dog præcis hvor. 

Begravelser: Frederik Barsebek, †o. 1493; Belie[!] 
Hennekesdatter Krummedige , o. 1493. 

Begravelser ved døbefonten: En række begravelser ved 
døbefonten er registreret i regnskaberne eller i andre 
kilder. Det kan dreje sig om denne begravelse eller 
om †begravelse nr. VII,12: Oluf Jensen, residerende 
kapellan, †1643 (jfr. †epitafium nr. 8), begravet ved 
døbefonten; smst. hustruen Margrethe Corneliusdat-
ter, begr. 20. aug. 1683, og dennes anden ægtemand, 
Niels Jensen Løwe, begr. 20. febr. 1693. 1717 ned-
sattes Jørgen Himmels t rup i jo rden »neden ved då-
ben« efter midlertidigt, 8. juli 1716, at være bisat i den 
store begravelse i koret; Frantz Grønvolds mor (Eli-
sabeth Johan Zachariassen Grønvold), begr. 5. apr. 
1720 i begravelsen ved fonten; Christen Handskema-
ger, begr. 14. okt. 1720 smst.6 Anne Hansdatter Sche-
ving (g.m. maleren Thomas Jacobsen Westerholt), 
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begr. 29. febr. 1724 ved fonten; Thomas Jacobsen We-
sterholt, kontrafejer, begr. 11. nov. 1739 ved siden af 
hustruen (jfr. også (†)epitafium nr. 1);573 kirkeværge 
Clausens datter, Anna Kirstine, begr. 5. maj 1766; 
rådmand Henning Jensen, begr. 22. sept. 1769; mad. 
Bjørnsen, begr. 15. sept. 1779; Anders Møller fra 
Munkemølle , begr. ved dåben 26. marts 1790. 

VII. Under de lange kvindestole. 
(Midtskibets nordre side, 5. - 10. fag). 

1) (Fig. 743, VII,1). Kirkens begravelse (jfr. 
Mumme 241). Ny muret begravelse med kryds-
hvælv samt tøndehvælv ved åbning; 3½ alen 
lang, 5 alen 10 tommer bred (2,19x3,40 m). For 
enden af den første lange kvindestol med åbning 
fortil ved fodstykket herunder; antagelig mel-
lem midtskibets 4. og 5. fag. 1765 istandsat med 
nye bjælker. 

†Kiste. 1758 og 1777 er nævnt en lille benkiste samt 
plads til fire lig på gulvet. 

2) (Fig. 743, VII,2). Kirkens begravelse (jfr. Mumme 
241). Omtal t 1758 som ny, muret med kryds-
hvælv; 3½. alen lang, 6 alen bred (2,19x3,76 m). 
Antagelig i midtskibets 5. fag. 

3) (Fig. 743, VII,3). Biskop Christian Muus' be-
gravelse (Mumme 240). En gammel begravelse 
med kuglehvælv, dvs. krydshvælv med stikkap-
per; 4 alen lang, 4 alen 15 tommer bred (2,51x 
2,90 m). Ved pille nr. 2 (g); mellem midtskibets 
5. og 6. fag. 1779 og 1787 belagt med nye bjæl-
ker. Tidligst nævnt som biskop Muus ' begra-
velse 1717.532 

Begravelser: Christian Muus, †11. dec. 1717, begr. 
31. dec. s.å., dog midlertidigt hensat i Podebusks be-
gravelse (s. 873); bispinde Muus ' (Vibeke Lund) sø-
sters lig, nedsat i hendes åbne begravelse i kirkens 
store gang, antagelig her, 4. febr. 1726; Vibeke Lund, 
g .m. førstnævnte, †2. febr. 1755, begr. 14. febr. s.å. 
Christiana Muus, begr. 27.juli 1757; f røken Muus, 
begr. 7. juli 1758; endelig frøken Muus, begr. 15. juli 
1763. 

†Kiste. 1758 og 1777 er nævnt en stor benkiste. 

I samme begravelse eller i dens umiddelbare 
nærhed var antagelig by skriv er Hendrick Therkel-
sens begravelse, j fr . †gravsten nr. 66. 

Begravelser: Else Pedersdatter (g.m. ovennævnte), 
†10. febr. 1648; Hendrick Therkelsen, †28. sept. 1658. 

Ivar Lauritsens begravelse. Den tilhørende †grav-
sten (nr. 5) registreredes af Bircherod umiddel-
bart efter ovennævnte og 1752 som nr. 9 i midt -
skibet. Begravelsens placering kan da have væ-
ret som denne. 

Begravelse: Ivar Lauritsen, †1487. 

4) (Fig. 743, VII,4). Lave Urnes begravelse 
(Mumme 239). Jfr. †gravsten nr. 19. En gammel 
begravelse med kuglehvælv; 3½ alen lang, 1 alen 
20 tommer bred (2,19x1,15 m). Mellem 2. og 3. 
pille (g og h), i midtskibets 6. fag. Havde endnu 
1777 ikke været åbnet. 1804 opfyldtes begravelse 
nr. 4 i den brede gang (denne eller nr. VI,4?).6 

Tidligst nævnt som Lave Urnes begravelse 1758. 
Begravelser: Lave Urne, †5. dec. 1559, og Karen 

Bølle, †13. aug. 1582. 
†Kiste. 1758 og 1777 nævnt en kiste og en benkiste. 

Jørgen Mogensen Rosenvinges begravelse. I midt-
skibet, uvist dog præcis hvor, var †gravsten nr. 
38, hos Bircherod registreret umiddelbart før 
Lave Urnes gravsten, over borgmester Jørgen 
Mogensen Rosenvinge og Karen Rickertsdatter 
Seeblad. Den tilhørende begravelse har da an-
tagelig været smst. 

Begravelser: Muligvis Poul Pedersen, †3. juli 1606, 
første ægtemand til Karen Rickertsdatter Seeblad og 
anført på †gravsten nr. 38; Karen Rickertsdatter See-
blad, †3. aug. 1634; Jørgen Mogensen Rosenvinge, 
†5. nov. 1634. 

Jens Anskaris' begravelse. I midtskibet, uvist dog 
præcis hvor, var †gravsten nr. 52 (hos Bircherod 
registreret umiddelbart efter Lave Urnes sten) 
for byfoged Jens Anskaris. Den tilhørende be-
gravelse, for hvilken byfogeden 14. marts 1621 
betalte i forbindelse med nedsættelsen af sin sa-
lig hustru (Maren Rasmusdatter), har da antage-
lig været smst. 1636 afregnede hans arvinger 
yderligere 100 rdl. for hans (anden) hustrus le-
jersted (Else Augustinidatter) smst(?).576 

Begravelser: Antagelig Maren Rasmusdatter, †2. 
april 1620; Jens Anskaris, †o. 1634; Else Augustinidat-
ter, †o. 1636. 

Danmarks Kirker, Odense 58 
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5) (Fig. 743, VII,5). Kirkens begravelse (jfr. 
Mumme 234). En ny begravelse; 7 alen 1 kvarter 
lang, 4 alen 14 tommer bred, ved åbningen fortil 
6 alen (4,55x2,88-3,76 m). Lige for 3. pille (h), 
mellem midtskibets 6. og 7. fag. Muligvis iden-
tisk med den begravelse i den store gang ud for 
kvindestolene nr. 5, der åbnedes 1762 af murer-
mester Christopher Poulsen.6 Endvidere må det 
antagelig være denne, placeret lige for pille nr. 3 
i den nordre side af den brede gang, der 1812 
fyldtes med jord (Mumme 234). 

1758 og 1777 er nævnt plads til seks store ki-
ster. 

Oluf Olufsen Bagers begravelse. Ifølge Vedel Si-
monsen, Samlinger var foran tredje pille i midt-
skibets nordside (her?) nedsat levnene af Olve 
Olvesen Bager (Oluf Olufsen Bager) og hans 
hustru, j fr . †gravsten nr. 46. 

Begravelser: Oluf Olufsen Bager, †9. nov. 1616; 
Barbara Pedersdatter, †efter 1638. 

6) (Fig. 743, VII,6) Borgmester Jens Christensen 
Schouboe (Mumme 232). Jfr. epitafium nr. 18, 
gravsten nr. 20 og †gravsten nr. 102. En gammel 
begravelse med krydshvælv; 3 alen 2½ kvarter 
lang, 5 alen bred (2,27x3,14 m). Mellem pille nr. 
3 og 4 (h og i), i midtskibets 7. fag. Istandsat 
1766 med bjælker. Opfyld t 1810. Erhvervet 1713 
af Jens Christensen Schouboe.6 

Begravelser: Før 2. marts 1694, 23. apr. 1695, 9. aug. 
1697 og 1. okt. s.å. begravedes (her?) fire børn af 
borgmester Jens Christensen; Jens Christensen 
Schouboe, †18. nov. 1719, begr. 4. dec. s.å.; justitsråd 
Eichels barn, begr. 23. sept. 1730; Niels Petersen Aa-
gaard, rådmand, †12. aug. 1749, begr. 22. aug. s.å. 

†Kister. 1758 og 1777 er registreret en del forfaldne 
kister. 

Hans Barnekows begravelse. Ifølge Vedel Simon-
sen, Samlinger begravedes Hans Barnekow og 
Mette O x e (jfr. †gravsten nr. 15) foran ved 
borgmester Jens Christensens begravelse. 

Begravelser: Hans Barnekow, †9. febr. 1559; Mette 
Oxe, †april 1582. 

Margrete Clausdatters begravelse. Jfr. †gravsten nr. 
28, registreret i midtskibets 7. fag nær de lange 
mandsstole. 

Begravelse: Margrete Clausdatter, †15.juni 1597. 

Hans Rembertz' begravelse. Den tilhørende †grav-
sten nr. 64 registreredes hos Bircherod umiddel-
bart før Jørgen Gyldenstjernes sten (nr. 
LXXIV). Begravelsen kan da have været i nær-
heden af dennes. 

Begravelse: Hans Rembertz, †27. maj 1644. 

7) (Fig. 743, VII,7). Jørgen Gyldenstjernes begra-
velse (Mumme 233). Jfr. †gravsten nr. 14. En 
gammel begravelse af samme udformning som 
nr. VII,4, dvs. med kuglehvælv; 3 alen 20 t om-
mer lang, 2 alen bred (2,40x1,25 m). Foran ved 
4. pille (i), dvs. mellem midtskibets 7. og 8. fag. 
Opfyld t 1797. 

Ifølge testamentarisk bestemmelse af 12. april 
1551 erhvervede Jørgen Gyldenstjerne sit lejer-
sted i kirken til gengæld for en donation på 10 
gylden i guld til domkirkens »bygning og for-
bedring«.577 

Begravelse: Jørgen Gyldenstjerne, †3. maj 1551. 
†Kiste. Efter eget ønske blev hans ligkiste ophængt 

i graven i fire jernkæder, angiveligt fordi han elskede 
himlen så højt , at han ikke ønskede at lade sit lig 
berøre jo rden (Bircherod, Monumenta nr. LXXIV).578 

1758 og 1777 er nævnt én kiste. 

8) (Fig. 743, VII,8). Etatsråd Niels Bang Himmel-
strups begravelse (Mumme 218f.). En gammel be-
gravelse med krydshvælv samt kuglehvælv; 6 
3/4 alen lang, 3 alen 15 tommer bred (4,23x2,27 
m). I midtskibets 8. fag mellem 4. og 5. pille (i 
og k). 1790 istandsat med nye bjælker af hr. 
Mørch på Hollufgård (Niels Bang Mørch, sø-
stersøn til ovennævnte). 

Nævnt 1758 som Niels Bang Himmelstrups 
begravelse. Antagelig tidligere tilhørende krigs-
råd Ot to Pedersen Himmelstrup, hvis hustru, 
Maren Nielsdatter Bang 1720 begravedes her 
»neden i den store gang«. 

Begravelser: Maren Nielsdatter Bang, g .m. O t t o 
Pedersen Himmels t rup, krigsråd, begr. 23. juli 1720; 
Peder Himmels t rup, justitsråd og krigskommissær, 
begr. 18. dec. 1731. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt tre store kister på 
gulvet og en ny benkiste ovenpå. 
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Christiern Poulsens begravelse. Jfr. s. 790 og †grav-
sten nr. 11. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger var 
prior Christiern Poulsens begravelse placeret i 
den brede gang imod fruentimmerstolene lige 
for den forrige, dvs. Niels Bang Himmelstrups 
begravelse, mellem 4. og 5. pille i nordsiden. 

Jacob Sørensen Lets begravelse. Den tilhørende 
†gravsten nr. 54 var ifølge Bircherod, Monu-
menta (nr. LXXIX) registreret umiddelbart efter 
Christiern Poulsens sten (nr. 11). Begravelsen 
kan da have været smst. Hans Pedersen (Let), 
svigersøn til ovennævnte, lovede 22. aug. 1622 
at betale 100 rdl. for sin svigerfaders begravelse.6 

Begravelser: Marine Jørgensdatter Mand, †5. sept. 
1603; Jacob Sørensen Let, borgmester, †19. aug. 1622; 
muligvis Hans Pedersen (Let), rådmand †1645; Mette 
Jacobsdatter Let, †efter 1661. 

Mathias Diderichsens begravelse. Den tilhørende 
†gravsten nr. 59 var ifølge Bircherod, Monu-
menta (nr. LXXVIII) registreret umiddelbart ef-
ter Christiern Poulsens sten (†gravsten nr. 11). 
Antagelig erhvervet 1633. Enken, Anne Hans-
datter, synes dog først 1635 at have betalt for sin 
afdøde mands lejersted.248 

Begravelse: Mathias Diderichsen, †før 29. juni 
1635.579 

9) (Fig. 743, VII,9). Enken efter vinhandler Hen-
drich Eyerschettels begravelse (Mumme 218). En 
gammel begravelse med krydshvælv; 4 alen 
lang, 4 alen 16 tommer bred (2,51x2,93 m). Lige 
for pille nr. 5 (k), dvs. mellem midtskibets 8. og 
9. fag. Opfyld t 1797. Nævnt 1758 under oven-
nævnte betegnelse. 

Begravelser: Henrik Eyerschettel, nedsat 3. dec. 
1751; madame Eyerschettel, begr. 8. nov. 1761; End-
videre registreredes i den udaterede fortegnelse (o. 
1770) begravelse af j o m f r u Eyerschettel.580 

†Kister. 1758 og 1777 er omtalt tre store kister og en 
benkiste oven på hinanden samt endnu r u m til en 
kiste. 

10) (Fig. 743, VII,10). Kirkens begravelse (Mumme 
209). En jordgrav med ligsten over (†gravsten 
nr. 118). Ved den nederste kirkestol i den brede 
gang, dvs. i midtskibets 9. fag. 

Begravelse: Jørgen Gundermann, farver, begr. 
31. marts 1792. 

11) (Fig. 743, VII,11). Kirkens begravelse (Mumme 
209). En jordgrav med ligsten over (†gravsten 
nr. 116). Placering som ovennævnte. 

Begravelser: Hendrik Grønbeck, købmand, begr. 
12. dec. 1787; Hendrik Grønbecks hustru, begr. 
24. dec. 1788. 

12) (Fig. 743, VII,12). Kirkens begravelse (Mumme 
209). En ny begravelse; 3/4 alen lang, 4½ alen 
bred (2,04x2,82 m). Under dåben med åbning 
midt i gangen, dvs. i midtskibets 10. fag. 

Begravelser: 1758 og 1777 er nævnt plads til tre lig. 
12. sept. 1779 betaltes for nedsættelse (på nordre side 
af fonten) af madame Bjørnsen, g .m. med Abraham 
Bjørnsen Wittsten, rådmand (†1795); Jens Orten, 
begr. 23. april 1802 under orgelværket (her?).6 Se i 
øvrigt nr. VI, 12. 

Følgende begravelser har antagelig været place-
ret i midtskibet, uvist dog hvor: 

Christian Lottrups begravelse. Placeret ifølge 
Kirkebøger i den store gang, dvs. midtskibet. 

Begravelse: Christian Lottrup, køb- og handels-
mand, begr. 23. dec. 1803. 

VIII. Den lille gang 
under de korte mandsstole. 

(Søndre sideskibs 5. - 10. fag). 

1) (Fig. 743, VIII,1). Kommerceråd Christian Ul-
rich Bless' begravelse (Mumme 177). En gammel 
begravelse; 4 alen 8 tommer lang, 4½ alen bred 
(2,72x2,82 m). Begynder under hjørnet af de 
korte mandsstole, dvs. søndre sideskibs 5. fag. 
1770 bekostet nye bjælker.6 Opfyldt 1796. Fra 
1758 nævnt under ovennævnte betegnelse. 

Begravelser: Marie Christensdatter Lime, g .m. re-
gimentskvartermester Jens Baltzersen, begr. 6. febr. 
1725 »i den begravelse ved Consistorium«, (her?); 
Jens Baltzersen, begr. 10. apr. 1725 smst; kapellan 
Hans Lime, begr. 18. april 1727 i begravelsen i gangen 
mellem konsistorium og prædikestolen (vel her?); 
rådmand Blesses salig kærestes lig (Maren Christens-
datter Lime), begr. 5. juni 1727 i deres begravelse i 
kirken (her? eller i nr. III,4); fiskal (Wolrath) Holms 
salig moders lig, begr. i Blesses begravelse i gangen 
til prædikestolen 13. dec. 1746; sammes datter, begr. 

58* 
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smst. 3. jan. 1749; 1. april 1749 begr. kancelliråd Bec-
kers barn i den åbne begravelse i den lille gang ved 
mandsstolene, straks ved konsistoriedøren (vel her); 
muligvis Christian Ulrich Bless, †24. jan. 1751.581 

†Kister: 1758 og 1777 er nævnt tre store og en lille 
kiste oven på hinanden samt plads til yderligere to 
kister. 

2) (Fig. 743, VIII,2). Borgmester Thor Hansens be-
gravelse (Mumme 178). Jfr. gravsten nr. 23 samt 
†gravsten nr. 69 og 96. En gammel åben og m u -
ret begravelse; 3½ alen lang, 5 alen 3 tommer 
bred (2,19x3,21 m). Ved opgangen til prædike-
stolen, dvs. i søndre sideskibs 5. fag. 1776 ind-
lagt nye bjælker.6 Opfy ld t 1797. Nævnt 1685 
som Jacob Sperlings begravelse. Erhvervet 1724 
af Thor Hansen.6 1731 skænkedes til begravel-
sens vedligeholdelse 100 rdl. af ovennævntes 
enke, Margareta von Bergen.582 

Begravelser: Jacob Johansen Sperling, †22. febr. 
1658, begr. 2. marts s.å. og hans hustru, Hedvig Jo -
hansdatter, †27. jan. 1659, begr. 1. febr. s.å.; Thor 
Hansen, begr. 9. apr. 1731; postmester Ulrich Chri -
stian Melbyes barn, begr. 23. aug. 1751 »uden Sang«; 
postmester Melbyes barn, begr. 3. juli 1756; Kirstine 
Marie og Vitus, børn af ovennævnte, begr. hhv. 
7. juni og 10. juni 1763; Margareta von Bergen, begr. 
26. sept. 1767; Ulrich Christian Melbye, postmester, 
begr. 29. maj 1778; fru Melbye (Birgitte Thors), begr. 
7. april 1786. 

†Kister. 1758 er registreret to store kister og to ben-
kister, 1777 dog tre store kister og to benkister. 

3) (Fig. 743, VIII,3). Rådmand Thomas Baltzer 
(Balthazar) Freithoffs begravelse (Mumme 180). Jfr. 
lysekrone nr. 3 (s. 621), epitafium nr. 10 og 
†gravsten nr. 79. En gammel begravelse; 3½ 
alen lang, 6 alen 3 tommer bred (2,19x3,84 m). 
Lige for blokken og gangen i biskoppens og de 
gejstliges stol (s. 583) mellem †begravelse nr. 
VIII,2 og 4, dvs. i søndre sideskibs 6. fag. O p -
fyldt 1796. 

1685 erhvervede Thomas Freithoff begravel-
sen med den derpå liggende gravsten, »hvor 
Cornelius von der Hamsfor th for 105 år siden er 
begravet« (dvs. 1580). 1629 betalte dennes enke, 
Katharina Jers, for nedsættelsen af sin salig 
mand »i sin egen grav« (vel denne). Endnu 
1711-12 nævntes begravelsen ved blokken under 
professorernes stol som doktor Hamsforts , idet 

Fig. 767. *Kisteplade for lægen Cornelius Hamsfor t 
(†1580) (s. 908). Møntergården, Odense. Henrik 
Wichmann fot. 1995. - * C o f f i n plate for physician Cor-
nelius Hamsfort (†1580). 

arvinger hertil savnedes. 1714-15 istandsattes be-
gravelsen med to egestolper og 100 mursten.6 

Begravelser: Antagelig de på †gravsten nr. 18 an-
førte, nemlig Cornelius Hamsfor t den ældre, †1580 
og hustruerne Maria Hamsfor t , †1560 og Anna Sol-
tov, †1578. Endvidere Thomas Balthazar Freithoff, 
†l0. juni 1691, begr. 15. juni s.å.; Magdalena Jacobs-
datter Holst (2° g .m. Niels Bucholt), †5. sept. 1693. 

†Kister: 1758 og 1777 er registreret en ny stor ben-
kiste. 

*Kisteplade: (Fig. 767), 1580. Cornelius Hams-
fort, Christian Ill's livlæge, (*26. apr. 1509), 
†8. marts 1580 i en alder af 70 år, 10 måneder og 
13 dage. Hans sørgende børn lod udføre denne 
grav for deres højtelskede og højtfort jente fader. 

Af bly, 14x11,5 cm. Latinsk indskrift med for-
dybede versaler. Rektangulær med afbrudte 
hjørner; indsat i sekundær egetræsramme. Pla-
den indleveredes 1811 til Oldsagscommissionen 
af hr. Hempel i Odense (Søren Hempel), men 
blev herfra 1882 afgivet til Odense Museum. I 
Møntergården, Odense (inv.nr. 4/1882a).583 
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4) (Fig. 743, VIII,4). Borgmester Augustus Mart-
felts begravelse (Mumme 180f.). En ny begravelse; 
3 alen 20 tommer lang, 4 alen 10 tommer bred 
(2,40x2,77 m). Lige for pille nr. 3 ud for Magi-
stratens stol, dvs. mellem 6. og 7. fag i søndre 
sideskib. Opfyld t 1796. 1756 lovet til Augustus 
Martfelt i hans egenskab af kirkeværge til gen-
gæld for al hans besvær ved kirkens hovedre-
paration.6 

Begravelser: Augustus Martfelts datter, begr. 
19. dec. 1757; Augustus Martfelt, begr. 11. nov. 1763; 
j o m f r u Martfelt, begr. 23. dec. 1777. 

Niels Jespersens begravelse. Ved søndre sideskibs 
3. pille, nær begravelse nr. VIII,4 var ifølge Ve-
del Simonsen, Samlinger begravet biskop Niels 
Jespersen. Jfr. †gravsten nr. 23. 

Begravelser: Niels Jespersen, †22. nov. 1587; Else 
Hansdatter, †30. marts 1623. 

Diderik Fuirens familiebegravelse. I nærheden af 
ovennævnte begravelse var muligvis en begra-
velse for Diderik Fuirens familie, j fr . †gravsten 
nr. 25 for ægteparrets to børn. Diderik Fuiren 
blev selv begravet på †Gråbrødre kirkegård i 
København. 

Begravelser: To unavngivne døtre af Diderik Fuiren 
og Else Hansdatter, †1594 og 1595. 

Jesper Simonsens begravelse. I midtskibet, dog 
uvist præcis hvor, lå †gravsten nr. 33 for apote-
ker Jesper Simonsen (Themmesen). Hos Birche-
rod registreret efter Niels Jespersens sten (†grav-
sten nr. 23) og da antagelig som denne i søndre 
sideskib. 

Begravelser: Antagelig Jesper Simonsen, †l. sept. 
1602; Kirsten Jørgensdatter Mule, † efter 1603; Maren 
Jespersdatter, dødsår uvist. 

5) (Fig. 743, VIII, 5). Kirkens begravelse (Mumme 
181). En ny begravelse; 3 alen 20 tommer lang, 4 
alen 10 tommer bred (2,40x2,77 m). Antagelig i 
7. fag. N y e bjælker bekostet hertil 1810. O p -
fyldt 1822. 

Erhvervet 1755 af forstander Holmer (hospi-
talsforstander Henrik Christian Holmer).6 

Endnu 1810 i familiens eje, da forstander Peter 
Holmer, vel en søn af førnævnte, lod udføre 
istandsættelse. 

Begravelser: Mad. Holmer, begr. 2. dec. 1784; Hen-
rik Christian Holmer, begr. 23. juni 1786. 

6) (Fig. 743, VIII,6). Kirkens begravelse (Mumme 
182). En ny begravelse, dimensioner som oven-
nævnte. Antagelig i 7. eller 8. fag. 

Erhvervet 1755 af professor Kisbye (Hans 
Rasmussen Kisbye).6 

Begravelse: Hans Rasmussen Kisbye, †10. nov. 
1758, begr. 21. nov. s.å.584 

7) (Fig. 743, VIII,7). Kirkens begravelse (Mumme 
182). En ny begravelse, dimensioner som oven-
nævnte. Slutter ved hjørnet af stolene (korte 
mandsstole), dvs. antagelig i søndre sideskibs 8. 
eller 9. fag. Repareret 1778. 

Erhvervet 3. jan 1758 af fru Thim, enke efter 
kancelliråd, regimentskvartermester Christo-
pher Th im (Thym). 

Begravelser: Christopher T h y m , begr. 7. jan. 1758; 
fru T h y m , begr. 15. maj 1765. 

8) (Fig. 743, VIII,8). Kirkens begravelse (Mumme 
182). Jfr. epitafium nr. 21. En gammel begra-
velse med kuglehvælv; 4 alen lang, 2¼ alen bred 
(2,85x1,41 m). Ved pille nr. 5 (k1), tæt ved kir-
kens mur, dvs. mellem søndre sideskibs 8. og 9. 
fag. Havde ifølge fortegnelserne 1758 og 1777 
ikke været åbnet. 

1738 bekostede børn og svigerbørn efter Jo-
hannes Müller et epitafium (nr. 21), opsat i søn-
dre sideskibs 7. fag. Den tilhørende begravelse 
er sandsynligvis identisk med den, nævnt som 
placeret ved nederste pille i karlegangen, der 
1723-24 blev afstået fra Mads Rostocks enke i 
Middelfart (Anna Margrethe Vingaard, enke ef-
ter daværende kapellan ved S. Knud, Mads Pe-
tersen Rostock, †1713 i Middelfart) til Johannes 
Møller (Müller), buntmager.6 

Begravelser: Johannes Müller, †12. jan. 1725, begr. 
18. jan. s.å.; antagelig Andreas Hyllerups spæde barn, 
nedsat i (...) Møllers begravelse, vel her; Anna, salig 
Johannes Møllers (Anna Hansdatter), †20. marts 
1738, begr. 26. marts s.å. 

Hans (og Valentin) Wichmands begravelse. Place-
ringen nævnt 1729 ved de nederste mandsstole 
(her eller i midtergangen, jfr . også broderen Jør-
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gen Wichmands begravelse i midtergangen, 
nævnt efter nr. VI,4). 5. juni 1671 betaltes for at 
åbne graven til hans afdøde hustru nr. 2, Kirsten 
Pedersdatter. 18. dec. 1685 betaltes for gravens 
åbning til Hans Wichmand.6 

Begravelser: Kirsten Pedersdatter, g .m. Hans Wich-
mand, begr. 8. juni 1671; Elisabeth Eriksdatter, g .m. 
Hans Wichmand, begr. 19.juli 1683; Hans Wich-
mand, rådmand, †17. dec. 1685, begr. 23. dec. s.å.; 
Valentin Wichmands faders (Hans Wichmand) begra-
velse åbnedes til førstnævntes barn, begr. 16.juni 
1729; vinhandler Valentin Wichmand, begr. 2. sept. 
1732. 

Begravelse i øvrigt: Maria Wegener, begravet 1758 
under de korte mandsstole (her?).532 

9) (Fig. 743, VIII, 9). Købmand Andreas Hyllerups 
begravelse (Mumme 183). N y t tøndehvælv; 4 alen 
lang, 4½ alen bred (2,51x2,82 m). Åbning i gan-
gen mellem 5. og 6. pille, dvs. i søndre sideskibs 
9. fag. 1764 nævnt som Johannes Hyllerup Ba-
gers begravelse. Begravelsen blev 1817 inddra-
get som gravkrypt for de kongelige kister, over-
flyttet fra †Gråbrødre kirke (s. 726). 

Begravelser: Andreas Hyllerups kæreste, begr. 
3. sept. 1739; Andreas Hyllerup, begr. 17. jan. 1754;6 

Thomas Møller, tredje lektiehører, begr. 17. febr. 
1761; Anna, datter af Johannes Hyllerup Bager, begr. 
27. sept. 1764; barn af Johannes Hyllerup Bager, begr. 
7. maj 1767; Johannes Hyllerup, begr. 30. sept. 1797. 

†Kister. 1758 og endnu 1844 er nævnt fem kister, 
fire almindelige og en lille benkiste. 

10) (Fig. 743, VIII, 10). Kirkens begravelse 
(Mumme 203f.). En jordgrav med en ligsten på 
(†gravsten nr. 12). Antagelig mellem 9. og 10. 
fag, »ved den lille kirkedør, som går til kam-
merherre Bentzon«, dvs. den lille syddør. 

Formentlig identisk med det gravsted, der er-
hvervedes 1783 af dødsboet efter frøken Juliana 
Helena Ernst.585 Ifølge særlig klausul måtte intet 
lig nedsættes her i de efterfølgende 100 år. 

Begravelse: Juliana Helena Ernst, †2. marts 1783, 
begr. 20. marts s.å. 

†Kiste, 1783, omfat tende en fyrrestræs inder- og 
yderkiste, »udkiellet Onder og Oben af smukkeste 
fasning« og leveret af snedker Hans Eidorf. Yderki-
sten var overtrukket med ruskind i henhold til særlig 
kongelig bevilling samt forsynet med en †kisteplade 
med gravskrift , leveret af J. Thyrrestrup. 

†Lyseskjolde, 1783. Et par våbenskilte til alterly-
sene blev malet af C. F. Wegener.586 

11) (Fig. 743, VIII,11). Kirkens begravelse 
(Mumme 204). En jordgrav, tæt ved den fore-
gående, med en ligsten på (jfr. †gravsten nr. 
115). 

Begravelse: Bertram Treven Fibiger, kateket, begr. 
10. okt. 1785. 

12) (Fig. 743, VIII, 12). Kirkens begravelse 
(Mumme 204). En jordgrav med en ligsten på 
(jfr. †gravsten nr. 117). 

Begravelser: Antagelig bogholder Nyboes kone, 
begr. 17. sept. 1789, nord for VIII, 10; Anders Jørgen-
sen fra Munkemølle , begr. 27. febr. 1790, nord for 
den førstnævnte. 

13) (Fig. 743, VIII, 13). Frøken Anne Brahes be-
gravelse (Mumme 207). Muret begravelse for en-
den af søndre sideskib (10. fag) bag den lille kir-
kedør under vestvinduet, nær epitafium nr. 12. 
Omkr ing begravelsen var et †gitterværk af jern. 
Dette er ikke nævnt i fortegnelserne 1758 og 
1778 og kan derfor være nedtaget i forbindelse 
med kirkens hovedistandsættelse o. 1750. 

Erhvervet 1704 til gengæld for donation af al-
terklæde, alterdug, messehagel og oblatæske 
samt rede penge (s. 422).587 

Begravelse: Anne Brahe, †29. dec. 1715, begr. j a -
nuar 1716. 

En række begravelser er registreret ved den lille 
kirkedør til S. Knuds kloster, antagelig i søndre 
sideskibs 10. fag ved den lille kirkedør i sydvest 
(fig. 294,7), således: 

Claus Nissens begravelse. Claus Nissen, der 
havde været kirkeværge syv år, tilstodes en fri 
begravelse her.6 

Begravelser: Claus Nissens hustru, begr. 1696; 
Claus Nissens barn, begr. 12. febr. 1701; Claus Nis-
sen, begr. før 28. sept. 1729. Endvidere antagelig: Jo -
han Zachariassen, proviantbager, begr. 30. juni 1699; 
Christen Handskemagers bror, begr. 24. okt. 1699 
ved pillen ved den lille kirkedør; professor Peter 
Zeuthen, nedsat 3. nov. 1745 i en åben begravelse ved 
den lille kirkedør. 
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IX. Den lille gang 
under de korte kvindestole. 

(Nordre sideskibs 5. - 10. fag.). 

1) (Fig. 743, IX,1). Købmand Hans Thomsen 
Flensborgs (Flensborger) begravelse (Mumme 290). 
En gammel begravelse med nyt kuglehvælv; 4 
alen 4 tommer lang, 4 alen 9 tommer bred 
(2,61x2,74 m). Begravelsens østende begynder 
ved hjørnet af den første kvindestol, dvs. mel-
lem nordre sideskibs 4. og 5. fag. I nordmuren 
tæt ved epitafium nr. 16. 

Erhvervet 1705 af Thomas Hansen Flensbor-
ger til faderen, Hans Thomsen Flensborger. En 
søn af ovennævnte, der begravedes før 24. aug. 
1693, er derfor næppe nedsat her(?). 1777 næv-
nes som arvinger til begravelsen salig købmand 
Jørgen Møllers (†1773) børn og professor An-
chersen (Søren Anchersen) og dennes familie. 

Begravelser: Thomas Flensborgers salig kærestes lig 
(Kirsten Nielsdatter Gorm), begr. 14. marts 1712 i 
hans begravelse (denne?); Mette Christiansdatter, 
†24. febr. 1713, begr. 3. marts s.å.; Marcus Tacks søn, 
nedsat i sin morfaders (Hans Thomsen Flensborger) 
begravelse 15. nov. 1715; Hans Thomsen Flensborger, 
†3. sept. 1717; feltskærer Kauts (Walter Kauth) hu-
stru, begr. 30. aug. 1748; professor Anchersens frue, 
begr. 12. nov. 1755; magister Gottschalcks (prorektor 
Hans Jørgen G.) hustru (f. Anchersen), begr. 21. jan. 
1777; Grethe og Jacobine Anchersen, begr. 27. juli 
1779; Søren Anchersen, professor, begr. 27. apr. 1781. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt to store kister og en 
stor ny benkiste. 

2) (Fig. 743, IX,2). Kirkens begravelse (Mumme 
290). En lille jordgrav; 2 alen lang, 3,5 alen bred 
(1,25x2,19 m). Antagelig i 5. fag. 

3) (Fig. 743, IX,3). Kirkens begravelse (Mumme 
290). Jfr. †gravsten nr. 112. 3 alen 10 tommer 
lang, 3 alen 8 tommer bred (2,14x2,09 m). An-
tagelig mellem 5. og 6. fag. 

Begravelser: Hans Høyer, kontrollør, begr. 12. nov. 
1738;588 madame Martfelt (g.m. Augustus Martfelt), 
begr. 29. dec. 1739; Hans Andersen Bloch, provst, 
†6.juli 1745, begr. 12.juli s.å.;589 provstinde Hans 
Bloch (Karen Nielsdatter), begr. 2. maj 1766. 

4) (Fig. 743, IX,4). Kirkens begravelse (Mumme 
290). Jfr. †gravsten nr. 114. Muret begravelse 

med krydshvælv; 3 alen 3 kvarter lang, 4 alen 20 
tommer bred (2,35x3,03 m). Antagelig i 6. fag. 
Istandsat 1778 og 1787. Erhvervet af professor 
Rasch (Peder Rasch) 1764. 

Begravelser: Fru Rasch, g .m. Peder Rasch, begr. 
23. juni 1764; Peder Rasch, begr. 1. juni 1771. 

5) (Fig. 743, IX,5). Kirkens (rådmand Kurrelbaums 
og landstingshører Rasmussens) begravelse (Mumme 
291). Jfr. †gravsten nr. 119. Ny muret begravelse 
med krydshvælv; 7½ alen lang, 3 alen bred 
(4,70x1,88 m). Antagelig mellem 6. og 7. fag. 

Erhvervet 1768 af købmand og rådmand Mat-
hias Kurrelbaum og hustru Anna Cathrine Bro-
dersen samt af landstingshører Rasmus Rasmus-
sen med arvinger.6 

Begravelser: Landstingshører Rasmussens (første) 
hustru, begr. 9. sept. 1768; mad. Kurrelbaum (Anna 
Cathrine Brodersen), begr. i sin egen begravelse i den 
lille kvindegang 31. jan. 1783; Mathias Kurrelbaum, 
begr. 29. juni 1793; landstingshører Rasmussens (an-
den) hustru (Kirstine Torsager), begr. 30. dec. 1799; 
Rasmus Rasmussen, †24. maj 1823. 

6) (Fig. 743, IX,6). Rådmand Samuel Joachim 
Grubbes (Grubes) begravelse (Mumme 291). Jfr. 
†gravsten nr. 111 og †begravelse nr. III,13. En 
gammel begravelse; 3 alen 22 tommer lang, 4 
alen bred (2,44x2,51 m). Under de lange kvin-
destole mellem pille nr. 3 og 4, dvs. i nordre 
sideskibs 7. fag. Opfyld t 1796. 

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt fem kister. Det er 
uvist, hvilke medlemmer af familien Grube, der bi-
sattes her og hvilke i †begravelse nr. III,13. 

7) (Fig. 743, IX,7). Borgmester Jens Nielsens be-
gravelse (Mumme 291f.). Jfr. †gravsten nr. 113. En 
gammel begravelse, dog omgjor t , vel i forbin-
delse med kirkens hovedistandsættelse o. 1750 
og forsynet med nyt krydshvælv; 3½ alen lang, 
5 alen 3 tommer bred (2,19 x 3,21 m). Antagelig 
mellem 7. og 8. fag. Formentlig er det denne, 
betegnet som nr. 7 i den lille fruentimmergang, 
der fyldtes 1804.6 Tidligst nævnt under beteg-
nelsen 1758. 

Begravelser: Jens Nielsen, begr. 23. dec. 1763; Hans 
Larsen Møller, fuldmægtig, begr. 2. juni 1769; kam-
merråd Langsted, begr. 6. sept. 1776; Hans Sibberns 
hustru, begr. l . ju l i 1777; Matthæus Sibbern, begr. 
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13. aug. 1777; Anna Katrine Langsted, enke efter Jens 
Nielsen, begr. 26. aug. 1785; Hans Sibbern, profes-
sor, begr. 18. juni 1804. 

8) (Fig. 743, IX,8). Kirkens begravelse (Mumme 
292). Jfr. †gravsten nr. 119-23. En ny begravelse; 
4 alen lang, 4½ alen bred (2,51x2,82 m). An-
tagelig i 8. fag. 

Begravelser: Plads til tre kister, men ifølge M u m m e 
var ingen nedsat her. 

26. nov. 1742 nedsattes j o m f r u Deichmans 
(Deichmann) lig i den åbne begravelse ved Bol-
bro kvindernes stol (s. 584), vel i 8. fag og m u -
ligvis identisk med ovennævnte. 

9) (Fig. 743, IX,9). Kirkens begravelse (Mumme 
292). Jfr. †gravsten nr. 119-23. En ny begravelse; 
4 alen lang og bred (2,51x2,51 m). Slutter for 
enden af de korte kvindestole, dvs. mellem nor-
dre sideskibs 8. og 9. fag. 

Begravelser: Plads til tre kister, men uvist, hvem 
der var begravet her. 

10) (Fig. 743, IX,10). Kirkens begravelse (Mumme 
214). En jordgrav med en ligsten på (jfr. †grav-
sten nr. 119-23). I nordre sideskibs 9. eller 10. 
fag. 

Begravelser: Ingen begravelser registreret. 

11) (Fig. 743, IX,11). Kirkens begravelse (Mumme 
214). En jordgrav med en ligsten på (jfr. †grav-
sten nr. 119-23). I nordre sideskibs 9. eller 10. 
fag. 

Begravelser: Ingen begravelser registreret. 

12) (Fig. 743, IX,12). Kirkens begravelse (Mumme 
214). En jordgrav med en ligsten på (jfr. †grav-
sten nr. 119-23). I nordre sideskibs 9. eller 10. 
fag. 

Begravelser: Ingen begravelser registreret. 

Heri eller i nærheden heraf var muligvis Chri-
stian Farenhorsts begravelse, j f r . epitafium nr. 23. 

Begravelser: Christian Chris topher Farenhorst, †28. 
marts 1744, begr. 13. apr. s.å. 

13) (Fig. 743, IX,13). Kirkens begravelse (Mumme 

214). En jordgrav på tværs under vinduet med 
små fliser på, formentlig i nordre sideskibs 10. 
fag. 

Begravelser: Ingen begravelser registreret. 

Jørgen Barchhausens begravelse. 1674 betalte Jør -
gen Barchhausen for sin hustrus (Alhed Kerch-
hoff) begravelse, idet han dog fik en reduktion 
af prisen, da åbningen var fri, eftersom det var 
det første lig, der blev nedsat, efter at begravel-
sen var købt og muret.2 4 8 1702 præciseredes gra-
vens beliggenhed som værende i den lille kvin-
degang, formentlig ved †gravsten nr. 86, lagt 
ved den store kirkedør. Alhed Kerchhoff var 10 

g.m. Habakuk Koch. jfr . også †gravsten nr. 70. 
Begravelser: Habakuk Koch, †21. jan. 1660, begr. 

her(?); Alhed Kerchhoff (1° g .m. ovennævnte), 
†22. april 1673, begr. 1. april [!] (Kirkebøger) s.å.; Ma-
rie Jensdatter Rosenberg, †1702; Jørgen Barchhausen, 
begr. 22. nov. 1709; købmand Johan Barchhausens 
(søn af førnævnte) barn, begr. 19. juni 1710 i hans fars 
begravelse; Samuel Joachim Grubes hustru (Karen 
Poulsdatter, 1° g .m. Johan Barchhausen), †14. aug. 
1717, begr. 21. aug. s.å.; Hans Poulsen, begr. før 
14. febr. 1735. 

Johan Borchs forældres begravelse. 12. juni 1716 
nedsattes Johan Borchs hustru i hans forældres 
grav i den smalle kvindegang.6 

Rådmand Niels Lauridsen Gorms begravelse. 1736 
afregnedes for reparation af Niels Gorms begra-
velse i den lille kvindegang.6 

Begravelser: Rådmand Niels Gorms kæreste (Mette 
Aleksandersdatter Hirtznach) begr. 2. nov. 1700 i den 
smalle kvindegang (vel her); Niels Lauridsen Gorm, 
begr. 19. sept. 1710; Laurs (Lauritz) Gorm, nedsat i 
sin faders begravelse 20. sept. 1714. 

Urban Jensen Farvers begravelse. 25. nov. 1733 be-
talte arvingerne for åbningen af ovennævntes 
begravelse (til hans eget lig) i den smalle kvinde-
gang. 

Begravelser: Peder Pedersen Møller, begr. 26. febr. 
1705 i den smalle kvindegang; Urban Jensen Farver, 
begr. 30. nov. 1733; postmester Melbyes kæreste, 
begr. 17. april 1739. 

Niels Bertelsens begravelse. 1744 jordfæstedes 
Niels Bertelsen studiosus i en åben begravelse i 
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gangen mellem kvindestolene (de lange eller 
korte?). 

Begravelse: Niels Bertelsen, begr. 8. aug. 1744. 

Følgende begravelse med uvis placering har -
efter registreringen hos Bircherod, Monumenta 
at d ø m m e - muligvis været placeret i nordre 
sideskib: 

Hans Christensens begravelse. Jfr. også †gravsten 
nr. 68. 

Begravelser: Hans Christensen, skriver og ridefo-
ged på Odensegård, †16. nov. 1650; Karen Jensdatter, 
†1679. 

Birgitte Mikkel Møllers' begravelse. †Gravsten nr. 
55 over Birgitte Mikkel Møllers, hendes datter 
Barbara Mikkelsdatter Møller og dennes datter, 
Birgitte Nielsdatter Mule var hos Bircherod regi-
streret umiddelbart før Habakuk Koch's sten 
(nr. 70), og begravelsen har da antagelig været i 
nærheden af dennes, se ovf. 

Begravelser: Antagelig Birgitte Mikkel Møllers, 
†før 1643; muligvis Barbara Mikkelsdatter Møller, 
dødsdato uvis; muligvis Birgitte Nielsdatter Mule, 
†12. dec. 1622. 

Anders Rasmussen Svitzers begravelse. †Gravsten 
nr. 62 over ovennævnte var hos Bircherod regi-
streret umiddelbart før Habakuk Koch's sten 
(nr. 70), og begravelsen har da antagelig været i 
nærheden af dennes. 

Begravelser: Heri var antagelig Anders Rasmussen 
Svitzer, †20. okt. 1624; Anthoni Johansen Svitzer, †o. 
1650 og deres fælles hustru, Maren Jacobsdatter, 
†1667. 

Henrik Johansens begravelse. †Gravsten nr. 63 
over ovennævnte var hos Bircherod registreret 
umiddelbart før Habakuk Koch's sten (nr. 70), 
og begravelsen har da antagelig været i nærhe-
den af dennes. 

Begravelser: Antagelig Henrik Johansen, †17. april 
1641; Henrik Johansen Riber, †12. marts 1651; Mette 
Pedersdatter, dødsår uvist; muligvis de på †gravsten 
nr. 63 nævnte sønner, Johan Henriksen og Peder 
Henriksen, dødsår uvist for begge. 

Oluf Olufsens begravelse. †Gravsten nr. 65 over 
ovennævnte var hos Bircherod registreret umid-

delbart efter Habakuk Koch's sten (nr. 70), og 
begravelsen har da antagelig været i nærheden af 
denne. 

Begrav else: Antagelig Oluf Olufsen, †28. marts 1648. 

X. Diverse begravelser i †väbenhus og tårnrum 
samt i nordre sideskibs vestligste fag. 

1) (Fig. 743, X, l ) . Kirkens begravelse (Mumme 
214). En stor, muret begravelse i våbenhuset 
(nedrevet 1872, jfr . s. 305). 1713 omtaltes en 
nedfalden grav her.6 Dele af begravelsens øst-
mur påvistes 1993 ved udgravning (jfr. fig. 
66).590 

Begravelser: Elisabeth, Hans Ringers (Hans 
Storck), begr. 3. jan. 1678; Hans Storck, klokker, 
begr. 14. febr. 1698;6 Christen Jensen, klokker, begr. 
7. jan. 1721; Jacob Faaborgs hustru, begr. 18. maj 
1770; Jacob Faaborg, købmand, begr. 24. jan. 1775. 

I nærheden heraf eller identisk med denne var 
muligvis Valentin Orgelmesters begravelse. 26. nov. 
1701 begravedes Valentin Orgelmester (Valentin 
Jochim (Joachim) Hindrich Schmell) i det store 
våbenhus lige uden for døren (dvs. uden for dø-
ren mellem nordre sideskib og våbenhuset eller 
måske på kirkegården).591 

Preben Møllers begravelse. 1726 erhvervede kob-
bersmed Clemens Ibsen en jordbegravelse i kir-
ken ved salig Preben Møllers grav imod den 
store kirkedør, dvs. antagelig ved den davæ-
rende hovedindgang i våbenhuset.6 

2) (Fig. 743, X,2). Kirkens begravelse (Mumme 
214). En jordgrav, belagt med små fliser. Mel-
lem de lange kvindestole og tårnets nordre pille, 
dvs. i midtskibets eller nordre sideskibs 9. fag. 

Begravelser: Ingen begravelser registreret. 

3) (Fig. 743, X,3). Kirkens begravelse. En jo rd-
grav mellem tårnets søndre pille og kirkens ve-
stre mur, dvs. mellem midtskibets og søndre si-
deskibs 9. fag. 

Begravelser: Ingen begravelser registreret. 

4) (Fig. 743, X,4). Kirkens begravelse. En jo rd -
grav under trappen eller opgangen til orglet og 
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de derunder eller de på nordre side værende pul-
piturer, dvs. mellem midtskibets og nordre si-
deskibs 10. fag. 

Begravelser: Ingen begravelser registreret. 

Hans Ibsens(?) begravelse. 15. dec. 1619 betaltes 
for begravelsen af en søn af byfoged Hans Ibsen 
under pulpituret. En †gravsten (nr. 53) for byfo-
geden er registreret hos Bircherod, Monumenta 
(nr. XCV) efter eksempler, som antagelig er pla-
ceret i nordre sideskib. Byfogedens begravelse 
kunne da være smst. 

Begravelser: Susanne Jacobsdatter, †23.juni 1 6 � ; 
Maren Hansdatter, †16. dec. 1618; unavngiven søn af 
Hans Ibsen, begr. †o. 15. dec. 1619; Hans Ibsen, 
†30. sept. 1621. 

Paul Nielsens (Mule) begravelse. At d ø m m e efter 
†gravsten nr. 27 over Paul Nielsen Mule, regi-
stret hos Bircherod, har begravelsen muligvis væ-
ret i nærheden af oven- samt nedennævnte. 

Begravelse: Antagelig Paul Nielsen Mule, †1597. 

Biskop Peder Paghs begravelse. At d ø m m e efter 
†gravsten nr. 2 var begravelsen for Peder Pagh 
antagelig placeret i domkirkens vestende. 

Begravelse: Peder Pagh, †20. dec. 1339. 

†Krypter med uvis placering. 

Følgende begravelser, omtalt i regnskaberne og 
her opregnet i kronologisk rækkefølge, har 
hverken kunnet knyttes til monumenter , nævnt 
hos Bircherod eller til grave, anført i 1758- og 
1777-fortegnelsen: 

Jacob Nielsen byskrivers begravelse. 28. aug. 1626 
betaltes 25 rdl. for Jacob byskrivers lejersted.6 

Begravelse: Antagelig Jacob Nielsen byskriver, 
begr. o. 28. aug. 1626. 

Anna Cordt Böckmands begravelse. 15. juni 1630 
erhvervedes et lejersted til salig Anna Cort Bøg-
mands (Cordt Böckmand). 6 

Begravelse: Anna, g .m. Cord t Böckmand, begr. o. 
15. jun i 1630. 

Hans Mikkelsen Bagers begravelse. 23. april 1633 

erhvervede Anne Jespersdatter, enke efter råd-
mand Hans Mikkelsen Bager, en begravelse til 
sin afdøde mand. 6 

Begravelser: Hans Mikkelsen Bager, rådmand, 
begr. o. 1633;592 antagelig Anne Jespersdatter, †1653. 

Jep Bagers fars begravelse. 20. marts 1639 betalte 
Jep Bager 50 rdl. for sin faders begravelsessted.6 

Henrik Clausens begravelse. 29. marts 1666 bevil-
gede byens råd, at hans enkes lig måtte ned-
sættes i ægtemandens begravelse.6 

Begravelser: Henrik Clausen, rådmand, †før 
29. okt. 1655; Gertrud Mortensdatter, 1° g .m. Gaas 
Hermandsen (†gravsten nr. 48, †begravelse, nævnt 
efter nr. II,8), begr. 29. marts 1667; Maren Henriks-
datter, begr. o. 11. dec. 1674.6 

Hr. Telmands (Henrik Tellemand) begravelse. 1673 
lagdes en stort stykke egetræ over hr. Telmands 
begravelse, »efftersom Qvinden iche war at 
finde og Graffuen icke kunde staa aaben«.6 Be-
gravelsen blev da lukket med sten. 

Begravelse: Antagelig Henrik Tellemand, begr. 
4. april 1658.593 

Elisabeth Mules begravelse. 16. juli 1671 betaltes 
for nedsættelsen af ovennævntes mands lig (Ge-
org Zeleske) og 29. april 1673 for åbningen af 
hendes begravelse til et barns lig. 11. april 1678 
betalte Jens Schultz for Elisabeth Mules, sin 
halvsøsters begravelse.6 Elisabeth Mule var 1° 
g .m. med Hans Mikkelsens søn, Ludvig Han-
sen, †1652 (†begravelse nr. III,10) og 2° med 
Hans Pedersen Samsing. Selv var hun datter af 
Jens Hansen Mule og Anne Willumsdatter (jfr. 
†begravelse nr. I,8). 

Begravelser: Georg Zeleske, kongelig hofmester, 
tredje ægtemand af Elisabeth Mule, begr. 15. nov. 
1671; Elisabeth Mules barn, †før 29. april 1673; Elisa-
beth Mules datter, Beate Cathrine (identisk med før-
nævnte?), begr. 1. juli 1673; Elisabeth Mule, †25. febr. 
1678, begr. 11. april s.å.; Kirsten Mule, begr. 30. juli 
1687, men ført fra kirken (Brandt). 

†Kiste. Ifølge særlig bevilling blev det tilladt at lade 
Elisabeth Mules kiste betrække med læder, forsyne 
med frynser samt smykke med beslag af messing.594 

Anna de Boches' (Bochis?) begravelse. 6. okt. 1674 
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betaltes for nedsættelsen af ovennævntes lig i 
hendes grav, der tidligere var købt for 100 rdl.6 

Begravelse: Anna de Boches (Bohce/Bochis?), begr. 
før 6. okt. 1674. 

Hans Druckens begravelse. 1675 er nævnt repara-
tion ved Hans Druckens (rådmand i Maribo, 
Hans Jensen Drucken?) grav.248 

Knud Knudsen Seeblads begravelse. 1677 begrave-
des borgmester Knud Knudsen Seeblad, og ef-
tersom han var den første, der kom i graven, 
betaltes ikke for begravelsens åbning.6 Borgme-
steren var søn af købmand Knud Lauridsen See-
blad, der var begravet i †begravelse nr. IV,6, 
men det er uvist, hvorvidt ovennævnte hvilede 
smst. 

Begravelser: Knud Knudsen Seeblad, †27. juli 1677 i 
København, begr. 10. sept. s.å.; Kirsten Knudsen See-
blad, begr. 24. maj 1680; Mads Jensens (Rosenberg) 
barn, barnebarn af førstnævnte, begr. 16. juni 1685; 
Inger Andersdatter Scheffer, †5. dec. 1690, begr. før 
11. dec. s.å. 

Jens Schultz' begravelse. 1681 blev Hein Luchts 
hustru, Catharina Schultz, en søster til oven-
nævnte, nedsat i broderens begravelse.595 

Begravelse: Catharina Schultz, begr. 31. marts 1681. 

Karen Laurids Christensens begravelse. 1686 åbne-
des »Karen(s), sl. Mester Lauridtz' begravelse«, 
tilhørende enken efter afdøde provst ved dom-
kirken Laurids Christensen Weyle.248 Karen var 
datter af sin ægtemands forgænger, Jacob Sper-
ling, og hendes begravelse kunne muligvis være 
identisk med dennes (jfr. †begravelse nr. VIII,2). 

Begravelser: Antagelig Laurids Christensen Weyle, 
†l. april 1672, begr. 22. april s.å.; Karen Jacobsdatter 
Sperling, †19. marts 1686, begr. 29. marts s.å. 

Regimentskvartermester (Adrian) Langerfeldts be-
gravelse. Betaling for åbning 2. juni 1693 (til 
ovennævnte).6 Begravelsen kan muligvis være 
identisk med, eller placeret i nærheden af, Jør-
gen Wichmands (g.m. Mette Knudsdatter Blan-
chenborg, ovennævntes anden hustru) begra-
velse (†begravelse, nævnt efter nr. VI, 4). 

Begravelser: Antagelig Catharina Gertrud Palm, 

Fig. 768. Midtparti af *gitter, 1700'erne, antagelig fra 
†gravkapel eller kirkegårdsbegravelse (s. 916). M ø n -
tergården, Odense. Fot. i Møntergården. - Central 
part of *lattice, 18th century, probably from †chapel or 
tomb in the churchyard. 

g .m. ovennævnte, begr. 28. aug. 1688; Adrian Lan-
gerfeldt, begr. 2. juni 1693; Mette Knudsdatter Blan-
chenborg, begr. 7. april 1716 i sin egen begravelse 
(her?).6 

Anders Bilthuggers enke. 1699 tillodes salig An-
ders Bilthuggers enke at nyde frit lejersted.6 Det 
er dog uvist, hvorvidt dette gjaldt en begravelse 
i kirken eller på kirkegården. Det kan dreje sig 
om Karen, enke efter Anders Mortensen, hvis 
hovedværk var domkirkens højaltertavle (s. 
539) eller om Eleonora, enke efter billedhugger 
Anders Hansen. Sidstnævnte døde fattig 1. sept. 
1700.596 

Købmand Marcus Tacks begravelse. Begr. 1717 i sin 
egen begravelse. Hans søn var nedsat i †begra-
velse IX, 1. 

Begravelse: Marcus Tack, begr. før 18. nov. 1717. 
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Fig. 769. *Læderbetræk fra †kiste, o. 1700 (s. 916). 
Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. 
- *Leather cover from a †coff in, c. 1700. 

Lauritz Hyllerups begravelse. 1741 nedsat i sin 
egen begravelse. Det er uvist om denne var pla-
ceret nær ved købmand Andreas Hyllerups be-
gravelse, en bror(?) til ovennævnte (†begravelse 
nr. VIII,9). 

Begravelse: Lauritz Hyllerup, begr. 29. april 1741. 

I K K E S T E D F Æ S T E T G I T T E R 

*Gitter, (fig. 768) 1700'erne, af smedejern, an-
tagelig hidrørende fra †gravkapel eller indheg-
ning af en begravelse på kirkegården. Det er dog 
uvist, om det oprindelig har tilhørt domkirken; 

Fig. 770a-b. *Benkiste, o. 1700, af træ med indvendig 
blyforing (s. 916). Henrik Wichmann fot. 1995. a. 
Vist med låg. b. Vist i åben stand. - 770a-b. *Ossuary, 
c. 1700, of wood lined with lead. a. Shown with lid. b. 
Shown open. 

skænket 1882 af lensgreve Preben Bille-Brahe-
Selby til Hvedholm.5 9 7 

Det 310 cm høje og 215 cm brede, tofløjede 
gitter med øvre, halvcirkelformet topstykke 
omfatter smalle rammestykker med sammen-
slyngede volutter, hvori er indsat to døre med 
diagonaltstillede, krydsende stave, sammenføjet 
med akantusrosetter. Midt på hver dør et tomt 
våbenskjold. Over dørene påmalet med skrive-
skrift: »Skjænket af Lensgreve Bille Brahe 
Selby, Hvedholm«. Topstykket har i midten ti-
meglas med dødningehoved, hvorover krone; 
dette flankeres af to spej lmonogrammer med 
sammenslyngede initialer: »HKS« (tv.) og 
»CFD« (th.), antagelig for kapellets indehavere. 
Det har dog ikke været muligt med sikkerhed at 
fastslå disses identitet. I Møntergården, Odense 
(inv. nr. 530-31/1949). 

I K K E S T E D F Æ S T E D E K I S T E R ELLER 
K I S T E T I L B E H Ø R 

*Kistebeklædninger (fig. 769), 1700'erne, frag-
menter af læderbetræk fra kistelåg og -sider med 
indstemplet mønster og Jesumonogram samt 
med bevaring af enkelte pyntelister (jfr. *kiste-
beslag nr. 14) hidrører fra den ndf. nævnte kasse 
i Møntergården, Odense (uden inv. nr). 

*Benkiste (fig. 770a-b), o. 1700, af træ med 
indvendig blyforing, 78 cm lang, 40-36 cm bred 
ved overkanten og ca. 50 cm høj med tagformet 
låg. Ved hovedenden to (oprindelig tre) drejede 
knapper, ved fodenden én knap. Egetræsstaffe-
ret. I Møntergården, Odense (inv. nr. 639/ 
1942). 

Ikke stedfæstede kisteplader og våbenskjolde. 1) (Fig. 
809), 1661. Abel Brockdorff, datter af Gotdsche 
Ratlowe (Godske Rathlou) til Gereby og Ida Se-
hested, g .m. Gregorius Brockdorff , kgl. maje-
stæts oberstløjtnant,598 †7. juni 1661 i Odense, 42 
år gammel. Af messing, 23,5x25 cm; omtrent 
cirkulær med hvælvet skriftfelt; tysk indskrift 
med graverede versaler. Nederste venstre del af-
brudt, samt revner langs kanten af indskriftfel-
tet. På træplade, ophængt ved trappe i 3. fag af 
kryptens nordre sideskib. 
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I forbindelse med Møntergårdens nyregistre-
ring af inventar på museets magasin 1995 (se 
ndf.) f remdroges en vanskeligt tydbar kiste-
plade samt fire våbenprydede skjolde (nr. 
*2-*6), antagelig hidrørende fra domkirken.5 9 9 

*2) (Fig. 771), samhørende med nr. 3 og m u -
ligvis også med ovennævnte, våbenskjold, af 
bly. 30x29,5 cm. Firdelt med våbener for Rath-
lou i første og andet felt, for Sehested og Ah-
lefeldt i tredje og fjerde samt tilhørende hjelm-
mærker for disse. Hvis våbnerne tænkes kombi-
neret meget uortodokst , kunne de harmonere 
med Abel Rathlous forældre (Rathlou, Sehe-
sted), placeret i lodret række i første og tredje 
felt og bedsteforældre på fædrene side (Rathlou, 
Ahlefeldt) i andet og fjerde. Det er dog mere 
sandsynligt, at våbenskjoldet henviser til en an-
den person, beslægtet med kredsen omkring 
Abel Rathlou.600 I Møntergården, Odense (inv. 
nr. KMO/1995/422). 

*3) (Fig. 771), samhørende med nr. *2 og m u -
ligvis også med nr. 1, 1661(?), våbenskjold, af 
bly. 30x29,5 cm. Firdelt med våbener for Sehe-
sted i første felt, kronet bjørn (ulv, hund?) i an-
det og tredje (Buchwald?) samt lodret delt i 
fjerde felt (Rantzau), alle med tilhørende hjelm-
mærker. Nøje svarende til nr. *2, og muligvis 
som denne henvisende til person fra kredsen 
omkring Abel Rathlou.601 I Møntergården, 
Odense (inv. nr. KMO/1995/421). 

*4a-b) (Fig. 772), o. 1700. Våbenskjold, for-
gyldt kobberblik, 18x19,5 cm (to eksemplarer). 
Lodret delt, første felt med træ, andet underdelt 
med tre bjælker øverst, blomst forneden. 
Hjelmtegn vesselhorn, hvorimellem blomst. 
Antagelig er der tale om et borgerligt våben,602 

ligesom det ovf. nævnte. Fra S. Knuds kirke(?), 
j fr . ndf. I Møntergården, Odense (inv. nr. 
KMO/1995/415D). 

*5a-b) (Fig. 772), o. 1700. Våbenskjold, for-
gyldt kobberblik, 18x19 cm (to eksemplarer). 
Skrådelt (fra venstre), første felt med to trebla-
dede blomster (trekløvere?), andet felt med mur -
værk. Hjelmtegn vesselhorn eller vinger, tilsyne-
ladende med hår- eller fjerbeklædning. Antagelig 
borgerligt, og med proveniens som ovf. I M ø n -
tergården, Odense (inv. nr. KMO/1995/415D). 

Fig. 772. *Våbenskjolde nr. 4-5 og *kistebeslag nr. 5, 
antagelig hidrørende fra domkirken (s. 917, 919). 
Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1996. 
- *Coat of arm and *coffin mount. 

Fig. 771. *Våbenskjolde nr. 2-3 og *kistebeslag nr. 
17-18, antagelig hidrørende fra domkirken (s. 917, 
921). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 
1996. - *Coats of arm and *coffin mount. 
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Fig. 773. *Kisteplade nr. 8 for ikke identificeret 
kvinde, anden halvdel af 1700'erne(?) (s. 918). M ø n -
tergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. -
*Coffin plate no. 8 for an unidentified woman, second half 
of the 18th century (?). 

*6) (Fig. 774), 1700'ernes første halvdel. Af 
jernblik, 28x37 cm. Spejlmonogram med initia-
lerne »I(eller J) C«, uvist for hvem, indrammet 
af fliget bladværk. Fundet ved genopførelsen af 
S. Knuds kloster (1915-18) og derfor antagelig 
hidrørende fra kiste, nedgravet (måske sekun-
dært) på kirkegården. I Møntergården, Odense 
(inv. nr. 16/1919). 

*7) (Fig. 774), 1700'ernes første halvdel. Af 
jernblik, 18x32 cm. Fragment af spejlmono-
gram med initalerne »CS«, indrammet af fliget 
bladværk. I lighed med ovennævnte fundet ved 
genopførelsen af S. Knuds kloster (1915-18) og 
derfor antagelig hidrørende fra kiste, nedgravet 
(måske sekundært) på kirkegården. I Mønter -
gården, Odense (inv. nr. 16/1919). 

*8) (Fig. 773), anden halvdel af 1700'erne(?). 
Kisteplade for ikke identificeret kvinde, af kob-
berblik med fordybet antikva delvist udfyldt 
med sort. 51 cm høj. Pladen, hvis ovale ind-
skriftfelt med dansk tekst er delvis eroderet, 

indrammes af overflødighedshorn og krones af 
en f lammeurne eller et røgelseskar(?), vist i skrå-
perspektiv foran et knækket bånd og hvilende 
på tre opsatser; motivet flankeres af to engle. 
Nederst yderligere et kerubhoved. 

Af den fragmentarisk bevarede indskrift, der 
forneden afsluttes med et mindevers, kan kun 
skelnes enkelte ord med navnekarakter, således 
afdødes for- og efternavn »Hedevig H[ø?]g(eller 
y) og ægtemandens »[M?]agnus(eller ogens?) 
von Lo (eller Li)...« Endvidere anes herunder 
»Fynsche Regiment [t]il F[oeds?]«. Det har 
imidlertid ikke været muligt ud fra domkirkens 
Kirkebøger at identificere afdøde. I Møntergår-
den, Odense (inv. nr. KMO/1995/423). 

Ikke stedfæstede *kistebeslag og -hanke. I M ø n -
tergården, Odense opbevares et større antal ki-
stebeslag m.v. , der med sandsynlighed kan 
knyttes til domkirken. Enkelte er fundet ved 
gravning på kirkegården eller ved S. Knuds klo-
ster, mens hovedparten er samlet i en ældre 
kasse, der angiveligt indeholder kistebeslag fra 
S. Knuds kirke.603 Beslagenes præcise proveni-
ens fra konkrete begravelser lader sig dog næppe 
rekonstruere. På samme måde er det uvist, 
hvornår kassen, hvis indhold først registreredes 
1995, er placeret på museet. I det følgende be-
skrives genstandene tematisk, ikke kronologisk: 

1) (Fig. 775), Korsfæstelsen, 1600'erne, af 
jernblik. 24,4x33,2 cm. Af beslaget med den 
korsfæstede Kristus, der indrammes af en blad-
og blomsterkrans, er kun øvre halvdel bevaret. 
Øverst på den lodrette korsstamme er indskrift-
bånd med »IN(spejlvendt)RI« i reliefversaler. 
Fundet ved genopførelsen af S. Knuds kloster 
(1915-19). I Møntergården, Odense (inv. nr. 16/ 
1919). 

2) Den opstandne Kristus, o. 1700, af bly. 31 
cm høj. Kristus, hvis fødder mangler, har løftet 
højre hånd i velsignelse og holder korsfanen 
med venstre. I Møntergården, Odense (inv.nr. 
KMO/1995/415B). 

3) Engle, o. 1700, af bly. 25 cm høje. De par-
vist modstillede engle, hvoraf i alt er bevaret 11 
eksemplarer, er vendt mod hhv. højre og ven-
stre og har tilsvarende venstre og højre hånd 
under kinden.604 En beslægtet englefigur (vendt 
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mod højre) fandtes på kisten for kancelliråd Pe-
ter Schmidt til Lundegård (†1711), Nør re Broby 
kirke (Salling hrd. , Svendborg amt).605 En 
række andre dekorative beslag og pyntelister fra 
samme kister har nær lighed med beslagene fra 
domkirken (se ndf.). Samtidig svarer enkelte til 
beslag, hidrørende fra Michel og Nicolai Schrø-
ders gørtlervirksomhed i København.6 0 6 I M ø n -
tergården, Odense (inv.nr. KMO/1995/415B). 

4) Engle, o. 1700, af bly. 25 cm høje. De par-
vist modstillede engle, hvoraf er bevaret otte ek-
semplarer, har oprakte arme og er vendt skifte-
vis mod højre og venstre. Paralleller til englefi-
gurerne findes i Sorø (kister for Catharina Mar-
grethe Foss (†1701) og Laurids Foss (†1703), til-
skrevet Schrøderværkstedet),607 i NM (inv.nr. 
D 1418/1961) hidrørende fra S. Nicolai kirke, 
København, i Hø jby kirke (Åsum hrd, Odense 

Fig. 774. *Kisteplader nr. 6 (øverst) og 7 (nederst) 
med spejlmonogram med initialerne »I(J)C« og 
»CS«, 1700'ernes første halvdel (s. 918). Møntergår-
den, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin 
plates nos. 6-1 with fragment of back-to-back monogram of 
the initials »I(J)C« and »CS«. 

Fig. 775. *Kistebeslag nr. 1. med Korsfæstelsen, o. 
1700 (s. 918). Møntergården, Odense. Henrik Wich-
mann fot. 1995. - *Coffin mount no. 1. showing the 
Crucifixion, c. 1700. 

amt, muligvis fra Jens Trøstrups (†1713) eller 
Iver Andersens (†1726) kister) og i Viborg dom-
kirke (ikke identificeret kiste).608 I Møntergår-
den, Odense (inv.nr. KMO/1995/415B). 

5) (Fig. 772), Døden, o. 1750, af forgyldt kob-
berblik. 24x35 cm. Den siddende vingede figur, 
der er bevaret i to eksemplarer, troner på låget af 
en sarkofag. Beslægtede kisteplader fmdes i en 
række østjyske kirker: (i Gosmer, kiste for So-
phia Hedewig Rathlou (†1747); i Falling, kiste 
for Hedewig Margrethe Bornemann (†1749) og i 
Odder, Malte Sehesteds (†1754) kiste (DK Århus 
2786, 2741, 2567) samt i Dalum og Højby kirker 
(Odense hrd. og Åsum hrd, Odense amt). I 
Møntergården, Odense (inv.nr. KMO/1995/ 
415D). 

6) (Fig. 776), maskehoved med bladlignende 
hårlokker og hovedsmykke med rhombeformet 
ornament i panden, o. 1700, af bly. 7,5 cm højt. 
15 eksemplarer registreret. I Møntergården, 
Odense (inv. nr. KMO/1995/415D). 

7) (Fig. 776), sollignende ornament, o. 1700, 
af messingblik. 11 cm højt. Eksemplarer med 
hhv. skrå og lige stråler. I Møntergården, 
Odense (inv. nr. KMO/1995/415D). 

8) (Fig. 777), akantuskviste, o. 1700, af bly. 
Ca. 8 cm lange. Parvist modvendte kviste af 
akantusløv med det længste blad oprullet i vo-
lut. Svarende til eksempler på Peter Schmidts 

kiste, Nør re Broby og på kister i Hø jby kirke 
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Fig. 776. *Kistebeslag (nr. 6-7, 9-10, 13) antagelig 
hidrørende fra domkirken (s. 919f.). Møntergården, 
Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin 
mounts, probably from the Cathedral. 

samt på Anna Ramels kiste i Sorø kirke og Ca-
tharina Margaretha Foss' og Laurids Foss' kister 
smst., de tre sidstnævnte signeret af eller tilskre-
vet Schrøderværkstedet i København (jfr. ovf.). 
I Møntergården, Odense (inv. nr. KMO/1995/ 
415F). 

9) (Fig. 776), egeløvskviste, o. 1700, af bly. 
10,5 cm høje. Tre egeblade på lodret, snoet stilk 
med to firbladede blomsterrosetter. Svarende til 
eksempler i Nør re Broby, i NM (inv. nr. D76/ 
1977 tidligere Dalby kirke, Bjerge hrd., Odense 
amt, og S. Nicolai kirke, inv. nr. D1425/1961) 
samt i Sorø (familien Foss' kister), de sidst-
nævnte tilskrevet Schrøderværkstedet i Køben-
havn (jfr. ovf.). I Møntergården, Odense (inv. 
nr. KMO/1995/415D). 

10) (Fig. 776), bladornament, dannet af sam-
menslyngede enkeltdele omkring en midtstilk, 
o. 1700, af bly med gul staffering. 5x15 cm. Syv 
eksemplarer registreret.609 I Møntergården, 
Odense (inv. nr. KMO/1995/415D). 

11) (Fig. 777), fragmenter af rocaillesmykket 
ramme, o. 1700, af bly. Svarende til beslag fra 
Peter Schmidts kiste, Nør re Broby (jfr. ovf.). I 
Møntergården, Odense (inv. nr. KMO/1995/ 
415F). 

12) (Fig. 777), bøjleformede ornamenter med 
vedhæftet fliget blad, o. 1700, af bly. De c-for-
mede ornamenter, hvis ender er oprullede i vo-
lutter, findes i to variationer, en større og en 
mindre. Paralleller ses på Anna Ramels kiste i 
Sorø kirke og Edel Bielkes (†1706) i Roskilde 
domkirke, begge hidrørende fra Schrøderværk-
stedet i København.610 I Møntergården, Odense 
(inv. nr. KMO/1995/415D). 

13) (Fig. 776), fragmenter af tovsnoet kant-
liste med palmetter, adskilt af stiliseret blomst, 
o. 1700, af bly. Svarende til eksempler fra Kø-
benhavn, Vor Frue, S. Nicolai og S. Petri kirker 
(NM, inv. nr. D1643/1975, D1425/1961 og D94/ 
1981) samt Sorø (Anna Ramels og familien Foss' 
kister). I Møntergården, Odense (inv. nr. 
KMO/1995/415D). 

Fig. 777. *Kistebeslag (nr. 8, 11-12) antagelig hidrø-
rende fra domkirken (s. 919f.). Møntergården, 
Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin 
mounts nos. 8, 11-12, probably from the Cathedral. 



KISTEBESLAG 921 

Fig. 778-79. *Lys- eller mindeskjolde. Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. 778. *Skjold for 
Christian VIII, 1848 (s. 922). 779. *Skjold for Caroline Amalie, 1881 (s. 922). - *Candle brackets or memorial 
shields. 778. *Shield with the initials of Christian VIII, 1848. 119. *Shield with the initials of Caroline Amalie, 1881. 

14) (Fig. 811), fragmenter af bladlister, 
1700'erne, af messingblik. Tre fragmenter af li-
ster, hhv. en bred og to smallere, af stiliserede 
akantusblade.61l I Møntergården, Odense (inv. 
nr. 653/1942). 

15) (Fig. 810), bærehanke, a f j e rn . Et par iden-
tiske samt en nært beslægtet, 1600'erne, med ba-
lustre og knopper omkring midtskive, fundet 
ved gravning på kirkegården nær Valkendorfs 
kapel (inv.nr. 12/1928a-c), mens en balusterfor-
met hank med stor flad midtvulst, o. 1700, hid-
rører fra en udgravning ved domkirkens †vå-
benhus (inv. nr. 452/1946). Fem hanke, o. 1700, 
hvoraf to er med skive og bredt midtled, tre er 
snoede. Alle i Møntergården, Odense (inv. nr. 
19-23/1939). 

16) Blomsterkrans, 1700'erne, af træ. Antage-
lig beregnet til placering på kiste.612 Oval, 37x29 
cm, med roser, valmuer med tilhørende kapsler 

samt forglemmigej(?); sortstafferet. I Mønter-
gården, Odense (inv. nr. 648/1942). 

17) (Jfr. fig. 771), basunblæsende engel, 
1700'erne af jernblik. Hjørnebeslag fra †kiste, 
48,5x32 cm. I Møntergården, Odense (inv. nr. 
KMO/1995/425). 

18) (Jfr. fig. 771), blomsterkvist, 1700'erne, af 
jernblik, ca. 30-49 cm. I Møntergården, Odense 
(inv. nr. KMO/1995/424). 

G R A V U D S T Y R 

*Lys- eller mindeskjolde. I f o r b i n d e l s e m e d C h r i -
stian VIII's og hans dronning, Caroline Amalies 
død hhv. 1848 og 1881 synes domkirken at have 
været udsmykket for markering af landesorgen, 
svarende til tidligere praksis (s. 416). Blandt re-
kvisitterne hertil er bevaret tre lys- eller minde-
skjolde, parvis beregnet til opsætning på alterly-
sene (et skjold er forsvundet).613 

Danmarks Kirker, Odense 59 
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Fig. 780a-b. Detaljer af *lighue (fig. 781). a. Aktæon 
angribes af Dianas hundekobbel (s. 922). b. Aktæons 
død (s. 922). - Details of *grave cap (f ig. 781). a. Ak-
taeon is attacked by Diana's pack of hounds, b. The death 
of Actaeon. Actaeon is attacked by Diana's pack of hounds. 
Detail of *grave cap, c. 1650, with scenes from the myth of 
Diana and Actaeon. 

1) (Fig. 778), 1848, af jernblik, 42,5x25,5 cm. 
Ovalt med skælprydet ramme, hvortil er fæst-
net delvist afbrudte bånd; øverst strålevifte. På 
bagsiden fire ringe til skjoldets fastgørelse. På 
sort bund påmalet Christian VIII's kronede m o -
nogram. Det tilhørende skjold er forsvundet. I 
Møntergården, Odense (inv. nr. 344/1949). 

2-3) (Fig. 779), 1881, af jernblik, 36x27 cm. 
Ovalt med kartoucheudsmykket ramme. På bag-
siden ringe til ophæng. På det hvælvede midtfelt 
er med guld påmalet Caroline Amalies kronede 
monogram, flankeret af kors på rammen, alt på 
mørk bund. I Møntergården, Odense (inv. nr. 
342-43/1949). 

†Lys- eller mindeskjold, j fr . nr. 1. 
†Kårde. Hos Mumme (304) er nævnt en ridder-

kårde, sekundært(?) anbragt i krypten under 
Valkendorfs kapel. 

*Fanestænger (fig. 812), o. 1700. 1-3)0. Af træ 
med spids af messing. Bortset fra afvigelse i 
længden (de to er 221 cm lange, den tredje -
med afbrudt spids - 211 cm) er de identiske, med 
kannellerede skafter og spids i gennembrudt ar-
bejde. Sortmalede med forgyldning. Det er 
uvist, hvilken †begravelse fanerne har været 
knyttet til. I Møntergården, Odense (inv. nr. 
640-42/1942). 

*Lighue (fig. 780-81), 1600'ernes første halv-
del, af silke med broderi i silke- og metaltråd 
samt besætning af perler og pailletter.614 26,5 cm 
høj, 18,5 cm i diameter; vidden langs kanten er 
57,5 cm. Huen, der er sammensat af fire ens, 
trekantede felter og underforet, har motiver 
med scener fra Ovids myte om Diana og Ak-
tæon. Gengivelsen af Aktæons død (fig. 780b) er 
udført efter træsnit af Bernard Salomon 1558.615 

Antagelig oprindelig rødlig eller lilla bund med 
broderier i talrige kulører. 

Huen er af usædvanlig fornem kvalitet med 
anvendelse af flere forskellige teknikker (schat-
tér-, murstens- og nedlagt syning, splitsting og 
knuder), ligesom der til de forskellige detaljer er 
benyttet såvel spundet tråd som perler, cantiller 
og pailletter.616 Den præcise proveniens fra 
domkirkens †begravelser er uvis.617 Den næsten 
fyrstelige pragt, der præger huens udførelse,618 

er påfaldende, men lader sig ikke umiddelbart 
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Fig. 781. *Lighue, 1600'ernes første halvdel, med scener fra myten om Diana og Ak-
tæon (s. 922). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1996. - *Grave cap, first 
part of the 17th century. With scenes from from the myth of Diana and Actaeon. 

forklare ud fra kendskabet til de kongelige be-
gravelser i kirken fra denne periode (s. 713 og 
928).619 

Efter huens motiver at d ø m m e har den sand-
synligvis oprindelig været anvendt til privat, 
uofficielt brug (nathue). Den særligt højpuldede 

form kendes fra østeuropæiske eksempler.620 

Huens tilblivelsessted lader sig ikke sikkert fast-
slå, men den tekniske kvalitet og variation fin-
der en nær parallel i dronning Christinas tron-
himmel, bestilt 1648 og udført i Paris.621 I M ø n -
tergården, Odense (inv. nr. 874/1956). 

59* 



KIRKEGÅRDSMONUMENTER 
NOTER s. 962. 

Om kirkegårdens udstrækning, hegnsmure og ind-
deling, jfr . s. 104-118. Som nævnt s. 109 blev det 1818 
fastslået, at begravelser på kirkegården skulle ophøre, 
idet der dog blev givet en særlig tilladelse til de perso-
ner, hvis ægtefælle, børn eller forældre hvilede her. 
Sløjfningen af grave og kassation af gravminder på 
kirkegården er foregået løbende, ikke blot i løbet af 
1800'erne i takt med arealets omlægning,622 men også 
tidligere, ikke mindst ved den store modernisering 
efter 1750, da adskillige gravsten - også fra kirkegår-
den - blev bortsolgt. Enkelte sten ses dog endnu på 
prospekter af kirkegården fra tiden før den radikale 
omlægning i 1860'erne (jfr. fig. 34, 45 og s. 109f.). 

Domkirkens regnskaber og kirkebøger er hoved-
kilderne til viden om begravelser på kirkegården. O f -
test er dog alene nævnt afdødes navn og begravelse 
inden for kirkegårdens tre dele, og kun i enkelte til— 

Fig. 782. Mindetavle, 1829, for Peter Kryssing Riis-
sing (†1829) samt hans forældre, Hans Riissing 
(14801) og Maren Kryssing (†1810) (s. 924). NE fot. 
1992. - Memorial tablet, 1829, for Peter Kryssing Riissing 
(†1829), and his parents, Hans Riissing (†1801) and Ma-
ren Kryssing (†1810) (p. 784). 

fælde nævnes gravens markering med sten, ramme 
eller gravtræ. Ingen af disse er dog bevaret eller nær-
mere beskrevet og er derfor ikke medtaget i det føl-
gende. 

1) (Fig. 783), o. 1798. Lorenz Ancher, professor i 
teologi og stiftsprovst. »Begavet med et ædelt 
Hierte, en opklaret Forstand og en grundig Lær-
d o m prædikede han som Sogne Præst ved denne 
Kir(ke) Chr i s tendommens reene Lære med den 
sande Aand«. *4. okt. 1746, †7. juni 1798 (Mumme 
58f.). 

Enkel mindetavle af rødbrun sandsten med 
svungen overkant, 77x81,5 cm. Dansk indskrift 
med fordybet kursiv. I topfelt herover f l amme-
urne, flankeret af palmegrene. Stenen er stærkt 
forvitret i begge sider. 

Indsat i nordmurens 6. fag under vindue og 
umiddelbart vest for den lille †norddør. 

2) (Fig. 784), o. 1799. Jørgen Christian 
Bruun, generalmajor, *5. aug. 1727, †31. maj 
1799 (Mumme 57). 

Mindetavle af lys grå kalksten, 75,5x67 cm. 
Fordybet kursivindskrif t . Gravskrif ten flankeres 
af spinkle søjler, hvorfra udgår fyldige, fligede 
bladranker. Over skriftfeltet f lammeurne, o m -
sluttet af palmegrene, nedenunder krigstrofæer 
med ovalt skjold med dobbelt lilje, sværd, lanse 
og kanoner med ti lhørende kugler. 

Indmuret i sydmurens 9. fag. Foran epitafiet 
var †begravelse med †stakit. Gravstedets be-
plantning ødelagdes delvist 1815 i forbindelse 
med flytningen af kong Hans ' mindesten, men 
genskabtes med nye vækster.102 

3) (Fig. 782), o. 1829. Peter Kryssing Riissing, 
krigsråd og overkrigskommissær, *18. april 
1773, †29. sept. 1829. Desuden over hans foræl-
dre, Hans Riissing, købmand , *1730, †1801 og 
hustru, Maren Kryssing, *1740, †1810 (Mumme 
55-57). 

Mindetavle af lys grå sandsten, udhugget som 
to sten, adskilt af kannelleret frise. Samlet mål 
183x102,5 cm, inklusive den konsolbårne sok-
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kel. Fordybet kursivindskrif t . Unde r personalia 
gravvers i 10 linjer: 

»Haand i Haand vi vandred giennom Livet, 
Skjönsomt vi modtage hvad os givet 
[Blev] af ham, der sender Gaver ned, 

Og naar Torne mödte vore Fjed 
Uden [K]nur vi deelte tunge Byrde, 
Stolende paa Ham den gode Hyrde, 
Der med Viisdom styrer alt, og seer, 

At man lutres selv ved Lidelser -
Nu [i r]oelig Havn vi trygge hvile 
Og [f|orklarede til Jorden smile«. 

I henhold til tes tamente af 26. febr. 1825 og ga-
vebrev af 22. maj 1830 skænkedes 450 rdl. til 
vedligeholdelse af legators og hans forældres 
gravsted, hvilket tillige er anført på mindetav-
lens øvre del (Mumme 36).623 

Gravstedet var indhegnet af et †jernstakit, der 
1835 maledes sort med hvide knopper og atter 
1848 fik to gange sort oliemaling, mens minde-
tavlens indskrif ter ligeledes opmaledes med 
sort.102 Indsat i sydmurens 7. fag. 

4) (Fig. 785-86, 813). 1836, signeret af Her -
man Ernst Freund. lens (Jens) Benzon, k a m -
merherre (og amtmand) , * l . j u n i 1767, <†24. 
dec. 1839>, og hustru, Antoinet te Margre the 
Gersdorff , *24. april 1773, gift 9. juli 1797 med 
ovennævnte , »hvem hun var den kiærligste H u -
stru; hvem hun er den ømmes te Længsel«, 
†31. ma j 1834 (Mumme 32f.). 

Grå bremersandsten med relieffer af hvid ita-
liensk marmor . 295x161x78,5 cm; relieffernes 
mål er 79x68 cm. Personalia og gravskrif t med 
fordybede versaler, op t rukket med sort. Kasse-
fo rmet m o n u m e n t (cippus) på høj t pos tament 
og sokkel i to afsæt. O v e r frise med vandret te 
lister og profileret hovedgesims er topgavl med 
topfrise (akroterie) og f lankerende volutter, de-
koreret med planteornament ik (liljekonval og 
akantus). På monumen te t s to langsider er rek-
tangulære figurrelieffer i antikinspireret ud -
fo rmning . På den sydvendte side ses under ind-
skriften »Adskilte den 31. mai 1834« en gengi-
velse af ægteparrets afsked med hinanden: ægte-
manden siddende på en foldestol og hustruen 
stående (fig. 813). M o d nord vises de to perso-
ners gensyn, nu begge afbildet stående, over 
indskrif ten: »Gienforenede (den 24 dcbr 

Fig. 783. Mindetavle, o. 1798, for Lorenz Ancher (s. 
924). Henrik Wichmann 1996. - Memorial tablet, c. 
1798, for Lorenz Ancher. 

1839)«. Begge relieffer er signeret af Freund i 
nedre højre hjørne. På korts iderne er relieffer, 
hhv. af en offerskål og en tårekrukke, hvo run -
der personalia. 

Til trods for sin begrænsede størrelse hører 
gravmælet til et af de mest monumenta le , Freund 
har skabt. Mens m o n u m e n t f o r m e n er inspireret 

Fig. 784. Mindetavle, o. 1799, for Jørgen Christian 
Bruun (†1799) (s. 924). NE fot. 1992. - Memorial tab-
let, c. 1799, for Jørgen Christian Bruun (†1799). 
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af den romerske cippus, ses i reliefferne og top-
stykkets akroterie indflydelsen fra græske steler. 
Freund benyttede afskeds- og gensynsmotiver 
flere gange, tidligst på gravmælerne over Han-
sine Petrea Krøyer f. Seehusen (1832) og Hans 
Chr. Krøyer (o. 1832) på kirkegården i Maribo, 
hvor udformningen trods det mindre format er 
identisk med Benzons monument (DK Maribo 
84). Nært beslægtet er endvidere gravmælet 
over kommandant F. E. J. von Ohlrogge på Hel-
singør kirkegård (1840, DK Frborg 554).624 Til-
hørende denne monumentgruppe kendes såvel 
en række tegnede som modellerede skitser, 
hvoraf navnlig fig. 786 er nært beslægtet med 
Odensegravmælet, mens et brændtlersrelief af 
»Gensynet« på Ny Carlsberg Glyptotek (inv. 
nr. 355) ud fra overensstemmelsen i dimensio-
nerne kan være originalmodellen til dette m o n u -
ment.6 2 5 

Fig. 785. Gravmæle for Antoinette Gersdorff (†1834) 
og Jens Benzon (†1839), udfør t 1836 af Herman Ernst 
Freund (s. 925). NE fot. 1992. - Sepulchral monument 
to Antoinette Gersdorff (†1834) and Jens Benzon (†1839), 
by Herman Ernst Freund, 1836. 

Fig. 786. Udkast til g ravmonument (muligvis Jens 
Benzons) (s. 926). Tegning af Herman Ernst Freund. 
Kunstakademiets Bibliotek. - Proposal for a sepulchral 
monument (Jens Benzon's (?)). Drawing by Herman 
Ernst Freund. 

Som nævnt s. 100 skænkede Jens Benzon ved 
gavebrev af 26. sept. 1834 sin ejendom på Albani 
Torv til kirken med den klausul, at der på grun-
den indrettedes et passende gravsted for ham og 
hans netop afdøde hustru. Stedet indviedes 
26. juni 1836, og ved samme lejlighed overførtes 
de jordiske rester af hustruen fra kirkens davæ-
rende ligkapel (s. 122) hertil. Monumente t op-
sattes ved samme lejlighed.626 Et legat, stiftet 
l . j un i 1837 sikrede yderligere gravstedets ved-
ligeholdelse og opførelsen af et grundmuret lig-
hus i Odense.627 

Gravstedet var oprindelig indhegnet af et 
smedejernsgitter med lodretstillede partisaner 
(jfr. også fig. 20). 1841 opmaledes monumentets 
indskrifter og stakit med sort farve. I forbin-
delse med kirkegårdens omlægning både i 
1860'erne og 1941 drøftedes gravstedets indheg-
ning og senest dets placering. Et forslag om at 
flytte monumente t nærmere til kirken og fjer-
nere fra gravstedet afvistes dog af Kirkemini-
steriet, omend man af praktiske grunde tillod en 
mindre »forskydning« mod vest.628 Det er m u -
ligvis ved den lejlighed, at gitteret forsvandt. 
1990 rensedes og repareredes monumente t af 
stenhuggermester Hans Broch Mikkelsen, N y -
borg.629 
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N O T E R TIL I N D L E D N I N G E N 

1 Om Bircherodmanuskripternes ledsagende illustra-
tioner, såvel kobberstikkene som det tegningsmate-
riale, der har dannet udgangspunkt herfor, j fr . s. 633 
note 5. Vedr. oversigt over anvendte li t teraturforkor-
telser, j fr . s. 56-61. Vedr. en samlet fortegnelse over 
utrykte kilder og illustrationer, anvendt ved redaktio-
nen af S. Knuds kirke, jfr . s. 963. 

Redaktionen af gravminderne er afsluttet i 1996. 
2 Jfr. udgaverne i KglBibl. GlKglSaml 2350, fol., 
Thottske saml 1727, 1728 og 1729, 4° samt Chr. 
Brandts annoterede eksemplar, KglBibl. NyKglSaml 
185, 8°; endvidere i RA. Håndskriftsamlingen VI F10 
med afskrift i N M . Det yngste monument i disse re-
daktioner af Bircherods tekst er epitafiet (nr. 19) over 
landstingshører Niels Pedersen Lange (41728). 
3 KglBibl. NyKglSaml 184, 8°. Håndskriftet er ikke 
signeret, men skriften er umiskendeligt Jacob Birche-
rods (†1737). Det senest omtalte epitafium er ligesom 
de i note 2 omtalte redaktioner, monumente t over 
Niels Pedersen Lange. 
4 LAFyn. Odense amtsark. Breve fra biskoppen 1750-
52, nr. 216 (bilag til brev af 4. maj 1752). Denne ud-
gave har ganske vist en noget afvigende betegnelse, 
»Specifikation paa de Nafne og Aarstal, som findes 
paa Liigstene i Ste. Knuds Kirke«, men opregner 53 
numre (57 sten) ganske som den førstnævnte. Jfr. 
også G. L. Wad, »Kong Frederik den Femtes Besøg i 
Odense 1748 og dets Følger«, FyFort IV, 1924, 
168-71. 
5 Jfr. s. 634, note 9. 
6 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
7 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; heraf refererer 1758-
listen direkte til »den hosfølgende Grund-Ridsning«, 
som dog ikke findes vedlagt. De udaterede notater er 
indlagt i Kirkeinsp.ark. Diverse dokumenter, 1619-
1826. 
8 Her henvises til de trykte udgaver af dagbøgerne, 
således: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, 
udg. Anne Riising og Mogens Seidelin, Odense 1991 
(her Hans Mikkelsens dagbøger); »Biskop Laurits Ja-
cobsen (Hindsholms) Dagbog«, udg. Holger Fr. Rør-
dam, KirkehistSaml IV, 2, 1891-93, 641-86 og V, 3, 
1905-07, 702-40 (her Laurids Jacobsen Hindsholms dag-
bog); Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biogra-
phiske Dagbøger for Aarene 1658-1708, udg. Chr. Mol-
bech, Kbh. 1836 (her Jens Bircherods dagbøger (udg. 
Molbech)) samt uddrag i PersHistT, således IV, 1883, 
290-97 (1688-91); VII, 4, 1925, 301-32 (1658-62); VII, 
6, 1927, 39-71, 219-48 (1663-76); IX, 1, 1928, 116-44, 
246-76 (1677-87, 1692-94); IX, 2, 1929, 140-74 (1695-
98); IX, 3, 1930, 81-115 (1699-1703); IX, 4, 1931, 
142-72 (1704-08) (her Jens Bircherods dagbøger). 
9 LAFyn. Præstearkiver og Personalia. 
10 LAFyn. Litteraria. 

11 Hubald mindedes med en årtid 14. okt. i Lunds 
domkirkes dødebog, jfr . L. Weibull (udg.), Necrolo-
gium Lundense, Lund 1923, 98, 113. 
12 DaKirkelove 1, 304. 
13 Nogen generel forordning om fri begravelse for 
kirkeværger eller præster, der var bortkaldt i bestil-
lingen, jfr . L. Fogtman, Samling af (...) Forordninger 
(.. .), Kbh. 1784, 860-61, syntes ikke at gælde i prak-
sis for domkirken. 
14 Jfr. også Larsen, Rådsaristokrati I, 200f. om råd-
mandskredsens forrettigheder mht . begravelser. 
15 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk. 
Om Christian V's begravelsesforordninger og deres 
indflydelse på kunsten, j f r . også Birgitte Bøggild Jo-
hannsen og Hugo Johannsen, Kongens Kunst (Ny 
dansk kunsthistorie 2), Kbh. 1993, 207f. 
16 Om adelslivet i byen, jfr . Svend Larsen, »Adel i 
Odense i det 17de århundrede«, FyMi 1954, 22-49. 
17 Ud over eksempler fra 1671 og 1673 (jfr. s. 626) 
kendes vidnesbyrd om lighuse fra bisættelser 1641 
(Erik Bille), 1642 (Claus Daa og hustru, Ingeborg 
Parsberg) og 1643 (Jesper Friis), j fr . LAFyn. Kirke-
insp.ark. Rgsk. 
18 Jfr. DK KbhAmt 1903 og Anette Kruse, »Børnene 
og deres forældre«, Fru Kirstens Børn. To kongebørns 
begravelser i Roskilde Domkirke, Herning 1988, 26f., 
32. 
19 Jfr. Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 723 
og »Tvende Breve, angaaende en Liigprædiken over 
Fru Kirstine Munk og hendes Datter Fru Sophia Eli-
sabeth. 1658«, DaMag II, 5, 1827, 78-80. 
20 Jfr. Jens Bircherods dagbøger (udg. Molbech (note 8)) 
93f. og Rudolf Zöllner, »Der "Silber"-Sarg und das 
Leichenbegängnis des Reichsgrafen Christian zu 
Rantzau, Herr auf Breitenburg. Teil II«, Nordelbingen 
46, Heide in Holstein 1977, 96. 
21 Lorentz Edinger og Elias Naur var hhv. første og 
anden ægtemand til Barbara Hansdatter, datter af 
stiftsskriver Hans Brodersen og Mette Willumsdat-
ter. Sidstnævnte var 1° g .m. købmand Knud Ottosen 
Seeblad, søn af borgmester Ot to Knudsen Seeblad. 
Borgmesteren, der i sit andet ægteskab var g .m. med 
Abigael Hasebart, var oldefar til Jens Bircherod, og 
denne holdt selv i allerhøjeste grad sin slægtsforbin-
delse i hævd, j f r . s. 883. 
22 Larsen, Rådsaristokrati I, 201. 
23 Kopi af J. L. Holsteins referat af kongens henstil-
ling, vedlagt brev fra Stiftsøvrigheden af 6. juni 1748 
til Magistraten, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne 
sager. 
24 LAFyn. Odense amtsark. Breve fra biskoppen 
1750-52, no. 216, koncept indlagt i biskoppens brev 
af 4. maj 1752. 
25 RA. DaKanc D24-25. Fynske og smålandske regi-
stre med koncepter og indlæg. 
26 Jfr. udgift 18. marts 1753 til søm til »de Blinde Epi-
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taphier ved den Nordre Side«, foruden reparation 
med kalk og gibs 6. aug. 1802 af et »blindt Epita-
phium« ved opgangen til pulpiturerne, hvor hele fyl-
dingen var faldet ned. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
1753 og Indkomne sager. 
27 LAFyn. Provsteark. Synsforretninger over kirker og 
præstegårde i Odense købstad, 3. nov. 1818. 
28 Restaureringens forløb er udførligt beskrevet i 
Damgaard, »Restaurationen« og Lauritsen 21-27. De 
relevante aktstykker findes i RA. Kirke- og Undervis-
ningsministeriet. 1. kontor, nr. 3603. Akter vedr. re-
staurationen samt i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne 
sager. 

N O T E R TIL K O N G E L I G E 
B E G R A V E L S E R O G 

G R A V M O N U M E N T E R 
29 Jfr. KirkehistSaml II, 3, 1864-66, 333f.; KancBrevb. 
30 »Cornelius Hamsfor ts Historiske Optegnelser 
1545-63« i Rørdam, Monumenta I, 704. 
31 Jfr. Mumme 309, der efter en meddelelse fra arkivar 
Kall Rasmussen henviser til et notat i Terkel Kleven-
feldts (†1777) håndskrevne notater. Dette er forgæves 
eftersøgt på RA og i KglBibl. Om Hannibal Sehe-
steds død, j f r . N. M. Petersen, »Efterretninger om 
Hannibal Sehesteds Død«, DaMag III, 1, 1843, speci-
elt s. 321 med referat af Simon de Petkums breve fra 
november 1667. Heri anbefalede denne at lade liget 
blive i Frankrig til foråret. Endvidere C. O. Bøggild-
Andersen, Hannibal Sehested I, Århus 1946, specielt s. 
353 og II, 1970, 383 og Åge Fasmer Blomberg, 
»Hannibal Sehesteds nærmeste familie I-II«, FyMi 
1974, 210 og FyÅrb 1977, 25f. Hvis Hannibal Sehe-
steds lig - for en tid eller måske permanent - skulle 
have været placeret i Odense domkirke, synes det at 
være en nærliggende disposition i betragtning af fa-
miliens særlige ti lknytning til Fyn og dennes hoved-
stad, j f r . også Blomberg i Odense bys historie 3, speci-
elt 51f. og 72-75. Også Husby kirke (Vends hrd. , 
Odense a.), sognekirke for Iversnæs (senere Wedells-
borg), der efter Hannibal Sehesteds død arvedes af 
datteren Christiane Sophie, g .m. Wilhelm Friedrich 
Wedell, turde være relevant som gravkirke for Han-
nibal Sehested. Hans kiste (eller kisteplade) er dog 
ikke påvist blandt de kister, der 1755 registreredes til 
HofmFund 5, 383, j f r . KglBibl. Kallske saml 377, II, 4°, 
fol. 79ff. Her nævntes i det søndre kapel, hvori fand-
tes kisterne for Wilhelm Friederich Wedell og Christi-
ane Sophie Sehested, ikke mindre end 15 kister uden 
våben eller påskrifter. Endvidere fandtes en åben be-
gravelse under koret, hvor yderligere hvilede med-
lemmer af familierne Sehested og Gyldencrone. Iflg. 
meddelelse fra daværende sognepræst Erik Spur til 
Aage Fasmer Blomberg (refereret i brev af 27. maj 
1945 til Victor Hermansen i N M . Top. ark.) blev et 

gammelt underjordisk gravkammer »for adskillige år 
siden« ødelagt i forbindelse med indretning af et var-
merum, og de eksisterende gravrester samlet i en ki-
ste, placeret i et af kirkens kapeller. Mulighederne for 
at påvise Hannibal Sehesteds - eller Kirsten Munks -
kister turde da være yderst ringe. 

Det kunne være fristende at henføre den f o r n e m m e 
lighue (jfr. s. 922) netop til Hannibal Sehesteds kiste, 
men antagelsen forbliver rent hypotetisk. 
32 Saxo, Gesta Danorum, udg. Jørgen Olrik, Sakses 
Danesaga. Svenssønnernes og Borgerkrigenes tid 1076-
1157, Kbh. 1908, 175. 
33 Kongen satte endnu o. 1. sept. 1145 sit kongesegl 
under et diplom, j fr . DiplDan I, 1-2, nr. 91. 
34 Saxo, Gesta Danorum (note 32). For dødsdatoen, 
j f r . Necrologium Lundense. (note 11) 89. De ældste 
middelalderlige annaler konstaterer kun, at kongen 
blev m u n k og døde i Odense, jfr . Erik Kroman 
(udg.), Danmarks middelalderlige annaler, Kbh. 1980, 
18, 57, 90, 146, 165, 196, 227, 250, 276. O m den 
manglende troværdighed af Saxos beretning, både 
mht . kongens sygdom og til vurderingen af hans re-
geringstid generelt, j fr . Aksel E. Christensen i Gyl-
dendals Danmarks historie, red. Aksel E. Christensen, 
H. P. Clausen, Svend Ellehøj og Søren Mørch, Kbh. 
1977, 291. Om Erik Lam, j fr . endvidere Niels 
Skyum-Nielsen, Kvinde og Slave, Kbh. 1971, 83-85. 
35 Jfr. note 34; endvidere Resen, Fyn, 57, 128, 148; 
DaAtlas III, 443. 
36 Jfr. LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve, 
4. febr. 1805 og Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, 
3. sept. 1806. Prins Christian Frederik udbad sig 1816 
Vedel Simonsens kommentarer til denne tradition, 
j f r . Guvernementsark. Kopibog vedr. udgående breve, 
6. marts 1816. Sidstnævntes svar ses ikke, men der-
imod har han sammenfattet sine synspunkter i Vedel 
Simonsen I, 1-2, 102. Stedet præciseredes her som væ-
rende ved enden af den søndre række korte mands-
stole, under det andet vindue fra den vestre gavl. 
Som årsagen til kongens valg af netop dette sted an-
førtes placering ved en muret gang eller hvælving, 
der fra klosteret førte til kirken, således at »Stedet var 
det første, han (dvs. Erik Lam) i Kirken betraadte, 
naar han fra Klosteret gik over i samme«. Forklarin-
gen kan være en efterrationalisering ud fra en viden 
om en forbindelsesvej, der fra klosterets vestfløj slut-
tede sig til kirkens sydside. Der vides intet om en 
sidedør på dette sted i frådstenskirken. Gisicobyg-
ningen havde en sidedør svarende til den nuværende i 
sydsidens vestligste fag. Døren kan have haft forbin-
delse til en korsgang i vest, der dog antagelig først 
etableredes i senmiddelalderen og under alle omstæn-
digheder slet ikke fandtes så tidligt som i 1100'ernes 
midte, jfr . s. 205f., 275f. og 278. 
37 1992 f remfør te Harald Langberg en teori, iflg. hvil-
ken det ene af domkirkens to helgenskrin (skrålågs-
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skrinet) i virkeligheden skulle være identisk med Erik 
Lams, jfr . Lundøkorset. The Lundø Crucifix, Kbh. 
1992, 79 note 199 og Fyns Stiftstidende, 23. maj 1992; 
dette lader sig dog ikke underbygge, hverken kilde-
mæssigt eller ud fra en vurdering af skrinets ud fo rm-
ning, j f r . s. 444. Aldersbestemmelsen af individet i 
skrinet som værende mellem 18 og 25 år turde også 
gøre teorien usandsynlig, jfr . smst. Det må dog an-
tages, at kongens grav i middelalderen har haft en 
form for markering, hvilket ville have været et kon-
kret minde om den afdøde, med relevans ikke mindst 
i forbindelse med afholdelse af sjælemesser for ham. 
38 DiplDan I, 3, nr. 116. 
39 Jfr. Preben Hahn-Thomsen, »Knud Prislavsen -
Nyborgs grundlægger«, FyÅrb 1971, 12, der antager, 
at fyrsten døde samme år som testamentet »eller sna-
rere eet år senere« (smst. 15, note 15), mens Esben 
Albrechtsen i DaBiogrLeks 8, 63 anfører dødstids-
punktet som »tidligst 1188«. 
4 0 Om kisten, jfr . Ulla Kjær og Birgitte Bøggild Jo-
hannsen, »Hvad kisterne gemte. Om undersøgelsen 
af helgenskrinene og knoglekisten med »Erik Klip-
pings døtre« i Odense domkirke«, FyStbog 1993, spe-
cielt 103-07. 
41 Jfr. indb. i N M . af Pia Bennike 24. nov. 1992, der af 
de i alt 25 menneskeknogler påviste et kranium 
(mandligt, men med enkelte kvindelige træk), en un-
derkæbe (med kvindelige træk), fire lårben (heraf to 
højre, kraftige og to venstre, mindre kraftige), et 
skulderblad (sandsynligvis fra en mand), en overarm 
(to fragmenter, antagelig af samme, fra person o. 18. 
år), f ragment af bækken (sandsynligvis fra en mand), 
en lændehvirvel, fem fragmenter af lægben, fire 
brysthvirvler, tre mellemhåndsknogler, et ribben, 
f ragment af et skinneben og et albueben. 
42 N M . Indb. 1. dec. 1992 ved Pia Bennike og Tove 
Hatt ing. 
43 Jfr. M. Cl. Gertz, Scriptores minores historiæ danicæ 
medii ævi II, Kbh. 1918-20, 299. 
44 Et datering af knoglerne ved hjælp af en kulstof-14 
analyse kunne yderligere have kastet klarhed over 
problemet. På grund af den ringe mængde af bevaret 
knoglemateriale blev dette dog ikke forsøgt, j f r . Kjær 
og Bøggild Johannsen (note 40), 107. 
45 Af fundberetningen, jfr . ndf. , f remgår ikke sikkert, 
hvorvidt begravelsen lå direkte under alterbordet el-
ler måske kun delvis lagt ind under alteret. Hvis det 
første var tilfældet, turde graven være ældre end det 
murede alterbord, der ligeledes fjernedes efter 1804. 
Klosterkirken, som mod tog sin første indvielse 1279, 
genindviedes 1343, sandsynligvis i forbindelse med 
en større ombygning , der også kan have omfattet al-
terpartiet, j f r . Christensen, Middelalderbyen 109. Hvis 
graven kun delvis lå under alterbordet, kunne den 
muligvis identificeres med en af de to murede be-
gravelser, der omtales i regnskaberne fra 1700'erne: 

En murerkontrakt af 10. april 1749 vedr. en »gevelbt« 
(hvælving) bag alteret, som er ganske brøstfældig og 
derfor må nedtages for at opmures på ny, jfr . LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Gråbrødre Hospital. Rgsk. Endvidere 
nævnes 1. maj 1751 ved alterets søndre side et stort 
bueslag, som blev eftermuret , udspækket og kalket, 
ligesom gulvet blev efterlagt, hvor det var ødelagt. 

Om sammenknytningen mellem et alter og en 
(stifter)grav - sidstnævnte dog monumental t marke-
ret med en tumba placeret umiddelbart ved alteret -
jfr . generelt Walter Haas, »"Stiftergrab und Heiligen-
grab". Gefüge und Typus der Wunibaldstumba und 
der Kaisertumba im Bamberger Dom«, Jahrbuch der 
bayerischen Denkmalspflege 28, 1970-71, 115-51. For 
denne henvisning takkes Thomas Meier, München. 
46 Fundberetningen af 6. febr. 1805 findes i hhv. RA. 
DaKanc H18. Brevsager, 1806 nr. 1483, N M . og LA-
Fyn. Bispeark. Odense Købstads Breve, 1805, bilag 
nr. 8. Beretningens centrale dele er aftrykt i E. C. 
Werlauff, Monument over Kong Hans og Dronning Chri-
stina, i St. Knuds Kirke i Odense, Kbh. 1827, 5-9. 
47 Undersøgelsesresultatet harmonerer antagelig med 
Pia Bennikes analyse (note 41), iflg. hvilken ses et 
mandligt kranium, omend med enkelte kvindelige 
træk, en underkæbe med kvindelige træk samt to kra-
niefragmenter (nævnt ovf.) fra et barn. 
48 Iflg. Pia Bennike (note 41) kan ingen af de øvrige i 
alt 22 knogler med sikkerhed siges at hidrøre fra en 
kvinde. 
49 Endnu før undersøgelsen i december 1804 referere-
des den urigtige oplysning af Stiftsøvrigheden i et 
promemoria til Danske Kancelli 17. okt. 1804, j f r . 
RA. DaKanc H18. Breve, 1806, nr. 1483. Chr. Mol-
bech, Ungdomsvandringer II, Kbh. 1815, 135, tog dog 
afstand fra teorien uden at f remføre noget alternativ. 
50 Jfr. brev af 6. marts 1816 (note 36). Vedel Simon-
sens svar ses ikke. 
51 Werlauff (note 46) 7, note b. 

52 RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. 
kontor. Brevbog 1872, breve af 12.juni og l . n o v . 
1872. 
53 Udskrift af Protokollen ført ved Undersøgelsen af de kon-
gelige Begravelser og Helgenskrinene i St. Knuds Kirke i 
Odense, N M . Top. ark. 
54 Lauritsen 49; H. Rasmussen, Sct. Knuds Kirke i 
Odense, Odense 1903, 25. I en senere udgave fra 1934 
af samme værk tages dog s. 25 afstand fra teorien, 
idet »det er paavist, at i det mindste den ene af dem 
(dvs. skeletterne) er en Dreng(!)«. 
55 Kisten omtales placeret her allerede i 1934, jfr . Ras-
mussen 1934 (note 54) 31. 
56 Jfr. i PræsteindbWorm 75 omtalen 1623 af kongepar-
rets to sten foruden Christian II's sten med betegnel-
sen »slet«, dvs. enkel, usmykket . De tre sten, der var 
uden indskrifter, nævnes ligeledes i undersøgelsesrap-
porten af 6. febr. 1805, j f r . note 46. 
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Fig. 787. Kong Hans ' (th.) og dronning Christines (tv.) kranier, set i profil (s. 727-28). Tegning af J. Magnus 
Petersen, 1874, N M . - The skulls of King Hans (right) and Queen Christine (left), seen in profile. 

57 PræsteindbWorm 76f. 
58 Her refereret efter Werlauff (note 46) 6f. note ö. 

59 Tagebuch des Erich Lassota von Steblau, udg. Rein-
hold Schottin, Halle 1866, 189f. Jfr. også 460 samt 
638 note 84 og 650 note 276. 
60 Otonium 28-29. 
61 RA. DaKanc B160. Indlæg til registre og tegneiser 
samt henlagte sager. Brev af 24. febr. 1618 fra Holger 
Rosenkrantz til Christen Friis. Desuden KancBrevb. 
62 I »Dissertatio epistolaris de causis deperditarum 
septentrionales & præsertim apud Danos Antiquita-
rum« (1688), Dänische Bibliothec IV, Kbh. og Lepizig 
1743, 414, omtalte Thomas Bircherod, hvordan en 
forbryder for ikke så mange år siden havde opbrudt 
(effregerat) kong Hans ' og Christian II's grav. Episo-
den kunne måske hænge sammen med den omtalte 
åbning af Hans ' og Christines (Christian II's) grave? 
63 Itinerarium Danicum, j f r . 460 samt 638 note 86 og 
650 note 278. 
64 PræsteindbWorm 75. 
65 PræsteindbWorm 75-80. 
66 Holger Jacobæus' Rejsebog, udg. Vilhelm Maar, Kbh. 
1910, 32. 
67 Resen, Fyn 26 og Kong Christian Den Andens (...) 
Danske Lov-Bøger, Kbh. 1684, u.p. 
68 Resen, Fyn 51. 
69 LAFyn. Gråbrødre Hospitals ark. Indkomne Breve, 
16. febr. 1731 og Stiftsøvr.ark. Odense Gråbrødre H o -
spitals rgsk. 
70 RA. DaKanc H18. Brevsager, nr. 1483, 1806 med 
indlæg og koncepter til skrivelser fra Kancelliet af 
29. sept., 2. nov. og 10. nov. 1804. 
71 Den umiddelbare kilde til denne misforståelse var 
antagelig Pontoppidan, DaAtlas III, 447, som atter 
kan have bygget på PræsteindbWorm. 
72 Planen om placeringen i Roskilde domkirke er an-
ført i margin af Stiftsøvrighedens brev af 17. okt. og 

gentages i Frederik Kaas' referat af 2. nov., j f r . RA. 
DaKanc H18, Brevsager, 1806, nr. 1483. 
7 3 Victor Hermansen, »Baggrunden for Oldsagskom-
missionen«, ÅrbOldkHist 1953, 175. 
74 I et efterfølgende n u m m e r af avisen (nr. 9, 21. jan. 
1805) måtte redaktøren efter Stiftsøvrighedens hen-
stilling erklære, at beretningen ikke var meddelt her-
fra, men »efter hans egen tilfældige Bemærkelse«, da 
kirken officielt var lukket for uvedkommende , mens 
undersøgelserne foregik. Om fundberetningen af 
6. febr. 1805, jfr . note 46. 
75 I NM findes dog en senere plan af koret, tegnet 
1817 af Hanck med angivelse af gravenes placering. 
76 I Eichels anatomiske beretning om Hans ' kranium 
betegnes dette dog fejlagtigt som Christian II's. 
77 LAFyn. Gråbrødre Hospitals ark. Rgsk. Murer reg-
ning af 13. dec. 1804 for aftagning af ligstenene fra de 
kongelige begravelser, optagning af knogler, udtag-
ning af j o rd fra begravelsen under alteret samt op-
fyldning af de tre førnævnte grave og reparation af 
gulvet. Bispeark. Kopibog, 5. febr. 1805 om overfør-
slen af blykisten. En påstand, anført af Molbech (note 
49) 135, om at knoglerne efter længe at have hen-
ligget på alteret i klosterkirken »uden Adskilling« ka-
stedes sammen i blykisten, fo rekommer misvisende, 
og den senere analyse 1874 af de enkelte individers 
knogler bekræfter da også, at der ingen ombytninger 
synes at have fundet sted. Jfr. også Tage E. Christian-
sen, utrykt manuskript (før 1945) om de kongelige 
begravelser fra Gråbrødre kirke, i N M . 
78 Jfr. også Molbech (note 49) og Mumme 198. 
79 RA. DaKanc H44. Journaler, 1805, med kongens 
resolution af 19. juli og H18. Brevsager 1806, nr. 
1483 (note 46) med Kancelliets breve af 27. juli 1805 
til Stiftsøvrigheden. Endvidere korrespondance april-
september 1806 mellem Kancelliet, Stiftsøvrigheden 
og Kirkeinspektionen. 
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80 A. F. Mülertz, Noget om Altertavlen i Frue Kirke i 
Odense, Odense 1813, 8. 
81 N M . Korrespondanceark. Gråbrødre kirke. Brev af 
3. sept. 1814 fra Oldsagskommissionen til Stiftsøv-
righeden med referat af brev 6. aug. s.å. fra Kancelliet 
til samme vedr. flytningen. 
82 LAFyn. Guvernementsark. Kopibog 1816-17, nr. 54 
og 770. Jfr. desuden udskrift fra S. Knuds ministerial-
bog 11. sept. 1817 i N M . Korrespondanceark. Om ud-
gifter i forbindelse med indretningen af den murede 
begravelse, jfr . regning fra murermester Bardram 
24. okt. 1818 i LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. og refusion 
af domkirkens udlæg fra Gråbrødre hospitals forstan-
der Holmer i Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
83 FyFort I, 1916, 218. 
84 Tegningerne var, som anført Werlauff (note 46) 32, 
kontrolleret både af Vedel Simonsen og C.J . T h o m -
sen, sekretær for Oldsagskommissionen. Origina-
lerne findes i N M . 
85 Tegningerne blev 1861 indsendt til Oldsagskom-
missionen, j f r . N M . Korrespondanceark. Sager vedr. 
S. Knud, Vor Frue og S. Hans. 
86 RA. Ministeriet for Kultur- og Undervisningsvæsenet, 
1. kontor. Brevbog 1872, meddelelse til Stiftsøvrig-
heden af 17. januar og 12. juni 1872. 
87 Jfr. redegørelse fra Kirkeinspektionen af 14. sept. 
1874 i Akter vedr. restaurationen (note 28). 
88 Brev af 25. sept. 1874 fra Worsaae, Kultusministe-
riet til Stiftsøvrigheden og kommmissionens med-
lemmer, LAFyn. Kirkeinspektionsark. Indkomne sager 
og N M . Top. ark. 
89 Jfr. tegninger, mærket 1873 a-1 i N M . Om under-
søgelsen, j f r . også Magnus Petersen, Minder fra min 
Virksomhed paa Arkæologiens Omraade fra 1845 til 1908, 
Kbh. 1909, 127-131. 
911 Aktstykker vedr. undersøgelsen findes både i N M . 

Top. ark. og RA. Akter vedr. restaurationen (note 28). 
Gipsafstøbninger af de tre kranier findes i en række 
eksemplarer på Københavns Universitet, Antropolo-
gisk laboratorium og Medicinsk-Historisk Museum. 
91 Brev af 30. nov. 1874 fra arkæologen Conrad En-
gelhardt til Kultusministeriet, j f r . eksemplarer i NM 
og RA (note 90). 
92 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning fra August 
Behrends vedr. modellering i cement på kong Hans ' 
gravsten. 
93 N M . Top. ark., brev af 14. dec. 1875. 
94 Aktstykker vedr. flytningen af de to kongelige ske-
letter, j f r . RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet, 1. kontor. Journalsager 1883, nr. JJ 127 og 
Privatarkiver nr. 6441, C. F. Tietgen. Se desuden Hans 
Bjørn, »Jeg vil blive hos Eders Nåde«, Skalk 6, Hø j -
bjerg 1989, 14-20. Om Kaikar, j f r . samme 14-15. 
Endvidere Kaikar, »Isabella von Oesterreich, Ge-
mahlin Christiern des Zweiten, Königin von Dane-
mark«, Archiv fiir Staats- und Kirchengeschichte der Her-
zogthiimer Schleswig, Holstein, Lauenburg und der an-
grennzenden Lander und Städte V, Altona 1843. 
95 Indberetning om den anatomiske undersøgelse, da-
teret 30. nov. 1883. Kopi i N M . Top. ark. Om Mag-
nus Petersens arbejde, j f r . Minder fra min Virksomhed 
(note 89) 224-25. 
96 Odense Min Barndoms By, Odense 1928, 27. 
97 Damgaard, »Restaurationen« 137-39. 
98 Det er derfor ikke klart, hvortil der sigtes, når 
Bjørn (note 94) 16 anfører, at ligene i 1940'erne blev 
flyttet til et nyt sted. 
99 Jfr. regning af 11. juni 1875 i Akter vedr. restauratio-
nen (note 28). 
100 Om handlingen, j f r . Damgaard, »Restaurationen« 
138 og Akter vedr. restaurationen (note 28), regning af 
11. okt. 1883. 

Fig. 788. Dronning Elisabeths (tv.) og prins Hans'(th.) kranier, set i profil (s. 728-29). Tegning af J. Magnus 
Petersen, 1883, N M . - The skulls of Queen Elisabeth (left) and Prince Hans (right), seen in profile. 
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101 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning fra mure rme-
ster Bardram for at mure samme begravelse med en 
kanal, som leder til siden med et trækrør, og for at 
optage og siden retablere gulvet. 
102 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
103 Vedel Simonsen II, 1, 120 nævner, at netop prinsens 
pestsygdom forklarer anvendelsen af kalk som sik-
kerhedsforanstaltning m o d smittefare. Jfr. også Jacob 
Kieffer-Olsen, Grav og gravskik i det middelalderlige 
Danmark (Ph.d. afhandling, udg. af Afdeling for 
Middelalder-arkæologi og Middelalder-arkæologisk 
Nyhedsbrev), Århus 1993, 165f. og note 352. 
104 Iflg. den bevarede mindetavle (se ndf.) blev prin-
sen højtideligt begravet 1. april foran højalteret, hvil-
ket antagelig også kan udledes af hans nu forsvundne 
pergamentepitaf ium (»Lagt ved faderens venstre, 
men ved moderens højre side sover nu kongebarnet 
derinde i mindebrødrenes helligdom (...) År tusind 
femhundrede og elleve (...), da den første dag i april 
brød frem«), jfr . PræsteindbWorm 78f. Senere kilder 
omtaler dog, at prinsen døde 1. april 1511 i Køben-
havn, j f r . SRD VII, 239 (Cornelius Hamsfor t , Series 
episcoporum otthinienses) og Rørdam, Monumenta II, 2, 
183 (Mogens Madsen, Regum Daniæ Series). 
105 Dronning Christine 373f. og 378; desuden nævnes 
heri og i Næsbyhoved lensregnskaber 1502-1511, udg. 
Haakon Bennike Madsen og Erland Porsmose, Kbh. 
1991, 333 og 358, udgifter til indridning af en hest 
ved jordefærden, til offergaver til fattige samt til 
blusstager, klæder, vokslys og røgelse. 
106 En udførlig opsummer ing af synspunkterne er 
fremlagt af Henrik Møller, »Hullerne i kong Hans ' 
kranium«, Medicinsk Forum 15, 5, 1962, 129-41. Jfr. 
også Bjørn (note 94) 16f. 
107 Jfr. Møller (note 106) 140. Pia Bennike er iflg. 
mundtl ig meddelelse januar 1996 af samme opfat-
telse. Det skal nævnes, at biskop Peder Vognsens kra-
nium i Århus domkirke fremviser et par flade for-
dybninger i venstre isseben, der på samme måde er 
blevet tolket som spor af ydre vold, forvoldt efter 
døden, måske fremkaldt af spidse genstande (søm?), 
jfr . DK Århus 662. 

108 Jfr. den senere strid mellem gejstligheden i Grå-
brødre kloster og Roskilde domkirke; sidstnævnte 
henviste til et ældre løfte fra kongen om at lade sig 
begrave i Roskilde. Se KirkehistSaml II, 6, 1872-73, 
571-73 og ActaPont nr. 4687. 
1 0 9 Jfr. om dronningens død og jordefærd det for-
svundne pergamentepitafium, gengivet både af von 
Steblau (note 59) 190 og PræsteindbWorm (note 57). 
110 Dronning Christine 423. 
111 Om dronningens død og begravelse, j f r . en samti-
dig skildring ved hofkapellanen, Thomas Blanckaert, 
gengivet i Kalkar (note 94) 512-19, specielt 517. End-
videre Martin Schwarz Lausten, Christian 2., mellem 
paven og Luther. Tro og politik omkring "den røde konge" 

i eksilet og i fangenskabet (1523-59). (Kirkehistoriske 
Studier III, 3), Kbh. 1995, 142ff. 
112 Om gravens skæbne, jfr . Henny Glarbo, »Dron-
ning Elisabeths Gravmæle i Gent«, Kunstmuseets 
Aarsskrift XIII-XV, 1926-28, 67-79. Vedr. overf lyt-
ningen og placeringen i Odense, jfr . Damgaard, »Re-
staurationen« 137f. og Bjørn (note 94) 9-20; endvidere 
beretningen om den anatomiske undersøgelse, date-
ret 30. nov. 1883, kopi i N M , Top. ark. Om Magnus 
Petersens arbejde, jfr . Minder fra min Virksomhed (note 
89) 224-25. 
113 »Et Brev fra Rentemesteren Joachim Bek til Stat-
holderen paa Kjøbenhavns Slot Hr. Mogens Gylden-
stjerne. 17de Februar 1559«, DaMag III, 3, 1847-51, 
303. Efter at døden var indtrådt, obducerede lægen 
Jacob Wundartz »gamle Kong Christian« på doktor 
Cornelius ' (Hamsfort) befaling, j f r . afregning af 
15. febr. 1559, aftrykt i »Optegnelser om Christian 
Ill's og Christiern II's Jordefærd«, KirkehistSaml II, 5, 
1867-71, 256 og Rørdam, Monumenta I, 683. Mul ig-
vis blev liget samtidig balsameret, j f r . Hans Svaning, 
Christiernus II, Daniæ Rex, Frankfurt 1658, 502-03, 
og Engelstoft, Byhistorie 186, note 1. 
114 Oversættelsen skyldes Fritz Saaby Pedersen. 
113 Vildmændene benyttes som skjoldholdere af Chr i -
stian I, j f r . Erling Svane, Det danske Rigsvåben og Kon-
gevåben, Odense 1994, 64f. Desuden ses de på et segl, 
som Christian II brugte i sin udlændighed, j f r . Nils 
G. Bartholdy, »Christian IIs våbener og Den gyldne 
Vlies«, Heraldisk Tidsskrift 69, 1994, 405. Som sym-
bolfigurer repræsenterer de den rå, u tæmmede natur-
kraft og desuden frugtbarheden. Som primitive, la-
verestående væsener ses de ofte - som her - benyttet 
som bærefigurer, j f r . Lexikon der christlichen Ikono-
graphie 4, Freiburg im Breisgau 1972 (fotografisk op-
tryk 1994) 531. 
116 På den ældre gengivelse fig. 589 ses et snoet bånd, 
der er ført om grenen. 
117 Jfr. Bartholdy (note 115) 397f. 
118 Således fo rekommer vildmændenes ansigter groft 
overmalede, ligesom en ældre undermaling anes un-
der den nuværende, bl.a. en forgyldning under ram-
mens nuværende sorte bånd. 
119 Jfr. udformningen af norske løve på våbenskjoldet 
over dronning Dorothea, hidrørende fra skjoldese-
rien i †Gråbrødre kirke (NM. Inv. nr. D 10513). For 
kroneformen, j f r . også den kronede hjelm over det 
lybske våben fra udskåret fylding, dateret o. 1520, i 
den tidligere rådsstol, Mariekirken, Lübeck, j f r . Jür -
gen Wittstock, Kirchliche Kunst des Mittelalters und der 
Reformationszeit, Katalog. St. Annen-Museum Lü-
beck, Lübeck 1981, 223 (nr. 176). 
120 Jfr. s. 516f. For tilskrivningen af tavlen til Claus 
Berg, omend kun betegnet som et tidligt værksteds-
arbejde, jfr . V. Thorlacius-Ussing, Billedskæreren 
Claus Berg. En Fremstilling af hans Liv og Virksomhed 
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med særlig Henblik på nyere Fund og Undersøgelser, 
Kbh. 1922, 20 og Ulla Haastrup, »Claus Berg«, Weil-
bach, KunstLeks I, 4. udg. , 1994, 222. 
121 De kvalitetsmæssige forskelle i værkstedets virk-
somhed fremgår bl.a. af en sammenligning med vild-
mandsfigurerne på kong Hans ' monumen t eller på 
stenen over Ivar Munk , Ribe domkirke (DK Ribe 
596f.). 
122 Om definitionen - gængs i tysk kunsthistorisk tra-
dition - af epitafiet som monument type , j f r . Paul 
Schoenen, »Epitaph«, Reallexikon zur deutschen Kunst-
geschichte V, Stuttgart 1967, sp. 872f., hvor dette be-
skrives som et gravminde, der forbinder erindringen 
om den døde med et religiøst eller allegorisk billede 
og en indskrift med angivelse af den afdødes navn og 
dødstidspunkt. En særlig gruppe af epitafier, hvortil 
prins Frans' mindetavle turde henregnes, er figur- el-
ler personepitafiet, hvor afdøde eller afdødes våben er 
vist uden andagtsbillede, men med den ledsagende 
indskrift, j f r . sp. 875. Denne gruppe er dog ikke nær-
mere beskrevet i artiklen. Om betegnelsen »våbene-
pitafium« (Wappenepitaph), j f r . dog Anne-Dore Ke-
telsen-Volkhardt, Schleswig-Holsteinische Epitaphien 
des 16. und 17. Jahrliunderts, (Studien zur schleswig-
holsteinischen Kunstgeschichte 15), Neumünster 
1989, 19. Bemærkelsesværdig på prinsens mindetavle 
er angivelsen af begravelsesdagen (1.april), ikke af 
dødsdagen, samt af begravelsesstedet (foran højalte-
ret). Jfr. også de forsvundne epitafier over prinsen og 
hans mor, omtalt s. 516 og ovf. (note 104). Hermed 
svarede mindetavlen til kirkernes fortegnelser over 
stiftelser, der ikke anførtes på dødsdagen, men på 
stiftelses- (og begravelses-)dagen. Samtidig under-
stregedes tavlens liturgiske funkt ion ved hentydnin-
gen til begravelsesdatoen, hvor sjælemesse - ligesom 
på 7., 30. og årsdagen - fejredes for den afdøde, jfr . 
Thomas Kliemann, »Plastische Andachtsepitaphien 
in Nürnberg 1450-1520«, Nürnberger Mitteilungen 76, 
Nürnberg 1989, 178. En samtidig hjemlig parallel er 
mindetavlen over biskop Johan Jepsen Ravensberg 
fra o. 1512 (Roskilde domkirke, j f r . DK KbhAmt 
1987f.), hvorpå omtales begravelsessted (i Roskilde i 
S. Lucii kirke), omend ikke begravelsesdag. For be-
gravelsesskjolde med omtale af begravelsesdag, j f r . i 
øvrigt Kurt Pilz, »Der Totenschild in Nürnberg und 
seine deutschen Vorstufen. Das 14. - 15. Jahrhun-
dert«, Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 
1936-39, 93f. 
123 Jfr. også C. G. U. Scheffer og Sigurd Grieg, »Be-
gravningsvapen«, KultHistLeks I, sp. 417-19. 
124 Jfr. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und 
Hansestadt Lübeck II, Lübeck 1906, 334f . og Ketelsen-
Volkhardt (note 122) 19-25. 
125 To omtrent samtidige kilder om epitafierne er ikke 
entydige, hverken mht . placeringen eller til spørgs-
målet, om hvorvidt der var ét eller to epitafier: von 

Steblau (note 59) 189f. omtaler efter beskrivelsen af 
Frans' tavle: »An der Wand hengt eine Tafel«, mens 
dronningens epitafium kun omtales som en anden 
tavle uden præcision af placering. I PræsteindbWorm 76 
er anført: »Dronning Kirstins och hindiss søns (her-
tug) Francisci epitaphium(!) findiss paa den sønder 
muer hengendis (...)«. 
126 En med Bircherod nært beslægtet afbildning ses i 
Resen, Fyn fig. 9 (KglBibl. Uldallske saml 186, 4°). 
127 Kobberstikket er i øvrigt upræcist på en række 
punkter. Det gælder udeladelsen af billedfeltets pro-
filerede rammelister og af vildmændenes standflade 
samt gengivelsen af detaljer af våbenfeltet, bl.a. ud-
formningen af rammen (her som en bladranke), ude-
ladelsen af det fligede bladværk samt gengivelsen af 
skriftfeltet. Angivelsen af et bånd, der fra våbenme-
daljonen er ført op over den vandrette gren, kan dog 
have svaret til virkeligheden. En detalje som småsøj-
lernes udformning med snoning fra nedre venstre 
mod øvre højre foroven og kannelleret underdel ses 
også på fig. 591, men ikke i den nuværende ud fo rm-
ning - endnu et indicium for, at også denne del er 
sekundær. 
128 Den profilerede liste er dog på fig. 590 vist i fod-
stykkets fulde bredde. Søren Abildgaards tegning 
(fig. 591) viser i øvrigt andre afvigelser fra tavlens 
nuværende udformning. Således er begge vildmænd 
- af anstændighedshensyn(?) - iklædt et bladskørt, 
mens det diminutive j o rdsmon under deres fødder er 
udeladt. 
129 Mumme 205; Lauritsen 40. 
130 Istandsættelsen er ikke specificeret i rgsk., der kun 
omtaler snedker- og malerarbejde ved et antal ikke 
betegnede epitafier, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
131 Indb. i N M . Top.ark. 
132 Jensen, Gravsten I, 71. Iflg. venlig meddelelse af 
29. aug. 1996 fra Sven Laufeld, Natural Hazards 
Group, Brekille, Munka Ljungby, Sverige, s tammer 
stenen fra silurtiden og viser karakteristiske fossiler, 
r ingformede spor af stilke fra havliljer. 
133 De tre rosetter eller r ingformede led er muligvis 
hentydninger til Treenigheden, i hvis navn broder-
skabet var stiftet tillige med »Vor Herres Jesu Kristi 
lidelse og den Hellige Maria«. Om ordenens tidligste 
historie, j f r . Nils G. Bartholdy i Fra Korsridder til Rid-
derkors. Elefantordenens og Dannebrogordenens historie, 
red. Mogens Bencard og Tage Kaarsted, Herning 
1993, 12 og 16-22. 
134 Jfr. for lysekronens form Albrecht Dürers træsnit, 
Joakims offer, fra serien »Marienleben« (1511), dog 
med 12 i stedet for 8 arme. Som allerede påpeget af 
Werlauff (note 46) 19 anvendtes lys ved sjælemesser og 
mindehøjtideligheder for afdøde, ikke blot i kirkelig 
sammenhæng, men også ved de gilder, som afdøde 
var medlemmer af. Werlauff henviser specielt til det 
odenseanske gilde, Convivium aligienarum (for-
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mentlig identisk med Elende gilde), som kongeparret 
og deres søn var medlemmer af, j f r . C. Nyrop , Dan-
marks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen I, Kbh. 
1899-1900, 187. Dette gilde stod iflg. Werlauff i for-
bindelse med helliggejst- eller duebrødreordenen. I 
overensstemmelse hermed tolkedes - dog ikke over-
bevisende - vedhænget i prins Frans' kæde som et 
tegn fra dette gilde, en nedflyvende due med glorie 
om hoved og vinger. Om lysekronen (lysestager) i 
øvrigt som hentydninger til dødeliturgien, jfr . J. Poe-
schke, »Leuchter«, Lexikon der christlichen Ikonogra-
phie III, Freiburg 1971 (1994), sp. 90-92 og Ingeborg 
Kähler, Der Bordesholmer Altar - Zeichen in einer Krise 
(Studien zur schleswig-holsteinischer Kunstge-
schichte 14), Neumüns te r 1981, 115. 
135 Træsnit i bønnebogen Via felicitatis, t rykt i Augs-
burg 1513, muligvis hos Johannes Miller, j f r . illustra-
tion ved s. CLVI, afbildet i R. Muther , Die deutsche 
Bücherillustration der Gotik und Frührenaissance (1460-
1530) II, München og Leipzig 1884, tvl. 182, b. Vedr. 
denne iagttagelse, j f r . Thorlacius-Ussing (note 120) 10, 
der også påpeger l ighedspunkter herfra, omend ikke 
nøje identitet, med de øvrige kandelaberdekorationer 
og med putt imotiverne. 
136 I sin udformning af midterskjoldet med Stormarns 

svane i stedet for en (ekstra) gengivelse af Holstens 
nældeblad følger kongevåbenet den version, som an-
vendtes af Christian II fra 1513, jfr . Bartholdy (note 
115) 397f. 
137 For en d e t a l j e n redegørelse for heraldikken, j f r . 
Resen, Fyn 47-49 og samme, Lov-Bøger (note 67) 
89f.; Werlauff (note 46) 22f., på en række punkter kor -
rigeret af Mumme 186-92. En nyvurdering af den 
samlede heraldiske udsmykning i gravkoret i †Grå-
brødre kirke er under forberedelse af BBJ. Våben-
skjoldene, der findes i kobberstik i Bircherod, Monu-
menta, er tegnet med en langt større detailrigdom i 
manuskriptet , KglBibl. NyKglSaml 4646, 4°. Af 
kong Hans' aner begynder rækken (efter våbenparret 
for Christian II og Elisabeth) med de fire par m ø d -
rene tipoldeforældre (på stenens højre side foroven 
med uret), hvorefter de fire par fædrene t ipoldefor-
ældre følger umiddelbart efter (stenens venstre side, 
startende ved midten og bevægende sig opad). 
Samme princip gælder for dronning Christines aner 
efter våbenparret for hendes datter og svigersøn, kur -
fyrsteparret af Brandenburg. Samtlige udskårne vå-
benskjolde synes forneden at have været forsynede 
med indskrifter, der angav deres identifikation; heraf 
manglede dog enkelte påskrifter ved brødrene Bir-
cherods registrering, ligesom visse skjolde var 
blanke. 
138 Von Steblau (note 59) 189; Werlauff (note 46) 25f; 
Mumme 192. 
139 Jfr. samtidige afvigende eksempler på udformnin-
gen af årstal, navnlig vedr. femtallet: kongens bi-
slagssten på Københavns slot (1503, N M . Inv. nr. 
2126a), prins Frans' mindetavle (1511, fig. 587), grav-
sten over Jens Jepsen Ravensberg, Roskilde domkirke 
(1512, DK KbhAmt 2025), messehagel fra S. Nikolaj 
kirke (1513, DK KbhBy 1, 532), Adam van Dürens 
brøndkarm i Lunds domkirke (1513). Femtallet her 
synes snarere beslægtet med eksempler fra o. 1550 og 
årtierne derefter, således Jensen, Gravsten II, nr. 210 
(Stenløse, Odense amt, Johan Brockenhuus, †1545, 
dødsåret måske tilføjet), nr. 466 (Øster Broby, Sorø 
a., Peder Oxe, o. 1559), nr. 575 (Notmark, Sønder-
borg a., Thomas Sture, 1569), nr. 619 (Flynder, 
Ringkøbing a., Christen Juel, hugget 1574?), nr. 810 
(Sneslev, Sorø a., Herluf Skave, o. 1583). 
140 Jensen, Gravsten I, 73f. 
141 Werlauff (note 46) 25, der også anfører Vedel Si-
monsens iagttagelse omkring lighed mellem stenens 
arabesker og nogle af altertavlens zirater. I Weilbach, 
KunstLeks I, 222 opregner Ulla Haastrup 1994 m o n u -
mentet blandt Claus Bergs sikre værker over for 
prins Frans' mindetavle. 
142 Jfr. også Jensen, Gravsten I, 75. 
143 Om st i f termonumenter generelt, j f r . Christine 
Sauer, Fundatio und Memoria. Stifter und Klostergründer 
im Bild 1100 bis 1350, Gött ingen 1993. 

Fig. 789. Detaljer af kong Hans ' mindesten (s. 721). 
Tegning af Johan Hanck 1826. I N M . - Details from 
the memorial for King Hans. 
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144 To rækker af våbenskjolde, flankerende gravfigu-
ren, ses på gravpladen over Ernst af Sachsen (†1486), 
Meissen samt på vægmonumenterne over dronning 
Christines brødre, kurfyrsterne Frederik den Vise af 
Sachsen, (udført 1527 af Peter Vischer efter tegning 
1525 af Lucas Cranach den ældre) og Johan den be-
standige (udført 1532 af Hans Vischer), begge slots-
kirken i Wittenberg. Udarbejdede våbenfriser gen-
findes i øvrigt som udsmykning på dækplader eller 
sidestykker af tumbaer, j f r . Günther af Schwarzen-
burg, †1352, Frankfurt og som et samtidigt hjemligt 
eksempel Adam van Dürens tumba over ærkebiskop 
Birger Gunnarsson (1512, Lunds domkirke)). Vedr. 
andre eksempler blandt tumbaer, j f r . også Jensen, 
Gravsten I, 71. 
1 4 5 Om væggravmælet som type, anvendt siden 
1300'erne, j f r . Kurt Bauch, Das mittelalterliche Grab-
bild, N e w York, Berlin, 1976, 233f. Der imod har en 
specialafhandling om emnet, M. Burkhard-Meier , 
Das spätmittelalterliche Wanddenkmal in Deutschland und 
den Niederlanden, Freiburg im Breisgau 1955 (utrykt 
dissertation) ikke været tilgængelig her. 
146 Blandt værker hidrørende fra den nürnbergske 
bronzestøberfamilie Vischer ses adskillige eksempler 
på gravplader - omend vandret placerede - hvor af-
døde er vist på baggrund af et rum, hvis bagvæg del-
vis dækkes af et ophængt draperi, således tidligt Thilo 
von Trotha, Magdeburg (1470), Dietrich von Schön-
berg, Merseburg (1476), Ernst af Sachsen, Meissen 
(1487) og Johannes IV, Breslau (1496); endvidere ek-
sempler i Posen, Breslau, Erfur t og Krakau, j f r . Si-
m o n Meller, Peter Vischer der Ältere und seine Werkstatt, 
Leipzig 1925. 
147 Henry Petersen og A. Thiset, Danske kongelige Si-
giller, Kbh. 1917, nr. 89. 
148 Sml. således Tilman Riemenschneiders vægmonu-
menter fra 1496-99 og o. 1519 af rødf lammet marmor 
og sandsten for biskopperne Rudolph af Scherenberg 
og Lorenz von Bibra, domkirken i Würzburg, hvor 
en staffering er benyttet såvel på øjnene af de gen-
givne figurer som på våbenskjoldene, j f r . Bodo Buc-
zynski og Artur Kratz, »Untersuchungen an Stein-
bildwerken Tilman Riemenschneiders«, Tilman Rie-
menschneider - Friihe Werke. Udstillingskatalog fra 
Mainfränkischen Museum, Würzburg, Regensburg 
1981, 335ff., specielt 343f. og 361f. 
149 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. med udførlige udgiftsbilag, bl.a. på udhugning 
af hul i domkirkens sydmur til indføring af den store 
sten og retablering af gravstedet udenfor med nye 
blomsterløg. Byens presse omtaler ligeledes sagen 
med henvisning til Molbechs begrundede bekym-
ring, jfr . Hempels Fyenske Avis, nr. 24 (17. febr. 1815) 
og nr. 32 (3. marts 1815) samt Iversens Fyenske Avis, 
nr. 31 (2. marts 1815). 
150 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. Indskrif-

ten blev dog korrigeret efter en kritisk kommentar 
fra overlærer Peter Bergenhammer, der tilføjede en 
11. linje med begge kongers titel af konge over Sve-
rige, j f r . Mumme 20lf . 
151 Iflg. meddelelse 13. maj 1875 fra Magnus Petersen 
var skrift typen tillempet efter Christian II's sigil i Ge-
hejmearkivet samt andre sigiller fra samtiden, j f r . Ak-
ter vedr. restaurationen (note 28) og Petersen og Thiset 
(note 147) nr. 96, 98, 99, 101. 
152 Akter vedr. restaurationen (note 28). Iflg. regning fra 
Chr. Hintze af 22. juni 1875 leveredes to nye å 95 kr. 
og to gamle omarbejdede à 25 kr. 
153 RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 
1. kontor, Journaler, 1883, nr. JJ127. 
154 Beskrevet hos Oluf Bang, Samlinger af adskillige 
Nyttige og Opbyggelige Materier saa vel Gamle som Nye 
1, Kbh. 1743, 308-09; C. T. Engelstoft , »Om Chr i -
stine Munks Liigkiste i St. Knuds Kirke«, FySaml 7, 
1878, 313f.; S. Birket Smith, Leonora Christinas, grev-
inde Ulfeldts Historie I-II, Kbh. 1879-81, 306-08; Aage 
Fasmer Blomberg, Fyns Vilkår under Svenskekrigene, 
Odense 1973, 215-17. 
155 For begge breve, j f r . RA. Kongehusets og Rigets 
ark., Ulfeldtske sager, fasc. 48. 
156 Som anført af Blomberg (note 154) 217 og note 141 
leverede købmand Peter Hansen i Hamburg - ikke 
nærmere specificerede - varer til begravelsen for 480 
rdl. Jfr. også Larsen, Rådsaristokrati II, 122, 126 og 
152. 
157 Jfr. Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 723 
og Jens Bircherods dagbøger (udg. Molbech, note 8), 8. 
Endvidere s. 705 og note 19. 
158 30. marts 1660 klagede Ellen Arenfeldt over sagen 
til kongen med omtale af de stjålne sager, bl.a. »Noch 
et andet træ skriin som var udschaaren uden paa, Pac-
ket fuld Aff klar sølff som war brut aff di Liig Kister 
her staar i byen. En stor fier kandted Kiiste fuldpa-
chet aff det fløyell och Lærrit, som war offer de 2 Liig 
her staar hos i byen«. RA. DaKanc B74. Koncepter og 
Indlæg til Fynske Tegneiser 1657-60. Heri også kon-
gens svar af 23. juni 1660. 
159 Jfr. også Engelstoft (note 154), 319. 
160 Jfr. Engelstoft (note 154) 320. 
161 En fundats på 2000 rdl., stiftet af Kirsten M u n k til 
underhold af seks fattige i det af hende opbyggede 
Nør re Broby hospital, blev i øvrigt af Hannibal Sehe-
sted, hans hustru og dennes søstre, Hedvig og Elisa-
beth Augusta, 23. april 1664, efter (?) mageskiftet -
overført til Odense hospital, dog stadig med særligt 
henblik på fattige i Nør re Broby sogn, j f r . HofmFund 
VI, 285ff. 
162 KglBibl. Thottske saml 1869, 4°, Collectanea varia 
genealogica, 276-77. Engelstoft (note 154) 311f. antog 
fejlagtigt sønnen Niels Lucoppidan (†4730) for nota-
tets ophavsmand. 
163 Henning Valkendorfs mor, Anne Brockenhuus 
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var søster til Birgitte Brockenhuus, g .m. Jacob Ul-
feldt. Disse var forældre til Kirsten Munks svigersøn, 
Corfi tz Ulfeldt og til Marie Margrethe Ulfeldt, g .m. 
Axel Arenfeldt, bror til ovennævnte Ellen Arenfeldt. 
Gennem sidstnævntes mor, Anne Jørgensdatter Mar -
svin var disse således hhv. nevø og niece til Ellen 
Marsvin og fætter og kusine til Kirsten Munk. I Val-
kendorfs kapel blev for øvrigt 1659 placeret kisten for 
Laurids Ulfeldt, Kirsten Munks svoger - omend kun 
midlertidigt før overførslen til Kværndrup kirke, jfr . 
s. 836. 
164 KglBibl. Additamenta 161, fol., 11. 
165 DaAtlas VI, 595. Jfr. også DaAtlas III, 560, hvor 
der under omtalen af dødsåret for Ellen Marsvin og 
Kirsten M u n k er anført (for begge eller kun sidst-
nævnte?) »begraven i Odense«. 
166 Jfr. også Molbech (note 49) 133 med henvisning til 
graverens beretning. 
167 Mumme 304f. identificerede den store egekiste med 
skrå overdel (siden betegnet som Sophie Elisabeths) 
som Kirsten Munks , mens han omtalte tre af de ind-
skriftløse kister som mulige i forbindelse med Sophie 
Elisabeth (trækiste med løs indskrift for Elisabeth 
von Scholten, M u m m e , nr. 1), trækiste uden ind-
skrift (Mumme, nr. 6) og trækiste (Mumme, nr. 8). 
168 »Beretning til Hans Kongelige Høihed Kron-
prindsen om en Undersøgelse i St. Knuds Kirke i 
Odense«, Tidsskrift for Literatur og Kritik 5, Odense 
1847, 166-79. Den lægesagkyndige del af kommissio-
nen omfat tede dr. med. Esbensen, bataillonskirurg 
Jørgensen og livlæge J. Lund. 
169 I Trap IV (2. udg. , 1873), 269 (under Nør re Broby) 
henviste udgiveren til pastor A. Kall Rasmussen, der 
december 1872 havde tilstillet denne et utrykt manu-
skript fra hans afdøde bror, historikeren M. C. Kall 
Rasmussen; heri bevistes(!), at Kirsten Munks lig 
fandtes i Nør re Broby (muligvis dog i Husby kirke), 
mens det anførtes, at det som Kirsten Munks lig an-
givne antagelig tilhørte Anne Brockenhuus. 

170 Engelstoft (note 154), 309-33. 
171 Fyns Stiftstidende, nr. 205, 1878 (»Om Fru Kirsten 
Munks Ligkiste i St. Knuds Kirke«), Hertil Engels-
tofts svar i nr. 208 (»Tilsvar til Artiklen om Christine 
Munks Kiste i St. Knuds Kirke«) og Paludan-Müllers 
afsluttende replik i nr. 209 (»Endnu en Bemærkning i 
Anledning af Spørgsmaalet om Kirsten Munk ' s Ki-
ste«). 
172 Indberetning af M. Mackeprang fra november 
1905 samt tilhørende korrespondance i N M . Top. ark. 
Endvidere M. Mackeprang og G. L. Wad, » O m den 
hidtil som Kirsten Munks betegnede Kiste i Odense 
St. Knuds Kirke«, ArkMus II, 1905, 500-12. 

Vedr. alliancevåbenet findes i øvrigt en interessant 
variation med inkludering af våbenmærker - også for 
Karen Brahe og Anne Barnekow - på en klædeskiste i 
Møntergården, Odense. Jfr. herom Peter Kurrild-

Klitgaard, »Et dansk tre-dobbelt alliancevåben«, He-
raldisk Tidsskrift 7, nr. 62, 1990, 84-87. 
173 Mackeprang og Wad (note 172) 502 nævner ganske 
vist, at senere undersøgelser (dvs. efter 1847) til fulde 
har bekræftet den ældre identifikation. Hvilke specifi-
ceres dog hverken her eller i Indberetning 1905 (note 
172), der alene refererer til undersøgelsen 1847 og 
Engelstofts artikel 1878. 
174 En detaljeret redegørelse for undersøgelsen, der 
gennemførtes december 1996 under medvirken af Pia 
Bennike, Københavns Universitet, Anders Kruse, 
Odense Universitetshospital samt Anette Kruse, Ka-
rin Kryger, BBJ, Bendt Pedersen, Irene Skals og Else 
Østergaard, alle tilknyttet N M , vil foreligge i 1997. 
175 Formen og arten af de oprindelige kistebeslag kan 
vanskeligt afgøres. På den ene ende af lågets vandret-
te del dannede sømhullerne - dog kun tilsyneladende 
- en korsform, måske efter et kistekrucifiks(?). 

Både 1847 og 1905 registreredes fragmenter af sort 
fløjlsbetræk. Ved undersøgelsen 1996 fastsloges det, 
at den ene gavl på yderkisten var sekundær, forment -
lig indsat i forbindelse med undersøgelsen 1847 at 
d ø m m e efter en fragmentarisk påskrift i to linjer med 
sort skriveskrift: »Levninger« og herunder »af(?)«. 
Det er fristende at antage, at dette f ragment hidrører 
fra kistelåget af †kiste nr. 5 (Valkendorfs kapel, s. 
847), der registreredes af Mumme 1844 med påskrif-
ten: »Levninger af et udi Odense Byes Tørvemose 
etc.«. For denne iagttagelse takkes stud. mag. Pia 
Gindeberg. Låget kunne da i forbindelse med istand-
sættelsen af Sophie Elisabeths kiste efter undersøgel-
sen 1847 eller på et senere t idspunkt være blevet for-
synet med den sekundære gavl, mens †kiste nr. 5 fik 
et andet låg. Da sidstnævnte kiste 1905 senest regi-
streredes af Mackeprang (note 172) som »en Egetræs-
kasse«, omtalte han tankevækkende nok ingen på-
skrifter, hvilket kunne bekræfte, at låget nu var f jer-
net. 

Det var i øvrigt bemærkelsesværdigt, at også den-
ne gavl ligesom de øvrige sider bar fragmenter af sort 
stofbetræk, der således - til dels(?) - må være påsat 
efter 1847, men atter 1905 kun forefandtes som »tøj-
rester« under diverse sømhuller. Yderkistens bund 
syntes også fornyet. 
176 »Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 168) 168 
nævner materialet som tin, Indberetning 1905 (note 
172) derimod som zink (Mackeprang, kiste nr. 6). 
Låget udviste spor - vel fra undersøgelsen 1847 - af at 
være klippet op langs midten og ved den ene gavl og 
herefter sekundært sammenloddet . 
177 Om aldersbestemmelsen af individet som yngre 
på grundlag af hårets farve (jfr. »Beretning (...) om en 
Undersøgelse« (note 168) 168) skal bemærkes, at dette 
ikke kan tages som noget sikkert alderskriterium, 
idet farven ligesom tekstilernes farver ændres under 
opbevaringen i kisten. Jfr. også registreringen af El-
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len Marsvins kiste i Nør r e Broby kirke, hvor håret af 
den 77-årige kvinde var helt rødblondt uden et eneste 
gråt hår, jfr . indb. i NM og Victor Hermansen, Nørre 
Broby kirke, Kbh. 1954, 122. 
178 Om kongelige og adelige ligklædninger i 1600'er-
ne, j f r . Birgitte Bøggild Johannsen, » O m kongelige 
begravelsesskikke på Christian IV's tid«, Fru Kirstens 
børn (note 18) 45ff. Ellen Marsvins (†1649) ligklæd-
ning og kisteudstyr har tydelige paralleller til Sophie 
Elisabeths. Således beskrives dragten tilsvarende som 
en løjert, dog af gul silke, og sammenholdt i hele sin 
længde foran med sløjfer. I kisten fandtes i øvrigt to 
hovedpuder og et ansigtsklæde af sølvmor, en under-
og overdyne af gul silke og et omslagsklæde eller -la-
gen, her dog af gult taft. Alt silketøj og sølvmor var 
kantet med kniplinger af sølvtråd, j f r . indb. i N M . 
Top.ark. 
179 Jfr. Ditlev Ahlefeldts omtale af hende som »einen 
puckligen Teufel« (en pukkelrygget djævel) i Geheim-
rat Detlev v. Ahlefeldts Memoiren aus den Jahren 1617-
1659, udg. Louis Bobé, Kbh. 1896, 101. En hentyd-
ning til en mulig legemsdefekt blandt familiens med-
lemmer er i øvrigt den samtidige satiriske omtale af 
afdødes søster, Elisabeth Augusta som værende 
»krogrygget«, ligesom det samme antydes om sø-
steren Hedvig, j f r . S. Birket Smith (udg.), »Fru Kir-
sten Munks Ballet«, DaSaml 6, 1870-71, 357-58. Det 
er bemærkelsesværdigt, at også Christian IV's mor, 
dronning Sophie af Mecklenborg, havde denne le-
gemsdefekt i omtrent samme form, j fr . rapport af Pia 
Bennike fra undersøgelse af dronningens kiste i Ros-
kilde domkirke, august 1993. Den udtalte rygskæv-
hed (skoliose) er sandsynligvis arveligt betinget og 
kan være særlig knyttet til x -kromosomet . Christian 
IV kan således have været bærer af genet til sine døtre 
uden selv at have udviklet sygdommen. Jfr. foreløbig 
indb. december 1996 ved Pia Bennike. 
180 DaKirkelove II, 260. Her tillodes kun »en erlig 
Threkiste af Eg eller Fyr«. Om anvendelse af metalki-
ster enten som mellem- eller yderkister, j f r . også Bøg-
gild Johannsen (note 178) specielt s. 53. 
181 N M . Det særlige Kirkesyns prot. 
182 Begravelserne i Nør r e Broby kirke er rimeligt vel-
belyste. 1755 registreredes disse, heriblandt syv kister 
i den åbne begravelse under koret, j fr . indb. til T h u -
rah og Hofman , KglBibl. Kallske saml 377, II, 4°, fol. 
49-63, refereret af Hermansen (note 177) 138ff. Blandt 
kisterne nævntes som anført ovf. Ellen Marsvins og 
hendes to ægtemænds, Ludvig Munks og Knud 
Ruds. Kisterne i den ovennævnte krypt , hvor siden 
hen var t i lkommet yderligere to, undersøgtes og 
istandsattes af NM 1942-44, jfr . indb. og korrespon-
dance i N M . Top.ark. og Korrespondanceark. Endvi-
dere Hermansen (note 177), 116ff. Dersom Kirsten 
Munks kiste skulle være overført til Nør re Broby før 
eller efter 1755, har det således ikke sat sig konkrete 

spor, og det turde anses for lidet sandsynligt, at en 
kiste af den status har været placeret i kirken, uden at 
det i det mindste havde sat sig spor i de skrevne efter-
retninger. 

En mulig overførsel til Ulfeldternes gravkirke i 
Kværndrup (som Laurids Ulfeldts kiste, udtaget 1674 
fra Valkendorfs kapel, j f r . s. 836) eller til den Sehe-
stedske efterslægts kirke, Husby nær Iversnæs (We-
dellsborg) har heller ikke kunnet påvises, j f r . note 31. 

N O T E R TIL E P I T A F I E R O G 
M I N D E T A V L E R 

183 Oversættelse fra latin ved O v e Jørgensen, Otonivm 
31. Det er påfaldende, at dødsdatoen synes urigtigt 
angivet, uanset om man kalkulerer efter den julianske 
eller den gregorianske (»den nye stil«) tidsregning, 
j f r . også Otonivm 50f. Lenshyldningen, hvori deltog 
Frederik II, hans farbrødre, hertugerne Hans den 
ældre og Adolf samt broderen, hertug Hans den yng-
re, fandt sted i Odense i dagene 1 . - 6 . maj, indledt og 
afsluttet de pågældende datoer med de holstenske gæ-
sters ankomst og afrejse. Selve hyldningen foregik 
3. maj, og i optoget ved denne lejlighed deltog an-
giveligt Gert Rantzau, j f r . den udførlige beretning 
hos Jacob Krüger, Historia Von dem Herrlichen 
Triumph/Lehen und Ehrentage (...) zu Odensehe in Fuh-
nen, H a m b u r g 1581, her refereret efter Otonivm 50f. 
Drabet og den efterfølgende begravelse, der overvæ-
redes af kongen og hertugerne, må derfor være fore-
gået inden for det ovennævnte t idsrum. En anden 
dødsdato, 30. april 1580, er angivet på Gert Rantzaus 
forsvundne epitafium, j fr . Bircherod, Monumenta nr. 
XV (Gråbrødre kirke) og ndf. Iflg. denne dato kunne 
begravelsen i princippet have fundet sted inden 
6. maj, men da ville Krügers oplysning om Gert 
Rantzaus deltagelse i lenshyldningen være ukorrekt. 

Gert Rantzau, hvis alder på mindetavlen og i Hen-
rik Rantzaus gravskrift for nevøen, gengivet i Oto-
nivm (1597) 31, opgives til 26 år, var 25 år ved sin død 
(*20.juli 1554). Krüger (jfr. ovf.) anfører ham som 
hen ved 30 år gammel. 

Mindetavlen nævner, at Beate Rantzau inden for et 
år mistede sin ægtemand (Paul Rantzau, †22.(24.) 
marts 1579) og en datter (Mette, †24. april 1579), for-
uden sønnen. Det forsvundne epitafium angiver der-
imod, at to sønner skulle være døde. Hermed turde 
være medregnet Cai Rantzau, †9. sept. 1580, hvilket 
kunne give en tidsgrænse for redaktionen af såvel 
mindetavlens (før 9. sept. 1580) som epitafiets tekst 
(efter samme dato). Uoverensstemmelserne i døds-
datoen lader sig dog vanskeligt forklare. 
184 Afdødes gravskrift, med enkelte variationer sva-
rende til mindetavlens, blev aftrykt flere gange i sam-
tiden, tidligst i Henning Cunradinus Gambrivius, 
Epigrammatum historicus liber, Antwerpen 1581, 114f. 

Danmarks Kirker, Odense 60 
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Fig. 790. †Epitafium over Gert Rantzau, oprindelig 
opsat i †Gråbrødre kirke (s. 750). Efter Bircherod, 
Monumenta nr. X X X I X (NyKglSaml 4646, 4°). -
†Wall monument for Gert Rantzau, originally hung in 
†Greyfriars Church. 

Endvidere i Henrik Rantzau, Epitaphia in obitum pa-
tris, matris, fratris et sororis, nec non filiorum suorum, 
Leipzig 1584, 27f., i Hie ronymus Henniges, Genealo-
giae aliquot familiarum nobilium in Saxonia, Hamburg 
1590, 31 samt i Peter Lindeberg, Hypotoposis, H a m -
burg (1590) 1591, 135. For disse henvisninger takkes 
Peter Zeeberg. Endelig findes den i Nathan C h y -
træus, Variorum in Europa itinerum Deliciæ, Herborn 
1594, 686-87 og som nævnt i Otonivm (1597) 30. De 
forskellige uoverensstemmelser kilderne indbyrdes 
og i forhold til tavlen kan skyldes, at tekstforlægget, 
der vel var udarbejdet af eller i nær kontakt med Hen-
rik Rantzau, i lighed med de tre øvrige mindevers, 
gengivet i Otonivm 31, er blevet tilrettet i forbindelse 
med monumente ts udførelse. 
185 Jfr. Christie, Ikonografi II, 209. 
186 Den harpespillende kunne muligvis være Terpsi-
chore, kvinderne med strygeinstrument og luth må-
ske Erato og Polyhymnia og den trompetblæsende 
Clio eller Melpomene, j f r . Cesare Ripa, Iconologia 
(1644), Soest 1971, 337-41. Om anvendelse af m u -
serne i gravkunsten, j f r . Victoria L. Goldberg, »Gra-
ces, Muses and The Urns of Henry II and Francis I«, 

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 29, 1966, 
206-18. 
187 Den latinske tekst angiver kun subjekt og ve rbum 
(»Beata mater (...) collocavit«), men ikke objektet, 
der formentl ig er underforstået med reference til den 
foregående sætnings omtale af afdødes begravelse (se-
pultura). Jfr. den tilsvarende tyske og franske version 
af gravskriften: »Beata seine Mutter (hat) (...) diss 
begräbniss auffgericht«. »Beata, sa mere (...) a faict 
faire ceste tombe«, j f r . Otonivm 30. 
188 Iflg. Gambrivius (note 184) 114 var gravskriften 
udhugget i marmor ved Gert Rantzaus portrætbuste 
(»Gerhardus Ranzovius, ad cuius bustum hæc se-
quentia marmor i incisa videntur«). Lindeberg (note 
184) 135 omtaler gravskriften som indridset i for -
gyldt kobber på eller ved afdødes grav (»ad t u m b a m 
Gerhardi Rantzau hæc sequentia æri deaurato incisa 
monstrantur«), mens monumente t med den omtalte 
indskrift i Otonivm 30 nævnes placeret foran koret på 
højre side (i syd) og karakteriseres som »monumen-
tum (...) ex aere deaurato cum tali inscriptione« 
(»(ein) Grab mit einem vergulten blech, darauff diese 
uberschrifft stehet«, »sa tombe estant de cuivre doré, 
ou il y a ceste incription«). 
189 I lighed med opremsningen af domkirkens m o n u -
menter synes Bircherod også her at have gengivet 
indskrifter på epitafier, vægmonumente r og inventar 
før gravstenenes indskrifter, j f r . s. 699. For en sam-
menligning mellem Bircherods liste nr. I -XV med 
fortegnelsen over solgte epitafier ved auktionen 1806, 
j f r . LAFyn. Bispeark. Indkomne breve fra Odense 
købstad, 1806. 
190 Epitafiet, der beskrives under †Gråbrødre kirke, er 
i en lidt afvigende udformning gengivet i tegning i 
manuskriptet , KglBibl. NyKglSaml 4646, 4°. Drabs-
manden, Frederik Brockdorff , søn af Joachim Brock-
dorff, måtte sammen med 36 slægtninge for sin udåd 
1588 erlægge 1000 rdl. til fattighuset 1 Kiel, j f r . DaAd 
Årb I, 1930, 43 og II, 1936, 11. 
191 Mindetavlens tekst refereres dog med henvisning 
til Chytræus (note 184) 686-87. 
192 Jfr. MarmDan I, 225f. med omtale af gravstenens 
og mindetavlens tekst og tilføjelse af drabsmandens 
identitet, hvilket dog kunne udledes af Bircherod, 
Monumenta nr. XV; endvidere DaAtlas III, 448. Tycho 
de Hof fman , Historiske Efterretninger om velfortiente 
danske Adelsmænd 1, Kbh. 1777, 102f. gengiver både 
mindetavlens og epitafiets tekst, omend han i sin be-
skrivelse af epitafiet refererer til Bircherods kobber-
stik (»hvorefter dette er copieret«); jfr . endvidere 
Mor ten Kisbye, Odensebeskrivelse, manuskript i 
Odense universitetsbibliotek, fol. 50-53 med gengi-
velse af mindetavlens tekst (med tilføjelse) efter 
MarmDan og omtale af gravsten. Vedel Simonsen, 
Samlinger nævner ligstenen i tværgangens sydlige 
ende, men refererer mht . »ligtavlen« til gengivelsen 
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hos Bircherod og teksten i MarmDan. 
193 Jfr. auktionskatalog (note 189) nr. 9. Epitafiet solg-
tes for 1 mk. 8 sk. Gravstenen (nr. 36) afhændedes 
særskilt. 
194 LAFyn. Bispeark. Kopibøger, 1805-07 samt 
Odense Hospitals og Kommuni te ts Breve, 1805-06. 
For Nyerup , jfr . Historisk-statistisk Skildring af Tilstan-
den i Danmark og Norge, Kbh. 1806, XLVf. Mht . op-
lysningen om Frederik Brockdorff refereres her til 
ældre kilder (Hoffman, Efterretninger (note 192) og 
kobberstikket hos Bircherod), hvormed det indirekte 
kunne bekræftes, at Nye rup kun kendte den lille min-
detavle af træ. 
195 Molbech (note 49) 139f.; Mumme 214; Lauritsen 51. 
196 N M . Top. ark. Breve af 25. juni og 3. juli 1875. 
197 Udeladelsen af evangelistfigurerne og den dekora-
tive r amme i fig. 609 øger dog tvivlen om billedets 
troværdighed. Hvis feltet med Nådestolen har ud-
fyldt storstykkets fulde bredde, har dette kun været 
ca. 16 cm bredt og hele epitafiet således af miniature-
format . Det forsvundne epitafiums materiale i øvrigt 
er uvist. Har det været helt metalbeklædt, ville en -
ganske vist yngre - parallel være epitafiet i Sorø over 
Mogens Høeg, lensmand på Odensegård (†1661), ud-
ført af drevet forgyldt og forsølvet messing på en 
bagklædning af træ, j f r . DK Sorø 86. Mindre metal-
mindeplader, blot formet som indskriftplader, evt. 
med enkelte figurative motiver og indsat i en dekora-
tiv ramme, kendes bl.a. fra Väsby og Mariekirken i 
Helsingborg (mindetavler over Claudius Brahe 
(†1576) og Kirstina Brahe (†1577), begge opsat af fa-
deren, Tycho Brahe), j f r . Hanne Honnens de Lichten-
berg, Tro - håb & forfængelighed, Kbh. 1989, 282f.; 
endvidere fra Ribe (mindetavle over Maria Svan-
ningsdatter (†1578), DK Ribe 574). 
198 H e r o m er de kendte kilder tavse. Et indgreb i 
†Gråbrødre kirkes kor foregik o. 1680, da dele af 
hvælvet faldt ned, j f r . s. 518. Måske kan gravmin-
derne for Rantzau være blevet beskadiget ved den 
lejlighed, selvom de var placeret nedenfor, dvs. vel i 
søndre sideskibs østligste fag. Helt at afvise Birche-
rods efterretning, som O v e Jørgensen gør i Otonivm 
52 (»et epitafium af denne fo rm og med de angivne 
indskrifter har dog næppe eksisteret«), fo rekommer 
urimeligt i betragtning af Bircherods troværdighed i 
øvrigt og Resens samstemmende beskrivelse, som 
ikke i denne forbindelse er inddraget i Otonivm. Jfr. 
også notat (»et sådant epitafium har nok kun eksi-
steret i Bircherods fantasi«) i materialsamling, ind-
leveret af O v e Jørgensen til N M . Top. ark. 
199 Oversættelse fra latin ved H. D. Schepelern, jfr . 
Birgitte Bøggild Johannsen og H u g o Johannsen, 
»Den ydmyge soldat og Udødeligheden«, Synligt og 
usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, Herning 1990, 99. 
200 Regnskaberne omtaler 4½ dags arbejde på epita-
fiet. Endvidere specificeres, at billedhuggeren Carl 

Fig. 791. Epitafium nr. 2 for borggreve Chris toph 
von Dohna. Tegning af Valdemar Koch 1874, N M . -
Burggraf Christoph von Dohna. Drawing of wall monu-
ment no. 2. 

Emanuel Schuppius 27. juni 1753 fik betaling for re-
parationer, som formentl ig til dels var affødt af den 
beskrevne ændring, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
201 C. Krol lmann (udg.), Die Selbstbiographie des Burg-
grafen Fabian zu Dohna nebst Aktenstücken zur Ge-
schichte der Sukzession der Kurfürsten von Brandenburg in 

60* 
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Fig. 792. Epitafium nr. 5, o. 1651, over borgmester 
Hans Nielsen Chulenbrun (s. 761). Tegning 1842 af 
ubekendt, N M . - Wall monument no. 5, c. 1651 for 
Mayor Hans Nielsen Chulenbrun. Drawing by unknown, 
1842. 

Preussen aus dem fiirstlich dohnaischen Hausarchive zu 
Schlobitten, Leipzig 1905, 54. 
202 C. Krollman, »Ein Werk Wilhelms von dem 
Block in Odense auf Fühnen«, Mitteilungen des West-
preussischen Geschichtsvereins 13, Danzig 1914, 58. Ar-
kivar Krollmans fund formidledes til et dansk publi-
k u m af G. L. Wad, »Borggreven af Dohnas Epita-
fium«, FyFort IV, 1924, 182-88. 
203 Bøggild Johannsen og Johannsen 1990 (note 199) 

100f. 
204 Bøggild Johannsen og Johannsen 1990 (note 199) 98. 
205 Heraldikken er detaljeret beskrevet i H. Erik Ole-
sen, »Margrethe Skovgaards gravsten i Sankt Knuds 
kirke i Odense«, Heraldisk Tidsskrift 7, 61, 1990, 
18-27. 
206 Også dobbeltstenen over Anne Oldeland og Hans 
N o r b y viser en rundbuet portal, båret af volutsmyk-

kede kapitæler og muligvis æggestavssmykkede pil-
ler. 
207 Jfr. Jensen, Gravsten II, 730, 731, 734 og 732. En 
rigt udskåret, men nu forsvunden portbjælke og en 
tilsvarende dørhammer med Margrethe Skovgaards 
navn, våbenskjolde og årstallet 1600 sad tidligere i 
hendes gård på Klingenberg, j f r . Larsen (note 16) 
33f., der antyder, at mesteren for portbjælkerne og 
ligstenen kunne være den samme. 
208 Jfr. således den endnu bevarede staffering (omend 
opmalet i nyere tid) på epitafiestenene i Hesselager 
kirke (Gudme hrd. , Svendborg a.), opsat over med-
lemmer af Friis-familien (Johan Friis' aner, 1557; Je-
sper og Maren Friis, begge †1561; Henrik Friis til Ø r -
bæklunde og Margrethe Bild, begge †1571, j f r . Jen-
sen, Gravsten II, nr. 236, 333, 376). Allerede Jacob 
Madsen noterede 1589 stenenes bemaling med guld 
og sølv, j f r . Jacob Madsen 178. Jfr. endvidere epita-
fierne over medlemmer af Rosenkrantzfamilien i 
Hornslet kirke (Øster Lisbjerg hrd. , Randers a., over 
Erik Ottesen og Ot te Nielsen, 1584; over Ot te Ho l -
gersen og Holger Eriksen) eller epitafiet over Jacob 
Høg og Elisabeth Maltesdatter Sehested, 1604, Kast-
bjerg kirke (Gjerlev hrd. Randers a.). 
209 Jørgen Kaas Emmiksen nævner 1606 i Fyenske An-
tiquiteter Margrethe Skovgaards donation til gengæld 
for lejersted, men omtaler ikke direkte stenen i sin 
opremsning af udvalgte gravmonumenter fra d o m -
kirken, j f r . Hans H. Fussing, »"Fyenske Antiquite-
ter" 1606«, ÅrbOdense og Assens 1931-34, 387. 
210 Holger Jacobæus' Rejsebog (note 66) 32. 
211 Om de kongelige bestræbelser på at begrænse un-
dersåtternes luksusudfoldelser i en række henseender, 
j f r . også Martin Schwarz Lausten, Christian den 3. og 
kirken 1537-1559, Kbh. 1987, 133ff. 
212 Thiele, Folkesagn 207. Det hed om Margrethe 
Skovgaard, at hun ved et gilde skulle have danset sig 
ihjel med 12 riddere. Vedel Simonsen, Samlinger an-
fører en afvigende version, iflg. hvilken j o m f r u e n 
skulle have været kongelig elskerinde, men pga. 
utroskab m o d kongen var blevet dømt til på Odense 
kongsgård at danse syv riddere trætte. Af græmmelse 
lod ovennævnte konges søn (vel Christian IV) epita-
fiet oversværte. En anden beretning, anført af 
samme, ville vide, at der i sømmen på hendes klæd-
ning på epitafiet fandtes tre ædelsten(l), som imid-
lertid under kirkens hovedistandsættelse 1750 blev 
stjålet af arbejdsfolkene. 
213 Jfr. brevkoncept fra Henry Petersen til Kul tusmi-
nisteriet, dateret 28. juni 1883. I N M . Top. ark. 
214 Jensen, Billedskærere 95f. Sven Arnvig, »Billed-
skæreren Anders Mortensen fra Odense og hans Ar-
bejder i Fynske Kirker samt Nakskov Kirke«, FyÅrb 
II, 1942-46, 211 fraskriver dog Mortensen værket på 
grund af de flade masker og t o m m e ansigtsudtryk og 
tilskriver det Hans Nielsen Bang i Middelfart , lige-
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som han sammenholder det med prædikestolene i 
Odense S. Hans kirke og i Ingslev kirke samt alter-
tavlen og prædikestolen i Assens uden dog at ville 
tilskrive dem alle én og samme hånd. Mogens Ben-
card, »Hans Nielsen Bang«, FyMi 1962, 239, 255 
note 14 hælder m o d den første antagelse og tæller 
ikke værket blandt Bangs arbejder, hvor imod han til-
lægger Bang prædikestolene i Ingslev og Assens. 
Navnlig Kristusfiguren er beslægtet med de tilsva-
rende på Anders Mortensens autentiske altertavler i 
domkirken (1649) og i Nakskov (1656-57), på de til-
skrevne altertavler i Da lum og Agedrup samt på præ-
dikestolen i Nyborg . 

Nær t beslægtet komposit ionelt med epitafierne i 
Odense og Nr . Åby, men af ringere kvalitet for ud-
skæringernes vedkommende, er endvidere Hans 
Krags epitafium fra 1664 i Mesinge kirke (Bjerge 
hrd. , Odense a.), der dog ligeledes af Amvig 211f. 
fraskrives Anders Mortensen. 

Altertavlen i Middelfart , der også er et arbejde i 
vilter bruskbarok med knækket fodliste som de to 
epitafier i Odense og Nr . Åby, er - i hvert fald for 
visse deles vedkommende - udfør t af Hans Nielsen 
Bang, der 1675-78 betaltes for »adskilligt« på prædi-
kestolen, altertavlen og døbefonten, j f r . Arnvig 226. 
215 Sven Arnvig, »Maleren Hans Schütte fra Oden -
se«, FyÅrb 1942-46, 218. 
216 Iflg. Larsen, Rådsaristokrati I, 158 afregnedes i Jør -
gen Mortensens skifte begravelsen til 499 sletdl., 
hvori efter hans antagelse var indregnet såvel køb af 
lejersted som opsætning af epitafiet. Det førstnævnte 
afregnedes dog allerede 1634 som nævnt ovf. 
217 En Helligåndsdue, evt. placeret på kuglen, ville 
have fuldendt gruppen som en fremstilling af Tre-
enigheden. 
218 Marie Mauquoy-Hendr ickx, Les Estampes des Wie-
rix II, Bruxelles 1979, nr. 130. 
219 Chulenbruns herkomst kendes ikke sikkert, j f r . 
Engelstoft, Byhistorie 247 og Larsen, Rådsaristokrati II, 
114. 
220 LAFyn. Odense byfogedark. Skifteprot. 1651-60 (nr. 
6) fol. 10r. Jfr. også Larsen, Rådsaristokrati I, 158. 
221 Epitafiets opbygning med de fladhugne brusk-
værksled, herunder navnlig storvingernes (fragmen-
tariske) figurnicher, den brudte gavl og de indsatte 
smårelieffer i arkitrav (og postament) har ligheds-
punkter, men antagelig ingen nærmere sammen-
hæng, med det samtidige epitafium over slotsskriver 
Jørgen Pedersen i Ribe domkirke (DK Ribe 560f.), 
henført under Ribe-værkstedet, formentl ig ledet af 
billedhuggeren Jacob Jacobsen i Haderslev, jfr . Me-
rete Bergild og Jens Jensen, »"Ribe-værkstedet" - J a -
cob Jacobsen, billedhugger i Haderslev -1651-1683-«, 
Sønderjyske Årbøger 1991, 87-106. 
222 Jfr. Bøggild Johannsen og Johannsen 1990 (note 199) 
107f. 

Fig. 793. Epitafium nr. 7, opsat 1654, over biskop 
Hans Mikkelsen (s. 768). Tegning 1842 af ubekendt, 
N M . - Wall monument no. 7, 1654, for Bishop Hans 
Mikkelsen. Drawing by unknown, 1842. 

223 Tang Kristensen, Danske Sagn III, nr. 589. 
224 Jfr. den 1630 i Strassburg udsendte Lutherbibel: 
Die Bibel. Die ganze heilige Schrift des alten und neuen 
Testament, Wiesbaden 1983. 
225 Jfr. skifte efter Hans Nielsen Chulenbrun (note 
220) fol. 9v, omend ikke anført direkte under begra-
velsesudgifter som de i note 216 nævnte. Se også Arn-
vig (note 215), 218 og 220 og Larsen, Rådsaristokrati I, 
158. 
226 Begge var tidligere, dvs. før 1875, placeret f ron-
talt, j fr . tegning af en elev ved Realskolen, vedlagt 
brev af 9. okt. 1842 fra M u m m e til N. L. Høyen, i 
Høyens papirer, N M . Sml. også fig. 792-93. 
227 Som centrum for Marias og Johannes ' andagt 
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kunne man have forventet en fremstilling af den 
korsfæstede Kristus i topstykket, enten i topfeltet el-
ler på gavlen herover. 
228 Ganske vist benyttede Bircherodfamilien 1670 
Andreas billedhugger (vel Anders Hansen) til udhug-
ning af oldefaderens gravsten (†gravsten nr. 75), men 
dennes arbejder kendes ikke sikkert. Jfr. også Sven 
Arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen Bang«, FyMi 
1968, 222f. Anders Hansen, der både registreredes 
som billedhugger og snedker, var født 1632 og antog 
endnu 1687 en svend, ligesom han formentl ig er 
identisk med den Anders billedhugger eller Anders 
snedker, der 1691, 1692 og 1701 istandsatte stole i Vor 
Frue kirke, j f r . LAFyn. Odense Vor Frue Kirkeinspek-
tionsark. Rgsk. Som værge for billedhugger Henning 
Henningsens børn færdiggjorde han antagelig Jørgen 
Hansens epitafium (1673) i Odense Vor Frue kirke. 
229 Et omtrent samtidigt eksempel findes i Holmens 
kirke, København: epitafium over Hans Numsen , før 
1652 (DK KbhBy 2, 124f.); endvidere i Sorø det nært 
beslægtede epitafium over brødrene Bent og Niels 
Andersen (o. 1654, DK Sorø 86, 89) og i Århus d o m -
kirke epitafierne over Christian Thomesen Sehested 
og hustru (o. 1657), biskop Jacob Matthiesen (o. 
1660) og hustru samt rådmand Søren Sørensen Ugel-
bølle (før 1666, j f r . DK Århus 706-12). 
230 Karen Risbrich, *1635, ægtede 1654 Stephan 
Rahm, j fr . †gravsten nr. 77, mens Sille Risbrich, 
*1637, 1656 blev gift med Jacob Bircherod, j f r . også 
epitafium nr. 15. På epitafiet ses antagelig den ældste 
datter, Karen ved moderens højre side og den yngste, 
Sille ved hendes venstre. 
231 Jfr. også de nært beslægtede engle med palmegre-
ne og kranse i epitafierne over Jens Madsen (1654, 
Nyborg) og over anonymt ægtepar (1665, signeret af 
Hans Schütte, Århus Vor Frue, j f r . DK Århus 1202f.). 
Tilskrivningen til Schütte er anført i Odense bys histo-
rie 3, 88, men nævnes hverken af Arnvig (note 215) 
eller i Weilbach, KunstLeks III, 186. 
232 Biskop Engelstoft , der ikke kendte til oplysningen 
om gravstedets erhvervelse 1650 (»før 1658 (...) be-
høvede Borgmesteren intet Gravsted i Kirken«), an-
tog, at maleriet først sekundært var blevet indsat i 
epitafiet og oprindelig havde fungeret som familiebil-
lede i h jemmet , j f r . Engelstoft , »Bidrag til Personal-
historien af Mindesmærker i fyenske Kirker. VI. 
Knud Lauridsen og Peder Lerche«, FySaml 9, 1884, 
280-83. 
233 Allegoriske fremstillinger, hvis betydning synes 
beslægtede med ovennævnte findes hos Johan Man-
nich, Sacra Emblemata (1625), j f r . Arthur Henkel og 
Albrecht Schöne, Emblemata, Stuttgart 1967, sp. 1031 
(Hjerte, omviklet af torne og liggende under kors, 
flankeret af bibel (Loven) og forbindssager som bil-
lede på Kristus som eneste hjælpemiddel i smerter) og 
sp. 1435 (vægt, hvor hjerte med kors og kalk vejer 

tungere end hjerte med lovens tavler, som udtryk for 
syndsforladelse alene gennem Kristi offerdød). Den 
seglsmykkede bog med kærten som emblem for bib-
len er benyttet bl.a. på Christian IV's medalje, an-
tagelig slået til minde om kongens indgriben i krigen 
mod Tyskland 1625, j f r . Georg Galster, Danske og 
norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, Kbh. 1936, 
35f. Om den præpietistiske hjertesymbolik generelt, 
j f r . Ingrid Rosell, »Hjärtats skola. Vägen till enheten 
med Gud«, Ico 2, 1994, 14-32. 
234 Jfr. Karin Kryger, Allegori og borgerdyd, Kbh. 1985, 
54. 
235 LAFyn. Provsteark. Synsforretninger over kirker 
og præstegårde i Odense købstad 1818-35. 
236 Ved embedet. Kirkeprot. 1925-76. 
237 Hængekuglen har enkelte indridsede skrifttegn, 
der vel snarere har karakter af sgraffiti end af me-
stersignaturer, således et sammenskrevet PS og (sva-
gere) A(?)B. 
238 For en identifikation af personerne, j f r . også Engels-
toft (note 232) 263-80. 
239 En skuldcrkontur, synlig i begge sider inden for 
den nuværende kontur, lader fo rmode eksistensen af 
en ældre version af dette parti. 
240 Jfr. for ligklædningen også Bøggild Johannsen (note 
178), specielt 42-50. 
241 Om Broch, j f r . Aage Fasmer Blomberg, »Nogle 
Kontrafejere i Odense i 17. og 18. Aarhundrede«, 
FyÅrb II, 1942-46, 451-55. Weilbach, KunstLeks (3. 
udg.), 1952, 186 og (4. udg.), 1994, 407. 
242 Skøde af 16. juni 1674, j f r . Kronens Skøder III,5, 
514; j f r . desuden RA. DaKanc C10. Fynske og små-
landske registre, 1670-80, 467; HofmFund V, 124f. og 
N. Schack, Revision og Fortsættelse af Hofmans Fundats-
samling 5, Kbh. 1841, 5. Legatet ændredes siden til en 
kapital, der på daværende tidspunkt var anbragt i en 
gård i Vestergade (nr. 268, 1tr. B). 
243 Jfr. en til dels uspecificeret regning over restaure-
ring af kirkens epitafier, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
1876. 
244 I blomster- og plantemotiverne er der ligheds-
punkter, men dog næppe stilistisk overensstemmelse 
med den københavnske billedskærer, Henrik Alver-
sens arbejder, j f r . de bevarede altertavler i Holbæk 
(1679-80) og Udby (1682), Rougsø hrd. , Randers a. 
Jfr. også mht . akantusbarokken Roar Hauglid, Akan-
tus I, Oslo 1950, 111ff. 
245 Freithoff s tammede som nævnt fra Westfalen, 
hvor han var født af fo rnemme forældre (jfr. ovf.), 
mens hustruens slægt k o m fra Langeland (Rudkø-
bing), j f r . Larsen, Rådsaristokrati II, 228 note 1. 
246 Begge skriftfelter er opmalede, dog er der kun få 
afvigelser i forhold til den ældste afskrift hos Birche-
rod, Monumenta (2). 
247 I årene 1693-94 havde maleren Johan Zachariassen 
Getreuer store arbejder i forbindelse med domkirkens 
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renovering, j f r . s. 416. At d ø m m e efter den bevarede 
alterbordsforside, udfør t 1694 (s. 421f.), har han dog 
næppe været mester for dette maleri. 
248 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
249 En tidlig datering ville betyde, at hele gravskriften 
eller alene dødstidspunktet er tilføjet sekundært. 
Bortset fra anvendelse af mindre typer i datoen er der 
dog ingen tydelige tegn på to faser i gravskriftens 
udførelse. 
250 LAFyn. Karen Brahes bibl. DII. 36, Bekræftelse af 
15. okt. 1704 på begravelsens erhvervelse fra Magi-
straten. 
251 Om Landorphvåbenet, j f r . også dåbsfad nr. 1 (s. 
571 og 679 note 702). 
252 HofmFund V, 118. 
253 Redaktion ved stud. mag. Iben Damgaard i sam-
arbejde med BBJ. 
254 Kun det øverste af en bogstavrække er læselig. 
Disse bogstaver er af samme type som stenens øvrige 
og må antages at tilhøre den oprindelige sten. 
255 Våbenførende slægter i Danmark I,3, Kbh. 1946, 77f. 
256 Våbenet med de tre stjerner over en liggende halv-
måne svarer til det, den fra Assens s tammende 
Bangslægt anvendte siden 1500'erne, j f r . Fritz Schøn-
wandt, »Christoffer Bang i Odense (†1599) og den 
ældre Bang-slægt i Assens«, PersHistT 100, 1980, 
187-97. 
257 Ved embedet. Kirken og andre bygninger 1980-85. 
258 N M . Det særlige Kirkesyn. 
259 HofmFund V, 138, fundats af 11. marts 1739. 
260 Jfr. oversigt i Kryger (note 234) 240f. hvor de æld-
ste, registrerede eksempler, alle udfør t af Johannes 
Wiedewelt, netop s tammer fra 1760'ernes første halv-
del. Om dennes eventuelle medvirken ved Odense-
monumente t vides dog intet. 
261 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 
262 Jfr. Sophie Hedevig Mol tke (1774-81, Karise, 
Fakse hrd. , Præstø a.); Birthe Boltke (o. 1788, Vol-
dum, Galten hrd. , Randers a.), j f r . Kryger (note 234) 
304, 322. Om Weidenhaupts arbejde med mindepla-
den, j f r . notits vedr. arbejdets afregning, dateret 29. 
jan. 1804 og indlagt i Peder Eilschous og hustrus 
skifte, LAFyn. Odense Byfogeds ark. Dokumente r til 
skifteprotokollen, pk. 5. Arbejdet anføres dog i en 
vedlagt oversigt over boets udgifter under 1801. 
263 Under fortegnelsen 1777 over kirkens dokumen-
ter nævnes Eilschous missive 15. april 1766 med på-
tegning, gentaget 14. maj s.å., vedrørende donation 
af 500 rdl. til begravelsens vedligeholdelse og til »et 
Epitaphium derover at maa opföre«, j f r . LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Diverse dokumenter 1619-1826. Jfr. også 
Mumme 35 og Schack (note 242) 5, dog med datering 
af legatet 13. april 1776. 
264 Jfr. regning indlagt i skifte (note 262). 
265 Jfr. Rgsk. i Kirkeinsp.ark. og Stiftsøvr.ark. (note 6 
og 102). 

Fig. 794. Udkast til mindetavle nr. 28 over Benedikt. 
Tegning af Vilh. Petersen (s. 787), N M . - Drawing by 
Vilh. Petersen for memorial tablet no. 28 for Benedict. 

266 Den Danske Salmebog, Kbh. 1977, nr. 557 (»ham« i 
st. f. »mig«, »fred« i st. f. »trøst«). Jfr. også Thor 
Langes digt »Minderune over Hr. Mikkel« i Danne-
brog, 17. april 1897, hvor den oprindelige ordlyd af 
salmens slutlinie er gentaget. 
267 Tanken om opsætningen af en mindesten for hr. 
Michael, oprindelig dog påtænkt i den nyopfør te ka-
tolske S. Albani kirke i Odense, er nævnt i en brev-
veksling 1895-96 mellem Thor Lange og Camillus 
Nyrop , tidligst i brev af 3. juni (22. maj) 1895, jfr . 
KglBibl. NyKglSaml 3803, 4°. Jfr. også LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Indkomne sager, brev af 20. febr. 1896 
med vedlagt tegning af Mart in Borch og RA. Kirke-
og Undervisningsmin. 1. kontor. Journaler 1896, j o u r -
nalsag nr. 143. Om stenen, se også Erik Schiødte, 
»Fra den sidste Tid«. Tidsskrift for Kunstindustri, 1897, 
90-91. 
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268 En placering i nordre sideskibs østende i umiddel-
bar nærhed af mindesmærkerne fra dronning Christi-
nes tid nævntes dog også som en mulighed, j f r . brev 
af 30. maj 1896 fra J. Vilh. Petersen til Det særlige 
Kirkesyn, indlagt i LAFyn. Den kgl. bygningsinspektørs 
ark. Diverse korrespondance med Kirkeministeriet. 
Sager vedrørende kirkebygninger på Fyn o. 1896-
1915. 
269 Ornament ikken var inspireret af »vore gamle ro-
manske Gravstene«, mens bogstavformerne hidrørte 
fra Helges sten i Roskilde (DK KbhAmt 1985), j f r . 
brev af 25. jan. 1900 fra Vilh. Petersen til National-
museets direktør, Viggo Mollerup. I N M . Korrespon-
danceark. 
270 Kirkebøger (note 9). Det ses ikke af rgsk., hvorvidt 
ægteparret har betalt for deres begravelse. Om We-
sterholt, j f r . Blomberg (note 241) 456ff. 
271 Jfr. også for denne opfattelse Mogens Larsen i 
indb. 1964 i N M . Signerede værker er epitafiet over 
Peder Jensen Lucoppidan (1696, S. Nicolai, Svend-
borg) og altertavle (1729, tidl. Gråbrødre hospitals-
kirke, nu Gråbrødre kloster). 
272 Schüttes signerede epitafiemaleri over Mikkel 
Thygesen Hvid og hustru (1668, Randers S. Mortens 
kirke) viser netop samme mot iv over ægteparrets 
portrætter, men her dog tilsyneladende i mere sum-
marisk gennemarbejdning. Jfr. vedr. epitafiet Merete 
Bergild og Jens Jensen, »Sognekirkens inventar«, Sct. 
Mortens Kirke i Randers 1494-1994, Randers 1994, 
118-20. 
273 Lauritsen 49. 
274 Indb. 1964 og 1981 (ved Fritz Thode) i N M . 
275 Jfr. fotografi i N M . 
276 En tilsvarende †bygningstavle med Christiern 
Poulsens navn og årstallet 1561 var opsat i den 1883 
nedrevne Latinskole, j f r . Engelstoft 562 og Jensen, 
Gravsten II (nr. 530A). Også denne hidrørte iflg. Jacob 
Bircherod fra Knudsklosteret. 
277 Trap, 3. udg. , 1898, 367. 
278 Se også epitafierne over Detlef M u m m e n s , Witz-
wor t , Eiderstedt (1591), j f r . Honnens de Lichtenberg 
(note 197) 331f., og over Chris toph von Thienen, 
Stadtkirche, Preetz (1590), j f r . Ketelsen-Volkhardt 
(note 122) 332. 
279 Jfr. KglBibl. NyKglSaml 185, 8°. Jo. Bircherod, 
Monumenta et Inscriptiones Otthinienses, 1679. Epitafiet 
kan være identisk med auktionskatalogets nr. 12: »Et 
gammelt Epitafie«, som Christian Brandt erhvervede 
for 3 mk. og 3 sk. j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
1758. 
280 SRD VIII, 525-29. 
281 Erik Pontoppidan anfører i Annales Ecclesiae II, 
Kbh. 1744, 447f. et epitafium, tilsyneladende udført 
(og opsat?) i Lübeck ved hans død. Pontoppidans 
kilde var et Bircherodhåndskrif t (»Adversarius Bir-
cherodianis«), uvist dog hvilket, j f r . også ndf. 

282 Denne passus hentyder utvivlsomt til Christian 
Ill's dekret af 19. sept. 1538 om overladelsen af det 
tidligere klarisserkloster i Odense til en bolig for su-
perintendenten og fire andre personer, ef tersom non-
nerne »ere nu burtt rømpt och haffue forlatt samme 
Closter«, j f r . DaKirkelove I, 17f. 
283 Sml. vers 32 i Sadolins digt med en opremsning af 
de mishandlede legemsdele hos Beldenak og dennes 
egen skildring (tekst C, vers 23). For denne iagtta-
gelse, j f r . Peter Zeeberg. Til trods for konfessionelle 
modsætninger mellem den lutherske Sadolin og hans 
ortodokst katolske forgænger betragtede han dog 
selv Beldenak som sin forbundsfælle og nævnede, at 
denne - før overfaldet - havde tilbudt Sadolin asyl på 
Kjærstrup, da han var i livsfare. Om Sadolin i øvrigt, 
j f r . Holger Fr. Rørdam, »Mester Jørgen Jensen Sado-
lin. Fyens Stifts Reformator og første evangeliske bi-
skop«, FySaml IV, 1867, 1-179, specielt 34f. Som 
kilde til skildringen af Beldenaks død anfører Sadolin 
dels »selve billedet (imago) af dit ansigt og sind«, vel 
en hentydning til Beldenaks klagesang i overført be-
tydning og næppe til en konkret afbildning af 
samme, afmalet kort før sin død eller vist på dødsle-
jet. Endvidere henviser Sadolin til biskoppens søster-
søn, Christian Pedersen (g.m. borgmester Mikkel 
Pedersens datter, Maren), domprovs t i Viborg og se-
nere forstander for det i Odense Gråbrødre kloster 
oprettede Almindelige Hospital. 
284 Om Jens Andersen Beldenaks levned generelt hen-
vises til C. Paludan-Müller, Jens Andersen Beldenak, 
Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse, Odense 1837 
(Indbydelsesskrift til Reformationsfesten den 31. O c -
tober 1836 i Odense Cathedralskole). Endvidere 
P. G. Lindhardt, Nederlagets Mænd. Det katolske bispe-
vældes sidste dage i Danmark, København 1968, 87-116 
og Per Jakobsen, »Jens Andersen Bældenak - en bio-
grafisk studie«, KirkehistSaml 1992, 45-70. 
285 Svaning (note 113) 128. Det nøjagtige t idspunkt 
for udarbejdelsen af værket om Christian II's historie, 
en del af hans stort anlagte latinske Danmarkshis to-
rie, er uvist, men værket (eller dele heraf?) blev i det 
mindste fremlagt til gennemsyn hos Universitetets 
professorer o. 1581-83 efter kongelig befaling af 
24. febr. 1579, jfr . Holger Fr. Rørdam, Historieskriv-
ningen og Historieskrivere i Danmark og Norge siden Re-
formationen I, Kbh. 1867, 92ff. Svaning selv døde 
1584. 
286 Jfr. herom også A. Heise, »Jens Andersen "Bælde-
nak"«, HistT VI, 3, 1891-92, 435f. Som indirekte be-
vis på, at Svaning også kendte teksten på epitafiet, 
som han dog ikke nævner, anfører Heise (436 note 1) 
dennes omtale af Beldenaks fødested, der tilsynela-
dende parafraserer epitafiets første linje, jfr . Svaning 
(note 113) 124. Det er imidlertid påfaldende, at epita-
fiet og de øvrige vers tilsyneladende ikke er nævnt i 
Cornelius Hamsfor t den yngres bispekrønike (SRD 
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VII, 238-41), forfattet o. 1573 eller i den af Hamsfor t 
afhængige Arild Huitfeldt, Bispekrøniken (1604), fot. 
optr. Kbh. 1978 (u.p.). 
287 MarmDan I, 1739, 216; Annales Ecclesiae (note 281) 
447. I sit referat heraf »oversatte« Vedel Simonsen 
(II,2, s. 2) dette som »ophængt på den væg som hæn-
ger ind i m o d Gymnasiets teologiske Læsesal«. Her-
med knyttede han placeringen til en langt senere lo-
kalitet, det 1621 oprettede Gymnas ium i S. Knuds 
klosters østfløj. Her fandtes i nedre etage to audi-
torier, hvoraf - i det mindste i 1700'ernes begyndelse 
- det nordligste, nærmest domkirkens søndre side-
skib - og vel det, der hentydes til her - benyttedes til 
forelæsninger, det sydligste til lokale for gymnasia-
sternes prøveprædikener, jfr . Odense Katedralskoles 
Historie 76f. og 144. 
288 SRD VIII, 526: »Ovenstående digt så biskop Jør -
gen Jensen Viborg på væggen til det teologiske lek-
tor ium i kollegiatsdomkirken i Odense. Han tog sig 
ikke af de fejlagtige kvantiteter i Jens' ord »qveror«, 
»Presul« etc, men som den fornuft ige mand han var, 
tænkte han kun på mandens skæbne, og til sidst blev 
han inspireret af læsningen og, ef tersom han også 
stod over for et billede af hans fangenskab og et kla-
geskrift, grebet af retfærdig harme, hvorefter han til-
føjede følgende henvendelser til manden digtet på 
stedet« (dvs. tekst B). Dette tekstindskud, placeret 
mellem tekst A og B kan teoretisk set hidrøre enten 
fra manuskriptet , hvorfra teksterne er afskrevet eller 
fra udgiveren selv. 
289 Jfr. biskop Johan Jepsen Ravensbergers epitafium, 
o. 1512 i Roskilde domkirke (DK KbhAmt 1987f.) og 
de to forsvundne epitafier over prins Frans og dron-
ning Christine (o. 1521) i †Gråbrødre kirke (s. 718). 
Selv efterlod Beldenak sig i øvrigt mindst tre minde-
tavler: en forsvunden bygningstavle, 1504, opsat på 
den nyopfør te bispegård, j f r . Huitfeldt (note 286), og 
vel udhugget i sten ligesom de to bevarede bygnings-
tavler med årstallet 1518, hidrørende fra det gejstlige 
domhus på Flakhaven, j f r . s. 106 og Christensen, 
Middelalderbyen 116. 
290 Dette kan forklare den påfaldende tavshed o m -
kring epitafiets tekst hos såvel Hamsfort som Huitfeldt 
(note 286). Ej heller er det omtalt i de to vigtigste 
kilder vedr. domkirkens monumente r i 1600'erne, 
Resen, Fyn og Bircherod, Monumenta. 
291 Misdæderen Christoffer Rantzau (†1596, 92 år 
gammel) deltog ikke selv i hyldingen, men repræsen-
teredes 1580 ved sine tre sønner, Bendix, Christoffer 
og Georg, j f r . DaAdÅrb XII, 1934, 109f. Disse var 
alle af linjen Quarnbek og således ikke i direkte fami-
lie med Henrik og Gert Rantzau af linjen Breiten-
burg. 
292 Carl S. Petersen (udg.), »Smaastykker. 1. Et la-
tinsk digt af biskop Jens Andersen (Beldenak)«, Kir-
kehistSaml V, 3, 1905-07, 205-08. 

Fig. 795. †Epitafium nr. 1 over greverne Johan af 
Hoya og Nicolaus af Tecklenburg (s. 790). Tegning 
efter Bircherod, Monumenta. - †Wall monument no. 1 
for the Counts Johan of Hoya and Nicolaus of Tecklen-
burg. 

293 Der er variationer mellem Bircherod, Monumenta, 
den antagelig ældre version i NyKglSaml 4646, 4° (jfr. 
s. 633 note 5) og Resen, Fyn 111f., bl.a. mht . Elvers 
dødsdato og hustruens navn. 
294 Mumme 168 omtaler gravmindet som omfat tende 
to dele, et epitafium med personalia og mindevers og 
en mindetavle med årstallet 1622 og omtale af afdø-
des forældre. I Bircherod, Monumenta er monumente t 
beskrevet under ét. 
295 Således afdødes onkels svigerinde, Karen Bagges-
datter, g .m. biskop Jacob Madsen (†begravelse nr. 

II,1); afdødes onkel, O t to Knudsen Seeblad (†begra-
velse nr. II,3) og dennes hustruer; O t t o Knudsens svi-
gerinde, Anna Hasebart (†begravelse nr. IV, 6); end-
videre, men ikke præcist stedfæstet, antagelig afdødes 
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faster og onkel, Maren Knudsen Seeblad og Niels 
Olufsen Bager, samt deres døtre Karen Nielsdatter 
Bager, g .m. Johan Borchartsen og Margrethe Niels-
datter Bager, g .m. Hans Holtendorf (†begravelse, 
nævnt efter nr. II,2). 
296 Iflg. Bircherod, Monumenta, notater til nr. XXVIII, 
bemærkede vægterne på gaden, den nat Zeuthen 
døde, et hastigt lysskin med en forunderlig sitren, der 
for forbi dem og derpå svævede gennem S. Knuds 
kirke, som i samme øjeblik var klart oplyst indven-
dig. Jfr. også Tang Kristensen, Danske Sagn TV, nr. 
1081. 
297 Jacob Bircherod gengiver gravskriften med beteg-
nelsen »epitaphium«, hvilket dog ikke giver noget 
sikkert grundlag for at d ø m m e om monumente ts art. 
298 Epitafiet i Kølstrup kirke omtales som hvidmalet 
og udhugget i LAFyn. Topografica, Fyn i alm., nr. 6. 
Udskrif t af præsteindberetninger 1706-07; i Christen 
Klokkers notater (før 1721), j f r . afskrift af manu-
skript i N M , Beskriffuelse paa nogle Monumenter som 
findis udi Graabrødre Kirke i Odense (s. 663 note 7) 
nævnes epitafiet i Odense som udfør t af træ og opsat 
over »de Urner« over hørernes stole; Jacob Birche-
rod, Topographia Otthiniensis o. 1728 nævner ligele-
des, at epitafiet er opsat af Urnefamilien. Epitafiet i 
Kølstrup kirke nævnes endnu af Pontoppidan, DaAt-
las VI (1774), 567. 
299 Oluf Jensen var g .m. Margrethe Corneliusdatter 
(†10. aug. 1683), 2° g .m. Niels Jensen Løwe (†12. 
febr. 1693). 
300 Larsen, Rådsaristokrati I, 158. 

N O T E R TIL G R A V S T E N O G - F L I S E R 
301 Således solgtes 1574-75 tre af kirkens ligsten til 
hhv. fætrene Mikkel og Oluf Bager og til borgmester 
Henriksen (Mogens Henriksen Rosenvinge). Alle 
genanvendtes i †Gråbrødre kirke og er siden gået 
tabt. En sten til Laurids Krogs grav blev opgravet 
1579 foran kirkedøren, måske en af kirkens middelal-
derlige sten, mens Oluf Bager 1582 erhvervede sig 
endnu en sten. 1608 »undte« sognemændene borg-
m e s t e r j ø r g e n Nielsen (Skriver) en sten, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. og †gravsten nr. 43. 1713 solgtes 
til Hans Ray et stykke af en ligsten ved den lille kirke-
dør i søndre side. Det er dog uvist, hvorvidt den 
genbrugte sten anvendtes i kirken eller på kirkegår-
den. 
302 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1753-55. Jansen hav-
de langt den største entreprise og udfør te hovedpar-
ten af indskrifterne, bortset fra stenene over Anna 
Hasebart (nr. 11), T h o r Hansen (nr. 23) og gravflisen 
over Erik Christensen. 
303 Mumme 27 antog, at »R« refererede til »restaure-
ret«. 

304 N M . Top.ark. Indb. samt opmåling af sten under 
nordre og søndre stadeblok ved Peter Pentz 1984. 
305 »Oversyn over Fædernelandets Mindesmærker fra 
Oldtiden (...)«, Historisk-statistisk Skildring af Tilstan-
den i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider 4, Kbh. 
1806, XLIII. 
306 Auktionskatalog (note 189) nr. 38, opfør t til en 
værdi af 2 mk. , men i første omgang afhændet for en 
noget højere sum (1 rdl. 4 sk.). 
307 LAFyn. Bispeark. Kopibøger, 1805-07 samt 
Odense Hospitals og Kommuni te tes breve, 1805-06. 
308 Molbech (note 49) 140. 
309 LAFyn. Guvernementsark. Kopibog, brev af 5. 
marts 1816. 
310 Lauritsen 50 registrerer den endnu på den ældre 
placering, hvor imod den i Trap, 3. udg. (1898) 367 
angives at være placeret på ydermuren, vel på den 
nuværende plads. 
311 Gravstenen er ikke direkte omtalt i Otonivm 30f. 
hvor en redegørelse for Rantzaus epitafium med gen-
givelse af den tilhørende indskrift findes, j f r . s. 749. 
312 Forudsat at man respekterede placeringen af 
mandsvåbnerne til heraldisk højre, kunne Rantzau-
og Sehestedvåbnerne foroven henvise til afdødes for -
ældre, Paul Rantzau og Beate Sehested, mens de ne-
derste for Walstorp og Rantzau da kunne tilhøre af-
dødes farmors forældre, Gert Walstorp og Katharina 
Rantzau. Er våbnerne mere uortodokst ordnede, 
kunne højre sides i lodret linje tilhøre afdødes farfar 
og farmor (Johan Rantzau og Anna Walstorp) og i 
venstre side lodret morfar og m o r m o r (Ot to Sehested 
og Magdalene Rantzau), hvilket i denne sammen-
hæng synes mere sandsynligt. Det skal bemærkes, at 
Walstorpvåbenets tindeskure (»murtinde«) her er 
vandret og ikke diagonalt placeret, j f r . Achen, Adels-
våbener 434. 
313 Den sværdbevæbnede arm, der udgår fra en sky, 
er i øvrigt et i samtiden anvendt emblem, som hen-
tyder til Guds væbnede arm eller til tapperhed, j f r . 
Henkel og Schöne (note 233) 1493-1501 og Georg Gal-
ster, Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533 - ca. 
1788, Kbh. 1936, 35-36. 
314 De samme træk genfindes bl.a. i to gravsten over 
medlemmer af Rantzaufamilien (hhv. †1576 og 
†1589) i kirken i Giekau, Kreis Plön. Formentlig har 
afdødes holstenske slægtninge været ansvarlige for 
gravminderne over Gert Rantzau, j f r . også s. 748f. 
315 Otonivm 30f. Jfr. også Vedel Simonsen, Samlinger, 
under Gråbrødre kirke, 1580. 
316 Nyerup (note 194) XLVf. 
317 Iflg. Vedel Simonsen, Samlinger blev Rantzaus sten 
ligesom Sadolins liggende i gulvet, mens Rantzaus 
træepitafium henlagdes på hospitalsloftet sammen 
med fire andre sten, j f r . s. 750. Det er antagelig lig-
stenen og ikke epitafiet, prins Christian Frederik hen-
tydede til, da han 5. marts 1816 nævner, at der endnu 
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Fig. 796. *(†)Gravsten nr. 1, før 1753, muligvis over 
Andreas von Bergen (†1763) (s. 814). Møntergården, 
Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - * († )Tomb-
stone no. 1, before 1753, possibly of Andreas von Bergen. 

(i klosterkirken) skal findes et monument over en 
Rantzau. Dette skal ligesom ligstenen over Jacob 
Frost flyttes til S. Knuds kirke, j f r . note 309. 
318 Det er bemærkelsesværdigt, at gravskriften i 
skarpttegnede, fordybede versaler på stenens midte 
har en anden karakter end randskriften og stenens 
øvrige udsmykning. Den lange gravskrift, der o m -
taler afdødes oldebørn (seneste familiemedlem †1656) 
er derfor antagelig udført sekundært. 
319 Om gravstenen og rådmand Hans Brun og hans 
familie, j fr . C. T. Engelstoft, »Bidrag til Personal-
historien af Mindesmærker i fyenske Kirker V. Hans 
Bruuns og Marine Bangs Gravsten i St. Knuds Kirke 
(Familien Balsløv)«, FySaml 9, 1884, 243-262; Lar-
sen, Rådsaristokrati II, 102f. 
320 Jfr. om hendes fødsel og død Hans Mikkelsens dag-
bøger (note 8), 2, 18. 
321 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk., regning af 
24. maj 1753 fra Herman Jansen for istandsættelse af 
ligstenen og for fyldning af bogstaverne med sort. 
322 Christopher von Dohna døde 1584, j f r . s. 751. 
Gravsten nr. 8-24 er redigerede af stud.theol. Anita 
Hansen Engdahl i samarbejde med BBJ. 
323 Hans Nielsen med tilnavnet Chulenbrun døde 
1651, jfr . s. 761. 
324 Dødsdatoen var 30. aug. 1663, jfr . †gravsten nr. 
72. 
325 Navnet kunne være et patronymikon efter An-
dreas von Bergens fader. Dennes identitet er dog ikke 
for nærværende redaktionen bekendt. Det er i øvrigt 
bemærkelsesværdigt, at stenfragmentet ikke nævner 
Andreas von Bergens vigtigste borgerlige hverv, 
borgmester og landsdommer samt hans titel, justits-
råd. 
326 Pentz 1984 (note 304) vurderede bogstavtypen 
som hidrørende fra slutningen af 1600'erne eller 
1700'erne(s begyndelse). Det har ikke været muligt 

ud fra de angivne fragmenter at identificere indskrif-
ten blandt de hos Bircherod, Monumenta eller Mumme 
gengivne. 
327 Huitfeldt (note 286) u.p. 
328 Jfr. omtalen af placeringen i Hamsforts »Series epi-
scoporum Otthoniensium« (note 286) 226: »sepultus in 
ostio (...) septentrionali« (ved eller i den nordre ind-
gang). 
329 Hamsfort (note 286) 230; Huitfeldt (note 286) u.p.; 
desuden omtalt 1606 af Jørgen Kaas Emmiksen, jfr . 
Fussing (note 209) 391: »foran kirkens indgang«. U n -
der forudsætning af, at stenen lå ved vestindgangen, 
kunne en fjernelse måske stå i forbindelse med byg-
gearbejderne omkring tårnets opførelse i 1580'erne, 
dvs. i Niels Kaas' lensmandstid, j fr . s. 308. Det skal 
nævnes, at betegnelsen »aditum«, sandsynligvis i be-
tydningen indgangen (til koret) er anvendt i omtalen 
af Mogens Krafses lektorium »pulpitum aditi«, j fr . s. 
272. Formentlig ville Huitfeldt som en kilde, der var 
tæt på tidspunktet for stenens fjernelse, næppe have 
formuleret sig, som han gjorde, om en placering 
foran koret. 

Fig. 797. Gravsten nr. 10, omhugget 1753, over dok-
tor Jens Mule og hans arvinger (s. 809). NE fot. 1988. 
- Tombstone no. 10, re-carved in 1753, of Doctor Jens 
Mule and his heirs. 
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330 Hamsfort (note 286) 231; Huitfeldt (note 286) u.p. 
nævner hverken gravsten eller begravelsessted. O m -
talt hos Resen, Fyn 167, dog med henvisning til Hui t -
feldt. 
331 Fussing (note 209) 390. 
332 Iflg. ActaPont nr. 2668, hvor ægteparrets bestræ-
belser 1475 for at oprette et karteuserkloster på deres 
e jendom Elvedgård er omtalt , betegnes hustruen 
»Beke«. Belie er derfor antagelig en fejllæsning af 
Bircherod. Udgaven af Bircherod, Monumenta i 
KglBibl. NyKglSaml 185, 8° nr. 75 har korrigeret 
læsningen til »barsbeck«. Frederik Barsebek og hu-
stru er antagelig identiske med det ægtepar, »Henrik 
Barsebæk til Elved og hustru Beate Krummedige«, 
der skænkede †messehagel til domkirken, j f r . s. 568 
og Fussing (note 209) 390. 
333 Resen, Fyn 108 angiver som den eneste af de an-
førte kilder årstallet » 1 5 � « . Stenen er desuden nævnt 
hos Jørgen Kaas Emmiksen (note 209) 390, dog med 
dødsår og -dag »1406 Pinsedag«. Om Claus Ander-
sen Ulfeldts dødsår, 1497, j f r . DaAdÅrb X,2, 1923, 
343. 
334 Jensen, Gravsten I, 20 f remhæver slægtskabet i vå-
benplaceringen med den ligeledes forsvundne Oden -
sesten over Niels Bryske og hustru, o. 1490, i †Grå-
brødre kirke (Bircherod, Monumenta nr. XL) og den 
bevarede sten for Claus Rønnow, †1486, i Odense 
S. Hans. Hertil kan føjes de forsvundne sten for Hans 
Urne, †1514, j f r . ndf. og for Hans Mule, †1459, i 
Odense Vor Frue kirke (Bircherod, Monumenta 
nr. X X X ) . 
335 Dødsåret er på stenen angivet som 1514, antagelig 
en fejlskrivning for 1504. Hans Urne gjorde testa-
mente 1503 og omtales som død 1505 (mandag efter 
S. Pouls dag), j f r . DaMag I, 1745, 300f. 
336 Fussing (note 209) 393. Dødsåret angives dog her 
som 1400. Vedr. stenen, j f r . beskrivelsen af gravmin-
derne i Odense Vor Frue kirke. 
337 Fussing (note 209) 391. 
338 Bircherod, Monumenta angiver dog det første sted-
navn som »Calwick«, mens Resen, Fyn har »Palsi-
vick«. Antagelig har indskriften haft »Ralswick 
(Ralswik)«, betegnelsen for familiens besiddelse på 
Rügen. 
339 Rasmus Ericksen var desuden vikar til S. Annæ 
alter i Albani kirke (†Gråbrødre kirke). 
340 Som Cornelius Hamsfor ts anden hustru nævnes 
Magdalene Payens (†11.febr. 1578), j f r . DaBiogrLeks 
5 (3. udg.) 535. 
341 Resen, Fyn 313 note 155. 
342 Resen, Fyn 108 angiver dog Lave Urnes dødsdato 
som 8. dec. (i st. f. 5. dec. 1559) og har tilføjelsen: 
»Gud give dem det evige Liv« efter personalia. 
343 Jfr. Allan Tønnesen, »Gert van Groningen og År-
husværkstedet«, Århus Stifts Årbøger 1970, 69-76. Ef-
ter påvisningen heri af Gert van Groningens dødsår 

som 1575, må tilskrivninger til ham efter dette år af-
vises. 
344 Else Hansdatter synes dog nedsat i sin tredje 
mands gravsted, j f r . †gravsten nr. 60 over Jens Mule. 
345 Larsen, Rådsaristokrati II, 123 note 7. 
346 Citeret efter G. L. Wad, »To odensiske M o n u m e n -
ter«, FyFort I, 1916, 49, der i artiklen henviser til tre 
udgaver af Bircherod, Monumenta uden at præcisere, 
hvorfra citatet s tammer (KglBibl. NyKglSaml 739, 4° 
og 185, 80 samt LAFyn. Topografica nr. 87, G. L. Ba-
dens samlinger til Odenses historie). Alle udgaverne 
er dog forgæves gennemgået for en verifikation af 
citatet. 
347 Eskild Christensen døde 2. nov. 1621, j f r . Holger 
Fr. Rørdam, Historiske Samlinger og Studier 3, 1898, 
125. Resen, Fyn 99 anfører dødsår 1631. 
348 Resen, Fyn anfører 1626 som dødsår. Jfr. også 
Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 6. 
349 Forneden på stenen er angivet årstallet 1609, hvor-
for Margrete Bangsdatters dødsår må være senere til-
føjet. 
350 Larsen, Rådsaristokrati II, 40. 
351 Gertrud Mortensdatter var 2° g .m. rådmand Hen-
rik Clausen, jfr . Larsen, Rådsarkistokrati II, 180-81. 
352 Bircherod, Monumenta og Resen, Fyn har afvi-
gende gengivelser af stenens tekst. Bircherod nr. 
LXIV nævner j o m f r u Margrete N o r b y som stenens 
donator, mens Resen angiver søsteren, Maren N o r b y 
som den, der bekostede stenen i 1619. Maren N o r b y 
lagde samme år stenen over sin søster Margrete, 
†1617, j f r . ndf. 

353 Jfr. vedr. dette symbol på genfødsel og nyt liv ef-
ter døden Henkel og Schöne (note 233) sp. 324f. og 
1000. Desuden Honnens de Lichtenberg (note 197) 
136f., der dog knytter symbolets anvendelse nøje til 
Tycho Brahe og hans kreds. 
354 Det er uvist, hvad dette motiv hentyder til. Som 
allegorisk tema ses den brudte pil som attribut til Hå -
bet og kunne dermed muligvis henvise til de bristede 
forhåbninger ved den unge mands tidlige død, j f r . 
vedr. motivet Henkel og Schöne (note 233), 1557f. 
355 Larsen, Rådsaristokrati II, 77. 
356 Bircherod, Monumenta (KglBibl. NyKglSaml 
4646, 4°) anfører navnet som »Mathis Diricksen«. 
357 Bemærkelsesværdigt nok nævnes ikke Wolfs to 
øvrige hustruer, Anna Pedersdatter († o. 1616) og 
Anna Ernstsdatter (†1647, datter af Ernst Elver og 
Hilleborg Lauritsdatter). 
358 Resen, Fyn 103 angiver den senantikke forfatter 
Prudentius (†405 e. Kr.) som versets ophavsmand, og 
Bloch 284 tilføjer dets oprindelse fra værket Cathemer. 
Hypno. (Cathemerinon) 10, 53-56. 
359 Anders Rasmussen var 1° g .m. Anne Olufsdatter, 
†før 1620, muligvis 1618, jfr . Larsen, Rådsaristokrati 
II, 143. 
360 Resen, Fyn 111 har årstallet 1649 efter personalia. 
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361 LAFyn. Odense magistratsark. Rådstuebog 1640, 29. 
jan. Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 116. 
362 Aldersangivelsen på Alhed Kerchhoff s temmer 
ikke med mandtalslisten for 1672, hvor hun opgives 
til at være 58 år, j f r . Larsen, Rådsaristokrati II, 228. 
Alhed Kerchhoff var 2° g .m. Jørgen Barchhausen. 
363 Jens Bircherods dagbøger (udg. Molbech, note 8) 130 
med beskrivelse af, hvordan billedhuggeren i hans 
egen og flere andres nærværelse og påsyn gjorde an-
fang til at udhugge den indskrift på hans oldefaders 
og oldemoders gravsten, som hans kære fader havde 
gjort og forfattet. Indkøbet af stenen er registreret 19. 
(29.) maj, arbejdets påbegyndelse 20. (30).juni og 
dettes afslutning 13. (23.) august 1670. 
364 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads breve, 1785 
med fyldigt materiale vedrørende indtægter og ud-
gifter i forbindelse med frøken Ernsts død og begra-
velse, jfr . vedr. ligstenen bilag nr. 2, 6, 25 og 27. 

N O T E R TIL 
E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 

G R A V K A P E L L E R 
365 Om Henning Valkendorf og hans nærmeste fami-
lie, j f r . J. Schurmann, »Valckendorferne paa Kling-
strup, deres Donationer og Stiftelser«, FySaml 9, 
1884, 30-70 og Åge Fasmer Blomberg, »Valkendor-
ferne på Klingstrup«, FyÅrb 1985, 92-120. 
366 Indført i t ingbogen 13. maj 1678. Jfr. LAFyn. 
Odense byfogedark. Tingbøger 1676-78, fol. 311f. og 
RA. DaKanc C10. Fynske og smålandske registre, s. 
676, 22. sept. 1677. 
367 Jfr. også Mackeprang og Wad (note 172) 509f. Skø-
det (note 366) anfører »hustru«, hvilket - som be-
mærket af ovennævnte, 510, note 1 - antagelig er en 
fejlskrivning for »hustruer«, idet både Karen Brahe 
og Anne Barnekow på det t idspunkt hvilede i kapel-
let. 
368 Jfr. note 366 og LAFyn. Odense magistratsark. Råd-
stueprot. , 1675-80, fol. 199 (4. dec. 1678). 
369 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Diverse dokumenter . 1619-
1826. 
370 Damgaard, »Restaurationen« 143; LAFyn. Kirke-
insp.ark. Indkomne sager, korrespondance af 
26. marts 1861, 12. marts 1873 og 6. marts 1875. 
371 Engelstoft (note 154) 324. 
372 Engelstoft (note 154) 309ff. 
373 Rasmussen 1934 (note 54) 23f. I krypten nævnes 
også tre andre kister, hvoraf dog kun specificeres to, 
nemlig »Sophie Elisabeths kiste« (jfr. s. 744) og »Erik 
Klippings døtres kiste« (s. 715). 
374 Rapport om epitafiernes tilstand i Valkendorfs og Ah-
lefeldts kapel ved Ebbe Lehn Petersens tegnestue, 
21. maj 1996. 
375 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I forbindelse med 

Fig. 798. Kistelåg fra kiste nr. 6 for Margrethe Blome 
(†1679) (s. 842). Henrik Wichmann fot. 1996. - Detail 
of coffin no. 6 for Margrethe Blome (†1679). 

istandsættelsen betakes »Wegner Mahler« (Caspar 
Frederik Wegener) 15 rdl. for arbejde på kapellet, vel 
også for stafferingen af ovennævnte indskrift. 
376 Francis Beckett, »Caspar Fincke«, Tidsskrift for In-
dustri XIV, 1913, 33-49. Jfr. også Sophie Breum, 
»Danmarks ypperste Kunstsmed og hans Værker paa 
Fyn«, ÅrbOdense og Assens I, 1913, 121-27. 
377 V. Thorlacius-Ussing, Billedhuggeren Thomas Quel-
linus, Kbh. 1926, 53f. 
378 Jfr. Thorlacius-Ussing (note 377) 56. Denne peger 
på den slående lighed med Famafiguren på epitafiet 
over biskop Ambrosius Capello, Antwerpens d o m -
kirke, udfør t o. 1676 og tilskrevet Thomas Quelli-
nus ' far, Artus Quellinus den yngre eller Hendrick-
Frans Verbruggen. Den sarkofaglignende sokkel med 
den rillede vulst findes smst. samt på epitafierne over 
Hans Friis (1691, Hørning k., Sønderhald hrd. , Ran-
ders a.) og Thomas Kingo (1702, Fraugde k., Åsum 
hrd. , Odense a.). Sidstnævnte har vasekronet bag-
klædning og portrætmedaljon med dobbeltbillede, 
nært beslægtet med Vittinghofs. Trofæer er hyppigt 
anvendt, således på epitafierne over Hans Schack 
(1687, Trinitatis kirke, København), Hans Friis og 
Cor t Adeler (o. 1693, Vor Frue kirke smst.) samt 
Moritz Har tmann (o. 1696, Heiligenhafen). Minervas 
skikkelse har navnlig lighed med den, der ses på det 
Marselis-Rodstenske epitafium (1702-04, Århus 
domkirke, her antagelig i betydningen »den militære 
klogskab«), men genfindes også på gravmælerne 
over Jørgen Skeel (o. 1699, Auning k., Randers a.; 
som i Odense kombineret med Fama), Marcus Gøye 
(1700, Herlufsholm k., Sorø a.; med Justitia), Joh. 
H u g o von Lente (e. 1704, domkirken i Lübeck; med 
Justitia) og A. Winckler (e. 1707, Mariekirken, Lü-
beck). Fama genfindes ligeledes hyppigt , således bl.a. 
på monumente rne i Auning, Herlufsholm og Marie-
kirken i Lübeck (Hartwich von Stitzen). 
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Fig. 799. Detalje af låg fra kiste nr. 9 for Eleonora 
Maria Sehested (s. 843). Henrik Wichmann fot. 1996. 
- Detail of lid from coffin no. 9 for Eleonora Maria Sehe-
sted. 

379 LAFyn. Provsteark. Synsforretninger over kirker 
og præstegårde i Odense købstad 1818-35. 
380 Jfr. rgsk. i LAFyn. Kirkeinsp.ark. og Stiftsøvr.ark. I 
samme forbindelse afregnede August Behrends for en 
tegning af epitafiet. Muligvis var det denne, som da 
må være af ældre dato, hvorefter fotografiet (fig. 694) 
blev udført . Tegningen synes dog ikke bevaret. 
381 En omfat tende istandsættelse skønnedes ved 
denne lejlighed ikke nødvendig, bortset fra en im-
prægnering af træværket og en fastgørelse af ned-
faldne eller nedtagne marmordele , j f r . Rapport (note 
374) 8. 
382 Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 5. 
383 Dødsfaldet er ikke registreret i Hans Mikkelsens 
dagbøger (note 8), der dog har en lakune fra 10. aug. 
1627 og året ud (jfr. s. 21). Schurmann (note 365) 54, 
angiver sønnens navn som Jørgen, omtaler ham som 
næstældst (efter Chris topher Valkendorf, *1618 eller 
1619) og alderen som to år. Engelstoft (note 154) 317 
note 2 angiver navnet Iver og dødsåret 1627; DaAd 
Årb XI,2, 1928, 237 har navnet Jørgen, men placerer 
dog sønnen som den tredje i søskenderækken efter 
Axel (*1616) og Christopher (*1621(!)), men før 
Henning (*1628). 
384 Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 162. 
385 Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 723. 
386 Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 727. 
387 Jfr. Kirkebøger (note 9); om ligfærden, jfr . Jens Bir-
cherods dagbøger (udg. Molbech) (note 8) 132. 
388 Jfr. også Engelstoft (note 154) 317 note 2. 
389 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Preben Brahe betalte 
for svogerens lig, som stod otte måneder i kapellet. 
390 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 18. sept. 1696 be-
talte baron Brockdorff (vel Schack Brockdorff , Eleo-

nora Maria Sehesteds svigersøn) for at åbne begravel-
sen. 
391 Jfr. DaAdÅrb XII,2, 1934, 56. Rantzau ejede ho-
vedgården Asdal, hvortil Horne kirke hørte. 
392 Jfr. Indberetning 1905 (note 172). Korset fandtes 
løstliggende andetsteds, men passede til aftryk på lå-
get. 
393 Englene svarer ganske nøje til de i 1627 udfør te 
beslag, her dog af drevet sølv, på Frederik Christians 
kiste, søn af Christian IV og Kirsten M u n k (DK 
KbhAmt 1903), udfør t af guldsmed Matthias Clausen 
i København, jfr . RA. Rtk. Rentemestergsk., regning 
af 28. sept. 1628. 
394 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kirkeprot. 
395 Iflg. Indberetning 1905 (note 172) var lågets læder-
betræk, der bestod af to dele, faldet af, ligesom silke-
agramanerne tillige med sorte silkefrynser fandtes 
ved siden af kisten. 
396 Som anført i Indberetning 1905 (note 172) viste læ-
deret intet aftryk af kant- eller hjørnebeslag. 
397 Valkendorfs mødrene slægtsvåben fandtes 1905 
liggende løst på gulvet. Det fædrene, der endnu regi-
streredes 1844 (Mumme 303), manglede 1905, men er-
hvervedes 1908 af NM fra en privat opkøber og over-
droges til kirken, j f r . korrespondance i N M . Top. ark. 
398 Pladen fandtes 1905 henlagt på sakristiloftet. 
399 Mumme 304 omtaler intet læderbetræk, men be-
skriver alene kisten som en stor trækiste. »Beretning 
(...) om en Undersøgelse« (note 168) 169 anfører dog, 
at kisten var betrukket med læder, hvilket - som også 
antaget i Indberetning 1905 (note 172) - i lighed med 
hankene kunne være påsat efter undersøgelsen 1847. 
Båndbesætningen fornyedes 1875, se ndf. 
400 Jfr. »Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 168) 
169f., Indberetning 1905 (note 172) (Mackeprang, kiste 
nr. 12) og Mackeprang og Wad (note 172) 506f. 
401 Anne Brockenhuus døde kort før sin 83-års fød-
selsdag. 
402 Sammenbindingen af benene kan i første række 
have været praktisk motiveret. Det skal dog nævnes, 
at traditionen med at binde afdødes ben eller fødder 
sammen også kendes i folketroen som et middel m o d 
gengangeri, j f r . Bøggild Johannsen (note 178) 50. 
403 Engelstoft (note 154) 309. 
404 Engelstoft (note 154) 324 note 2. 
405 Telegram af 9. okt. 1905. I N M . Top. ark. 
406 Våbenets hjelmklæde er nært beslægtet med ind-
skriftpladens ornamentale indramning på denne ki-
ste. 
407 I Indberetning 1905 (note 172) konstateredes det, at 
kistepladen, der af Mumme 302 var nævnt på kisten, 
da fandtes på sakristiloftet. 
408 »Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 168) 167f. 
Jfr. også Indberetning 1905 (note 172) (Mackeprang, 
kiste nr. 7). 
409 I skifteprotokollen angives navnet som Lene 
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Hansdatter Læssøe, j f r . venlig meddelelse fra Hans 
Chr. Johansen, Odense Universitet. 
410 Kistepladerne er 1995-96 forgæves eftersøgt i 
Møntergårdens (endnu ikke færdigordnede) samling 
af kisteplader. 
411 Højden er ikke angivet, j f r . Indberetning 1905 (note 
172). 
412 Mumme synes at anvende betegnelserne højre og 
venstre i flæng både som en heraldisk og en visuel 
stedbetegnelse, j f r . 302-03, hvor der henvises til den 
heraldiske placering, og 304 med den omtalte karak-
teristik, hvor Gøyevåbenets tre muslingeskaller o m -
tales i en skrå række fra højre hjørne, dvs. som en 
visuel placering. 
413 Mackeprang og Wad (note 172) 511. Biskop Hans 
Mikkelsen holdt ligprædikenen over Henning Val-
kendorf den ældre i Svindinge kirke (Svendborg a.) 
27. marts 1626, j f r . note 382, men det udelukker ikke, 
at han kan have faet sit blivende lejersted i domkirken 
i lighed med Henning Valkendorf den yngre og Anne 
Brockenhuus, for hvem biskop Laurids Jacobsen 
Hindsholm prædikede smst. , j f r . s. 385. 
414 Mackeprang og Wad (note 172) 511. Ganske vist rin-
gede domkirkens ligklokke ved Lene Gøyes ligfærd 
1621, men det er næppe noget afgørende bevis for 
hendes kistes senere tilstedeværelse her. H u n er heller 
ikke nævnt i det omtalte skøde. Antagelig blev Lene 
Gøye gravsat i Ulbølle kirke (Sallinge hrd. , Svend-
borg a.), hvor en gravsten med hendes mands, Jacob 
Hvides og hendes eget billede (men ikke hendes 
navn) findes (Jensen, Gravsten II, nr. 580). 
415 Sømmene fandtes endnu 1844 (jfr. Mumme 304) og 
1847, j f r . »Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 
168) 167. 
416 Indberetning 1905 (note 172) (Mackeprang, kiste 
nr. 4). 
417 Karen Valkendorfs alder synes ikke kendt. Ej hel-
ler vides det sikkert, hvorvidt hun var datter af Karen 
Brahe eller af Anne Barnekow. For den sidste an-
tagelse, j f r . Schurmann (note 365) 54. Også Engelstoft 
(note 154) 318 gættede på Karen som det mulige an-
det barn i kisten. 
418 »Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 168) 167. 
419 Faldet 23. okt. 1702 ved Lüttich, j f r . DaAdÅrb 77, 
1961, 5. 
420 Fundet er omtalt i Hempels Avis, j f r . Mumme 300 
samt i AnnOldk 1836-37, 168. 
421 Venligst meddelt af museumsinspektør Jørgen 
A.Jacobsen, Odense Bys Museer. 
422 Jfr. også Holger Jacobæus' Rejsebog (note 66) 32. 
423 Jfr. G. L. Wad, »Bidrag til Skildring af Thomas 
Kingo og hans Omgivelser«, FyFort IV 1924, 58-59. 
424 Kingo havde 1685 ladet afholde syn på den brøst-
fældige Latinskoles bygning og lod kort tid efter 
denne reparere på sin egen bekostning, selvom dette 
principielt var domkirkens ansvar, j f r . Odense Kate-

Fig. 800. Ahlefeldtvåbenet. Detalje af sarkofag for 
Hans Ahlefeldt (nr. 4) (s. 865). NE fot. 1988. - The 
Ahlefeldt coat of arms. Detail of the sarcophagus of Hans 
Ahlefeldt (no. 4). 

dralskoles Historie 98f. Til gengæld for den udlagte 
sum (187 rdl.) mod tog han begravelsesstedet, j f r . 
skøde af 14. okt. 1696, gengivet hos Wad (note 423) 
58f. Selve betalingen for overførslen af hans tre slægt-
ninges lig (se ndf.) er dateret allerede 21. marts 1693, 
omend først indført 1696-97, jfr . LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Hovedrgsk. 
425 Jfr. brev af 23. sept. 1697 til kirkeværgen, Hans 
Thomsen Flensborger; j f r . A. C. L. Heiberg, Thomas 
Kingo. Biskop i Fyen. En Levnedsbeskrivelse, Odense 
1852, 157. 
426 I et brev til Matthias Moth 23. sept. 1697 anførte 
Kingo, at han nu på andet år havde arbejdet på sagen, 
eftersom det var ham meget magtpåliggende at over-
tale generalinden til at lade den store kapital blive i 
landet »og især herudi Odense«, jfr . Heiberg (note 
425) 100. Vedr. den kgl. bevilling, j f r . RA. DaKanc D 
22. Fynske og smålandske registre, 1696, fol. 297. I 
fundatsen af 20. marts 1701 nævnes adkomster vedr. 
begravelsens erhvervelse af 14. okt. 1696, 9. dec. 1698 
og 22. nov. 1701, j f r . HofmFund V, 105. 
427 Det er ikke ganske klart, hvilken kirke der sigtedes 
til. Medlemmer af Ahlefeldtfamilien bisattes i sles-
vigske kirker, således S. Nikolaj i Eckernförde, hvor 
Hans Ahlefeldts halvbroder, Benedikt (Bendix) Ah-
lefeldt og antagelig også hans far og mor, Hans Ah-
lefeldt og Margrethe Buchwald hvilede, og S. N iko -
laj i Kiel, hvor halvbroderen Cai Ahlefeldt begrave-
des, j f r . L. Bobé, Slægten Ahlefeldts Historie V, Kbh. 
1897-1912, 104, 106. Måske havde Anna R u m o h r 
også tankerne henvendt på kirken i Kappeln, hvor 
hendes forældre og fædrene familie var begravet. 
428 RA. DaKanc C10. Fynske og smålandske registre 
1690-99, fol. 297. 
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429 Foruden Kingos begravelsessted synes Anna Ru-
mohr at have erhvervet et supplerende areal, j f r . Hei-
berg (note 425) 157. Om den endelige erhvervelse, j f r . 
RA. DaKanc D22. Fynske og smålandske registre 
1699, fol. 37f. og Kronens Skøder III, 307. Forhand-
lingerne omkr ing erhvervelsen kompliceredes i høj 
grad af Kingos anspændte forhold til Magistraten, j f r . 
Heiberg (note 425) 100f., 156ff. 

Det er ikke klart, hvem Anna Rumohrs bygmester 
var. Der sigtes næppe til Thomas Quellinus, der på 
dette t idspunkt havde fast bopæl og værksted i Kø-
benhavn. 
430 HofmFund V, 97-112. I forbindelse med fundatsens 
oprettelse måtte borgmester Peder Blanchenborg fo-
retage en rejse til København af syv ugers varighed 
ang. »Endelighed med Generalindens begraffuelse 
paa Glorup, dessen Fundatz og Skiöde, saa hun for 
hendes Begrafuilse funderer til Kircken en temmelig 
god Capitall«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
431 Thorlacius-Ussing (note 377) 80 og 160 oplyser, at 
der efteråret 1702 foretoges større istandsættelser af 
bygningen over kapellet, og henviser til »Sct. Knuds 
Kirkes Regnskab 1702-03, fol. 26 og 36-37«. Oplys-
ningen har dog ikke kunnet verificeres i LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Hovedrgsk. eller i Rgsk. for de relevante 
år. Heri er kun anført generelle oplysninger om ud-
gifter til diverse arbejder i kirken samt den ndf. an-
givne post om udgifter vedr. opfyldning af et be-
gravelsessted ved (forf. 's udhævning) Glorupbegra-
velsen. Muligvis refereres der her til en begravelse 
vest herfor, j f r . †begravelse nr. II,2-3. 
432 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1765 omtaler udgifter 
til marmorer ing af mure og hvælvinger »som tilfor-
ren«. En nyopmaling gennemførtes 1833, jfr . Stifts-
øvr.ark. Rgsk. 
433 Bobé (note 427) 114 nævner dog beløbet 60.000 
rdl., hvilket af Thorlacius-Ussing (note 377), 84 afvises 
som alt for bekosteligt. En mere sandsynlig pris an-
slås til 10-12.000 rdl. 
434 En rest af denne staffering er synlig på vestsiden af 
spærremurens nordlige del. 
435 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Fra denne istandsæt-
telse hidrører cementmørtel på murkronen samt ce-
mentpuds med indridset skiftegang på den østvendte 
side. 
436 Vedr. en redegørelse for materialer, j f r . Rapport 
(note 374) 15. 
437 Fragmenterne af indskriften, der er udhugget i 
velformede versaler, omfat ter både i syd og nord ni 
linjer (»R(?)T/ A(?)/ B(?)M/ ACT/ E (R?)O/ N:?/ 
?TR/DE/I« og »IN/ O B / C X / M A N D / H IN/ 
AVG(?)/ V(?)M / /D(?)«). At d ø m m e efter de få gen-
kendelige ord [vel]act (syd, fjerde linje) og mand 
(nord, f jerde linje) er stenens venstre del placeret i 
syd, den højre i nord. Endvidere ses ordet: avg[ust]. 
Det er påfaldende, at disse ord genfindes på sidste del 

af den forsvundne gravsten over biskop Jacob M a d -
sen og hans familie, der iflg. Jacob Bircherod blev 
omhugget på Thomas Kingos initiativ (†gravsten nr. 
39). Endvidere kunne man muligvis tolke f ragmen-
terne fra første linje som »[ma]rt[i M[DCXXVI]« , 
anden linje som »a[c]ob« (uddrag af stenens 
»Olve Jacobsen«), tredje linje som »[novem]b. 
M[D]CX[XX]« , fjerde linje som nævnt »[vel]act 
mand« (jfr. stenens »erlig och velact mand Peder Ja-
cobsen«), femte linje muligvis som »[borge]r o[c]h 
in[dvaaner]«, (jfr. stenens »borger och indvaaner vdi 
Othense«), sjette linje som »[de]n(?) [VIII] avg[vsti 
MDCLI]«, syvende linje som »[hv]str[v?] M[aren 
Andersdatter]«, ottende linje som »[dø]de [de]« og 
niende som »[siælene ere i g]ud[s hånd ...]«. Der er 
dog det væsentlige forbehold, at de pågældende ord i 
de to ældste afskrifter fra Bircherod, Monumenta 
(NyKglSaml 4646, 4° og Thottske saml 1426, fol.) ikke 
optræder nøjagtigt på en lodret linje over hinanden i 
de relevante linjer j f r . fig. 801-02. 

Fig. 801. Fragment af gravsten, muligvis for Jacob 
Madsen (†1606, †gravsten nr. 39), genanvendt på ar-
kitrav af indgangsportal ved Ahlefeldts kapel (s. 821, 
851). Ebbe Lehn Petersen fot. 1996. - Fragment of 
tombstone, possibly that of Jacob Madsen (†1606, †tomb-
stone no. 39), reused in the architrave of the portal into the 
Ahlefeldt chapel. 
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Fig. 802. †Gravsten nr. 39, o. 1606, over biskop Jacob 
Madsen Vejle (†1606) og hustruen Karen Baggesdat-
ter (†1615) samt børn og svigerbørn (s. 821). Efter 
Bircherod, Monumenta nr. XXXIV. - †Tombstone no. 
39, c. 1606, of Bishop Jacob Madsen Vejle (†1606) and his 
wife Karen Baggesdatter (†1615), as well as their children 
and spouses. 

438 Den bageste halvdel af kuglerne synes tilføjet efter 
fjernelsen af den øvre del af muren bag monumente t , 
j fr . ndf. 
439 T o m m e stifter i vægstykket på begge sider af por-
talåbningen viser, at her tidligere var opsat 2x10 vå-
benpar. 
440 De seks af alliancevåbnerne på hver side af portal-
åbningen er indbyrdes sammenbundne af blybånd. 
Uden for dette system står det øverste samt de to 
nederste par i hver side, der dels er indbyrdes for-
bundet med malede bånd, dels for de sidstnævntes 
vedkommende er hugget af mere rødf lammet sten 
(alabast?), svarende til to dobbeltvåben, opsat på ho-
vedgesimsen og flankerende indskrifttavlen (Rant-
zau/Brogtorf(Brockdorff) og Rumur/Sestet (Ru-
mohr/Sehested)). Dette turde angive, at disse våbe-
ner oprindelig har haft en anden placering. 

En indgående heraldisk analyse falder uden for 
DK's rammer. D o g skal det bemærkes, at våbnerne 
med deres nuværende placering synes at være anbragt 
uden nogen egentlig logik. Således er det påfaldende, 
at R u m o h r - og Buchwaldvåbenet, Anna Rumohrs 
fædrene og Hans Ahlefeldts mødrene våbener, er sær-
ligt f remhævede som cnkeltskjolde flankerende por-
talens slutsten. Våbenskjolde for forældrene til Hans 
Ahlefeldt, Catharine Sehested og Anna R u m o h r er 
placerede hhv. til højre for portalen som nr. 4 og 5 fra 
oven (Ahlefeldt/Buchwald, Sehested/Ahlefeldt) samt 

på topstykkets højre halvdel som det øverste (Ru-
mohr /Brockdorf f ) . Mht . de seks par af bedsteforæl-
drenes våbener ses kun to, Hans Ahlefeldts farfor-
ældre (Ahlefeldt/Rantzau) i venstre række som nr. 8 
fra oven og Catharine Sehesteds morforældres (Ah-
lefeldt/Reventlow) i topstykkets venstre halvdel, an-
den række nærmest skrifttavlen. I olde- og tipolde-
forældrenes rækker synes ligeledes flere udeladt, men 
en præcis redegørelse herfor vanskeliggøres dog ge-
nerelt af, at kombinat ionen af skjolde i de viste allian-
cevåbner kan være identisk inden for forskellige ge-
nerationer i samme familie eller inden for to forskel-
lige familier. Det dobbelte Ahlefeldtvåben kan såle-
des hentyde til både Hans Ahlefeldts oldeforældre 
(FFF/FFM) og hans tipoldeforældre (FFMF/FFMM) 
og til Catharine Sehesteds oldeforældre på mødrene 
side (MFF/MFM). 
441 Jfr. Rapport (note 374) 16f. 
442 Thorlacius-Ussing (note 377) 132-34 antager, at sig-
naturen HH refererer til klejnsmeden Hans Hansen, 
virksom i Odense -1699-1707-. Signaturen kunne 
også tolkes som en henvisning til Hans Hermansen, 
klejnsmedemester 29. juni 1699, og virksom i Odense 
i ganske samme år, j f r . således LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 1702 og Rgsk. for Vor Frue kirke. En beslæg-
tet, omend senere gitterlåge findes endvidere i 
Haarby kirke (Båg hrd. , Odense a.) ved gravkapel 
for familien Trampe. Lågen, der bærer spej lmono-
grammer for Conrad, greve af Trampe (†1735) og 
hans to døtre, har på låsen signaturen(?): »HNS 
KLOK Mr«, ligeledes en henvisning til ovennævnte, 
der da også udfør te klokkestøberarbejde(?). 
443 Jfr. også †smedejernsgitter ved Marselis' kapel i 
Århus domkirke, et tofløjet ståltrådsgitter i je rn-
ramme, der nåede fra gulvet til hvælvingen. 
444 Jfr. håndværkerinitialer på portalens nordvendte 
sokkel: »HM (sammenskrevet): I .D. W.D. A.W.« 
over »Hiort 1764« og »I CL(sammenskrevet)H 
1764«. 
445 Antagelig i denne forbindelse tilføjedes de øverste 
kuglehalvdele til topstykkets flammekugler. 
446 Jfr. også blyantskrevne navnetræk i den nordlige 
segmentbue, bl.a. »L. Hansen maler 1872«, »Knud 
Ville« og »A.P. Nielsen stenhugger«, »1886«, samt 
»G. Clausen 20/8 1901«. 
447 Vedr. epitafiets materialer, j f r . Rapport (note 374) 
15f. 
448 Om datidens anvendelse af betegnelsen »alter« i 
forbindelse med gravmæler, j f r . Kryger (note 234) 
70f. 
449 En samtidig, nært beslægtet buste, forestillende 
hertuginde Christina af Sachsen-Weissenfels, findes i 
kapellet for hertug August Friederich, domkirken i 
Lübeck, j f r . også Thorlacius-Ussing (note 377) 79f. 
430 Dietrich Ellger, Die Kunstdenkmäler der Stadt 
Schleswig 2. Der Dom und der ehemalige Dombezirk, 

Danmarks Kirker, Odense 61 
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Fig. 803. Maskehoved. Detalje af smedejernsholder 
under Hans Ahlefeldts rustning (s. 866). NE fot. 
1988. - Mask. Detail of wrought-iron holder below Hans 
Ahlefeldt's armour. 

(Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein 
10), München-Berl in 1966, 550 f remhæver begravel-
seskapellet for Carl von Arenstorf, Slesvig domkir -
kes nordøstre fag (indrettet 1677-78) som det umid-
delbare forbillede for Ahlefeldts kapel i Odense. Her 
er kapellets hovedudsmykning dog indgangsportalen 
(med gitterport), der tilskrives en ikke navngiven 
mester inden for Quellinuskredsen (»Meister des 
Arenstorfschen Gruftportales«), mens selve epitafiet 
er udformet som et enkelt våbenepitafium. Om ki-
sterne i von Arenstorfs krypt og deres sammenhæng 
med de Ahlefeldtske kister, se også ndf. 
451 Om temaet Tiden og Døden og om døren som 
skranke mellem det denne- og det hinsidige liv, j f r . 
især Carsten Bach-Nielsen, »Der Bildhauer Thomas 
Quellin und das Hochbarock im Norden«, Analecta 
Romana, Instituti Danici XIV, R o m 1985, specielt 
182-83. Ahlefeldts kapel karakteriseres her som det 
monument , hvor disse elementer er udfoldet på den 
mest virtuose måde inden for Quellinus' hjemlige 
produktion. I kapelportalen og gravmælet for Johan 
H u g o von Lente, domkirken i Lübeck er temaerne 
herfra videreudviklet. Om Quellinus' gravmæler, jfr . 
også Bøggild Johannsen og Johannsen 1993 (note 15) 
208-12. 

En provinsiel efterligning af epitafiet er m o n u m e n -
tet over Anne Beate Valkendorf (†1720) og hendes to 
ægtemænd, Knud U r n e (†1705) og Erik Skeel (†1729) 
i Tved kirke (Sunds hrd. , Svendborg a.). 
452 Maanedlige Relationer, Kbh. 1695, 971. Liget blev 
overført om aftenen »ved en høyanseelig Comitat« 
fra familiens residens Ved Stranden, (Gl. Fortun kal-
det), der til anledningen var smykket med en pyra-
mide, besat med lamper og lygter. 

453 »Dåsernes« bund er dækket af en løs plade, således 
at de muligvis også har fungeret ved en form for ud-
luftning fra kistens indre. 
454 På Christian Ahlefeldts kiste er i syd (hovedenden) 
vist Ahlefeldtvåbenet; på den østvendte langside, be-
gyndende i syd våbener for: Hans Ahlefeldt (far), 
Hans Ahlefeldt og Margrethe Buchwald (farfar og 
-mor) , Frederik Ahlefeldt og Cathrine Rantzau (far-
fars far og mor), Hans Buchwald og Abel von der 
Wisch (farmors far og mor) og Hans Ahlefeldt med 
Dorothea Ahlefeldt (farfars farfar og farmor), i nord 
Anna R u m o h r (mor), Henrik R u m o h r og Ida Brock-
dorff (morfar og -mor) , Cai R u m o h r og Elisabeth 
Rantzau (morfars far og mor), Ditlev Brockdorff og 
Margrethe Blome (mormors far og mor) samt As-
mus R u m o h r og Margrethe Rantzau (morfars farfar 
og farmor). 
455 De to dyder er byttet om på begge kisters venstre 
side (den østvendte på Christian Ahlefeldts kiste, den 
sydvendte på Anna Rumohrs) . 
456 På den østvendte side står Enighed dog som nr. 4, 
mens Klogskab mangler. Som anført ndf. og note 
459 er fire af dyderne identiske med tilsvarende, der 
samtidig er betegnede, på sarkofagen for rigsgreve 
Christian Rantzau (»Vorsichtichkeidt« (dvs. Klog-
skab, Prudentia), »Die Einichkeidt«, »Die Gerech-
tichkeidt« og »Die Stercke«). 
457 Motivet er frit udfør t efter Hieronymus Wierix, 
j f r . Christie, Ikonografi II, 122. 
458 Begravelsesforordningerne (jfr. note 180) forbød 
mere eller mindre eksplicit brugen af metalsarkofager 
for adelige, omend praksis i he r tugdømmerne eller 
nabolandet Sverige var mere liberal. Jfr. også T. Tro-
els-Lund, Dagligt Liv i Norden 7 (6. udg.), Kbh. 1969 
339-45. Frederik Ill's †kobberkiste, leveret 1670 af 
guldsmeden Ferdinand Küblich, og 1686 eller 1687 
erstattet af kobberkisterne efter Lambert van Havens 
udkast for Frederik III og Sophie Amalie (DK 
KbhAmt 1870f.), kan have været mønsterdannende 
for adelens brug af denne type kister. 
4d9 De grundlæggende redegørelser for disse kister og 
for 1600'ernes adelige begravelsesceremoniel i her-
tugdømmerne repræsenteres af Rudolf Zöllners ar-
tikler, »Stein- und Metallsärge schleswig-holsteini-
scher Adliger in der St.-Jürgen-Kirche zu Gettorf«, 
Nordelbingen 43, 1974, 180-215; »Der "Silber"-Sarg 
und das Leichenbegängnis des Reichsgrafen Christian 
zu Rantzau, Herr auf Breitenburg (1614-63) I—II«, 
Nordelbingen 45, 1976, 67-108 og 46, 1977, 95-126 
(jfr. også note 20); »Zur Stilgeschichte des kupfernen 
Adelssarges in den Herzogtümern von 1620-70«, 
Nordelbingen 51, 1982, 40-75. Kun en mindre del af de 
relevante paralleller til Ahlefeldtsarkofagerne er imid-
lertid beskrevet eller afbildet, og en nærmere rede-
gørelse for de præcise forbindelser ligger derfor uden 
for rammerne af nærværende redegørelse. 
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460 Vedr. tilskrivningen af Ahlefeldternes sarkofager 
til guldsmede fra Preetz, jfr . Zöllner 1976 (note 459) 
98f., der også f remhæver Anna Rumohrs særlige for-
bindelse hertil, idet hendes søster Magdalene var gift 
med klosterstiftelsens forstander, Wulf Blome. Jo-
chim Reses egen virksomhed kendes dog kun f rem til 
1675. Beslægtede sarkofager udførtes i slutningen af 
århundredet af Preetzerguldsmedene Berendt Kroger 
og Peter Johannsen. Zöllner 1976 (note 459) 84f. og 
103 note 56-57 omtaler i alt 16 eksempler, dog ikke 
specificerede, på anvendelsen af evangelistmedaljoner 
i Slesvig-Holsten og Danmark; endvidere syv eksem-
pler (foruden rigsgrevens kiste) på udnyttelsen af dy-
defigurerne, 1689 udvidet med tre dyder, som også 
ses i Odense: Håb, Tålmod og Kærlighed (kiste for 
rigsgrevinde Catharina Hedwig Rantzau, f. Brock-
dorff, S. Laurentius, Itzehoe). 
461 Om Slesvig, j f r . Ellger (note 450) 551f. (Carl von 
Arenstof, †1676), 567 (Christina von Kielmannseck, 
†1684), 571 (Anna Margareta von Rewent low, †1678) 
604 (kiste, antagelig for Hartvig Schack, †1692) og 
605 (anonym kvindekiste). Om Itzehoe (kiste for D o -
rothea Benedicte Rantzau, †1696) og Lütjenburg (ki-
ste for Dorothea Rantzau, †1697), j f r . Zöllner 1976 
(note 459) 107 note 116. 
462 Jfr. herom Anette Kruse, Susanne Petersen og Bo-
dil Taarnskov, »De Hahnske barokkister«, NMArb 
1988, 65-75. 
463 På Anna Rumohrs kiste ses på den sydvendte side, 
begyndende i vest våbener for: Henrik R u m o h r (far), 
Cai R u m o h r og Elisabeth Rantzau (farfar og -mor) , 
Asmus R u m o h r og Margrethe Rantzau (farfars far og 
mor), O t to Rantzau og Dorothea Buchwald (farmors 
far og mor) samt Henning R u m o h r og Eibe Sehested 
(farfars farfar og farmor); på den nordvendte side, 
begyndende i vest er Ida Brockdorff (mor), Ditlev 
Brockdorff og Margrethe Blome (morfar og m o r -
mor), Henrik Brockdorff og Magdalene von der 
Wisch (morfars far og mor), Didrik Blome og Elisa-
beth Rantzau (mormors far og mor) samt Ditlev 
Brockdorff og Margrethe Rantzau (morfars farfar og 
farmor). 
464 Monogrammet er sammensat af to sammenslyn-
gede A'er, flankeret af et I eller T(?) og et R. 
465 Beslægtede sarkofager, ligeledes med korsprydet 
låg og våbensmykkede sider, antagelig udfør t af sam-
me, findes i Lentes kapel (Christian Lente), S. Petri 
kirke (DK KbhBy 1, 379), i Niels Benzons kapel, 
Holmens kirke DK KbhBy 2, 249) og i Slesvig d o m -
kirke, Rewent lows kapel, jfr . Ellger (note 450) 572-
74. 
466 Om det fyrstelige og adelige begravelsesceremo-
niel i 1600'erne, herunder anvendelsen af faner og af 
begravelsesrustning som iklædning af »kyrridsrytte-
ren«, j f r . Ada Bruhn, »Vincents Joachim Hahns be-
gravelsesrustning «, ÅrbNordOldk 1945, 46-73; Zöll-

Fig. 804. Hjelm med opslået visir. Detalje af kyrassér-
rustning for Hans Ahlefeldt, o. 1660 (s. 866). NE fot. 
1988. - Helmet with visor raised. Detail of Hans Ahle-

feldt's armour, c. 1660. 

ner 1977 (note 459) 95-126, Bøggild Johannsen (note 
178) 57f. og Jens Vellev, »Kongegraven i Viborg - og 
noget om Domkirkens begravelsesharnisk«, MIV 15, 
1989, 95-118, specielt 107ff. Nære paralleller til Hans 
Ahlefeldts faner er Niels Juels (i nyere tid rekonstru-
erede) 20 faner i Holmens kirke (DK KbhBy 2, 145f.), 
omfat tende blodfane, frydefane, sørgefane og sørge-
standart (i DK betegnet navnefane), sidstnævnte med 
Niels Juels navnetræk, foruden 16 anefaner. Jfr. også 
de bevarede gravfaner (blodfane, sørgefane og sør-
gestandart eller våbenfane) for O v e Skade, †1660 
(DK KbhAmt 2145). Jfr. endvidere f ragment af fane 
for Anders Bille (†1657) Hårby kirke, Båg hrd. , 
Odense a. 
467 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirkens in-
ventar; indb. 1982 og 7. febr. 1986 af Else Øster-
gaard, N M . 
468 Halskraven mangler; desuden er akselstykkerne 
pånittet rygpladen. 
469 Vedr. beskrivelsen af rustningen og dens datering, 
j f r . rapport af 30. okt. 1996 i NM af museumsinspek-
tør Kay S. Nielsen, Tøjhusmuseet. Om en beslægtet 
begravelsesrustning, j f r . Vincents Hans ' rustning i 

61* 
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Roskilde domkirke, beskrevet af Bruhn (note 466) 
46ff. En begravelsesrustning, der dog er yngre og af 
mere simpel udformning, findes i Vindinge kirke 
(Svendborg a.), j f r . samme, 71f. 
470 Jfr. Wolfgang Heimbachs maleri af Frederik III, 
vist før slaget ved N y b o r g (o. 1659, Rosenborg). For 
denne henvisning takkes Kay S. Nielsen. 
471 På fig. 711 og 717 ses et løst draperi (herfra?) hen-
lagt over rustningens højre arm. 
472 Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 9. 
473 RA. DaKanc Bl60. Indlæg til registre og tegneiser 
samt henlagte sager. 
474 Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 20 (8. juli 1627), 
her dog noget misvisende nævnt som en sag »an-
gående åbningen af hendes begravelse«. Jfr. dog den 
latinske formuler ing »de fenestra sepulchri« (om be-
gravelsens vindue), der ikke efterlader nogen tvivl 
om sagens indhold, j f r . »Biskop Hans Mikkelsens 
Dagbog«, udg. provst Høyer Møller, FySaml 5, 
1871, 406. 
475 Således endnu 1684, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk., i forbindelse med hensættelsen af Anne Gøyes 
lig. 
476 I forbindelse med hensættelsen af bispinde Lod-
bergs lig, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
477 Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 724. 
Henrik Podebusks svoger, Henrik Gyldenstjerne 
(g.m. Lisbeth Podebusk), overtog umiddelbart efter 
Sidsel Høegs død hendes andel af herregården Fjelle-
bro, dog kun til 1649, da gården derefter samledes 
under Jørgen Brahes ejerskab; denne var gift med 
Anne Gyldenstjerne, en søster til Henrik Gylden-
stjerne (jfr. også s. 539ff.). H u n var selv gennem sin 
mor, Sophie Ulfstand beslægtet med Sidsel Høeg. 
Om familieforholdene, j f r . C. T. Engelstoft , »Bidrag 

Fig. 805. *Gravgitter fra Ebbe Munks †kapel (s. 868). 
Ældre fot. i N M . - *Lattice from Ebbe Munk's chapel. 

Fig. 806. Topgavl fra *gravgitter, o. 1627 fra Ebbe 
Munks †kapel (s. 868). HJ fot. 1996. - Top end of 
*grave screen, c. 1627, f rom Ebbe Munk ' s †chapel. 

til Personalhistorien af Mindesmærker i fyenske Kir-
ker IV«, FySaml 7, 1878, 28f. 
478 Ebbe Rosenkrantz til Bramstrup, der begravedes 
her (jfr. †kisteplade nr. 3), afhændede 1671 sit gods til 
Rudolph Abraham, friherre af Putbus, en søn af Hen-
rik Podebusk, j f r . ovf. Overtagelsen af kapellet kunne 
være foregået samtidig hermed, men intet sikkert vi-
des herom. 
479 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1765-66 og 1788-89. 
480 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, j f r . 2. jan. 
1792. Det f remgår dog ikke, om Moltke videresolgte 
begravelsen, da han 1795 afhændede sine fynske god-
ser til Ulrik Wilhelm de Roepstorff. 
481 LAFyn. Provsteark. Synsforretninger over kirker 
og præstegårde i Odense købstad, 1827-30; Stiftsøvr. 
ark. Rgsk. 1827; Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, 
27. juni 1828 og 9. juli 1830. 
482 Jfr. notriller i de tilstødende arkadesmykkede pa-
neler. Åbningernes højde har nøje svaret til åbnin-
gerne i den centrale dobbeltdør. 
483 Huller til fæstnelse af figuren og aftryk af dennes 
fodstykke ses endnu. 
484 De to sidegavle sås ikke ved DK's registrering af 
gitteret på N M ' s magasin i Ø r h o l m efteråret 1996. 
485 Den vandrette overligger bærer på undergesimsen 
adskillige indridsninger, bl.a. årstallet 1666. 
486 Jfr. brev fra kirkeværge F. W. Hey til konservator 
Steffensen 23. maj 1879 i N M . Top. ark. 
487 Det kunne have været nærliggende med f.eks. et 
Korsfæstelsesbillede som centrum for ægteparrets an-
dagt, jfr . bl.a. Hans Mikkelsens epitafium (nr. 7). 
488 Heraf synes de sidste fire våbener i de yderste bånd 
ikke udfyldt eller kun summarisk gengivet, j f r . her 
også Engelstoft (note 477) 30f. 
489 Dommedagsfremsti l l ingen har flere l ighedspunk-
ter med relieffet på storstykket af altertavlen i Svin-
dinge kirke (Svendborg a.), skænket 1620 af Henning 
Valkendorf den ældre, således Helvedgabet, flere af 
figurerne blandt de frelste og de fordømte samt i de 
helliges skare foroven (bl.a. bispefigur i øverste ven-
stre hjørne). De må bygge på et fælles forlæg. Dog 
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synes Chris toph Schwartz ' velkendte Dommedags -
scene efter Johan Sadeler også at have påvirket ud-
formningen af den centrale Dommedagsengel i Ebbe 
Munks epitafium, ligesom den samme detalje sam-
men med flere af de frelstes figurer herfra genfindes i 
altertavlen i Svindinge. 
490 I Topografia Otthiniensis er epitafiet angivet som 
placeret på den nordre side ved den østre ende og 
nedenfor var Hans Mikkelsens epitafium. Denne o m -
tale kunne både tolkes som en placering på nordre 
sideskibs øs tmur og på østenden af nordvæggen. Hos 
Mumme 246 og på Herholdts plan (fig. 563) svarer 
placeringen under alle omstændigheder til den nu-
værende. 
491 Venligst meddelt af Ebbe Lehn Petersen. 
492 Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 723. 
493 Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 724. 
494 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; 2 . juni 1684 betalte 
Preben Brahe til Hvedholm for svigerindens lig, der 
havde henstået i Sidsel Høegs begravelse i 17 måne-
der. 

N O T E R TIL 
E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 

B E G R A V E L S E R 
495 Jfr. G. L. Wad, »Indberetninger om Kjøbstæder-
ne«, FyFort IV, 1924, 411 med referat af indberet-
ningen i LAFyn. Odense amtsark. nr. 411. Allerede 
1777-78 opfyldte murermester H. Dahr forskellige 
begravelser, bl.a. en grav under orglet, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
496 Jfr. Synsforretninger (note 379). Jfr. også LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, 1818. 
497 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, brev af 
19. april 1852. Blandt de nedgravede var medlemmer 
af familierne Rosenkrantz, Fabritius og Nannestad. 
Overlevende medlemmer af den sidstnævnte familie 
var - ligesom slægtninge til familierne Ørbech, 
Holm, Mylius og Bloch - allerede 1846 blevet efter-
lyst gennem et avertissement for at opnå tilladelse til 
kisternes nedgravning, j f r . Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
498 Jfr. Damgaard, »Restaurationen« 129f. 
499 Det skal bemærkes, at der er en række afvigelser i 
nummerer ingen af de enkelte begravelser i denne li-
ste, sammenlignet med fortegnelserne fra 1758 og 
1777. 
500 En opmåling af r ummet svarer knapt til det an-
givne (2,10x3,60 m). 
501 Om von Dohnas død og begravelse, jfr . Bøggild 
Johannsen og Johannsen 1990 (note 199) 96f. 
502 KglBibl. GlKglSaml 2499, 4°. Fasciculus miscella-
no rum Ecclesiasticorum, læg b. 
503 LAFyn. Bispeark. Odense S. Knuds kirkes breve. 
504 Luja var g .m. Karen Landorph, datter af Knud 
Landorph og Birgitte Bircherod; efter gemalens død 
ægtede Karen Landorph Andreas von Bergen. 

Fig. 807. Kristus. Detalje af Ebbe Munks epitafium 
(fig. 740). Henrik Wichmann fot. 1995. - Christ. De-
tail of Ebbe Munk's wall monument (fig. 740). 

505 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Mumme 133. 
506 Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 714. 
507 Gravskrift indlagt i KglBibl. Langebeks excerpter 
67, 4°. 
508 Mumme 137 antog, at biskoppens forgænger, Ja-
cob Madsen Vejle, der iflg. Bloch skulle hvile i korets 
vestre side, ligeledes var begravet her. Efter alt at 
d ø m m e var dennes begravelse og gravsten dog i søn-
dre sideskib, i korets venstre side (set fra øst), se s. 
860. 
509 Begravelsen er ikke registreret i Kirkebøger (note 
9). 
510 Muligvis er det for denne eller en efterfølgende 
børnebegravelse, at Jørgen Hahne 1682-83 skyldte 
kirken betaling, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
511 3. marts 1683 betaltes for begravelsens åbning, 
uvist dog i hvilken anledning, jfr . LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Rgsk. 
512 Biskop Hans Mikkelsen holdt denne dag hans lig-
prædiken, jfr . Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 101. 
513 Om bevillingen til overførslen af liget, j f r . Larsen, 
Rådsaristokrati II, 216. Om åbningen af begravelsen 
28. febr. 1681, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; om 
nedsættelsen, j f r . Wad (note 346) 114. 
514 Jens Bircherods dagbøger (note 8) 118f. 
515 LAFyn. Kirkebøger og Kirkeinsp.ark. Rgsk. Begra-
velsen åbnedes uden betaling til kirken »eftersom in-
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530 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Iflg. brev af 18. febr. 
1742, indlagt i rgsk. for 1754, købte Dreyer Johan 
Hollenders begravelse; denne blev slået sammen med 
den nærved liggende begravelse for Henrik Folmer, 
afstået iht. bevis af 17. febr. 1742. Endelig anfører 
rgsk. 1742, at Dreyer 17. april d.å. køber Rasmus 
Farvers begravelse for 50 rdl. 

531 Jørgen Friis og hans hustru blev tilsyneladende 
ikke begravet i Odense, j f r . G. L. Wad, »Pasquiller«, 
FyFort II, 1916, 423. Søren Borring overtog sin - i 
øvrigt stærkt forgældede - svigerfaders gård i Ve-
stergade og kan derfor også have erhvervet sig den-
nes familiebegravelse, j f r . smst. 

532 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumente r vedr kirkens 
grund, bygning og inventar. 
533 Jfr. Holbergtidens Odense. En perspektivtegning og en 
vejviser fra 1761, udg. Finn Grandt-Nielsen, Odense 
1988, 21. 
534 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I den antagelig tilstø-
dende begravelse (IV,7) var begravet Anna Catharina 
von Proschewitz og Barbara Proschewitz, vel søstre 
til ritmesteren. 
535 Kirkebøger (note 9) 18. nov. 1666; endvidere LA. 
Fyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 1668-71 i forbindelse 
med nedsættelsen af Christen Hansens lille barn. 
Endvidere Rgsk. 1673 (27. juli), 1676 (9. jan.) , 1678 
(4. sept.), 1684 (15. juli) og 1685 (30. jan.) . 
536 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1685 (13. nov.). 
537 Mumme 264 anfører dog, at 46 kister 1753 over-
førtes til †begravelse nr. IV,2. 

538 Damgaard, »Restaurationen« 129. Disse kisteplader 
er dog kort omtalt her. 
539 K r i s t i n Carøe, Den danske Lægestand. Doktorer og 
Licentiater 1479-1788, Kbh. 1909, 88. 
540 Odense Adresse Contors Efterretninger 54, 1789. 
541 Jfr. Morskabslæsning for den danske Almue I, 1839 62. 
Antagelig er det den pudsige kombinat ion af navnet 
Muus med tilstedeværelsen af de to kattelig, der har 
givet anledning til denne identifikation. Vibeke 
Lund, g .m. biskop Christian Muus, døde først 
2. febr. 1755 og nedsattes i †begravelse nr. VII,3. 
542 HofmFund V, 96. 
543 Jens Bircherods dagbøger (note 8) 120. 
544 Bloch I,1, 101. 
545 Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 710. 
546 Trümper var katolik og begravedes derfor uden 
jordpåkastelse, j f r . Kirkebøger (note 9). Begravelsen er 
registreret både 26. jan. 1762 og 5. juni 1766. 
547 Odense bys historie 5, 32. 
548 Jfr. Holbergtidens Odense (note 533) 14. Samuel Joa-
chim Grube boede 1764 hos sin søn i Everdrup præ-
stegård (Bårse hrd. , Præstø a.) og kan være blevet 
begravet her. 
549 Hustruens navn kendes ej heller af Wad 1916 (note 
531) 440. 
550 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati I, 201. 

Fig. 808. Gravskrift fra formodet †kisteplade for 
Christian Henrik Luja (†1709) (s. 880). Efter Lange-
beks excerpter, KglBibl. - Epitaph of assumed †coffin 
plate for Christian Henrik Luja (†1709). 

gen middel og fo rmue fandtes«. 16. marts s.å. betalte 
Ludvig Stoud dog for at lade s tormklokken ringe 
over sin datters lig. De andre klokker ringede gratis, 
j f r . smst. 
516 Larsen, Rådsaristokrati I, 203. 
517 Nævn t endnu som levende 17. maj 1633, da pro-
fessor Svend Pedersen fik ekspektancebrev på en ti-
ende, hun var forlenet med, j f r . KancBrevb. 
518 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; 5. april 1680 bevilge-
des det dog rådmand Christen Westesen (midlerti-
digt?) at måtte nedsætte sin søns lig (vel Valdemar 
Christian Westesen, †1679) i Jens Madsens begravelse 
under koret. 
519 Jens Bircherods dagbøger (note 8) 132. 
520 HofmFund V, 118. 
521 Larsen, Rådsaristokrati I, 201 og II, 96. 
522 Knud Rickertsen Seeblad var søn af Rickert Knud-
sen Seeblad og Lisbeth Olufsdatter Bager, en søster 
til Niels Olufsen Bager. Forældrene havde dog lejer-
sted i Gråbrødre kirke, j f r . Bircherod, Monumenta nr. 
XLV (Gråbrødre kirke). 
523 Margrethe Nielsdatter Bager var ligesom Karen 
Nielsdatter Bager datter af Niels Olufsen Bager og 
Maren Knudsdatter Seeblad. 
524 Larsen, Rådsaristokrati II, 41f. 
525 Jens Bircherods dagbøger (note 8) 133. 
526 Larsen, Rådsaristokrati II, 63f. Hans Willumsen 
(dvs. arvingerne efter samme) testamenterede 1674 
en gård i Bederslev til kirken (til gengæld for be-
gravelsen?), j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
527 Iflg. kgl. resolution af 1. nov. 1671 kunne begra-
velsen udsættes så længe arvingerne ønskede, jfr . 
PersHistT VI,5, 1914, 153. 
528 Larsen, Rådsaristokrati I, 201 og II, 63f. 
529 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 67. 
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551 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens 
grund, bygning og inventar. 1681 fik Hiere Jespersen 
tilladelse til at begrave en søn i den hvælvede be-
gravelse i koret, men agtede da selv at bekoste en 
begravelse, måske denne. 
552 Et antal af Hiere Jespersens og Mette Jørgensdat-
ters børn begravedes hhv. 1667, 1672, 1674, 1678, 
1680 og 1681, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. , uvist 
dog hvor. 
553 Larsen, Rådsaristokrati I, 202. 
554 Erik Mule blev dog begravet på kirkegården, j f r . 
Kirkebøger (note 9) 1. febr. 1751. 
555 KglBibl. Kallske saml 130, fol., 271. Jfr. også Lar-
sen, Rådsaristokrati I, 201. 
556 Peder Pedersen Lerche blev begravet 1683 i sit 
gravsted i S. Nikolaj kirke, København (DK KbhBy 
1, 579). 
557 Laurids Knudsens hustru, Marine Baggesdatter, 
†1602 var 2° g .m. Clemens Sørensen. Vedr. hendes 
gravsten, j f r . †gravsten nr. 36. 
558 Jens Bircherods dagbøger (note 8) 116. 
559 30. marts 1674 afregnedes for åbning af graven 
samt for selve begravelsen, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. Endvidere smst. 1717. En række af Andreas 
Lauritzens børn begravedes i †begravelse nr. II,7, der 
vel har ligget umiddelbart i nærheden af denne. 
560 Jens Bircherods dagbøger (note 8) 236. 
561 For betaling ved nedsættelse af sidstnævnte 23. 
nov. 1758, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
562 Larsen, Rådsaristokrati II, 148. 
563 Lægen og frenologen Franz Joseph Gall. 
564 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1620 og Hovedrgsk. 
1642 samt Larsen, Rådsaristokrati I, 202. 
565 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 140f. 7. okt. 1643 
rykkedes for betalingen for gravstedet, j f r . LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
566 Hans Bang Westengaard var oldebarn af Hans 
Nielsen Chulenbrun og hustru Maren Poulsdatter og 
søn af borgmester Jens Eriksen Westengaard og Ma-
ren Nielsdatter Bang. Hans Nielsen Chulenbruns hu-
stru, Maren Poulsdatter, der døde 1684, blev begra-
vet i Jens Eriksen Westengaards »nye begravelse« 
(hvilken?) som det første lig, LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. og Larsen, Rådsaristokrati II, 117. 
567 HofmFund VI, 227. 
568 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og G. L. Wad, 
»Jacob Bircherods Dagbog over Kong Frederik IV.s 
sidste Ophold i Odense«, FyFort III, 1921, 70. 
569 PersHistT I,2, 1881, 366. NB 
570 Jens Bircherods dagbøger (note 8) 69. 
571 Larsen, Rådsaristokrati I, 38, 202. 
572 27. aug. 1686 betalte hendes mand, Christopher 
Pedersen Balslev for åbning af begravelsen (denne?), 
j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
573 Jens Bircherods dagbøger (note 8) 170. 
574 Larsen, Rådsaristokrati I, 38, 202; II, 116. 

Fig. 809. Kisteplade for Abel Brockdorff (†1661) (s. 
916). Henrik Wichmann fot. 1995. - Coffin plate for 
Abel Brockdorff (†1661). 

575 Blomberg (note 241) 458, 462. En række af ma-
lerens tidligt afdøde børn blev imidlertid begravet i 
Odense Vor Frue kirke. 
576 Larsen, Rådsaristokrati I, 286 note 64. 
577 Testamente af 12. april 1551, j f r . DaMag V , l , 259f. 
578 En ophængning af kister i jernlænker eller -stæn-
ger, vel i første række gennemført af konserverings-
mæssige hensyn, kendes fra Christian I's og dronning 
Dorotheas gravkamre i Helligtrekongers kapel, Ros-
kilde domkirke (DK KbhAmt 1833-35). 
579 Larsen, Rådsaristokrati II, 128. 
580 Begravelsen er ikke registreret i Kirkebøger (note 
9). 
581 Christian Ulrich Bless' begravelse er dog ikke re-
gistreret i Kirkebøger (note 9) for det pågældende år. 
582 HofmFund VI, 270f. 
583 N M . Saml. ark. Inventarprotokol 1811, s. 163. 
584 Bloch I,2, 323. 
585 Jfr. note 364. 
586 Jfr. note 364, regninger af 19. og 22. marts samt 
1. april 1783. 
587 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Karen Brahes bib-
liotek DII, 36. Bekendtgørelse, at Odense borgmestre 
og Råd har solgt Karen Brahe et begravelsessted i Sct. 
Knuds kirke, 15. okt. 1704. 
588 D o g anført i Kirkebøger (note 9) som nedsat i salig 
Hans Møllers begravelse. 
589 I Kirkebøger (note 9) angives dog begravelsesstedet 
som »i den store Gang for Enden af Tvær-Gangen 
under St. Knuds Kirche«, hvilket kunne tyde på en 
(midlertidig?) placering i midtskibet. 
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Fig. 810. *Bærehanke, 1600-1700'erne (s. 921). M ø n -
tergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. -
*Coffin handles, 1600s-1700s. 

590 Venligst meddelt af Eskil Arentoft , Møntergår-
den, Odense. 
591 Schmell var organist ved domkirken (1677)1678-
1701 iflg. venlig oplysning ved Ole Olesen. Jfr. også 
Bispeark. S. Knuds kirkes breve, 29. jan. 1678. 
592 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 121f. 
593 Larsen, Rådsaristokrati II, 281 note 388. 
594 Larsen, Rådsaristokrati I, 201. 
595 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 63. 
596 Jfr. Sven Arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen 
(Bang)«, FyMi 1968, 223. 
597 Jfr. indskrift på gitteret og LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
598 Abel Brockdorff var konventualinde i Preetz, j f r . 
DaAdÅrb VIII, 1914, 14. 
599 To af våbenskjoldene (KMO/1995/415D) fandtes i 
den s. 917 omtalte kasse med beslag, angiveligt hid-
rørende fra domkirken. De øvrige genstande regi-
streredes umiddelbart herefter, men deres proveniens 
fra domkirken er således ikke sikker. 
600 Venligst foreslået af Knud Prange (Breve af 
26. okt. og 28. nov. 1996). Jfr. også meddelelse fra 
Peter Kurrild-Klitgaard. 
601 Ved at kombinere våbenmærkerne lodret som nr. 
2 kunne disse måske hentyde til dennes morforældre 
(Jørgen Sehested og Øllegård von der Wisch) og ol-

deforældre på mødrene side (Osvald von der Wisch 
og Magdalene Rantzau). Der er dog det væsentlige 
forbehold for teorien, at von der Wischfamilien nor -
malt førte en oprejst ulv som våbenmærke, j f r . 
Achen, Adelsvåbener 44, omend en gren af slægten 
anvendte (dog kun bevidnet af eksempel fra det 
14. århundrede) et kronet bjørnehoved, svarende til 
Buchwaldfamilien, jfr . DaAdÅrb 1931, 76. Vedr. 
usikkerheden omkr ing den præcise identifikation, j f r . 
også Knud Prange og Peter Kurrild-Klitgaard. Sidst-
nævnte peger ligeledes på en mulig forbindelse til 
Godske Rathlou til Østrupgaard (nuværende Øs t rup -
lund), Abel Rathlous far. 

602 Jfr. note 601. Peter Kurrild-Klitgaard nævner også 
tolkningen af dette våben som et Hardenberg- eller 
Godovvåben, men peger som ovf. anført på en for-
bindelse til kredsen omkring Godske Rathlou. 
603 Da kassens indhold tilsyneladende ikke blev regi-
streret ved overførslen til museet, kan det ikke af-
gøres med sikkerhed, om beholdningen siden hen er 
blevet suppleret med andre beslag, måske endda fra 
andre kirker. For venlig bistand i forbindelse med på-
visning af paralleller til en række af de beskrevne ki-
stebeslag takkes stud. mag. Marianne Linnée Nielsen. 
604 Et beslag med en basunblæsende engel af bly blev 
registreret smst. 1995. Proveniensen fra domkirken 
er usikker, men denne og en tilsvarende plade er 
nævnt ndf. (nr. 17-18). 
605 Nu monteret på plade og ophængt i kirken. 
606 Jfr. Niels Jørgen Poulsen, »Michel og Nicolai 
Schrøder. Om et københavnsk gørtlerværksted og 
adelige begravelser på Frederik den Fjerdes tid«, Hi-
storiske Meddelelser fra København, Kbh. 1977, 84-113. 

Fig. 811. *Kistebeslag, formet som bladsmykkede 
pyntelister, 1700'erne (s. 921). Møntergården, 
Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin 
mounts in the form of strip moulding enriched with foliage, 
18th century. 
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607 Poulsen (note 606) 97. 
608 Jens Vellev, »Biskop Peder Villadsens gravkrypt . 
Undersøgelse 1981«, MIV 12, 1984, 38f. 
609 Ved registrering i Møntergårdens magasin juli 
1 9 9 6 er forefundet et antal blomster- og bladprydede 
beslag af bly, hhv. 7 x 5 , 5 cm, 1 2 x 6 cm og 1 2 x 7 cm 
(formet som hjørnebeslag). Alle er uden inv. nr. og 
deres proveniens fra domkirken usikker. 
610 Poulsen (note 606) 99, 101. 
611 I Møntergårdens magasin er juli 1996 yderligere 
registreret f ragment af bladliste, antagelig af bly, 5 
cm bredt. Proveniensen fra domkirken er dog usik-
ker. Uden inv. nr. 
612 Huller til fæstnelse er ikke synlige. 
613 Om anvendelsen af lys- eller mindeskjolde, j f r . S. 
Ellkier-Petersen, »Offerlys og mindeskjolde«, Vejle 
Amts Aarbøger 1981, 7-60. 
614 Beskrivelsen bygger på indberetning, udarbejdet 
august 1 9 9 6 af Irene Skals, Nationalmuseets beva-
ringsafdeling. Bundstoffet og foret er vævet i en otte-
bindig satinbinding. 
615 La Metamorphose de l'Ovide figurée, Lyon 1 5 5 8 . 
616 Jfr. Irene Skals (note 614). 
617 Iflg. Møntergårdens arkiv skulle huen efter mund t -
lig meddelelse hidrøre fra domkirken. 
618 Jfr. brev af 2. febr. 1996 fra Karen Finch, London; 
12. marts 1996 fra Leonie van Wilckens, München og 
21. marts 1996 fra Inger Estham, Uppsala, alle ven-
ligst formidlet gennem Else Østergaard, N M . 
619 Det er fristende, men ganske ubevisligt, at henføre 
huen til Hannibal Sehesteds begravelse (s. 713 og 
note 31). Sehesteds nære relationer til det franske hof 
og hermed til dets leverandører kunne medvirke til at 
kaste lys over huens fo rnemme kvalitet og mulige 
herkomst fra en parisisk hofleverandør. I boet efter 
ham registreredes blandt værdisagerne også tre skrin 
med diverse galanterivarer og klæder af forskellig 
slags, heriblandt vel den pynt, der var indkøbt for 
mere end 5000 livres til prinsesserne, j f r . Petersen 
(note 31) 320f. 
620 Jfr. huer hidrørende fra det pommerske hertughof, 
opbevaret på Nationalmuseet i Stettin, men oprinde-
lig hidrørende fra krypten under kapellet på slottet 
smst. Barbara Januskiewicz, Klejnoty i stroje ksiaziat 
Pomorza Sachodniego XVI-XVII wieku, Warszawa 
1995, nr. 23, 29, 33, 37, 46. Endvidere s. 77 med 
afbildning af hertug Filip II på lit de parade (1618). 
For henvisning til dette værk takkes Else Østergaard, 
N M . 
621 Jfr. Estham (note 618). Om kroningshimlen, j f r . 
Karl Erik Steneberg og Åke Setterwall, »Drottning 
Kristinas Kröningshimmel«, Livrustkammaren 1, 9-
10, 1939, 165-95. 

Fig. 812. *Fanestænger, 1700'erne (s. 922). Mønter -
gården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1996. -
*Flagstaffs, 18th century. 

N O T E R TIL 
K I R K E G Å R D S M O N U M E N T E R 

622 Jfr. således rgsk. 1834, der nævner, at adskillige 
sten på den indenbys kirkegård var hjemfaldne. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
623 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. og Schack (note 242) 6. 
624 Karin Kryger, »Gravmælet over Friederich Ernst 
Johann von Ohl rogge af H. E. Freund«, Helsingør kir-
kegård (red. Lars Bjørn Madsen og Kenno Pedersen), 
Helsingør 1990, 99-104. Redaktion af Jens Benzons 
monumen t skyldes Karin Kryger. 
625 Th. Oppermann , Hermann Ernst Freund 1786-
1849, Kbh. 1916, 114-116; Tove Lund Larsen, »Bil-
ledhuggeren H. E. Freunds arbejder på Fyn«, FyMi 
1969-71, 226-230. På Kunstakademiets Bibliotek er 
bevaret en række udaterede tegnede skitser. Skitsen 
(fig. 786), viser dog en afvigende udformning af top-
gavlen. Akroterierne vokser op af en akantusranke 
med en lille fugl ved hver akantus. Dette mot iv be-
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nyttedes i Ohlrogges monument . Til reliefferne »Af-
skeden« (jfr. fig. 813) og »Gensynet« udførte Freund 
en række modellerede skitser (Ny Carlsberg Glypto-
tek, inv. nr. 349, 351-55 (depositum fra Kunstakade-
miet)). Jfr. også Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, 
Omkring Loke. Arbejder af Hermann Ernst Freund, Ny 
Carlsberg Glyptotek, 1986, kat. nr. 59. 

626 Fyens Stiftstidende 65, nr. 109, 26. juni 1836. 
627 Fundats for Legatet til St. Knuds Kirke i Odense. Nr. 
6 og 13 af de Benzons=Gersdorffske Legater, Odense 
1842. 
628 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirkebyg-
ningen 1919-80. 
629 S. Knuds Kirkeblad. Jan.-febr. 1991. 

Fig. 813. »Afskeden«. Detalje af gravmæle nr. 4 for 
Antoinette Gersdorff og Jens Benzon (s. 925). Henrik 
Wichmann fot. 1996. - »The Departure«. Detail of se-
pulchral monument to Antoinette Gersdorff and Jens Ben-
zon. 



KILDER OG HENVISNINGER 
For en oversigt over arkivalier og litteratur, j f r . i øvrigt s. 52-55 og 56-61. 

ARKIVALIER 

RIGSARKIVET. Kongehusets og Rigets arkiv: Ulfeldt-
ske sager, fasc. 48. - Danske Kancelli: B180. Ind-
komne ordrer og breve (vedr. 3. sept. 1613 og 
27. marts 1627). - F42. Kancelliets breve (vedr. spir-
sagen 1789ff.). - G56a. 1803-29. Beretninger og kon-
ceptforestillinger ang. de deputeredes embedsrejser 
vedkommende. - H2. Forestillinger til 1. departe-
ment (19. juli 1805). - H17. Brevbøger (vedr. 1816). -
H18. Brevsager (vedr. 1804, nr. 1321; 1806, nr. 807 og 
1483; 1816, nr. 2554; 1834, nr. 1775).-Lensregnskaber: 
1660-61. S. Knuds klosters jordebog. - Indenrigsmini-
steriet: Bygnings- og havesager. 1860-61. Journaler 
med tilhørende journalsager. - Kirkeministeriet: 1. 
kontor. 1931-35. Journaler med tilhørende journalsa-
ger (vedr. 1931, nr. 4E 1398; 1935, nr. 4J 777). 

LANDSARKIVET FOR FYN. Fyns bispearkiv: Kopi-
bøger (vedr. 1751; 1805-07). - Odense Hospitals og 
Kommuni te ts breve (vedr. 1678-79; 1805-07). Fyns 
Stiftsøvrigheds arkiv: Gråbrødre Hospitals, Pårups og 
Gråbrødre kirkes m.v. regnskaber (vedr. 1690-93; 
1715-24; 1750-52). - Odense Vor Frue kirke. Regn-
skaber (vedr. 1850-53, 1873-79). Gråbrødre Hospitals 
arkiv: Regnskaber (vedr. 1678-1752). - Indkomne 
breve (vedr. 1712-1819). - Overslag og licitationer til 
bygningsarbejder ved hospitalet (vedr. 1748-52). -
Forhandlingsprotokol (vedr. 1748-52). - Syns- og 
taxationsforretninger (vedr. 1748-52). Kirkeinspek-
tionsarkiver: Odense, S. Knud. 1811-66. Begravelses-
protokoller. - 1862-1924. Kirkeprotokol. - 1741-47. 
Procesakt mellem S. Knuds kirke og Margrethe Le-
vetzau vedr. stolestaderne. - Odense Vor Frue kirke. 
Indkomne breve (vedr. 1806, 1851, 1875, 1883). - Ko-
pibøger (vedr. 1890, 1896-97). Præstearkiver: Odense 
S. Knud. (1658-98) 1698-1805. Kirkebøger - Odense 
S. Hans. 1757-1814. Kirkebøger. Odense amtsarkiv: 
1750-52. Breve fra biskoppen. Fyns Guvernementsar-
kiv: Kopibøger (vedr. 1816-17). - Div. 1823-40. Læg 
126, nr. 16 (Rector, Professor Saxtorphs Afskrift og Tyd-
ning af Biskop Gisicos Indskrift (...) 6.Juni 1830). -
Odense byfogedarkiv: Skifteprotokol (vedr. 1651-60). -
Dokumente r til skifteprotokollen (Peder Eilschous 
og hustrus skifte). - Tingbøger (vedr. 1625-26; 1676-
78; 1681-83). - Auktionsprotokoller (vedr. 1739-54; 
1791-1807; 1870-79). - Skøde- og panteprotokol 
(vedr. 1695). Odense magistratsarkiv: Rådstueprotokol 
(vedr. 1675-80). - Indkomne breve (vedr. 1667-99). -
Kopibog over missiver fra borgmestre og råd (vedr. 
1667-82). - Kopibog over de fra magistraten udgåede 

breve (vedr. 1748-57). Litteraria: G. L. Wads og Svend 
Larsens samlinger. Topografica: 85. Biskop C. Th. En-
gelstofts Collectanea vedr. Odense. - 87. Samlinger 
til Odense bys og herreds historie af G. L. Badens 
papirer. - 90. Diverse sager. Karen Brahes bibliotek: 
DII, 36. Bekræftelse af 15. okt. 1704 på erhvervelsen 
af Anne Brahes begravelse. 

D E T KONGELIGE BIBLIOTEK. Supplerende ud-
gaver af Bircherod, Monumenta: GlKglSaml 2350, 
fol.; Thottske Saml 1727-29, 4°; NyKglSaml 185, 8°. -
NyKglSaml 184, 8°. Jacob Bircherod (formentlig), To-
pographia Otthiniensis. - Thottske Saml 1869, 4°. 
P.J. Lucoppidan, Collectanea varia genealogica. 

NATIONALMUSEET. Korrespondance m.v.: 1843, 
1850-52, 1858-61, 1873-75 (vedr. Herholdts restaure-
ring, helgenskrinene og de kongelige skeletter), 1883 
(vedr. de kongelige skeletter), 1929-37 (vedr. restau-
reringen af Claus Bergs altertavle). Håndskriftsamlin-
gen: Beskriffuelse paa nogle Monumente r som findis 
udi Graabrødre Kirke i Odense. Privatarkiver: Arki-
ver for Jacob Helms, N. L. Høyen, Poul Nør lund, 
Henry Petersen, J . Magnus Petersen og C.J . T h o m -
sen. Notebøger: J. Kornerup V, 29. - Henry Petersen 
VI, 27; XII, 7. - C. M. Smidt VIII, 105. - Indberet-
ninger: Ved Stiftsøvrigheden i Fyn 1805 (de kongelige 
skeletter fra †Gråbrødre kirke); T. C. Wirth 1809 
(Claus Bergs altertavle); stiftsfysikus Guldbrand 1833 
(helgenknoglerne); Fr. Schmidt 1874-75 (de konge-
lige skeletter fra †Gråbrødre kirke); C. F. Herbst , 
A. Strunk, C. Engelhardt, C. Paludan-Müller og Fr. 
Schmidt 1874-75 (helgenskrinene og helgenknog-
lerne); J. H. Chiewitz og J. H. Ditlevsen 1883 (dron-
ning Elisabeths og prins Hans ' skeletter); M. Macke-
prang 1905 (kisterne i Valkendorfs kapel); N. Ter-
mansen 1908 ((†)prædikestol, udsnit i Rørup k.); 
M. Mackeprang 1915 (†middelalderlige grave); Chr. 
Axel Jensen u.å. (o. 1922 og senere; bygning, grav-
sten); Victor Hermansen u.å. (o. 1922; inventar og 
gravminder); M. Hald 1939 (Ørnetæppet); Tage E. 
Christiansen u.å. (før 1945; de kongelige begravelser 
fra †Gråbrødre kirke); N . J . Termansen 1947 (alter-
bordsforsiden); K. Roland-Hansen 1948 (alterbords-
forsiden, Dohnas epitafium); Lucien Hecklen 1963 
(inventar, epitafier); Mogens Larsen 1964 (bispepor-
trætter og malede epitafier); Mogens Larsen 1971 
(prædikestol); Else Østergaard 1973 (gravfaner fra 
Ahlefeldts kapel); Fritz Thode og Mogens Larsen 
1975 (Claus Bergs altertavle); Else Østergaard 1979 
(Ørnetæppet); Fritz Thode 1981 ((†)epitafium nr. 1-2); 
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Isabella Tkocz og Kaj Robert Jensen 1981 (helgen-
knogler); Tore Nybe rg og Ebbe Hædersdal 1982 (Gi-
sicoindskriften); Else Østergaard 1982 og 1986 (om 
gravfaner); Peter Pentz 1984 ((†)gravsten); Bent Gam-
meltof t -Hansen 1987 (klokkerummet); Hans Henrik 
Appel, Iben Damgaard, Anita Hansen Engdahl, Lars 
Grambye, Birgitte Bøggild Johannsen, Marie-Louise 
Jørgensen, Ulla Kjær, Vibeke Andersson Møller, 
Marianne Linnée Nielsen, Per Nielsen og Anders 
H o l m Rasmussen 1987-96 (inventar og gravminder); 
Birgitte Bøggild Johannsen, H u g o Johannsen, M o r -
ten Aaman Sørensen og Birgit Als Hansen 1989 (kor-
muren); Hans Stiesdal 1990 (tårnuret); Bent Jacobsen 
1992 (Claus Berg. Altertavlen i Sct. Knuds Kirke, 
Odense. Tavlens restaurering 1976-1983, Korinth 1992); 
Pia Bennike og Tove Hatt ing 1992 (knogler, muligvis 
af Erik Klippings døtre m.fl .) ; Pia Bennike 1993 (hel-
genknogler); Else Østergaard 1993 (tekstiler fra hel-
genskrinene); Kaare Lund Rasmussen 1994 (kul-
stof-14 datering af helgenknogler); Orla Hyllebjerg 
Eriksen 1994 (dendrokronologisk datering af søjle-
skrinet); Ebbe Lehn Petersen 1996 (Rapport om epita-
fiernes tilstand i Valkendorfs og Ahlefeldts kapel); Irene 
Skals 1996 (lighue); Kay S. Nielsen 1996 (kyrassér-
harnisk) og Pia Bennike 1996 (Sophie Elisabeth 
(Pentz') skelet). 

Ved udarbejdelse af beskrivelsen har redaktionen 
kunnet benytte rapporter, tegninger og fotografier 
m . m . i arkitekt Ebbe Lehn Petersens privatarkiv. -
Peter Zeeberg har været behjælpelig med oversæt-
telse af latinske indskrifter, Knud Prange med heral-
disk bistand. - Historisk indledning ved Anne Riising 
og Birgitte Bøggild Johannsen, beskrivelse af kirkens 
omgivelser og kirkegård ved Birgitte Bøggild Jo -
hannsen; bygning ved H u g o Johannsen; bygnings-
indskrifter ved H u g o Johannsen i samarbejde med 
Fritz Saaby Pedersen; inventar ved Birgitte Bøggild 
Johannsen (indledning, alterborde og -paneler, Claus 
Bergs høj altertavle, andre altertavler, alterkalke, ob-
latæsker, alterkander, alterstager nr. 2-3, liturgiske 
dragter, bortset fra korkåbe nr. 1 (se ndf.), korskran-
ker og -gitre samt (†)prædikestol) og Ulla Kjær (hel-
genskrin, host iegemme, alterstager nr. 1, bogbind, 
alterbordskrucifiks nr. 1, alterskranke, døbefont 
m.v. , prædikestol, stoleværk, særlige rumindretnin-
ger, kister og skabe, pengebeholdere, dørfløje og pul-
piturer, orgelfacade, forskellige tavler, bispeportræt-
ter og andre malerier, lysekroner og klokker), med 
bidrag af Anita Hansen Engdahl (alterbøger), Mari-
anne Linnée Nielsen (brokadeimitationer, diske, 
sygesæt nr. 2-3, skeer og skål), Ole Olesen (orgler), 
Sissel F. Plathe (korkåbe nr. 1) og Hans Stiesdal (ure); 
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen med bi-
drag af Iben Damgaard (Rasmus Andersens epita-
fium), Anita Hansen Engdahl (gravsten nr. 8-24), 

H u g o Johannsen (Dohnas epitafium), Karin Kryger 
(Benzons monument) og Marianne Linnée Nielsen 
(kisteplader og -beslag). 

T E G N I N G E R 
N A T I O N A L M U S E E T . Bygning m.v. To tegninger 
med afskrift af Gisicoindskriften ved Søren Abild-
gaard o. 1770. - Plan med inventarindretning ved J. 
Hanck 1813. - Kirken, set fra øst ved J. Hanck? -
Diverse tegninger ved Niels Ringe, formentl ig fra 
1830'erne: Prospekt fra åens sydbred, kirkens nord-
side med angivelse af Gisicoindskriften, også sydsi-
dens, indre m o d øst og m o d nord (forlæg for litogra-
fier 1840). - Kirkegården, set m o d Jens Andersen Bel-
denaks kancellibygning ved H. B. Storck 1857 (kopi 
efter Trap). - To blade med plan og snit af krypten, 
det ene et rekonstruktionsforslag, signeret J. D. Her -
holdt 2. dec. 1872. - Kalker og tegninger af kalkma-
lerispor på hvælv i nordre sideskib og højkor ved 
A. Behrends 1873. - Tre blade af krypten efter dens 
tømning (plan og snit, opstalt af pille samt diverse 
løsfund), signeret J. D. Herholdt 23. apr. 1874. - Plan 
af kirken med angivelse af fornyet murværk 1874. -
Krypten, set m o d øst ved Aug. Behrends 1875. -
Div. opmålinger af det ombyggede klosterkompleks 
samt punktudgravninger ved Aage H. Mathiesen 
1894. - Udsnit af tårnets vestfacade med ur (tryk) 
samt tre blade med div. opmålinger i tårnets mellem-
stokværk ved Bertram Larsen 1896 og 98. - Udgrav-
ninger øst for koret ved Vilh. Petersen. - Opmål ings-
sæt og div. detailtegninger ved A. J. Mark-Nielsen og 
Palle Møller 1929-35: situationsplan, tre etageplaner 
af kirken, fire af tårnet, fire facader af kirken, læng-
desnit m o d nord, tværsnit m o d øst, vest og i vest-
frontens trappesystem, detaljer af mellembygningens 
planlagte tårn, vinduesprofiler og gnidebillede af Gi-
sicoindskirften. - Div. planer og snit af varmeanlæg i 
kirke og kloster ved H. P. Knudsen 1946 (tryk). - Ni 
måleblade af udgravninger 1946-47 ved C. G. 
Schultz. - Plan med rekonstruktion af frådstenskir-
ken ved C. G. Schultz 1946-47. Tryk af samme med 
alternativt forslag til vestfront (1956). - Div. skitser 
til korløsninger ved C. G. Schultz. - Plan og snit af 
udgravning vest for kirken ved Stadsingeniøren 1956. 

- Sammentegning af måleblade fra udgravningen 
1946-47, 1956 og 1993 ved Torben Hje lm 1981 m.fl . -
Længdesnit i nordre og søndre sideskib ved Ebbe 
Hædersdal og John Bennetzen 1989. - Dobbeltarkade 
i søndre sideskib, fripille i søndre arkade, sokkel på 
pille i nordre arkade, udsnit af vestfrontens loftsvæg, 

*granitsøjle (Møntergården) ved John Bennetzen 
1993. - Inventar. Altertavlens predella ved Søren 
Abildgaard 1760. - Kiste o. 1350 ved C. Brandt 1763. 
- Altertavlens predella ved J. Hanck 1813. - To blade 
med helgenskrin ved J. Hanck 1833. - 12 blade med 
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altertavlens figurskulpturer ved A. Behrends 1858. -
Klokkeindskrift ved J. Kornerup 1866. - Alterstage 
(nr. 1), usigneret, 1871. - (†)Altertavle ved A. Beh-
rends 1872. - Ot te blade med opmålinger og detaljer 
fra helgenskrin ved J. Magnus Petersen 1875. - Por-
trætter fra altertavlens predella ved J. Magnus Peter-
sen 1883. - Opmålinger af klokker og urværk m . m . 
ved Bertram Larsen (u.å., o. 1890). - Tegning af væv-
ning fra silkepude i helgenskrin ved John Becker 
1983. - Opmål ing af jernbeslag, fundet i niche i øst-
muren ved Jesper Sort 1989. - Opmål ing af bagside af 
altertavlens midtskab ved John Bennetzen 1994. 
Gravminder. Epitafier over kong Hans og prins Frans 
samt gravsten for Gert Rantzau ved Søren Abild-
gaard 1760. - Kong Hans ' kranium ved J. Hanck 
1805. - To blade med Christian II's kranium ved J. 
Hanck 1817. - Portrætterne på kong Hans ' mindesten 
ved C. H o l m 1825. - Kong Hans ' mindesten ved 
J. Hanck 1826. - Kong Hans ' mindesten ved A. Beh-
rends (u.å.). - Smedejernsgitter til Valkendorfs kapel 
ved Vilh. Petersen 1871. - Blad med placeringsskitse 
og opstalter af vægmonumente r ved J. D. Herholdt 
1872. - Chris toph von Dohnas epitafium ved 
V. Koch 1874. - Div. blade med tegninger af kong 
Hans ' mindesten i søndre sideskib, kryptens åbning 
samt de kongelige kranier før og efter undersøgelse 
ved J. Magnus Petersen 1874 (kong Hans), 1876 
(Christian II) og 1883 (prins Hans og dronning Elisa-
beth). - Prins Frans' mindetavle ved A. Behrends 
(u.å., før 1875). - Prospekt af Ahlefeldts gravkapel 
ved A.Behrends (u.å., før 1875). - Opmål inger af 
ligsten i midtskibet ved Peter Pentz 1984. 

KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK. Bygning m.v. 
Plan, nord- og vestfacade samt snit mod syd ved J. D. 
Herholdt 1843. - Plan, syd- og østfacade samt tvær-
snit m o d øst ved J. E. Gnudtzmann 1862. - Seks blade 
med tegninger af pille-og vinduesprofiler m.v. , for-
mentlig ved Gnudtzmann 1862. - Div. forslag til re-
gulering af kirkens omgivelser ved J. D. Herholdt 
1862-64. - Opmål ing af midtskibets tagstol ved 
A. Berthelsen 1863. - Udkast til ligkapel ved J. D. 
Herholdt 1864. - Udkast til nyt spir ved J. D. Her-
holdt o. 1864. - Seks blade med udkast til smede-
jernsgitter og port ved J. D. Herholdt o. 1866. - Div. 
detailtegninger fra Herholdts restaurering 1868-75: 
Udsnit af vestfacade med alternative forslag til portal-
indramning, signeret Hansen, Herholdt og Høyen 
1869. - Plan, facade og snit af nordportal . - Udsnit af 
nordre arkademur med spor af ældre indretninger i 4. 
fag. - Tegning til fripille. - Tegninger til stavværk. -
Tre blade med tegninger til kirkens døre og dørfløje. 
- Fem blade med tegninger til kortrappe, gelænder, 
kandelabre, kryptvinduer m.v. - Konvolut med teg-
ninger til flisegulv. - Div. akvareller af kalkmaleri-
spor på hvælv samt udkast til udsmykning af indre 

ved G. Hilker o. 1874. - Div. tegninger og fotografier 
fra undersøgelsen af Knudsklosteret ved Valdemar 
Schmidt 1913-15. - Tegninger til Knudsklosterets 
genopbygning (herunder ligkapellet) ved Valdemar 
Schmidt 1919. Inventar. Tegninger fra Herholdts re-
staurering 1868-75: Tre blade med udkast til konge-
stol. - Seks blade med stolestader ved Hans J. Holm. 
Gravminder. To blade med udkast til ligsten for kong 
Hans. 

D E T KONGELIGE BIBLIOTEK. Tegninger af 
gravminder og udvalgte inventargenstande i Birche-
rod, Monumenta (NyKglSaml 185, 4°; NyKglSaml 
739a, 4°; NyKglSaml 4646, 4°). - Predella på alter-
tavle, indklæbet i Resen, Fyn (Ulldalske saml. 186, 
fol.). - Skitser af koret i †Gråbrødre kirke med an-
givelse af altertavle og kongelige gravminder ved 
Christian Brandt (NyKglSaml 407, 4°). 

RIGSARKIVET. †Blykiste og kong Hans ' kranium, 
tegninger ved J. Hanck 1805. - Korvæggens nicher 
med helgenskrin, tegninger v e d j . Hanck 1833. 

STATENS M U S E U M FOR KUNST . Søndre side-
skib, set m o d øst, tegning ved Christen Købke 1835. 
- Kirken, set fra øst, olieskitse ved Dankvart Dreyer. 

LANDSARKIVET FOR FYN. Forslag til nødtag 
over tårn samt materialhus på kirkegården ved Niels 
Nielsen Finech 1780. - Plan af Katedralskolens gym-
nastikplads, indrettet 1810 syd for kirken. - Stolesta-
deplan o. 1820. - Forslag til frilæggelse af korets 
nordside ved J. Hanck 1827. - Plan af kirkens o m -
givelser ved Jacob Saxtorph 1835. - Skitseplan af o m -
givelser m o d vest og sydvest 1841. - Plan af o m -
givelser 1844. - Udkast til glasmaleri ved Peter Larsen 
Michelsen o. 1845. - To usignerede udkast til alter-
vinduets glasmalerier o. 1845. - Plan af haveanlæg 
ved kirkens sydside 1847. - Forslag til topstykke på 
altertavlen ved Carl August Møller 1852. - Forslag til 
kirkepladsens regulering ved N.Jensen 1858. - Pro-
spekt af domkirken, set fra Odense å. Oliemaleri af 
Simon Chr. Bondo o. 1859. - Forslag til fornyelse af 
vinduer ved Chr. Hansen? o. 1860. - Div. udkast til 
våbenhusets vindfang ved Vilhelm Haugsted o. 1861. 
- Forslag til midlertidigt tårnspir ved J. D. Herholdt 
1864. - Topografica 7. Div. tegninger af kirkens ydre 
ved C. Faber (1800-69). - Udkast til sa lmenummer-
tavle og opmåling af dør til konsistoriesal ved Vilh. 
Petersen 1896. 

EBBE LEHN PETERSENS ARKIV, O D E N S E . 
Bygning m.v. Sydfacade, øst- og vestgavl samt tvær-
snit m o d øst, hovedsagelig kopieret efter Gnudtz-
mann, men signeret Herholdt 1862. - Restaurerings-
projekt, omfat tende plan, facader og snit, signeret 
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Herholdt april 1864. - Revideret udkast til østfacade, 
signeret Herholdt febr. 1866. - Tre skitser af kalk-
malerispor ved Vilh. Petersen 1872-73. - Div. udkast 
og skitser i forbindelse med projektering af nyt tårn-
spir ved Vilh. Petersen 1885 og 1904. - Div. udkast og 
skitser til glasmaleri i koret ved Vilh. Petersen o. 
1889. - Forslag til kvist på østside af konsistoriebyg-
ning ved Vilh. Petersen 1898. - Forstærkning af støt-
tepille i krypten under altertavle ved Vilh. Petersen o. 
1909. - Proportionsstudier ved Knud Lehn Petersen 
u.å. Inventar. Div. udkast til projekteret kongestol 
ved Vilh. Petersen 1870'erne. - Udkast til nuværende 
kongestol ved Vilh. Petersen o. 1892. - Udkast til 
gelænder og kandelabre ved kortrappe ved J. D. Her-
holdt og Vilh. Petersen u.å. Gravminder. To blade 
med detalje fra gitter til Valkendorfs kapel ved Vilh. 
Petersen 1872. - Tegning af udsnit fra gitter til Ebbe 
Munks †kapel ved Vilh. Petersen 1873. 

M Ø N T E R G Å R D E N , O D E N S E . Kirken, set fra 
Klingenberg. Tegning ved C. Faber 1835. - Ydre, set 
fra nordøst o. 1840. - Kirkegårdens nordre del, set 
mod Katedralskolen. Oliemaleri ved Niels Moe 1847. 
- Prospekt af Albani Torv. Oliemaleri ved August 
Behrends 1850. - Prospekt af Klingenberg o. 1850. -
Indre, set m o d øst. Oliemaleri ved C. O. Zeuthen 
1863. - S. Knuds marked på Albani Torv. Oliemaleri 
ved Pietro Krohn 1864. 

V E D E M B E D E T . Indre, set fra vest. Tegning af 
H. C.Jensen 1832. - Indre, set fra øst og vest. Farve-
lagte litografier af N. Ringe 1840. 

PRIVATEJE. J. Hancks skitsebog. - S. Knuds mar-
ked på Albani Torv. Farvelagt udkast til oliemaleri 
ved Pietro Krohn 1864. 
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berg, »St. Knud and St. Knud 's Church«, Hagio-
graphy and Medieval Literature, Odense 1981, 100-110. 
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ODENSE CATHEDRAL • ST. K N U D ' S C H U R C H 
E N G L I S H S U M M A R Y 

Fig. 814. Prospekt af domkirken, set fra Odense å, o. 1859. Oliemaleri af Simon Chr. Bondo. Landsarkivet for 
Fyn. NE fot. 1990. - View of the Cathedral seen from the river, c. 1859. Oil painting by Simon Chr. Bondo. 

H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D 
(pp. 75-86) 

The assassination of King Canute II in Odense 
on the 10. July 1086 was an event of crucial sig-
nificance both for the ecclesiastical life of the 
town in general and for the Cathedral in par-
ticular. In 1095 the mortal remains of the king 
saint were moved to the crypt of the church 
built of calacareous tufa, the later Cathedral. A 
few years afterwards on the 19. April 1100 they 

were laid to rest in a shrine and placed on the 
high altar. The church with attached Benedic-
tine monastery would become the centre of his 
cult, and already in the early 1100s it was named 
after the King with the dedication: "The church 
of Christ, the Virgin Mary and the blessed mar-
tyrs, St. Alban and St. Canute in Odense". A 
confirmation of the monks ' privileges in 1139 
reveals that the monastery church held the status 
of cathedral. It meant, moreover, that the com-
munity of monks functioned as the chapter, a 
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position it held - apart f rom a short break 
1474-90 - until the Reformation. 

St. Knud's Church continued to serve as the 
principal church in the Funen diocese after the 
Reformation, and it also became a parish church 
in 1618 upon taking over the old parish of St. 
Alban. 

The Cathedral 's accounts, preserved f rom 
1618 onwards, reveal that the building and fur-
niture were considerably restored at that time, 
although a restoration - notably of the building 
- had been undertaken back in the 1580s. Exten-
sive repairs were carried out at the end of the 
17th century, likewise in the period 1749-54, and 
in 1868-75 the major restoration under the direc-
tion of J. D. Herholdt . 

M E D I E V A L ALTARS A N D C H A P E L S 
(pp. 87-91) 

Little is known about the Cathedral 's altars and 
chapels in the Middle Ages. The high altar was 
probably dedicated to St. Canute, and presum-
ably also to Christ, the Virgin Mary and St. Al-
ban. There were also side altars consecrated to 
St. Canute, St. Anne, Corpus Christi and St. 
Lawrence, as well as altars named after the bishops 
Jens Andersen Beldenak an Navne Gyrstinge 
(Our Lady's altar). Lastly, the following chapels 
are known: St. Benedict's chapel and St. Ca-
nute's chapel (Bishop Mogens Krafse's chapel). 

S U R R O U N D I N G S (pp. 93-103) 

With its high tower crowned by a spire the Ca-
thedral has for centuries stood out as a fixed 
point in the distance whether beheld f rom its 
landward side or f rom the sea. Seen f rom the 
river Odense Å and neighbouring parkland the 
setting of St. Knud 's Church has not undergone 
great changes since the oldest building phase of 
the church; however, when turning to face the 
other cardinal points we find that the townscape 
has to a marked extent altered in character. 

The oldest traces of buildings f rom the early 
Middle Ages have come to light north of the 
river on what was originally a morainal ridge 

with a sharp drop to the south. †St. Alban's, the 
oldest church in Odense, stood in the same vi-
cinity. Directly south-west of this would be the 
site chosen for the Cathedral and large Bene-
dictine monastery, possibly as a consequence of 
royal possessions in the area. St. Knud's Church 
may have been built close to, or even on the 
king's estate - a parallel to the situation in Ros-
kilde, Dalby and Lund. The bishop also had a 
great estate to the north of the river, east of the 
Cathedral, although this manor is first docu-
mented in the 1400s. 

In the Middle Ages, the Cathedral stood in 
the northern part of an extensive monastic com-
plex of buildings down towards the river. The 
boundary between the monastery and the sur-
rounding town was formed by the cemetery and 
main traffic route, namely Overgade and Ves-
tergade with three market places or squares: Fis-
ketorvet, Flakhaven and Klingenberg, where a 
number of late medieval craftsmen's guilds had 
guildhalls, and where the town hall was situated 
- the administrative centre of the town. A street 
running north/south, Munkemøllestræde, linked 
Klingenberg with Munke Mølle, a large water-
mill owned by the monastery since the 12th cen-
tury. 

The Reformation gave rise to several alter-
ations to the surroundings of the Cathedral. The 
demolition of St. Alban's Church, and by royal 
command the laying-out of a public square on 
the site, led to large-scale building works east 
and north of the Cathedral, and in time the area 
was distinguished by the addition of some large 
residences owned by members of Funen's nobil-
ity, councillors of state, well-to-do merchants, 
and the learned class. To this picture of the Ca-
thedral's environs belonged a complex of three 
school buildings which housed the Latin School, 
a board school called the Danish School, and 
ultimately the Gymnasium, founded in 1621 in 
what was formerly the old east wing of the 
monastery. 

In the course of the 19th century through to 
very recent times some drastic changes were 
made to the vicinity of the Cathedral. The 
steady growth of the urban communi ty brought 
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an increasing demand for new buildings, road 
extensions and more squares. From the mid 
1800s there was, at the same time, a number of 
people who supported the idea of exposing the 
Cathedral to view, so that it would be shown 
off in all its splendour f rom the town's principal 
street. However, the gradual reduction of the 
churchyard and demolition of the old group of 
buildings west of the Cathedral were sooner 
motivated by a desire to establish better, wider 
thoroughfares through the town. Spared, 
though, were the green areas south of the Ca-
thedral, where a large park, viz. the H. C. An-
dersen Garden (or 'Eventyrhaven' (fairy tale 
garden)) was laid out in the 1940s, based on the 
designs of the landscape architects P. Wad and 
C. Th. Sørensen. 

ST. K N U D ' S C H U R C H Y A R D 
(pp. 104-130) 

There was probably a churchyard attached to 
the monastery of St. Knud f rom the beginning, 
but precisely h o w far it extended in the Middle 
Ages cannot be ascertained in detail. To the 
north-east the churchyard adjoined the south 
and west walls of St. Alban's churchyard, 
whereas to the north it appears to have contin-
ued right up to Bishop Mogens Krafse's proper-
ty (later No . 16 St. Alban's Square). At the be-
ginning of the 1500s the churchyard was ex-
tended into Flakhaven's land to the north-west , 
but the cart-road f rom Munke Mølle and the 
monastery's own buildings probably served as 
the churchyard's boundaries to the west and 
south. Medieval graves have only been localised 
east of the church (p. 106 ff.). 

After the Reformation the churchyard was 
partially t r immed away to the north when a 
street was built f rom Flakhaven to St. Alban's 
Square, although this was compensated for to 
some degree by incorporating a garden into the 
churchyard, presumably west of the Cathedral 
near the Latin School. A burial directive f rom 
1682 gives the plan of the churchyard, and enu-
merates its division into two parts. In addition 
to this was the plot for the poor, where tithe 

payers were also entitled to a free burial in the 
cloister south of the church. 

A rearrangement of the churchyard was dis-
cussed in the 1860s when the major restoration 
of the Cathedral was being planned. The demo-
lition of a number of buildings close to the 
churchyard or even in it (Brohm's Gård, the 
Danish School, the Latin School, and Belde-
nak's Gård) brought to the forefont the need to 
regulate the churchyard and to establish its pre-
cise limits. 

The past 100 years have brought about a 
steady reduction of the churchyard precincts. It 
began in 1883 when about 1974 sq. yards were 
relinquished to provide land for enlarging the 
town's market places, and it continued in the 
present century with the extension of existing 
streets and building of new thoroughfares to the 
north and west of the Cathedral. 

Boundary walls and entrances (p.111). Marked in 
the north and north-west by wrought- i ron rail-
ings made in 1866 after a drawing by J .D. Her -
holdt. To the south-west a more recent low 
brick wall abuts the cloister. 

†Boundary walls (p. 112). There are no surviv-
ing records concerning the oldest boundary 
walls to the north and west. In 1542 the church-
yard wall facing north was presumably rebuilt 
when St. Alban's Square was laid out. The other 
sides also had a boundary wall, the repairs to 
which are regularly mentioned in records f rom 
the 17th century and early 18th century. During 
the major restoration of the 1750s the wall was 
replaced by a fence but this was demolished af-
ter about a century and superseded by the pre-
sent wrought- i ron railings. 

†Gates and gratings (pp. 114, 116). Braun's map 
of Odense f rom 1593 (fig. 15) showed three en-
trances to the east, north and west (viz. facing 
St. Alban's Square, Flakhaven and Klingenberg 
respectively), all three enriched by means of 
corbie-stepped portals. The earliest mention of a 
fourth entrance, to the north-west by the Dan-
ish School, is f rom 1682. The threshold of each 
gate was fitted with an iron grating in a wooden 
frame over a brick-lined pit. 

†Vegetation and paving (p. 117). Only sparingly 
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mentioned in the sources. In the 18th century and 
up to the mid 19th century a large number of 
lime-trees formed avenues along the churchyard 
walks, and were also part of the boundary to the 
west. 

Churchyard monuments (p. 117). In 1875 a m o n -
ument was erected to Bishop Thomas Kingo 
(died in Odense in 1705) by the sculptor Theo-
bald Stein, with funds raised by public collec-
tion. Originally at the north front of the Cathe-
dral by the Valkendorf Chapel, but moved to 
the cloister in 1943. 

Buildings near the church (p. 118). The great 
Benedictine monastery, the nucleus of which 
comprised a three-winged, heterogeneous com-
plex of buildings, is not here described more 
closely except for those parts which are of spe-
cial significance in relation to the church (sac-
risty or consistorium) and the mortuary. At any 
rate in the late Middle Ages a cloister provided a 
sheltered walk to the south and west sides of the 
Cathedral. A hospital and a school were situated 
within the grounds of the monastery. Church 
Hall (p. 121) converted in 1977 f rom the former 
Gymnasium building, originally the east wing 
of the monastery. Mortuary (p. 121), built in 1919 
in the neo-Gothic style after drawings by Valde-
mar Schmidt, and located in the west wing of 
the 1915-19 reconstruction of the monastery site. 
†Mortuaries (p. 122). Three earlier mortuaries are 
known, all of them abutting the north wall of 
the monastery's south wing: 1) Built 1748-51, of 
brickwork and half-timbering like 2) built 
1827-28 after drawings by Johan Hanck. 3) 
1877-79, brickbuilt by Carl Lendorf after draw-
ings by J. D. Herholdt (1864). Other †huildings 
(p. 123). A m o n g smaller buildings either beside 
the church or in the churchyard should be men-
tioned a number of storehouses, a lime kiln, a 
fire station, as well as diverse coach houses and 
privies. 

The clergy's official residences and schools (p. 
124). In the late Middle Ages the bishop's resi-
dence was situated east of the Cathedral, in 
buildings which later housed Det adelige Jom-

frukloster (home for spinsters of high rank). 
From 1538 the Lutheran superintendant (viz. the 

equivalent of bishop) had his residence in the 
former nunnery of St. Clare, west of the 
church. The residence of the dean was situated -
at any rate in late medieval times - south of the 
Church of O u r Lady. After the Reformation but 
before 1680, when the appointment was perma-
nently attached to the Cathedral 's parish priest 
(pastor), this position was held in turn by the 
pastors of the other parish churches in Odense 
and accordingly the residence varied f rom one 
to the other. The Cathedral 's parish priest and 
his curate resided in Klaregade opposite the 
bishop's palace; the former until 1746, however 
the latter only until 1654. From 1816 the incum-
bency of curate was combined with the benefice 
of pastor at the Greyfriars hospital and Odense's 
workhouse (abolished 1865), after which the cu-
rate was allotted an official residence at the hos-
pital. 

The medieval cathedral school has been either 
among the monastic complex of buildings or in 
a building in the churchyard, perhaps where the 
Latin School was later housed. The Latin 
School's building was rebuilt in 1597, 1693-97 
and 1760-61. In 1637 a municipal primary 
school, the Danish School was added to the 
south-west corner of the building. The Latin 
School, whose pupils were transferred in 1846 
to new premises in Store Gråbrødrestræde, was 
demolished in 1883, and the Danish School in 
about 1865. In 1621 the Odense Gymnasium was 
founded to provide further education after the 
Latin School, and the college inaugurated two 
years later was accommodated until 1802 in the 
old east wing of the monastery. Various institu-
tions have afterwards been housed here. 

T H E B U I L D I N G 

Earlier research (pp. 138-54). The earliest attempt 
to unravel the building phases of the church and 
determine its architectural prototypes was by 
Niels Laurits Høyen (1798-1870), when in 1844 he 
contributed to H.P. M u m m e ' s description 
(Mumme). In his account Høyen, who had made 
some important notes and sketches of the 
church (figs. 53-54) as early as 1830, was the first 

62* 
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to maintain that the existing brick building was 
later than the one mentioned by Aelnoth f rom 
the close of the 11th century, and that it was not 
begun until after the earlier church burnt down 
in 1247. In his view the present church had been 
erected in stages f rom east to west, culminating 
with the five westernmost bays which, accord-
ing to the inscription on the north aisle, were 
built by Bishop Gisico (1286-1300). In Høyen's 
opinion the architectural idiom had very little in 
c o m m o n with contemporary Danish and Nor th 
German churches (for example, Marienkirche in 
Lübeck). He maintained to the contrary that it 
revealed the influence of 13 th-century English 
church architecture (articulation, the gallery 
storey, the deep recess in the towerless west fa-
cade), and thus a testimonial to sustained con-
tact with the country f rom which the monaste-
ry's first monks had been summoned about the 
year 1100. 

Høyen 's assessment was contested in connec-
tion with the publication of his collected wri t -
ings in 1873, in which the article of 1844 had 
been reprinted with an appendix by the architect 
Ludvig Fenger (1833-1905). According to Feng-
er, w h o was able to profit f rom archaeological 
evidence which came to light during the major 
restoration of the fabric in 1868-1875, the Gisico 
building did not represent the church's youngest 
phase, but rather the first stage in the rebuilding 
of the older church. The chancel, three bays in 
length, was purported to be a later, coarser repe-
tition of the west part of the church, and the 
linking two bays (called "the middle building") 
between these two parts therefore inevitably the 
youngest phase. Since the restoration had 
shown that the middle building was contempo-
rary with a no longer extant north chapel, pos-
sibly St. Knud's Chapel built in 1466, there 
seemed much to indicate that the rebuilding be-
gun by Gisico did not reach completion until the 
1400s, and that the record of a reconsecration of 
the church in 1499 marked the end of the medie-
val rebuilding project. 

Fenger's radical re-interpretation of Høyen's 
exposition stirred great controversy, and a n u m -
ber of experts headed by J. D. Herholdt (1818-

1902), leader of the ongoing restoration, hotly 
opposed this criticism of the late Master. As did 
two local arbiters, Bishop C. T. Engelstoft (1805-
89) and Archdeacon A. K. Damgaard (1808-1906). 
Herholdt even exhorted the great authority on 
Ribe Cathedral, Pastor Jacob Helms (1824-1906) 
to challenge Fenger. On the question of St. 
Knud's architectural history Helms endeavoured 
to uphold Høyen's chronology, however he 
granted Fenger that the architectural back-
ground should not be searched for in England 
but in the brick architecture of northern Ger-
many. The dispute about the chronology of 
building phases remained unresolved through 
the rest of the 19th century. The controversy was 
further complicated by the assumption that the 
just discovered chancel crypt was part of the 
original church f rom c. 1100. A theory (cf. fig. 
58) put forward by Herholdt 's colleague, the ar-
chitect Carl Lendorf (1839-1918). The confusion 
by no means diminished when the archaeologist 
Henry Petersen (1849-96) in his publication on St. 
Knud's shrines (1886) puts forward the hypo-
thesis that the stone church mentioned by Ael-
noth had not stood on the same site as the pre-
sent church, but on the contrary ought to be 
identified as the church of St. Alban demolished 
in 1542 - viz. the stone-built successor of the 
wooden church in which King Knud (Canute II) 
was murdered! 

The participants in the unresolved quarrel 
during the 19th century about the building his-
tory of the church were all dead when museum 
curator Chr. Axel Jensen (1878-1952) in his ac-
count of the church's architecture (1926) had to 
agree with Fenger on all essential points. He 
pointed out that the restoration of 1868-75 in the 
crypt had brought to light remains of calcareous 
tufa which must have come f rom the oldest 
stone church - an observation which was not 
curiously enough given emphasis. When the 
church's heating plant had to be renewed in 
1946, another member of the National M u -
seum's staff, architect C. G. Schultz (1905-58) 
seized the chance to trace - if possible - the 
ground-plan of the earlier church. In a series of 
strategic trial excavations, both within the exist-
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ing building and outside it, he succeeded in 
1946-47 in establishing the extent and principal 
plan of the tufa church (cf. fig. 63), which Feng-
er had in his conjectural drawing of 1896 (fig. 
59) virtually anticipated. Schultz's interpretation 
of his finds are unfortunately known only f rom 
the drawings he left. Evidently, he imagined 
that the three-aisled pillared basilica with chan-
cel, apse and transept would have had a facade 
with two towers, and that the chancel had been 
secondarily rebuilt with towers, possibly at the 
same time as the crypt was extended to the 
west. No firm evidence in relation to the west 
facade came to light during the investigation, 
and the drawings left by Schultz (cf. fig. 63c) 
reveal that here, following building works in 
the area west of the church, he went on to pro-
pose an alternative, highly hypothetical recon-
struction. In 1946 he had already detected the 
traces of yet another apse wall of calcareous tufa 
east of the church, as well as the heavy founda-
tions of a later ambulatory, interpreted as a pro-
posed ambulatory with radiating chapels con-
temporary with the Gisico building. 

The German art historian Hubert Krins dealt 
exhaustively with the church in his dissertation 
(1966) on early stone churches in Denmark. In 
the main he accepted Schultz's reconstruction, 
although in his opinion the transept was pos-
sibly lower, and he found nothing to suggest a 
facade with two towers. He considered that the 
building, notably including the chancel, corre-
sponded entirely with the early Saxon tradition 
(St. Cyriakus in Gernrode, Quedlinburg IV, St. 
Adalbert in Aachen and St. Kilian in Höxter). 
The striking resemblance between the founda-
tion remains in the west and the course of the 
present facade indicates that the west front of 
the church built of calcareous tufa has also been 
enriched by a large recess (cf. fig. 88). In which 
case the motif was the only evidence of an archi-
tectural loan f rom the monks ' homeland, cf. the 
monastery church in Tewkesbury, not far f rom 
Evesham, which still has a large facade recess. 
Krins, like Schultz, presumed that the stone 
church of such unprecedented size was begun 
immediately after the assassination of King 

Knud in 1086 as a demonstration of power by 
the Church and Crown . Conversely, two youn-
ger historians (Per Kristian Madsen, Axel Bolvig) 
have set an earlier date for the foundation of the 
church, and look upon it as one of several new 
building projects which marked the diocesan di-
vision of 1060. 

† T H E C H U R C H O F 
C A L C A R E O U S T U F A 

(pp. 155-76) 

A few traces of the first stone church are visible 
in the present crypt and an adjoining burial vault 
(cf. figs. 69, 76, 90 and 186). Apart f rom these, 
the reconstruction (figs. 65, 67) is based on 
Schultz's measured plans and drawings, which 
have been amalgamated in a plan (fig. 66) of the 
excavations 1946-47, as well as in 1956 and later. 
The graphic material is also supplemented by a 
series of photographs. 

Building materials were calcareous tufa on a 
field-stone foundation. In all likelihood the 
foundations, which f rom the beginning have set 
out the ground-plan of the entire church (fig. 
67), indicate the courses of the support walls. 
They were overlaid by one or two levelling 
courses of calcareous tufa to serve as the basis 
for the walls above. The walls have been built as 
faced double walls with a core of field stones 
and stumps of calcareous turfa. No wall thick-
nesses have been ascertained with certainty, but 
presumably the walls rose f rom †plinths, and 
were therefore narrower than the c. 140-45 cm 
wide levelling courses. 

The principal features revealed by the 
church's ground-plan (fig. 65) were a nave with 
three aisles in a pillared basilica 60 m long with 
slightly projecting transept, chancel and crypt; 
both the chancel and transept were enriched by 
apses. The excavation in the remains of the crypt 
(figs. 68-69, 72-79) - the only relic of the chan-
cel - yielded traces of an original structure as 
well as its rebuilding and extension. The original 
crypt had a more or less square (c. 9x9 m) main 
central space and a stilted apse, undoubtedly 
corresponding to the chancel above. In the 
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western extension two passages through the 
support wall of the chancel arch opened into 
small square annexes, presumably the remains 
of ways down into the crypt. The original bear-
ing system might have comprised four pillars in 
the central space, and a similar number in the 
apse. Of these only traces of the apse's nor th-
west pillar, whose slight projection in relation to 
the arch of the apse suggests the presence of wall 
ribs for vaulting along the walls of the main cen-
tral space. Lastly, foundation traces of an altar 
and sarcophagus were detected which, together 
with the preserved - later renewed - well on the 
principal axis, represent the liturgical focal point 
of the main central space. 

The enlarged crypt was achieved by building a 
western extension reaching about as far as the 
middle of the transept. The original system of 
vaults was removed and the extended interior 
received twelve square pillars, of which the pil-
lar on the boundary between the apse and the 
main room was rectangular, probably an enlar-
gement of the original pillar. Pillars had been 
added along the rounding of the crypt; of which 
the north-western pillar had a preserved cham-
fered base on a high plinth (fig. 79). 

Obviously, the church's elevation can only be 
roughly gauged f rom the ground-plan, since the 
latter yields no proof of details. Apart f rom giv-
ing some idea of general features such as vaults 
in the crypt and apses, raised chancel, and basili-
can construction of the nave, there are single 
details which convey a more specific form. For 
example, the absence of imposts on the east-
ernmost pair of pillars towards the nave indi-
cates that the nave apparently reached as far as 
the chancel, unbroken by a separate bay for the 
crossing. This disposition indicates that the 
transepts may have been in the nature of chapel-
like annexes, the walls of which would not have 
been as high as those of the nave. As far as the 
nave is concerned, traces in the joins between 
the Gisico building and the middle-building 
demonstrate that the walls of the clerestory rose 
to a height of c. 14-14.5 m over floor level (cf. 
figs. 144-45). Therefore the dimensions do not 
rule out the possibility of a tribune. If so it 

would have provided the model for the tr ifo-
rium of the brick-built church. The west f ront 
represents another possible example of a trans-
mission of a motif f rom the church of calcareous 
tufa to the brick-built successor. Here, Krins 
pointed out (see above) the striking similarity 
between the excavated remains of its inner face 
and the west front of the Gisico building; and, 
furthermore, that the small rooms at the west 
end of the side aisles did not appear to represent 
the eventual remains of flanking towers. 

Dating. The church built of calcareous tufa is 
undoubtedly identical with the church men-
tioned in Aelnoth's chronicle (c. 1120) of the tor-
ment and canonisation of King Knud. In it a 
description is given of Knud's elevatio in April 
1095, when the mortal remains of the king were 
disinterred f rom their resting place in St. Al-
ban's Church and ceremoniously removed to 
the stone church south of this ("ad basilicam aus-
tralem, insigni lapideo tabulatu a fundamentis erec-
tam"). Here, the deceased was laid in a stone 
coffin ("saxeo sarcofago") which was placed in the 
crypt ("in cripta"). On 19. April 1100 the king 
saint was enshrined on the high altar, in the 
shrine which is still preserved. Aelnoth stresses 
that in 1095 the church was still not completed, 
but that "now", i.e. at the t ime of the writ ing of 
the chronicle, it was consecrated in the name of 
St. Knud - but the building need not necessarily 
have been fully completed. 

As already stated research has been divided on 
the question of what point in time the construc-
tion of the church began. However, the histor-
ical circumstances, and particularly the build-
ing's dimensions, which exceeded those of all 
other Danish churches except for the cathedral 
in Lund, suggest that the initiative resulted f rom 
a special chain of events. The murder of the 
king, in the church of St. Alban in 1086, made it 
necessary for the Church and the C r o w n to give 
a challenging answer by means of a m o n u m e n -
tal edifice to serve as the setting for the shrine of 
the martyred king, whose canonisation would 
strengthen both the claim to the throne of Es-
trid's sons, and the position of the Church 
within the realm. 
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Fig. 815a-b. †Frådstenskirken, j f r . fig. 83 og 88. a. Ydre o. 1150, set fra nordøst . b. Ydre o. 1200, set fra sydvest. 
Isometriske rekonstruktioner ved Mogens Vedsø 1995. 1:900. - The †church of calcareous tufa, cf. figs. 83 and 88. a. 
Exterior c. 1150 seen from the north-east. b. Exterior c. 1200 seen from the south-west. 

Architectural prototypes. As a type the basilica 
with a nave and two aisles, an apse enriching the 
chancel, a transept and a crypt, must be consid-
ered virtually obligatory among the larger 
churches of the 11th century. In a local context 
alone the renewal of Lund Cathedral likewise 
resulted in an enriched east end, whereas the ol-
der and contemporary stone churches at Dalby, 
Roskilde and Slagelse were more simple. Seen in 
a broader context the ground-plan, specially of 
the east part of the church, discloses links with 
Saxon church architecture, whereas the choice 
of the pillared basilica and, presumably, of the 
lower transepts, is sooner inspired by architec-
ture in the Lower Rhine and Maas areas. At any 
rate contact with the Low Countries and Eng-
land was lively at this time, to which the mar-
riage of Knud to Edel, the daugher of Robert, 
Duke of Flanders bears witness, and later when 
the monks of Evesham were sent for. 

The church's ground-plan was presumably 
set out shortly after 1086. Walling techniques re-
lated to those of other early stone churches in 
Denmark (Dalby, O u r Lady in Roskilde and 

Slangerup), as well as some uncertainty, in the 
crypt for example, give reason to believe that 
the master builder had his roots in this envi-
ronment . The new basilica in Lund, and the 
crypt of the former cathedral in Århus (now the 
church of O u r Lady) represent a more advanced 
stage. If we accept the assumption of a west 
front with a deep recess, this is probably the 
solitary token of influence f rom the Benedictine 
monks of Evesham. In which case a towerless 
facade of this kind must represent a revision of 
the original project, and it is unlikely to have 
been begun before the 1120s at the earliest. 

Alterations to the stone church. The archaeologi-
cal excavations 1946 brought to light immedi-
ately to the east of the present chancel gable the 
remains of a semicircular foundation of field 
stones, which bore traces of calcareous tufa ma-
sonry. Schultz first interpreted the vestiges of 
masonry as the relics of a chancel rotunda, but 
later judged it to be the apse in an extension of 
the chancel. However, whether it represents a 
first project or a later alteration (perhaps in con-
nection with a possible fire in 1157), it seems 
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unlikely that the foundation has ever been put to 
use. In any event, no apse was found here when 
the present chancel was begun c. 1400. 

T H E B R I C K - B U I L T C H U R C H 
(pp. 177-280) 

Plans, facades, sections and details (pp. 178-91) 

The Gisico building. The oldest part of the brick-
built church is the five westernmost bays 
erected, according to the inscription on the 
north wall, by Bishop Gisico (1286-1300). The 
church, which is unlikely to have been com-
pleted during the bishop's term of office, stood 
for more than one hundred and fifty years as a 
self-contained structure west of the old transept. 

Materials and technique. The building stands 
for the greater part on the foundations of the 
demolished church. A brick-built octagonal 
plinth (figs. 130, 132) serves as the structural ba-
sis for the compound pillars. 

The principal building material is dark red 
bricks, the average size of which being 27.5-28x 
13,5x9 cm. The bricks are laid in regular 'monk ' 
bond (stretcher-stretcher-header). Moulded 
bricks are employed for moulding on pillars, 
doors and windows, etc; they are usually made 
f rom bricks of the normal size (figs. 273-74), 
and as such can be included in the regular bond. 
A number of moulded bricks, chiefly on the ex-
ternal face by apertures, have a black or dark 
green glaze as emphasis. A hole (fig. 144) of later 
date in the fabric reveals that the walls were 
through-built . 

The exterior. The spare, ascetic brick building, 
whose effect was only mellowed through the 
use of glazed ware to emphasise details of the 
fabric's articulation, displays greater ornament 
on the north front than on the more simple 
south front. The variation thus drew attention 
to the facade on view f rom the town, viz. the 
north front, whereas the south front overlook-
ing the monastery faced away f rom the outer 
world. Everywhere the building had been 
erected on a high plinth which had dripstones of 
glazed brick. Both dripstones and the brick trac-
ery in windows were completely renewed in 

1868-75, but the renewal of the latter was only 
partly based on preserved fragments. 

The original sihouette of the architectural 
highlight, the west front, was lost when the tower 
was built in the second half of the 16th century. 
However , in the present discussion, the west 
front is interpreted as an updated repetition of 
the early facade. Traces in the brickwork above 
the 22 m high recess shows that the basilican 
construction of the central part has terminated 
in broad corbie steps; a bell may have been sus-
pended in the surmounting step (fig. 108). 
Moreover, this portal-like front is confirmed by 
old drawings (cf. figs. 109, 230). Details of the 
facade's medieval part n o w bear the mark of the 
restoration of 1868-75, when wholly unauthen-
ticated corbie-stepped gables were added to the 
side aisles and the central portal was set-off by 
quatrefoil string-courses and circular recesses. 
The portal has also been reconstructed but, like 
the moulding of w indow jambs, evidently on 
the basis of existing traces. 

Behind the facade is concealed an unusual sys-
tem of staircases (figs. 110-16) which once gave 
access to the following: 1) loft over the nave and 
side aisles, 2) †gallery at the west end of the 
nave, which linked the loft space above the side 
aisles, 3) the bell hung either in the uppermost 
†corbie step, or in a †timber ridge turret behind 
it. The original entrance f rom the church to the 
staircases has been in the western corners of the 
side aisles (re-established 1868-75 in the case of 
the south side aisle), whereas the doorways 
piercing the facade (in their present form f rom 
1868-75) seem to have been built about 1600. 
Originally, the triangular gable above nave was 
steeper, and the staircase opened into the loft 
through two round-arched doors, of which the 
one to the north still opens into the loft, whereas 
the other doorway situated higher up has either 
led to the wooden ridge turret close to it, or 
communicated with a catwalk across the tie 
beams. Below the latter door is a deep niche 
(fig. 116) with traces of a round-arched hatch for 
hoisting of building materials. Until its wall-
ing-up the hatch was seen at the top of the great 
recess of the facade. 
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Fig. 816a-b. Domki rken o. 1350, j f r . fig. 105 og 150. a. Ydre, set fra sydvest. b. Ydre, set fra nordøst. Isometriske 
rekonstruktioner ved Mogens Vedsø 1995. 1:900. - The Cathedral c. 1350 after erection of the Gisico building west of 
the Romanesque transept and chancel, cf. figs. 105 and 150. a. Exterior seen from the south-west. b. Exterior seen from the 
north-east. 

The north facade is notable for its projecting 
portal's rich moulding, crowned by a rose-win-
dow (fig. 149); both were largely recreated in 
1868-75 on the basis of extant traces. The piers 
of the side aisles have corner markings of glazed 
bricks above the plinth, and a medieval brick 
incised before being fired with the rendering of 
a monstrance is built into the front of the fourth 
pier f rom the west (fig. 282). The section's east-
ernmost pier is younger, in that it was not built 
until after the Romanesque transept had been 
demolished. 

The south facade (fig. 119) is characterised to a 
greater degree than the north front by faced 
walls and other forms of standardisation which 
n o w conceal traces of additions to the fabric. 
However, it is still very evident that details in 
the side aisles, cf. doors and inscriptions, have 
been symmetrically disposed around a n o w van-
ished extension abutting the third bay f rom the 
west (cf. fig. 105). This also explains why only 
the first, second and fifth piers date back to me-
dieval times. The two small doors (fig. 119), the 

easternmost of which was discovered in 
1868-75, appear to be correctly rerestored. 

Inscriptions on the fabric (figs. 122-27) are pre-
served outside beneath the cornices of the side 
aisles; here, glazed tiles inscribed with majus-
cules in verses with middle and end rhymes (le-
onine verse). The inscription on the north fa-
cade (p. 210 ff.) consists of four verses and it 
names Bishop Gisico (1286-1300), whereas the 
inscription on the south facade (pp. 212-214) 
amounts to nine verses and gives a date, prob-
ably 1301, and the name of an otherwise un-
known person Nicolaus Petri, hidden as an acros-
tic. The inscriptions were previously looked 
upon as a whole, but formal and textual differ-
ences contradict this and the incriptions, which 
have been scrutinised and translated anew (Fritz 
Saaby Petersen), are individually treated in the 
present study. Particularly the inscriptions on 
the south front heavily reflect the restoration of 
1868-75, although carried out so that it is pos-
sible to differentiate between the new and old 
lettering tiles (cf. fig. 125). 
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In the north, where most of the third verse 
and almost all the fourth verse are lost, each tile 
displays just one letter, carved with a knife f rom 
a template. The tiles, set in an original string-
course, are glazed black except for the letter it-
self. The latter has probably been touched up 
with mortar. 

The situation differs in so far as the south fa-
cade is concerned, since the far lengthier inscrip-
tion is disposed in two lines symmetrically 
around a no longer extant chapel abutting the 
third bay. The tiles (only two courses in height 
as opposed to three courses on the north facade) 
display two, sometimes three letters, and these 
standardised majuscules are stamped with dies 
into the soft clay; the surface is glazed green. 
The inscription on the south front had to be ex-
tensively restored in 1868-75 when a row of 
eroded tiles was replaced (marked by halving 
the tile-width). The basis for the new lettering 
was uncertain and it included, inter alia, second-
ary painted letters. In the new reading therefore 
words (italicised) are included which disagree 
with the present appearance of the inscription. 
Square brackets signify the places where the 
original text is lost, and round brackets are used 
when expanding abbreviations. 

Indeed, the disparity between the inscriptions 
more than suggests that they represent two sep-
arate statements which are unlikely to have been 
made within the same limited span of time, nor 
are their contents conceived in the same con-
temporary light. The inscription on the north 
front faces the town and proclaims Bishop Gis-
ico's role as the master builder of the new 
church. On the south front, on the other hand, 
the inscription containing the acrostic seems to 
refer to an underlying understanding and be ad-
dressed to the monks. It contains partly an ap-
peal for funds to help with building the edifice, 
and partly the date 1301, when "one, w h o can be 
named (Nicolaus Petri), brought the building 
into use". From an architectural point of view, it 
is unlikely that the five bays of the Gisico build-
ing were completed by 1301, and it cannot be 
entirely ruled out that the inscription on the 
south front, whose date can theoretically be read 

as either 1310 or 1330, is in fact a secondary one. 
The light, graceful interior of the Gisico build-

ing (figs. 51, 128-41) is characterised by the soar-
ing upward articulation of the High Gothic. The 
core of this structure are the compound pillars 
of the arcades (figs. 129-32), which were heavily 
restored in 1868-75. The type is very familiar: 
composed in the form of two quadrilaterals 
turned on edge (viz. two rhombi): one, a rectan-
gle (with chamfered corners), the long sides of 
which are aligned with the longitudinal axis of 
the church; the other, a right-angled square, the 
projecting corners of which are softened by 
moulding which is continued in the arcade 
arches and vaulting, although there are one or 
two illogical gaps in the moulding of the ar-
cades. Originally, the piers rose f rom a brick-
built octagonal plinth above which was a 
moulded limestone base (now only preserved in 
the free-standing pier furthest west in the north 
row). The plinth and base have not been recon-
structed, instead the piers n o w have smooth 
brick-built bases corresponding to those in the 
chancel and middle-building. The piers have en-
circling string-courses only broken by the 
mouldings for the vaulting of the nave. 

The triforia, in the form of pointed (segmen-
tal) arches, overlook the loft above the side ais-
les. They were all originally open and linked by 
a †gallery level with the sill of the west w indow 
in the nave (cf. fig. 113). Most of the triforia 
were walled up when the tower and organ loft 
were built, but with the exception of the two 
most westerly ones, they were opened up again 
in 1868-75 and given window panes. 

The clerestory's vaults spring f rom five pairs 
of capitals. However those between the first and 
second bays are presumably concealed behind 
the retaining wall for the later tower. The cap-
itals between the second and third bays (fig. 137) 
stand out by virtue of their purely architectural 
form, which is related to the kind found in the 
corners of the westernmost vault in the nave 
(fig. 136). The rest (figs. 138-40), which consti-
tutes a homogeneous group despite slight var-
iations, are embellished with different kinds of 
foliate ornament (oak leaves, vine leaves, and 
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palm fronds). The capitals cannot be closely ex-
amined, but they are presumably of limestone, 
although the possibility that they are modelled 
in stucco like a number of related examples in 
north German churches cannot be excluded. 

In the five clerestory vaults, sharply ridged 
tripartite ribs (fig. 273 u) fo rm an incomplete 
star-shape. The same kind of moulded brick is 
used for the transverse arches, whereas the wall 
ribs are of plain, chamfered bricks. Above the 
vaults whole bricks have been used to reinforce 
the lower part of the vault cells, and between the 
bays there are small cross-walls above the trans-
verse arches (cf. fig. 142). 

Both side aisles are terminated by deep, 
pointed recesses, the plan of which corresponds 
to the nave's external recess. The vaults of the 
side aisles have the same form of ribs as the 
nave, whereas the vault-pillars are reconstruct-
ions f rom 1868-75 with bases and string-courses 
similar to those of the arcade piers. 

Generally speaking the various building phases 
can still be identified. Initially the entire nave of 
the church built of calcareous tufa was demol-
ished as far as the transept, although for a time 
the south aisle was left standing to screen the 
monastery site. Preserved corners (cf. figs. 144, 
146) reveal that the longitudinal walls were built 
f rom the old transept to the east and continued 
towards west, corresponding to the reading di-
rection of the inscription in the north aisle. On 
the south wall of the clerestory it can be seen 
h o w the even masonry of the corner above the 
roof of the transept is followed by vertical 
toothing (cf. figs. 144-45), thereby indirectly 
giving us information about the height of its 
predecessor. Other toothings reveal that the ar-
cade walls up to tr iforium level joined the west 
gable, the upper part of which was, besides, first 
built after the roof over the nave had been 
erected. Moreover, putlog holes several courses 
in height, through the entire width of wall, 
mark the horizontal building phases of the cler-
estory walls (sills of triforia - vault capitals -
crown of wall), and they were used for putting 
up flying scaffolding. 

Dating. Bishop Gisico (1286-1300) is declared 

the builder of the renewed nave in the inscrip-
tion on the outside of the north aisle ("Hoc opus 
erexit Phynensis Gisico preses ..."), and its equiva-
lent on the outside of the south aisle relates that 
the building was brought into use in 1301. Even 
though it is doubtful whether the inscription on 
the south side really has been put up in 1301 (see 
above), there can be no doubt that Gisico was 
looked upon by his contemporaries as the in-
stigator of the new building. Tradition has it 
that a possible fire during the troubled times of 
1247 which bordered on civil war was the rea-
son for the rebuilding, although it did not com-
mence until more than thirty years later, nor did 
the first phase include the chancel and transept 
since these were still usable. Possibly reasons of 
prestige were an equally important impetus be-
hind the new project, which should certainly be 
seen in the light of the Crown ' s revived interest 
in Odense (founding the Greyfriars monastery 
in 1279 for the burial place of Erik Glipping; the 
convening of important assemblies). 

The project seems to have been planned al-
ready by Gisico's predecessor, Bishop Jens, (let-
ters of indulgence 1284 and 1285), but a series of 
new indulgences in which Gisico's successor 
Peder Pagh in 1305 seeks support for "rebuild-
ing the burned down church" implies that the 
undertaking was not completed. Whether the 
indulgence issued in 1345 "for the completion of 
the church building begun so many years ago" 
refers to the Gisico building, or other parts of 
the scheme for modernisation, the chancel for 
example, must remain an open question. In 
view of the fact that the closest parallels to the 
vaults and capitals in the nave are found in, re-
spectively, the Greyfriars' churches of Odense 
(consecrated 1343) and Svendborg (consecrated 
1361), it seems probable that time dragged on 
before the building project finally came to an 
end. 

Architectural prototypes. The models for the 
Gisico building's structure and decorative de-
tails are found in the Gothic brick architecture of 
north Germany and the Baltic area f rom the last 
third of the 13th century. Of central interest in 
this context is the arcade pier which appears to 
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be a simplified and not quite as formal version 
of the chancel piers in Lübeck's Marienkirche 
and in S. Nicolai in Stralsund. The datings of 
the two key north German monuments are dis-
puted, but at all events the piers in Odense, 
which must have been drawn in the 1280s, rep-
resent an astonishingly early appropriation of 
the new idiom. Other details such as the mould-
ing on doors and windows, the use of glazed 
bricks, and foliate capitals point in the same di-
rection, although unquestionable archetypes 
have not been established. The closest parallels 
to the Odense capitals are found in Schleswig 
and Svendborg. 

Parallels to the inscriptions on the outside of 
the Gisico building, and the unusual star-shape 
of the nave vault seem sooner to be found amid 
the tremendous building activity of the German 
order of chivalry about 1300 in the region round 
Visla, cf. the inscriptions at Marienburg, S.Ja-
kob in Thorn , and others; the stellar vault in 
Pelplin). 

In contrast to its detail the Gisico building as 
an architectural entirety is not derived f rom "the 
cathedral Gothic" of north Germany or other 
monumenta l works in the broad belt of brick 
architecture along the south coast of the Baltic 
Sea. Both its ascetic exterior and absence of fly-
ing buttresses, as well as the tripartite structure 
of the clerestory wall, does not reflect Marien-
kirche, the key monument in Lübeck. On the 
other hand, the English influence which Høyen, 
Beckett, et al. felt they discerned in the triforia 
openings, the towerless facade and the stellar 
vault, is scarcely testimony to renewed contact 
with the Evesham monks ' native land; except 
perhaps the vaults which might be an indirect 
reflection of influence f rom that direction. 

Instead, the Gisico building's tripartite cler-
estory wall may be a repetition of the structural 
system of the old church, exactly as assumed in 
the case of the recess on the west facade. In 
which case the church is a modernisation of the 
old building which, inspired by contemporary 
Hanseatic brick Gothic, simply appears in a new 
guise. There can be little doubt that the Odense 
bishop summoned brickbuilders f rom north 

Germany, possibly even f rom Lübeck, w h o 
were familiar with the new moulded-brick tech-
nique. This would, moreover, fall in line with 
the very close links which existed between the 
Hanseatic League and the Danish king who en-
tered into a pact in 1284 in Odense with the 
rulers and trading cities of north Germany. Just 
as both Danish and Hanseatic negotiators at-
tended the assembly at Gulbergshede in 1285 
when letters of indulgence were issued in con-
nection with the building of the Cathedral. 

The north German influence, which was 
freshly interpreted in the Gisico building, later 
manifested itself in the second decade of the 14th 

century in the architecture of the two big new 
churches on each side of the Sound (†church of 
O u r Lady in Copenhagen, and St. Peter's 
church in Malmø). These buildings, however, 
are more reliant on the north German proto-
types, not only in technique and details but also 
in their over-ruling structure. On the other 
hand, the mason's lodge of the Odense Cathe-
dral site seems to have exerted an influence on a 
number of new churches in the 1300s, viz. the 
Greyfriars churches in Odense and Svendborg, 
both in Funen, and across Store Bælt with the 
renewal of St. Michael's church in Slagelse. 

Proposed †chancel. Although, contrary to gen-
eral practice, the building of the new church of 
brick began f rom the west end, scholars have 
naturally held that an over-all plan for the re-
building has surely existed f rom the beginning. 
Early on Fenger, for example, imagined plans 
perhaps of a high Gothic ambulatory with radi-
ating chapels, and when Schultz in 1946 local-
ised some foundations (partly already known) in 
the downward sloping terrain east of the present 
church, he felt that these substantiated the hy-
pothesis. It is, however, difficult to combine 
these exposed, heavily disturbed foundations of 
field stones without any indication of con-
tinuous walling, with the notion of radiating 
chapels, still less the alternative suggestion: a 
large octagonal chancel rotunda (cf. fig. 64). In 
this light, then, perhaps the most feasible in-
terpretation is that these remains of foundations 
are relics f rom a proposed polygonal ambula-
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tory, which may have been begun in the 14th 

century after the completion of the Gisico build-
ing but never finished. To what extent this am-
bulatory with a five-eighth-part termination - a 
type found in several medieval churches in 
towns - might have corresponded to the plans 
in hand at the time of Bishop Gisico is a ques-
tion which cannot be answered. Perhaps it re-
presents a simplification, just as the present 
chancel begun at long last about 1400 could well 
be called "an austerity model". 

The chancel, comprising the church's three 
most easterly bays and the recreated (1873-75) 
crypt, was probably built over a fairly long pe-
riod of time in the first half of the 15th century; 
to begin with extending only as far as the old 
transept (cf. below). It replaced the Romanesque 
chancel, whose lay-out influenced the new 
building project (crypt, quadratic bays in the 
chancel determined by the Romanesque apse). 
The project has rightly been described as a repe-
tition of the Gisico building simply with sparser 
details (no cordon cornice, no piers had 
moulded plinths, no string-course, no carved 
capitals). 

There are indications of uncertain planning on 
a number of points, possibly partly as a result of 
revisions in the original building programme. 
For example, the awkwardly narrow third bay 
intended for vaulting seems surprising: 1) If the 
intention was a regular division of bays corre-
sponding to that of the Gisico building, it would 
have been more reasonable to set out as much of 
a normal arcade as space permitted. 2) The trifo-
ria and windows in the clerestory walls are 
smaller and set lower than those in the Gisico 
building (cf. fig. 98), for which reason the 
crown of the wall and bot tom of windows had 
to be raised after the removal of the old transept, 
and the merging of the western and eastern parts 
of the new church. Against this background, 
then, it seems more likely that the master build-
er has been influenced by earlier plans f rom the 
time of Bishop Gisico in which the transition 
f rom chancel to nave was marked by a transept? 
However, it ought to be added that such an ar-
rangement is not easily fitted into existing con-

texts, either if one imagines it projecting like the 
Romanesque transept or only marked by a 
change in elevation. 

Materials and technique. The chancel is built 
partly on sloping ground to the east, perhaps for 
this reason with somewhat thicker walls on 
foundations of boulders (figs. 153-55). The 
walls are of brick (26-28.5x12-14 x 8-9.5 cm), 
mainly red or dark red bricks, but sometimes 
yellowish - a variation which reflects stages in 
the building process. In contrast to the Gisico 
section, the brickwork is chiefly laid in Polish 
bond (stretcher-header-stretcher in each course), 
and the walls are double walls. 

Exterior. In all essentials the chancel looks like 
a repetition of the Gisico building, although less 
completely conceived, and with details which 
resulted f rom gradual adjustments made during 
the various stages of construction. Firstly, for 
example, the absence of the cordon cornice 
(added on the north side in 1868-75) and lacking 
coordination between the axes of windows in 
side aisle and clerestory (cf. fig. 94-95), whereas 
a striking secondary adjustment is walling up 
the base of the clerestory windows, and adding 
a quatrefoil frieze to the crown of the wall (cf. 
figs. 98, 157-58, 179). 

The east gable appears to be a simplified repe-
tition of the west facade, and like the latter it, 
too, is marked by the restoration of 1868-75 (cf. 
figs. 97 and 247). Increasing the height of the 
buttresses (compare fig. 247 with fig. 255), 
which Herholdt for aesthetic reasons incorpo-
rated in the gable in analogy with the west 
front, is unlikely to be correct. On the other 
hand, the addition of corbie steps presumably 
agrees with the original version (cf. fig. 213), 
except that any thought of recreating the steep 
roof over the nave had to be abandoned for fi-
nancial reasons (cf. 255 and 257). The disposi-
tion of the windows corresponds in principle to 
that on the west side, but in addition there are 
two (reconstructed) windows in the crypt's 
nave, as well as a bricked up peephole between 
them and the large central window. The light 
since bricked up may once have had some pur-
pose in relation to the function of the altar. 
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In contrast to the Gisico section, the two lon-
gitudinal walls of the chancel are (with only a 
few minor variations) principally the same ex-
cept for a secondary door in the second bay of 
the south aisle (fig. 159) which may have had a 
lower predecessor. The door leads down under 
the the floor of the aisle and has probably served 
as the entrance to the crypt, first of all as access 
doorway during building works, and later the 
communicating door with the closed precincts 
of the monastery west of the chancel gable (cf. 
fig. 213). 

The interior of the chancel is notable for its 
unusual crypt which, in its present form, is 
largely a reconstruction f rom 1873-75 based on 
archaeological remains (cf. figs. 162-63). Like 
the chancel, the crypt has a nave and side aisles 
and follows the same division of bays. Only the 
nave is vaulted, however, in this case by two 
rows of vaults carried on round piers. The side 
aisles are open. The well (now with recon-
structed rim and cover) dating f rom the church 
built of calcareous tufa was preserved and given 
a brick-lined conduit (cf. fig. 68). The principal 
elements of the reconstruction may be deemed 
correct, including the preservation of traces sur-
viving f rom changed plans (cf. below and fig. 
180). Freely reconstructed, though, are the stairs 
leading to the side aisles (the traces presumably 
lost due to post-medieval interments), although 
these stairs would not have been established un-
til after the construction of the middle-building, 
since they would have succeeded some means of 
access through the west part of the Romanesque 
crypt and the outside south door mentioned 
above. The appearance of the west wall of the 
crypt is entirely unauthenticated, viz. with its 
windows into the church (doors to the burial 
vaults added in 1947), the strengthening along 
the outside walls of the crypt, as well as the door 
to the burial vault beneath the renaissance chapel 
of the Valkendorf family. 

The chancel is marked by the irregular divi-
sion into bays, one result of which is for exam-
ple the missing triforia in the narrow third bay, 
nor does this bay accommodate windows in the 
side aisles. Access to the high choir up the wide 

stairs of Bremer sandstone is purely based on 
the present interior of the church and without 
medieval precedence. On the other hand, the 
east wall of the high choir bears traces of origi-
nal features in the form of two recesses high up 
in the wall (the south recess lowered later) flank-
ing the previously mentioned peephole (cf. figs. 
100, 167). All three must be assumed to have had 
some bearing on the adornment and function of 
the vanished side altars. The vaults differ in de-
tail f rom those of the Gisico building, and in the 
large eastern bay they are regular stellar vaults. 
The vaults in the third bay were not built until 
after the construction of the middle-building 
(here was a temporary wooden ceiling). 

Building phases are more easily legible in the 
chancel than at the Gisico building, probably 
because progress was slower. The main features 
of the building phases are particularly apparent, 
for example, f rom the exposed toothing in the 
brickwork of the loft (figs. 101-02, 171-72, 174-
77), and a series of isometric reconstructions 
(figs. 170, 173 and 178) endeavours to illustrate 
these. 1) Works began in the usual medieval way 
by building the chancel's outside walls in order 
to keep the old chancel functioning for as long 
as possible. 2) The old chancel and crypt were 
then demolished and the new arcade walls were 
built to the same height as the side aisles. Since 
the transept provisionally remained in use it 
meant that the great chancel arch had to be tem-
porarily bricked up. 3) The crown of the nave's 
clerestory walls including triforia and windows 
up to an initial level - later heightened. The 
method of laying toothing for the gable walls is 
unusual. 4) The innermost part of a closing wall 
for the nave gable has then been bonded into the 
vertical toothing, but in such a way that on the 
outside this wall gave the appearance of rusti-
cated toothing where the external face had been 
later bonded. Afterwards, the building of the 
vaults over the crypt, side aisles and nave was 
begun. Vaulting has undergone adjustments 
everywhere, particularly in the crypt where the 
piers are secondary (cf. fig. 163), and a primary 
system of arcades in the west was changed (cf. 
fig. 180). The narrow third bay closest to the 
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Fig. 817a-c. Domkirkens kor under 
opførelse 1400-1425, j f r . fig. 170, 173 
og 178. a-c. Ydre, set fra nordøst. 
Isometriske rekonstruktioner ved 
Mogens Vedsø 1995. 1:900. - Build-
ing phases during the erection of the new 
chancel east of the Romanesque transept, 
cf. figs. 170, 173 and 178. a-c. Exteriors 
seen from the north-east. 
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transept originally had a temporary wooden 
ceiling. 5) The upper facades of the chancel ga-
ble and gable triangles are built. It can be no-
ticed that the gable triangles are in carelessly laid 
'monk ' bond, and toothing for the south side 
aisle's triangle is not utilised (cf. fig. 175-177), 
whereas the facades are in Polish bond, apart 
f rom the roof gables of the side aisles, the out-
side of which are laid in the same bond as inside. 

Dating and architectural prototypes. No surviv-
ing sources refer specifically to the building of 
the chancel but we k n o w that it was put up be-
fore the 1460s, when the middle-building was in 
the course of construction. There is a stylistic 
and technical affinity with the Bridgettine con-
vent church at Maribo in Lolland which may 
have been built by the same artisans as those 
employed for the principal church in the dio-
cese. Here, in addition to the plane chancel ga-
ble, are recurrences of more specific details such 
as stellar vaults (both the "incomplete" form, 
and the regular one as in the chancel of St. 
Knud's) , as well as Polish bond. The convent 
church in Maribo was probably begun in the 
first decades of the 1400s, and according to an 
indulgence more than half of the church was 
built by 1446. Seen in this light, then, it seems 
possible that ongoing works on the chancel in 
Odense had continued for quite a number of 
years, viz. f rom the beginning of the 1400s until 
towards the middle of the century. 

As already mentioned, the chancel of three 
bays in length should be looked upon as being a 
simplified repetition of the Gisico building, and 
in keeping with the trend of the times without 
special emphasis on this part of the church. Yet, 
with its crypt unusual for the Gothic period, the 
chancel represents an independent solution to 
the task set: retaining a crypt for historical and 
liturgical reasons, as well as practical due to the 
terrain, with the additional aim to establish a 
fo rm of "ambulatory". Another example of an 
underground ambulatory of this nature in Den-
mark is found in the contemporary chancel of 
Haderslev Cathedral, southern Jutland. 

The middle-building, viz. the church's fourth 
and fifth bays, was commenced in the mid 15th 

century after the demolition of the Romanesque 
transept. The intention was to complete the re-
building of the calcareous tufa church, begun 
almost two hundred years before, by merging 
the Gisico building with the chancel. The lack of 
harmony between the details of these two build-
ing phases could be camouflaged by a number 
of special features on the boundary line between 
the high choir (chancel) and the congregation 
(nave). In other words, St. Knud's chapel (1466) 
to the north, also a proposed †tower in the same 
location; and inside, a †pulpitum. And to the 
south, the contemporary rebuilt monastery 
wing was adjoined. 

Materials and technique. The foundations have 
not been closely studied, but a support-wall 
more than 2 m in width of 'monk ' brick beneath 
the north arcade wall is still discernible f rom a 
burial vault (cf. fig. 186), and detected besides in 
1946 (cf. fig. 66). The ascending brickwork is of 
flamed or dark red ware laid in Polish bond. 

Exterior. At the restoration in 1868-75 both 
facades were modified to correspond with the 
neighbouring fabric; for example, plinth 
moulding and glazed bricks as in the Gisico 
building. However, the clerestory windows are 
well preserved; and traces of the arcade to St. 
Knud's chapel and toothings for the proposed 
tower, both on the north side, have been re-
spected; likewise in the south where a f ragmen-
tary original w indow in the side aisle remains 
and indicates the partly demolished monastery 
wing. 

In the case of the interior, too, Herholdt has 
also harmonised and adapted the middle-build-
ing's two bays whose details, especially mould-
ings, are noticeably simplified. For example, the 
east arcade (originally part blind) on the north 
side was completely rebuilt, and even subdi-
vided below by the brick-built twin arch for the 
king's pew. Due to the proposed tower the 
same bay lacks both triforium opening and cler-
estory window; instead the wall surface is bro-
ken by a deep recess with a pointed arch. 

In the north side aisle the remains of voussoirs 
for the arcade originally opening into St. Knud's 
chapel can be seen, and in the south aisle the 
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Fig. 818. Domkirkens 
ydre o. 1475, set fra nord-
øst efter opførelsen af 
mellembygningen, jfr . 
fig. 185. Isometrisk re-
konstruktion ved Mogens 
Vedsø 1995. 1:900. - Exte-
rior of the Cathedral c. 1475 
seen from the north-east after 
demolition of the Romanes-
que transept and erection of 
the middle building, cf. fig. 
185. 

traces of two walled up doorways into the m o n -
astery wing, as well as a third opening high up, 
n o w only visible f rom the confirmands' room in 
the loft above the consistorium. 

The vaults of the middle-building also cover 
the narrow third bay of the chancel, where the 
vault cells could only be fitted by cutting and 
reshaping the wall ribs, just as the windows here 
are partly cropped by the vaults (cf. figs. 190-
91). 

The proposed †tower above the north side 
aisle's fourth bay was still a current project 
when the clerestory walls were built with (pre-
served) toothing for the tower 's east and west 
walls (figs. 187, 192-94). Judging f rom the traces 
exposed by the restoration (cf. figs. 56, 197) the 
clerestory's blind wall, intended to carry the 
south side of the tower, seems to have been ar-
ticulated below by recesses pierced by a door-
way. In the wall above this are the remains of a 
staircase, and doorways leading off it have 
served as communication between the †pulpi-
tum and the first middle storey of the tower 
above the vault of the side aisle; there may also 

have been stairs leading up f rom †St. Knud's 
chapel. The wall rib on the church's north wall, 
level with the vaults of the nave (cf. figs. 187, 
192), shows that the middle storey was planned 
with vaults. Possibly even two more storeys 
were proposed, just as the project probably in-
cluded doorways leading off stairs built into 
thickness of the walls. 

Sources record that †St. Knud's chapel (cf. figs. 
23, 185), demolished in the 1580s, was built in 
1466 by Bishop Krafse who was himself buried 
there. The chapel, which had to be inspected 
annually by the church's structuarius (master 
builder?) was an integral part of the middle-
building, borne out for example by the chapel's 
arcade which was primary. Little is known as to 
its appearance apart f rom what can be deduced 
by the traces of the arcade in the fourth bay of 
the side aisle. This communicating link corre-
sponds approximately to the bay width and 
height of the side aisle, which shows that the 
chapel has been of the same height as the side 
aisle. Remains of brickwork in 'monk ' bond 
discovered in 1866, about 8 m north of the 
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church, was possibly a relic of the gable wall; 
and as for the width, it would have most likely 
corresponded with that of the proposed tower 
(c. 7 m). The impressive chapel, whose inter-
play with the proposed tower never material-
ised, was undoubtedly vaulted and had its own 
entrance in the gable. This was easily reached by 
the assisting priest to w h o m the bishop had as-
signed a house north of the church. Moreover 
there may well have been a door here (in the 
Romanesque transept) before the chapel was 
built. After the demolition of the chapel, at any 
rate, a †door was made in the blind arcade (cf. 
figs. 222, 244). 

Furthermore, in 1466, Bishop Krafse installed 
a new gallery in the church, viz. a pulpitum to 
mark the boundary between nave and chancel. 
This disappeared in the course of the 1580s to-
gether with the crypt, and the only visible testi-
m o n y of its existence is the partially preserved 
door in the north wall in the fourth bay of the 
nave (cf. fig. 56, 189), to give access f rom the 
pulpitum to the proposed tower (see above). 
The threshold of the doorway is about 6 m 
above the present floor which indicates a gallery 
high above floor level to screen off the raised 
chancel over the crypt. Apart f rom this there are 
not many clues to help reconstruct the pulpitum 
in detail. It was in all likelihood analogous with 
similar structures which have consisted of a 
vaulted brick or stone-built lower chamber with 
altars, and stairs leading up to the high choir. 
The pulpitum itself might have been of wood, 
and it was reached by stairs f rom the chancel. A 
high-lying door in the south side aisle shows 
that there was also once direct access to the high 
choir f rom the dormitory of the monastery 
wing and lastly, as already mentioned, f rom the 
pulpitum to the proposed tower. 

Dating. In contrast to the archaeological evi-
dence in the chancel, the record of Bishop 
Krafse's beneficience in the mid 1460s provides 
points of support for dating the final merging of 
nave and chancel. Since both the pulpitum and 
chapel presuppose that the construction of the 
middle-building was well on the way to com-
pletion, it seems possible that the former two 

projects were begun already in the 1450s. In 
1477 it is on record that the church lacked a 
tower, and this juxtaposed with the information 
that Bishop Karl Rønnow consecrated the 
church in 1499 might perhaps suggest that the 
final building stages, such as putting up the 
vaults, were finished towards the close of the 
century. 

The monastery and the church. An account of the 
monastery is not within the scope of "Dan-
marks Kirker", but a brief mention will be made 
of the extent to which its buildings have directly 
influenced the lay-out of the church. Investiga-
tions (1894, 1947 and 1966) of the post-medieval 
east wing revealed that a monastery wing whose 
east wall was aligned with the church's transept 
had been built as early as the 12th century, 
whereas the west wall was set back about 1.2 m 
in relation to this. A late Romanesque brick 
building incorporated into the westernmost part 
of the reconstructed monastery's south wing in-
dicates that even in the 13th century steps had not 
been taken to establish a regulated cloister garth. 
This seems to have been done in the 15th cen-
tury, when Prior Matthias in collaboration with 
Bishop Krafse completed the church and the re-
built monastery. N o r did the Gisico building 
f rom c. 1300 take a cloister into account; for 
example, an old porch abutting the south wall 
was rebuilt (see below), and two small symmet-
rical entrances flanking the porch have not orig-
inally been connected with a cloister. 

The construction of the middle-building, 
coupled with the demolition of the Romanesque 
transept which preceded it, caused unavoidable 
damage to the old east wing of the monastery, 
and the combined new works resulted in a two-
storeyed building (cf. fig. 201) with a cloister on 
the west side. When the floor of the consisto-
rium was examined in 1946-47 (cf. fig. 202) 
traces closest to the church came to light of a 
room that once had two rows of vaults over at 
least three bays. There had been two deep re-
cesses along the west wall of the room, of which 
the recess to the south had a door leading into 
the cloister. In the case of two walled up doors 
to be seen in the south side aisle, west of the 
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post-Reformation door to the consistorium, the 
one to the east must have communicated with a 
corridor in the upper storey of the monastery 
wing; whereas the one to the west has given 
access to the cloister. Moreover there was once a 
doorway level with the high choir and pulpitum 
(see †pulpitum). The cloister, which was still 
mentioned in records during the first third of 
the 1600s, explains the original w indow high up 
the wall in the fourth bay of the south aisle. 
Presumably the west wing bounding the m o n -
astery quadrangle had a cloister which con-
nected with the west door of the south aisle. It 
must be emphasised, however, that extremely 
little light can be shed on the the physical links 
between the late medieval monastery and the 
church. 

Vanished medieval †extensions. South porch ("St. 
Benedict's chapel"). That there was once an ex-
tension by the south side aisle at the third bay 
f rom the west of the Gisico building is sug-
gested first and foremost by a pointed double 
arch in the south wall (fig. 205) discovered in 
1868-75. The excavations in 1946-47 yielded ad-
ditional evidence, besides which it was also 
known that the bay had been windowless until 
1752. Against this background the existence of 
two extensions can be ascertained: 1) In the 
1200s a brick building was erected; the bo t tom 
courses of the threshold of a door to this build-
ing were discovered in 1947 (cf. figs. 203-04). 
The position of this door was asymmetrical in 
relation to the Gisico building, but axial to the 
arcades of the calcareous tufa-built church. 2) 
About 1300-25 part of the renewal of the Gisico 
building entailed building a new entrance, the 
only visible relic of which is the double arch 
mentioned above. The closest local parallel is 
the galilee at the transept of Roskilde Cathedral 
likewise with double arch. The extension per-
haps ought to be identified as St. Benedict's cha-
pel, mentioned in 1357 as the setting of a trial, 
and in its earliest form as "atrium S. Benedicti", 
where Bishop Gisico granted the pupils of the 
school permission to cat their meals there. 

T H E P O S T - R E F O R M A T I O N P E R I O D 
The present tower which so radically altered the 
west front of the church was not built until after 
the Reformation. In 1558 Christian III once 
more enjoined the prior to complete the tower 
which was half begun in order for a tocsin and 
other bells to hang there. Until n o w received 
opinion has looked upon the present tower as 
the result of this royal command. However, the 
possibility cannot be excluded that it was still on 
the subject of the middle-building's half-fm-
ished tower, and therefore that the present 
tower is younger, and probably first built as part 
of the rebuilding works which took place in the 
1580s. By the time the prototype of Braun's 
prospect of Odense was drawn in 1586 the 
tower had become a reality. 

The tower is built above the nave's western-
most vault. It is built of large, red bricks laid in 
Flemish bond which are to some extent reused 
material, most likely f rom the tower of demol-
ished St. Alban's church and/or St. Knud's cha-
pel. The remains of the original west gable and 
the walls of the clerestory carry the tower, but 
the east side is strengthened by a secondary sup-
porting wall built into the span between the two 
westernmost piers (cf. fig. 98-99). The wall is 
pierced by three lancets, the lowest of which 
opens into the nave's most westerly bay (made 
into a separate porch in 1868-75), the middle one 
opens into the organ loft, and the third - visible 
f rom the church loft - supports the east side of 
the tower. 

Nowadays the two-storey tower bears the 
mark of later alterations. For example, the origi-
nal two-piece spire had a watchman's gallery 
and corner pinnacles (cf. fig. 213). It was re-
placed in 1783-85 by the present spire donated 
by Peter Eilschou, merchant, and his wife (cf. 
fig. 211). At the restoration of 1868-75 the open-
ings between the middle storey and belfry 
storey were 'gothicised', and the string-courses 
were removed (cf. figs. 209 and 212). Thus was 
blurred the tower 's renaissance character which 
had formerly displayed a striking resemblance 
to a tower presumably contemporary with it, 
viz. over the crossing at Ringsted church. 

63* 
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Herholdt 's restoration project of 1864 in-
cluded a completely new, more 'authentic in 
style' spire (fig. 254). However , the idea of a 
new spire was postponed at first for financial 
reasons, but on the basis of a fund set up in 1883 
to build a new spire Vilh. Petersen, who was the 
church's consultant architect, submitted a series 
of proposals between 1885 and 1905 none of 
which were adopted (figs. 214-16). 

The consistorium (figs. 201, 218-20) is the name 
given to the two nor thernmost bays of the old 
east wing of the monastery which in 1586 were 
assigned to the rural deans of the diocese for use 
as the decanal convention chamber after †St. 
Knud's chapel had been pulled down (p. 270), as 
well as fulfilling daily functions as sacristy, 
waiting room and so on. The chamber was put 
in order for the requirements of these new func-
tions, although by and large its medieval charac-
ter was probably preserved. The founding in 
1621 of the Gymnasium (grammar school), es-
tablished in the remaining part of the wing (p. 
126 and fig. 40), gave rise to the removal of the 
cloister on the west side in 1636, and as a result 
the doorway connecting the south aisle and the 
consistorium was made (it is still in use). A very 
crucial phase in relation to the exterior of the 
wing was the total renewal of the Gymnasium 
in 1754-57 through which it gained much the 
same general appearance as it has today, with 
auricular architraves and centrally placed gabled 
attic instead of the upper storey (figs. 40, 201). 
The interior of the consistorium with its plaster 
ceiling displaying stucco details likewise dates 
f rom this rebuilding. After the discontinuation 
of the Gymnasium at the beginning of the 19th 

century its premises were occupied by the dio-
cesan library, Stiftsbiblioteket. After the library 
closed down the parish council took over the 
entire wing and in 1977-82 the interior was 
turned into offices and meeting rooms for parish 
activities. 

The Valkendorf chapel (figs. 221-28) abutting 
the third bay of the church's north wall is the 
sepulchral chapel built in 1633-36 for Henning 
Valkendorf, the lord lieutenant residing at the 
manor Odensegård. Originally, this renaissance 

chapel with the Dutch gable so typical of the 
time bounded a manor-house to the east which 
was demolished in the 19th century (cf. figs. 17, 
46). The brickwork consists of large red bricks, 
the plinth courses and corners are of granite ash-
lars, and cornices and gable ornament of sand-
stone. The chapel, built adjacent to the but -
tresses by the side aisle's third bay, comprises 
three storeys: the bot tom storey is the vaulted 
burial crypt; the middle storey is the chamber of 
the chapel itself with a stellar vault, and high-
lying door with basket arch contiguous to the 
side aisle, and the n o w inaccessible third storey 
built to give the chapel the same height as the 
aisle, as well as to provide external access to a 
gallery within the church. Later repairs brought 
alterations to the appearance of the chapel in a 
number of ways. For example, a stair turret to 
the east was removed about 1750 (cf. fig. 233). It 
had given access to a gallery in the third bay of 
the chancel. U p o n the restoration of 1873-74 the 
exterior of the chapel was radically altered: the 
original lancet windows were replaced by 
round-arched windows, and on the east side, 
exposed to view since the 1830s (cf. figs. 20, 32), 
a gable was built to correspond with the other 
two, which were besides also entirely rebuilt. 
Lastly, the burial vault was made accessible 
f rom the recreated church crypt. 

Demolished †porches. Until the major restora-
tion of 1868-75 most of the church's entrances 
were protected by porches (cf. fig. 236), for ex-
ample by the two small doors in the north-east 
(taken down in 1868) and south-west (1868f), as 
well as a regular addition to the front of the 
north-west portal. 

The last-mentioned porch, built in 1618-19, as 
a result of the church's new status as parish 
church, was demolished in 1868f, but known 
f rom older depictions, f rom sources and f rom 
excavations (figs. 229, 240-41, 244, 249). This 
porch, built in continuation of the buttresses 
flanking the Gothic portal, was constructed of 
large red bricks; it had a smooth gable laid in 
raking course. In connection with the extensive 
restoration undertaken in the 1750s the entrance 
to the porch was updated by means of a sand-
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Fig. 819a-c. Den eftermiddelalder-
lige domkirke, j f r . fig. 232-33 og 
238. a. Ydre o. 1620, set fra sydvest. 
b. Ydre o. 1650, set fra nordøst . c. 
Ydre o. 1800, set fra sydvest. Isome-
triske rekonstruktioner ved Mogens 
Vedsø 1995. 1:900. - The post-medie-
val Cathedral, cf. figs. 232-33 and 238. 
a. Exterior c. 1620 seen from the south-
west. h. Exterior c. 1650 seen from the 
north-east. c. Exterior c. 1800 seen from 
the south-west. 
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stone portal, supplied in 1754 by the court 
sculptor, Johann Friedrich Hännel of Copenha-
gen. The interior was vaulted. 

After the demolition of a south annexe ("St. 
Benedict's chapel") a half-timbered †lime shed 
appears to have been built on the same spot (cf. 
fig. 232). It was removed in 1752. 

Changes between 1536 and 1748. The church 
underwent a number of substantial alterations in 
the span of time between the dissolution of the 
monastery at the Reformation and the forma-
tion of St. Knud's parish in 1618. Unfortunately 
very little light is shed on these changes in sur-
viving records, and indirect testimony is few 
and far between. However, the church certainly 
underwent alterations in the 1580s when Odense 
was the focus of festivities on two notable occa-
sions, viz. the provinces of Schleswig and Hol-
stein swear feudal loyalty to the C r o w n in 1580, 
and celebrations to do homage to the crown 
prince in 1584. Undoubtedly the principal 
church in the diocese would have been appro-
priately updated and improved for these events. 
A record establishes that in 1582 an order was 
given to demolish St. Knud's chapel and use its 
fabric for repairs to the church. The chancel was 
undergoing repairs even before this, and there is 
much to suggest that the tower dates f rom this 
time. The changes to the chancel are not speci-
fied, but they must have primarily entailed the 
removal of the pulpitum, lowering the floor 
level of the high choir, and extending the floor 
of the aisles to the gables with resulting demoli-
tion of the crypt's vaults. The underlying reason 
for these radical changes was presumably to 
bring the chancel and nave into closer contact; 
besides it also probably played a role that by this 
means space was relatively easily found for lu-
crative burial crypts. 

A m o n g the more conspicuous changes in the 
following period should be mentioned the par-
tial walling up of the large gable windows. For 
example, the chancel w indow was reduced to 
half its height after the great baroque altar-piece 
by Anders Mortensen was installed (p. 539), 
whereas the west window, already cut down in 
size when the organ loft was built in the 1580s, 

was bricked up in 1685 (cf. figs. 239 and 250). 
The modernisation of 1748-54. U p o n a visit to 

the church in 1748 Frederik V pointed out that 
its furniture and sepulchral monuments were in 
a state of disrepair not permissible in the pre-
mier church of the diocese. A year later the 
church displayed a newly whitewashed interior 
and vaults embellished with gilded stars. The 
corporation, however, headed by the mayor 
Augustus Martfeldt seem to have rapidly con-
ceived plans for a more splendid updating of the 
church, notably its interior, which would entail 
renewing galleries, standardising sepulchral 
monuments , and so on (cf. furniture and sepul-
chral monuments) . The project was entrusted to 
the master builder Ludwig Henning Schack 
Neumann of Flensborg, who arrived at the 
church with his team of journeymen in March 
1752. Towards Christmas 1754 the church re-
opened although one or two details were not 
completed until 1756. The financial conse-
quences of the modernisation had by that time 
long since broken the budget, ruined the mayor 
and necessitated a transfusion of funds through 
loans and special collections in churches 
throughout the country. Several repairs had to 
be postponed, the most important of which be-
ing the dilapidated spire. 

The nature of the interior renewal is perpetu-
ated through drawings and photographs prior 
to the large-scale restoration of 1868-75 (figs. 
234-35, 236-37, 281, 295, 494). These show that 
the most significant architectural innovation has 
been a remodelling of the piers to accord with 
the new tiered galleries. Characteristic features 
are the concave corners, richly moulded cor-
nices, and rocaille ornament modelled in plaster. 
Most likely master builder Neumann was re-
sponsible for the design of the interior, the de-
tails of which harmonise well with works in 
Flensborg known to be by him. He possibly 
collaborated with local master craftsmen w h o 
had inspected the fabric and submitted their ten-
ders already in 1748. The fact that the new portal 
for the porch was commissioned f rom court 
sculptor Hännel of Copenhagen demonstrates 
that not all contracts went to Neumann. On the 
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exterior all other doors were likewise renewed, 
among which the bricked-up main door was 
given an ornate portal not unlike the porch en-
trance (cf. fig. 212). 

The period 1756-1868. The church's hard-
pressed economy did not allow for the spire's 
renewal until 1783-85, and then only thanks to a 
donation f rom merchant Peter Eilschou and his 
wife, Anne Marie Becker (p. 287). The latter 
made a further donation which provided the ini-
tial funds for restoring the roof of the nave. The 
first step was the removal of the ridge turret and 
in 1791-92 a new roof was constructed which, 
for both financial and practical reasons, had a 
lower pitch than its predecessor. As a result the 
corbie-stepped gables had to be foreshortened 
and rebuilt with straight sides (cf. figs. 246-47). 

The major restoration of 1868-75 was prompted, 
to begin with, by the fabric's critical need of 
repairs, particularly windows, but under the 
guidance of architect J .D. Herholdt, cf. the res-
toration proposals f rom 1864 (figs. 251-57), this 
soon led to plans for removing f rom the medie-
val building "the distortions" of later periods 
and to restore it as far as possible to its original 
appearance. In April 1864 Herholdt submitted 
his plans for a comprehensive restoration. H o w -
ever, opposition f rom local ecclesiastical autho-
rities prevented the Valkendorf chapel and the 
consistorium building f rom being demolished. 
Pecuniary considerations likewise dictated that 
the architect waived proposals to renew the 
spire and the roof over the nave. The restoration 
which has hallmarked the present building was 
thus the result of a gradual process, influenced 
by discussions between the local authorities on 
the one hand, and architect Herholdt and N.L. 
Høyen, chairman of Det Særlige Kirkesyn (su-
pervisory committee for churches of specific 
importance) on the other. Herholdt and Høyen 
had already collaborated back in the 1840s on 
the description of the church's medieval archi-
tecture (cf. p. 138 and figs. 240-43). 

The exterior of the church was concentrated 
on in the period 1868-72: plinths and string-
courses were renewed, and the inscription on 
the Gisico building was restored. The medieval 

doors were recreated, and the windows were 
furnished with brick tracery, including the large 
windows in the gables which were re-estab-
lished in full size. As far as possible, everything 
was accomplished on the basis of archaeological 
evidence. Secondary extensions, such as porches, 
were removed, and where for practical reasons 
this could not be done, an endeavour was made 
to gothicise details, cf. the tower. Works on the 
interior began in 1872. The primary object was 
to recreate the compound piers, added to which 
came the unexpected discovery of the crypt 
(figs. 162-63, 260). Finally, on Sunday the 18th 
July 1875, the church was consecrated in the 
presence of the royal family (cf. figs. 261, 298). 

Herholdt 's restoration is characterised by the 
desire of his t ime to recreate the original monu-
ment by removing the additions of later periods 
and reconstructing lost details. This clash be-
tween aesthetic considerations and a more ar-
chaeological/historical approach can be dis-
cerned in the final result. For example, the re-
naissance tower was clad in a more gothic fash-
ion (plans for a matching renewal of the spire 
had to be abandoned), just as a number of details 
(the Gisico building's high plinth, the chancel's 
brick-built pier bases and string-courses) were 
adopted for aesthetic reasons not justified by the 
original fabric. On the other hand, various ar-
chaeological traces were preserved (arches lead-
ing to demolished chapels, toothing for the 
tower of the middle-building, walled-up doors 
and windows, traces of earlier vaulting in the 
crypt); and the inscription on the Gisico build-
ing was renewed with archaeological precision. 
Taken as a whole, then, we must acknowledge 
this considerable feat of reconstructing the 
largest Gothic church in the country at a time 
when there was little prior expertise to draw on 
in this field. 

After the church's architectural description 
and account of its history the present m o n o -
graph continues with a number of thematic sub-
sections on the subject of floors, windows, roof 
structures, roof covering, approach to colours, 
heating and light, weathervanes and stray items 
of masonry. 
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Earlier plans (cf. figs. 283a-b, 285) to fill the 
great east w indow with stained-glass became topi-
cal once more after the magnificent altar-piece 
by Claus Berg was installed in the recreated 
high choir. The task was given to the church's 
consultant architect, Vilh. Petersen, who sub-
mitted a number of designs (figs. 284a-b) which 
are variations of the panes put up in 1889. 

Mural paintings. As f rom 1914 the walls of the 
church have been whitewashed, and f rom about 
1947 this has also applied to the crypt. Here, in 
the south aisle on the jambs of the doorway 
leading down to the crypt there is an inscription 
painted in 1875 commemorat ing the housecarls 
who lost their lives in 1086 together with King 
Knud the Holy. This mural is today, therefore, 
the sole representative of the medieval tradition. 

†Mural paintings. 1) C. 1325. During the resto-
ration of the church interior in 1872f. many 
traces of original (and of later) murals must have 
come to light, yet the only documented remains 
in the Gisico building are painted ornament on 
two vaults in the north aisle (figs. 270, 286 and 
291). 2) C. 1425. A fragmentary mural deco-
ration on the two easternmost vaults of the nave 
was recorded, and evidently on these two vaults 
only. In view of the architectural history of the 
church these murals may be assumed to be older 
than the middle-building and the insertion of 
the three ensuing vaults. The best preserved of 
these mural fragments were the depictions in the 
east cell of the east vault (fig. 287) showing 
Christ on the Cross, flanked by St. Christopher 
and St. George. In the adjoining bays were rep-
resentations of St. Dorothea, Veronica's Suda-
rium and an unnamed bishop. The Wheel of 
Fortune was one of the principal motifs in the 
second bay (fig. 288); vent holes in the spandrels 
were encircled by grotesquely obscene figures. 

3) C. 1475. A purely ornamental decoration 
was recorded on the ribs in the third bay of the 
chancel, in addition to masks round vents. This 
decoration extended to the vaults west of this, 
although whether it also embellished the Gisico 
section is not known. 

4-13) After the Reformation the tradition was 
established of embellishing the chancel with 

murals depicting the coats of arms of the t empo-
ral head of the church: the sovereign. The series 
began when the ancestral bearings of Frederik II 
and his consort were hung there in connection 
with the church's restoration in the 1580s (cf. 
church furniture). After this - until Frederik VI 
(1814) - the monograms of subsequent kings 
and the dates of their accession were executed as 
murals. In 1826 the royal monograms, except 
for Christian IV, were transferred to tin shields 
(p. 611). 

14) In 1814-74 an ornamental decoration of the 
walls and vaults was carried out by Aug. Beh-
rends after drawings by Georg Hilker (fig. 290). 
The point of departure was evidently the au-
thentic fragments f rom c. 1325 in the north aisle 
(figs. 270, 286 and 291), re-employed for the 
vault decoration of the side aisles. On the other 
hand, no attention seems to have been paid to 
the fragmentary late medieval murals with fig-
ures and ornament in the easternmost vaults of 
the nave. The decoration (cf. figs. 262-63) with 
its medley of medieval ornament should be 
looked upon as a pastiche. Its primary purpose 
has been to contribute towards the visual har-
m o n y of the different sections of the interior. 

F U R N I T U R E 

Introduction. The Cathedral 's interior arrange-
ment through the centuries reflects the changing 
status of the church since it was built towards 
the close of the 11th century. The composition of 
the medieval interior had been crucially influen-
ced by the Cathedral 's prominence as the shrine 
of Denmark 's one and only king saint, Knud the 
Holy (St. Canute), and its link with the Bene-
dictine monastery nearby, whose ecclesiastics 
made up the chapter. Moreover, the fact that the 
church repeatedly underwent alterations over 
long periods of time in the 14th and 15th centu-
ries, virtually becoming a large-scale construc-
tion site, has probably also influenced h o w the 
interior was arranged. 

Very little is known about its medieval furni-
ture, but the Cathedral 's greatest treasure, the 
shrine of the king saint (died 1086) presumably 
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stood by the high altar in the choir, or in the 
crypt beneath. A second shrine, probably with 
the remains of King Canute II's brother Bene-
dict has most likely stood on an altar in the east 
end of the church, or in a specially arranged cha-
pel. Both shrines have formed part of the trea-
sury of the monastery church, although closer 
details of its size and contents are not known. 
The greater part of the treasury appears to have 
been confiscated upon the Reformation. There 
was probably a pulpitum dividing the choir 
f rom the nave, and a pulpit and organ may have 
been installed on it, perhaps beneath a crucifix. 
Flanking the pulpitum to the north and south 
were side altars consecrated to St. Canute and 
St. Anne. Chairs for the congregation were 
probably dispersed throughout the nave. The 
west door had a lion's head door knocker. The 
Cathedral 's medieval bells may have hung in a 
bell-cote on the west gable (and possibly in an-
other one on the ridge). 

St. Knud's kept the status of Cathedral after 
the Reformation, although it did not have its 
own parish until 1618. Prior to this the interior 
had been radically altered by the renovation car-
ried out in the 1580s when the crypt and the 
pulpitum were demolished, and the floor of the 
choir was made more or less level with that of 
the nave. The new arrangement was marked by 
two important acquisitions: a new altar-piece 
(1582) displaying catechismal texts for the high 
altar and a pulpit (1591), both were private do-
nations (see below). The pews in the nave had 
been rearranged beforehand after the model of 
those in the Church of O u r Lady in Copenha-
gen (Copenhagen Cathedral). 

Following 1618 the newly established parish 
church acquired some notable furniture, viz. a 
baptismal font, a confessional, several pews and 
galleries, as well as an organ. Its crowning glory 
was the City's bell, the tocsin, which was hung 
in the tower - completed a few decades before. 
The central position of the Cathedral in Odense, 
at the heart of a parish populated by the aristoc-
racy and well-to-do citizens, is demonstrated in 
the 17th and 18th centuries by many new acquisi-
tions, including an altar-piece (1649) for the 

high altar, donated like much else by a private 
benefactor. 

Frederik V's visit to the Cathedral in 1748 her-
alded an extensive restoration and renewal of its 
furniture, and much of the older items was dis-
carded. The greatest changes were made to the 
furniture of the nave - f rom the chancel rail in 
the east, the pulpit, all the pews and pew galler-
ies on the ground floor and along the walls of 
the central nave to the west end, where a mag-
nificent new organ was installed. Everything, 
including the colour scheme of white, pearl, 
gold and blue bore the hallmark of the prevail-
ing rococo style. 

U p o n J. D. Herholdt 's restoration, 1868-75, a 
conscious effort was made to recapture the 
overall effect of the original Gothic interior 
without the later disturbing additions. This 
meant that galleries and pews were discarded 
after only a century. Re-establishing the medie-
val crypt and raising the floor of the choir like-
wise influenced the furnishing of the choir. At 
first the existing altar-piece was reduced in 
height, but later - in 1886 - it was replaced by 
the late Gothic altar-piece by Claus Berg f rom 
Greyfriars church. A royal pew, executed in the 
style of the altar-piece, was set on the threshold 
between the choir and nave, and the font placed 
directly below it. 

A number of minor changes in the course of 
the 20th century have not made any great differ-
ence to the general appearance of the interior 
after Herholdt 's restoration. 

D E S C R I P T I O N 

In the following an account of the Cathedral 's 
most outstanding furniture will be given in the 
same order as it is described in the Danish text, 
with relevant illustrations and page numbers de-
noted in brackets. 

Altar (figs. 296-97, 355; pp. 421-22) con-
structed c. 1875, incorporating panels f rom the 
17th and 18th centuries. The frontal 's four panels 
display four scenes f rom the Old Testament (fig. 
297) painted by Johan Zachariassen Getruer in 
1694. None of the early antependiums are pre-
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served, the oldest of which is known to have 
dated f rom 1598. 

Saints' shrines (figs. 298-336; pp. 424-58) are 
the Cathedral 's most outstanding medieval trea-
sures. Two shrines are preserved, each barely 
the length of a man. The shrine with arcade or-
nament along the sides is of oak, and the shrine 
with hipped roof is part oak and part ash; both 
shrines bear traces of riveted gilt copper sheet. 
The shrines held the skeletons of two men and 
various textile fragments. The shrine with 
column decoration is believed to be that of St. 
Canute, and the hipped roof shrine that of his 
younger brother Benedict. Both were assassi-
nated in St. Alban's Church, Odense, on 10th 

July 1086. 
The history of the shrines is obscure on sev-

eral points, particularly their fate following the 
Reformation and until 1582, when they both -
or possibly only the columned shrine - came to 
light when St. Knud 's was rebuilt. Just as much 
uncertainty prevails as to their (or only the 
columned shrine's) position and condition until 
1694, when they were (again?) recovered f rom a 
walled up niche in the east wall of the chancel. 
Shortly afterwards both were again bricked in 
and apart f rom coming temporarily to light in 
the 1750s, they were not permanently removed 
f rom their walled location and examined until 
1833. In connection with the major restoration 
of the church both the shrines were restored in 
1874-75 and put on permanent display in the 
crypt. In the present century the textiles in the 
columned shrine have been rerestored, and in 
1992-94 the shrines underwent renewed investi-
gation, including an anthropological assess-
ment, a C14 dating, trace element analyses of 
bones, as well as a dendrochronological dating 
of the columned shrine. 

On the basis of these findings, combined with 
a critical evaluation of the writ ten sources, it is 
possible to date this shrine to the close of the 11th 

century. The bones contained in it belong to one 
and the same person, viz. a man between thirty-
five and forty-five years old, who died some-
time between 980 and 1170, bearing traces of 
wounds; inter alia of a heavy b low to the lower 

part of the sacrum. The skull had a relatively 
high gold content, possibly after having been 
preserved in a gold (or gilt) reliquary. "The 
Eagle Cloth", the most notable textile in the 
shrine, is a twill - samitum - f rom the 11th cen-
tury, the weave discloses a Byzantine influence. 
There were once two †inscriptions in or on the 
shrine of St. Canute, and these are today known 
only f rom later transcriptions. 

The hipped roof shrine is presumably later, 
made c. 1150-75. The bones are those of a young 
man (between eighteen and twenty-five years 
old), who died between 1030 and 1285, and with 
an unhealed lesion f rom a gash in the left femur. 

The altar-piece (figs. 337-412; pp. 459-538) on 
the high altar is by the sculptor and painter 
Claus Berg of Lübeck who made it c. 1513-23. 
According to tradition, the altar-piece was com-
missioned by Christine, the consort of King 
Hans. It stood originally on the altar of Grey-
friars Church in Odense, where it served as the 
focal point for the devotions and regular requi-
em masses in memory of the royal family, bur-
ied before the altar. After the discontinuation of 
the monastery church in 1805 the altar-piece was 
installed for a number of years in the Church of 
O u r Lady, Odense, until in 1886 it received its 
permanent place on the high altar of the Cathe-
dral. 

The altar-piece, which represents a master-
piece among the late medieval works of art of 
northern Europe, has in its present state a cen-
tral compartment housing sculptured figures 
portraying a complex vision of the Kingdom of 
Heaven, in which representations of the Coro-
nation of the Virgin, Christ on the Cross, St. 
Francis, and St. Anne with Virgin Mary and 
Child are prominent together with the nine 
choirs of angels and a wide selection of holy 
men and women. The central compartment (cor-
pus) is flanked by wings, the inner face of which 
displays relief scenes f rom the Passion, and the 
outer face painted scenes f rom the lives of the 
Virgin Mary and of Christ. The altar-piece rests 
on a predella; here, Christ is portrayed as the 
Man of Sorrows, flanked by seven kneeling 
members of the Danish royal family: King Hans 
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(†1513), Queen Christine (†1521), their children, 
King Christian II (11559), Prince Frans (†1511) 
and Elisabeth, Electress of Brandenburg 
(†1555), as well as Christian II's consort, Queen 
Elisabeth (11526), and the royal couple's eldest 
son, Prince Hans (11532). 

In its original form, the altar-piece presum-
ably had a pair of fixed rear wings, and a pair of 
hinged wings. The predella has likewise had 
wings on hinges. Most likely the altar-piece 
once had some form of superstructure. About 
1750 the altar-piece was given secondary addi-
tions in the form of a top-piece, side wings, and 
paintings on the backs of the inner pair of 
hinged wings and also on the backs of the pre-
della wings. In 1852 it received a new top-piece 
and probably new wings for the predella. Dur -
ing an extensive restoration in 1885-86 these 
pieces were replaced by a fleur-de-lis frieze 
above the central compartment and by two con-
soles beneath the predella's heading plank. N e w 
restorations followed in 1931-37 and in 1976-83. 

(†)Altar-piece (figs. 413-28, 546-51; pp. 539-47) 
made c. 1649 by the Odense wood-carver An-
ders Mortensen, with paintings (perhaps later 
than 1656) by Hans Schütte. Everything was do-
nated by Henrik Gyldenstjerne and Lisbeth Po-
debusk. The three-tiered altar-piece, about 11 m 
in height, was adorned with seventeen large fig-
ures and fanciful carvings in the auricular style 
of exuberant Baroque. The altar-piece was dis-
mantled in two phases, 1872 and 1886 respec-
tively. Of the three original paintings only the 
painting of the Last Supper is preserved. 

Altar plate and furnishings (figs. 430-52, pp. 
549-62) is largely f rom about 1700 or after. N o -
table exceptions are a medieval ciborium in the 
form of a Eucharist dove and an enamel pla-
quette, probably f rom a book-cover; both are 
Limoges-work f rom the first quarter of the 13th 

century (figs. 435-36; pp. 551-52 and fig. 449, 
pp. 560-61). 

Vestments. Since the Middle Ages the Cathe-
dral has had various liturgical textiles in its pos-
session, the most outstanding among which are 
eight embroidered figures of saints f rom a cope, 
presumably of Nor th German origin, c. 1500, 

and a chasuble richly t r immed with a wide bor-
der of guipure lace, c. 1700 (figs. 453, 458; pp. 
563-66). 

Font and font enclosures. N o t until the Cathe-
dral was given the status of parish church did it 
acquire a font, cast in 1620 by the bell-founder 
Bernd Bodemann of Lübeck (figs. 461-62; pp. 
569-70). The original baptismal dish was sub-
stituted in 1764 by two new ones, of silver and 
brass respectively, both donated by Andreas 
von Bergen and Karen Landorph; the first-men-
tioned dish was made by Abraham Biørnsen 
Witsten (figs. 463-64; p. 571). Prior to 1750 the 
font is recorded as having a †canopy embellished 
with angels, probably with the instruments of 
the Passion; moreover a †lattice mentioned al-
ready in 1676 served as an enclosure. In 1752-55 
it was replaced by a carved screen enriched with 
carvings of angels, presumably all by the hand 
of Herman Jansen (figs. 295, 468; p. 572). 

Chancel rails and screens (figs. 466-68, pp. 573-
74). The threshold between the choir and nave 
has since the Middle Ages been marked by ei-
ther rails or screens, possibly to begin with by a 
pulpitum which after the Reformation was suc-
ceeded by screens of wood or of metal, first 
mentioned in 1627. During the extensive resto-
ration of the 1750s a low wooden rail was put 
up, enriched by two life-size cherubim and two 
flower vases carved by Herman Jansen (figs. 
467-68, 494; p. 574). 

Pulpits. As already suggested, the Cathedral 's 
oldest pulpit might well have been a reading-
desk on the medieval pulpitum. In 1591 Eiler 
Brockenhuus donated a handsome three-sided 
bay pulpit executed by the Odense carpenter 
Jens Asmussen, who copied it on a smaller scale 
for Ribe Cathedral in 1596 (figs. 470-71; pp. 
577-80). The pulpit in St. Knud's was split up in 
1750, but three parts of it were re-used in the 
village churches of Rørup, Gelsted and Harn-
drup in west Funen. The present pulpit in the 
rococo style dates f rom 1754-56, with carvings 
by Herman Jansen (fig. 469; pp. 576-77). 

Pews, stalls and chairs (figs. 473-85; pp. 581-
94). The seating arrangement has undergone 
many great changes through the course of time. 

63* 
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From the close of the Middle Ages, c. 1475, two 
rows of simple choir stalls are preserved (fig. 
478, p. 587). Following the Reformation private 
pews were established, and the system was re-
vised after 1618. The townspeople had their set 
places according to social rank, this sometimes 
gave rise to bitter disputes. After the extensive 
restoration, c. 1750, when the number of pew 
galleries was substantially increased, the pew 
order at floor level was changed - to be entirely 
dropped during the 1800s. Remnants of the 
pews f rom 1751-53 have survived. The present 
pews date f rom 1874-75, whereas the King's 
pew is f rom 1894; the latter succeeded at least 
three older royal pews, the earliest record of 
which goes back to 1628. 

Chests and cupboards. An unusual medieval 
i ron-bound chest f rom c. 1350, displaying carv-
ings of Valdemar Atterdag and Queen Helvig, 
flanked by St. Canute and the incumbent 
bishop, Niels Jonssøn was still in existence dur-
ing the late 18th century (figs. 486-88; pp. 595-
96). 

Pew galleries (figs. 293-95, 468, 494, 820; pp. 
601-03). In the period following 1618, various 
pew galleries were incorporated along the two 
rows of pillars in the central aisle and the chan-
cel. These pew galleries were radically altered 
and their area considerably increased after 1750, 
but removed for good upon Herholdt 's restora-
tion of 1868-75. 

Organs (figs. 495-98; pp. 604-09). The Cathe-
dral has had at least four earlier organs before 
the present organ with 56 stops was built by 
Marcussen & Son of Åbenrå in 1965, using sev-
eral older organ parts. The oldest organ, men-
tioned in 1524, was followed by a second-hand 
organ f rom Copenhagen, reconditioned by Jo-
han Lorentz in 1625-26, which in 1756 was re-
placed by an organ built by Amdi Worm. In 
1862 this was succeeded by an organ f rom Mar-
cussen & Søn. The organ case was made in 
1755-56 for Amdi Worm's instrument; with the 
wide flattened curves of its central superstruc-
ture it represents a local Danish innovation 
strikingly reminiscent of the organ architecture 
of Saxony, and perhaps influenced by one of 

Fig. 820. Plan af pulpiturer på 1. og 2. etage, o. 1820 
(s. 602f.). Landsarkivet for Fyn. - Plan of pulpit gal-
leries, c. 1820. 

Denmark 's most prominent internationally ori-
entated architects, Nicolai Eigtved. 

Portraits of bishops and other paintings (figs. 
501-14; pp. 611-19). The series of bishops' por-
traits was not initiated until the close of the 19th 

century, therefore it numbers only a few earlier 
works, among them Wilhelm Bendz's painting 
of Frederik Plum (c. 1831) and the painting by 
Jørgen Roed of Thomas Kingo (1854). 

Chandeliers (figs. 515-22; pp. 620-25). Nine 
chandeliers in all, mainly 17th and 18th century, 
and just two more recent acquisitions, in 1875 
and 1922 respectively. 

Tower clocks (figs. 525-26; pp. 626-27). The 
present tower clock by the clockmakers Messrs. 
Bertram Larsen dates f rom 1899. The works of 
an older clock by the clockmaker Hans Madsen 
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made about 1580 are preserved, and bear a close 
resemblance to the works of contemporary 
tower clocks in St. Hans, Odense, and at Gam-
mel Estrup, Auning and Døstrup. 

Bells (figs. 527-31; pp. 628-32). In the Middle 
Ages the Cathedral lacked a tower to serve as a 
monumental f ramework for bells. The two 
known medieval bells (c. 1300, cast by the bell-
founder Adam, and re-cast by brother Adam in 
1410) may have hung above the west facade or 
nave. The tocsin, cast in 1597 by Jens Hansen of 
Sørby, was transferred f rom Greyfriars Church 
c. 1618, and supplemented by another bell in 
1622. There are, in addition, two later bells, 
f rom 1767 and 1873 respectively, both cast f rom 
older bells. In 1988 a new carillon was installed 
in replacement of the earlier one f rom 1936. 

S E P U L C H R A L M O N U M E N T S 

Introduction. Testimony to the Cathedral 's sepul-
chral monuments in the early Middle Ages is 
very scarce, or better said, apart f rom the su-
premely important events c. 1100 in connection 
with the enshrinement of St. Canute, and pre-
sumably of his brother Benedict. Graves close 
to the east end of the church, where the saints 
were presumably interred, have only been local-
ised outside the building, in the churchyard. 
Written records, however, mention the burials 
of two members of the royal family, both of 
w h o m were also received into the Benedictine 
order, viz. King Erik Lam (†1146) and Prince 
Knud Pritzlausen (†c. 1183), grandchild of Knud 
Lavard. Erik Lam was possibly buried in the 
south-west end of the church, whereas the grave 
of Prince Knud was perhaps in the east. 

The sources are more revealing in the 1300s. 
Three bishops: Gisico, Peder Pagh and Niels 
Jonson were buried in the church; the two first-
mentioned bishops close to the entrances, i.e. 
the north door, and probably the west door re-
spectively. Whereas Niels Jonson was interred 
beneath a black tombstone in the ambulatory, 
i.e. either in one of the side aisles or in the m o n -
astery's cloister south of the church. In the fol-
lowing century Bishop Mogens Krafse's choice 

of burial place represented a break with tradition 
when he built a sepulchral chapel for himself by 
the north wall of the church in 1466 (pp. 270-
72). 

In the decades up to the Reformation there are 
scattered references to interments in the nave, 
both of the church's clergy and the occasional 
representative of Funen's nobility. But in this 
respect the Cathedral appears to have been more 
shut off f rom the outside world than the other 
churches in Odense. The continued building ac-
tivities over a period of more than two hundred 
years may also have prompted these groups to 
select other churches as their final resting place. 

Burials in the Cathedral were still rare during 
the first decades of the post-Reformation pe-
riod. Yet Christian Ill's burial here in 1559 could 
perhaps be interpreted as a signal - for a time at 
any rate - to turn Odense into a royal necropolis 
on a level with Roskilde. Thus, Christian Ill's 
paternal uncle and his first cousin, both kings of 
Denmark, namely Hans (d. 1513) and Christian 
II (d.1559) were buried in Odense, albeit in 
Greyfriars Church. Yet the sequence of royal fu-
nerals was not to continue, in that Frederik II 
transferred his father's mortal remains to Ros-
kilde in 1578. Nonetheless Odense Cathedral 
continued to serve as the setting for funerals 
and, more rarely, as the burial place of members 
of the royal family, the last being Christian II's 
consort, Elisabeth, and his son Hans, whose 
mortal remains were transferred f rom Belgium 
to Denmark in 1883. 

The oldest known burials of the post-Refor-
mation period were all situated in the nave or 
side aisles of the church. However, with the ma-
jor alterations to the east end of the church in the 
1580s opportunities opened up for new inter-
ments under the chancel; possibly the earliest of 
which is the grave f rom 1584 of Burggraf Chris-
toph von Dohna, by the second chancel pier to 
the south. 

Since sources begin to f low more freely f rom 
then onward, it is possible to form an impres-
sion of the ownership of the graves, their 
whereabouts and appearance. At the close of the 
16th century and later, notably after receiving the 
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status of parish church in 1618 and up to the 
beginning of the 19th century, the position of the 
Cathedral was established as the most favoured 
burial place for high-ranking people f rom 
Odense, and evidently f rom the Funen area as a 
whole: chosen by virtually all bishops, several 
members of the Funen nobility, and a long line 
of councillors of the municipal corporation of 
Odense headed by their mayors. 

The large-scale modernisation of the Cathe-
dral c. 1750 drastically cut down the church's 
sepulchral monuments in number. Many tomb-
stones were either re-cycled with fresh inscrip-
tions or simply destroyed when the new floor 
was laid. Wall monuments were disposed of in 
the same way whereas those preserved were 
given ornamental frames in the rococo style. 

Interments within the Cathedral were contin-
ued after the modernisation for half a century 
but to a considerably reduced extent. Likewise 
the number of wall monuments and tombstones 
fell sharply. A change in burial customs is also 
reflected by a systematic filling in of the many 
graves under the floor of the church which be-
gan in the 1780s and continued into the next 
century until the ordinance of 22. February 1805 
definitively put a stop to new burials inside the 
church. 

However , an exception to the rule occurred a 
few days earlier when the mortal remains of 
members of the royal family were transferred 
f rom Greyfriars Church, which was subject to a 
demolition order, and reinterred at the south-
west end of the Cathedral. A temporary burial 
place was installed here in 1817 on the initiative 
of Prince Christian Frederik, the governor of 
Funen, where memorials commemorat ing King 
Hans, Queen Christine and Prince Frans were 
put up. A corresponding royal burial place (fig. 
566) was established in 1833-34 for the two 
newly discovered shrines of St. Canute and pre-
sumably of his brother, Benedict, in the diamet-
rically opposite corner of the Cathedral, for-
merly the chapel of Ebbe Munk in the eastern-
most bay of the north side aisle. 

The second extensive course of repairs and 
alterations to the Cathedral, viz. Herholdt 's res-

toration project of 1868-75, also affected sepul-
chral monuments but to a lesser extent than be-
fore. However, the rediscovery and re-estab-
lishment of the crypt in 1873-75 meant that all 
graves under the chancel and the easternmost 
bays of the north side aisle had to be dismantled. 
The saints' shrines as well as the royal coffins 
and memorials were subsequently placed in the 
renovated crypt including the side aisle's east 
bays, and the space thus derived gave it the sta-
tus of a royal burial chapel. And in 1883 the 
mortal remains of Queen Elisabeth and Prince 
Hans were laid to rest there f rom Belgium. 

The sepulchral monuments have not under-
gone any significant change of status in the span 
of time since this major restoration except on 
occasions when selected monuments have to be 
restored. 

D E S C R I P T I O N 

In the following an account of the Cathedral 's 
most outstanding graves and monuments will 
be given with relevant illustrations and page 
numbers denoted in brackets. 

Medieval burials (p. 711). Apart f rom the in-
terments excavated in the churchyard at the be-
ginning of the present century (p. 106f.), and the 
foundation excavated in the crypt by 
C. G. Schultz in 1946-47, interpreted as being 
the plinth of a sarcophagus, no other remains of 
medieval graves have come to light. On the 
other hand, there are reports of occasional me-
dieval †tombstones (p. 814f.). 

R O Y A L B U R I A L S A N D S E P U L C H R A L 
M O N U M E N T S 

The church of St. Knud ranks with the monas-
tery churches in Ringsted and Sorø, and the ca-
thedral in Roskilde as one of most important 
royal mausoleums in Denmark. Dealt with in 
detail in the description of the shrines (pp. 424-
58), the Cathedral was the setting of a royal 
burial as far back as 1095 when the mortal re-
mains of St. Canute were transferred f rom the 
†church of St. Alban to a stone coffin in the 
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Fig. 821. Mindesten nr. 2, efter 1513, over kong Hans, dronning Christine og prins Frans (s. 733). Litografi af 
O. Thomsen efter tegning af Niels Ringe. Fra Mumme (1844). - Memorial no. 2, after 1513, for King Hans, Queen 
Christine and Prince Frans. 
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newly arranged crypt; remains of calcareous 
tufa masonry in the crypt may possibly be f rom 
a base for this stone coffin or sarcophagus (p. 
714). 

Within the span of t ime between c. 1100 -
1883 no less than three kings (Erik Lam (p. 714), 
Hans and Christian II (p. 727-29), three queens 
or royal consorts (Christine and Elisabeth (p. 
728f.), as well as Kirsten Munk (p. 745) found 
their last resting-place here. In addition there are 
a number of persons of royal descent, presum-
ably including five children of kings (Cathrine 
and Elisabeth, daughters of Erik Klipping (p. 
715); Frans, son of Hans (p. 727); Hans, son of 
Christian II (p. 729), and Sophie Elisabeth, 
daughter of Christian IV (p. 744f.). 

In 1875 a royal memorial chapel (mentioned 
above) for King Hans and his closest family was 
arranged in the re-established crypt. The wall 
monumen t (figs. 587-91, p. 730-33), 1511, for 
Prince Frans was installed here; enriched with 
his coat of arms and epitaph it is attributed to 
Claus Berg's workshop. Another wall monu-
ment (figs. 572, 576, 592-99, 789, 821, p. 733-
40) of reddish Gotland limestone, with second-
ary date 1513, commemorates King Hans, 
Queen Christine and Prince Frans. Attributed to 
Claus Berg, it displays full-length figures of the 
royal family, framed by the royal couple's an-
cestral coats of arms going back four genera-
tions, and a decorative border with renaissance 
motifs. Lastly, a memorial tablet of marble (cf. 
fig. 600) was put up in 1817. The royal graves 
are marked by six tombstones (fig. 601-2, p. 741 
f.), 1875 and 1883. 

WALL M O N U M E N T S A N D 
M E M O R I A L T A B L E T S 

The Cathedral 's stock of early wall monuments 
and memorial tablets corresponds to the mate-
rial recorded by Vedel Simonsen, Samlinger, 
1811, and described in detail by Mumme, 1844. It 
has increased by only a few monuments since 
then, viz. those either transferred f rom other 
buildings or newly executed. 

As already mentioned, the major modernisa-

tion c. 1750 radically interfered with church's 
sepulchral monuments , even though the n u m -
ber of discarded wall monuments seems consid-
erably less than the number of destroyed or re-
used tombstones. Thus, in all twenty-three wall 
monuments or memorial tablets are preserved 
f rom the period before 1753, whereas seventeen 
wall monuments are known only f rom the re-
cords (figs. 661-62, p. 790-800). 

Among the wall monuments of the Renais-
sance period a memorial tablet (no. 1, figs. 607-09, 
790, p. 747-751), c. 1580 with later changes, for 
Gert Rantzau, merits a special mention. It was 
removed f rom †Greyfriars Church and enriched 
with a gilt copper relief of the Throne of Grace, 
probably a fragment of a wall monument to 
Rantzau. Also a wall monument (no. 2, figs. 
610-16, 791, p. 751-55) c. 1584 with a later paint-
ing (presumably between 1622 and 1644) mark-
ing the grave of Christoph von Dohna, the 
work of Wilhelm van den Blocke, a pupil of 
Cornelis Floris of the Netherlands. The painted 
wall monument f rom the turn of the 16th century, 
possibly c. 1601, for the grave of Margrethe 
Skovgård (no. 3, figs. 617-20, p. 755-57), is 
signed by the so-called Odense 'monogram-
mist ' , possibly the sculptor Jørgen Stenhugger. 
The high, so-called auricular Baroque style is 
represented by large wall monuments for Jørgen 
Mortensen Krag (1640), Hans Nielsen Chulen-
brun (c. 1651), Thomas Brodersen Risbrich 
(presumably c. 1651 with later additions), Hans 
Mikkelsen (1654) and Peder Pedersen Lerche 
(1668) (nos. 4-8, figs. 605, 621-35, p. 758-72.), 
most of which are decorated with paintings. In 
only one case, the wall monument for Mayor 
Chulenbrun, do the sources mention the artist 
responsible for the central biblical painting and 
fine small portraits, viz. Hans Schütte, who is 
also recorded as the artist of the paintings on the 
Cathedral 's former high altar-piece. However, 
Schütte has in all likelihood painted several of 
the other portraits, perhaps together with a local 
colleague, Jochum Madsen Brock. The carved 
enrichments of a number of wall monuments 
undoubtedly display the characteristic idiom of 
the sculptor Anders Mortensen, the other mas-



ENGLISH SUMMARY 1001 

Fig. 822. Dobbel tportræt af Frederik von Vittinghof og Eleonora Maria Sehested (s. 834). 
Detalje af epitafium i Valkendorfs kapel. NE fot. 1989. - Double portrait of Frederik von Vitting-
hof and Eleonora Maria Sehested. Detail of the wall monument in the Valkendorf chapel. 

ter of the high altar-piece, but they are not men-
tioned in the records. N o r are the masters 
known of the wall monuments (nos. 9-10, figs. 
636-37, p. 772-74) for Rasmus Andersen, dioce-
san clerk (c. 1674) and Thomas Balthasar Freit-
hoff (c. 1691). 

A great measure of simplicity characterises 
the surviving wall monuments and memorial 
tablets f rom the last part of the 17th century and 
throughout the following century. No tewor -
thy, however, are the wall monuments marking 
the grave of Anne Brahe (no. 12, fig. 641, p. 
776f.), executed c. 1704 or c. 1715, possibly in-
fluenced by Thomas Quellinus's workshop, of 
Andreas von Bergen and his wife and of Peter 
Eilschou and his wife, Anne Marie Becker (no. 

24-25, figs. 651-53, p. 784-86) in the neo-classi-
cal style, c. 1783, probably by Andreas Weiden-
haupt. 

T O M B S T O N E S 

In aggregate the amount of preserved tomb-
stones in the Cathedral is far smaller. There are 
only seven extant examples f rom the period be-
fore 1753, the oldest of which f rom 1559 and 
1580 respectively (Jørgen Jensen Sadolin and 
Gert Rantzau) were transferred f rom †Greyfriars 
Church (nos. 1-2, figs. 665-66). The former is 
attributed to a Funen, possibly Odense, sculptor 
working in the manner of Morten Bussert, 
whereas the latter could well be a German im-
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port. Bishop Hans Mikkelsen's tombstone (no. 
4, fig. 668, p. 806) stands out among the small 
number of later tombstones because of its size 
and f lowery epitaph in Latin and Greek. 

The indiscriminate alterations of the 1750s in 
relation to the Cathedral 's sepulchral m o n u -
ments resulted in their widespread destruction; 
the primary source of reference on the subject is 
Bircherod, Monumenta (figs. 680-87, p. 801f.) a 
small number were carved afresh with a brief 
inscription and simple frame (figs. 672-77, p. 
809f.). 

P O S T - M E D I E V A L S E P U L C H R A L 
C H A P E L S 

Once in the Cathedral there were three specially 
appointed high-ranking graves either seques-
tered f rom the rest of the church by a screen or 
annexed in a chapel. 

It seems that both the Cathedral 's medieval 
chapels had been demolished prior to 1620 (cf. 
pp. 270, 277), but about 1626 a sepulchral chapel 
was made in the easternmost bays of the north 
side aisle for the lord lieutenant, Ebbe Munk of 
Fjellebro Manor and his wife, Sidsel Høeg (figs. 
735, 739-40, p. 867). The chapel displayed a wall 
monument , and a *screen partitioned off the cha-
pel f rom the church interior. Members of the 
Podebusk (Putbus) family were laid to rest in 
the crypt beneath, possibly the earliest would 
have been Henrik Podebusk of Kørup, †1658, 
whose sister Lisbeth Podebusk, together with 
her husband Henrik Gyldenstjerne, donated in 
1649 the magnificent altar-piece for the high al-
tar. In 1833 the chapel was made into a m e m o -
rial chapel for the re-discovered shrines (fig. 
566). The screen was dismantled in connection 
with J. D. Herholdt 's restoration and re-estab-
lishing of the crypt in 1872-75, and the crypt 
below was demolished. 

In 1632 Henning Valkendorf, lord lieutenant 
at Odensegård, received permission to build a 
chapel abutting the nor th wall of the church, 
close to the spot where Mogens Krafse's chapel 
had stood (cf. pp. 299-304) (the Valkendorf cha-
pel, figs. 221-28, 688-709, p. 830). In 1677 the 

chapel was conveyed by deed to Friherre Frede-
rik von Vittinghof of Eskebjerg (Scheelenborg), 
married to a half-sister of Henning Va lkendor f s 
third wife, Margrethe Blome. After this change 
of ownership the coffins of the Valkendorf f am-
ily were moved down into the burial crypt. The 
chapel was provided with a splendid wrough t -
iron screen executed in 1636 by Caspar Fincke, 
Christian IV's artist-craftsman, and further en-
riched by a lavish wall monument made between 
1691 and 1696, and attributed to the Netherlan-
dish sculptor, Thomas Quellinus. In the chapel 
there is still a small number of coffins out of the 
many which originally stood there and in the 
burial crypt; among them the coffins of Hen-
ning Valkendorf and his wives, Anne Barnekow 
and Margrethe Blome, as well as those of Frede-
rik von Vittinghof and his wife, together wi th 
three of their children and grandchildren. 

Anna Rumohr acquired the easternmost bays 
of the south side aisle in 1699 through an ex-
change of title with Bishop Thomas Kingo. The 
Bishop had originally acquired the burial place 
and tombstone of his predecessor, Bishop Jacob 
Madsen. Here, she commissioned a sumptuous 
sepulchral chapel (the Ahlefeldt chapel, figs. 
710-34, p. 847) for herself and her husband, 
Hans Ahlefeldt of Glorup, and their only son, 
Christian Ahlefeldt. Also for Hans Ahlefeldt's 
first wife, Catharina Sehested, a sister of Frede-
rik von Vit t inghof 's wife, Eleonora Maria Seh-
ested. 

The chapel has a splendid portal embellished 
with a personification of Time and a wall monu-
ment, 1701, signed by Thomas Quellinus, and 
most likely the portal and two marble sarcophagi 
in the chapel are also by him. Christian Ahle-
feldt and Anna Rumohr are laid to rest in two 
richly decorated copper sarcophagi likewise in the 
chapel, both evidently executed about 1695 by a 
goldsmith f rom Preetz (Joachim Reese?). A 
number of banners commemorat ing Hans Ahle-
feldt were hung in the chapel, two of which are 
still preserved (at the National Museum), as well 
as the lieutenant-general's armour and cavalry 
sword. 
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Fig. 823. Kisteplade for Henning Valkendorf(†1658) (s. 839). Detalje af fig. 698. Mouri tz Mackeprang fot. 1905. 
- Coffin plate for Henning Valkendorf (†1658). Detail of fig. 698. 

P O S T - M E D I E V A L B U R I A L S A N D 
F U N E R E A L T R A P P I N G S 

Apart f rom three rooms, nowadays only one of 
which contains coffins (fig. 568, p. 876), the 
post-medieval interments in the Cathedral are 
known solely f rom old records. Two numbered 
lists f rom 1758 and 1777 are the most important 
sources of information about the large amount 
of brick-built graves and inhumations in the 
church (nos. I-X, figs. 743-67, p. 877). The sys-
tematic filling in of early graves commenced 
f rom the close of the 1700s, and with the ordi-
nance of 22. February 1805 new graves inside 
churches were prohibited. Many of the coffins 
formerly inside were interred in the churchyard 

during the second half of the 19th century. H o w -
ever, a small number of coffin plates and one ossu-
ary (figs. 770-77, 809-11, p. 916f.) are preserved, 
both at the church and at the Museums of M ø n -
tergården, Odense. 

C H U R C H Y A R D M O N U M E N T S 

For the extent of the churchyard, its boundary 
walls and divisions, cf. pp. 104-118. The ac-
counts and church registers of the Cathedral oc-
casionally yield information about burials in the 
churchyard, although very often simply just the 
name of the deceased, and in one or two cases it 
is mentioned whether a grave is marked by a 
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stone, a f rame or curb, or a so-called ' t omb-
tree'. However , these are not included here since 
they are not described in greater detail, neither 
have they survived. A m o n g the preserved m o n -
uments n o w mounted on the north and south 
walls of the Cathedral, or set in the former 
churchyard, mention must be made of the me-
morial tablets for Lorenz Ancher (no. 1, c. 1798, 

fig. 783, p. 924), Jørgen Christian Bruun (no. 2, 
c. 1799, fig. 784, p. 924), and Peter Kryssing 
Riissing (no. 3, c. 1829, fig. 782, p. 924f.), as 
well as the monument for Jens Benzon by Her-
man Ernst Freund (no. 4, 1836, figs. 785-86, 
813, p. 926). 

Translated by Jean Olsen 

Fig. 824. Vinget fantasivæsen med svanehat. Detalje 
af randbort på kong Hans ' mindesten (s. 736). Henrik 
Wichmann fot. 1995. - Head with a swan-shaped cap. 
Detail of outer border on memorial for King Hans. 
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Fig. 1. »Odense uden for Møllebro Port«. Byprospekt med Domki rken og Vor Frue, set fra åen med Heltengen 
og †Provstegårdskasernen i forgrunden. Gouache ved Johan Hanck 1831. Møntergården, Odense. - "Odense 
outside Møllebro Gate". Prospect of the town with the Cathedral and Vor Frue, seen from the river with the field Heltengen 
and †Provstegård's barracks in the foreground. Gouache by Johan Hanck 1831. 

VOR FRUE KIRKE 
NOTER s. 1184 

Ifølge den lokalhistoriske tradition er Vor Frue kirke 
byens ældste med aner tilbage til kr is tendommens 
første tid på stedet.1 Den omtales imidlertid kun sjæl-
dent i middelalderlige kilder og nævnes tidligst 1295 i 
forbindelse med testamentariske gaver fra Niels Ha-
mundsen til bl.a. kirkerne i Odense.2 Ingen samtidige 
skriftlige kilder om kirkens ældste historie er således 
bevaret; men ifølge en sent nedskrevet oplysning skal 
den være opfør t 1189.3 Dette kunne referere til den 
delvis bevarede granitkvaderkirke,4 men er naturlig-
vis ikke dokumentat ion for opførelsestidspunktet, 
der vel kan ligge tidligere i århundredet (se ndf.) .5 

Bircherod omtaler en nu forsvunden bygnings-
tavle(?) i kirken, hvorpå læstes årstallet 1353 og da-
toen 22. aug. (»in octava assumptionis Beatæ Ma-
riæ«), muligvis refererende til en ombygning . 6 Mere 
specifik er en anden sent overleveret kilde, ifølge 
hvilken kirken 1467 gennemgik en større istandsæt-
telse, som dog ikke præciseres.7 

En væsentlig omstændighed ved vurderingen af 
kirkens alder er dens status som sæde for Odense-
provsten - et embede, hvortil kongen havde patro-
natsret (s. 78). Disse forhold er ganske vist tidligst 
med sikkerhed dokumenteret så sent som 1482, da 

Danmarks Kirker, Odense 65 
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kong Hans og provsten Hans U r n e fik stadfæstet de 
tidligere privilegier, givet til provstiet i Odense, her-
under Vor Frue kirke;8 og først 1502, da provst Erik 
Valkendorf i Lund efter Hans Urnes død fik tilladelse 
til at forene provstiet ved Vor Frue med sit hidtidige 
embede, nævnes den kongelige patronatsret direkte.9 

Men allerede dokumenterne omkr ing Vor Frue 
skoles oprettelse i begyndelsen af 1300'erne (s. 1031) 
afspejler denne sammenhæng, der ydermere udt ryk-
tes fysisk gennem tilstedeværelsen af en residens, den 
såkaldte provstegård (s. 1021). Selve embedet kan 
spores tilbage til Erik Lams tid (1137-46), da Fyns 
ældst kendte provst, Livo, repræsenterede sognefol-
ket ved S. Albani i deres strid med domkirkens 
munke (s. 77). Det har på denne baggrund været 
hævdet, at Livo, der syntes nært knyttet til kongen, 
havde S. Albani, og at provsten først senere fik byg-
get sin egen kirke.10 Kilderne til den omtalte strid 
afspejler dog snarere det forhold, at provstens em-
bedsmæssige t i lknytning til Vor Frue kirke allerede 
var en kendsgerning på Livos tid.11 Det er således 
muligt, at Livo eller en anden af de tidlige provster 
har foranlediget opførelsen af stenkirken, der tilmed 
kan have haft forgængere af træ. 

Som ovenfor omtalt , udnævnte kongen 1502 Erik 
Valkendorf til provst, og 1512 fik kongens sekretær, 
rentemester Anders Glob, forlening på provstiet,12 

hvis rettigheder og e jendomme imidlertid uretmæs-
sigt beslaglagdes af biskop Jens Andersen Beldenak 
(jfr. provstegården, s. 1021). Rentemesteren måtte 
derfor føre retssag m o d bispen,13 førend han to år 
senere på ny fik provision på embedet.1 4 1528 tog 
Anders Glob og kirkeværge Anders Mule initiativ til 
en fornyelse af den gamle skolebygning (s. 1031f. og 
fig. 2, 22-23). 

Reformationen medfør te den forandring, at o m -
råderne fra det nedlagte sortebrødrekloster og den li-
geledes nedlagte S. Jørgensgård blev lagt til Vor Frue 
sogn. I øvrigt vedblev kirken at være sognekirke, og 
kongen overtog provstiets ret betydelige gods. Fra 
1546 tilfaldt embedet rigets kansler, landets højeste 
juridiske embedsmand (jfr. klokke nr. 3).15 1596 hæv-
dede biskop Jacob Madsen, at kansleren havde patro-
natsretten;16 men efter enevældens indførelse gik den i 
hvert fald over til kongen, hvilket i praksis vil sige 
Danske Kancelli. Fra 1672 lå kirken under Stiftsøvrig-
hedens tilsyn, men var en selvejende institution, som 
selv skulle sørge for vedligeholdelse. 

I 1617, da der var mange spekulationer om, hvor-
dan man skulle skaffe indtægter til vedligeholdelsen 
af S. Knuds kirke, sendte Chr. Friis, kongens kansler, 
en forespørgsel, om der var andre sogne, som kunne 
lægges til domkirken. Skrivelsen blev sendt til den 
lærde Holger Rosenkrantz, der på det t idspunkt var 
lensmand i Dalum, Jacob Ulfeldt, lensmand i N y -
borg og rigets kansler, Christian Knudsen Akeleye, 

Fig. 2. Bygningstavler fra 1528 på nordsiden af den 
middelalderlige skolebygning for provsten, renteme-
ster Anders Glob samt kirkeværgerne Mikkel Mule 
og Anders Nielsen, j f r . fig. 22 (s. 1035). Kobberstik 
fra Bircherod, Monumenta. - Tablets dating from 1528 
on the north wall of the medieval school house commemo-
rating the dean and treasurer Anders Glob, and church-
wardens Mikkel Mule and Anders Nielsen, cf. fig. 22. 

som havde Odensegård (S. Hans kloster) på livstid og 
endelig til biskop Hans Mikkelsen. Deres svar er ikke 
bevaret, men Holger Rosenkrantz sendte en skri-
velse, vel nærmest et særvotum, til Chr. Friis: »... 
effterdi wj icke allesammen all voris Meening haffuer 
kundt wdi samme erklering indføre«. Det fremgår, at 
nogen havde foreslået, at Vor Frue sogn kunne læg-
ges til domkirken, men Holger Rosenkrantz fandt 
dette meget uforsvarligt, fordi det ville føre til Vor 
Frue kirkes ødelæggelse. Også sognefolket var alle-
rede meget bekymret . »Det wilde ocksaa giffue den 
heele By ett gandske slem Anseende, for det Stedt, 
som samme Kircke staar paa, er strax for wd j Byen 
wid Gaden der som huer Mand k o m m e r ind fra N y -
borg, och haffuer hidindtil werett en smuck anseen-
dis witløfft ig Bygning«. Hvis indtægterne forsvandt, 
ville kirken totalt forfalde. Desuden var mange for-
n e m m e af adel og højere borgerskab begravet der, og 



MIDDELALDERLIGE ALTRE OG KAPELLER 1015 

hvis kirken blev ødelagt, ville deres familier forlange 
gravene flyttet til domkirken, så dennes kirkegård 
ville blive overfyldt. Endelig bemærker Rosenkrantz, 
at der i Vor Frue sogn er en ret fattig befolkning, mest 
bønder fra landsognet, og det ville være usømmeligt , 
at S. Knud skulle være deres sognekirke, og hoved-
kirken således have det ringeste sogn af borgerskab. 
Desuden ligger sognet så langt fra S. Knud, at folk 
ikke ville kunne høre klokkerne ringe. Rosenkrantz 
foreslår derfor, at man lægger Gråbrødre sogn til 
domkirken og overlader til hospitalet at vedligeholde 
klosterets kirke.17 Det skete også, så Vor Frue kirke 
var reddet. 

I de følgende århundreder blev der jævnt hen fore-
taget ret omfat tende og dyre reparationer, men da 
synsforretningerne ofte mangler, kan man af regn-
skaberne kun se, hvad reparationerne kostede, men 
ikke hvad der blev gjort . Sognet var forholdsvis vel-
stillet pga. tiendeydelser mv. fra det ret store land-
sogn, der omfattede Ejby, Killerup og Biskorup,1 8 

men tienden var forpagtet til Hollufgård for en afgift 
på 37½ tdr. rug og 43 tdr. byg, så det var meget 
mærkbart , når Hollufgård undertiden var bagud med 
betalingen. Der var også præster, der nidkært arbej-
dede for at skaffe penge til reparationer og inventar -
i 1700'erne ikke mindst kapellanen Salomon von Ha-
ven, som navnlig lagde sig i selen for et nyt orgel, 
idet han understregede, at sangen i en stor menighed 
er af den beskaffenhed, at når den skal være ulastelig, 
skal den enten ledsages af et velsyngende kor eller af 
et orgel, »for ingen menighed i verden består af lutter 
velsyngende musicis«.19 

Under den første slesvigske krig var kirken blevet 
brugt som militærdepot, og da armeen omsider r ø m -
mede bygningen var dens indre stærkt medtaget.2 0 

1851-52 gennemførtes derfor en større restaurering 
under ledelse af bygningsinspektør Carl August Møl-
ler.21 Man ændrede nu kirkens indre, »i overensstem-
melse med nyere tids smag og fordringer, så den af-
giver en særdeles hyggelig og lys helligdom«. Således 
vurderede biskop Engelstoft denne ændring,2 2 mens 
museumsinspektør Chr. Axel Jensen i 1926 vurde-
rede, at det ikke var umagen værd at dvæle ved »for-
nedrelsestidernes reparationer«.23 En fornyet restau-
rering, fortrinsvis af det ydre, fandt sted 1865-67 un-
der ledelse af arkitekt Carl Lendorf. Inventaret 
istandsattes 189724 og bygning samt dele af inventar 
1986-87.25 

Sagn. Der er kun fa sagn knyttet til Vor Frue kirke. 
Det fortælles, at Odin blev dyrket her. Det fortælles 
også, at Odin var en konge, der blev slået ihjel og 
begravet under Vor Frue kirke.26 En temmelig maka-
ber historie s tammer formentl ig fra treårskrigen 
1848-1850, da kirken var beslaglagt til depot. En nat 
så en skildvagt på kirkegården en hvidklædt kvinde-
skikkelse, der bød ham følge med. H u n førte ham 

hen til en grav og bad ham løfte stenen. Da han havde 
gjort dette, bad hun ham om at stikke armen ned i 
graven. Da han trak den op var den blodig til op over 
albuen. »Så meget blod skal udgydes, inden Dan-
mark bliver frelst«, sagde spøgelset og forsvandt.2 7 

Middelalderlige altre og kapeller. I lighed med forhol-
dene ved domkirken s tammer en del af oplysningerne 
om tidligere altre dels fra listen over vikariegods i 
Odense 1541 (s. 87), dels fra den indberetning, Chr. 
Povlsen, S. Knuds klosters prior, 9. febr. 1560 fik or-
dre til at indsende om, hvilke vikarier og altergods, 
der havde ligget til Albani og Vor Frue kirker.28 Han 
omtaler - lige efter Helligkorsalteret - »Et vikarie der 
sammesteds, som Hans Clemitsen havde og er nu 
lagt til hvilken, der er capelian«. Efter Andreas' alter 
nævnes »Eet vicari der sammesteds som hr. Niels 
Poulsen hafde, och det gods haffver her Joachim 
Lycke taget«. Det f remgår ikke klart, om »der sam-
mesteds« betyder Vor Frue kirke eller det alter, der 
lige er omtalt. Det ser heller ikke ud, som om Chr. 
Povlsen har fået alle altre med - der var trods alt gået 
nogle årtier siden reformationen. 

Suhms oplysning om, at skrædderlauget 1470 op-
rettede et alter i Vor Frue kirke, Gud, j o m f r u Maria 
og S. Knud til ære, er som allerede antydet af Vedel 
Simonsen en forveksling med laugets 1480 stiftede 
alter i domkirken (s. 90).29 

S. Andreas' alter. Alteret omtales første gang 1541, da 
Vor Frue sognepræst fik en del af dets indtægter.30 

1560 nævnes det vikarie, Niels Skriver havde, og som 
altid har ligget til provstiet.31 

S. Anne alter, skinderlaugets alter, omtalt i lavsskråen 
24. febr. 1493. Skinderne (d.e. garverne) lovede at 
brænde fem lys Gud og j o m f r u Maria til lov for 
S. Annæ alter »i det nørre kapel« (d.e. nordre kors-
arm, s. 1067), hvortil de havde givet »messerede«, 
nemlig en forgyldt kalk, messebog, messehagel og 
andre messeklæder. De lod synge messe for de af-
døde, ofrede her og skulle søge deres messe 4. pinse-
dag.32 1541 tillagdes indtægterne Vor Frue kapellan.33 

Dette bekræftedes 1560, da Chr. Povlsen nævner et 
vikarie ved dette alter, hvoraf der er tillagt kapellanen 
7 mk. , »som Johan Friis ved mere om«.3 4 I S. Annæ 
alter skal der have været en æske med fire bånd o m -
kring til at gemme relikvier i.35 

S. Bartholomæus' alter(?) omtales kun så sent som 
1774.36 

S. Gertruds alter. Antagelig knyttet til S. Gertruds 
gilde. Alteret ejede en gård i Overgade, som vikaren 
Ib Jensen havde forlenet til Claus maler - muligvis 
Claus Berg - og dennes børn. En senere indehaver, 

65* 



1016 ODENSE • VOR FRUE KIRKE 

Fig. 3. Indre, set m o d øst. G. P.Jacobsen, Odense, fot. 1905. - Interior to the east, 1905. 

Hans Madsen bager, var gift med en datter af Claus 
maler. Efter Ib Jensens død forlenedes alteret til læse-
mesteren i Antvorskov, Frands Mogensen (se Vor 
Frue alter). Da sidstnævnte nu (9. febr. 1560) er død 
og vikariet ledigt, skal prioren i S. Knuds kloster un-
dersøge, om kongen har ret til at forlene dette alter. I 
så fald skal Christoffer guldsmed have kronens rettig-
heder i Hans bagers gård.3 7 

Helligkors alter. 1560 omtales et vikarie, som Per Lau-
ridsens søn har. »Hvad beskedenhed (d.e. beskaffen-
hed) der er med, det ved Johan Friis«.31 

S. Jacobs (Ibs) alter nævnes 1514, da klerken Hartvig 
Linge fra Roskilde stift fik vikariatet efter afdøde Erik 
Mule.3 8 En del af indtægterne blev 1541 tillagt 
S. Hans ' sognepræst.3 9 Alteret omtales atter kun 
1560, da arvingerne efter borgmester Mikkel Peder-
sen Akeleye havde taget godset.4 0 

S.Jørgens alter(?). S.Jørgens rente skal være bortgivet 
1541,41 og ifølge en sen kilde havde kirken et S .Jør-
gens alter.42 Chr. Povlsen omtaler det imidlertid ikke. 
Muligvis er der tale om S. Jørgensgården, der efter 
nedlæggelsen blev indlemmet i Vor Frue sogn. 

S. Katharinas (Karines) alter. Dets e jendom blev 1539 
t i ldømt Niels Brocks arvinger, når den sidste gejst-
lige indehaver var død.4 3 1560 siges, at fru Jyt te Pode-
busk, enke efter biskop Knud Gyldenstjerne, har ta-
get det gods, der lå til dette alter.31 

S. Laurentius' (Laurids') alter, knyttet til Laurentius-
gildet. Nævnes 1528 ved mageskifte, og samme år 
skødede Anne Skinkel jo rd til gildet og alteret.44 1549 
bad Anne Madsdatter om hjælp med en gård, som 
hendes forældre havde skænket dette alter, men som 
byens borgmestre og råd nu var k o m m e t i besiddelse 
af.45 Noge t gods »udi Sildeboden, næst vesten op til 
Laurids Skrivers hus« overtages af kronen og hen-
lægges 1555 til Vor Frue kapellan;46 men 1560 dis-
ponerede borgmestre og råd over det.34 

Jomfru Maria eller kalentealteret. Præsterne ved Vor 
Frue og i provstiet har i lighed med domkirkens 
gejstlige (jfr. s. 88) haft et alter, stiftet af præstekalen-
tegildet. Det nævnes kun 1521, da Lundekanniken 
Claus Pedersen Varberg fik J o m f r u Marias alter, kal-
det kalentealteret, som evigt vikariat.47 

S. Martini (Mortens) alter. Formodentl ig stiftet af 
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Fig. 4. Indre, set m o d vest. G. P.Jacobsen, Odense fot. 1905. - Interior to the west, 1905. 

slægten Marsvin; for 1537 og atter 1540 (1541?) - efter 
strid mellem j o m f r u Anne Marsvin og vikaren Ver-
ner Albrechtsen Grotte på den ene side og Peder Lau-
ridsen N o r d b y på den anden - tildømtes noget af dets 
e jendom Anne Marsvin i henhold til Verner Grottes 
skøde, så længe sagsøgeren Peder N o r d b y ikke f rem-
k o m med bedre beviser på sin medejendomsret .4 8 

Chr. Povlsen anfører i sin indberetning 1560 hr. Ver-
ner som evig vikar, og j o m f r u Marsvin som alter-
godsets indehaver.49 Ifølge et brev fra 1570(?) skal 
ovennævnte Verner Albrechtsen Grotte, sognepræst i 
Norge (Holte sogn) og S. Martini alters vikar, have 
solgt alterets ejendom uden for Pjenteport ved S. Jør -
gen til Hans Diensen, borger i Odense.5 0 

S. Nicolaus' alter. Nævnes 3. okt. 1583, da sekretær 
Christen Knudsen blev forlenet med dette vikarie, 
som faderen Knud Mickeisen havde besiddet på livs-
tid. Han skulle svare præsten i S. Hans kirke samme 
afgift, som faderen havde ydet.51 

Trinitatis alter og kapel. Af provst Hans Urnes testa-
mente 1503 fremgår, at han indrettede et kapel til sit 
lejersted syd for kirken (d.e. søndre korsarm, s. 1065) 
og Frue kirkes alter.52 1512 nævnes vikaren Jens Mik-

kelsen og en gård og grund østen op til Pjente Mølle; 
e jendommen lå til Trinitatis alter og kapel i Vor Frue 
kirke, som mester Hans Urne funderede.5 3 En dom 
17. dec. 1554 omtaler et vikarie til Vor Frue Trefoldig-
hedsalter, som er tillagt Vor Frue kapellan.51 1560 
nævner Chr. Povlsen et vikarie, som hr. Jacob, d.e. 
Joachim Knudsen, dronning Christines kapellan, 
havde; det lå til det alter, som kaldes provst Urnes, 
og det gods havde de Urner taget.31 

Vor Frue alter. Højalteret var sandsynligvis indviet til 
Vor Frue, men foruden dette kan der godt have været 
et eller flere andre altre i kirken med samme dedika-
tion, og det er praktisk taget umuligt at vurdere, om 
kilderne taler om højalteret eller et sidealter, når talen 
er om Vor Frue alter. I 1503 testamenterede Hans 
Urne en altertavle, en messebog og et graduale til Vor 
Frue alter, der efter den placering, der antydes i bre-
vet, kan være højalteret.54 1547 overdrages indtæg-
terne fra Vor Frue alter til Frands Mogensen, så længe 
han studerer.55 1561 bemyndiges Christoffer guld-
smed til at indkræve renten af noget altergods til-
hørende j o m f r u Maria alter i Vor Frue kirke, og året 
efter præciseres det, at halvdelen af renterne skal gi-
ves til fattige personer, som går på byens skole.56 
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Fig. 5. Kirkens tårn, set fra syd. I forgrunden Frederiksbroen fra 1844, landets ældste vejbro af støbejern. Den 
høje bygning øst for kirkens tårn er Dorchs fabrik fra 1879, senere indrettet til Teknisk Skole og nu sognehus 
samt almennyttig beboelse (s. 1023). Ældre fot. o. 1880. - The church tower seen from the south. In the foreground 
Denmark's oldest cast-iron road bridge, Frederiksbroen, built in 1844. The tall building east of the church tower is Dorch's 

factory from 1819, later turned into the Technical College, and now the parish hall and community housing. 

KIRKENS OMGIVELSER 
NOTER s. 1185 

Kirken ligger i østre udkant af den historiske 
bykerne på en hjørnegrund sydøst for krydset, 
hvor Overgade skæres af Hans Mules gade 
(nord) og Frue Kirkestræde (syd). Placeringen 
ved hjørnet Kirkestræde-Overgade rækker til-
bage til middelalderen, mens den gennemkø-
rende trafik langs kirkegårdens vestside er et 
moderne fænomen, idet Hans Mules gade re-
præsenterer et nyt gadegennembrud (1952).57 

Med udlægningen af Overgades vestre del til gå-
og sivegade (1996) er trafikken yderligere kon-
centreret til den nord-sydgående linje Hans M u -
lesgade-Frue Kirkestræde, som krydser Odense å 
ved Frederiksbroen (fig. 5). 

Middelalderen. Kirken er opført i middelalderby-
ens østre udkant syd for Overgade på en lille 
forhøjning af moræneryggen langs åens nord-
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Fig. 6. Vor Frue kirkes omgivelser o. 1880 og 1998. Det nuværende gadenet er angivet med rød farve, og endnu 
stående eller delvis bevarede e jendomme er krydsskraveret. E jendommene langs Overgade og Frue Kirkestræde 
over for kirken er nummerere t svarende til de moderne husnumre. 1:1500. Tegnet af MN på grundlag af de 
ældste matrikelkort (Stadsarkivet) og kommunens seneste matrikelkort . - The surroundings of Vor Frue Church 
c. 1880 and 1998. The present streets are shoum in red and houses still preserved are marked with cross-hatching. The 
numbering of the houses in Overgade and Frue Kirkestræde opposite the church corresponds to the modern numbers. 
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Fig. 7. Overgadekvarteret med Vor Frue kirke. Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg, 
Civitates orbis terrarum V, Køln 1597, j f r . s. 79, fig.8. De overvejende latinske påskrifter nævner foruden Frue 
kirke de vigtigste lokaliteter og gader: S. Jørgensgårdens kirke (S. Georgii), Provstegården (Curia prepositi 
D. Virgin.), Overgade (Platea superior), Nedergade (Platea inferior) og Moellebroport . - The Overgade quarter and 
Vor Frue Church. Detail of map of Odense 1593 in Georg Braun and Frans Hogenberg: 'Civitates orbis terrarum', V, 
Cologne 1597, cf. p. 19, fig. 8. The names are mostly in Latin and apart from Vor Frue Church the whereabouts of 
important localities and streets are shown: St. George's hospital church (S. Georgii), the Rural Deanery (Curia prepositi 
D. Virgin), Overgade (Platea superior), Nedergade (Platea inferior), and Moellebro Gate. 

side. Overgade og dens vestlige fortsættelse, 
Vestergade, udgjorde hovedaksen i byens ældre 
bebyggelse (s. 67) og var tilmed del af den øst-
vestgående hovedfærdselsåre tværs over Fyn 
mellem færgestederne ved N y b o r g og Middel-
fart. 

Da den stående kirke rummer levn af en byg-
ning fra 1100'erne, som endda ikke behøver 
være den ældste på stedet, er det sandsynligt, at 
bebyggelsen ved Overgade-Vestergadeaksens 

østre del har været en realitet allerede på oven-
nævnte tidspunkt. Øst for kirken passerede 
Overgade byens bæk, Rosenbækken, hvis bu-
ede forløb afgrænsede byens nordøstre del. Her 
lå Østerport , den såkaldte Pjenteport, syd for 
hvilken, der var etableret en mølle, kaldet Pjen-
temølle. Fra Overgade fører Frue Kirkestræde 
mod syd til Frederiksbroen, som i middelalde-
ren kaldtes Møglebro, dvs. den store bro, og 
var hovedovergangen over åen med videre for-
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bindelse til landevejen m o d Svendborg. Frue 
Kirkestræde, hvis alder er omdiskuteret, nævnes 
tidligst 1573;58 men den kan meget vel være 
jævngammel med kirken og er næppe yngre end 
Nedergade.5 9 

Overgade og Frue Kirkestræde er antagelig 
blevet bebygget på strækningen ved kirken al-
lerede i middelalderen, selvom der hidtil ikke er 
fremdraget dokumentat ion herfor, hverken ar-
kivalsk eller arkæologisk. 

Anderledes forholder det sig med arealet mel-
lem kirken og åen. Her finder man syd for kir-
ken den gamle skolebygning, der i sin nuvæ-
rende skikkelse ganske vist kun går tilbage til 
senmiddelalderen, men afløser en forgænger fra 
1300'ernes begyndelse (s. 1031f.). 

Umiddelbart øst for skolebygningen er der 
1996 ved indretningen af sognehus i den tidli-
gere Teknisk Skole (s. 1023) påvist rester af en 
kælder, tilhørende et (†)middelalderligt hus, som 
formentlig i ombygget skikkelse endnu var be-
varet ved midten af 1800'erne (jfr. fig. 19). Kæl-
derens nordvestre hjørne, en halvandenstens 
svær munkestensmur i munkeskifte, blev f rem-
gravet i 18 skifters højde, uden at man nåede ned 
til gulvet.60 Vestgavlen lå parallelt med vestmu-
ren i Teknisk Skole og lige inden for denne, 
hvorfor der også oprindelig må have været en 
smal slippe mellem huset og skolebygningen 
(jfr. fig. 19). Man bemærker endvidere, at de to 
middelalderlige bygninger har ligget skævt i 
forhold til hinanden. Bygningen, der ikke synes 
omtalt i middelalderlige kilder, er vist på Brau-
nius' prospekt (jfr. fig. 7) som en langstrakt 
bygning med flere døre, øst for skolen. Det kan 
være det kompleks, der 1714 omtaltes som »Ma-
gister Landorphs huse«,61 og senere i 1700'erne 
rummede fire »lejevåninger«.62 I så fald har kir-
kegårdens sydgrænse allerede i middelalderen 
været markeret af skole og lejeboliger, således 
som det eksempelvis kendes fra S. Peders kirke i 
Næstved.6 3 

Grunden øst for kirkegården fra åen op mod 
Overgade tilhørte i hvert fald o. 1600 Provste-
gården, der ifølge Braunius' prospekt (jfr. fig. 7) 
da lå som et firfløjet anlæg tæt ved åen, betegnet 
som »Curia Præpositi D. Virgin« (gård tilhø-

rende provsten ved Vor Frue). Hvorvidt denne 
situation svarer til de middelalderlige forhold, 
og hvor længe provsten har resideret i kirkens 
nærhed, vides ikke. Provstegården nævnes tid-
ligst 1466,64 men i 1500'ernes første årti skal bi-
skop Beldenak i forbindelse med sit forsøg på at 
annektere provstiet (s. 1014) have nedbrudt byg-
ningen og benyttet sten herfra til sin bispegård 
(s. 124). Efter Anders Globs generhvervelse af 
sine rettigheder må gården, der atter nævnes 
1528, være blevet genopbygget.6 5 Ingen af de 
nævnte kilder omtaler gårdens beliggenhed, 
men i betragtning af provstens århundredlange 
tilknytning til kirken er der næppe grund til at 
formode, at placeringen har ændret sig væsent-

Fig. 8. Vor Frue kirkes omgivelser 1860. Udsnit af 
bykor t til Trap. 1:4000. Signaturforklaring: d. Vor 
Frue kirke. hh. Provstebolig. t. og u. K o m m u n e -
skole. z. Lahns stiftelse. cc. Provstegårdskasernen. 
gg. Sprøjtehus. - Surroundings of Vor Frue Church in 
1860. Detail of map of Odense in Trap. Key: d. Vor Frue 
Church. hh. Deanery. t. and u. Municipal primary 
schools. z. Lahn's foundation. cc. Provstegård's barracks. 
gg. Fire station. 



1022 ODENSE • VOR FRUE KIRKE 

ligt. Det skal i denne forbindelse nævnes, at man 
1988 har påvist rester af middelalderligt mur -
værk (gulv, udslagskar) ved vestgavlen af det 
tidligere garnisonssygehus, opført i begyndel-
sen af 1800'erne langs åbredden, omtrent på det 
sted, hvor Provstegården ifølge Braunius var 
beliggende.66 

Kirkens omgivelser fra reformationen til nyere tid. 
Hovedtrækkene i kirkens og kirkegårdens pla-
cering i bybilledet er således fastlagt allerede i 
middelalderen, mens enkelthederne underkaste-
des løbende ændringer i takt med fornyelser i 
byggeriet, til dels som følge af tilkomsten af nye 
institutioner. 

Sidstnævnte gælder navnlig omgivelserne mod 
øst og mod syd. Provstegårdens jo rd og lade-
bygninger dannede fortsat grænse mod øst (jfr. 
fig. 7) og nævnes regelmæssigt i kirkens regn-
skaber, der er bevaret fra slutningen af 1600'er-
ne. Da var provstiet, der i 15- og 1600'erne 
tjente som kongeligt len (s. 1014), allerede op-
hævet i medfør af statsomvæltningen 1660, 
hvorefter e jendommen bortforpagtedes. I 1690 
ejedes den af landsdommer Jens Lassen, †1706 
(s. 1172).67 

1720 blev Provstegården overladt til militæret 
som kaserne, fortrinsvis for rytteriet, og fun-
gerede som sådan indtil opførelsen af den nye 
rytterkaserne (1874-78).68 I løbet af de mere end 
halvandet hundrede år militæret var nabo til kir-
ken, skete der en løbende udbygning med bl.a. 
fægtesal, sygehus, ridehus, stalde og udendørs 
ridebane, af hvilke de to sidste grænsede op til 
kirkegården (jfr. fig. 7, 8-9). 

1881 solgte k o m m u n e n arealet (med tilhø-
rende bygninger), som herefter udstykkedes til 
bebyggelse omkring en 1887 anlagt gade, kaldet 
Provstegade, fra Overgade mod åen med en for-
bindelsesgade til Brogade vis-à-vis Nedergades 
udmunding i Kirkestræde. Kirkegårdens øst- og 
sydøstside indrammes således i dag af bagsi-
derne til Provstegades toetages beboelsesejen-
d o m m e fra o. 1890. 

Syd for kirken lå den middelalderlige randbe-
byggelse af lejevåninger og skole (s. 103l f ) . Le-
jeboligerne bestod i 1700'ernes slutning af en 17 
fag lang længe, ejet af major Petersen og opdelt i 
fire lejemål. I begyndelsen af 1800'erne tilføjede 
den ny ejer, tømrermester Valentin Lund en si-
debygning mod syd, og i 1850'erne, efter at fa-

Fig. 9. Vor Frue kirkes omgivelser 1861. Udsnit af bykor t til Trap. 1:4000. Signaturforklaring: d. Vor Frue kirke. 
g. Odense adelige jomfruklos te r (tidligere bispegård), u. Kommuneskole , z. Lahns Stiftelse, cc. Provstegårds-
kasernen. dd. Ligkapel. gg. Sprøjtehus. ii. Provstegård. - Surroundings of Vor Frue Church in 1861. Detail of map of 
Odense in Trap. Key: d. Vor Frue Church. g. Odense adelige Jomfrukloster (formerly the bishop's residence). u. Municipal 
primary school. z. Lahn's Foundation. cc. Provstegård's barracks. dd. Mortuary. gg. Fire station. ii. Vicarage. 
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Fig. 10. Den tidligere kirkegård syd for kirken, hegnet af den middelalderlige skole, Teknisk skole fra 1879 (nu 
sognehus) og et kompleks fra 1996 med bl.a. redskabs- og kistehus (s. 1031f., 1023). HJ fot. 1997. - The former 
churchyard to the south of the church, bordered by the medieval school, the Technical School from 1879 (now parish hall) and 
a complex from 1997, including i.a. workshop and mortuary. 

milien Dorch 1847 havde købt såvel lejeboli-
gerne som for- og baghus til Frue Kirkestræde 
14 og erstattet disse med nybyggeri, blev der 
1857 mod kirkegården opført en trefløjet, tree-
tages fabriksbygning med farveri, spinderi og 
væveri (jfr. fig. 5, 10). 1875 nedbrændte fabrik-
ken, men allerede året efter var den genopbyg-
get. Tre år senere, i 1879, blev bygningen imid-
lertid ombygget og indrettet til Teknisk Skole 
(arkitekt: Emil Schwanenflügel). Efter udflyt-
ning af skolen kom bygningen atter i privat eje 
(fabrikation af cykler, radiomodtagere).6 9 

1995-96 indrettedes fløjen mod kirkegården 
som sognehus for Vor Frue kirkes menighed, 
mens kompleksets fløj mod Nedergade omfor -

medes til almennyttige boliger, kaldet »Brogår-
den« (arkitekt: Frede Nielsen). 

Husene ved Frue Kirkestrædes vestside (nr. 1-9) 
over for kirken har bevaret deres præg af be-
skeden købstadsbebyggelse, hovedsagelig med 
forhuse i to etager, til dels af bindingsværk. Nr . 
7-9 udgjorde efter reorganisering af de kirkelige 
forhold i Odense 1541 »Vor Frue Sogns Capeian 
Residentz« og var ved salget efter kapellaniets 
nedlæggelse 1803 en toetages bindingsværks-
bygning på 11 fag. Kapellangården købtes få år 
senere af hofhattemager Dorch, der opdelte for-
huset i to beboelsesejendomme, af hvilke den 
nordlige (nr. 7) erstattedes af et grundmuret hus 
1892-93, mens den søndre del (nr. 9) først faldt 
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1975 til fordel for det nuværende tre-etages hus. 
Det otte fag store toetages bindingsværkshus i 
nr. 3 nævnes tidligst i brandtaksationen 1761 og 
har siden 1800'erne tjent som værtshus.70 

Karakteren af kirkens omgivelser mod nord, dvs. 
bebyggelsen langs Overgades nordside, er 
stærkt forringet ved opførelsen af Politigården 
og etableringen af Hans Mules gade. Indtil da 
udgjorde e jendommene en smukt samstemt hel-
hed, præget af 1700'ernes klassicisme (jfr. fig. 
11). Hotel Postgården og Det kgl. Sæbesyderi 

(nr. 56 og 58) blev ikke desto mindre nedrevet, 
mens Rebslagergårdens forhus (1764), et gavl-
kvisthus af bindingsværk (1847) samt et forhus 
fra midten af 1700'erne, senere indrettet til sko-
lebrug (nr. 60, 64 og 66), endnu er bevaret.71 

Mellem Rebslagergården og gavlkvisthuset lå 
det smalle Præstestræde, som gav adgang til Vor 
Frue præstegård (jfr. fig. 8-9). Præstegården 
blev nybygget 1633, atter 1846,72 og forsvandt 
ved opførelsen af politigården o. 1950; da havde 
den allerede længe ikke tjent som præstebolig.73 

VOR FRUE KIRKEGÅRD 
NOTER s. 1186 

Kirkegårdens middelalderlige grænser har næppe 
adskilt sig væsentligt fra den situation, som af-
spejles i Braunius' kort 1593 (jfr. fig. 7), og som 
i det store og hele fortsat er gældende. Det f rem-
går, at kirkegården da mod nord og vest be-
grænsedes af Overgade og Frue Kirkestræde; 
m o d syd af en række huse, hvoraf det ene repræ-
senterer den endnu bevarede middelalderlige 
skolebygning (s. 103lf.). Endelig markeredes 
østgrænsen af provstegården og de hertil hø-
rende jorder. Sidstnævnte grænse respekteres af 
de eneste sikkert registrerede levn af middelal-
derlige begravelser, som f r emkom ved en arkæo-
logisk undersøgelse forud for opførelsen af det 
nuværende kistehus (jfr. fig. 10).74 Det skal dog 
nævnes, at der iflg. en gulvundersøgelse 1992 i 
den senmiddelalderlige skolebygning (s. 1035) 
muligvis har været ældre begravelser på stedet. 

I eftermiddelalderlig tid er kirkegårdens areal 
reduceret af flere omgange, dels ved gadeudvi-
delser, dels ved opførelse af forskellige, dog se-
nere forsvundne bygninger, j fr . †skoleholderbo-
lig (s. 1038), †sprøjtehus (s. 1038) og †material-
hus (s. 1039). Efter anlæggelsen af byens assi-
stenskirkegård 1811 lettedes presset på den rela-
tivt lille kirkegård, og i henhold til kgl. regle-
ment af 12.juni 1818 for den nye kirkegård 
skulle begravelser på Vor Frue kirkegård op-

høre, og nye nedsættelser tillodes kun for foræl-
dre, ægtefæller og umyndige børn til allerede 
begravede personer.75 

Hermed var der åbnet for gadeudvidelser ved 
inddragelse af kirkegårdsjord, således som det 
synes sket 1829, da Overgade blev omlagt.7 6 

Kirkens hovedistandsættelse 1851-52 gav anled-
ning til en ny gadeudvidelse foruden en moder -
nisering af kirkegården og dens indhegning. Af 
en række skrivelser fra efteråret 1852 fremgår, 
at kommunalbestyrelsen ønskede kirkegården 
omdannet til en åben græsplæne, afskærmet ved 
en lav stensætning mod Overgade og Kirke-
stræde, der begge skulle udvides på bekostning 
af kirkegården. En bevaret skitseplan (fig. 12) 
repræsenterer formentlig kommunens udspil, 
som Kirkeinspektionen og Stiftsøvrigheden øn-
skede ændret ved opsætning af et let jerngitter 
samt begrænsning af den planlagte beskæring af 
kirkegården, hvor der endnu lå »mange for 
ufortærede lig«.77 23. jan. 1853 fremlagde Kir-
keinspektionen overslag over de forventede ud-
gifter ved kirkegårdens planering, anlæg af 
gange, sænkning af en række gravsteder og op-
sætning af et jerngitter, hvortil tegninger var 
udfærdiget (fig. 14).78 8. april 1854 meddelte 
kommunen Kirkeinspektionen, at ministeriet 
havde godkendt en aftale, ifølge hvilken kirken 
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Fig. 11. Udsnit af husrækken på Overgades nordside (s. 1024) over for kirkegården, hvis †støbejernsgitter fra 
1873 ses i forgrunden (s. 1028). H u g o Matthiessen fot. 1915. - Detail of the row of houses on the north side of 
Overgade, opposite the cemetery whose †cast-iron railings from 1873 can be seen in the foreground. 

selv skulle afholde udgifterne til hegn, planering 
og beplantning, mens k o m m u n e n ydede 500 
rdl. som kompensation for gadeudvidelsen, be-
regnet til 1050 kvadratalen.79 Kirkegårdens for-
nyelse, som ud over de omtalte indgreb, med-
førte skoleholderbygningens nedbrydning og 
sprøjtehuset flytning (s. 1038-39), blev gennem-
ført 1855. 

1860 udskiltes kirkegårdens sydvestre hjørne i 
forbindelse med etablering af en ny indkørsel til 
ligkapellet (jfr. fig. 8).80 Det vedtoges endvidere 
at give farver Claus Dorch, som havde klædefa-
brik i huset øst for ligkapellet, ret til at benytte 
indkørslen og et stykke af kirkegården foran fa-
brikken m o d at lade dette areal indhegne med et 
gitter (jfr. fig. 9).81 Efter branden 1875 ønskede 
farver Dorch at gøre den ny bygning bredere, 

hvorfor han søgte, og 18. aug. 1875 fik bevilget, 
tilladelse til at rykke nybyggeriet tre alen ind på 
kirkegården mod at afgive sin gamle stiret samt 
den 15 år tidligere tilkendte indhegnede plads 
foran fabrikken (jfr. fig. 187).76 Kirkegårdens 
omfang synes herefter ikke ændret i væsentlig 
grad. 

H E G N O G I N D G A N G E 

Indhegningen af kirkens grund mod Overgade i 
nord og Frue Kirkestræde i vest er senest regu-
leret i 1942, til dels efter et projekt ved arkitekt 
Knud Lehn Petersen.82 M o d Overgade markeres 
grænsen mellem gaden og det højereliggende 
terræn omkring kirken af et lavt stengærde, 
hvorover ses stedsegrøn beplantning (cotonea-
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ster). Nordvesthjørnet er befæstet med en lav 
kløvstensmur, hvis søndre del er trukket ind i 
flugt med tårnets vestfront af hensyn til en sam-
tidigt etableret indkørsel; sidstnævnte adskilles 
fra fortovet ved en tilsvarende kløvstensmur. 
Syd for kirken markeres gadeskellet ved en mur 
af moderne munkesten over blank kløvstens-
sokkel, afdækket af indadvendte vingetegl. Kir-
kepladsen indrammes mod syd og sydøst af for-
skellige bygninger (s. 1023), mens der i øst ho-
vedsagelig er levende hegn inden for den beton-
mur, som opførtes 1883 efter Provstegårdens 
nedbrydning.8 3 

Teglstensmuren m o d kirkepladsen åbner sig i 
en bred køreport , som lukkes af to sortmalede 
jerntremmefløje . Den lave kløvstensmur ud for 
tårnet flankeres af indkørslens åbninger, og i ter-

rassemuren lige nord for tårnet er der en trappe-
åbning. 

† H E G N 

Braunius' kort fra 1593 (fig. 7), som rummer 
den ældste redegørelse for kirkegårdens indheg-
ning, viser en situation, der i hovedtrækkene 
virker pålidelig, og som dokumenteres af de 
ældste regnskaber fra 1660'erne. Det fremgår af 
fugleperspektivet, at kirkegården mod Frue Kir-
kestræde i vest, m o d Overgade i nord samt mod 
det tilgrænsende nordligste stykke af østmuren 
havde murede hegn, mens den resterende del af 
østsiden mod Provstegården lukkedes af et plan-
keværk; i syd afgrænsedes kirkegården af be-
byggelse, bl.a. skolebygningen (s. 1031f.), bor t -

Fig. 12. Udkast o. 1852 til regulering af kirkegårdens hegn samt udvidelse af Overgade og Frue Kirkestræde (s. 
1024). Landsarkivet for Fyn. - Proposal c. 1852 for regulating the cemetery's boundaries and the enlargement of Overgade 
and Frue Kirkestræde. 
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Fig. 13. Prospekt af kirke og kirkegård, set fra †Postgården i Overgade. Fra skitsebog ved Johan Hanck, udfør t i 
årene 1824-35. Privateje. Møntergården, Odense, fot. - View of the church and cemetery seen from †Postgården in 
Overgade. From Johan Hanck's sketchbook, drawn between 1824-35. 

set fra et stykke i øst, som var hegnet af planke-
værk. 

De murede hegn, af hvilke vestsidens mod 
Frue Kirkestræde tidligst omtales 1573,84 har 
formentlig været af munkesten. 1668 reparerede 
murermester Hans Clausen den brøstfældige 
mur fra Provstegården og til »den store rist« 
(d.e. portalen i nordvesthjørnet);8 5 senere for-
nyedes afdækningen, der var af tag- og hulsten 
(munke og nonner).8 6 1695 sluttede kirken kon-
trakt med murermester Hans Jørgensen om re-
paration af muren fra Hans Clausens hjørne til 
Provstegården med »store mursten« (munke-
sten) og vingetegl.85 1731, da man erstattede 
manglende, lejlighedsvis bortstjålne tagsten,87 

blev brøstfældige partier overhvidtet og »afsku-
ret med en rødsteen«.88 1752-53 udskiftede Got-
fried Groemann kirkegårdsmurens flade tagsten 
med gule sten,88 og ved senere reparationer 
nævnes brugen af kampesten, bl.a. 1774, da den 
forfaldne nordmur istandsattes.85 

Plankeværket m o d Provstegården nævnes tid-
ligst 1666 og atter 1682, da st if tamtmanden gav 
tilladelse til at opføre et nyt mellem kirkegården 
og Provstegården, fra sidstnævntes tærskelade 

til den bolig »Christopher leder toer (dvs. gar-
ver) ibor«.89 Plankeværket måtte iflg. regnska-
berne ofte fornyes, således bl.a. 1714,85 1746-4790 

og 1763.88 Et plankeværkshegn blev endvidere 
opsat af tømrer Hans Pedersen 1720-21 mellem 
den gamle skolebygning, »klokkerresidensen«, 
og kirkegårdens vestmur.8 8 

På et tidspunkt er det østre plankeværk afløst 
af de stalde, som opførtes i skellet mod Prov-
stegården (jfr. fig. 1, 8-9). I sydøst indrettede 
militæret en åben ridebane, som adskiltes fra 
kirkegården ved en mere solid bindingsværks-
konstruktion af den type, som bl.a. kendtes fra 
domkirken (s. 113 og fig. 34) og for Vor Frues 
vedkommende tillige benyttedes omkring area-
let mellem den gamle skolebygning og kateket-
boligen (jfr. fig. 19 og 25). Mod Provstegårdens 
ridebane opsattes således 1802 et 41 alen (ca. 26 
m) langt hegn af mursten og tømmer ved entre-
prenørerne Bang og Berg. Der var dog allerede 
året efter problemer med afledning af vand, som 
»truede med råd«,76 og 1812-13 måtte en del tavl 
genopmures, forkiles og hvidtes.88 1826 indhug-
gede murermester Crone taget, pålagde rygnin-
gen og opmurede samt hvidtede en del væg-
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tavl.91 Det ovennævnte bindingsværkshegn ved 
skolen var ældre end 1821, da man ved syns-
forretning foreslog udskiftning af dets rådne 
bræddetag med stentag.76 

1829 blev nordmuren indflyttet, rettet og 
istandsat i forbindelse med omlægningen af 
Overgade, og 1837 istandsatte Crone murene 
såvel m o d Overgade som mod Kirkestræde.88 

Efter kirkens hovedistandsættelse 1851-52 og 
kirkegårdens regulering blev den gamle mur 
m o d Overgade og Kirkestræde nedbrudt, og i 
stedet opsattes et gitter af støbejern, hvilende på 
en sokkel af mur - og natursten. De bevarede 
tegninger (fig. 14), som ledsagede Kirkeinspek-
tionens forslag 23. jan. 1853, er ikke signerede,76 

men kan skyldes jernstøber Jørgensen fra fir-
maet Phønix, der også havde givet tegning til 
j e rnrammerne i de netop fornyede kirkevinduer 
(s. 1078).92 1854 nedbrød man vest- og nord-
muren,9 3 og året efter modtog jernstøberen be-
taling for »jerngelænder og porte rundt om kir-
ken«.94 1854 nedtog man endvidere det gamle 
bindingsværkshegn mod ridebanen og genop-
førte det med nyt træ. M o d syd fordrede skole-
holderbygningens nedbrydelse ændringer af 
indhegningen og nedbrydning af det hervæ-
rende bindingsværkshegn. Da skolebygningen 
omdannedes til ligkapel 1860 (s. 1036), blev 
pladsen foran kapellet hegnet med et jerngitter, 
leveret 1861 af Phønix.9 5 

Støbejernsgitteret fra 1854-55 (og 1861), som 
ses gengivet på ældre billeder af kirken (jfr. fig. 

Fig. 14. Udkast 1853 til †støbejernsgitter omkring 
kirkegården (s. 1028). Landsarkivet for Fyn. - Propos-
al 1853 for †cast-iron cemetery railings. 

72) var øjensynlig ikke tilstrækkelig stabilt fun-
deret, eftersom Kirkeinspektionen 1871 argu-
menterede for, at man i stedet for en bekostelig 
istandsættelse opsatte et helt nyt i stil med det af 
J. D. Herholdt tegnede gitter fra 1866 omkring 
S. Knuds kirke (s. 111). Merudgif ten ved et nyt 
ansloges som værende beskeden, samtidig ville 
man få et »smukkere og solidere Hegn, og den 
Ulempe, at det nuværende Gitter er alt for aa-
bent ville blive afhjulpet, uden at Gitteret ved en 
Beplantning taber sin Karakter«.76 Carl Len-
dorf, der 1865-67 havde ledet kirkens restaure-
ring, leverede tegningerne til det nye gitter, som 
fremstilledes i M. P. Allerups jernstøberi.8 8 Ved 
synet 8. juli 1873 var gitteret, som stod indtil 
1940'erne (jfr. fig. 11), opsat.96 

† I N D G A N G E 

På Braunius' kort (fig. 7) er angivet tre indgange 
til kirkegården: en kamtakket muret portal vest-
ligst i nordmuren mod Overgade, en mindre 
indgang i østhegnet til den lille plads ved Pjente-
mølle og endelig en låge i vestmurens søndre 
del. 

I 1600'ernes senere del havde kirkegården i 
hvert fald tre indgange, til dels betegnet efter 
brugeren, hvilket tillige bekræftes af oplysnin-
ger om kirkeristene (se ndf.). Den »store rist«, 
som må være hovedindgangen, nævnes tidligst 
1668, og 1677 repareredes den østre rist ved 
Provstegården, samtidig med at lågen mod Kir-
kestræde, kaldet »Hr. Hanses« efter kapellanen 
Hans Æblemand, fornyedes med to fløje.97 1727 
fornyedes kirkeportens fløje (vel den store i 
nordvest) med 19 lange fjæle, mens de gamle 
jernbeslag genanvendtes. 1773 blev porten for-
uden to låger tjæret og malet med brunrødt.8 5 

Det fremgår af ældre kort (jfr. fig. 9), at der 
efter opførelsen af staldene langs kirkegårdens 
østskel etableredes en låge mod provstegårds-
etablissementet, lige syd for den gamle nord-
østindgang. Endvidere viser den gamle tegning 
af skolebygningen (jfr. fig. 19), at der i bin-
dingsværkshegnet mellem skolen og lejevånin-
gerne var en dør til den smalle slippe, som imid-
lertid blev overflødig, da familien Dorch ved 
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melåger. Således fik tømrermester Valentin 
Lund 1822 betaling for nye egestakitter ved 
»Laagen ud for Posthuset«, d.e. i nordvesthjør-
net, og 1826 forfærdigede tømrermester Kragh 
en ny stakitlåge ud til »Kirkestrædet«, d.e. i den 
sydvestre indgang.8 8 

† K I R K E R I S T E 

Kirkeristene, som skulle hindre løsgående krea-
turer i at trænge ind på kirkegården, nævnes tid-
ligst 1677, da Anders murermester oprensede 
alle tre kirkeriste og reparerede stensætningen.85 

Danmarks Kirker, Odense 66 

Fig. 15. Prospekt af kirken og kirkegårdens nordvestre del, set fra †Postgården i Overgade. Maleriet viser 
situationen efter istandsættelsen 1851-52, men før reguleringen af kirkegårdens hegn og nedrivningen af †kate-
ketboligen 1854. Maleri på låg af tobaksdåse. W. Ø. Larsens Tobaksmuseum, København. Henrik Wichmann 
fot. 1995. - View of the church and the north-west part of the cemetery, seen from the inn †Postgården in Overgade. The 
painting depicts the situation after the restoration of 1851-52, but before the realignment of the cemetery's boundaries and the 
demolition of the †catechist's dwelling in 1854. Painted on the lid of a tobacco jar. 

samme tid opførte en bygning lige op til skolens 
sydside (sml. fig. 9 og 18). 

På afbildninger fra tiden før opstillingen 1854 
af jerngitteret med tilhørende porte og låger, ses 
hovedindgangen i det skråt afskårne nordvest-
hjørne (jfr. fig. 13 og 15) at bestå af en køreport, 
flankeret af fodgængerlåger. De fire svære, re-
fend-fugede piller, hvori hvidmalede trætrem-
mefløje var ophængt, synes ikke omtalt i regn-
skaberne, men kan være opsat samtidig med 
nordmurens indrykning og sprøjtehusets flyt-
ning 1829. Det skal dog nævnes, at kirkegårdens 
indgange allerede tidligere havde fået nye t rem-
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Fig. 16. Ydre, set fra nord inden restaureringen 
1851-52. Udsnit af litografi med diverse Odense-pro-
spekter, tegnet af F. Richardt og trykt hos Emil Bæ-
rentzen & Co. 1852. - Exterior seen from the north prior 
to the restoration 1851-52. Detail of lithograph with di-
verse views of Odense, drawn by F. Richardt and printed 
by Emil Bærentzen & Co. 1852. 

Også trærammerne, hvori jernristene var fast-
gjort, krævede ligesom de dybe gruber hyppige 
istandsættelser: Eksempelvis medgik der fire 
egestolper af fire alens længde, da man 1690 
istandsatte karmen i kirkens »store rist«, som 
var fire alen dyb. 1700 tømte Mads graver alle 
tre riste, men 1706 måtte han gentage arbejdet 
»da alle Kirche Ristene og Loger var fast øde, 
saa ingen Heign var paa Kirchegaarden«; ved 
samme lejlighed svejsede Rasmus grovsmed 
løse t remmer fast.85 I 1700'ernes anden del må 
bebyggelsen have skiftet så meget karakter, at 
disse indretninger blev overflødige. 1779 lod 
man således en kirkerist tildække og brolægge, 
mens selve jernristen optoges og registreredes i 
inventariet.98 

K I R K E G Å R D E N S † B E P L A N T N I N G O G 
† B R O L Æ G N I N G 

Der mangler oplysninger om kirkegårdens 
eventuelle †beplantning i ældre tid, dvs. før 

1800'erne, da funktionen som begravelsesplads 
gradvis hørte op. 1812-13, samtidig med anlæg-
gelsen af assistenskirkegården, plantedes to ca-
nadiske popler og to kastanier. 1830 besluttede 
man at nyanlægge kirkegården i henhold til en 
af gartner Petersen udarbejdet plan.99 Hermed 
fik kirkegården - og navnlig dens nordre del 
mod Overgade - et havemæssigt præg med bu-
skadser og høje popler, således som det fremgår 
af et prospekt fra tiden før restaureringen 
1851-52 (fig. 16). 

Ifølge synsforretningen 1851 led beplantnin-
gen skade i forbindelse med militærets benyt-
telse af kirken under treårskrigen,76 og som for-
beredelse til den efterfølgende omlægning af 
kirkegården ryddede man allerede samme år 
kirkegården for 77 store popler samt en del min-
dre træer.100 Målet var at omdanne kirkegården 
nord for kirken til en åben græsplæne (s. 1024), 
kun brudt af de nødvendige stier til dørene. I 
forbindelse med skolebygningens omdannelse 
til ligkapel 1860 plantedes det endnu bevarede 
lindetræ vest for kapellet (jfr. fig. 17),88 og året 
efter fik gartner Petersen betaling for at plante 
en række træer, som skulle dække udsigten i øst 
og sydøst mod Provstegården og ridebanen.95 

I arkitekt Lendorfs overslag over udgifterne 
til kirkens restaurering 1865 indgik poster vedr. 
beplantning af græsplænen nord for kirken med 
rødtjørn, hvidtjørn, hængeelm, akacie, kasta-
nie, platan og hængebirk m.m. 8 8 Som afslutning 
på fornyelsen af kirkegårdens indhegning 1873 
fik gartner Rasmussen betaling for planering 
samt nyplantning, bl.a. af 20 fritstående træer, 
en kugleakacie og en platan.88 1909 ønskede bor-
gere træerne foran hovedindgangen fjernet, da 
»værtshusgæsterne om aftenen forretter deres 
nødtørf t op ad gitteret i ly af de nævnte træ-
er«.101 

En række stier må allerede i middelalderen 
have varetaget den almindelige kommunikat ion 
mellem bygningens døre og kirkegårdens porte 
og låger. Den tidligste omtale heraf s tammer 
imidlertid først fra 1756, da stien til våbenhuset 
planeredes. 1758 fik Gotfried Groemann beta-
ling for at planere og brolægge kirkegården, og 
1764 reparerede man de †brolagte veje, som 
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stedvis havde sat sig på grund af nedsunkne 
gravsteder.88 1819 udførtes atter brolægning.102 

B Y G N I N G E R P Å K I R K E G Å R D E N 

Den ældste bygning på kirkegården er den middelal-
derlige skolebygning, som Pontoppidan kaldte »den 
største Antikvitet i Odense«.1 0 3 

Latinskolen ved Vor Frue kirke er ifølge Birche-
rods referat af en tabt kilde oprettet af provsten o. 
1308,104 og i hvert fald før 1319, da paven stadfæstede 
de gaver, som kongen, biskoppen og andre havde 
doneret til eleverne.105 Ifølge pavebrevene var skolen 
sikret så gode indtægter, at mindst 12 scolarer og en 
magister (lærer) kunne få kost, logi og bøger.106 Må-
ske var Vor Frue latinskole, der skulle uddanne k o m -
mende præster, tænkt som et modstykke til domkir -
kens præsteseminarium og således udsprunget af den 
stadige konkurrence mellem provsten og domkapi t -
let.107 Den af kongen indsatte procurator (forstander), 
der bestyrede skolens økonomi og anviste scolarer til 
gudstjenesterne i kirken, har formentl ig været prov-
sten, som senere i middelalderen med sikkerhed dis-
ponerede over skolens gods.108 Det er i øvrigt et 
spørgsmål, om skolen, der 1482 og senere kaldes 
»pogeskole«, vedblev at uddanne præster.109 

Den nuværende bygning, som kan være opfør t på 
samme sted som skolen fra 1308, bærer en stentavle 
med årstallet 1528 og s tammer formentl ig fra dette 
tidspunkt. Den var i så fald helt ny ved reformatio-
nen, og dette kan være medvirkende årsag til, at sko-

Fig. 17. Den middelalderlige skolebygning, set fra 
nordøst (s. 1031f.). HJ fot. 1995. - The medieval school 
house seen from the north-east. 

Fig. 18. Tagflader af den middelalderlige skolebyg-
ning og den tilgrænsende sidebygning til Frue Kirke-
stræde 14, set fra Teknisk Skole (s. 1031f.). HJ fot. 
1995. - Roofs of the medieval school and adjacent side 
building to No. 14 Frue Kirkestræde, seen from the Tech-
nical School. 

len ikke blev nedlagt straks herefter, men opretholdes 
mindst 17 år endnu, ligesom skoledisciplenes forplig-
telse til daglig korsang i Vor Frue kirke indskærpedes 
1572.110 

Efter ophævelsen af Vor Frue latinskole og dens 
sammensmeltning med S. Knuds skole (s. 125) er 
bygningen formentl ig indrettet til bolig for klokke-
ren. Efter oprettelsen 1720 af de tre såkaldte kateketi-
ske skoler i henhold til familien Mules testamente fik 
man atter skole på Vor Frue kirkegård. Her havde 
sognepræsten Friederich von Haven bygget et hus (s. 
1038), som nu skænkedes til formålet. Siden 1751 
holdt kateketen, der også fungerede som klokker, 
skole i den gamle skolebygning og benyttede i stedet 
von Havens hus som privatbolig.111 Før midten af 
1800'erne var den middelalderlige skolebygning op-
hørt med at danne r amme om undervisning, og sko-
levæsenet indrettede sig i stedet i e jendommen Over -
gade 66. 1860 blev huset vederlagsfrit af kommuna l -
bestyrelsen overdraget til kirken, m o d at bygningen 
indrettedes til ligkapel, samt at den oprindelige stil 
bibeholdtes.93 Istandsættelsen udførtes efter overslag 
ved tømrermester R. Petersen.76 1953 fremlagde arki-
tekt Axel Jacobsen planer for en genrestaurering og 
nyindretning som menighedshus - et projekt, der 
1955 indskrænkedes til at omfat te en istandsættelse 

66* 
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Fig. 19. Den middelalderlige skolebygning, set fra øst 
(s. 1031f.). Radering i Danmarks Illustrerede Almanak, 
1857. - Medieval school house seen from the east. 

med bl.a. ændring af vinduer og dør. 1991 og 92 blev 
der foretaget arkæologiske og bygningsmæssige un-
dersøgelser i det indre, og 1996 er der etableret en 
overdækket passage mellem den nyindrettede sogne-
gård i Teknisk Skole og middelalderhuset, hvis indre 
fortsat står med de 1992 f remdragne spor af ældre 
indretninger. 

Den middelalderlige skolebygning. Den oprindelige 
bygning fra 1308 synes ikke bevaret og behøver 
således ikke at have ligget på samme sted. Det 
kan dog ikke udelukkes, at de øjensynlig meget 
svære fundamenter til dels er genanvendt fra en 
forgænger. Besvarelsen af dette og andre 
spørgsmål omkring den eksisterende bygning 
og dens forgænger forudsætter dog mere o m -
fattende arkæologiske undersøgelser. 

Det rektangulære hus (11,4-5 x 7 m), der lig-
ger skævt, såvel i forhold til kirkens længdeakse 
som til den middelalderlige hustomt ved øst-
gavlen (s. 1021), har gavle m o d øst og vest. Be-
liggenheden på kanten af det sydover faldende 

terræn udtrykker sig markant i syd- og nord-
murenes forskellige højder over sylden (6,3 
m o d 5,3 m). De relativt spinkle mure, 40-45 
cm, der hviler på en udvendig synlig markstens-
syld, er opført af rødlig-orange munkesten, lagt 
i polsk skifte; dog fremtræder store partier af 
nord- og vestsidens murværk fornyet med m o -
derne munkesten af en mørkere farve. 

Flankemurene har falsgesimser over savskifte, 
der i nord sekundært er suppleret med bloktand-
gesims. Østgavlen, som fremtræder mest in-
takt, har taggavl med blændinger og 13 kam-
takker; fodlinjen markeres af en tre skifter høj 
båndblænding, som er todelt, utvivlsomt af 
hensyn til en bagvedliggende †kamin og skor-
sten. Samme hensyn har også dikteret placerin-
gen af de to blændinger, der begge har tvilling-
delt trappestik, samlet på trinvis udkraget kon-
sol. Herudover prydes gavlen af en række korte 
savskifter. Vestsidens taggavl fremtræder stærkt 
restaureret, men afspejler formentlig oprinde-
lige forhold. Den krones ligeledes af 13 kam-
takker og prydes af blændinger, svarende til øst-
sidens; blot er der blevet plads til fire, da der 
ikke skulle tages hensyn til en kamin. Fodlinjen 
markeres af et dobbelt savskifte, og savskifterne 
er også her fordelt i grupper, omend efter et 
andet mønster end i øst. Tvillingblændingernes 
konsoller udgår fra en affaset sten (jfr. tårnets 
rundbuede blændinger), som formentlig s tam-
mer fra restaureringen 1860. 

Det oprindelige antal og placeringen af døre og 
vinduer lader sig nu kun delvis fastslå; men be-
varede spor af de fladbuede åbninger viser klart, 
at bygningen har været indrettet i to etager for-
uden tagrummet . Vanskeligst er det at fastslå 
indgangsforholdene. På sydsiden (jfr. fig. 20 og 
21) er der tæt ved vesthjørnet spor efter en dør 
til stueetagen, og inden omdannelsen til ligkapel 
1860 fandtes der desuden på nordsiden via-à-vis 
den nævnte syddør yderligere en indgang (jfr. 
fig. 19) under de to bevarede bygningstavler 
(jfr. s. 1035 og fig. 22). Syddøren synes oprinde-
lig, mens norddøren kan være indsat efter blæn-
ding af den søndre. Adgangen til overetagen 
spores nu ikke længere, men er formentlig op-
rindelig sket via en højtsiddende dør med svale-
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Fig. 20. Den middelalderlige skole-
bygning efter ombygning til ligkapel 
1860 (s. 1036f.). Planer, snit og faca-
der. Den nederste række viser vest-
og nordfacaden efter restaureringen 
1955. 1:300. Målt og tegnet af Axel 
Jacobsen 1948 og -53. Ebbe Lehn Pe-
tersens arkiv. - The medieval school 
house, converted into mortuary 1860. 
Plans, sections and facades. The bottom 
row showing facades to the west and 
north after restoration 1955. 

gang, svarende til et udbredt mønster i senmid-
delalderligt boligbyggeri;112 den kan have været 
anbragt i den nu næsten helt ombyggede nord-
mur. 

Ændringerne 1860 har formentlig slettet alle 
vidnesbyrd om oprindelige vinduer i nord- og 

vestmuren. Til gengæld ses en række tilmurede 
vinduer mod øst og mod syd - spor, der supple-
res af undersøgelsen i det indre (jfr. fig. 20-21). 
Underetagen har i østgavlen haft fire tætsid-
dende vinduer, mens der mod syd har været 
mindst fem, af hvilke kun de tre nærmest døren 
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Fig. 21. Den middelalderlige skolebygning. Plan samt øst-, vest- og sydvæg med forskellige byg-
ningsspor, f remdraget 1991 (s. 1031f.). 1:150. Lehn Petersens tegnestue. Ebbe Lehn Petersens arkiv. 
- The medieval school house. Ground-plan and inner faces of the walls to the east, west and south, showing 
different archaeological traces exposed in 1991. 
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har bevaret udvendige stik. Hvad angår over-
etagen, er der indvendig påvist fem fladbuede 
åbninger mod syd, men kun to af disse er delvis 
synlige i det ydre. I østvæggen spores to ulige 
store fladbuede, falsede vinduer, der af hensyn 
til kaminen er rykket ud m o d hjørnerne. Ende-
lig ses i vestvæggens nordhjørne en lille fladbuet 
niche. 

I bygningens indre er hullerne til det oprinde-
lige bjælkelag mellem de to etager påvist i syd-
væggen og angiver rumhøjder på henholdsvis 
ca. 3 (forneden) og 2 m (foroven). Fundet af 
sylden til en skillevæg af bindingsværk ca. 2 m 
inden for vestgavlen viser, at syddøren har ført 
ind til en korridor, hvorfra der har været adgang 
til den særdeles velbelyste skolestue. To af syd-
væggens åbninger må dog antages at have været 
gemmenicher, og det er uvist, hvorledes nord-
væggen mod kirkegården oprindelig har været 
udformet . 

Overetagen, hvis opdeling ikke med sikker-
hed lader sig aflæse af de fremdragne spor, har 
karakter af bolig i kraft af den omtalte kamin. 
Der kan således næppe herske tvivl om, at byg-
ningen har været nært beslægtet med de lidt 
ældre skoler i Kalundborg og Næstved fra o. 
1500.113 Disse var begge toetages med skolestue 
forneden og beboelse foroven samt udvendig 
opgang via svalegang. Dimensionerne af Peder 
Syvs hus i Næstved var tilmed forbløffende lig 
Vor Frue skoles, d.e. 11,7 x 7,7 m i plan og 
rumhøjder på ca. 3 og 2 m. 

Bygningstavler. På nordmuren tæt ved vest-
hjørnet sidder nu to tavler af grå kalksten (fig. 
22) med navne og våbener for provsten, rente-
mester Anders Glob, og for kirkeværgerne 
borgmester Mikkel Mule (jfr. †gravsten, nr. 7) 
og Anders Nielsen. Sidstnævnte bærer årstallet 
1528, og tavlerne, der næppe sidder på oprinde-
lig plads, er formentlig samtidige med bygnin-
gen, opsat for at mindes initiativtagerne til sko-
lens fornyelse. 

1) 1528, »Michel mule. And(er)s nils(en). 
M . D . X X . VIII« (Mikkel Mule. Anders Nielsen, 
1528). Liggende rektangel, 42,5 x 100 cm, med 
billedfelt, hvori balustersøjler indrammer asym-
metriske skjolde for Mule (ulv) og for Nielsen 

Fig. 22. Bygningstavler fra 1528 på nordsiden af den 
middelalderlige skolebygning, for provsten, rente-
mester Anders Glob samt for kirkeværgerne Mikkel 
Mule og Anders Nielsen, j f r . fig. 23 (s. 1035). G. P. 
Jacobsen, Odense, fot. 1905. - Tablets dating from 1528 
on the north wall of the medieval school house commemo-
rating the dean and treasurer Anders Glob, and church-
wardens Mikkel Mule and Anders Nielsen, cf. fig. 23. 

(bomærke). Herunder indskrift med relieffrak-
tur. 

2) 1528?, »Ingenui Vi(ri) m(a)g(ist)ri Ande(rs) 
Glob ottho(ni)e p(ræ)positi arma« (Våben for 
den begavede mand, mester Anders Glob, 
provst i Odense). Stående rektangel, 89 x 43,5 
cm, med våben for Anders Glob (ørn) i italieni-
serende hestehovedskjold,114 flankeret af to ro-
setter. Nedre halvdel optages af den trelinjede 
indskrift i relieffraktur. 

De vel udførte tavler, præget af renæssanceor-
namentik, er af Chr. Axel Jensen (Gravsten I, 86) 
henført til den såkaldte initialmester, snarere end 
til Claus Bergs værksted.115 Den nuværende pla-
cering af de to tavler over hinanden kan doku-
menteres fra o. 1680,116 men er næppe oprinde-
lig, j fr . det sekundært behuggede murværk o m -
kring tavlerne (jfr. fig. 22). Det kan ikke ude-



ODENSE • VOR FRUE KIRKE 1036 

Fig. 23. Bygningstavler fra 1528 på nordsiden af den 
middelalderlige skolebygning for provsten, renteme-
ster Anders Glob og kirkeværgerne Mikkel Mule og 
Anders Nielsen, j f r . fig. 22 (s. 1035). Tegning ved 
Søren Abildgaard 1761. - Tablets dating from 1528 on 
the north wall of the medieval school house commemorating 
the dean and treasurer Anders Glob and churchwardens 
Mikkel Mule and Anders Nielsen, cf. fig. 22. Drawing by 
Søren Abildgaard 1761. 

lukkes, at den †dør, som indtil 1860 fandtes på 
dette sted, gik tilbage til en ældre indgang; men 
tavlerne kan vanskeligt tænkes opsat på denne 
måde fra begyndelsen. I hvert fald Globs tavle 
må være flyttet, eventuelt i forbindelse med 
isætningen af nye, store vinduer i overetagen. 

Eftermiddelalderlige ændringer. På et tidspunkt 
efter bygningens ændrede benyttelse, muligvis 
allerede i 1600'erne, er huset underkastet en ra-
dikal ombygning. Hovedsigtet har formentlig 
været at forbedre førstesalens bolig, der nu fik 
otte store vinduer - tre i hver langside og to i 
østgavlen. Disse vinduer, som m o d øst og m o d 
nord var bevaret indtil 1860 (jfr. fig. 19), åbnede 
sig m o d rummet i smigede nicher med vandret 
afdækning af bjælkelag. Undersøgelsen 1991-92 
godtgjorde endvidere, at nicherne har strakt sig 

længere ned end bjælkehullerne fra den oprinde-
lige etageadskillelse. Ombygningen må således 
have indebåret en sænkning af stueetagens loft, 
hvis bjælker tilsyneladende ikke har afsat sig 
spor i murværket og derfor i stedet kan have 
hvilet på en konstruktion i selve rummet . 

Adgangsforholdene ændredes også: Den nye 
lave underetage, der formentlig blev benyttet til 
opmagasinering med små luger som eneste belys-
ningskilde (jfr. fig. 19), fik måske ved samme 
lejlighed den fladbuede dør, som ses indsat i 
nedre del af østgavlens andet vindue fra syd, 
mens de to nord herfor omdannedes til firkan-
tede luger (jfr. fig. 20). Den formodede udven-
dige trappe til 1. salens svalegang erstattedes af 
en indvendig opgang i vestendens korridor, 
hvortil der nu kun var adgang gennem den 
ovennævnte dør under våbentavlerne. Endelig 
viser de sekundære vinduer (jfr. fig. 19-20), som 
indtil restaureringen 1955 var indsat i østgavlens 
to blændinger, at der var indrettet beboelse i 
tagrummets nedre del, mens den øverste i med-
før af to lyssprækker forsat tjente som tagrum. 

Endnu senere, måske i forbindelse med o m -
dannelsen til ligkapel, er underetagens dør og 
vinduer i østgavlen blændet, og en bindings-
værksvæg opsat på væggens nedre del (jfr. fig. 
21).117 

Indretningen som ligkapel 1860 (ved tømrer-
mester R. Petersen) indebar betydelige ændrin-
ger såvel ud som inde (jfr. fig. 20, 24). For eks-
teriørets vedkommende var ændringerne kon-
centreret til de to skuefacader (vest og nord), 
mens de bortvendte (øst og syd) ikke blev rørt i 
væsentlig grad, ud over blænding af åbningerne 
under taggavlen. Begge sider forsynedes med en 
høj, cementsokkel, og nordmurens bloktandge-
sims kan s tamme fra samme lejlighed. I vestgav-
len, hvis facade restaureredes helt, åbnedes til-
lige en spidsbuet portal, i hvis tympanon op-
sattes en kopi af Thorvaldsens »Dødens gen-
ius«.118 Nordmurens dør sløjfedes, og her ind-
sattes tre store vinduer med støbejernsstel. 

I det indre fjernedes etageadskillelsen, og det 
således forhøjede rum fik nyt gipset loft med 
aftrækskanaler tilsluttet en skorsten midt på tag-
ryggen. Gulvet blev lagt med ottekantede fliser, 
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vekslende med små kvadratiske, mens to baner 
af Ølandsfliser markerede midteraksen. 

Efter omdannelsen til ligkapel stod bygnin-
gen endnu en årrække med sit gamle tegltag, der 
trods istandsættelse 1876 vedblev at volde pro-
blemer og derfor senere udskiftedes med otte-
kantede skiferplader (jfr. fig. 20).119 

Restaureringen 1955, som reducerede det op-
rindelige projekt vedr. indretning til menig-
hedshus, havde ifølge arkitekt Axel Jacobsen til 
hensigt at istandsætte bygningen og lade en 
række af de påviste ældre detaljer (angiveligt fra 
1308) træde frem. Det ydre murværk istandsat-
tes, og cementsoklen fjernedes, hvorved en 

Fig. 24. Udsnit af den middelalderlige skolebygnings 
†vestportal fra 1860 (fjernet 1955) med afstøbning af 
Thorvaldsens dødsgenius i lunetten (s. 1036). G. P. 
Jacobsen, Odense, fot. 1905. I NM. - Detail of the 
medieval school house's †west portal from 1860 (removed in 
1955) with cast of Thorvaldsen's genius of death in the 
lunette. 

række syldsten kom til syne. Den spidsbuede 
portal erstattedes af en fladbuet indgangsdør, og 
i nordsiden indsattes fem fladbuede vinduer, in-
spireret af de oprindelige åbninger i syd; sidst-
nævnte bevaredes som nicher i det indre, mens 
omrids af etageadskillelsens bjælker samt de fir-
kantede vinduer markeredes med linjer i væg-
pudsen. 

Tagværket er nu utilgængeligt, men består 
ifølge opmåling (jfr. fig. 20) af en stol med et 
enkelt lag hanebånd, sekundært, muligvis ved 
ombygningen 1860, suppleret med et hænge-
værk. Spærene, der kan være middelalderlige, 
har haft lodrette spærstivere, tappet ned i bind-
bjælkerne, der alle er fornyet. 

†Kalkmalerier. Ved åbningen af sydvæggens 
vinduesnicher 1955 f remkom på østvangen af 
det tredje fra vest rester af en kalkmaleriud-
smykning, formentlig eftermiddelalderlig og 
tydet som fragmenter af bogstaver og nodetegn. 
Ved gulvundersøgelsen 1992 påvistes tillige 
kalkmaleristumper, som skønnedes at s tamme 
fra skillevæggen mellem skolestuen og forstuen. 

En kombineret toilet- og redskabsbygning i kir-
kegårdens nordøstre hjørne øst for »Teknisk 
Skole« er opført 1942 efter tegninger af Knud 
Lehn Petersen.120 Materialet er røde mursten, og 
gavlen m o d kirken prydes af blændinger. Sadel-
taget er hængt med vingetegl og dørene flam-
merede. I forbindelse med arkitekt Axel Jacob-
sens projekt til omdannelse af den gamle skole-
bygning til mødesal fremlagdes 1950 plan til en 
udvidelse m o d nord med kapel.121 

Projektet skrinlagdes; men 1996 er bygningen 
omdannet til værksted og inddraget i det anlæg, 
som efter tegninger af arkitekt Frede Nielsen 
danner et sammenhængende hele i kirkegårdens 
nordøstre hjørne (jfr. fig. 10). Dette anlæg om-
fatter - i forlængelse af den gamle toiletbygning 
- redskabsrum, cykelparkering, kisterum og 
overdækket plads for større køretøjer. Kiste-
rumshuset, som er indrettet med køleanlæg, er 
opført af røde sten og har sadeltag, hængt med 
vingetegl. Over den fladbuede portal i vest pry-
des gavlen af tre fladbuede blændinger som et 
ekko af korets og sakristiets udsmykning; i øst 
er indsat et rundbuet vindue. 
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F O R S V U N D N E † B Y G N I N G E R P Å 
K I R K E G Å R D E N 

En †kirkelade omtales 1667, da murermester 
Hans HøyKarl fik betaling for at »tage sten af 
kirkeladen«, hvorefter fire karle bar materialet 
»udi kirken«.85 Den nedrivningsdømte kirke-
lade, som kun nævnes denne ene gang i kil-
derne, kan have ligget i nærheden af Pjente-
mølle, hvor der ifølge Braunius (jfr. fig. 7) fand-
tes en bygning umiddelbart op til kirkegårdens 
østre låge. Ifølge gammel tradition tjente S. Jør-
gensgårdens kirke efter reformationen som kir-
kelade.122 Imidlertid skal denne være nedrevet o. 
1625,123 hvorfor ovennævnte oplysning ikke kan 
referere hertil. 

Den såkaldte †kateketbolig (jfr. fig. 15, 25) op-
førtes o. 1727 i kirkegårdens sydvestre hjørne af 
den daværende sognepræst Friederich von Haven 

(†1739). Den var tænkt som bolig for hans hu-
stru, der imidlertid døde før ham selv, hvorfor 
han overlod huset til den nyoprettede kateketi-
ske skole.124 Skoleholderen, der tillige var klok-
ker, henlagde 1751 undervisningen til den mid-
delalderlige skolebygning (s. 1031f.), hvorefter 
von Havens bygning tjente som privatbolig.125 

Bygningen, som bl.a. kendes fra afbildninger 
fra kort tid inden nedrivningen, var da et syv fag 
langt bindingsværkshus, hvis vestside dannede 
skel m o d Kirkestræde, mens nordgavlen med 
indgangsdøren lå op til kirkegårdens sydvestre 
låge over for kapellanboligen. Kateketboligen 
blev nedrevet 1854 i forbindelse med indrykning 
og fornyelse af kirkegårdens hegn.126 

†Sprøjtehuset nævnes tidligst 1758 og lå da i 
kirkegårdens nordvestre hjørne langs med Frue 
Kirkestræde (»Møllestræde«) umiddelbart syd 
for hovedindgangen (jfr. fig. 11, s. 83).88 1829-30 

Fig. 25. Frue Kirkestrædes østside med den middelalderlige skolebygning (s. 1031f.) og den 1854 nedrevne 
†kateketbolig (s. 1038). Fra skitsebog ved Christoffer Faber o. 1850. Landsarkivet for Fyn. - East side of Frue 
Kirkestræde with the medieval school house, and †dwelling of the catechist demolished in 1854. From Christoffer Faber's 
sketchbook c. 1850. 
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flyttede man den lille bindingsværksbygning(?) 
til kirkegårdens (nord)østre hjørne (jfr. s. 83, 
fig. 11 og 8-9) i forbindelse med en regulering af 
Overgade samme år.88 Ved kirkens hovedre-
staurering 1851-52 var det på tale at fjerne huset. 
Det bibeholdtes imidlertid, omend det 1855 som 
en følge af det nye støbejernsgitter omkring kir-
kegården blev flyttet (og fornyet).127 1858 istand-
sattes det med nye bjælker og ankre, ligesom 
dets ydre nypudsedes, og halvdelen af taget blev 
belagt med zink.128 1894 opregnedes beholdnin-
gen i sprøjtehuset, der var overladt kommunen 
til foreløbig brug;95 1906 overtog kirken det fra 
brandvæsenet, og året efter indstilledes det til 
nedrivning.101 

Et †nødtørftshus, »nathuset« nævnes 1773, da 
det tillige med kirkegårdens låger og planke-
værk blev tjæret og malet brunrødt .8 5 

Projekteret lig- og materialhus. I forbindelse med 
kirkens hovedistandsættelse 1851-52 fremsendte 
bygningsinspektør Møller til Kirkeinspektio-
nens formand, provst Colding, en tegning (fig. 
26) med tilhørende overslag til et kombineret 
lig- og materialhus, 9,4 m langt og 4,7 m bredt, 
af mursten og teglhængt.129 Bygningen, der 
skulle erstatte det »gamle og skrøbelige« kalk-
hus ved sakristiets østside (s. 1070), tænktes op-
ført ved skellet til kasernens excercérplads. Som 
alternativ plads foreslog Møller at lægge gavlen 
mod Overgade, hvis den ændrede linjeføring in-
debar nedbrydning af sprøjtehuset og genhus-
ning af brandslukningsmateriellet. Kalkhuset og 

Fig. 26. Projekteret lig- og materialhus, tegnet af 
C. A. Møller 1851 (s. 1039). 1:200. Landsarkivet for 
Fyn. - Projected mortuary and stores drawn by C. A. 
Møller, 1851. 

sprøjtehuset blev imidlertid først nedrevet se-
nere (jfr. s. 1070, 1039), og et lighus indrettedes 
få år efter (1860) i den middelalderlige skolebyg-
ning (s. 1036). Møllers projekt, hvis karakteri-
stiske kombination af gotiske spidsbuer og ro-
manske rundbuefriser genfindes i hans restaure-
ring af selve kirken, blev således ikke realiseret. 
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Fig. 27. Ydre, set fra nordvest. Herluf Lykke fot. o. 1950. Det kgl. Bibliotek. - Exterior, seen from the north-west. 

BYGNING 
NOTER s. 1188 

Kirken er en korskirke med sakristi ved korets syd-
side og tårn vest for skibet. Bygningshistorien er 
stedvis kompliceret, og udredningen vanskeliggøres 
af, at der aldrig er gennemfør t arkæologiske under-
søgelser i den stærkt restaurerede og delvis ødelagte 
bygning. Af den ældste stenkirke, som har været en 
romansk kvaderstensbygning fra 1100'erne, er kun få 
levn bevaret. O.1250 har man påbegyndt en omdan-
nelse til korskirke ved forlængelse af koret og an-
læggelse af korsarmskapeller. Projektet synes dog at 
være gået i stå undervejs, og muligvis blev kun koret 

helt færdiggjort sammen med det omtrent samtidige 
sakristi på sydsiden. Byggearbejderne synes først 
genoptaget i 1300'ernes anden halvdel, da man o m -
byggede triumfgavlen, øjensynlig med henblik på 
opførelsen af et korsskæringstårn. Ved samme tid 
forlængedes skibet, og der indbyggedes hvælv i koret 
og skibets vestligste fag - muligvis i hele skibet. I 
1400'erne tilføjedes det store vesttårn, og o. 1500 
byggede domprovs t Hans U r n e det store søndre ka-
pel i stedet for den planlagte senromanske korsarm, 
som formentl ig aldrig var blevet rejst. Samtidig her-
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Fig. 28. Plan. 1:300. Øst opad. Målt af Johs. E. Mikkelsen Kjær og Jørgen Hersaa 1944, sup-
pleret og tegnet af HJ 1998. Signaturforklaring s. 11. - Ground-plan. East upwards. Key on p. 11. 
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Fig. 29. Snit i korsskæring og kapeller, set m o d vest. 1:300. Målt og tegnet 1944 af Jørgen 
Hersaa under ledelse af Johs. E. Mikkelsen Kjær. - Cross-section of crossing and chapels 
looking west. 

Fig. 30. Snit i skibets vestligste fag, set m o d øst. 1:300. Målt og tegnet 1944 af Jørgen 
Hersaa under ledelse af Johs. E. Mikkelsen Kjær. - Cross-section of the nave's westernmost 
bay looking east. 



Fig. 31. Facade m o d nord. 1:300. Målt og tegnet 1944 af Jørgen Hersaa under ledelse af Johs. E. Mikkelsen Kjær. - Facade to the north. 
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Fig. 32a-c. Kvaderstenssoklernes profiler. 1:10. a. 
Vestfaget af korets no rdmur (s. 1044). b. Skibets 
nordmur , vest for †dør (s. 1044). c. Korgavlen (s. 
1046). Målt og tegnet af HJ. - Base mouldings of granite 
ashlars. a. West bay of the north wall of the chancel. b. 
North wall of the nave, to the west of †door. c. Gable of the 
chancel. 

med fik skibet nye hvælv i korsskæringen og det mel-
lemste fag, ligesom den senromanske korsarm m o d 
nord fornyedes i stil med Hans Urnes kapel. Ved 
vestsiden af det nye nordkapel opførtes endvidere et 
†våbenhus, som formentl ig afløste en ældre tilbyg-
ning på samme sted. Orienteringen afviger betydeligt 
m o d nord. 

D E N R O M A N S K E K I R K E 

Det oprindelige anlæg bestod af kor, muligvis 
med flad østgavl, og skib. Heraf er nu kun be-
varet korets no rdmur samt dele af skibets lang-
mure vest for korsarmene. Kormuren, der står i 
fuld højde, måler ca. 6 m fra sokkel til mur -
krone. Af skibets langmure er nordmuren mest 
intakt, omend kun i en højde af fire skifter over 
soklen, mens sydsiden bærer stærkt præg af 
gentagne omsætninger. Til gengæld er muren 

her på et stykke bevaret i op til 4,6 m over bro-
lægning (jfr. fig. 34). Dette skyldes, at muren 
her indtil restaureringen 1864-67 var skjult bag 
en †støttepille (jfr. fig. 12). Formentlig var ski-
bets kvadermure indtil 1851-52 i det mindste på 
nordsiden, men formentlig også i syd, bevaret i 
større udstrækning. Dette fremgår indirekte af 
nordsidens søjleportal (se ndf.). 

Ingen hjørner er bevaret, hvorfor gavlenes 
plads kun skønsvis lader sig bestemme. Den for-
modede grundplan viser et omtrent kvadratisk 
kor, hvis sydmur antagelig har stået lidt nord-
ligere end den nuværende. Skibet er bemærkel-
sesværdigt ved sin relativt store bredde (ca. 8 m 
indvendig) i forhold til længden. 

Materiale og teknik. Byggematerialet er grå og 
rødlig granit, der i facaderne er tildannet som 
store kvadre med skiftehøjder på ca. 30-40 
cm.130 Bagmurene, som nu kun iagttages på 
overvæggen af korets nordmur (jfr. fig. 51) er af 
utildannede marksten, dækket af hvidtet puds. 
De bevarede mure hviler på en to skifter høj 
sokkel, hvis nederste skifte er skrå- eller hulkan-
tet, mens det øvre har faldende karnis (fig. 32a, 
37). Vest for skibets tilmurede norddør ændres 
profilet af det øvre sokkelskifte, der her får ka-
rakter af attisk profil (fig. 32b). Denne profil, 
som genfindes på samtlige genanvendte sokkel-
kvadre i skibets vestforlængelse og i tårnet (jfr. 
fig. 56-57), antyder et byggestop ved dørste-
derne. 

Fig. 33. Udsnit af skibets no rdmur med kvadermur-
værk og blændet †dør fra den ældste stenkirke (s. 
1045). HJ fot. 1998. - Section of the nave's north wall 
with ashlar fabric and blinded †door from the oldest stone 
church. 
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Fig. 34. Udsnit af skibets sydside med levn af kvadermurværk fra den ældste stenkirke (s. 1044). HJ fot. 1995. -
Section of the nave's south wall with vestiges of ashlar fabric from the oldest stone church. 

Imellem de grå og rødlige granitkvadre be-
mærkes et antal såkaldte stenhuggerfelter som løs-
ning på fejl, opstået ved kløvning og/eller til-
hugning. Disse sten møder man såvel på op-
rindelig plads som blandt det genanvendte ma-
teriale. Af mere markante eksempler kan f rem-
hæves den fiskelignende fordybning over to 
kløvhuller på en kvader, som er benyttet på øst-
siden af korets sydøstre hjørnepille (jfr. fig. 36); 
endvidere et felt på korets sydside ved den se-
kundære præstedør (fig. 67) og et kvadratisk felt 
i en kvader på sydkapellets gavl (fig. 65). 

†Døre og vinduer. Bortset fra soklen forsvandt 
de sidste af kvaderstenskirkens detaljer ved re-
staureringen 1851-52, og de kendes nu kun gen-
nem tegninger og korrespondance. Det gælder 
nordsidens †søjleportal, en usædvanlig udmær-

kelse i fynsk sammenhæng,1 3 1 samt korets vin-
duer (se ndf.). Det var oprindelig tanken at be-
vare portalen som en udvendig blænding (»en 
byzantinsk Blinddør med 2 Colonner«),132 og 
senere, da dørstedet erstattedes af et vindue, at 
flytte søjlerne til kapellets vestside (jfr. fig. 73). 
Ingen af disse forslag blev imidlertid virkelig-
gjort,133 og søjledelene, som nu muligvis skal 
findes blandt Møntergårdens bygningssten uden 
proveniens, forsvandt fra kirken.134 Den tidli-
gere portal giver sig nu kun til kende som et 118 
cm bredt, kvadermuret felt mellem de ydre 
hjørner, der er bevaret i en højde af 195 cm (øst) 
og 162 cm (vest) over soklen. Under vesthjørnet 
løber soklen ca. 30 cm videre mod øst, svarende 
til den fals, hvori søjlebasen oprindelig stod. 

Niels Lauritz Høyens skitser (fig. 47) viser, at 

Danmarks Kirker, Odense 67 
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Fig. 35. Korets gesims, set fra sakristiets loft (s. 1048). 
HJ fot. 1995 - Chancel cornice seen from the sacristy loft. 

korets nordmur før hovedrestaureringen 1851-
52 havde bevaret to små romanske vinduer, o m -
end blændede med mursten. 

O M B Y G N I N G TIL K O R S K I R K E 

O. 1250 har man iværksat en ambitiøs omdan-
nelse af den romanske kvaderstensbygning til 
korskirke, vel for at give provstens kirke mere 
anseelse og samtidig gennem mulighed for op-
stilling af flere altre øge indtægtsgrundlaget i 
konkurrence med sognets nye sortebrødrekirke. 
Det fattige sogn har imidlertid skuffet forvent-
ningerne, hvilket antagelig forklarer, at planerne 
for den nye enskibede korskirke kun delvis blev 
virkeliggjort. Karakteren af ombygningen kan 
nu bedst studeres i koret, korsarmsarkaderne og 
sakristiet. 

Det nye kor blev dobbelt så stort som det 
gamle og således to fag langt. Efter nedbryd-
ning af den romanske korgavl opførtes en ny 
nordmur i forlængelse af den stående samt en ny 
gavl. For sydsidens vedkommende synes muren 
helt fornyet og i denne forbindelse rykket lidt 
ud i forhold til den oprindelige.135 Motivet hertil 
er ikke umiddelbart indlysende; muligvis har 
manglende stabilitet i den gamle mur, parret 

med hensyn til ønsket om at kunne afsætte for-
tandinger til sakristiet (se ndf.) spillet en rolle. 

Materialer og teknik. Murene hviler på et mark-
stensfundament, hvis overside markerer sig som 
en synlig syld under østgavlen, hvor terrænet 
falder. Herover rejser murene sig med en ud-
vendig, to skifter høj sokkel af granitkvadre, 
som i hovedsagen er genanvendt fra det ned-
revne kors gavl og sydmur. Soklen fremstår så-
ledes som en videreførelse af kvaderstenskirkens 
(sml. fig. 37 og 46); men den omstændighed, at 
sokkelprofilet formedelst otte hjørnekvadre er 
ført omkring såvel gavlens lisener som en pille 
på nordsiden, viser, at nedbrydningsmaterialet 
har måttet suppleres med nytilhugne special-
sten. Umiddelbart over soklen følger et almin-
deligt kvaderskifte, som er bindigt med det op-
gående murværk. På nordsidens østfag under 
vinduet er indsat endnu et kvaderskifte. Indven-
dig ses i gavlen fire kvaderstensskifter, som hæ-
ver sig ca. 140 cm over nuværende gulv, og i 
nordsiden af det østre fag bemærkes et ca. 120 
cm højt, 6 cm dybt fremspring, som muligvis 
bag den glatte puds skjuler tilsvarende kvader-
murværk. 

Fig. 36. Korets sydøstre hjørnepille, set fra øst (s. 
1046). HJ fot. 1995. - South-east corner pillar in the 
chancel, seen from the east. 
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Fig. 37. Koret, set fra nord (s. 1046). HJ fot. 1995. - Chancel seen from the north. 

Over soklen er murene af røde munkesten, 
26-27 x 12-12,5 x 8,5 cm, hvoriblandt adskillige 
sortbrændte kopper; skiftegangen er regelmæs-
sigt munkeskifte. Under sakristiets tag (fig. 35), 
hvor korets langmure har stået beskyttet, ses 
ryggede fuger, som har været trukket op med 
hvidtekalk, hvilket tillige gælder tænderne i ge-
simsens savskifter. I gavlens vinduesåbninger og 
blændinger er tillige benyttet brun- og grøngla-
serede sten, som er riflede før brændingen (på 
rundstavene lodret rifling). 

Korets største arkitektoniske pryd er østgav-
len med dens trefoldighedsvindue og gavlblæn-
ding (fig. 39, 46). Gavlens hjørner markeres af 
de ca. 1 m brede lisener, der i højde med taggav-
lens fod ender med tre aftrappede skifter, formet 
som hulkant mellem kvartstave. Tregruppevin-
duet, der står blændet fra lysningen og indefter, 

er kun delvis autentisk, idet halvdelen af syd- og 
midtervinduet blev slugt af et stort fladbuet vin-
due (jfr. fig. 191), udført i forbindelse med ind-
sættelsen af Claus Bergs altertavle 1806 (s. 1078). 
De rundbuede, smigede vinduer, som i ydre 
murflugt måler ca. 3,9 x 1,3 m (midtervindue) 
og ca. 3,4 x 1,3 m (nordre), har udvendig fals, 
hvori indlagte rundstave, som følger buen. 
Denne er sat af et rulskifte med prydskifte af 
k r u m m e løbere; muligvis har de indvendige åb-
ninger, af hvilke den bevarede i nord har til-
svarende stik, ligeledes været smykket af en 
rundstav.136 

Taggavlen, som er uharmonisk tilpasset de 
kraftige hjørnelisener og herigennem muligvis 
røber en planændring, har nymurede kamme. 
Fodlinjen markeres af to savskifter, skilt af et 
glat, og gavltrekantens blændingsdekoration 

67* 
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Fig. 38. Detalje af korets blændingsgavl (s. 1048). 
Henrik Wichmann fot. 1996. - Detail of the chancel's 
recessed gable. 

indrammes af spærstillede savskifter; sidst-
nævnte er helt fornyet, men har antagelig belæg 
i autentiske spor. Gavlkammenes oprindelige 
form er derimod uvis; muligvis har de været 
markeret af tinder.137 Blændingskompositionens 
kerne er tre rundbuede blændinger, af hvilke 
den midterste er højest med falset bund og kro-
net af cirkelblænding. Denne tregruppe indram-
mes af felter med stigende rundbuer og siksak-
muret bund (fig. 38). Buerne, som hviler på fæl-
les, k ræmmerhusformet konsol, har i lighed 
med de ydre lodkarme afrundet profil; den 
yderste bue fremhæves med glat og let hævet 
bund, hvis underkant er afrundet. Sålen i alle 
blændinger er sammensat af hulkantet skifte un-
der kvartstaf. - Som ovenfor beskrevet er både 
blændingskompositionen og trefoldighedsvin-
duet fremhævet ved benyttelse af glaserede sten. 

For flankemurenes vedkommende er oprinde-
lige detaljer kun bevaret ved gesimserne. I nord-
sidens østre fag udgøres den af ét savskifte mod 
to på sydsiden (jfr. fig. 37, 35). For begge sider 
gælder, at lisenerne bryder denne markering, 
hvorover der senere er oplagt en to skifter høj 
falsgesims. Vinduerne - hvadenten de har været 

enkeltstående eller koblede - er slugt af de nu-
værende lysåbninger. Den omstændighed, at 
man ikke indsatte nye vinduer i korets roman-
ske nordmur (se ovf.), men muligvis allerede 
ved denne lejlighed blændede de eksisterende,138 

antyder muligvis, at hele nordsiden var vindues-
løs. Overvæggene viser, at det indre oprindelig 
stod med pudsede og hvidtede vægge (jfr. fig. 
189) under †bræddeloft. 

(†)Korsarme. Uden belæg i arkæologiske un-
dersøgelser, først og fremmest en gulvundersø-
gelse, lader det sig ikke med sikkerhed afgøre, 
hvor meget man nåede at opføre af de planlagte 
korsarme (jfr. s. 1051). De nuværende tilbyg-
ninger ud for skibets østre fag, som traditionelt 
anses for at r u m m e rester af de senromanske 
korsarme,139 s tammer helt og holdent fra sen-
middelalderen, og det vigtigste vidnesbyrd om 
denne del af 1200'ernes ombygningsprojekt er 
nu de fire, stærkt restaurerede korsskæringspiller 
(fig. 40-41, 49a og 81), hvis spidsbuede arkader 
er sekundære og fra samme tid som korsskærin-
gens senmiddelalderlige hvælv og de nuværende 
kapeller. 

Alle fire piller har på hjørnerne mod kors-
skæringen svære halvsøjler med halsring for-
oven. Siderne mod arkadeåbningerne samt det 
vestre pillepars facader mod skibet prydes af 
indlagte søjlestave, der forneden og foroven af-
sluttes med hjørneblade. Over de indfældede 
søjler har hver af pillefladerne to kvadratblæn-
dinger, hvorover et hulkantet kragbånd. Tilsva-
rende hulkantet skifte er sekundært indsat umid-
delbart under de forsænkede søjler som en mar-
kering af soklen. 

Pillerne er hårdt restaureret, formentlig 
1865-67, og stod en tid afrenset for puds og 
hvidtekalk (jfr. fig. 81). Siden 1882 er de røde 
munkesten atter tildækket (jfr. s. 1082), men 
trods hvidtningen ses tydeligt, at adskillige sten 
er fornyet. Takket være Høyens skitse (jfr. fig. 
47) kan pillernes oprindelige udseende imidler-
tid i hovedtræk rekonstrueres: Den nordvestre 
hjørnepille stod da med en høj profileret sokkel, 
sammensat af skråkantede og vulstformede led 
omkring glatte; endvidere fandtes hjørnesøjler 
på begge sider (d.e. også mod nordkapellet), og 
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Fig. 39. Korgavlen (s. 1047). G. P. Jacobsen, Odense, fot. 1905. - Chancel gable. 
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Fig. 40. Detalje af nordvestre korsskæringspille (s. 1048). HJ fot. 1996. - Detail of the crossing's north-west pillar. 

i modsætning til nu havde disse baser med hjør-
neknopper. Formentlig har halvsøjlerne oprin-
delig tillige været udstyret med kapitæler over 
den bevarede halsring (jfr. Dalum ndf.). 

Eksistensen af hjørnesøjler m o d nordkapellet 
bekræftes også af C. A. Møllers grundplaner fra 
1851-52 (jfr. fig. 73-74); de viser ydermere, at 
tilsvarende søjler da ikke fandtes mod sydkapel-
let, ligesom den nordøstre pille var forhugget 
m o d korsskæringen. Den omstændighed, at de 
forsænkede halvsøjler ikke angives på tegnin-
gerne, kunne tyde på, at de da var skjult under 
pudslag. Når man ved restaureringen, som in-
debar fornyelse af adskillige sten,140 f jernede 
hjørnesøjlerne i nord, skyldes det formentlig et 
ønske om at gøre de to sæt hjørnepiller sym-
metriske. Ligeledes undlod man - måske af øko-

nomiske hensyn - at genskabe de øvrige, for-
huggede sokler og gav i stedet alle fire samme 
forenklede form.141 

Allerede Høyen (jfr. fig. 47) må have bemær-
ket den slående lighed mellem udformningen af 
hjørnepillerne i Vor Frue og de fripiller, som i 
Dalum klosterkirke (Odense hrd.) todelte nor-
dre korsarms arkade. Denne nære samhørighed 
rejser spørgsmålet om, hvorvidt arkaderne i Vor 
Frue kirke også har været todelte indtil de sen-
middelalderlige forandringer. Flere indicier taler 
herfor, (kapellernes dobbelte gavlvinduer, det 
planlagte korsskæringstårn), men kun en gulv-
undersøgelse kan muligvis skabe klarhed her-
over. 

Som nævnt er de oprindelige †korsarmskapel-
ler ikke bevaret, og muligvis blev kun det nor-
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dre kapel mod Overgade rejst. Herpå tyder flere 
forhold, bl.a. to, ca. 125 cm brede pillelignende 
fremspring, der flankerer arkaden mod nordka-
pellet og ender i højde med arkadens bueveder-
lag (jfr. fig. 41). I den nuværende sammenhæng 
er disse pillestumper uden funktion, og det er 
nærliggende at tolke dem som rester af den op-
rindelige korsarms nedbrudte flankemure. End-
videre skal nævnes, at der i det stående kapel 
udvendig ses et betydeligt antal granitkvadre 
(ca. 225), heriblandt sokkelsten (s. 1068). Dette 
materiale er genanvendt og må hidrøre fra den 
senromanske forgænger, uden hvilken det 
næppe ville have været disponibelt. De mange 
sortbrændte sten i ydermurene tyder desuden 
på, at man også har genanvendt munkesten fra 
forgængeren. 

Hvad angår søndre korsarm, er der her (i 
modsætning til den nordre) benyttet væsentligt 
færre granitkvadre (ca. 150) og slet ingen sok-
kelsten. Dette i forbindelse med den kendsger-
ning, at det nuværende kapel er en nybygning 
fra o. 1500, underbygger antagelsen af, at søndre 
korsarm aldrig blev opført . De manglende halv-
søjler på ydersiden af arkaden mod sydkapellet 
kan i så fald skyldes, at man blændede arkaderne 
efter at have opgivet korsarmen. 

Hvis tolkningen af de ovennævnte pillefrem-
spring i nordkapellet som levn af korsarmenes 
øst- og vestmure er rigtig, har rummet været ca. 
8 m bredt m o d de nuværende 10,6 m. Heraf 
følger, at gavlen formentlig har stået sydligere 
end nu. Endelig bør det nævnes, at korsskæ-
ringspillernes halvsøjler m o d såvel korsskæring 
som korsarme indicerer †hvælv(?), muligvis dis-
poneret på samme måde som i Dalum, dvs. med 
nord-sydgående gjordbuer, hvilende på en frit-
stående arkadepille. 

Sakristiet er opført ved korets sydside, ud for 
det østre fag. Tydelige spor efter fortandinger 
over de indrykkede sokkelkvadre (jfr. fig. 28) 
viser, at tilbygningen var planlagt samtidig med 
koret, omend man ved opførelsen gjorde den 
ca. 1 m smallere end forudset. Det er uvist, 
hvorfor man har givet sakristiet den meget 
usædvanlige plads mod syd, hvor det normale 
ellers er ved korets nordside. Muligvis har man 

Fig. 41. Detalje af nordvestre korsskæringspille, set 
fra nordkapel (s. 1051). HJ fot. 1996. - Detail of the 
crossing's north-west pillar, seen from the north chapel. 

villet gemme dette skjulested for kirkens kost-
barheder lidt væk fra de mange forbipasserende i 
Overgade. 

Tilbygningen, som næppe er meget yngre 
end koret, er opført af mørkerøde, flintholdige 
munkesten, 27-28 x 13,5-14 x 8,5-9 cm, lagt i 
regelmæssigt munkeskifte. Murene hæver sig 
udvendigt over en høj murstenssokkel, der af-
sluttes med vulst over skråkant, skilt af glat 
skifte. Soklen er hårdt restaureret, bl.a. er den 
på østsiden ændret af hensyn til den fladbuede 
dør til fyrkælderen (1867), og i vest er den helt 
hugget væk og erstattet af en bindig kampe-
stenssokkel (jfr. fig. 188). Flankemurene afslut-
tes med savskifte, som sidder tre skifter under 
en nyere, tre skifter høj falsgesims af kopskifter. 

Sydgavlen fremtræder helt præget af restaure-
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Fig. 42. Kor og sakristi, set fra syd (s. 1046, 1051). HJ fot. 1995. - Chancel and sacristy seen from the south. 

ringen 1865-67, da man indsatte dobbeltvinduet 
og gav taggavlen en dekoration i analogi med 
korets. Intet af dette synes at svare til de op-
rindelige forhold. Således ses fra lof tsrummet 
(jfr. fig. 44), at taggavlen i midten har haft en 
ældre luge (blændet med murbrokker) , hvor-
over ses to aftrappede ventilhuller, som nu skæ-
res af facadens spærstillede savskifter; muligvis 
har disse åbninger udvendig været samlet i en 
fælles blænding. 

Sakristiet har i middelalderen næppe haft an-
dre lysåbninger end østsidens dobbeltvindue, 
hvis ydre falsede åbning med rulskiftestik og 
prydstik af k r u m m e løbere er bevaret; selve lys-
ningen, der oprindelig må have været meget 
lille, er forhugget og udvidet, da vinduet 
1865-67 genåbnedes og fik den nuværende indre 
åbning med glatte smige. 

Oprindelig har sakristiet kun været tilgænge-
ligt fra koret gennem en dør, som dog i sin nu-
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værende spidsbuede, smigede form stammer fra 
restaureringen 1851-52. Der imod er den udven-
dige dør i vest først indsat i 1700'erne (muligvis 
1741, jfr . dørfløj s. 1118) og har 1865-67 fået den 
nuværende, fladbuede form. 

Rummet dækkes af et samtidigt hvælv, hvi-
lende på forlæg, som kantes af rundstave. De op 
til 30 cm lange stave, som svarer til den ud-
vendige sokkels vulst, mødes i hjørnerne under 
ribbernes vederlag (jfr. fig. 45). Ribberne, som 
spidser til over vederlaget, er trekløverformede 
(fig. 53a), svarende til en type, som kendes fra 
adskillige eksempler i 1200'erne.142 De halvstens 
svære kapper er murede i ring og kun svagt ind-
skårne ved ribberne, hvis 8 cm brede nakker er 
synlige på oversiden. 

Datering og arkitektoniske forudsætninger. Chr. 
Axel Jensen daterede den senromanske ombyg-
ning til anden fjerdedel af 1200'erne, og ligesom 
tidligere forfattere sammenholdt han den med 
Dalum klosterkirkes østparti.143 Nyere omtaler 
har rykket det formodede opførelsestidspunkt 
til begyndelsen af 1200'erne,144 men ifølge den-
drokronologisk undersøgelse af korets tagværk 
(s. 1079) stammer dette fra efter 1255, hvorfor 
ombygningen antagelig skal henføres til tiden 
omkring midten af 1200'erne. Nybyggeriet er 
således næppe påbegyndt førend i årene kort før 

Fig. 43. Tvillingvindue på sakristiets østside (s. 1052). 
HJ fot. 1995. - Twin windows in the east wall of the 
sacristy. 

Fig. 44-45. Detaljer af sakristiet. 44. Taggavl, set fra lof ts rummet (s. 1052). 45. Hvælvets sydvestre svikkel (s. 
1053). HJ fot. 1995-96. - Details of the sacristy. 44. Gable, seen from the loft. 45. South-west spandrel of the vault. 
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Fig. 46. Korgavlen. 1:150. Målt af Alfred Petersen og tegnet af J. Vilhelm Petersen 1878. Efter ÆldNordArch . -
Chancel gable. 

1250, selvom det antagelig har strakt sig over en 
årrække og muligvis involveret forskellige byg-
mestre.145 Sidstnævnte kunne forklare mang-
lende harmoni mellem korgavlens lisener og ud-
smykningen af taggavlen eller den omstændig-
hed, at koret øjensynlig ikke var tænkt hvælvet i 
modsætning til korsarme og -skæring. Men 
uanset etaperne i byggeriet, som muligvis ind-
ledtes med koret (og sakristiet?) for siden at gå i 
stå under opførelsen af korsarmene, genfindes 
både den overordnede plan og detaljerne i 
1200'ernes senromanske kirkebyggeri. Det fore-
k o m m e r således rimeligt at opfatte korforlæn-
gelsen og korsarmene som del af en samlet o m -
bygningsplan. 

Enskibede korskirker, hvadenten der er tale 
om nybyggeri eller ombygning af ældre anlæg, 
synes at have haft betydelig udbredelse i 

1200'ernes købstæder og har i Odense muligvis 
også været repræsenteret af S. Hans kirke.146 

Gavlens triforievindue er tidstypisk og i lighed 
med korsformen formentlig inspireret af de 
store herreklostre. Hvad angår detaljeringen, 
eksempelvis falsenes rundstave, kan der nævnes 
adskillige paralleller;147 dette gælder også gavl-
udsmykningen med dens karakteristiske sam-
menblanding af triforiemotiv og stigende rund-
buer.148 

Som ovenfor nævnt, har det længe været er-
kendt, at der til korsarmspillerne findes en nær 
parallel i benediktinernonnernes klosterkirke i 
Dalum.1 4 9 Såfremt den her på nordre korsarms 
østhvælv fremdragne indskrift refererer til byg-
mesteren, kan det næppe betvivles,150 at »Kanu-
tus« (Knud) fra Dalum også har haft ansvaret 
for Vor Frue kirkes korsarme. 
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Fig. 47. Høyens skitser og notater fra besøg i Vor Frue kirke og Dalum klosterkirke 1830. Notebog VIII. -
Høyen's sketches and notes from a visit to Vor Frue Church and the Dalum convent church in 1830. Notebook VIII. 

S E N M I D D E L A L D E R L I G E 
Æ N D R I N G E R O G T I L F Ø J E L S E R 

Der er ikke nærmere holdepunkter for at præci-
sere, hvornår man atter har genoptaget arbejdet 
og givet det romanske skib en mere rimelig 
længde i forhold til koret. Muligvis har man 
først koncentreret sig om at indhvælve koret, 
for at kirkens allerhelligste herved kunne fa 
større anseelse. Tidspunktet for disse arbejder 
kan skønsmæssigt dateres til perioden 1350-
1400. 

Før man slog hvælv i koret gennemførtes 
imidlertid en ombygning af triumfgavlen for her-
ved at etablere en mere åben korbue i stedet for 
den oprindelige. Den nuværende kurvehanks-
buede åbning er eftermiddelalderlig og står 
dækket af glat cementpuds, hvorfor det umid-

delbart ikke er muligt at gøre iagttagelser om 
forholdet mellem den eksisterende og den mid-
delalderlige ombygning af korbuen. 

På loftet over hvælvene står den ombyggede 
triumfgavl imidlertid velbevaret (fig. 48-49) 
med en spids aflastningsbue, sat af helstensstik, 
der indrammes af løberprydstik. Det blanke 
murværk er af mørke, røde munkesten 28-29 x 
14-14,5 x 9 cm, lagt i regelmæssigt munkeskifte; 
fugningen er nærmest rygget og stærkest glattet 
foroven. Denne omhyggelige behandling aflø-
ses af bredt udglattede fuger fra buens top og 
videre op. Murværket gennembrydes af to ræk-
ker gennemløbende bomhuller til hængestillads. 

Den spidsbuede åbning har næppe været 
tænkt som andet end aflastningsbue, omend den 
i første omgang synes rejst som én stor bue, 
formentlig jævnbred med koret og først i for-
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bindelse med korets hvælvslagning underdeltes 
af en egentlig korbue (se ndf.). 

Triumfgavlens vestside f rembyder flere usæd-
vanlige detaljer: Inden for skibets sidemure ses 
facaden over en bredde af ca. 125 cm at være 
trinvis trukket tilbage formedelst fem skifter 
(jfr. fig. 49a og 50). Denne detalje er bedst be-
varet mod syd, mens den mod nord er næsten 
helt slugt af en senere brudt passage mellem ski-
bets og korets lofter. Det er nærliggende at tolke 
disse forsænkede partier som ansatser til øst-
vestgående bueslag,151 der har skullet bære et 
projekteret korsskæringstårn(?). I så fald er planen 
opgivet allerede, da man efter en standsning 
genoptog færdiggørelsen af gavlen i højde med 
toppen af den store bueåbning. Herover er vest-
facaden ført videre op som en gavlforstærkning 
i tre afsæt med midterpille uden indrykning. 

Korets hvælv hviler på forlæg, hugget ind i 
væggene, hvilket særlig tydeligt giver sig til 
kende ved den romanske markstensmur (jfr. fig. 
51). Sammenstødet mellem disse fladt spændte 
skjoldbuer og halvstenskapperne markeres af et 
lille kantet skifte. Ribber og gjordbuer er muret 
af spidst trekløverformede sten (fig. 53b), og i 
buevederlagene er indsat kapitæler (af kridt-
sten?), der nu fremtræder nærmest k ræmmer-
husformede (jfr. fig. 52a-b). Konsollerne under 
gjordbuen mellem første og andet fag hviler på 
en 19 skifter høj hængestav, muret af spidsryg-
gede, 7 cm høje formsten (fig. 53c), der udgår 
fra en 2 skifter høj affaset murstenskonsol (fig. 
54a). Vestfaget, der ikke slutter sig til t r iumf-
væggen, afsluttes også med gjordbue langs vest-
kanten. Herunder er ligeledes en hængestav, 
men muret af samme formsten som ribberne og 

Fig. 48. Detalje af tr iumfgavlens aflastningsbue, set fra korets loft (s. 1055). HJ fot. 1995. - Detail of the relieving 
arch for the gable at the east wall of the nave, seen from the chancel loft. 
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Fig. 49a-b. Triumfgavl. 1:150. a. Tværsnit ved vestsiden. b. Længdesnit, set m o d nord. Målt og tegnet af John 
Bennetzen 1995. - East gable of the nave. a. Cross-section by the west face. b. Longitudinal section, looking north. 

Fig. 50-51. Murværksdetaljer. 50. Triumfgavlens søndre hjørne med muligt forlæg til korsskæringstårn?, set fra 
skibets loft (s. 1056). 51. Detalje af korets nordre overvæg med rester af den romanske bygnings kampe-
stensmurværk (s. 1044) samt teglstensmur fra tr iumfgavlens fornyelse (s. 1055) under forhøjet murkrone fra 
hvælvslagningen (s. 1058). HJ fot. 1995. - Details of masonry. 50. South corner of the gable at the east wall of the nave 
with possible base for a tower over the crossing, seen from the nave's loft. 51. Detail of the chancel's upper north wall with 
traces of the Romanesque fabric's field-stone masonry, and brick wall from the renewal of the nave's east gable below the 
heightened top of wall when the vaults were built. 
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Fig. 52a-b. Hvælvkonsoller under korets gjordbuer. 
a. Sydvestre hjørne. b. Nordsiden mellem de to fag 
(s. 1056). HJ fot. 1996. - a-b. Imposts beneath the chan-
cel's transverse ribs. a. South-west corner. b. North wall 
between the two bays. 

Fig. 53a-d. Ribbeprofiler. 1:10. a. Sakristiets hvælv (s. 
1053). b. Korhvælv (s. 1056). c. Hængestav i kor-
hvælv (s. 1056). d. Skibets vestre hvælv (s. 1060). 
Målt og tegnet af HJ. - Mouldings of vault ribs. a. Vault 
of sacristy. b. Vault of chancel. c. Wall rib of chancel. d. 
Westernmost vault of the nave. 

hvilende på konisk stenkonsol med affasede si-
der (jfr. fig. 54b). På hvælvets overside ses, at 
kapperne er omhyggeligt muret i aksmønster 
mod isselinjerne, og i render mellem de svagt 
indskårne kapper ses ribbernes kvartstens brede 
nakker. Lommerne er udmuret undtagen i vest 

mod triumfgavlen, hvor sviklerne fremtræder 
med halvstens forstærkning. I østfagets nord-
østre lomme ses to rektangulære spygat. 

Problemet vedr. korbuen er løst i forbindelse 
med hvælvslagningen, idet man har videreført 
vestfaget med et fladtspændt tværstillet tønde-
hvælv, som senere blev underfanget af den nu-
værende korbue, men endnu til dels er synligt 
såvel i rummet som fra loftet.152 I åbningen mel-
lem dette hvælv og den spidsbuede aflastnings-
bue har man indsat en halvstens lukkemur, 
hvoraf rester er bevaret øst for et sjusket muret 
helstensstik, der formentlig s tammer fra hvælv-
slagningen i korsskæringen; lukkemuren der-
imod kan bedst forklares som del af en skærm-
væg mellem korbuen og skibets †træloft. 

I forbindelse med hvælvslagningen i koret er 
flankemurene forhøjet tre til fire skifter, der 
mod loftet fremtræder som en trinvis udkraget 
gesims (jfr. fig. 190) af hensyn til tagværket (s. 
1079). 

V E S T F O R L Æ N G E L S E N 

Ved skibets forlængelse har man udvendig til 
murenes nedre dele genbenyttet et større antal 
granitkvadre fra den nedbrudte gavl, heriblandt 
15 sokkelkvadre med en samlet længde på ca. 
8,7 m (jfr. fig. 31). Over disse fem kvaderskifter 
er murene af mørkerøde munkesten i regelmæs-
sigt munkeskifte. Kun få oprindelige detaljer er 

Fig. 54a-b. Konsoller under korhvælvets hængestave 
i nord. a. Mellemste. b. Vestre (s. 1056). HJ fot. 1996. 
- Imposts beneath the chancel vault's springers to the north. 
a. Middle. b. West. 
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Fig. 55. Indre, set m o d øst. NE fot. 1989. - Interior to the east. 

bevaret, og vestgavlen er i hovedsagen ombyg-
get ved tårnets opførelse. Bevaret er dog en 
hjørnepille ved gavlens sydhjørne og tilsvarende 
i nord et polygonalt trappehus - begge indicier 
for oprindelig planlagt hvælv. Endelig ses både i 
syd og m o d nord den forsvunde taggavls neder-
ste kamtak, prydet af savskifte under den bry-
nede afdækning, som dog antagelig hidrører fra 
restaureringen 1865-67. 

Trappehuset beskriver i plan fem sider af en 
uregelmæssig polygon, diagonaltstillet ud fra 
hjørnet i analogi med sydhjørnets støttepille. I 
murværkets nedre del er udvendig benyttet ro-
manske kvadre, og foden af det lave tag mar-
keres af en antagelig nymuret falsgesims. O p -
rindelig har trappen kun været tilgængelig fra 

kirkens indre, hvilket f remgår af den endnu be-
varede, nedre ligeløbstrappe, som adskilles fra 
den nuværende underdør ved en lav, halvstens 
lukkemur. Underdøren, som udmundede i vest-
væggen, helt op til hjørnet, er ikke længere syn-
lig, ligesom trinnene er forsvundet; derimod er 
det flade, sildebensmurede loft bevaret op til 
vindeltrappens trinvis stigende binderstik (jfr. 
fig. 58). Vindeltrappen omfatter kun en binder-
muret halvcylinder og fortsætter i gavlen som 
en stigende ligeløbstrappe, hvis loft svarer til det 
nedre trappeløbs. Trappen er nu afbrudt ved 
overgangen til den sekundære forlængelse i tår-
nets østmur (se ndf.), hvorfor det ikke længere 
er muligt at bestemme udformningen af trap-
pens oprindelige afslutning og overdør til ski-
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Fig. 56. Nord re korsarm (s. 1067) og skibets trappehus (s. 1059), set fra vest. HJ fot. 1995. - North transept and the 
nave's stair turret seen from the west. 

Fig. 57. Genanvendte romanske sokkelkvadre på tår-
nets vestside (s. 1061). HJ fot. 1995. - Reused Roma-
nesque base ashlars on the west side of the tower. 

bet. Den nuværende indgang til skibets loft er 
råt brudt i gavlen. De to lyssprækker i trappehu-
sets fremspringende del er udvendig restaureret 
som smalle slidser; indvendig ses den vestre at 
være sekundært udvidet, og den østre åbner sig 
mod trappen i en kurvehanksbuet blænding, 
som er levn af en senere indsat †underdør. Den 
nuværende underdør på vestsiden er antagelig 
indsat 1852 (jfr. fig. 75) og har fladbuet stik med 
prydskifte, videreført på tårnmuren; sidst-
nævnte detalje hidrører dog snarest fra 1865-67. 

Vestforlængelsens indre dækkes af et samti-
digt hvælv, hvilende på forlæg. Sidemurene 
brydes af brede, spidsbuede spareblændinger, 
som er tredobbelt falsede. Hvælvets østkappe 
hviler på en spids, to sten bred, falset gjordbue. 
Halvstensribberne, som mødes i cirkelformet 
topskive, har tilspidset t rekløverform i slægt 
med korets (fig. 53d) og udgår i østhjørnerne fra 
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små polygonale konsoller (jfr. fig. 59a); på 
hvælvets overside er de kvartstens brede ribbe-
nakker synlige i kanaler mellem de indskårne 
kapper. 

Muligvis har hvælvet længe stået sammen 
med bjælkelofter i skibets to ældre fag; dog kan 
det ikke udelukkes, at disse har haft hvælv forud 
for de nuværende - hvælv, som ikke nødvendig-
vis var samtidige. Muligvis blev korsskæringen 
hvælvet på et tidligt tidspunkt (s. 1051), mens 
skibets mellemste fag fik hvælv samtidig med 
vestforlængelsen. Såfremt der har eksisteret så-
danne hvælv, forsvandt de i forbindelse med 
ændringerne af korsskæringen efter opførelsen 
af Hans Urnes kapel (s. 1065f.). 

T Å R N E T 

Det kvadratiske tårn (fig. 27, 60), som er næsten 
jævnbredt med skibet, må være opført engang i 
1400'erne som erstatning for det aldrig virkelig-
gjorte korsskæringstårn. Der er tydeligvis fore-
taget visse planændringer undervejs, og for det 
ydres vedkommende er tilbygningen stærkt 
præget af 1800'ernes restaureringer. 

Materialet er røde munkesten, der i soklen og 
umiddelbart herover blandes med markstens-
kvadre, fjernet fra vestforlængelsens gavl i for-
bindelse med indsættelsen af tårnarkaden og på-
muring til fortykkelse (jfr. fig. 57). Teglstenene 
er lagt i polsk skifte, stedvis vekslende med 
munkeskifte; dog præges murværket overalt af 
omfattende skalmuring, således fra mellemstok-
værkets glugger og videre op hovedsagelig i 
kryds skifte. 

Tårnrummet , der forbindes med skibet af en 
bred, spidsbuet arkade, overdækkes af et samti-
digt hvælv, hvilende på forlæg over dybe, spids-
buede spareblændinger på de tre frie sider. 
Rummet , der siden 1852 tjener som våbenhus, 
har næppe oprindelig haft adgang udefra, men 
fik det senest i 1600'erne. At vestdøren er sekun-
dær fremgår af, at der indvendig over døren ses 
et spidsbuet rulskiftestik, hidrørende fra et ældre 
vindue; tilsvarende bemærkes i syd over det nu-
værende vindue. 

Det ydre præges i lighed med adskillige fyn-

Fig. 59a-b. Hvælvkonsoller. a. Skibets vestre hvælv-
fag (s. 1061). b. Nordkapellets vestvæg (s. 1068). HJ 
fot. 1996. - Vault imposts. a. The west vault of the nave. 
b. West wall of the north chapel. 

Fig. 58. Detalje af loftet i trappehus (s. 1059). HJ fot. 
1995. - Detail of stair turret ceiling. 

ske tårne af en blændingsarkitektur, som dog 
fremtræder stærkt ændret af nyere restaurerin-
ger.153 Over to skifter høje båndblændinger pry-
des de tre frie sider af koblede, foroven falsede 
rundbueblændinger, der indrammer åbningerne 
til begge overetager. Indtil 1852 stod disse blæn-
dinger imidlertid med spidsbuet afdækning (jfr. 
fig. 16) og svarede således til klokkestokværkets 
falsede vægblændinger. Teknisk set er blændin-
gernes øvre del således i første omgang opmuret 
som falsede åbninger, der efterfølgende er luk-
ket med spinklere murværk omkring glamhul-
lerne. I deres nuværende udformning stammer 
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Fig. 60. Skib og tårn, set fra sydøst. HJ fot. 1995. - Nave and tower seen from the south-east. 
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sidstnævnte ligesom lugerne til mellemstokvær-
ket fra 1865-67. Blændingernes vandrette under-
deling med en rundbuefrise, som udbyggedes 
1852 (jfr. fig. 75) og atter ændredes 1865-67 (jfr. 
fig. 31), synes at have taget udgangpunkt i en 
detalje, som er registreret før 1852 (jfr. fig. 13 og 
16); dette træk er dog næppe oprindeligt, men 
hidrører snarest fra tårnets modernisering o. 
1600 (s. 1070).154 

Rester af stik i mellemstokværkets sydøstre 
blænding antyder, at åbningerne også her op-
rindelig har været fladbuede. Hvad angår glam-
hullerne, er der ikke holdepunkter for at be-
s temme deres ældre form. I øst udgøres de nu af 
små, fladbuede tvillingeåbninger, der udvendig 
har spidsbuet spejl, indvendig falset kurve-
hanksbue. I betragtning af at næsten hele østsi-
den udvendig over tagryggen er skalmuret i 
krydsskifte, er det nærliggende at antage, at 
glamhullernes indre indramning stammer fra 
den eftermiddelalderlige reparation. 

De nord-sydvendte taggavle stod indtil 1865 
med »vælske« kamme fra renæssancetiden (jfr. 
fig. 16, 70, 75) og dokumenterer således repara-
tioner fra tiden o. 1600 (s. 1070). Bevaret er 
imidlertid taggavlenes oprindelige dekoration, 
bestående af fem spidsbuede høj blændinger, 
som udgår fra en frise af kvadratblændinger; 
ældre gengivelser (jfr. fig. 16, 75) antyder, at 
dette velkendte fynske motiv var gentaget over 
den brede midterblænding. På taggavlenes in-
derside er midten forstærket med en halvstens 
svær pille, som flankeres af fladbuede glugger; 
sidstnævnte stammer fra 1865-67 og erstattede 
øjensynlig smallere sprækker (jfr. fig. 16, 70), 
som kan have været oprindelige. Øs t - og vestsi-
derne afsluttes med savskifte under falsgesims. 

Murene i de øvre stokværk dækkes af tykke 
lag hvidtekalk, som vanskeliggør en nærmere 
læsning af murværket ud over en række åben-
bare indicier på ændringer. Således ses i mellem-
stokværkets nordøstre hvælvlomme en blændet 
døråbning (jfr. fig. 61a), som er en videreførelse 
af trappetårnets loftsadgang, brudt i den gamle 
vestgavl og forsynet med fladbuet rulskiftestik i 
påmuringen til tårnet; pladsen har tydeligvis 
været så begrænset, at man både har måttet give 

Fig. 61a-b. Detaljer af tårnet. a. Oprindelig dør i mel-
lemstokværkets nordøstre hjørne. b. Ligeløbstrappe i 
tårnets øs tmur (s. 1063, 1064). HJ fot. 1995. - Details 
of the tower. a. Original door in the north-east corner of the 
middle storey. b. Straight stair in the east wall of the tower. 
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Fig. 62. Detalje af klokkestokværkets sydvæg (s. 
1064). HJ fot. 1995. - Detail of the belfry storey's south 
wall. 

tårnets nordre flankemur et knæk udad og ud-
vide dørens vange mod syd. Denne akavede løs-
ning er formentlig grunden til, at man i stedet 
valgte en ligeløbstrappe i tårnets østmur (jfr. 
fig. 61b) som adgang til klokkestokværket. 
Hvor længe man har benyttet den oprindelige 
dør til mellemstokværket er uvist; den nuvæ-
rende indgang fra ligeløbstrappen er i hvert fald 
sekundært brudt og svarer i sin karakter til den 
nuværende. 

Fig. 63. Detalje af afbrudt bue på østvæggen i tårnets 
mellemstokværk (s. 1064). HJ fot. 1995. - Detail of 
broken arch on the east wall of the tower's middle storey. 

Det har tydeligvis været svært på én gang at 
forene den usædvanlige ligeløbstrappe, som har 
loft af trinvis stigende bindere og fladbuet over-
dør i klokkestokværkets sydøsthjørne, med øn-
sket om at udtynde murene i højden og med det 
oprindeligt planlagte gulv i klokkestokværket. 
Det første forhold viser sig ved den anormale 
pillelignende fortykkelse på tårnets østside over 
tagryggen (jfr. fig. 29, 60), som lukker trappelø-
bets øverste del, mens murfladerne i øvrigt er 
trukket en halv sten ind. Sænkningen af det 
planlagte klokkestokværk har vist sig nødven-
dig for at muliggøre anbringelsen af trappens 
overdør inden hjørnet. Den oprindeligt på-
tænkte højde, ca. 80 cm over nuværende gulv, 
giver sig dels til kende ved bevarede rester af de 
svære hjørnepiller, som er skåret ned og nu bæ-
rer et øst-vestgående bjælkelag (jfr. fig. 63), dels 
ved en indkragning i klokkestokværkets øst-
væg. Sidstnævnte skulle, suppleret med en 
skjoldbue foran østvæggen (jfr. fig. 63), bære 
den midterste af loftsbjælkerne, som nu i stedet 
hviler på en udhugning i muren. 

Efter planændringen er man gået videre med 
klokkestokværkets mure, af hvilke syd-, vest-
og nordvæggene muredes over kun halvstens 
dybe fladbuer, udgående fra de nedskårne piller 
omkring mellemstokværkets blændinger (jfr. 
fig. 62). Umiddelbart herefter følger de spids-
buede spareblændinger, som er beskrevet i for-
bindelse med glamhullerne. I syd- og nordvæg-
gen ses to skifter høje, ved hjørnerne diagonalt-
stillede bomhuller til hængestilladser. 

I 1400'ernes sidste årtier, antagelig ved samme 
tid som opførelsen af sydkapellet (se ndf.), har 
man omsider givet den gamle østlige del af ski-
bet hvælv. De to fag, af hvilke det østre fungerer 
som korsskæringsfag, hviler til dels på forlæg, 
indhugget i væggene, hvor overgangen til kap-
perne markeres af et lille retkantet skifte. Det 
vestre, som adskilles fra korsskæringshvælvet 
ved en to(?) sten bred, spids gjordbue, har langs 
de gamle markstensvægge fået spidse skjold-
buer, der ved senere istandsættelser, navnlig i 
syd, er omtrent slugt. Begge hvælv har uor-
dentlige helstens overribber, der forneden bre-
der sig til kappeforstærkninger. 
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Fig. 64. Søndre korsarm fra o. 1500, oprindelig Hans Urnes kapel (s. 1065f.), set fra sydøst. HJ fot. 1995. - South 
transept from c. 1500, originally Hans Urnes's chapel, seen from the south-east. 

I forbindelse med den afsluttende hvælvslag-
ning i skibet er flankemurene i alle tre fag hævet 
med 5-6 skifter, der udvendig markerer sig som 
en falsgesims. Denne gesims fremtræder mest 
intakt, set fra nordkapellets loft (jfr. fig. 69). 

S Y D K A P E L 

O. 1500, formentlig i 1490'erne, opførtes syd-
kapellet på initiativ af domprovst Hans Urne, 
der i sit testamente 1503 omtaler kapellet,155 
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hvortil han skænkede en †altertavle (s. 1017), 
som sit lejersted.156 Et brev fra 1512 bevidner, at 
han »funderede« kapellet, der var viet til Tre-
enigheden (se Trinitatis alter, s. 1017). Vor Frue 
kirkes provst har således foretaget en stiftelse 
svarende til biskop Mogens Krafses ved dom-
kirken (s. 270) og samtidig givet sin kirke den 
korsarm, som formentlig måtte opgives ved 
ombygningen i 1200'erne (s. 1051). 

Den store tilbygning (fig. 64) har relativt 
spinkle mure, i hvis nedre dele udvendigt er be-
nyttet granitkvadre, som indtil vinduernes sål-
bænk er henlagt i fire bælter vekslende med tegl; 
hvor østsiden, som er placeret lidt øst for skibets 
gavl, støder op til kormuren, danner kvadre en 
hjørnekæde indtil murkronen. Kvadrene, af 
hvilke flere har stenhuggerfelter (jfr. fig. 65), 
s tammer formentlig fra den romanske kirke og 
kan være udtaget i forbindelse med en o m m u -
ring af sidemurene i skibets mellemste fag (jfr. 
ovfi). Teglstenene, som er lagt i munkeskifte, 
veksler mellem gullige, f lammede sten i mure-
nes nedre dele og mørkerøde, flintholdige i de 
øvre. 

Flankemurene krones af fornyede falsgesim-

Fig. 65. Udsnit af sydkapellets gavl med genanvendte 
granitkvadre (s. 1045, 1066). HJ fot. 1995. - Section of 
the gable of the south chapel with reused granite ashlars. 

Fig. 66. Nordvestre hjørne af sydkapellets hvælv, set 
fra loftet (s. 1067). HJ fot. 1995. - North-west corner of 
the south-chapel's vault, seen from the loft. 

ser, mens gavlen er forsynet med støttepiller, af 
hvilke de skråtstillede på hjørnerne er oprinde-
lige; den vestre dog ommure t af små sten i 
krydsskifte. Den svære midterpille, som er m u -
ret af store sten i polsk skifte, er sekundær og 
opsat efter kraftige revnedannelser som følge af 
hvælvtrykket. 

Taggavlen præges i øvrigt af senere istandsæt-
telser, således fra restaureringen 1865, da man 
nedtog og genopførte muren fra midterpillen og 
op samt gav hele taggavlen nye kamtakker. Den 
ikke fornyede del af taggavlen omfatter en to 
skifter høj båndblænding over savskifte. Dette 
svarer nøje til den bedre bevarede taggavl på 
nordkapellet (jfr. fig. 31) og lader formode, at 
gavlens fornyede udsmykning, bestående af 
dobbelt savskifte under en frise af aftrappede ru-
der, er genskabt efter gamle spor. Reparationer 
på gavlens kamtakker nævnes flere gange i ældre 
regnskaber,157 indtil murermester Crone 1825 
nedtog de »høje, opstående kamme« og i stedet 
førte taget ud over gavlen (jfr. fig. 1).88 De nu-
værende brynede kamtakker er udført 1864 efter 
tegning af bygmester Chr. Hansen, Odense, der 
antagelig har ladet sig inspirere af den gamle sko-
lebygnings blændingsgavle (jfr. fig. 20). Gavl-
udsmykningerne, som ved deres betoning af de 
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vandrette led adskiller sig markant fra normen 
for senmiddelalderlige højblændinger eksempel-
vis på Sjælland, svarer til en udbredt mode på 
Fyn; et nærliggende paralleleksempel er blæn-
dingerne på tårnet ved Dalum klosterkirke, 
hvor kammenes takker i øvrigt er ganske enkle 
og uden Vor Frue kirkes nygotiske bryn.158 

Rummet belyses nu af store spidsbuede vin-
duer: to i gavlen og et i øst; et spidsbuet stik, 
som er synligt indvendig i vestvæggen, viser, at 
også denne side oprindelig var belyst. Vinduet 
er afløst af en dør (senest ændret 1865-67), som 
tidligst nævnes 1726.159 De nuværende vinduer 
præges dog helt af 1800'ernes istandsættelser. 
Således står gavlvinduerne med brunmalede, ce-
menterede karme fra 1852, mens østvinduets 
falsede vanger hidrører fra 1865-67. 

Kapellets indre dækkes af et stjernehvælv, 
hvilende på forlæg, markeret af lille retkantet 
skifte, mens der mod skibet er rejst en to og en 
halv stens dyb, spids skjoldbue med falset kant. 
Hvælvribberne har kvadratiske sten i indskærin-
gerne mellem stjerneodderne og mødes i cirku-
lær slutsten. De uordentligt murede helstens 
overribber, som forneden samles til lommefor -

Fig. 67. Præstedør på korets sydside (s. 1067). HJ fot. 
1995. - Priest's door in the south wall of the chancel. 

Fig. 68. Den romanske del af korets no rdmur (s. 
1044) samt østsiden af nordkapel (s. 1068). HJ fot. 
1995. - Romanesque part of the chancel's north wall, and 
the east side of the north chapel. 

stærkninger (jfr. fig. 66), viser nært slægtskab 
med skibets to østlige hvælv og skyldes for-
mentlig samme murermester. Sviklernes spygat 
spores i nordvestre lomme, som er udmuret . 

Den spidsbuede arkade mellem kapel og kors-
skæring er formentlig indbygget efter kapellets 
opførelse som afløser for den blændede, senro-
manske dobbeltarkade. Såfremt der heri har væ-
ret en †dør?, eventuelt med skærmende tilbyg-
ning, kan dette være forklaringen på den præ-
stedør, som sekundært er indsat i korets sydvæg, 
lige op til kapellets østmur. Døren er blændet 
m o d det indre og står nu som en tredobbelt fal-
set, spidsbuet blænding (fig. 67), muret af mør -
kerøde, flintholdige munkesten. 

N O R D K A P E L 

»Det nørre Capel« nævnes tidligst 1493 i skin-
dernes (garvernes) vedtægter, da det rummede 
laugets alter (se S. Anne alter, s. 1015). Det kan 
ikke afvises, at der da var tale om den nu stående 
tilbygning, men formentlig er 1200'ernes kors-
arm først blevet erstattet af den nuværende en-
gang i 1500'ernes første årtier. Den fremtræder 
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Fig. 69. Udsni t af skibets murkrone , set fra nord-
kapellets loft (s. 1065). HJ fot. 1995. - Section of the 
nave's top of wall seen from the loft of the north chapel. 

nemlig som en lidt mindre kopi af Hans Urnes 
Trefoldighedskapel på sydsiden. 

Den nye korsarm, som vel overgik forgæn-
geren, er en anelse bredere end sydkapellet, men 
til gengæld mindre dyb. Materialet er genan-
vendte granitkvadre, som udvendig over en tre 
skifter høj sokkel ligger i bælter, vekslende med 
munkesten; dog har man ikke benyttet kvadre 
på vestsiden, som fra starten skjultes af et †vå-
benhus (se ndf.). Den romanske dobbeltsokkels 
nedre, skråkantede kvadre er benyttet i øst, 
mens de karnisprofilerede sten er reserveret til 
gavlen. Teglen, som er lagt i regelmæssigt m u n -
keskifte, omfatter mørkerøde munkesten samt 
adskillige sortbrændte, og det kan vel ikke ude-
lukkes, at dette materiale i lighed med granit-
kvadrene er genanvendt fra forgængeren. Vest-
sidens murværk, som frilagdes 1865-67, præges 
af nyere restaureringer, omfattende en bindig 
kvaderstenssokkel og skalmurede partier. 

Flankemurene, som krones af falsgesimser, 
hæver sig et par skifter over skibets murkrone. 
Øst - og nordmuren har store spidsbuede vin-
duer, hvis karme har profiler fra henholdsvis 

1865-67 og 1852, ganske svarende til forholdene 
ved sydkapellet. Mellem gavlens to vinduer, 
delvis skjult bag en støttepille, ses østre tredjedel 
af en 12 skifter høj vange med tilhørende bue-
stik, muret af brokker. Der er næppe tale om et 
blændet vindue, snarere en †blænding. Selve 
gavltrekanten prydes af en udsmykning, som 
gentager sydkapellets: et savskifte i fodlinjen, 
efterfulgt af en tre skifter høj båndblænding, 
dobbelt savskifte og til slut en frise af aftrappede 
ruder; kamtakkerne, der svarer til sydkapellets, 
er opsat 1865. 

Gavlen, som er revnet på grund af hvælvtryk-
ket, er sekundært, formentlig efter hvælvets 
sammenstyrtning (se ndf.), søgt stabiliseret med 
fire støttepiller. Ældst er antagelig den østre, som 
er diagonaltstillet på hjørnet, der i lof ts rummet 
ses at være revnet med udskridning af såvel øst-
som nordmur til følge. Pillen, der har høj skrå-
kantet sokkel og yderligere to indrykninger på 
facaden, er muret af munkesten i uordentligt 
skifte med benyttelse af et antal granitkvadre. 
Den store midterpille, der foroven er indrykket 
over falsgesims, er muret af orangerøde sten, 
lagt i polsk skifte som sydkapellets midterpille; 
soklen i to afsæt er nymuret . Den nordre pille 
har ligeledes fornyet sokkel, mens stenene her 
ligger i krydsskifte. Selve nordvesthjørnet og 
den tilhørende støttepille er helt præget af 
istandsættelsen 1865-67. 

Det indre forbindes med korsskæringen ved 
én spidsbuet arkade, som er indsat i stedet for 
den formodede dobbeltåbning, der forbandt den 
oprindelige korsarm med skibet. Rummet dæk-
kes af et stjernehvælv, hvilende på forlæg og i 
hjørnerne (undtagen det sydøstre) kvartrunde 
stave. Hvælvet, som efterligner sydkapellets og 
beriger dettes stjernemønster med biribber, er 
ombygget o. 1600 efter det første hvælvs fald 
eller fjernelse som følge af gavlens udskriden og 
gennemrevning. At hvælvet ikke er middelal-
derligt, f remgår bl.a. af de benyttede sten, som 
- bortset fra sviklernes munkesten - er tyndere 
(7 mod 9 cm). Ribbemønstret, som bl.a. kendes 
fra Christian IV's kapel i Roskilde (1613f.),160 

omfatter tillige små romaniserende konsoller 
under hjælperibberne (jfr. fig. 59b), som yderli-
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Fig. 70. Ydre, set fra nord. Tegning ved J. G. Burman Becker, dateret 17. juli 1856. Det kgl. Bibliotek. - Exterior 
from the north. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 17. July 1856. 

gere understreger det arkaiserende præg; ribbe-
nakkerne er synlige på oversiden. 

F O R S V U N D N E † T I L B Y G N I N G E R 

Våbenhuse og vindfang. 1) 1200'erne(?) Et muligt 
første våbenhus foran skibets norddør og en 
ældre korsarm på samme side af kirken er o m -
talt ovenfor (s. 1045, 1051). 2) 1500-25 opførtes 
et nyt våbenhus på samme sted. Anledningen 
var fornyelsen af nordkapellet, og det nye vå-
benhus, som både gav adgang til skib og kapel, 
var udformet som den i landsdelen yndede halv-
tagstype.161 Det blev nedrevet 1852 og kendes 
bl.a. fra samtidige og lidt ældre afbildninger (jfr. 
fig. 13, 16 og 73). Gavlen, som flugtede med 
kapellets nordmur, stod inden nedbrydningen 
med kamtakker. Sammesteds fandtes en flad-
buet dør under spidsbuet spejl og herover en 
lille loftluge. Kapellets vestre tagflade var for-
længet ud over våbenhuset, som ikke synes at 
have haft selvstændig belysning. Den støttepille, 
som sås på våbenhusets nordvestre hjørne, var 

næppe oprindelig. 3) 1852 afløstes det senmid-
delalderlige våbenhus af et smalt vindfang langs 
nordkapellets vestside, indrettet mellem to støt-
tepiller. Ifølge tegninger og prospekter (jfr. fig. 
72, 74) var facaden mellem støttepillerne ganske 
spinkel (halvstensmur?) og kronedes af rundbu-
efrise over spidsbuet døråbning. Fjernet ved re-
staureringen 1865-67. 4) 1851-52 fjernedes en 
udvendig pulpituropgang ved sydkapellets vest-
side og erstattedes ifølge bygningsinspektør 
Møllers udkast af et vindfang, betegnet »entrée« 
(jfr. fig. 74). Nedbrudt 1865-67. 

†Tagrytter. På Braunius' prospekt 1593 (jfr. 
fig. 7) ses over korsskæringen en tagrytter, hvis 
tilblivelsestidspunkt er ukendt, men som ifølge 
gengivelsen kunne s tamme fra tiden o. 1600. 
Den må være borttaget før 1666, eftersom den 
ikke nævnes i regnskaberne, som er bevaret fra 
dette tidspunkt162. Det er muligt, at den †klokke-
kvist på tårnets vestre tagflade (tidligst nævnt 
1692), hvori den store klokke (s. 1136) hang, er 
opsat som afløser for tagrytteren. 
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†Kalk- og materialhus, opført 1831 af bindings-
værk langs sakristiets østside. Bygningen, hvis 
østside flugtede med korgavlen, havde forment-
lig halvtag i forlængelse af sakristiets tag og 
måtte ifølge licitationsbetingelserne »ikke i 
mindste Maade vanzire Kirken«.88 1846 behø-
vede sakristiets gavlmur og det tilstødende ma-
terialhus reparation,96 muligvis den forlængelse 
af taget, som kobbersmeden fik betaling for året 
efter.88 Ved kirkens hovedrestaurering 1851-52 
var det på tale at nedbryde bygningen og er-
statte den med et kombineret lig- og material-
hus (s. 1039). Planen blev imidlertid ikke virke-
liggjort, og i stedet blev den eksisterende byg-
ning opretholdt,163 indtil den sløjfedes ved re-
staureringen 1865-67. 

E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 
R E P A R A T I O N E R O G 
V E D L I G E H O L D E L S E 

O. 1600 er tårnets kamme ommure t som »vælske« 
gavle, hvis volutformede omrids leddeltes af 
små tinder med vandrette gesimsbånd. Selvom 
de kendte gengivelser (jfr. fig. 16, 70 og 75) ikke 
s temmer overens i alle detaljer, er hovedtræk-
kene i denne karakteristiske fynske renæssance-
gavl tydelige nok; de synes også at have o m -
fattet en trekantet topgavl.164 

Som ovenfor beskrevet er nordkapellets hvælv 
ligeledes ombygget i renæssancen, og det er 
muligt, at man samtidig hermed har givet »sku-
egavlen« mod Overgade en moderne dragt sva-
rende til tårnets. I så fald var det sådanne o m -
byggede gavle, man nedskar i 1820'erne, og 
hvoraf en lille topgavl med flankerende tinder 
endnu var bevaret f rem til 1865 (jfr. fig. 16 og 
70). 

Bortset fra sådanne ændringer i tidens ånd 
(jfr. tillige †tagrytter) prægedes de bygnings-
mæssige tiltag i tiden mellem svenskekrigene og 
1800'ernes midte af istandsættelser, der hoved-
sagelig sigtede m o d at vedligeholde bygningen 
og begrænse forfaldet. Dette illustreres af kir-
keregnskaberne, som dog først er bevaret fra 
midten af 1660'erne. Således bekostedes en re-
paration 1669, da man indgik kontrakt med Lau-

ritz og Herman murermester om en større 
istandsættelse på murværk og tage: Sydkapellet 
fik nyt tagværk, tagstenene her, på kor og sa-
kristi omlagdes, gavle forankredes, og endelig 
indsattes af Hans glarmester nye ruder i vindu-
erne, som »i krigens tid« (d.e. svenskekrigen 
1657-59) var slået ind og ødelagt.85 

1680 fik fru Birgitte Else Hahn tilladelse til at 
indrette en gravkrypt i sakristiet (s. 1167). I den 
forbindelse må der udvendig, muligvis på gav-
len, være opsat en hygningstavle (fig. 71) for at 
tilkendegive denne nye funktion.1 6 5 Den otte-
kantede tavle, 52x52 cm, er af grå sandsten og 
viser de hjelmede våbenskjolde for Dewitz og 
Hahn. Herunder læses med fordybede versaler: 
»H(err) Vlrich v(on) Dewiz. F(ru) Birgita Els-
bev(!) Han(!). Anno 1680«. Tavlen, der forment -
lig ved sakristiets restaurering 1865-67 er fjernet 
og anbragt på korets sydside under vinduet (jfr. 
fig. 42), kan have omfattet en muret eller sten-
hugget ramme. 

Fig. 71. Våbentavle, 1680, med Ulrich von Dewitz ' 
og Birgitte Else Hahns våbenskjolde. Oprindelig an-
bragt uden på sakristiet, hvorunder ægteparrets grav-
krypt var. Nu på korets sydmur mellem sakristiet og 
søndre korsarm (s. 1070). NE fot. 1989. - Panel with 
armorial bearings, 1680, showing the coats of arms of Ul-
rich von Dewitz and Birgitte Else Hahn. Originally 
placed outside the sacristy below which the couple's burial 
crypt was situated. Now on the south wall of the chancel 
between the sacristy and the south transept. 



HOVEDISTANDSÆTTELSE 1851-52 1071 

Trods de forholdsvis nylig afholdte arbejder 
på sydkapellet måtte biskop Kingo 1693 beordre 
en reparation på grund af dets »Høye brystfæl-
dighed som hvelingen og side muuren var ne-
sten faldeferdig« - en istandsættelse, som ud-
førtes af murermester Hans Haagerup, Faa-
borg.8 5 

En ny stor reparation 1699-1700 udførtes efter 
kontrakt med murermester Hans Jørgensen, 
Hans tømmermand og blytækker Jens Ander-
sen. De specificerede regnskaber omhandler 
bl.a. skalmuring af udvendigt murværk, navn-
lig på tårnet og gavlene, af hvilke korets og ka-
pellernes stabiliseredes med træankre. Endvi-
dere foretoges reparationer af tagværkerne og 
tårnets blytag. I det indre søgtes revner i hvælv, 
navnlig i koret og nordkapellet, afhjulpet med 
isætning af jernkiler og opbinding til tagværker 
og ankerbjælker. Herudover fremgår det almin-
delige forfald af den omstændighed, at vægge 
og hvælv måtte afskrabes for mos og skimmel 
inden nykalkning. 

Istandsættelse 1740-41.1. aug. 1739 indgav sog-
nepræsten og de kirkelige myndigheder ansøg-
ning om tilladelse til kollekt for herigennem at 
opnå midler til en istandsættelse, der angik såvel 
bygningens ydre som dens indre, men navnlig 
inventaret (stolene). 22. jan. 1740 bevilgedes en 
kollekt blandt fynske kirker, der hver skulle bi-
drage med 1 rdl., hvorefter arbejdet kunne på-
begyndes.166 Murerarbejdet udførtes af Gotfried 
Groemann og Hans Jacob Dahr fra Odense og 
bestod udvendig hovedsagelig i omlægning af 
tage og skalmuring (navnlig på tårnet), indven-
dig af gulvomlægning og kalkning. 

I de følgende hundrede år havde de bygnings-
mæssige indgreb fortsat karakter af vedligehol-
delse, hvor der kun ofredes det højest nødven-
dige. I 1800'ernes første årtier sås tilmed eksem-
pler på indgreb, hvor udgiftskrævende detaljer 
af økonomiske årsager fjernedes i stedet for re-
paration. Det gjaldt således skibets og kapeller-
nes gavle, hvis kamtakker blev skåret ned i 
1820'erne (jfr. fig. 1).167 

Fig. 72. Ydre, set fra nordvest. Fra bykort 1861 med 
diverse Odense-prospekter, j f r . fig. 9. - Exterior from 
the north-west. Town map of 1861 with different views of 
Odense, cf. fig. 9. 

H O V E D I S T A N D S Æ T T E L S E 1851-52 

Ved kirkesynet 1847 konstateredes et påtræn-
gende behov for istandsættelse, navnlig af det 
indre (gulve, vægge og hvælv samt stole og pul-
piturer), men også af det ydre (murværk på tårn 
og piller). Med treårskrigen og kirkens inddra-
gelse til ammunit ionsdepot måtte planerne ud-
skydes, og da militæret omsider rømmede byg-
ningen 1851, var kirkens forfald yderligere 
øget.168 Ved synsforretning 10. marts 1851 op-
gjorde man skaderne, dog uden at Krigsministe-
riet og Kirkeinspektionen var enige om erstat-
ningens størrelse. 2. juli s.å. opfordrede Stifts-
øvrigheden inspektionen til at afslutte striden og 
acceptere ministeriets tilbud på 1200 rdl., for at 
istandsættelsen kunne påbegyndes.76 Arbejdet 
foregik under ledelse af bygningsinspektør Carl 
August Møller, der udfærdigede de nødvendige 
tegninger, hvoraf flertallet synes bevaret. Føl-
gende håndværksmestre, hvis specificerede 
overslag og regninger ligeledes i vid udstræk-
ning er bevaret, deltog i arbejdet: murermester 
Kornbeck, stenhugger Seneker, brolægger Kiær-
bye, tømrermester Langhoff, jernstøber Jørgen-
sen, glarmester Lykkedahl, kobbersmed Knud-
sen, gørtler Lorentzen, snedkermestrenej. Haug-

69* 
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Fig. 73. Plan for restaurering. 1:300. Tegnet af C. A. Møller 1851-52. Landsarkivet for Fyn. - Ground-plan of the 
restoration 1851-52. 
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Fig. 74. Plan for restaurering. 1:300. Tegnet af C. A. Møller 1852. Landsarkivet for Fyn. - Ground-plan of the 
restoration 1852. 
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Fig. 75. Forslag til restaurering af tårn, tegnet af C. A. 
Møller 1851. 1:150. Landsarkivet for Fyn. - Proposal 
for the restoration of the tower drawn by C. A. Møller, 
1851. 

sted, Chr. Hansen, A. Petersen og J. E. Barth, 
billedskærer Ernlund, urmager Chr. Rasmus-
sen, malermester Behrends, orgelbygger De-
mant, gartner Petersen, drejer Ho lm og j o m f r u 
Dahlin.169 I efteråret 1852 stod kirken atter fær-
dig til brug.170 

For det ydres vedkommende omfattede istand-
sættelsen først og fremmest nye døre og vin-
duer, ændringer af tårnets blændinger samt f jer-
nelse af halvtagsvåbenhuset og en udvendig op-
gang til søndre korsarms pulpitur. 

Hovedportalen i tårnets vestside fornyedes ef-
ter bygningsinspektørens tegning som en spids-
buet dør med gavlformet afdækning (jfr. fig. 15, 
72).171 N y e døre indsattes ligeledes i korsarme-
nes vestsider efter fjernelsen af de derværende 
tilbygninger; endelig indsattes en ny dør i tårn-
trappehusets vestside.. 

14 store spidsbuede vinduer (se vinduer, s. 
1078) indsattes som afløsere for de hidtidige 12 
lysåbninger, hvortil kom et nyt i skibets nord-
side på det tidligere våbenhus' plads172 samt et i 
nordsiden af korets kvadermurede vestfag.173 

For tårnets vedkommende gennemførtes en 
betydelig ændring af det ydre (jfr. fig. 15, 70 og 
75): De koblede blændinger ommuredes med 
falsede rundbuer omkring nye glamhuller, og i 
højde med etageadskillelsen anbragtes en rund-
buefrise; på syd- og nordsiden borttoges pillen 
mellem blændingerne fra glamhullernes bund, 
da det af hensyn til urskivernes nye anbringelse 
ikke var hensigtsmæssigt med en todeling.174 

Klokkekvisten på tagets vestside (jfr. fig. 13) 
ijernedes, og den store klokke anbragtes i stedet 
sammen med de øvrige i klokkestokværket (jfr. 
s. 1138). 

Halvtagsvåbenhuset var i første omgang 
tænkt bibeholdt; dog således at skibets gamle 
norddør erstattedes af et vindue med indirekte 
lys gennem en lyskasse, mens søjlerne fra den 
romanske dør genanbragtes i døren til nordre 
korsarm (jfr. fig. 73). Et forsøg gav imidlertid 
negativt resultat, hvorfor bygningsinspektør 
Møller i stedet foreslog nedrivning af våbenhu-
set til fordel for et †vindfang mellem to støttepil-
ler på kapellets vestside.172 Dette arrangement er 
angivet på den reviderede plan og ses endvidere 
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Fig. 76. Forslag til restaurering af nordkapellets gavl. 1:150. Tegning, formentl ig ved C. A. Møller, 1851-52. 
Landsarkivet for Fyn. - Proposal for restoring the north chapel's gable. 

på prospekter fra tiden før 1864 (jfr. fig. 72). Det 
fremgår heraf, at halvstens lukkemuren var for-
synet med en rundbuefrise under gesimsen, 
mens døren var spidsbuet. 

Istandsættelsen af det indre angik hovedsagelig 
inventaret; af bygningsmæssige indgreb var det 
vigtigste »restaureringen« af korsskæringspil-
lerne og fornyelsen af gulvene (s. 1078). 

R E S T A U R E R I N G 1864-67 

Motivet til en hovedrestaurering kun ti år efter 
den store istandsættelse fremgår ikke af de gen-
nemgåede arkivalier, men er formentlig ud-
sprunget af ønsket om at homogenisere kirkens 
tagbeklædning og give dens ydre en mere »kor-
rekt« middelalderdragt i pagt med den norm, 
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som bl.a. var praktiseret ved restaureringen af 
skolebygningen (s. 1036). Allerede 1864 fik den i 
Odense v i rksomme bygmester, snedker Chr. 
Hansen, betaling for at opmåle og udfærdige 
tegninger til tre gavle (skibets og kapellernes) 
samt ydermere to til tårnets restaurering. Arbej-
det udførtes samme år (murermester H. Chr. 
Andersen og tømrermester Robert Petersen) og 
omfattede korsarmene, hvis gavle afrensedes og 
udstyredes med nye kamtakker efter Hansens 
tegning, ligesom vinduerne sammesteds fornye-
des. Endelig fik nordkapellet nyt tagværk, og 
begge kapeller tækkedes med skifer.95 

Året efter var ledelsen af de fortsatte arbejder 
overdraget til den i Odense nyetablerede arki-
tekt Carl Lendorf, som førte tilsyn med repara-
tionen af domkirkens tårnspir og senere var 
konduktør for Herholdt ved hovedrestaurerin-
gen sammesteds (s. 295). Lendorfs beregning af 
omfang og omkostninger er dateret 18. apr. 1865 
og giver følgende billede af planerne for den 
fortsatte restaurering: 1) Afrensning af ydermu-
rene og nyfugning af samme. 2) Delvis o m m u -
ring af tårnets taggavle samt kammene på skib, 
kor og sakristi. 3) Dør - og vinduesåbningernes 
cementpuds afhugges og nymures med profil-
sten; overslaget omfattede kun 10 vinduer, idet 
korsarmenes fire gavlåbninger var istandsat året 
forinden. I forbindelse med dørenes istandsæt-
telse ønskes vindfanget ved vestsiden af nordre 
korsarm fjernet. 4) Tagbeklædningen på skib, 
kor og sakristi ændres til skifer i overensstem-
melse med den allerede gennemførte fornyelse 
på korsarmene.7 6 

I forbindelse med sagens behandling i de for-
skellige myndighedsinstanser udbad Kultusmi-
nisteriet sig en udtalelse fra Det særlige Kirke-
syn.173 I Synets svar, konciperet af Niels Laurits 
Høyen, hed det bl.a., at uagtet kirken ikke var 
underlagt Synet, som derfor ikke havde specielt 
kendskab til sagen, kunne man billige ønsket 
om, at murene blev befriet for kalkpuds og tag-
værkerne istandsat med ensartet beklædning af 
skifer. Der imod gav de to tegninger, der ledsa-
gede overslaget, ikke tilstrækkelig begrundelse 
for ommur ingen af tårngavlene, ændringen af 
dørenes og vinduernes profilering samt anbrin-

gelsen af visse »forziringer«. Hvis sidstnævnte 
indgreb kunne afvente Synets besøg i Odense i 
juli, ville man drøfte disse spørgsmål nærmere 
med bygmesteren.176 

Da de omtalte tegninger tilsyneladende ikke 
er bevaret, er det uvist, i hvilket omfang Synet, 
der foruden N. L. Høyen talte arkitekterne Chr. 
Hansen og J. D. Herholdt, har påvirket projek-
tet ved deres møde med arkitekt Lendorf. En 
kalke af korgavlen (fig. 77), dateret juli 1865 og 
signeret Lendorf, er bevaret i Det særlige Syns 
arkiv og viser tilsyneladende, at man har dis-
kuteret rekonstruktionen af denne værdifulde 
enkelthed.177 

Arbejdet på korgavlen er et eksempel på, at 
der ved fjernelsen af pudslagene f r emkom uven-
tede detaljer, som ikke var forudset i overslaget 
for restaureringen. Det samme gælder præste-
døren i korets sydmur. Endelig ses, at Lendorf 
valgte at give sakristiets taggavl en ny dekora-
tion, inspireret af korets. 

Bortset fra sådanne ekstraordinære detaljer er 
der ikke grund til at tro, at den gennemførte 
restaurering adskiller sig væsentligt fra det for-
slag, som Lendorf underskrev i foråret. Hvad 
angår murene, blev den på korsarmene påbe-
gyndte afrensning og nyfugning videreført og 
formentlig tilendebragt 1866.178 Større sammen-
hængende skalmuringer af skibets sidemure i 
det midterste fag må således s tamme fra denne 
restaurering,179 ligesom man antagelig fjernede 
sydsidens †støttepille (fig. 12) ved samme lejlig-
hed. Den planlagte ændring af tårnets gavle blev 
også gennemført , og i stedet for renæssance-
kammene opmuredes kamtakker i middelalder-
stil med korte savskifter under brynene. Afrens-
ningen af tårnets pudsdække har formentlig 
også her nødvendiggjort skalmuring. Flanke-
murenes blændingspar omdannedes i analogi 
med vestsidens, dvs. den afbrudte midterpille 
førtes ned til fodlinjen efter beslutningen om at 
anbringe urskiverne (s. 1135) på taggavlene; 
endvidere indsattes seks fladbuede glugger til 
mellemstokværket. Skibets østre taggavl n y m u -
redes med kamtakker, svarende til tårnets, mens 
kor og sakristi fik glatte kamme. 

Det ses endvidere, at ti store vinduer fik nye 
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Fig. 77. Korgavlen ifølge rekonstruktionstegning ved Carl Lendorf, juli 1865 (s. 1076). 1:150. - Chancel gable 
according to the reconstruction drawing by Carl Lendorf, July 1865. 

karmsider af profilsten, ligesom man nymurede 
de tre indgangsdøre, af hvilke den nordre an-
bragtes på selve kapellet efter fjernelsen af vind-
fanget fra 1852. De tre portaler udformedes med 
fladbuede døre under spidsbuet, profileret spejl; 
sidstnævnte smykket af cirkelmedaljoner med 
trepas. Endelig oplagdes skifer på skib, kor og 
sakristi. 

Restaureringen af det indre gennemførtes i 
hovedsagen 1867 og omfattede en istandsættelse 
»svarende til det ydre« samt installering af var-
meanlæg i gravkælderen under sakristiet (s. 
1080). Den indre istandsættelse, som hovedsa-
gelig angik inventaret, indebar omlægning af 
gulvene af hensyn til etablering af varmluftriste. 
Vægge og hvælv oppudsedes på ny, og i denne 

forbindelse forsynedes arkader og hvælvbuer 
med skabelonmaleri (se kalkmalerier s. 1082). 

T I D E N 1867-1997 

Kirken præges i dag afgørende af de to hoved-
restaureringer i 1800'erne og af de forskellige 
vedligeholdelsesinitiativer, som har fundet sted 
siden da, bl.a. omlægning af gulve m . m . 1960 
(arkitekt: Erling Nygaard). Det mest markante 
angår tagene, hvis beklædning siden 1993 er bly, 
bortset fra det kobbertækkede tårn (arkitekt: 
Ebbe Lehn Petersen), mens omgivelserne ved 
kirkens sydside præges af den 1996 afsluttede 
indretning af sognehus i Teknisk Skole samt af 
opførelse af kisterumsbygning mv. (s. 1037). 
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G U L V E 

Kor, korsarme, skib og tårnrum har ensartet be-
lægning af store kvadratiske Ølandsfliser (grå 
og rødbrune), mens der i stolestaderne er træ-
gulve (ferniserede i korsarmene, ludbehandlede 
i skibet); i sakristiet er der belægning af grå lino-
leum (1996). Flisegulvene stammer i hovedsagen 
fra istandsættelsen 1851-52; dog er cementsten i 
kor og skib omkring varmluftskanalerne erstat-
tet af Ølandsfliser ved seneste istandsættelse af 
gulvene 1960. Koret er hævet over skibet forme-
delst to trin af granit. 

†Gulve. Indtil istandsættelsen 1851-52 var gul-
vene til dels belagt med gravsten (fig. 158), hvor-
imellem var større eller mindre strækninger af 
mursten.180 Beslutningen om at forny de be-
sværlige gulve, hvis gravsten over de underlig-
gende kældre ofte krævede istandsættelse og op-
retning, var allerede taget 1847, da man vedtog 
at lægge Ølandsfliser i alle kirkens gange oven 
på de eksisterende gulve.76 Det fremgår i øvrigt, 
at man efter optagningen af gravsten og gamle 
gulvsten måtte overhvælve en række gravhvæl-
vinger, førend den nye belægning kunne anbrin-
ges.181 Gravhvælvingerne f rembød også vanske-
ligheder ved etableringen af varmekanalerne 
1867.182 

V I N D U E R 

Kirken belyses af 14 store spidsbuede vinduer 
med stavværksformet støbejernsstel, udført 
som led i kirkens istandsættelse 1852 og forfær-
diget hos Jørgensen og Lassen, et af byens nye 
jernstøberier.183 Fabrikant C. Chr. Jørgensen le-
verede selv modellen til vinduernes stel (376x 
188 cm), der indsattes i nymurede åbninger, hvis 
profil, trukket i stuk og brunmalet, nu kun er 
bevaret i kapellernes gavlvinduer, mens de 
øvrige 10 ommuredes med profilsten af tegl 
1865-67.184 

†Vinduer. Bortset fra korgavlens og sakristiets 
vinduesgrupper er ingen middelalderlige vin-
duer bevaret i blot nogenlunde autentisk skik-
kelse. De store spidsbuede lysåbninger, som nu 
karakteriserer kirken, har antagelig taget ud-
gangspunkt i belysningen af kapellerne og tår-

net, idet man både i sydkapellet og tårnet ind-
vendig ser stik til lignende åbninger. Forholdene 
i skibet har antagelig allerede i middelalderen 
undergået ændringer, men heraf er ikke bevaret 
spor. Det kan dog ikke udelukkes, at de spids-
buede åbninger i vestforlængelsen, hvad form 
og størrelse angår, afspejler oprindelige for-
hold.185 

Til gengæld giver regnskaberne oplysning om 
en fornyelse af korets belysning 1673, muligvis 
led i en almindelig istandsættelse af al terrummet 
efter anskaffelsen af Lorentz Jørgensens nye 
snitværkstavle (s. 1088). Murermester Christen 
Jensen fik dette år betaling for at tilmure vinduet 
i øst (af hensyn til altertavlen), mens han til gen-
gæld forstørrede nordvinduet (i østre fag) og 
sydvinduet, der begge fik murede (stav-
værks) piller af hollandske klinker, købt af råd-
mand Jørgensen.85 Reparationer 1674 og 1677 på 
vinduer i »karlekapellet« viser, at åbningerne 
også her var underdelt af murede sprosser,85 

men 1697, da »quindekapellet« fik sine tre vin-
duer fornyet, benyttede man tilsyneladende kun 
jernstænger til afsprosning.85 

Erhvervelsen af Claus Bergs altertavle 1806 
(s. 520f. med note 466 og s. 1088) medførte bl.a. 
udhugning af de to sydligste af korgavlens sen-
romanske vinduer, hvorigennem tavlen og den 
store alterbordsplade indførtes. Åbningen o m -
dannedes herefter til et bredt kurvehanksbuet 
vindue, som dog snart efter må være blevet 
blændet (jfr. fig. 1, 191).186 Muligvis er dette al-
lerede sket i forbindelse med en generel forny-
else af vinduerne i henhold til overslaget af 20. 
dec. 1806 for indsætning af 14 nye vinduer.187 De 
afsprossede jernvinduer ses på tegninger af kir-
ken før vinduesændringen ved hovedistandsæt-
telsen 1851-52 (jfr. fig. 16). 

T A G V Æ R K E R 

Korets tagværk er på 17 fag, af eg, men præget af 
en middelalderlig omsætning foruden af nyere 
reparationer med fyr. Kernen er en stol med 
skråtstillede spærstivere, to lag hanebånd og 
krydsende skåbånd. Bevarede udbladninger til 
de pådyvlede spærstivere tyder på, at de har væ-
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ret skråtstillede og således støttet af på bindbjæl-
ker; skråbåndene er for fleres vedkommende 
endnu repræsenteret ved afsavede ender (svale-
formede?). Enkelte steder spores en nummere-
ring med fine indskårne streger, påført efter 
samlingen. Desuden har der været et andet kraf-
tigt udhugget nummersæt med bl.a. trekant og 
»n«; men i begge tilfælde er rækkefølgen brudt 
pga. omstillingerne. Ved dendrokronologisk 
undersøgelse er tagværket dateret til kort efter 
1250.188 

Ved indbygning af hvælv blev tagværket æn-
dret og kun spærene bevaret. Heri indtappedes 
de bevarede lodrette spærstivere, ligesom spær-
sko og hanebånd synes fornyet ved samme lej-
lighed. For at modvirke udskridning som følge 
af hvælvtrykket etableredes endvidere en for-
ankring bestående af dragere, tappet ind i de tre 
bindbjælker (jfr. fig. 190); i nordsiden er spær-
skoene ydermere tappet sammen med dragerne, 
mens sidstnævnte i sydsiden er kæmmet ned 
over skoene. Ved denne eller senere reparationer 
er spærenes øvre ender delvis fornyet med korte 
skråstivere, hvilende på det øvre lag hanebånd. 
Endelig er et antal spær, navnlig i sydsiden, ud-
skiftet med fyr. 

Senmiddelalderligt og formentlig oprindeligt 
er tårnets egetagværk, som nu omfatter otte fag 
med dobbelt lag hanebånd, lodrette spærstivere 
og skråbånd; spærsko skjult under nyere bræd-
degulv. Ved samlingerne på sydsiden ses delvis 
bevaret nummerer ing i fo rm af streger (øst) og 
borecirkel (vest); enkelte fornyelser i fyr. 

Tagværkerne over kirkens øvrige afsnit er i 
det væsentlige af nyere dato og hovedsagelig af 
fyr. I sakristiets stol er fodremme, spærsko og 
-stivere af eg og fra ældre tagværk, mens spæ-
rene og det dobbelte lag hanebånd er nyere, af 
fyr. Syd- og nordkapellets tagværker har kryds-
bånd, kæmmet over de korte lodrette spærsti-
vere og kun ét lag hanebånd. Fodremmene er 
ældre, af eg, og dette gælder tillige sydkapellets 
spærsko. 

I skibet er der to lag hanebånd, og her er fod-
remme og spærsko af eg, dog formentlig nyere. 

Fig. 78. Korets loft, set m o d øst (s. 1078). HJ fot. 
1993. - Chancel loft looking east. 

T A G B E K L Æ D N I N G 

Kirken står i dag med blyklædte tage, som 1993 
afløste de eksisterende skifertage; undtaget her-
fra er tårnet, hvis nuværende kobbertækning er 
fra 1985 (arkitekt: Ebbe Lehn Petersen). 

†Tagbeklædning. Det fremgår af de gentagne 
reparationer, som kirken ifølge de bevarede 
regnskaber måtte afholde fra 1600'ernes sidste 
tredjedel og indtil 1864-67, at tagbeklædningen 
f rembød et særdeles broget billede. Hovedfor-
delingen var følgende: kor, sakristi og sydkapel 
var teglhængt, mens nordkapel (med våben-
hus), skib og tårn samt piller og trappehus var 
blyklædt (jfr. fig. 1). Det er muligt, at teglbe-
klædningen repræsenterede en senere ændring; i 
hvert fald bemærkes, at der i overslaget forud 
for den store istandsættelse 1740 kun var tegl på 
korets sydside, ligesom man foreslog, at nogle 
teglhængte fag på tårnet fik blyklædning i lighed 
med resten.189 

1826 vedtoges at nedtage blyet på korets 
nordside og i stedet oplægge stentag som i 
syd.76 1842-43 blev tårnets blytag repareret, og 
østsiden fik kobberbeklædning.190 Ved istand-
sættelsen 1851-52, da blyet fra det nedrevne vå-
benhus solgtes, fik det smalle vindfang ved 
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nordkapellets vestside ligeledes blytag.191 Re-
staureringen 1864-67 omfattede oplægning af 
skifertage på samtlige afsnit, bortset fra tårnet. 

F A R V E H O L D N I N G 

Kirken står siden 1864-67 med afrensede yder-
mure, præget af den mørkerøde tegl, isprængt 
partier af grå granitkvadre. Det indre er hvid-
kalket på vægge og hvælv. 

†Murbehandling. Indtil Lendorfs middelalder-
romantiske restaurering var bygningens ydre 
dækket af kalklag, hvormed man i det mindste 
siden 1600'ernes anden del havde søgt at binde 
bygningens forskellige afsnit sammen ved en 
fælles, ydre dragt. Ved istandsættelsen 1699-
1700 kalkedes murene, mens soklen, der til dels 
var sat af granitkvadre, maledes med en grå og 
hvid farve »udi kampestenens måde«.85 I 
1820'erne maledes dørene og vindueskarmene 
gule udvendig og perlegrå m o d det indre,88 

mens selve murfladerne fortsat var hvidkalkede 
(jfr. fig. 1). Efter istandsættelsen 1851-52 stod 
kirken i en snes år med gulkalkede mure (jfr. 
fig. 15). 

V A R M E O G LYS 

Kirken opvarmes siden 1948 ved fjernvarme,1 9 2 

der føres med rørledning ind til kælderen under 
sakristiet, der allerede 1867 indrettedes til fyr -
kælder. Opvarmningen i selve kirken foregår 
via radiatorer, som til dels s tammer fra en for-
nyelse af anlægget 1960. 

†Opvarmning. 1722 indmuredes en jernbilæg-
ger med jernfødder i »væggen«, måske i sakri-
stiet.85 Selve kirken fik imidlertid først opvarm-
ning ved istandsættelsen 1867, da en sogneboer 
(grosserer Johan Rasmussen)193 skænkede penge 
hertil. Anlægget var et varmtvandsanlæg med 
kedel i den tidligere gravkælder under sakri-
stiet,194 hvortil den eksisterende udvendige kæl-
dertrappe etableredes. Opvarmningen foregik 
via jernrør i murede kanaler med varmluftriste i 
gulvet (jfr. fig. 81). 1892 ombyggedes anlægget 
(ing. J. Bang) til vedvarende opvarmning og 
suppleredes med kalorifere samt underjordisk 

brændselskælder ved sakristiets østside.195 

1913-14 ændredes fyrkælderen med betonstøbt 
loft, og - efter brand i det ældre træbjælkeloft 
5. december 1912 - med jernbjælker.196 

Belysning. Kirken fik 1911-12 installeret elek-
tricitet197 som afløser for skiftende ældre †belys-
ningskilder: 1871 var givet tilladelse til anskaffelse 
af petroleumslamper,7 6 der 1885 afløstes af gas-
blus langs skibets vægge, på orglet og i våben-
huset.95 

S O L U R 

1700'erne (fig. 192). En tavle, 118 x 82 cm, be-
stående af to egebrædder, samlet med revler. De 
sortmalede tal og streger står nu som relief på 
baggrund af det frønnede træ. De nuværende 
årstal »1837« over »1824«, refererer til regn-
skabsbelagte istandsættelser,198 mens det oprin-
delige årstal »17..« som anes nedenunder og m u -
ligvis har været flankeret af et »Anno« angiver 
tavlens tilblivelsestid. Foroven spor efter metal-
viseren. Soluret, der vel har været ophængt på 
tårnets sydside og er fjernet senest 1864-67, op-
bevares i tårnets tagrum på nordre taggavls in-
derside i urhuset. 

V I N D F L Ø J E 

På tårnets gavle er opsat forgyldte haner over en 
ligeledes forgyldt knop, begge dele fornyet 1985 
(arkitekt: Ebbe Lehn Petersen). 

Fløjene omtales tidligst i forbindelse med re-
parationen 1699-1700, da Clemens kobbersmed 
omgjorde knapperne og grovsmeden opsatte 
nye fløj stænger i stedet for de gamle som »for 
mange år siden nedfaldt af tårnet for de var for 
svage og henrustet«; Christian maler forgyldte 
knopper og »koste«, mens stængerne fik rød 
oliefarve.85 1741-42 udførte kobbersmed Johan 
Kunradt Coulvell to nye knapper og to haner, 
hvorfor kirken bl.a. afregnede med det gamle 
kobber; kleinsmed Jørgen Knudsen fornyede 
fløjstængerne.88 
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Fig. 79. Korsfæstelsen. †Kalkmaleri på hvælvkappe, formentl ig korsskæringshvælvets vestkappe (s. 1082). Teg-
net af Aug. Behrends o.1867. Landsarkivet for Fyn. NE fot. 1991. - The Crucifixion. †Mural painting on vault cell, 
probably the west cell of the vault over the crossing. Drawing by Aug. Behrends, c. 1867. 

† G L A S M A L E R I E R 

I de historiske kalenderoptegnelser, som skyldes 
Sorø klosters sidste abbed, Morten Pedersen, 
læser man under året 1570: »Tonitrua Othoniæ 
decidunt in templum D. Virginis iuxta altare, et 
3am coronam ex insigni regis Daniæ deiecit in 
fenestra« (I Odense slår lynet ned i Vor Frue 
kirke nær alteret og slår den tredje krone i det 
danske kongevåben i vinduet ned). Korets tre-
gruppevindue har åbenbart været prydet af et 

heraldisk glasmaleri, som ifølge kalenderoplys-
ningen kun delvis led skade ved tordenvejret. 
Senere er maleriet, som enten var senmiddelal-
derligt eller efterreformatorisk, gået tabt og har 
således delt skæbne med størstedelen af vort 
ældre glasmaleri.199 

† K A L K M A L E R I E R 

1) 1450-1500, formentlig samtidig med tårnets 
opførelse, forsynedes tårnrummets hvælv med 
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en udsmykning, der begrænsede sig til ribberne. 
Disses undersider var inddelt i skråbånd, af 
hvilke hvert tredje var pålagt med dodenkop, 
mens der fra de ensartet grålige ribbesider udgik 
dodenkoprøde krabber og slyngtråde. Dekora-
tionen, der påvistes i forbindelse med kalkning 
1987, står f r emme på den nederste del af den 
sydøstre ribbe. 

2) O.1500 udførtes på en af skibets hvælvkap-
per, muligvis korsskæringsfagets vestkappe, en 
korsfæstelsesfremstilling med Kristus, flankeret 
af Maria og Johannes (fig. 79).200 Maleriet, der 
skal have været det eneste bevarede, kendes gen-
nem en akvarel, udført af August Behrends i 
forbindelse med hovedrestaureringen 1864-
67.201 Billedet, der indrammes af en bort med 
firpasmedaljoner, har karakter af et forstørret 
grafisk enkeltblad. Hvælvkappernes teglsten var 
stedvis blottede som følge af revnedannelser, li-
gesom billedets nedre del var gået tabt, bl.a. på 
grund af buestikkets fremdragelse. Bemærkel-
sesværdig er sidefigurernes størrelse i forhold 
den korsfæstede, endvidere korstræets spydlig-
nende nagler. Farveskalaen beherskedes af grå-
og brunlige farver, som fremhævede Marias 
røde kjortel og den grønne tornekrans. 

3) 1852 eller 1867 udførtes en bemaling af de 
afrensede hvælvbuer samt korbuen for at f rem-
hæve ribber og stik. Ifølge den eneste kendte 
gengivelse af denne rent arkitektoniske dekora-
tion (jfr. fig. 81) var der vekselvis benyttet en 
lysere og en mørkere farve, formentlig grå og 
rød. 

4) 1882 underkastedes rummet i forbindelse 
med en generel hvidtning en langt mere om-

fattende udsmykning, hvorved korsskærings-
pillerne, der hidtil havde stået i blank mur, nu 
atter tildækkedes (jfr. fig. 81). Tilladelsen til 
»hvidtning og farvning« forelå 3. jan. 1882,76 og 
arbejdet udførtes samme år ved August Beh-
rends.202 Ældre fotografier (jfr. fig. 3-4) giver 
indtryk af dekorationen, som foruden hvælvbu-
erne omfattede korsskæringspillerne og vanger i 
korbue og vinduer. Motiverne udgjorde en 
middelalderpastiche i slægt med den udsmyk-
ning, som Behrends 1873-74 havde udført i 
domkirken efter tegninger af Georg Hilker (s. 
396). Ifølge skitser af Vilh. Petersen (se ndf.) 
holdt i gule, røde, grønne og blå farver. Over -
hvidtet 1933.120 

5) 1885 i forbindelse med opstillingen af den 
nuværende altertavle efter afgivelsen af Claus 
Berg-tavlen (s. 1088), fik den nu mere synlige 
korvæg en kalkmalet udsmykning efter tegnin-
ger af arkitekt Vilh. Petersen, der også havde 
ansvaret for udformningen af tavlens ramme.7 6 

Dekorationen bestod hovedsagelig af en lilje-
mønstret dragning, hvorover to cirkelkors (jfr. 
fig. 83). Ifølge arkitektens bevarede skitser 
overvejedes indledningsvis en figurudsmykning 
over dragningen. Skitserne omfatter desuden 
gengivelser af dekorationerne på korets vægge 
og hvælv, svarende til den få år ældre udmaling 
ved August Behrends. Formentlig er de aftegnet 
af hensyn til sammenhængen med den nye de-
koration. Arbejdet udførtes af malermester 
C. F. Aagaard, der tillige fik betaling for dekora-
tion af våbenhusets (d.e. tårnrummets) vindue 
og vægge.203 1 lighed med kirkerummets øvrige 
kalkmalerier tildækket 1933. 

INVENTAR 
N O T E R s. 1192 

Oversigt. Ki rkerummet er præget af den istandsæt-
telse, der fandt sted 1851-52, da de nuværende sto-
lestader og pulpiturer opstilledes. Kor rummet domi-
neres af altertavlen med A. Dorphs altermaleri »Un-
der Korset« fra 1885. Kirken har kun bevaret ganske 
lidt inventar fra middelalderen, men ejer dog en for-

nem forgyldt kalk fra o. 1325, et par store gotiske 
messingstager samt et skab fra o. 1500. 

Kilder. Kildematerialet fra før 1664 er kun spar-
somt, men herefter giver de bevarede regnskaber et 
mere detaljeret billede af kirkens udstyr. Da kirkens 
anseelse dalede i løbet af 16- og 1700'erne, har den 
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Fig. 80. Indre, set m o d øst. NE fot. 1989. - Interior to the east. 

ikke haft så stor en bevågenhed, når Odense og dens 
seværdigheder blev beskrevet af antikvarer og rej-
sende. Dog har brødrene Jens og Jacob Bircherod fo-
retaget omhyggel ige afskrifter fra o. 1680 af kirkens 
indskrifter (Bircherod, Monumenta). Vigtige er Vedel 
Simonsens historiske redegørelser, dels i Bidrag til 
Odense Byes ældre Historie (Vedel Simonsen), dels 
hans upublicerede notater fra 1811, renskrevet 1832 
(Vedel Simonsen, Samlinger), hvori der er en selv-
stændig redegørelse for kirken. 

Det middelalderlige kirkerum. Ud over at kirken har 
haft et betydeligt antal altre (se s. 1015), vides intet 
om dens tidligste inventar. Ovennævnte forgyldte 
kalk med disk fra o. 1325 har muligvis altid tilhørt 
kirken. 1493 fik kirken en klokke, støbt af Peter Han-
sen fra Flensborg. Den store *sidealtertavle med den 
hellige slægt (nu i Møntergården, Odense) og skabet i 
sakristiet k o m til i begyndelsen af 1500'erne. 

Kirkerummet efter reformationen. Man må formode, 
at en del af sidealtertavlerne blev fjernet efter refor-
mationen, selv om selve altergodset omtales langt op 
i århundredet. Kun tavlen med den hellige slægt for-
blev med sikkerhed i kirken. 1589 k o m endnu en 
klokke til, støbt af Matthias Benninck, og en ældre 
klokke blev 1599 omstøbt af Michael Westfall. I slut-
ningen af århundredet anskaffedes en ny høj alter-
tavle, der senere solgtes til Fraugde kirke. Den træ-
skårne, bemalede font s tammer fra 1620'erne og blev 
senere moderniseret, formentl ig af billedskæreren 
Anders Mortensen. Sidstnævnte har efter alt at 
d ø m m e udfør t kirkens prædikestol, som j o m f r u Ide 
Skinkel donerede 1639. Året efter opsattes det beva-
rede krucifiks i korbuen og muligvis også det senere 
omtalte †korgitter. Det er en fristende tanke, at disse 
nye inventarstykker blev til som led i en samlet plan, 
måske med Ide Skinkel som donator. Om kirkens 
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stolestader vides ikke meget. Det ældste stolestade-
regnskab fra 1637 giver indtryk af placeringen, og 
hvor de enkelte kirkegængere sad, men ikke noget 
konkret om stolestadernes beskaffenhed. 1669 skæn-
kede Ide Skinkel endnu en fornem gave, nemlig en 
altertavle i viltert bruskværk ved holbækmesteren 
Lorentz Jørgensen. De fem lysekroner anskaffedes i 
t idsrummet 1656 til 1749. 1716 skænkede Søren Jør -
gensen Møller og Maren Hansdatter en alterskranke 
til kirken, og familien dukker flere gange op i regn-
skaberne som kirkens velgørere, ligesom sønnen Jør -
gen Sørensen Møller blev kirkens værge. 1728 byg-
gedes i nordre korsarm over døren i vestvæggen et 
pulpitur for Hans Langsted og Nicolai Lønberg, der 
også skænkede den lysekrone, der dengang hang ud 
for samme pulpitur. Kirkens to ældre sygesæt er an-
skaffet hhv. 1664 og o. 1700 og er begge gjort af 
Odensemestre. 

Kirkerummet efter 1740. 1740-41 undergik kirken en 
istandsættelse, og i denne forbindelse blev alle sto-
lestader fornyet, ligesom der opførtes endnu et pulpi-
tur på skibets nordvæg og indrettedes »lukkede 
stole«. Alterskranken blev ombygget og formentl ig 
også udvidet på foranledning af brødrene Jørgen og 
Hans Sørensen Møller og deres hustruer. I koret stod 
to præstestole (eller skriftestole) og en degnestol. 
1756 anskaffedes et orgel, bygget af Amdi Worm, 
med fint udskåret facade, som stadig er i behold. De 
prægtige sølvalterstager blev skænket 1784 af bog-
handler Peder Wilhelm Brandts enke, Marie Tronier. 
Det er muligvis også hende, der 1792 donerede et 
dåbsfad i sølv, der ifølge indgraveringen er »givet af 
Een Synderinde«. 

Det betød en omvæltning for k i rkerummets f rem-
toning, da man 1806 købte Claus Bergs store alter-
tavle fra den nedrivningsdømte †Gråbrødrekirke. 
Uagtet at koret har store dimensioner, var det dog for 
lille til den mægtige altertavle, hvorfor man mulig-
vis, straks eller senere, så sig nødsaget til at f jerne dele 
af alterskabet (se s. 520). Med i købet fik man den 
store kalkstensplade til alterbordet, som man be-
holdt, efter at altertavlen var afgivet til S. Knud, samt 
en række middelalderlige korstole. Krucifikset flytte-
des til sydvæggen over sakristidøren og korgitteret 
blev antagelig nedbrudt ved samme lejlighed. 1812 
solgtes Lorentz Jørgensens tavle, som opstilledes i 
Skibbinge kirke på Sjælland. Meget tyder på, at er-
hvervelsen af Claus Bergs altertavle var et liebhaver-
køb, og at menigheden var meget glad for den. 

Kirkerummet fra 1850. Efter treårskrigen, hvor Vor 
Frue kirke blev brugt af militæret, var den meget 
medtaget, og der foretoges en gennemgribende reno-
vering i årene 1851-52. Stolestader og pulpiturer blev 
nedrevet og nye opbygget af bygningsinspektør 
C. A. Møller. 1884 afgav kirken, under protest, Claus 
Bergs altertavle til S. Knud og fik året efter oven-

nævnte nye altertavle med Anton Dorphs maleri, 
indsat i en r amme tegnet af Vilh. Petersen. 1897 blev 
store dele af inventaret renoveret, og det samme skete 
1960 og 1987. 

Farvesætning. Tidligst fra første halvdel af 1600'erne 
er det muligt at danne sig et delvist indtryk af in-
ventarets farver. Prædikestolen synes ud fra farveun-
dersøgelser oprindeligt at have stået i overvejende 
brune farver med forgyldninger. Lorentz Jørgensens 
altertavle har antagelig stået i træets kulør med for-
gyldninger og muligvis også med delvis broget staf-
fering. I løbet af 1700'erne er dele af inventaret blevet 
stafferet i grå og hvide farver, og 1798 blev stolesta-
der og pulpiturer malet perlegrå. Ved istandsættelsen 
1851-52 blev stolestader, pulpiturer og dele af det øv-
rige inventar egetræsferniseret. 1895-97 stafferede 
maler N. M. Aagaard inventaret i overvejende grønne 
farver samt brunmarmorer ing , farver, der for de 
ældre genstandes vedkommende efter Aagaards mis-
opfattelse var oprindelige. Ved en staffering af sto-
lestaderne 1960 blev de malet grå og hvide og 1987 
rød/lilla. Orgelfacaden fik 1989 blå og lysegrå staf-
fering samt forgyldning, i det væsentlige i overens-
stemmelse med de oprindelige farver. Kirkens inven-
tar fremstår således i dag med en forskelligartet farve-
holdning, der afspejler flere perioders mode og smag. 

Højtider. Af regnskaberne fra 1700'erne fremgår, at 
man ved pinsetid indkøbte et læs »May« (løvgrene) 
til at pynte kirken med samt urter og blomster til 
lysekronerne.204 Da Frederik IV døde 1730, indkøbtes 
128 alen sort »Bay« (flonnel) til at beklæde alter, præ-
dikestol og orgelværk med.8 8 I forbindelse med Fre-
derik V's død 1766 indkøbte man 114 alen »Multum« 
(groft flonnel) til samme formål,8 8 og 1839, i forbin-
delse med Frederik VI's død, blev kirken betrukket 
med flannel, thibet (kamgarnsklæde) og fløjl for 98 
rdl., der blev »omtrukket« prædikestol, altertavle, 
»alterfod«, alterskammel, orgel samt »fondtspid-
sen«.88 1848, ved Christian VIII's død, var der behov 
for 120 alen sort mul tum. 8 8 

A L T E R B O R D O G ALTERTAVLER 

Alterbord, 1806(?), af genanvendte hvidtede 
munkesten iblandet Flensborgsten, med dæk-
plade af grå kalksten, formentlig fra Gotland. 
Bordet, som står 66 cm fra østvæggen, måler 
312 x 195 cm, 113 cm højt inklusive den 20-25 
cm tykke dækplade, på hvis glat tilhuggede 
overside ses to indvielseskors (7 cm i tvm.), an-
bragt 70 cm fra bagkanten og 35 cm inden for 
kortsiderne. Herudover ses på pladens overside 
forskellige indridsede initialer og årstal, af 
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Fig. 81. Indre, set m o d øst. Ældre fot. fra mellem 1867 og -82. - Interior looking east. Early photograph, taken 
between 1867 and -82. 

hvilke det ældste er fra 1639. Den store dæk-
plade, som i dimensioner og materiale svarer til 
epitafiet over kong Hans i S. Knud (s. 733), er 
som dette overflyttet fra †Gråbrødre kirke sam-
tidig med anskaffelsen af Claus Bergs altertavle 
1806, og det var i høj grad flytningen af den 
store plade, der var med til at øge omkostnin-

gerne ved købet af altertavlen (se ndf.). 1959 
indkøbtes en egeplade til at anbringe oven på 
stenpladen.205 

Alterbordspanel, formentlig opsat 1806, med 
anvendelse af ældre dele. Forsiden består af fem 
fag med høj rektangulære glatte fyldinger og 
profilerede rammer, siderne dækkes af tre til— 

Danmarks Kirker, Odense 70 
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svarende fag. Står med mørk grågrøn farve, 
hvorunder 1985 er konstateret fem ældre farve-
lag. 

Alterklæder, nyere, af søgrønt fløjl. †Alterklæ-
der. 1) 1728 skænkede Christian Hüschen et nyt 
alterklæde i grønt fløjl besat med sølvgaloner. 
Midtpå var broderet en palme i sølv og guld, 
hvorunder var symbolet for »Soli Deo Gloria« 
og ovenover en krone.206 2) 1789 blev alteret be-
klædt med rødt fløjl med guldgaloner.204 3) 1861 
blev det omtrukket med rødt plyds med guld-
frynser.88 

Alterduge, 1995, to ens, af hørlærred, hvortil 
hører én bort med dragværk, syet af Else Marie 
Bjerregaard, †Alterduge. Af eftermiddelalderlige 
alterduge kan nævnes: 1) 1687, skænket af kirke-
værgen Oluf Mortensen Kierulf og hustru, med 
deres navne og våben samt årstallet 1687.85 2) 
1692 omtales en dug med hvide frynser, skænket 
af Catarina Sandbierrig.85 3) 1728, med brede 
hvide Brabantkniplinger, skænket af Christian 
Hüschen.8 8 4) 1806 anskaffedes en ny dug med 
frynser i forbindelse med alterpartiets forny-
else.85 5-8) 1852 anskaffedes to nye alterduge 

med kniplinger; 1883 skænkede tobaksfabrikant 
Nielsens hustru en alterdug, og 1895 gav menig-
hedens damer kirken endnu en alterdug. Sidst-
nævnte fire alterduge omtales endnu 1897.207 

Brudetæppe, 1979, 85 x 140 cm, korsstingsbro-
deri i én grå og to blå farver, med kors, hjerte og 
anker, symbolet på tro, håb og kærlighed. Tæp-
pet er syet af ægteparret Svend og Olga Lar-
sen.208 †Brudetæpper 1) 1840, et »Brüslertæppe« 
til vielser.95 2) 1885, »1 Tæppe til Brug ved fest-
lige Lejligheder«, skænket af baronesse Schaffa-
litzky de Muckadell.95 Tæppet er muligvis iden-
tisk med et tæppe, der ses under døbefonten på 
et fotografi fra 1905. 

Kortæppe, 1961, nuværende mål 289 x 374,5 
cm. Korsstingsbroderi i uld i lyse og mørke blå 
farver på stramajbund af bomuld, midtpå kri-
s tusmonogram i cirkel under trekant (treenig-
heden) med helligåndsdue, flankeret af druekla-
ser og kornaks, symboliserende nadverelemen-
terne. Udfør t i samarbejde med Selskabet for 
Kirkelig Kunst efter en indsamling i menighe-
den; broderet af »22 damer og herrer«. Tæppet 
målte oprindelig 485 x 420 cm. 1987 blev det 

Fig. 82. Skitser til altertavlens indramning (s. 1088). Farvelagt tegning o. 1884 af Vilh. Petersen. Ebbe Lehn 
Petersens arkiv. - Sketch proposals for the frame of the altarpiece. Vilh. Petersen, c. 1884. 
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Fig. 83. Alterpartiet med Anton Dorphs altermaleri (s. 1085) samt krucifiksets tidligere placering over døren til 
sakristiet (s. 1104). G. P. Jacobsen, Odense fot. 1905. - View of the altar with Anton Dorph's painting and showing the 
earlier position of the crucifix above the door to the sacristy. 

vandskadet og under udbedring ved et uheld 
ødelagt af en kniv. Herefter opgav man at gen-
anbringe det i kirken.209 Nu på kirkekontoret. 
†Kortæppe, 1896 anskaffedes, til dels ved ind-
samling i menigheden, et »kunstnerisk udført« 
håndvævet tæppe, med et mønster »svarende til 
Kirkens hele kunstneriske Udsmykning«.2 1 0 

Altertavle (fig. 83), 1885, med maleri af Kors-
fæstelsen, signeret A. Dorph 1885, indsat i en 
samtidig egetræsramme, udført af snedker Hen-
ning Hansen og dekoreret af N. M. Aagaard og 
Carl Fæderholt efter tegning af Vilh. Petersen 
(se ndf.). Tavlen, som afløste Claus Bergs me-
sterværk (jfr. ndf. og s. 1088), blev delvis be-
kostet af Th. Schiötz, der skænkede 5500 kr. til 
formålet.211 

Maleriet, olie på lærred, 240x324 cm, benæv-

nes i regnskaberne »under Korset«.95 Kristus 
hænger på et kors, hvor der på den øvre kors-
s tamme med søm er påsat et pergament med 
indskriften: »Jesus, Jødernes konge« på he-
braisk, græsk og latin. I forgrunden ved korsets 
fod er Maria segnet om på jorden i Johannes' 
arme, medens Marta knæler foran hende. Bag 
Marta omfavner Maria Magdalene korset. Bag-
grunden fortoner sig i en mørk skyet himmel.212 

Klippen i forgrunden er grå og sandfarvet. Ma-
ria er i rød kjortel, mørk blå kappe og hvidt 
hovedlin, Marta bærer ligeledes hvidt hovedlin, 
men har gul kjortel og rødlig kappe. Johannes 
bærer en lys blå kjortel og rødlig kappe, mens 
Maria Magdalenes kjortel har en klar blå farve. 
Kristus' blege legeme og hvide lændeklæde lyser 
op på det mørke kors og den mørke baggrund. 

70* 
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Generelt er farveholdningen dunkel, hvor for 
Kristus ' afsjælede, lyse legeme fremhæves så 
meget desto mere. 

Rammens fods tykke har postamentfelter un -
der sidestykkerne, der flankeres af halvsøjler 
med balusterbælte og trapezkapitæler. Den 
rundbuede øvre afslutning indrammes af høje 
tårne og har topstykke med fletværk, flankeret 
af småspir. R a m m e n prydes af tovsnoede stave, 
der på bund- og sidestykker brydes af plader 
med rosetter, mens postamentfyldingerne har 
hjertepalmetter. Den øvre del er med sin bue, 
prydet af tovsnoning, tårne og topstykke, en fri 
gendigtning af retabelbuen fra det gyldne alter i 
Sahl (Ringkøbing amt).213 Bevarede skitser (fig. 
82) viser, at Vilh. Petersen oprindelig havde en 
mere trofast kopi i tankerne, men gradvist 
skabte en parafrase, der også inddrog andre m o -
tiver fra vor hjemlige middelalderkunst.2 1 4 

Den partielle staffering i guld, rødt og blåt 
f remhæver og videreudvikler den skårne orna-
ment ik med palmetter, zig-zagborter, fletværk 
mv. På fodstykket læses med gyldne majuskler: 
»Saa ofte som I æde dette brød og drikke denne 
kalk forkynder Herrens død indtil han k o m -
mer«. 

På tavlens bagside ses en blyplade, hvorpå er 
malet med hvid skriveskrift: »Vor Frue Kirke 
blev dekoreret i Aaret 1882 af Malermestrene 
Aagaard og Behrens. Arbeidet udførtes af Hans 
Aagaard, Johan Aagaard, Carl Fæderholdt, Ci-
lius Andersen, Albrechtsen, A. Nielsen Victor. 
Altertavlen indviedes 23de August 1885. Træar-
beidet er udfør t af Henning Hansen ved P. Lar-
sen og Ehrnlund, Decorat ions og Forgylderar-
beidet af N. M. Aagaard ved Carl Fæderholdt«. 
På bagsiden ses også en række blyantsindskrifter 
med håndværkernavne og nogle af de år, hvor 
der er foretaget reparationer på tavlen, nemlig 
1907, 1914 og 1927. 

Altertavlen gennemgik større istandsættelser 
hhv. 189695 ved maler N. M. Aagaard og 1960 
ved konservator Mogens Larsen. 

*Altertavler. 1) O.1600, renæssancetavle, af-
hændet 1672 til Fraugde (Åsum hrd.) for 45 
rdl.215 

2) 1669, bruskbaroktavle, skåret af Lorentz 
Jørgensen og skænket af J o m f r u Ide Skinkel s.å. 
Tavlen er et af de få arbejder, som Lorentz Jø r -
gensen leverede uden for Sjælland. Efter købet 
af Claus Bergs altertavle (se ndf.) forsøgte kir-
keinspektionen 1806 at få Lorentz Jørgensens 
tavle solgt på auktion, som imidlertid blev aflyst 
pga. af manglende bud.216 16. febr. 1812 lykke-
des det »underhaanden« og med s t i f tamtmand 
Gebhard Moltke-Hvidtfe ldts tilladelse at få tav-
len solgt for 80 rdl. til »Bogholder Sander paa 
Sukkergaarden paa kammerher re Stampes 
vegne til S tampenborg i Sielland«.217 Baron 
Holger Stampe lod den herefter opstille i Skib-
binge ved Præstø.218 

3) Anskaffet 1806. Udfø r t O.1515-O.1523 af 
Claus Berg. Købt på auktion fra den nedriv-
n ingsdømte †Gråbrødre kirke for 215 rdl. 1 mk. 
og 14 sk., mens de samlede omkostn inger ved 
køb og flytning beløb sig til i alt 657 rdl. 4 mk . 
og 14 sk. De store beløb, man ofrede på køb og 
flytning tyder på, at altertavlen var omfat te t af 
stor veneration og var et l iebhaverkøb for kir-
ken. 1885 overflyttedes den til sin nuværende 
plads i S. Knud (jfr. s. 459-538, specielt om tiden 
i Vor Frue s. 520-24). Overf ly tn ingen forløb 
imidlertid ikke uden indsigelser fra menighe-
den, der både 1883 og 1885 foranstaltede o m -
fattende underskrif tsindsamlinger på protest-
skrivelser, der logisk nok henviste til e jendoms-
retten. Der var også stor utilfredshed med, at 
man i første omgang blev tilbudt en »i mange 
Aar i Faaborg opbevaret Altertavle, der i alle 
Henseender skal være af meget tvivlsom 
Værdi«.219 Protesterne var imidlertid forgæves. 
Graveren besværede sig så sent som 1890 over, 
at hans indtægt var dalet, fordi han ikke længere 
skulle fremvise kirken for folk, efter at altertav-
len var flyttet til S. Knud. 7 6 

*Sidealtertavle (fig. 84-85), o. 1500, stærkt be-
skadiget triptych (trefløjet tavle) af ukendt , m u -
ligvis lybsk oprindelse, forestillende den hellige 
slægt, en udvidet version af den hellige familie, 
der bygger på t r inubiumlegenden (legenden om 
Annas tre ægteskaber).220 Den hellige slægt er 
komponere t som en dobbeltrække med kvin-
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Fig. 84. *Sidealtertavle o. 1500, nu i Møntergården, Odense. Den hellige familie. I midtskabet i forreste række 
Anna, Maria og Elisabeth. I bageste række Zakarias, Josef, Joakim, Kleofas og Salomas. I sideskabet til venstre 
Maria Salome med Zebedæus og sønnerne Johannes Evangelisten og Jacob den Ældre. I sideskabet til højre 
Maria Kleofas og Alfæus med sønnerne Jakob den Yngre, Josef, Simon Zelotes og Judas Taddæus (s. 1088). NE 
fot. 1992. - *Side altarpiece c. 1500, now at Møntergården, Odense. The Holy Family. In the centre compartment in the 
front row: Anne, Mary and Elisabeth. In the back row: Zachariah, Joseph, Joachim, Cleophas and Salomas. In the side 
compartment on the left: Mary Salome with Zebedee, and sons John the Apostle and James the Elder. In the side 
compartment on the right: Mary Cleophas and Alphaeus with sons James the Young, Joseph, Simon the Zealot and Judas 
Thaddaeus. 

derne og børnene i forgrunden, mændene i bag-
grunden. 

Midtskabet måler 177x133 cm, venstre og 
højre sidefløj hhv. 176x66 cm og 176x66,5 cm. 
Midtskabets figurer er udskåret af tre ege-
blokke, venstre sidefløjs af en enkelt, mens der i 
den højre har måttet øges med et smalt stykke. 
Bagklædningen udgøres af brædder, samlet med 
vandrette revler på bagsiden, og i alle skabe ses i 
sidestykkerne to små cirkulære huller, benyttet 
til bærestænger.221 Samtlige figurer har et boret 
hul i hovedet og er hulede i ryggen for at m o d -
virke revnedannelser. Fløjene har været fastgjort 
til midtskabet med de endnu bevarede hængsler, 
og alle tre skabe har i rammernes hulkant en-
kelte endnu bevarede metalrosetter. 

Den usædvanlige, figurrige fremstilling er 
fordelt på tre relieffer. Midtskabet viser Maria 
siddende på en pinakelprydet bænk med pude, 
flankeret af kusinen Elisabeth og moderen 
Anna; bag dem står de respektive ægtemænd. 
Maria har krone, der oprindelig har haft spir 
eller blade, over det udslåede jomfruhår . Kap-
pen er sammenholdt af kæde, fæstnet til roset-
ter, og under kjolen skimtes en komulesko. H u n 
sidder let drejet mod Elisabeth, og begge mødre 
mangler nu deres børn - Jesus og Johannes D ø -
ber - som deres delvis afbrudte hænder har bå-
ret. Elisabeth er iklædt hoved- og hagelin, under 
kjolen ses spidssnudede sko. Anna, der læser i 
en bog, er klædt som Elisabeth. Ægtemændene 
er fra venstre: Zakarias og Josef samt Annas tre 
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Fig. 85. *Sidealtertavle, detalje med apostel (s. 1090). 
Henrik Wichmann fot. 1996. - *Side altarpiece, detail 
with apostle. 

mænd: Joakim, Kleofas og Salomas. Zakarias er 
vist med opkrammet hat, mens Josef bærer j ø -
dehat. I de fremstrakte hænder har han muligvis 
holdt en attribut (tømmervinkel?). Joakim, der 
står bag datteren Maria, er skægløs og bærer 
spidspuldet hovedtøj, mens den skæggede Kleo-
fas er barhovedet. Han synes med sin venstre 
hånd at ville klappe Anna på hovedet ligesom 
Salomas - skægløs og med snabelhat - beskyt-
tende lægger sin højre hånd på hustruens skul-
der.222 Over f igurgruppen har oprindelig været 
en tredelt baldakinarkitektur, delvis fastgjort til 
flersidede træskiver, som sidder fæstnet under 
skabets overside. 

Venstre fløj viser Maria Salome, hendes mand 
Zebedæus og deres to børn: Jacob den ældre og 

Johannes evangelisten. Børnene kan oprindelig 
have haft deres attributter: Jacob stav og mus-
lingeskal, Johannes en kalk. 

Højre fløj viser Annas datter, Maria Kleofas, 
med ægtefællen Alfæus og deres fire børn: Jakob 
den yngre, Josef Justus (Barnabas), Judas Tad-
dæus og Simon Zelotes. 

I begge fløje sidder mødrene på pudedækkede 
bænke, hvis sidestykker oprindelig har båret en 
baldakin svarende til midtskabets. Sidestyk-
kerne har været smykket af en delvis bevaret 
fialearkitektur, omfattende mindst fire konsol-
bårne og baldakinkronede småstatuer, fo rment -
lig apostle, af hvilke kun én med opslået bog er 
delvis intakt (fig. 85); to højeresiddende konsol-
ler har muligvis båret endnu fire småfigurer. 

Tavlen er en af de mange fra tiden o. 1500, der 
viser en fremstilling af den hellige slægt. I Dan-
mark er altertavlen fra Gestelev (Salling hrd. , 
Svendborg amt, nu i Møntergården, Odense) 
og topstykket fra altertavlen i Or te (Båg hrd., 
Odense amt) nogle af de nærmeste ikonografi-
ske paralleller til den hellige slægt, komponeret 
over en dobbeltrække. Imidlertid adskiller Vor 
Frues tavle sig ved, at Anna ikke indtager en 
central placering, men anbringes ved siden af 
Maria på lige fod med Elisabeth.223 Slægtsfrem-
stillingen her adskiller sig også ved at vise Elisa-
beth og Johannes på en meget fremtrædende 
plads; disse anbringes oftest i billedets periferi 
bag ved en af Annas døtre som pendant til Me-
melia, Elisabeths grandniece, med sønnen Ser-
vatius.224 

Den oprindelige kridtgrund og staffering er 
helt gået tabt på nær enkelte rester af rødbrun 
farve på sidestykkerne. 1852, ved indleveringen 
til Oldnordisk Museum (Nationalmuseet), be-
skrives tavlen som »stygt overmalet, reliefferne 
skidengule, bunden blå. På bunden enkelte ste-
der en lille rest mønstret guldgrund«.2 2 5 

Stilistisk synes tavlen ikke at kunne henføres 
til en bestemt værkstedsgruppe, men de under-
sætsige figurer, de stive geometriske mønstre i 
såvel komposit ion som foldekast, genfindes i 
lybske værksteder,226 og hår- og skægbehand-
lingen med proptrækkerkrøller ses hos »Impera-
lissima-mesteren«.227 Om altertavlen er impor-
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teret eller udført i Danmark kan ikke siges med 
sikkerhed. 

I sin nuværende form er tavlen kun f ragmen-
tarisk bevaret. Beskadigelserne omfatter, for-
uden de allerede omtalte mangler, yderligere de-
fekter som afslåede næser, hovedtøjer, etc. Af 
skabenes baldakinarkitektur er som nævnt kun 
rester i behold. Forsvundet er endvidere den 
snitværksdekoration eller de malede indskrifter, 
som formentlig oprindelig udfyldte de lave fod-
felter under figurgrupperne. Fodfelterne er nu 
suppleret ved restaurering. Der er ikke bevaret 
spor af en †predella, ligesom der savnes spor af 

en evt. †kronfrise. En restaurering har fundet 
sted i nyere tid, formentlig efter at tavlen kom 
tilbage til Møntergården, hvor den bl.a. er ble-
vet renset og har fået nye fodfelter.228 

Ifølge Jacob Bircherod 1730, skulle altertav-
len, som da stod i sakristiet, s tamme fra †S. Jør-
gens hospital uden for porten.229 Dette fore-
kommer dog lidet sandsynligt, og formentlig 
har altertavlen altid tilhørt Vor Frue og prydet 
Anna-alteret i nordkapellet (nordre korsarm), 
som nævnes i skinderlaugets vedtægter fra 1493 
(s. 1015). Med sikkerhed er tavlen dog først do-
kumenteret fra 1716, da den stod i sakristiet.95 

Fig. 86. Alterkalk, o. 1325 (s. 1092). Henrik Wichmann fot. 1996. - Chalice, c. 1325. 
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Fig. 87. Alterkalk, bosser (s. 1092). LL fot. 1964. -
Bosses on the chalice. 

Formentlig havde den længe stået her og lige-
som det store sengotiske skab (s. 1115) fristet 
skoledrenge til at skære initialer og årstal. På 
venstre sidefløj ses bl.a. »NIS 1667«, »Hans 
Grönberg 1710« og »P. Waidtlo«. På højre side-
fløjs yderside står over 20 navne og initialer bl.a. 
»Anders Bruun«, »Hans Kierülf«,230 »Petrus 
Berenti« og »Thycho Stribolt«. Tavlen kan føl-
ges i inventarierne f rem til 1852, da Kirkein-
spektionen tilbød den til Oldnordisk Museum 
(Nationalmuseet), som dog kun tøvende m o d -

Fig. 88. Alterkalk, medaljoner på foden (s. 1092). LL 
fot. 1964. - Chalice, medallions on the base. 

tog gaven, da man ikke mente at have plads til 
den i museets små lokaler, og man ikke erin-
drede, at tavlen havde antikvarisk værdi!231 1941 
deponeret i Fyns Stiftsmuseum (nu Møntergår-
den, Odense, inv.nr. 146/1941).232 

†Altertavler. Det middelalderlige højalters ud-
styr kendes ikke, men må i betragtning af kir-
kens dedikation have været en Mariatavle, som 
dog næppe er den bevarede sidealtertavle (se 
ovf.). 

A L T E R S Ø L V 

Kalk (fig. 86), o. 1325, forgyldt, formentlig med 
yngre bæger. Den 21,5 cm høje kalk har syvpas-
formet fod på lodret standkant med gennem-
brudt firpasmønster. Tungerne smykkes af på-
nittede medaljoner med fremstillinger af Kristi 
lidelseshistorie på krydsskraveret bund (fig. 88): 
1) Tilfangetagelsen, 2) Jesus for Kaifas, 3) H u d -
strygningen, 4) Korsbæringen, 5) Korsfæstel-
sen, 6) Gravlæggelsen og 7) Opstandelsen. Skaf-
tet har knop med 7 bosser, hvis kronede Maria-
hoveder (evt. dyder) indrammes af sekspas 
(fig. 87); kun det øvre skaftled med gennem-
brudt firpasmønster er bevaret. Under fodtun-
gerne indridset med skriveskrift: »Vor Frue 
Kirke Odense« samt en ældre indridsning »71 
lod«. 

Det fo rnemme arbejdes mester kendes 
ikke.233 Figurmedaljonernes dramatisk bevæ-
gede stil peger m o d Lybæk, men kalken kan 
være dansk arbejde evt. med anvendelse af im-
porterede støbeforme (matricer), således som 
det formodes for beslægtede svenske og finske 
eksempler.234 De nærmeste danske paralleller 
findes i Undløse og Finderup ( D K Holbæk 377 
og 1169), samt i Strø ( D K Frborg 1494); endvi-
dere i medaljonreliefferne på Hornebogens o m -
slag.235 

Kalken er repareret og forgyldt flere gange. 
Bægeret er således næppe oprindeligt, omend 
det ikke kan dokumenteres, hvornår det evt. er 
udskiftet. 1719 blev kalken repareret sammen 
med disken af guldsmed Jesper Rust, Odense.8 5 

1853 blev begge dele forgyldt af Jacob Gottlieb 
Spöhr, Odense,8 8 og 1869 betaltes samme igen 
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Fig. 89. Disk, o. 1325 (s. 1093). Henrik Wichmann 
fot. 1996. - Paten, c. 1325. 

for forgyldning og polering.88 1895 blev kalken 
repareret, uden at det fremgår, hvori reparatio-
nen bestod. Det er uvist, hvornår den fik sin 
indsats, men 1987 var indsatsen bulet, og da 
man fandt, at den ikke passede til kalken, blev 
der fremstillet en ny i forbindelse med istand-
sættelsen.236 

Den formentlig tilhørende disk (fig. 89), 18,9 
cm i tvm. , har syvpasformet bund, glat fane 
med smal rille yderst og inderst samt indgra-
veret cirkelkors. Disken er tilsyneladende nøje 
tilpasset kalken, hvilket ses af mærker i diskens 
overflade efter passeren, der har været brugt til 
at konstruere den komplicerede pasfigur.237 

†Kalkklæder. 1) O.1664, hvid »lærredshand-
dug«, syet med rød silke og fire »fiødser« (fryn-
ser), skænket af Oluf Mortensen Kierulf og hu-
stru (se †alterduge, s. 1086).85 2) Før 1680, hvid 
lærreds »handdug«, skænket af j o m f r u Ide Skin-
kel.85 3) Før 1692, hvid »handug« med rød silke 
og sølv, skænket af Catarina Sandbierrig (se †al-
terduge s. 1086).85 

Oblatæske (fig. 90), o. 1750, forgyldt, for-
mentlig udført af Hamborgmesteren Isaak 
Grüno, 14,2 cm lang, 10,6 cm bred, 6,4 cm høj. 
Den ovale æskes kanter markeres af bølgelinjer, 
som tilsvarende ses på låget under den godron-
nerede kant. Utydeligt mesterstempel i bunden 

af låget med »IG« og en grif på samme skjold 
(fig. 96a).238 Indgravering med skriveskrift i 
bund af æske og låg »Vor Frue Kirke Odense«. 
Æsken, som vejer 20 lod og 2 qvint, blev købt 
1803 for 14 rdl., 5 mk. og 8½ sk.85 »paa Biskop 
Bloks239 Auction da man tilforn til dette Brug 
benyttede sig af en gl. forslidt Pap Æske«.88 

1853 blev oblatæsken oppudset af guldsmed Ja-
cob Gottlieb Spöhr.88 

†Oblatæsker. Indtil 1803 havde kirken til opbe-
varing af oblater haft en »træbodiche«, en 
»beenesche« og den ovf. omtalte papæske.240 

Sygesæt. Identifikationen af de i inventarierne 
nævnte sygesæt vanskeliggøres af, at vægtangi-
velserne kan variere fra år til år, og vægtfor-
skellen ifølge regnskaberne er ret betydelig.241 

1) (Fig. 91), 1674, bestående af kalk, omstøbt 
af en ældre kalk (se †sygesæt nr. l) og udført af 
Odensemesteren Simon Matthiesen, samt en 
ældre disk og nyere glasflaske. Kalken er 12,9 
cm høj med glat standkant og sekstunget fod-
plade. Det sekssidede skaft har flad midtdelt 
knop, nedre skaftled smykkes ved overgangen 
til foden af tungebort . Nyere glat bæger med 
hældetud. På to af fodens tunger er graveret 
henholdsvis et Jesumonogram og med versaler 
»Vor Frue Kirke Odense«. Under den ene fod-
tunge et urent mestermærke »SM« i monogram 
(fig.96c). 1674 fik Simon Matthiesen (Bøje II, 

Fig. 90. Oblatæske, o. 1750, formentl ig udfør t af 
Hamborgmesteren Isaak Grüno (s. 1093). NE fot. 
1990. - Wafer box, c. 1750, probably made by the Ham-
burg silversmith Isaak Grüno. 
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Fig. 91. Sygesæt nr. 1, 1694, udfør t af Simon Matthie-
sen, Odense (s. 1093). Henrik Wichmann fot. 1995. -
Communion set for the Sick, no. 1, 1694, made by Simon 
Matthiesen, Odense. 

Fig. 92. Sygesæt nr. 1 anbragt i æske, udfør t af Mart i -
nus bogbinder 1705 (s. 1094). Henrik Wichmann fot. 
1995. - Communion set for the Sick, no. 1, in its case. 
Made by Martinus bogbinder, 1705. 

4079-81) betaling for at omsmelte en ældre kalk 
på 18 lod.242 Disken, forgyldt, glat, 8,5 cm i 
tvm. , med graveret cirkelkors på fanen, er m u -
ligvis identisk med disken til et 1664 nævnt sy-
gesæt på 4 lod og 3 kvint (se †sygesæt nr. 1) . Til 
sygesættet hører en lille 14 cm høj glasflaske. 
Tilhørende sort læderetui foret med rubinfarvet 
fløjl og udført 1705 af Martinus bogbinder.8 8 På 
låget aflangt indskriftfelt med guldtryk i anti-
kva: »Vor Frue Kirke i Odense 1705« (fig. 92). 
Uden for feltet er indføjet »*1911*«. Fra 1745 
benyttet sammen med (†)vinflaske, se ndf. 

2) (Fig. 93), 1700'ernes første årtier, udført af 
Odensemesteren Søren Pedersen og bestående af 
kalk og disk samt nyere oblatæske, vinflaske og 
vinbeholder. Den 14 cm høje kalk har cirkulær, 
profileret fod med glat søjleskaft og flad, midt-
delt knop samt glat bæger med hældetud. På 

foden pånittet en støbt, korsfæstet Kristus (uden 
kors) hængende i let bøjede arme og med kors-
lagte fødder. På fodpladen mestermærke, sand-
synligvis for Søren Pedersen (Bøje II, 4101-02). 
På skaftet indgraveret med versaler: »Vor Frue 
Kirke Odense«. Disk, 9,1 cm i tvm. , glat, med 
roset graveret på fanen. Under bunden mester-
mærke for Søren Pedersen (Bøje II, 4100). Regn-
skaberne oplyser ikke, hvornår sygesættet an-
skaffedes til kirken.243 

Oblatæsken er cirkulær, 7,5 cm. i tvm. , med 
graveret blomsterornament med cirkelkors. 
Samtidig med vinbeholderen, som er tilpasset 
kalkens bæger, og hvis låg smykkes af graveret 
blomsterornament, hvori Jesumonogram. Sort 
læderfutteral foret med sort fløjl, herpå med 
gyldne versaler »Vor Frue Kirke Odense«. 

3) Nyere, af pletsølv, bestående af kalk med 
vinbeholder, disk og oblatæske. Den 14,5 cm 
høje kalk har glat standkant og glat kummefo r -
met bæger med cirkelkors og lille hældetud. 
Vinbeholderen, 4,7 cm høj, er glat med riflet 
lågprop. Disken er 9,3 cm i tvm. , glat med gra-

Fig. 93. Sygesæt nr. 2, kalk fra begyndelsen af 1700-
tallet, udfør t af Søren Pedersen, Odense. Nyere vin-
beholder og oblatæske (s. 1094). Henrik Wichmann 
fot. 1995. - Communion set for the Sick, no. 2. Chalice 
from the beginning of the 18th century made by Søren Pe-
dersen, Odense. More recent wine jug and wafer box. 
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Fig. 94. Alterkande, 1853, udfør t af Jacob Gottlieb 
Spöhr, Odense (s. 1095). Henrik Wichmann fot. 
1996. - Wine jug, 1853, made by Jacob Gottlieb Spöhr, 
Odense. 

veret cirkelkors på fanen. Oblatæsken, 5,2 cm i 
tvm. , 3 cm høj, er cylinderformet med cirkel-
kors på låget. Cylinderformet læderetui med 
rødt fløjlsfoer. 

†Sygesæt. 1) I inventarierne 1664 omtales et 
sygesæt, bestående af kalk på 18 lod og disk på 4 
lod og 3 kvint sølv. Kalken blev omsmeltet 1674 
(se sygesæt nr. 1). Disken er muligvis identisk 
med den nuværende i sygesæt nr. 1. 2) 1664 og 
1692 omtales en kalk på 11 lod og en disk på 2 
lod sølv. Disse lader sig ikke senere identifi-
cere.85 

Alterkander. 1) (Fig. 94), 1853, med indvendig 
forgyldning, udført af Odensemesteren Jacob 
Gottlieb Spöhr, 30,4 cm høj. Pæreformet, plis-
seret korpus på rund, profileret fod. Hanken er 
fæstnet med bladornamenter, og det hjertefor-
mede låg, som indrammes af perlestav, har f rø-
kapselformet gæk med bladfæste. Indvendig på 
låget mesterstempel (Bøje II, 4289), guardein-
stempel og købstadsstempel, samme under fod-

pladen; mesterstemplet urent. I bunden indrid-
set med skriveskrift: »Vor Frue Kirke Odense« 
samt »Vegt 82 lod«. Kanden blev 1852-53 »for-
arbejdet« af Jacob Gottlieb Spöhr,244 hvortil blev 
brugt en alterkande på 81 lod, der kan følges 
tilbage til 1664 (se †alterkande). 

2) (Fig. 193), 1847, af tin, 30 cm høj, sortmalet 
med forgyldte kanter og guldkors på korpus. I 
bunden stemplet med versaler: »N.F.S.« for 
kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen, 
Odense, samt en odenselilje.245 Købt for 7 rdl.88 

†Alterkande, før 1664, 81 lod. Kanden blev re-
pareret af guldsmed Harder (Jørgen Pauli Har-
der, j fr . Bøje II, 122) 1786.246 Omsmelte t 1852 (se 
alterkande nr. 1). 

Ske, ca. 1850, med stempel »JS«, formentlig 
for Jacob Gottlieb Spöhr, samt købstadsstem-
pel.247 

(†)Vinflaske, 1745, da guldsmed Jørgen Lund 
fik betaling for en vinflaske på 7 lod.88 Benyttet 
sammen med sygesæt nr. 1. Flasken omtales 
sammen med en dåse, tilsammen med en vægt 
på ialt 7 lod. Dette kunne betyde, at den var 
beregnet til at kunne sættes sammen med en sta-
dig eksisterende rund oblatæske (fig. 95), 3 cm 
høj og 5 cm i tvm. , med skruelåg på den ene 
side og en tap på den anden. Æsken har 2 stem-

Fig. 95. Oblatæske fra (†)vinflaske, 1745, udfør t af 
Jørgen Olufsen Lund, Odense (s. 1095). Henrik 
Wichmann fot. 1996. - Wafer box from (†) wine bottle, 
1745, made by Jørgen Olufsen Lund, Odense. 
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Fig. 96a-c. Mesterstempler. a. Formentlig for Isaak 
Grüno, Hamborg . Detalje af oblatæske, j f r . fig. 90 (s. 
1093). b. For Søren Pedersen, Odense. Detalje af sy-
gesæt (nr. 2), j f r . fig. 93 (s. 1094). c. For Simon Mat t -
hiesen, Odense. Detalje af sygesæt (nr. 1), j f r . fig. 91 
(s. 1093). Henrik Wichmann fot. 1995 og 1996. -
Maker's marks. a. Probably for Isaak Grüno, Hamburg. 
Detail of wafer box, cf. fig. 90. b. For Søren Pedersen, 
Odense. Detail of communion set for the Sick (no. 2), cf. 

fig. 93. c. For Simon Matthiesen, Odense. Detail of com-
munion set for the Sick (no. I), cf. fig. 91. 

pler med »IOL« (Jørgen Olufsen Lund, Bøje II, 
4114) samt to bystempler for Odense, hvilket 
bestyrker formodningen om, at den har hørt 
sammen med flasken.248 Oblatæsken må fo rmo-
des at have udgjort bunden eller låget på sølv-
flasken, som blev omgjor t af guldsmed Harder 
1793, uden at æsken tilsyneladende indgik i o m -
smeltningen.249 Herefter og f rem til 1898 om-
tales et †»bæger« og en †flaske med skrue til at 
stå i bægeret. 

†Vinflasker. 1) Før 1664, af tin, 1747 betegnet 
som ubrugelig. 2) Før 1664, af sølv, 4 lod 2 
kvint, omtales i inventarierne f rem til 1733. En 
»gammel« sølvflaske på 5½ lod blev 1730 gjort 
om af Mads Jespersen (jfr. Bøje II, 117) så den 
vejede 6½ lod.250 3) Før 1664, »en glasflaske at 
hentte vin udi«.251 

A L T E R U D S T Y R O G A L T E R S K R A N K E 

Alterstager. 1) (Fig. 97), o. 1300, af messing. De 
44 cm høje stager har cylinderskaft med midt-
knop og ensdannede, fladt hvælvede fod- og ly-
seskåle, de sidste med én nyere og én ældre lyse-
torn. De tre pånittede fødder er udformet som 
halvt stående, venstredrejede løver.252 Under lø-
vernes fodstykker indskrift med delvis udvisket 
skriveskrift: »Vor Frue Ke(i)rk(e) Odense«. På 
fodskålens kant, ligeledes med skriveskrift: »Vor 
Frue Kirk(e) Odense«. Stagerne har i tidens løb 
undergået mange reparationer, og der har med 

mellemrum især været behov for at fastgøre lø-
verne, således 1669 og 1693.253 1869 fik gørtler 
Sheerbeck betaling for at afslibe og polere sta-
gerne og lodde en løvefod på den ene.88 

2) (Fig. 98), 1784, af sølv, skænket af Maria 
Brandt f. Troner (Tronier), boghandler Peder 
Wilhelm Brandts enke. 53 cm høje. På den enes 
fod to stempler »RM« for Rasmus Rasmussen 
Møller, Odense (Bøje II, 4146) samt gravering 
med skriveskrift på kanten »W 119 lod 3 
quinte«. På den andens fod ét »RM« samt gra-
vering: »W 119 lod og 1 quinte« på kanten. Kan-
neleret cylinderskaft med profileret midtknop. 
Den flade fod har svejfet rifling og profileret 
standkant med tre støtteplader udformet med 
blomsterornamentik. De toleddede lyseskåle er 
udsmykket som foden og har hver en forment -
lig oprindelig lysetorn. På foden graveret med 
skriveskrift: »Disse Stager Er Foræret Til Vor 

Fig. 97. Alterstage nr. 1, o. 1300 (s. 1096). NE fot. 
1989. - Altar candlestick no. I, c. 1300. 
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Frue Kircke her i Odense af Sal: Peder Wilhelm 
Brandt Bogtrycker og Hans Efterladte Hustrue 
Maria Troner Sal: Brandt d 1te Januarj 1784.« 
Rasmus Rasmussen Møller var laugsværge for 
enken ved skiftet efter hendes mand, et skifte, 
der kompliceredes af, at ægteparrets eneste søn 
og arving 1763 var rømmet fra sin læreplads i 
København og ikke var set siden.254 Stagerne 
blev stjålet 1970, men fundet kort efter. Ved ty-
veriet blev to fødder brudt af, og en reparation 
derfor foretaget.255 

Syvarmet lysestage, skænket 1907, af messing. 
På foden graveret med skriveskrift: »Tak til Gud 
og vor Frelser til Ære ved Korsets Fod skal 
denne være«. I bunden indgraveret »S og H 
1907« for de anonyme givere. Opbevares i sa-
kristiet. 

†Alterstager, nogle »små« metalstager (i mod-
sætning til de »store«) nævnes i regnskaberne fra 
1664 frem til 1811.204 

Alterbøger. Christian IV's bibel, udgivet i Kø-
benhavn 1633, folio, i to bind med titelblade, 
samlet i ét »engelsk« bind 1740.256 Påskrift på 
dækbladet. »Denne C 4ti Bibel var tilforne udj 
2de Folianter, men meget forslidt, er derfor af 
mig bekosted dette Bind, den henhører til det 
Inventarium som findes for Sognepræsten til 
Vor Frue Kirke. Testeret Odense d 20. Jan: 
A(nn)o 1740. Salomon von Haven.« På bogstol 
af eg på alterbordet. 

†Alterbøger m.m. I inventarierne omtales et 
skiftende antal bøger, bl.a.: 1-2) 1504 skænkede 
Hans Urne en messebog og et graduale til alteret 
i det af ham funderede sydlige gravkapel.54 3) 
1617, Luthers kommenterede evangelier og 
epistler, »Luthers Postil Mayoris«, udgivet i 
Frankfurt. Omtales fra 1692.85 4) 1748, professor 
Ewalds bibelske konkordans i »fransk bind«.88 

5) 1761, Hofmanns Fundationer »i 2 tomer i 
fransk bind«.88 

Bogstol. 1889 anskaffedes en egetræspult til al-
teret, formentlig identisk med den ibrugvæ-
rende. †Bogstole. Inventarierne omtaler et skif-
tende antal bogstole: 1) 1711 anskaffedes en stor 
bogstol »at Sette paa Kirke Gulfvet«;88 omtalt 
f rem til 1840. I inventariet fra 1811 fremgår det, 
at den var »omdragen« med rødt fløjl og guld-

Fig. 98. Alterstager nr. 2, skænket til kirken 1784 af 
Maria Tronier og udfør t af Rasmus Møller, Odense 
(s. 1096). NE fot. 1989. - Altar candlesticks, no. 2, given 
to the church in 1784 by Maria Tronier, and made by Ras-
mus Møller, Odense. 

galoner.85 2) 1841 anskaffedes en læsepult, der 
omtales f rem til 1898. 3) 1897 anskaffedes en 
ny.207 

Messehagler. 1) 1891, af rødt fløjl med kors af 
guldgaloner. Rødt uldent foer.257 2) 1938, af rød 
silke med guldgaloner, udført af Selskabet for 
Kirkelig Kunst, tegnet af arkitekt Gunnar Biil-
mann-Petersen og syet af frk. Thorold, Birke-
rød.258 3) 1964, af beige silke med indvævede 
stiliserede kors og guldgaloner på siderne og 
midtpå, hvor de danner kors med Kris tusmono-
gram, flankeret af Alfa og Omega. Gult silke-
foer. Udfør t af Dansk Paramenthandel.259 4) 
(Fig. 99a), 1971, af silkebrokade i grøn- og blå-
lige nuancer. På bagsiden latinsk kors med på-
syet kalk. Gulgrønt taftfoer. Fremstillet af Sel-
skabet for Kirkelig Kunst.259 5) (Fig. 99b), 1980, 
af lys cremefarvet thaisilke med påsyet kors. I 
korsskæringen en gul trekant omgivet af solgis-
sel. Lyst foer. Udfør t af Dansk Paramenthan-
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del.205 6) (Fig. 99c) 1994, af mørklilla bomuld 
med indvævede kors i tre lysere lilla nuancer 
samt mintgrøn. Mørklilla taftfoer. Udfør t af 
Turid Uthaug, Haderslev.260 

†Messehagler. 1) Før 1664, af grønt fløjl, o m -
tales i inventarierne f rem til 1796. 1705 fik den 
nyt atlaskfoer og galoner.204 2) 1750, af rødt fløjl 
med guldgaloner. Skænket af sognepræst ved 
Vor Frue, Peder Olufsen Kryssing; omtalt i in-
ventarierne f rem til 1844, hvor den blev solgt.261 

3) 1842, af rødt fløjl med guldgaloner og shir-
tingsfoer. 4) 1909 anskaffedes en ikke nærmere 
beskrevet messehagel.262 

Alterskranke. (Fig. 100-101), 1716, ombygget 
1741, af smedejern med messingknopper. Den 
ældste del, som formentlig skyldes klejnsmed 
Hans Hermandsen, er skænket af købmand Sø-
ren Møller og hustru, mens ombygningen be-
kostedes af sønnerne Jørgen og Hans, af hvilke 
førstnævnte beklædte embedet som kirkeværge 
(jfr. †pulpitur s. 1120 og †muret begravelse nr. 4, 
s. 1171).263 

Den femsidede skrankes ældste del udgøres af 
vestsidens otte fag. De enkelte fag adskilles af 
stave med messingknopper og udfyldes af rund-

jern, som danner parvist modstillede volutter, 
afsluttet af udhamrede blomster. De to midter-
ste fag, som bl.a. fremhæves ved rosetter, påsat 
den fælles lodrette stav, omfatter blomsterpry-
dede rammer med initialer for giverne: Til ven-
stre »SIM« for Søren Jørgensen Møller, til højre 
»MHD« for hustruen Maren Hans Datter. På 
skrankens overkant i andet fag fra syd ses med 
fordybede versaler initialerne »HHS« og årstal-
let »1716«, muligvis mestersignatur for klejn-
smedemester Hans Hermandsen eller Hans 
Hansen (jfr. gitter til Ahlefeldts kapel i S. Knud, 
s. 852 og note 442).264 Udformningen af de otte 
vestfag er nært beslægtet med domkirkens alter-
skranke fra 1694 (s. 569). 

Det er uvist, hvorledes skranken oprindelig 
har været udformet , men 1741 synes den ændret 
til nuværende skikkelse ved tilføjelse af syv fag 
på hver side, inklusive de skråtstillede hjørne-
fag. Fagene, imellem hvilke ses et korsformet 
bladornament med påsat blomst, er komponeret 
omkring en lodret akantusranke, som udflettes i 
modstillede volutter med bladender. Tredje og 
femte fag fra øst adskiller sig ved, at akantus-
ranken afløses af et felt med påsat kronet spejl-

Fig. 99a-c. Messehagler. a. Nr . 4, 1971, fremstillet af Selskabet for Kirkelig Kunst. b. Nr . 5, 1980, fremstillet af 
Dansk Paramenthandel. c. Nr . 6, 1994, udfør t af Turid Uthaug, Haderslev (s. 1097). NE fot. 1995. - Chasubles. 
a. No. 4, 1971, commissioned by the Society of Ecclesiastical Art. b. No. 5, 1980, made by the Danish Vestments 
Manufactory. c. No. 6, 1994, made by Turid Uthaug, Haderslev. 
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Fig. 100a-d. Spej lmonogrammer på alterskrankens udvidelse fra 1741 (s. 1099). a-b. Nordsiden med »JSM« og 
»ECDL«. c-d. Sydsiden med »HSM« og »SCF«. NE fot. 1995. - Double monograms on the extension of the altar 
rail, 1741. a-b. North side with "JSM" and "ECDL". c-d. South side with "HSM" and "SCF". 

monogram, indrammet af korslagte palmegrene 
og bladværk. Monogrammerne , hvis tydning til 
dels er usikker, læses som følger: i nordsidens 
tredje fag fra øst (fig. 100a) »JSM« over »17« for 

Jørgen Sørensen Møller, i femte fag (fig. 100b) 
»ECDL« over »41« for hustruen Elisabeth Chri-
stians Datter Lerche. Sydsidens spejlmono-
grammer er i tredje fag fra vest (fig. 100c) 

Fig. 101. Alterskranke, 1716, muligvis af klejnsmed Hans Hermandsen eller Hans Hansen, med initialerne »SIM« 
og »MHD« (s. 1098). NE fot. 1990. - Altar rail, 1716, with the initials SIM and MHD, possibly by Hans Hermandsen 
or Hans Hansen. 
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Fig. 102. Døbefont , 1620-25 med senere tilføjelser, formentl ig udfør t af Anders Mortensen. Af træ med billed-
huggerarbejde og malerier (s. 1101). NE fot. 1990. - Font, 1620-25 with later additions, probably by Anders Morten-
sen. Wood with carvings and paintings. 

»HSM« over »17« for Hans Sørensen Møller, i 
femte fag (fig. 100d) »SCF« over »41« for hu-
struen, hvis navn imidlertid ikke kendes.265 

På bagsiden er hængsler til hele fem (asym-
metrisk anbragte) låger, (et sæt på sydsiden, ét i 
det sydvestlige skråfag, to sæt på vestsiden med 
lukkekroge og ét på nordsiden) et forhold, der 

kan have sin årsag i ombygningen 1741. Lågerne 
er nu fastgjort, hvilket måske er sket 1885, da 
gitteret blev nedtaget og genopsat i forbindelse 
med flytningen af Claus Bergs altertavle til 
S. Knud og anbringelsen af A. Dorphs tavle.203 

De har i dag ingen praktisk betydning, dels 
fordi skranken ikke går helt op til alterbordet, 



FONT 1101 

dels fordi der 1960 hele vejen rundt opsattes en 
indvendig glashylde til alterbægre. Skranken, 
der står sortmalet med forgyldning på m o n o -
grammer, årstal og diverse ornamenter, har 
knæfald med mørkt rødt uldbetræk (hestedæk-
ken). 

†Alterskranke. 1685 fik Jens Michelsen snedker 
betaling for et firskåret egetræ, 3 alen langt til 
alterbænken, hvor folk falder på knæ. Det gamle 
knæfald var i stykker og i øvrigt af mursten.8 3 

F O N T O G D Å B S U D S T Y R 

Døbefont (fig. 102), 1620-25, af træ, formentlig 
med ændringer senere i 1600'erne ved Anders 
Mortensen. Den 97 cm høje font er formet som 
en sekssidet kalk, hvis fod har konkave sider, 
adskilt af vinger med beslagsværksornamentik. 
Et profileret led markerer overgangen til k u m -
men, hvis konvekse sider adskilles af bruskba-
rokke bøjler med kerubhoveder. Den sekskan-
tede munding (tvm. 67,5 cm) er opbygget som 
en gesims, hvis frise brydes af triglyffer på h jør-
nerne, mens kronlisten er hulkantet. 

Fonten har været tilskrevet Anders Mortensen 
på baggrund af kerubbøjlernes (fig. 104) store 
lighed med de tilsvarende led på prædikestolen 
fra 1639 (s.d.);266 men man har ikke været op-
mærksom på, at Anders Pedersen Perlestikker i 
sin levnedsbeskrivelse (nedskrevet mellem 1618 
og 1629) om den 1616 afdøde degn, Jens Bertel-
sen, fortæller, at denne »ligger begraffvit oppe 
veed korrett vdi Vor Frue kircke i Othense lige 
paa det steed, som den ny funtt nu staar«.267 

Denne oplysning kan forklare modsætningen 
mellem fodens renæssancebeslagværk og k u m -
mens bruskbarokke bøjler. Formentlig har man 
efter prædikestolens opstilling ønsket at tilpasse 
den lidt ældre døbefont til kirkens nye inventar 
- hvadenten dette var motiveret af behov for 
istandsættelse eller blot ønske om en moderni-
sering. En nærmere belysning af disse forhold 
afventer imidlertid en planlagt restaurering. 

Stafferingen, som domineres af grønt og guld 
samt rødbrun marmorer ing på foden, stammer i 
hovedtræk fra 1897, da fonten blev restaureret af 
maler N. M. Aagaard, som malede den med 
»den Farvebelægning, der fra først af var an-

Fig. 103a-e. Malerier på døbefont 
1620-25, j f r . fig. 102 (s. 1102). a. Jesu 
dåb. b. Lader de små børn k o m m e 
til mig. c. Faraos undergang i Det 
røde Hav. d. Faraos datter finder 
Moses. e. Syndfloden. NE fot. 
1989. - Paintings on the font, 
1620-25, cf. fig. 102. a. Baptism of 
Christ. b. Let the little children come 
unto me. c. Pharaoh and his army are 
cast into the Red Sea. d. Pharaoh's 
daughter finds Moses. e. The Flood. 
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Fig. 104. Kerubbøjle. Detalje af døbefont, formentl ig 
tilføjet af Anders Mortensen, jfr . fig. 102 (s. 1101). 
Henrik Wichmann fot. 1996. - Cherub bracket. Detail 
of the font probably added by Anders Mortensen, cf. fig. 
102. 

vendt« og opmalede indskriften i frisen.268 In-
gen af delene svarer dog helt til det oprindelige, 
og omrids af ældre bogstaver anes under de nu-
værende.269 

Kummens seks malerier, som er holdt i bro-
gede farver, er udvalgt som illustrationer til 
evangeliets dåbsbefaling (Mark. 16,16), der står 
med gylden fraktur i frisens felter. Serien ind-
ledes af Omskærelsen (fig. 102) under »Hvo som 
troer«, herefter Jesu dåb (fig. 103a) under »oc 
bliffuer Døbt«, Lader de små børn k o m m e til 
mig (fig. 103b) under »skal vorde Salig«, Faraos 
undergang i Det røde Hav (fig. 103c) under 
»men hvo som«, Faraos datter, som finder M o -
ses i kurven (fig. 103d) under »icke troer skal« 
og endelig Syndfloden (fig. 103e) under »For-
dømmes. Mar:16«. Malerierne, der synes oprin-
delige, er udført af et værksted, der bl.a. har 
benyttet forlæg, som går tilbage til Hendrick 
Goltzius. Det gælder Omskærelsen,2 7 0 mens 
Jesu dåb bygger på et stik af Jan Muller (o. 1590) 
- en anden af de store hollandske manierister.271 

1694-95 slog Erich snedker nogle lister fast.85 

1748 gennemgik fonten pga. brøstfældighed en 
omfattende istandsættelse ved snedker Herman 
Jansen og maler R. Wolff, hvorunder dele blev 
skiftet ud. Foden fik seks nye »krumme fyllin-

ger«, og den ene bøjle med kerub fornyedes, 
mens to keruber fik nye vinger. Fonten blev i 
øvrigt stafferet og forgyldt med ægte guld.88 

1840 blev den hovedrepareret af snedker A. Pe-
tersen og stafferet af Hans Chr. Appelbye;207 

1852 blev den atter malet i forbindelse med kir-
kens store restaurering,95 og 1897 blev den som 
nævnt istandsat ved N. M. Aagaard og 1986 ved 
Mogens Larsen. 

Fonten var først placeret i koret over degnen 
Jens Bertelsens grav, hvis præcise plads dog ikke 
kendes. Den stod i sidste halvdel af 1700'erne i 
søndre korsarm. 1772 blev j o m f r u Charlotte 
Langsted begravet i kirkens gang ved dåben.88 

Der må være tale om gangen langs søndre kors-
arms østvæg, da medlemmer af familien Lang-
sted blev nedsat i Jørgen Jespersens Møllers m u -
rede begravelse i »mandskapellet« under prædi-
kestolen (se s. 1171). På epitafiet over Friderich 
Kühl, †1775, i søndre korsarm (epitafium nr. 5) 
oplyses, at hans begravelse er »lige ud for dette 
epitafium midt i den lille gang mellem daaben 
og døren«.272 På en plan fra 1851 over ligsten i 
gulvene (fig. 158) ses fonten angivet ved korets 
nordside i hjørnet inden for kortrappen. På 
ældre fotografier (fig. 4 og 81) ses den ligeledes 
at stå ved kortrappen, rykket ud m o d korets 
nordvæg. Sin nuværende placering midt for 
kortrappen fik den ved kirkens hovedistandsæt-
telse 1960. 

Fig. 105. Dåbsdue, 1748 (s. 1103). Henrik Wichmann 
fot. 1995. - Baptismal dove, 1748. 
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Fig. 106. Dåbskande, anskaffet 1884, af tin, engelsk 
(s. 1103). NE fot. 1989. - Baptismal ewer of pewter, 
acquired 1884, English origin. 

†Fontelåg. I inventariet 1692 nævnes fontens 
»dekkel« eller »futteral«, hvis ene halvdel var 
borte.85 

Dåhsdue (fig. 105), 1748, af træ. Duen, 23x40 
cm er skåret af Herman Jansen i forbindelse med 
døbefontens istandsættelse. Den blev forgyldt 
med ægte guld »i ringeste orden« og ophængt 
ligesom en lysekrone i en samtidigt fremstillet 
stang.88 Duen, der blev fjernet ved kirkens 
istandsættelse og fontens flytning 1960, opbe-
vares nu i sakristiet. 

Dåbskander. 1) (Fig. 106), 1884(?), af tin, 27,5 
cm høj. Kegleformet legeme med profileret 
standkant og mundingsrand. Hanken er formet 
som en afkvistet gren, og tuden med trefliget 
åbning udgår fra bladkonsol. Lågknoppen er 
prydet med mæanderbort , og på legemet er gra-
veret vedbendranke. Under bunden et stempel 
med versaler: »Patented by Jas Stimpson 1854 
extended for seven years«, endvidere indgraveret 
med versaler: »MF'D & Plated B Reed & Bar-
ton« og »0367«; indridset med skriveskrift: »Vor 
Frue Kirke Odense«. 1884 blev der anskaffet en 

Fig. 107. Dåbskande. 1897, af tin, støbt hos L. Bunt-
zen (s. 1103). Henrik Wichmann fot. 1995. - Baptismal 
ewer of pewter, 1891, cast by L. Buntzen, pewterers. 

dåbskande i tin, som imidlertid ikke senere o m -
tales i regnskaberne. Den er muligvis identisk 
med denne.204 2) (Fig. 107), 1897, af tin, 23 cm 
høj. Keglestubformet legeme, låg med knop 
som et ligearmet kors. Stempel i bunden »L. 
Buntzen« for Lorents Wilhelm Buntzen.273 Købt 
1897 for 20 kr.95 

Dåbsfade. 1) (Fig. 108), o. 1550, tysk, muligvis 
nederlandsk, af messing, stemplet »RS«274 på fa-
nen, tvm. 46,5 cm. I bunden en drevet f rem-
stilling af det habsburgske kejservåben omgivet 
af en nedslidt frakturindskrift , der gentages fire 
gange: »Gott sei mit uns«.275 På fanen ses stem-
plede rosetter og liljer. 1756 måtte Mads gørtler 
lodde dåbsfadet, og 1817 omtales det »hos Klok-
keren anførte Messingbækken, forhen brugt til 
Døbefad, men nu til Sand, naar der bliver kastet 
Jord paa Liig i Kirken«.88 2) (Fig. 109), 1792, af 
sølv, tvm. 42 cm. I bunden tre stempler: mester-
stempel PJ for Peder Jørgensen, Odense (Bøje, 
II, 4186), guardeinmærke PI276 og årstalsmærke 
(17)92.277 I bunden af fadet med graveret kursiv: 
»Givet af Een Synderinde til Guds Ære« og 
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Fig. 108-09. Dåbsfade. 108. O. 1550, af messing, tysk eller nederlandsk (s. 1103). 109. 1792, af sølv, udfør t af 
Peder Jørgensen, Odense. Indskrift i bunden (s. 1103). Henrik Wichmann fot. 1995. - 108. Baptismal dish of brass, 
c. 1550, German or Netherlandish provenance. 109. Baptismal dish of silver, 1192, made by Peder Jørgensen, Odense. 
With inscription underneath. 

»vog 177 lod 3 1/2 Q(uin)t a lodet 3 Mk. 12 Sk. 
og Arbeidslön a Lodet 20 Sk. Er ialt som dette 
Fad har Kostet 148 Rd. 1 Mk. 6 Sk.« Fadet er 
muligvis skænket af bogtrykker Peder Wilhelm 
Brandts enke Maria Tronier, der også forærede 
kirken de to alterstager.278 

K O R B U E K R U C I F I K S O G K O R G I T R E 

Krucifiks. (Fig. 110), 1640, figur af eg, 176 cm 
høj, kors af fyr, 242x160 cm, måske nyere, med 
let skrånende fodstøtte. Krucifikset indgik an-
tagelig oprindelig i en større korbuedekoration 
(se ndf.). 

Kristus er fremstillet som død og hænger med 
udspændte skrånende arme. Hovedet er let dre-
jet og sænket m o d højre skulder, kroppen lod-
ret, de samlede knæ fremskudte og fødderne si-
destillede og fæstnet med hver sin nagle. Det 
smalle hoved, med halvlangt viltert hår og 
skæg, bærer en stor flettet tornekrone med på-
satte torne. Hænderne er sammenkrummet i 
smerte, krop og muskulatur fyldig med detal-
jeret anatomisk gennemarbejdning. Lændeklæ-
det er bundet op af et bælteagtigt bånd skråt om 
hofterne og dækker kun ved en flagrende snip 

Fig. 110. Krucifiks, 1640 (s. 1104). Henrik Wichmann 
fot. 1995. - Crucifix, 1640. 
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ned over venstre lår. Korset er glat og råt, øverst 
med påsat pergamentlignende skriftbånd med 
versaler i let relief: »INRI«. Vedel Simonsen op-
lyser, at krucifikset havde årstallet 1640 og Chri-
stian den IV's »Navneciffer«, antagelig det ndf. 
omtalte rigsvåben.279 

Krucifiksets datering falder sammen med ti-
den for store ændringer i kirkens inventar. Ide 
Skinkels store gave til kirken, Anders Mor ten-
sens prædikestol (s.d.), opsattes 1639, og på 
samme tidspunkt blev døbefonten muligvis m o -
derniseret (s.d.). Det kunne på den baggrund 
være fristende at sætte krucifikset i forbindelse 
med Anders Mortensens værksted, men dette er 
dog næppe korrekt.280 

Siden en istandsættelse 1994 står krucifikset 
med en bemaling fra 1700'erne. Karnationen er 
ret mørk, tornekronen brun som hår og skæg, 
lændeklædet lysegråt, båndet blåt, korset sort 
og skriftbåndet hvidt med forgyldte bogstaver. 
En sekundær hvid overmaling fjernedes ved 
istandsættelsen. 

Figuren hang ifølge Vedel Simonsen »tilforn« 
over en bjælke over indgangen til koret.281 For-
mentlig var krucifikset del af en samtidig †kor-
buedekoration med †korgitter (s.d), svarende til 
flere eksempler, f.eks. den lidt tidligere fra 

Kongsted ( D K Præstø 538) og den noget senere 
fra Øster-Broby (DK Sorø 594). Man må for-
mode, at krucifikset 1806 blev flyttet til døren 
over sakristiet for ikke at tage udsynet til Claus 
Bergs pragtfulde altertavle. 1816 besværede 
prins Christian Frederik (senere Christian VIII) 
sig over, at det danske våben var anbragt ved fo-
den af Kristi kors og anbefalede våbenet flyttet. 
Dette kan sammen med ovennævnte årstal og 
monogram have udgjort en del af †korbuede-
korationen med †korgitteret. Krucifikset hæn-
ger nu på nordvæggen i nordre korsarm. 

†Korgitter, formentligt udført samtidig med 
det bevarede krucifiks (s.d). Omtales enkelte 
gange i regnskaberne mellem 1670 og 1806.282 

De »syv gevundne Syller for Coret« som Mat-
thias Høne (Høhne, Hønne) 1732 fik betaling 
for, var antagelig bestemt for korgitteret.88 1798 
ønskede sognepræsten, Christian Seidelin det 
»Trelleværk«, som adskilte koret fra den brede 
gang fjernet, da det »efter mine Tanker meget 
smager af de forhen catholske Tiider, da kunde 
det vel ønskes, at dette gandske blev nedbrudt 
og casseret, samt i dets Sted paa Kirkens Be-
kostning opført et andet dertil passende, hvortil 
Modellen kunde tages af det Skillerum, som i 
St. Knuds Kirke adskiller Choret fra Kirken (jfr. 

Fig. 111. Udkast til korskranke. Tegning o. 1852, signeret C. A. Møller (s. 1107). Landsarkivet for Fyn. - Proposal 
for chancel screen. Drawing c. 1852, signed C. A. Møller. 
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Fig. 112. Prædikestol, 1639, tilskrevet Anders Mortensen (s. 1107). NE fot. 1989. - Pulpit, 1639, attributed to 
Anders Mortensen. 
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Fig. 113. Fylding fra prædikestol 1639. Relief med 
Noli me tangere (s. 1107). NE fot. 1989. - Panel from 
pulpit, 1639. Relief depicting Noli me tangere. 

kors. Underbaldakinen, muligvis en senere for-
nyelse, afsluttes med en drueklase, som næppe 
heller er oprindelig. 

Himlens gesims prydes forneden af tungebort, 
i hjørnerne adskilt af nedadvendte småspir, for-
oven pærestav med midtstillet roset; hjørnerne 
her markeres med bøjler i gennembrudt arbejde. 
Kun to af de fem putti har redskaberne i behold, 
én martersøjlen og én korset. Topstykkerne af-
sluttes af småspir, og Helligåndsduen er fast-
gjort på himlens underside. 

Den svungne opgang er udført 1842-43 af 
snedker Chr. Hansen, der selv leverede tegnin-
gerne.88 Vangens yderside prydes af balustre, 
som er en gentagelse af orgelpulpiturets (jfr. fig. 
130). Bogstolen, af træ, anskaffet 1889, er udfor-
met som en opslået bibel.95 

Prædikestolens tilskrivning til Anders M o r -
tensen, som havde sin egen stol i kirken (s. 

s. 574), men i saafald maatte dette nye opfø-
rende Skillerum tillige males«.283 1806 omtales 
korgitteret igen med ønsket om, at det blev er-
stattet af et lavere.284 Øjensynlig nøjedes man 
med at fjerne gitteret, og kun krucifikset blev 
skånet. Projekteret korskranke. Ved restaureringen 
1851-52 kom tanken om et nyt lavt korgitter at-
ter f rem og C. A. Møller udførte en tegning 
(fig. 111) med lignende nygotiske motiver som 
stolestaderne; planen blev imidlertid opgivet. 

P R Æ D I K E S T O L 

Prædikestol (fig. 112), 1639 ifølge malet årstal, 
skænket af Jomfru Ide Skinkel og tilskrevet An-
ders Mortensen (se ndf.); opgangen stammer fra 
1842-43.285 

Stolen har fem fag med relieffer af scener fra 
Kristi Liv, der adskilles af hermer, forestillende 
evangelister og apostle omkring Frelseren. Den 
sekssidede himmel prydes mellem topstykkerne 
af putti med lidelsesredskaber. 

Kurvens postament har nedadvendte spir på 
njørnerne og imellem disse hængestykker (fig. 

116), udformet som kartoucher omkring kerub-
hoveder. Hjørnerne af det karnisformede posta-
ment markeres af maskeprydede bøjler, som på 
gesimsen modsvares af bøjler med kerubhove-
der; i friserne herimellem er fæstnet den ugifte 
donators slægtsvåbener på fædrene og mødrene 
side, 16 i alt (fig. 115). Fyldingerne viser føl-
gende relieffer regnet fra opgangen: 1) Lazarus' 
opvækkelse (fig. 114a), 2) Nadveren (fig. 115), 3) 
Korsfæstelsen (fig. 114b), 4) Gravlæggelsen (fig. 
114c) og 5) Noli me tangere (fig. 113). Frem-
stillingerne er skåret efter kobberstik. Således 
bygger Nadveren og Korsfæstelsen på Hendrick 
Goltzius' berømte passionsserie fra 1596-98,286 

mens forlægget for Lazarus' opvækkelse er et 
stik af Jan Muller efter Abraham Bloemaert.287 

De bibelske hermer, der adskiller fyldingerne, 
forestiller regnet fra opgangen: Mattæus, Mar-
kus, Kristus, Lukas, Johannes og Andreas. Kri-
stus er vist som »Salvator mundi« med rigsæble; 
evangelisterne identificeres med deres tegn på 
skaftet, og Andreas bærer sit karakteristiske X-
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Fig. 114a-c. Fyldinger fra prædikestol 1639 (s. 1107). a. Lazarus' opvækkelse. b. Korsfæstelsen. c. Gravlæggelsen. 
NE fot. 1989. - Panels from pulp it, 1639. a. The Raising of Lazarus. b. The Crucifixion, c. The Entombment of Christ. 

1110), bygger på en sammenligning af karakte-
ristiske detaljer (de brede kerubhoveder, vræng-
maskerne og himlens elegant skårne topstykker) 
med tilsvarende enkeltheder i sikre arbejder så-
som altertavlerne i S. Knud (s. 539 f.) og Dalum 
samt prædikestolen i Nyborg . 2 8 5 

Stolen står med staffering fra 1895, udført af 
maler N . M . A a g a a r d , som bl.a. f remdrog de 
mange indskrifter,288 j f r . en sort metalplade på 
indersiden af underbaldakinens hængestykker 
med indskrift i gylden antikva: »Denne Prædi-
kestol er Malet og Forgylt(!) af Malermester 
N. M. Aagaard anno 1895«. På bagsiden af hæn-
gestykkerne ses desuden flere senere håndvær-
kernavne. Stolen blev malet grøn med forgyldte 
fyldingsrelieffer, ligesom der er benyttet guld til 
en række udskårne detaljer. Underbaldakinen og 
baggrunden for frisernes indskrifter er brun- og 
rødmarmoreret . Undersiden af himlen er blå, 
duen hvid, og aneskjoldene står i heraldiske far-
ver. Opgangens balustre er grønne med okse-
blodsfarvet grund. Bogstolen er malet sort på 
undersiden og har med forgyldte versaler »Bib-
lia« på »bogryggen«. 

I friserne på kurvens postament er med gyl-
den fraktur malet en række skriftsteder, som 

knytter sig til reliefferne ovenover. De viser, 
regnet fra opgangen: 1) »Jesus sagde til Martha: 
Din Broder skal opstaa Jeg er Opstandelsen og 
Lifuet Joh. 11.25«. 2) »Saa ofte som I æde af 
dette Brød oc dricke af denne Kalk da forkynder 
Herrens D ø d 1. Cor.11«. 3) »Jeg actede icke at 
Bide noget Iblant Eder uden Jesum Christu[m] 
oc Hannem Korsfested 1. Cor. 22«. 4) »Christus 
var død for vore synder efter Skrifterne oc blef 
Begraffuen oc er Opstanden 1.Cor. 15.4«. 5) »Je-
sus sagde til Marie Magdalene Jeg far op til min 
Fader oc289 til Eders Fader Joh. 20.15«. 

På himlens friser læses tilsvarende, ligeledes 
med gylden fraktur, regnet fra opgangen: 1) 
»Salige ere de som høre Guds O r d oc bevare 
det. Luc.XI Cap. XXVIII.« 2) »Anno 1639 den 
20 Julii haffuer ærlig oc velbyrdig« 3) »Jomfrue 
Jomfrue Ide Schenckel ladet denne Prædicke-
stoel opsette« 4) »Den høieste Gud til Ære hans 
hellige Tieneste til Forfremmelse« 5) »Denne 
christen Kircke til Saligheds Opbyggelse oc 
sine« 6) »Salige Fastres til en hæderlig Ihukom-
melse«. Prædikestolen er således også et mindes-
mærke for Ide Skinkels fastre.290 På himlens un-
derside ses i kanten gyldne græske tegn for Alfa 
og Omega. 
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Prædikestolen er undergået en del forandrin-
ger i tidens løb. 1694-95 slog Erich snedker 
nogle lister på den.85 1737-38 fik Matthias Høne 
betaling for at udføre ny trappe og nyt rækværk 
af eg og fyr, og 1739 udførte han en »ny« dør, 
som imidlertid ikke omtales senere.291 1748 satte 
snedker Arnesen »de smaa billeder« fast, her-
med menes formentlig våbenskjoldene.88 1843 
gennemgik prædikestolen en reparation, hvor 
den blev malet og forgyldt og fik en ny op-
gang.292 1852 gennemgik den endnu engang en 
større reparation, hvor billedhugger Ernlund 
bl.a. skar to »nye drenge« og et ornament med 
knopper. Dette ornament med knopper er m u -
ligvis underbaldakinens drueklase, der ikke sva-
rer til Anders Mortensens øvrige arbejder. Året 
efter blev prædikestolshimlen repareret.293 Ved 
restaurering 1895 blev den ført tilbage til sin 
»oprindelige Skikkelse«.294 

Ved en undersøgelse 1985 har man kunnet 
spore i hvert fald fire lag farver samt forskellige 
delvise bemalinger. Det ældste farvelag har en 
lys rødbrun farve på storfelterne og en mørkere 
brun på ramme og snitværk samt forgyldte bog-
staver på sort bund. Næste lag er domineret af 
grå farve med hvidt på profilled. Stolens op-
rindelige indskrifter er dækket og storfelterne 
forgyldte. Dette farvelag kunne tænkes at 
s tamme fra istandsættelsen 1737-38. På farvela-
get herover er storfelternes relieffer hvidgrå, og 
det meste af den øvrige prædikestol har en 
varm, grågrøn farve med enkelte forgyldte led. 
Våbenfrisen har stået rød på hvid bund. Det er 
denne staffering, der ses på et fotografi, opta-
get mellem 1867 og 1882 (fig. 81), og den stam-
mer formentlig fra den store istandsættelse 
1842-43, hvor maler Appelbye gav overslag på 
malerarbejdet.76 Den omtalte grågrønne farve 
virker nærmest sort på fotografiet og N. M. Aa-
gaard omtaler da også stolen som sortmalet med 
hvide felter.295 Aagaard mente, at han gengav 
prædikestolens oprindelige staffering ved sin 
restaurering 1895, men som det ses af ovenstå-
ende redegørelse, kan dette ikke være helt rig-
tigt. F.eks. synes der ikke i de gamle farvelag at 
have været spor af våbenskjoldenes heraldiske 
farver. 

Fig. 115. Prædikestol, 1639. Detalje visende masker, 
englehoveder og udsnit af våbenskjolde (s. 1107). 
Henrik Wichmann fot. 1996. - Pulpit, 1639. Detail 
showing masks, heads of angels and coats of arms. 

S T O L E S T A D E R , SKABE O G 
P E N G E B E H O L D E R E 

Stolestader (fig. 80, 117), 1852, af fyr. Udfør t ef-
ter C. A. Møllers tegninger fra 1851 af sned-
kerne J. Haugsted, Chr. Hansen, A. Petersen og 
J. C. Barth.296 I skibet er to blokke med hver 21 
stader, hvoraf de to vestligste er lidt kortere end 
de øvrige, i hver korsarm én blok, lukket fortil 
af fyldingspaneler, begge med fem dobbelte sta-
der. Alle gavle har mod gangene ottekantede 
stolper, mens stolperne ind mod væggen i skibet 
er firkantede. Gavle og stolper samt frontpane-
lerne i korsarmene prydes af nygotisk, trepas-
formet ornamentik.2 9 7 I et første forslag (fig. 
118) tegnede C. A. Møller stolene i en mere tra-
ditionel, nygotisk skikkelse med spidsbuede 
gavle, fyldingsdøre og ryglæn og med genbrug 
af det gamle panelværk. Imidlertid bortfaldt dø-
rene »... hvorved en del bekostning vil spares, 

Danmarks Kirker, Odense 71 
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Fig. 116. Prædikestol, 1639, detalje. Kartoucheudfor-
met hængestykke med kerubhoved (s. 1107). Henrik 
Wichmann fot. 1996. - Detail of the pulpit, 1639. Car-
touche-shaped console with cherub head. 

og ... der i stedet anvendes noget på endestyk-
kernes forsiring«.298 Den nuværende udfo rm-
ning ses allerede på de første bevarede grund-
planer (jfr. fig. 73, 74). 1897 ombygget med 
fodbrædder,2 6 2 og 1960 atter renoveret efter 
konstateret ormeangreb. Ved denne sidste lejlig-
hed diskuterede man anskaffelse af nye.299 

Stolene står med en rødbrun/lilla staffering 
fra 1987. De var oprindelig egetræsmalet og fer-
niseret i lighed med en del af det øvrige inven-
tar. 1882 blev egetræsmalingen fornyet,207 men 
dækkedes allerede 1897 af en grøn farve. 1960 
blev stolestaderne malet i gråt og hvidt.300 

†Stolestader. 1) Nævnt første gang 1637.301 Om 
deres beskaffenhed vides blot, at de havde låger, 
var nummererede og for nogles vedkommende 
havde lås og nøgle.85 1672 blev de forsynet med 
navne85 og 1691, 1692 og 1701 blev forskellige 
stole repareret af »Anders Bilthuger«.85 Her er 
muligvis tale om enten billedhugger og snedker 
Anders Hansen eller snedker Anders Mortensen 
(den yngre).302 

Af stolestadebogen fremgår, at der 1637 var 
19 rækker i skibet, tre i søndre korsarm (mands-
kapellet) og ni i nordre korsarm (kvindekapel-
let). Den forreste række i skibet var 1637 forbe-
holdt »kansleren«, og fra 1669 omtales den for-
reste række som Kongens og Dronningens stol. 
De seks forreste stole kostede 1½ rdl. i leje, og 
her havde borgerskabet deres pladser. Herefter 
var der fem rækker forbeholdt bønderne fra 

Egeby (Ejby), Killerup og Korup (Biskorup), 
der havde deres stolestader frit, da de betalte ti-
ende til kirken. De sidste rækker og stolesta-
derne i »kapellerne« kostede 1 rdl. Herudover 
kunne resterende stole fæstes til tjenestepiger, 
fattige kvinder og andre fattigfolk i sognet. Sto-
lestaderne var personlig ejendom, som ikke 
måtte sælges til andre. Hvis man »dølgede« sig i 
et stade for at slippe for udgift , skulle det påtales 
af kirkeværgerne, først i venlighed, men dersom 
det »kand inted frugte« skulle synderen for ret-
ten.301 Den fornemme plads i anden række lige 
efter »kanslerens stol«, havde Claus Mule, hvis 
fædrene og mødrene våben o. 1720 observeredes 
her af Jacob Bircherod.303 Den kendte billedskæ-
rer Anders Mortensen betalte 1654 for en plads 
på femte række til sig selv og på ottende række i 
kvindekapellet til sin hustru. Rækkerne bag 
bønderne syntes ikke særligt attraktive, men en 
Mathies Kock havde plads på sidste række, lige-
som hans hustru Karen fik plads på en stol ved 
muren i kvindekapellet. 

2) 1741 fremstilledes i alt 85 nye stole, 57 til 
skibet, 15 til kvindekapellet og 13 til mandska-
pellet. I forbindelse med opstillingen 1741 fik 
man et nyt stolestadereglement, der nedfælde-
des 1748.88 Stolene blev fordelt således, at den 
øverste stol i den store gang på begge sider, som 
»bar det Navn af Kongens og Dronningens me-
stens har været søgt af uberettigede Personer, alt 
saa er dend ved Kirkens reparation Aar 1741 
kommen til at tilhøre nogle af Sognets de største 
Decimenter (dvs. tiendeydere)«. De næste stole 
(2.-7. række i mandssiden og 2.-8. række i kvin-
desiden) var forbeholdt borgere. Den 5. stol i 
kvindesiden var reserveret præsternes hustruer 
og familie. 8.-12. række i mandssiden tilhørte 
sognets tiendeydere og 9.-13. i kvindesiden de-
res hustruer. 13.-20. stol i mandssiden og 14.-19. 
i kvindesiden var bestemt for borgere og bor-
gerkoner og de sidste rækker for husmænd 
samt decimenternes tjenestefolk. I mandskapel-
let var den øverste stol forbeholdt »catheketen« 
og den 4. stol »ved muren« snedkersvende. De 
øvrige i mandskapellet var til borgere og deres 
hustruer ligesom dem i kvindekapellet, bortset 
fra den 7. og bageste stol, der her var reserveret 
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Fig. 117. Lukket stol og stolestader, 1852, nordre korsarm (s. 1109, 1119). NE fot. 1989. - Gallery and pews, 1852, 
north transept. 

til præstens og kirkeværgens tjenestekvinder. 
Foruden de nævnte stolestader var der 79 »klap-
per«, som lejedes ud til håndværkere og deres 
familier. 1741-stolenes farver fremgår ikke af 
kilderne,304 men 1798 gav maler Dahlin dem en 
perlegrå oliefarve. Samtidig fik dørene malet 
numre i ovale felter.187 1851 blev stolene ned-
taget og materialerne solgt på auktion.88 

Korstole (fig. 119), o. 1500, antagelig udført til 
†Gråbrødre kirke, med senere ændringer og til-
føjelser. Stolene omfatter to rækker med seks 
sæder i hver, opstillet langs hhv. korets nord- og 
sydvæg. 

Begge rækker fremviser spor, der røber, at de 
har været en del af oprindeligt længere stole-
blokke. De fire endegavle er alle afsavet og se-
kundært forsynet med et skråkantet bræt, som 

følger gavlens profil og dækker den oprindelige 
udsavning til sædeopklap; herpå er senere (bort-
set fra nordrækkens østgavl) påsat finérplade. 
De øvrige vanger med udsparinger til klapsæder 
har - ligesom endegavlene - dekoration af små-
søjler på ottekantede baser både under armlæn 
og sæder; ud for sæderne er kubiske led med 
rosetudsmykning i relief. De hængslede klapsæ-
der udviser enkelte spor efter nu forsvundne 
misericordier.305 Armlænene, der er dannet af 
gennemløbende dækplanker med profilløb langs 
den halvrunde forkant over vangerne, er lige-
ledes sekundært afsavet og suppleret eller o m -
dannet i de fire nuværende gavlpartier. Spor ef-
ter en oprindelig overbygning, fæstnet hertil og 
til stolenes bagklædning, lader sig dog vanske-
ligt påvise ud fra den nuværende tilstand og op-

71* 
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Fig. 118. C. A. Møllers ikke benyttede forslag 1851 til stolestader: »Det gamle Panel bruges til Rygverk« (s. 
1109). Landsarkivet for Fyn. - C. A. Møller's proposal (not adopted) 1851 for the pews: "The old panel to be used as the 
back". 

stilling. Rygstødene udgøres af sekundære fyr -
retræsplader med spejlfyldinger, mens bagklæd-
ningerne under sæderne er dannet af glatte ege-
planker (oprindelige?). Over en sekundær as-
bestbeklædning, påsømmet begge rækkers bag-
klædning, anes en (oprindelig?) indridset n u m -
merering med romertal.306 Sekundære fodstyk-
ker med profilled er som rygstødene af fyr.307 Et 
†gulv under begge rækker ses på fotografi fra 
1905 (fig. 4). En †skranke, 1841, 1852 fornyet 
med stolper svarende til stolestadernes, blev 
fjernet 1898 og erstattet af en læsepult, erhvervet 
1897 (s. 1097).308 

Under den nuværende mørkebrune staffering 
anes på vangernes kvartcirkulære udsparinger 
og under nordrækkens ryg en ældre bemaling i 
blågrøn og blegrød, hidrørende fra Ernst Triers 
istandsættelse 1960.309 Under denne er påvist 
yderligere tre farvelag, en mørkebrun egetræs-
ådring, hvorunder en lysegul egetræsstaffering 
samt på rygstød, vanger og armlæn en bemaling 
i to grå nuancer med mørkegrå staffering af pa-
nelværkets rammer og lysegrå fyldinger.310 

Som nævnt ovf. har de to rækker udgjort dele 
af en større helhed. Der er derfor grund til at 
fæste lid til en indberetning, nedskrevet 9. april 
1818.311 Heri er beskrevet †Gråbrødre klosterkir-
kes inventar, der 1806 blev afhændet på auktion, 
deriblandt »fire Rader høj armede Stole, lige 
som de i St. Knuds Kirke; nogle af dem staae i 
Frue Kirke«. 

Omtalen hentyder sandsynligvis til kloster-
kirkens kompleks af korstole, der oprindelig 
omfattede 48 sæder, opdelt i to lange rækker à 15 
sæder (ombøjet i vest ved 14. sæde) og fire min-
dre blokke à hhv. fire og fem sæder. Ifølge be-
retningen, der i øvrigt giver en troværdig rede-
gørelse for klosterkirkens udstyr og senere ned-
rivning, blev en del af disse korstole således er-
hvervet af Vor Frue, ligesom alterbordspladen 
og Claus Bergs altertavle (jfr. s. 520 og 1088).312 

Erhvervelsen har dog tilsyneladende ikke sat sig 
spor i andre kilder. 

De eksisterende korstole kunne være udskilt 
af klosterkirkens længste stolerækker, som var 
placeret langs nord- eller sydvæggen (jfr. s. 720 
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Fig. 119. Middelalderlige korstole, anskaffet fra †Gråbrødre kirke 1806 (s. 1111). NE fot. 1989. - Medieval choir 
stalls, acquired from †Greyfriars' church, 1806. 

med fig. 574).313 De sekundært påsømmede pla-
der på de nuværende endegavle skjuler dog 
eventuelle spor af stolenes oprindelige afslut-
ning mod øst og vest. Den ældre overbygning, 
som endnu sås o. 1760, jfr . fig. 574, kan være 
fjernet ved denne lejlighed, ligesom rygstødenes 
sekundære panelværk og fodlisterne muligvis er 
tilføjet i forbindelse med stolenes nyopstilling. 
Det kan dog ikke udelukkes, at disse ændringer 
er foretaget, endnu mens stolene fandtes i klo-
sterkirken.314 Som nævnt ovf. istandsattes kor-
stolene 1960 og atter 1987.315 Korstolene fra 
†Gråbrødre kirke har antagelig erstattet et antal 
†discipelstole (se ndf.) 

†Skriftestole. 1) 1715 omtales en reparation af 
kapellanen Jens Skaarups skriftestol.88 2) 1730 
omtales en ny skriftestol.88 3-4) 1741 blev der 
udført to »præstestole« ved kordøren.316 1797 
oplyses det, at Ide Skinkels epitafium var opsat i 
koret på væggen oven for kapellanens skrifte-
stol, dvs. at den har været placeret på sydsiden i 
korets hjørne oven på Jørgen Hartvigsens lig-
sten (se s. 1153).317 1773 siges en skriftestol at 

Fig. 120. Stol fra 1907 (s. 1115). Henrik Wichmann 
fot. 1995. - Chair from 1901. 
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Fig. 121. Skab, o. 1530 (s. 1115). NE fot. 1989. - Cupboard, c. 1530. 

have to »Ryslæderstole«, og 1775 omtales fire 
ditto.204 1798 klager præsten Christian Seidelin 
over, at disciplenes stole og opgangen til prædi-
kestolen er betænkt med maling, mens den stol, 
som »...ieg idelig betræder, naar ieg neden for 
mig maae øyne, at de øvrige Borgere og Bor-
gerinders Stole ere malede og min Stoel 
ikke...«.318 1836 oplyses det, at to lukkede stole i 
koret, antagelig skriftestolene, indrettedes til 
brug for korsangerne.8 8 De blev antagelig ned-
revet 1851 sammen med de øvrige stolestader.88 

5) 1861 anskaffes til sakristiet en ny skriftestol, 

der omtales f rem til istandsættelsen 1892.319 

†Degnestol. 1676 omtales en reparation på en 
degnestol i koret.85 

†Discipelstole. 1) Før 1732, da nogle discipel-
stole reparedes.88 2) 1741. De nye stolestader 
(jfr. ovf.) omfattede tillige nogle discipelstole.316 

Stolene siges at stå »udi Coret paa begge sider«. 
1798 blev de malet med perlegrå maling.320 

†Kongestol. se ovf. under †stolestader. 
Kirkebænke. 1884 anskaffedes 14 bænke med 

rygstød og rørfletsæder.95 Ot te af disse, som nu 
står foran stolestaderne, har fået nye træsæder 
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Fig. 122a-b. Skab, o. 1530, detaljer (s. 1115). Henrik Wichmann fot. 1996. - Details cupboard', c. 1530. 

og er malet i samme rødbrune farve. De reste-
rende seks står i den gamle latinskole. Fire af 
disse har endnu de gamle rørsæder. †Kirkebænke. 
I inventarierne omtales et skiftende antal kirke-
bænke. Bænkene nævnes ikke systematisk, lige-
som oplysningerne om deres placering er upræ-
cis. 1) 1730 omtales to bøgebænke og to gamle 
bænke af fyr på orgelværket.88 1747 nævnes kun 
de to bøgebænke og fra 1755 omtales kun én 
bænk.8 8 2) 1884 anskaffedes 10 kirkebænke uden 
ryglæn samtidig med de føromtalte 14 med ryg-
læn.95 3) 1901 anskaffedes endnu fire bænke.95 

Løse stole. 1) 1852-81, 17 i de lukkede stole, 
heraf 14 i bøgetræ med rørfletsæder, drejede for-
ben og buet ryg. Tre af disse har fået fletsæderne 
udskiftet med malede træsæder. Desuden har tre 
stole ryg med tværstøtter. Alle er gråmalede. 
Ifølge regnskaberne 1852-81 anskaffedes flere 
gange bøgestole med rørfletsæder til kirken.321 

På et ældre foto ses nogle af disse stole i kors-
skæringen foran stolestaderne. 2) 1800'ernes 
slutning, lakeret egetræsstol med læderryg og 
sæde, gotiserende udformning. 3) 1907 (fig. 
120), to egetræsstole, i tillempet middelalderstil, 
med ryg- og armlæn; i ryglænet Kris tusmono-
gram. I bunden stempel »HNH/1907«. 4) 1960 
anskaffedes 50 bøgestræsstole med fletsæder. 

Skabe. 1) (Fig. 121), o. 1530, 248x203x60 
cm. Seks låger, to store forneden, en bred i mid-
ten (skænkeklappen) og tre foroven. Skænke-
klappen og de tre låger foroven har foldeværks-
fyldinger, mens lågerne forneden har - antagelig 
sekundære - fyldinger, delt af tværstykke. 
Øverst en nyere gesims med dobbelt tandsnit på 
glat baggrund, der skjuler spor efter en evt. op-
rindelig gesims. Karnisformede, muligvis for-
nyede, fodstøtter. N y e hylder. På nordre side to 
sekundære knager. Lågerne har korsblomstbe-
slag, og foroven er på de to yderste fyldinger 
fæstnet rombeformede beslag med griberinge. 
Tilsvarende beslag, nu uden griberinge, er fæst-
net til de underste lågers tværstykke. Hjertefor-
mede låseblik, som midt på skænkeklappen og 
på de nederste låger er afløst af nyere. På søndre 
vange er fæstnet et kasseret låseblik. Skabet har 
talrige indskårede graffiti (fig. 122a-b), det æld-
ste årstal er 1595. Af navne ses »Berentzsøn«, 
»Mathias Schnch[ ]«, »Petrus Nicolai«, »Olaus 
Matthiæ Thestrup« m.fl . I den ene gavl er skåret 
et hus med »Kaarup« over taget18 og inde i huset 
»Anno 1720«, »MRS« mv. (fig. 122b). Flere ste-
der er der skåret en galge (fig. 122a). Graffitien 
skyldes formentlig skolens disciple, der sang i 
kirken.322 
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Fig. 123. Skab, o. 1530, med sekundær tilføjelse og 
før det blev forsynet med gesims, j f r . fig. 121 (s. 
1116). Fot. fra 1800'ernes slutning i N M . - Cupboard, 
c. 1530, with secondary addition and before being given a 
cornice. 

Den moderne staffering er dodenkoprød med 
tynde blågrønne striber på fyldingslister og ho-
vedgesims. Sølvmalede jernbeslag. Skabets tid-
ligere stafferinger har ikke været undersøgt, 
men det er sandsynligt, at det 1889 blev egetræs-
ådret, da det fik en tilføjelse (se ndf.), muligvis 
før i lighed med stolestaderne (jfr. s. 1110). 

Formentlig fynsk arbejde, beslægtet med kir-
keskabet fra Bjerreby på Tåsinge (nu i NM), 3 2 3 

ligesom man kan finde lignende detaljer i snit-
værk og beslag på mindre skabe i Møntergår-
den, Odense.3 2 4 Det kan have haft topstykke 
med baldakin svarende til skabet fra Bjerreby.325 

I opbygning, ornamentik og beslag minder det 
om skabe fra Ribeegnen, ligesom man finder en 
parallel fra o. 1500 s tammende fra Lüneburg, nu 
i Berlin Kunstgewerbe-Museum. 3 2 6 

Første gang omtalt i regnskaberne 1684, da 

»det store skab« i sakristiet blev flyttet, uden at 
det nævnes hvorfra eller hvorhen.8 3 Selv om det 
først optages i inventarierne fra 1716, må det 
have stået i kirken længe.83 Det fremgår, at ska-
bet benyttedes til kirkens »ornamenter« dvs. 
kirkesølvet. Under kirkens istandsættelse 1852 
frarådede arkitekt C. A. Møller at kassere det 
gamle skab »før man har et bedre«.327 1884 fik 
det en ny fodliste.88 1889 blev der udført et 
»fast« egetræsmalet skab til messehagler,207 for-
mentlig den tilføjelse på ét fag, som fæstnedes til 
skabets sydside og udformedes analogt med re-
sten, samtidig med en reparation og lakering 
(fig. 123).207 Før 1905 forsynede man skabet med 
en enkelt tandsnitgesims.328 Denne løsning på 
manglende skabsplads var enten ikke tilfredsstil-
lende, eller man har fundet tilføjelsen upas-
sende. 1913 blev den f je rne t , og Vilh. Petersen 
tegnede en ny dobbelt tandsnitgesims i stedet 
for den, der var udført til det forlængede 
skab.329 

2) (Fig. 124) 1913, 189x119x56 cm, med fyl-
dingsdør, hvis øverste felter prydes af rosetter. 
På det midterste vandrette rammestykke med 
reliefversaler »Anno.d(omi)ni.1913«. Bred pro-
fileret hovedgesims. Skabet, der er dodenkop-
rødt med blågrønne lister, er udført efter teg-
ning af Vilh. Petersen.330 Benyttes til kirkens 
ældre messehagler. I sakristiet. 

3) 1996, a f fy r , udført af firma Vald. Jørgensen 
og Søn, Odense, malet af Arne Rosenløv Laur-
sen, Odense. Skabet er i udformning og staf-
fering tilpasset skab nr. 1 og 2. To fyldingslåger 
og profileret gesims. Benyttes til kirkens ibrug-
værende messehagler. I sakristiet. 

†Kister 1) 1664-1733 omtales en »kistebænk« 
med to låse for.85 Fra 1716 kaldes den gammel og 
ubrugelig, men 1733 ønsker man at reparere 
den. 2) Fra 1716 nævnes desuden en lysekiste i eg 
som værende gammel og ubrugelig.85 

†Pengeblokke. 1) Før 1665, af træ. 1690 blev tre 
låse brudt op af »tyvagtige personer«, der var 
kommet ind ad vinduet mellem våbenhuset og 
orgelværket. 1701 blev blokken atter brudt op 
og måtte repareres; 1705 tog man konsekvensen 
af overgrebene og fastmurede blokken.8 5 2) 1742 
leverede Jens Sørensen snedker en ny blok.88 
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Denne blok stod i fruentimmerkapellet (nordre 
korsarm) øst for kvindestolene.88 3) 1853 leve-
rede snedker J. Haugsted en egetræspoleret fat-
tigblok. 

Pengebøsser. 1-4) (Fig. 125) 1856 og 1884. Fire 
næsten ens bøsser, hvoraf tre er fra 1856, leveret 
af blikkenslager W. A. Frost, mens en tilsva-
rende stammer fra 1884.207 28,5 cm høj jerncy-
linder med profileret fod, kant og låg af mes-
sing; lås af tin. På den sortmalede cylinder læses 
med hvid fraktur: »Tænk paa den Fattige.« I 
bunden er malet hhv. »1« og »2. 2.«, »3. 3« og 
»4«. Bøsserne står på 63 cm høje ottekantede, 
gråmalede træpiedestaler, hvis sider har fyl-
dingsornamentik svarende til stoleværkets. To 
er anbragt ved døren til tårnrummet , to ved pul-
piturdørene i hhv. nordre og søndre korsarm. 
De tre »stativer« omtales 1860, hvor de blev 

egetræsmalet og ferniseret.88 Det fjerde, uden 
ornamentering, er formentlig anskaffet samtidig 
med den yngste bøsse. 5-8) O.1900(?), fire pen-
gebøsser af blik, cylinderformede med lille hhv. 
stor vulst foroven og forneden. I låget penge-
tragt af messing. På forsiden øskner til hænge-
lås. Sortmalede med indskrift i hvid antikva: 
»Ydre Mission«. To opbevares i sakristiet, og to 
står på et lille bord ved indgangen. 

†Pengebøsser. 1-3) 1747 omtales to rødan-
strøgne pengebøsser og fra 1754 tre ditto med 
hængelåse. Endnu nævnt 1845, men ikke 
1852.207 4) En lille uanstrøgen bøsse af træ med 
beslag, lås og nøgle omtales fra 1747 til 1825, da 
den solgtes.88 

†Klingpunge, 1-4) I regnskaberne nævnes fire 
»tavler«, men ud fra beskrivelsen må der være 
tale om klingpunge, (jfr. S. Knud s. 598). 1678 

Fig. 124. Skab, 1913, udfør t efter tegning af J. Vilh. 
Petersen (s. 1116). Henrik Wichmann fot. 1995. -
Cupboard, 1913, after the design of J. Vilh. Petersen. 

Fig. 125. Pengebøsse, 1856 (s. 1117). NE fot. 1991. -
Offertory box, 1856. 
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fik Rasmus handskemager betaling for at lave 
tre tavlepunge, der var »sønder«, og 1683 m o d -
tog Henrich Rotgitter betaling for en lille 
klokke til at hænge ved kirkens tavle, da den 
gamle var i stykker. 1693 fik kirken endnu en 
klingpung, skænket af byfoged og kirkeskriver 
Lauridtz H ø y og dennes kæreste.85 Den var af 
karmoisinrød »blommet« (dvs. blomstret) fløjl, 
broderet med navn og årstal 1693, med mar-
moreret stang og stor sølvbjælde. Samme år 
blev en af de øvrige tavler repareret. Af inven-
tariet 1716 fremgår det, at den ene er med sølv-
klokke, de tre øvrige med metalklokker, hvoraf 
de to »er nylig gjorte«. 1720 fik Ejler guld-
smed331 betaling for at forsølve tre nye messing-
klokker og en »gammel«.95 Fra 1733 beskrives 
to af klokkerne som værende af messing og to 
forsølvede. Dvs. den i 1716 omtalte »sølv-
klokke« antagelig har været forsølvet mes-
sing.332 1774 har kun den ene klingpung sin 
klokke.85 5) 1756 leveredes en lille håndtavle til 
brug for orgelværket(!).88 

1861 tillod Kirkeministeriet, at ombårne tav-
ler ved gudstjenester afskaffes, hvorefter kling-
pungene glider ud af inventarierne.95 

eg, var oprindelig udstyret med lunette, som 
fjernedes 1865-67. C. A. Møllers udkast (fig. 
127) viser denne detalje, og hvorledes fløjen og 
dens indramning i øvrigt var projekteret. Nu 
afrenset og ferniseret. Korsarmenes døre var an-
bragt i vindfang (jfr. fig. 74), som fjernedes 
1865-67. Nu gråmalede. 5) 1852(?), fladbuet, af 
fyr, ydersiden (jfr. fig. 56) beslået med lister, 
som mødes i spærstik; gråmalet. I tårnet.336 6) 
1866(?), af fyr, udvendigt flammeret og brun-
malet med tredelt buet vindue foroven. Til fyr-
rum under sakristiet. Antagelig udført i forbin-
delse med indretningen af Dewitzernes grav-
krypt til fyrkælder (jfr. bygning s. 1080 og be-
gravelser s. 1167). 7) 1955, af fyr, tofløjet lakeret 
fyldingsdør, efter tegning af Axel Jacobsen (jfr. 
fig. 20). I latinskolens vestgavl. 

Dørfløje. Indvendige. 1) 1852, af fyr, spidsbuet 
med fyldinger, af hvilke den øverste, spidsbu-
ede, har cirkelornament. Gråmalet. Mellem kor 
og sakristi. Et bevaret udkast af C. A. Møller 
(fig. 128) viser en konsolbåret indramning af 
spidsbuen; endvidere at medaljonen i den spids-
buede fylding tænktes prydet med Jesumono-
gram.337 2-6) 1852. Døre i vindfang og tårnrum, 
dobbelte, gotiserende fyldingsdøre, nu gråma-

D Ø R F L Ø J E O G P U L P I T U R E R 

Dørfløje. Udvendige. 1) (Fig. 126a-b) 1741, af eg. 
Den udvendigt f lammerede dør består af fire 
planker, indvendigt sammenholdt af vandrette 
revler. Gråmalet. Ældre stabler og gangjern 
samt skudrigel. Nyere låsetøj og på karmen be-
slag af jern til †stængebomme.3 3 3 Til sakristiet. 
2-4) 1852, dobbelte fløje til tårnet (hovedind-
gangen) og korsarmskapellerne er udført 1852 
som led i hovedrestaureringen af snedkermester 
Chr. Hansen efter C. A. Møllers tegninger.334 

Ydersiderne er beslået med lister, som danner 
spidsbuede felter med trepasformet inddeling, 
svarende til dekorationen af stolestaderne. 1856 
blev de afslebet, egetræsådret og ferniseret.335 

Ved restaureringen 1864-67 ændredes dørenes 
indfatning, mens de forholdsvis nye fløje bibe-
holdtes (jfr. bygning s. 1076f.). Hoveddøren, af 

Fig. 126a-b. Dør, 1741, til sakristi. a. Yderside. b. In-
derside (s. 1118). Henrik Wichmann fot. 1996. - Door, 
1741, into the sacristy. a. From the outside. b. From the 
inside. 
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Fig. 127. Udkast til hoveddørf løje (s. 1118). Usigneret 
tegning o. 1852, formentl ig ved C. A. Møller. Lands-
arkivet for Fyn. - Proposal for the main door. Unsigned 
drawing c. 1852, probably by C. A. Møller. 

lede.337 Døren fra skib til vindfang under orglet 
har tudorbuer og fletværk. Tårnrummet har tre 
døre med glas foroven, indrammet af gotise-
rende bue. 

Adgangsforholdene har siden middelalderen 
undergået flere ændringer, j fr . bygning s. 1045, 
1074. Indtil 1851-52 var skibets oprindelige 
norddør i funkt ion tillige med det tilhørende 
senmiddelalderlige våbenhus, der også gav ad-
gang til nordre korsarm. Tårnets og sydkapel-
lets vestdøre er ikke oprindelige, men forment-
lig indsat i 1600'erne. En ligeledes sekundær 
præstedør i korets sydside blændedes 1741, da 
sakristiets yderdør indsattes. 1827 og 1852 an-

kedes over, at kirkens døre åbnedes indad m o d 
kirken.338 

†Dørfløje. Udvendige. 1) Før 1675, da Claus 
klejnsmed udførte en skodde til den »store« kir-
kedør. 1680 fik Jacob snedker betaling for at 
»forferdige« den vestre kirkedør og dens ramme 
»som var ganske brøstfeldig«, ligesom en ud-
falden stabel blev indmuret og Lauritz smed for-
synede stablen med jern.8 5 2) Før 1726, da det 
var nødvendigt at gøre låsen »til rette« i kirke-
døren ved mandskapellet. Døren har rimeligvis 
siddet i kapellets vestside, j fr . ndf.85 3) Før 1741. 
I henhold til overslag fra 1739 skulle præstedø-
ren, dvs. døråbningen (se ovf. s. 1067) i korets 
sydmur mellem sakristiet og søndre korsarm 
have haft en ny dørfløj, men dette kan ikke be-
kræftes af regnskaberne.316 Det er muligt, at 
man ved denne lejlighed har opgivet den plan-
lagte dør og i stedet tilmuret døråbningen og 
indsat sakristidøren. 4-6) 1741, da kirken fik ud-
skiftet sine »store døre«, nemlig hoveddør, dø-
rene til våbenhus og søndre korsarms vest-
side.316 Der oplyses intet om beskaffenheden af 
de tidligere døre til våbenhus og søndre kors-
arm. 1827 maledes dørene gule.88 7) 1871 fik ho-
veddøren udvendig gitter- eller t remmedørfløj , 
der 1885 blev fornyet og forsynet med tre låse.88 

8) 1860(?), dobbelt fyldingsdør med i alt seks 
fyldinger. I skolens vestgavl (jfr. fig. 24).339 

†Dørfløje. Indvendige. 1741(?). Efter overslag 
fra 1739 skulle kirken have nye døre fra våben-
huset til skibet og nordre korsarm samt fra tårn-
rummet til tårnets trapperum, men det er uvist, 
hvorvidt de udførtes.316 Våbenhusets døre for-
svandt ved dets nedrivning 1852. 

Pulpiturer og lukkede stole. (Fig. 117), 1853. 
Langs vestvæggen i korsarmene står en række 
lukkede stole, i nordre korsarm bestående af tre 
fag, i søndre fire, desuden i begge rækker et 
dobbelt dørfag, der fører til en lille entré, med 
døre, der giver adgang dels til stolenes indre, 
dels til det fri. Forsiden af brystværnet og døre-
nes nedre del prydes af nygotiske fyldingsfriser, 
og tandsnitgesimsen bæres af ottekantede stol-
per. Efter nu forsvunden tegning af bygnings-
inspektør C. A. Møller.88 Ifølge to udaterede 
tegninger (fig. 129) planlagde C. A. Møller op-
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Fig. 128. Udkast til dørfløj mellem kor og sakristi (s. 
1118). Tegning o. 1852, signeret C. A. Møller. Lands-
arkivet for Fyn. - Proposal for door between the chancel 
and sacristy. Drawing c. 1852 signed C. A. Møller. 

rindelig en modernisering af de eksisterende hæ-
vede pulpiturer (se ndf.), som havde udvendig 
opgang. Tegningerne viser planen med afskårne 
hjørner og brystværn prydet af firpasmønster; 
der er ikke gjort rede for evt. søjler til under-
støttelse, ej heller for opgangsforhold. 1867 blev 
der syet gardiner til »pulpiturerne«,88 som op-
rindelig var egetræsådrede, men nu står med en 
staffering fra 1987, mørkegrå med fyldingsfelter 
i grønblå og brun. 

†Pulpiturer og lukkede stole. 1) 1726, opført for 
regimenstsskriver Hans Langsted og hr. Nicolai 
Lønberg efter bevilling. Pulpituret, der ifølge 
senere oplysninger opsattes langs vestvæggen i 
nordre kapel (kvindekapellet) var beregnet til 
otte personer og havde udvendig opgang med 
dør fra våbenhuset.204 Hans Langsted og Nicolai 
Lønberg fandt tilsyneladende ikke lysforholdene 
i pulpituret tilfredsstillende, for 1728 forærede 
de kirken en lysekrone til ophængning i kvinde-
kapellet (se lysekrone nr. 5). Nedrevet 1852.88 2) 
1741(?), opført for brødrene kirkeværge Jørgen 
Møller og købmand Hans Møller på skibets 
nordvæg mellem norddøren og orglet. Omta l t 
første gang i stolestaderegnskabet 1748 og for-

Fig. 129. Forslag til hævet pulpitur i søndre korsarm (s. 1119). Plan o. 1852 ved C. A. Møller. Landsarkivet for 
Fyn. - Proposal for an elevated gallery in the south transept. Plan c. 1852 by C. A. Møller. 
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mentlig udført samtidig med stolestaderne. 
Nedrevet 1852. 3-4) 1741(?). 1748 omtales to 
lukkede stole i mandskapellet den ene »bag ved 
No . 5 i dend mellemste Rad«, tilhørende Erich 
Poulsen og Mogens Faber, og den anden »No. 1 
paa dend Side ved Muuren, som hr. Canceliraad 
Muule med Øvrigheds Frihed af en aaben Stoel 
Aar 1747 lod lukke«.88 Formentlig jævngamle 
med stolestaderne fra 1741. Nedrevet 1852.88 5) 
1781-82 blev der langs vestvæggen i søndre 
korsarm udført et pulpitur med udvendig op-
gang.85 Ved hovedrestaureringen 1851-52 over-
vejedes i første omgang at modernisere det på 
samme ophøjede plads, men i lighed med nord-
kapellets fjernedes det til fordel for den nuvæ-
rende lukkede stol.88 

O R G L E R 

Orgler. 1) Hovedorgel, 1989, med 39 stemmer, 
tre manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius 
& Sønner med genanvendelse af facaden fra 1756 
og en del af piberne fra †orgel nr. 3. 

Hovedværk (manual I) 
Quinta tøn 16' (1923)340 

Principal 8' (1893/1952)341 

Gedakt 8' (1893)342 

Oktav 4' (1893) 
Rørfløjte 4' (1923) 
Quint 2 2/3' (1935)343 

Oktav 2' (1935) 
Mixtur V (1935) 
Trompet 8' (1893) 

Svelleværk (manual II) 
Bordun 16' (1923) 
Principal 8' (1923) 
Fløjte 8' (1989) 
Gamba 8' (1989) 
Celeste 8' (1989) 
Oktav 4' (1923) 
Gedaktfløjte 4' (1893) 
Nasat 2 2/3 ' (1952) 
Fløjte 2' (1893) 
Terts 1 3/5' (delvis 1893)344 

Sivfløjte 1' (1935) 
Mixtur V (1935) 
Fagot 16' (1923) 
Dulcian 8' (1952) 
Clarino 4' (1923) 
Tremulant 

Positiv (manual III) 
Gedakt 8' (1893) 
Principal 4' (1989) 
Kobbelfløjte 4' (1989) 
Oktav 2' (1952)343 

Quint 1 1/3' (1952) 
Cymbel II (1952) 
Regal 8' (1989) 

Pedal 
Subbas 16' (1893) 
Quin t 10 2/3' (1893)345 

Principal 8' (1989) 
Gedakt 8' (1893) 
Oktav 4' (1893) 
Nathorn 2' (1952) 
Mixtur III (1935) 
Basun 16' (1893) 

Klokkespil.346 Manualomfang: C - g ' " . Pedalomfang: 
C - f ' . Kopler: SV-HV, BV-HV, BV-SV, HV-P, SV-P, 
SV 4'-P.347 Generalcrescendo. Afstiller for tunge-
stemmer. Friløb for pedal. 2 registraturer. Setzeran-
læg med 256 kombinationer. Mekanisk traktur. Elek-
trisk registratur. Sløjfevindlader. 

Instrumentet er opbygget i to huse. Det forreste 
hus, i hvis sokkel spillebordet er placeret, giver 
plads til hovedværket (øverst midtfor), positivet 
(under hovedværket) samt en del af pedalvær-
kets stemmer (i siderne); det bagerste hus ru m-
mer svelleværket, flankeret af de resterende pe-
dalstemmer. På vestpulpituret. 

Orgelfacade (fig. 130), fra 1756, bygget af 
Amdi Worm til †orgel nr. 2 og antagelig også 
tegnet af denne. Rammeværk, gesimser og fyl-
dinger er fremstillet af fyr, medens snitværkerne 
er af en blød træsort, muligvis lind. U d f o r m -
ningen afspejler instrumentets oprindelige 
værkopbygning med hovedværket øverst midt-
for, brystværket under dette og pedalværket i 
delt opstilling i siderne. Hovedværkspartiet be-
står af et smalt, polygont centraltårn, der rejser 
sig en smule over orgelhusets topgesims, samt 
to flankerende felter, hvis største piber står nær-
mest midten. Brystværkspartiet har et central-
felt med mitraformet pibeopstilling og to side-
felter, hvis mindste piber står nærmest central-
feltet. Pedalets prospekt udgøres af to store po-
lygone sidetårne. Orgelhusets profilerede fod-
og topgesimser følger tårnenes konvekst knæk-
kede forløb. Foran midttårnets rammestykker 
afskæres topgesimsen med diagonale snit. En 
tilsvarende topgesims findes på midttårnet og 
dettes rammestykker. Skellet mellem hoved-
værk og brystværk markeres af en profileret ge-
sims, der følger midttårnets basis. 

Facaden er rigt udsmykket med billedskærer-
arbejder, udført som gennembrudt rocaille-
værk.348 Orgelhuset har to storvinger, pedaltår-
nene bærer kronede kartoucher med Frederik 
V's og Juliane Maries navnetræk, og alle tårne 
og felter prydes af pibegitre. Midttårnet krones 
af den ældre urskive (jfr. s. 1124), der tidligere 
havde sin plads over †orgel nr. 1; dens omgi-
vende snitværk er samtidigt med facadens øv-
rige prydelser. Urskiven blev på et tidspunkt ta-
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get ud af drift, og i stedet indsattes en †stjernefi-
gur, uden tvivl en drejelig cymbelstjerne, der 
var forbundet med orglets automatiske klokke-
spil.349 På timetallenes plads ses et kransformet 
rocailleornament, skåret o. 1854 efter tegning af 
August Behrends.350 Urskiven, der var sort med 
gyldne romertal og soldekoration, blev for-
mentlig overmalet i forbindelse med omdannel-
sen til bagplade for cymbelstjernen. På gesimsen 
under brystværket (fig. 131) læses inskriptionen 
med gylden skrift - dels fraktur, dels versaler: 
»AMDIE W O R M . Kongl: Mayts PRIVIL: O R -
GEL Bygger. 1756. «351 Træværket har oprinde-
lig været blåmalet med gråmarmorerede gesim-
ser; udskæringerne var forgyldte med lysegrå 
partier. Ved kirkerestaureringen 1852 blev or-
gelfacaden, i lighed med en del af det øvrige 
kirkeinventar, egetræsmalet og ferniseret af 
H. Chr. Appelbye.352 Samtidig blev udskærin-
gerne og gesimserne forgyldt, og kartoucherne 
med de kongelige navnetræk fik blå bund.3 5 3 

Maler Aagaard foretog 1893 eller 1894 en afrens-
ning af orglets træværk for at få fastslået den 
originale farveholdning, hvorefter han malede 
og forgyldte facaden.203 Denne bemaling, der 
bibeholdtes til 1989, bestod i blåt rammeværk, 
lysegrå gesimser og frisepartier med blåhvid 
marmorer ing på mørkeblå bund; vinger og øv-
rige snitværker var dekoreret med slagmetal og 
guldbronze og overtrukket med brun lasur-
farve.354 Ved facaderestaureringen 1989 har man 
tilstræbt en bemaling og farveholdning, der lig-
ger den oprindelige nær, men frisepartiernes 
marmorer ing er ikke genskabt, og bortset fra 
inskriptionsfrisen over spillebordet er det ældste 
farvelag ikke fremdraget.3 5 5 

Facaden havde oprindelig klingende piber fra 
de to 8 fods principalstemmer;356 dog var pi-
berne i brystværkets felter antagelig s tumme. 
De nuværende prospektpiber er indsat af Fre-
derik Nielsen 1893; 22 af disse klinger i hoved-
værkets Principal 8', de øvrige er dels attrapper, 
dels tidligere klingende piber. Af det oprindelige 
orgelhus er intet bevaret.357 

I orgelhusets sokkel, under pedaltårnene, er 
indsat to malerier, henholdsvis 63x58 cm (syd) 
og 62,5x57 cm (nord), udført i olie på træ. Det 

søndre (fig. 132) viser kong David med himmel-
vendt blik, knælende på en pude med harpen 
ved sin side på tavlegulvet. Kongen er vist i en 
arkitekturkulisse med udblik til to bygninger og 
et vandbassin. På et bord bag ham ligger kro-
nen, og under denne anes en opslået bog, an-
tagelig med rem og nøgle. Foroven to bånd med 
frakturindskrift: »See, om ieg er Paa onde Veye 
og leed mig Paa evige Veye. Ps: 139. v 24.« og 
»Herre. Frels min Siæl fra løgnagtige munde, og 
fra de falcke[!] Tunger. Ps: 120. v 2.« Længere 
nede, i en åbning i skyerne: »Hvad kand den 
Falske Tunge giøre dig! og hvad kand hun ud-
rette. Ps. 120. v 3.« Farveholdningen er generelt 
lys, kongens kappe mørkerød, tavlegulvet sort/ 
hvidt, bordets tæppe hvidblåt og arkitekturku-
lissens forhæng lysegrønt med guldgaloner. 

Det nordre maleri (fig. 133) viser ni, muligvis 
ti engle i skyer, to med musikinstrumenter: lyre 
og lut. En basun synes at have tilhørt en nu for-
svunden englefigur. Englene ses i en lyskrans 
omkring en trekant med stråleglans hvorpå læ-
ses »Hellig. Hellig. Hellig«. Øverst et skrift-
bånd, ligeledes med fraktur: »Det er ubigribe-
lig[!] hvorledes hand Regierer.« Tonen i billedet 
er meget lys, med hvide/gyldne og lysegrå 
skyer på lys blå himmel. 

Malerierne, der synes at være ældre end Amdi 
Worms facade og muligvis er genanvendt fra et 
ældre †orgelpulpitur,358 blev overmalet i 1852, 
da orgelfacaden fik egetræsfarve, men trukket 
f rem igen af N. A. Aagaard ved istandsættelsen i 
1894. 1989 restaureredes de ved konservator Jens 
Johansen. 

2) Kororgel, med fire stemmer, bygget 1989 
af P. Bruhn & Søn, Årslev, til Odense Universi-
tetshospitals kirkesal. Anskaffet 1994. Transpor-
tabelt 'kisteorgel' af standardtype. Disposition: 
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 1 1/3' 
(fra c'); svelle. Klaviaturomfang: C - g ' " . Blåma-
let. 

†Orgler.359 1) Af ukendt herkomst, omtalt 
1664.360 Repareret 1669 af Søren orgelbygger,361 

1680 af Abraham Nielsen Svane,362 1691 og 1694 
af Jens Sørensen Bøgh, Nakskov,3 6 3 og 1715 el-
ler 1716 af Hans Goldapfel, Marslev.364 I for-
bindelse med en reparation 1731 ved Christian 
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Fig. 130. Orgel, bygget 1989 af Th. Frobenius & Sønner. Orgelfacaden er udfør t 1756 til Amdi Worms †orgel (s. 
1121, 1124). Henrik Wichmann fot. 1996. - Organ, built by Th. Frobenius & Sons in 1989. The organ case was made in 
1756 for Amdi Worm's †organ. 
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Abrahamsen Svane anføres det, at orglet har ét 
manual med otte stemmer, heriblandt en t rom-
pet, at principalstemmen har klingende piber i 
facaden, og at klaviaturet er belagt med træ;365 

samme år anskaffedes en trappe, som organisten 
kunne stå på, når han udfør te stemningsarbejde. 
Orglet og det tilhørende pulpitur blev overtaget 
for 50 rdl. af Amdi Worm, der annoncerede in-
strumentet til salg 17. marts 1755: »Eftersom jeg 
skal bygge et nyt Orgelværk i Vor Frue Kirke 
her i Odensee, og jeg har taget det gamle i ac-
corden, som bestaaer af følgende stemmer, 
nemlig: 

1.) Gedact 8 fod, 
2.) Principal 4 fod, 
3.) Grobzimbel 1 og en halv fod, 
4.) RausQvint 3 fod, 
5.) Octava 2 fod, 
6.) Super Octav 1 fod, 
7.) Discant=Qvint 1 og en halv fod, 
8.) Trommet 8 fod, 

og 3 Wind=Bælger, hvilket Orgelværk uden 
Pulpitur (jeg Kongel. privilegeret[!] Orgel= 
Bygger Amdiam[!] Worm, boende på Sorte-
brødre Kirkegaard) haver i sinde at stille til of-
fentlig auction i Kiøbmanden Sr. Jens Nissens 
iboende gaard ved Kaarsgaden d. 30 April. Og 
skulle der forinden findes liebhaver dertil, ville 
de behage at accordere med mig om kiøbet her i 
Odensee, kand de faae det for billigste kiøb.«366 

På pulpitur i vest. †Orgelfacaden stafferedes 1680 
af Johan Zachariassen Getreuer.367 I hvert fald 
siden 1711 kronedes orglet af en urskive, hvis 
visere, ligesom det tilhørende slagværk, var for-
bundet med tårnuret. Denne skive indgår i den 
nuværende orgelfacade (jfr. s. 1121 og 1124). 

2) 1756, med hovedværk, brystværk og pedal 
samt fem bælge; bygget af Amdi Worm, Eng-
um, for en pris af 1.000 rdl.368 Worm førte til-
syn med orglet til sin død 1791, og herefter 
overgik vedligeholdelsen til hans tidligere elev, 
Hans Friedrich Oppenhagen, Rudkøbing, der 
foretog reparationer 1791-92369 og 1798-99.95 

Orgelbyggeren havde åbenbart et problematisk 
forhold til organisten Søren Tange, der klagede 
over hans arbejde, og 1802 erklærede Oppen-

hagen, at han ikke ville have noget med orglet i 
Vor Frue at gøre, så længe Tange var kirkens 
organist.76 Herefter blev tilsynet overtaget af 
Jürgen Hinrichsen Angel, Flensborg, der fore-
tog reparationer 1802-03 og 1805-06.85 Organist 
og urmager Nicolai Fischer overtog efter sin an-
sættelse som kirkens organist (1806 eller tidli-
gere) tilsynet med såvel orglet som tårnuret.370 

Han reparerede orglet 1808-09, i hvilken anled-
ning prospektpiberne beklædtes med bladsølv af 
maleren N.Jacobsen, og 1814, hvor der blev fo-
retaget arbejder ved klaviaturets træbelægning, 
prospektpiberne, de indvendige piber, venti-
lerne, vindposerne371 samt bælgene.372 Fra mid-
ten af 1830'erne og resten af orglets funktions-
periode blev tilsyn, reparationer og ombygnin-
ger varetaget af orgelbyggerne P. U. F. og J. A. 
Demant samt af disses efterfølger, Frederik 
Nielsen. I P. U. F. Demants reparationsoverslag 
1834 findes den ældste kendte optegnelse af org-
lets disposition (22 stemmer, to manualer og pe-
dal):373 

Pedal 
Principal 8 Fod 
Subbas 16 Fod 
Octav 4 Fod 
Rør -Qvin t 2 Fag 
Mixtur 4 Fag 
Posaune 16 Fod 
Trompet 8 Fod 

Manual 
Principal 8 Fod374 

Qvintadena 16 Fod 
Gedact 8 Fod 
Octav 4 Fod 
Qvinte 3 Fod 
Octav 2 Fod 
Siflöte 1 Fod 
Mixtur 3 Fag 
Voxhuman 8 Fod Discant375 

Trompet 8 Fod 

Brystværk 
Gedact 8 Fod 
Flöite 4 Fod 
Octav 2 Fod 
Sedecima 1 1/2 Fod376 

Zimbel 3 Fag 

Zimbelstjerne. Tremulant. Manualomfang: C, D, E, 
F - c" ' eller d" ' ; pedalomfang: C, D, E - e'.377 Manu-
alkoppel. Tre vindlader. Fem bælge. Klingende og 
s tumme prospektpiber.3 7 8 

1836 udførte P. U. F. Demant en restaurering og 
ombygning, resulterende i følgende disposi-
tion:379 
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Manual 
Principal 8 Fod (1836) 
Bordun 16 Fod 
Gedact 8 Fod 
Octav 4 Fod 
Qvinte 3 Fod 
Octav 2 Fod 
Octav 1 Fod 
Mixtur 4 Fag380 

Tertian 2 Fag (1836) 
Trompet 8 Fod 

Brystværk 
Gedact 8 Fod 
Flöite 4 Fod 
Octav 2 Fod 
Sedecima 1 1/2 Fod 
Zimbel 3 Fag 

Denne ombygning, der kostede 500 rbdl. sølv, 
forbedrede ganske vist orglets tilstand, men var 
ikke gennemgribende nok til at gøre det blot 
nogenlunde tidssvarende. 1852 foretog P. U. F. 
Demant derfor, i forbindelse med den store kir-
kerestaurering, endnu en ombygning, der bl.a. 
indebar en tilføjelse af tonerne Cs og Ds i peda-
let samt en omdannelse og flytning af det tid-
ligere brystværk, der blev udstyret med dybere, 
mere pladskrævende stemmer og opstilledes i en 
svellekasse i tårnbuen bag det gamle orgelhus. 
Orglet havde herefter kun 20 stemmer, men 
takket være en udskiftning af lyse overtoneregi-
stre med dybereklingende karakterstemmer 
(Corno di Bassetto, Viola di Gamba og Fug-
gara) samt svelle-anordningen, der muliggjorde 
en ekspressiv regulering af lydstyrken, var den 
musikalske virkning nu i bedre overensstem-
melse med tidens kirkemusikalske idealer:381 

Hovedmanual 
Principal 8 Fod (1836) 
Bordun 16 Fod 
Corno di Bassetto 8 Fod382 (1852) 
Gedact 8 Fod 
Octav 4 Fod 
Qvinte 3 Fod 
Octav 2 Fod 
Mixtur 4 Fach 
Trompet 8 Fod 

Undermanual Pedal 
Viola di Gamba 8 Fod (1852) Principal 8 Fod (1836) 
Gedact 8 Fod Subbas 16 Fod 
Fuggara 4 Fod (1852) Gedactbas 8 Fod (1852) 
Flöite 4 Fod Octav 4 Fod 
Octav 2 Fod Posaun 16 Fod 
Svelle Trompet 8 Fod 

Trods denne modernisering blev der stadig kla-
get over instrumentet, og 1857 gennemførte 
Demant & Søn, Odense, endnu en reparation, 
kombineret med tilbygning af et koppel fra ho-
vedmanualet til pedalet og udskiftning af en del 
piber. Vindladerne blev delvist omdannede, og 
pedalklaviaturet fornyedes. Hovedmanualets 
Trompet 8 Fod383 og pedalets Posaun 16 Fod fik 
helt nye piber, i hovedmanualets Principal 8 Fod 
og Corno di Bassetto 8 Fod udskiftedes i alt 10 
gamle træpiber med nye af metal, og 10 træpiber 
i undermanualets Gedakt 8 Fod fornyedes lige-
ledes. Bælgene blev repareret, en stødbælg til-
byggedes for at tilvejebringe en roligere vind-
forsyning, og endelig blev hele spillemekanik-
ken gennemgået med det formål at dæmpe ge-
nerende raslelyde.384 1873, 1875 og 1877 foretog 
J. A. Demant , Århus, forskellige arbejder ved 
orglet, heriblandt udskiftning af ubrugelige pi-
ber og indbygning af fire nye bælge, der senere 
skulle kunne genanvendes i et nyt instrument. 
Det blev overvejet at ændre tonehøjden fra den 
høje kortone til den normale, tre halvtoner dy-
bere kammertone, men dette komplicerede ind-

Fig. 131. Inskription på orgelfacaden (s. 1022). Henrik 
Wichmann fot. 1996. - Inscription on the organ case. 

Pedal 
Principal 8 Fod (1836) 
Subbas 16 Fod 
Octav 4 Fod 
Nachthorn 2 Fod (1836) 
Qvintadena 4 Fod (1836) 
Posaune 16 Fod 
Trompet 8 Fod 

Danmarks Kirker, Odense 72 
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1911 gennemførte I. Starup, København, en o m -
intonering, rensning og modernisering af in-
strumentet. Stemmeantallet ændredes ikke, men 
på bekostning af overtoneregistrene Cornet og 
Valdfløite388 indsattes to dybtklingende roman-
tiske karakterstemmer: den overblæsende Flauto 
armonioso og den svævende Voce celeste;389 

endvidere omflyttedes nogle af de eksisterende 
piber, et klokkespil tilbyggedes, og for at afbøde 
savnet af overtoner efter cornettens fjernelse 
indsattes et oktavkoppel i manual I.390 Som et 
forsøg på at forbedre funktionen i manualkoplet 
II—I blev den sidste etape af trakturforbindelsen 
til manual II's vindlader ombygget til pneuma-
tisk funktion. 

Fig. 132. David. Maleri på orgelfacade (s. 1122) NE 
fot. 1989. - David. Painting on the organ case. 

greb blev frarådet af Demant , der anså det for 
mere fornuft igt at bygge et nyt instrument med 
genanvendelse af »det smukke gamle Orgel-
huus« og øvrige brugbare dele.293 På vestpulpi-
turet, med spillebord midtfor i soklen. Orgelfa-
caden, der er genanvendt i kirkens nuværende 
orgel, findes beskrevet ovenfor. 

3) 1893, med 20 stemmer, to manualer og pedal, 
bygget af Frederik Nielsen, Århus, med genan-
vendelse af facade, orgelhus og bælge fra †orgel 
nr. 2.385 

Manual I Manual II Pedal 
Bordun 16' Violin Principal 8' Subbas 16' 
Principal 8' Gedakt 8' Octavbas 8' 
Hohlfløite 8' Salicional 8' Gedakt 8' 
Gamba 8' Fløite 4' Violoncel 8' 
Octav 4' Valdfløite 2' Octav 4' 
Fugara 4' Svelle386 Bassun 16' 
Octav 2' 
Cornet I-III 
Trompet 8' 

Manualomfang: C - f ' " , pedalomfang: C-d ' . Koppel: 
II—I. Indstilbart kollektiv for manual I. Kollektivt ind-
føringstrin for pedalets principalstemmer.3 8 7 Meka-
nisk aktion, mekanisk-pneumatiske manualvindla-
der, mekanisk pedalvindlade. 

Manual I Pedal 
Bordun 16' Subbas 16' 
Principal 8' Principal 8' 
Hohlfløite 8' Gedakt 8' 
Flauto armonioso 8' (1911) Violoncel 8 
Gamba 8' Octav 4' 
Octav 4' Basun 16' 
Salicional 4' 
Octav 2' 
Trompet 8' 

Manual II 
Violin Principal 8' 
Gedakt 8' 
Viola di gamba 8' 
Voce celeste 8' (1911) 
Fløite 4' 
Svelle391 

Klokkespil. Manualomfang: C - f ' " , pedalomfang: 
C-d ' . Kopler: I 4'-I, II—I. Indstilbart kollektiv for ma-
nual I. Kollektivt indføringstrin for pedalets princi-
palstemmer.3 9 2 Mekanisk aktion (trakturen til manual 
II delvist pneumatiseret), mekanisk-pneumatiske ma-
nualvindlader, mekanisk pedalvindlade. 

I 1915 blev den dynamiske organist Niels Ot to 
Raasted ansat ved kirken. Han var på mange 
måder glad for orglet, men med sine kun 20 
stemmer levede det ikke op til hans musikalske 
ambitioner; endvidere mente han, det havde væ-
ret en fatal fejltagelse, da man 1911 f jernede den 
glansfulde Cornet fra hovedmanualet.3 9 3 Raa-
steds kritik førte i første omgang til en mindre 
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udvidelse, foretaget 1917 af I. Starup. I pedalet 
tilføjedes det markante basregister Violone 16', 
og manual II, der hidtil havde haft karakter af 
afdæmpet præludereværk, fik større selvstæn-
dighed ved tilbygning af solostemmen Klarinet 
8' samt genindsættelse af de to overtoneregistre, 
der 1911 var udtaget af orglet: Waldflöte 2' og 
Cornet I—III. Den pladskrævende Violone måtte 
anbringes på bælgværkets plads i tårnrummet 
bag orglet, og det blev derfor nødvendigt at 
flytte bælgene; endvidere blev træbeklædningen 
mellem orgelpulpitur og tårnrum taget ned.394 

1916 etablerede A. C. Zachariasen, Århus, elek-
trisk drift af bælgene.395 

På Raasteds foranledning blev orglet 1923 
gennemgribende ombygget og udvidet efter ti-
dens mest avancerede principper.396 Arbejdet 
udførtes af Th. Frobenius & Co. , København, 
og resulterede i følgende disposition (34 stem-
mer og to transmissioner, to manualer og pe-
dal):397 

Manual I 
Bordun 16' (1893) 
Principal 8' (1893) 
Dolce 8' (1923) 
Quinta tøn 8' (1923) 
Flute harmonique 8' (1911) 
Viola 8' (1893) 
Oktav 4' (1893) 
Rørfløjte 4' (1923) 
Oktavin 2' (1893) 
Mixtur IV (1923) 
Trompet 8' (1893) 

Manual II 
Bordone d 'amore 16' (1923) 
Violinprincipal 8' (1893) 
Horn 8' (1923) 
Hulfløj te 8' (1893) 
Bordone 8' (1893) 
Gamba 8' (1893) 
Voix celeste 8' (1911) 
Praestant 4' (1923) 
Fløjte 4' (1893) 
Salicional 4' (1893) 
Flautino 2' (1893) 
Cornet 3 fag (1893) 
Fagot 16' (1923) 
Klarinet 8' (1917) 
Clarino 4' (1923) 
Svelle 

Pedal 
Subbas 16' (1893) 
Violon 16' (1917) 
*Echobas 16' 
Quintbas 10 2/3' (1923) 
Basfløjte 8' (1893) 
Gedaktbas 8' (1893) 
Violoncel 8' (1893) 
Choralbas 4' (1893) 
Basun 16' (1893) 
*Trombetta 4' 

Fig. 133. Musicerende engle. Maleri på orgelfacade (s. 
1122). NE fot. 1989. - Angels making music. Painting on 
the organ case. 

De med * mærkede s temmer var transmissioner fra 
manual II. Klokkespil. Manualomfang: C - g " ' Pedal-
omfang: C - f ' . De fleste af registrene i manual II var 
udbygget med en ekstra diskantoktav af hensyn til 
oktavkoplet II 4'-I.398 Kopler: I 4-1 , II-I, II 16-1, II 
4'-I, I-P, II-P. To frikombinationer. Kollektiver: For-
tissimo, tutti, pedaltutti. Afstillere for hovedregistre-
ring og rørværk. Friløbskoppel for pedal. General-
crescendo. Pneumatisk aktion, keglevindlader; i ma-
nual I bibeholdtes vindladen fra 1893, ombygget til 
rent pneumatisk funktion.3 9 9 

Manualværk I placeredes i orgelhusets forreste 
del, og bag dette stod, i gulvplan, pedalværket 
og manualværk II side om side. Et nyt, fritstå-
ende spillebord opstilledes nord for orglet, med 
nordvendt klaviatur. Den genanvendte hoved-
værksvindlade fra 1893 viste sig hurtigt at volde 
problemer, og Frobenius indsatte derfor en ny 
1928.400 

Ombygningen 1923 repræsenterede den elsas-
siske orgelreforms ideer, således som især Al-
bert Schweitzer havde formuleret dem. N. O. 
Raasted havde lært disse tanker at kende under 
sine studieår i Tyskland og var selv med til at 
udbrede dem i Danmark.4 0 1 Den elsassiske re-
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formbevægelse, der søgte at skabe en universel, 
tidløs orgeltype ved at kombinere klanglige og 
håndværksmæssige træk fra det 18. og 19. år-
hundredes orgelbygningstraditioner, skulle få år 
senere møde stærk modstand fra den konkurre-
rende, rent barokorienterede 'orgelbevægelse'. 
Raasteds efterfølger, Kai Senstius, var tilhænger 
af Orgelbevægelsen og ønskede instrumentet 
ombygget på ny; i 1935, da orgelbyggerne alli-
gevel skulle foretage en rensning, benyttede 
man derfor lejligheden til at udskifte nogle 
store, romantisk prægede stemmer med små, 
lyst klingende barokregistre. Efter denne o m -
disponering, der udførtes af Frobenius, havde 
orglet følgende stemmesammensætning:4 0 2 

ring og omintonering4 0 4 1952, hvor praktisk ta-
get alle romantiske karakterstemmer blev ud-
renset, og hvor klangen i de bevarede stemmer 
blev gjort lysere og klarere:405 

Manual I 
Principale 8' (1893/1952)341 

Dolce 8' (1923) 
Gedakt 8' (1893/1952)406 

Quinta tøn 8' (1923) 
Octav 4' (1893) 
Rørfløjte 4' (1923) 
Quinta 2 2/3' (1935)343 

Octavin 2' (1935) 
Mixtur 5 fag (1935) 
Cymbel II (1952) 
Trompet 8' (1893) 

Pedal 
Subbas 16' (1893) 
*Gedaktbas 16' 
Violon 16' (1917) 
Basfløjte 8' (1893) 
Gedakt 8' (1893) 
Choralbas 4' (1893) 
Nathorn 2' (1952) 
Mixtur III (1935) 
Basun 16' (1893) 
*Trombetta 4' 

Manual I Pedal 
Bordun 16' (1893) Subbas 16' (1893) 
Principale 8' (1893) Violon 16' (1917) 
Dolce 8' (1923) *Gedaktbas 16' 
Quinta tøn 8' (1923) Quint 10 2/3' (1923) 
Fl. harm. 8' (1911) Basfløjte 8' (1893) 
Octav 4' (1893) Gedakt 8' (1893) 
Rørfløj te 4' (1923) Choralbas 4' (1893) 
Quinta 2 2/3 ' (1935)403 Mixtur III (1935) 
Octavin 2' (1935) Basun 16' (1893) 
Mixtur 5 fag (1935) *Trombetta 4' 
Trompet 8' (1893) 

Manual II 
Bordun 16' (1923) 
Principal 8' (1923) 
Hulfløjte 8' (1893) 
Bordone 8' (1893) 
Viola di Gamba 8' (1893) 
Vox Celeste 8' (1911) 
Præstant 4' (1923) 
Fløjte 4' (1893) 
Flautino 2' (1893) 
Siffløjte 1' (1935) 
Scharf V (1935) 
Kornet III (1893) 
Fagot 16' (1923) 
Clarinet 8' (1917) 
Clarino 4' (1923) 
Svelle 

De med * mærkede s temmer var transmissioner fra 
manual II. 

Barokiseringstendensen fortsattes med øget 
styrke ved Frobenius' reparation, omdispone-

Manual II 
Bordun 16' (1923) 
Principal 8' (1923) 
Bordone 8' (1893) 
Præstant 4' (1923) 
Fløjte 4' (1893) 
Nasat 2 2/3 ' (1952) 
Oktav 2' (1952)343 

Flautino 2' (1893) 
Quint 1 1/3' (1952) 
Siffløjte 1' (1935) 
Kornet III (1893) 
Scharf 5 fag (1935) 
Fagot 16' (1923) 
Dulcian 8' (1952) 
Clarino 4' (1923) 
Svelle 

De med * mærkede s temmer var transmissioner fra 
manual II. Klokkespil. Manualomfang: C - g ' " , pedal-
omfang: C - f ' . 16 fods s temmerne i manual II var ud-
bygget til g " " . Kopler: I 4'-I, II-I, II 4'-I, I-P, II-P, II 
4'-P. 2 frikombinationer. Tutti. Pedaltutti. General-
crescendo. Afstillere for a) rørværk, b) hovedregi-
strering, c) generalcrescendo. Friløb, pedal. Pneuma-
tisk traktur og registratur. Keglevindlader.407 

Størstedelen af disse stemmer har fundet genan-
vendelse i det nuværende orgel. For at opnå til-
strækkelig plads til udvidelsen 1923 blev facaden 
flyttet længere mod øst, og samtidig udbygge-
des instrumentet bagud, så det opfyldte en væ-
sentlig del af tårnrumspulpituret.4 0 8 

Orgelpulpitur, 1756, i skibets vestende samt 
tårnrummets østlige side, udført til †orgel nr. 2. 
Brystning med balustre, delt i afsnit, indrammet 
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af pilastre. Oprindelig havde brystningen, i lig-
hed med orgelpulpituret i S. Knuds kirke, et 
konkavt midtparti. Orgelbygger J. A. Demant 
foreslog 1875, at buen blev vendt, således at den 
fik et konvekst forløb, hvorved der tilvejebrag-
tes mere plads på pulpituret.409 Dette forslag 
blev næppe fulgt, og brystningen fik sit nuvæ-
rende, ligelinjede forløb 1893.410 Ved samme lej-
lighed opsattes træsøjler under balustraden. På 
hver side af orgelhuset er en oprindelig fyldings-
dør med metalbeslag; dørkarmene har udskårne 
kannelerede pilastre, kronet af udskårne roset-
ter. De nuværende farver stammer fra en istand-
sættelse i 1987 og ligger tæt op ad de oprindelige 
blå og lysegrå farver. Orgelpulpiturets bagside, 
der står f remskudt i tårnrummet , er et træpanel, 
der går fra nord- til sydvæg og skjuler buen 
mellem tårnrum og skib. Det stammer fra 
1852-53, har nygotiske dekorationer og er grå-
malet.411 Her sidder tre fløjdøre (se s. 1119). På 
organistrummets nordvæg hænger en forma-
ningstavle med frakturindskrift: »Gudstjeneste 
skal her ved Orgelet Du øve, Lad dette Krav af 
andre aldrig overdøve, Søg ej i Kirken egen For-
del eller Ære, Lad dette ret for Alvor al din 
Stræben være!« Formaningstavlen er blåmalet 
og forgyldt, og indskriftfeltet er hvidt med sorte 
og røde bogstaver. Tavlen opsattes af organist 
Niels Ot to Raasted i forbindelse med orgeludvi-
delsen 1923 og sad oprindelig på orgelhusets 
nordvæg, hvor den var synlig fra det nye spille-
bord.412 

Kongevåben (jfr. fig. 134), 1853, af træ, 70x82 
cm, skåret af A. E. Berg i København efter teg-
ning af F. W. Hansen og stafferet af August Beh-
rens.413 I en bemærkning til Behrens' overslag 
fremhævedes, at vildmændene ikke skulle have 
almindelig kødfarve, men »den for disse almin-
delige mørkere farve saaledes som de i St. Hans 
kirke staaende Vildmænd er malede«. Våben-
skjoldet skulle dække organisten og blev an-
bragt oven på balustraden. Formentlig i 1923 
blev våbenet flyttet ned på pulpiturets forside. 
Kongevåbenet blev ved indbygningen af det nye 
orgel i 1987 flyttet til orgelhusets bagklædning i 
tårnrummet . 1836 omtales et †våben på orglets 
balustrade; dette blev nedtaget samme år og fik 

Fig. 134. Kongevåben 1853 på orgelhusets bagvæg, 
tidligere på orgelpulpiturets brystning (s. 1129). NE 
fot. 1989. - The royal coat of arms, 1853, on the back 
panel of the organ case, formerly the front of the organ loft. 

afskåret »ziraterne« omkring skjoldet, der i ste-
det fik sidestykker af små fyrreplanker til »Ma-
ling i Ornamentarbeide«.8 8 Dette nu forsvundne 
våbenskjold var rimeligvis et kongevåben (sml. 
S. Knud s. 608), der hørte til Amdi Worms or-
gelpulpitur. 

†Orgelpulpitur. Jfr. †orgel nr. 1, der omtales 
første gang 1664. 1668 blev døren til orglet re-
pareret,414 og 1739 blev der indrettet en trappe til 
orglet med to opgange og dør.316 

S A L M E N U M M E R T A V L E R 

Salmenummertavler, 1800'erne. Ni tavler hver 
med to skriftfelter og otte felter til ophængning 
af bliktal, oprindeligt til skydenumre. Sorte med 
hvide versaler: »Før prædiken« og »Efter prædi-
ken«. Tavlerne er tilsyneladende anskaffet grad-
vist. De ses på et ældre fotografi, optaget mel-
lem 1867 og 1882 (fig. 81), hvor de står hvide 
med sort fraktur. 1812 omtales fire salmenum-
mertavler som »...i de senere Tider anskaf-
fede...«, men de opføres først i inventariet fra 
1817.88 Det er uvist, om de alle, eller nogle af 
dem, er blandt de nuværende tavler. 1868 leve-
rede snedker A. Pedersen endnu to nye salme-
nummertavler, der blev malet af maler Aagaard, 
så der i alt var seks. 1870 leverede snedker Ras-
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Fig. 135. Lysekrone nr. 1, renoveret 1733 på foran-
ledning af Johan Parman klokker (s. 1130). NE fot. 
1989. - Chandelier no. 1, renovated in 1733 on the initia-
tive of bellringer Johan Parman. 

mussen endnu to tavler, men da antallet stadig 
anføres som seks, må to være kasseret.88 1884 
omtales ni salmenummertavler.2 0 3 1890 blev 
tavler og skydenumre malet, og 1898 anskaffede 
man tillige forgyldte tal, der skulle bruges sam-
tidig med de gamle, men til »den nye« salme-
bog.203 På fotografier fra 1905 er tavlerne stadig 
hvide. Den ene tavle skjulte tidligere Jørgen Je-
spersen Møllers epitafium (jfr. fig. 151), men er 
nu flyttet til østre pille i søndre korsarm. I dag 
hænger fire tavler i skibet, to i nordre og en i 
søndre korsarm samt to i koret. 

B E L Y S N I N G 

Kirken har fem lysekroner, anskaffet i perioden 1656-
1749 som gaver fra medlemmer af menigheden. 1851-
52 blev de underkastet omfat tende reparationer i for-
bindelse med kirkens istandsættelse. 1871 indrettedes 
de til petroleum,4 1 5 1885 erstattet af gas95 og 1910-1911 
af elektricitet.416 Fra det ældste inventarium 1664 til 
1727 var der kun to lysekroner i brug i skibet og en 

lysearm ved prædikestolen. Siden 1600'erne var der 
desuden fire lysearme på korsskæringens piller.417 

Lysekroner. 1) (Fig. 135), 1600'erne, renoveret 
1733 på foranledning af Johan Parman klokker. 
6x6 svungne barokarme. Skaft af fladtrykte ba-
lusterled mellem skiver; øverst kugleled. Top-
figuren er en flakt ørn, ophængt i ring. Hænge-
kugle med renæssanceløvehoved, der i flaben 
holder en ring af to modstillede delfiner (jfr. 
S. Knud, nr. 1, s. 620). På hængekuglen med 
graverede versaler: »Parman Klochker 1733«. 

Historien om Johan Parman klokkers gaver til 
Vor Frue kirke er besynderlig og omstændig-
hederne ikke ganske klarlagt.418 Klokkerembe-
det medførte ansvaret for kirkens inventar. 1733 
oplyses det, at der hænger en lysekrone med 12 
arme i koret, »som Parmand kloker siger at 
hafve givet til kirken. Fornævnte kloker er El-
lers forpligtig at svare kirken til Een gl: lyse 
Crone som udj Inventarium mangler«. Sagen 
uddybes yderligere: »For den saa kaldede ubru-
gelige Lyse Crone, derfor haver Klocheren Jo-
han Parman efter en over Ham erhværrede[!] 
D o m afsagt til Odense Byting d. 27 maj 1733, 
givet Lyse Cronen, som nu henger i Choret«. 

Fig. 136. Lysekrone nr. 2, skænket 1749 af Johan Par-
man klokker og Anna Christophersdatter (s. 1131). 
NE fot. 1989. - Chandelier no. 2, donated by Johan Par-
man Klokker and Anna Christophersdatter in 1749. 



BELYSNING 1131 

Fig. 137. Lysekrone nr. 3, 1656, skænket af Hans Bro-
dersen (s. 1131). NE fot. 1989. - Chandelier no. 3, 
1656, donated by Hans Brodersen. 

Under kirkens indtægter for samme år oplyses, 
at »Parmand Klokker« efter dommen af 27. maj 
1733 har betalt 2 rdl. og 4 mk. for den »om-
tvistede« lysekrone.88 Sagen var anlagt af kir-
kens værge Anders Brylle, og af dommen f rem-
går, at Parman klokker hævdede, at den gamle 
lysekrone havde været borte i »3 Kircke Værgers 
Tiid«. Da han imidlertid 1731 havde skrevet un-
der på, at den var til stede, og den nye krone 
ikke svarede til den gamles værdi, dømtes han 
til at betale differencen.419 

Lysekronens blanding af renæssance (jfr. 
S. Knud, s. 620) og barok indikerer, at Parman 
klokker virkelig har renoveret den gamle lyse-
krone. 1664 omtales den som brøstfældig og 
ikke i brug, 1692 som ubrugelig og 1716 som en 
gammel ubrugelig lysekrone i sakristiet. I sit og 
hustruens gavebrev til Vor Frue kirke af 19. de-
cember 1749 nævner Johan Parman ikke dom-
men, men hævder, at han for nogle år siden 
havde skænket kirken en lysekrone, som blev 
ophængt i koret, og nu skænker yderligere én af 
messing til mandskapellet (jfr. nr. 2).420 Hænger 
nu i nordre korsarm, hvor lysekrone nr. 5 op-
rindelig havde sin plads. 

2) (Fig. 136), 1600'erne, skænket 1749 »i god 
og eenfoldig Intension«, jfr . ovennævnte gave-
brev fra Johan Parman klokker og hustru Anna 
Christophersdatter.421 Tre øvre og seks nedre 
svungne lysearme, der i det indre slyng har en 
rose. Mellem de øverste lysearme s-formede, 
tværstregede renæssancepyntearme. Baluster-
skaft med vaseformede led, det nederste svejfet, 
de øvre med bladdekorationer. Som topfigur en 
flakt ørn uden kroner samt trepasformet hæn-
gering. Forneden et renæssanceløvehoved, der i 
flaben holder en ring af to modstillede delfiner. I 
gavebrevet lovedes lys til lysekronen i Parman 
klokker og hustrus levetid, og ved skiftet efter 
deres bo 1757 udlagdes 50 rdl. til begge lysekro-
ners vokslys og vedligeholdelse. Hænger på op-
rindelig plads i søndre korsarm. 

3) (Fig. 137), 1656, skænket af Hans Broder-
sen og hustru Mette Willumsdatter.422 Stammen 
er sammensat af hængekugle og balusterled, 
vekslende med skiver, hvortil er fæstnet lyse- og 
pyntearme. De otte svungne lysearme har pyn-

Fig. 138. Lysekrone nr. 4, 1660, skænket af Thomas 
Tøxen og Karen Jørgensdatter (s. 1132). NE fot. 1989. 
- Chandelier no. 4, 1660, donated by Thomas Tøxen and 
Karen Jørgensdatter. 
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Fig. 139. Lysekrone nr. 5, 1727-28, skænket af Hans 
Langsted og Nicolai Lønberg (s. 1132). Henrik Wich-
mann fot. 1995. - Chandelier no. 5, 1727-28, donated by 
Hans Langsted and Nicolai Lønberg. 

tespir og lyseholdere formet som muslingeskal-
ler. På hængekuglen, som afsluttes med profi-
leret knop, er med versaler graveret: »Givet 
1656 af Hans Broderson og Hustru.« Omtales 
som den »nedre lysekrone«, dvs. at den hang 
vest for nr. 4 (se ndf.). I en periode i forrige 
århundrede hang lysekronen i koret, j fr . fig. 
137. Nu i kirkens vestligste fag. 

4) (Fig. 138), 1660, skænket af skrædder T h o -
mas Tøxen og hustru Karen Jørgensdatter. 2x8 
svungne lysearme med delfinformede led og 
flade lyseskåle. I de indre slyng har de nedre 
arme flade, kronede mandshoveder, de øvre lig-
nende, men hjelmklædte. Stamme med balu-
sterformede, midtdelte led, kronet af draperet 
kvindefigur, som i den venstre hånd bærer et 
svungent skjold, hvorpå anes et skjoldmærke; 
snoet ophængningsring. Hængekugle med pro-
fileret knop, hvorpå graveret med versaler: 
»Anno 1660 den 1 janvary hafver s: Thomas 
Tøxen fordum borger oc handelsmand vdi 
Otense med hans k. hvstrv s: Karen Iørgens Da-

ter bekosted denne krone til Wor Frve kirke 
sammesteds Gud til ære kirken til prydelse oc 
denem sielf til en hederlig paamindelse«. 1705 
blev »den øverste« lysekrone repareret af Claus 
Gieße, da nogle ugudelige havde bestjålet den.85 

På oprindelig plads i korsskæringen. 
5) (Fig. 139), 1727-28, skænket af regiments-

skriver Hans Langsted og Hr. Nicolai Løn-
berg.204 2x8 svungne arme med lille akantus-
midtled samt flade lyseskåle. Stamme med balu-
sterled mellem skiver, hvortil lysearmene og 
otte knoppede pyntearme er fæstnet. Topfigu-
ren er en skjoldeholder, en nøgen kvindefigur 
med kunstfærdigt opsat hår, i den ene hånd hol-
dende et spidst skjold med flammedekoration i 
kanten, i den anden en tynd, buet stang. Stan-
gen har muligvis båret en fakkel, og i så fald er 
hun identisk med Vera Lux (Det sande Lys, jfr . 
Bramminge kirke, DK Ribe 3089). Bladdekore-
ret hængering og midtdelt hængekugle med 
knop. Kronen beskrives i perioden 1727-68 som 
værende med 12 arme, men fra 1768 med 16 
arme. Oprindelig i nordre korsarm ud for giver-
nes pulpitur (s. 1120), nu i skibets 2. fag.423 

Lysearme. 1-4) (Fig. 140), 1928, leveret af 
Knud Eibye, Odense.424 Fire svungne lysearme i 
renæssancestil med dobbeltdelfin. På korsskæ-
ringens piller. 5-7) 1887(?) Bronzeret zink. Tre 
dobbelte lysearme på roset. Akantusdekoratio-
ner og riflinger. Har været monteret med elek-
trisk lys. Formentlig resterne af otte bronzerede 
væglamper, der anskaffedes 1887. I sakristiet. 

Fig. 140. Lysearm, udfør t 1928 af Knud Eibye, 
Odense (s. 1132). NE fot. 1989. - Candle bracket made 
1928 by Knud Eibye, Odense. 



BELYSNING 1133 

Fig. 141. Initialer 
og bomærker fra 
†lysearm nr. 1 
(s. 1133). Efter Vic-
tor Hermansens 
indberetning 1920. 
- Initials and marks 
from †candle bracket 
no. 1, according to a 
written report 1920. 

†Lysearme. 1-2) 1660, skænket af Thomas 
Tøxen og Karen Jørgensdatter, (jfr. lysekrone 
nr. 4), hver med en kvindefigur. 20-21 cm høje. 
Den ene figur, støttende venstre fod på posta-
ment, var klædt i kappe slået over hovedet og 
med en snip over højre arm, venstre hånd på et 
skjold med to indgraverede bomærker samt 
»TT.KID 1660« (fig. 141). Den anden var nøgen 
med synlig kønsåbning. H u n bar halsbånd, i 
venstre løftede hånd en stav, højre hånd var 
støttet til et skjold uden indskrift. Nævnes ikke i 
inventarierne, men beskrives o. 1920, hvor det 
foreslås, at figurerne fremstiller Den himmelske 
og Den jordiske Kærlighed. De var anbragt 
sammen med †nr. 4-5 på gjordbuer i skibets øst-
fag og anes på et foto fra 1905 på korsskæringens 
piller. 3) Før 1672 og ifølge regnskaberne an-
bragt på prædikestolen.425 4-5) Formentlig 
1600'erne. To lysearme med hver en flakt ørn 
(jfr. lysekrone nr. 1 og 2). Fandtes endnu i kir-
ken o. 1920. Sammen med †nr. 1-2 anbragt på 
gjorbuer i skibets østfag. 6-7) 1800'ernes slut-
ning. To trearmede lysearme på hhv. nord- og 
sydvæggen i koret.426 8-9) 1914 besluttedes det 
at anskaffe to trearmede lyseholdere til skibets 
nordvæg.2 6 2 

Lampetter. 1959. Dobbelte væglampetter af 
hvidmalet metal med kugleformede glas-
skærme. Kandelabre. 1-2) 1930'erne. To kandela-
bre af smedejern, hver med 9 lyseholdere med 
elektriske »stearinlys«. 3-4) 1970'erne(?). To 
kandelabre af rustfrit stål med cirkelformet fod 
påsat tre lyseholdere til levende lys. I koret. 

†Kandelabre. 1869 anskaffedes to kandelabre af 
træ med bliklampetter til ti lys fra »Brødrene 
Rasmussens Meubelmagazin«.8 8 

K I R K E S K I B O G L I G B Å R E R 

Kirkeskib. (Fig. 142), 1930, 145x18 cm, 110 cm 
højt. Tremastet fuldrigger, udført af Seneka Pe-
dersen og skænket af værge for Vor Frue kirke, 
Martin P. Birkelund.427 På metalplade i agter-
stavnen: »Gave fra Værgen Købmand Birkelund 
4 11 1930« på stævnen »Haabet«.428 Skibet blev 
restaureret 1991 af Ove Andreasen, Odense, der 
søgte at få det til at fremstå som i 1930. Bl.a. 
blev rigningen udskiftet, og skroget repareret 
for revner og malet.429 

†Ligbårer. Fra 1664 omtales to ligbårer; på et 
senere tidspunkt fremgår, at den ene var »lil-
le«.204 1731 forfærdigede Mattias Høne en ny, 
som stafferedes af Nicolai Christian Remin.430 

1817 besluttedes det at sælge ligbårerne til »ilde-
brændsel«, hvilket dog ikke skete.88 1822 fjer-
nede handskemagerlauget den ene, som lauget 
åbenbart ejede,88 medens den anden blev solgt 
1841.95 

T Å R N U R E 

1) (Fig. 143), beg. af 1600'erne, af jern. Ram-
merne er samlet med kiler. 137x58 cm, 115 cm 
højt, deraf er benene 24 cm og pyntespirene 9 
cm, de sidste som volutter. Uret har gangværk 
med hagegang samt kvartér- og timeslagværker 

Fig. 142. Kirkeskib, skænket 1930 af kirkeværgen 
Mart in P. Birkelund og bygget af Seneka Pedersen (s. 
1143). NE fot. 1991. - Ship donated in 1930 by the 
churchwarden, Martin P. Birkelund, and built by Seneka 
Pedersen. 
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Fig. 143. Tårnur nr. 1, begyndelsen af 1600'erne (s. 
1133). Henrik Wichmann fot. 1996. - Tower clock no. 
1, beginning of the 17th century. 

med kvartérslagværket i midten. Hvert af vær-
kerne har tre aksler, alle placerede i hinandens 
forlængelse. Trævalser. Spor af den oprindelige 
spindelgang. Ganghjul af messing. Hage og ha-
geaksel er i behold, mens pendul og transmis-
sioner til visere mangler. Kvartérslagværkets 
slagskive sidder på blindfælgen, mens vindfan-
get med fire vinger sidder inde i selve værket; 
timeslagværket har udvendig slagskive og vind-
fang. Konventionel udløsning for begge slag-
værker. Værket står på en 70 cm høj træstol, nok 
samtidig med uret. Det er tidligst nævnt 1664, 
da det skulle have olie til smøring, og som det 
fremgår af kirkens regnskaber, har der siden væ-
ret endeløst mange reparationer.414 Kun de væ-
sentligste skal omtales her: 

1680 faldt et af stenlodderne ned, så der blev 
hul på hvælvingen.85 1701 omtales uroen (spin-
delen), hvis paletter måtte forbedres. Samtidig 
nævnes de små klokker i k i rkerummet, som var 
sat i forbindelse med tårnuret og slog kvartér-
og timeslag. Over hvælvingen i tårnrummet 
blev hullet, som vist s tammede fra den bristede 
lodsnor, tilmuret.85 1758 blev der boret huller i 
to kampesten, anvendt som lodder ved sejrvær-

ket.88 1768 gav urmager A. J. Schmidt et forslag 
til hovedistandsættelse af uret, der var så for-
faldent og gammelt, at det ikke længere kunne 
holdes i gang. Nu skulle det gå 26 timer og ikke 
som hidtil 12 timer. Ved samme lejlighed blev 
spindelgangen måske ændret, så uret fik hage-
gang med pendul.431 Værket stod dengang i 
klokkestokværket. Spor af pendulet (fig. 144) 
ses på bjælken under urværket, men på et tids-
punkt anbragtes værket oppe i tagrummet . 1801 
klagede A. Døncke, murermester Peter Michael 
Jensen og tømrermester Lund over, at kirkens 
ur ikke gik rigtigt, hvilket vedkom dem, da de-
res folk skulle arbejde efter kirkeuret.76 En 
større reparation fandt endelig sted 1808 ved or-
ganist Nicolai Fischer. Der var tale om tre nye 
store optrækshjul samt et nyt messingganghjul, 
begge med drev, og en »perpendikkel« med 
hage og gaffel, dog næppe det oprindelige pen-
dularrangement (se ovf.). Borgmesteren og by-
skriveren bad to kyndige folk, nemlig urmager 
Angelo og klejnsmed Rasmus Ejby om at se på 
forslaget, bl.a. ønskede man, at urværket skulle 
optrækkes to gange om dagen og ikke efter 26 
timer, da det viste sig, at der blev uorden med 
lodsnorene. Lodderne burde være af bly og ikke 
af sten. Det endte med, at uret skulle kunne gå 
24 timer.432 De små klokker i k i rkerummet 
nævnes sidste gang 1811-12.88 1817 androg orga-
nist Nicolai Fischer om at »Luger maatte an-
skaffes til Kirketaarnet for at conservere Kirkens 
Urværk, hvilket bør gennemføres hvis Kirken 

Fig. 144. Spor efter pendul fra tårnur nr. 1 på bjælke 
under urværket (s. 1133). HS fot. 1996. - Traces from a 
pendulum from tower clock no. 1. 



TÅRNURE 1135 

har raad«.433 1819 beklagede organist Fischer sig 
igen over uret. Der manglede en del i selve vær-
ket og »Uhret som staar aabent er saa fuldt af 
Skarn at det ikke er muligt at holde i behørig 
Gang og ved Nedtagelsen maaske flere Mangler 
vil opdages«.76 1847 reparerede smed Wittrock 
værket med tre nye drev mv.434 1862 blev vær-
ket repareret ved urmager Rasmussen, der-
iblandt nye optræksdrev og hjul.88 1865 trængte 
uret igen til en hovedistandsættelse og endnu en 
gang 1869 ved H. Th. Andersen.95 Samme ur-
mager gjorde atter uret i stand 1878.204 Det blev 
taget ud af brug 1911 og henstår i tårnets tag-
værk. 

2) (Fig. 145), 1911, leveret af A. M. Berg, 
Odense og opsat af arkitekt og tømrermester 
R. Alfred Petersen, Odense.433 Det er af jern 
med messinghjul. Ottedagsgangværk samt 
kvartér- og timeslagværk. 157x37 cm, 51 cm 
højt. Værket står på en 90 cm høj jernstol. Gra-
hamsgang med remontoir og kontraspærværk. 
Sekundpendul af træ med jernlinse. Jernlodder. 
Gangværkets transmissioner førte direkte ud til 
viserværkerne og viserne på tårnets gavle i nord 
og syd. Værket, siden 1994 ude af funktion, står 
i et urhus, der må være samtidigt med værket. 
De runde urskiver er af metal med blå, romer-
ske tal på gul bund, mens viserne er forgyldte. 

3) Elektrisk, opsat 1994, firma Bodet. De tid-
ligere aksler til viserne fungerer stadig. 

†Urskiver. I regnskaberne for 1664-91 (19. 
marts 1681) omtales en »Soelschiffue« på tårnet. 
Man kan ikke se, om der er tale om et solur eller 
en urskive. Den udførtes af Anders snedker, Pe-
der klejnsmed, som »gjorde visejernet til rette«, 
Thomas Baltzer, Anders murmester, Peder 
tømmermand »og maleren for den at afdeele, 
anstryge og med forgyldte tal og Bogstaffere at 
staffere«.85 1689 blev skiven, formodentl ig den 
ovenstående, beskadiget; brædderne var »løbet 
fra hverandre«. Smeden ordner »Stangen paa 
Solskiven«.85 1707 blev urskive og viser repare-
ret af Jens snedker og Christian maler.204 Det må 
dreje sig om urskiven nord for tårnet, under 
glamhullerne (fig. 15 og fig. 70). R. Wolf ma-
lede og stafferede skive og viser. 25. maj 1762 
faldt viseren ned, men den repareredes af bly-

Fig. 145. Tårnur nr. 2, 1911 (s. 1135). Henrik Wich-
mann fot. 1996. - Tower clock no. 2, 1911. 

tækker Schilling og maler Wegener.88 Både ur-
skive og solur (solskive) udskiftedes og maledes 
af N. E. Fick 1824 (jfr. s. 1080 og fig. 192).198 

1852 flyttedes urskiven »højere op« (jfr. fig. 31 
og fig. 60). Dette har medført ændringer ved 
transmissionen fra urværk til visere, idet man da 
også ønskede en minutviser. »Denne Forandring 
blev uundgaaeligt fornøden med Hensyn til Ski-
vens Anbringelse; Tømmerconstructionen var 
bleven fornøden og bevidnes hermed.. .«8 8 Der 
er nu to viserværker hhv. m o d nord og syd. 
1865 var der tale om to urskiver (dog næppe 
orgelskiven, men den sydlige på tårnet),88 der 
formodentl ig ved Lendorfs hovedistandsættelse 
blev flyttet op på den nuværende plads i gavlen. 
Begge maledes 1871 af maler N. M. Aagaard.88 

1882 fik den søndre side to nye visere.95 

Om urskiven på orglet, se s. 1121 og 1124. 
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Fig. 146. Klokke nr. 1, støbt 1493 af Peter Hansen i 
Flensborg (s. 1136). NE fot. 1995. - Bell no. 1, cast 
1493 by Peter Hansen of Flensborg. 

K L O K K E R 

Kirken har tre klokker, der altid har hængt i tårnet. 
1670 oplyses, at fem personer ringede med alle tre 
klokker en halv t ime hver dag fra kl. 12 slet i perioden 
15. febr. til den 5. maj i anledning af Frederik Ill's 
død.4 3 6 Klokkerne har i tidens løb faet foretaget en del 
reparationer, f.eks. 1754 da Hieronimus smed satte 
dem alle i stand.85 Det præciseres dog ikke altid hvil-
ken klokke, der er tale om, således f.eks. 1870, hvor 
M. P. Allerup foretog reparation på en af dem.8 8 1937 
blev klokkerne omhængt i vuggebomme af Aug. 
Nielsen Roslev, samtidig med at der installeredes 
elektrisk ringning.2 0 5 1993 fik klokkerne nye kne-
bler.437 

1) (Fig. 146), 1493, støbt af Peter Hansen, 
Flensborg.438 Tvm. 115 cm. På halsen tolinjet 
indskrift med reliefminuskler og punkter og 
kors som skilletegn: »Anno Domini millesimo 
qvadringentesimo nonagesimo tercio Ihesvs na-
sarenvs rex ivdeorvm help Ihesvs Maria saa be-
ther ieg help sa[n]cta Anna self tridie magister 
Iohannes Vrne prepositvs Ottoniensis Kristiern 
Mvvle ok Lavrents Togison wore kirke werrie 
poo then tiid amen«. (I det Herrens år 1493. Je-
sus af Nazareth, jødernes konge. Hjælp Jesus, 
Maria! Så beder jeg hjælp hellige Anne selvtred-
je! Magister Hans Urne, provst i Odense, Kri-

stiern Mule og Laurits Thygesøn vare kirkevær-
ger på den tid. Amen). På slagringen tre lister, 
samt minuskelindskrift med forskellige relieffer 
som skilletegn: »Mester Per Hansoen Gvd nade 
hans sel som meg439 stopthe«. Reliefferne viser: 
a) et lille krucifiks, b) Kristi hoved (måske er der 
tænkt på Veronikas svededug), c) en gående 
mand(?) med lang kjortel, d) en liggende figur 
(måske et pilgrimstegn), e) et kors med trepas-
ender, hvor der synes at være evangelistsym-
boler, samt to vindrueblade, der vokser fra 
skriftbåndets midterste liste. På legemet ses to 
relieffer. 1) Nådestol: Gud Fader holdende den 
korsfæstede Kristus foran sig. Under Gud Fa-
ders skæg en Helligåndsdue. 2) Korsfæstelsen 
med Maria og Johannes. Klokkens hanke er de-
koreret med dobbelte tovsnoninger. 

Foruden de ovennævnte reparationer fik klok-
ken 1708 knebelen fornyet, og 1733 foretog 
klejnsmed Hans Hermandsen reparationer på 
ophænget.8 8 Klokken betegnes tolvklokken, el-
ler mellemklokken.4 4 0 

2) (Fig. 147), 1589, støbt af Matthias Ben-
ninck, Lybæk. Tvm. 89 cm. Udekorerede 
hanke.441 Øverst på halsen en frise med vaser, 
der har vingede holdere vekslende med engleho-
veder over akantusblade; herunder tolinjet ind-
skrift med reliefversaler med prikker og et en-
kelt lille kors som skilletegn: »Vitæ anno 1589 
Mattias Benninck me fecit dvm trahor avdite 
voco vos ad gavdia« (I livets år 1589. Matthias 
Benninck gjorde mig. Hør, jeg kalder Jer til 
glæde når der trækkes i mig).442 På slagringen to 
profillister foroven, forneden tre. 

1668 gav Mathias »Fansmed«443 den en ny 
bøjle og 1758-1759 fik den ny aksel ved Hieroni-
mus smed.444 Betegnes syvklokken, »den mind-
ste« eller »lille klokke«.445 

3) (Fig. 148), omstøbt 1599 af Michael West-
fal, Rostock. Tvm. 125 cm. Hankene er smyk-
ket med tovsnoninger og skægmasker. På klok-
kens hals en frise med liljelignende planteorna-
menter og blomsterrosetter (okseøjer), herun-
der trelinjet indskrift med reliefversaler, adskilt 
af profilled og med blomsterrosetter som skille-
tegn: »Anno 1599 svm renovata Otthoniae 
m(agistro) Nicolao Laeto pastore Nicolao Iacobi 
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et Erasmo Iohannis ecclesiae tvtoribus venite et 
exvltate lavdate D o m i n v m svrgite mortvi ve-
nite ad ivdicivm Christofer Lavrissøn Michgel 
Westfal h n r« (År 1599 blev jeg fornyet i 
Odense, mens magister Niels Glad var præst og 
Niels Jacobsen og Rasmus Hansen var kirke-
værger. Kom og bryd ud i Jubel, pris Herren, 
rejs jer, I døde, kom til D o m m e n . Christopher 
Laurissøn, Michgel Westfal h n r«.446 Sidste linje 
afviger fra de to øverste, idet navnene her er 
med bogstaver af mindre typer. Efter indskrif-
ten på nederste skriftbånd udfylder et blomster-
og perleornament den plads, som indskriften 
ikke optager. Slagringen har store reliefversaler 
med forkert vendte N'er . Indskriften er et digt i 
tre heksametre: »Virginis ad templvm divae cito 
convoco coetvm avdiat vt Christ[vm sub-
i]tove447 pericvla vite[t gr]assetvr qvando indo-
mitvm4 4 8 wlcanvs et hostis« (Jeg kalder hurtigt 
menigheden sammen til Den hellige Jomfrus 
kirke for at den kan høre Kristus eller for at den 
omgående kan undgå farerne når den vilde Vul-
kan eller fjenden raser). På slagringen tre lister. 
Modstillet på korpus to ens høj ovale relieffer, 

Fig. 147. Klokke nr. 2, støbt 1589 af Matthias Ben-
ninck (s. 1136). NE fot. 1995. - Bell no. 2, cast 1589 by 
Matthias Benninck. 

Fig. 148. Klokke nr. 3, »renovata« (omstøbt) 1599 af 
Michael Westfall (s. 1136). NE fot. 1995. - Bell no. 3, 
"renovata" 1599 by Michael Westfall. 

hvert omgivet af 13 blomsterrosetter (okseøjer): 
den apokalyptiske Maria på måneskive med Je-
susbarn og scepter. Relieffet er delvis dækket af 
et stempel, indrammet af perlestav og indskrift 
med reliefversaler med prikker som skilletegn: 
»Arnoldvs Hvitfeldivs regni daniæ cancelarivs« 
(Arild Huitfeldt, Danmarks riges kansler). 

Klokken har i tidens løb gennemgået mange 
reparationer. 1676 fik den ny hammer, og 
1678-79 atter en ny hammer samt ny knebel. 
1689-90 gennemgik den en større reparation. 
Man brugte da 12 personer af borgerskabet tre 
gange »ialt 36« personer til at nedtage og op-
hænge klokken. De fik »huer 2 kander øll, Item 
alle gange tobach og piber«.85 1732 gav klejn-
smed Hans Hermandsen klokken ny aksel.88 Af 
inventariet 1800-01 fremgår, at der er filet af 
kanten på den store klokke.449 1909 »tvang« man 
kneblen, da dette skulle forstærke og forskønne 
klokkeringningen.120 Et foto fra 1911 viser, at en 
del af slagringen da var slået af, og der blev kon-
stateret dybe revner. Der var planer om at o m -
støbe klokken, hvilket Nationalmuseet dog 
modsatte sig. 1921 blev der foretaget en klang-
prøve, der konkluderede, at klokken havde en 
god klang, når der blev ringet »rigtigt« med 
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den, og den blev derfor drejet ved en omhæng-
ning.450 Klokken kaldes i regnskaberne »den 
store klokke«. 

Klokkestolen, som omfatter tre fag, er sam-
mensat af en ældre stol på to og en yngre på ét 
fag. Den ældre er af eg med dobbelt sæt skråsti-
vere, af hvilke et stort antal er sekundære og af 
fyr. Det senere t i lkomne fag er af fyr med ét sæt 

skråstivere og slutter sig til vestsiden af den 
gamle, hvis øst-vestgående drager ved sammen-
bygningen er rykket m o d øst. Vestfaget s tam-
mer fra kirkens hovedrestaurering 1851-52, da 
en †klokkekvist på tårntagets vestside (s. 1074) 
med ophæng til s tormklokken (nr. 3) ønskedes 
fjernet og således nødvendiggjorde udvidelsen 
af den eksisterende klokkestol.451 

GRAVMINDER 
N O T E R s. 1201 

Oversigt. Epitafier og gravsten. Vor Frue kirke har kun 
få af sine gravsten samt enkelte epitafier i behold. For 
perioden 1677-84 er beholdningen imidlertid særdeles 
velbelyst, da brødrene Jens og Jacob Bircherod inden 
for dette t idsrum afskrev kirkens indskrifter (jfr. S. 
Knud, s. 633 note A).452 Bircherod, Monumenta op-
regner i alt 10 epitafier, hvoraf kun Jørgen Hansens 
fra 1673 er bevaret. Af de 43 gravsten, anført samme-
steds, er kun 11 tilbage. Også afskrifterne i Resen, 
Fyn giver et indtryk af gravmindernes store antal, 
men her nævnes ikke helt så mange som hos Bir-
cherod. Hvad angår antallet af yngre epitafier og 
gravsten er oplysningerne desværre sparsomme. Da 
størstedelen af sognets beboere i 1700'erne ikke hørte 
til de mest velaflagte, afspejler de manglende oplys-
ninger måske det forhold, at der i denne periode op-
sattes relativt få gravminder. De gravsten, der op-
rindeligt lå i kirkens gulv, blev s tundom fjernet, 
f.eks. 1704, da en ligsten solgtes til Karl bogbinders 
enke.85 I løbet af 1800'erne fjernedes ligsten flere 
gange, således 1819, da der solgtes tre, som var taget 
op i forbindelse med reparationer i gulvet,88 og atter 
1852 under hovedreparationen, da adskillige sten en-
ten blev kasseret eller »opsat« i kirkens kor og 
gange.88 1851 udfærdigede bygningsinspektør C. A. 
Møller en plan over de da tilgængelige gravsten. Teg-
ningen angiver 28 sten; hertil skal lægges tre, skjult 
under alterskranke og gulv (fig. 158). I dag er kun 18 i 
behold i eller ved kirken. Desværre har C. A. Møller 
haft vanskeligt ved at tyde indskrifterne, hvoraf han 
opregner en del som ulæselige. Imidlertid er nogle af 
de gravsten, som han ikke kunne bestemme, stadig 
bevaret i en (om end ikke let) læselig stand, således at 
det er muligt at fastslå, hvem de er lagt over. Bir-
cherod giver indirekte et fingerpeg om gravminder-
nes placering, idet man tilsyneladende har arbejdet ud 
fra en bestemt systematik, der også spores ved op-

regningen af S. Knuds gravminder (s. 699). Birche-
rods beskrivelse af epitafierne begynder i koret (nr. 
I-IV), startende ved sydvæggen. Efter koret følger 
søndre korsarm, nordre korsarm og skibet. Nr . VI-
VII hang med sikkerhed i søndre korsarm, det så-
kaldte mandskapel, mens placeringen af de resterende 
epitafier nr. VIII-XII ikke kendes præcist, ud over at 
nr. IX hang på skibets nordvæg i det vestligste fag og 
nr. XI på vestvæggen under orglet (se †epitafium nr. 9 
og 3). Fra nr. XIII-XIX meddeles indskrifterne på 
gravstenene i koret. De følgende må man fo rmode 
var placeret i søndre korsarm. Nr . X X X I V over 
Christian Berntz bager må ligeledes have ligget her 
(se gravsten nr. 14) ligesom felbereder Jørgen Dit -
levsens. Da man imidlertid ikke kender placeringen af 
begravelserne, som hører til mange af de omtalte 
gravsten, er der ikke mulighed for at vurdere, om 
systematikken har været konsekvent. En sammenlig-
ning af Bircherod, Monumenta, og C. A. Møllers plan 
viser, at der i tidens løb må være flyttet rundt på en 
del af stenene. 

Af de fem bevarede epitafier hænger tre på oprinde-
lig plads, hvor imod ingen gravsten findes in situ. Si-
den 1885 har de fleste sten været anbragt dels i tårn-
rummet , dels uden for kirken langs søndre korsarms 
østside, hvortil 1913 flyttes yderligere tre.453 

Nummerhenvisningerne til Bircherod, Monumenta 
gælder NyKglSaml 1426, 4°.454 Desuden nævnes man-
ge af gravminderne hos Resen, Fyn, der dog gengiver 
inskriptionerne noget frit. Enkelte, nu forsvundne 
monumente r er registreret i Pontoppidans MarmDan I 
(1739). Supplerende oplysninger er undertiden hentet 
i Søren Abildgaards tegninger og notater (i N M ) samt 
i Vedel Simonsens redegørelse for Vor Frue kirkes hi-
storie, nedskrevet 1832455 (manuskript i N M ) og en-
delig i A. Crones notater (i LAFyn), der for en stor del 
bygger på Bircherods og Abildgaards materiale. 
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Fig. 149. Jørgen Hansens epitafium (nr. 1), 1673. Detalje med portrætmaleri af den hansenske familie, j f r . fig. 150 
(s. 1140). Henrik Wichmann fot. 1995. - Jørgen Hansen's wall monument (no. 1), 1673. Detail with portrait of the 
Hansen family, cf. fig. 150. 

Kisteplader: Der er ikke fundet kisteplader fra Vor 
Frue kirke, hvilket antyder, at man ved gravstedernes 
opfyldning ikke har flyttet kisterne ud af kirken, men 
blot fyldt gravene op. Kisterne befinder sig derfor 
antagelig stadig under gulvet. De eneste kister, der 
med sikkerhed er flyttet og nedgravet på kirkegår-
den, s tammer fra oberst Ulrich von Dewitz ' gravkæl-
der under sakristiet (se s. 1167). 

Kirkegården: Gravminderne på kirkegården omtales 

kun i sjældne tilfælde i regnskaberne. De var i 
1700'erne som regel gravrammer af træ. Der er kun få 
ki rkegårdsmonumenter tilbage, da de fleste begravel-
ser efter 1811 foregik på Assistenskirkegården. Fler-
tallet af de endnu bevarede er anbragt langs skibets 
sydmur. Det anselige gravminde fra 1805 over hand-
skemager Johan Mathias Lahn står ud for skibets 
nordside. De øvrige bevarede er for størstedelen be-
skedne tavler fra første halvdel af 1800'erne. 
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EPITAFIER OG MINDETAVLER 

1) (Fig. 150), 1673 ifølge †malet årstal.456 Beko-
stet af »Borger oc Handelsmand« Jørgen Han-
søn (Hansen) (†1694) og hustru Sophia (Sofie) 
Pedersdatter (†1697). Tillige sat over hendes før-
ste mand, bager Christian Bernt (Berntz) 
(†1668) (jfr. gravsten nr. 14). Billedskærerar-
bejde ved Henning Henningsen, Odense 
(†1671), muligvis fuldført af Anders Hansen, 
Odense. Malerierne i storfelt og topstykke til-
skrevet - omend på usikkert grundlag - Jochum 
Madsen Broch. (Bircherod, Monumenta nr. VII). 

Den bruskbarokke r amme består af stor-, 
top- og hængestykke, af hvilke førstnævnte ud-
fyldes af et portrætmaleri, indsat i delvis ramme 
af flammelister og flankeret af joniske karyati-
der: tv. Håbet med due og afbrudt anker, th. 
Troen, en bedende kvinde. De står på konsoller 
med nu afsavede kerubhoveder, anbragt i den 
nederste frise, hvor konsollerne flankerer en 
indskrift. Sidevingernes bruskværk danner kon-
soller for yderligere dydefigurer: tv. Næstekær-
ligheden, th. en dydefigur, nu uden attributter, 
muligvis Retfærdighed. Storstykkets forkrøp-
pede gesims brydes af malerifeltet, der afsluttes 
af bruskværkssmykket bue. Oven på gesimsen 
postamenter med obelisker på kuglefødder, 
flankeret af liggende løver. Topstykkets maleri 
indrammes ligeledes af flammelister, og som en 
gentagelse af storstykket ses her flankerende, 
komposite karyatider forestillende dyder: tv. 
Klogskaben med spejl og th. Mådehold, der 
hælder vand i vin. På bruskvingerne ses tv. Styr-
ken med søjle og th. en dydefigur, nu uden attri-
but. Over den øverste frise med indskrift krones 
topstykket af den sejrende Kristus på jo rdkug-
len, flankeret af to engle. Frelseren løfter sin 
højre hånd i velsignende gestus, men mangler 
nu sejrsfanen i den venstre; også englene har an-
tagelig båret attributter i de nu afbrudte hænder. 
Hængestykket, der afsluttes med drueklase, har 
tværovalt indskriftfelt i bruskværksramme. 

Tavlen er stafferet i røde og grønne farver 
med rigelig forgyldning. Indskrifterne, fraktur 
og enkelte versaler, er på den øverste frise (Joh. 
11,25) og på hængestykket (med personalia) 

gyldne på sort baggrund. Frisen under Håbet og 
Troen har gylden indskrift (Joh. Åb. 14,13) på 
rød baggrund. Gesimserne er udsmykket med 
marmoreringer og malede ornamenter, friserne 
med malede narcisser og roser, obeliskerne med 
cypresranker. 

Portrætmaleriet (fig. 149), olie på træ, viser Jør -
gen Hansen, hans »formand« Christian Berntz 
og Sofie Pedersdatter. Mellem Jørgen Hansen 
og Christian Berntz ses en kvinde, formentlig 
Christian Berntz bagers første hustru, Gertrud 
Steffensdatter (jfr. gravsten nr. 14), samt otte 
sønner og to døtre. Mændene er uden hovedbe-
klædning og iklædt sorte dragter med store 
hvide nedfaldende kraver. Den yngste søn 
yderst til højre bærer dog hvidt halsbind. Gertrud 
Steffensdatter er iført sort kriget hue over hvidt 
lin og højhalset kjole med krave. Sofie Peders-
datter bærer ligeledes sort hue over hvidt lin, 
men har udringet sort kjole med hvid gennem-
sigtig krave. Hun lægger hånden beskyttende på 
den ældste datters højre skulder. Døtrene, der 
holder hinanden i hånden, har håret bundet op 
bagtil med bånd og er i udringede spraglede k jo-
ler med hvide forklæder, gennemsigtige hvide 
kraver og rynkede hvide ærmer med lyserøde 
bånd. Den ældste datter har kæde om halsen og 
bærer nellike og bog med bærebånd. Den yngste 
bærer et lommetørklæde. Nederst i midten ses 
et kranium med kornaks. Over familien en 
usædvanlig fremstilling af en opstanden (Kri-
stus?, sjæl?), en nøgen menneskeskikkelse, svæ-
vende i h immelrummets skymasser. 

Maleriet i topstykket, ligeledes olie på træ, vi-
ser Kristi begrædelse. De sørgende ses i grav-
grotten. Kristi legeme er anbragt som en diago-
nal i Marias skød og Maria Magdalene knæler i 
forgrunden med bøjet hoved og udslået hår. I 
baggrunden ses disciplene og tv., noget over-
raskende, en bedende t iggermunk, th. to engle. 
Forlægget er et stik fra 1628 af Paulus Pontius 
efter et maleri fra 1615-16 af Peter Paul Rubens, 
nu i Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 
med titlen »Pieta med den hellige Frands«.457 

Dette forklarer munkens tilstedeværelse, en pa-
pistisk detalje, som kopisten øjensynlig ikke har 
reflekteret over. 
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Fig. 150. Epitaf ium nr. 1, 1673, over Jørgen Hansen og familie. Påbegyndt af Henning Henningsen (s. 1140). NE 
fot. 1989. - Wall monument no. 1, 1673, for Jørgen Hansen and family. Begun by Henning Henningsen. 

Danmarks Kirker, Odense 73 
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Epitafiet, hvis topstykke røber inspiration fra 
Anders Mortensen (jfr. S. Knud, s. 539f f ) , er 
påbegyndt i billedskæreren Henning Henning-
sens værksted. Han nåede imidlertid ikke at 
fuldføre det inden sin død 1671, da det af skiftet 
fremgår, at han skyldte Jørgen Hansen 24 rdl. 
for et epitafium, som han skulle gøre og allerede 
havde fået betaling for. Det er muligvis fuldført 
af billedskæreren Anders Hansen, der var værge 
for Henning Henningsens børn.458 Malerierne er 
søgt tilskrevet portrætmaleren Jochum Madsen 
Broch, dog uden at det har været muligt at do-
kumentere, da der ikke kendes sikre værker af 
ham.459 

1853 blev epitafiet istandsat for fire rdl.88 Der 
knytter sig den ejendommelighed til inskriptio-
nen på hængestykket, at der har været en anden, 
længere version, der meddelte, at tavlen var 
»bekostet« 1673.460 Det kan være vanskeligt at 
afgøre, hvilken version, der er oprindelig, da de 
begge antagelig s tammer fra slutningen af 
1600'erne. Bircherod meddeler den korte, der 
ses i dag, og den har således været synlig i perio-
den 1677-84, da afskriften efter alt at d ø m m e 
blev foretaget (se ovf. s. 1138). Måske har man i 
forbindelse med Jørgen Hansens og Sofie Pe-
dersdatters død ændret indskriften til den lange 
version. Her imod taler, at pladsen til dødsårene 
her stod tomme, så indskriften må være skrevet 
før ægteparret døde. 1895 f remdrog N. M. Aa-
gaard denne indskrift ved epitafiets restaurering. 
1959 blev man opmærksom på den korte ver-
sion og 1964 afdækkedes den i forbindelse med 
epitafiets istandsættelse.461 1994 gennemgik epi-
tafiet yderligere en mindre istandsættelse. Det 
hang tidligere i hjørnet mellem søndre korsarms 
østre og søndre væg, men flyttedes 1964 til syd-
væggen. 

2) (Fig. 151), 1719. Jørgen Jespersøn (Jesper-
sen) Møller, borger og handelsmand, *22. aug. 
1647 i Odense, †10. maj462 1694, med hustru 
Anna Søffrensdatter (Sørensdatter), *26. maj 
1653 i Odense, †15. sept. 1728, 2° g .m. Christen 
Jessøn (Jessen), borger og handelsmand, *12. 
marts 1658 »udi Kjersinggaard i lydland udi Ri-
ber Stift«, †8. aug. 1717. (Jfr. gravsten nr. 17, 
†muret begr. s. 1171 og alterskranke s. 1098). 

Fig. 151. Epitafium nr. 2, 1719, over Jørgen Jespersen 
Møller (s. 1142). NE fot. 1989. - Wall monument no. 2, 
1719, for Jørgen Jespersen Møller. 

Mørk, grå kalksten, 105x55 cm. Indskrift 
med reliefversaler, navne med kursiv, alt i for-
dybede vandrette bånd (jfr. S. Knud, nr. 13, s. 
777). Skriftfelt, indrammet af udhuggede blad-
ranker med liljer i hjørnerne, under skriftfeltet 
akantusløv. Indskrift, akantus og ramme er for-
gyldt, bladranke og lilje forsølvet. Efter ind-
skriftens biografiske del læses følgende vers: 

»Siælene ere indbundne udi de lefvende knipper. 
Saa sofver nu i roe, I som her samlet ligger. 
Herneden i Ier graf oc sofvekammer sicker 

Gud Ier opvecke skal for Gud og lammet staa 
hvidklædede i f ryd med ærens krone paa«. 
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1719 betalte »Madame Sal. Christen Jessens« for 
opsættningen af en sten i muren ved prædikesto-
len oven over deres begravelsessted (jfr. s. 
1171).204 I 1800'erne tildækkedes epitafiet af en 
salmenummertavle (jfr. fig. 81). På oprindelig 
plads på tr iumfvæggen, syd for prædikestolen. 

3) (Fig. 152), 1723, Christian Ot te (Otto) von 
Køker, løjtnant ved oberst Finech's kyrassérre-
giment, *10. dec. 1661, †30. dec. 1721, efter 45 
års tjeneste. 

Trætavle med udskåret ramme, prydet med 
akantusløv, 126x106 cm. På den sortmalede 
tavle står indskriften med gyldne versaler, blan-
det med kursiv. Herom en blomster- og blad-
ranke, i hvis nedre hjørner kerubhoveder o m -
kring kranium over knogle. Foroven svæver to 
draperede barnegenier med hhv. sejrskrans og 
palmegren (tv.) og basun (»det gode renommé«) 
og krone (»ærens krone«) (th.). Alt malet med 
guld og sølv inkl. rammen. Under den biografi-
ske del læses følgende: 

»Epitaphium. 
Her hviller sødt en stridsbahr mand, 

fra alle, werdens krigger. 
Som stridet, mandig for vort land, 

moed mange, fientlig piiler. 
Hand tiendte som en cavaljer, 

og hafde moed i hierte. 
Men ligger nu j støu og leer, 

og finder ingen smerte. 
Nu hævis aid comando op, nu høris idel glæde 
nu findes hand blandt engle trop, og hafver der 

sit sæde.« 

Over epitafiet hang tidligere en *pallask, †pal-
laskskede, *harnisk (kyras), bestående af ryg-
og brystplade, *sporer samt en †oval metal-
plade, men disse genstande fjernedes i 1900'er-
nes begyndelse (fig. 153). Metalpladen er nu for-
svundet, ligesom skeden til pallasken. På me-
talpladen var Ot to von Køkers våbenskjold, en 
løve med sværd i forpoten, samt malede bog-
staver »S C O V K« adskilt af prikker (dvs. Salig 
Christian Ot to von Køker) samt året 1723.463 

Officerskyrasset har på brystpladen Fr. IV's 
kronede spej lmonogram samt indskrift med 
forgyldt fraktur: 

»Sal: Christian Ot to Von Køker 
til Æreminde«. 

På rygpladen, der har rester af læderstropper, er 
malet, ligeledes med forgyldt fraktur: 

»Moed Troskab taper 
i Tuende Kongers feide 

For tuende rigers gaun[n] 
Til Graven her geleide 

Den sal: Køker som 
Veledle Lieutenant Var 

Og Dette Cuiras kiek Til 
Kongens Ære bar«. 

Kyrasset har været dekoreret af forgyldte nitter, 
fastholdt af læderfoer. Ryg- og brystplade har 
været sammenholdt af læderremme og -snøre 
samt hængsler. Der er utvivlsomt tale om et ky-
ras, som er skræddersyet til brugeren og altså 
ikke udført til begravelseshøjtideligheden (jfr. 
S. Knud, s. 866). Den tidstypiske officerspalask 
fra o. 1700, er 94 cm lang med en vægt på 733 g. 

Fig. 152. Epitafium nr. 3, 1723, over Christian O t t o 
von Køker (s. 1143). NE fot. 1989. - Wall monument 
no. 3, 1723, for Christian Otto von Køker. 

73* 
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Fig. 153. Christian O t t o von Køkers epitafium (nr. 3) 
med harnisk m . m . (s. 1143). G .P . Jacobsen , Odense, 
fot. 1905. - Christian Otto von Køker's wall monument 
(no. 3) with armour, etc. 

Nakkestykket, der er udformet som en løvema-
ske, er knækket én cm under løvemanken. Gre-
bet har været beklædt med skind (sandsynligvis 
rokkeskind). Sporerne med sporelæder stammer 
fra et par kyrasstøvler fra o. 1700. Harnisk (ky-
ras), pallask og sporer opbevares nu i Latinsko-
len. 

1964 blev epitafiet istandsat. Det hænger i fire 
metalklammer, der synes at være oprindelige, i 
søndre korsarm, på østvæggen ved Køkers grav 
(se nr. 23, s. 1175). 

4) (Fig. 154), 1766. Wolrat Holm, borgmester, 
begr. 8. jan. 1766, med hustru Cathrina Maria 
Holmsted, begr. 22. sept. 1760. »Posuit amico 
amicus. Hollendahl464 til dette epitaphii og be-
gravelses bestandig vedligeholdelse er gived til 

kircken capital 100 rd og fast sat udi Krage Lok-
ken«. (Jfr. gravsten nr. 5 og †muret begr. nr. 3, 
s. 1169). 

Kalkstenstavle med træramme, 195x115 cm. 
Indskrift med reliefversaler i forsænkede bånd, 
navne med kursiv. I den profilerede rammes 
hjørner er udskårne rocailler, selve tavlen har 
udhuggede dekorationer. Over indskriften ke-
rubhoved, flankeret af stiliseret bladværk i re-
lief. Under indskriften »Tiden«, et vinget, skal-
det mandshoved med lukkede øjne og skæg. Tv. 
et vinget timeglas, th. en le. Inde i indskriften en 
stiliseret palmegren. Rocailler, indskrifter og 
dekorationer forgyldte, baggrunden sort. Epita-
fiet skyldes antagelig samme billedhugger, som 
har udført gravsten nr. 18. 

Som det fremgår af indskriften, skulle begra-
velsen og epitafiets vedligeholdelse betales af 
renterne af 100 rdl., som stod i gården Krage-
løkken.465 1895 ønskede man at nedtage epita-
fiet, da det ikke var til »prydelse«, og man 
mente, at der var større behov for en n u m m e r -
tavle på stedet. Man ønskede derfor, at flytte det 
ud i tå rnrummet og hænge det op i forbindelse 
med gravstenen (gravsten nr.5). Imidlertid sad 
epitafiet så godt fast, at det ikke var muligt at 
flytte.466 Hænger på oprindelig plads på korets 
sydvæg. 

5) (Fig. 155), 1775, Friderich Kühl, kateket i 
49 år, de sidste 24 tillige klokker ved Vor Frue 
Kirke, †1775, 76 år gammel, med hans moder, 
Johanna Haagerup (Claus Kühls enke) †1751, 88 
år, hvis mand, klokker Kühls fader, døde i sit 
57. år i kongens tjeneste som løjtnant ved kava-
leriet 1720, begravet i Turebyholms kirke, Sjæl-
land,467 samt hans hustru Margaretha Grønne-
gaard, †1770, 74 år gammel. (Jfr. †begr. nr. 25, 
s. 1176). 

Trætavle med profileret, forgyldt ramme, 
91x72,5 cm. Den sortmalede tavle har indskrift i 
gylden antikva og versaler (gravvers). I h jør-
nerne klokkeblomster. Der er spor af en under-
liggende, nu ulæselig indskrift, der især træder 
f rem foroven. 

Istandsat 1964. Hænger nu i søndre korsarm 
på østvæggen, syd for vinduet, oprindelig under 
vinduet.468 
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Fig. 154. Epitafium nr. 4, 1766, over borgmester Wol-
rat H o l m (s. 1144). NE fot. 1989. - Wall monument no. 
4, 1766, for Mayor Wolrat Holm. 

6) (Fig. 194), 1895, Hans Tausen (Tavsen), bi-
skop i Ribe stift 1541-61. Gipsrelief i egetræs-
ramme, 56,5x42,5 cm uden ramme, 75x59 cm 
med ramme. Kopi af Aksel Hansens mindetavle 
i Birkende kirke, Bjerge hrd. (1894). Relieffet 
blev masseproduceret i forbindelse med 400-års 
jubilæet for Hans Tavsens fødsel og findes 
mange steder, bl.a i S. Knud (s. 619). 

Brystbillede i arkade, der øverst bærer skrift-
båndet: »I morgen skal min retfærdighed svare 
for mig«. På skriftfelt under portrættet: »Hans 
Tausen«. På forhøjet indskriftfelt nederst: 
»Guds ords prædiker født i Birkende 1494 bi-
skop i Ribe død 1561«. Begge indskrifter er med 
fordybede versaler. 

Rammen har forgyldt bladdekoration og er 
udført af snedker Henning Hansen og dekoreret 
af maler N. M. Aagaard.469 På korets nordvæg. 
Hang tidligere på sydvæggen ved prædikesto-
lens opgang. 

†Epitafier 1) (Fig. 156), o. 1524. Jørgen Mar-
svin †1524 og hustru Anne Passow †1530, jfr . 
gravsten nr. 2. (Bircherod, Monumenta nr. II). 

1797 beskrives epitafiet som værende lille og 
af træ; indskrift med versaler. Tavlen viste Jør-
gen Marsvins hjelmede våbenskjold og hang i 
koret ved siden af †epitafium nr. 6, dvs. på syd-

470 

væggen. 
2) 1618 ifølge indskrift. Erich Bilde (Erik Bille) 

til Lindtved †1573, 1° g .m. Karine Marsvin Pe-
dersdatter (Karen Marsvinsdatter), †1548, 2° 
g .m. Geese Brochuus (Brockenhuus) Michels-
datter, †1599, j f r . †gravsten nr. 8. (Bircherod, 
Monumenta nr. IV. MarmDan I, 227). Antagelig 
frakturindskrift . Tavlen, der opsattes af Erik 
Billes datter Birgitte Bille, hang i koret, for-
mentlig på nordvæggen.4 7 1 Senest nævnt 1797.472 

Fig. 155. Epitafium nr. 5, 1775, over Friderich Kühl 
(s. 1144). NE fot. 1989. - Wall monument no. 5, 1775, 

for Friderich Kühl. 
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Fig. 156. †Epitafium nr. 1, 1524, over Jørgen Marsvin 
og Anne Passow (s. 1145). Efter Bircherod, Monu-
menta. Det kgl. Bibliotek. - †Wall monument no. 1, 
1524, for Jørgen Marsvin and Anne Passow. 

3) 1620. Christen Søffrensen (Sørensen) »Bor-
ger her i byen i Vor Frue Sogn« og hustru D o -
rethe Rasmusdatter, samt deres børn Søfren 
(Søren) Christensen og Kiersten (Kirsten) Chri-
stensdatter. »Bekostet Anno 1620.« (Bircherod, 
Monumenta nr. XI). Indskrift antagelig med 
fraktur, der indledtes med skriftsted (Joh. 2, 25-
26). Hang 1797 ved orglet.473 

4) O.1632. Maren Pedersdatter. »De ting vi 
lide her er icke den Hærlighed verd. Her neden 
ligger begrafven S. Maren Pedersdatter barnfød 
her i Othense aff Erlige Ecte Forældre, boede 6 
Aar i Foborge og avlet med sin Husbonde 5 
Børn, hvilcke der de med Faderen vaare bort-
døde, k o m hun til sin Søster och Svoger paa 
Hollufgaard, vaar hos dem 6 aar, oc da kom i 
ecteskab med Herr Moritz Christensen Kapelan 
her til Kirken, lefde med hannem ickun i 4 uger 
och bortdøde i sit alders 35 aar den 23 July Anno 
1632.« Indskrift antagelig med fraktur. (Birche-
rod, Monumenta nr. X). Placering uvis. 

5) 1639. Anna Andersdatter. »Denne tafle haf-
ver Rasmus Christensen med sine 2 k(ære) Børn 
som nu leffuer, Jørgen Rasmussen oc Anna Ras-
musdatter bekostet 1639 sig, sin kiere Hustru og 
Børn til en christelig Almindelse(!), som ligger 
herunder Prædikestolen. Rasmus Christensen 
døde Anno 1 6 � , Anna Andersdatter døde 1637 i 
sit alders 37 aar.« Indskrift antagelig med frak-
tur. (Bircherod, Monumenta nr. VI). 

6) 1639. Abel Skinkel samt hendes søstre Silie, 
Karine, Anna og Mette Skinkel. »Anno M D -
X X X I X den X X X Avgvsti haffver E(rlig) oc 
Velbyrdig Jomfru , Jomf ru Ide Schinckel(!), ladet 
dette Epitaphium opsette sine hierte kiere salig 
Fader Søstre N:474 Jomf ru Silie, Jomf ru Karine, 
Jomf ru Anne, Jomf ru Abel og Mette Schien-
ckel(!) til en hæderlig ihukommelse, hvilcke 
S(alige): forbemeldte Jomfruer haffver begynt at 
holde hus tilsammen her i Byen Anno 1601 oc 
lefvet udi Guds Frÿct et erligt oc Samdreechtigt 
Liff oc Leffnet, til saa lenge at Gud haffver kal-
det den ene effter den anden fra denne Verden, 
oc vaar Jomf ru Abel Skinkel, den siste som Vor 
Herre kaldet den 22475 Januarÿ Anno 1638 udi 
hindis Alders 88 Aar, hvilcken effter sin Begie-
ring herunder ligger begraffven. De andre fire 
ligge udj deris Fæderne Kircke Østrup, Gud 
giffve dem en glædelig oc ærefuld Opstan-
delse«. (Bircherod, Monumenta nr. I; MarmDan 
228; Resen, Fyn 119).476 

Søren Abildgaard noterer, at der var tale om 
et lille epitafium af træ med billedarbejde.477 

Indskrift antagelig med fraktur. Billedskærerar-
bejdet, to rækker med hhv. ni og otte ane-
skjolde, var ifølge en skitse i Bircherod, Monu-
menta placeret efter de to første linjer. Søren 
Abildgaard oplyser, at epitafiet hang på korets 
sydvæg. 1797 siges det at være opsat i koret 
»ovenfor paa væggen ved Capellanens Skrifte-
stoel«.478 Vedel Simonsen oplyser, at der på 
væggen over kirkestolen skulle have hængt en 
»Tavle, eller en i Træ indfattet Marmorplade, 
som ved sidste Reparation blev nedtaget og 
solgt«.479 

7) O.1644. Tavlen er bekostet af Niels Jesper-
søn (Jespersen) †1653 »... til en christelig almin-
delse(!) offver sin kiere Hustru E(rlig): oc W(el-
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byrdig). Kvinde Maren Nielsdatter ... som udi 
sin smertelig fødsel med sin livs frugt efter Guds 
villie den 6 juli 1644 maatte sette det kiereste til 
og lade lifvet ... «. (Bircherod, Monumenta nr. 
XII). Indskrift antagelig med fraktur. 

8) O.1644. Mathis Nielsen Koch, †12. maj 
1644, med hustru Karen Bertelsdatter, †30. jan. 
1655 samt deres børn. (Bircherod, Monumenta 
nr. VIII). Indskrift antagelig med fraktur. Be-
kostet af Karen Bertelsdatter: »sin hiertekiere 
Husbonde S. Mathis Nielsen Koch, ... och sine 
kiere børn til en hæderlig ihukommelse«. 

9) Efter 1650. Anders Ibsen, †25. okt. 1636 
»som boede og døde i St. Jørgensgaard«, og hu-
stru Anne Rasmusdatter, †18. dec. 1650. Opsat 
af børnene Hans Andersen og Maren Anders-
datter over forældrene (Bircherod, Monumenta 
nr. IX; Resen, Fyn 122). Indskrift antagelig med 
fraktur. Ifølge Vedel Simonsen viste epitafiet en 
fremstilling af familien, knælende ved »Frelse-
rens Kors«.281 

Hang 1797 øjensynlig på nordvæggen i ski-
bets vestligste fag,480 mens Vedel Simonsen så 
det på en pille på sydvæggen.481 Muligvis iden-
tisk med et epitafium, der fjernedes 1838.482 

10) O.1669. Johan Ernst Gertz, major i det 
fynske provinsregiment under kommando af 
oberst Bendix von Hatten, *1604 »zu Zelle in 
Lüneburger Lande«, †8. marts 1669. (Bircherod, 
Monumenta nr. III). Indskrift antagelig med frak-
tur. 

Epitafiet hang i koret, formodentl ig på nord-
væggen.483 Muligvis nedtaget 1798, da der på 
korets nordvæg omtales et gammelt og vansiret 
epitafium, der burde nedtages, inden det selv 
faldt og forårsagede ødelæggelse.484 

11) 1680. Ulrich von Dewitz, †1680, med hu-
stru Birgitte Else Hahn, †1692, (jfr. †gravkrypt, 
s. 1167). Vedel Simonsen oplyser, at der over 
indgangen til deres »Kapel« var opsat en kob-
berplade med indskrift over ægteparret, men at 
den var »ved sidste Reparation af Arbeidsfol-
kene bortstjaalet«.281 Tavlen var formentlig op-
sat over døren til sakristiet, men har været i ve-
jen, da man flyttede krucifikset dertil (s. 1105). 

Fig. 157. Gravsten nr. 1, 1443, over Jacob Mogensen 
(s. 1147). Pennetegning af Søren Abildgaard 1761. -
Tombstone no. 1, 1443, of Jacob Mogensen. Pen drawing 
by Søren Abildgaard, 1761. 

G R A V S T E N 

1) (Fig. 157), o. 1443. Iacobus Magni (Jacob M o -
gensen eller Magnussen).485 »An(n)o d(omi)ni 
mccccxliii die Elisabet obiit d(omi)n(u)s Iacobus 
Magni p(ræ)positus Ottonie cuius a(n)i(m)a re-
quiescat in pace.« (I det Herrens år 1443 på Elisa-
bets dag døde Hr. Jacob Mogensen, provst i 
Odense. Må hans sjæl hvile i fred).486 (Birche-
rod, Monumenta nr. XVI). 

Figursten i grå kalksten, 196x104 cm, med 
næsten bortslidt indskrift og udsmykning. 
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I f ø l g e B i r c h e r o d , Monumenta og S ø r e n A b i l d -
g a a r d (1761) v a r i n d s k r i f t e n e n r a n d s k r i f t m e d 
r e l i e f m i n u s k l e r . I h j ø r n e r n e v a r e v a n g e l i s t s y m -
bole r . A b i l d g a a r d g e n g i v e r e n d v i d e r e J a c o b Mo-
gensen t o n s u r k l i p p e t , s t ående , k l æ d t i m u n k e -
k u t t e . H a n h o l d t m e d b e g g e h æ n d e r e n ka lk , de r 
o p r i n d e l i g v a r d æ k k e t a f e n t y n d m e t a l p l a d e . 4 8 7 

U n d e r a f d ø d e e t v å b e n s k j o l d , h v o r de r i f ø lge 
A b i l d g a a r d anedes e n b j ø r n e l a b . S t enens u d -
f o r m n i n g h a r en n ø j e paral le l i l i g s t enen o v e r 
U l f Pe t e r sen , †1456, i D a l u m ( O d e n s e h r d . ) . 

I f ø l g e B i r c h e r o d , Monumenta, sku l le d e n h a v e 
l igge t v e d s iden a f J ø r g e n M a r s v i n s l igs ten 
(nr. 2), h v i l k e t sva re r til A b i l d g a a r d s o p l y s n i n g , 
a t d e n lå » o p p e v e d A l t e r e t til s yd l i ge Side«. 
D e n r eg i s t r e r edes i k k e p å C . A . M ø l l e r s p l a n 
(fig. 158), da d e n v a r s k j u l t a f a l t e r s k r a n k e n og 
g u l v e t . N u v æ r e n d e p l ace r ing v e d s ø n d r e k o r s -
a r m s y d r e ø s t m u r . 

2) (Fig. 159-160, 195), o . 1524. J ø r g e n M a r -
svin , †1524, m e d h u s t r u A n n e (Pas sow) , †1530. 
( B i r c h e r o d , Monumenta n r . X I V ) . 

F i g u r s t e n i g r å k a l k s t e n r epa r e r e t m e d ce-
m e n t , 2 5 5 x 1 3 7 c m . R a n d s k r i f t m e d s l id te re l ie f -
m i n u s k l e r . D e n s ids te l in je s tår i ø v e r s t e b å n d 
u n d e r 1 . l inje . »Nob i l i s h ic d o r m i t c la rusq(ue) 
G e o r g i ( u s ) M a r s u i n I(n)cl i ta c u ( m ) A n ( n ) a 
g (e )n (e r )osa p ( ro ) l e f e c u ( n ) d a M o d e r a ( n ) s h ic 
f a t o o b u i a t c (e r ) t ami (n )a r (e )gn i D a c i e d u ( m ) eui 

Fig. 159. Gravsten nr. 2, 1524, over Jørgen Marsvin 
og Anne Passow (s. 1149). NE fot. 1989. - Tombstone 
no. 2, 1524, of Jørgen Marsvin and Anne Passow. 

Fig. 158. Plan af kirken med gravstenenes placering 1851. - 1. F. C. von Haven. 2. Jørgen Hartvigsen og Anne 
Sehested. 3. Poul Andersen Medelby. 4. Anne Marsvin. 5. Christian Berntz (oprindelig i søndre korsarm) 6. 
†Dibern Qvitzow(?). 7. Casper Mule/Wolrat Holm. 8. Jacob Jespersen. 9. Peder Knudsen Gaas. 10. Ubekendt . 
11. †Johannes Mule(?). 12. Jørgen Jespersen Møller. 13. Ubekendt . 14. Tønnis Michelsen, Anne Mule og Peder 
Skriver. 15. Claus Friedrichsen og Oluf Mortensen Kierulf. 16-17 Ubekendt . 18. Jørgen Ditlevsen. 19. †Hans 
Andersen Æblemand. 20. Ubekendt . 21. †Mikkel og Jens Mule, Anne Bang. 22. †Albert Grote(?), †Margaretha 
Dibbern(?). 23. †Albert Grote(?), †Margaretha Dibbern(?) 24. †Niels Michelsen bager(?). 25. †Niels Michelsen 
bager(?). 26. Ubekendt . 27. †Ancher Soel. 28. †Dorthe Mortensdatter. På tidspunktet for planens udførelse var 
ligstenene over Christoffer Valkendorf, Jørgen Marsvin og Anne Passow samt Jacob Mogensen skjult under 
gulvet foran alteret. Tegning 1851 af C. A. Møller. - Plan of the church giving positions of the tombstones, 1851. - 1. 
F. C. von Haven. 2. Jørgen Hartvigsen and Anne Sehested. 3. Poul Andersen Medelby. 4. Anne Marsvin. 5. Christian 
Berntz (originally in the south transept). 6. †Dibern Qvitzow(?). 7. Casper Mule/Wolrat Holm. 8. Jacob Jespersen. 9. 
Peder Knudsen Gaas. 10. Unknown. 11. †Johannes Mule(?). 12. Jørgen Jespersen Møller. 13. Unknown. 14. Tønnis 
Michelsen, Anne Mule and Peder Skriver. 15. Claus Friedrichsen and Oluf Mortensen Kierulf. 16-17. Unknown. 18. 
Jørgen Ditlevsen. 19. †Hans Andersen Æblemand. 20. Unknown. 21. †Mikkel and Jens Mule, Anne Bang. 22. †Albert 
Grote(?), †Margaretha Dibbern(?). 23. †Albert Grote(?), †Margaretha Dibbern (?). 24. †Niels Michelsen, baker(?). 25. 
†Niels Michelsen, baker(?). 26. Unknown. 27. †Ancher Soel. 28. †Dorthe Mortensdatter. When the plan was drawn the 
tombstones of Christopher Valkendorf, Jørgen Marsvin and Anne Passow, as well as Jacob Mogensen, were hidden by the 

floor in front of the altar. 
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Fig. 160. Gravsten nr. 2, 1524, over Jørgen Marsvin 
og Anne Passow (s. 1149). Pennetegning af Søren 
Abildgaard 1761. - Tombstone no. 2, 1524, of Jørgen 
Marsvin and Anne Passow. 

te[ri?]t488 die(m) illa sup(re)mi An(n)o d(omi)ni 
1524«. (Her hviler den ædle og berømmelige 
Jørgen Marsvin sammen med den navnkundige, 
højbårne og på afkom rige Anne [eller: den 
navnkundige Anne, der har bragt mange høj-
bårne børn til verden]. Han går sin skæbne i 
møde under sine bestræbelser på at dæmpe Dan-
marks riges stridigheder, mens hun henlever sit 
livs sidste dage(?). I det herrens år 1524).489 Over 
skriftlinjen mellem ordet »Anna« og »generosa« 
er der, formentlig sekundært, indhugget Anne 
Passows dødsår »<1.5.3.0.>«. 

Hjørnerne har evangelisttegn i en indram-
ning, der består af to kvadrater, en ligestillet, 

hvorpå er lagt en rudestillet, kombineret med en 
cirkel, der fletter sig ind i kvadraternes spidser. 
Øverst tv. fragment af Mattæus ' engel, th. Jo-
hannes' ørn, nederst tv. Lukas' okse og th. Mar -
kus' løve. Evangelisttegnene er vist med skrift-
bånd, hvis reliefbogstaver er nedslidte. De af-
døde vises i en dobbeltarkade med snoede dob-
beltsøjler i midten og i siderne dobbeltsøjler, 
kombineret af en snoet og en glat; buerne er op-
løst i grenværk, der vokser op af kapitælerne, 
der herved får karakter af blomstervaser. Over 
hovederne en drueklase. Under de afdødes fød-
der deres våbenskjold, som de synes at svæve 
over. Jørgen Marsvin er klædt i rustning med 
skulderroset og hjelm med åbent visir. Han bæ-
rer sværd og dolk samt en kæde om halsen. An-
ne Passow er klædt i enkedragt og folder hæn-
derne i bøn, mens hun holder en rosenkrans. 

Chr. Axel Jensen henfører stenen til Sjællands 
Initialmester, en mester, der formodes at have 
haft kendskab eller tilknytning til Claus Bergs 
Odenseværksted.4 9 0 Hans meget varierede og 
kunstfærdige bogstaver, der absolut ikke har 
skabelonpræg, tillige med en udstrakt brug af 
forkortelser, er medvirkende til at gøre læsnin-
gen vanskelig. 

Indtil 1852 lå stenen på oprindelig plads i kor-
gulvet foran alteret som den midterste af tre lig-
sten, fra 1795 delvis skjult af alterskranke og 
gulv (s. 1078, note 180),491 hvorfor den ikke er 
med på Møllers plan (fig. 158). 1852 optaget og 
anbragt bag Claus Bergs altertavle (jfr. fig. 81). 
1885 afrenset med saltsyre og opstillet på sin nu-
værende plads op ad tårnrummets nordvæg.4 9 2 

(Jfr. †epitafium nr. 1). 
3) (Fig. 161), 1547. Anne Marsvinsdatter 

(Marsvin), (†mellem 1562 og 3.juli 1567).493 

(Bircherod, Monumenta nr. XIX). 
Grå kalksten, 219x113 cm. Indskrift med re-

liefversaler i fordybede linjer. I hjørnerne evan-
gelistsymboler: Øverst tv. Mattæusenglen, th. 
Johannesørnen, nederst tv. Markusløven og th. 
Lukasoksen. To rektangulære felter, adskilt af 
dobbelt indskriftbånd, med 2x2 våbenskjolde, 
øverst Marsvin og Passow, Anne Marsvins fa-
ders og moders våben (jfr. gravsten nr. 2), ne-
derst hendes farmoders og mormoders våben, 
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nemlig for familierne Bryske og Grubbe. På det 
dobbelte indskriftbånd læses: »Dette er ivmfrov 
Anne Marsvin Dotter hines ferne og morne«. 
Over det øvre skjoldfelt en bue, der krones med 
et skriftbånd med »Anno d(omi)ni« og i selve 
buen en tavle med årstallet 1547. Under det ne-
derste skjoldfelt personindskrift og religiøs sen-
tens. Stenen, der er beslægtet med gravstenen 
over Johan Oxe i Vaabensted kirke (DK Maribo 
932), tilskrives den anonyme mester »Odense-
Skulptøren«, muligvis en elev af Morten Bus-
sert.494 

Den lå tidligere anbragt i koret nord for for-
ældrenes sten (nr. 2)495 og var som denne skjult 
af alterskranke og det gulv, der 1795 blev lagt 
inden for skranken (se note 180). 1852 optaget 
og anbragt på korets østvæg syd for forældre-
nes, hvor den anes på et ældre fotografi (jfr. 
fig. 81). 1885 renset med saltsyre og flyttet til 
tårnrummets vestvæg. 

4) (Fig. 162), efter 1568. Anne Mule, †1568, 1° 
g .m. Tønnis Michelse(n)s Graf, †1558. Stenen er 
lagt af Anne Mules anden mand Peder Schifer 
(Skriver). (Bircherod, Monumenta nr. XXIX). 

Grå kalksten, repareret med cement, 194x112 
cm. Indskrift med reliefversaler i fordybede lin-
jer. Indskriftfeltet indrammes af rulleværkskar-
touche, som holdes i en kort snor af engel, klædt 
i renæssancedragt med pufærmer. Under ind-
skrifttavlen ses et skjold med symmetrisk bo-
mærke, ophængt i f rugt- og blomstersmykkede 
bånd. Skjoldet holdes af et par putti. Indskrift-
tavlen indrammes af en muslingeskalsarkade 
med komposite fyldingspilastre, der har akan-
tusmontant og postamenter med løvehoveder. 
Over kapitælet th. et dødningehoved, tv. et ti-
meglas. I sviklerne englebørn, der blæser i basu-
ner, hvorfra udgår ulæselige skriftbånd. Nederst 
indskriftfelt med en efterskrift på to linjer: »Her 
acter oc Per Schrifer selv at hvile nar Gud wil. 
1 5 � « . 

Den pertentligt forarbejdede, men meget 
nedslidte sten er af Chr. Axel Jensen (Jensen, 
Gravsten nr. 530) henført til en svend fra et fynsk 
værksted, der var påvirket af »Odense Orna-
mentisten«, en af Morten Busserts efterlignere, 
j fr . Knud Urne, †1552, Nør re Søby (Åsum hrd.) 

Fig. 161. Gravsten nr. 3, 1547, over Anne Marsvin (s. 
1150). NE fot. 1989. - Tombstone no. 3, 1547, of Anne 
Marsvin. 

og Mogens Rud, †1559, S. Hans kirke i 
Odense.496 

Vedel Simonsen angiver placeringen til 
»Tværgangen fra Nord til Søndre«, efter Jørgen 
Jespersen Møllers ligsten (se ndf.) og ved »Lieu-
tenant Køkers Epitaph« (s. 1143), sandsynligvis 
nr. 14 på Møllers plan (fig. 158).281 Ved tårn-
rummets sydmur under vinduet. 

5) (Fig. 163-164), o. 1581, med sekundær ind-
skrift fra 1766. Oprindelig lagt over »[Heder-
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Fig. 162. Gravsten nr. 4, efter 1568, over Anne Mule 
og Tønnis Michelsen (s. 1151). NE fot. 1989. - Tomb-
stone no. 4, after 1568, of Anne Mule and Tønnis Michel-
sen. 

mod hinanden, stående under en muslingeskals-
arkade, som har komposite fyldingspilastre med 
akantusmontant, i hvis perspektivisk tegnede 
postamenter ses næsten udslidte masker; mus-
lingeskalsornamentet udgår fra et dødningeho-
ved. Casper Mule har spidst hageskæg og bærer 
fladpuldet præstehue (bonnet) samt pibekrave. 
Han er iklædt en knælang kjortel og kåbe med 
opretstående krave og ærmeslidser; i hænderne 
holder han formentlig handsker. Hustruen har 
konelin og er iklædt ankellang, plisseret kjole, 
hvorover kappe, ligeledes med opretstående 
krave; i venstre hånd en (bønne)bog. Sviklerne 
udfyldes af hjelmede våbenskjolde, tv. antagelig 
Mulernes,500 th. Kotternes? (halvmåne). Den 
fladbuede arkade rummer indskrifter med for-
dybede versaler, tv. en latinsk sentens, th. en 
kristelig dansk. Indskrifterne adskilles af udslidt 
skjold eller maske.501 

Chr. Axel Jensen (Jensen, Gravsten II, nr. 107) 
henfører stenen til et fynsk værksted mellem 

Fig. 163. Gravsten nr. 5, o. 1581, over Casper Mule 
og Maren Mulesdatter (s. 1151). Fra Bircherod, Mo-
numenta. Det kgl. Bibliotek. - Tombstone no. 5, c. 
1581, of Casper Mule and Maren Mulesdatter. 

lig oc högler[!] Mand M(ag). � (Casper)497 

Mule Canich og Domprovist i Ribe]«, †1581, og 
hustru Marine Mulisdatter (Maren Mule(sdat-
ter)), †� (1607).498 Sekundært lagt over »Vel-
edle og velviise borgemester« Wolrat Holm, 
†1765, med hustru Cathrine Marie (Cathrina 
Maria) Holmsted, †1760, jfr . epitafium nr. 4. 
(Bircherod, Monumenta nr. XXI; Resen, Fyn 
120).499 

Figursten i lys grå kalksten, 200x108 cm, 
stærkt nedslidt, oprindelig indskrift med relief-
versaler, den sekundære med fordybede versa-
ler. Over fodfeltet med den oprindelige, nu 
bortslebne indskrift er ægteparret vist, let drejet 
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1570-1600 (Ornamentist-Efterslæt). Bircherods 
tegning (jfr. fig. 163) må opfattes som en for-
enklet gengivelse, hvis afvigelser næppe bety-
der, at der ikke er tale om samme sten. Den har 
været i kirken før 1758, hvor den er skitseret i 
Christian Brandts notesbog, dog uden at navn 
og dødsår på den afdøde fremgår.502 Vedel Si-
monsen oplyser, at Wolrat Holm er begravet 
under en sten »I søndre Side i Choret, hvori er 
udhugget en gammel Adelsmand og hans H u -
strus Billede, men under samme en nye Inskrip-
tion over Borgemester Holm«.2 8 1 

Ifølge Resen lå stenen i koret. A. Crone anså 
den for forsvundet. På Møllers plan (fig. 158) 
angivet som nr. 7. I gulvet i tårnrummets nord-
østre hjørne. 

6) (Fig. 165a), o. 1582. Iacop Iespersen (Jacob 
Jespersen), †10. april 1582, rådmand i »Onse«, 
med hustru Karren Powlsdater (Karen Povlsdat-
ter), †7. okt. 1583. (Bircherod, Monumenta nr. 
XXIIII; Resen, Fyn 121).503 

Rødlig kalksten, 163x88 cm. Indskrift med 
fordybede versaler. Skriftfelt i r amme med rul-
leværkskartouche. Forneden et skjold med bo-
mærke. Til venstre og højre for skjoldet »I«. 
Forsænket glat frise, omgivet af ramme. 

Ifølge Resen lå stenen »i nærheden« af prædi-
kestolen; ifølge Vedel Simonsen i koret »tæt ve-
sten for Gravlemmen«.5 0 4 På Møllers plan (fig. 
158) i koret som nr. 8. Nu i tårnrummets gulv 
ved sydvestre hjørne. 

7) (Fig. 166-167, 180), o. 1596. Iyrgen Hert -
wigsen (Jørgen Hartvigsen) til »Munckgaard«, 
†23. febr. 1596 i »Ottense«, med hustru Anne 
Sestede (Sehested), datter af Benedictvs Sestedis 
(Benedikt Sehested) til Melwedgaard (Mellet-
gaard), † � . (Bircherod, Monumenta nr. XIV; 
Resen, Fyn 118; MarmDan 221). 

Figursten. Grå kalksten, 227x173 cm, med 
fodfelt, hvori personalia og kort kristelig sen-
tens med reliefversaler. 

Ægteparret er vist stående, let drejet m o d hin-
anden i en arkade, hvis dobbelte, vinkelbrudte 
bueslag hviler på joniske kvartsøjler med be-
slagværks- og bossesmykkede postamenter; i 
midten af bueslaget en konsol med hængestykke, 
hvori dødningehoved over timeglas; i buesvik-

Fig. 164. Gravsten nr. 5, o. 1581, over Casper Mule 
og Maren Mulesdatter, genbrugt 1766 af borgmester 
Wolrat H o l m og Cathrina Maria Holmsted (s. 1151). 
NE fot. 1989. - Tombstone no. 5, c. 1581, of Casper 
Mule and Maren Mulesdatter, reused in 1766 by Mayor 
Wolrat Holm and Cathrina Maria Holmsted. 

lerne kerubhoveder og frugtfyld. Personfrem-
stillingen indrammes af 2x16 anevåbener, hvis 
tilhørende slægtsnavne angives med fordybede, 
stærkt slidte versaler. Rammeborten brydes for-
neden af fodfeltet, foroven af en korsfæstelses-
fremstilling. Jørgen Hartvigsen, der har fuld-
skæg og kortklippet hår, er klædt i rustning med 
pibekrave over brystharnisket. Hans ringbesatte 
højre hånd hviler ved hoften, mens han med ven-
stre fatter om en kårde; skæftet af en dolk er synlig 
til venstre. Ved foden en stridshandske samt den 
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Fig. 165 a-b. Gravsten. 
a. Nr . 6, o. 1582, over 
Jacob Jespersen og Ka-
ren Povlsdatter (s. 
1153) og b. Nr . 11, o. 
1632, over Poul An-
dersen Medelby og 
Else Jørgensdatter (s. 
1157). NE fot. 1989. -
Tombstones. a. No. 6, c. 
1582, of Jacob Jespersen 
and Karen Povlsdatter 
and b. No. 11, c. 1632, 
of Poul Andersen Med-
elby and Else Jørgens-
datter. 

f jerprydede hjelm med opslået visir. Anne Sehe-
steds fødder skjules af den hellange under- og 
overkjortel; hun er vist med konelin og holder 
hænderne foran livet, samlet omkring en bog. 

Den meget sirlige sten er henført til den så-
kaldte »Odense Anonym«, der virkede i 
1590'erne, jfr . stenen over Christian Qvi tsow, 
Flødstrup, Svendborg amt (Jensen, Gravsten nr. 
743, II, 93, 95), og Frands Brochenhuus og 
Anne Tinhuus, Kværndrup, Svendborg amt . ' 5 0 5 

Kobberstikket efter Bircherod, Monumenta, har 
en pudsig afvigelse, idet Anne Sehested her står i 
brokadeskjole og med fjerprydet hovedbeklæd-
ning (fig. 180). Det skyldes, at kobberstikkeren 
tilsyneladende ikke har kendt den originale 
gravsten, men kun manuskriptets tegning, der 
ikke viser figurerne. Han har derfor »lånt« såvel 
Erik Bille som en af dennes hustruer (se †grav-
sten nr. 8, fig. 179) for at fu ldkommengøre sin 
fremstilling. 

1851 lå stenen stadig på oprindelig plads i ko-
rets sydøstre hjørne (jfr. fig. 158, nr. 2),506 men 
året efter blev den opstillet foran østre korvæg 
nærmest sydhjørnet (jfr. fig. 81).507 1885 afrenset 

med saltsyre, repareret med cement og opsat i 
tå rnrummet østligst på nordvæggen.8 8 

8) (Fig. 168), o. 1592(?). Christphorvs Valc-
kendorf (Christoffer Valkendorf) til Glorup, 
kongen af Danmarks »consilarivs« (rigsråd) og 
»qvæstor« (rentemester), (*aug. 1525) på Glo-
rup (†17. jan. 1601) i Kbh.508 (Bircherod, Monu-
menta nr. XVII). 

Grå kalksten, 204x15 cm, næsten helt udslidt. 
Latinsk personindskrift med reliefversaler i 
vandrette bånd. Foroven anes mellem balustre 
to hjelmede skjolde, ifølge Bircherod med hhv. 
Valkendorfernes og Egern-Friisernes våben. 

Christoffer Valkendorf blev begravet i Vor 
Frue kirke i København.5 0 9 Da indskriften o m -
taler ham som rigsråd og rentemester, må man 
antage, at stenen er udført inden udnævnelsen til 
rigshofmester 1595.510 Valkendorfs tilknytning 
til Odense, Vor Frue, stammer fra 1592, hvor 
han vikarierede som rigskansler for Arild Hui t -
feldt, et embede der indebar patronatsretten til 
Vor Frue provsti (se ovf. s. 1014). 

Stenen er nu så eroderet, at dekorationer og 
indskrift næppe kan erkendes, og det er kun på 
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grundlag af Bircherods og Chr. Axel Jensens iagt-
tagelser,511 at man kan få et billede af stenens op-
rindelige beskaffenhed. Den er tilskrevet samme 
anonyme mester som nr. 3, nemlig »Odense-
Skulptøren« (Jensen, Gravsten nr. 218), men på 
grund af slitage er en værkstedstilskrivning pro-
blematisk. Desuden virkede Odense-Skulptøren 
i 1540'erne, hvorfor Valkendorfs ligsten næppe 
kan have noget med dette værksted at gøre, 
medmindre der er tale om en genbrugt sten. 

Stenen har ligget i koret,512 men er ikke anført 
på Møllers plan (fig. 158). A. Crone anså den for 
at være forsvundet. Nu placeret på kirkegården 
ved søndre korsarms østmur. 

*9) (Fig. 169-170), før 1602. Hans Mvle 
(Mule) til Nisløfgaard, †� (25. sept. 1602), 
med hustru Mette Kotte, †� (20. marts 
1613).513 (Bircherod, Monumenta nr. XX). 

Figursten af sandsten, 114,5x151 cm, oprinde-
lig ca. 206 cm høj.514 Kun øvre halvdel er be-
varet, stærkt slidt, mens den nedre, der havde 

Fig. 167. Gravsten nr. 7, o. 1596, over Jørgen Hart -
vigsen og Anne Sehested (s. 1153). NE fot. 1989. -
Tombstone no. 7, c. 1596, of Jørgen Hartvigsen and Anne 
Sehested. 

personalia i versaler, er forsvundet. Bircherods 
forenklede gengivelse af ægteparret, stående i 
dobbeltarkade, bekræftes i hovedtræk af det be-
varede fragment, som nu viser brystbilleder af 
figurerne let drejede mod hinanden. Hans Mule 
har skæg og er iklædt jakke med opretstående 
krave over kappe og pibekrave. Mette Kotte har 
ligeledes opretstående krave over den oprindelig 
lange kjole samt konelin og kappe; ifølge Bir-
cherod fatter begge ægtefæller med hænderne 
om en bog. 

I hjørnerne cirkler med stærkt slidte fremstil-
linger af Mattæusengelen (tv.) og Johannesør-
nen (th.) med navnebånd (fordybede versaler). 
Derimellem fire hjelmede våbenskjolde for M u -
lerne, Bangerne, Kotterne og formentlig Frii-
serne. Den dobbelte arkadebue med blomster i 
sviklerne hviler på kerubhoveder. Ægteparret 
blev begravet i S. Knud, hvor der også anbrag-
tes en gravsten (jfr. s. 820). 

Fig. 166. Gravsten nr. 7, o. 1596, over Jørgen Har t -
vigsen og Anne Sehested (s. 1153). Fra Bircherod, 
Monumenta. Det kgl. Bibliotek. - Tombstone no. 7, c. 
1596, of Jørgen Hartvigsen and Anne Sehested. 
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Chr. Axel Jensen henregner stenen til den 
anonyme mester »Odense Monogramisten«, 
hvis daterede arbejder er fra 1590'erne og det 
første årti af 1600'erne.515 

Ifølge Jacob Bircherod lå stenen midt i koret, 
mens Vedel Simonsen så den i søndre korsarm, 
syd for Claus Friedrichsens gravsten og ud for 
Jørgen Hansens epitafium.516 Gravstenen lå 1797 
stadig i kirken,517 men ses ikke på C. A. Møllers 
plan (fig. 158). 1907 k o m den til Møntergården, 
Odense.518 

10) (Fig. 171a), o. 1619. [Peder Knvdsen] 
(Knudsen Gaas),519 †15. febr. 1645, 1° g .m. [El-
line Povelsdatter] (Ellen eller Else Poulsdat-
ter),520 †20. jan. 1616 i sin alders 21. år, »[som 
fødde hannem Anno 1614 den 14 Jvlii Knvd Pe-
dersen oc Anno 1616 den 8 Janvarii Else (eller 
Ellen) Pedersdatter]«, 2° g .m. Dor[ethe] 
[Ch]r[is]tensdaatter (Dorthe Christensdatter), 
†26. maj 1657. (Bircherod, Monumenta nr. 
XXV). 

Fig. 169. Fragment af *gravsten nr. 9, før 1602, over 
Hans Mule og Mette Kotte (s. 1155). Møntergården, 
Odense. Henrik Wichmann fot. 1996. - Fragment of 
*tombstone no. 9, before 1602, for Hans Mule and Mette 
Kotte. 

Rødlig kalksten, 213x153 cm, hvis indskrift 
med reliefversaler i vandrette, forsænkede bånd 
kun delvis er læselig, hvorfor personalia må 
suppleres gennem Bircherods fuldstændige læs-
ning. 

Fig. 168. Gravsten nr. 8, 1576-95 over Christoffer 
Valkendorf (s. 1154). Fra Bircherod, Monumenta. Det 
kgl. Bibliotek. - Tombstone no. 8, 1576-95 of Chri-
stopher Valkendorf. 

Fig. 170. *Gravsten nr. 9, før 1602, over Hans Mule 
og Mette Kotte (s. 1155). Fra Bircherod, Monumenta. 
Det kgl. Bibliotek. - *Tombstone no. 9, before 1602, of 
Hans Mule and Mette Kotte. 
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Fig. 171a-c. Gravsten, a. Nr 10, 1619, over Peder Knudsen Gaas og familie (s. 1156). b. Nr . 15, 1680, over Ulrich 
von Dewitz og Birgitte Else Hahn (s. 1159). c. Nr . 16, 1687, over rådmand Claus Friedrichsen, Berte Ditlevs-
datter, Oluf Mortensen Kierulf og Eleonora Catharina Carstensdatter (s. 1160). NE fot. 1989. - Tombstones. a. 
No. 10, 1619, of Peder Knudsen Gaas and family, b. No. 15, 1680, of Colonel Ulrich von Dewitz and Birgitte Else Hahn. 
c. No. 16, 1687, of Councillor Claus Friedrichsen, Berte Ditlevsdatter, Oluf Mortensen Kierulf and Eleonora Catharina 
Carstensdatter. 

Den næsten udslidte sten viser omridset af en 
kartoucheindfatning, kantet af fordybede ram-
melinjer. Muligvis er der tale om levn af stenens 
oprindelige udsmykning, idet Peder Knudsen 
Gaas 14. febr. 1619 købte Hans Madz ' ligsten fra 
S. Knud for 25 rdl.,521 og herefter har man vel 
ladet den ældre indskrift slibe bort til fordel for 
en ny. 

Vedel Simonsen oplyser, at stenen lå i korets 
midte,522 1 851 registreredes den ved koråbnin-
gen som nr. 9 (fig. 158).523 Nu på kirkegården 
ved søndre korsarms østmur. 

11) (Fig. 165b), o. 1632. Pavlus Andreæ Me-
delby (Poul Andersen Medelby), †9. maj 1632 i 
sit embedes 47. år, sit ægteskabs 43. år og sin 
alders 75. år, med hustruen Helisa Georgii (Else 
Jørgensdatter),524 †1632, 72 år gammel.5 2 5 »Hoc 
monvmento molliter qviescvnt ossa variis m o -
lestiis lassata m(agistri) Pavli Andreæ Medelby 
hvivs parochiæ preconis«. (I dette gravmæle 
hviler blødt dette sogns præst magister Poul 
Andersen Medelbys ben, udslidt af mangfoldige 
fortrædeligheder).526 I indskriften nævnes fire 
børn, nemlig Margrethe, *14. aug. 1593, Else, 
*5. jan. 1596,527 Anders, *dec. 1598, samt Jør-

gen, *24. sept. 1601. (Bircherod, Monumenta nr. 
XIII; Resen, Fyn 118). 

Grå kalksten, ca. 231x141 cm. Indskriften 
med fordybede versaler har som indledning, før 
de afdødes personalia, omskrivninger af 1. Kor. 
2,2 samt Rom. 4,25. Afslutningen er ordret efter 
Joh. 5,28-29. Let forhøjet rektangulært ind-
skriftfelt inden for en ramme med rulleværks-
kartouche og perlestav. I de to øvre hjørner ke-
rubhoveder, der flankerer et felt med Jesumono-
gram. Rammens højre side brydes af en kartou-
che med sammenskrevet PA for Poul Andersen. 
Midt på rammens underkant et felt med kalk og 
oblat samt »Venite crede(n)tes528 comed(i)te bi-
bite vivetis amen« (Kom I der tror. Spis, drik, 
og I vil leve. Amen). 

Gravstenen lå i koret umiddelbart foran al-
teret, til dels under alterfodtrinnet (Vedel Si-
monsen, Samlinger I og fig. 158, nr 3.), men flyt-
tedes 1852. Nu i tårnrummet, på vestmuren syd 
for indgangen. 

12) (Fig. 172a), o. 1647. Jørgen Ditløfsen (Dit-
levsen), felb(e)r(eder), †30. juli 1647, med hustru 
Ingeborg Lavrisdater (Lauridsdatter), †7. april 
1646. (Bircherod, Monumenta nr. XXXI) . 

Danmarks Kirker, Odense 74 
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Fig. 172a-c. Gravsten. a. Nr . 12, o. 1647, over felbereder Jørgen Ditlevsen og Ingeborg Lauridsdatter (s. 1157). b. 
Nr . 14, o. 1668, over bager Chr. Berntz og Gertrud Steffensdatter (s. 1159). c. Nr . 17, o. 1694 over Jørgen 
Jespersen Møller og Anna Sørensdatter (s. 1160). NE fot. 1989. - Tombstones. a. No. 12, c. 1647, of felbereder (skin 
dresser) Jørgen Ditlevsen and Ingeborg Lauridsdatter. b. No. 14, c. 1668, of baker Chr. Berntz and Gertrud Steffensdatter. 
c. No. 11, c. 1694, of Jørgen Jespersen Møller and Anna Sørensdatter. 

Lysegrå kalksten, 200x110 cm. Stenen er rev-
net fra øverste venstre hjørne til midt på højre 
langside. Indskrift med reliefversaler i vandrette 
fordybede bånd. Indskriftfeltet indrammes på 
siderne af stiliserede blade, og i hjørnerne er me-
daljoner med evangelistsymboler. Øverst Mat -
tæus (tv.) og Markus (th.), nederst Johannes 
(tv.) og Lukas (th.), alle med ulæselige indskrift-
bånd. Mellem Mattæus- og Markussymbolet et 
Jesumonogram. Nederst mellem Johannesørnen 
og Lukasoksen to skjolde med slyngede initia-
ler, der antagelig sekundært er gentaget med 
indridsede versaler. Tv. ses »I D S« for Jørgen 
Ditlevsen, th. »I L D« for Ingeborg Lauridsdat-
ter. 

Stenen lå i søndre korsarm over Laurids Jør -
gensens begravelse (se s. 1171). Ifølge Vedel Si-
monsen »i den anden sydlige Gang«281 (jfr. fig. 
158, nr. 18). 1852 antagelig flyttet til tårnrum-
mets gulv ved nordvæggen. 

13) (Fig. 174), o. 1650. Genbrugt 1811 til 
oberst Peter Holm, *13. okt. 1735, †14. aug. 

1808, »begrædt af sit livs troe ledsagerinde 3 
sönner og 1 datter«. 

Grå sandsten med cementreparationer, 131x94 
cm. Nederst indskriftfelt med fordybede versa-
ler. Over fodfeltets rulleværks- og blomsterind-
rammede indskrifttavle ses under volutbåret 

Fig. 173. Gravsten nr. 17, detalje, timeglas under fo-
liot, dvs. spindel til et ur (s. 1160). Henrik Wichmann 
fot. 1996. - Tombstone no. 11, detail, hourglass beneath 
clock shaft. 
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bueslag Kristi opstandelse; af hjørnernes evan-
gelistmedaljoner er nu kun Markusløven i øvre 
højre hjørne bevaret. På de to langsider f le tmøn-
ster, der fremstår som rudedekoration. Øverste 
venstre hjørne er ødelagt af cement, og stenens 
nederste del mangler. 

Der er tale om sekundær benyttelse af en ba-
rokgravsten, hvor den oprindelige indskrift er 
slebet bort, ligesom kantens rudedekoration an-
tagelig erstatter en oprindelig randskrift. Det vi-
des ikke, over hvem stenen oprindelig er lagt, 
men den stammer antagelig fra †Gråbrødre 
kirke.529 Nu på kirkegården, ved Søndre kors-
arms østmur. 

14) (Fig. 172b), o. 1668. Christian Berntz, 
»fordum borger handelsmand loszbecker530 und 
kaacken becker her vdi Ottense«, †18. maj 1668, 
1° g .m. Gertrud Ste[ffe]nsdatter, †4. jan. 1657, 
2° g .m. Sophia (Sofie) [Pedersdatter] † � 5 3 1 (jfr. 
epitafium nr. 1 og †begr. nr. 1, s. 1171). (Bir-
cherod, Monumenta nr. XXXIV). 

Rød kalksten, 202x130 cm, med delvis ned-
slidte indskrifter i reliefversaler. Forhøjet rek-
tangulært skriftfelt omgivet af volutdekoration 
samt englehoved foroven. I hjørnerne evange-
listsymboler over navnebånd. Øverst Mattæus 
(tv.) og Markus (th.), nederst Johannes (tv.) og 
Lukas (th.). Mellem Mattæus- og Markussym-
bolet et rektangulært felt med skriftsted efter 
Joh. 1. brev, 1,7. Mellem Johannes- og Lukas-
symbolet to skjolde med bomærker og initialer. 
Tv. en kronet kringle med »C B« for Christian 
Berntz, th. et utydeligt bomærke og »G S D« 
for Gertrud Steffensdatter og »S P D« for Sofie 
Pedersdatter. Randskriften citerer Joh. 3,16. 

1851 lå stenen midt i koret (fig. 158), til trods 
for at Christian Berntz ' murede begravelse var i 
søndre korsarm (s. 1171). Eftersom Vedel Si-
monsen oplyser, at Hans Mules gravsten 
(*gravsten nr. 9) lå i søndre korsarm, hvor 
Christian Berntz' havde ligget, kan der være 
sket en forbytning af de to sten, muligvis i for-
bindelse med gulvreparationer i 1800'ernes be-
gyndelse. I tårnrummets sydøstre hjørne. 

15) (Fig. 171b), 1680. (Ulrich von Dewitz, 
oberst, †1680, med hustru Birgitte Else Hahn, 
†l693).532 

Fig. 174. Gravsten nr. 13 over oberst Peter Holm, 
†1808. Genbrugt barokgravsten, antagelig fra †Grå-
brødre kirke (s. 1158). NE fot. 1991. - Tombstone no. 
13 for Colonel Peter Holm, †1808. Reused baroque tomb-
stone probably from †Gråbrødre Church. 

Rød sandsten, 212x137 cm. Sekundær ind-
skrift fra 186788 med fordybede versaler: »Dewi-
zernes Familie-Begravelse«. Den oprindelige 
indskrift er helt fjernet. Stenen har glat kant, 
brudt af rektangulære hjørnefelter, hvori evan-
gelistsymboler med ulæselige skriftbånd. 
Øverst Mattæus (tv.) og Lukas (th.), nederst Jo-
hannes (tv.) og Markus (th.). Indskriftfeltet ind-
rammes på langsiderne af volutdekorationer: 
foroven af englehoved og nederst af kranium 
med timeglas og korslagte knogler, flankeret af 
to skjolde, hvis udsmykning er bortslidt. 

Stenen lå antagelig i sakristiet over Dewitzer-
nes gravkælder, som blev nedlagt 1866 (s. 1167), 
hvorefter den fjernedes herfra. 1867 fik billed-
hugger C. Andersen betaling for at indhugge og 
opmale den nuværende indskrift på 27 bogsta-

74* 
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Fig. 175. Gravsten nr. 18, 1759, over sognepræst ved 
Vor Frue kirke F. C. von Haven og Birgitta Catharina 
Juulbye samt deres svigerdatter Anna Sibylla Lange 
(s. 1160). NE fot. 1989. - Tombstone no. 18, 1759, of the 
parish priest of Vor Frue church Pastor F.C. von Haven 
and Birgitta Catharina Juulbye, and their daughter-in-law 
Anna Sibylla Lange. 

ver,88 og herefter blev stenen henlagt på kirke-
gården ved søndre korsarms østmur, hvor den 
stadig ligger. 

16) (Fig. 171c), 1687. Claus Fredricsøn (Fried-
richsen), »Raadmand udi Ottense og Kirche-
verge her til Kirken«, †19. febr. 1675, med hu-
stru Berte Ditlefsdatter (Ditlevsdatter), †11. okt. 
1668. Desuden Oluf Mortensen Kierulf, 
[†1697],533 »ofverformynder udi Ottense og Kir-

cheverge her til Kirken«, med hustru Eleonora 
Catharina [Car]stensdaatter (Carstensdatter),534 

†19.juni 1721 og deres datter Catharina Olufs-
datter Kierulf, †marts 1682. 

Grå sandsten, 207x118 cm. Indskrift med 
slidte reliefversaler i vandrette forsænkede bånd. 
Stenen er knækket midt over ca. en tredjedel fra 
oven, og den yderste højre kant mangler. Den 
rektangulære ligsten har affaset kant og dekora-
tioner i relief. I hjørnerne forskellige blomster: 
Øverst nelliker (tv.) og påskelilje (th.); nederst 
vildrose med en udsprunget blomst og to knop-
per (tv.) og tulipan (th.). Mellem vildrose og 
tulipan to våbenskjolde, tv. med en springende 
ulv (for Kierulf) og th. med en due med oliven-
gren, formentlig Eleonora Catharina Carstens-
datters familieskjold.535 Stenen er ifølge ind-
skrift bekostet af Oluf Mortensen Kierulf, der 
forhandlede sig til begravelsen 1687 (se s. 1171). 

Den lå oprindelig i søndre korsarm over Oluf 
Mortensens murede begravelse (jfr. fig. 158, nr. 
15) og er senere fundet under kirkegulvet.536 Nu 
på kirkegården ved søndre korsarms østmur. 

17) (Fig. 172c), o. 1694. [Iør]gen Ie[spersen 
(Jørgen Jespersen) Møller], †10. maj 1694, 46 (!) 
år gammel, med hustru Anna Søfrensdatter (Sø-
rensdatter), †15. sept. 1728, 75 år gammel (jfr. 
epitafium nr. 2 og †muret begr. nr. 4, s. 1171). 

Grå kalksten med cementreparationer, 
171x103 cm. Kvadratisk skriftfelt med slidte re-
liefversaler i vandrette forsænkede bånd i volut-
prydet ramme. Randskrift Joh. 11,25. I h jør-
nerne evangelistmedaljoner med bånd: foroven 
Mattæus (tv.) og Markus (th.); nederst Johannes 
(tv.) og Lukas (th.). Mellem de to øvre medaljo-
ner et vinget timeglas under foliot (spindel til et 
ur) (fig. 173)537 og under timeglasset kranium 
over korslagte knogler, flankeret af kandelabre. 
Mellem de nedre medaljoner ses skjolde med 
bomærker og Jesumonogram samt »I I S« (tv.) 
og »A S D« (th.). 

Stenen lå oprindelig over Jørgen Jespersen 
Møllers murede begravelse under prædikestolen 
(s. 1171), j fr . fig. 158 nr. 12. Nu i tårnrummet, i 
gulvet ved sydvæggen. 

18) (Fig. 175), 1759. Frederich (Friederich) 
Christian von Haven, viceprovst og sognepræst 
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til Vor Frue og dens anneks, Seeden, *1665, 
†1739 i sit embedes 48. år, med hustru Birgitta 
Catharina Iuulbye (Juulbye), *1674, †1730, samt 
to spæde børn Mette og Niels. Desuden nævnes 
ægteparrets øvrige børn, først fem døde: Hr. 
Michael, Hr. Peder, Hr. Lambert, Hr. Samuel 
Peter og Anna Hr. Wielants kæreste; derefter de 
fem efterlevende, der satte stenen 1759: Dor the 
sal. Thranes enke, mag. Jens, provst i Middel-
som hrd., S. Basses kæreste Mette Margrethe, 
mag. Niels, professor i Odense, samt hr. Salo-
mon, præst ved Vor Frue kirke. Endelig nævnes 
hr. Salomons »kæreste« Anna Sibylla Lange, 
*1724, †1749. 

Lys grå sandsten, 189x98-104 cm, indskriftfelt 
i hele stenens bredde med fordybede versaler og 
kursiv. 

Foroven et vinkelknækket felt med rocaille og 
stiliserede palmegrene. Forneden et tilsvarende 
felt, hvor »Tiden«, et vinget mandshoved med 
skaldet isse og fuldskæg, er udstyret med time-
glas samt le og blomster som attribut. Stenen 
skyldes samme værksted som epitafiet over 
Wolrat Ho lm (jfr. epitafium nr. 4.) 

Lå oprindelig over von Havens begravelse i 
korets nordøstre hjørne, (jfr. s. 1169 og fig. 158 
nr. 1). Nu i tårnrummets nordvestre hjørne. 

† G R A V S T E N 

1) (Fig. 176), o. 1353. [Alber]tus (Albert) Grote, 
borgmester i Odense, med hustru Katherina, 
begge døde 1353. Bircherod, Monumenta nr. 
XXXVI angiver stenens årstal til 1354.538 1760 
aftegnet af Søren Abildgaard med et fyldigere 
uddrag af indskriften end hos Bircherod og års-
tallet 1353. Ifølge Abildgaard var stenen af grå 
»marmor« (vel kalksten) og havde randskrift 
med minuskier: »An(n)o d(omi)ni m ccc 1° 
iiiz(?)539 oct(av)a assu(m)pcio(n)is b(ea)te 
Ma(r)ie [obiit Alber]tus Grote An(n)o d(omi)ni 
m° ccc° 1° iii oct(av)a assu(m)pcio(n)is b(ea)te 
Ma(r)ie (obiit) Katherina uxor ei(us) (obiit) 
p(ro) eo(?)«. (I det Herrens år 1353(?) på otten-
dedagen efter Mariæ Himmelfar t døde Albert 
Grote. I det Herrens år 1353 på ottendedagen 
efter Mariæ Himmelfar t døde Katherina hans 

Fig. 176. †Gravsten nr. 1, o. 1353, over Albert Grote 
og hustru Katherina (s. 1161). Pennetegning af Søren 
Abildgaard 1760. - †Tombstone no. 1, c. 1353, of Albert 
Grote and his wife Katherina. Pen drawing by Søren 
Abildgaard, 1760. 

hustru. H u n døde for ham(?)).540 I hjørnerne 
evangelistsymboler. Stenen var meget slidt, og 
der sås ingen våbener eller andre figurer. 

Da hverken Vedel Simonsen eller biskop En-
gelstoft har kendt Abildgaards tegning, men 
kun har haft Bircherods mangelfulde afskrift 
uden de afdødes navne, har dette forledt dem til 
at tro, at der var tale om en mindetavle, enten 
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Fig. 177. †Gravsten nr. 4, o. 1459, over borgmester 
Hans Mule (s. 1162). Pennetegning af Søren Abild-
gaard 1761. - †Tombstone no. 4, c. 1459, of Mayor Hans 
Mule. Pen drawing by Søren Abildgaard, 1761. 

for »Befrielsen fra det holstenske 36=aarige 
Trældomsaag« (Vedel Simonsen) eller for en re-
stauration af kirken (Engelstoft).541 

Stenen lå ifølge Abildgaard midt for kordø-
ren. Den var forsvundet inden A. Crone ned-
skrev sine noter om Vor Frue, muligvis ved re-
staureringen 1852.542 Møller har ikke kunnet 

identificere den, men muligvis angivet den som 
nr. 22 eller nr. 23 på planen (fig. 158). 

2) O.1400. (Dibern Qvi tzow, provst)(?). Ste-
nen er 1606 beskrevet af Jørgen Kaas Emmiksen 
som en ulæselig figursten med indlagt messing-
kalk og provst Qvitzows våben.543 Muligvis 
identisk med Bircherod, Monumenta nr. XXII . 
Den omtalte provst Qvi tzow er formentl ig 
provst Dibern Qvi tzow, der nævnes 1387 og 
1405.544 Stenen har efter beskrivelsen været af 
samme type som den endnu eksisterende over 
Jacob Mogensen (gravsten nr.l) . Vedel Simon-
sen omtaler en »blaae udslidt Steen med en paa 
Midten indsat Kobberkalk, som foregives at 
være over en geistlig Mand af den Trolliske Fa-
milie« i midten af koret og med Casper Mules/ 
Wolrat Holms gravsten på den søndre side.545 

Stenen er antagelig identisk med nr. 6 på Møl -
lers plan (fig. 158). 

3) O.1416. (Henning Valkendorf). Stenen be-
skrives 1606 af Jørgen Kaas Emmiksen som en 
delvis ulæselig sten med våbenskjold.546 

4) (Fig. 177), o. 1459. Jhohannes (Hans) Mule, 
borgmester i Odense, †1459, med hustru [Edele, 
†før 1468].547 (Bircherod, Monumenta nr. XXX) . 

Ifølge Søren Abildgaards tegning fra 1761 var 
der tale om en rektangulær ligsten i grå »Mar-
mor«, formentlig kalksten. Den havde minu-
skelrandskrift: »Hic Jacet Jhohan(n)is[!] Mule 
p(ro)p(ro)ocitus[!] ... onien(us)[!] qui obiit anno 
d(omi)ni m cccc lix et uxor eius ... «. Bircherods 
afskrivning afviger imidlertid på flere punkter: 
»Hic Jacet Jhohan(n)es mule proconsul Othonie 
qui obiit anno d(omi)ni m cccc lix et uxor eius 
d(omi)na ... «. (Her hviler Hans Mule, borgme-
ster (?) i Odense(?), som døde i det Herrens år 
1459, og hans hustru fru ... ).548 I hjørnerne fir-
kantede krystalskårne ornamenter, på midten 
Mulernes våbenskjold med hjelmmærke. 

Stenen skal oprindelig have været anbragt i 
Sortebrødrekirken549 og er senere flyttet til Vor 
Frue. Abildgaard oplyser, at den lå i »Gangen op 
imod Chor=Dørren«. Da Rasmus Nyerup be-
søgte kirken 1806, var den stadig at se, ligesom 
Vedel Simonsen observerede den 1811.550 Mulig-
vis identisk med nr. 14 på Møllers plan (fig. 
158). Den er formentlig fjernet 1852.551 
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5) O.1483-93. (Jesper Henriksen til Sandager-
gaard, kannik, første rektor ved Københavns 
Universitet, †mellem 1483 og 1493). Ligstenen 
var anbragt i koret og bar hans navn og vå-
ben.552 

6) O.1504. (Hans Urne, domprovst i Odense, 
†1504). Beskrives 1606 af Jørgen Kaas E m m i k -
sen som en figursten. Hans Urne sås stående, 
udhugget i fuld figur, med en bog i hånden.553 

Han skænkede 1503 Vor Frue en ny messebog 
og et nyt graduale. »Sammeledes till al den Kost 
og Tering, som den Taffle haffuer standet, som 
staaer paa Vor Frue Altere ibidem«. Yderligere 
gav han midler til »min Capell synden i vor Frue 
Kirke for vor Frue Altere, som jeg haffuer ud-
keist til mitt Leiersted« (jfr. s. 1065).554 

Jørgen Kaas Emmiksen oplyser, at stenen lå i 
søndre kapel (søndre korsarm). Der har også 
ligget en sten over Hans Urne i S. Knud (jfr. s. 
815f.).555 Hvor han rent faktisk blev begravet, er 
ikke oplyst (jfr. s. 902). 

7) (Fig. 178), o. 1537, med senere ændrin-
ger(?). Mickil (Mikkel) Mule, borgmester udi 
Odense, †1. nov. 1537, med hustru Anne (Bang) 
»Anne Michel Mulis«, †20. april 1569, samt de-
res søn Jens Mule, †2. sept. 1565. (Bircherod, 
Monumenta nr. X X X V ; Resen, Fyn 121).556 

Figursten, hvor ægteparret Mikkel Mule og 
Anne Bang var fremstillet som helfigurer: han 
med skæg, i halvlang kappe med baret på hove-
det og handske i sin venstre hånd, hun i lang 
dragt og med foldede hænder. I øvre hjørner var 
henholdsvis Mulernes og Bangernes våben-
skjolde. Mellem skjoldene en indskrift over 
Mikkel Mule. Under Bangernes våben var ind-
skudt endnu et indskriftfelt, der omtalte sønnen 
Jens Mule. Under feltet sås han i helfigur, men 
på grund af den mere beskedne plads var han 
kun 2/3 af forældrenes størrelse. Han bar en ba-
ret i venstre hånd og handsker i højre. Under 
figurerne en inskription med Anne Bangs perso-
nalia. Indskriften over Jens Mule var i kursiv, de 
øvrige med versaler. Indskrifterne over Mikkel 
og Jens Mule sluttede med forkortelsen 
»O.L.H.B.«, dvs. »og ligger her begraven«.557 

Arbejdet med stenen kan være sat i værk, da 
Mikkel Mule døde eller kort efter. Den halv-

Fig. 178. †Gravsten nr. 7, o. 1537, over borgmester 
Mikkel Mule, Anne Bang og Jens Mule (s. 1163). Fra 
Bircherod, Monumenta. Det kgl. Bibliotek. - †Tomb-
stone no. 7, c. 1537, of Mayor Mikkel Mule, Anne Bang 
and Jens Mule. 

lange kappe og baretten svarer til den dragt, 
som prior Christiern Poulsen bar på den grav-
sten, han 1546 lod hugge over sig selv (jfr. 
S. Knud, s. 816). Man har da afbildet såvel en-
ken som sønnen, der på dette tidspunkt har væ-
ret barn. Da sønnen er død har man muligvis 
bearbejdet stenen og ændret barnefremstillingen 
til en voksen. Dette kunne forklare det under-
lige misforhold i størrelsen mellem forældrene 
og sønnen. 

Ifølge Resen lå stenen nær prædikestolen, 
ifølge Vedel Simonsen i den midterste gang, (jfr. 
fig. 158, nr. 21). 

8) (Fig. 179), før 1573. Erick Bild (Erik Bille) 
til Lindved, †3.juni 1573, med hustruer Karen 
Marsvinsdatter, »som døde den Thorsdag nest 
for alle Helgens Dag Anno Domini 1548«,558 og 
Gese Brochenhvs (Geese Brockenhuus), †� 
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Fig. 179. †Gravsten nr. 8, før 1573, over Erik Bille til 
Lindved, Karen Marsvinsdatter og Geese Brocken-
huus (s. 1163). Fra Bircherod, Monumenta. Det kgl. 
Bibliotek. - †Tombstone no. 8, before 1573, of Erik Bille 
of Lindved, Karen Marsvinsdatter and Geese Brocken-
huus. 

(1599).559 (Bircherod, Monumenta nr. XVIII; Re-
sen, Fyn 120). 

Figursten med fodfelt, hvori personalia med 
versalindskrift. Erik Bille sås i rustning med op-
slået visir, støttende sig til et sværd. Han var 
flankeret af sine hustruer, som var iført for-
nemme kjoler med broderier og bar f jerprydede 
hatte. Begge fremstillet med krucifiks i halskæ-
de samt broche ved halsen. Stenen omtales 
1797,560 men Vedel Simonsen synes ikke at have 
set den,561 og C. A. Møller har ikke identificeret 
den. Ifølge Resen har den ligget i koret, for-
mentlig i nordsiden, idet deres epitafium var an-
bragt på korets nordvæg,5 6 2 j fr . †epitafium nr. 2. 

9) O.1582. Iost (Jost) Kemner, »erlig og 
fornvmstig mand ... borger og guldsmed i O-

thense«, †23.juli 1582.563 (Bircherod, Monu-
menta nr. XXXVIII; Resen, Fyn 122). Ifølge Re-
sen lå stenen nær prædikestolen. 

10) Efter 1582. Christen Søfrensen (Sørensen), 
† � , 1582 g .m. Dor the Rasmusdatter, † � . 
(Bircherod, Monumenta nr. XLVIII). Indskrift 
med versaler. 

11) O.1584. »Erlig oc Gudfryctig Pige«, Jo-
hanna Lavritsdaater (Johanne Lavritsdatter), 
†23.juli 1584. (Bircherod, Monumenta nr. XLI). 
Indskrift med versaler. 

12) O.1597. Bartholomus (Bertel Lang), rek-
tor, præst ved Vor Frue, †15. dec. 1597, med hu-
stru, Metta Iacobi (Mette Jacobsdatter), †16. jan. 
1602. (Bircherod, Monumenta nr. XXVI; Resen, 
Fyn 120).564 Indskrift med versaler: 

»Cimbria p(ro)genuit me Bar tholomum, recuba(n)tis 
hoc marmor cuius ossa qvieta fovet. 

Annos tres ferme moderabar publicus urbe in 
Otthenis pubem gymnasiarcha scholæ. 

Fulgida fax veræ hac virtutis pastor in æde 
pascebam Christi lustraqve qvina gregem. 
Bis sex lustra fere vidi nunc coniuge Metta 
C u m socia hic recubo, spiritus astra tenet.« 

(Jylland fostrede mig, Bertel, som hviler her, og 
hvis tyste ben beskyttes af dette marmor. I næ-
sten tre år holdt jeg ungdommen i ave som rek-
tor for skolen i Odense by. Som denne kirkes 
hyrde fik jeg sand dyd til at f lamme op mens jeg 
i 25 år vogtede Kristi hjord. 60 år, omtrent , fik 
jeg at se, og sammen med min ægtefælle Mette 
hviler jeg nu her, mens min sjæl er blandt stjer-
nerne). 

Muligvis placeret i koret, men ikke registreret 
af Møller.565 

13) O.1602. Niels Iacobsen (Jacobsen), råd-
mand, landstingsskriver og kirkeværge ved Vor 
Frue, †2. jan. 1608, med hustru Eline (Ellen) 
Hansdatter, †24. aug. 1602.566 (Bircherod, Mo-
numenta nr. XXIII; Resen, Fyn 121). 

Indskrift med versaler, afsluttet med latinsk 
sentens. Ifølge Resen lå stenen nær prædikesto-
len. 1797 var den stadig i kirken.567 Ud fra pla-
ceringen hos Bircherod må den have ligget i ko-
ret. 

14) O.1602. Nic. (olaus) Sev.(everinus) Letvs 
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(dvs. lætus) (Niels Sørensen Glad), sognepræst 
ved Vor Frue »clarissimus et doctissimus vir« 
(meget berømte og højlærde mand), †10. aug. 
1602, med hustru Margareta Lavren: (Laurids-
datter), †� (1616).568 (Bircherod, Monumenta 
nr. XXVII; Resen, Fyn 121). Indskrift med ver-
saler. Ifølge Resen placeret nær prædikestolen, 
mens Bircherodmanuskriptet indikerer en pla-
cering i koret. 

15) O.1602. Povel Iacobsen (Povl Jacobsen), 
†3.juni 1602. (Bircherod, Monumenta nr. 
XLIIII). Indskrift med versaler. 

16) O.1604. Iacob Hendrichsen (Jacob Hen-
riksen), rådmand i Odense, †6. marts 1604, med 
hustru Sophie Knudsdatter, †15. juni 1608, samt 
deres søn Henrik, †1590. (Bircherod, Monumenta 
nr. XXXIX; Resen, Fyn 123). Indskrift med ver-
saler, indledt med »Husk du skal dø«. Ifølge Re-
sen placeret nær prædikestolen. 

17) O.1609. Maren Christensdatter, »som var 
Peder Jydens Hustru«, †10 febr. 1609. (Resen, 
Fyn 123). Indskrift med versaler. Ifølge Resen 
placeret nær prædikestolen. 

18) O.1610. Hans Nielsøn (Nielsen), »fordum 
Skrifver i Sancte Knuds Kloster«, †12. juni 1610, 
(Bircherod, Monumenta nr. XLI). 

19) O.1619. Hartvig Iacobsen (Jacobsen), 
†6. sept. 1619, Peder Iespersen (Jespersen), †� , 
samt »begge deris kiere hvstrv«, Maren Lavritz-
daater (Lauritsdatter), † � . (Bircherod, Monu-
menta nr. LV; Resen, Fyn 124).569 Indskrift med 
versaler. 

20) O.1619. Søfren (Søren) Christensen, karl, 
†3. sept. 1619. (Bircherod, Monumenta nr. IL). 
Indskrift med versaler. 

21) O.1621. Dirich Moensen Grafve (Dide-
rich Mogensen Graff), rådmand i Odense, (†ca. 
1621),570 med hustru Karen Christophersd(atter) 
(Bostede), (†1621).571 (Bircherod, Monumenta nr. 
XLVI). Indskrift med versaler, afsluttet med la-
tinsk sentens. 

22) O.1622. Mickel Kieldsøn, karl, †18. dec. 
1622, »Her Kiels søn i Sakild«.572 (Bircherod, 
Monumenta nr. XXVIII). Indskrift med versaler. 

23) O.1622. Ancher Laversen (Lauersen),573 

borger i Odense, †2. febr. 1622, med hustru 
Anne Iuelsdatter (Juelsdatter), †9. febr. 1627. 

Fig. 180. Gravsten nr. 7, o. 1596, over Jørgen Hart -
vigsen og Anne Sehested (s. 1153). Kobberstik fra 
Bircherod, Monumenta. - Tombstone no. 7, c. 1596, of 
Jørgen Hartvigsen and Anne Sehested. 

(Bircherod, Monumenta nr. XXXIII; Resen, Fyn 
123). Indskrift med versaler. Ifølge Resen pla-
ceret nær prædikestolen. 

24) O.1622. Gregers Lavritsen (Lauritsen), 
†påskedag574 1622, med hustru(?) eller datter(?) 
Margrete Lavritsdatter (Lauritsdatter), †18. okt. 
1621. (Bircherod, Monumenta nr. XXXVII; Re-
sen, Fyn 121). Indskrift med versaler. Ifølge Re-
sen placeret nær prædikestolen. 

25) O.1626. Peder Lavritsen (Lauritsen), karl, 
»barnfød i Jernlund i Jylland«, †8. april 1626. 
(Bircherod, Monumenta nr. LI). Indskrift med 
versaler. 

26) O.1639. Mette Iørgensdaater (Jørgensdat-
ter) Kotte, sognepræst til Marsløff (Marslev) og 
Birkende, Peder Nielsens hustru, »som døde 
her udi Othense den første Søndag Advent 
Anno 1639 i hindis Alders 83 Aar« (dvs. 
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1. dec.).575 (Bircherod, Monumenta nr. LII; Re-
sen, Fyn 123).576 Indskrift med versaler. 

27) O.1641. (Mouritz Aschersleben til Jer-
strup, †21. nov. 1641). 1676 omtales en sten over 
graven (jfr. s. 1176, nr. 1).85 

28) O.1645. Povl Christensen, †3. jan. 1645, 
med hustru Maren Ibsdatter, †14. jan. 1646. 
(Bircherod, Monumenta nr. LVI). Indskrift med 
versaler. 

29) O.1645. Niels Michelsen bager, †9. jan. 
1645, med hustruer Kirsten Pedersdaater (Pe-
dersdatter), †20. juni 1637, og Mette Hansdaater 
(Hansdatter), †15. jan. 1645. (Bircherod, Monu-
menta nr. XLIII). Indskrift med versaler. Ifølge 
Vedel Simonsen lå stenen »i Tværgangen til den 
nordlige Kirkedør«, (jfr. fig. 158 nr. 24 eller 
25).281 

30) O.1645. Anders Hansøn (Hansen), kirke-
værge til Vor Frue, †3. jan. 1645, med hustruer 
Maren Christensdaater (Christensdatter), »bar-
nefød i Ribe«, †19. aug. 1602, og Anna Peders-
daater (Pedersdatter), »barnefød i Marslev Præ-
stegaard«, (jfr. †gravsten nr. 26), †15. dec. 1651, 
samt en datter, Karen Andersdatter, †1624. (Bir-
cherod, Monumenta nr. XLVII). Versalindskrift. 

31) O.1658. Hans Barchmand, glarmester i 
Odense, †8. sept. 1658, med hustru Anne, Kar-
sten Havns Daater (Havnsdatter), †5. jan. 1648. 
(Bircherod, Monumenta nr. L). Versalindskrift. 

32) O.1660. Thomas Tøxen, † 6. febr. 1660, 
og hustru Karen Jørgensdatter, 14. jan. s.å. (Bir-
cherod, Monumenta nr. XLV). Versalindskrift. 
(Jfr. lysekrone nr. 4 og †lysearm nr. 1-2). 

33) O.1662. Hans Jørgensen Kock, †13.juni 
1662.577 (Bircherod, Monumenta nr. LIIII; Resen, 
Fyn 124). Indskrift med versaler. 

34) O.1674(?). Laurits (Laurids) Jørgensen, 
†� og datter Kirsten Lauritsdatter, †21. aug. 

�.578 (Bircherod, Monumenta nr. LIII). Ind-
skrift med versaler. 

35) Før 1684. Anders Iørgensen (Jørgensen), 
†23. febr. � (Bircherod, Monumenta nr. XL). 
Indskrift med versaler. 

36) O.1684. Hans Andersen (Æblemand),579 

præst ved Vor Frue og Seden sogne, †14. febr. 
1684, med hustru Maren Hansdatter, †20. nov. 
1659. (Bircherod, Monumenta XXXII ; Resen, 

Fyn 123). Latinsk versalindskrift, indledt med 
»Memento novissimorum« (Tænk på dit ende-
ligt).580 Begravelsen var »straks inden for Døren 
af Karle=Kapellet« (dvs. søndre korsarm),581 og 
iflg. Vedel Simonsen lå stenen »i kirkens første 
sydlige Gang«,281 (jfr. fig. 158, nr. 19). 

37) O.1716, Dor the Mortensdatter, *1648 i 
Vemmehøj i Skåne, †4. marts 1716. (Vedel Si-
monsen, Samlinger I), (jfr. fig. 158 nr. 28). 

38) 1770, Margaretha Dibbern, t rompeter 
Christian Schaffs (Schaaf) enke, †1769, (jfr. †be-
gravelse nr. 12, s. 1177). Sønnen Johan Mathias 
Lahn betalte 6 rdl. for en ligsten i den store gang 
over sin moder.582 Antagelig nr. 22 eller 23 på 
Møllers plan (fig. 158). 

39) 1792, Ancher Rasmussen Soel, købmand, 
†29. aug. 1791. 24. april 1792 blev stenen lagt un-
der orgelværket (se s. 1179, nr. II).85 Ifølge C. A. 
Møllers registrering »Købmand i København, 
død i Odense paa en Reise til Jylland«. Nr . 27 på 
Møllers plan (jfr. fig. 158). 

†Gravrammer. 1) 1747. Hans Rasmussen 
[Østrup], begr. 1745 i koret, (se s. 1174). 2) 1748. 
Mag. Lauritz Jensen Brøndlunds barn88. 

†Sarkofag (kisteplade)(?) 1677. Sigward Rath-
louw (Sivert Rathlou), »Zu Lensand Ihr Köngl: 
Majt: zu Dannemarchen und Norwegen Wohl-
bestalten Obristen über das Fühnische Regiment 
zu Pherde ... Dessen Vatter ... Detleiw Rathlou 
(Ditlev Rathlou) ... seine Mutter ... Catharina 
Rantzou (Rantzau) ... Anno 1630 den 10 July ist 
den Selig Herr Gebohren zu Plön in Holstein 
won dennen er nach Verlauf Viele Jahren da er 
lateinische Sprache sehr wohl geübt sich in dem 
vorige Keÿserliche Polnische und Schwedische 
Kriegen ... den 16 Augusti Anno 1677 in sein 
Alter 47 Jahre und 5 Wochen selig entschlaffen 
...« (Bircherod, Monumenta nr. LVIII). Nedsat i 
en muret begravelse i nordre korsarm 1678 (se 
s. 1172). Ifølge Bircherod var indskriften »Capulæ 
cujusdam«, dvs. på en kiste eller sarkofag. In-
skriptionen er meget lang, og det er uvist, om 
den sad på en kisteplade, eller om den har stået 
direkte på en kiste eller sarkofag. Det ser ud til, 
at kisten senere flyttedes til S. Hans, idet Vedel 
Simonsen 1811 skal have set inskriptionen 
der.583 
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† M I D D E L A L D E R L I G E BEGRAVELSER 

Kun i de tilfælde, hvor der er bevaret gravsten 
eller efterretninger herom, kendes kirkens †mid-
delalderlige begravelser (se gravsten s. 1147 og 
†gravsten s. 1161). Kilderne omtaler desuden en 
senmiddelalderlig begravelse, nemlig den over 
skolemester Aage Lauritzen, †efter 1529, men 
hvorvidt der her var tale om en gravsten, f rem-
går ikke af kilden.584 

† E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 
B E G R A V E L S E R 

Kirkerummets mange †eftermiddelalderlige begra-
velser kendes især gennem regnskaber. Heraf f remgår 
ikke altid entydigt, om en jordfæstebegravelse er sket 
indendørs. Benævnelserne »åben« og »lukket« bru-
ges ikke konsekvent i den her anvendte betydning, 
hvorefter en åben begravelse er tilgængelig (med frit 
stående kister), mens en lukket er beliggende under 
gulvet og kun tilgængelig ved optagelse af en grav-
sten eller en gravluge.585 Benævnelserne »åben« og 
»lukket« er i regnskaberne brugt i flæng, og begge 
former kaldes »murede« begravelser. Af de mest sy-
stematisk førte begravelsesregnskaber, som er fra pe-
rioden 1664-0. 1750, fremgår, at jordfæste - også inde 
i kirken - var det almindeligste. 1716 og 1754 angiver 
oversigterne i alt 12 murede begravelser, mens en 
trettende blev indrettet 1782 (jfr. fig. 181); Vedel Si-
monsen omtaler i koret flere trælemme, der må have 
ført ned til disse lukkede gravkamre.2 8 1 Regnskaberne 
er i nogle tilfælde uklare mht . oplysning om begra-
velsernes placering. I de tilfælde, hvor en person an-
gives at være begravet i en muret begravelse, uden at 
man kan se i hvilken, er begravelsen angivet som 
selvstændig, selv om den må formodes at være iden-
tisk med en af de ovennævnte 13. 

Taksterne i koret for en muret begravelse til to ki-
ster angives 1682 til 30 rdl., 16. rdl. for en jo rd fæ-
stebegravelse. I skibets gang var de tilsvarende tak-
ster 24 og 16 rdl. I »Kapellet«, dvs. korsarmene 20 og 
10 rdl.586 For børnebegravelser angives ingen takster. 

Man kan ikke altid slutte sig til begravelsesformen ud 
fra taksterne, da disse ikke i alle tilfælde er fulgt.587 

Begravelserne i kirken ophørte kort før 1800 og 
blev helt forbudt 1805. O m k r i n g 1812 blev nogle af 
de murede begravelser fyldt op med jo rd fra kirke-
gården, da ingen gjorde krav på dem.7 6 Samtidig fo-
reslog præsten, at hvis et lig skulle begæres bisat i 
kirken, »som ventet aldrig skeer«, kunne man bruge 
Dewitzernes åbne kælder. 1823 blev man åbenbart 
klar over, at kirken faktisk havde en række testamen-
tariske forpligtelser over for en del begravelser, nem-
lig familierne Holms, Dewitz ' , Møllers, Lønbergs og 
Noerkencrones. Det fremgår, at flere af begravel-
serne ikke mere kendtes, men der lovedes en nær-
mere redegørelse, som tilsyneladende k o m samme 
år.88 1853 lod man gravhvælvingerne tilmure,588 og 
1866, da man lagde varmerør i kirken, fandtes de 
endnu, idet man »stødte paa flere Begravelser, der 
dels maatte ommures og dels fyldes«.589 Ved denne 
lejlighed forsvandt Dewitzernes begravelse, der 
havde haft karakter af gravkrypt.5 9 0 

Foruden de murede begravelser fandt et stort antal 
jordfæstebegravelser sted i kirken. De er anført her, 
men kun såfremt begravelsesstedet kendes, og da ef-
ter 1) placering og 2) kronologi. De opgivne datoer 
er, hvor intet andet er nævnt, den dato, hvor beta-
lingen for begravelsen er noteret og altså ikke begra-
velses- eller dødsdag, medmindre dette udtrykkeligt 
er nævnt. Begravelsesdatoer for 1699-1799 bygger, 
når intet andet er nævnt, på Kirkebøger, suppleret med 
Christian Brandts kirkebogsudtog for 1658-98.591 I de 
tilfælde, hvor kun årstal er angivet, findes ingen da-
toangivelse i regnskabet, og begravelses- eller døds-
dag fremgår ikke. 

† M U R E D E B E G R A V E L S E R 

†Gravkrypt under sakristi 

1680. Birgitte Else Hahns og Ulrich von Dewitz' 
begravelse (Jfr. †epitafium nr. 11 og gravsten nr. 
15). Den anføres som nr. 1 af de murede be-
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graveiser 1716 og 1754 og blev oprettet ved Bir-
gitte Hahns testamente fra 1680 i forbindelse 
med manden Ulrich von Dewitz ' død: »et Be-
gravelses=Sted under Kirkens Tag, neden under 
Sakristiet, som stoer som til tvende store Liig-
=Kister ... paa 4¾ Alen udi Lengden og trei og 
trei 9de Deel Alen udi Breden, inde Muurs, med 
de Vilkor, at hun det selv udi en Hvelling lader 
opmure, og med en Trappe forfærdige«.592 Se-
nere fremgår det, at nedgangen til begravelsen 
skete fra kirken, og at gravkælderen var adskilt 
fra sakristiet med et træloft.593 Det må antages, 
at den var kirkens største murede begravelse, og 
den måtte ikke benyttes til andre lig uden Bir-
gitte Hahns samtykke, ligesom hun selv skulle 
»forfærdige« gravstedet. 

19. febr. 1692 blev Birgitte Hahns nevø, Frid-
rich Ulrich von Dewitz, midlertidigt nedsat i 
begravelsen, men han blev samme år flyttet til 
Ide Skinkels begravelse.85 Fru Hahn døde 1692 
og blev 3. febr. 1693 nedsat ved siden af sin 
mand.8 5 Under begravelsen opstod der så me-
gen tumult , at den første stol på mandssiden 
måtte repareres »Som af Megen Folche trenge, 
da Sahl: Oberst inden blef Begrafuen, Blef Brut I 
sønder«.594 

1705 blev nedgangen og døren til begravelsen 
repareret.85 1760 blev begravelsen kalket og 
trappen repareret.595 1784-85 blev der lagt nye 
egetrappetrin »i Stæden for de Forraadnede«.88 

1812 foreslog man, som følge af forbudet mod 
begravelser i kirken, at man kunne indrette en 
ny tilgang til sakristiets begravelse fra kirkegår-
den og lukke den anden, såfremt behovet skulle 
opstå.596 At dette var i strid med testamentet, så 
man bort fra. 1851 tilmuredes nedgangen til 
gravkrypten, således at kisterne kun kunne ses 
via et lufthul ud m o d kirkegården.593 1866 ned-
lagdes Dewitzernes begravelse til fordel for in-
stallation af et varmeapparat i sakristiets kælder, 
og kisterne blev nedgravet på kirkegården. De 
indvendinger, stiftsøvrigheden rejste pga. af 
fundatsbetingelserne, blev affejet, dels med at 
kisterne var meget brøstfældige, dels med at 
»den nævnte Familie er for mange Tider siden 
aldeles uddød«. Det fremgår, at det var hensig-
ten at anbringe den udvendige våbentavle og 

gravstenen (se ovf.) i forbindelse med det nye 
gravsted.590 I så fald skulle kisterne være ned-
gravet mellem sakristiet og søndre korsarm. 

Til vedligeholdelse af gravstedet hensatte Bir-
gitte Hahn 200 rdl.597 1691 konverteredes belø-
bet til en gård i Fastrup (Vigerslev sogn).598 Al-
lerede 1714 var gården så brøstfældig, at kirken 
fik tilladelse til at sælge den og derved fik 240 
rdl., der kom i præsten Friederich von Havens 
varetægt.599 1760 har man åbenbart glemt, at 
man solgte gården på auktion, idet man konsta-
terer, at bondegården er kirken »frakommet«, 
og man i stedet af sal. magister von Havens ar-
vinger har fået udleveret 240 rdl.,598 som blev 
sat på rente med 1. prioritet i et hus i Over -
gaden, hvor de endnu stod 1823.600 Samme år 
mindes kirkeinspektionen om, at den i henhold 
til legaterne har forpligtelser over for Dewitzer-
nes og andre murede begravelser i kirken. Man 
lover en redegørelse, da flere af de omhandlede 
murede begravelser ikke kendes mere.601 1834 
nævnes, at kirken har en kapital på 240 rdl. til 
vedligeholdelse af Dewitzernes begravelse. 

Begravelser Ulrich von Dewitz, 6. aug. 1680; Løjt-
nant Fridrich Ulrich von Dewitz, 19. febr. 1692, f lyt-
tet til Ide Skinkels begravelse 20. juni s.å. (se ndf.); 
Birgitte Else Hahn, 3. febr. 1693. 

I koret 

1) 1596. Jomfru Ide Skinkels begravelse. »I koret 
synden for alteret«. 1716 og 1754 anført som 
muret begravelse nr. 2. Over begravelsen lå 
gravstenen over Jørgen Hartvigsen og Anne Se-
hested (se gravsten nr. 7), der var Ide Skinkels 
morforældre. Begravelsen er derfor antagelig 
overtaget efter disse og går i så fald tilbage til 
slutningen af 1500'erne. 

Begravelser: Jørgen Hartvigsen, †23. febr. 1596, 
begr. 1. april 1596;602 Anne Sehested Benediktsdatter, 
j f r . gravsten nr. 7; Abel Skinkel, j o m f r u Ide Skinkels 
faster, begr. 13. febr. 1638;603 j o m f r u Ide Skinkel, 
19. okt. 1683; Fridrich Ulrich von Dewitz, 20. juni 
1692. 

2) 1670. Niels Pedersen Bruuns begravelse. Be-
gravelsen angives at være i koret eller kapel-
let.604 1716 og 1754 anføres begravelsen som nr. 
5. Den omtales sidst 1754 som tilhørende hr. 
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magister Nielses arvinger. Det er rimeligvis 
denne begravelse, som Friederich von Haven 
overtog 1730 (se ndf.). 

Begravelser: Niels Pedersen Bruun, provst i Odense 
og sognepræst til Vor Frue, begr. 19. aug. 1670;605 

hans hustru Maren Nielsdatter Let, begr. 11. dec. 
1682;606 Margrethe hr. Nielses datter(?), begr. 
20. aug. 1683; Dorothea Nielsdatter, 28. nov. 1740. 

3) 1683. Kirkeværge Jens Madsen og borgmester 
Wolrat Holms begravelse. Begravelsen var i koret 
og nævnes 1716 og 1754 som nr. 4. 1683 fik Jens 
Madsen en begravelse i koret. Det noteredes, at 
hans - men ikke konens - begravelse skulle være 
fri.607 1754 nævnes Jens Madsens begravelse sta-
dig, men allerede 1741 blev et af Wolrat Holms 
børn begravet i en åben begravelse i koret, som 
formentlig er den samme. 1760 siges graven at 
være ud for »hørerens stol« i koret. 1768 op-
rettedes en fundats, der skulle sikre gravens og 
epitafiets vedligeholdelse (se epitafium nr. 4).187 

Ifølge denne, skulle kirken nyde renten af 100 
rdl. med sikkerhed i gården »Krageløkken« un-
der Hollufgaard.608 1799 solgtes en del af Krage-
løkken, men der faldt stadig renter til begravel-
sens og epitafiets vedligeholdelse.76 

Begravelser: Jens Madsen, kirkeværge for Vor Frue 
kirke, 15. april 1683; landfiscal Holms barn, 23. okt. 
1741; fiscal Holms barn Anna Catrine, begr. 3. jan. 
1755; endnu et af Holms børn, begr. 26. april s.å.; 
Catrina Maria Holm, f. de Holmsted, begr. 22. sept. 
1760; borgmester Wolrat Holm, †31. dec. 1765, begr. 
8. jan. 1766. 

4) 1713. Oberst Adolph Klepping og forfatterinde 
Anna Margrethe Lassons begravelse. Begravelsen 
nævnes 1716 og 1754 som nr. 3 blandt de murede 
begravelser. Oberst Adolph Klepping døde 1712 
under store nordiske krig og blev året efter ned-
sat i begravelsen i Frue kirke.609 1723 bestemte 
hans svigerinde, romanforfatterinden Anna 
Margrethe Lasson610 i sit testamente, at hendes 
arving ingen overdådighed måtte begå med 
hendes lig og klæde »men det, jeg selv har hen-
lagt, lader nyde, og i dets Sted klædes 6 fattige 
Skolediscipler med Klæde efter gammel Skik, 
min Kiste med Læder lader overtrække og en 
eneste Plade med mit Navn og Fødselstid derpaa 
at sætte og om Dagen ved hæderlig Følge og 
Ligprædiken lade i vores kjøbte Begravelse i vor 
Frue Kirkes Chor nedsætte, til hvilken at ved-

ligeholde jeg giver og herved testamenterer et 
mig tilhørende Sted i Baag Herred, Or te Sogn 
beliggende, Or te Skovhus kaldet, som aarlig 
dertil skal give 200 Sldr.611 Rente«.612 1747 blev 
begravelsen muligvis overtaget af Hans Møller 
(se ndf.). 

Begravelser: Oberst Adolph Henrik Klepping, 
†1712, begr. 5. juli 1713; oberst Weiners (antagelig 
skrivefejl for Barner) barn, 9. maj 1731; oberstinde 
Barners barn, 8. juni 1733; oberst Kleppings hustru, 
Abel Cathrine Lasson, begr. 16 juli 1735;613 Anna 
Margrethe Lasson, begr. 2. april 1738; ritmester An-
dreas Lange, begr. 23. juni 1751;614 oberst Kleppings 
datter, Margrethe Elisabeth Klepping, g .m. oberst 
Josua Barner, begr. 4. april 1759; generalauditør Jens 
Matthis Hollendahl, begr. 28. okt. 1772. 

5) 1730. Friederich von Havens begravelse. Frie-
derich von Haven købte den murede begravelse 
for 40 rdl. i forbindelse med sin hustrus død.204 

Begravelsen er ikke anført blandt de murede be-
gravelser 1754. Den var »i Koret Norden Side 
Ved Alteret«. Gravstenen var 1852 placeret 
samme sted (fig. 175). Begravelsen er muligvis 
identisk med Niels Pedersen Bruuns begravelse 
(nr. 2, s. 1168, jfr . også gravsten nr. 18). 

Begravelser: Friederich von Havens hustru, Birgitta 
Catharina Jensdatter Juulbye, †28. sept. 1730;568 sog-
nepræst Friederich von Haven, †23. jan. 1739;615 Salo-
m o n von Havens hustru, Anna Sybilla Lange, 6. maj. 
1749;568 sognepræst Salomon Friedrichsen von Ha-
ven, †23. dec. 1776, begr. 31. dec. s.å. 

6) 1747. Købmand Hans Møllers begravelse. Den 
angives at være midt i koret, antagelig under 
Dibern Qui tzows ligsten (se †gravsten nr. 2).616 

Begravelsen kan ikke identificeres i fortegnelsen 
1754, men er muligvis identisk med Oberst 
Kleppings begravelse (jfr. ovf. nr. 4). 

Begravelser: Hans Møllers moder, Maren Hansdat-
ter617 (g.m. Søren Møller, †1724, se ndf.), 17. okt. 
1747; købmand Hans Møller, begr. 11. juni 1768; 
Niels Trolles kone, Karen Fugt (Fogt?), 4. juli 1770, »i 
Choret i den aabne Begravelse med det Messingbæ-
ger«; Niels Trolle, 27. febr. 1789, »en Discipel af M e -
ster Keysen(?) og Søn af hans Velærværdighed Hr. 
Balsløv (Balslev) Sognepræst i Verninge midt i Koret 
i Hr. Trolles Skrædder Begravelse«;618 skrædderme-
ster Niels Trolle, begr. 11. marts 1791. 

7) 1780. Fru oberstløjtnantenke Deornye. Hvil-
ken begravelse i koret, der er tale om, kan ikke 
præciseres, ligesom navnet muligvis er forvan-
sket. 
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Begravelser: Oberst løj tantenke Deornye, begr. 6. 
jan. 1780 i den åbne begravelse i koret. 

8) O.1782-87. Generalmajor Christian Noer-
ckencrones og Ide Wilhelmine von Brüggemanns be-
gravelse. 18. dec. 1787 oprettede Ide Wilhelmine 
Brüggemann, enke efter generalmajor Christian 

Fig. 181. Principplan med placeringen af de murede begravelser. Nummerer ingen 1-12 i henhold til regnskaber-
nes nummerer ing . 1. Birgitte Else Hahn og Ulrich von Dewitz. 2. J o m f r u Ide Skinkel. 3. Oberst Adolph 
Klepping, forfatterinden Anna Margrethe Lasson og købmand Hans Møller. 4. Kirkeværge Jens Madsen og 
Wolrat Holm. 5. Niels Pedersen Bruun og Friederich von Haven. 6. Christopher Eggertsen beendrejer og Anne 
Marie Roede. 7. Jørgen Jespersen Møller og Søren Jørgensen Møller. 8. Felbereder Laurids Jørgensen, Jørgen 
Lauridsen og Jørgen Hansen. 9. Rådmand Claus Friedrichsen og kirkeværge Oluf Mortensen Kierulf. 10. 
Ludvig Christiansen bager. 11. Oberst Sivert Rathlou og landsdommer Jens Lassen. 12. Guldsmed Johan Oluf -
sen Wulf og Christen knivsmed. 13. Generalmajor Christian Noerckencrone og Ide Wilhelmine von Brügge-
mann. - De angivne placeringer er, bortset fra nr. 1, 2, 5 og 7, omtrentlige. Birgitte Else Hahns og Ulrich 
Dewitz ' begravelse var i gravkrypten under sakristiet. Der er usikkerhed om, hvorvidt Ludvig bagers (nr. 10) 
eller Sivert Rathlous og landsdommer Jens Lassens begravelse (nr. 11) har været nordligst placeret. Ligeledes er 
der større usikkerhed om, hvor langt nede i skibet Christopher Eggertsen beendrejers (nr. 6) og guldsmed Johan 
Olufsen Wulfs (nr. 12) begravelser var placeret. Tegning af MN 1997. - Plan with position of walled up brick-built 
graves. Numbers 1-12 as indicated by the book-keeping accounts. I. Birgitte Else Hahn and Ulrich von Dewitz. 2. Jomfru 
Ide Skinkel. 3. Colonel Adolph Klepping, the author Anna Margrethe Lasson and merchant Hans Møller. 4. Church-
warden Jens Madsen and Wolrat Holm. 5. Niels Pedersen Bruun and Friederich von Haven. 6. Christopher Eggertsen 
beendrejer and Anne Marie Roede. 7. Jørgen Jespersen Møller and Søren Jørgensen Møller. 8. Felbereder Laurids Jørgen-
sen, Jørgen Lauridsen and Jørgen Hansen. 9. Councillor Claus Friedrichsen and Churchwarden Oluf Mortensen Kierulf. 
10. Ludvig Christiansen, baker. 11. Colonel Sivert Rathlou and Judge Jens Lassen. 12. Goldsmith Johan Olufsen Wulf and 
Christen knivsmed. 13. Major-General Christian Noerckencrone and Ide Wilhelmine von Brüggemann. - The indicated 
positions are approximate apart from nos. 1, 2, 5 and 7. The grave of Birgitte Else Hahn and Ulrich Dewitz was in the 
burial crypt under the sacristy. It is uncertain which grave among the following was northernmost: Ludvig, baker (no. 10), 
Sivert Rathlou and Jens Lassen (no. 11). There is likewise uncertainty as to how far down the nave the graves of 
Christopher Eggertsen beendrejer (no. 6) and Johan Olufsen Wulf, (no. 12) have been. 

Noerckencrone, et testamente efter kongelig be-
villing 23. aug. 1782, hvor hun skænkede 500 
rdl. Renten skulle bruges til vedligeholdelse af 
hendes begravelse i Vor Frue kirke i nordre side 
af koret.619 Christian von Noerckencrone døde 
1767 og blev 14. sept. indsat i koret i S. Knuds 
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kirke, men dagen efter flyttet til Munkebo 
kirke,620 hvor kisten forblev, vel til 1782, da en-
ken fik bevilling på begravelsen. Den blev for-
mentlig nyindrettet for Ide Wilhelmine Brügge-
mann, da det ellers kun er Friederich von Ha-
vens begravelse, der omtales i den nordre side af 
koret. Vedel Simonsen omtaler en gravhvælving 
under en ulæselig ligsten nord for Christian 
Berntz ' ligsten, der tilhører en »oberst Poul-
sen«, som derfor synes at have overtaget eller 
arvet begravelsen senere.621 

Begravelser: Generalmajor Christian Noercken-
crone, †1767, nedsat i begravelsen o. 1782; fru gene-
ralinde Ide Wilhelmine Noerckencrone, f. von Brüg-
gemann, begr. 25. juni 1790, »i den aabne Begravelse 
paa venstre Haand midt i Koret i hendes Alders 56 
Aar«. 

I søndre korsarm 

1) Før 1665. Christian Berntz bagers og købmand 
Jørgen Hansens begravelse. 17. maj 1665 købte 
Christian Berntz bager en begravelse som »hans 
sl. Broders Börn oplod ham for Penge«.85 Det 
fremgår ikke, om hans første kone, Gertrud 
Steffensdatter, †1657, (se gravsten nr. 14) også 
var nedsat i begravelsen. 20. jan. 1669 fik Chri-
stian Berntz ' enke »Sophia Baggers« fæste på 
begravelsen, der på denne måde overgik til hen-
des 2. mand Jørgen Hansen,85 (se epitafium nr. 
1). Begravelsen nævnes som værende i »Mands-
kapellet« i forbindelse med Claus Friedrichsens 
begravelse (se ndf.). Den kan ikke identificeres i 
listerne over murede begravelser 1716 og 1754 
og kan være identisk med Laurids Jørgensens 
begravelse, j fr . ndf. 

Begravelser: »Christen[!] Bagers« barn, begr. 22. 
sept. 1665.; Christian Berntz, 22. april 1668; Hans 
Jensen Meiers barn, 3. dec. 1679; Jørgen Hansens sø-
stersøn, 6. juni 1682; Sofie Pedersdatter, 6. juni 1694; 
dennes datterbarn, samme dato; Laurs Hansens barn, 
samme dato;622 Jørgen Hansens moder, 10. okt. 
1694;623 Jørgen Hansen, 25. april 1695. 

2) 1666. Felbereder og kirkeværge Laurids624 Jør-
gensens og Jørgen Lauridsens begravelse. 1716 og 
1754 anført som nr. 8. 1693 og 1720 angives be-
gravelsen at være i det søndre kapel. Den er m u -
ligvis ældre og kan også have rummet felbereder 
Jørgen Ditlevsen og hustru Ingeborg Laurids-

datter, der formentlig var Laurids Jørgensens 
forældre (jfr. gravsten nr. 12). Herfor taler, at 
Jørgen Ditlevsens gravsten 1852 lå i søndre 
korsarm, altså samme sted som begravelsen, 
som muligvis er identisk med Christian Berntz' 
begravelse, j fr . ovf. 

Begravelser: Laurids Jørgensens barn, 23. juli 1666; 
Else Ditlef Jørgensens barn, 25. april 1669; Laurids 
Jørgensen felbereder, 1674;625 Jørgen Laus (Lauridsen) 
felbereders barn, 17. aug. 1684; Jørgen Lauridsen fel-
bereders lille datter Margrethe, 30. nov. 1692; Jørgen 
Lauridsen felbereder, 21. okt. 1693; unavngiven per-
son, 29. jan. 1704; Laurids Hansen felbereders datter 
Kirsten, 22. jan. 1705; Peder Knudsen felbereders hu-
stru, 1717; Peder Knudsens barn, 4. jan. s.å.; et barn 
nedsat i felbereder Peder Knudsens begravelse, 5. juli 
s.å.; Laurids Jørgensens barn, 7. nov. 1724.; et unavn-
givent lille barn, 24. nov. 1725; et unavngivent barn, 
11. dec. s.å.; Niels Lauridsen, 1. maj 1726; Laurids 
Jørgensen, 20. dec. 1727; Johan Rasmussen,626 23. 
maj. 1728; Peder Knudsens barn, 19. maj 1732. 

3) 1668. Rådmand Claus Friedrichsens og kirke-
værge Oluf Mortensen Kierulfs begravelse. Begra-
velsen er 1716 og 1754 anført som nr. 9 blandt de 
murede begravelser. Gravstenen (nr. 16) oply-
ser, at Oluf Mortensen 1687 forhandlede sig til 
gravstedet. Samme år skænkede han og hans 
hustru Eleonora Catharina Carstensdatter kir-
ken en alterdug (se s. 1086). Det forekommer 
derfor sandsynligt, at denne alterdug indgik i 
forhandlingerne om begravelsen. Claus Frie-
drichsens begravelse angives at være i »kapellet« 
og Oluf Mortensens i »mandskapellet«, dvs. 
søndre korsarm.8 5 Stenen omtaler Catharina 
Olufsdatter Kierulf, †marts 1682, men hun ses 
ikke nævnt hos Brandt eller i regnskaberne (jfr. 
s. 1160). 

Begravelser: Berte Ditlevsdatter, †11. okt. 1668; 
Claus Friedrichsen, 1. marts 1675; Oluf Mortensens 
søn, Hans, begr. 4. juni 1697; købmand og kirke-
værge Oluf Mortensen Kierulf, begr. 27. sept. s.å;627 

Eleonora Catharina Carstensdatter, 23. juni 1721; Za-
charias Augustesens svigermoder, 31. aug. 1724; Za-
charias Augustesens barn, 7. sept. s.å.; Zacharias Au-
gustesens barn, 23. maj, 1726; Zacharias Augustesens 
kone, 30. juni , 1728. 

4) 1694. Jørgen Jespersen Møllers og Søren Jør-
gensen Møllers begravelse. 1716 og 1754 anført 
som nr. 7 i fortegnelserne over de murede be-
gravelser. Begravelsen angives at være lige un-
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der prædikestolen eller i mandskapellet, østen 
for stolene. 29. maj 1748 oprettede Anne Mar-
grethe Lønberg, f. Møller, et gavebrev på 100 
rdl. til begravelsens vedligeholdelse.76 Den 
istandsattes 1774.85 Den sidst begravede, Søren 
Møller (den yngre), havde oprettet et testa-
mente, hvoraf det fremgik, at renterne af 300 
rdl. skulle gå til vedligeholdelse af begravelsen 
samt til gule vokslys til den lysekrone, som 
hænger »lige for hans forhen lukkede stol«, (jfr. 
lysekrone nr. 5). 1805 var begravelsen brøstfæl-
dig.187 (Jfr. epitafium nr. 2, gravsten nr. 17 og 
alterskranke s. 1098). 

Begravelser: Jørgen Jespersen Møller, †10. maj 1694; 
Søren Møllers barn, 26. febr. 1708; Christen Jessen, 
†8. aug. 1717;628 Søren Møller, 21. dec. 1724; Christen 
Jessens enke, Anna Sørensdatter,629 †15. sept. 1728; 
regimentsskriver Hans Langsteds barn, 24. dec. s.å.; 
Hans Langsteds søster, 15. marts, 1729; købmand 
Hans Møllers barn, 13. okt. 1735; Nikolaj Lønberg, 
11. maj 1738; cancelliråd Foghs kone, 4. maj 1747; 
Anne Margrethe Lønberg, f. Møller, 7. juni , 1748; 
købmand Jørgen Møller, begr. 12. aug. 1760; Johanna 
Bærentz, kammerrådinde Langsted, 14. marts 1768; 
kammerråd Hans Langsted, begr. 15. juli s.å.; Char -
lotte Amalie Langsted, begr. 15. okt. 1772; købmand 
Søren Møllers moder, Elisabeth Christiansdatter Ler-
che, begr. 27. maj 1784.630 Købmand Søren Møller 
(den yngre), begr. 4. april 1787. 

5) 1729. Christian Raphael Hüschens begravelse. 
Begravelsen var i »Mands Capellets smaae 
Gang«, men kan ikke identificeres 1716 og 1754. 
Da Jørgen Lauridsens begravelse også lå her, 
kan der muligvis være tale om samme begra-
velse. 

Begravelser: Capitain Christian Hüschen, 2. marts, 
1729;631 Christian Raphael Hüschens hustru, Elisa-
beth Rust, begr. 23. maj 1753; Christian Raphael H ü -
schen, 19. april, 1770. 

6) 1742. »Regimentsfeldskiær« (regimentskirurg) 
Johan Christopher Voigts begravelse. At d ø m m e ef-
ter placeringen i mandskapellet under døbefon-
ten kan den muligvis være identisk med Claus 
Friedrichsens og Oluf Mortensen Kierulfs be-
gravelse. 

Begravelser: Oberst Pohl, 12. juli 1742; regiments-
feldskiær Johan Christopher Voigt, begr. 8. marts 
1773; madame Fogds (Voigt), begr. 15. april 1783.620 

7) 1749. Købmand Mogens Hansen Fabers begra-
velse. 

Begravelser: Else Nielsdatter Brøchner, »Mogens 
Fabers salig hustrue«, 7. juni , 1749. 1° g .m. sogne-
præst Peder Olufsen Kryssing.632 Begravelsen anføres 
som en muret begravelse, uden at beliggenheden 
præciseres; j o m f r u e Karen Basballe, begr. 28. maj 
1751, »i Karle Capellet i Gangen lige ved Daaben«, i 
sit 27. år, hos købmand Faber.633 

I nordre korsarm 

1) 1678. Oberst Sivert Rathlous, Karen Pogwischs 
og landsdommer, admiralitetsråd Jens Lassens begra-
velse. 1716 og 1754 angives begravelsen som nr. 
11. »Karen Pavlis (Pogwisch) Sl. Obriste Rotlefs 
(Rathlou) for begraufelse i Quindecapilet til 3 
Kister, som hun maa lade opmuure sig ofuen og 
Neden Nøt t ig giver, og saa tit obne Vden be-
talling og nogen viidere erlegelse til Kirchen 
som Lig der udj scal settis, eftter her st if tamt-
mand Hr. Erich Banner og hans Høyærværdig-
hed bischopens schrifttelig tilladelse«.85 

1689, da Jens Lassens datter og svigersøn blev 
begravet, anføres Sigvard Ratlous hustru Karen 
Pogwisch endnu som ejer. Herefter omtales den 
som Lassens begravelse. Det er muligvis ved 
denne lejlighed, at Sigvard Rathlous kiste blev 
flyttet til S. Hans kirke.634 

Begravelser: Oberst Sivert Rathlou, †16. aug. 1677, 
bisat 2. nov., nedsat i begravelsen 5. marts 1678, se-
nere flyttet til S. Hans; Jens Lassens datter og hendes 
mand, Michel Vinterberg, 15. juli 1689; Jens Lassens 
frue (Margrethe Kristensdatter Lund),508 1 7. maj 
1690; Christen Lund (Jens Lassens svigerfader),508 27. 
aug. 1704; kaptajn Hans Lassens barn, 13. maj 1706; 
Jens Lassen, begr. 12. april s.å.;635 kaptajnløjtnant 
Hans Lassens barn, begr. 19. marts 1707;620 k o m m a n -
dør Hans Lassens frue, begr. 31. juli 1710;620 k o m -
mandør Hans Lassen, 10. jan 1718;636 oberst Stafelts 
barn, 8. febr. 1721. 

2) 1716. Ludvig Christiansen bagers begravelse. 
1716 og 1754 anført som nr. 10. 

Begravelser: Ludvig Christiansen bager og hustru, 
Anna Hansdatter, 21. jan 1716;620 Karen Ludvigsdat-
ter, 7. febr. 1714, 1716 nedsat i sine forældres begra-
velse.637 

3) 1782. Løjtnant Smidts begravelse. I det nordre 
kapel. Ifølge fortegnelserne 1716 og 1754 var der 
kun to murede begravelser i nordre korsarm, 
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nemlig Jens Lassens og Ludvig Christiansen ba-
gers, hvorfor man må formode, at der er tale 
om en af disse begravelser. 

Begravelser. Løjtnant Smidt, begr. 23. sept. 1782. 

I den store gang 

1) Før 1670. Christen knivsmeds hustrus forældres 
begravelse. Den murede begravelse kan ikke 
identificeres blandt de 1716 og 1754 nævnte. 
1670 betaler Christen knivsmed for sin hustrus 
nedsættelse? i hendes forældres begravelse i den 
store gang i kirken. Hvor eller hvornår Christen 
knivsmed selv er begravet er ikke oplyst. M u -
ligvis identisk med Johan Wulfs begravelse (se 
ndf.). 

Begravelser: Christen knivsmeds hustru, 17. jan. 
1670. 

2) Før 1688. Guldsmed Johan Olufsen Wulfs be-
gravelse, omtalt sidste gang 1754 som nr. 12. 
1688 blev Johan Wulf begravet »i sin kones fæd-
rende grav i den midterste gang«.85 Hverken 
konens pigenavn eller hendes faders navn er 
nævnt, hvorfor det ikke kan siges, hvem der 
tidligere var nedsat i gravstedet. Begravelsen er 
muligvis identisk med Christen knivsmeds, li-
gesom det muligvis er denne, der af Vedel Si-
monsen omtales som handskemager Lahns 
gravhvælving (se ndf. s. 1177, nr. 12).281 

Begravelser: Guldsmed Johan Olufsen Wulf,638 1 7. 
jan. 1688; dennes datter, 29. febr. 1692; Anna, »Johan 
Wulfes«, 21. juni 1717. 

3) 1708. Christopher Eggertsen beendrejers begra-
velse. Anført 1716 og 1754 som nr. 6 af de m u -
rede begravelser. 1708 beskrives begravelsen 
som værende i »korsdøren«. 1770 blev den mu-
ligvis overtaget af Anna Maria Roede (se ndf.). 

Begravelser: Christopher »Drejers« barn, 15. marts 
1708; Christopher beendrejers hustru, 16. aug. 1740; 
Christopher Eggertsen beendrejer, begr. 13. april 
1754. 

4) 1749. Jomfru Mette Marie Laccopidans begra-
velse. 1749 betalte købmand Erik Paulsen for at 
lade j o m f r u Mette Marie Laccopidans lig ned-
sætte i en muret begravelse neden for den nordre 
kirkedør.88 Da den eneste murede begravelse, 

der ellers omtales i skibet (den midterste gang) 
er Johan Olufsens Wulfs, er den sandsynligvis 
identisk med denne. 

Begravelser Mette Marie Laccopidan, 29. nov. 
1749. 

5) 1770. Anna Maria Roedes begravelse. Begra-
velsen angives at være midt i kordøren. Da også 
Christopher Eggertsen beendrejers begravelse 
siges at være i kordøren, er de to begravelser 
muligvis identiske. 

Begravelser: Else Rode[!], sl. Mouri tz skrædders 
datter, begr. 22. dec. 1770, i sit 73. år. H u n angives at 
være Anna Maria Roedes søster; j o m f r u Rhode[!] 
(formentlig Anna Maria Roede), 1. marts 1784. 

A N D R E † E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 
B E G R A V E L S E R 

I koret 

1) Anne Marsvins begravelse, j fr . gravsten nr. 3. 
Begravelser: Anne Marsvin. Mellem 1562-1567. 

Dødsår kendes ikke. 

2) Erik Billes begravelse, j fr . †epitafium nr. 2 samt 
†gravsten nr. 8. 

Begravelser Erik Bille, †3. juni 1573, begr. 22. juli 
s.å.; Karen Marsvinsdatter, †26. okt. 1548; Geese 
Brockenhuus, begr. 22. dec. 1599.639 

3) Casper Mules begravelse, j fr . gravsten nr. 5. 
Begravelser Casper Mule, †1581. 

4) Jacob Jespersens begravelse, j fr . gravsten nr. 6. 
Begravelser: Jacob Jespersen, †10. april 1582; Karen 

Povlsdatter, †7. okt. 1583. 

5) Rektor Bertel Langs begravelse, (formentlig i 
koret), j fr . †gravsten nr. 12. 

Begravelser: Bertel Lang, †15. dec. 1597; Mette Ja-
cobsdatter, †16. jan. 1602. 

6) Niels Jacobsens begravelse, j fr . †gravsten nr. 13. 
Begravelser Niels Jacobsen, †2. jan. 1608; Ellen 

Hansdatter, †24. aug. 1602. 

Danmarks Kirker, Odense 75 
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7) Sognepræst Niels Sørensen Glads begravelse, 
( f o r m e n t l i g i k o r e t ) , j f r . † g r a v s t e n nr . 14. 

Begravelser: Niels Sørensen Glad, †10. aug. 1602; 
Margareta Lauridsdatter, †1616. 

8) Degn Jens Bertelsens begravelse.640 

Begravelser: Jens Bertelsen, †1616. 

9) Peder Knudsen Gaas' begravelse, j f r . g r a v s t e n 
nr . 10. 

Begravelser: Ellen Poulsdatter, †20. jan. 1616; Peder 
Knudsen Gaas, †15. febr. 1645; Dor the Christensdat-
ter, †26. maj 1657;641 Ellen Pedersdatter Gaas, †l. dec. 
1687; Diderich Sachmand, 19. marts 1700.88 

10) Magister og sognepræst Poul Andersen Medelbys 
begravelse, f o r a n a l tere t , j f r . g r a v s t e n nr . 11. 

Begravelser: Poul Andersen Medelby, †9. maj 1632; 
Else Jørgensdatter, †1632.6 4 2 

11) Major Johan Ernst Gertz' begravelse, v e d al-
te re t , j f r . † e p i t a f i u m nr . 10. 

Begravelser: Johan Ernst Gertz, †8. marts 1669. 

12) Sognepræst Ludvig Winsløws søns begravelse. 
Begravelser: Peder Winsløws søn Ludvig, begr. 10. 

april 1674. 

13) Bertel Hansens begravelse. 
Begravelser: Bertel Hansens hustru, 24. maj 1679; 

Bertel Hansen, begr. 30. okt. 1692. 

14) Kaptajn Seiderns begravelse. 
Begravelser: Kaptajn Seidern, 24. jan. 1683. 

15) Kapellan Jens Pedersen Zeuthens begravelse. 
Begravelser: Jens Pedersen Zeuthen, begr. 10. febr. 

1692; Anna Sabina Pedersdatter, kapellan Jens Skaa-
rups kæreste, 16. febr. 1723. 

16) Ingeborg Erichsdatters begravelse. 
Begravelser: Jens Lauridtzens hustru, Ingeborg 

Erichsdatter, 2. december 1698. 

17) Kapellan til Aasum, Jens Simonsens begravelse. 
Begravelser: Jens Simonsen, begr. 3. marts 1699; 

hans enke, Appelone Nielsdatter, begr. 8. marts. s.å. 

18) Cathrine Risbrecks (Risbrich?) begravelse. 
Begravelser: Cathrine Risbreck, sl. Hr. Diderich 

Monrads hustru, begr. 4. sept. 1705. 

19) Mathias Jensen Randers' begravelse. 
Begravelser: Mathias Jensen Randers, 25. juni 1724. 

20) Thomas Blangsteds begravelse. 
Begravelser: Thomas Blangsted, 6. marts, 1729. 

21) Kontrollør Niels Lunds enkes begravelse. 
Begravelser: Kontrollør Niels Lunds enke, 18. aug. 

1732. 

22) Major Lerches begravelse. 
Begravelser: Major Lerche, 20. juni 1734; major inde 

Lerche, 23. dec. 1738; J o m f r u Lerche, 4. maj 1739. 

23) Ingeborg Jacobsdatters begravelse. 
Begravelser: Ingeborg Jacobsdatter, 26. aug. 1738. 

24) Major Liitzows begravelse. 
Begravelser: Major Lützow, begr. 17. dec. 1744. 

25) Hans Rasmussen Østrups begravelse, j f r . † g r a v -
r a m m e nr . 1 . 

Begravelser: Hans Rasmussen Østrup, begr. 1. okt. 
1745; mad. Østrups barn, begr. 22. april 1746. 

26) Lektor Christian Gotthold Seydlitz' begravelse. 
På v e n s t r e s ide i k o r e t tæ t v e d t r i n n e t til k o r -
d ø r e n . 

Begravelser: Fru Anne Margrethe Seydlitz, begr. 
11. juni 1789; »professor philosophiæ og lector« Chr i -
stian Gotthold Seydlitz, begr. 15. nov. 1796.620 

27) Provst Mathias von Westen Andersen Eilschous 
begravelse. 

Begravelser: Mathias von Westen Andersen Eil-
schou,568 »tilforn Sognepræst for Fraugde Menig-
hed«, begr. 22. april 1795. 

I søndre korsarm, kaldet mandskapellet 

1) Tønnis Michelsen Grafs begravelse, j f r . g r a v s t e n 
nr . 4. 

Begravelser: Tønnis Michelsen Graf, †1558; Anne 
Mule, †1568; hendes 2. mand Peder Skriver.643 
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2) Guldsmed Jost Kemners begravelse, jfr . †gravsten 
nr. 9. 

Begravelser: Jost Kemner, †23.juli 1582. 

3) Jacob Henriksens begravelse, j fr . †gravsten nr. 
16. 

Begravelser: Jacob Henriksens søn Henrik, †1590; 
Jacob Henriksen, †6. marts 1604; Sophie Knudsdat-
ter, †15. juni 1608. 

4) Maren Christensdatters begravelse, j fr . †gravsten 
nr. 17. 

Begravelser: Maren Christensdatter, †10. febr. 1609. 

5) Ancher Lauersens begravelse, j fr . †gravsten nr. 
23. 

Begravelser: Ancher Lauersen, †2. feb. 1622; Anne 
Juelsdatter, †9. feb. 1627. 

6) Gregers Lauritsens begravelse, j fr . †gravsten nr. 
24. 

Begravelser: Margrete Lauritsdatter, †18. okt. 1621; 
Gregers Lauritsen, †1622. 

7) Ejler Sørensens begravelse. 
Begravelser: Ejler Sørensen, †1674; Kirsten Ejler Sø-

rensen, 25. juni 1679. 

8) Anne Jensdatters begravelse, under prædikesto-
len. 

Begravelser: Anne Jensdatter, Ide Skinkels pige, 
23. aug. 1680. 

9) Markus Markussens børnebørns begravelse. 
Begravelser: Markus Markussens dødfødte datter-

søn, 1. april 1683; Markus Markussens barnebarn, 
19. marts 1684. 

10) Sognepræst Hans Andersen Æblemands begra-
velse, j fr . †gravsten nr. 36. Begravelsen var, 
»straks inden for Døren af Karle=Capellet«.644 

Begravelser: Hans Andersen Æblemand, †14. febr. 
1684, begr. 20. febr.; kapellan Jørgen Clausens spæd-
barn, 3. april 1690.645 

11) Marie [?]datters begravelse. 
Begravelser: Marie [?]datter, 4. juli 1684. 

12) Lars Hansens barns begravelse. 
Begravelser: Lars Hansens (i Nedergade) barn, 6. 

aug. 1687.646 

13) Jens Engelbredsens begravelse. 
Begravelser: Jens Engelbredsen (Jørgen Hansens 

rejsekarl), 23. dec. 1691. 

14) Skomager Claus Skults begravelse. 
Begravelser: Claus Skult, 27. febr. 1694. 

15) Knud Pedersens søns begravelse. 
Begravelser: Knud Pedersens spæde søn, 30. maj 

1694. 

16) Doktor Jacob Seemands begravelse. 
Begravelser: Hr. Doctor Jacob Seemand, 30. juli 

1694. 

17) Rasmus Skottes hustrus begravelse. 
Begravelser: Rasmus Skottes hustru, 9. nov. 1708. 

18) Dorthe Mortensdatters begravelse, jfr . †gravsten 
nr. 37. 

Begravelser: Dor the Mortensdatter, sal. Christen 
Hansens, †4. marts 1716. 

19) Købmand Hans Jacobsens begravelse. 
Begravelser: Hans Jacobsens barn, april 1717, under 

prædikestolen; Hans Jacobsens barn og hans kærestes 
moder, 5. juli 1717; Hans Jacobsens søn, 25. nov. 
1721. 

20) Markus Sørensens kones begravelse. 
Begravelser: Markus Sørensens kone, 20. okt. 1717. 

21) Guldsmed Hans Rusts begravelse. 
Begravelser: Hans Rust,647 26. juni 1719; guldsmed 

Jesper Rust, 28. juli 1722; Jesper Rusts enke, 27. nov. 
1730. 

22) Købmand Johan (Hans) Rasmussen Østrups 
børns begravelse. 

Begravelser: I alt fire børn: 11. nov. 1718;648 31. 
marts 1721; 8. sept. 1725; 27. juni 1727. 

23) Løjtnant Christian Otto von Køkers begravelse, 
j fr . epitafium nr. 3. 

Begravelser: Christian O t t o von Køker, †30. dec. 
1721, begr. 6. jan. 1722.649 

75* 
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24) Jørgen Nielsens barns begravelse. 
Begravelser: Jørgen Nielsen murermesters lille 

barn, 22. dec. 1724, i mandskapellet ved kirkedø-
ren.204 

25) Klokker Friderich Kiihls begravelse. Begravel-
sen angives at være i »Karle Capellet i Gangen 
lige ved Daaben« og »imellem Daaben og Kir-
kedøren«, jfr . epitafium nr. 5. 

Begravelser: Johanna Haagerup, sl. løjtnant Claus 
Kühls enke i sit 88. år, begr. 26. febr. 1751; Marga-
retha Grønnegaard, begr. 20. marts 1770; Friderich 
Kühl, begr. 15. nov. 1775. 

26) Majorinde Else Kirstine Heyns begravelse. 
Begravelser: Else Kirstine Heyn, f. Rosenvinge, 

†16. nov. 1775, begr. 27 nov. s.å.650 

27) Gørtler Johan Adolph Schallers begravelse. Be-
gravelsen var »ved Daaben«. 

Begravelser: Johan Adolph6 5 1 Schaller, begr. 14. maj 
1781. 

28) Sognepræst Christian Seidelins børns begravelse, 
i den lille gang ved mandskapellet. 

Begravelser: Christian Seidelins spæde udøbte tvil-
linger, begr. 8. jan. 1782. 

29) Skorstensfejer Carl Schneiders datters begravelse, 
i »den liden Tværgang i Frue Kirkes Mandskapel 
ved Madame Jørgensens Stoel«. 

Begravelser: Carl Schneiders datter, Marie Elisabeth 
Magadalena, 9. febr. 1790. 

30) Regimentskvartermester Sechmans begravelse, i 
den lille gang i mandskapellet ved prædikesto-
len. 

Begravelser: Regimentskvartermester Sechman, Suk-
kergården, begr. 30. marts 1790. 

I nordre korsarm, kaldet kvindekapellet 

1) Mouritz Ascherslebens begravelse. 1675 var gra-
ven sunket og blev fyldt op, jfr . †gravsten nr. 
27 . 8 5 

Begravelser: Mouri tz Aschersleben, †21. nov. 1641, 
begr. 3. dec. s.å.652 

2) Lektor og hører Poul Mortensens begravelse. 
Begravelser. Poul Mortensen, begr. 19. juli 1676.620 

3) Henning Erichsens begravelse. 
Begravelser: Henning Erichsen, 23. juni 1676. 

4) Hans Korts begravelse. 
Begravelser: Hans Kort, 8. marts 1681. 

5) Kapellan Jørgen Clausens piges begravelse. 
Begravelser: Jørgen Clausens pige, 20. dec. 1687.653 

6) Kapellan i Aasum, Peder Hansen Slagelses be-
gravelse. 

Begravelser Peder Hansen Slagelse,654 25. juli 1703. 

7) Skomager Jens Clausens begravelse. 
Begravelser: Jens Clausen, 20. jan. 1709; Jens Clau-

sens enke, 8. sept. 1727. 

8) Ritmester Diedrichsens begravelse, »under syn-
derste Kvindekapels Stole«. 

Begravelser: Ritmester Diedrichsen, 4. nov. 1721. 

9) Frk. Anna Catharina Banners begravelse. »Een 
Jordbegravelses Stæd Østen for Fruentim. Stoe-
len ved Penge-Blokken«. 

Begravelser: Anna Catharina Banner, †20. jan. 1760, 
begr. 7. febr. s.å. 

10) Herredsfoged Mylius' families begravelse, lige 
for eller ved tavleblokken. 

Begravelser: Herredsfoged Mylius ' spæde søn, 
begr. 4. marts 1771; madam Mylius, begr. 31. dec. 
1773. 

11) Peter Joh. Fahlenkrams børns begravelse, som 
angives at være i den lille gang ved »Fruentim-
merkapellet«. 

Begravelser: Mons. Peter Joh. Fahlenkrams spæde 
datter, begr. 2. dec. 1775; Mons. Fahlenkrams spæde 
barn, 26. april 1777. 

12) Fru Beelandts begravelse, i »Fruentimmerka-
pellet« under lysekronen. 

Begravelser Fru Beelandt, 27. febr. 1777. 

13) Sognepræst Christian Seidelins datters begra-
velse, »i den lille Gang«.655 

Begravelser Johanne Dideriche, hr. Seidelins datter, 
begr. 25. jan. 1779. 
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14) Kapellan Jesper Clernmentins datters begravelse, 
i kirkens »Tværgang« eller »lille Gang« ved kir-
kens blok.656 

Begravelser: Mariane Dideriche, residerende kapel-
lan Jesper Clernmentins datter, begr. 22. maj 1780. 

15) Anne Catrine Møllers begravelse, i f ruent im-
merkapellets mellemste gang. 

Begravelser: Anne Catrine Møller,657 værge og køb-
mand Anders Borchs svigermoder, begr. 30. aug. 
1782. 

I den store gang 

1) Lorendtz farvers begravelse, »i den store Gang 
ud for 2. og 3. Kvindestol«.658 

Begravelser: Lorendtz farver, 27. sept. 1680. 

2) Skomager Mathias Øhlenslægers begravelse. An-
gives at være i den store gang »neden Døren«.659 

Begravelser: Mathias Øhlenslægers660 barn, 20. dec. 
1669;661 Mathias Øhlenslægers hustru, begr. 4. nov. 
1680;662 Maren Hansdatter, Mathias Øhlenslægers 
hustru, 9. april 1700; Mathias Øhlenslæger, 22. juli 
1702; Mette Marie, skomager Johan Øhlenslægers 
datter, 29. juli 1702; Anne, Johan Øhlenslægers dat-
ter, 5. april 1705; skomager Johan Mathiesen Øhlens-
læger, 1. april 1722; Mathias Øhlenslægers (den yng-
re) barn, 3. sept. 1729. 

3) Murermester Hans Jørgensens begravelse. 
Begravelser: Hans Jørgensens hustru, 22. okt. 1699; 

Hans Jørgensen, 23. sept. 1725; Sara Østrup, 23. okt. 
1732. 

4) Handskemager Jacob Hansens begravelse. 
Begravelser: Jacob Hansens barn, 29. maj 1706; Ja-

cob Hansen, 12. april 1713. 

5) Peder Hansen Wosemoses hustrus begravelse. Pe-
der Wosemose og en senere hustru blev begravet 
under orglet hhv. 1739 og 1742 (se ndf.). 1704 
blev en Peder Hansen Wosemoses hustru, m u -
ligvis nævnte Peder Wosemoses første hustru, 
begravet et ikke nærmere præciseret sted i kir-
ken. 

Begravelser: Peder Wosemoses hustru, 20. jan. 
1709. 

6) Frederik Pommers begravelse. 
Begravelser: Frederik Pommer , 22. okt. 1724. 

7) Christen handskemagers enkes begravelse. 
Begravelser: Christen handskemagers enke, begr. 

12. marts 1726. 

8) Løjtnant Klopmands begravelse. 
Begravelser: Løjtnant Klopmand, 13. aug. 1726. 

9) Jens Bindesbølls hustrus begravelse. 
Begravelser: Jens Bindesbølls hustru, begr. 10. jan. 

1727. 

10) Mogens skomagers barns begravelse. 
Begravelser: Mogens skomagers barn, begr. 24. 

maj. 1727. 

11) Margrete murmesters' begravelse. 
Begravelser: Margrete murmesters, begr. 11. april, 

1749.663 

12) Johan Mathias Lahns families begravelse. Be-
gravelsen rummede den kendte handskemagers 
mosters (Elisabeth Volchmar) og moders (Mar-
garetha Dibbern) lig.664 (Jfr. †gravsten nr. 38). 
Det har utvivlsomt oprindeligt været meningen, 
at han selv skulle jordfæstes her, hvis ikke skik 
og brug samt lovgivning vedrørende begravel-
ser i kirkerne var blevet ændret. Uagtet at såvel 
mosteren som moderen ifølge kirkebogen er be-
gravet »i Jorden« foreligger den mulighed, at 
her i virkeligheden er tale om en muret begra-
velse, idet Vedel Simonsen omtaler en udslidt 
ligsten (antagelig fig. 158, nr. 22), der lå over 
handskemager Lahns gravhvælving.665 Begra-
velsen angives at være i den store gang mellem 
den nordre våbenhusdør og koret.88 Vedrørende 
J. M. Lahns gravsted, se ndf. s. 1180. 

Begravelser: Elisabeth Volchmar, f. Siems,666 pau-
ker Zacharias Volchmars enke, begr. 19. juli 1766; 
Margaretha Dibbern, mons. Lahns667 moder, t r om-
peter Christian Schaafs enke, begr. mellem 30. marts 
og 21. maj 1769.668 

13) Prokurator Jørgen Forbus' begravelse, der an-
gives at være i den nordre side mellem våben-
huset og orglet. 
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Begravelser: Jørgen Forbus,669 begr. 5. jan. 1768; 
madame Forbus, 8. febr. 1776. 

14) Johanne Catrine Scharffs begravelse, der var 
»neden Norden Kirkedør«. 

Begravelser: Johanne Cathrine, sl. ritmester Scharffs 
frue, begr. 18. nov. 1768. 

15) Søløjtnant Bartholomæus Christian Schytte de 
Falsens begravelse, imellem kordøren og den nor-
dre dør. 

Begravelser: Bar tholomæus Christian Schytte de 
Falsen, begr. 17. aug. 1775. 

16) Birkedommer Møllers kones begravelse. 
Begravelser: B i rkedommer Møllers kone, begr. 

30. april 1777. 

17) Gæstgiver Martinis begravelse. 
Begravelser: Hr. Martinis kone, begr. 28. juni 1777; 

gæstgiver Martini, begr. 15. dec. 1778. 

18) Bogtrykker Peder Wilhelm Brandts begravelse, 
»ved Chorsdøren«. 

Begravelser: Peder Wilhelm Brandt, begr. 20. jan. 
1778. 

19) Kontrollør Carsten Christensens hustrus begra-
velse. 

Begravelser: Madame sal. Carsten Christensens,670 

begr. 4. nov. 1778. 

20) Jomfru Anne Vildmands begravelse. 
Begravelser: J o m f r u Anne Vildmand, begr. 19. 

marts 1780. 

21) Købmand Peder Worms begravelse, lige for vå-
benhusdøren. 

Begravelser: Madame Worm, Peder Worms kære-
ste, begr. 17. jan. 1783; Peder Worm, begr. 20. april 
1784. 

22) Forpagter på Lundegaard, Jens Kierumgaards be-
gravelse, i tværgangen ved koret.671 

Begravelser: Jens Kierumgaard, begr. 7. jan. 1793. 

Under orglet 

I mange tilfælde bruges benævnelserne »under 
orgelværket« og »under tårnet« i flæng. Det er 
derfor noget usikkert, om de begravelser, der 
her er rubriceret under tårnet, faktisk er i tårn-
rummet , eller om de, ligesom nedenstående, er 
under orglet.672 

1) Maria Bechmanns begravelse, under tårnet mel-
lem mandsstolene og næst den søndre mur un-
der orgelværket. Begravelsen blev købt og be-
talt 1685. 

Begravelser: Maria Bechmann, sl. kaptajn Johan 
Bechmanns, 17. febr. 1694. 

2) Lisabeth Seemands begravelse. 
Begravelser: Lisabeth, doctor Jacob Seemands673 

mindste datter, begr. 12. juni 1694. 

3) Organist Jacob Pahls begravelse. 
Begravelser: Jacob Pahl, 24. okt. 1719. 

4) Mester Christian Grams begravelse, der var »li-
det fra Orglet«. 

Begravelser: Christian Gram, 29. nov. 1721.674 

5) Majorinde Strøbergs begravelse. 
Begravelser: Major inde Strøberg, begr. 9. sept., 

1729. 

6) Joh. Christopher Mummes begravelse. Den an-
gives at være mellem den nordre kirkedør og 
tårnet, lige neden under orgelværket. 

Begravelser: Joh. Christopher M u m m e , 10. febr. 
1763; Kirstine M u m m e , begr. 26. april 1764. 

7) Rebecca Elisabeth Bendixens begravelse. 
Begravelser: Rebecca Elisabeth, byskriver Bendix-

ens enke, begr. 20. juni 1766. 

8) Sognepræst Salomon von Havens nevøers begra-
velse. 

Begravelser: Hr. Salomons brodersøn, 14. maj 1769; 
Hr. Salomons broders søn, student von Haven, begr. 
5. marts 1776. 

9) Mons. Ronnenbergs begravelse. 
Begravelser: Mons. Ronnenberg, begr. 6. april 

1776. 
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10) Skomagermester Johan Kønigsbergs begravelse. 
Begravelser: Johan Kønigsberg, 31. dec. 1789; Johan 

Kønigsbergs enke, begr. 21. marts 1793. 

11) Købmand Ancher Rasmussen Soels begravelse, 
j f r . † g r a v s t e n nr . 39. 

Begravelser: Ancher Rasmussen Soel »fra Køben-
havn«, †29. aug . 1791, b e g r . 3. sept . s .å . 

12) Løjtnant Zimmermanns begravelse. 
Begravelser: Løjtnant Z immermann , begr. 10. dec. 

1791; Fru Z immermann , begr. 11. juni 1793. 

Under tårnet 

S o m ov f . a n f ø r t k a n beg rave l se r , d e r e r b e s k r e -
ve t s o m v æ r e n d e u n d e r t å rne t , m u l i g v i s h a v e 
v æ r e t i n d e i se lve k i r k e n u n d e r o rg l e t , eller i 
g a n g e n u n d e r o rg l e t . N å r n e d e n s t å e n d e e r a n -
b r a g t s o m v æ r e n d e u n d e r t å rne t , sky ldes det , a t 
k u n d e n n e p l ace r ing e r n æ v n t . 

1) Feltpræst Thomas Pedersens kones begravelse. 
Begravelser: Thomas Pedersens hustru, 19. jan. 

1679. 

2) Hans Braads begravelse. 
Begravelser: Hans Braad, 30. april 1681 

3) Søren Christens[!](Christensens?) hustrus begra-
velse. 

Begravelser: Søren Christens hustru, 30. jan. 1682. 

4) Peder Tagesens hustrus begravelse, v e d t å r n d ø -
ren . 

Begravelser: Peder Tagesens hustru, 18. nov. 1724. 

5) Slagter Lars Knudsens begravelse. 
Begravelser: Lars Knudsen, 7. juli 1739. 

6) Peder Wosemoses begravelse. 
Begravelser: Peder Wosemose, 28. okt. 1739; Peder 

Wosemoses enke, 6. juli 1742. 

7) Anders Pedersens begravelse. 
Begravelser: Anders Pedersen, begr. 12. dec. 1761. 

I †våbenhus 

1) Klokker Mathias Ludvigsen Berendtz' begravelse. 
Begravelser: Mathias Ludvigsens hustru, 17. dec. 

1691;675 Mathias Ludvigsen Berendtz, begr. 1. marts 
1694. 

2) Johan Parman klokkers begravelse. 1767 v a r 
g r a v s t e d e t s u n k e t o g m å t t e o p f y l d e s . 6 7 6 

Begravelser: Johan Parman klokker, begr. 17. febr. 
1751, 80 år. 

KIRKEGÅRDSMONUMENTER 
NOTER s. 1208 

Man ved kun lidt om de tidlige k i rkegårdsmonumen-
ter på Vor Frue kirkegård. Regnskaberne nævner un-
dertiden, at der er lagt en t ræramme, men ligesom for 
gravstenenes og epitafiernes vedkommende er oplys-
ningerne om kirkegårdsmonumenterne ikke særlig 
systematiske. Man må formode, at der efter ophør af 
begravelser i selve kirken 1799 blev oprettet enkelte 
ki rkegårdsmonumenter i perioden indtil 1811, da As-
sistenskirkegården blev indviet som aflastning. Her -
efter har oprettelsen af ki rkegårdsmonumenter på 
den indenbys kirkegård været undtagelser, idet det 
1818 fremgår, at det kun er forældre, ægtefæller og 

umyndige børn til allerede begravede, der må ned-
sættes her.677 I dag er kun fa af monumenterne be-
varet. Det mest markante er rejst 1805 over handske-
mager og legatstifter Johan Mathias Lahn ved kirkens 
nordside; det yngste bevarede s tammer fra 1874. I 
løbet af 1800'erne omtales ofte opsætning af jernkors 
og ligsten, der som oftest entydigt er anbragt på Assi-
stenskirkegården,88 men i enkelte tilfælde fremgår 
placeringen ikke helt klart og kan derfor have været 
på Vor Frue indenbys kirkegård. 1985 blev gravsten 
og tavler lagt på skrå, således at regnvand kunne løbe 
af. 
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Fig. 182. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1805, over 
handskemager Johan Mathias Lahn, †1802 (s. 1180). 
NE fot. 1991. - Churchyard monument no. 1, 1805, for 
Johan Mathias Lahn, glovemaker, †1802. 

1) (Fig. 182), 1805. Handskemager Johan Ma-
thias Lahn, *10. dec. 1728, †l. okt. 1802. 

Obelisklignende stele i grå sandsten, 
185x69x69 cm med indfældet marmortavle, 
hvorpå sortmalet, fordybet versalindskrift: 
»Hans Mindesmærke staar i Nedergade no. 36«. 
Her hentydes til Den lahnske Stiftelse, der 1804 
opførtes for midler, som testamentarisk var stil-
let til rådighed af den barnløse handskehand-
ler.678 1803 anmodede eksekutorerne om tilla-
delse til at sætte et monumen t i Frue kirkes mur 
over den afdødes hvilested uden yderligere o m -
kostninger end dem, han allerede havde betalt 
for sit gravsted. Desuden bad man om at få den 
vedlagte tegning til et monumen t »efter Afbe-
tiening tilbage«.679 1805 ønskede stiftelsen imid-
lertid et andet monumen t efter idé af biskop Pe-
der Hansen.187 Stelen kan være virkeliggørelsen 
af denne idé, eftersom monumente t netop ikke 

er indsat i kirkens mur, men er et fritstående 
gravmæle. Ved skibets nordside. 

2) 1808. Jacob Tamdrup, *24. febr. 1762, 
†7. april 1808, Bergithe (Birgitte) Brandt, 
*8. feb. 1767, †16. marts 1835, farver Simon 
Hempel, *27. marts 1771, †6. maj 1857, og Mar-
grethe Thamdrup (Tamdrup), *7. jan. 1794, 
†23. april 1860. 

Hvid marmortavle med fordybet versalind-
skrift, 63,5x42 cm, anbragt på skrå cementstøtte 
med volutdekoration nederst på siderne. Ved 
skibets sydside. 

3) (Fig. 183), 1815. Købmand Iohannes (Jo-
hannes) Basse Bang, *marts [17..], †[28. nov. 
1815]680 og hustru Ane Iohanne (Johanne) Chri-
stine Dægner. 

Grå sandstenstavle med aftrappet kant, 
117x79 cm. Indskrift med fordybede versaler. 
Ved skibets sydside. 

4) (Fig. 184), o. 1816. Gaardejer Lars Jensen af 
Kilerup (Killerup), †18.., og hustru Ane An-
dersdatter, †1816. 

Grå sandstenstavle, 122x69 cm med profileret 
kant og akantusdekorationer i hjørnerne. For-
højet ottekantet indskriftfelt med fordybede 
versaler. Ved skibets sydside. 

5) O.1835. Lauritz Necolai (Nicolaj) Faber, 
*11. juni 1756, †13. nov. 1835 og hustru Ida So-
phie Bigitte Faber, f. Friis, *14. sept. 1769, 
†26. dec. 1859. 

Rød sandstensramme med nedfældet hvid 
marmortavle og indskrift med fordybede versa-
ler, totalmål 90x63,5 cm. Ved skibets sydside. 

6) O.1835. Ane Nielsdatter, †1835. 
Grå sandstensramme med nedfældet hvid 

marmortavle, indskrift med fordybede versaler, 
totalmål 128x67 cm. Ved skibets sydside. 

7) O.1837. Bager og værtshusholder Frantz 
Hansen, *1770 i Lumbye, †1837. 

Rød sandstenstavle med en del reparationer, 
55,5x53,5 cm. Indskrift med fordybede versa-
ler. Tidligere ved kirkegårdsmuren vest for kir-
ken,75 nu ved korets sydside. 

8) (Fig. 185), o. 1846. Gårdmand i Biskorup 
Hans Knudsen, *17.juni 1787, †24. juli 1846. 
»Han indgik Ægteskab med sin kiere efterladte 
Hustru Anne Jorgensen (Jørgensen) Gaardmand 
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Jorgen (Jørgen) Hansen og hustru Cathrine Ras-
mussens eneste Datter i Allerup« (jfr. nr. 15). 

Grå sandstensramme med profileret kant, 
133x82 cm, med nedfældet, ituslået hvid mar-
mortavle med indskrift i fordybede versaler, 
72x64 cm. Nedfældede forvitrede dekorationer. 
Over indskrifttavlen håndtryk. Nederst b lom-
sterkrans med englehoved. Ved skibets sydside. 

9) O.1847. Else Marie Knudsdatter, enke ef-
ter gårdmand Mads Ibsen i Killerup, *25. maj 
1788, †28. jan. 1847. »Hendes efterladte 3 Sted-
børn begræde Tabet af en øm og kierlig M o -
der«. 

Grå sandstensramme med profileret hulkehl i 
kanten, 97x63 cm, nedfældet hvid marmor ind-
skrifttavle, 56x41,5 cm. Indskrift med fordy-
bede versaler. Ved skibets sydside. 

10) O.1864. Gårdmand i Eiby Mads Larsen, 
†1864(?). 

Grå sandstensramme med profileret kant, 
100x58 cm, nedfældet hvid marmortavle, 37x27 
cm. Indskrift med fordybede versaler. Over tav-
len ses spor af cirkeldekoration, hvori der har 

været håndtryk i marmor eller biscuit. Ved ski-
bets sydside. 

11) 1858.681 Købmand Johannes Hviid Fryden-
dahl, *2. feb. 1797, †8. nov. 1840, og Peter Julius 
Frydendahl, *5. dec. 1836, †6. marts 1858, samt 
dennes hustru Anne Marie Frydendahl, f. Niel-
sen, *15. sept. 1796, [†18..]. 

Grå sandstensramme med profileret kant, 
133x79 cm, med nedfældet, ituslået hvid mar-
morindskrifttavle 75,5x49,5 cm. Indskrift med 
fordybede versaler. Selve gravstedet var mulig-
vis placeret ved kirkegårdsmuren vest for kir-
ken,682 men monumente t er nu ved søndre kors-
arms østside. 

12) 1858.683 Marie Frandsdatter, enke efter 
gårdmand i Biskorup, Rasmus Knudsen, 
*5. okt. 1785, †14. febr. 1858. »Stirrer ei i Gra-
ven ned, med de taarefyldte Blikke«. 

Grå sandstensramme med profileret kant, 
140x69 cm, med ituslået hvid marmortavle; ind-
skrift i fordybet antikva, 75,5x50,5 cm. Under 
tavlen spor af dekoration. Ved skibets sydside. 

13) 1860.684 Postmester Peder Christopher 

Fig. 183-85. Kirkegårdsmonumenter . 183. Nr. 3 over købmand Johannes Basse Bang, †1815 (s. 1180). 184. Nr . 4, 
o. 1816 over Lars Jensen Killerup (s. 1180). 185. Nr . 8 over Hans Knudsen, †1846 (s. 1180). NE fot. 1991. -
Churchyard monuments. 183. No. 3 for Johannes Basse Bang, merchant, †1815. No. 4, c. 1816, for Lars Jensen Killerup. 
No. 8 for Hans Knudsen, †1846. 
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Lausen, †9. marts 1843 og hustru Antonette Eli-
sabeth Lausen, f. Holm, †14. april 1860.685 

Rød sandstensramme med aftrappet profileret 
kant, 130x79 cm, hvid marmorindskrift tavle, 
76,5x52 cm. Indskrift med fordybede versaler. 
Ved skibets sydside. 

14) O.1862. Gårdejer i Killerup Jeppe Mad-
sen, *1800, †20. sept. 1862. 

Grå sandstensramme med profileret kant, 
98x63 cm, knækket hvid marmorindskrift tavle, 
56x41 cm. Indskrift i fordybet antikva. Ved ski-
bets sydside. 

15) O.1874. Anne Jørgensen, gårdmand Hans 
Knudsens hustru, *12 maj 1793, †29. aug. 1874 
(jfr. nr. 8). 

Grå sandstensramme med aftrappet kant, 
132x80,5 cm, ituslået, cementrepareret hvid 
marmorindskrift tavle, 72x62 cm. Indskrift med 
fordybede versaler. Over tavlen håndtryk i bi-
scuit. Ved skibets sydside. 

16) 18.. Gertrud Sophie Maintz, f. Dorch, 
*14. juli 1827, †[18..]. 

Grå sandstensramme med profileret kant, 
100x63 cm, revnet hvid marmorindskrift tavle, 
57x41,5 cm. Indskrift med fordybede versaler. 
Ved skibets sydside. 

†Kirkegårdsmonumenter. 1) 1713. »Hans Jensen 
Skreder for en Ramme og en liden Steen i 
samme at læge på sin Sl. Formand«.8 5 2) 1758. 
En sten over Niels Pedersen grovsmed.8 8 

Fig. 186. Prædikestol, 1639, 
detalje. Kartoucheformet 
hængestykke med kerub-
hoved, sml. fig. 112 (s. 1107). 
Henrik Wichmann fot. 1996. 
- Detail of the pulpit, 1639. 
Cartouche-shaped console with 
cherubs head, cf. fig. 112. 



1183 

KILDER OG HENVISNINGER 
For en oversigt over arkivalier og litteratur, jfr . i øvrigt s. 52-55 og 56-61. 

ARKIVALIER 

RIGSARKIVET. Danske Kancelli: G 56a. Beretninger 
og konceptforestillinger. 1803-22. - Krigsministeriet: 
Direktionen for armeens materiel. Register over de i 
2. ekspeditionskontor indkomne artillerisager 1849. 

LANDSARKIVET F O R FYN. Fyns bispearkiv: 
Odense Vor Frue kirkes regnskaber. 1880-1901. -
Odense Vor Frue kirkes breve (vedr. 1617-1780). -
Kopibog (vedr. 1755-57). Fyns Stiftsøvrigheds arkiv: 
Odense Vor Frue kirkes regnskaber. 1705-73, 1784-96 
og 1811-1901. 
Kirkeinspektionsarkiver: Odense Vor Frue kirke. H o -
vedregnskabsprotokol. 1664-1778, 1806-44. - Regn-
skaber. 1694-95, 1840-1902. - Regnskabsbog. 1754-
1805. - Indkomne breve. 1741-1909. - Diverse sager. 
1818-1909. - Menighedsrådets arkiv: Kopibog for Vor 
Frue kirke. 1911-21. - Kirkeinspektionsprotokol. 
1870-1929. - Odense byfogedarkiv: Auktionsprotokol-
ler (vedr. 1739-67). - Odense magistratsarkiv: Kopibog 
over de fra magistraten udgåede breve (vedr. 1748-
57). - Litteraria: Pastor A. Crones Samlinger. 78. Vor 
Frue kirke. 

V E D E M B E D E T . Menighedsrådets forhandlings-
protokoller. 1904-82. - Kirkeværgens korrespon-
dance. 1904-23. - Forretningsudvalgets forhandlings-
protokol. 1933-59. - Regnskab for Odense Vor Frue 
kirke og kirkebetjeningskasse. - Om diverse inventar 
samt hovedistandsættelse 1960. 

N A T I O N A L M U S E E T . Notebøger: N. L. Høyen VIII, 
54. Indberetninger: Søren Abildgaard 1761-1762 (Ide 
Skinkels epitafium); T. C. Wirth 1809 og 1810 (Claus 
Bergs altertavle, den middelalderlige skolebygning); 
Chr. Axel Jensen 1911 (klokker); Victor Hermansen 
u.å. (o. 1922 og senere; inventar); Chr. Axel Jensen 
u.å. (o. 1922 og senere; bygning og gravminder); 
Mogens Larsen 1959 (døbefont og epitafier); samme 
1961 (krucifiks); samme 1967 (prædikestol);, Erik 
Skov 1971 (alterbordsplade); Mogens Larsen 1983 
(orgelfacade); samme 1985 (inventar); Karen Stemann 
Petersen 1987 (alterkalk); Mogens Larsen 1987 (kalk-
maleri på tårnhvælv); Jens Johansen 1987 (altertavle, 
orgelpulpitur og stolestader); samme 1989 (orgelfa-
cade og prædikestolsfyldinger); Marianne Linnée 
Nielsen 1989 (gravminder); Jens Johansen 1990 (Jør-
gen Hansens epitafium); Eskil Arentof t 1992 (Skole-
bygningen ved Vor Frue kirke, Odense. Udgravningsbe-
retning K M O , j. nr. FK 91); Lehn Petersens tegne-
stue, Odense 1992 (Latinskolen ved Vor Frue kirke, 

Odense - bygningsarkæologisk undersøgelse); samme 
1993 (tagværker); Orla Hylleberg Eriksen 1994 (Den-
drokronologisk undersøgelse af tagkonstruktionen på Vor 
Frue kirke - N N U rapport nr. 25); Anita Hansen 1995 
(alterskranke og messehagler); Marianne Linnée 
Nielsen 1995 (altersølv); Lars Froberg Mortensen 
1996 (Vor Frue Kirke. Udgravningsberetning K M O 
1996/1 - Møntergården); Kay S. Nielsen 1996 (Otto 
von Køkers kyrads og pallask); Jørgen Nielsen 1996 
(gennembrydning af dør i skolebygningens østgavl); 
Orla Hylleberg Eriksen 1997 (Dendronokronologisk un-
dersøgelse af bindingsværk fra skolebygningen ved Vor 
Frue kirke - N N U rapportblad). 

Ved udarbejdelse af beskrivelsen har redaktionen 
kunnet benytte rapporter, tegninger og fotografier 
m . m . i arkitekt Ebbe Lehn Petersens privatarkiv. -
Peter Zeeberg har været behjælpelig med oversæt-
telse af latinske indskrifter, og Knud Prange har ydet 
heraldisk bistand. - Historisk indledning ved Anne 
Riising og H u g o Johannsen. Beskrivelse af omgivel-
ser, kirkegård, bygning og kalkmalerier ved H u g o 
Johannsen. Inventar, gravminder og begravelser ved 
Karin Kryger med bidrag af Birgitte Bøggild Johann-
sen (korstole), Ole Olesen (orgler) og Hans Stiesdal 
(ure). Redaktionen afsluttet 1997. 

T E G N I N G E R 
N A T I O N A L M U S E E T . Fem blade med gravsten 
samt bygningstavler på den middelalderlige skole ved 
Søren Abildgaard 1760-61. - To laverede tegninger af 
skolens bygningstavler ved J. C. Baden. - Plan over 
gravsten ved C. A. Møller 1851. - Akvarel af †kalk-
maleri ved A. Behrends 1868. - Plan, snit og nord-
facade ved Jørgen Hersaa (under vejledning af Johs. 
E. Mikkelsen Kjær) 1944. - Situationsplan, plan, snit 
og facader af middelalderlig skolebygning samt for-
slag til ændret indretning ved Axel Jacobsen 1948 og 
1952 (tryk). - Indretningsplan samt div. tegninger af 
tagværk ved Lehn Petersen tegnestue, Odense 1985 
og 1993. - Facade og snit af t r iumfgavl ved John Ben-
netzen 1995. 

D E T K O N G E L I G E BIBLIOTEK. Tegninger a f 
gravminder i Bircherod, Monumenta (NyKglSaml 
185, 4°; NyKglSaml 739a, 4°; NyKglSaml 4646, 4°). -
J. G. Burman Becker, Tegninger af Danske Kirker, Mo-
numenter, Døbefonter, Gravstene og andre mærkelige Al-
derdomslevninger. 
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LANDSARKIVET FOR FYN. Projekt til kombineret 
ligkapel og materialhus; planer og div. facader af kir-
ken; udkast til korskranke, stole, pulpiturer og dør-
fløje ved C. A. Møller 1851-52. - Projekt til regu-
lering af kirkegården o. 1852. - Udkast til støbejerns-
gitter 1853. - Akvarel af †kalkmaleri ved Aug. Beh-
rends 1867. - Opmål ing af areal mellem kirken og 
den nedbrændte fabrik ved landinspektør N . J . Jør -
gensen 1875. - Tagplan 1877. 

EBBE LEHN PETERSENS ARKIV, O D E N S E . 
Diverse skitser og udkast til altertavle samt kalkmalet 
udsmykning af kor ved Vilh. Petersen o. 1885. - Situ-
ationsplan, plan, snit og facader af middelalderlig 
skolebygning samt forslag til ændret indretning ved 
Axel Jacobsen 1948 og 1952. - Indretningsplan af kir-
ken 1985. - Planer, snit og facader til bygningsarkæo-
logisk undersøgelse af skolebygningens indre m u r -
værk 1991. - Skitseopmåling af tagværk 1993. 

MØNTERGÅRDEN, O D E N S E . »Odense uden for 
Møllebro Port«. Gouache ved Johan Hanck 1831. 

W. Ø. LARSENS T O B A K S M U S E U M , K Ø B E N -
HAVN . Prospekt af kirken efter hovedistandsættelsen 
1851-52. Maleri på låg af tobaksdåse. 

PRIVATEJE. J. Hancks skitsebog. 

L I T T E R A T U R 

Justitsråd Schiøt Næstved (Carl Gustav Schytte) 
» O m Vor Frue Kirke«, Almennyttige Samlinger, 34, 
1797, 158. - Arkitekten, Tidsskrift for Bygningsvæsen og 
Byggeindustri, 1896-97, 378. - H . Rasmussen, Vor Frue 
Kirke i Odense. Vejledning for Besøgende, Odense 
1905 (Rasmussen). - Wilhelm Reiss, Vor Frue kirke i 
Odense, Odense 1981 (Reiss). 

NOTER 
1 Vedel Simonsen I, 43f.; Engelstoft , Byhistorie 22f.; 
Rasmussen 5f.; Reiss 4f. De heri ligeledes behandlede 
spørgsmål om den tidligste organisering af byens 
gejstlighed berører ikke kirkebygningens historie. 
2 DiplDan IV, 2, nr. 163 (1. april 1295). 
3 »Kirken er meget gammel og regnes fra 1189«, j f r . 
DaAtlas VI, 539. 
4 Denne mulighed ventileredes først af Chr. Axel Jen-
sen (Jensen, »Bygningshistorie« 511), og er herefter al-
ment accepteret, j f r . Odense bys historie 1, 203. 

5 Jfr. Engelstoft , Byhistorie 22f. 
6 Vedel Simonsen I, 2, 48; Engelstoft , Sognehistorie 189. 
7 »Anno MCCCCLXVII , instaurata et renovata fuit 
Basilica Magnæ Matri Virgini Othiniæ«, j f r . DaAtlas 
III, 444f. 
8 ActaPont IV, nr. 2834; endvidere Troels Dahlerup, 
Det danske sysselprovsti i middelalderen, Kbh. 1968, 
218f. 
9 ActaPont V, nr. 3938. 
10 DiplDan, DaRigBr.II, 1, nr. 71. Ifølge Tore Nyberg 
skal oprettelsen af Vor Frue være sket o. 1180 på initi-
ativ af biskoppen som led i en mag tkamp med 
Knudsmunkene, j f r . Odense bys historie 1, 203. 
11 Jfr. Dahlerup (note 8) 29; Ebbe Nyborg , Egenkirke, 
patronatsret og inkorporation. En analyse af sognekirkernes 
stilling med udgangspunkt i dansk diplommateriale frem til 
midten af 14. århundrede. U t ryk t specialeafhandling, 

Århus Universitet 1974, XXXXII ; Per Kr. Madsen, i 
Christensen, Middelalderbyen 104. 
12 ActaPont V, nr. 4298 og 4299. 
13 ActaPont V, nr. 4322. 
14 ActaPont VI, nr. 4443. 
13 Engelstoft , Sognehistorie 163. 
16 Jacob Madsen 28; om rigskansleren Arild Huitfeldt 
som kirkepatron, se KirkehistSaml II, 6, 1872-73, 
344-46; endvidere Engelstoft , Sognehistorie 191. 
17 H. F. Rørdam, »Et lille Bidrag til S. Knuds Kirkes 
Historie«, FySaml VIII, 1881, 90-96. 
18 I kilderne kaldes Biskorup ofte blot Korup. 
19 Odense bys historie 5, 172ff. 
20 Allerede 10. nov. 1849 henstillede Kultusministe-
riet, at K jærum kirke ved Assens (Baag hrd.) måtte 
blive stillet til militærets disposition og Vor Frue 
kirke tilbagegivet (RA. Krigsministeriet. Direktionen 
for armeens materiel). 
21 Odense bys historie 6, 343f. 
22 Engelstoft, Sognehistorie 199f. 
23 Jensen, »Bygningshistorie« 516. 
24 Arkitekten. Tidsskrift for Bygningsvæsen og Bygnings-
industri, 1896-97, 378; Berlingske Tidende, 26. august 
1897. 
25 Fyens Stiftstidende 15. og 17. maj 1986 samt 18. sept. 
1987. 
26 Oplysningerne skyldes Jørgen Kaas Emmiksens 
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»Fyenske Antiquiteter« fra 1606, j f r . ÅrbOdense og As-
sens 1931-36, 393. 
27 Tang Kristensen, Danske Sagn II, 335. 
28 KancBrevb (9. febr. 1560). Indberetningen findes i 
afskrift i KglBibl. Thott 736, fol., men er aftrykt i 
H. F. Rørdam, »Vicarier ved Kirkerne i Odense«, 
KirkehistSaml V, 5, 1909-11, 202-06. 
29 P. F. Suhm, Danmarks Historie V, Kbh. 1792, 73. 
Suhm bygger her på Pontoppidan (DaAtlas VI, 587), 
hvis opregning af Knudsdyrkelsens altre og gilder har 
givet anledning til misforståelsen. Således hedder det 
her efter omtalen af Mogens Krafses kapel ved d o m -
kirken (s. 89, 270f.): »Skræder-Lauget i Odense lod 
med Provst Urnes Samtykke 1470 stifte et alter, Gud, 
Jomfr . Marie og St. Knud til Ære. I Frue Kirke i 
Odense har og været et Alter« (for S. Knud). Vedel 
Simonsen (I, 2, 173) er skeptisk over for tanken om, 
at skrædderlauget skulle have stiftet to altre, men op-
retholder den alligevel og lokaliserer skrædderlaugets 
alter i Vor Frue til sakristiet, hvor man på hans tid 
opbevarede kirkens middelalderlige altertavle (s. 
1091). De originale, nu bor tkomne breve vedr. lau-
gets alter i domkirken er foruden i FyAktst II, 65-67, 
aftrykt hos C. Nyrop , Danmarks Gilde- og Lavsskraaer 
II, Kbh. 1895-1904, 186f. og 383. 
30 HofmFund VI, 258ff. 
31 KirkehistSaml V, 5, 1909-11, 205. 
32 C. Nyrop , Danmarks Gilde- og Lavsskraaer i Middel-
alderen II, Kbh. 1895-1904, 230f. 
33 Jfr. note 30. 
34 KirkehistSaml V, 5, 1909-11, 206. 
35 DaAtlas VI, 539. 
36 DaAtlas VI, 592. 
37 KancBrevb 9. febr. 1560; DaMag I, 2, 1746, 76; Kir-
kehistSaml V, 5, 1909-11, 205. 
38 ActaPont VI, 53f. 
39 HofmFund VI, 258ff. 
40 KirkehistSaml V, 5, 1909-11, 204. 
41 Jfr. note 30. 
42 Jfr. note 35. 
43 En strid mellem arvingerne efter Niels Brock, al-
tergodsets giver, og den tidligere indehaver, dron-
ning Christines skriver og kapellan, Joachim Knud-
sen i Skamby, afgjordes 27. okt. 1537 til sidstnævntes 
fordel, j f r . KirkehistSaml II, 5, 1879-81, 504. Ved for-
nyet dom af 25. juni 1539 bestemtes, at godset efter 
Joachim Knudsens død skulle overgå til Niels Brocks 
børn, j f r . KglRetDom I, 528f. 
44 FyAktst I, 71; Vedel Simonsen II, 1, 174f; C. Nyrop , 
Danmarks Gilde- og Lavsskråer I, Kbh. 1899-1900, nr. 
82. 
45 DaMag IV, 4, 1878, 159. 
46 FySaml VIII, 1881, 85f. 
47 ActaPont VI, 4860. 
48 KirkehistSaml II, 5, 1869-71, 503f.; DaMag III, 6, 
1860, 311; KglRetDom I, 374f., 642. 

49 KirkehistSaml V, 5, 1909-11, 205f. 
50 Vedel Simonsen II, 2, 152; KirkehistSaml II, 6, 
1872-73, 715; Christensen, Middelalderbyen 164. 
51 KancBrevb. 
52 DaMag I, 1745, 289f. 
53 LAFyn. Odense Magistratsark.; Repert 2, nr. 12372. 
54 DaMag I, 1, 1745, 293-294. 
55 DaKancReg II, 9. juni 1547. 
56 KancBrevb (24. febr. 1561 og 14. febr. 1562). 

N O T E R TIL K I R K E N S O M G I V E L S E R 
57 Overgadekvarteret 51, 62. 
58 Omtaltes da som »Gaden, som løber ned ved Vor 
Frue kirkegårds m u r og til Møgleport«, j f r . Christen-
sen, Middelalderbyen 145. 
59 Engelstoft (Byhistorie 116 med note 3) anså Frue 
Kirkestræde for at være etableret efter reformationen 
ved beskæring af Vor Frue kirkegård. Tore Nyberg 
opfatter ligeledes strædet som sent og yngre end N e -
dergade, j f r . Odense bys historie 1, 212; samme, 
»Odense im 12. und 13.Jahrhundert«, Die Stadt im 
westlichen Ostseeraum. Vorträge zur Stadtgriindung und 
Stadterweiterung im hohen Mittelalter. Udg. Erich Hof f -
mann & Frank Lubowitz (Kieler Werkstücke A:14) 
Frankfurt am Main 1995, 177-94 med 50 og 52 (kort 2 
og 4). Med udgangspunkt i en datering af Vor Frue 
kirke til 1100'erne sammenholdt med Møglebros do-
kumenterede eksistens i 1200'erne argumenterer An-
nemette Christensen derimod for strædets eksistens 
allerede i 1100'erne og anser det tilmed for ældre end 
Nedergade, j f r . Christensen, Middelalderbyen 66 med 
fig. 41-42. Det fo rekommer under alle omstændig-
heder naturligt, at man tidligt har ønsket en direkte 
forbindelsesvej og ikke blot en sti over kirkegården 
mellem Møglebro og bebyggelsen omkring og navn-
lig nord for Vor Frue. 
6 0 Indberetning ved Eskil Arentoft , j f r . K M O (Kul-
turhistoriske Museer Odense j. nr. 96/25 , RAS (Rigs-
antikvarens Arkæologiske Sekretariat) j .nr . O.445/91. 
61 Nævn t i forbindelse med fornyelsen af plankevær-
ket mellem kirkegården og provstegårdshaven på 
strækningen fra provstegårdsladen og hen til »Magi-
ster Landorphs huse«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o -
vedrgsk.prot . Knud Landorph (1649-1711), der var 
professor ved Gymnasiet, begravedes i domkirken (s. 
777 og 811). 
62 Overgadekvarteret 55. 
63 Jfr. Boderne i Næstved, udg. af Næstved K o m m u n e 
og Planstyrelsen ved Kurt Rosenkrans Høyer, Kbh. 
1988. 
64 Repert 2, I, nr.2007. 
65 Christensen, Middelalderbyen 115. 
66 Jfr. beretning om undersøgelsesgravning i Prov-
stegade 14 (Møntergården, j. nr. KMO-PRG-88) ; om 
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garnisonssygehuset, se Overgadekvarteret 137. 
67 Engelstoft , Sognehistorie 164. 
68 Jfr. Vestre Landsdelskommando, udg. , De jysk-fyn-
ske styrkers domiciler III, 7f.; Overgadekvarteret 135, 148. 
69 Overgadekvarteret 54. 
70 Overgadekvarteret 50, 54. 
71 Overgadekvarteret 83f. og 115f. 
72 Engelstoft , Sognehistorie 168 med note 480. 
73 15. nov. 1909 godkendte kirkeministeriet sogne-
præstens ansøgning om at måtte sælge præstegården, 
der ansås for meget usund, og i stedet lade opføre en 
ny (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. sager). Planen virke-
liggjordes dog først 1923, da arkitekt Knud Lehn Pe-
tersen tegnede den nye præstegård i Georgsgade 50 
(Albanikvarteret 91). En bolig til den residerende ka-
pellan var allerede 1893 opfør t på Rødegårdsvej 23 
(LAFyn. Statens bygn. insp. Bilag vedr. kirker i Odense; 
Overgadekvarteret 144). 

N O T E R TIL V O R F R U E K I R K E G Å R D 
74 Jfr. Lars Froberg Mortensen i Udgravningsberet-
ning, K M O 1996/1. Møntergården 1996. 
75 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. sager. 
76 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. 
77 16. okt. 1852 anmodede biskop Engelstoft på Stifts-
øvrighedens vegne Kirkeinspektionen om at beregne 
udgifterne ved Stiftsøvrighedens plan om at lade kir-
kegården indhegne med et jerngitter, endvidere ud-
gifterne ved sprøjtehusets flytning. Af et udateret ud-
kast til svarskrivelse fremgår, at Kirkeinspektionen i 
sin ansøgning om tilladelse til at planere og omlægge 
kirkegården ønskede jerngitteret betalt af k o m m u n e n 
som modydelse for den afgivne jo rd (LAFyn. Kirke-
insp.ark. Indkomne breve). 
78 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Af et u-
dateret overslag fremgår, at afgravningen var bereg-
net til 6 t ommer dybere end gulvhøjden i kirken, j f r . 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
79 21. juni 1855 anmodede Kirkeinspektionen om for-
højelse af kommunens bidrag, idet en beregning vi-
ste, at der i alt var afgivet 1219 kvadratalen, jfr . LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. 
80 Stiftsøvrigheden tilsluttede sig 12. sept. 1860 in-
spektionens forslag til planering og indhegning af 
kirkegården omkr ing ligkapellet; senere (29. sept.) 
brolægning af indkørslen til kapellet, j f r . LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Indkomne breve. 
81 Aftalen tinglyst 1860, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Div. sager. 
82 Knud Lehn Petersens projekt til planering og regu-
lering af kirkepladsen forelå 1940, men ønskedes æn-
dret på visse punkter. Arbejdet synes udfør t 1942, og 
man overlod arealet mellem den nye kirkegårdsmur 
og gaden til kommunen , m o d at denne betalte for tov 

etc., j f r . Ved embedet. Menighedsrådets forhandlings-
prot. 
83 Kirkeinspektionen ønskede 1881, at arkitekt Vilh. 
Petersen vurderede forslaget om opførelse af en 110 
alen (69 m) lang be tonmur på 2½ alens (1,6 m) højde 
(LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve). Året efter 
mod tog inspektionen 4000 kr. til dækning af udgif-
terne ved opførelsen af en be tonmur på kirkegårdens 
søndre og østre side, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. 
sager. 
84 Christensen, Middelalderbyen 145. 
85 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk .prot . 
86 Lars murermester reparerede 1670 kirkegårdsmu-
ren med hulsten, og 1679 krævede en fornyet repara-
tion 150 tagsten og 200 hulsten, j f r . LAFyn. Kirke-
insp.ark. Hovedrgsk .prot . 
87 1710-11 måtte kirkegårdsmur og piller repareres 
»saasom tyvagtige Mennesker havde bortstjaalet 
baade Tagsten og Mursten«, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
88 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
89 Formentlig en af lejevåningerne (s. 1021) på kirke-
gårdens sydside, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o -
vedrgsk.prot . 
90 Det gamle plankeværk solgtes på auktion, j f r . LA-
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. og Odense byfogedark. Auk-
tionsprot. 1739-54. 
91 Hegnet omtales som værende på den søndre side, 
men den omstændighed, at længden opgives til 41 
alen, leder tanken m o d østsidens hegn, j f r . LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
92 1868 betaltes Phønix for at indsætte et fag gelæn-
der, jfr . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
93 7. juli 1854 indførtes auktionspenge for materia-
lerne (mursten samt rå og hugne kampesten) fra mure 
og piller m o d nedbrydning af samme, j fr . LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
94 Herfor mod tog han 700 rdl. som delvis betaling, 
idet Kirkeinspektionen samme år, den 28.juli op-
gjorde omkostningerne ved jerngitteret til 1156 rdl., 
hvortil k o m ekstraudgifter på 406 og 256 rdl. samt 46 
rdl.; sidstnævnte vedrørte stenpillerne under gitteret 
på kirkegårdens sydside. Det f remgår endvidere af en 
opgørelse fra 1857, at nord- og vestsidens gitter på i 
alt 153½ alen (97 m) omfattede to store portpartier, 
der efter forlangende var gjort bredere end på teg-
ningen, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
95 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
96 LAFyn. Provsteark. Synsforretn. 
97 Fløjene udførtes af Jacob snedker, og Lauritz smed 
fik betaling for stapler, gangjern, kramper og hasper, 
j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.prot . 
98 LAFyn. Vor Frue kirkes rgsk.bog. 
99 Det i korrespondancen omtalte kort, hvorefter kir-
kegården skulle nyanlægges, synes ikke bevaret, j f r . 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. 
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Fig. 187. Plan af terrænet mellem C. Dorchs nedbrændte klædefabrik og kirken med angivelse af planlagt ud-
videlse på det indhegnede areal foran fabrikken, j f r . fig. 9 (s. 1025). Tegnet og målt af landinspektør N . J . 
Jørgensen, juli 1875. Landsarkivet for Fyn. - Plan of the terrain between C. Dorch's cloth mill (which had burnt down) 
and the church, marking the projected extension in the enclosed area in front of the factory, cf. fig. 9. 

100 Ved auktion 5. dec. 1852 bortauktioneredes ca. 60 
popler på kirkegården, jfr . LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
101 Ved embedet. Kirkeværgens korrespondance. 
102 Brolægningen opgives som 24 favne lang og tre-
kvart bred, jfr . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
103 DaAtlas VI, 593. 
104 Bircherods danske referat af det forsvundne brev 
rummer utvivlsomt formuleringer, som er Birche-
rods egne slutninger, bl.a. begrebet »degnerente«, 
omregning af kornmængden og årstallet 1308; angi-
velsen af beliggenheden »paa Vor Frue Kirkegaard« 
er muligvis også en tolkning ud fra situationen på 
Bircherods tid, j f r . DiplDan, DaRigBr II, 8, nr. 131 
med noter. 
105 DiplDan, DaRigBr II, 8, nr. 132 og 133. 
106 Erik Menveds donation skulle tjene til 12 scolarers 
underhold, men ifølge Bircherods notits (note 104) 
var der 32 elever i skolen. 
107 Tore Nybe rg har formodet , at der var tale om et 
præstekollegium, og at den egentlige undervisning 
foregik i Katedralskolen ved S. Knud, j f r . Odense bys 
historie 1, 270f. Heroverfor , se Anne Riising, i Odense 
Katedralskoles Historie 15f. 
108 Dahlerup (note 8) 219. 

109 Iflg. overenskomsten mellem S. Knuds kloster og 
S. Hans kloster forbeholdt førstnævnte sig retten til at 
undervise drenge over 15 år, j f r . Annemette S. Chri -
stensen, »Middelalderlige stenhuse i Odense«, hikuin 
13, Viborg 1987, 97. Blandt provstens privilegier, der 
stadfæstedes 1482, nævnes »prebenda Pughescola«, 
j f r . ActaPont IV, nr. 2834. 
110 Jfr. Engelstoft , Sognehistorie 163, 192f.; Axel Urne, 
rigskansler og provst ved Vor Frue kirke, fastsatte 
1572 nye bestemmelser om skoledisciplenes korsang, 
j f r . FySaml 10, 1890, 186-89; Odense Katedralskoles Hi-
storie 44. 
111 Odense bys historie 6, 234f. 
112 Jfr. Hans Henrik Engqvist, »Bebyggelsesmønstre 
og bygningstyper i danske byer i årene mellem 1480 
og 1630«, Årbog for Købstadmuseet »Den gamle By« 
1988-89, Århus 1989, 25f. 
113 DK Holbæk 3039-43; Hans Henrik Engqvist , »La-
tinskolen (Peder Syvs Hus)«, Boderne i Næstved (note 
63) 70-73. - Peder Syvs hus blev nedrevet 1881, mens 
skolen i Kalundborg fortsat står bevaret efter o m -
dannelsen til ligkapel 1877. 
114 Jfr. Helge Søgaard, »Et overset stilelement fra sen-
gotisk tid«, FyMi 1966-67, 21-32. 

115 Tilskrivningen til »Odenses største og mest be-
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kendte Billedhuggerværksted« skyldes V. Thorla-
cius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 1922, 74. 
116 Et kobberstik af Jacob Bircherod (fig. 2) fra o. 
1680 viser i meget skematiseret fo rm Globs tavle over 
kirkeværgernes. Anderledes præcis er Søren Abild-
gaards aftegning fra 1761 (fig. 23). 
117 I forbindelse med etablering af den overdækkede 
gang mellem sognehuset og skolebygningen foreto-
ges en undersøgelse af murværket omkr ing gennem-
brydningen, hvoraf bl.a. f remgik, at blændingen af 
vinduet syd for det sekundære dørhul var sket efter 
eller samtidig med opstillingen af bindingsværksvæg-
gen, j f r . indberetning og fotografier ved Jørgen Niel-
sen, Møntergården (5. dec. 1996). En prøve af bin-
dingsværkskonstruktionen, som udtoges ved samme 
lejlighed er uden resultat analyseret dendrokronolo-
gisk, j f r . Nationalmuseets naturvidenskabelige un-
dersøgelser, rapportblad 1997 (j. nr. A 7603). 
118 Kopier af relieffet, som modelleredes i R o m 1829, 
sattes fra 1860'erne i produkt ion med henblik på ind-
sættelse i gravmonumenter , j f r . Bredo Grandjean, Bi-
scuit efter Thorvaldsen (Thorvaldsens Museum), Kbh. 
1978, 47. 
119 1876 repareredes »det meget beskadigede tag«, li-
gesom der indsattes adskillige jernankre (LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk.). Alligevel klagede en nabo 1882 
over kapellet, hvorfra dårlige luftarter sivede ud af de 
beskadigede rør. Endvidere var taget i så mådelig for-
fatning, at s tumper af tagsten i stærk blæst faldt ned 
og slog ruderne itu i hans lejlighed! (LAFyn. Kirke-
insp.ark. Indkomne breve). 
120 Ved embedet. Menighedsrådets forhandlingsprot. 
121 Selve toiletbygningen tænktes bibeholdt som syd-
ligste del af den nye bygning, j f r . tegninger, dateret 
21. febr. 1950 (Ebbe Lehn Petersens arkiv). 
122 Jfr. Bloch 588 og Engelstoft , Sognehistorie 195. 
123 Overgadekvarteret 156. 
124 26. febr. 1757 undersøgte biskop og s t i f tamtmand 
påstanden om, at skoleholderen uretmæssigt beboede 
huset, hvis historie oplystes af bygherrens søn, kapel-
lan Salomon von Haven (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Ind-
k o m n e breve). 
125 Jfr. Odense bys historie 5, 237. 
126 Jfr. Overgadekvarteret 51. 
127 Ved synsforretning 11. juli 1855 besigtigedes »et 
nyt sprøjtehus« (LAFyn. Odense købstads provsteark. 
Synsforretn. over kirker og præstegårde). - Der var 
dog kun tale om en flytning iflg. bilag (nr. 40) til 
reparationsudgifterne 1855 (LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk.). 
128 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. samt Kirkeinsp.ark. 
Indkomne breve. 
129 Såvel Møllers brev som de to tilbud ved mure rme-
ster P. Kornbech og tømrermester H. C. N. Langhoff 
er dateret 29. jan. 1852 (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Ind-
komne breve). 

N O T E R TIL B Y G N I N G 

130 Kvadrene i dobbeltsoklens øverste led har dog en 
højde på ca. 50 cm. 
131 Hidtil er på Fyn kun registreret to søjleportaler, 
nemlig i Tanderup (Baag hrd.) og Herrestad (Vin-
dinge hrd.) samt søjleskafter fra en forsvunden portal 
i Vester Aaby (Salling hrd.), j f r . M. Mackeprang, Jyd-
ske Granitportaler, Kbh. 1948, 25f. Løse søjledele 
(uden proveniens) i Møntergårdens samlinger, der vil 
blive beskrevet som afslutning på Odense bys kirker, 
vil formentl ig bidrage til at øge det forbløffende be-
grænsede antal kendte søjleportaler i de fynske gra-
nitkvaderkirker. 
132 I brev fra arkitekt C. A. Møller til direktøren for 
De antikvariske Mindesmærker, J. J. A. Worsaae, da-
teret 27. juli 1851, hedder det bl.a. »Ved Døren (a) er 
en byzantinsk blind Dør med 2 Colonner, men den 
bliver uforstyrret og frie at se som hidtil«. 
133 I brev fra Caspar Paludan-Müller til Worsaae, da-
teret 4. juli 1852, hedder det: » O m det lykkes at frelse 
den gamle Dør er mere tvivlsomt, da den Deel af 
Bygningen, hvor den stod, er bleven aldeles foran-
dret, saa at den maatte borttages, nu ligger i Brud-
stykker og vandskelig finder en anden passende 
Plads«. 
134 To attiske baser med hjørneknopper (Inv.nr. 67/ 
1908), der skal have ligget uden for en ejendom i Hol -
sedore (Odense) kunne s tamme fra nordportalen, j f r . 
i øvrigt note 131. 
135 Herfor taler den omstændighed, at murværket i 
sydsidens vestfag er opbygget helt svarende til de nye 
mure, dvs. af munkesten over en tre skifter høj gra-
nitkvadersokkel. Endvidere bemærkes, at hvor for -
holdet mellem korets og skibets romanske nordmure 
er det traditionelle med overensstemmelse mellem 
korets ydre og skibets indre flugt, genfindes dette 
ikke i syd. I forhold til denne norm, står korets syd-
mur længere m o d syd. 
136 Dette gælder eksempelvis de beslægtede vindues-
grupper i Århus domkirke (DK Århus 202-04). 
137 Jfr. samtidige taggavle såsom Ønslev (DK Maribo 
1283), Nør r e Dalby (DK Kbh Amt 1226) eller den 
oprindelige korgavl i Karise fra o. 1260 (DK Præstø 
471). 
138 Med sikkerhed vides dog blot, at man 1798 plan-
lagde at indsætte et vindue i korets nordside, hvor der 
da hang et brøstfældigt epitafium, som tænktes ned-
taget. At der var tale om korets vestre fag, f remgår 
af, at »Muren udvendig er opfør t med hugne K a m -
pesteen og indvendig med runde Kampesten og M u r -
steen« (LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve). 
139 Jfr. Chr. Axel Jensen: »Henimod Reformationst i-
den.. . har Korsarmene faet deres endelige Form« 
(Jensen, »Bygningshistorie« 514);Jan Steenberg: »Kors-
armene er dog i det ydre helt ombygget i sengotisk 
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Fig. 188. Sakristiet, set fra sydvest (s. 1051). HJ fot. 
1995. -Sacristy seen from the south-west. 

tid« (Trap V,l ,44) og Elna Møller: »Men de (kors-
armene) indeholder dog tilsyneladende rester af det 
første tværskib« (Harald Langberg, red., Hvem byg-
gede hvad 2, Kbh. 1969, 202). 
140 Eksempelvis er det tydeligt, at den nordvestre 
hjørnepilles østside er nymure t indtil 15 skifter over 
den helt fornyede sokkel, ligesom hjørnet m o d kapel-
let er helt nypudset med brændte fuger. 
141 M o d skibet opviser den sydvestre hjørnepilles 
sokkel tydelige spor efter bor thugget murværk. 
142 Jfr. 1200'ernes hvælv i Sorø og Ringsted kloster-
kirker (DK Sorø 38, 46 og 133) samt de senromanske i 
Næstved, S. Peder (DK Præstø 74, fig. 5, nr. 8) og 
Åbenrå (DK SJyll 1682, fig. 11, nr. 8). 
143 Jfr. Jensen, »Bygningshistorie« 514; som nævnt har 
Høyen registreret (jfr. fig. 47), men tilsyneladende 
ikke nævnt sammenhængen i sine trykte arbejder. 
Ligheden mellem pillerne i Da lum og Vor Frue o m -
tales vistnok tidligst af Engelstoft, Byhistorie 48. 
144 Således Jan Steenberg i Trap V, 1, s. 43 (»antagelig 
fra beg. af 1200t.«); Tore Nyberg , i Odense bys historie 
1, 210. 
145 Steenberg (note 147) var således i modsætning til 
Mackeprang, Beckett og Chr. Axel Jensen af den op-
fattelse, at korsarmene med deres forsænkede halv-
søjler i »sjællandsk stil« var ældre end korets o m -
bygning, og han anså det for usandsynligt, at samme 
mester havde ansvaret for begge afsnit (s. 13, 181). 
Han daterede Dalum og Vor Frue kirkes korsarme til 
o. 1200, koret i sidstnævnte til 1230-40 (s. 11, 176). 
146 Som eksempler herpå kan nævnes Næstved, S. Pe-
der (DK Præstø 73f.), Haderslev og Åbenrå, S. Nico-
lai (DK SJyll 58f. og 1673f.); på Fyn (foruden de to 
Odense-kirker) endvidere Assens (Trap V, 1, s. 178). 

Fig. 189. Korets sydøstre hvælvlomme (s. 1048). HJ 
fot. 1995. - South-east vault pocket in the chancel. 

Danmarks Kirker, Odense 

Tendensen spores endvidere også blandt landsbykir-
ker, j f r . Karlebo (DK Frborg 880f.). 
147 Jfr. højkirkevinduerne i Århus domkirkes langhus 
fra 1200'ernes anden halvdel, hvor glaserede og rif-
lede sten også har fundet anvendelse (DK Århus 201f. 
med fig. 77, 82-83) eller trefoldighedsvinduet i Stub-
bekøbings senromanske kor (DK Maribo 261). Se 
endvidere Jan Steenberg, Studier i dansk og nordtysk 
Teglstensarkitektur i 13. Aarhundrede, Kbh. 1935, 95f. 
148 Eksempelvis Løgumklosters korgavl (DK Sjyll 
1068 med fig. 2 og 9) eller nordfalsterske gavle som 
Maglebrænde og navnlig Ønslev (DK Maribo 1119f. 
og 1283f.); j f r . endvidere Steenberg (note 147) 96. 
149 Jfr. note 143; endvidere M. Mackeprang i Æld-
NordArch. 6, 2. rk., 1917, blad 1-4; Knud Lehn Peter-
sen, i Jacob Hansen og Knud Mortensen, udg.: Da-
lum sogns historie II, 2, Odense 1968, 226-45. 
l 5 0 Den kalkmalede majuskelindskrift på korsarmens 
østhvælv meddeler, at »hoc opus Kanutus fecit« 
(Knud gjorde dette værk). 
151 De øvre dele af lignende kanaler findes eksempel-
vis i S. Knuds kirke som led i forberedelserne til mel-
lembygningens planlagte tårn, jfr . s. 266 og fig. 
193. 
152 Et lignende arrangement kendes fra korbuen i Vil-
strup ved Haderslev (DK Sjyll 380). 
153 Blandt de mange eksempler på fynske tårne med 
udvendige blændinger har flertallet buefriser som af-
dækning, men der kendes også tårne med koblede 
spidsbuede blændinger ligesom i Vor Frue, j f r . Hjad-
strup (Lunde hrd.) og Ingslev (Vends hrd.). 
154 Sådanne »romanske« rundbuefriser er almindeligt 
fo rekommende i 1500'ernes fynske herregårdsbyg-
geri og ses bl.a. benyttet på en af Domenicus Baetiaz' 
»vælske« gavle på Holckenhavn, j f r . note 164. 
155 I testamentet omtales kapellet som »min Capell 
synden i Vor Frue Kirke for Vor Frue Altere, som ieg 
haffuer udkeist til mitt Leiersted«, j f r . DaMag I, 1, 
1745, 294. Bestemmelsen af kapellet som liggende 

76 
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Fig. 190. Detalje af korets nordre overvæg ud for 
bindbjælke mellem de to hvælvfag (s. 1058). HJ fot. 
1995. - Detail of the chancel's upper north wall by the tie 
beam between the two vault bays. 

syd for Vor Frue alter, der formentlig, men ikke nød-
vendigvis var hovedalteret (jfr. s. 1017) fik Engelstoft 
(Byhistorie 48) til at identificere kapellet med sakristiet 
ved korets sydside. Denne opfattelse gentages i Hans 
Rasmussens vejledning (Rasmussen 9). Bortset fra de 
bygningsarkæologiske indicier for at tidsfæste sakri-
stiet til 1200'erne, f remgår det tillige af en beskrivelse 
1606, at Hans Urnes †gravsten (s. 1163) var opstillet i 
sydkapellet. 
156 Hans U r n e var blandt de kanniker, der indsattes i 
det 1475 sækulariserede domkapitel (s. 76), hvori han 
antagelig fra starten beklædte posten som provst. Ef -
ter munkedomkapi t le ts genoprettelse 1490 fungerede 
han ikke længere som domprovst , og det kan være i 
tiden herefter, at han benyttede sine sidste leveår til at 
lede forskønnelsen af Odenseprovstens kirke ved op-
førelse af sydkapellet som sit lejersted (jfr. tillige 
klokke nr. 1). En forsvunden †gravsten fra domkir -
ken (s. 815), hvorpå han betegnes som provst og kan-
nik, kan være udfør t inden skismaet i 1490. 
157 Således 1710-11, da murermester Hans Jørgensen 
fik betaling for reparation af gavlens 10 kamme, jfr . 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
158 Om Dalum, se note 149. 
159 Dette år afholdtes udgift for at reparere »låsen i 
kirkedøren ved mandskapellet«, j f r . LAFyn. Kirke-
insp.ark. Hovedrgsk. 
160 DK Kbh Amt 1505f. 
161 Jfr. eksempelvis Bogense, Fraugde (Åsum hrd.), 
†Grindløse og Klinte (Skam hrd.), Kerte (Båg hrd.) 
og Søndersø (Skovby hrd.). 
162 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.prot . 
163 1853 blev materialhuset hvidtet ud- og indvendig, 
og 1857 reparerede tømrermester Langhoff trævær-

ket, bl.a. med nyt fod tømmer i øst, gavlspær m.v. 
(LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.). 
164 Typen synes lanceret i 1580'erne af Ulfeldtsholms 
(nu Holckenhavn) bygmester Domenicus Baetiaz. 
Herfra bredte den sig til både herregårde og kirker, 
j f r . Vilh. Lorenzen, Domenicus Baetiaz (Meddelelser 
fra Foreningen til gamle Bygningers Bevaring, III, 3) 
1938. Blandt de kirkelige eksempler i Odense amt 
kan nævnes tårngavlene (1584) i Nør r e Lyndelse 
(Åsum hrd.). Endvidere i Svendborg amt: Tårngav-
lene (1588) i Horne (Sallinge hrd.), af Jacob Madsen 
kaldet »volske« (Jacob Madsen 237) og Ringe (Gudme 
hrd.) fra 1514. 
165 Tavlen er skitseret i Christian Brandts notebog og 
her ledsaget af en kun delvis læselig påskrift fra før 
1758: »tæt derhos paa Sacristi Frue (Kircke)«, j f r . 
KglBibl. Ny Kgl. Saml. 185, 8°. 
166 RA. DaKanc. D 24 og 25. Fynske og smålandske 
tegneiser 1736-40. 
167 I synsforretningen 13. nov. 1821 foreslås nordka-
pellets brøstfældige gavl skåret ned, da den synes for 
høj (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve). 1825 fik 
murermester Langhoff betaling for at nedtage syd-
kapellets kamtakker samt nedbryde gavlen mellem 
kor og skib og dække den med tagsten (LAFyn. Stifts-
øvr.ark. Rgsk.). 
168 LAFyn. Odense købstads ark. Synsforretn. over kir-
ker og præstegårde 1835-98. 
169 Jfr. samlet oversigt fra 1852 over håndværkerud-
gifter, hvor beløbene til hver enkelt er specificeret 
(LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.). 

Fig. 191. Biskop C. T. Engelstofts skitse af korgav-
lens vinduer med rekonstruktion af tregruppevinduet 
på grundlag af de ved pudsens fjernelse f r emkomne 
spor (note 177). Indlagt i brev af 15. okt. 1865 til N. L. 
Høyen. - Bishop C. T. Engelstoft's sketch of the windows 
in the chancel gable with reconstruction of the triple win-
dow, based on traces which came to light after the removal 
of plaster. Enclosed in a letter of 15. October to N. L. 
Høyen. 
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170 I brev af 11. sept. 1852 meddeler orgelbygger De-
mant provst Colding, at orglet forventes færdigt til 
17. okt. , formentl ig datoen for indvielses gudstjene-
sten, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. 
171 Overslag ved murermester Kornbech, dateret 
27. okt. 1851, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
172 Det var oprindelig tanken på den tidligere nord-
dørs plads at indsætte et vindue med matslebet glas, 
belyst ved ovenlys gennem våbenhusets tag (jfr. fig. 
73). Et forsøg faldt imidlertid uheldigt ud, hvorefter 
man i stedet besluttede at nedbryde våbenhuset, j f r . 
skrivelse nr. 11 i istandsættelsens regnskab, jfr . LA-
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
173 I restaureringsregnskaberne nævnes, at man for-
uden modernisering af kirkens eksisterende 12 vin-
duer behøvede et nyt i koret, »der trænger til be-
lysning«. Dette indsattes i henhold til overslag af 
3. okt. 1851 ved murermester Kornbech (udhugning 
af korets kampestensmur og indsætning af vindue), 
j f r . LAFyn. Stiftsøvr. ark. Rgsk. Kirkens myndigheder 
havde da allerede længe ønsket belysning i denne del 
af kirken. 
174 Arkitekt Møllers tegning til tårnblændingernes 
ændringer er bevaret (fig. 75) og suppleres af regn-
skaberne, hvori omtales murerens udhugning af 
»seks blindinger« foruden seks store plankekarme 
med buede overstillere samt brædderammer til glam-
hullerne, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 

175 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor. 
Journalsag. R 631. 
176 N M . Det særlige Kirkesyns ark. 
177 Blyantspåtegningerne på Lendorfs kalke skyldes 
muligvis Høyen, der senere mod tog et brev fra bi-
skop Engelstoft, dateret 15. okt. 1865. Heri meddelte 
den kirkearkæologisk interesserede biskop, at han ef-
ter den delvise afhugning af pudslag på korgavlen 
havde kunnet løse gåden om de to »uforenelige og 
skjævt siddende Blændinger« som skitseret på et 
medfølgende rids (fig. 191). Den lærde biskop tilfø-
jede dog forsigtigt, at dette »maaske ikke er Andet 
end hvad De har vidst for længst«. Formodningen 
bekræftes af Høyens notebog fra 1830 (jfr. fig. 47), 
hvor tregruppevinduets oprindelige komposi t ion ses 
skitseret indefra. I øvrigt havde Lendorf allerede tid-
ligere på året 1865 fremlagt sit rekonstruktionsforslag 
(fig. 77), som biskoppen mærkværdigvis ikke synes 
orienteret om. 
178 I sit brev af 15. okt. (note 177) meddelte biskop 
Engelstoft bl.a., at »Muurstenene paa Nordsiden 
have viist sig meget gode; jeg frygter mere for Sydsi-
den, naar vi k o m m e til den«. 
179 På nordsiden af skibets midterfag ses en af de oran-
gerøde sten i den skalmurede flade at være indstem-
plet »SELLEBERG«, og tilsvarende f i rmamærker 
findes på de nymurede vanger af vestportalen. 
180 Således lagdes 1795 et nyt gulv ved alteret, hvortil 

forbrugtes 250 mursten, j f r . LAFyn. Stiftøvr.ark. 
Rgsk. 
181 Iflg. rgsk. (bilag nr. 9) 1852-53, j f r . LAFyn. Stifts-
øvr.ark. Rgsk. 
182 Som forklaring på de øgede udgifter ved etable-
ring af varmeanlægget, anførtes bl.a. de uventede og 
store vanskeligheder, som skyldtes flere hvælvede be-
gravelser, der dels måtte ommures og dels tilfyldes, 
j f r . RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor. 
Journalsag s. 792. 
183 Jørgensen og Lassens jernstøberi var 1850 etableret 
i Kongensgade, men måtte indstille virksomheden al-
lerede 1858-59, j f r . Odense bys historie 6, 167. 
184 Jfr. arkitekt Lendorfs beregning over udgifterne til 
restaureringen, dateret 18. april 1865 (LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Indkomne breve). 
185 Vestforlængelsens nordvindue omtales tidligst 
1685, da Jochum glarmester fik betaling for at ind-
sætte nye ruder i »det store vindue på nordsiden mel-
lem våbenhuset og tårnet«, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Hovedrgsk. prot. 
186 Dette f remgår såvel af tegninger fra tiden før Len-
dorfs restaurering som af biskop Engelstofts brev til 
Høyen, j f r . note 177. 
187 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve. 
188 Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk under-
søgelse af tagkonstruktion på Vor Frue kirke, Odense. 
N N U rapport nr. 25, 1994. 
189 Jfr. overslag af 11. dec. 1739 (RA. DaKanc. D 24 og 
25. Fynske og smålandske tegneiser 1736-40) samt 
4. okt. 1740 (LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.). 
190 I sognepræstens brev til Kirkeinspektionen refere-
res tilbud fra kobbersmeden, som anbefalede den 
fuldstændige omlægning af østsiden med kobber som 
det mest holdbare, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Ind-
komne breve. 
191 Arbejdet udførtes af kobbersmed Knudsen, j f r . 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
192 Ved embedet. Forretningsudvalgets forhandlingsprot. 
193 Trap (2. udg.) . 
194 Ministeriet gav 13. sept. 1867 tilladelse til, at ki-
sterne i begravelsen, der siden kirkens istandsættelse 
1851 kun var synlige fra et ventilationshul, nedsattes 
på kirkegården, j f r . RA. Kirke- og undervisningsmini-
steriet. 1. kontor. Journalsag s. 837. 
195 Af hensyn til luftfornyelsen etableredes aftrækska-
naler, bl.a. i vestkappen af skibets vesthvælv, hvor en 
endnu bevaret muret kanal fik aftræk gennem den 
lange tårntrappe (fig. 61b), der i forslaget karakteri-
seredes som en »god Udsugnings Skorsten«, j f r . for-
slag med tilhørende tegninger i LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Indkomne breve. 
196 LAFyn. Menighedsrådsark. Synet havde i øvrigt al-
lerede ved fyrkælderens installering 1867 advaret 
m o d anbringelsen af en kedel under sakristiet, »der 
benyttes til skriftestol og opholdssted for præsten«, 

76* 
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Fig. 192. (†)Solur fra 1700'erne med sekundær opma-
ling 1824 og 1837 (s. 1080). NE fot. 1995.- (†)Sundial 
from the 18th century with secondary painting from 1824 
and 1837. 

j f r . LAFyn. Odense købstads provsteark. Synsforretn. 
197 LAFyn. Menighedsrådsark. 
198 1824 fik maler N. E. Fick betaling for »solskiven at 
udkitte og male tre gange med tal«. Ændr ingen af 
»24« til »37« refererer formentl ig til tårnets oppuds-
ning sidstnævnte år (LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.). 
199 Jfr. KirkehistSaml II, 3, 1864-66, 496. Hvis M o r -
ten Pedersens optegnelse refererer til et †glasmaleri 
med det danske kongevåben (med de tre unionskro-
ner), har korvinduerne i Vor Frue været udsmykket 
med et eller flere af de våbenmalerier, der i senmid-
delalderen og 1500'erne nød stor yndest som vidnes-
byrd om stiftelser og patronatsforhold, j f r . H o l m -
strup (DK Holbæk 1820). Det formodede våbenma-
leri i Vor Frue var antagelig efterreformatorisk og kan 
sidestilles med eksempler fra Frederik II's tid såsom 
våbenvinduerne fra Skarhult (nu i Kulturen, Lund) 
og Ull torp i Skåne, j f r . H. H. v. Schwerin, »Fredrik 
II's vapenfönster från Skarhults kyrka«, Kulturen 1935, 
62-74; Cur t Wallin, »Ett unikt men hittills gåtfullt va-
penfönster från 1588 i Ulltorps kyrka«, Tomelilla H e m -

bygdskrets Årsbok 1970-71, 36-57; endvidere i Ha -
derslev hospitalskirke, j f r . DK SJyll 212. 
200 Behrends tegning (fig. 79) r ummer ingen steds-
angivelse ud over betegnelsen »Krydshvælvingen« 
(jfr. note 201). Hvis der hermed menes korsskærings-
hvælvet, må maleriet efter gengivelsen af buestikket 
tænkes placeret i syd-, nord- eller vestkappen og sna-
rest den sidstnævnte. I så fald er tegningen delvis per-
spektivisk med angivelse af buestikkets underside, 
j f r . fig. 81. Hvis man derimod opfatter tegningen 
som en opmåling, f remtræder buestikket som den 
falsede gjordbue mellem skibets mellemste og vest-
ligste fag. 
201 Høyen pålagde 1867 at lade Aug. Behrends aftegne 
maleriet, som var »Det sidste f ragment af Kalkmaleri 
paa Væggen«, j f r . LaFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Dette 
svarer til følgende påskrift nederst på den af Behrends 
signerede akvarel: »Tro Afbildning af det eneste lev-
nede Maleri paa Krydshvælvingens Kalkgrund i Frue 
Kirke.. . Besørget aftegnet ved Architect Lendorf og 
indsendt til ... Oldnordisk Museum 28. januar 1868«. 
202 Behrends fik 1000 kr. i henhold til afsluttet ak-
kord, j f r . LAFyn. Bispeark. Rgsk. 
203 LAFyn. Bispeark. Rgsk. 

N O T E R TIL I N V E N T A R 
204 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; LAFyn. Stifts-
øvr.ark. Rgsk. 
205 Ved embedet. Menighedsrådets forhandlingsprot. 
1904-82; forretningsudvalgets forhandlingsprot. 1933-59. 
206 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Med symbolet for 
»Soli Deo Gloria« (Gud alene æren) menes der for-
mentlig »Forsynets Øje« en trekant med Guds øje i 
strålekrans, j f r . Karin Kryger, Allegori og Borgerdyd, 
studier i det nyklassicistiske gravmæle 1760-1820, Kbh. 
1986, 141, 210. 
207 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
208 Reiss 21. 
209 Ved embedet. Menighedsrådets forhandlingsprotokol-
ler, udat. avisudklip fra Dagbladet. 
210 LAFyn. Bispeark. Rgsk. Mønsteret blev leveret af 
Augusta Holmquist , der formentl ig også vævede 
tæppet. Det blev fremstillet hos farver P. Meldal, 
Odense, der leverede garnerne. 
211 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. 1860-1909. 
Med renter udgjorde beløbet 5767,98 kr. Kirkens 
kasse lagde de resterende 348,22 kr. til. 
212 Anton Dorph har udfør t gentagelser af altertavlen 
til andre kirker, bl.a. til Dall kirke, Ålborg amt 
(1886). En mindre, malet kopi, 36x26 cm, signeret 
Anton Dorph 1886, var på Arne Bruun Rasmussens 
auktioner nr. 613, kat.nr. 314, 1995. 
213 Vilhelm Petersen genoptog ideen 1898, hvor et af 
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hans forslag til et alter i O v t r u p (DK Ribe 1145, 1152) 
har samme inspirationskilde. 
214 Således er halvsøjlernes bånd inspireret af baluster-
søjlerne fra Sjørrind (DK Tisted 381), gengivet i Æld-
NordArch I, 1. rk., blad 8, mens arkitekten kendte 
rosetterne og liljerne fra †kalkmalerier i S. Knud (s. 
392, fig. 270, 286 og 291) - motiver, som han også 
benyttede senere, j f r . S. Knud, glasmalerier, (s. 389, 
fig. 284b). 
215 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; Reiss 15 ff. 
216 LAFyn. Odense Byfogedark., Auktionsprot . 1791-
1807, 3. november 1806. Ved det endelige salg 1812 
f remgår det, at tavlen blev nedstemt til 5 rdl., uden at 
nogen ville købe. 
217 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Hovedrgsk. Det fremgår ikke, hvor man oplagrede 
tavlen i de seks år. 
218 For beskrivelse af tavlen, se DK Præstø 883. 
219 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve 1860-1909, 
17. august 1883 og 27. juni 1885. Den pågældende al-
tertavle fra Helligåndskirken i Fåborg, et nordtysk 
arbejde fra 1511, var k o m m e t til Nationalmuseet 
1882, hvor den stadig står (inv.nr. D 1734.) 
220 Werner Esser, Die Heilige Sippe, Studien zu einem 
spätmittelalterlichen Bildthema in Deutschland und den 
Niederlanden, Bonn 1986, 15ff. 
221 Hullerne sidder 52-56 cm fra top og bund, ca. 10 
cm fra forkant, 7-9 cm fra bagkant. I midtskabet ses 
desuden et cirkulært hul under den midterste del af 
baldakinen ca. 60 og 70 cm fra vangerne og 10 cm fra 
toppen. 
222 I en del fremstillinger af den hellige slægt udelades 
Annas to ægtemænd Kleofas og Salomas, j f r . den 
skårne altertavle i Nør r e Broby, Salling hrd. , Svend-
borg amt (Fr. Beckett, Altertavler i Danmark fra den 
sene Middelalder, Kbh. 1895, 91-96, pi. XXXVI-
XXXVII) og den malede altertavle fra 1522, indbragt 
til Nationalmuseet fra O m ø (DK Sorø 959; Peter 
Pentz, »Omø-tavlen fra Rislev - en altertavle på van-
dring« i Liv og Levn, Næstved Museum 7, 1993). 
Denne udeladelse kan afspejle en skepsis over for tri-
nubiumlegenden, der forekom blandt enkelte teolo-
ger, bl.a Thomas Aquinas, og som i begyndelsen af 
1500-tallet k o m kraftigere til udtryk, j f r . Esser (note 
220) 18f., og P. Beda Kleinschmidt, Die heilige Anna, 
ihre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum, Düs-
seldorf 1930, 258f. 
223 Sml. tavlen fra Gestelev, hvor Anna står midt i 
komposit ionen bag Maria, eller tavlen i Orte , hvor 
Maria og Anna sidder som centrale figurer med Je-
susbarnet imellem sig. 
224 Jfr. Esser (note 220) 108-109. Elisabeth og Johannes 
som pendant til Memelia og Servatius ses f.eks. på 
den nederlandske billedsnider Jan Bormans høj alter-
tavle fra 1521 i Vadstena. Jfr. Steen Karling, Medeltida 
träskulptur i Estland, Stockholm 1946, 238-248 og 

SvK, Vadstena Klosterkyrka, 1983, 81. Sml. desuden 
alteret i St. Annen Museum i Lybæk af »mesteren for 
Borgkirkealtrene« Kirchliche Kunst des Mittelalters und 
der Reformation, St. Annen Museum, Lübeck 1981, 
kat. 135. Om Memelia, se Bent Lange i Ico 1976, 1-2, 
17-22, og Mereth Lindgreen i Ico 1977, 1, 24-33. Der 
er dog eksempler på fremstilling af Elisabeth ved si-
den af Maria, f.eks. på altertavlen 1420-30 fra Or ten-
berg i Darmstadt , Hessisches Landesmuseum, jfr . 
Lexikon der christlichen Ikonographie, Freiburg (1974), 
1994, 4, 167 og Esser (note 220) 220, samt gobelinen 
fra 1501 i Mainz domkirke, j f r . Marita Lindgren-Fri-
dell, »Den heliga släkten« i Tidskrift för Konstveten-
skap, Lund 1939, 42f. 
225 Oplyst på registreringskort i N M . 
226 Sml. Lybækerkunstnerne Mart in Radeleff og »me-
steren for Borgkirkealtrene«, j f r . tavler med den hel-
lige slægt i St. Annen Museum i Lybæk. Kirchliche 
Kunst des Mittelalters und der Reformation (note 224), 
kat. nr. 96 og 135. Begge tavler er, som Vor Frue-
tavlen, komponere t over en dobbeltrække. 
227 Jfr. f.eks. altertavlen i Hald, Viborg amt, (Beckett, 
Altertavler, 68-74, tavle XXI I -XXX) eller altertavlen i 
Henne, V. Horne hrd. , Ribe amt, (DK Ribe, 1247). 
228 Der foreligger ingen nærmere oplysninger om 
denne restaurering. 
229 KglBibl. Additamenta 161. fol. Bircherod havde 
oplysningen fra præsten Friederich Christian von Ha-
ven, der var præst ved Vor Frue 1692-1739. 
230 Hans Kierulf døde 1697, j f r . murede begravelser s. 
1171. 
231 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve, 1820-59, 
13. marts 1852. Museet fik egentlig kun altertavlen 
tilsendt for en nærmere vurdering. 
232 Inv.nr. D 10 364 i N M . 
233 Erik Lassen, Dansk Sølv, Kbh. 1964, 22-24; Fynsk 
Kirkesølv 19, 40, 42, 46 
234 Aron Andersson, Silberne Abendmahlgeräte in 
Schweden aus dem XIV. Jahrhundert, bd. 1, Stockholm 
1956, 182-183, bd. 2, kat.nr. 3 og 32. Aron Anders-
son, der mener, at der er en sammenhæng mellem de 
svenske kalke og lybsk guldsmedekunst, forestiller 
sig, at de svenske kalke kan være udfør t i Kalmar 
med lybske matricer. Dette kunne evt. også være til-
fældet med Odensekalken. Der er fundet en matrice 
med tilsvarende relieffer fra o. 1350 i Tønsberg 
Norge, se Kalmarunionen 600 år, Margrete 1, (Udstil-
lingskat.), Nationalmuseet, Kbh. 1997, kat.nr. 140. 
Med hensyn til den mulige lybske oprindelse hen-
viser Aron Andersson til H. Bethe, »Die Minne-
spange des Stettiner Provinzialmuseums«, Zeitschrift 

für historische Waffen und Kostümkunde, Berlin 1933, 97. 
Bethe mener at kunne dokumentere det her be-
skrevne spændes lybske herkomst , idet den familie, 
hvis våbenskjold ses på spændet, havde nære relatio-
ner til Lybæk, samt på grund af indskriftens ud fo rm-
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Fig. 193. Alterkande, 1847, udfør t af Niels Frederik 
Ebbesen Sørensen, Odense (s. 1095). Henrik Wich-
mann fot. 1995. - Wine jug, 1847, made by Niels Fre-
derik Ebbesen Sørensen, Odense. 

ning. Se også Hans Wentzel, »Eine Sprichwortschale 
und andere Lübecker Goldschmiedearbeiten«, 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, 
München 1938, Band 5, Hef t 3, 153 og samme i Lü-
becker Plastik bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Berlin 
1938, kat.nr. 84.; Johann Michael Fritz, Goldschmiede-
kunst der Gotik in Mitteleuropa, München 1982, kat.nr. 
185 (kalken i Vor Frue), kat.nr. 325 (spændet) samt 
kat.nr. 333-224 (matricen fra Tønsberg). 
235 Lauritz Nielsen, Danmarks middelalderlige Haand-
skrifter, Kbh. 1937, 64ff. Hornebogens omslag er i 
øvrigt sammensat af dele fra forskellige perioder; kal-
ken i Strø kan på grundlag af indskriften dateres til 
før 1335. En tidligere datering af kalken i Vor Frue 
indiceres af, at ingen af figurerne bærer korte kofter, 
der ellers blev det mest almindelige i første fjerdedel 
af 1300-tallet (se Millia Davenport , The Book of Co-
stume I, N e w York 1963, 190). 
236 Korrespondance i N M . 

237 Disken foreslås i Fynsk Kirkesølv 66 dateret til o. 
1600, men der synes ikke noget til hinder for, at den 
oprindelig hører til kalken. I øvrigt var diske, til-
passet kalkenes seks, syv eller ot tepasformede fod-
stykke, ikke usædvanlige i 1300-tallet, j f r . eksempler i 
Kalmarunionen 600 år (note 234) f.eks. kat.nr. 280, 281 
og 283. 
238 Wolfgang Scheffler, Goldschmiede Niedersachsen, 
Erster Halbband, Berlin 1965, no. 403. Finn Grandt-
Nielsen, Møntergården, takkes for denne henvis-
ning. 
239 Tønne Antonius Bloch, 1733-1803. 
240 Trædåsen omtales fra 1664. 1692 omtales ben-
æsken. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
241 Det virker selvmodsigende, at det mindste syge-
sæt (nr. 1) (kalk og disk) 1674 vurderes til en samlet 
vægt af 22 lod og 3 quint. Vægten på sygesættene 
opgives ikke i inventarierne mellem 1694 og 1747, 
men de to sygesæt (kalk og disk) opgives fra 1747 at 
veje henholdsvis 12 1/2 (13 1/2) og 29 lod. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
242 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; Finn Grandt-
Nielsen har i Fynsk kirkesølv 83 pga. det urene s tem-
pel ikke dateret sættet eller identificeret mesteren. Fo-
relagt regnskabsoplysningen mener han dog, at s tem-
plet må være Simon Matthiesens. 
243 I inventarierne 1716-30 omtales to sygesæt samlet 
uden angivelse af vægt. LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o -
vedrgsk.; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
244 1852 oplyses det, at en sølvkande på 82 lod, før 81 
lod, »fortiden forarbeides«. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.; J. G. Spöhr far 1853 betaling for arbejdsløn til 
alterkanden og forgyldning. I samme anledning sæl-
ges en gammel brøstfældig kande på 69 lod »hvis 
Sølv vil kunne udbringes til 5 a 6 g pr Lod.« LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
245 Halkjær Kristensen, Tinmærker, 80. 
246 LAFyn. Kirkeinsp. ark. Rgsk.bog 1754-1805; LA-
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
247 Der er sandsynligvis tale om guldsmed Jacob 
Gottlieb Spöhr, men det pågældende stempel er ikke 
registreret hos Bøje II. 
248 Opmærksomheden må dog henledes på, at Jørgen 
Olufsen Lunds mesterstempel skuffende ligner lødig-
hedsstemplet på 10 lod. Imidlertid svarer bystemplet 
til bystempler fra Odense i midten af 1700-tallet. 
249 Dette har efter alt at d ø m m e ført til, at en enke-
pastorinde måske uberettiget blev tyvtet. Da sogne-
præsten Christian Seidelin døde 1799 hævdedes det, 
at en dåse på 7 lod var forsvundet, men enkepastorin-
den bedyrede, at hun ikke havde den. Imidlertid 
mente den nye sognepræst Tobias Christian Wirth at 
kunne bevise, at dåsen havde været i den afdøde 
præsts varetægt, hvorfor enkefruen blev dømt til at 
betale værdien af 7 lod sølv, altså det som vinflaske 
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og dåse vejede ti lsammen. T. C. Wirth havde set i 
skiftet efter Seidelins forgænger, Salomon von Ha-
ven, at Seidelin havde fået betaling for en sølvdåse af 
dødsboet. Da dåsen stadig er i kirkens eje kan man 
formode, at den ved flaskens omstøbning er blevet 
forlagt, og man har glemt, at de 7 lod var vægten af 
både flaske og dåse. LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o -
vedrgsk. 
250 Også her er der en vis uklarhed, idet regnskaberne 
oplyser, at kapellanens kalk og disk, der var brøstfæl-
dige og vejede 5½ lod, blev repareret og nu vejede 6½ 
lod, men Mads Jespersen regning lyder på en sølv-
flaske med opgivelse af den samme vægt og samme 
vægtforøgelse. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1729-39. 
Det kan tænkes, at sølvet fra denne flaske er benyttet 
til (†)vinflasken. 
251 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Fra 1717 o m -
tales en »stor glasflaske«. Omtales således f rem til 
1811, hvorefter den forsvinder ud af inventarierne; 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
252 Beslægtede stager i Nør re -Løgum, (DK SJyll 
1534). 
253 RA. Rtk. Rev. Rgsk. (Erslev gruppe 7); LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
254 Fynsk Kirkesølv 167; John M. Møller »Bogtrykker 
Brandt i Odense« i ArkMus IV, 397-407. 
255 Korrespondance i NM 
256 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Inventar dateret 2. maj 1748. 
257 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; LAFyn. Bispeark. Rgsk. 
258 Ved embedet. Menighedsrådets og forretningsudval-
gets forhandlingsprot.; kassebog, 1930-1953; korrespon-
dance i Selskabet for Kirkelig Kunst, 1938; afbildet i 
Selskabet for Kirkelig Kunsts katalog 1938, 3M nr. 1. 
259 Ved embedet. Rgsk. for kirke- og kirkebetjenings-
kasse. 
260 Venligst meddelt af Hanne Frøsig Dalgaard. 
261 Selv om Peder Olufsen Kryssing døde 1744, står 
han i inventarierne anført som giveren. Der har m u -
ligvis været tale om en testamentarisk gave. 
262 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeinsp.prot. 
263 Jfr. inventariet 1748, hvori omtales nye ryslæder 
bænkedyner omkr ing »Alterets Jernværk, bekostet af 
Sl. Søren Møller og hans Sønner Jørgen og Hans 
Møller« (LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.). 
264 Hans Hermandsen får 1706 betaling for tre dørdri-
vere og tre klinker (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hoved-
rgsk.). 
265 F'et står muligvis for Fogh, idet der i familien 
Møllers begravelse (s. 1171) 1747 nedsattes liget af hu-
struen til en kancelliråd Fogh, som derfor kan have 
været beslægtet med Møller-familien. 
266 jfr. Victor Hermansen i Holbeck 554 (Anders M o r -
tensen er her fejlagtigt kaldt Anders Sørensen); end-
videre Svend Arnvig, »Billedskæreren Anders M o r -
tensen - nogle arbejder og nogle forlæg«, FyÅrb, 
1968-70, 178. 

267 Hans Knudsen og Albert Fabritius, Perlestikkerbo-
gen, Kbh. 1954, 356. 
268 LAFyn. Bispeark. Rgsk.; Arkitekten, Tidsskrift for 
Bygningsvæsen og Byggeindustri, 1896-97, 378. 
269 Ifølge Mogens Larsen har den oprindelige ind-
skrift haft en anden tekst eller en anden fordeling af 
teksten. Den tidligere indskrift var på sort baggrund. 
En egentlig farveundersøgelse af fonten synes endnu 
ikke at være foretaget. 
270 Malerens version af det prægtige kobberstik fra 
1594 er spejlvendt og af pladshensyn reduceret til ho-
vedpersonerne. Han har utvivlsomt benyttet en af de 
mange spejlvendte kopier, jfr . Walter L. Strauss, ed., 
Hendrick Goltzius 1558-1617. The Complete Engravings 
and Woodcuts, N e w York 1977, nr. 322. 
271 Afbildet i H u g o Johannsen, »Den ydmyge konge. 
Omkr ing et tabt maleri fra Christian IV.s bedekam-
mer i Frederiksborg slotskirke«, Kirkens Bygning og 
Brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 139. 
272 Epitafiet hænger antagelig ikke på sin oprindelige 
plads, men må have haft en placering noget nord-
ligere end den nuværende på søndre korsarms øst-
væg. 
273 Lorentz Wilhelm Buntzen, der fik borgerskab 
1874 i København. Der kendes et stort antal tilsva-
rende kander, sml. f.eks. DK Holbæk 1623, 1948, 
1986; Flemming Steen Nielsen, »Buntzens kandestø-
beri. Blade af Historien om et forsvundet håndværk«, 
Danmarks tekniske Museum, Årbog 1986, 5-31. 
274 Så vidt vides, er denne mester ikke identificeret, 
men der findes et betydeligt antal messingdåbsfade 
med hans stempel, f.eks. i Svallerup (DK Holbæk 
1599) og Tune (DK KbhAmt 1041). 
275 Det habsburgske kejservåben blev først benyttet 
efter 1519, da kejser Karl V blev kronet. Da han også 
var hertug af Brabant, foreligger muligheden, at fa-
det er udfør t i Nederlandene. SvK (vol. 87), Ble-
kinge, Karlshamns Kyrkor, 231f. I SvK f remføres 
det, at der er tale om et fantasivåben, hvilket arkivar 
Nils G. Bartholdy bekræfter, da kombinationen af 
våbenmærkerne, bl.a. Kastillien og León, Østrig, 
Gammel-Burgund og N y - B u r g u n d ikke kan verifi-
ceres. Efter Nils G. Bartholdys mening kan våbenet 
godt være lidt ældre end 1519. 
276 Initialerne kan stå for Poul Jensen, som dog først 
blev oldermand 1796. 1792 var Rasmus R. Møller ol-
dermand (Bøje, II, 104). 
277 Fynsk kirkesølv 36, 169. 
278 I forbindelse med Maria Troniers begravelse 
1. marts 1802 i S. Hans oplyses, at hun skænkede såvel 
sølvstager som dåbsfad, men Frue kirkes regnskaber 
og inventarier nævner hende kun som giver af sta-
gerne, j f r . John M. Møller, »Bogtrykker Brandt i 
Odense«, ArkMus IV, 406. 
279 Vedel Simonsen, Samlinger I. Vedel Simonsen op-
lyser ikke, hvor på korset årstal og m o n o g r a m sad. 
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280 Uagtet at man i ansigtet kan finde træk, der ikke 
udelukker, at Anders Mortensen har været medvir-
kende (jfr. f iguren Lukas på Anders Mortensens al-
tertavle fra S. Knud, s. 544), så virker kroppen mere 
muskuløs, end han plejer at fremstille sine Kristus-
figurer (jfr. Kristus med sejrsfanen på Odensetavlen 
s. 543 og på tavlen i Nakskov, j f r . DK Maribo 103). 
Krucifikset er i øvrigt atypisk for det inventar, som 
Anders Mortensen vides ellers at have skabt, hvorfor 
en egentlig sammenligning vanskeliggøres. 
281 Jfr. Vedel Simonsen, Samlinger I. 
282 1670 får smeden betaling for at påslå »4 hæfter på 
t ræmmerne for alteret«. Her menes antagelig korgit-
teret. RA. Rtk.Rev.rgsk. Kirkergsk. Odense Provstis 
kirkergsk. I. Odense hrd. 1664-72. 
283 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve. 1786-
1804. Brev fra Christian Seidelin, dateret 11. april 
1798. 
284 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve 1741-1819. 
Skrivelse af 24. august 1806. Man har sikkert ment , at 
korgitteret tog udsynet til Claus Bergs altertavle. 
285 Jfr. Svend Arnvig, »Billedskæreren Anders M o r -
tensen fra Odense og hans Arbejder i fynske kirker 
og Nakskov kirke«, FyÅrb II, 1944, 157-213, specielt 
om Vor Frue kirkes prædikestol s. 176-79. 
286 Jfr. Svend Arnvig, »Billedskæreren Anders M o r -
tensen - nogle arbejder og nogle forlæg«, FyÅrb 
1968-70, 186-189 samt fig. 7; endvidere H u g o Johann-
sen, »The graphic Art of Hendrick Goltzius as pro-
totype for Danish Art during the Reign of Christian 
IV«, Leids Kunsthistorisch Jaarboek (Art in Denmark 
1600-1650) 2, Delft 1984, 94. 
287 Christie, Ikonografi II, fig. 267. 
288 Arkitekten, Tidsskrift for Bygningsvæsen og Byggein-
dustri, 1896-97, 378; Berlingske Tidende, 26. aug. 1897; 
LAFyn. Bispeark. Rgsk.; opmalingen svarer næppe 
helt til den oprindelige og afviger i flere detaljer fra 
det uddrag, der er meddelt i Bircherod, Monumenta 
nr. V. F.eks. staver Bircherod giverens navn »Schin-
ckel«, hvor indskriften nu lyder »Schenckel«. 
289 Her er indskriften forstyrret af fugtskade og over-
maling. 
290 Chr. Axel Jensen, » O m adelige Gravminder fra 
Senrenaissancens og Bruskbarokkens Tid«, Fortid og 
Nutid XVI, 126; Ide Skinkels fastres navne fremgår af 
det epitafium, hun lod opsætte i koret samme år, som 
hun skænkede prædikestolen. Se †epitafium nr. 6. 
291 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; RA. DaKanc. D24 og 
25. Fynske og smålandske Tegneiser 1736-40 samt 
koncept. 
292 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Chr. Han-
sen udfør te et overslag på 87 rdl. til en ny opgang; 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Han fik dog kun udbe-
talt 80 rdl. 
293 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Stifts-
øvr.ark. Rgsk. 

294 Afvaskningen og afrensningen, som blotlagde de 
oprindelige farver og inskriptioner, var led i en samlet 
restaurering af det historiske inventar, j f r . note 288. 
295 N. M. Aagaard var bror til maleren, professor 
C. F Aagaard, som døde samme år, j f r . note 288. 
296 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Brev af 
17. sept. 1851 fra Stiftsøvrigheden til Kirkeinspektio-
nen. Tegningerne synes nu forsvundet. 
297 Stolestaderne i Svindinge, Gudme hrd. , Svend-
borg amt, svarer til stolestaderne i Vor Frue, idet 
C. A. Møller 1853 havde tilsyn med istandsættelsen i 
Svindinge og leverede tegninger hertil. Det var lige-
ledes snedker J. Haugsted, der stod for udførelsen. 
LAFyn. Glorup Godsarkiv B V, bilag til rgsk. 1853. 
Stolestaderne i Kværndrup, Sunds hrd. , Svendborg 
amt, antagelig fra 1865, svarer også til stolestaderne i 
Vor Frue. 
298 Brev fra Stiftsøvrigheden til Kirkeinspektionen 
17. sept. 1851, jfr . note 296. 
299 Fodbrædderne fjernedes rimeligvis ved denne lej-
lighed. 
300 Jfr. Mogens Larsens indberetning 1985. 
301 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 1637-38. 
302 Jfr. Svend Arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen 
Bang«, FyMi 1968, 122f. Jfr. epitafium nr. 1 samt 
S. Knud (s. 766, note 228). En snedker, Anders M o r -
tensen, far sin spæde søn Morten begravet i kirken 
1699. 1711 leverede han et futteral af eg til røret over 
orgelværket. Navnet kunne antyde, at der var tale 
om den kendte snedker og billedskærers barnebarn. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; LaFyn. Stiftsøv-
r.ark. Rgsk. 
303 G. L. Wad, »To odensiske Monumenter« , FyFort I, 
1916, 107. 
304 RA. DaKanc. D24 og 25. Fynske og smålandske 
Tegneiser 1736-40. Koncept 11. dec. 1739; LAFyn. Bi-
speark. Vor Frue kirkes breve. 1617-1780; LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
305 Under første og fjerde klap i sydrækken. 
306 Nummerer ingen , der er placeret bag de f r em-
springende vanger, er delvis dækket af sekundært på-
sømmede klodser. Nummerfø lgen , antagelig fra II -
VIII i sydrækken (kun »II« og »IIII« er synlige) og fra 
VIII - XIV i nordrækken (kun »VIII«, »VIIIII« og 
»XII« er synlige) antyder, at stolene er udtaget hhv. af 
klosterkirkens nordre og søndre række, j f r . ndf. End-
videre ses enkelte graffiti i fo rm af indridsede bog-
staver eller navnetræk. I sydrækkens andet fag fra øst 
»M(?)«, »A« og »M« og i samme rækkes femte fag fra 
øst: »H«. I nordrækkens andet fag fra øst: »IAH« og 
»K« samt i sjette fag fra øst: »MAH«. 
307 Jfr. indb. 1985 ved Mogens Larsen (note 300). Heri 
er ligeledes anført iagttagelser vedr. sekundære o m -
dannelser eller tilføjelser. Dog fastslås det, at det fulde 
omfang heraf næppe ganske kan afsløres, før de nye 
tilføjelser ved en istandsættelse fjernes. 
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308 Overslag 10.juni 1852. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk.; LAFyn. Provsteark. Synsforretninger. 
309 Jfr. note 300. 
310 De to forskellige egetræsådringer kan hidrøre fra 
istandsættelser af inventaret 1852 og 1883, j f r . s. 1084 
og note 207, mens det underste farvelag antagelig er 
påført efter stolenes overførsel til Vor Frue. 
311 Tilføjelse bagest i Kirkebog fra Odense S. Hans 
kirke 1757-1814. LAFyn. Præsteark. 
312 De sidstnævnte genstande indkøbtes ved auktio-
nen 30. april 1806, mens korstolene kan være blevet 
erhvervet tidligere, ved auktionen 21. marts 1806, da 
klosterkirkens stolestader og pulpiturer afhændedes, 
j f r . LAFyn. Odense Byfogedark. Auktionsprotokoller. 
313 At d ø m m e efter Christian Brandts skitse fig. 574 
af klosterkirkens nordvendte korvæg var korstolene 
(med 13 sæder samt et hjørnesæde i nordvest) placeret 
langs murstrækningen fra tårndøren i øst til t r iumf-
væggen i vest i en længde af ca. 15 alen (ca. 940 cm). 
Sædebredden har da været ca. 67 cm, hvilket ganske 
harmonerer med det tilsvarende for korstolene i Vor 
Frue. 
314 Ved klosterkirkens hovedistandsættelse o. 1750 
omtales reparation af den øverste etages stole på syd-
siden i koret, disciplenes stole, der kan medgå til den 
nederste etages stole. Endvidere udgifter til beklæd-
ning og panel på samme stole, j f r . LAFyn. Stiftsøvr.-
ark. Odense Graabrødre Hospitals, Paarups, Graa-
brødre Kirkes, Doctors Boders og Odense C o m m u -
nitets Rgsk. 1750-51. Karakteren af istandsættelsen, 
der må have berørt korstolene, står dog ikke helt 
klart. 
315 Tilsyneladende blev korstolene ikke berørt ved en 
nystaffering 1897 af alle stole og træværk med grønt 
og forgyldning, j f r . note 300. 
316 RA. DaKanc. D24 og 25. Fynske og smålandske 
Tegneiser 1736-40. Koncept 11. dec. 1739. 
317 Justitsraad Schiøt (Carl Gustav Schytte), » O m Vor 
Frue Kirke«, Almennyttige Samlinger, 34, 1797, 158. 
Ved nedrivningen af stolene 1851 fremgår det, at de 
stod på hver side af alteret. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
318 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve. Brev 
fra C. Seidelin 11. april 1798. Det f remgår ikke, om 
klagen blev taget til efterretning, og om pastoren fik 
stolen malet. 
319 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; LAFyn. Odense køb-
stads provsteark. Synsforretninger, 1867. 
320 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1739-52; LAFyn. Bispe-
ark. Odense Købstads Breve. 1786-1811. 
321 I ligkapellet henstår nogle eksemplarer af lakerede 
bøgetræsstole med rørfletsæder, som formentl ig er 
anskaffet ved et af de nævnte indkøb. 
322 Reiss 38f. 
323 Om kirkeskabet fra Bjerreby se Niels-Knud Lieb-
gott, Kister og skabe, Nationalmuseet, 1975 og Jensen, 

Snedkere 14f., 32. De to skabes fyldinger er dog for-
skellige, idet de i Vor Frue er indrammet af hver fire 
udskårne profi lrammestykker, mens fyldingseffekten 
på skabet i Bjerreby er opnået ved påsatte rammeli-
ster. 
324 Inv.nr. 37/1898 uden hjemsted samt 22/1899 og 
115/1956 fra Horne sogn. 
325 Mulige spor af en oprindelig gesims er skjult af 
den nuværende. 
326 Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 
inv.nr. B 403, fra sidste halvdel af 1500-årene; inv.nr. 
B 514, fra Rejsby, dateret på klappens beslag til 1557 
samt inv.nr. B 1180, fra Vedsted ca. 1575, nu depo-
neret på Gl. Estrup; Robert Schmidt, Möbel. Ein 
Handbuch für Sammier und Liebhaber, Berlin 1913, 48, 
Abb. 40. 
327 Brev af 14. jan. 1852 fra C. A. Møller til provst 
Hans Erik Colding. I N M . 
328 Jfr. fot. i N M , 1905, der viser skabet med tilføjelse 
og tandsnitgesims. 
329 Tegning i Ebbe Lehn Petersens ark.; ved ud fo rm-
ningen af den nye gesims har Vilh. Petersen muligvis 
ladet sig inspirere af et gotisk skab fra Horne, nu på 
Møntergården i Odense (jfr. note 324). Inspirationen 
kan også være en gesims på et skab med en lignende 
lågeordning tilhørende Frederiksborgmuseet, nu de-
poneret på Gl. Estrup (jfr. note 326), anskaffet 1900-
1901. 
330 Tegning i Ebbe Lehn Petersens ark. 
331 Formentlig Ejler Christensen Egger (Bøje II, s. 

116). 
332 Jfr. en kommenta r til inventariet, at »Andre ere 
mig icke af forrige Kirkckeværge leveret til Inven-
tarium. Den Sølvkloche har vel aldrig været«. LA-
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
333 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; i henhold til koncept 
af 11. dec. 1739 (RA. DaKanc. D24 og 25. Fynske og 
smålandske Tegneiser) skulle sakristiet forsynes med 
en ny dør. Ved ombygningen 1741 blev alle kirkens 
døre fornyet. 
334 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Indkomne breve. Overslag nr. 5 af 29. oktober 1851 
og approberede overslag; LAFyn. Odense Købstads 
provsteark. Synsforretninger. Uagtet at indramnin-
gerne til hoveddøren og de øvrige døre 1865-67 æn-
dredes radikalt ved C. Lendorfs restaurering (se s. 
1076), har man beholdt de næsten nye dørfløje. Der er 
ingen oplysninger om nye døre ved den sidste o m -
bygning, og et regnskabsresumé 1872 vedr. de to re-
parationer bekræfter, at dørene er fra 1852. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
335 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Dørene har muligvis 
været egetræsådret fra begyndelsen, uden at dette har 
været præciseret. 
336 Dørf løjen synes ikke omtalt i forbindelse med 
overslaget af 29. oktober 1851 (se ovf.), men i hen-
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hold til regning fra maler C. Appelbye 14. marts 
1853, egetræsådres den på begge sider. En forklaring 
kan være, at man 1852 har udfør t en simpel dør eller 
genbrugt den tidligere dør fra tå rnrummet . Lendorf 
har evt. bragt døren i overensstemmelse med dekora-
tionerne på kirkens øvrige ved ombygningen 
1865-67. 
337 Overslag. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
338 Snedker H. Eidorff fik 1827 betaling for at vende 
dørene, men 1852 besværer kirkeværgen sig igen 
over, at dørene vender indad. Der må være tale om de 
nye døre, hvor man ved udførelsen ikke har været 
opmærksom på, at en resolution fra Danske Kancelli 
1828 henstillede at kirkedørene åbnede udad. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. Indkomne breve. 
339 Skolen indrettedes til ligkapel 1860, j f r . s. 1036. 
Det oplyses imidlertid kun, at døren males, ikke om 
den er ny. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
340 Oprindelig Quinta tøn 8'. Den nye bas består ho-
vedsagelig af genbrugspiber. 
341 Omdannede piber, antagelig fra et andet orgel, 
indsattes i s temmen 1952. 
342 Oprindelig Bordun 16'. Diskantoktaven, der ind-
sattes 1952, består tilsyneladende af genbrugspiber. 
343 Omdannede piber fra et andet orgel. 
344 S temmen er sammenstykket af forskellige pibege-
nerationer. De ældste piber er fra 1893 og tilhørte 
tidligere s temmen Cornet III. 
345 Omdanne t af Octavbas 8'. 
346 Klokkespillet leveredes 1988 af Th. Frobenius & 
Sønner, da det gamle var stjålet. Th. Frobenius & 
Sønners ark. 
347 Følgende kopler er mekaniske: HV-P, SV-P, de 
øvrige er elektriske. 
348 Orgelfacadens hovedmål, uden vinger og topstyk-
ker, udgør 550x345 cm. 
349 Stjernen, der i 1852 havde sin plads på dette sted, 
kan tidligere, i overensstemmelse med sædvanlig 
praksis, have været anbragt foran midttårnets central-
pibe. En opflytning kan evt. være foretaget i forbin-
delse med Demants udskiftning af prospektpiberne 
1836. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1853-59. Overslag 
30. januar 1852(!) fra H. Chr. Appelbye. 
350 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Aug. Behrends m o d -
tog 11. dec. 1852 2 rdl. for en tegning til o rnamen-
terne på orglets tinde. Regning fra billedskærer på 
udførelse af snitværket foreligger tilsyneladende ikke, 
men i en oversigt 25. marts 1854 over resterende reg-
ninger vedr. kirkens hovedreparation forekommer 
posten »Billedskjærerarbeide (paa Prædikestoel og 
Orgel)«. 
351 Denne inskription har været opmalet flere gange; 
ved facaderestaureringen 1989 blev det oprindelige 
farvelag fremdraget . 
352 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Overslag fra H. Chr. 
Appelbye 30. jan. og 4. febr. 1852. Også o. 1806 var 

der foretaget malerarbejde på orglet (og pulpituret). 
Intet tyder dog på, at facaden ommaledes ved denne 
lejlighed. LAFyn. Bispeark. Odense Købstads breve. 
1806-07. 20. dec. 1806. I forbindelse med orge lom-
bygningen 1857 foretog H. Chr. Appelbye forskellige 
efterreparationer af facadens bemaling. 
353 1857 udbedrede H. Chr. Appelbye adskilligt på 
orglets forside (egetræsmaling og fernisering). LA 
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
354 Mogens Larsen: Rapport om orgelfacaden 7. dec. 
1983. I N M . 
355 Konservator Jens Johansen: Arbejdsrapport om 
restaureringen 1989 af orgelfacaden m.v. i N M . 
356 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. P. U. 
F. Demant : Reparationsoverslag 15. febr. 1834. 
357 Indtil 1989 indgik dele af gavlene fra 1756 i orgel-
husets sider. 
3 5 8Jfr . S .Knud , hvor Johan Zachariassen Getreuer 
1694 malede en serie på 11 bibelske stykker til †orgel-
pulpitur nr. 2 (s. 609). Da malerierne i Vor Frue imid-
lertid på intet t idspunkt nævnes i regnskaberne, er 
deres oprindelse usikker. 
359 Iflg. Niels Friis, Orgelbygning i Danmark, 2. udg. , 
Kbh. 1971, 11, forfærdigede Søren orgelmager kort 
efter 1561 et orgel i kirken. Oplysningen lader sig 
imidlertid ikke bekræfte; antagelig har forfatteren 
forvekslet to orgelbyggere med samme fornavn: den 
ene arbejdede i København, Vor Frue kirke 1560-61, 
den anden i Odense, Vor Frue kirke 1669. 
360 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Der betales for 
lys ved orgelværket. 
361 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Arbejdet ko-
stede 13 rdl. 2 mk. Søren orgelbygger er uden tvivl 
identisk med Søren Jensen, der 1670 udfør te en min-
dre renovering af orglet i S. Knud. LAFyn. Kirkein-
sp.ark. Odense S .Knud . Rgsk. 
362 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Arbejdet ko-
stede 58 rdl. 10 sk., hvortil k o m 10 rdl. 3 mk. til 
materialer. 
363 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Vedr. orgel-
bygger Jens Sørensen Bøgh, se Niels Friis, Sct. Nico-
lai kirkes orgel-historie i tre århundreder. Nakskov 1968, 

11f. Reparationen 1694 kostede 30 rdl. 
364 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Da Goldapfel 
1725 reparerede orgelbælgene i S. Knuds kirke, be-
nævntes han »Hans Goltapfel«. 
365 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Prospektpiberne skulle 
ifølge tilbuddet belægges med stanniol. Arbejdet, der 
omfattede piberne, vindladen, trakturen, klaviaturet 
og bælgene, kostede 28 rdl. 
366 Kiøbenhavnske Danske Post=Tidender 17. marts 
1755. Annoncen blev gentaget 21. og 28. marts. 
367 Jfr. Gregers Hvidkjær Hansen, »Slægten Ge-
treuer«, PersHistT 1983, 167, samt LAFyn. Kirkein-
sp.ark. Hovedrgsk. J. Z. Getreuer mod tog 24. maj 
1680 16 rdl. for dette arbejde. 
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368 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 93 rdl. af beløbet blev 
indsamlet i byens tre sogne. 1756-57 betalte kirken 
for seks drejede knapper til lugerne for orgelværket, 
antagelig dørene på orgelhusets bagside. Inventariet 
1765-66 anfører endvidere et futteral af træ over kla-
vertasterne, en messing lyseplade til organistens tje-
neste, en lang bænk til organisten, en lille trappe til 
samme samt en håndtavle. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
369 Friis (note 359) 146-47. 
370 Vedr. Nicolai Fischer, se L. P. Pedersen, Fynske 
standure og deres mestre o. 1700-o. 1850, (udg. af Gerda 
Rost) 2, Odense 1982, 4. Arkivar Jørgen Thomsen, 
Stadsarkivet Odense, takkes for denne henvisning. 
371 Ved vindposer (pulpetposer) forstås tætninger af 
skind i orglets vindlade. 
372 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve; LAFyn. 
Bispeark. Odense Købstads breve. 
373 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Repara-
tionsoverslag 15. febr. 1834 fra P. U. F. Demant . 
374 Principal 8' i manualet og den tilsvarende s temme 
i pedalet var iflg. Demant aldeles ubrugelige og »af 
alt for flov Mettal«. 
375 Iflg. Demant var denne s temme »rent borte« 1834. 
376 Navnet Sedecima betegner normalt en 1 fods 
stemme. Muligvis var s temmen en ombygget Sede-
cima 1'. 
377 Oplysningerne om klaviaturernes omfang f rem-
går af detaljer i senere ombygnings- og reparationstil-
bud. 
378 Demant tilbød at nybelægge klaviaturerne med 
ibenholt; formentlig havde undertangenterne i for-
vejen en mørk træbelægning. 
379 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Repara-
tionsoverslag 15. febr. 1834 fra P. U. F. Demant ; LA-
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1853-59. Restaureringsover-
slag 8. jan. 1852 fra samme. 
380 Mixturen synes at være blevet udvidet fra 3 til 4 
fag 1836. 
381 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1853-59. Restaure-
ringsoverslag 8. jan. 1852 fra P. U. F. Demant . 
382 Corno di Bassetto havde C - E fælles piber med 
principalen. 
383 Organist Tellefsen bemærker 1857, at hovedma-
nualets nye t rompets temme nærmest klinger som en 
dulcian eller fagot; han er imidlertid tilfreds med 
klangen. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. O r -
ganist Tellefsens synserklæring 1. jul i 1857. 
384 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Det anføres, at orglet 
antagelig har haft sine raslelyde fra første færd, og at 
de kan høres ned i kirken. For at opnå en tilfredsstil-
lende dæmpning vil det være nødvendigt at adskille 
orglets fire vellebrædder, udbore og fore ca. 250 vel-
ledokker og et tilsvarende antal vellearme med klæde 
samt indsætte 250 nye, fortinnede vellestifter. Endvi-
dere må klaviaturets tangenter overtrækkes med 

klæde på siderne, ved stifterne. Den samlede pris for 
Demants arbejder udgjorde 837 rdl. 
385 Ved embedet. Kirkeværgens korrespondance. Dispo-
sitionen f remgår af I. Starups overslag af 15. juli 1910 
vedr. modernisering af instrumentet . Oplysningen 
om vindladernes beskaffenhed findes i Frobenius' 
ombygningst i lbud 16. nov. 1922: 'De gamle vindla-
der, som er en blanding af pneumatik og mekanik 
(pedalet helt mekanisk) ombygges til fuldstændig 
pneumat ik . ' (Th. Frobenius & Sønner's arkiv). I sit 
udaterede tillægsblad (o. 1899) til 'Pris-Fortegnelse 
over Kirke-Orgeler . . . ' skriver orgelbyggeren, efter 
en omtale af sine studierejser i udlandet: 'Af nyt, som 
jeg således har anvendt og tillempet efter vore for-
hold, er 'pneumatiske vindlader', der nu findes i ... 
Frue Kirke i Odense . . . ' Orglet kostede 6.029 kr. iflg. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og var det største instru-
ment, der udgik fra Fr. Nielsens værksted. D o m o r g a -
nist Georg Fjelrad beretter, at det var et af Fr. Niel-
sens mest vellykkede arbejder, og at dets klang var 
' rund og varm uden at være fed'. Fjelrad har dog først 
kendt orglet efter I. Starups omdisponering 1911. Ge-
org Fjelrad, »Orgler, jeg kendte«, Orglet 1, 1975, 
17-30. 
386 Svellen bestod af tre døre, der kun åbnedes halvt; 
de betjentes med et glidetrin, der kunne skubbes fra 
side til side. 
387 Kollektivtrinene mv. beskrives således af Georg 
Fjelrad: »Over 1. manuals registertræk sad en tilsva-
rende række i halv størrelse, en supplementsregistre-
ring, der aktiveredes via en vippestang over pedalkla-
viaturet. Men mekanismen var med årene blevet både 
støjende og egenrådig. Der imod fungerede et trin, 
»Forte-Pedal«, der indførte Oktav 8' og 4', altid 
flinkt. Svelletrinet var fodformet og omtaltes af pro-
fane som »træskoen«. Georg Fjelrad, j fr . note 385. Et 
elektrisk ringeapparat fandtes ved orglet 1901. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
388 De to registre, der fjernedes fra orglet, blev mulig-
vis magasineret med henblik på genanvendelse. I 
hvert fald genindsattes de ved orgeludvidelsen 1917. 
Starup betegner 1910 cornetstemmen som skarp og 
ubehagelig. 
389 Begge disse stemmer, der var yndede i romantiske 
orgler, opererer med specielle virkemidler; Flauto ar-
monioso har dobbelt pibelængde og 'blæser over ' i 
oktaven, Voce celeste er forstemt en anelse for at 
opnå en effektfuld 'svævning' i samspillet med andre 
orgelstemmer. 
390 Orgelbygger I. Starup anfører, at koplet vil for-
doble diskantens tonestyrke, hvilket vil være ret nød-
vendigt, når menighedssangen er stærk. 
391 Svelleanordningen ombyggedes 1911 til jalousi-
døre, styret af et vippetrin. 
392 Ved embedet. Kirkeværgens korrespondance. I. Sta-
rups overslag af 15. juli 1910. 
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393 Raasted arrangerede månedlige kirkemusikaftener 
med orgelmusik og ønskede bl.a. derfor et mere yde-
dygtigt instrument. Disse arrangementer var meget 
populære i byen og samlede store tilhørerskarer, j f r . 
N. O. Raasted, »Det ny Orgel i Vor Frue Kirke«, 
Fyns Tidende 2. sept. 1923. 
394 Ved embedet. Kirkeværgens korrespondance. 1918 
påbegyndte ins t rumentmager Aug. Petersen, 
Odense, tilføjelsen af et pedalkoppel; detaljer vedr. 
dettes indretning foreligger ikke, bortset fra en op-
lysning om, at der skulle anvendes blyrør, hvilket 
kunne tyde på, at koplet skulle forbinde pedalet med 
manual II. Det er usikkert, om Aug. Petersen afslut-
tede dette arbejde. LAFyn. Menighedsrådsark. Kopi-
bog. 
395 LAFyn. Menighedsradsark. Kopibog. 
396 Ombygn ingen og udvidelsen kostede ca. 12.000 
kr., j f r . Raasted (note 393). 
397 Jfr . Raasted (note 393). Raasted forestod selv det 
store indsamlingsarbejde, der muliggjorde projektet, 

3 9 8 Fire af pibekor var ikke udbygget med diskant-
oktav, antagelig Flautino 2' og Cornet III. 
399 Vindladen var egentlig kasseret, men af besparel-
sesgrunde gik orgelbyggeriet alligevel med til at gen-
anvende den. Jfr. Th . Frobenius & Sønners ark. 
400 Th . Frobenius & Sønners ark. I Organist- og Kan-
torembederne, 4. udg. 1944 anføres det fejlagtigt, at 
orglet omdisponeredes 1928 (bogens oplysninger 
vedr. orglet er også misvisende på andre punkter). 
401 Kort tid efter ombygningens fuldførelse fik Raa-
sted embede ved Vor Frue kirke i København. Er-
faringerne fra Odense udmøntedes her i en storstilet 
orgelombygning 1931, ligeledes udfør t af Frobenius 
efter Elsass-reformens principper. Jfr. John Wedell 
Horsner, »N. O. Raasted i 100-året for hans fødsel«, 
Orglet 1988, 1-2, 46-59. 
402 Th . Frobenius & Sønners ark. 
403 Omdannede piber fra et andet orgel, indsat 1935. 
404 Th . Frobenius & Sønners ark. Klangen ændredes 
bl.a. ved fjernelse af 'ekspressioner' (overlængder) fra 
piberne. 
405 Th . Frobenius & Sønners ark. Organist Kai Sen-
stius erklærede 1950, at orgelombygningen 1923 be-
klageligvis var foretaget kort tid før f remkomsten af 
den nye tids tanker, ifølge hvilke orglet ikke burde 
fremstå som et koncertorgel, men som et kirkeligt 
instrument med forbillede i baroktidens fremragende 
orgelbygningskunst . Ifølge Orgelbevægelsens ideo-
logi var de romantiske orgler dekadente, orkesterimi-
terende koncert instrumenter; barokorglerne hævde-
des der imod at besidde en sund og naturlig klang, der 
var gudstjenesten værdig. Også stilsyntetiske instru-
menter, opbygget efter Elsass-reformens principper, 
kunne åbenbart rammes af denne kritik. 
406 De piber, der indsattes 1952, er tilsyneladende af 
noget ældre dato. 

407 1952 blev der endvidere foretaget en udskif tning af 
pneumatiske bælge og membraner, ligesom en stød-
bælg blev leveret og opsat. 1976 indbyggedes en ny 
elektrisk centrifugalblæser under manual I's vindlade; 
indtil da havde blæseren været anbragt på loftet over 
orglet. Th . Frobenius & Sønners ark. 
408 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant. 
419 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Udtalelse 
fra J. A. Demant 12. jan. 1875. 
410 Jfr. overslag 2. juli 1892 fra tømrermester R. Peter-
sen over omkostningerne ved forandring af orgelpul-
pituret. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. 
411 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. (bilag 26 og 29). 
412 Poul Børch, »Orgler i Fyens stift«, Fyens Stiftsbog 
1977. Komponisten og organisten N. O. Raasted 
(1888-1966), der var en skattet orgelsolist, lagde vægt 
på, at al musikalsk aktivitet i kirken skulle forgå til 
Guds ære. Han indførte begrebet 'kirkemusikafte-
ner ' , idet han mente, at deciderede koncerter hørte 
koncertsalen til. Jfr. Horsner (note 401). Raasted var 
organist ved kirken i årene 1915-24. 
413 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1853. Overslag 24, 26 
og 30. 
414 RA. Rtk. Rev. Rgsk. 
415 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Anord-
ningen med petroleumslamperne anes på foto, op-
taget mellem 1867 og 1882 (fig. 81). 
416 LAFyn. Menighedsråds.ark. Kirkeinsp.prot. 1870-
1929; LAFyn. Menighedsråds.ark. Kopibog 21/11 1911-
19/12 1921. 
417 Ikke omtalt i inventarierne, men i indb. af Victor 
Hermansen i N M . 
418 Victor Hermansen i Holbeck 558f. 
419 LAFyn. Odense Byfogedark. Tingbog 1730-34. 
420 HofmFund VI (1760), 298-99. Parman klokker har 
altså, d o m m e n til trods, opfattet sig som giver af ly-
sekronen. Da den gamle lysekrone siden 1664 o m -
taltes som ubrugelig, uden at nogen havde taget initi-
ativ til at få den repareret eller udskiftet, fo rekommer 
retssagen noget urimelig. Fremgangsmåden var gan-
ske vist juridisk angribelig, men man har en anelse 
om, at Anders Brylles nidkærhed skyldes uvilje mod, 
at Parman klokker skulle stå som giver af en lyse-
krone, som han havde »stjålet«, og surhed over, at 
klokkeren tog et initiativ, som kirkeværgen selv eller 
tidligere kirkeværger for længst burde have taget. 
421 Jfr. note 420. 
422 Jfr. S. Knud, s. 927, note 21. Larsen, Rådsaristokrati 
61, 67-68. 
423 Lysekronen blev formentl ig flyttet 1885, se ndf. 
424 Knud Eibyes kartotek i DK' s arkiv. 
425 Den er måske identisk med en lysearm på prædi-
kestolen, der ses på foto fra 1905. 
426 Ses på foto fra 1905. 
427 Ifølge Reiss 1981 står en Nielsine Hansen som gi-
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veren. Dette beror imidlertid på en misforståelse, idet 
hun blot skrev under på afleveringsdokumentet, der 
ligger på skibets dæk. Her står: »Odense 29/11 Aar 
1930 opførte Skibsbygmester Seneka Pedersen født i 
Stige Lumby Sogn d. 21 Oktober 1859, dette Skib 
som blev bygget Kanalvej Nr . 134 og afleveret til 
Frue Kirke. den 29. November 1930, Nielsine Hansen 
f. Nielsen«. 
428 Henning Thalund, Fynske Kirkeskibe 1989, 50. 
429 Ove Andreasens restaureringsrapport ligger på 
skibets dæk. 
430 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Ligbåren må have er-
stattet en af de to tidligere, da inventarierne stadig 
opregner to ligbårer. 
431 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve 1741-1819; 
LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve. 1786-1803. 
432 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve 1741-1819, 
j f r . skrivelse 5. sept. 1809; LAFyn. Bispeark. Odense 
Købstads Breve 1786-1811. 
433 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve 1741-1819, 
jfr . brev 25. jan. 
434 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. , regnskabspost 11. dec. 
435 Ved embedet. Vor Frue Kirkeværges korrespondance, 
1904-1923. Overslag 11. april 1910 samt regning 
21. juni 1911. 
436 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Odense Provstis kir-
kergsk. I. Odense hrd. 1664-72. 
437 Indberetning i N M . 
438 Uldall, Kirkeklokker 229-230; Weilbach, KunstLeks 
4. udg. III, 1994, 159. 
439 kan læses »mig« eller »mic«. 
440 Uldall, Kirkeklokker 229; samme i KirkeHistSaml 
V, bd. 5, 1909-11, 231; Vedel Simonsen II,1, 39; LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
441 Formentlig nyere. Mathias Benninck lader ofte 
hankene være maskedekorerede. Jfr. note 442. 
442 Jfr. Matthias Bennincks klokker i Krogstrup k. 
1584 (DK Frborg 2746) og Sorterup k. 1593 (DK Sorø 
664) med samme dekorationer og enslydende tekst. 
443 Dvs. fanesmed, en smed ved rytteriet. 
444 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Odense Provstis 
kirkergsk. Odense hrd. 1664-72; LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
445 Vedel Simonsen III,1, 38. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Kirkergsk. Odense Provstis kirkergsk. Odense 
hrd. 1664-72. 
446 Den sidste forkortelse er ikke tydet, men »r« kan 
stå for Rostock. 
447 Indskriften angivet med k lamme er ulæselig på 
grund af ophængningen og derfor rekonstrueret efter 
Bircherod, Monumenta. 
448 Her burde stå »indomitvs« 
449 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 1754-1805; året 
efter er der til inventariet tilføjet et stykke malm, der 
vejer 8 3/4 pund, formentl ig det stykke, der blev filet 

af klokken. Der foreligger ingen begrundelse for 
denne operation. 
450 Ved embedet. Kirkeværgens korrespondance; LAFyn. 
Menighedsrådsark., Kopibog 1911-1921; klokken er an-
tagelig blevet repareret ved samme lejlighed og har 
fået tilsat det manglende stykke i slagringen. 
451 I overslagene til hovedrestaureringen anføres som 
nr. 19 en klokkestol: Klokkekvisten at nedtage og en 
ny stol, (84 rdl.), j f r . LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 

N O T E R TIL G R A V M I N D E R 
452 Dateringen af, t idsrummet, hvor de to brødre ar-
bejdede i Vor Frue kirke, beror på, at de har noteret 
indskriften på Sivert Rathlous kiste/sarkofag. Han 
blev bisat i kirken 1677 og 1678 anbragt i en muret 
begravelse (se s. 1166 og 1172). Indskriften har altså 
kun været tilgængelig inden for dette t idsrum. Den 
sidste gravskrift, brødrene nævner, er Hans Andersen 
Æblemands, †1684. 
453 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeinsp.prot. Det 
præciseres ikke, hvilke sten, der er tale om. 
454 Nummerer ingen er i manuskriptet kun foretaget 
til og med nr. XLIIII, hvorfor den efterfølgende 
nummerer ing er tilføjet ved DK's redaktion. 
455 Vedel Simonsen oplyser, at han afskrev kirkens 
inskriptioner 1811. Vedel Simonsen, Samlinger I. 
456 Oplysningen om, hvornår epitafiet blev opsat, 
f remgik af en formentl ig sekundær indskrift fra slut-
ningen af 1600'erne, se ndf. 
457 Michael Jaffé, Rubens: catalogo completo, Milano 
1989, nr. 339; C. G. Voorhelm Schneevogt, Catalogue 
des estampes gravé apres Rubens, Paris 1873, nr. 368. 
458 Svend Arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen 
Bang og nogle samtidige billedskærere«, FyMi 
1966-68, 216-229; LAFyn. Odense skifteprot. Nr . 8 fol., 
213-15. Skifte efter Henning Henningsen Bilthugger 
bag Skolen, 10. Jan. 1671. Svend Arnvig mener, at der 
er lighedspunkter mellem prædikestolen fra 1679 i På-
rup kirke (Odense hrd.) og Jørgen Hansens epitafium 
uden dog at præcisere hvilke. Han foreslår, at Anders 
Hansen er mester for prædikestolen, da han er den 
eneste billedskærer i Odense, der synes aktiv på dette 
tidspunkt. De detaljer, der er fælles for de to arbejder, 
er nogle malede blomster på prædikestolens gesims, 
der dog har en noget anden karakter end blomsterne 
på epitafiet, samt flammelisterne omkring prædike-
stolens billedfelter, der nøje svarer til indramningen 
af epitafiets malerier. Imidlertid har prædikestolen 
også motiver, som »Middelfartskolen«, repræsente-
ret ved Hans Nielsen Bang og Jørgen Rasmussen 
(flammelister, snoede vinløvssøjler) havde stor for-
kærlighed for. Jfr. Mogens Bencard, »Hans Nielsen 
Bang. Billedhugger i Middelfart«, FyMi 1962, 230-
256, og samme, »Hans Nielsen Bang og Jørgen Ras-
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Fig. 194. Mindetavle 1895 over Hans Tavsen (s. 1145). 
NE fot. 1995. - Memorial tablet for Hans Tavsen, 1895. 

mussen«, FyMi 1966-68, 230-233, samt Svend Arn-
vig j fr . ovf. Vrængmaskerne på epitafiets øvre vinger 
har nogen lighed med prædikestolshimlens vræng-
masker. Desværre kendes ingen bevarede arbejder, 
der arkivalsk kan henføres til Anders Hansen. 
459 Om Broch, j f r . Aage Fasmer Blomberg, »Nogle 
Kontrafejere i Odense i 17. og 18. Aarhundrede«, Fy-
Årb II, 1942-46, 451-55 samt Weilbach, KunstLeks (4. 
udg.), 1994. Tilskrivningen til Broch s tammer fra 
Weilbach, KunstLeks (3. udg.), 1952. Portrætmaleriet 
har i øvrigt ikke slående ligheder med de portræt-
malerier i S. Knuds kirke, der - på lige så usikre 
grundlag og med forbehold - er tilskrevet Jochum 
Madsen Broch (jfr. s. 770-774). Uagtet por t rætma-
leriet på Jørgen Hansens epitafium har mange kvalite-
ter, virker personkarakteristikken mere stereotyp end 
f.eks. maleriet af Peder Pedersen Lerches familie i 
S. Knud. 
460 Den tidligere indskrift er gengivet hos Rasmussen 
1905, 26. 
461 Ved embedet. Regning fra Mogens Larsen på epi-
tafiets istandsættelse; korrespondance mellem Nat io-
nalmuseet og Mogens Larsen i N M . 
462 Jfr. gravsten nr. 17. 
463 Rasmussen 1905, 23. Da von Køker døde 1721 må 
1723 være året for epitafiets opsætning. 

464 Generalauditør Jens Mathias Hollendahl, begravet 
1772 i koret (jfr. s. 1169). 
465 LAFyn. Bispeark. Vor Frue kirkes breve; LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Krageløkken blev til-
syneladende dårligt vedligeholdt, og kirken fik ikke 
helt de indtægter, som var forudset i testamentet. 
466 LAFyn. Odense Købstads Provsteark. Synsforretnin-
ger over Kirker og Præstegaarde. 
467 Der er ikke omtalt et gravmæle over Claus Kühl i 
Tureby (DK Præstø 591). 
468 Begravelsen angives i indskriften at være »lige ud 
for dette epitaphium midt i den lille gang i mellem 
daaben og døren« og regnskaberne angiver begravel-
sen som værende i »mandskapellet«, j f r . s. 1176. LA 
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
469 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; LAFyn. Bispeark., 
Rgsk. 
470 Jfr. Carl Gustav Schytte (note 317) 158. 
471 Bircherod, Monumenta, nævner fire epitafier, in-
den indskriften på prædikestolen nævnes. De to er 
epitafierne over Abel Skinkel og Jørgen Marsvin, der 
har nr. I og II hos Bircherod, og som vides at have 
været placeret på korets sydvæg. Det fo rekommer 
sandsynligt, at de to andre, nemlig Erich Billes og 
Johan Ernst Gertz' har været placeret på korets nord-
væg. 
472 Jfr. Carl Gustav Schytte (note 317). 
473 Jfr. Carl Gustav Schytte (note 317) 160. 
474 Kan være forkortelse af nomine, dvs. »af navn« 
(jfr. Jacob Isager i Resen, Fyn 119) eller »navnlig«. 
475 Søren Abildgaard angiver dødsdagen til den 23. 
jan. Søren Abildgaards afskrift afviger i øvrigt på 
flere punkter fra brødrene Bircherods. 
476 Indskriften er her gengivet efter Bircherod, der af-
viger noget fra Resen. 
477 Nota t i N M . Søren Abildgaard skitserede kun 
våbnerne, ikke epitafiet som helhed. 
478 Jfr. Carl Gustav Schytte (note 317). 
479 Vedel Simonsen, Samlinger I. Vedel Simonsen har 
muligvis forvekslet materialebeskrivelsen med Wol-
rat Holms epitafium, der netop var en marmortavle 
med en r amme af træ. 
480 Epitafiet »paa den norden Side paa skraa ligefor 
Lysekronen nedre i Kirken«, dvs. skråt for Hans Bro-
dersens lysekrone, j f r . note 317, 160. 
481 »...i Kirkens midterste Gang, paa en Pille m o d Sy-
den.« Vedel Simonsen anfører også, at det hang lige-
for en ligsten, der ud fra sammenhængen må være nr. 
23 på C. A. Møllers plan fig. 158. Vedel Simonsen, 
Samlinger I. 
482 LAFyn. Odense købstads provsteark. Synsforretnin-
ger. 3. juli 1836 og 6. juli 1837 omtales på søndre kir-
kevæg et brøstfældigt epitafium, der bør nedtages el-
ler repareres. 13. juli 1838 er det fjernet. 
483 Efter placeringen i Bircherod, Monumenta at 
dømme. 



NOTER TIL S. 1015-22 1203 

484 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads breve. Carl 
Gustav Schytte omtaler 1797, (jfr. note 317) et andet 
epitafium, der formentl ig hang på nordvæggen, 
nemlig Erik Billes, uden at sige noget om en kata-
strofal bevaringstilstand, hvorfor man må formode, 
at det medtagne epitafium, der skulle fjernes var Jo -
han Ernst Gertz' . 
485 SRD I, 332; Vedel Simonsen 2, 129. 
486 Rekonstrueret efter Bircherod, Monumenta. Senere 
afskrifter af Bircherod samt 1700-tals afskriften i 
N M , har fejlagtigt dødsåret 1413. 
487 Løffler, Gravsten 31. Rester af pladens metalnitter 
kan stadig iagttages. 
488 Søren Abildgaard læser her »fecit«, Rasmussen læ-
ser »tuitur«, dvs. ser f rem til, j f r . Rasmussen 12. 
489 Indskriftens begyndelse er to heksametre. Skriften 
er slidt og formuleringerne usædvanlige, hvilket van-
skeliggør en præcis læsning og oversættelse. 
490 Jensen, Gravsten I, 83; II, 177. Den karakteristiske 
indramning af evangelistsymbolerne ses også på 
værkstedets ligsten over Niels Rosenkrantz, †1516, i 
Tirstrup, Randers amt, samt over M. Olsen, †1522, i 
S. Peders, Næstved (DK Præstø 114f.), hvor der er 
dødningehoveder i indramningerne. 
491 Søren Abildgaard noterer 1760, at stenen lå »frem 
for Alteret», og A. Crone så stenen som den midter-

Fig. 195. Gravsten nr. 2, 1524, over Jørgen Marsvin 
og Anne Passow (s. 1149). Kobberstik fra Bircherod, 
Monumenta. - Tombstone no. 2, 1524, of Jørgen Marsvin 
and Anne Passow. 

ste af tre foran alteret. Vedel Simonsen beskriver den 
som den »midterste af de 3, der ligger i Altergulvet 
og hvis udsendte Ender rage f rem uden for K o m m u -
nikanternes Knæskamle«, dvs. skjult af alterskranken 
og gulvet indenfor. 
492 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Indkomne breve. 1860-1909. 
493 DaAdÅrb, 1905, 140. 
494 Jensen, Gravsten I, 148; II, 192. 
495 Resen 117; Vedel Simonsen, Samlinger I; A. Crone 
nr. 4. 
496 Jensen, Gravsten I, 261. Den sirlige ornamentstil 
minder også i nogen grad om den, man finder på 
gravsten nr. 5 over Casper Mule (se ndf.) 
497 Navnet Casper f remgår ikke i de tidligste Birche-
rodmanuskripter, hvor pladsen til fornavnet står 
tom. I KglBibl. Thott 1625 er navnet føjet til, mens 
den senere afskrift i NM gengiver navnet. Pladsen til 
fornavnet har tilsyneladende stået tom, eller det har 
været vanskeligt læseligt, (jfr. note 499). 
498 Maren Mule(sdatter)s dødsår var ikke nævnt på 
stenen, og hun blev i øvrigt begravet i S. Knud i M o -
gens Mules begravelse, j f r . s. 899. 
499 Resen kalder Casper Mule for Jesper Mule. 
500 Chr. Axel Jensen mente at kunne se et halvt dyre-
hoved. Nota t i N M . 
501 Jensen, Gravsten nr. 701. Her tolket som bomær-
keskjold med Seebladernes våben. Denne tolkning 
må dog siges at være usikker. På grund af det mulige 
søblad i buen foreslog Chr. Axel Jensen, at stenen op-
rindelig var lagt over Knud Jørgensen Seeblad, †1580, 
og hustru Maren Mule, †1545, og s tammede fra Grå-
brødre kirke. Imidlertid ved man, takket være Bir-
cherod, Monumenta, hvorledes Knud Jørgensen See-
blads gravsten har set ud, og her var ingen f igurf rem-
stillinger af de afdøde. 
502 NyKglSaml 185, 8°. Christian Brandt tog til Kø-
benhavn 1758, j f r . Ehrencron-Müller, Dansk Forfat-
terlexikon. 
503 Rasmussen 16. 
504 Rimeligvis lemmen til Ide Wilhelmine Brügge-
manns begravelse. (Se murede begravelser s. 1170). 
505 Jfr. Birgitte Bøggild Johannsen og H u g o Johann-
sen, »Den ydmyge soldat og Udødeligheden«, Syn-
ligt og Usynligt, studier tilegnede Otto Norn 1990, 106. 
506 C. A. Møller skriver »ulæselig Inskription; en Rid-
der og en Dame udhugget midt paa Stenen, omgivet 
af Ahner«. Vedel Simonsen troede, at den var lagt 
over Ide Skinkel, idet den var skjult af en »Kirke-
stoel«, formentl ig en af skriftestolene (se s. 1113) og lå 
over hendes begravelse; Vedel Simonsen, Samlinger 
I. Ide Skinkel var Jørgen Hartvigsen og Anne Sehe-
steds datterdatter. (Se murede begravelser s. 1168). 

507 A. Crone bruger udtrykket: »staar der nu opstil-
let«, hvilket må tolkes således, at stenen er flyttet der-
til 1852. 
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508 Jfr. DaBiogrLeks. 
509 DK KbhBy 58, 86. Her fandtes epitafium og grav-
sten. Han lod også oprette et m o n u m e n t i Svindinge 
kirke, Svendborg amt, over sig selv og sine to 
brødre, j f r . Jensen, Gravsten I, 214f., 229; II, 219f.; 
Tavle 61. Der er desuden efterretninger om et nu øde-
lagt epitafium over Christoffer Valkendorf i Bergens 
domkirke, Norge . NoK, Bergen II, 71. 

510 DaBiogrLeks. Christoffer Valkendorf blev ud-
nævnt til rentemester 1574 og rigsråd 1576, først-
nævnte stilling opgav han 1589. 

511 Jensen, Gravsten nr. 218. Stenen var allerede, da 
Chr. Axel Jensen undersøgte den, så slidt, at han op-
gav at identificere den. Ikke desto mindre er det, tak-
ket være hans forsøg på at aflæse indskriften, muligt 
ved sammenligning med tegningen i Bircherod, Mo-
numenta at identificere den. 
512 Den er i Bircherod, Monumenta nævnt efter Jørgen 
Marsvins gravsten, der lå midt i koret. 
513 Dødsår iflg. DaAdÅrb 1905, 182. 
314 Christian Brandt oplyser, at gravstenen målte 13 
kvarte. Se G. L. Wad, »To Odensiske Monumenter« , 
FyFort 1, 46; Christian Brandts notater i NyKglSaml 
185, 8°; Fritz Schønwandt , »Christoffer Bang i 
Odense (†1599) og den ældre Bangslægt i Assens«, 
PersHistT 1980, 189. Her gengives Brandts tegning af 
gravstenen fejlagtigt som Jens Bircherods skitse. 
515 »Odense Monogramisten« er muligvis identisk 
med Jørgen Stenhugger. (Jensen, Gravsten II, 91-92, 
nr. 282). Det er antaget, at gravstenen er udfør t før 
1573, da Hans Mule flyttede til S. Knuds sogn. (Fy-
Fort I, 49, 84-85). Ingen af »Odense M o n o g r a m -
istens« øvrige arbejder er imidlertid dateret så tidligt. 
516 LAFyn. Topografica nr. 87, G. L. Baden, Samlinger 
til Odenses Historie og Topografi. Vedel Simonsen, 
Samlinger I. Vedel Simonsen hævder, at Søren Abild-
gaard havde aftegnet stenen, men denne tegning fin-
des tilsyneladende ikke mere. 
517 Carl Gustav Schytte (note 317) 159. 
518 Inv.nr. 32/1907. Den blev fundet i Henrietteslysts 
have mellem Nør rebro og Tolderlundsvej, Odense, 
og købt af J. Hansens Vognmands- og Fourageforret-
ning, Odense, for 20 kr. 
519 Tilnavnet Gaas nævnes ikke på gravstenen, j f r . 
Larsen, Rådsaristokrati 158-162. 
520 Datter af Poul Andersen Medelby, *1596, se ndf. , 
gravsten nr. 11. 
521 I øvrigt savnes oplysninger om Hans Madz ' be-
gravelse i S. Knud eller på den tilhørende kirkegård. 
522 Vedel Simonsen, Samlinger I. Han kunne kun læse 
Dor the Christensdatters navn og hendes dødsår (fejl-
agtigt) som 1652. 
523 Dette kan have været den oprindelige placering, 
idet Bircherod, Monumenta, nævner den lige efter Ja-
cob Jespersens gravsten (gravsten nr. 6), som også lå i 
koret. 

524 Larsen, Rådsaristokrati II, 159 kalder hende Ellen. 
525 Bircherod læste dødsåret som 1635. Wiberg, Præ-
stehist samt DaBiogrLeks oplyser, at hun blev begravet 
3. maj. 1642(!). 
526 Her hentydes til, at Poul Andersen Medelby, der 
en tid var hofprædikant og kgl. konfessionarius, 1599 
blev afsat som sognepræst i Visby, Gotland. Wiberg, 
Præstehist samt DaBiogrLeks. 
327 G .m. Peder Knudsen Gaas, (se ovf. , gravsten nr. 
10). 
328 Forkortelsestegn over »e«. 
329 1811 besværede enken E. C. H o l m sig over, at tre 
af hendes og hendes afdøde mands, oberst Holms, 
gravsten i †Gråbrødre kirke var solgt uden hendes 
vidende, og hun ønskede derfor tre andre sten herfra 
som erstatning. H u n håbede, at man ikke ville nægte 
hende dette, især da hun havde brug for en sten til sin 
mands grav. LAFyn. Bispeark. Odense hospitals breve 
1811-15. 
530 »Loszbecker« (Loszbäcker) (en der bager med løst 
mel) er det samme som en Weiszbäcker, dvs. hvede-
brødsbager, j f r . Jacob et Wilhelm Gr imm, Deutsches 
Wörterbuch, Leipzig, 1854-1960. 
531 †1694, j f r . murede begravelser s. 1171. 
532 Jfr. murede begravelser s. 1167. 
533 Dødsår og -dato er slidt bort på stenen, men døds-
året er oplyst hos Larsen, Rådsaristokrati I, 271, note 
82. 
534 På stenen kan nu kun læses »stensdaatter«, men 
iflg. C. Klitgaard, Kiærulfske Studier, Aalborg, 1914-
18, 343f., hed hun Carstensdatter. 
535 Evt. Claus Friedrichsens våbenskjold. 
536 Hvornår er ikke oplyst, j f r . Rasmussen 32, men an-
tagelig 1892, j f r . brev i NM fra J. V. Petersen af 
27. sept. s.å., (det vedrører i øvrigt S.Hans) . Her 
nævnes en ligsten fundet ved lægningen af varmerør. 
Petersen mener, at stenen er personalhistorisk inte-
ressant, da den er over en rådmand fra 1600'erne, 
men han undlader at oplyse navnet. 
537 Om spindelen som forkrænkelighedssymbol, se 
Hans Stiesdal og Marie-Louise Jørgensen, »Urspin-
delen og urhjulet - to oversete forkrænkelighedssym-
boler«, NMArb 1985, 119-127. 
538 SRD I, 308-09, angiver, at borgmester Albert 
Grote døde 1354. 
539 I stedet for »iiiz« læser Bircherod: »iiii J«. 
540 Det sidste udtryk, at 'hun døde for ham ' lyder 
temmelig dramatisk. Her har muligvis stået »ora pro 
eo« (bed for ham), men det virker ejendommeligt , at 
man opfordres til at bede for ham, ikke for hende. 
541 Vedel Simonsen 2, 48-49; C. Engelstoft , Sognehisto-
rie 189. 
542 Crone antager, at der er tale om ligstenen over 
borgmester Albert Grote, uden at han i dette tilfælde 
henviser til Abildgaards tegning, men til Vedel Si-
monsens oplysning om borgmesterens død 1354. 
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543 ÅrbOdense og Assens 1931-36, 392. 
544 DaAdÅrb 1910, 328. 
545 Tegningen af gravstenen er i Bircherod, Monu-
menta, anbragt lige efter tegningen af Casper Mules 
sten. 
546 ÅrbOdense og Assens 1931-36, 393. Henning Val-
kendorf nævnes kun 1374 iflg. DaAdÅrb 1928, 130. 
547 DaAdÅrb 1905, 178, angiver Hans Mules dødsår 
som 1439, men såvel Bircherod som Søren Abild-
gaard har læst 1459. Hustruens navn og dødsår kunne 
ikke læses af Bircherod og Abildgaard. 
548 Abildgaards Jhohannis må være en fejl (Abild-
gaards eller stenens?) for Jhohannes. Abildgaards pro-
procitus kan være en fejl (Abildgaards eller stenens?) 
for propositus (= præpositus), hvilket sædvanligvis be-
tyder 'provst ' eller 'abbed', men også kan bruges om 
forskellige verdslige 'ledere' eller ' formænd ' . Efter 
dette ord har Abildgaard en lakune, som kan have 
rummet angivelsen af, hvad Hans Mule var propositus 
for. Bircherods proconsul må betyde borgmester. 
Abildgaards ...onienus dækker muligvis over Othoni-
ensis ( 'odenseansk' eller 'i Odense') , j f r . Bircherods 
Othonie ('i Odense') . 
549 Jacob Bircherod oplyser, at man i Mulernes slægt 
kunne fortælle, at Hans Mule blev begravet i Sorte-
brødre kirke, men at hans ef terkommere lod stenen 
over ham flytte til Vor Frue. KglBibl. Additamenta 161 
fol. Beskrivelse over Byen Odense og dends Antiquiteter 
1730; DaAtlas VI, 590; Bloch I, 2, 480. 
550 Rasmus Nyerup , Historisk Statistisk Skildring af 
Tilstanden i Danmark-Norge ... 4. Bd., Tillæg, 1807, 
71-74; Vedel Simonsen, Samlinger I. 

551 Dog oplyser Trap (2.udg.), at den i 1870'erne sta-
dig er i kirken. Imidlertid må der tages forbehold 
over for oplysningen, j f r . note 555. 

552 MarmDan 227, med en kryptisk henvisning til Re-
sen, Ind. Biblioth. lit; stenen nævnes ikke i Bircherod, 
Monumenta, og A. Crone omtaler den som forsvun-
det. Jesper Henriksen førte Frillernes våben (jfr. 
Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller, 1886, nr. 
349), men MarmDan omtaler ham som »gente Qui t -
zovii«. Misforståelsen skyldes muligvis, at Jesper 
Henriksen 1480 tilskødede sin »eneste arving og m o r -
broderdatter« Mette Clausdatter Bølles mand Hen-
ning Jensen Qv i t zow Sandagergaard. DaAdÅrb 1910, 
264. 

553 ÅrbOdense og Assens 1931-36, 393. Jørgen Kaas 
Emmiksen angiver dødsåret til 1400, men det må 
bero på en fejllæsning. Der nævnes faktisk en Hans 
(Johannes) U r n e 1390 og 1392, j f r . DaAdÅrb 1905, 
466 samt SRD I, 316, men denne omtales som adels-
mand, søn af væbner Lage Nielsen Urne, og ikke 
som domprovst . 
554 DaMag 1. rk., bd. 1. 293-294. 

555 Trap (2. udg.) oplyser at stenen er i Frue kirke, 
men henviser til en illustration i DaMag I, 289, der 

faktisk viser den sten, der var i S. Knud. Bircherod, 
Monumenta, omtaler imidlertid ikke stenen over Hans 
Urne i Vor Frue, og oplysningen er således næppe 
korrekt. 
556 Ligstenen er af Chr. Axel Jensen henført til samme 
værkstedsgruppe som gravsten nr. 5, j f r . Jensen, 
Gravsten II, nr. 534, men da stenen kun kendes fra 
Bircherods gengivelse, der er uden detaljerede orna-
menter, er en værkstedstilskrivning meget usikker; 
Fritz Schønwandt, »Christoffer Bang i Odense 
(†1599) og den ældre Bangslægt i Assens«, PersHistT 
1980, 189. 
557 Denne overbevisende tolkning af bogstaverne er 
foreslået af Rasmus Nyerup , Historisk-Statistisk Skil-
dring af Tilstande i Danmark og Norge, 4. Bd., Tillæg, 
1808, 84. 
558 Dvs. 26. okt. , j f r . R. W. Bauer, Calender for Aarene 
fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel nr. 12. 
559 Ifølge A. Crone med henvisning til Eiler Brocken-
huus ' kalenderoptegnelser i Karen Brahes Bibliotek 
(C, III,5). 
560 Jfr. Carl Gustav Schytte (note 317). 
561 Vedel Simonsen, Samlinger I. Gravstenen nævnes, 
men omtales i datid. 
562 Gravstenens placering hos Bircherod, Monumenta, 
indicerer ligeledes, at den var i koret. 
563 Jost Kemner nævnes hverken hos Bøje eller i Fynsk 
Kirkesølv, og der kendes ingen arbejder af ham. Bir-
cherod angiver kun dødsåret, Resen også dato. 
564 Resen kalder udtrykkeligt gravmindet for epita-
f ium, mens brødrene Bircherod har anbragt indskrif-
ten midt i deres manuskript , dvs. der hvor de ellers 
kun omtaler ligsten. Det er således noget usikkert, 
om der er tale om et epitafium eller en gravsten. 
565 Hos Bircherod omtales den lige efter Peder Knud-
sen Gaas' sten (gravsten nr. 10), der lå i koret foran 
kortrappen (jfr. fig. 158). 
566 Larsen, Rådsaristokrati 56-57. 

567 Jfr. Carl Gustav Schytte (note 317) 159. 
568 Wiberg, Præstehist. 
569 Iflg. Resen placeret i nærheden af prædikestolen, 
men placeringen hos Bircherod tyder snarere på en 
placering i skibets vestende. 
570 Om dødsåret, se Larsen, Rådsaristokrati II, 53f. 
571 Familienavnet Bostede var ikke nævnt på stenen. 
572 Hr. Kjeld Nielsen, præst i Saxild, Hads hrd. , År-
hus amt, †21. marts 1600, j f r . Wiberg, Præstehist. 
573 Lauritzen iflg. Resen. 
574 Dvs. 21. april, j f r . R. W. Bauer (note. 558). 
575 Jfr. R. W. Bauer (note 558), nr. 24. 
576 Iflg. Resen placeret i nærheden af prædikestolen, 
men placeringen i Bircherod, Monumenta, indicerer 
en plads i skibet. 
377 Resen angiver dødsåret som 1622. 
378 Her er formentl ig tale om felbereder Laurids Jør -
gensen, der var kirkeværge for Vor Frue og 1674 blev 
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nedsat i en mure t begravelse i søndre korsarm, uagtet 
at placeringen hos Bircherod indikerer en placering af 
gravstenen i koret, se s. 1171. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Hovedrgsk. 

579 Tilnavnet ses ikke i inskriptionen. 
580 Jfr. Resen, Fyn 123. 
581 Bloch I, 3, 1789, 798-99. 
582 LaFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; DaBiogrLeks. 
583 Vedel Simonsen citerer indirekte sarkofagens/ki-
stepladens inskription i dansk oversættelse (Vedel Si-
monsen, Samlinger II). 

N O T E R T I L B E G R A V E L S E R 
584 Bloch I, 2, 1789, 239. 
585 Jfr. DK Holbæk 3250, hvor en åben begravelse de-
fineres som et umiddelbart tilgængeligt rum til for-
skel fra den »lukkede« murede begravelse, der er 
dækket af et gulv, hvælv eller en ligsten. 
586 LAFyn. S. Knuds Kirkeinsp.ark. Rgsk. 

587 F.eks. var præsternes begravelse fri, ligesom kir-
kens ansatte synes at have nydt visse privilegier. Ga-
ver til kirken kunne i nogle tilfælde udløse fri be-
gravelse eller en reduktion, som det var tilfældet med 
j o m f r u Ide Skinkel 1683. I nogle tilfælde synes man 
også at have taget hensyn til afdødes økonomi. 
588 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Det præciseres ikke 
hvor eller hvilke. Med det brugte udtryk »over-
hvælve gravhvælvingerne« menes der formentlig, at 
de er muret til og gjort utilgængelige. 
589 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet 1. kontor. Nr . 
S 792/1866. 
590 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor: 
Nr. S 837/1866; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne 
breve. 
591 LAFyn. Præstearkiver og Personalia. Microfische af 
såvel kirkebøger som Brandts kirkebogsudtog i RA. 
592 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; HofmFund VI 
1760, 295-298. 
593 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor. 
Nr . S 837/1866. 
594 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Den megen tu-
mult bundede måske i, at fru Hahn havde testamen-
teret store beløb til veldædige formål. 
595 HofmFund V, 1760, 218-219; LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
596 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Brev fra 
pastor Wirth 9. sept. 1812. Planen blev tilsyneladende 
ikke realiseret, se ndf. 
597 HofmFund VI 1760, 295-298. 
598 HofmFund V 1760, 218. 
599 RA. DaKanc. D24: Fynske og smålandske tegnei-
ser, bd. 2, 1708-15. D 25 concepter; LAFyn. Bispeark. 
Breve. 1617-1780. 
600 HofmFund, Revision og Fortsættelse ved Dr. 
N. Schack, 5, 1841, 12. 

601 Beretningen omtales af N. Schack (note 600). 
602 Johan Grundtvig (udg.), »Ejler Brokkenhuses hi-
storiske Kalenderantegnelser for 16. årh.« i Fy Saml, 
bd. 6, 1873, 416; J. Schurmann, »Walkendorferne paa 
Klingstrup, deres Donationer og Stiftelser. Med Bi-
drag til Gaardens Historie 1530-1880« FySaml, 1884, 
bd. 9, 22. 
603 Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, 151. 
604 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; RA. Rtk. Rev. 
rgsk. Kirkergsk. Odense Provstis kirkergsk. Odense 
hrd. 1664-72. Oplysningen i sidstnævnte regnskab 
om, at begravelsen var i kapellet, må være en fejl-
skrivning. 
605 Biskop Jens Bircherod oplyser, at sognepræsten til 
S. Knud, M. Lauritz Christensen prædikede over 
ham. (Bircherods dagbøger) 
606 Sigvard Mahler Dam, »Unkersønnerne - en fynsk 
adelsslægt, der slog sig på købmandshandel«, Pers-
HistT 1986, 120. H u n var 1° g .m. sognepræst ved Vor 
Frue kirke Ludvig Mikkelsen Tisdorph, som for-
mentlig også er begravet her. 
607 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Jens Madsen 
var gift med sognepræst Niels Pedersen Bruuns dat-
ter Mette Bruun, der imidlertid ifølge Christian 
Brandt blev begravet i Vor Frue kirke 24. marts 1676. 
Det f remgår ikke, hvor i kirken hun blev begravet. 
Sigvard Mahler Dam (note 606) 120, note 15. Regn-
skabsoplysningen kunne tyde på, at Jens Madsen 
havde giftet sig igen. Denne hustru har ikke kunnet 
identificeres. 
608 Senere, 1783, k o m Kragekøkken under »Sukker-
gården«. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
609 G. L. Wad, »Bidrag til skildring af Thomas Kin-
go«, Fy Fort IV, 1924, 78. 
610 Datter af Jens Lassen, se †muret begravelse i nor-
dre korsarm, nr. 1 s. 1172. Om hendes forfatterskab, 
se DaBiogrLeks. 
611 Dvs. sletdaler. 
612 G. L. Wad (note 609) 79, med henvisning til LA-
Fyn. Odense Skifteprot. XIX, 710. 
613 Det var formentl ig søsteren til Abel Cathrine Las-
son, romanforfat ter inden Anna Margrethe Lasson, 
der forfattede et sørgedigt til begravelsen, t rykt hos 
Chr. Brandt, Odense. (Eksemplar på KglBibl.): 

»Hvo Kronen vinde skal, maa mandeligen 
stride, 

H v o Himlen arve vil, maa ondt i Ver-
den lide, 

... at skiønt hun 
stedse laae 

Med vee i mange Aar sin siuge-Seng oppaa 
Saa viiste hun sig dog saa haardfør udi smerte, 

Frue Barners! Frøchen= og Hr. Captain-Las-
on! dette 
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Skal Eders andres og, som sørge, sorrig lætte 
Thi savner I end nu en Moder , Syster kiær, 
I veed, H u n fra sit Kors til Fryd optagen er. 
Lår derfor Eders Graad ey ned paa kinder flyde 
Saa saare! tæncker paa! I skal i Himlen nyde 
Med hende Samling slig, som ey af skilsmis 

veed, 
Men varer stedse ved i Fryd til Ævighed«. 

614 Ritmester Andreas Lange var Anna Sybilla Langes 
fader, se Friederich von Havens begravelse (ndf., nr. 
5) samt gravsten nr. 18. Aage Dahl, »Fyns Stifts Præ-
stehistorie«, FyÅrb IV, 1962-64, 61. 
615 Friederich von Havens begravelse er ikke noteret i 
regnskaberne. 
616 »I Choret under den Sten, som Messing Bægeret 
er sat ind i, i en åben Begravelse« (Kirkebog). Der var 
to ligsten i koret med et messingbæger, nemlig Jacob 
Mogensens, der lå inden for alterskranken, samt Di-
bern Qui tzows. Vedel Simonsen omtaler en gravlem 
nord for Dibern Qui tzows gravsten, som meget vel 
kan være nedgangen til Hans Møllers begravelse. Ve-
del Simonsen, Samlinger I. 
617 Iflg. skiftet. Oplysning fra Odensedatabasen, Histo-
risk Institut, Odense Universitet. 
618 Pastor Jens Rasmussen Balslev var den unge Niels 
Trolles stedfader, der overtog enken og kaldet i Ver-
ninge efter sognepræst Peder Frandsen Trolle. Den 
ældre Niels Trolle og Peder Trolle har muligvis været 
brødre. 
619 LAFyn. Bispe.ark. Odense Købstads breve.; LA-
Fyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
620 LAFyn. 5. Knuds Kirkebog. 
621 Vedel Simonsen, Samlinger I. Den nævnte oberst 
Poulsen er ikke selv begravet her. 
622 Laurs, Lauridts eller Lars Hansen var antagelig 
Jørgen Hansens broder. 
623 I regnskabsposterne for den pågældende dag be-
nævnes begravelsen ét sted at være Jørgens Hansens, 
et andet Christian bagers. 
624 Alternativt stavet Laurs eller Laurids 
625 En udateret †gravsten er muligvis lagt over denne 
Laurids Jørgensen se †gravsten nr. 34. 
626 Antagelig identisk med Johan Rasmussen Østrup, 
der begravede flere børn i mandskapellet. Se ndf. un-
der »Andre eftermiddelalderlige †begravelser i søndre 
korsarm«. 
627 Begravelsen omtales ikke i regnskaberne. Iflg. 
C. Klitgaard, Kjærulfske Studier, Aalborg, 1914-18, 
343f., blev han begravet 27. sept. 1697, og en søn 
Hans Olufsen Kjærulf (Kierulf), begravet 7. juli s.å. 
628 2726 kaldes begravelsen for Christen Joches. Af 
epitafiet f remgår det, hvornår Christen Jessen døde, 
men hans begravelse er ikke noteret i regnskaberne. 
629 Anna Sørensdatter var 1° g .m. Jørgen Jespersen 
Møller. 
630 Navnet f remgår hverken af regnskaberne eller kir-

kebogen, men i vejviseren 1761 står hun nævnt som 
købmand Jørgen Møllers enke. Jørgen Møller var far 
til Søren Møller. Se Finn Grandt-Nielsen, Holberg ti-
dens Odense, en perspektiv tegning fra 1761, Odense 
1988, 56. 
631 1728 donerede han kirkens alterklæder, jfr . s. 1086. 
632 Aage Dahl, »Fyns Stifts præstehistorie« IV, FyÅrb 
8, 1962-64, 60. Placeringen af Peder Olufsen Krys-
sings begravelse kendes ikke. 
633 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk; Mogens Faber blev 
ikke selv begravet i den murede begravelse, men på 
kirkegården 22. maj 1793. 
634 Jfr. ovf. s. 1167. Det ses ikke, hvor Karen Pog-
wisch blev begravet. 
635 Bircherods Dagbøger; LAFyn. S. Knuds Kirkebog 
636 Ifølge LAFyn. S. Knuds Kirkebog, blev han ført fra 
S .Knuds kirke 21. dec. 1717. 
637 Iflg. regnskaberne nedsættes hun i forældrenes be-
gravelse i koret, men da Ludvig Christiansen bagers 
begravelse lå i kvindekapellet, d.e. nordre korsarm, 
må dette bero på en fejlskrivning. 
638 Bøje II, 110. 
639 Vedel Simonsen II, 2, 165; Grundtvig (note 602) 323, 
434. 
640 Hans Knudsen og Albert Fabritius, Perlestikkerbo-
gen, Kbh. 1954, 356, j f r . font (s. 1102). 
641 Dødsår iflg. Bircherod, Monumenta. Larsen, Raads-
aristokrati II, 159, anfører dog 1652. 
642 Iflg. gravsten. Wiberg, Præstehist. samt DaBiogr-
Leks. angiver, at hun er begr. 3. maj. 1642(!). 
643 Vedel Simonsen II, 2, 97. 
644 Bloch I, 798-99. 
645 Barnet blev nedsat i den »forrige kapellan«, hr. 
Hans ' begravelse. Her må tænkes på Hans Andersen 
Æblemand, selv om han var sognepræst. 
646 »For sin Hustruis Fedrene Grav i Mand Cappelet 
at aabne og hans Barn nedsætte«. LAFyn. Kirke-
insp.ark. Hovedrgsk. 
647 Denne Hans Rust er ikke identisk med guldsme-
den Hans Rust, †1672 (Bøje, 4083-84), men kan m u -
ligvis være en søn eller sønnesøn. 
648 Denne begravelses placering er dog ikke præci-
seret. 
649 »I Mands Capellet Norderste Rad østen for Stoel-
lene«. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
650 »I samme gang« (dvs. som klokker Kühl, j f r . ovf. , 
den lille gang i mandskapellet). F. Hjor t , »Optegnel-
ser om Tallerup«, ÅrbOdense og Assens, 1917-21, 516. 
651 Iflg. Finn Grandt-Nielsen (note 630), 15. 
652 Sognepræst Ludvig Mikkelsen Tisdorph holdt 
prædiken. Mouri tz Ascherslebens svigerinde, Sibylle 
Giøe, blev 7. dec. 1635 henrettet for mordet på et 
barn, som han iflg. vedholdende rygter var faderen 
til. Sibylle Giøe oplyste dog ikke noget om faderens 
navn. G. L. Wad, »Sibylle Gjøe« i FyFort. 1, 11. -

76* 
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Mouri tz Ascherslebens hustru, Ellen Giøe, †4. april 
1656, blev gravsat bag alteret i S. Hans kirke, j f r . 
LAFyn. Karen Brahes bibliotek, D I, 10. Samling af 
gravskrifter over adelige personer c. 1700, 15. 
653 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Gregorius bog-
binder betalte. Det f remgår ikke, om det var kapellan 
Jørgen Clausens datter eller tjenestepige. 
654 Han benævnes også »Ørslev« j f r . Wiberg, Præ-
stehist. 
655 Med den lille gang menes dog muligvis den lille 
gang i søndre korsarm. 
656 Her menes dog muligvis den lille gang i søndre 
korsarm. 
657 Ifølge Odensedatabasen, Odense Universitet, enke 
efter Niels Møller. 
658 Lorendtz farver begravede 1665 og 1668 nogle 
børn på et ikke angivet sted i kirken. 
659 Foruden »den store gang«, bruges benævnelserne 
»den lange gang« eller »kirkens øverste gang«. 
660 Navnet staves på flere forskellige måder i kilderne, 
f.eks. »Ølsleger«, »Ølßleger« eller »Øllensleger«. 
661 Efter Rasmus Andersen stiftsskrivers »Permis-
sion«. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; formentl ig 
i den store gang som den øvrige familie. 
662 I »hendes Forældres Grav«. Navnet fremgår des-
værre ikke, heller ikke hvem hustruens forældre var. 
663 Hvilken murermester hun var enke efter, f remgår 
ikke 
664 Mosteren, Elisabeth Volchmar, tog sig sammen 
med sin mand, t rompeter Volchmar, af J. M. Lahn og 
oplærte ham i handskemagerfaget. Margaretha Dib-
bern var 1° g .m. Johan Matthias Lahns fader, gæstgi-
ver Johan Matthias Lahn, og 2° g .m. t rompeter Chr i -
stian Schaaf, iflg. DaBiogrLeks. 
665 »I Kirkens midterste Gang, herover en udslidt 
Liigsteen, dernest Michel Mules af 1537, dernest 2 
andre udslidte, af hvilke den første har sin Plads over 
Handskemager Lahns Gravhvelving«. Vedel Simon-
sen, Samlinger I. Handskemager Lahn lagde en ligsten 
over sin moder i 1770 (jfr. †gravsten nr. 38). 
666 Finn Grandt-Nielsen (note 630) 68. 
667 Handskemager Johan Mathias Lahn, se s. 1180. 
668 Indførelsen i kirkebogen er sket mellem disse da-

toer. Indført 10. maj i rgsk. (LAFyn. Stiftsøvr.ark.). 
669 Står kun nævnt ved efternavn. Fornavn iflg. Finn 
Grandt-Nielsen (note 630) 58. 
670 Iflg. Finn Grandt-Nielsen (note 630) hed manden 
Carsten Christensen og skulle være død ca. 1774. 
671 »Tværgangen ved koret« er formentl ig korsskæ-
ringen eller måske en af korsarmene. 
672 Forvirringen skyldes også, at orglets placering 
strækker sig over både skib og tårnrum. 
673 Begravet i søndre korsarm, se ovf. 
674 Begravelsen blev betalt af svigersønnen, Hans Ja-
cobsen, der blev begravet i søndre korsarm, se ovf. 
675 »I sin salig Mands Begravelse«. LAFyn. Kirke-
insp.ark. Hovedrgsk. Der må være tale om Mathias 
Ludvigsens hustrus 1. mands begravelse. H v e m han 
var, f remgår ikke. 
676 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regnskaberne nævner 
ikke hans hustrus begravelse. Den har muligvis været 
fri, da hun stod som giver af den ene lysekrone, j f r . 
lysekrone nr. 6. 
677 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. sager, 1818-1909. Reg-
lement 12. juni 1818 om Assistenskirkegården. 
678 Odense Bys Historie 6, 283. 
679 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne breve. Tegnin-
gerne synes ikke at være bevarede. 
680 Iflg. Iversens Avis, 1. dec. 1815; Johannes Basse 
Bang var med til at opføre Odenses første teater 1795, 
j f r . Holbeck 689. 
681 Iflg. regnskaberne lagt på graven 1858. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
682 Brændevinsbrænder Niels Nielsens enke (Mad. 
Frydendahls moder) angives at være begravet dér 
17. aug. 1836 og en Knud Christian Frydendahl, 
19. juni 1839. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. sager 1818-
1909. 
683 Lagt 1858. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
684 Monumente t rejst 1860. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
685 1801 nævnes det, at postmester Lausens gravsted 
indhegnes. Der var dog her tale om P. C. Lausens fa-
der, postmester Martin Christopher Lausen, †1798. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. ; Holbeck 271. 



Fig. 196. Ydre, set fra nordvest. Fot. o. 1915. - Exterior from the north-west. 
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E N G L I S H S U M M A R Y 

H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D 
(pp. 1013-15) 

In the Middle Ages the church was attached to 
one of the island's two deaneries, and the dean 
resided in the so-called rural deanery by the 
river Odense Å, south-east of the church. The 
close link between the church and the rural dean 
is first documented in late medieval sources, but 
it has probably been a reality f rom the time of 
Erik Lam (1137-46), when the sources mention 
Livo, the earliest known rural dean in Funen. 
Perhaps Livo initiated the building of the Roma-
nesque granite ashlar church that is still partly 

preserved but the earliest recorded mention of 
the church dates f rom 1295. After the Reforma-
tion in 1536 the areas round the former Domin -
ican blackfriars monastery and St. George's hos-
pital were incorporated in the deanery, whose 
fairly extensive landed estate was appropriated 
by the King. From 1547 the latter appointed the 
Chancellor of the Realm to the office of dean 
with jurisdiction over the church. After the in-
troduction of Absolute Monarchy in 1660 the 
church came under the Danish Chancellery, and 
f rom 1672 under the diocesan authorities but as 
a private foundation responsible for defraying 
the expenses of its upkeep and repairs. 
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M E D I E V A L ALTARS 
(pp. 1015-17) 

Information about the church's medieval altars 
stems partly f rom post-Reformation disputes 
over the return of possessions bequeathed to al-
tars, mainly incomes f rom landed estates or 
houses after the Reformation, and notably an 
inventory or writ ten account of these f rom 
1560. Thus it appears that apart f rom the high 
altar, dedicated to O u r Lady, the church pos-
sessed a Holy Cross altar, and altars consecrated 
to St. Andrew, St. Anne, St. Bar tholomew, St. 
Gertrude, St. James, St. George, St. Catherine, 
St. Lawrence, the Virgin Mary, St. Martin, St. 
Nicholas, and the Trinity. 

S U R R O U N D I N G S 
(pp. 1018-24) 

The church is situated on the eastern outskirts of 
the historical town centre, on a corner site, 
south-east of the crossing between Overgade 
and Hans Mules gade - Frue Kirkestræde. Over -
gade and its western extension, Vestergade, 
constituted the principal axis of the oldest sett-
lement, and the church was built here on the 
rising ground of a morainal ridge along the 
north bank of the river. Frue Kirkestræde, west 
of the church, leads down to the bridge Fre-
deriksbroen (fig. 5) which, in the Middle Ages, 
was the only way across the river and the high-
way which led to Svendborg. Only little is 
known in detail of the medieval buildings 
around the church. Immediately east of the 
church by the Overgade gate there was a water-
mill (Pjentemølle) driven by the stream Rosen-
bækken. Where this stream flowed into the 
Odense river was the site of the deanery (cf. 
fig. 7). Finds of medieval masonry suggest that 
this position had not substantially changed 
when the buildings were rebuilt after their de-
struction under Bishop Beldenak at the begin-
ning of the 16th century. In addition, beneath 
the Technical School by the churchyard's south 
boundary, the remains have come to light of a 

cellar which has probably been part of a margi-
nal medieval development. 

After the Reformation information grows 
about what kinds of building surrounded the 
church. Parts of their fabric are still preserved, 
to some extent in a rebuilt form. To the east of 
the church lay the residence of the rural dean; in 
1720 it was turned into a barracks and subsequ-
ently enlarged and altered. About 1880 the bar-
racks was moved, and a new street built, Prov-
stegade, with adjoining housing, the backyards 
of which abutted on the churchyard boundary. 
Medieval buildings south of the church appear 
to have survived in a row of tenements, con-
verted in the mid 19th century into a factory. 
After a fire in 1875 the factory was re-erected, 
but rebuilt in 1879 as premises for the Technical 
School (cf. fig. 10). In 1995-97 this was made 
into the parish hall. The town properties west of 
the church, along the west side of Kirkestræde, 
have preserved the character of an old market 
town with their two-storey front houses facing 
onto the street. Nos. 7-9 served as the curate's 
residence after the reorganisation of ecclesiasti-
cal matters in Odense in 1541, and continued to 
function as such until the incumbency was dis-
continued in 1803. The character of the neigh-
bourhood to the north of the church was heavily 
affected when the police headquarters and Hans 
Mules Gade were built about 1950. Up to then 
these houses formed a harmonious entirety in 
the 18th century classical style (fig. 11). Between 
the existing houses Nos. 60 and 64 ran the nar-
row lane Præstestræde, leading to Vor Frue's vi-
carage which was in use until 1923. 

C H U R C H Y A R D 
(pp. 1024-39) 

The boundaries of the medieval churchyard are 
unlikely to have differed essentially f rom those 
shown on Braunius's map (cf. fig.7): to the 
west and north bounded by Frue Kirkestræde 
and Overgade, to the south by the school house, 
and the row of houses mentioned above, and to 
the east by the deanery and its grounds. In post-
medieval times the area was reduced by several 
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buildings (later demolished), and after setting 
up an ancillary cemetery in 1811, and subse-
quently the ruling that no further interments be 
carried out within the churchyard, it became 
possible both to turn the churchyard's grounds 
into a park while cutting down the size of the 
area, which enabled the enlargement of Over -
gade and Frue Kirkestræde (1829 and 1855), as 
well as to establish an entrance to the mortuary 
and to the factory south of the church. 

Boundary walls and entrances (p. 1025). The pre-
sent churchyard boundary consists partly of a 
low concrete wall to the east and south, built 
after the barracks (deanery) was demolished in 
1883, and partly of a r ow of buildings f rom vari-
ous periods. The boundary abutting Overgade 
and Frue Kirkestræde was regulated in 1942 (ar-
chitect: Knud Lehn Petersen). To the north it is a 
stone wall which stabilises the higher part of the 
churchyard; to the west, it comprises low split-
stone walls, which also bound the path leading 
to the west portal of the church; and to the 
south, a brick wall with the main gateway into 
the church precincts. †Boundary walls (p. 1026). 
According to Braunius's map (fig. 7), the chur-
chyard boundary abutting Overgade and Frue 
Kirkestræde was of brick at the close of the 16th 
century; whereas to the east and south-east, 
plank fences marked the boundary between the 
churchyard and the land belonging to the dean-
ery; lastly, the above-mentioned row of houses 
and the school formed the boundary to the 
south. The church's book-keeping accounts, 
preserved f rom the close of the 17th century, 
corroborate this delineation. The accounts men-
tion repeated maintenance expenses and essen-
tial renewals, e.g. of the plank fences which in 
the time of the barracks were succeeded partly 
by stables, and partly by half-timbered fencing 
of a familiar type (cf. fig. 19). Cast-iron railings 
were put up (fig. 14) after the restoration of the 
church in 1851-52 and subsequent street re-
alignment, and in 1871 these were replaced by 
new railings (cf. fig. 11, 196) after the design of 
architect Carl Lendorf. 

†Gates and gratings (p. 1028). Braunius's map 
(fig. 7) shows three entrances, to the north-east, 

north-west and west respectively. This is con-
firmed by the book-keeping accounts, accord-
ing to which the corbie-stepped brick portal at 
the north-west corner was the main entrance, 
whereas the west gate provided the curate with 
easy access. It is also recorded that, after the mil-
itary took over the deanery, the north-east en-
trance was supplemented by a gate to the bar-
racks. Before the installation of cast-iron rail-
ings with gates to match, the carriage gate and 
pedestrian gates of the main entrance were 
closed by wooden trellises attached to recess 
jointed brick gate posts (cf. figs. 13, 15). 

The gratings for preventing cattle f rom get-
ting into the churchyard are repeatedly men-
tioned in book-keeping records f rom the last 
third of the 17th century onwards, until the sec-
ond half of the 18th century when this precau-
tion was no longer necessary. 

fVegetation and paving (p. 1030). The landscap-
ing of the churchyard is not recorded until the 
1800s after interments there ceased. About 1830 
the northern part adjoining Overgade was laid 
out anew like gardens, with shrubberies and tall 
poplars (cf. fig. 16). The precincts, which had 
been damaged in connection with the requisi-
tion of the church by the military in 1848-50, 
were changed as a result of the street alignment 
and renewal of the railings c. 1855 into an open 
lawn, broken only by essential access roads. In 
connection with the conversion of the school 
house into a mortuary, a lime-tree (still stand-
ing) was planted west of the building, and a year 
later the planting of vegetation was undertaken 
to screen the east part of the churchyard f rom 
the barracks - vegetation which has been repeat-
edly replaced. Paved paths between the en-
trances of the churchyard and the church are 
first mentioned in the 18th century but they 
have presumably existed far earlier. 

Buildings in the churchyard (p. 1031). Of the 
buildings situated within the churchyard the ol-
dest is the school in the south-west corner. Ap-
parently this institution, established by the rural 
dean in 1308, was primarily intended for educat-
ing coming priests, and thus providing an al-
ternative to the cathedral's seminary. According 
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to a papal affirmation of 1319 the school was 
secured good enough incomes to pay for the 
board, lodging and books of twelve scholars 
and a master. But it is doubtful whether the 
school, called a "boys ' school" in 1492, con-
tinued to train priests. The building was prob-
ably entirely rebuilt in 1528 according to the 
tablet (figs. 22, 23), which bears this date. In the 
centuries following the Reformation it led a 
changeable existence: sometimes serving as a 
dwelling, sometimes as a school, until in 1860 it 
was turned into a mortuary. In 1955 a new res-
toration was carried out, and in 1992 its interior 
was archaeologically examined with the result 
that a number of important traces came to light, 
and some of these are still visible. Since 1996 a 
covered walkway of glass links it to the parish 
hall in the adjoining Technical School, and it is 
used for temporary exhibitions. 

The late medieval house (figs. 17-21), severely 
marked by alterations made in 1860, has a rect-
angular plan (11.5x7 m) and is built of red-
dish-orange, so-called "monks ' brick" laid in 
Polish bond. Its corbie-stepped gables are ori-
ented east and west respectively, the latter gable 
and the north wall have been almost entirely 
rebuilt in 1860 and 1955. Traces of a row of sur-
based round-arched windows and holes left by 
beams disclose that the house was originally di-
vided into two storeys apart f rom the loft: be-
low, a room c. 3m in height, presumably the 
schoolroom; above it a floor with dwelling 
rooms of lesser height which, to judge f rom the 
nature of the east gable, had a fireplace. Access 
to this floor was probably by an external gal-
lery, whereas the entrance to the schoolroom 
was f rom a corridor along the west gable end 
with a door to the south, later moved to the 
north side. Above the nor th door, which still 
existed prior to 1860 (cf. fig. 19), are two tablets 
(fig. 22) in secondary positions, one with coat of 
arms and name of the rural dean and treasurer 
Anders Glob, and the other with names of two 
churchwardens; furthermore, the latter tablet 
bears the date 1528, which suggests that the tab-
lets were probably put up to commemorate the 
new school house which succeeded the earlier 

one, on whose foundations it may have been 
built. Typologically the building corresponds to 
other urban schools in late medieval times, for 
example in Næstved and Kalundborg. In the 
churchyard, apart f rom the medieval school, a 
building housing a public convenience was put 
up in the south-east corner (1942), in 1996 this 
was converted into a workshop and incorpo-
rated in a larger complex, including a mortuary 
(architect: Frede Nielsen). 

The churchyard once had a number of n o w 
vanished †buildings: 1) A tithe barn, site un-
known, out of use by 1667, when it provided 
building materials for the church. 2) A half-t im-
bered house in the south-west corner along Frue 
Kirkestræde (cf. figs. 15, 25), built c. 1729 by the 
rector for his wife in the event of her w idow-
hood, it was later a school, and afterwards the 
home of the school's principal until it was pulled 
down in 1854. 3) A fire station in the north-west 
corner mentioned in 1758 was moved c. 1830 to 
the north-east corner (cf. figs. 8-9) and demol-
ished in 1906. 

T H E B U I L D I N G 
(pp. 1040-82) 

The church is cruciform with sacristy on the 
south side of the chancel, and tower west of the 
nave. Its architectural history is in parts compli-
cated, and another difficulty is that no archae-
ological examinations of the heavily restored 
and even destroyed fabric have ever been carried 
out. 

Of the oldest stone church, a Romanesque 
ashlar-built building f rom the 1100s, only a few 
vestiges survive. About 1250 its alteration into a 
cruciform church was begun by extending the 
chancel and adding chapels as transepts. H o w -
ever, the project seems to have come to halt 
along the way, and possibly only the chancel 
had been completed together with the virtually 
contemporary sacristy. 

Building works do not appear to have been 
resumed until the second half of the 14th cen-
tury, when the gable at the east wall of the nave 
was rebuilt, possibly with a view to erecting a 



ENGLISH SUMMARY 1213 

lantern tower over the crossing. At the same 
time the nave was lengthened, and vaults were 
put up in the chancel and in the nave's most 
westerly bay. In the 15th century the great west 
tower was added, and about 1500 Hans Urne, 
rural dean and dean of the chapter, built the 
large south chapel instead of the south transept 
as planned, which presumably had never been 
built. About the same time vaults were cast over 
the crossing and the middle bay of the nave. Just 
as the north transept was renewed in entirely the 
same style as the south chapel. A †porch was 
built on the west side of the new north chapel, it 
probably succeeded an earlier porch in the same 
position. 

T H E R O M A N E S Q U E C H U R C H 
(pp. 1044-46) 

All that is preserved of this church are the north 
wall of the chancel and remains of the nave's 
longitudinal walls west of the crossing. The plan 
has consisted of an approximately quadrilateral 
chancel, probably with a straight east wall. The 
nave is strikingly wide in relation to its length, 
although the latter cannot be judged with cer-
tainty as no corners have survived. 

Material and technique (p. 1044). The preserved 
walls are faced on the outside with grey and red-
dish-grey ashlars (figs. 34, 37) standing on a 
moulded base two courses high (fig. 32), whe-
reas the inside face of the walls is of untreated 
field-stones, plastered and whitewashed. N u -
merous ashlars disclose so-called 'stone mason's 
patches' (figs. 36, 65), probably to solve mis-
takes when splitting and dressing the granite. 

†Doors and windows (p. 1045). The last details 
of the ashlar-built church disappeared during 
the restoration undertaken in 1851-52, and these 
are n o w only indirectly known. This applies to 
the nave's walled-up north door, which was en-
riched with columns - an unusual distinction in 
the Funen context. There have also been two 
round-arched windows in the north wall of the 
chancel (cf. fig. 47). 

R E B U I L T A S A C R U C I F O R M C H U R C H 
(pp. 1046-54) 

Works commenced on the rebuilding of the 
church about 1250 in order to give the rural 
dean's church greater prestige, and also perhaps 
in competition with the parish's new blackfriars 
monastery. The plans for this single-aisled cru-
ciform church were only partly carried out, 
therefore the character of the new building is 
best studied in the fabric of the chancel, sacristy 
and transept arcades. 

The chancel (p. 1046) was made double as long 
after the demolition of the original gable, and 
the south wall was evidently moved slightly 
outwards. These new walls are built on a double 
granite base resting on a field-stone sill. The 
base is largely of reused stone, supplemented to 
some extent in connection with the gable's cor-
ner pilasters (fig. 46). Above this the fabric is of 
red brick (monks ' bricks) laid in "monk bond", 
with special details (figs. 38, 46) enriched by 
glazed ware in b rown or green. The most strik-
ing feature is the gable (figs. 39, 46) with its par-
tially reconstructed triple w indow and the deco-
rative blind recesses. The other sources of day-
light for the new chancel are not known; it orig-
inally had a flat wooden ceiling. 

(†)Transepts (p. 1048). The present transepts 
are late medieval, but without archaeological in-
vestigations it is difficult to evaluate the degree 
to which the present transepts follow the origi-
nal plans, and to what extent - if at all - these 
plans were carried into effect. The most tangible 
testimony n o w is the four pillars of the crossing 
(fig. 81), heavily restored admittedly, and al-
tered with late medieval arches. The pillars, ini-
tially with richly moulded bases (fig. 47), have 
jambs enhanced by recessed engaged columns, 
crowned by square blind recesses; and, towards 
the crossing, robust corner columns with shaft-
ring. Up until the restoration there were also 
corner columns towards the north transept, be-
tween two offsets which may be the remains of 
the original transept's side walls (cf. figs. 41, 73). 

The unmistakable resemblance of the pillars 
of the crossing to corresponding pillars in the 
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Cistercian convent church at Dalum (5 km 
south of Odense), which are part of a double 
arcade leading into slightly projecting transepts, 
suggest that the transepts of Vor Frue church 
have been modelled with similar double arcades 
and vaults springing f rom the corner columns. 

The sacristy (p. 1051), whose position at the 
south wall is unusual, is unlikely to be much 
later than the chancel, the wall of which still 
bears faint traces of toothing. This addition is 
built of red medieval brick on a severely re-
stored and partly demolished base of the same 
material, however it bears the marks of subse-
quent alterations; for example, the gable, out-
side door and cellar stairs f rom 1865-67 (figs. 42, 
43, 188). Only the outsides of the twin round-
arched windows on the east side are the original 
fabric (fig. 43), they were once the sacristy's sole 
lights. The interior, connected to the chancel by 
a rebuilt door in 1851-52, is roofed by an origi-
nal ribbed vault. 

Dating and architectural prototypes (p. 1053). An 
estimate of the date for the late Romanesque al-
terations of the church has fluctuated between 
the beginning of the 1200s and the period about 
1250, just as the question has been discussed of 
whether the chancel and transepts represent a 
common initiative or two separate phases. A 
dendrochronological analysis of the chancel's 
roof construction dates this to after 1255, which 
accords well with a number contemporary par-
allels, both in relation to type of plan - the sin-
gle-aisled cruciform church - and details. Irre-
spective of the fact that the chancel and the tran-
septs are unlikely to be wholly contemporary, it 
is tempting to suppose that the "Kanutus" who 
signed the vaults over the north transept at Da-
lum also worked in Vor Frue church. 

LATE M E D I E V A L A L T E R A T I O N S 
A N D A D D I T I O N S 

(pp. 1055-70) 

The chancel arch and gable at the east wall of the 
nave were rebuilt before the chancel vaults were 
put up, possibly because a lantern tower over the 
crossing? was anticipated (p. 1056). The present 

chancel arch is a post-medieval basket arch and 
covered by a thick layer of plaster, therefore it 
cannot be examined in close detail. Visible in the 
loft at the east wall of the nave is the preserved 
gable with a pointed relieving arch (figs. 48-49) 
which, before the vault was cast, probably ex-
tended down to floor level across the width of 
the chancel. Grooves can be seen on the west 
face of the gable which might have been in-
tended as imposts of east-west arches for a 
planned but quickly abandoned tower above the 
crossing. If the crossing had been in two parts as 
in Dalum convent church (see above), the idea 
of a plan of this kind seems more feasible. 

The chancel vault (p. 1056) is presumably f rom 
the second half of the 14th century, and it rises 
f rom springing points cut in the walls, whereas 
ribs and transverse arches are laid with trefoil-
shaped moulded bricks. The chancel arch has 
originally had the form of a narrow barrel vault 
but it is n o w underpinned by the later chancel 
arch, and f rom the loft only partly visible. Over 
this vault the rest of the pointed arch was filled 
in by a half-brick wall abutting the beamed ceil-
ing of the nave. 

When the extension of the nave (p. 1058) was 
built, ashlars f rom the demolished west gable 
were reused, including base ashlars amounting 
to a total length of c. 8.7 m. The walls above 
this are of red medieval brick in "monks ' bond". 
The west gable is almost completely altered and 
has been hidden by the tower; still to be seen, 
however, are a contemporary buttress at the 
south-west corner, and to the north a polygonal 
stair turret which was once only accessible f rom 
inside the nave (figs. 56, 58). The stair turret, 
and the preserved vault (figs. 53d, 59a) which 
springs f rom above the pointed arches of the 
blind recesses, together show that this vault was 
intended f rom the beginning. The two other 
nave vaults, whose deviating details correspond 
to those of the vault in the late medieval south 
transept, may have had forerunners which were 
replaced by the present vaults when the crossing 
was rebuilt. 

The large square tower (p. 1061), which must 
have been built sometime in the course of the 
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15th century, discloses that along the way 
changes of plan were decided upon; on the out-
side, moreover, its appearance bears testimony 
to heavy restorations carried out in the 19th cen-
tury. The base has reused ashlars (fig. 57) taken 
f rom the piercing of the old west gable. The 
fabric above is red medieval brick laid in Polish 
bond which in the upper sections of faced wall is 
superseded by modern cross bond. The tower 
chamber with contemporary vault today serves 
as the porch. The west portal was possibly put 
in as early as the 1600s to replace a w indow 
which together with the south window origi-
nally lit this space. Prior to 1851 the blind arcade 
recesses had pointed arches (fig. 16), but sub-
sequently they have been restored and furnished 
with round arches (cf. figs. 70, 75) in keeping 
with a round-arched frieze between what are 
n o w completely renewed openings between the 
middle storey and the belfry storey. The north/ 
south oriented roof gables still have their blind 
recesses with pointed arches, and since 1865-67 
they terminate in corbie-steps instead of the 
shaped cresting put up about 1600. The west 
extension's stair turret was brought into use 
again for internal communication, first by mak-
ing a doorway f rom it into the north-east corner 
of the middle storey (fig. 34a). This entrance 
was immediately afterwards given up in favour 
of an unusual straight flight of stairs in the east 
wall (cf. fig. 34b) - a solution which, among 
other things, entailed making adjustments to the 
height between floor levels. 

The south chapel (p. 1065) was built c. 1500 on 
the initiative of Dean Hans Urne, who in his 
will dated 1503 called it his burial place, donat-
ing inter alia an altarpiece to it. This large sup-
plementary building has relatively unsubstantial 
walls of varicoloured brick and alternating 
bands of Romanesque granite ashlar. The fabric 
of the corner buttresses is original at the core, 
but the large central pillar at the gable is second-
ary, put up to relieve the thrust of vaulting and 
resulting cracks. In all essentials the south gable 
(fig. 64) was renewed in 1864, but apart f rom 
the corbie-stepped form it probably corre-
sponds in principle to the original gable. To be-

gin with there appears to have been windows on 
all sides, in that the west portal is a later arrange-
ment. The interior has a large stellar vault 
whose details (cf. fig. 66) suggest that it is con-
tempory with the vaults over the crossing and 
the middle bay of the nave. The present arcade 
with pointed arches for the crossing was not put 
in until after the building of the chapel, and it 
probably succeeded the original double arcade. 

The north chapel (p. 1067) is mentioned in 
1493, and although any suggestion of it being 
the present chapel cannot be rejected, it seems 
more likely that the latter was built at the begin-
ning of the 16th century in order to replace the 
late Romanesque transept with a copy of Hans 
Urne 's new south chapel. Building materials: 
granite ashlars f rom the transept were recycled, 
and likewise to some extent its red medieval 
bricks. Details of the building - gable and place-
ment of windows - correspond on the whole to 
those of the south chapel. The true difference is 
that the north chapel was built f rom the start 
with a †porch abutting its west wall; the porch 
was removed in 1851, thus for the first time the 
fabric of the west side was freely exposed. The 
interior is connected with the crossing by a 
pointed arch, which has probably replaced the 
late Romanesque double opening. The interior 
has a stellar vault which to judge f rom its fabric 
and details, is the result of rebuilding carried out 
about 1600?, possibly brought about by struc-
tural collapse due to subsidence of the gable. 

Vanished †extensions (p. 1069). As already men-
tioned, a †porch (cf. fig. 16) in the form of a 
lean-to was put up about 1500-25 abutting the 
west wall of the north chapel. The porch's posi-
tion at the Romanesque north door suggests 
that this lean-to porch, the type was widespread 
in Funen, had succeeded an earlier porch in the 
same spot. The †ridge turret shown over the 
crossing in Braunius's prospect (cf. fig. 7) may 
have been erected about 1600, and dismantled 
before the close of the 1600s. 
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P O S T M E D I E V A L R E P A I R S 
A N D A D D I T I O N S 

(pp. 1070-82) 

The church must have been modernised c. 1600 
although this is not revealed by written sources. 
A stylistic evaluation indicates that the tower 's 
shaped gable cresting (viz. Italian gable) re-
moved between 1865-75 had been put up at that 
time. Prior to 1864, the year when the gables of 
both chapels were repaired, the remains of simi-
lar classical ornament (cf. fig. 16) were exposed 
on the gable of the north chapel, indicating the 
former existence of an alteration similar to that 
of the tower. Lastly, the above-mentioned ridge 
turret can be assigned to the Renaissance. 

Book-keeping accounts preserved as f rom 
1666 give a vivid impression of the ongoing di-
lapidation of the fabric, and the different initia-
tives (e.g. 1699-1700 and 1740-41) primarily in 
order to carry out the most compelling repairs 
to the walls and roof. Particularly the two chap-
els seem to have caused difficulties because their 
walls lacked load-bearing strength to sustain the 
thrust of their respective vault. Major renovation 
1851-52 (p. 1071). It became even more essential 
to renovate the church after the military had 
used it as a depot, and in 1851 this was begun 
under C. A. Møller, state inspector of buildings, 
whose plans and drawings for the project are 
preserved to a quite considerable extent 
(figs. 73-76). Repairs to the exterior of the 
church included new doors and fourteen win-
dows with cast-iron frames; in addition, chang-
es to the tower 's blind recesses, and the demoli-
tion of the porch, replaced by another between 
two buttresses (cf. fig. 72). The Romanesque 
portal with columns disappeared at the same 
time. 

The restoration of 1864-67 (p. 1075) which, only 
ten years after the previous renovation, was ap-
parently intended to give the church a more 
"correct" medieval appearance in keeping with 
the school house rebuilt in 1860, and at the same 
time to standardise the roofing. Works began in 
1864 on the chapels, their gables were renewed, 
windows altered, and they were given slate 

roofs (architect: master builder Chr. Hansen). In 
1865 the leadership passed to Carl Lendorf (who 
assisted J. D. Herholdt a few years later in the 
restoration of the cathedral). Lendorf ' s restora-
tion consisted of: 1) Cleaning the outside walls, 
which had hitherto been plastered. 2) Roof ga-
bles of the sacristy, chancel, nave and tower par-
tially rebuilt. 3) Rebuilding windows and door-
ways with moulded bricks, and reconstructing 
the chancel's triple w indow (cf. figs. 46, 77). 4) 
Slate roofing overall, which since 1993 has been 
replaced by lead (the tower with copper). 

In the present monograph after the descrip-
tion of the building and its history there follow a 
number of thematic subsections on the subject 
of floors, windows, roof structures, roof cov-
ering, approach to colours, heating, light, sun-
dials and weathervanes. †Mural paintings (p. 
1081). The ribs in the tower chamber have once 
had a painted decoration which was probably 
original. Apart f rom this the only known ves-
tiges of a medieval mural is part of a Crucifixion 
scene (fig. 79), which came to light on a not 
more closely identified vault during the restora-
tion in 1865-67. Window splays, pillars and 
vaults were decorated with motifs in the medie-
val style (cf. figs. 3-4) on the same occasion, and 
after the present altarpiece was installed in 1885, 
but these were whitewashed in 1933. 

F U R N I T U R E 
(pp. 1082-1138) 

Of the medieval furniture and fittings almost 
nothing is preserved; however, the church still 
has a splendid chalice f rom c. 1325 in its posses-
sion, and a carved wood late medieval winged 
altarpiece f rom c. 1500, possibly donated to St. 
Anne's altar - one of the Catholic side altars 
mentioned in sources f rom the Reformation (p. 
1015). From the same period dates a large carved 
wood cupboard in the sacristy, and also a bell 
cast in 1493 by the well-known master founder, 
Peter Hansen of Flensborg. 

After the Reformation, probably about 1600, 
the church's (by that time) only altar was fur-
nished with a renaissance altarpiece, and in the 
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tower were hung two new bells which are still 
in situ. In the course of the 17th century the 
furnishings of the church appear to have been 
renewed to a considerable extent, not least 
thanks to the presents donated by parishioners. 
Among them Mistress Ide Skinkel deserves spe-
cial mention for her donation of the pulpit in 
1639, and in 1669 the baroque auricular-style al-
tarpiece (later disposed of) to replace the renais-
sance altarpiece. Particularly notewor thy among 
the other 17th century furniture are the painted 
font of wood and a crucifix which surmounted a 
presumably contemporary, but later disman-
tled, chancel screen. 

In the course of the 1700s the church received 
three chandeliers in addition to the two already 
donated the century before. N e w pews and gal-
leries were installed during an extensive restora-
tion in 1741, and in 1756 a new organ, whose 
finely carved case is still preserved. 

In 1806 the chancel underwent conspicuous 
changes due to the acquisition of Claus Berg's 
renowned altarpiece at the auction of furniture 
and fitt ings f rom †Greyfriars Church which had 
been condemned to demolition, a number of 
choir stalls were also acquired - these striking 
purchases were an impressive enrichment of the 
interior after the removal of the renaissance 
chancel screen. 

After the Three Years War (1848-50) consid-
erable changes were made to the church interior: 
pews and galleries were discarded and new 
(originally painted in imitation oak grain) ones 
put up instead. On the same occasion tomb-
stones in the floor were taken up, and those 
which did not disappear were placed elsewhere. 
In 1884 the church was forced under protest to 
hand over Claus Berg's altarpiece to the cathe-
dral, in return it received a new altarpiece. 

In 1897 the furniture and fittings were re-
paired and repainted, and an effort was made to 
remove later layers of paint in order to expose 
the original polychromy of the historical pieces: 
font, pulpit and organ case. A repainting was 
carried out in 1987 and, today, the colour 
scheme of the furnishings has been decided by 
this and the preceding restoration. 

Fig. 197. Altertavle. Maleriet »Under Korset« signe-
ret A. Dorph 1885. Indramningen tegnet af Vilh. Pe-
tersen (s. 1087). NE fot. 1989. - Altarpiece. Painting 
entitled "Under the Cross", signed by A. Dorph, 1885. 
Frame designed by Vilh. Petersen. 

D E S C R I P T I O N 

In the following an account of the church's most 
outstanding furniture will be given in the same 
order as it is described in the Danish text, with 
relevant illustrations and page numbers denoted 
in brackets. 

Altar slab of limestone, (pp. 1084-85), c. 1520, 
originally f rom †Greyfriars Church and acqui-
red together with Claus Berg's altarpiece. Altar-
piece (figs. 82-83, 197; pp. 1087-88), 1885, with 
oil painting entitled "Under the Cross" signed 
by Anton Dorph. The carved frame inspired by, 
inter alia, the golden altars of the Romanesque 
period, was designed by Vilh. Petersen. 

*Altarpieces. 1) (fig. 81; pp. 1088), 1513-23, ex-
ecuted by the woodcarver and painter Claus 
Berg (cf. St. Knud, figs. 337-412; pp. 459-539), 
bought in 1806 f rom †Greyfriars Church. Trans-
ferred to St. Knud in 1885. 2) (p. 1088), 1669, 
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presented by Mistress Ide Skinkel, and made by 
the woodcarver Lorentz Jørgensen, Holbæk. 
Sold in 1812 and moved to Skibbinge church. 

*Side altarpiece (figs. 84-85); pp. 1088-92), c. 
1500, a carved winged retable with a prolific re-
presentation of the Holy Kinship according to 
the tr inubium legend (the legend of St. Anne's 
three husbands), composition in two rows, with 
w o m e n and children in the foreground and hus-
bands behind. The altarpiece seems without di-
rect parallels in Denmark, it is possibly impor-
ted work. N o w at Møntergården, Odense. 

Altar plate (figs. 86-96; pp. 1092-96). The 
church's most notewor thy and oldest possession 
is the superb chalice and paten f rom c. 1325. On 
the base are seven medallions with scenes of the 
Passion. The chalice may have been imported, 
or it could have been made in Denmark using 
imported matrices. The cup is more recent. Re-
stored in 1987. Two C o m m u n i o n sets for the 
Sick f rom c. 1700 are by Odense silversmiths. 

Altar candlesticks (figs. 97-98; pp. 1096-98). 
One pair of late Gothic candlesticks with lion's 
claw base; a second pair of silver candlesticks 
donated in 1784 by Maria Tronier, the w i d o w of 
Wilhelm Brandt, printer and publisher. A Chri-
stian IV Bible f rom 1633 is part of the altar fur-
nishings. 

Altar rail (figs. 100-01; pp. 1098-1101) has been 
executed in two stages. The oldest part is f rom 
1716, possibly made by Hans Hermandsen, 
locksmith, and donated by Søren Jørgensen 
Møller, and his wife Maren Hansdatter; the later 
part was donated in 1742 by their sons, Jørgen 
Sørensen Møller and Hans Sørensen Møller and 
wives. 

Font (figs. 102-05; pp. 1101-03), c. 1620, with 
carved Renaissance fittings and six paintings 
which illustrate the baptismal exhortation ac-
cording to St. Mark (16,16). The font was later 
modernised by means of brackets enriched with 
angel heads, probably carved by the woodcar-
ver Anders Mortensen of Odense. The pain-
tings are after model engravings by Hendrick 
Goltzius and Jan Muller. To the font there be-
long 1) baptismal dish (fig. 108; p. 1103) f rom c. 
1550 with the Habsburg arms, and 2) baptismal 

Fig. 198. Lydhimlen fra prædikestol 1639 (s. 1107). 
NE fot. 1989. - Sounding-board from the pulpit, 1639. 

dish (fig. 109; p. 1103) donated in 1792 by "a sin-
ful woman" . 

Crucifix (fig. 110; pp. 1104-05), carved in 1640 
and once displayed the monogram of Christian 
IV. Originally it hung in the chancel arch in con-
junction with †chancel screen (p. 1105), but is 
n o w on the north wall of the north transept. 

Pulpit (figs. 112-15, 186, 198; pp. 1107-09), 
1639, donated by Mistress Ide Skinkel, and pre-
sumably by the woodcarver Anders Mortensen. 
Sixteen ancestors of Ide Skinkel are carved on 
the pulpit 's upper zone, and beneath this five 
reliefs which represent the Raising of Lazarus, 
the Last Supper, the Crucifixion, the En tomb-
ment and Noli me Tangere. After various model 
engravings, by Henrick Goltzius et al. 

Pews (fig. 117; pp. 1109-10). Installed 1851-52 
in connection with the church's restoration at 
that time. Originally oak-grained paint n o w in 
reddish brown/violet . 

Choir stalls (fig. 119; pp. 1111-12), c. 1500, they 
came f rom demolished †Greyfriars Church. 

In the sacristy stands a cupboard (figs. 121-23; 
pp. 1115-16), c. 1500, formerly used for altar 
plate. The cupboard has a considerable amount 
of carved graffiti done by pupils of the Latin 
school to while away the time before singing at 
the church service. 

The present closed pews (fig. 117; pp. 1119-21) 
in the transepts are f rom 1851-53. There were 
earlier private galleries in the nave and transepts. 
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The organ, built in 1989, has 39 stops, 3 manuals 
and pedal, the reused organ case (figs. 130-34; 
pp. 1121-29) was originally installed in 1756 for 
an organ built by Amdi Worm. The dial of a 
clock displayed on the organ case has originally 
been located above an older organ, and likewise 
two paintings depicting King David in prayer 
and two angels in the clouds making music, 
which presumably pre-date Amdi Worms ' or-
gan case. The organ balustrade originally had a 
concave central section similar to that in St. 
Knud's cathedral. 

The church's five chandeliers (figs. 135-41; pp. 
1130-33) are f rom the 17th and 18th centuries, 
and have been given as presents to the church. 
The three bells (figs. 146-48; pp. 1136-38) date 
respectively f rom 1493, cast by Peter Hansen of 
Flensborg; 1589, cast by Matthias Benninck of 
Lübeck; and lastly, 1599, cast by Michael West-
phal of Rostock. Michael Westphal's bell was 
recast f rom an earlier bell. Ship (fig. 142; p. 1133) 
is a three-master donated in 1930 by the church-
warden, Martin P. Birkelund. The present tower 
clock (fig. 145; p. 1135) dates f rom 1911, but an 
earlier tower clock f rom the beginning of the 
17th century still stands in the tower loft. 

S E P U L C H R A L M O N U M E N T S 
(pp. 1138-1180) 

Records reveal that there was once a consider-
able number of wall monuments and tomb-
stones in the church. The most important 
source of information about the oldest m o n u -
ments is Bircherod, Monumenta, written about 
1680, which listed monuments commemorat ing 
many well-to-do citizens. In the course of the 
18th century, however, only a few sepulchral 
monuments appear to have been erected inside 
the church. Most of the tombstones disappeared 
during the restorations carried out in the 1800s, 
and at the restoration of 1851-53 tombstones 
were moved f rom the church interior to either 
the tower chamber or out of doors. Today only 
five wall monuments f rom the 17th and 18th 
centuries remain inside the church, together 
with sixteen tombstones spanning the period 

1453-1759. The oldest among the recorded 
monuments has been the wall monument of 
wood, n o w lost, f rom 1524 for Jørgen Marsvin 
and Anne Passow (fig. 156; p. 1145). The oldest 
known tombstone, n o w lost, f rom c. 1353 was 
for Mayor Albert Grote and his wife Katherine, 
known f rom the drawing by Søren Abildgaard 
(fig. 176; p. 1161). Another Gothic tombstone, 
n o w completed eroded, was that of Jacob M o -
gensen, †1443 (fig. 157; p. 1147); it showed the 
deceased standing with a riveted brass chalice. 
The most notewor thy wall monument to have 
survived is that for Jørgen Hansen and his wife, 
Sophie Pedersdatter (figs. 149-50; pp. 1140-42). 
Made in 1673, about twenty years before their 
deaths, it consists of a large carved monument , 
begun by the woodcarver Henning Henning-
sen, enriched with the virtues, cartouches and 
winged masks, and at the top, Christ holding 
the Banner of Victory. Inset in the central panel 
is the portrait painting of Jørgen Hansen and his 
family, and in the top section a copy f rom 
1616-18 by an unknown painter of Peter Paul 
Rubens' representation of "The Pietà with St. 
Francis". A wooden, black-painted panel in a 
gilded frame is all that remains of the wall m o -
nument for Colonel Ot to von Køker f rom c. 
1721 (figs. 152-53; pp. 1143-44). It was originally 
more pompously displayed with sabre, scab-
bard, cuirass, together with an inscribed oval 
metal plate, but these were removed in the pre-
sent century. Another wall monument com-
memorates Mayor Wolrat Holm, †1766 
(fig. 154; p. 1144), it is executed in dark lime-
stone and has a carved, gilded wooden frame; it 
hangs in the chancel. 

Exceptional among the preserved tomb-
stones, n o w chiefly in the tower chamber, are 
that of Jørgen Marsvin and Anne Passow f rom 
c. 1524 (figs. 159-160, 195; p. 1149-50), and of 
Jørgen Hartvigsen and Anna Sehested f rom c. 
1596 (figs. 166-67; pp. 1153-54). 

There are examples of recycled tombstones, 
for example Wolrat Holm's tombstone, †1766 
(figs. 163-164; p. 1151-53), which is evidently the 
reused tombstone of Casper Mule and Mette 
Kotte f rom c. 1581. 
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Only a few churchyard monuments remain 
because of the limited number apparently 
erected in the 18th and 19th centuries, due partly 
to the general low social status of the parishion-
ers, and partly because the churchyard was not 
used so much after the new cemetery was estab-
lished in 1811 (Assistenskirkegården). The most 
striking among the churchyard monuments is 

that of Johan Mathias Lahn, glovemaker and 
founder of a charitable endowment , f rom 1805, 
situated on the north side of the church (fig. 182; 
p. 1180). A small number of tombstones origi-
nally inside the church have in recent times been 
placed along the east wall of the south transept. 

Translated by Jean Olsen. 

Fig. 199. Seglaftryk, 1418, for 
Odenseprovsten. Efter Henry 
Petersen, Danske gejstlige Si-
giller fra Middelalderen, Kbh. 
1886, nr. 542. - The dean's 
seal, 1418. 



Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. Hude fot. 1900. - Exterior seen from the south-east. 

S. HANS KIRKE 
N O T E R s. 1509 

Kirken nævnes tidligst 1295 i forbindelse med Niels 
Hamundsens testamentariske gaver til bl.a. kirkerne i 
Odense.1 Den var da viet til 5. Mikael. Kort tid her-
efter er kirken antagelig blevet overdraget til johanni-
terordenen,2 hvis tilstedeværelse i Odense tidligst 
omtales 1280, da Magistraten gav dem tilladelse til at 
lade deres kvæg græsse på Ålykken (Odense Hede).3 

Denne beskedne start svarer til forholdene andet-
steds, bl.a. i Viborg, hvor sogneboerne i S. Ibs sogn 
1284 skænkede deres kirke til et johanniterbo (kom-
mendatur), hvorefter kirken kom til at fungere både 
som sogne- og klosterkirke.4 I Odense beholdt kir-
ken sin indvielse til ærkeenglen Mikael og omtales i 
kendte middelalderlige kilder ved dette navn (sml. 
også klokke nr. 2). Efter overdragelsen til johanni-
terne har den dog i lighed med ordenens andre kirker 
været viet til Johannes Døberen (jfr. †højaltertavle). 

Den kirke, som omtaltes 1295, er helt forsvundet 
ved senere ombygninger og kan nu kun indirekte på-
vises gennem granitkvadre, en romansk døbefont, en 

gravsten i korgavlen og en begravelse fra 1200'erne 
(s. 1233, 1272, 1289f. og 1418). Dens alder har været 
genstand for diskussion, bl.a. med udgangspunkt i 
dedikationen til S. Mikael,5 men uanset hvor langt 
tilbage i tiden, der har været en kirke på dette sted, 
forekommer det sandsynligt, at der senest i 1200'erne 
eksisterede en romansk granitkvaderkirke i tilknyt-
ning til en bebyggelse omkring Nørregade.6 Sognet 
(»S. Michels Sogn i Otthens«) er i øvrigt tidligst 
nævnt 1450.7 

Stiftelsen, der 1329 kaldtes den hellige Johannes' 
hus (domus beati Iohannis)8, og 1340 S. Johannes' ho-
spitalshus (domus hospitalis S. Iohannis),9 nævnes ud-
trykkeligt som kloster 1402, da lensmanden på Næs-
byhoved som den første udpegedes til klosterets 
skytsfoged (præfectus monasterii Iohannæi).10 Igennem 
1400'erne oplevede institutionen en markant vækst-
periode, der for kirkens vedkommende resulterede i 
en fuldstændig fornyelse og ombygning. Midlerne 
stammede hovedsagelig fra den fynske adel, der her 

Danmarks Kirker, Odense 78 
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Fig. 2. Præstegården og S. Hans kirke, set fra nordøst. H. Lønborg fot. kort tid efter præstegårdens restaurering 
1906. - Rectory and St. Hans' Church seen from the north-east. 

som andetsteds med forkærlighed begunstigede j o -
hanniterordenen. Magtfulde adelsslægter, der byg-
gede gårde i kvarteret omkring Nørregade og Skul-
kenborg, stiftede ikke blot sjælemesser og altre, men 
opførte tilmed kapeller med karakter af familiemau-
solæer (s. 1224f., 1234f.). 

Klosterkomplekset omfattede en skole, der nævnes 
1447,11 samt et hospital, der omtales 1503, beliggende 
nord for kirken på kirkegården.12 1505 betænkte 
dronning Christine dette hopital eller helligåndshus 
(»Helligegesthwss ... paa sancti Hanss kircke-
gardt«),13 der tillige rummede et kapel, muligvis viet 
til S. Hieromymus.14 

Efter reformationen og klosterets ophævelse over-
gik kirken til kongen, der 1541 anviste sognepræsten 
bolig i det gamle sygehus.15 Kirken kaldtes nu og 
senere alene S. Hans kirke. Samme år fik lensmanden 
S. Hans kloster som residens i stedet for det 1534 øde-
lagte Næsbyhoved Slot.16 1555 fik kirken tillige en 
kapellan, som aflønnedes ved at betjene kirken i 
Højby (Åsum hrd.), der allerede i middelalderen 
havde været annekteret klosteret og nu atter blev an-
neks til S. Hans frem til 1805.16a 28. juli 1575 gav Fre-

derik II besked til lensmanden, Erik Rosenkrantz, om 
at påbegynde en istandsættelse af klosteret med hen-
blik på at indrette det til bolig for kongen, når denne 
opholdt sig i Odense (s. 1235).17 Navnet på lenet, der 
siden reformationen betegnedes som Odensegård 
len, benyttedes nu undertiden også som navn på klo-
steret, der efter opførelsen af den nuværende nordfløj 
i 1720'erne betegnedes som Odense Slot. 

Indtil reformationen var kirken blevet opretholdt 
og udvidet takket være de rige gaver, som tilflød klo-
steret. Da kronen (og lensmanden) overtog klosteret, 
hvis klenodier og arkiv med gavebreve registreredes 
henholdsvis 1554 og 1558 (s. 1343, 1223), forsømte 
man at ordne den tilhørende kirkes indtægtsfor-
hold.18 En tid lang vedligeholdtes den af lenets ind-
tægter, men ofte kompliceredes forholdene, bl.a. ved 
uklarhed om, hvorvidt der var tale om en slotskirke 
eller en almindelig købstadskirke.19 Dette gav bl.a. 
anledning til en forbitret strid om kirkegårdsmuren i 
1694 mellem stiftamtmanden, Helmuth Otto von 
Winterfeldt, og biskoppen, Thomas Kingo (s. 
1245f.). Så sent som i 1800'ernes begyndelse iværksat-
tes en undersøgelse af dette spørgsmål.20 



HISTORISK INDLEDNING 1223 

Kirken disponerede ikke over tiendeindtægter, idet 
landsognet kun bestod af Marienlund, Ålykkegård 
og de uden for S.Jørgens port beliggende huse, kal-
det Blæsenborg.21 Den var derfor meget fattig, og når 
man ikke modtog noget fra lenet, måtte man lede 
med lys og lygte efter midler til at vedligeholde såvel 
den vidtløftige kirkebygning som embedsboligerne. 
Endnu på Christian IV's tid drog kongen omsorg for 
finansieringen, således 1617, da en lang række fynske 
kirker blev pålagt at bidrage til S. Hans kirkes istand-
sættelse.22 1635 søgte kongen at løse problemet én 
gang for alle ved at pålægge kirkerne på Fyn, Tåsinge 
og Langeland at afgive indtægten af et års korntiende 
til S. Hans, som derved skulle blive i stand til både at 
betale istandsættelse af embedsboligerne og erhverve 
en kapital, hvis renter kunne fremtidssikre kirken.23 

Pengene synes imidlertid at være udeblevet eller 
kun delvis kommet ind,24 og ved en nyordning af 
kirkens indtægter, som Christian V konfirmerede 10. 
sept. 1672, søgte man at bøde på den prekære øko-
nomi ved at sikre småindtægter fra leje af stolestader 
og haver på kirkegården og fra begravelser (jfr. 
s. 1249f., 1413f.).25 Det hjalp imidlertid kun lidt, og 
senere opnåede man supplerende bevillinger gennem 
retsbøder fra fynske domstole, lotterier og hjælp fra 
andre kirker;26 men endnu i 1800'ernes første årtier, 
og navnlig efter statsbankerotten, var kirkens øko-
nomi alt andet end gunstig. Da den hverken var i 
stand til at betale sin gæld eller 'vedligeholde sin højst 
forfaldne bygning', fremsatte en anonym derfor 1818 
forslag om, at man nedlagde sognet.27 Det skete dog 
ikke, og den længe ønskede istandsættelse gennem-
førtes herefter med midler tilvejebragt gennem en 
landsdækkende kollekt i henhold til kgl. resolution af 
3. maj 1822.28 

I hele nedgangsperioden, som først ophørte efter 
junigrundloven, medgik alt, hvad der kunne skrabes 
sammen, til bygningens nødtørftige vedligeholdelse. 
Til inventaret kunne der ikke blive noget tilovers. 
Dog kom der milde gaver fra kongen, stiftamtman-
den og flere private til alterdug, kalk mv. (s. 1344, 
1349 og 1358), men ikke til de mere tarvelige ting. Da 
sognepræsten i 1707 blev syg under prædikenen, til-
kaldte man kapellanen til at fuldføre gudstjenesten og 
trak så messeskjorten af den døende sognepræst; for 
kirken ejede kun den samme, som kapellanen derfor 
skulle have på.29 

I 17- og 1800'erne fungerede kirken som garnisons-
kirke for de indkvarterede soldater, der hovedsagelig 
var tysktalende. Tilladelse til at holde tysk gudstjene-
ste i en af byens kirker var allerede givet 1700, og fra 
1707 besluttedes det at holde den i S. Hans, der fra 
1722 officielt blev garnisonskirke med ugentlige ty-
ske gudstjenester.30 Efterhånden blev de også søgt af 
en del indvandrede tyske håndværkere.31 Mod slut-
ningen af 1700'erne var de fleste soldater danskta-

lende, hvorfor de tyske gudstjenester begrænsedes til 
to gange årligt for snart helt at bortfalde. Endnu ved 
genindvielsen af kirken efter hovedrestaureringen 
1877-80 nævnes kirken som garnisonskirke, da den 
femte bataljon overdrog kirken sine alterkar, der hid-
til havde været brugt i felten (s. 1358).32 

Møntfund. Thomas Bircherod beretter, at han 1690 
fandt over 10 mønter i kirkens †fattigblok (s. 1386). 
Han skønnede, at de var fundet i sognet og herefter 
lagt i blokken på grund af deres ringe metalværdi.33 

Kun to af fundets mønter, fra Erik Plovpennings tid 
(1241-50), synes i dag bevaret. 

Sagn. Ifølge traditionen var alle overdommere i Dan-
mark bange for Vor Frelsers kirke i København, 
mens alle underdommere på Fyn frygtede S. Hans 
kirke i Odense. Sagnet er vel opstået på bagrund af 
beslutningen om at lade retsbøder tilfalde S. Hans i 
lighed med praksis i hovedstaden.34 Da området ved 
S. Hans var meget sumpet, fortaltes det, at ligene på 
kirkegården druknede (jfr. s. 1242). En spådom sagde 
desuden, at kirken engang skulle synke i vandet.35 

M I D D E L A L D E R L I G E ALTRE O G 
KAPELLER 

Indledning. Det må tages for givet, at johanniternes 
klosterkirke i Odense har haft flere altre og kapeller, 
end der kan udledes af de kendte kilder. Vigtigst i 
denne forbindelse er det engang så righoldige klo-
sterarkiv, hvis brevsamling registreredes, dels 1558 af 
kancellisekretær Lave Brockenhus (bl.a. ud fra en 
ældre, nu tabt fortegnelse fra o. 1539), dels 1811 af 
Odenseantikvaren L. S. Vedel Simonsen.36 Tabet af 
hovedparten af dette akriv, der endnu i 1800'ernes 
begyndelse for størstedelens vedkommende fandtes 
på Odense Slot,37 gør derfor disse registraturer til en 
hovedkilde mht. viden om private donationer til klo-
sterkirken, ikke blot i forbindelse med oprettelsen af 
altre og kapeller, men også mht. stiftelser af vikarier 
til aflønning af alterpræsterne og af privatmesser, ce-
lebreret ved de pågældende altre. Kun en mindre del 
af dokumenterne nævner imidlertid konkret mål eller 
genstand (alter eller kapel) for gaven eller for vikariet. 
Det gælder f. eks det vikarie, som før 1416 indstifte-
des af Johan Olufsen Bjørn til Lykkesholm, jfr. dog 
ndf. (S. Hans' alter).38 

Supplerende viden giver betænkningen af 1541 om 
udnyttelsen af ældre, hjemløst alter- og vikariegods 
til aflønning af byens præster, kapellaner og skoleper-
sonale39 og endelig prior Chr. Povlsens statusopgø-
relse o. 1560 vedr. samme sag (jfr. også s. 87, 1015).40 

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at førstnævnte 
liste kun anfører et enkelt alter i kirken (S. Anne alter) 
til aflønning af sognets kapellan. De øvrige indtægter 
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Fig. 3. Gravsten nr. 3, o. 1486, over rigsråd Claus 
Rønnow (†1486) og hustru, Christina Henriksdatter 
Gyldenstjerne (†før 1454) (s. 1434). Efter Bircherod, 
Monumenta. - Tombstone no. 3, c. 1486, for Counsellor of 
State Claus Rønnow and his wife. 

til kirkens personale måtte tilsyneladende hentes fra 
altre og vikarier, knyttet til andre af byens kirker (†S. 
Albani, Vor Frue, S. Knud), måske bl.a. »forty tyll 
den Sogen ær ingen bønder som tyll the andre«.41 

Kredsen af stiftere ved S. Hans har således over-
vejende haft et aristokratisk præg, og lavs- eller gil-
desaltre for byens håndværkere eller andre grupper 
blandt byens befolkning fandtes muligvis slet ikke 
her som ved de førnævnte kirker (jfr. s. 89, 90, 1015 
og 1224).42 

Konfiskationen af stiftergodset efter reformationen 
turde allerede o. 1560 have været vidt fremskredet 
ved S. Hans, siden Chr. Povlsen kun kan opregne to 
eksempler (vikariegodset ved Helligtrekongers alter 
og de Gyldenstjerners alter), alt endda forlængst 
hjemtaget af de respektive arvinger på dette tids-
punkt.43 

Mht. placeringen af de enkelte altre og kapeller er 
kilderne som oftest yderst summariske, og en for-
søgsvis rekonstruktion af disses lokalisering i kirken 
støtter sig derfor til Jens og Jacob Bircherods grav-
minderegistrant fra o. 1680 (Bircherod, Monumenta; 
om det topografiske system heri, jfr. s. 1409).44 

S. Andreas' alter. 1433 skænkede rigsråd Bjørn 
Olufsen Bjørn alt sit gods i Torpe (Lumby sogn, 
Lunde hrd.) til klosteret til gengæld for evige sjæle-
messer for dronning Margrete, ham selv, hans hu-
struer (Sophie og Elsebe Henningsdatter Kabel, jfr. 
gravsten nr. 1 og †gravsten nr. 3), børn og forældre 
efter en fast ugentlig plan, idet alle messer holdtes ved 
S. Andreas' alter i det kapel, han selv havde ladet 
bygge.45 Som et supplement til disse indtægter sik-
rede et paveligt brev fra 1437 aflad til dem, der på 
bestemte dage besøgte alteret og således ofrede her-
til.46 

At dømme efter dobbeltgravstenen (nr. 1) over 
Bjørn Olufsens enke, Elsebe Kabel, og hendes 2. æg-
temand, Gert Bryske, kan alteret og dermed kapellet 
have været placeret ved korsskæringen eller snarere i 
søndre korsarm, jfr. ndf. Dersom Bjørn Olufsens ka-
pel lader sig identificere med sidstnævnte, ville al-
terudbygningen på korsarmens østside (jfr. fig. 34) 
have været en naturlig ramme om kapellets hoved-
alter. 

S. Anne alter. 1471 skænkede Odenseborgeren Jes 
Jepsen en gård ved den yderste Nørreport til alteret 'i 
det søndre kapel af S. Hans kirke'; gavebrevet blev 
1487 stadfæstet af kong Hans.47 Muligvis har det 
S. Annegilde i sognet, som nævnes 1532, været til-
knyttet alteret.48 Efter reformationen fik den nye sko-
lemester tildelt en del af den rente, der lå til dette 
alter.49 Alterets placering kan have været enten i søn-
dre korsarm (muligvis Bjørn Olufsen Bjørns kapel, 
jfr. ndf.) eller i dobbeltkapellet vest herfor (antagelig 
Claus Rønnows kapel). 

Bernike Skinkels kapel. Opført før 1427. Dette år 
skænkede hans enke, Katrine Kistesdatter (Karen 
Jensdatter Kiste) og søn, Ditlev Skinkel, en række 
gårde i forskellige fynske sogne til oprettelse af et 
vikarie (»fekkeri«) i kirken med forpligtelse til en 
daglig sungen messe ved Helligkorsalteret i Bernike 
Skinkels kapel (»hær Bærnics kappel«).50 Kapellets 
bygherre kan enten være Bernike Skinkel selv, der 
døde 1418, eller enken. At dømme efter parrets 
†gravsten (nr. 2) kan placeringen af kapellet og alteret 
(se ndf.) have været enten i korsskæringen (midtski-
bets 1. fag) eller i nordre korsarm. 

Bjørn Olufsen Bjørns kapel. Opført før 1433. Som 
ovf. nævnt indstiftedes dette år sjælemesser af Bjørn 
Olufsen Bjørn ved S. Andreas' alter i 'mit kapel, som 
jeg lod bygge'.45 Om placeringen, jfr. s. 1278. Som 
omtalt s. 1338 (†kalkmalerier) fandtes Bjørnvåbenet 
under hovedrestaureringen 1877-80 malet på væggen 
eller hvælvet i 'sideskibene' (fig. 116), dvs. sandsynlig-
vis i det tidligere privatkapel. Placeringen af dette har 
ligesom alteret antagelig været i søndre korsarm.51 

Claus Rønnows kapel. Opført før 1464. Ifølge et 
ikke-bevaret aktstykke, sekundært overleveret gen-
nem yngre afskrifter, lod rigsmarsk Claus Rønnow 
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Fig. 4. Ydre, set fra sydvest. Hude fot. 1900. - Exterior, seen from the south-west. 

1464 indstifte en sjælemesse for sine forældre, sine tre 
hustruer, Christina (Gyldenstjerne), Birgitta (Chris-
tiernsdatter Vasa) og Mette (Berthelsdatter) samt sine 
børn (levende såvel som døde) (samt vel for sig selv) 
- efter at have opført et dobbeltkapel i Odense (»ex-
structo Othoniæ sacello duplici«).52 Aktstykkets tekst 
er behæftet med fortolkningsproblemer, både mht. 
dateringen53 og omtalen af »et dobbeltkapel i 
Odense«. Tilstedeværelsen i kirken af rigsmarskens 
vældige gravsten (nr. 3), bekostet af sønnen, biskop 
Carl Rønnow, for faderen og moderen (Claus Røn-
nows første hustru) turde udelukke, at kapellet kunne 
have ligget ved en anden af byens kirker. Placeringen 
af gravstenen - som dokumenteret siden 1600'erne - i 
søndre sideskibs vestende taler ydermere for, at dob-
beltkapellet kunne være identisk med de to vestligste 
fag af søndre sideskib, opført før 1464 og måske al-
lerede i forbindelse med Christina Gyldenstjernes 
død (før 1454). 

S. Dorotheas alter. 1462 skænkede Elsebe Kabel, 
enke efter Gert Bryske, en gård og en grund »sønden 
næst for« kirkegården til en evig, daglig sjælemesse 
for familie og slægt foran dette alter efter en nøje 
fastlagt plan, der yderligere skulle udbygges ved hen-
des egen begravelse og de fremtidige årtider i den 

forbindelse (jfr. også s. 1410).54 Til denne donation 
føjedes tre gårde i Avnslev, Dalby og Hindsholm." 
Alteret kan enten have været placeret i Bjørn Olufsen 
Bjørns kapel eller på et andet sted i kirken. I den 
forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at Elsebe Ka-
bel foruden dobbeltmonumentet over sig og gemalen 
Gert Bryske (†1441, nr. 1) efterlod sig endnu en sten, 
alene over sig selv (†gravsten nr. 3), antagelig udført 
en snes år efter den første. Dette kunne tolkes således, 
at førstnævnte havde en plads i Bjørn Olufsen Bjørns 
kapel, vel nær hovedalteret (S. Andreas' alter), mens 
den sidste havde en anden placering ved det af hende 
særligt begunstigede alter. 

De Gyldenstjerners alter (Alle Sjæles alter?). Omtalt 
o. 1560 af S. Knuds klosters prior, Chr. Povlsen, un-
der opregningen af vikarier ved kirken. Altergodset 
var på dette tidspunkt blevet konfiskeret af 'de Gyl-
denstierner'.40 Alteret har sandsynligvis været an-
bragt i Gyldenstjernernes kapel i nordre sideskib (jfr. 
ndf.) og været smykket med en tavle, bekostet 1489 
af Hilleborg Skinkel (g.m. Knud Henriksen Gylden-
stjerne) »tho lobe und eren godhes und her Knud 
Henricksens seele og alle christen seele« (jfr. s. 
1358).56 I givet fald kunne alteret have været viet til 
Gud Fader og samtidig båret betegnelsen »alle kristne 
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Fig. 5. Gravsten nr. 8, o. 1521, over Anna Knuds-
datter Gyldenstjerne (†1521) (s. 1440). Efter Birche-
rod, Monumenta. - Tombstone no. 8, c. 1521, for Anna 
Gyldenstjerne (†1521). 

sjæles alter«, svarende bl.a. til det af enkedronning 
Dorothea 1487 stiftede alter af dette navn i Helligtre-
kongers kapel ved Roskilde domkirke (DK KbhAmt 
1633).57 I Mogens Billes testamente 1537 betingede 
han sig at blive begravet foran det alter, som hans 
moder, Anna Gyldenstjerne, havde stiftet.58 Der ken-
des ingen altre, specielt stiftet af denne, og det om-
talte alter kan derfor være identisk med de Gylden-
stjerners alter, formentlig stiftet af Mogens Billes 
morfar, Knud Henriksen Gyldenstjerne eller af en-
ken, Hilleborg Skinkel. 

Gyldenstjernernes kapel. En skjoldblænding med 
Gyldenstjernernes syvtakkede stjerne, der før kirkens 
hovedrestaurering 1877-80 smykkede nordfacadens 
nordvestligste fag (fig. 38), henviser utvivlsomt til 
Gyldenstjernernes privatkapel, som efter alt at 
dømme har haft form som et dobbeltkapel, svarende 
til det søndre kapel (her identificeret med Claus Røn-
nows kapel), jfr. s. 1224. Eksistensen af et kapel for 
denne mægtige og indflydelsesrige familie bekræftes 
af Jørgen Emmiksen Kaas' omtale 1606,56 der yderli-
gere nævner dettes udsmykning med altertavle (jfr. 
ovf. og s. 1358), gravsten for hhv. Knud Henriksen 
Gyldenstjerne og Hilleborg Skinkel (nr. 3), Peder 

Bille (†nr. 5) og Knud Gøye (†nr. 7) samt mindetavle 
og gravskjold for sidstnævnte (†epitafium nr. 1 og s. 
1502). Også andre blandt familiens yngre medlem-
mer havde gravsten i denne del af kirken (jfr. grav-
sten nr. 7, 8, 12). Som nævnt s. 1338 og 1381 fandtes 
Gyldenstjernernes våben yderligere på glasvinduer 
og stolestader i kirken, vel netop i deres privatkapel 
(jfr. fig. 115). Uden at kapellet nævnes direkte, er det 
nærliggende at sætte dettes stiftelse i forbindelse med 
et gavebrev til klosteret fra Knud Henriksen Gylden-
stjerne, stadfæstet 1467 af enken, Hilleborg Skinkel.59 

S. Hans' alter. Klosterets brevregistratur omtaler en 
godsdonation til »sancti Hannsis altere«, bevidnet af 
fire breve fra fru Ermegard (Clausdatter Krumpen, 
†efter 1497), der var g.m. Johan Frille (†efter 1467) til 
Uggerslevgård, en brorsøn til Eggert Frille, jfr. ndf.60 

Alteret kan være identisk med højalteret, S.Johannes 
evangelists alter (jfr. ndf.) eller med et særskilt alter, 
der i lighed med højalteret var viet Johannes Døbe-
ren. 

Helligkorsalter. Omtalt 1427 i forbindelse med op-
rettelse af et vikarie og en messetjeneste af Karen 
Jensdatter Kiste og hendes søn, Ditlev Skinkel, i Ber-
nike Skinkels kapel, betegnet efter ovennævntes af-
døde gemal og far (jfr. ovf.).61 Vikariet overdroges 
klosterets forstander, Jep Andersen, og brødrene. At 
dømme efter Bernike Skinkels og Karen Kistes for-
svundne gravsten (†nr. 2) kan placeringen af alteret 
have været nær korsskæringen, dvs. umiddelbart vest 
for koret, svarende til praksis for middelalderens Hel-
ligkors- eller lægmandsaltre, jfr. s. 88. Selve kapellet 
har dog antagelig været i nordre korsarm. jfr. ovf. 

Helligtrekongers alter. Nævnt 1560 af prior Chr. 
Povlsen. Altergodset blev efter reformationen taget 
tilbage af Ebbe Munk (†1560) og arvingerne efter Ei-
ler Eriksen Bølle (†1534) til Nakkebølle.40 

Højalteret. Antagelig viet Jomfru Maria, ærkeeng-
len Mikael og Johannes Døberen at dømme efter be-
skrivelsen af klosterkirkens forsvundne senmiddela-
derlige højaltertavle (s. 1355). 

S. Johannes evangelists alter. 1413 skænkede Mathies 
Jensen 'af Odense' fem marker ved Snestrup til dette 
alter.62 

S. Salvators alter. 1472 skænkede Anne Nielsdatter, 
enke efter Tyge Lunge, gods på Lolland til 'S. Salva-
toris alter'.63 Giveren kan være identisk med Anna 
Nielsdatter Kabel, hvis gravsten (nr. 4) o. 1680 fand-
tes i nordre sideskib, fra begyndelsen af 1700'erne 
dog registreret i midtskibets østligste fag. Dersom 
identiteten er den samme, kan alteret ligesom stenen 
have været i nordre sideskib, dvs. i Gyldenstjernernes 
kapel64 eller i nordre korsarm, dvs. i Bernike Skinkels 
kapel. Udelukkes kan det heller ikke, at dette alter har 
været identisk med det ovennævnte Helligkorsalter. 

Vor Frue alter. 1468 skænkede Eggert Frille en gård i 
Trøstrup i forbindelse med indstiftelse af en messe 
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Fig. 6. Nordre sideskib, set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - North side aisle to the east. 

ved Vor Frue alter. Således skulle der fra pinse til 
advent under Vor Frue messe fremføres sekvensen 
»Ave præclara maris stella« i vekselsang mellem kir-
kens kor og to peblinge, stående eller knælende foran 
det førnævnte alter, iført messeskjorte og forsynet 

med to lys.65 Eggert Frilles og hustruen, Anna Ivers-
datter Juls gravsten (†nr. 4) fandtes formentlig i ko-
ret, hvor det ovennævnte alter kan have været pla-
ceret; muligvis var det endog identisk med højalteret 
(jfr. ovf.). 
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Fig. 7. Nørregadekvarteret med S. Hans kirke og Odense Slot. Udsnit af Odense Kommunes tekniske kort 
1999. 1:1500. - The Nørregade quarter with St. Hans' church and Odense Castle. Detail of the municipality's technical 
map 1999. 

KIRKENS OMGIVELSER 
N O T E R s. 1510 

Kirken ligger i den nordre udkant af den histori-
ske bykerne med koret grænsende op til vestsi-
den af Nørregade. Syd for kirken er anlagt en 
parkeringsplads, fra hvilken der er kørevej gen-
nem den løngang, som forbinder kirken med 
det vest for liggende Odense Slot, nu ramme 
om Fyns statsamt og kommunens tekniske for-

valtning. Nord for løngangen fører vejen videre 
mod øst til Nørregade hen over S. Hans Plads, 
der er anlagt som et parklignende område på 
resterne af den gamle kirkegård. Pladsen be-
grænses i nord af en række ejendomme (menig-
hedshus og skole) i forlængelse af den gamle 
præstegård ud til Nørregade og åbner sig i vest 
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Fig. 8. Nørregadekvarteret med S. Hans kirke og Odense Slot, set fra syd. HJ fot. 1999. - The Nørregade quarter 
with St. Hans' Church and Odense Castle seen from the south. 

til Kongens Have, anlagt som afløser for slottets 
indhegnede have. 

D E M I D D E L A L D E R L I G E O M G I V E L S E R 

Kirken er opført på fladt terræn ved vestsiden af 
Nørregade, som er byens gamle udfaldsvej mod 
Næsbyhoved Sø og fjorden. Stedet ligger uden 
for Odenses ældste nordlige afgrænsning, der 
fulgte byens bæk, Rosenbækken, i et buet forløb 
nord om de to tiggermunkeklostre - gråbrødre-
nes og sortebrødrenes.66 

Da vor viden om forgængeren for den nu stå-
ende kirke er meget begrænset, kan man ikke 
herigennem sige noget sikkert om baggrunden 
og tidspunktet for oprettelsen af en kirke på 
dette sted. Det er med udgangspunkt i kirkens 
værnehelgen, S. Mikael, blevet foreslået, at kir-
ken kunne være opført som dåbskirke allerede i 
den tidlige kristne tid.67 

Denne teori har imidlertid ikke vundet tilslut-
ning, og den mest almindelige opfattelse er nu, 
at kirken er opført i sammenhæng med en ud-
videlse af byen, muligvis efter 1200, langs Nør-
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Fig. 9. Nørregadekvarteret med S. Hans kirke og kloster. Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans 
Hogenberg, Civitates orbis terrarum V, Køln 1597, jfr. s.79, fig. 8. Signaturforklaring: a. S. Hans Kloster, hvor nu 
- efter at brødrene har forladt det - kongsgården er (Coenobiu(m) D(ominus) Joannis, vbi nunc defunctis fatribus curia 
regia). De hovedsagelig latinske navne er: Den skrå gade - Windegade (Platea obliqua), Nørregade eller Konge-
gade (Via Borealis sen regia), Nørreport (Porta Borealis) og Skulkenborg-kvarteret (Vicus Skulkenborch). - The 
Nørregade quarter with S. Hans Church and Monastery. Detail of map of Odense 1593 in Georg Braun and Frans 
Hogenberg: 'Civitates orbis terrarvm', V, Cologne 1597, cf. p. 79, fig. 8. Key: a. The Monastery af S. Hans, now the 
royal seat after the hospitaller's departure. The street names are mostly in Latin: The oblique street - Windegade (Platea 
obliqua), Nørregade or the King's Street (Via Borealis seu regia), the North Gate (Porta Borealis) and the Skulkenborg 
quarter (Vicus Skulkenborch). 

regade og uden for den ældste afgrænsning.66 

Nyere arkæologiske undersøgelser i området 
omkring kirken har ikke vist spor efter bybe-
byggelse forud for kirkegården, og de ældste 
fund stammer fra o. 1200.68 

Efter johanniternes overtagelse af kirken, som 
tidligst synes sket kort efter 1295, oplevede kir-
ken og det omgivende kvarter en vækst, der for 
alvor tog fart i 1400'erne og medførte, at byens 
vold blev rykket nordpå (se ndf.). En medvir-
kende faktor hertil kan have været opførelsen af 

borgen på Næsbyhoved, som muligvis skyldes 
Erik Menved. 

Klosteret. Det vides ikke, hvor ordensbrødre-
nes boliger og stalde har ligget i den første tid. 
Da institutionen 1329 omtales som 'den hellige 
Johannes' hus (s. 1221), har de utvivlsomt haft 
flere huse på arealet nær den gamle sognekirke. 
Den nuværende præstegård, som i middelalde-
ren var klosterets hospital, er et eksempel herpå, 
selvom den stående bygning næppe rummer 
levn fra 1300'erne (s. 1231). På kirkegården syd 
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for kirken er der ikke fundet tegn på bebyg-
gelse, og alt tyder derfor på, at man tidligt har 
udvalgt pladsen vest for kirken til det egentlige 
kloster, hvis mure fortsat står indkapslet i det 
nuværende slot. Den usædvanlige placering, 
som kan skyldes vanskeligheder med at er-
hverve frie grundarealer umiddelbart ud til 
Nørregade, havde også den fordel, at man ved 
at anlægge klosteret i vest fik lettere adgang til 
de græsningarealer på Odense Hede, hvortil 
man allerede 1280 havde opnået brugsret, hvil-
ket 1410 ønskedes bekræftet hos Magistraten.69 

Det kloster, som omtales 1402, kan da meget 
vel være identisk med et eller flere af de huse, 
der sammenstillet til et uregelmæssigt trefløjet 
anlæg indgår i den sydlige del af det nuværende 
slot. Af disse huse, som har været i to stokværk, 
var det søndre ældst og med kælder, mens de to 
øvrige fløje var sekundære i forhold hertil.70 Ved 
en arkæologisk undersøgelse 1992 langs østflø-
jens nordre del mod S. Hans Plads fandtes levn 
af munkestensmure, der skønnedes at stamme 
fra en †udbygning på klosterets østfløj eller en 
forsvunden †nordfløj i det uregelmæssige an-
læg.71 

Klosterets østfløj er sat i forbindelse med kir-
ken ved den endnu bevarede løngang (s. 1314f.), 
hvis formål har været dels at forbinde klosterets 
overetage med vestforlængelsens pulpitur, dels 
at tjene som porthus ind til klosterområdet. 
Løngangen var i hvert fald en realitet, da man 
forhøjede kirkens vestforlængelse ved den store 
ombygning i 1460'erne, men eksisterede mulig-
vis allerede, da vestforlængelsen opførtes hen 
imod 1400. 

Som antydet ovenfor er den nye bydel om-
kring Nørregade og klosteret på et tidspunkt 
blevet inddraget i byen og skærmet af en vold-
grav. I denne forbindelse er der etableret en side-
arm af byens bæk, som har indrammet kvar-
teret, ligesom en ny ydre Nørreport opførtes, 
hvor Nørregade skar den ydre byvold - en situ-
ation, som er illustreret på Braunius' kort fra 
1593 (fig. 9).66 At dette var en kendsgerning før 
midten af 1400'erne og formentlig allerede væ-
sentligt tidligere, fremgår af, at klosteret 1443 
skaffede sig bytingsvidner på, at 'det stræde, 

som går østen for S. Hans kloster fra kirkegår-
den mod nord til byens voldgrav (»Byssens 
Gravol«), hører klosteret og ikke byen til' (se 
ndf.).72 

Hvad angår situationen nord for kirken sav-
nes arkæologisk viden om eventuelle forsvund-
ne bygninger på det tidligere kirkegårdsareal. 
Den †skole, som nævnes 1447,73 kan have været 
integreret i klosterbygningerne vest for kirken, 
men kan lige så vel have udgjort en selvstændig 
bygning, og da snarest nord for kirken. De 
degne (d. e. store elever) fra S. Hans' skole, som 
sang i klosterkirken og nævnes ved flere lejlig-
heder,74 har da haft let adgang til lektoriet fra 
den udvendige †opgang på korets nordside (s. 
1311 m. fig. 91 og 1312f.). 

Hospitalet. Vi er bedre informeret om de huse, 
der allerede i middelalderen dannede en randbe-
byggelse ved kirkegårdens nordside. Det gælder 
først og fremmest de levn af klosterets hospital, 
der indgår i den nuværende præstegård.75 

Det er muligt, at det 1340 omtalte hospital (s. 

Fig. 10. S. Hans præstegård. Østgavl mod Nørregade 
(s. 1233). HJ fot. 1997. - St. Hans' rectory. The east 
gable fronting on Nørregade. 
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Fig. 11. S. Hans præstegård (s. 1231f., 1237f.). Plan og sydfacade. 1:200. Målt og tegnet af Jørgen Stærmose 1941. 
Efter Hermansen. - St. Hans' rectory. Ground-plan and south facade. 

1221) har ligget på samme plads som det sen-
middelalderlige hospital, der 1541 overdroges til 
den nye evangeliske præst som embedsbolig (se 
ndf.). Det er i hvert fald sikkert, at det hospital 
med kapel og sygestue, som dronning Christine 
betænkte ved flere lejligheder, i 1505 og de føl-
gende år, indgår i den nuværende præstegård.76 

Benævnelserne skifter, alt efter modtagerne: I 
1505 tales om »sywghwset till sancti Hanss« og 
senere om »helligegesthwss i Othense paa Sancti 
Hans kirckegaardt«. 1507 gav hun offerpenge 

til »then capell paa Sancti Hanss kirckegaardt«, 
som muligvis var indviet til S. Hieronymus.14 

Året efter gav den gavmilde dronning atter ga-
ver til »sancti Hanss capelle ... till thee sywge 
folck, ther ine ligge«. 

Det fremgår således, at sygestue og kapel har 
været nært forbundet, hvilket bekræftes ved 
overdragelsesforretningen 1541.77 Der tales heri 
om et muret hus mod kirkegården, sygehus og 
kapel mod gaden foruden porthus, stalde, gård 
med boder og en abildgård; en yderligere del af 
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Fig. 12. S. Hans præstegård (s. 1231f., 1237f.) Østgavl mod Nørregade. 1:200. Målt og tegnet af Jørgen Hvene-
gaard Lassen 1941. Efter Hermansen. - St. Hans' rectory. East gable fronting on Nørregade. 

komplekset, som dog skulle holdes adskilt fra 
præstens ejendom, var et langt hus ud til strædet 
med boder for hospitalets lemmer. 

Dele af det middelalderlige stenhus er som 
nævnt bevaret i den nuværende præstegård, der 
er stærkt ændret ved senere ombygninger (se 
ndf.). Huset, som har gavl mod Nørregade (fig. 
10), måler ca. 17x7,8 m, og er for den middelal-
derlige dels vedkommende opført af røde mun-
kesten i munkeskifte, suppleret med spredte 
granitkvadre i murenes nedre del. 

Huset har oprindelig kun været i ét stokværk, 
og murkronen markeres endnu udvendig i nord 
ved et savskifte. Sydsiden mod kirken (fig. 
11,19) er næsten helt ommuret, men endnu kon-
stateres omtrent midt i muren ansats til den op-
rindelige, fladbuede indgangsdør. Gavlen mod 
Nørregade har derimod bevaret flere detaljer, 
bl.a. et stort fladbuet vindue, der står som en 
udvendig blænding; endvidere over et dobbelt 
savskifte i gavlfoden levn af taggavlens øvre ud-
smykning i skikkelse af tre spidsbuede højblæn-
dinger, af hvilke den midterste flankeres af to 
små cirkelblændinger. 

Registreringen 1541 godtgør, at kapellet med 
den tilhørende sygestue har været indrettet bag 
gavlen med det store vindue; men i øvrigt er der 

aldrig foretaget egentlige bygningsarkæologiske 
undersøgelser i dette vort eneste bevarede jo -
hanniterhospital, som almindeligvis anses for at 
være opført o. 1450. Ud over stenhuset omfat-
tede hospitalet, som det fremgår af overdragel-
sesdokumentet 1541, en række tilhørende byg-
ninger omkring et lukket gårdsrum og har såle-
des udgjort et ganske mangesidigt bygnings-
kompleks. 

Hvor længe de øvrige 1541 omtalte økonomi-
bygninger og boder levede videre er uvist, men 
der kan ikke være tvivl om, at der allerede i 
middelalderen var bygget en række huse i for-
længelse af hospitalets vestgavl - en situation, 
som er fastholdt lige siden. Således var der 1546 
mindst tre huse på række (jfr. fig. 9), idet kon-
gen den 29. nov. dette år gav Erik Podebusk 
livsbrev på en af klosterets gårde, liggende 'nor-
den på kirkegården mellem Knud Andersens 
gård og hr. Lauritz' (d.e. præsteboligen)'.78 Ved 
en arkæologisk undersøgelse forud for opførel-
sen af menighedshuset 1996-97 mellem præste-
gården og den vest herfor liggende skole kon-
stateredes bl.a. levn af et †bindingsværkshus, 
som dateredes til midten af 1400'erne eller år-
hundredets anden halvdel.79 

Adgangsvejene til kirke og kloster. Den omstæn-
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dighed, at klosteret blev lagt vest for kirken, har 
gjort det nødvendigt, at man etablerede forbin-
delsesveje hen over kirkegården, ikke blot til 
kirkens søndre og nordre døre, men tillige vi-
dere vestpå til klosterbygningerne. Disse veje 
omtales i det ældste kildemateriale som stræder, 
hvis nærmere lokalisering er omdiskuteret.80 

Det gælder også ovennævnte stræde (s. 1231), 
hvortil klostreret 1443 hævdede sin ejendoms-
ret. Det synes rimeligt at identificere det med 
den vej, der fra Nørregade passerede hen over 
kirkegårdens søndre del og videre nordpå mel-
lem klosteret og kirken indtil byvolden.81 En 
adgangsvej til klosteret ad denne rute harmo-
nerer med eksistensen af en indgangsportal i øst-
fløjen - en adgang, der opretholdtes efter om-
dannelsen til kongebolig 1575 (jfr. fig. 9). Den 
forklarer også bestræbelserne på, ved middelal-
derens udgang, at omdanne kirkens sydside til 
en prægtig skuefacade (jfr. s. 1305f.). 

Endvidere fandtes formentlig allerede i mid-
delalderen et stræde nord for hospitalskomplek-
set fra Nørregade og vestpå mod klosterets øko-
nomibygninger og haver. Her tænkes på det 
stræde, som efter middelalderen kaldtes Nyen-
stad og i 1541 omtales som »stredet nør fran ga-
den, som de mange smoo boer er wdtij«82 og 
således bl.a. var adgangsvej til den lange længe 
med små lejligheder, som Gråbrødre Hospital 
beholdt efter 1541. Det er muligt, at det er 
samme stræde, der o. 1443 kaldtes »et Strede, 
som ligger fraa closthers bagportt och tiill adel-
gadenn«, dvs. formentlig Nørregade.72 Det er 
dog også muligt, at der på kirkegårdens nordre 
del syd for hospitalet og de i forlængelse hermed 
liggende bygninger har været etableret en vej, 
således som det senere blev tilfældet, og at oven-
nævnte betegnelse refererer hertil.83. 

Adelsgårdene. Klosterarkivet omfattede et be-
tydeligt antal skøder på ejendomme, som brød-

Fig. 13. S. Hans kirkes omgivelser 1861. Udsnit af bykort til Trap. 1:4000. Signaturforklaring: e. S. Hans kirke. f. 
Odense Slot. kk. Præstebolig. - Surroundings of St. Hans' Church in 1861. Detail of map of Odense in Trap. Key: e. 
St.Hans' Church. f. Odense Castle. kk. Rectory. 



OMGIVELSERNE EFTER REFORMATIONEN 1235 

rene havde erhvervet sig, fortrinsvis som beta-
ling for sjælemesser. Adskillige af disse besid-
delser var opført af adelsfamilier og fandtes i 
klosterets umiddelbare nærhed langs Nørre-
gade. Herigennem tegner der sig et interessant 
socialhistorisk perspektiv, idet et stort antal af 
ejerne tilhørte de samme familier, som lod sig 
begrave i klosterkirken og formentlig bl.a. har 
valgt at bygge her, for at enker og andre efter-
kommere kunne nyde godt af johanniternes sy-
gepleje og alderdomsforsorg i en art 'beskyttede 
boliger' uden direkte at indgive sig som alumner 
i hospitalet og nyde fri kost, klædning osv. af 
klosteret.84 

Størst interesse knytter der sig i denne for-
bindelse til den personkreds, som bidrog til kir-
kens vækst ved opførelse af kapeller og stiftelse 
af altre (s. 1224, 1226). Det gælder lensmanden 
på Næsbyhoved, Bjørn Olufsen Bjørn, der 1433 
ejede hovedparten af en gård 'sønden for S. Mi-
chels kirkegård', som senere kom til Gert Bry-
ske og i 1462 af begges enke, Elsebe Hennings-
datter Kabel, testamenteredes til kirken sammen 
med en tilhørende have tillige med renterne af 
'det stenhus, som nu skal bygges langs ud med 
gaden'(jfr. også s. 1225).85 

Øst for 'S. Hansis kirkegård' erhvervede Hil-
leborg Skinkel, Knud Henriksen Gyldenstjernes 
enke, 1479 ved mageskifte med klosteret en 
gård, som tidligere havde været i en anden ka-
pelstifter, rigsmarsk Claus Rønnows eje og på 
reformationstiden ejedes af arvingerne efter Ka-
ren Gyldenstjerne.86. Sydøst for kirken lå en an-
den gård, som Ejler Bryske 1488 skødede til sin 
søster,87 og nordligere i Nørregade havde Eg-
gert Frille ifølge skøde af 1450 en gård 'sønden 
næst det stræde, som går op til Skulkenborg i S. 
Michels sogn'.88 

Hovedparten af disse gårde har utvivlsomt 
været opført af bindingsværk, ligesom den 
gård, lensmanden Ejler Rønnow 1547 lod op-
føre i Nørregade 62 (nu overført til Møntergår-
den);89 men de er alle forsvundet og end ikke 
påvist arkæologisk.90 Kun præstegården (det 
tidligere hospital) vidner nu om gadens middel-
alderlige bebyggelse. 

Fig. 14. S. Hans kirkes omgivelser. Udsnit af kort 
over Odense by med omliggende jorder 1717, jfr. s. 
71, fig. 5. Landsarkivet for Fyn. - Surroundings of St. 
Hans' Church. Detail of map of Odense and adjacent coun-
tryside 1717, cf. p. 71, fig. 5. 

O M G I V E L S E R N E E F T E R 
R E F O R M A T I O N E N 

Klosteret som lensmandsresidens og kongebolig. Med 
reformationen blev klosteret krongods, forval-
tet af lensmanden, der som nævnt allerede i 
middelalderen havde stået i et særligt forhold til 
denne institution. Klosteret vest for kirken blev 
nu sæde for lensmanden og kongen, når denne 
besøgte byen.91 Præsterne fik øjensynligt lov til 
at blive boende, så længe de levede og havde 
deres udkomme af lenets indtægter, mod bl.a. at 
registrere klosterets arkiv og kostbarheder (s. 
1223, 1343).92 

1560 besluttede den nye konge, Frederik II, 
imidlertid at indrette bispegården (senere Det 
adelige Jomfrukloster) til kongsgård og satte 
straks et større byggeri i gang.93 1575 skiftede 
kongen pludselig sind: 28. juli skrev han til lens-
manden, Erik Rosenkrantz, at han efter at have 
beset S. Hans kloster fandt, at det var bedre at 
bo i end bispegården. De nye stalde og gamle 
huse samt det nye hus på bispegården skulle der-
for nedtages og genopsættes ved klosteret, der 
dog ikke måtte sættes mere end nødtørftigt i 
stand.17 Ombygningen blev imidlertid ganske 
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Fig. 15. Havefacade af Odense Slot med S. Hans kirkes tårn. Efter Lauritz de Thurah, Den Danske Vitruvius, 
Kbh. 1749. - Garden facade of Odense Castle with the tower of St. Hans' church. After Lauritz de Thura, Den Danske 
Vitruvius, Cpgn. 1749. 

omfattende: Hovedbygningen forhøjedes, der 
indsattes nye kurvehanksbuede vinduer, og i 
gården byggedes to polygonale trappetårne; 
lensregnskaberne nævner desuden en ny mølle, 
et nyt stenhus og kongens stald.94 

Klosterets modernisering indebar også en af-
sondring af området vest for kirken. Kongebre-
vet af 28. juli rummede nemlig tillige en befaling 
om, at de haver, der havde været bortforlenede, 
skulle tages tilbage,95 samt at al offentlig passage 
gennem 'det stræde, der ligger bag klosteret', 
skulle forbydes. Formentlig sigtedes til det se-
nere Nyenstad, der hermed blev en blindgyde.96 

Ydermere gravedes en grøft mellem kirkegår-
den og klosteret, der tillige med en anden (på 
vestsiden) samledes i 'den ny mølledam'.94 

Den nye kongsgård fremtræder således på 
Braunius' kort fra 1593 (fig. 9) som et trefløjet 
anlæg, der åbner sig mod nord, hvor man be-
mærker en langstrakt staldbygning foruden en 

række enkeltstående huse. Nørregade kaldes 
også Kongegade, men adgangen til kongsgår-
den synes fortsat at ske via kirkegården syd for 
kirken til klosterets østfløj, hvor den omtalte 
vandfyldte grøft er antydet med en bro til ind-
gangsporten. 

S. Hans kloster eller Odensegård synes her-
efter i hovedtrækkene at have stået uændret 
frem til 1720. På kortet over Odense by fra 1717 
(fig. 14) ses det trefløjede anlæg fortsat med en 
lav skærmmur mod ladegården, der i mellem-
tiden har fået en mere regelmæssig form, således 
som det allerede gengives på Resens kort fra 
1677 (jfr. s. 67, fig. 2). Den omstændighed, at de 
kongelige gemakker i lange perioder stod ube-
boede, satte sit præg på klosteret, og 1720 ind-
gik Frederik IV kontrakt med Johan Cornelius 
Krieger om en vidtgående fornyelse, der bl.a. 
omfattede en helt ny nordfløj med kongelige ge-
makker. Arbejdet udførtes af entreprenøren 

1236 
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Fig. 16. Prospekt af Odense Slot og S. Hans kirke, set fra nord. Skitse ved Niels Ringe o. 1840. - View of Odense 
Castle and St. Hans' Church seen from the north. 

Marcantonio Pelli med deltagelse af bl.a. Carl 
Friedrich Milan, der gav udkast til en kongestol 
i kirken (s. 1391). Ud over den radikale byg-
ningsmæssige fornyelse indebar opgaven en 
fuldstændig sløjfning af økonomibygningerne 
mod nord, hvor der i stedet blev anlagt en for-
nem have med udnyttelse af den gamle mølle-
dam som bassin (jfr. fig. 15, 22). Adgangen til 
klosteret, der herefter skulle kaldes Odense Slot, 
blev forlagt til det tidligere haveareal mod syd, 
og indkørslen skete gennem det stadig bevarede 
porthus i Nørregade 36 (jfr. fig. 88). 

Slottet var i 1800'ernes første halvdel bolig for 
Christian VIII og Frederik VII (jfr. fig. 23), der 
inden de respektive tronbestigelser residerede 
her som guvernører over Fyn. I 1907 solgte sta-
ten bygningerne til Odense Kommune; de rum-
mer nu både kontorer for statsamt og kom-
mune. Haven, der i forbindelse med Christian 
VIII's tiltrædelse var omlagt i engelsk stil (jfr. 

fig. 13, 16) blev nu åbnet for publikum og 
1918-19 omarbejdet efter planer af havearkitekt 
Erik Erstad-Jørgensen. 

Nord for kirken lå som omtalt en randbebyg-
gelse, hvortil hørte det hospital, hvis hovedpart 
1541 overgik til at være bolig for den nye lu-
therske sognepræst. 

Hovedtrækkene i præstegårdens bygningshi-
storie14 er følgende: I 1630'erne underkastedes 
den efterhånden temmelig forfaldne bolig en 
gennemgribende istandsættelse, der indledtes 
med opførelse af en bindingsværksbygning 
(muligvis forhøjelse af et middelalderligt sten-
hus) vest for den egentlige præstebolig i det gamle 
hospital. Sidstnævnte blev 1636 på det nærmeste 
helt ombygget og forhøjet med et stokværk, fik 
kælder, nye vinduer mv. - en fornyelse, som 
østgavlens jernankre endnu signalerer. Ved 
brandtaksationen 1761 beskrives de to huse mod 
kirkegården, af hvilke det vestre siges at være af 

Danmarks Kirker, Odense 79 
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Fig. 17. S. Hans præstegård, set fra sydøst (s.l237f.). Ældre fot. fra før restaureringen 1892. Det kgl. Bibliotek. -
St. Hans' rectory seen from the south-east. 

bindingsværk foroven og grundmur forneden; 
endvidere var der et porthus af bindingsværk 

Fig. 18. †Organistboligen, S. Hans Plads 3, under 
nedrivning, set fra nord mod ligkapellet og kirken (s. 
1239, 1253). Herluf Lykke fot. 1937. Møntergården, 
Odense. - The †organist's house, St. Hans Plads 3 during 
demolition, seen from the north towards the mortuary and 
church. 

mod Nørregade, og yderligere økonomibyg-
ninger mod Nyenstad indrammede gårdrum-
met. Sådan stod 'den gamle vidtløftige præste-
gård' i hovedtræk (fig. 17), indtil man 1892 ned-
brød bygningen vest for stenhuset og længen 
mod Nyenstad. 1906 gennemførtes endelig den 
istandsættelse (arkitekt: Niels Jacobsen), der i 
hovedtrækkene gav præstegården dens nuvæ-
rende skikkelse: Porthuset mod Nørregade for-
svandt og erstattedes af en munkestensmur og et 
udhus på hjørnet ved Nyenstad. Selve stenhu-
sets ydermure blev afrenset for gamle pudslag 
og resterne af middelalderens gavlvindue samt 
blændingsdekorationen i taggavlen herved 
fremdraget, vinduerne fik kurvehanksbuede 
stik, og endelig blev indgangen forlagt fra sydsi-
den til nordsidens gårdrum. 

De øvrige huse ved kirkegårdens nordside 
blev ligeledes boliger for sognekirkens embeds-
mænd. Således skænkede kongen 1555 kapella-
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Fig. 19. Præstegårdens sydfacade mod den tidligere kirkegård (s. 1237f.). HJ fot. 1997. - South facade of the Rectory 
overlooking the former cemetery. 

nen en gård, som fru Else, dronningens hof-
mesterinde, indtil sin død havde beboet.97 Re-
parationen af præstegården 1636 omfattede også 
de øvrige 'residenser', dvs. kapellanens, organi-
stens og klokkerens huse.94 Til renoveringen af 
de to sidstnævnte benyttedes bl.a. 5000 mur-
sten, som hidrørte fra nedbrydningen af sakri-
stiets trappehus (s. 1312, 1320). Det fremgår i 
øvrigt af regnskaberne, at organistens hus græn-
sede op til præstegården, og at klokkeren boede 
på den anden side af organisten, mens kapella-
nens residens fulgte længst mod vest. 

1671 fandtes fortsat 'på kirkegården norden 
for kirken fire residenser' til: 1) sognepræsten, 2) 
kapellanen, 3) klokkeren og 4) organisten.98 

Kirkens fortvivlede økonomiske forhold gjorde 
det imidlertid vanskeligt at finde midler til em-
bedsboligernes vedligeholdelse, og da en del af 
kapellanens hus 1727 faldt sammen,98 søgte man 
om tilladelse til at sælge det på offentlig auktion 

og benytte indtægterne til at betale kapellanens 
husleje.99 Arrangementet viste sig imidlertid 
økonomisk byrdefuldt for kirken, og i 1745 an-
søgte man kongen og fik penge til at gener-
hverve kapellanboligen, der var blevet købt af 
rektor Thomas Aabye, som havde ladet den 
genopbygge og istandsætte.100 

Da kapellaniet nedlagdes i begyndelsen af 
1800'erne afhændedes gården til tugthusinspek-
tør Faber, der i de tilhørende huse indrettede i alt 
16 lejeboliger med adgang såvel fra kirkegården 
som fra Nyenstad (jfr. fig. 13). Gården blev ned-
revet 1891, og på arealet opførtes fra 1893 Marie 
Jørgensens Skole (arkitekt: R. Alfred Peter-
sen).101 1937 nedrev man den gamle organist-
bolig (fig. 18), men indtil 1980 stod der en lav 
længe mellem skolen og præstegårdshaven; her 
er 1996-97 opført et menighedshus med møde-
lokaler og kontor (jfr. fig. 25) for S. Hans sogn 
(arkitekt: Ebbe Lehn Petersen). 

79* 
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Fig. 20. S. Hans kirkes omgivelser 1860. Udsnit af 
bykort til Trap. 1:4000. Signaturforklaring: e. S. Hans 
kirke. f. Odense Slot. ii. Præstebolig. - Surroundings 
of St. Hans' Church in 1860. Detail of map of Odense in 
Trap. Key: e. St. Hans' Church. f. Odense Castle. ii. 
Rectory. 

Svarende til forholdene i nord begrænses kir-
kegårdens søndre del med adgangsvejen til kir-
ken og klosterets østfløj af en randbebyggelse, 
der gradvis synes vokset ud mod vest på tid-
ligere havearealer. Således viser Braunius' kort 
1593 (fig. 9) alene en række ejendomme liggende 

ud mod Nørregade og med haver på vestsiden. 
1743 tilhørte hjørneejendommen Nørregade 40 
graver Hans Friederich og bestod ved taksatio-
nen 1761 dels af et forhus i bindingsværk, dels en 
tilsvarende sidebygning ud til kirkegården. Det 
nuværende grundmurede forhus i tre etager er 
opført 1889, mens det ombyggede sidehus mod 
kirkegården (jfr. fig. 21 og 24) 1927-28 afløstes 
af et fleretages hus, sammenbygget med forhu-
set. 

Til Nørregade 38, den 'Wederkinkske gård', 
som 1837 blev lagt til slottet, hørte den endnu 
bevarede, to stokværk høje bindingsværkslænge 
mod kirkegården (jfr. fig. 21); her boede 1761 
kleinsmed Andreas Jørgensen Bræmer. Samti-
dig med afhændelsen til slottet opførtes vest 
herfor efter tegninger af hofbygmester Jørgen 
Hansen Koch en grundmuret længe i fortsæt-
telse af slottets østfløj: den indrettedes 1919 til 
brandstation, men rummer nu kontorer for Ma-
gistraten. 102 

Adelsgårdene i Nørregade er efter reforma-
tionen gradvis blevet ombygget eller erstattet af 
nyere ejendomme. Kvarteret hærgedes 1529 af 
brand, og muligvis stammede de smalle gavl-
huse, som endnu var bevaret 1811, fra denne 
tid.103 Kun Ejler Rønnows gård fra 1547 (nu 
flyttet til Møntergården) i gadens nordre del (nr. 
62) vidner fortsat sammen med sidebygningen 
til Nørregade 38 om et ældre byggesæt. Ejen-
dommen Nørregade 45, vis-a-vis korgavlen, 
præges af en behersket klassicisme, som er re-
sultat af en ombygning 1869 ved fuldmægtig 
Haugsted. Matriklen ejedes 1761 af generalløjt-
nant, kammerherre Juel til Ravnholt og beskri-
ves som et 16 fags egebindingsværkshus i to 
stokværk.104 



Fig. 21. Den tidligere kirkegård syd for kirken, hegnet af en sidebygning af bindingsværk til Nørregade 38 ('den 
Wederkinske gård') og i baggrunden slottets østfløj (s. 1240). Hude fot. 1908. - The former cemetery south of the 
church, abutting a half-timbered side building, part of Nørregade 38 ('the Wederkink property'), and in the background the 
east wing of the castle. 

S. HANS KIRKEGÅRD 
NOTER s. 1511 

Kirkegårdens middelalderlige grænser har næppe 
adskilt sig væsentligt fra den situation, som af-
spejler sig på Braunius' kort 1593 (jfr. fig. 9). 
Det fremgår heraf, at den mod øst begrænsedes 
af Nørregade og mod vest af klosteret, den da-
værende Odensegård. Mod syd lå skellet på linje 
med klosterets sydfløj, og i nord gik grænsen 
ved sydsiden af en række huse i forlængelse af 
klosterets hospital, den senere præstegård (s. 
1231f. og 1237f.). 

Den omstændighed, at det middelalderlige 
hospital (nu præstegården) og den vest herfor 
liggende bebyggelse siges at 'ligge på kirkegår-
den' kunne lede til en formodning om, at denne 
tidligere havde strakt sig længere mod nord. En 
arkæologisk undersøgelse 1996 på grunden mel-

lem præstegårdshaven og Marie Jørgensens 
Skole forud for opførelsen af menighedshuset 
viste imidlertid ingen spor af begravelser,79 og 
det må formodes, at de nævnte huse altid har 
udgjort en randbebyggelse. Påvisningen 1994 af 
en øst-vestgående række af syldsten syd for sko-
len, muligvis hidrørende fra en †kirkegårdsmur 
(se ndf.), synes at bekræfte beliggenheden af kir-
kegårdens nordgrænse umiddelbart syd for hus-
rækken. Tilsvarende repræsenterer bebyggelsen 
mod syd og mod vest formentlig også kirkegår-
dens gamle grænser. En arkæologisk undersø-
gelse 1997 på pladsen syd for kirken viste et ca. 
50 cm tykt, skeletførende lag, som synes ud-
bredt over hele området.68 

Kirkegården var allerede i middelalderen re-
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Fig. 22. Generalplan af Odense Slot og slotshave. Ef-
ter Lauritz de Thurah, Den Danske Vitruvius, Kbh. 
1749. - General plan of Odense Castle and its gardens. 
After Lauritz de Thurah, Den Danske Vitruvius, Cpgn. 
1749. 

duceret ved betydelige udvidelser af kirken i lø-
bet af 1400'erne (jfr. †muret grav s. 1418). Efter 
reformationen indskrænkedes arealet yderligere. 
Mod syd rykkede man således muren tættere på 
kirken af hensyn til kørevejen til klosteret med 
dets 1575 nyindrettede kongebolig, der også 
omfattede en vandfyldt grav eller grøft langs 
klosterets østfløj. 

Arbejdet på grøften, der i de følgende århun-
dreder markerede kirkegårdens vestgrænse, 
blev etableret 1576-77, da graveren fik betaling 
for graven mellem kirkegården og klosteret, 
som skulle lede vand til den nye mølledam.94 

Denne vandfyldte grøft, som passerede under 
løngangen (jfr. fig. 22), bidrog utvivlsomt til at 

øge fugtigheden i kirken og det lavtliggende 
kirkegårdsterræn, specielt nord for kirken. 
Dette siges udtrykkeligt 1695, da 32 soldater i 
fem dage arbejdede med at oprense bækken for 
henkastet jord og grus, der åbenbart havde be-
virket, at der straks kom vand i nyetablerede 
grave, hvad enten der var tale om begravelser på 
kirkegården eller i selve kirken. Herefter blev 
bækkens sider befæstet med et bolværk af træ.98 

Disse gener var dog ikke hermed overvundet, 
og 1793 forsøgte man at løse dem, dels ved at 
afgrave jord fra kirkegården, der nu lå hele to 
alen over kirkens gulv, dels ved at grave dræn-
kanaler rundt om kirken og forbinde dem med 
'slotsgraven'.105 Endnu 1808 klagede sognepræ-
sten dog over forholdene på kirkegården, hvor 
kisterne i de nye grave svømmede i vand og 
derfor ikke kunne komme tilstrækkeligt langt 
ned i jorden. Følgen heraf var bl.a., at han den 
foregående sommer ikke kunne åbne vinduerne 
i præstegården uden at mærke 'de ubehageligste 
dunster'(!). 1841 siges grøften at være afløst af en 
tildækket stenkiste.106 

Det areal af kirkegården, som stod til rådig-
hed for begravelser, indskrænkedes ikke blot 
ved murens indrykning i syd, men også ved de 
haver, som kirkens embedsmænd havde fået til-
stået, og som først endeligt forsvandt ved af-
gravningen og de øvrige reguleringer 1793-94. 

I lang tid var det herved begrænsede kirke-
gårdsareal formentlig tilstrækkeligt til det lille 
sogn, men efter at kirken 1722 fik status som 
garnisonskirke, ændredes billedet. Således kla-
gede kirkeværgen 1747 over pladsmangel. Det 
var ofte nødvendigt at opgrave kister i den del af 
kirkegården, hvor ganisonens folk var jordfæ-
stet. Han ville derfor vide, hvorvidt soldater, 
boende i byens andre sogne, også skulle begra-
ves her, og om ikke det var muligt at begrænse 
brugen af trærammer på officerernes grave.28 

1811 var situationen så problematisk, at en pige, 
der var begravet året forinden, måtte graves op i 
flere stykker for at give plads til et andet lig, 
hvorfor det blev forbudt at begrave flere 
her(!).28 

Kirkegårdens inddeling er ikke registreret på 
samme detaljerede måde som i domkirkens til-
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Fig. 23. Ydre, set fra sydvest. Tegning udført 1852 af Frederik VII og foræret til hans naturlige søns moder. 
Signeret »FCC fecit« for Frederik Carl Christian. Privateje. - Exterior seen from the south-west. Drawn by Frederik 
VII in 1852, and presented to the mother of his illegitimate son. Signed 'FCC fecit'for Frederik Carl Christian. 

fælde (s. 109); men første og anden part samt de 
fattiges jord nævnes 1793;28 øjensynligt lå fattig-
jorden mod vest, og den første og bedste plads 
mod øst, adskilt af anden part. 1802 lå begravel-
sespladserne ved kirkens sydside på den 'lille 
kirkegård'. 

Efter indvielsen af assistenskirkegården 11. 
maj 1811 lettede presset på den gamle kirkegård, 
og 1818 blev den efter tilskyndelse fra guver-
nøren, prins Christian, planeret og beplantet i 
henhold til en plan, udarbejdet af den tyskfødte 
gartner, C. Stapel.107 Herefter fik den tidligere 
kirkegård karakter af en have med gange og for-
skellige beplantninger (jfr. fig. 23 og 29) - et 
præg, som i hovedtræk bibeholdtes efter om-
lægningen, der skete i forbindelse med kirkens 
hovedrestaurering efter et udkast ved landskabs-

gartner Eddelin, dateret nov. 1878.108 Den nord-
ligste del udskiltes som en selvstændig, fra kir-
kegården adskilt gade, S. Hans Plads, mens en 
kørevej på begge sider af kirken førtes igennem 
den genetablerede port i løngangen. Langs ejen-
dommene i syd og slottet i vest kantedes kirke-
gården af smalle haver (jfr. fig. 21 og 28). 

I dag afgrænses kirkegården mod Nørregade af 
et lavt jernrækværk, fastgjort til piller af granit 
(jfr. fig. 25). Det afløste støbejernsgitteret før 
1939 og er senere i forbindelse med en gaderegu-
lering flyttet mod vest i flugt med korgavlen. 

Selve kirkegårdens nuværende præg går i ho-
vedtræk tilbage til et forslag, udarbejdet 1954 af 
havearkitekt C. Th. Sørensen. Projektet, der 
godkendtes to år senere, indebar, at størstedelen 
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af arealet syd for kirken, bortset fra hjørnet mel-
lem kor og korsarm, blev brolagt med chaussé-
sten. Langs ejendommene i syd indrettedes sam-
tidig parkeringspladser (fig. 24). Nord for kir-
ken udlagdes arealet, der øgedes ved nedlæg-
gelse af S. Hans Plads til én stor grønning gen-
nemskåret af en brolagt kørevej, korresponde-
rende med gangene i Kongens Have. Herudover 
anlagdes et par stier såvel til kirkens nordre ind-
gang som til skolen. Ideen er i hovedtræk fast-
holdt siden; dog er der i forbindelse med menig-
hedshusets opførelse anlagt yderligere brolagte 
stier (havearkitekt: Marcel Crutelle). 

Kirkegården prydes af en række træer, navn-
lig nord for kirken. Således flankeres indkørslen 
af to lindetræer, og på plænen op til kirken er 
der fire store elme og endelig ud for skolen en 
glansbladet tjørn. I syd vokser en stor elm ved 
slottet, mens der på plænen ved koret er et aske-
træ, der har erstattet de birke, som ses på ældre 
fotografier (sml. fig. .1, 24). 

†HEGN 

På Braunius' kort fra 1593 (fig. 9) hegnes kirke-
gården af en mur mod Nørregade, mens der i 
syd, fra indgangen til klosteret, er vist et planke-
værk som markering af grænsen mod haverne 
til Nørregade 38 og 40. I nord afgrænsedes kir-
kegården af embedsresidenserne, og mod vest lå 
klosteret, der efter indretningen til kongsgård 
ydermere adskiltes fra kirkegården ved en vand-
fyldt grøft (se ovf.). 

Såfremt de syldsten, der 1994 påvistes lige syd 
for Marie Jørgensens skole, kan henføres til en 
†hegnsmur på kirkegårdens nordside, er den såle-
des nedbrudt allerede i middelalderen.108a En 
kirkegårdsmur nævnes tidligst i den kontrakt 
om kirkens istandsættelse, som Breide Rantzau 
indgik 27. marts 1617 med bygmester Jacob Ber-
ner, og kaldes i regnskaberne »dend nye kircke-
gaards mur«.94 Som det fremgår nedenfor, er 
der her formentlig tale om en mur syd for kir-

Fig. 24. Den tidligere kirkegård syd for kirken, nu med parkeringsplads langs sidebygningerne til Nørregade 38 
og 40; i baggrunden slottets østfløj (s. 1240, 1244). Henrik Wichmann fot. 1999. - The former cemetery south of the 
church, now with parking space along the side buildings of Nørregade 38 and 40 respectively; in the background the east wing 
of the castle. 
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Fig. 25. Den tidligere kirkegård nord for kirken, hegnet af præstegården, menighedshuset og Marie Jørgensens 
skole; i baggrunden slottet og Kongens Have (s. 1237f. og 1244). Henrik Wichmann fot. 1999. - The former 
cemetery north of the church, enclosed by the Rectory, the parish hall and the school; in the background the castle and its 
garden (Kongens Have). 

ken, som kan være opført bl.a. med det formål 
at skille strædet mellem Nørregade og klosteret 
fra den lille kirkegård ved kirkens sydside. Bag 
denne mur, hvori der etableredes en portal til 
kirkens søndre indgang, indrettedes haver for 
kirkens embedsmænd (s. 1249f.). Det fremgår 
således, at det plankeværk, som ifølge Braunius 
(jfr. fig. 9) var opsat som hegn mod syd, nu og 
muligvis altid var et anliggende for ejerne af 
disse haver. 1631-32 fik murermester Niels Jen-
sen betaling for at renovere muren på begge si-
der såvel som dens afdækning. Sidstnævnte var 
formentlig af vingetegl, svarende til de 500 nye 
tagsten, som hans kollega, Jacob Povelsen, året 
efter lagde på 'tvende piller'.94 

Den fattige kirkes hastigt fremadskridende 
forfald, navnlig efter svenskekrigene, satte også 
sit præg på kirkegården og dens indhegning. 
Det hjalp ikke meget, at det ved forordningen 
vedr. kirkens indtægter og istandsættelse af 10. 
sept. 1672 (s. 1223) bestemtes, at kirkegårdsmu-
ren skulle holdes ved lige af kirkens egne mid-

ler.25 Ved århundredets slutning var den allige-
vel så forfalden, at der var fri adgang for krea-
turer, hvorfor præst og kirkeværge 1693 indhen-
tede tilbud hos en murermester om murens gen-
opbygning. I stiftamtmandens fravær anmo-
dede biskoppen, Thomas Kingo, om tilladelse 
til at lade arbejdet sætte i værk. Amtmanden, 
Helmuth Otto von Winterfeldt, blev underret-
tet, og da han i oktober vendte hjem fra sine 
mecklenborgske godser, bød han under biskop-
pens protest sine bønder og tjenere at nedbryde 
den just opførte mur fra præstegården til kir-
keristen helt til grunden og føre stenene ind på 
S. Hans kloster. 

De to topembedsmænd, der længe havde væ-
ret på kollisionskurs, lod nu sagen gå videre til 
kongen. Lensmanden hævdede, at bispen ikke 
havde ret til at blande sig i S. Hans kirkes an-
liggender, da den som kongens kirke var ind-
lemmet i slottet, ganske svarende til kirkerne på 
Frederiksborg, Antvorskov mv. Hvad selve sa-
gen angik, havde han som en foreløbig foran-
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stakning ladet opsætte et gærde af tjørn ud mod 
Nørregade, idet der var andre og vigtigere op-
gaver at bruge kirkens sparsomme midler til, 
navnlig at tætne tag og hvælv, så det ikke reg-
nede på menigheden under gudstjenesten(!). 
Kongen gav imidlertid von Winterfeldt en skarp 
irettesættelse, men tilgav ham, mod at han på 
egen bekostning genopførte den nedbrudte mur 
inden pinsedag. Dette skete dog ikke inden amt-
mandens død 17. febr. 1694, og 8. dec. 1694 be-
falede kongen afdødes søn, kammerjunker og 
kaptajn i livgarden, Gustav von Winterfeldt, at 
refunderere Kingo de udgifter, han havde af-
holdt i forbindelse med murens opførelse.109 

Arbejdet på kirkegårdsmurene i 1695 var me-
get omfattede og giver indtryk af deres beskaf-
fenhed og udstrækning. Først opførte man 11 
favne (d.e. ca. 20,7 m) ny mur mod Nørregade 
fra præstegårdens hjørne og til den første låge, 
hvor der tidligere havde været det ovennævnte 
tjørnegærde. Dernæst repareredes de eksiste-
rende, men stærkt medtagne mure, som til dels 
aldrig havde haft kampestenssyld. Materialet til 
sidstnævnte fik man ved opgravning af det ned-
brudte sakristis fundamenter (s. 1312). Endvi-
dere foreslog den nye stiftamtmand, at man tog 
1 alen af de gamle mure og således nedskar dem 
til de nyes højde; herved udvandt man 3.000 
'store fuldkommen mursten' til opbygning af 
den nye mur. Murene havde støttepiller og blev 
afdækket med to rækker tagsten. Udvendig stod 
muren pudset i grå farve, 'afpenslet' med hvidt 
som kvadre. Hegnsmuren var i alt 81 favne lang 
(d.e. ca. 152,3 m) 'fra Skt. Hans kloster og rundt 
om til præsteresidensens hjørne i Nørregade'.98 I 
øvrigt vedblev man at benytte plankeværker til 
forskellige formål, bl.a. indhegning af haver (se 
ndf.): Således nedtog man 1706 et gammelt 
plankeværk, som stod på kirkegården, og gen-
opstillede det mellem præstegården og organi-
stens bolig ved kirkegårdens nordside.98 

I 1700'erne repareredes murene med deres pil-
ler og afdækning ofte. 1731 renoveredes kirke-
gårdsmuren 'fra porten til slottet', dvs. den søn-
dre mur,110 og 1747 nedbrød murermester Got-
fried Groemann 19 alen kirkegårdsmur (mulig-
vis på sydsiden).110 1765 faldt 11½ alen af muren 

mod Nørregade ned. Hullet lukkedes i første 
omgang med et plankeværk, indtil man 1770 
opførte en mur af kløvsten på dette sted.98 

Allerede 1778 besværede Stiftsøvrigheden sig 
over udgifterne til vedligeholdelse af sydsidens 
mur omkring klokkerens have og ønskede den 
nedbrudt, hvorefter jorden kunne lægges til kir-
kegården.28 1792 frasagde klokkeren sig retten 
til haven, hvorefter muren blev brudt ned.105 

Året efter besluttede kirken ydermere at ind-
drage organistens have ved kirkens østende (se 
ndf.), hvorefter de overflødige mure ved kir-
kens sydside samt den tilhørende søndre del af 
Nørregade-muren blev afhændet på offentlig 
auktion.98 Et forslag fra kirkeværgen om at op-
sætte et hegn med stolper af egetræ og stakitter 
af fyr, svarende til stakittet omkring S. Knuds 
kirke (s. 113), blev dog ikke gennemført.28 

Herefter henlå kirkegården syd for kirken 
som en åben plads uden hegn mod Nørregade 
(se ovf.), indtil kordegnen, klokker J.J. Rosen-
gaard, 1821 af egne midler bekostede en ny mur 
på den søndre del af skellet mod Nørregade, 
mod at der tilstodes ham og hans familie fri be-
gravelse på kirkegården.28 Dette skete ved 
samme tid som kirken i øvrigt underkastedes en 
hovedreparation, der også udstraktes til Nørre-
gade-murens gamle, nordre del. Det fremgår, at 
den nye mur var af kampesten, at den gamle 
mur istandsattes med kampesten i stedet for af-
dækningen med tagsten, og at begge murstyk-
ker pudsedes og farvedes.110 

1841 gav Kirkeinspektionen tilladelse til, at 
man efter vandledningsgrøftens tildækning op-
førte et nyt hegn, vel et stakit, mellem kirkegår-
den og Odense Slotshave.111 

1857 fjernedes hele muren mod Nørregade, 
og i stedet opsattes et støbejernsgitter på sten-
sokkel, vel inspireret af hegnsfornyelsen om-
kring Vor Frue kirke et par år tidligere (s. 1028). 
Gitteret, der ses på ældre fotografier af kirken 
(jfr. fig. 1, 17, 26), var tegnet året forinden af 
snedkermester Vilh. Haugsted110 og leveredes af 
jernstøberiet på Nørrebro ved støberiejerne 
Rasmussen og Larsen.112 

Et stakit af træ, som på ældre fotografier (jfr. 
fig. 17, 26) ses at afgrænse kirkegården fra gaden 
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Fig. 26. Ydre, set fra nordøst. Ældre fot. fra tiden mellem 1880 og 1889. - Exterior seen from the north-east. 

til slotshaven, S. Hans Plads, er først opsat i for-
bindelse med kirkegårdsreguleringen 1879.113 

Det afløstes engang i 1900'ernes begyndelse af et 
trådgitterhegn af jern (jfr. fig. 27). 

† I N D G A N G E 

Ifølge Braunius' kort (fig. 9) var der 1593 i mu-
ren mod Nørregade to indgange: En muret por-
tal med kamtakker i sydenden og en låge læn-
gere mod nord mellem kirken og præstegår-
den;114 muligvis har der tillige været en indgang 
fra kirkegårdens vestside til klosterets ladegård. 

Mod Nørregade opretholdt man øjensynligt 
fortsat to indgange, svarende til kirkens ind-
gangsdøre i nord- og sydkapellerne. Ved kirkens 
istandsættelse 1617 omtales 'en ny port til den 
nye mur for kirkegården' - en port, som ma-
lersvend Søren Hjort anstrøg med brunrød olie-
farve, og hvortil Berchell Vichmand leverede en 
ny hængelås.94 Den 'nye mur' dannede antagelig 

skel mellem kirkegårdens søndre del og vejen til 
klosteret (se ovf.), hvorfor den omtalte nye port 
snarest har været indsat i denne søndre mur. 

Kirkens og hegnsmurenes istandsættelse 1695 
omfattede også murenes 'trende store kirke-
porte', der var ved at falde sammen, bl.a. fordi 
grunden under dem 'mestendels var rådnet 
bort', hvortil kom den store vægt af deres 'høje 
spidsbygninger og gavle på gammeldags vis'. 
Disse, antagelig kamtakkede gavle, blev med 
stort besvær nedbrudt, pillerne repareret, 'af-
penslet' med gråt og hvidt som den tilstødende 
mur, og endelig opførtes over hver port to 
gavle, afdækket af vingetegl. Antallet af gavle 
kunne tyde på, at de murede indgange omfat-
tede både køreporte og fodgængerlåger; i hvert 
fald fornyede man ved samme lejlighed fløjene i 
såvel porte som låger. 

Det er i øvrigt ikke muligt ud fra regnska-
berne alene at lokalisere portene med sikkerhed. 
Det er således uvist, om de tre i 1695 fornyede 
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porte også omfattede den port 'næst op til klo-
sterets port', som forankredes med to jernankre 
og en bjælke til 'klosterets hus'. Hvad angår mu-
ren mod Nørregade er det indlysende, at der 
tales om den nordre port, da murermesteren 
1697 betaltes for at flytte stabler og indmure 
klinke i »KirchegaardsPortdten Ved Sogne Pre-
stens Residentz«; derimod er det mindre sikkert, 
hvad der menes med 'den midterste søndre port' 
og 'den søndre port'.98 

1746 blev 'den store kirkeport' istandsat af 
murermester Gotfried Encke, der bl.a. repare-
rede taget over porten. En halv snes år senere 
reprarede man den atter tillige med 'den lille 
port'.110 Endnu 1776 stod den store kirkeport 
mod Nørregade med sin portbue, der dette år 
'forkiledes' af kleinsmed Andreas Bræmer;98 

men den forsvandt 1794, da man sløjfede Nørre-
gade-murens søndre del. 

I klokker Rosengaards nye mur (1821) mod 
Nørregade, syd for kirken, indgik også en port 
til det brolagte areal her. Porten lukkedes af 
jerngitterfløje, ophængt i piller, som kronedes af 
to svære stenkapitæler samt et kors og en 
stjerne.115 Muligvis er der for kapitælernes ved-
kommende tale om de to granitsten, der nu er 
opstillet som markeringer ud for løngangens 
nordportal (jfr. fig. 94). 

De sidste levn af kirkegårdens murede porta-
ler forsvandt, da man 1856 opstillede støbejerns-
gitteret mod Nørregade. Det åbnede sig syd og 
nord for kirken i tofløjede kørelåger (jfr. fig. 1, 
17 og 26). 

Foruden de omtalte porte (med tilhørende lå-

Fig. 27. Den tidligere kirkegård nord for kirken med †ligkapellet i forgrunden. †Kapellet opførtes 1906 og 
sløjfedes 1946 (s. 1253). Det kgl. Bibliotek. - The former cemetery north of the church with the †mortuary in the 

foreground. The †mortuary built in 1906 and demolished in 1946. 
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ger) fandtes der i de skiftende indhegninger på 
nord- og vestsiden af kirkegårdens nordre del 
forskellige mindre låger. En vestre låge til klo-
steret og senere slotshaven er måske den 'kir-
kens låge ved klosteret', som 1694 forsynedes 
med en lænke.98 

Efter indretningen af slotshaven i 1720'erne 
var der forbindelse mellem kirkegård og have 
gennem en låge i et plankeværk ved slottets 
nordøstre hjørne (jfr. fig. 15, 22). Forbindelsen 
mellem slotshaven og Nørregade flyttedes i 
1800'erne længere nordpå, og hermed ændredes 
også indgangslågen i havens østre hegn. Men så 
sent som 1903 bekræftede kirkeværgen, at han 
besad en nøgle til hængelåsen i jernstakitlågen 
nærmest slottet, der gav adgang til vejen hen 
over S. Hans Kirkeplads (jfr. fig. 13, 30).28 

I det stakit, som dannede kirkegårdens nordre 
grænse efter udskillelsen af S. Hans Kirkeplads 
(se ovf.), var indsat en trætremmelåge, som gav 
præsten bekvem adgang fra bolig til kirke (jfr. 
fig. 17). Den opretholdtes efter opsætningen af 
jerntrådgitteret og suppleredes af en tilsvarende 
låge i hegnets vestende ud for ligkapellet (jfr. 
fig. 27). 

† K I R K E R I S T E 

Kirkeristene, der skulle hindre løsgående krea-
turer i at trænge ind på kirkegården og rode op i 
gravene, har været fast tilbehør til kirkegårdens 
indgange i ældre tid. De arbejder, som smeden 
Hans Nielsen 1617 leverede til den nye kirke-
gårdsmur, kan vel have omfattet en rist til den 
nye port; i hvert fald gjorde Niels Dyerbar en ny 
ramme til risten i 1633.94 

Fra hovedreparationen 1695 og indtil 1784, da 
en kirkerist senest er omtalt, måtte disse ind-
retninger regelmæssigt istandsættes. Det gjaldt 
såvel jernristen som den træramme, hvori den 
var fastgjort, og endelig den murede, stensatte 
grube under risten. Sidstnævnte var jævnligt 
fyldt, og 1743 måtte graveren derfor 'rense un-
der risten ud til gaden, som var ganske tilstop-
pet', ligesom man måtte betale for bortkørsel af 
den opryddede jord.9 8 

Genbrug spillede også her en vigtig rolle. Så-

Fig. 28. Kirketårnet, set fra slotshaven i nord. I for-
grunden muren til en have langs slottets østfløj (s. 
1243 og 1251). Fot. 1917. Det kgl. Bibliotek. - The 
church tower seen from the castle gardens in the north. In 
the foreground, the wall of a garden along the castle's east 
wing. 

ledes registreredes 1694 'bag i kirken' en stor 
gammel kirkerist, som 'tilforn havde ligget udi 
en af kirkelågerne', muligvis den samme, som 
1698 blev solgt til klejnsmed Peder Olsen. 16. 
juni 1749 betalte klejnsmed Stephen Madsen 'ef-
ter kirkens høje personers resolution af dato 
30. april for 12 tommer gl. forrustet jern fra den 
gamle kirkerist, som blev vejet udi sognepræ-
stens nærværelse'. 

K I R K E G Å R D E N S † B E P L A N T N I N G O G 
† B R O L Æ G N I N G 

Kirkegårdens haver. Dele af kirkegården har tid-
ligt været udlagt som nyttehaver for de om-
kringboende embedsmænd, der herved supple-
rede deres beskedne indtægter. I forslaget til 
ordning af kirkens indtægter 1669 indgik også 
en bestemmelse om, at kirken skulle have en 
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afgift heraf.25 1718 omtaltes haver, tilhørende 
præst, kapellan og organist; førstnævnte havde 
endda to, af hvilke den ene lå uden for Nørre-
port.98 Både præst og kapellan havde urtehaver 
foran deres residenser, af hvilke sognepræstens 
'lille have på kirkegården' 1699 var blevet ind-
hegnet af et plankeværk.116 1709 eller -10 blev 
indhegningen af såvel præstens som kapellanens 
urtehaver nedbrudt på befaling af stiftamtman-
den, muligvis fordi man mente, at de hindrede 
passagen mellem Nørregade og klosterets lade-
gård. Naboskabet til klosteret, og senere slottet, 
var overhovedet problematisk og gav anledning 
til en retssag.117 

Også syd og øst for kirken fandtes embedsha-
ver, dels for organisten, dels for klokkeren. 
Sidstnævntes have var ikke nævnt 1718, men 
embedet omfattede dog allerede 1679 en have 
ifølge kaldsbrev, udstedt og underskrevet af 
stiftlensmand, Helmuth Otto von Winter-
feldt,118 og 1698 blev klokkerens have 'op til kir-
ken' indhegnet med nogle gamle brædder, som 
lå i kirken.98 Nedlæggelsen af disse haver skete 
1794, og omstændighederne giver et godt ind-
tryk af deres omfang og betydning. Klokkerens 
have lå på arealet mellem sydkapellet og tårnet, 
mens den betydeligt større organisthave fand-
tes øst og syd for koret; de var begge hegnet af 
de tilgrænsende kirkegårdsmure. Allerede 1778 
og atter 1782 ønskede præsten og kirkeværgen 
at inddrage den lille klokkerhave, hvorved man 
ville slippe for udgifterne til vedligeholdelse af 
hegnsmuren.28 Åbenbart forsøgte man i første 
omgang at påligne brugeren disse udgifter, for 
1787 protesterede den tidligere klokker, Rasmus 
Faaborg, herover.105 Hans efterfølger, J. J. Ro-
sengaard, frasagde sig imidlertid ved brev af 20. 
jan. 1792 retten til haven med den begrundelse, 
at den var så lille og ubetydelig, at den årlige 
afgift på 2 rdl. slet ikke stod mål hermed. Vær-
dien ville yderligere blive mindsket, når man til 
foråret etablerede et brolagt fortov på 2-3 alens 
bredde ud fra kirkens mure, og i øvrigt ønskede 
han sine 2 rdl. refunderet, idet haven som følge 
af reparationer 1791 på tårnets mure 'fra forsom-
meren af indtil langt ud på efteråret har været 
udsat for murarbejdernes ødelæggelser og været 

nedtrådt og opfyldt med murbrokker af den ud-
huggede brøstfældige mur'. 

I modsætning til klokkeren ønskede organist 
Schiødtz derimod ikke at give afkald på sin 
have, der ikke blot repræsenterede et tilskud til 
den daglige husholdning, men ydermere mulig-
gjorde salg og hermed en ekstra indtægt. Hans 
skrivelse af 18. nov. til stiftsbefalingsmanden, 
Friedrich Buchwald, giver et fascinerende bil-
lede af havens rigdom, idet den foruden diverse 
rodfrugter (kål, rødder og grønt) rummede 35(!) 
frugttræer, nemlig ud over kirsebær-, æble- og 
pæretræer, ribs- og stikkelsbærbuske, også 
træer, som bar abrikoser, sveske- og andre 
blommer. Hvis haven skulle inddrages, ønskede 
han derfor en godtgørelse samt tilladelse til at 
udflytte de hertil tjenlige træer samt et i haven 
opstillet lysthus. Én ting ville imidlertid aldrig 
kunne godtgøres, nemlig 'den fornøjelse og 
sindsro, som denne have så ofte har forskaffet 
mig efter et nøjsomt og trællende dagligt ar-
bejde'. Ikke desto mindre blev haven inddraget 
mod en årlig godtgørelse, så længe organisten 
blev i tjenesten. 

Efter kirkegårdens nedlæggelse som begra-
velsesplads og dens omdannelse 1818 til havean-
læg plantedes fra tid til anden forskellige træer 
på kirkegården, bl.a. som indramning af alleen 
mellem slotshaven og Nørregade foruden de 
forskellige gangarealer - en situation, som har 
mindet om forholdene ved domkirken (jfr. s. 
108, fig. 26, s. 117, s. 125, fig. 45). Således af-
regnedes 1826 for plantning af fire lindetræer, 
mens de øvrige blev klippet. 1830 plantedes syv 
nye kastanier, men 1854 ryddede man ni linde 
og beskar de øvrige træer.110 Endelig fældede 
man 1879 træerne langs alleen. 

På kirkegårdens sydøstre del, hvor organisten 
tidligere havde sin have, lod kirkens værge, 
købmand H. Teisen, i 1820'erne anlægge en 
have, som kirkens organist 1842 anmodede om 
tilladelse til at benytte.28 Det er formentlig det 
anlæg, som ses på en skitsetegning fra o. 1840 
(fig. 29). 

Da kirkegården omlagdes 1879, fik slotsfor-
valtningen tilladelse til at indhegne de smalle 
jordstykker, der grænsede op til slottets østfløj, 
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Fig. 29. Haveanlæg på den tidligere kirkegård syd for kirken, set mod husrækken langs Nørregades østside 
(s. 1250). Skitse ved Niels Ringe, formentlig o. 1840. - Gardens on the site of the former cemetery south of the church, 
looking towards the row of houses on the east side of Nørregade. 

både syd og nord for løngangen, men de måtte 
dog ikke benyttes til køkkenhaver.28 Haven 
nord for løngangen var lukket mod slotshaven 
af en mur, som endnu ses på fotografier fra 
1900'ernes første årtier (jfr. fig. 28). 

Brolagte veje. Vejen syd for kirken, fra Nørre-
gade til klosteret, har muligvis været brolagt al-
lerede fra tiden omkring bygningskompleksets 
omdannelse til kongebolig. Den kan være gået i 
forfald efter slottets ombygning fra 1720 og ad-
gangens omlægning (jfr. fig. 88). I hvert fald 
hedder det 1773, at vejen på kirkens søndre side, 
som benyttedes ved 'indgangen med lig til kir-
kegården' og til det øverste våbenhus ved slottet 
(d.e. vestportalen under løngangen), var ganske 
forfalden og vanskelig at passere. Den gamle 
ujævne brolægning blev derfor optaget, hvor-
efter brolæggerne nylagde 66 kvadratfavne bro-
lægning og 11 favne rendesten.98 Vejen omtales 

atter 1792 i forbindelse med planen om at sløjfe 
muren om klokkerhaven, da det om denne 
'stenbrolagte plads eller kirkevej' udtrykkeligt 
siges, at kirken har bekostet vedligeholdelsen 
heraf lige fra 'Nørregades vestre rendesten til 
slotsgraven', hvorfor man også besidder ejen-
domsretten.105 Efter sydmurens nedbrydning og 
arealets anvendelse til forskellige verdslige for-
mål (jfr. ovf.) har kirken næppe ofret meget på 
denne vej; men efter genetableringen af Nørre-
gade-murens søndre del 1821 kom turen også til 
den gamle hovedindgangsvej, og 1834 notere-
des, at 'entreen til kirken er forskønnet ved en 
smuk brolagt gade'.28 

Nordfor kirken anlagde man 1755 en brolagt sti 
fra præstegården til korets norddør. Materia-
lerne omfattede otte læs sten (hentet i bispegår-
den) og fire læs grus. Få år senere var den sunket 
og blev 1761 opfyldt med grus. Det er uvist, om 
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det er den samme vej, man 1764 omlagde med 
nye kampesten, eller om der var tale om en vej 
til nordkapellets dør.98 

Kirkegårdens nordre del var ydermere gen-
nemskåret af en vej fra Nørregade til slotshaven, 
som ved vandgrøften krydsede en lille bro ud 
for døren i plankeværket. Det var muligvis 
denne vej, som nævntes 1787, da organisten øn-
skede at bevare familiegravstedet på kirkegår-
den 'lige ud for organist-boligen tæt til brove-
jen'.28 I forbindelse med kirkens restaurering og 

anlæggets nyordning 1879 blev denne allé, som 
løb skråt hen over kirkegården, sløjfet til fordel 
for en fra kirkegården udskilt vej langs husræk-
ken vest for præstegården, den senere S. Hans 
Plads.119 

B Y G N I N G E R PÅ K I R K E G Å R D E N 

Som nævnt ovf. siges det middelalderlige hospi-
tal nord for kirken og de embedsboliger, som 
indrettedes på samme plads, at ligge 'på kirke-

Fig. 30. Plan for regulering af kirkegården i forbindelse med †ligkapellets opførelse (s. 1253). 1:600. Målt og 
tegnet af Vilh. Petersen o. 1906. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Plan for regulating the churchyard in connection with the 
erection of the †mortuary. 
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Fig. 31. †Ligkapel, opført 1906, nedrevet 1946 (s. 1253). Plan, snit og facader ved Vilh. Petersen. Ebbe Lehn 
Petersens arkiv. - †Mortuary, built 1906 and pulled down in 1946. 

gården'. Disse bygninger er her beskrevet som 
dele af den randbebyggelse, der omgiver kirken 
vest for Nørregade. 

Den eneste bevarede bygning på den tidligere 
kirkegård er et teglhængt redskabshus af træ (ar-
kitekt: Ebbe Lehn Petersen) opført 1985 i det 
sydvestre hjørne af pladsen syd for kirken. 

†Bygninger. Da organisten 1842 anmodede om 
tilladelse til at benytte haven syd for kirken i 
hjørnet mellem koret og korsarmskapellet, ville 
kirken kun give ham midlertidig brugsret, idet 
man ønskede at benytte stedet til et sprøjtehus, 
såfremt der kunne skaffes midler hertil. Ønsket 
var indfriet 1855, da man ved synsforretningen 
konstaterede, at et sådant nu var opført.120 Det 
ses ikke på lidt yngre planer af kirkegården, li-
gesom dets form og levetid ikke fremgår. Det 
afløste et skur til brandredskaberne, udført 1826 
og muligvis bygget op til kirkegårdsmuren.110 

Bedre underrettet er man om det ligkapel, 
som 1906 efter indretning af sakristi i det hidti-
dige ligkapel (s. 1310) opførtes på kirkegårdens 
nordvestre del efter tegninger af kgl. bygnings-
inspektør, Vilh. Petersen (fig. 31). Kapellet, hvis 
materialer harmonerede med kirkens (røde 
munketegl over bindig granitsokkel, sadeltag 
med vingetegl), havde øst-vestvendte taggavle 
med kamtakker, der indrammede en blændings-
dekoration, hvis motiver var hentet fra vor 
hjemlige gotik og bl.a. omfattede en cirkelblæn-
ding med johanniterkors som på kirken. Den 
sydvendte portal var fladbuet i lighed med vin-
duerne, og vest for døren var indsat en stentavle 
med våbener - et motiv, arkitekten havde lånt 
fra ligkapellet ved Vor Frue kirke (s. 1035). I det 
indre var der et tøndehvælv af træ. Kapellet blev 
nedbrudt 1946, da man indrettede det nuvæ-
rende ligkapel i løngangen (s. 1318). 

Danmarks Kirker, Odense 80 



1254 ODENSE • S. HANS KIRKE 



BYGNING 
NOTER s. 1512 

Kirken består af et langstrakt kor samt et skib, 
hvis tre fag lange østre del først har faet sin nu-
værende karakter af et mere regelmæssigt treski-
bet anlæg ved hovedrestaureringen 1877-80. 
Vest herfor er midtskibet videreført med to fag, 
af hvilke det vestre bærer et lavt tårn. Tårnfaget 
er med en løngang sat i forbindelse med det vest 
for kirken liggende Odense Slot, der rummer 
rester af det middelalderlige johanniterkloster. 
Denne bygning, som siden 1946 rummer kir-
kens ligkapel, regnes ikke for en del af kirken og 
beskrives her kun i hovedtræk efter den egent-
lige bygningsbeskrivelse. 

Den umiddelbare symmetri og harmoni, som 
i dag præger bygningen, er i vid udstrækning 
resultat af den ovennævnte omdannelse, ved 
hvilken lejlighed den yderste halvdel af det to 
fag dybe nordkapel blev nedrevet, og det re-
sterende fag sammen med den østfor liggende 
korsarm fik karakter af et sideskib analogt med 
forholdene i syd. 

Bortset fra denne forringelse af det historiske 
monument er den middelalderlige kirke fortsat 
bevaret i sine hovedbestanddele, af hvilke de to 
vestligste fag kan stamme fra slutningen af 
1300'erne, mens den øvrige bygning er skabt 
ved radikale ombygninger af et ældre anlæg i 
løbet af 1400'erne. 

Af den 1295 omtalte kirke, som kan have væ-
ret en granitkvaderkirke med kor og skib, er nu 
intet bevaret. Ved en ombygning - muligvis i 
slutningen af 1300'erne - forlængedes den da ek-
sisterende kirkes skib med de to fag i vest, 
hvoraf store dele endnu står. I hvilket omfang 
andre dele af kirken allerede da var ændret, er 
uvist; dog har man på et tidspunkt inden op-

Fig. 32. Indre, set mod øst under gudstjeneste og 
genindvielse af kirken, søndag den 1.februar 1998. 
Wermund Bendtsen fot. - Interior to the east, seen dur-
ing the service and reconsecration on Sunday the 1st Febru-
ary 1998. 

førelsen af det nuværende kor føjet et †sakristi til 
dets forgænger. 

Sikkert er det imidlertid, at der i 1400'ernes 
første tredjedel, da klosteret oplevede en mar-
kant økonomisk vækst, blev gennemført bety-
delige udvidelser som følge af private, fortrins-
vis adelige donatorers stiftelser af altre og kapel-
ler (jfr. s. 1223f.). Da tilføjedes de endnu i ho-
vedsagen bevarede korsarmskapeller (d.e. nu-
værende sideskibes østre fag) og lidt senere et 
dobbeltkapel ved skibets sydside. I 1460'erne 
underkastedes kirken en storstilet fornyelse, 
som omfattede opførelsen af et nyt kor (med 
†sakristi) og skib, sidstnævnte udvidet med et to 
fag dybt dobbeltkapel mod nord. Ombygnin-
gen berørte også vestforlængelsen, der forhøj-
edes og udstyredes med et tårn. Endelig blev 
søndre korsarm og det herved liggende dobbelt-
kapel forhøjet tilsvarende o. 1525. Sakristiet ved 
korets nordside er opført 1880 som ligkapel og 
omdannet til nuværende brug 1906. Orienterin-
gen er omtrent solret. 

Oversigt. Bygningsbeskrivelsen er disponeret i 
tre hovedafsnit (1) johanniternes ombygning af 
sognekirken, 2) tilbygninger samt 3) eftermid-
delalderlige reparationer og restaureringer), 
som følger efter en indledende redegørelse for 
forskningshistorien (s. 1256) en præsentation af 
planer, snit, facader og detaljer (s. 1259) og en kort 
omtale af den ældste †kirke (s. 1268). 

1) Johanniternes ombygning af sognekirken (s. 
1269-1309). Vestforlængelsen (s. 1269); sammen-
fatning (s. 1272). Korsarmskapellerne (s. 1272): a) 
nordre korsarm (s. 1274), b) søndre korsarm (s. 
1275); sammenfatning (s. 1278). Søndre dobbelt-
kapel (s. 1278); sammenfatning (s. 1280). Om-
bygningen o. 1460-75 (s. 1281): a) byggeriets eta-
per (s. 1281), b) datering og finansiering (s. 
1284), c) vestforlængelsens forhøjelse og tårn (s. 
1284), d) koret (s. 1289), e) midtskibet (s. 1297), 
f) nordkapellet (s. 1299), g) ombygningen af 

80* 
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nordre korsarmskapel (s. 1303); sammenfa tn ing 
(s. 1304). Ombygningen af søndre korsarmskapel og 
dobbeltkapel (s. 1305); sammenfa tn ing (s. 1309). 

2) T i l b y g n i n g e r (s. 1309-1319) . Ligkapel/Sakristi 
(s. 1309) . Middelalderligt †sakristi (s. 1310). Efter-
middelalderlige †sakristiindretninger (s. 1313). Løn-
gangen (s. 1314). 

3) Ef termiddelalder l ige reparationer og restau-
reringer (s. 1319-1330) . Christian IV's tid (s. 
1319). Enevældens tid (s. 1320) : a) hovedrepara-
t ionen 1695 (s. 1320), b) hovedreparat ionen 
1 7 4 8 - 5 0 (s. 1322) og c) hovedistandsættelsen 
1823 (s. 1324). Hovedrestaureringen 1877-80 (s. 
1325) . Tiden 1877-1998 (s. 1330) . 

Beskr ive lsen afsluttes m e d en række temat iske 
oversigter : gulve (s. 1330), vinduer (s. 1332), 
tagværker (s. 1333) , tagbeklædning (s. 1334), 
farveholdning (s. 1335), v a r m e og lys (s. 1336), 
v indf lø je (s. 1336), glasmalerier (s. 1337) og 
kalkmaler ier (s. 1338) . 

F O R S K N I N G S H I S T O R I E 

I modsætning til domkirken (s. 142f.) har klosterkir-
kens bygningshistorie aldrig været genstand for no-
gen egentlig diskussion. Det kan for så vidt undre, 
idet både Chr. Axel Jensen og Vilh. Lorenzen, der er 
blandt de få, som har viet denne Nordeuropas bedst 
bevarede johanniterkirke en nærmere redegørelse, 
var enige om opgavens vanskeligheder. Således skrev 
Jensen 1926: »Arkitekturhistorikeren har ikke let ved 
at vinde Fortrolighed med St. Hans. Er der dunkle og 
tvivlsomme Kapitler i de to andre [domkirken og Vor 
Frue] Kirkers Bygningshistorie, saa er St.Hans' næ-
sten endnu mere rebusagtig, og det er endogsaa van-
skeligt at fastslaa, hvor de ældste Mure i Kirken skal 
søges, og hvor gamle de er«.121 Og Lorenzen var i sin 
beskrivelse af kirken fra 1927 ikke uenig i denne vur-
dering: »Man staar tydeligt nok overfor en Kirke, 
hvis Bygningshistorie er overordentlig indviklet, 
hvor Tegn staar mod Tegn, og hvor Gangen i det 
anselige Byggeforetagende kan være vanskelig nok at 
klarlægge«.122 

Det tidligste forsøg på at opstille en kronologi 
skyldes lokalhistorikeren J. Lauritsen, der 1878 rede-
gjorde for kirkens historie i forbindelse med den 
igangværende hovedrestaurering.123 Lauritsen, hvis 
historiske viden hovedsagelig var hentet hos biskop 
Engelstoft (Sognehistorie) kombinerede dennes oplys-

ninger med iagttagelser fra restaureringsarbejderne 
(meddelt af pastor Steenbuch, arkitekt Lendorf og 
murpolerer Jensen) og konkluderede på dette grund-
lag, at den eksisterende kirke næppe var ældre end 
begyndelsen af 1400'erne og således samtidig med 
klosterets økonomiske opgangsperiode. 

Den stående bygning mentes rejst i fire etaper: 1) 
Vestforlængelsen med tårn. 2) Midtskibet og korsarmene. 
3) Koret. 4) Kapellerne mod syd og nord. Vestforlængel-
sen med tårnpartiet opfattedes som del af en oprinde-
lig og lavere kirke, bygget som slotskirke for Næs-
byhoved Slot(!). Spor efter lavere siddende hvælv i 
korsarmene var grunden til at antage eksistensen af en 
første lavere korskirke, på hvis rester Lauritsen ikke 
fandt den »johannittersymbolik«, som udmærkede 
de andre dele af kirken og hermed indicerede klo-
sterets engagement. Efter at have fået medejendoms-
ret til kirken iværksatte johanniterne en forstørrelse af 
langhuset og korsarmene, byggede koret 'af nyt', og 
endelig tilføjedes kapellerne af adelsslægter som 
ramme om yderligere altre og familiebegravelser. 

Det er interessant at se, hvorledes Lauritsen i pagt 
med ældre forfattere var optaget af at indlæse en reli-
giøs og specifik »johannittersymbolik« i bygningens 
udsmykning og disposition. Dette gjaldt ikke blot 
nordsidens blænding med malteserkorset (jfr. fig. 
82), men også de ottekantede piller og det ottetak-
kede stjernehvælv mv. inddroges. Endelig sås den 
skrå korgavl som et billede på den korsfæstede Kri-
stus med hældende hoved.124 

Chr. Axel Jensen fra Nationalmuseet undersøgte 
1921-23 kirken som led i forberedelserne til udgivel-
sen af en ny byhistorie (1926).125 Hans uafsluttede 
indberetning er rig på gode iagttagelser i en ny byg-
ningsarkæologisk ånd. Eksempelvis bemærkede han 
resterne af den lavere korsarmsarkade (jfr. fig. 44), 
ligesom han erkendte, at tårnets polygonale trappe-
hus først sekundært var ført ned til jordniveau. 

I byhistoriens kortfattede tekst blev undersøgelsen 
komprimeret og udmøntet i følgende konklusion: 1) 
Den stående kirkes ældste dele ansås for at være kors-
armene, hvad enten de var rester af en senromansk 
korskirke eller føjet til en granitkvaderkirke. 2) Vest-

forlængelsen under tårnet og den tilhørende udløberfløj til 
klosteret opførtes muligvis lidt inden 3) det nye kor, 
som Jensen tidsfæstede til dronning Margretes tid 
(†1412) »eller ikke meget senere«. 4) Tilføjelsen af ka-
pellerne og disses sammensmeltning med det ombyggede 
skib ansås for at være sket sideløbende og først af-
sluttet i 1500'erne. Mærkværdigvis opfattede Jensen 
det eneste sikkert lokaliserede kapel, Gyldenstjerner-
nes (ifølge Engelstoft fejlagtigt udstyret med alter for 
S. Salvator) som stiftet hen imod reformationen! 5) I 
vestforlængelsen, hvor munkeskifte og polsk skifte 
vekslede på de underligste måder og gjorde det »van-
skeligt at drage sikre Slutninger«, tolkedes brudlinjer 
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Fig. 33. Forslag til rekonstruktion af kirkens ydre ved middelalderens slutning, set fra sydøst. På en række 
punkter, bl.a. sydkapellernes gavle, korsarmens østudbygning og tagets spir, afviger tegningen fra nærværende 
tolkning af bygningshistorien. Tegnet af Charles Christensen 1927. - Proposed reconstruction (1927) of the church 
exterior of the church as it was by the end of the Middle Ages. On various points, viz. the gables of the south chapels, the 
eastern addition of the transept and the roof turrets, the drawing differs from the present interpretation of the history of the 
building. 

i overmurenes østende som spor efter et skib, der var 
nedbrudt forud for opførelsen af det nuværende 
midtskib med dets kapeller, mens det lille tårn over 
vestenden ansås for at være en af kirkens seneste til-
bygninger. 

Vilh. Lorenzens beskrivelse 1927 af johanniterorde-
nens bygninger (under medvirken af arkitekten 
Charles Christensen) er mere udførlig end Jensens re-
degørelse og inddrog som et særdeles vigtigt kilde-
materiale de opmålinger, der udførtes forud for og 
under hovedrestaureringen 1877-80. Ydermere sup-
pleredes undersøgelsen punktvis med arkæologiske 
udgravninger. Lorenzens hovedkonklusioner var føl-
gende: 1) Korsarmene udgjorde de ældste dele af den 
stående bygning. Det ansås for uvist, om den hertil 
hørende bygning var samtidig eller ældre; i hvert fald 
fandt han sporene af en ældre anordning ved korets 
nordvestre hjørne »mere end vanskelige at tyde«. 
Som allerede påpeget af Jensen, var den enskibede 
kirke med kraftigt fremspringende korsarme som 
type betragtet senromansk; men Lorenzen, som sup-
plerede billedet af korsarmene med oplysningerne 

om oprindelige østkapeller og tredelt hvælvslagning, 
så dog slutningen af 1200'erne som allertidligste tids-
punkt for korsarmenes tilkomst, og han anså dem 
snarest for at være opført i 1300'erne. 2) Sydsidens 
kapeller opførtes på én gang og i en oprindelig lavere 
skikkelse, der først ændredes efter og i pagt med den 
af det nye kor betingede forhøjelse. 3) Vestforlængelsen 
i dens oprindelige og lavere skikkelse opfattedes som 
en vestfra tilbygget forlængelse af det enskibede an-
læg og ældre end det nye, høje kor. Det er beteg-
nende, at Lorenzen (og Jensen) lagde så afgørende 
vægt på skiftegangen, at sydkapellerne, muret i mun-
keskifte, nødvendigvis måtte være ældre end den i det 
yngre polske (eller vendiske) skifte opførte vestfor-
længelse. Troen på skiftegangen som kronologisk in-
dikator er så stærk, at den bliver afgørende, selv hvor 
andre faktorer modsiger den. Det gjaldt netop dette 
spørgsmål, for både Jensen og Charles Christensen 
havde faktisk erkendt, at sydkapellets vestmur måtte 
være sekundært tilføjet vestforlængelsen.126 4) Koret 
sås som repræsentant for »Gotikkens formfuldendte 
Tid« og beslægtet med klosterkirkerne i Holbæk, 
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Gavnø og Ystad. Bygmesterens forkærlighed for fan-
tasifulde enkeltheder tydede på, at han var nordty-
sker. Tidspunktet for opførelsen sattes til senest o. 
1450. 5) Den store ombygning, omfattende nyt skib med 
tilhørende dobbeltkapel i nord samt forhøjelse af sydkapel-
lerne og korsarmen sås som en følge af opførelsen af det 
nye, høje kor og opfattedes som en sammenhæn-
gende entreprise, der måtte været færdiggjort inden 
1400'ernes sidste fjerdedel. Donationen 1472 til S. 
Salvators alter (s. 1226), der med Engelstoft (uden 
belæg) opfattedes som »de Gyldenstjerners alter«, 
gav dateringen, idet nordkapellets nordvestre fag 
med udgangspunkt i den udvendige skjoldblænding 
kunne identificeres som tilhørende denne familie. 
Sydkapellets nye †pinakeltinder opfattedes som sen-
gotiske og i slægt med nordtyske eksempler. Det er 
påfaldende, at det ikke nævntes, at det tilhørende 
murværk er i krydsskifte. 6) Forhøjelsen af vestforlæn-
gelsen og tilføjelsen af tårnet ansås for de yngste middel-
alderlige ændringer, og muligvis angav klokken fra 
1496 tidspunktet for disse arbejder. 

Den seneste, mere indgående undersøgelse af kir-
kens historie skyldes den tidligere præst, Elith Olesen, 
der 1975 udgav en artikel om kirkens kapeller og de-
res bygherrer (Olesen). Olesens opfattelse af byg-
ningshistorien byggede naturligt nok hovedsagelig 
på Lorenzen, og hans afhandling er først og fremmest 
betydningsfuld ved dens forsøg på at kombinere 
denne med klosterarkivets fyldige materiale om alter-
og kapelstiftelser. Desuden inddrog han Jørgen Kaas 
Emmiksens nyligt publicerede beskrivelse fra 1606 af 
vigtige 'monumenter', herunder Hilleborg Skinkels 
†altertavle fra 1489 i Gyldenstjernes kapel.56 Olesen 
opregnede tre kapelbyggere, der med sikkerhed kan 
bestemmes, mens en fjerde kun er usikkert overle-
veret (s. 1224f.). Den første gruppe omfattede Ber-
nike Skinkel eller hans enke (før 1427), Bjørn Olufsen 
Bjørn (før 1433) og Knud Henriksen Gyldenstjerne 
(mellem 1465 og -70). Den fjerde var rigsmarsk Claus 
Rønnow (o. 1464). På denne baggrund nåede Olesen 
frem til følgende kronologi for bygningshistorien: 1) 
Korsarmskapellerne tilføjedes i 1300'erne og regnedes 
ikke med til rækken af navngivne kapelstiftelser, bl.a. 
fordi østsidernes alterudbygninger iflg. Lorenzen an-
sås for nedbrudte, inden den ældre gruppe af dona-
torer optrådte på scenen. 2) Sydkapellerne, hvis to fag 
er bygget på én gang og identificeredes som Bernike 
Skinkels og Bjørn Olufsens kapeller. De dateredes 
følgelig til o. 1425. 3) Vestforlængelsen og løngangen til 
klosteret sattes i forbindelse med, at man 1443 ønskede 
Bytingets bekræftelse på klosterets besiddelse af et 
stræde øst herfor, som løb mod nord fra kirkegården 
til byens voldgrav. Olesen foreslog, at man ønskede 
sin ejendomsret tinglyst førend byggeriet af denne 
'spærremur'. 4) Koret dateredes til 1450'erne. 5) Om-
bygningen af skibet og tilføjelsen af nordkapellet dateredes 

til 1460'erne med udgangspunkt i det sikkert lokali-
serede Gyldenstjernes kapel, som ansås for at være 
fuldført inden stiftelsen til S. Salvator 1472, hvis alter 
også Olesen på linje med Engelstoft identificerede 
med »de Gyldenstjerners alter«. Claus Rønnows 
»dobbeltkapel« henlagdes også hertil. 5) Forhøjelsen af 
vestforlængelsen og tilføjelsen af tårnet dateredes ligele-
des i pagt med Lorenzen til 1490'erne. 

Det er Olesens fortjeneste, at han i langt højere 
grad end tidligere har søgt at forene den bygningsar-
kæologiske undersøgelse med de historiske kilder og 
herunder har vist, i hvor høj grad alter- og kapelstif-
terne, der tilhørte rigets fornemste adel, var indbyr-
des beslægtede. Endvidere, at en række af kapelstif-
terne fra Bjørn Olufsen Bjørn til Knud Henriksen 
Gyldenstjerne i deres egenskab af lensmænd på Næs-
byhoved og (ifølge udokumenteret oplysning hos 
Vedel Simonsen) siden 1402 skytsfogeder for kloste-
ret (»præfectii monasterii«) havde en ganske særlig 
interesse i at stifte familiebegravelser i klosterkirken. 
Endelig henledte Olesen opmærksomheden på den 
omstændighed, at ikke helt få af disse donatorer byg-
gede gårde i klosterets umiddelbare nærhed (s. 
1234f.) for bl.a. herved at have bekvem adgang til 
johanniternes sygepleje og alderdomsforsorg. 

Som det fremgår af ovenstående, hersker der til 
dels stærkt divergerende opfattelser af de enkelte 
bygningsafsnits indbyrdes rækkefølge og tidsfæ-
steise; dog er der siden Lorenzen enighed om, at om-
bygningen af midtskibet og tilføjelsen af det 1877-80 
reducerede nordkapel udgjorde en helhed, og at 
denne helhed med udgangspunkt i det sikkert identi-
ficerede Gyldenstjernekapel kunne dateres til senest 
1472, da S. Salvators alter nævnes. 

For udredningen af kirkens bygningshistorie gæl-
der i øvrigt fortsat Lorenzens ord: »Den Istandsæt-
telse Kirken gennemgik i 1878 ... har tilmed i høj 
Grad vanskeliggjort en rationel Undersøgelse af Byg-
ningens historiske Tilblivelsesproces« (Lorenzen 34). 
Det bør tilføjes, at ældre tiders 'restaureringer', og 
her navnlig det brutale indgreb o. 1750, sandelig også 
har ydet deres bidrag til forvanskningen og forringel-
sen af johanniternes klosterkirke. Endelig skal det 
nævnes, at der i høj grad savnes en detaljeret og mo-
derne opmåling, som kombineret med arkæologiske 
udgravninger vil være et vigtigt redskab i ethvert 
fremtidigt forsøg på yderligere præcisering af det 
bygningshistoriske forløb. 

Fig. 34. Plan. 1:300. Øst opad. Målt af Fritz Christof-
fersen før 1926, suppleret af Charles Christensen 
1926, Ebbe Lehn Petersen 1971 og John Bennetzen 
1997-98 (†gulve samt fundamenter af †begravelser og 
†skillevægge). Tegnet af HJ 1999. Signaturforklaring 
s. 11. - Ground-plan. East above. Key on p. 11. 
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Fig. 35. Plan. 1:300. Signaturer revideret på fig. 34. Nedrevne afsnit angivet med stipling. Målt af Frits Christoffersen før 1926, tegnet og suppleret af 
Charles Christensen 1926. - Plan. Key revised in fig. 34. 
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1261 Fig. 36. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Carl Lendorf under medvirken af L. A. Winstrup. Påtegnet febr. 1877. - Plan. 



Fig. 37. Sydfacade. 1:300. Målt og tegnet af Carl Lendorf under medvirken af L. A. Winstrup. Påtegnet febr. 1877. - South facade. 
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Fig. 39-40. Vest- og østfacade. 1:300. Målt og tegnet af Carl Lendorf under medvirken af L. A. Winstrup. 
Påtegnet henholdsvis april og februar 1877. - West and east facades. 
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Fig. 41-42. Tværsnit. 1:300. Målt og tegnet af Carl Lendorf under medvirken af L. A. Winstrup. Påtegnet april 
1877. 41. Snit gennem tværskibet, set mod vest. 42. Snit gennem tværskibet, set mod øst. - Cross-sections. 41. 
Section of the transept to the west. 42. Section of the transept to the east. 



Fig. 43. Længdesnit mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Carl Lendorf under medvirken af L. A. Winstrup. Påtegnet maj 1879. - Longitudinal section to the 
north. 
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Fig. 44. Længdesnit mod nord. 1:300. Målt og tegnet af John Bennetzen 1997-98. Nordre korsarms oprindelige †arkade er angivet med stiplet linje. -
Longitudinal section to the north. Original †arcade of the north transept is indicated by a dotted line. 
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Fig. 45. Profiler. a. Ribbe i vestforlængelse, kor, skib og nordre sideskib (s. 1286, 1295, 1298 og 1303). b. 
Hængestav i kor (s. 1295). 1:10. c. Vindue i korets østgavl (s. 1289). d. Vindue i korets sydside (s. 1291). e. Vindue 
i gavlen af nordre korsarm (s. 1274). f. Nordvindue i vestforlængelsens vestre fag (s. 1270). g. Spidsbuet 
blænding i korets gavl (s. 1293). h. Cirkelblænding i korets gavl (s. 1293). 1:20. a-b målt af HJ 1997, c - f af 
Thomas Hillerup 1999 og g-h af Charles Christensen 1926. Tegnet af HJ 1999. - Mouldings a. Rib in the chancel, 
nave and north side aisle. b. Shaft in the chancel. c. Window in the east gable of the chancel. d. Window in the south side of 
the chancel. e. Window in the gable of the north transept. f. Window to the north in the west bay of the west extension. g. 
Pointed recess in the gable of the chancel. h. Circular recess in the gable of the chancel. 

D E N Æ L D S T E † K I R K E 

Den kirke, viet til S. Mikael, som nævnes 1295, 
er ikke bevaret, og dens udformning kendes 
ikke. Det antages imidlertid som oftest, at der 
har været tale om en gængs romansk granitkvader-
kirke(?), bestående af kor og skib. Som indicium 
for eksistensen af en sådan kirke anføres dels den 
romanske granitfont (s. 1366), dels de granit-
kvadre, som indtil hovedrestaureringen 1877-80 
i begrænset omfang var benyttet over korsar-
menes og korets sokkel (jfr. fig. 47, 100-101) og i 
øvrigt også er påvist senere (s. 1272f.); ydermere 

ses i præstegårdens gavl mod Nørregade et antal 
genanvendte granitkvadre (jfr. fig. 10). Endelig 
skal nævnes, at en muret grav, muligvis fra 
1200'erne (s. 1418), er påvist i nordre korsarms-
kapel, ligesom en romansk(?) barnegravsten er 
indmuret i korets gavl (fig. 64). 

Det siger sig selv, at en nærmere datering af 
den ældste kirke ikke er mulig på dette grund-
lag, ud over at en eventuel granitkvaderkirke 
formentlig er rejst engang i 1100'erne eller første 
halvdel af det følgende århundrede. Forsøg på at 
bestemme kirkens alder med udgangspunkt i 
dedikationen må betragtes som meget usikker.5 



JOHANNITERNES OMBYGNING AF SOGNEKIRKEN 

I løbet af 1400'erne gennemgik kirken en serie 
ombygninger og udvidelser, der var så radikale 
og omfattende, at man ikke blot slettede spo-
rene efter den ældste stenkirke, men tillige ho-
vedparten af de ændringer, som antagelig gen-
nemførtes i en første fase efter ordenens over-
tagelse af sognekirken, formentlig i 1300'erne. 
Den eneste undtagelse herfra synes at have været 
et †sakristi på korets nordside (s. 1310). Hvor-
vidt dette sluttede sig til det oprindelige eller et 
senere ombygget kor, lader sig ikke umiddel-
bart afgøre. 

Hvorvidt korsarmskapellerne eller midtski-
bets to fremspringende vestre fag repræsenterer 
den ældste bevarede ændring kan diskuteres; 
men i betragtning af, at førstnævnte med stor 
sandsynlighed kan identificeres som kapeller 
stiftet o. 1425 (se ndf.), forekommer det ikke 
unaturligt, hvis de bevarede partier af vestfor-
længelsen er rejst allerede inden tilføjelsen af 
korsarmene. 

V E S T F O R L Æ N G E L S E N 

Kirkens to vestligste fag fremtræder nu som en 
forlængelse af midtskibet hinsides det treskibede 
anlæg. Fagene, der er ulige store, præges i lighed 
med den øvrige kirke, koret undtaget, af om-
fattende ændringer, som gør det vanskeligt at 
give en entydig tolkning af afsnittets oprindelige 
skikkelse. Det er dog umiddelbart tydeligt, at 
begge fag er forhøjede og det vestre forsynet 
med tårn i forbindelse med kirkens store om-
bygning i 1460'erne (s. 1284f.). 

Forlængelsen er sandsynligvis føjet til den op-
rindelige, enskibede kirke, enten som en isoleret 
udvidelse eller som led i en mere omfattende 
fornyelse af det gamle anlæg, eventuelt med nyt 
kor, hvortil føjedes et sakristi, samt hvælvslag-
ning her og i skibet. Den omstændighed, at 
flankemurene i det smalle fag (det andet fra vest) 

konvergerer mod øst, tyder dog snarest på, at 
der er tale om en tilføjelse: Et sådant 'knæk' i 
flankemurene kunne være opstået ved, at den 
nye vestgavl er påbegyndt før udstikningen af 
flankemurene, som afslørede diskrepansen mel-
lem den gamle og den nye vestgavl; afsætnings-
fejlen er herefter søgt rettet ved at tilpasse flan-
kemurene. 

Forlængelsen har oprindelig strakt sig længere 
mod øst, men er beskåret, først ved tilføjelsen af 
sydsidens dobbeltkapel, senere ved ombygnin-
gen af skibet efter midten af 1400'erne. Dette 
fremgår tydeligt af det smalle fag, som ellers er 
uforståeligt. Fagets oprindelige udstrækning 
mod øst angives muligvis af en (†)flisebelægning 
(jfr. fig. 34, s. 1331), som påvistes 1997, og hvis 
østre grænse gik ca. 1 m øst for skibets kantede 
piller. En sådan udstrækning ville også give en 
mere regelmæssig fagdeling med udgangspunkt 
i bredden af det vestre fag. 

Materiale og teknik. Murene er af mørkerøde, 
flintholdige munkesten, 27x13x9 cm, lagt i 
polsk skifte udvendig, men indvendig snarest i 
munkeskifte. Ved en sondering 1926 konstatere-
des, at murene hvilede på markstenssyld.127 

Den oprindelige murhøjde kan ikke bestem-
mes med sikkerhed, idet murkronens gesims er 
borttaget ved den omtalte forhøjelse, som er 
muret i munkeskifte. Gesimsen har dog antage-
lig siddet tæt ved toppen af vinduerne og støtte-
pillerne, som i øvrigt er ommuret i forbindelse 
med forhøjelsen (s. 1286). 

De to støttepiller, der udvendig markerer 
grænsen mellem fagene, fremtræder skalmuret 
og uden forbandt med flankemurene, men skal 
ifølge ovennævnte undersøgelse være samtidige 
med disse. Den nordre, som er lavere end den 
søndre, repræsenterer muligvis pillernes oprin-
delige højde. De to meget svære, i flere afsnit 
opbyggede hjørnepiller præges af senere om-
bygninger og er muligvis for den nordres ved-
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kommende helt fornyet under hovedrestaure-
ringen 1877-80. Ved denne lejlighed stødte man i 
nordpillen på rester af en †spindeltrappe, der 
ifølge opmålingens påskrift var »udfyldt med 
Murstensbrokker og Kalk« (jfr. fig. 46). Det er 
svært at vide, hvor meget af denne trappe man 
egentlig har iagttaget. Den er ikke nærmere be-
skrevet ud over de oplysninger, som fremgår af 
tegningen: Den cylindriske trappeskakt, hvis 
placering op til hjørnet ved flankemuren i øvrigt 
må vække undren, kunne ifølge det stiplede om-
rids på facadetegningen følges til et niveau ca. 
5,3 m over jordsmon; endvidere angives på teg-
ningen et »Kampesteenstrin«, vestligt i pillens 
nordfacade. Det er nærliggende at forestille sig 
sidstnævnte i forbindelse med en underdør på 
dette sted (jfr. i øvrigt fig. 35, 46); men i så fald 
er det formentlig en sekundær indretning. Hvor 
den oprindelige under- og overdør har siddet, 
kan man kun gisne om. Blot fortæller såvel pil-
lerne som trappen, at vestforlængelsen har været 
bygget med henblik på hvælvslagning (se ndf.). 
Hvad angår den sydvestre hjørnepille, kan den 
være skalmuret i det ydre, muligvis i forbindelse 
med den senere forhøjelse, men dens oprinde-
lige nordside står endnu bevaret og synlig fra 
tårntrappen lige inden for den nuværende un-
derdør (jfr. s. 1288). 

Også tolkningen af vinduerne er problematisk. 
Kun i det vestre fag er tilsyneladende bevaret 
oprindelige vinduer i skikkelse af brede, spids-
buede lysåbninger, hvis falsede vanger har run-
dede hjørner på nær det yderste, som er affaset 
(fig. 45). Som ovenfor antydet, er den øverste 
del af stikket øjensynlig ommuret i forbindelse 
med forhøjelsen. I hvert fald er det omgivende 
murværk her lagt i munkeskifte, og de rundede 
vanger afløses i stikkets øverste del af affasede 
sten. 

Betydeligt sværere er det at forklare vinduerne 
i det smalle østfag. De nuværende spidsbuede og 
falsede åbninger er indsat 1877-80, men med ud-
gangspunkt i fundet af den nedre del af et til-
svarende slankt vindue på nordsiden - et vin-
due, hvis udvendige profil svarede til det be-
varede i vestfaget. Vanskeligheden består derfor 
i selve placeringen, som respekterer et fag, hvis 

ringe udstrækning efter alt at dømme bestem-
mes af de senere tilføjede kapeller syd og nord 
for skibet. Såfremt vinduerne ikke ligefrem er 
sekundært indsatte efter fagets beskæring ved 
opførelsen af kapellerne (dette modsiges af pro-
fileringen og ville i øvrigt ikke længere kunne 
konstateres), må man forstille sig, at de sidder 
forskudt mod vest, enten af hensyn til en dør i 
fagets østre del, eller fordi de dannede par med 
et tilsvarende vindue her. 

Ved hovedrestaureringen 1877-80 påvistes en-
delig på vestfacadens nordre halvdel en lavtsid-
dende fladbuet †blænding eller et †vindue under 
spidsbuet spejl (jfr. fig. 46). Ifølge opmålingen 
var spejlets hjørner sat af affasede sten, mens 
vangerne i den fladbuede del var afrundede, d.e. 
med et profil svarende til flankemurenes vin-
duer. Som blænding betragtet kan den opfattes 
som en parallel til korgavlens blænding ved 
nordøsthjørnet (jfr. fig. 63). Såfremt der har væ-
ret tale om et vindue, kan den lave placering 
enten forklares ved hensynet til et vestpulpitur 
(se ndf.), eller der har været tale om et fænomen 
svarende til åbningerne i søndre korsarms støt-
tepiller (s. 1276). Det kan vel ikke ganske ude-
lukkes, at der har været et samspil med en †vest-
dør(?); i så fald har den indgået i en asymmetrisk 
facadekomposition, som den kendes fra kirkens 
sideskibsdøre (s. 1280, 1301) og andre eksempler 
i middelalderens byggeri.128 

Den oprindelige udformning af vestforlæn-
gelsens indre har kun efterladt sig yderst fa spor. 
Der kan ikke herske tvivl om, at den har været 
udstyret med †hvælv. Det fremgår alene af de 
svære støttepiller og af vindeltrappen. Endelig 
antyder lodrette baner af repareret murværk 
umiddelbart øst for tårnarkaden placeringen af 
det oprindelige hvælvs gjordbue og vederlag. 

To fladbuede rulskiftestik indicerer eksisten-
sen af et lavere siddende †vestpulpitur. Det ene 
stik, hvis tilhørende karmsider er borttaget, ses i 
søndre flankemur tæt ved hjørnet og er delvis 
skjult af de senere opførte hvælvpiller. I betragt-
ning af stikkets plads og lave højde over nu-
værende pulpiturs gulv må det antages at være 
levn af en †gemmeniche til et lavere siddende pul-
pitur. I selve vestgavlen suppleres dette af en 



Fig. 46. Diverse spor i vestforlængelsens nordfacade samt på vestfronten, fremkommet under hovedrestaurerin-
gen 1877-80. 1:150. Planer og facader ved Carl Lendorf under medvirken af L. A. Winstrup. Påtegnet maj 1879. -
Diverse traces on the north facade of the west extension and west front exposed during the restoration 1877-80. 
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centralt siddende, l igeledes f ladbuet, m e n nu 
blændet åbning. D e n er 63 cm bred og rulskif-
testikkets top sidder 90 cm over pulpiturgulvet ; 
mul igvis har dette også været en g e m m e n i c h e , 
m e n der kan også være tale om en første †dør(?) 
til løngangen (s. 1315). 

Pulpituret har antagelig til dels t jent s o m her -
skabssæde (se †vestpulpiturer s. 1393) . E f ter re-
f o r m a t i o n e n fik således k o n g e n og lensmanden 
deres pladser her, foruden at det benyttedes til 
opsti l l ing af k irkens orgel . D e t er sandsynligt , at 
også det middelalderl ige vestpulpitur har t jent 
s o m et hævet sæde for såvel klosterets k o m m e n -
dator s o m for lensmanden, der fra 1402 skal 
have beklædt posten s o m klosterets skyts foged 
(»præfectus monaster i i« ) . 

Sammenfatning. Som nævnt ved man hverken hvor-
når johanniterne kom i besiddelse af S. Mikaels kirke, 
eller hvornår de indledte en ombygning og udvidelse 
heraf. Der kan næppe herske tvivl om, at vestfor-
længelsen er bygget for at imødekomme brødrenes 
øgede pladsbehov. Med denne udvidelse af kirken fik 
skibet en udvendig længde på hen ved 40 m, hvortil 
kom koret, hvis gavl vel har stået omtrent på linje 
med det ældste sakristis østside (jfr. s. 1310) og givet 
kirken en samlet længde på hen ved et halvt hundrede 
meter. 

Sådanne dimensioner overgår de fleste enskibede 
sognekirker. Til sammenligning kan nævnes, at det 
forlængede skib i Odense Vor Frue var o. 27 m langt 
og selv efter tilføjelsen af tårnet ikke helt så langt som 
S.Hans' (jfr. s. 1041, fig. 28). 

Det er svært at tro, at den hvælvede vestforlæn-
gelse skulle udgøre den ældste tilføjelse til et i øvrigt 
kun lidet ændret romansk anlæg. Ser man bort fra 
den mulighed, at johanniterne har ladet opføre en helt 
ny kirke, af hvilken vestforlængelsen i så fald er ene-
ste bevarede levn, forekommer det rimeligt, at der 
samtidig med forlængelsen eller måske allerede tid-
ligere var sket ændringer i udformningen af såvel ko-
ret som skibet. I hvert fald var koret - hvad enten det 
stod i sin romanske skikkelse eller var ombygget - på 
et tidpunkt inden opførelsen af det nuværende alter-
hus blevet forsynet med et †sakristi på nordsiden. 

Vor Frue kirkes bygningshistorie kan i så hense-
ende have udgjort et sidestykke (s. 1040f.). Dette 
kunne også forklare, at der var så forholdsvis få gen-
anvendte kvadre i korsarmskapellerne og koret. De 
var således allerede i betydeligt omgang forsvundet 
ved den ældste ombygning. 

Efter de første ombygninger, af hvilke alene vest-
forlængelsen er kendt, har kirken stået som et lang-

strakt enskibet anlæg og således i sin hoveddisposi-
tion mindet om mange af vore købstæders ældste sæt 
af klosterkirker. Det skal også nævnes, at moderklo-
steret i Antvorskov inden udbygningen med kapeller 
i 1400'erne bestod af et o. 62 m langt enskibet anlæg, 
som formentlig er etableret ved udvidelser såvel i øst 
som i vest.129 Et tilsvarende udviklingsforløb gælder 
de øvrige johanniterkirker.130 

Det er ikke let at datere vestforlængelsen, hvis de-
taljer kun i begrænset omgang er bevaret. De slanke 
vinduer i det andet fag fra vest kunne lede tanken 
mod overgangstidens byggeri i 1200'ernes anden del, 
men må være yngre. De historiske omstændigheder 
gør det næppe sandsynligt, at klosterets økonomi til-
lod større byggearbejder førend hen imod slutningen 
af 1300'erne. En datering af vestforlængelsen til o. 
1400 strider heller ikke imod murteknikken (polsk 
skifte), og det ovennævnte vestpulpitur gør det fri-
stende at tænke sig forlængelsen opført bl.a. ud fra 
ønsket om at bringe kirke og kloster i nærmere kon-
takt. 

K O R S A R M S K A P E L L E R N E 

De østl igste fag af de nuværende sideskibe 
springer ca. 3 m (i syd) og 4 , 5 m (i nord) f r e m 
for de to øvr ige fag. Disse afsnit repræsenterer i 
deres stærkt o m b y g g e d e og forvanskede kerne 
to korsarmskapel ler , der i det ydre oprindel ig 
sprang ca. 11 m frem i forhold til den enskibede 
kirke, hvort i l de føjedes s o m et k o r s a r m s l i g -
nende anlæg. D e n udvendige bredde andrager 
ca. 8 , 4 m . 

Materialer og teknik. De oprindel ige dele af de 
stærkt f l ikkede og senere forhø jede m u r e er o p -
ført a f m ø r k e r ø d e munkes ten , ca. 2 7 - 2 8 x 1 3 -
1 4 x 8 - 9 c m , og lagt i uregelmæssigt munkesk i f t e 
m e d overtal l ige løbere. D e n bindige kvader -
stenssokkel ved j o r d s m o n n e t er nyere , fra h o -
vedrestaureringen 1877 -80 , m e n m u r e n e har 
også oprindelig hvilet på en kvadersat sokkel . 
D e t t e f remgår bl .a . af et fotograf i fra før h o v e d -
restaureringen (fig. 47) , s o m viser en række 
kvadre ved foden af søndre k o r s a r m s østside 
samt på den t i lstødende hjørnepil le . Ved den 
omta l te hovedrestaurer ing påvistes endvidere 
t i lsvarende kampestenssokke l på den da endnu 
bevarede vestside af nordre korsarmskapel ( jfr. 
f ig. 83),1 3 1 og ved udgravning til varmekælder 
1922 konstateredes t i lsvarende forhold på østs i -
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Fig. 47. Sydkapellerne, set fra sydøst. Ældre fot. før hovedrestaureringen 1877-80. - Southern chapels seen from the 
south-east prior to the major restoration of 1877-80. 

den af samme korsarm; en af de her sete sokkel-
kvadre var tilmed profileret og således utvivl-
somt genanvendt.132 Det fremgik endvidere så-
vel 1877-80 som 1922, at murene hvilede på en 
syld af kampesten i op til to lag, lagt direkte på 
lergrunden.133 

For en umiddelbar betragtning synes korsar-
mene at have været del af et samlet initiativ. Di-
mensionerne og den omstændighed, at de begge 
tidligere har været forsynet med en kapeludbyg-
ning på østsiden, peger i samme retning. Da der 
ikke desto mindre ses væsentlige afvigelser i de 
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Fig. 48. Detalje af oprindeligt vindue i østsiden af 
nordre korsarm (s. 1274). HJ fot. 1997. - Detail of the 
original window in the east wall of the north transept. 

få bevarede detaljer, beskrives korsarmene hver 
for sig og vurderes herefter samlet. 

Nordre korsarms gavl støttes på hjørnerne af 
skråtstillede piller, der formentlig er oprinde-
lige, omend for den vestres vedkommende skal-
muret 1877-80. I forbindelse med denne hoved-
restaurering påvistes under gulvet levn af en 
†støttepille, som delte vestsiden i to ulige store 
dele (jfr. fig. 83). Pillestumpen, der hvilede på 
en kampestenssyld, betegnedes som samtidig 
med muren,134 hvilket bestyrkes af den omstæn-
dighed, at den i lighed med de tilgrænsende 
mure havde en bindig kvaderstenssokkel. 

Ved samme lejlighed konstateredes imidler-
tid, at vestmuren højere oppe rummede et blæn-
det, spidsbuet (†)vindue (jfr. fig. 83), hvis pla-
cering ikke lod sig forene med støttepillen. Top-
pen af dette vindue er endnu synligt fra lofts-
rummet i nordre sideskibs 2. fag (jfr. fig. 49) og 
viser, at ydersiden har haft dobbelt fals mellem 
rulskiftestillede stik, af hvilke det yderstes 
hjørne er affaset. Umiddelbart over vinduets top 
er bevaret rester af vestsidens (†)faisgesims, som 
er sammensat af to trinvis udkragede skifter: det 
nederste af løbere, det næste af kopper, mens et 
tredje afsluttende løberskifte er borttaget. 

Nordligst på korsarmens østside er et tilsva-
rende vindue bevaret i blændet tilstand (jfr. fig. 
40, 48), synligt både ud- og indvendig (jfr. fig. 
26, 42), hvor åbningens hjørner i øvrigt er ufal-
sede. I ydre murflugt måler det 475x188 cm; 
ganske vist er sålbænken nyere (1877-80), men 
ifølge tilstanden før hovedrestaureringen (jfr. 
fig. 40) indsat, hvor den ydre affasning ophørte 
og afløstes af en sekundær forlængelse til jords-
mon. 

Det brede gavlvindue er for den nedre dels 
vedkommende slugt af dørfremspringet fra 
1877-80, mens den øvre del repræsenterer en 
forhøjelse fra kirkens senmiddelalderlige om-
bygning, der tillige omfattede nedtagelse af den 
oprindelige taggavl (s. 1303). Af de oprindelige 
karme er ni skifter over dørfremspringet beva-
ret. Her svarer profileringen (fig. 45) til flanke-
murenes vinduer, hvor den profilerede lysnings-
sten dog ikke er synlig. 

Det ovennævnte †østkapel er i dag helt for-
svundet og giver sig udvendig kun til kende ved 
en skalmuring i krydsskifte. Indvendig dækkes 
murværket til dels af den moderne hvælvpille og 
det nyetablerede rum. De senmiddelalderlige 
hvælv, der gik forud for de nuværende (1877-

Fig. 49. Detalje af nordre korsarms vestmur med vin-
due og gesims, set fra loftet over nordre sideskibs 2. 
fag (s. 1274). I forgrunden afbrudt kappe af hvælv 
over dobbeltkapellets ydre †fag, sløjfet 1877-80 (s. 
1328). HJ fot. 1997. - Detail of the west wall of the north 
transept with cornice and window, seen from the loft above 
the second bay of the north side aisle. In the foreground the 
amputated vault cell above the outer †bay (demolished in 
1877-80) of the double chapel. 
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80), og som kendes fra ældre tegninger (jfr. fig. 
36, 83), viser en noget aparte form. Hvælvets 
vestre halvdel udgjordes så at sige af to alminde-
lige fag krydshvælv, der øst for tværskibets 
midterakse flettedes ud i en 3-deling. Denne dis-
position må forklares ved, at der på hvælvslag-
ningens tid midt på østvæggen fandtes en arka-
deåbning, som umuliggjorde anbringelse af en 
gjordbue på dette sted. 

Ansatsen til et lavtsiddende helstensstik i syd-
siden af østvangen til den nuværende arkade 
mellem korsskæring og nordre korsarmskapel 
(jfr. fig. 44) repræsenterer utvivlsomt den op-
rindelige †korsarmsarkade. 

Søndre korsarm er ligeledes stærkt omdannet, 
bl.a. er størstedelen af vestmuren nedbrudt al-
lerede i middelalderen. Som den fremtræder i 
dag rummer murene detaljer, der både korre-
sponderer med og adskiller sig fra forholdene i 
nord. 

Murene er øjensynlig bevaret i fuld højde på 
nær den oprindelige gesims, der forsvandt ved 
forhøjelsen o. 1525. Det nedrevne †østkapel har 
her efterladt sig tydeligere spor end i nord og 
erkendes umiddelbart ved en ca. 3,2 m bred åb-
ning, blændet med murværk i krydsskifte. Åb-
ningen afdækkes med et spidsbuet helstensstik, 
der er samtidigt med den ovennævnte forhøj-
else. Spor efter selve kapellet; eftersøgtes ved en 
mindre udgravning 1926, som dog øjensynligt 
ikke er dokumenteret ud over dem, som man 
kan se på den af udgraveren, Charles Christen-
sen, tegnede plan (fig. 35). Det fremgår heraf, at 
fundet begrænsede sig til nogle syldsten, på bag-
grund af hvilke udgraveren rekonstruerede ka-
pellet som en rektangulær udbygning. Formen 
forekommer usædvanlig — en polygonal udbyg-
ning ville have været mere i pagt med det for-
modede opførelsestidspunkt (se ndf.) - men på 
det foreliggende grundlag kan spørgsmålet 
næppe afgøres. Det skal dog nævnes, at der ved 
moderklosteret i Antvorskov på østsiden af 
nordkapellerne fandtes en lille bygning med lige 
østvæg, der er tolket som levn af klosterets 
brevkammer.135 

Hvad angår spørgsmålet om udbygningens 
højde, må det antages, at murkronen har ligget 

Fig. 50. Rekonstruktion af søndre korsarms østvæg 
med angivelse af hvælvforlæg og tilmuret, sekundært 
forhøjet arkadeåbning (s. 1277, 1306). 1:150. Tegnet af 
Charles Christensen 1926. - Reconstruction of the south 
transept's east wall with indication of springing points for 
vault, and walled up secondary, heightened arcade opening. 

lavere end vinduernes issepunkt for at give plads 
til tagkonstruktionens tilslutning på korsarmens 
sidemur. Fotografiet af situationen før hoved-
istandsættelsen 1877-80 (fig. 47) synes at be-
kræfte dette: Murværket langs vangerne af den 
blændede arkade er tydeligvis flikket efter ned-
brydningen af kapellets mure, der over et niveau 
ca. 20 skifter under kronen af bevaret murværk 
skæres af skifter, der løber ubrudte frem til den 
sekundært forhøjede arkade. 

Umiddelbart syd for arkadeblændingen ses et 
nu blændet (†)vindue, der sekundært er forhøjet 
samtidig med arkaden. Det gamle fotografi (jfr. 
fig. 47) viser, at karmsiderne er sekundære fra et 
niveau svarende til 17 skifter under kronen af 
oprindeligt murværk. Sammenlignet med for-
holdene i nord svarer dette til buestikkets veder-
lag, og der kan således ikke være tvivl om, at 
søndre korsarms østvindue har haft samme 
højde som det tilsvarende i nord. Vender man 
sig mod gavlvinduet er det let at se, at her er 
sket en tilsvarende forhøjelse, og såvel det 
gamle fotografi (jfr. fig. 47) som opmålingerne 
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Fig. 51. Hvælvkonsol af stuk, formet som mandsho-
ved. Oprindelig i søndre korsarm, men 1877-80 flyt-
tet til nordre korsarm og indmuret under søndre 
hvælvfags, nordøstre ribbe (s. 1277). HJ fot. 1997. -
Vault impost of stucco in the form of a man's head. Origi-
nally in the south transept, but moved in 1877-80 to the 
north transept and bonded into the fabric below the north-
east rib of the south vault bay. 

fra 1877 (jfr. fig. 41-42) viser, at sålbænken op-
rindelig har siddet i samme højde som de øvrige 
vinduer for senere ved ombygningen at blive 
hævet. 

For begge vinduer gælder det, at profileringen 
afviger fra forholdene i nord. Hjørnerne i ydre 
murflugt er således ikke affasede, ligesom der i 
gavlvinduets synlige lysning ikke er benyttet 
profilsten som i nord. Endelig bemærkes, at 
begge vinduer er snævrere end de tilsvarende i 
nord, hvilket er særlig tydeligt for østvinduets 
vedkommende. 

Reduktionen af vinduesbredden i søndre 
korsarmskapel skyldes utvivlsomt, at man ved 
gavlhjørnerne har muret to støttepiller (jfr. fig. 
47, 85), som er væsentlig sværere og derfor 

mere pladskrævende end i nord. Årsagen til at 
pillerne, der også er højere end nordkapellets, 
har fået afvigende dimensioner, må søges i den 
omstændighed, at de har skullet rumme en åb-
ning, muligvis et vindue(?) til fremvisning af re-
likvier og uddeling af nadverelementer til 
syge.136 Desværre er pillerne aldrig blevet un-
dersøgt nærmere, hvorfor en række spørgsmål 
må forblive ubesvarede. Efter hovedrestauerin-
gen 1877-80 fremtræder pillernes forsider med 
en falset, fladbuet blænding af indbyrdes afvi-
gende dimensioner. I murflugten måler den syd-
østre pilles blænding ca. 215x107 cm med sål ca. 
70 cm over nuværende jordsmon, mens de til-
svarende mål for sydvestre pille er 133x110 cm 
og 160 cm. Målene på sidstnævnte kunne i øv-
rigt lede tanken mod en ren prydblænding, såle-
des som det kendes fra andre støttepiller;137 men 
dimensionerne kan kun forklares ud fra hensy-
net til en passage i pillernes indre. En sådan kon-
stateredes da også ved hovedistandsættelsen, 
omend den nærmere udformning intetsteds er 
beskrevet, hvilket er beklageligt, idet åbnin-
gerne omtales både som udvendige døre og som 
indvendige trapper.138 Muligvis kan de tilsynela-
dende uforenelige forklaringer være udtryk for 
skiftende brug. Det er påfaldende, at de blæn-
dede åbninger fremtræder ulige høje, og gran-
sker man det gamle fotografi nøjere (fig. 47), 
synes den nedre del af sydøstpillens tilmurende 
åbning at have forhuggede vanger. Dette kunne 
tolkes som en sekundær udvidelse med det for-
mål at omdanne den oprindelige glug til en dør, 
muligvis i forbindelse med indretning af sakristi 
(s. 1313). Det skal nævnes, at de omtalte åbnin-
ger ikke spores i de indvendige hjørner,139 hvor 
der formentlig må have været et dørarrange-
ment analogt med det, som er bevaret inden for 
sideskibets sydvestre pille (jfr. fig. 55, 104). 

Det skal endelig nævnes, at der i gavlvæggen 
mellem vinduet og den forsvundne dør til passa-
gen i sydøstpillen ses en gemmeniche, der kan 
have fungeret som opbevaringssted i forbindelse 
med benyttelsen af pillevinduet eller et forsvun-
det †alter(?) under det store gavlvindue. Nichen, 
der nu ses i en forstue ved det moderne vind-
fang, er sekundært udvidet foroven. Den synes 
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oprindelig at have været firkantet, og denne åb-
ning måler 42x45 cm i murflugten; den er 29 cm 
dyb og sidder 98 cm over nuværende gulv. 

Hvad angår det indre, gentages og suppleres 
det billede, som er tegnet i nord: en tredeling af 
østvæggen, betinget af den centralt anbragte ka-
pelarkade (jfr. fig. 50). Den sekundært forhøjede 
arkade tegner sig tydeligt, og umiddelbart nord 
herfor ses et spidsbuet felt, som må være omrids 
af forlæg til det nordligste af de tre †hvælv, som 
oprindelig dækkede hvert af korsarmskapel-
lerne. 

De nuværende hvælv stammer fra hovedre-
staureringen 1877-80; men situationen forud 
herfor kendes gennem Lendorfs og Winstrups 
tegninger (jfr. fig. 36, 41-42). De viste foruden 
de da eksisterende grat- og tøndehvælv fra 
1748-50 levn af kraftige ribber, svarende til de 
bevarede i søndre sideskibs to vestfag og således 
heller ikke hidrørende fra den oprindelige 
hvælvslagning. 

Det er derimod naturligt at se to hvælvkonsol-
ler i forbindelse med de oprindelige, for længst 
forsvundne hvælv. Den ene viser et skægget, ca. 
30 cm højt mandshoved med åbenstående mund 
(fig. 51). Det er ved hovedrestaureringen 1878-
80 indsat i nordre korsarm som hjørnekonsol 
under det søndre fags nordøstre ribbe. Den an-
den *konsol (fig. 52a-b) viser en fremstilling af 
en mandsperson, der i en svær akrobatisk stil-
ling fremviser sin blottede bagdel samtidig med, 
at han sutter på sit lem. Stenen har samme højde 
som mandshovedet, 31 cm, og den femsidede, 
33 cm brede og 4 cm høje dækplade viser, at 
konsollen har dannet vederlag for en gjordbue 
samt to tilgrænsende krydsribber. Konsollen, 
hvis emne føltes stærkt anstødeligt,140 blev fjer-
net ved hovedrestaureringen og overdraget til 
Fyns Stiftsmuseum, hvorfra den 1894 afgaves til 
Nationalmuseet (inv.nr. D 2900). 

En undersøgelse af konsollen godtgør,141 at 
frontsiden er modelleret af pudsemørtel over en 
kerne af munkesten, der på bagsiden danner en 
retvinklet spids, hvor konsollen har været indsat 
i væggen. Pudsemørtelen, der rummer relativt 
grove tilslagspartikler af bakkesand (med flint) 
og tegl, fremviser desuden trækul fra brændin-

Fig. 52a-b. *Hvælvkonsol af stuk over kerne af tegl. 
a. Front med obskøn fremstilling. b. Sidebillede med 
den kun delvist dækkede murstenskerne. Oprindelig 
i søndre korsarm, men fjernet 1877-80 og afgivet til 
Fyns Stiftsmuseum, senere til Nationalmuseet (s. 
1277). Roberto Fortuna fot. 1999. - a-b. *Vault impost 
of stucco over a brick core. a. Front with obscene representa-
tion. b. Side depiction with the only partly concealed brick 
core. Originally in the south transept, but removed 
1877-80 and given to Funen's Stiftsmuseum, passed on 
later to the National Museum. 

gen af kalken. Efter afbindingen synes der at 
være sket en tilhugning. Farvespor, bl.a. grønt 
på skoene, viser, at konsollen oprindelig har væ-
ret bemalet. Utvivlsomt er det ovennævnte 
mandshoved udført i en tilsvarende teknik. 
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Fremstillingen, hvortil kendes adskillige pa-
ralleller, har formentlig skullet illustrere de syn-
defulde kødelige laster. Ofte vises billeder af 
denne art i bevidst modsætning til det gode, ek-
sempelvis repræsenteret ved en helgen.142 Dette 
kan også have været tilfældet her, enten gennem 
antitetisk fremstilling på en anden konsol eller et 
kalkmaleri på hvælvet. Men alene den omstæn-
dighed, at mandsfiguren er vist med hovedet 
nedad, fortæller umiddelbart, at en sådan prak-
tik fører nedad - mod helvede. 

De to konsoller hidrører sandsynligvis fra 
søndre korsarmskapel. Her fandtes de i hvert 
fald 1811 ifølge Vedel Simonsens beskrivelse, der 
opfattede den ene som Johannes Døberens ho-
ved, den anden som hans arme og 'øvrige lem-
mer'(!).143 

Sammenfatning. Som refereret s. 1256 har forsknin-
gen med Chr. Axel Jensen som inspirator hældet til 
opfattelse af korsarmskapellerne som et regulært 
tværskib med østkapeller, hvad enten der nu var tale 
om dele af en enskibet korskirke eller senere tilføjel-
ser. Korskirker af denne type nød utvivlsomt betyde-
lig udbredelse i 1200'ernes kirkebyggeri, navnlig i 
købstæderne, hvor behovet for supplerende alter-
plads begunstigede en sådan reduceret udgave af de 
store herreklostre.144 Chr. Axel Jensen selv lod dog 
spørgsmålet stå åbent, og Lorenzen anså det ud fra de 
bevarede detaljer for at være overvejende sandsyn-
ligt, at korsarmene først stammede fra 1300'erne. 

Der er dog i korsarmskapellerne intet - hverken i 
type eller stil - som taler mod en senere datering. Det 
kan i den forbindelse nævnes, at kirken i Assens, en 
oprindelig enskibet kirke (i øvrigt tidligst nævnt i 
samme testamente fra 1295 som S. Mikael i Odense), 
senere, formentlig i 1400'ernes første halvdel, om-
dannedes til en korskirke ved tilføjelse af kapeller, af 
hvilke det delvis bevarede mod nord har været tre fag 
dybt ligesom korsarmskapellerne i Odense, S. 
Hans.145 

Det forekommer på denne baggrund mere sand-
synligt, at korsarmskapellerne ved S. Hans er opført 
efter kirkens forlængelse og snarest skal identificeres 
med kapeller, rejst af navngivne stiftere o. 1425. Det 
drejer sig om to kapeller, stiftet af hhv. Bernike Skin-
kel (†1418) og Bjørn Olufsen Bjørn (†1433). Som 
nærmere beskrevet s. 1224 nævnes kapellerne tidligst 
hhv. 1427 og 1433 i forbindelse med oprettelsen af de 
tilhørende vikarier. De kan derfor meget vel være 
blevet til som et samlet projekt og bygget, omend 
ikke på én gang, så dog kort tid efter hinanden. Initia-

tivet kan være udgået fra klosterets kommendator i 
samråd med Bjørn Olufsen Bjørn, der foruden at 
være lensmand på Næsbyhoved også skal have været 
klosterets skytsfoged (jfr. s. 1221). 

Blandt de kalkmalerifragmenter som fremkom un-
der hovedrestaureringen 1877-80, registrerede Aug. 
Behrends en række, som han senere samlede på ét ark 
uden anden lokalisering, end at de hidrørte fra 'side-
skibene' (s. 1338). Dette må i denne sammenhæng 
særligt beklages, fordi han også fandt et våben for 
familien Bjørn (jfr. fig. 116), uden at det tjener til 
sikker identifikation. Flere omstændigheder indicerer 
dog, at Bjørn Olufsens kapel skal søges på sydsiden 
(s. 1224f.), og at Bernike Skinkels således kan være 
det nordre (s. 1224), men noget egentligt bevis fore-
ligger ikke. 

S Ø N D R E D O B B E L T K A P E L 
»Claus Rønnows kapel« 

Søndre sideskibs to vestlige fag må i deres kerne 
opfattes som et dobbeltkapel, oprindelig bygget 
op mod sydsiden af den enskibede kirke, vest 
for korsarmskapellet. Kapellets udstrækning i 
forhold til det forlængede skib kan undre, idet 
vestmuren beskærer skibets forlængelse på en 
umiddelbart vanskeligt forklarlig måde, jfr. s. 
1270. 

Kapellet er i lighed med flertallet af kirkens 
øvrige afsnit stærkt præget af senere ombygnin-
ger og forhøjelser, hvorfor den oprindelige ud-
formning nu kun delvis lader sig beskrive. Der 
kan dog næppe være tvivl om, at tilbygningen 
altid har stået med to parallelle sadeltage som 
nu; men de tilhørende taggavle og murkronege-
simsen i vest er borttaget ved en senere forhøj-
else. 

Materialet i de oprindelige mure, som nu 
strækker sig op til vinduernes buevederlag og 
støttepillernes overside, er mørkerøde munke-
sten, 27-28x13-13,5x8,5-9 cm, lagt i regelmæs-
sigt munkeskifte. 

Sydsidens støttepille fremtræder i sin nuvæ-
rende skikkelse sekundær og er i hvert fald skal-
muret med moderne munkesten uden forbandt 
med det tilgrænsende murværk. Oprindelig er 
derimod den usædvanlige prædikestolspille (fig. 
54-55, 104, 306, 329) på sydvesthjørnet. Den 
kraftige pille udgør for så vidt en pendant til 



SØNDRE DOBBELTKAPEL 1279 

Fig. 53. Sydkapellerne, set fra sydøst. Ældre fot. efter hovedrestaureringen 1877-80. - Southern chapels seen from 
the south-east after the major restoration of 1877-80. 

hjørnepillerne på søndre korsarms kapel, men i 
modsætning til disse er gennemgangen i murli-
vet og den indvendige døråbning intakt. 

Prædikestolspillen, der blev genåbnet ved ho-
vedrestaueringen 1877-80, åbner sig indvendig i 
en fladbuet, falset dør (fig. 55, 104), hvis rulskif-

testik har affasede hjørner; døren er muret i en 
skråtstillet murklods, hvis skrå overside er ført 
ind til hjørnet som et trekantet tag. Trappen, 
hvis trin halvt oppe kun udfylder halvdelen af 
skaktens bredde, har fladbuet, sildebensmuret 
loft. Den udvendige åbning over det lave bryst-
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Fig. 54. Den udvendige prædikestol i brug ved fri-
luftsgudstjeneste sommeren 1943. Det kgl. Bibliotek. 
- The external pulpit in use during the open-air service in 
the summer of 1943. 

værn (med fordybning til prædikantens fødder) 
er fladbuet med affaset stik og indrammes af et 
firkantet, falset spejl, hvis afdækning består af to 
binderskifter. I spejlet sidder nu en luge, som 
stammer fra rekonstruktionen 1877-80. Pillens 
sydøstre hjørne er i seks skifters højde, ud for 
spejlet, sat af afrundede sten; overgangen til de 
regulære hjørner formidles af skråtfasede sten. 

Udvendige prædikestole, som har en naturlig 
funktion i forbindelse med store forsamlinger 
(af bl.a. pilgrimme), fremvisning af relikvier og 
afladshandel,146 er herhjemme kun påvist i en-
kelte tilfælde, bl.a. ved valfartskirken i Holm-
strup,147 og - hvad der må påkalde sig særlig 
interesse i denne forbindelse - den murede †præ-
dikestol i sydkapellet til johanniternes †kirke i 
Dueholm på Mors.148 

Indtil hovedrestaureringen 1877-80 havde det 

østre af kapellets to fag en †dør, hvis vestre 
vange næsten tangeredes af støttepillen. Hvor-
vidt døren var oprindelig lader sig således ikke 
længere afgøre; men skulle den være sekundær, 
må dette også gælde vinduet, hvis mere be-
skedne bredde skyldes hensynet til et dørsted. 
Som døren fremtrådte 1877 (jfr. fig. 36-37 og 
47), havde den en spidsbuet, ydre åbning, hvis 
profil var sammensat af vulst mellem retkantede 
hjørner. Den ydre åbnings rulskiftestik indram-
medes af løberprydskifte. Formentlig er døren 
på et tidspunkt blevet udvidet ved borthugning 
af en mindre, fladbuet åbning, på hvis inderside 
en mindre dørfløj har haft anslag. 

Kapellets tre vinduer er alle ændret ved tilbyg-
ningens forhøjelse o. 1525 og senest 1877-80. 
Det er fortsat tydeligt (jfr. fig. 86), at vangernes 
øvre dele er indhugget i oprindeligt murværk, 
mens de nedre dele kan være autentiske for den 
ydre indramnings vedkommende. Under alle 
omstændigheder har de siddet lavere (5-6 skifter 
udvendig), ganske som tilfældet var i det til-
stødende korsarmskapel (jfr. fig. 41-42, 47). 

Det vestre fag har store brede vinduer, mens 
det ene i østre fag som nævnt er smallere af hen-
syn til dørstedet. For alle tre vinduer gælder, at 
de udvendige hjørner over en række skifter på 
den nedre del skiller sig ud ved at være affasede i 
modsætning til de retkantede sten både under og 
over. Om disse affasede sten, som muligvis for-
nyedes 1877-80,149 er levn af en ældre udform-
ning eller markerer et byggeskel, får stå hen. De 
indre false i det store vestvindue er rekonstru-
eret 1877-80 med udgangspunkt i den ældre til-
stand (jfr. fig. 41). 

Af dobbeltkapellets oprindelige indre udform-
ning er ikke levnet meget. Det er således uvist, 
hvorledes forbindelsen har været til det gamle 
skib og til korsarmen; blot viser de spidsbuede 
linjer til forlæg i syd- og vestvæggen, at man har 
planlagt og formentlig opført lavere siddende 
†hvælv. 

Sammenfatning. Dobbeltkapellet har en form, som 
kendes fra et meget stort antal middelalderlige kapel-
udvidelser. Det usædvanlige er den udvendige prædi-
kestol, som dog var foregrebet allerede i det søndre 
korsarmskapel. Herudover er det først og fremmest 
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Fig. 55. Søndre sideskibs hjørnepille med udvendig prædikestol (s. 1278f.). Plan, snit og facader, jfr. fig. 104, 
329. 1:75. Målt og tegnet af Charles Christensen 1926. - South side aisle's corner pillar with external pulpit, cf. figs. 
104, 329. 

spørgsmålet om datering og identifikation, som tiltræk-
ker sig opmærksomheden. Kapellet er formentlig 
identisk med det 'dobbeltkapel i Odense', som rigs-
mark Claus Rønnow ifølge et ikke bevaret aktstykke 
skal have ladet opføre (s. 1224). Det afgørende indi-
cium for at identificere det dobbelte sydkapel ved S. 
Hans med rigsmarskens kapel er den store gravsten, 
som hans søn, biskop i Odense, Carl Rønnow, lod 
lægge over faderen og moderen 1487 - en sten, som 
siden 1600'erne omtales i søndre sideskibs vestre fag 
(s. 1435). 

Det fremgår endvidere - ganske i overensstem-
melse med sædvanlig praksis, jfr. Katarina Kistes og 
Bjørn Olufsen Bjørns vikariestiftelser - at dobbelt-
kapellet må være opført inden stiftelsen af sjælemes-
sen i 1464. Det kan være sket allerede o. 1450 i for-
bindelse med den første hustrus død (†før 1454). Un-
der alle omstændigheder må byggeriet være ældre 
end planerne for den efterfølgende store ombygning 
af kirken, idet der her benyttedes højdeforhold, bl.a. i 
arkaderne, som ikke var forenelige med hvælvene i 
sydsidens dobbeltkapel. 

O M B Y G N I N G E N o. 1460-75 

Indledning. Kort efter midten af 1400'erne gen-
nemgik kirken meget betydelige ændringer og 

udvidelser, der gennem en længere periode har 
forvandlet den til én stor byggeplads. Arbej-
derne omfattede, regnet fra øst: en fuldstændig 
fornyelse af kor og skib, tilføjelse af et dobbelt-
kapel ved skibets nordside samt en forhøjelse og 
nyhvælving af nordre korsarm; endelig en for-
højelse og nyhvælving af vestforlængelsen, der 
over det vestligste fag udstyredes med et lavt 
tårn. Det var antagelig også tanken, at man 
skulle ændre og tilpasse søndre korsarm og syd-
kapellet til de nye forhold, men dette arbejde 
synes først gennemført hen imod middelalde-
rens slutning. 

Byggeriets etaper. Meget tyder på, at ombyg-
ningen er sat i værk flere steder på én gang, 
hvorfor gudstjenesten i en årrække må have væ-
ret henlagt til søndre korsarm eller måske sna-
rere til en lokalitet i klosterbygningen. Selvom 
håndværkerne således har arbejdet sideløbende 
på de forskellige afsnit, er det dog muligt at ud-
skille en række faser og etaper, ligesom der er 
tegn på, at man har ændret i projektets detaljer 
undervejs: 
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Fig. 56. Sammenføjningen i syd af midtskib og vest-
forlængelse, set fra loftsrummet (s. 1282). HJ fot. 
1997. - Joining to the south of the nave and the west exten-
sion seen from the loft. 

1) Vestforlængelsens forhøjelse er utvivlsomt 
ældre end skibets fornyelse og muligvis havde 
man i denne første fase endnu ikke besluttet den 
radikale ændring af skibet, men blot tænkt sig 
også her at forhøje de eksisterende mure. I hvert 
fald stod forlængelsens forhøjede nordmur ind-
til 1877-80 udvendig med en tydelig lodret for-
tanding (jfr. fig. 46). Fra loftsrummet ses denne 
fortanding både her og mod syd (jfr. fig. 44, 56) 
i skikkelse af murflugter, der springer en hel 
sten frem i forhold til skibets mure (i syd dog 
kun 21 cm). Forklaringen på denne diskrepans 
skyldes, at bredden af forlængelsens murkroner 
er øget ved indbygningen af de svære hvælv-
piller, bl.a. af hensyn til det planlagte tårn. Alli-
gevel er sammenføjningen af forlængelse og 
skib så akavet, både her og i selve rummet, at en 
planændring forekommer sandsynlig. Forskelle 
i fugningen af tårnets østside under det nuvæ-
rende tag viser, at man har betjent sig af et la-
vere, midlertidigt †tag: Fugerne under dette er 

bredt udglattede, mens de udenfor er omhygge-
ligt indskårne. 

2) Korets ombygning er antagelig påbegyndt 
lidt tidligere end skibets. Dets flankemure er 
bygget op til korsarmenes østsider efter ned-
brydningen af det eksisterende kor, hvis triumf-
mur en tid fik lov at blive stående som en af-
skærmning af skibet. Dette fremgår af korrum-
mets nordvestre hjørne, som springer en anelse 
tilbage for nordvæggens øvrige murflugt og har 
karakter af en afbrudt mur (jfr. fig. 44). I en 
højde af ca. 3,6 m over nuværende gulv er ko-
rets regulære murflugt ført hen over dette parti, 
hvorfor den formodede triumfmur må være ble-
vet nedbrudt, ikke længe efter at korets mure 
begyndte at rejse sig. Tilsvarende spor ses ikke 
ved det søndre hjørne; men i øvrigt skal det 
erindres, at disse partier, såvel i nord som i syd, 
er skalmuret 1802 i forbindelse med lektoriets 
fjernelse (s. 1371). 

Sammenføjningen af korets og skibets over-
vægge markerer sig med en revne, der nu er 
lappet med cement, hvorfor de oprindelige fu-
gers indbyrdes forhold ikke længere ses. Det er 
dog tydeligt, bl.a. pga. den omstændighed, at 
overmuren i korets sydside ved sammenføjnin-
gen danner en østover faldende fortanding, at 
koret må være færdiggjort, førend skibets over-
mure blev føjet hertil. - En ændring af vinduer-
nes indvendige profil på højde med hvælvets ve-
derlag angiver et byggestop. 

3) Skibets ombygning, opførelsen af nordkapellet 
og forhøjelsen af nordre korsarm er foregået sidelø-
bende. Denne fase af kirkens ombygning er for-
mentlig indledt med nedbrydningen af skibets 
langmure og opførelsen af de ottekantede piller 
til og med arkaderne. Det bemærkes, at pillerne 
i sydrækken inklusive den halve pille, som på en 
særdeles uskøn måde er rejst ved hjørnet mellem 
sydkapellet og vestforlængelsen, er mærkbart 
sværere end de tilsvarende i nord. En forklaring 
på dette forhold er ikke umiddelbart indlysende; 
men det ses, at overmurene og hvælvene har 
måttet justeres og rykkes mod nord for at til-
passes koret. 

Nordkapellets bevarede vestmur er sekundært 
muret op mod skibets nordvestre halvpille og er 
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således yngre end denne pille. Set fra nordkapel-
lets loftsrum er det tydeligt, at der har været en 
standsning i opmuringen af skibets overmure, 
idet fugerne er vejrbidte og udvaskede indtil et 
niveau svarende til kapellets murkrone, hvor-
over murbehandlingen med bredt udglattede fu-
ger står helt intakt (jfr. fig. 57). Nordkapellets 
mure er således opført til gesimshøjde, førend 
man tog fat på den sidste del af skibets over-
mure. 

Sideløbende med opførelsen af nordkapellet 
har man gennemført forhøjelsen af nordre kors-
arm, hvis nye tagværk stod færdigt, førend ar-
bejdet på skibets højmur genoptoges. Dette 
fremgår af den serie huller efter den vestre skrå-
sides lægter, som blev indkapslet i skibets nye 
murværk (jfr. fig. 75). 

4) Efter opstillingen af tagværkerne, der for de 
bevarede deles vedkommende nøje følger en-
keltafsnittene (kor, skib og vestforlængelse), ud-
gjorde indbygningen af hvælv den afsluttende 
fase. Der er næppe gået lang tid mellem færdig-
gørelsen af hvælvene i de enkelte afsnit, omend 
en præcis rækkefølge ikke kan fastslås. 

Man bemærker, at hvælvene i koret, nord-
kapellet og vestforlængelsens østre fag er nært 
beslægtede, hvad angår såvel ribbeprofil som 
toprude, mens ribbeformen i nordre korsarm 
(før 1877-80) og vestforlængelsens tårnhvælv er 
enklere, omend der i sidstnævnte tilfælde ses en 
toprude svarende til de øvrige. Det forekommer 
således rimeligt at se hvælvslagningen i kor, 
nordkapel og vestforlængelsens østre fag som en 
samlet entreprise, hvorimod hvælvene i nordre 
korsarm (og tårnrummet) kan være lidt ældre 
eller yngre, snarest det sidste. 

Til skibets hvælv er benyttet mere kompli-
cerede former; men efter alt at dømme er de 
alligevel indbygget i umiddelbar forlængelse af 
korets, nordkapellets og vestforlængelsens. Det 
er i den forbindelse værd at bemærke, at de til-
grænsende kapper i skibets vestligste og vestfor-
længelsens østligste fag begge hviler på en spids 
gjordbue, der ikke kunne slås, førend skibets 
vestlige halvpiller forefandtes. Det vil sige, at 
vestforlængelsens østligste hvælv tidligst er ind-
bygget efter færdiggørelsen af skibets mure. Alt 

Fig. 57a-b. Midtskibets overvæg, set fra loftet over 
nordre sideskibs 2. fag, hvor murværkets øvre del 
hviler på en trinvis udkraget aflastningsbue over 
hvælvkappen. Nærmest hvælvlommerne ses udva-
skede fuger (s. 1283). HJ fot. 1997. - Upper wall of the 
nave seen from the loft above the second bay of the north 
side aisle, where the masonry rests on the stepped corbelling 
of a relieving arch above the vault. Eroded joints can be 
seen close to the pendentives. 

tyder således på, at den store ombygning er gen-
nemført som et samlet projekt inden for et be-
grænset åremål. 

Datering og finansiering. Koret, skibet og vestfor-
længelsen samt tårnet har bevaret oprindelige 
tagværker (s. 1333), hvis alder har kunnet tids-
fæstes omtrentligt gennem udtagelse af prøver 
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1997 til en dendrokronologisk undersøgelse.150 

Af de 35 udtagne prøver kunne 34 dateres, og 
resultatet viser, at det undersøgte træ i vestfor-
længelsens tagværk (bortset fra en fornyelse fra 
1748!) var fældet o. 1450, mens fældningstids-
punktet for tårnets var o. 1465. Hvad angår ko-
ret, kunne en prøve med barkkant dateres til 
1463, mens den yngste prøve skønnedes at 
stamme fra tømmer, fældet o. 1475. I skibet lå 
fældningstidspunkterne mellem o. 1465 og 
-70f. 

Sammenholdes disse resultater med den byg-
ningsarkæologiske undersøgelse, bekræfter de 
vurderingen af vestforlængelsen med det tihø-
rende tårn som værende første etape i den store 
ombygning. Der er næppe forløbet 15 år mellem 
opsætningen af tagværkerne over østfaget og 
tårnet, jfr. koret, som også viser benyttelsen af 
lagret tømmer. En datering af tagværkerne i kir-
kens vestende til midten af 1460'erne harmone-
rer smukt med dateringen af tagværkerne over 
kor og skib til o. 1470. Ganske vist skønnedes en 
enkelt af prøverne fra koret at være fældet o. 
1475, men den kan formentlig alligevel være et 
par år ældre. Under alle omstændigheder viser 
analysen, at opstillingen af tagværkerne over 
kor og skib må være sket ved næsten samme tid. 

De historiske oplysninger om alter- og kapel-
stiftelser (s. 1223f.) slutter sig ligeledes smukt til 
de vedanatomiske undersøgelsers absolutte kro-
nologi, idet klosteret netop i 1460'erne og 
-70'erne modtog meget store donationer, som 
må have udgjort en væsentlig del af det økono-
miske fundament for den store ombygning. 

Rækken af gaver indledtes af Elsebe Kabel, en 
af klosterets store velgørere (jfr. †gravsten nr. 
3), der 1462, kort tid inden sin død, skænkede en 
gård syd for kirken (s. 1235) samt to gårde på 
Nordfyn (jfr. S. Dorotheas alter s. 1225). 1464 
skal rigsmarsk Claus Rønnow have stiftet en 
sjælemesse i det allerede opførte 'dobbeltkapel' 
(jfr. ovf.). Herefter betænkte rigsmarskens svo-
ger fra første ægteskab, rigsråd Knud Henriksen 
Gyldenstjerne, inden sin død 1467 klosteret med 
den formentlig største godsdonation, det no-
gensinde modtog.151 Enken, hvis bekræftelses-
brev er kilde til viden om gavens omfang, var 

Hilleborg Skinkel, et barnebarn af Bernike Skin-
kel (†1418), en anden af kirkens kapelstiftere (s. 
1224). Året efter, 1468, skænkede ridder Eggert 
Frille en gård i Trøstrup (Odense hrd.),152 og 
1471 modtog klosteret af Jes Jespersen, Odense, 
en gård ved den yderste Nørreport som gave til 
S. Anne alter i kirkens søndre kapel (s. 1224).153 

Endelig skænkede Anne Nielsdatter 1472 en stor 
godsgave til S. Salvators alter (s. 1226),154 og 
1476 modtog klosteret som sjælegave to gårde i 
Pederstrup fra Sophie Joachimsdatter.155 

I Hilleborg Skinkels bekræftelsesbrev 1467 
nævnes hverken kirken eller noget specifikt ka-
pel. I modsætning til hovedparten af de øvrige 
kapelstiftere er det ikke desto mindre muligt 
med sikkerhed at udpege familiekapellet. Det 
fremgår af den skjoldblænding med Gylden-
stjernernes syvtakkede stjerne, som indtil 
1877-80 sad på oprindelig plads og betegnede 
det nordre dobbeltkapels nordvestre hvælvfag 
som familiens privatkapel (jfr. fig. 38 og ndf.). 
Kapellet med stifternes gravsten (nr. 2) omtales 
1606 af Jørgen Kaas Emmiksen, der afskrev en 
indskrift, ifølge hvilken fru Hilleborg 1489 be-
kostede kapellets †altertavle (s. 1225).56 Senest 
på dette tidspunkt har det således været færdig-
indrettet, men var det antagelig tidligere, for-
mentlig allerede o. 1475. 

Vestforlængelsens forhøjelse og opførelsen af tårnet. 
Som ovenfor vist må den store ombygning være 
indledt med en forhøjelse af vestforlængelsen 
(og løngangen), efterfulgt af opførelsen af et lavt 
tårn over vestenden. Materialet er røde munke-
sten, 27,5x12,5-13x8,5-9 cm, lagt i munkeskifte 
indtil gesimshøjde; herover benyttes polsk skifte, 
uden at dette tilsyneladende indicerer nogen 
længerevarende standsning i arbejdet. 

Forhøjelsen øst for tårnet krones af en gesims, 
sammensat af to savskifter, skilt af glat løber-
skifte; herover en tredobbelt, trinvis udkraget 
falsgesims. Som nævnt ovenfor, har man givet 
murene en kraftig forstærkning med indvendige 
støttepiller, der langs væggene og i de vestre 
hjørner forbindes af dybe, spidsbuede stik. 
Dette er sket dels for at give tårnet et sværere 
fundament, dels for at bibringe vestforlængelsen 
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Fig. 58. Indre, set mod vest. NE fot. 1992. - Interior to the west. 
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en mere ensartet fagdeling, efter at det andet fag 
fra vest ved tilføjelsen af sydkapellet var beskå-
ret (s. 1269). 

Hvælvene, af hvilke det østre først er indbyg-
get efter opførelsen af midtskibets mure (se 
ovf.) har begge en diagonaltstillet toprude, men 
afvigende ribbeprofiler: I det vestre er der al-
mindelige halvstens ribber og helstens overrib-
ber, mens østfaget benytter samme type form-
sten som i koret (fig. 45) og andre afsnit af den 
ombyggede kirke; kantstillede overribber med 
bindertrin. 

Som en følge af murenes forhøjelse og op-
førelsen af hjørnepiller blev †vestpulpituret (s. 
1270) hævet til nuværende niveau, og adgangs-
forholdene ændret og henlagt til den nye tårn-
trappe (se ndf.), idet den hidtidige loftstrappe i 
nordvestre støttepille blev ubrugelig, bl.a. fordi 
dens døre nu blokeredes af den nye hjørnepille i 
det indre. 

Tårnets opførelse medførte en række omfat-
tende ændringer i den hidtidige vestfacade - æn-
dringer, som dog ikke lader sig udrede i alle 
detaljer. I det ydre forhøjede man de eksiste-
rende støttepiller, som videreførtes i flere afsæt 
(jfr. fig. 4). De nord-sydvendte taggavle fornye-
des helt ved hovedrestaureringen 1877-80, mens 
de øst-vestvendte gesimser er bevaret med sav-

Fig. 59. Detalje af tårnets østre gesims, delvis dækket 
af kirkens tagværk (s. 1286). Henrik Wichmann 1998. 
- Detail of the tower's east cornice, partly concealed by the 
church roof. 

skifte under falsgesims (jfr. fig. 59). Gavlene, 
som har tvillingdelte spidsbuede glamhuller un-
der spidsbuet spejl, nyopførtes med ni let bry-
nede kamtakker over kort savskifte, svarende til 
sideskibenes samtidige taggavle. De var imid-
lertid allerede inden restaureringen stærkt præ-
get af senere ændringer, bl.a. som følge af, at 
man tidligt flyttede klokkerne op til selve tag-
rummet. 

De ældre gengivelser af gavlene tyder umid-
delbart på, at nordgavlen længst bevarede sin 
middelalderlige skikkelse. Den stod således 1877 
(jfr. fig. 38) med ni kamtakker og to vandrette 
båndblændinger, af hvilke den underste marke-
rede gavlfoden. Herimellem sås et fladbuet 
glamhul, hvortil der i øst sluttede sig en lavere 
blænding, ligeledes fladbuet. Der er formentlig 
tale om resterne af en blændings-tregruppe, som 
endnu var nogenlunde intakt o. 1750 (jfr. fig. 
15). Ved samme tid var sydgavlen ifølge Grøn-
volds stik (fig. 88) allerede ændret og stod med 
en række koncentriske, spidsbuede stik omkring 
et stort rundbuet glamhul. Det beror formentlig 
på en erindringsfejl hos tegneren, når begge 
gavle er vist med 11 kamtakker. De koncentriske 
stik, som i øvrigt er beslægtet med aflastnings-
buer i tårnets indre (jfr. fig. 62), gengives ikke 
på tegninger fra 1800'erne. Til gengæld viser 
Burman Beckers tegning fra 1856 (jfr. fig. 100), 
at gavlfodens båndblænding da endnu var be-
varet under den helt ombyggede taggavl. 1877 
var den imidlertid også forsvundet (jfr. fig. 37). 

I syd- og nordmuren under taggavlene åbner 
der sig en fladbuet, falset glug, hvis detaljering 
med rulskiftestik, hvorom løberprydskifte, for-
mentlig skyldes restaureringen (jfr. fig. 60, 103). 
De oprindelige, fladbuede glamhuller er bevaret 
og genskabt med vanger i oprindelig form 
1877-80. De er falsede og omfatter i vestsiden 
fire, mens der mod øst af hensyn til tagryggen 
kun er blevet plads til to. De korresponderer 
med vestsidens yderste og er som disse lidt 
snævrere end vestsidens midterste. 

Indbygningen af nye hvælvpiller gjorde som 
ovf. nævnt en ændring af adgangen til lofterne 
nødvendig. Derfor tilbyggedes nu umiddelbart 
nord for den søndre hjørnepille et polygonalt 
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Fig. 60. Vestforlængelse og tårn, set fra syd (s. 1285f.). HJ fot. 1999. - The west extension and tower seen from the 
south. 
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trappehus, hvis fem sider springer frem foran 
vestgavlen, således som det bl.a. kendes fra det 
lidt yngre tårn i Bellinge (Odense hrd.). Trappe-
huset ved S. Hans er imidlertid usædvanligt ved, 
at det ikke har været ført ned til jordniveau, men 
derimod oprindelig udgjorde en karnaplignende 
udbygning. Årsagen til denne disposition må 
søges i det forhold, at trappetårnet skulle udgå 
fra løngangen til klosteret (s. 1314f.), hvorfor 
man har valgt at lade det hvile på bueslag, 
spændt imellem nordsiden af den store hjørne-
pille og løngangens sydside. Bag den nuværende 
underdør (fra 1877-80) ses støttepillens nordfa-
cade og et fladbuet stik, som udgår herfra og nu 
danner en del af den sekundære opgangs loft; 

den øvrige del af de trinvis udkragede stik er 
forsvundet ved etableringen af trappetårnets 
nedre del, bortset fra to 'knækkede' rulskifte-
stik, adskilt af et glat i den fremspringende poly-
gonale dels facade. 

Den oprindelige trappes regelmæssigt murede 
spindel, vægge og loft tager først sin begyndelse 
i højde med løngangens overetage. Her ses spor 
efter to †døre, af hvilke den underste har ført fra 
løngangen til trappehuset, den øverste - fra en 
repos, et trin højere - ind til det nye pulpitur. 
Sidstnævnte, hvis fladbuede rulskiftestik er syn-
ligt på begge sider, har en bredde af ca. 82-84 
cm. Mod vestpulpituret, hvor den sidder i et 
halvstens murfremsping, vel indarbejdet samti-

Fig. 61. Vestforlængelsens tårn, set fra sydvest (s. 1286f.). HJ fot. 1997. - The tower of the west extension seen from 
the south-west. 
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dig med tappehuset, andrager højden 234 cm 
over nuværende pulpiturgulv. 

Trappen belyses af tre smalle, aftrappede 
sprækker. Af disse er den nederste indsat 
1877-80, da man blændede en sekundær yder-
dør, mens den øverste ved samme lejlighed fik 
rulskiftestik over aftrapningen. Trappens flad-
buede overdør udmunder i en blænding, som 
afdækkes af fire trinvis udkragede kvartcirkel-
stik (jfr. fig. 62). Det særprægede arrangement 
lader sig ikke éntydigt forklare: Muligvis havde 
man oprindelig tænkt sig at føre trappen, hvis 
spindel afbrydes abrupt, en omgang højere op, 
men undlod dette af hensyn til den svære hjør-
nepille. I blændingens bund er sekundært brudt 
en firkantet luge. 

Mellemstokværkets vægge har dybe blændin-
ger, der i øst og vest afdækkes af falsede, rund-
buede rulskiftestik, mens afdækningen savnes 
på de to andre sider; her kan den have været del 
af taggavlen (jfr. fig. 88). 

Korets ombygning. Det nuværende, tre fag lange 
kor er det mest helstøbte af den middelalderlige 
kirkes forskellige afsnit og adskiller sig mar-
kant, såvel i kvalitet som i detaljer, fra det øv-
rige byggeri. Konstruktivt set er det bemærkel-
sesværdigt ved, at rummets hvælv ikke har støt-
tepiller, hverken ud- eller indvendig. Det er i det 
hele taget relativt uberørt af senere ændringer, 
men har dog mistet to meget væsentlige ele-
menter: et messespir foroven på østgavlen og et 
sakristi på den vinduesløse nordside sammesteds 
som det nuværende. 

Det ældre †kor blev udvidet både i længde og 
bredde (s. 1312), og den omstændighed, at den 
nuværende gavl står skævt på langmurene i flugt 
med Nørregade, viser, at man ved fornyelsen 
har udnyttet det til rådighed stående areal fuldt 
ud. 

Materialer og teknik. De kraftige mure er op-
ført af røde og gule munkesten, lagt i polsk 
skifte og fordelt i bælter af vekslende højde. På 
gavlen er bæltemuringen begrænset til den øvre 
del, vel af hensyn til de mange blændinger for-
neden; her bemærkes det også, at de gule og 
røde sten på vinduesfremspringet veksler fra 

skifte til skifte for at give hjørnet en markering 
som en hjørnekæde. De gule sten måler 25-
27x13-14x8 cm, de røde 26,5-27x12-13x8,5 cm; 
sidstnævnte er gennemgående grove, vistnok 
uæltede og med mange flintesten. Soklen mar-
keres her, som overalt, af en bindig kampstens-
sokkel fra 1877-80; men ifølge ældre tegninger 
(jfr. fig. 100-101) var der i murenes nedre dele 
indsat en række af kvadre, muligvis genanvendt 
fra forgængeren. Den omtalte bæltemuring er 
sammen med en udstrakt brug af murdekora-
tion (se ndf.) med til at fremhæve korets mure, 
der for langsidernes vedkommende afsluttes af 
en 1877-80 fornyet profilgesims. 

De spidsbuede vinduer er koncentreret til syd-
siden og gavlen (fig. 63). Gavlens store, præg-
tige lysåbning er udvendig særdeles rigt profi-
leret og bl.a. derfor anbragt i en midtrisalit, som 
oprindelig kronedes af et †messsepir (se ndf.). 
Vinduets ydre profil (jfr. fig. 45) er sammensat 
af små tungesten, vekslende med større form-
sten, hvis konkave side bydes af skarprygget 
led. Nærmest den profilerede stavværksvange 

Fig. 62. Tårntrappens overdør, set fra tårnets mellem-
stokværk (s. 1289). Henrik Wichmann fot. 1998. -
The tower stair's upper door, seen from the second storey of 
the tower. 
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Fig. 63. Korgavlen (s. 1289f.) G. P.Jacobsen, Odense, fot. o. 1905. - Chancel gable. 
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ses en simpel skråfaset sten, ligesom den ind-
vendige profilering er tilsvarende enkel, sam-
mensat af to skråfasede og en rundet sten. Un-
der vinduets sålbænk er en profileret vandnæse, 
der i lighed med risalittens øvre afslutning for-
nyedes 1877-80. 

Sydsidens tre store vinduer er profileret ana-
logt med østvinduet, blot reduceret med et par 
led (jfr. fig. 45). Indersidens profil er sammensat 
af to affasede sten omkring en almindelig; fra 
hvælvenes vederlagshøjde ændres profilet både 
her og i gavlen til normalsten - et skel, der må 
angive et midlertidigt byggestop. - Alle fire vin-
duer deles af stavværk, som er fornyet 1877-80. 

Den usædvanligt righoldige, udvendige mur-
dekoration rummer utvivlsomt elementer med 
religiøs betydning og er således mere end blot til 
pynt. På syd- og østsiden løber under vinduerne 
en fire skifter høj båndblænding, delt af lodrette 
stave og bestående af to ryggede sten under et 
slags trapezkapitæl (fig. 63, 65-66). På gavlen, 
hvor båndet er begrænset til vinduesfremsprin-
get, brydes det af en trapezformet barnegravsten 
(fig. 64), som formentlig er overført fra det ned-
revne kor og indsat samtidig med det omgi-
vende murværk. 

Fig. 64. Barnegravsten, indsat i korgavlen under vin-
duet og formentlig overført fra det ældre †kor (s. 
1291). HJ fot. 1997. - Tombstone for a child, inserted in 
the chancel gable below the window and presumably trans-

ferred from the older †chancel. 

Fig. 65. Udsnit af blændingsfrise på korets sydside (s. 1291). HJ fot. 1997. - Detail of recessed frieze on the south side 
of the chancel. 
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Fig. 66. Blændingsfriser på korets facader, jfr. fig. 37, 38 og 40, samt facade og snit af ankerbjælke i koret, jfr. 
fig. 307 (s. 1291f., 1295). 1:20. Målt og tegnet af Charles Christensen 1926. - Recessed friezes on the east and north 
walls of the chancel, cf. figs. 37, 38 and 40, together with facade and section of the anchored beam in the chancel, cf. fig. 307. 

Fig. 67. Cirkelblænding på korgavlen, jfr. fig. 63 (s. 1293). HJ fot. 1997. - Circular recess on the chancel gable, cf. fig. 
63. 
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Stenens markante placering, omgivet af 2x6 
blændingsfelter, svarende til apostlenes antal, 
antyder en særlig betydning. Det kunne derfor 
være fristende at forestille sig en funktion som 
dæksten for relikvier,156 omend der måske blot 
er tale om genanbringelse af en gravsten fra det 
gamle kor, således som det eksempelvis kendes 
fra Århus domkirke (DK Århus 754). 

Nord for vinduesfremspringet brydes murfla-
den af to blændinger, af hvilke den nedre er 
spidsbuet med karm og stik, sat af formsten 
(fig. 45); bunden står nu dækket af puds, som 
kan skjule yderligere profilering (jfr. fig. 46) 
samt rester af bemaling(?). Den højere siddende 
blænding er cirkulær med vulst af formsten (fig. 
67). I blændingens bund ses en roset, dannet af 
liljeformede, profilstillede formsten, der er ord-
net radiært omkring en vulstformet midterring. 
Den usædvanlige blænding kan tænkes at hen-
tyde til Johannes Døberen, ordenens værnehel-
gen, idet blændingens form leder tanken mod et 
Johannesfad. Et sådant fad med Døberens af-
huggede hoved, beregnet til indsamling af offer-
gaver, besad klosteret i hvert fald på dronnings 
Christines tid (s. 1358). Motivet er heller ikke 
ukendt som bygningsudsmykning,157 men iden-
tifikationen svækkes pga. det manglende hoved. 

Syd for midtrisalitten ses en rektangulær 
blænding med lodrette kanter af skråfasede sten; 
afdækningens vandrette binderstik er af nye sten 
og erstatter formentlig en overligger af træ, jfr. 
†skabsnicher i det indre (se ndf.). 

Over blændingerne ses på begge sider af mid-
terfremspringet en todelt frise (fig. 63, 66), hvis 
nedre del udgøres af trekantede fordybninger, 
hvori er indlagt tre formsten, der danner et tre-
pas. Den øvre del består af 2x5 rektangulære 
blændinger, hvori er gule liljeformsten af 
samme slags som i cirkelblændingen. 

Den betydningsmættede skuegavl har tidligt 
fristet til indmuring af yderligere symboler. Så-
ledes over den rektangulære blænding, hvor 
man har opsat en ottekantet, glat kalksten(?) og 
syd for denne en grønglaseret kakkel ved siden af 
en munkesten på fladen med indstemplet hjerte, 
formentlig fra Lübeck (fig. 68).158 Antagelig har 
sådanne markeringer i lighed med cirkelblæn-

Fig. 68. Stemplet munkesten og grønglaseret kakkel 
med S. Catharina, indsat i korgavlen (s. 1293). Hen-
rik Wichmann fot. 1999. - Stamped brick and green-
glazed tile showing St. Catherine, inserted in the chancel 
gable. 

dingen, barnegravstenen og et kors på nordsi-
den (se ndf.) haft specifik signalværdi. Billedet 
af en kvindelig helgen - S. Catharina af Aleksan-
dria med sværd og marterhjul - stående i et go-
tisk kirkerum på en englekonsol viser, at den er 
repræsentant for en serie fra 1400'ernes slutning 
med fremstillinger af helgeninder, muligvis pro-
duceret i Nederlandene eller Rhinområdet.159 På 
sydsiden ses ydermere indmuret to (†)kakler i 
samme højde og tæt ved gavlens hjørne; her er 
figurfremstillingerne nu helt borteroderet. 

Korgavlen har i sin oprindelige skikkelse haft 
en mere markant rejsning, idet vinduesfrem-
springet kronedes af et ottekantet †messespir. 
Spiret, som er angivet på ældre prospekter (jfr. 
fig. 9, 14) blev istandsat 1695 og omtales da som 
et på østgavlen stående »8te Kandtlig Spir« (s. 
1321). Istandsættelsen reddede dog ikke spiret, 
for allerede 1706 nedtog murermester Jørgen 
Nielsen den gamle og meget forfaldne »Spirre 
Mure« (s. 1321). 

På nordsiden (jfr. fig. 26), hvor bæltemuring 
og murdekoration i det væsentlige er begrænset 
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Fig. 69. Blændinger på korets nordside, jfr. fig. 330 
(s. 1294). Henrik Wichmann fot. 1998. - Recesseses on 
the north wall of the chancel, cf. fig. 330. 

til østre halvdel af hensyn til det nu forsvundne 
†sakristi (s. 1310f.), ses i murens halve højde en 
tre skifter høj båndblænding, delt af lodretstil-
lede, gule formsten. Den brydes af den nedre 
arm i et anseeligt ligearmet kors (fig. 69), af 
samme type, som bl.a. kendes fra korsblændin-
ger på en række fynske kirkers taggavle.160 Indtil 
hovedrestaureringen 1877-80 kronedes murens 
østre halvdel af en båndblænding (jfr. fig. 38), 
hvis eventuelle udmuring med formsten, da var 
forsvundet. Sandsynligvis har beggge flanke-
mure haft en sådan båndblænding, men både i 
nord og syd er murkronerne (og gesimsen) for-
nyet. 

Vestligst på nordmuren, ca. 4,3 m over jords-
mon ses en overdør (jfr. fig. 38, 91 og 101), som 
nu er blændet, mens anslagsnichen er bevaret 
som en dyb, udvendig niche, 170x100 cm (op-
rindelig var højden 220 cm, idet bunden senere 
er hævet). Åbningen har fladbuet rulskiftestik 
med løberprydskifte, vekselvis sat af røde og 
gule sten. Døren, som nu er uden funktion, har 
oprindelig givet adgang til et †lektorium (se ndf.) 
og må have været tilgængelig fra en †udbygning 
(s. 1313) mellem †sakristiet og korsarmen. 

Forud for hovedrestaureringen 1877-80 sås 
foruden den ovennævnte overdør længere øst-
ligt på korets nordmur en bred, rundbuet blæn-
ding, ved hvis østhjørne en afbrudt flankemur 
fra det 1668 nedrevne †sakristi (s. 1310f.) endnu 
stod synlig tillige med fundamentet (jfr. fig. 36, 
38). I blændingens østre hjørne var en fladbuet 
dør til koret, og over blændingens top anedes en 
tilmuret rundbue. 

Under istandsættelsesarbejdet fjernede man 
det sekundære murværk, og herved fremkom 
levn såvel af sakristiet som af et †trappehus, ind-
bygget i sakristiet samtidig med det nye kors 
opførelse (fig. 91). 

Korets indre, der takket være de store vinduer 
er et lyst og smukt rum, har mistet meget af det, 
som oprindelig kendetegnede klosterkirkens 
højkor som ramme om et talstærkt præsteskab 
(jfr. s. 1343). Dette gælder for det arkitektoni-
skes vedkommende først og fremmest †lektoriet 
(s. 1313, 1371) på grænsen mellem kor og skib; 
endvidere en række gemmenicher i østfaget (se 
ndf.) og forbindelsesdøren til †sakristiet. 

Af de tre fag hvælv er de to vestligste bevaret, 
mens det østligste er fornyet 1877-80, da man 
ommurede et sekundært hvælv fra 1748-50. 
Langs flankemurene hviler hvælvene på samti-
dige forlæg, hvis fordybede afslutninger er syn-
lige i loftsrummet (fig. 70); derimod har den 
skråtstillede gavl krævet en særlig løsning for at 

Fig. 70. Detalje af korets nordre overvæg med hvælv-
forlæg (s. 1294). HJ fot. 1997. - Detail of the upper 
north wall with springer for vault. 
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tilvejebringe en mere regelmæssig fagdeling. 
Dette har man opnået ved at mure en spids 
skjoldbue, hvis bredde øges mod nord, hvor 
den udgår fra et fladbuet, dobbelt rulskiftestik i 
hjørnet. Til gengæld har man ikke kunnet 
undgå, at skjoldbuen tangerer og beskærer vin-
duets top en smule. 

Ribberne, der i de to oprindelige fag mødes i 
en diagonaltstillet slutsten, er muret af form-
sten, der også er benyttet til gjordbuerne (fig. 
45). Under vederlaget, der markeres af et diago-
naltstillet, to skifter højt, muret kapitæl (fig. 
72), er gjordbuerne forlænget som hængestave. 
Til disse er benyttet en anden type formsten (fig. 
45), der udgår fra en polygonal stenkonsol (fig. 
106), som stammer fra hovedrestaureringen 
1877-80. Kapitælet, hvis hovedform kendes fra 
domkirken (s. 270, fig. 196), er med en serie 
hulsnit tilpasset hængestavens profil; mellem 
første og andet fag skjules det delvis af en spids-
buet gjordbue, som er muret samtidig med for-
nyelsen af det østre hvælvfag. 

I vestfagets østre kappe er indmuret en cirkel-
åbning (tvm. 48 cm), kantet af en formstensvulst 
(fig. 71). Åbningen, som nu er blændet, kan 
have haft en funktion ved kirkespil, foruden til 
praktiske formål, bl.a. som passage for de kæ-
der, det store krucifiks (s. 1370) var ophængt i.161 

Hvælvene har stormstigeformede overribber, 
sammensat af løber- og bindertrin. Muligvis har 
man pga. den statisk set ganske dristige hvælv-
slagning uden støttepiller allerede under opfø-
relsen indlagt tre ankerbjælker som forstærkning 
under gjordbuerne (en fjerde ved grænsen til 
korsskæringen var overflødig, da korsarmenes 
østmure her modvirker hvælvets udadrettede 
tryk). Den østligste ankerbjælke langs gavlen, 
som kan være oprindelig på dette sted, er om-
hyggeligt bearbejdet med konkavt udhulede si-
der indtil de regelmæssigt afsluttede ender (jfr. 
fig. 66 og 307). De to øvrige træankre blev 
1877-80 udskiftet med jernstænger (sml. fig. 119 
og 118). De tre ankre, der indlagdes ved hoved-
istandsættelsen 1695 (s. 1321) har snarere været 
forankringer af gavlen, anbragt i loftsrummet. 

I korets østre fag spores fem blændede †gem-
menicher, to parvist sammenstillede i flankemu-

Fig. 71. Blændet cirkelåbning i korets 3. fag (s. 1295). 
HJ fot. 1997. - Walled up circular opening in the third bay 
of the chancel. 

rene og én i gavlen, tæt ved sydhjørnet (jfr. fig. 
34). De har været overdækket med en planke, 
ca. 90-100 cm over nuværende gulv. 

Fig. 72. Ribbekonsol i koret under den vestligste 
gjordbue i syd (s. 1295). HJ fot. 1997. - Impost in the 
chancel beneath the westernmost transverse arch to the 
south. 
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Fig. 73. Indre, set mod øst. NE fot. fot. 1992. - Interior to the east. 
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Midtskibets ombygning. Det tre fag lange midt-
skib er som omtalt s. 1282 rejst efter nedbryd-
ningen af den gamle kirke, hvis vestforlængelse, 
korsarme og søndre dobbeltkapel dog bibehold-
tes, mens det nye kor og nordkapellet samt for-
højelsen af vestforlængelsen og nordre korsarm 
udgør ét sammenhængende byggeforløb. 

Typologisk set repræsenterer det vinduesløse 
midtskib sammen med de tilgrænsende, lysgi-
vende kapeller en mellemting mellem hallekirke 
og pseudobasilika. Af kapellerne, der senere er 
omdannet til sideskibe, har sydsidens samme 
bredde som midtskibet, mens nordsidens toski-
bede kapel før 1877-80 var endnu bredere, sva-
rende til korsarmskapellets fremspring. 

Midtskibet markerer sig ikke i det ydre, idet 
murkronen, som står med sekundært borthug-
get falsgesims mod det søndre sideskibs lofts-
rum, delvis er dækket af kapellernes sadeltage. 
Et usædvanligt træk er de (†)overdøre, som har 
muliggjort en bekvem adgang fra midtskibets 
loftsrum til skotrenderne mellem sadeltagene 
med henblik på reparationer og fjernelse af sne. 
De fire døre står nu som fladbuede, falsede ni-
cher mod loftsrummet (jfr. fig. 44, 74-75), mens 
den ydre anslagsfals er blændet. Dørene nævnes 
1741, da man betalte for fire helt nye låger, som 
blev sat 'for udgangen til renderne på gevel-
fet'.98 Få år senere, ved hovedreparationen 
1748-50, blev de overflødiggjort ved fjernelsen 
af taggavlene og oplægningen af et samlet tag 
over udbygningerne mod syd og nord. 

Midtskibet afgrænses fra de tilstødende side-
skibe af 2x3 spidsbuede arkader, som hviler på 
ottekantede piller, af hvilke de to østligste, nær-

Fig. 75. Blændet skotrendedør i midskibets overmur 
mellem nordre sideskibs 1. og 2. fag, set fra loftet 
over nordre korsarm (s. 1297). Under den blændede 
dør ses spor efter den v-formede skotrende og til ven-
stre efter udtagne lægter på det forhøjede korsarms-
kapels vestre tagflade (s. 1283). HJ fot. 1997. - Walled 
up valley door in the upper wall of the nave between the 

first and second hays of the north side aisle, seen from the 
loft above the north transept. Under the walled up door can 
be seen traces from the v-shaped valley; on the left, traces 

from removed laths on the west roof surface of the height-
ened transept chapel. 

Fig. 74. Blændet skotrendedør i midtskibets overmur 
mellem søndre sideskibs 1. og 2. fag, set fra midtski-
bets loft (s. 1297). HJ fot. 1997. - Walled up valley door 
in the upper wall of the nave between the first and second 
bays of the south side aisle, seen from the nave's loft. 
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Fig. 76. Detalje af ribber i midtskibets 2. fag (s. 1298). 
HJ fot. 1997. - Detail of ribs in the second bay of the nave. 

mest korsarmene, antagelig delvis er ommurin-
ger af disse tilbygningers vestmur - et forhold, 
som var tydeligt ved nordrækkens østre pille 
forud for hovedrestaureringen (jfr. fig. 36). Ved 
denne lejlighed fjernedes den sydlige del af nor-
dre korsarms vestmur som led i tilvejebringel-
sen af et sammenhængende nordligt sideskib, li-
gesom man regulariserede den tilhørende pille. 
Herom hedder det i en avisomtale af hovedre-
staureringen:214 »Pillerne ere blevne gjengivne 
deres oprindelige ottekantede Form«, og »En 
delvis Tilmuring af to Bueaabninger er bleven 
borthugget«. Den ene bueåbning må være den 
arkade, man indsatte i stedet for den oven-
nævnte del af korsarmens vestmur, mens der i 
det andet tilfælde har været tale om en senere 
undermuring af midterste arkade i syd (jfr. fig. 
36). Arkaderne hviler i vest på halve piller, hvis 
sammenføjning med den ombyggede vestfor-
længelse er særdeles klodset. I øst, mod koret, er 
der retvinklede fremsping, som i nord rummer 
rester af den gamle korsarmsarkade (jfr. fig. 44). 
Arkadernes spidse helstensstik er vekselvis mu-
ret af bindere og løbere, dog er den søndre ar-

kade i østfaget sat med halvandenstens stik, 
mens det tilsvarende i nord kun er halvstens. 

Over arkadebuernes fod er de tre af pillernes 
sider ført videre op til hvælvvederlaget. Over 
nordrækkens arkader brydes væggen i de en-
kelte fag af ca. 50 cm dybe blændinger med 
spærstikformet afdækning; i syd ses en tilsva-
rende, 43 cm dyb blænding, men kun i det vest-
ligste fag. 

Skibet dækkes af tre hvælv, af hvilke de to 
østlige er regulære stjernehvælv, mens det vest-
lige er mere kompliceret og formet som ottetak-
ket stjerne. De tre fag adskilles indbyrdes af to 
brede (ca. 75 cm) gjordbuer, som hviler på den 
midterste af arkadepillens tre fremspringende si-
der; de spidse buer er sat som helstensstik. Mod 
koret er gjordbuen smal og svarende til korets 
ribber, mens der mod vestforlængelsens østre 
fag er en gjordbue som de øvrige, blot lidt smal-
lere. Langs væggene hviler hvælvkapperne på 
retkantede spidse rulskiftestik, der i sydsiden er 
dubleret for at rykke hvælvet lidt mere nordpå i 
flugt med korets hvælv. 

Ribberne i de to regelmæssige stjernehvælv 
udgøres forneden af formsten, svarende til ko-
rets (fig. 45), men slår for den øvre dels ved-

Fig. 77. Detalje af oversiden af hvælvet i midtskibets 
3. fag (s. 1299). Henrik Wichmann fot. 1998. - Detail 
of the extrados of the vault in the third bay of the nave. 
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Fig. 78. Ribbekryds i toppen af midtskibets 3. fag (s. 
1299). HJ fot. 1997. - Ribs at the top of the third bay of 
the nave. 

kommende over i almindelige retkantede (fig. 
76). Der er kun overribber østligst på det østre 
fag, hvor der nærmest gjordbuen mod koret er 
tilløb til stormstigetrin som i korhvælvet. 

Vestfagets hvælvribber udgøres dels af form-
sten svarende til korets, dels af kantstillede nor-
malsten (jfr. fig. 45, 79); førstnævnte benyttes til 
de to diagonaltstillede hovedribber, mens de øv-
rige danner biribberne. I toppunktet mødes alle 
16 ribber omkring en cirkelmuret topskive (jfr. 
fig. 78). De krydsende diagonalribber har over-
ribber med stormstigetrin, svarende til korets, 
mens toppen af de vinkelret på hinanden mu-
rede normalsten i biribberne står som to paral-
lelle baner på hvælvets overside (jfr. fig. 77). 

Nordkapellets opførelse. Det oprindelige (†)nord-
kapels areal blev ved hovedrestaureringen 1877-
80 halveret, idet man nedrev nordfacaden og 
rykkede den et fag nærmere midskibet, hvorved 
de to resterende fag fik karakter af et sideskib. 
Af det oprindelige anlæg er nu således kun be-
varet søndre halvdel af vestfacaden og midter-
pillen samt hvælvene i de to inderfag. 

Det oprindelige (†)nordkapel. Sammen med op-
målingerne 1877 og -79 (fig. 36, 38 og 83) giver 

de bevarede levn et nogenlunde dækkende bil-
lede af det nye kapel, der var et sidestykke til 
sydkapellet og i lighed med dette bygget op 
mod vestsiden af det tilgrænsende korsarmska-
pel. Arealmæssigt overgik det imidlertid sydsi-
dens, idet nordmuren var rykket helt ud til 
korsarmskapellets gavl, hvorimod vestfacaden 
både her og i syd står omtrent på linje. 

Nordfacaden sprang i øvrigt en anelse frem 
foran korsarmen, hvilket formentlig skyldes, at 
man tog udgangspunkt i korsarmens hjørne-
støttepille ved bestemmelsen af den ydre mur-
flugt. Man bemærker endvidere, at kapellets 
mure er væsentligt sværere end kirkens øvrige 
afsnit, bortset fra koret. Denne disposition kan 
skyldes hensynet til den fugtige grund, som se-
nere voldte problemer og nødvendiggjorde for-
stærkning af støttepiller og fornyelse af et hvælv 
i nordvestfaget (se ndf. og hovedrestaureringen 
1695 og 1748-50 s. 1320 og 1323). 

Materialet er i den bevarede del af vestfacaden 
røde, flintholdige munkesten, 27-27,5x13-13,5x8 
cm, lagt i munkeskifte forneden, men polsk 
skifte foroven på højde med vinduets bue. 

Fig. 79. Detalje af ribber i midtskibets 3. fag (s. 1299). 
HJ fot. 1997. - Detail of ribs in the third bay of the nave. 
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Fig. 80. Plan af Frederik IV's castrum doloris i S. Hans kirke 1730 (s. 1303, 1411). Gouache af Michael Christoph 
von Schnitter 20. juni 1731. Rosenborg. - Plan of Frederik IV's castrum doloris in St. Hans 1730. Gouache by Michael 
Christoph von Schnitter. 

Hvad angår den oprindelige udformning af 
kapellets ydre, fremgår det af midtskibets skot-
rendedøre (fig. 44), at tilbygningen fik nord-
vendte taggavle og således sammmen med kors-
armskapellet stod med tre parallelle sadeltage, 
svarende til forholdene i syd. De nuværende 
gavle er fra 1877-80, og 1877-opmålingerne (fig. 
38) giver kun oplysninger om facaderne indtil 
tagfoden, idet de middelalderlige taggavle fjer-
nedes 1748-50 til fordel for én stor gavl. Ved 
denne ændring måtte taggavlens murflade træk-
kes tilbage i flugt med korsarmens, og kapellets 
fremspringende tagfod afdækkedes med tagsten 
(jfr. fig. 101). 

Vestfacaden, hvoraf den søndre del som 
nævnt er intakt, åbnede sig med to store vin-
duer, hvis ene bevarede har spidsbuet rulskif-
testik, indrammet af løberprydskifte. Den tre-

dobbelt falsede åbning, hvis inderste sten ved 
lysningen er fornyet, har sekundært hævet sål-
bænk, idet åbningernes hjørner både ud- og ind-
vendigt strækker sig syv skifter længere ned. 

Nordfacadens to fag var i modsætning til vest-
facaden delt af †støttepiller, af hvilke den midterste 
i dimensioner og højde svarede nogenlunde til 
sydkapellets og vestforlængelsens midterste, 
mens de to ved hjørnerne var højere, betydeligt 
sværere og bygget i afsæt. Mens den midterste 
synes oprindelig, var de to ved hjørnerne utvivl-
somt ombyggede for at afhjælpe statiske pro-
blemer. Pillen mod øst, hvis oprindelige form 
kan have svaret til midterpillen, har været nød-
vendig for at dække sammenføjningen med 
korsarmens hjørnepille. 

I det hele taget har forbindelsen mellem de to 
afsnit, som muligvis tillige indebar en planæn-
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dring, voldt problemer. Det fremgår bl.a. af den 
omstændighed, at kapellets fremspringende 
murflugt blev synlig over diagonalpillen og der-
for overgik til et regulært hjørne formedelst en 
trinvis udkragning (jfr. fig38), hvilket er sket 
sideløbende med forhøjelsen af det gamle kors-
armskapel. Ved ændringen af den nordvestre 
pille, som kan have været diagonaltstillet, blev 
den nærved stående skjoldblænding delvis 
skjult. 

Af nordfacadens to fag var det østre forsynet 
med en †dør vis-a-vis sydkapellets. Den lave 
fladbuede åbning indrammedes udvendig af tre-
dobbelt falsede rulskiftestik, yderst af løber-
prydskifte; anslagsnichen var fladbuet (jfr. fig. 
38). Ganske som i det tilsvarende fag af syd-
kapellet var indgangen forskudt mod vest i for-
hold til †vinduet, der ligeledes sad asymmetrisk i 
faget. Såvel denne lysåbning som den større og 
centralt placerede i vestfaget havde ifølge teg-
ningerne en form svarende til det bevarede vin-
due i vestfacadens søndre del (se ovf.); også her 
konstateredes en sekundær udmuring og forhøj-
else af sålen (jfr. fig. 83). 

Begge fag smykkedes af (†)blændinger, hvis 
murede relief på pudset bund 1877-80 overførtes 
til den nye nordmur. I indgangsfaget var der en 
cirkelblænding (fig. 82), hvori ligearmet johan-
niterkors med kløftede korsender. I vestfaget, 
vest for vinduet, den ovennævnte skråtstillede 
skjoldblænding (fig. 81) med syvtakket stjerne 
for kapellets stifter, Knud Henriksen Gylden-
stjerne. 

Kapellets oprindelige indre var dækket af fire 
hvælv, der i midten samledes omkring en sekssi-
det pille, hvis søndre halvdel er bevaret tillige 
med de to hvælv nærmest midtskibet. Selvom 
den fritstående pille umiddelbart giver kapellets 
plan en vis lighed med centraliserede anlæg som 
det samtidige Helligtrekongers kapel ved Ros-
kilde domkirke,162 er dette ikke fulgt op i hvæl-
vets disposition: To brede spidsbuede gjordbuer 
delte nemlig hvælvene i et østre og vestre afsnit, 
ganske svarende til at sadeltagene i det ydre be-
tonede to parallelle nord-sydgående længdeak-
ser. Gjordbuerne, hvoraf den søndre er bevaret, 
har haft den praktiske funktion at bære en over-

Fig. 81. Skjoldblænding med Gyldenstjernernes vå-
ben på nordre sideskibs 3. fag. Formstenene overført 
fra nordkapellets nedrevne ydermur, jfr. fig. 38 (s. 
1301). HJ fot. 1998. - Shield-shaped recess with the coat 
of arms of the Gyldenstjerne family in the third bay of the 
north side aisle. The moulded bricks come from the demol-
ished outer wall of the north chapel, cf. fig. 38. 

Fig. 82. Cirkelblænding med Johanniterkors på nor-
dre sideskibs 2. fag. Formstenene overført fra nord-
kapellets nedrevene ydermur, jfr. fig. 38 (s. 1301). HJ 
fot. 1998. - Circular recess with the Maltese cross in the 
second bay of the north side aisle. The moulded bricks come 
from the demolished outer wall of the north chapel, cf. 38. 

Danmarks Kirker, Odense 83 



Fig. 83. Diverse snit af nordre korsarm og nordkapellet inden nedbrydningen af sidstnævntes to nordlige fag under hovedrestaureringen 1877-80. 1:300. 
Målt og tegnet af Carl Lendorf under medvirken af L. A. Winstrup. Påtegnet maj 1879. - Diverse sections of the north transept and north chapel before the 
demolition of the latter's two northernmost bays upon the restoration of 1877-80. 
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mur (jfr. fig. 84) som vederlag for tagkonstruk-
tionernes fælles spærfod og den mellemliggende 
skotrende. 

De to bevarede hvælv har ribber af samme 
formsten som korets (fig. 45) og ligeledes en 
diagonaltstillet toprude. Mod gjordbuerne og 
midtskibsarkaderne udgår hvælvkapperne fra et 
retkantet fremspring, mens de mod de nymu-
rede vægge har hvilet på forlæg, hvis aftrappede 
fordybning (sml. koret s. 1294 og fig. 70) endnu 
er synlig på vestfacadens bevarede overvæg. På 
overvæggen over den søndre gjordbue ses for-
tandinger til en ikke udmuret hvælvlomme (jfr. 
fig. 84). Mod kapellets østvæg, som oprindelig 
udgjorde korsarmskapellets yderside, lod man 
kappernes nedre del hvile på en retkantet skjold-
bue, mens der foroven, hvor væggen udgjordes 
af den samtidigt opførte, let fremspringende 
forhøjelse (jfr. fig. 49), kunne etableres forlæg 
(jfr. fig. 83). 

Kapellets østre og vestre del har oprindelig 
været afsondret ved en †skillemur mellem de to 
fag nærmest nordfacaden. Dette fremgår af teg-
ningerne fra hovedrestaureringen (jfr. fig. 36), 
som viser muren, der en anelse under hvælvenes 
vederlagshøjde er let udkraget. Formålet med 
denne mur har utvivlsomt været et ønske om at 
afsondre det nordvestre fag fra det tilgrænsende 
indgangsparti som et særligt uforstyrret rum. 
Den udvendige skjoldblænding viser, at dette 
fag har rummet det egentlige Gyldenstjevnernes 
kapel. 

På den grundplan som udfærdigedes i anled-
ning af Frederik IV's castrum doloris 1730 (fig. 
80) ses foruden den nævnte skillevæg ansats til 

endnu en skillevæg imellem de to sydlige 
hvælvfag, udgående fra nordsiden af midtskibs-
pillen. Uanset om denne murstump var middel-
alderlig eller yngre, har den ikke haft samme 
højde som den nordre, eftersom hvælvene ad-
skilles af den endnu bevarede gjordbue. I øvrigt 
viser såvel 1730-planerne som tegningerne fra 
1877-80, at skillemuren indtil Gyldenstjernernes 
kapel, i lighed med østvæggen (d.e. korsarmens 
vestmur), var gennembrudt med rundbuede ar-
kader, af hvilke den til Gyldenstjernernes kapel 
havde profileret sokkel i vangerne. Disse over-
slanke åbninger lader sig bedst forklare som for-
bindelsesdøre mellem eftermiddelalderlige pul-
piturer fra tiden før 1730 (s. 1393). Det lader sig 
derfor ikke afgøre, hvorvidt der allerede i for-
bindelse med nordkapellets opførelse etablere-
des en direkte dør til korsarmskapellet. 

Ombygningen af nordre korsarmskapel. Sidelø-
bende med opførelsen af nordkapellet gennem-
gik den tilgrænsende korsarm en ombygning og 
forhøjelse, som bl.a. var nødvendig af hensyn til 
hvælvslagningen i kapellet. Ikke meget af dette 
er nu bevaret; bl.a. forsvandt den nye gavl sam-
men med kapellets 1748-50, mens hovedparten 
af hvælvene blev nedbrudt i 1877-80. Hvad man 
endnu kan iagttage er følgende: I det ydre ses, at 
murens forhøjelse, som udførtes af munkesten i 
polsk skifte, på den bevarede del af vestsiden er 
let udkraget over den oprindelige, delvis intakte 
falsgesims (fig. 49). Forhøjelsen af den østre 
flankemur er derimod ændret ved en senere om-
bygning (s. 1321) og står nu udvendig i kryds-
skifte. 

Fig. 84. Detalje af overvæg mellem nordre sideskibs 
2. og 3. fag, set fra loftet over førstnævnte. I over-
væggens nedre del en ubenyttet fortanding til udmu-
ring af hvælvlomme (s. 1303). Muren til højre er nor-
dre sideskibs gavl fra 1877-80, muret op til en stump 
af kappen til dobbeltkapellets ydre †hvælvfag (s. 
1328). HJ fot. 1997. -Detail of the upper wall between 
the second and third bays of the north side aisle, seen from 
the latter's loft. In the lower zone of the upper wall, unused 
toothing for a pendentive. The wall on the right is the gable 
of the north side aisle from 1877-80 cutting off the cell from 
the double chapel's outermost †vault. 

83* 
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D e t store vindue i gavlen forhøjedes , og det 
n y e spidsbuede stik indrammedes af løberpryd-
skifte, analogt m e d vinduerne i nordkapellet 
(jfr. fig. 39) . D e t gamle østvindue (fig. 40, 48) 
ændredes der imod ikke, h v o r i m o d vestvinduet 
måt te blændes af hensyn til hvælvslagningen 
(jfr. f ig. 83) . 

Forhøje lsen a f gavlvinduet og arkaden m o d 
midtskibet g j o r d e en fornyelse a f hvælvene n ø d -
vendig. De nye (†)hvælv, h v o r a f den sydvestre 
del af det søndre er bevaret (jfr. fig. 105) fik 
a lmindel ige halvstensribber . D e t mest interes-
sante ved hvælvet var imidlert id den o m s t æ n -
dighed, at h v o r det i vest var todelt svarende til 
forholdene i nordkapel let (og den nuværende 
inddeling), ændredes det i øst til en tredeling 
(jfr. f ig. 36 , 42) . D e t t e var i overenss temmelse 
m e d korsarmens oprindel ige hvælv og skyldes, 
at m a n også ved den nye o m b y g n i n g respek-
terede øs tvæggens tredeling. 1 6 3 Forholdet indi-
cerer, at k o r s a r m e n s kape ludbygning endnu på 
dette t idspunkt var bevaret , o m e n d muligvis i 
ændret skikkelse (se † u d b y g n i n g s. 1313). D e t 
kan vel ikke udelukkes, at den spidsbuede b læn-
ding, s o m på opmål ingen fra 1877 omsluttedes 
af den midterste hvælvkappe var levn af en ar-
kade til et ombygget kapel(?). 

Sammenfatning. Som beskrevet i det foregående blev 
kirkens ombygning efter alt at dømme gennemført 
som ét sammenhængende, omend etapedelt forløb i 
årene o. 1460-75. På den baggrund kan det undre, at 
en række af de nye afsnit fremtræder med så stærkt 
afvigende detaljer. Navnlig er det påfaldende, at ko-
ret - såvel i den overordnede struktur som i detaljerne 
- adskiller sig markant fra det øvrige: Hvor koret 
markerer sig med en rigdom af formsten i vinduer og 
udvendig murdekoration, fremtræder detaljerne i den 
øvrige del særdeles enkle, grænsende til det simple. 

Denne forskel er formentlig udtryk for bygherrens 
bevidste ønske om, at koret i dets egenskab af kirkens 
liturgiske brændpunkt og samtidig den del af klo-
steret, som var mest synlig for Nørregades beboere 
og forbipasserende, skulle tiltrække sig særlig op-
mærksomhed. Korgavlen med dens murdekorationer 
og messespir er den mest markante demonstration af 
en sådan tankegang. 

Under alle omstændigheder er det sandsynligt, at 
man i forbindelse med det nye kor har engageret en 
bygmester, der kun medvirkede her og ikke ved de 
øvrige dele af ombygningen. Det er foreslået, at han i 

kraft af sin forkærlighed for murværkets polykromi 
og dekorative detaljer skulle være nordtysker (Loren-
zen 44), hvilket forekommer sandsynligt. 

Det er således nærliggende, at den usædvanlige og 
dristige udeladelse af støttepiller på sydsiden (i nord 
fungerede †sakristiet og dets trappehus dog som så-
dan) er inspireret af den forkærlighed for glatte yder-
mure, som er et kendetegn ved de kirker med ind-
vendige støttepiller, som fra slutningen af 1300'erne 
vandt ikke ubetydelig udbredelse i det nordtyske kir-
kebyggeri og herfra spredtes til bl.a. Danmark.164 Ek-
sempler på fuldstændig udeladelse af støttepiller sy-
nes dog sjældne.165 

Fremhævelsen af de glatte ydermure ved bæltemu-
ring kan også være afsmitning fra den lyst til frem-
hævelse ved polykromi, ofte ved bælter af glaserede 
tegl, som kendetegner flere af de nordtyske kirker 
med indvendige stræbepiller, bl.a. domkirken i Sles-
vig og Mariekirken i Rostock. Et lokalt eksempel på 
samme idé, også gennemført med skiftende bælter af 
røde og gule tegl, er nordfløjen i Gråbrødre kloster. 

I midtskibet og nordkapellet savnes de formstensprofi-
ler, som beriger korets vinduer og murdekorationer; 
kun hvælvene er til dels muret med benyttelse af ko-
rets ribbesten, men midtskibsarkaderne er igen blot 
simple buestik. 

Midtskibet er som nævnt en mellemting mellem 
hallekirke og pseudobasilika, og udformningen synes 
i nogen grad dikteret af nødvendigheden af tilpasning 
til de givne forhold, bl.a. de dybe kapeller med tvær-
stillede sadeltage. Ved at vælge kraftige ottekantede 
piller som støtte for såvel arkader som overmure be-
kendte bygmesteren sig til det foretrukne mønster 
ved flerskibede anlæg i senmiddelalderens hjemlige 
kirkebyggeri. Den omstændighed, at pillens tre sider 
mod midtskibet er videreført til hvælvvederlaget, 
hvorved højkirkemuren virker som en membran, der 
er hængt ind mellem pillerne, kendes både fra Øster-
søgotikken og hjemlige aflæggere, såsom klosterkir-
kerne i Fåborg og Randers samt sognekirkerne i As-
sens og Middelfart.166 

Uden direkte sidestykker er formen på de spareni-
cher, som bryder den lave overvæg i nord (og nord-
vest). Det samme gælder loftets (†)døre til renderne 
mellem kapellets tage. Måske fandtes tilsvarende i 
moderklosteret Antvorskov, hvor skibet på samme 
måde som i S. Hans, indrammedes af 2x3 kapeller 
med tværstillede sadeltage. 

Det er muligt, at pillestrukturen i S. Hans har øvet 
indflydelse på ovennævnte vestfynske købstadskir-
ker, men det forekommer givet, at korgavlen med 
dens vinduesrisalit og kronende, ottekantede messe-
spir har dannet forbillede for korgavlen i Kerte-
minde, S. Laurentius. I reduceret form gentages 
kompositionen i landsbykirker som Mesinge (Bjerge 
hrd.) og Horne (Svendborg amt, Sallinge hrd.). 
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Fig. 85. Søndre sideskibs gavle, set fra sydvest. Henrik Wichmann fot. 1999. - Gables of the south side aisle, seen 
from the south-west. 

SYDKAPELLETS O G S Ø N D R E 
K O R S A R M S O M B Y G N I N G o. 1525 

Som ovenfor nævnt tyder alt på, at søndre kors-
arm og sydkapellerne ikke blev inddraget i kir-
kens store fornyelse o. 1460-75 og derfor en tid 
lang må have afventet en ombygning med nye, 
højere siddende hvælv, uanset at forhøjelsen var 
planlagt, jfr. midtskibets skotrendedøre. Det 
kan vel ikke udelukkes, at en sådan ombygning 
faktisk fandt sted; men i så fald er sporene her-

efter ganske blevet slettet af den forhøjelse og 
nyhvælving, som endnu til dels er bevaret. 

Ændringen af sydsidens tilbygninger adskiller 
sig i øvrigt fra arbejderne i nord ved, at korsar-
men og kapellerne blev integreret med ensartede 
hvælv og herved fik karakter af et sammenhæn-
gende sideskib — en sammensmeltning, der i det 
ydre udtrykkes gennem homogenisering af syd-
sidens vinduer og taggavle. 

Byggematerialet er røde munkesten, 13,5-
14x14x9 cm, lagt i krydsskifte. Muligvis har der 
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Fig. 86. Detalje af søndre sideskibs midterste og vestre gavl (s. 1306f., 1325f.). HJ fot. 1997. - Detail of the south 
side aisle's middle and west gables. 

også været benyttet andre materialer til en ud-
vendig skulpturudsmykning, jfr. ndf. 

Såvel korsarmens som kapellernes mure fik 
en kraftig forhøjelse, der på sidemurene afsluttes 
med (delvis fornyet) falsgesims. Korsarmens 
østmur viste i øvrigt en noget gådefuld anomali, 
idet forhøjelsen nærmest korets og skibets sam-
menstød var udkraget et skifte på begge sider på 
en strækning af ca. 1 m (jfr. fig. 40, 47). Den 
udvendige fortykkelse fjernedes 1877-80 (jfr. 
fig. 53), mens den indvendige endnu er synlig i 
loftsrummet. Her ses, at stenene har været ind-
muret i en forsænket fortanding, hvis bredde 
åbenbart har overgået det nødvendige. 

Senest i forbindelse med korsarmens ombyg-
ning har man nedbrudt det oprindelige †østkapel, 

hvis afbrudte sidemure endnu anedes før hoved-
restaureringen (jfr. fig. 47). I stedet for at til-
mure arkaden helt nøjedes man med at udfylde 
den inderste del og udvendig omdanne den til en 
høj murblænding med spidst helstensstik. 

De oprindelige fem vinduer forhøjedes i takt 
med murene, men ikke på samme måde. Det 
slanke vindue på korsarmens østside og det 
brede i sydkapellets vestvæg fik nye vanger og 
stik, som i hovedtrækkene respekterede den ek-
sisterende form. Sydsidens tre vinduer fik der-
imod en afvigende udsmykning som led i om-
dannelsen af denne facade til en markant skue-
front. Vinduernes spidsbuer er således indram-
met af nogle højest usædvanlige bryn, der i ve-
derlagshøjde er ført videre som en vandret mar-
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kering (jfr. fig. 85). Disse vinduesbryn har karak-
ter af brede båndblændinger, men er i modsæt-
ning hertil ikke forsænkede, blot indrammet af 
udkragede binderstik og -skifter, af hvilke det 
underste har affasning af hensyn til vanddryp-
pet. Den vandrette del af brynene afsluttes med 
en helstens bred pilasterstump. Over de to ka-
pelfag er den øverste spidsbuede indramning 
sikret med et rulskiftestik. Dette mangler imid-
lertid over korsarmens, hvor brynet før restau-
reringen også afveg ved, at den vandrette del 
brød den spidsbuede (jfr. fig. 37, 47). Uanset 
disse forskelle, har alle tre vinduesbryn utvivl-
somt rummet en form for udsmykning (se 
ndf.), hvad restauratorerne i 1877-80 også havde 
blik for (jfr. fig. 103). 

Foruden vinduesbrynene er af den oprindelige 
gavludsmykning bevaret nogle små firkant-
blændinger, hvis oprindelige udstrækning og af-
dækning dog er forsvundet ved taggavlenes fjer-
nelse 1748-50. Det lader sig nu ikke længere af-
gøre, hvorvidt disse blændinger strakte sig op i 
selve taggavlen som høj blændinger, eller om de 
havde en afdækning ikke væsentligt højere end 
den nuværende. Det sidste forekommer mest 
sandsynligt, dels fordi de hermed sammen med 
vinduesbrynet og †svikkelformede blændinger 
udgjorde en dekoration, som kun markerede 
gavlfoden. De nævnte svikkelblændinger, som 
udmuredes 1748-50, findes kun på de to kapel-
gavle og afgrænsedes mod brynets øvre af-
grænsning af et rulskiftestik; den lodrette side 
står nu som lodfuger, der brydes i samme højde 
som firkantblændingernes vanger. I begge til-
fælde har disse murfordybninger vel strakt sig 
op til toppen af de spidsbuede bryn. 

De bevarede, omend ændrede og reducerede 
dele af den nye gavludsmykning giver fornem-
melsen af en usædvanlig arkitektur - et indtryk, 
som underbygges gennem de få vidnesbyrd om 
†taggavlenes udsmykning, inden nedbrydningen 
1748-50. Således viser Grønvolds stik fra kon-
gens besøg 1748 (fig. 88), at taggavlene da 
endnu kronedes af høje pinakelagtige tinder. 
Tegningen viser herudover en rundbuet luge til 
loftsrummet, men gengiver intet af den billed-
udsmykning, som også har prydet gavlene. At 

dette var tilfældet fremgår af flere kilder, af 
hvilke den ældste (og vigtigste) stammer fra 
regnskaberne til kirkens istandsættelse 1617.94 

Ved den lejlighed fik malersvendene Anders 
Nielsen og Søren Hiort 20. aug. betaling for 
med brunrød og blyhvid oliefarve at anstryge 
følgende udsmykning af sydsidens kapeller: 
»alle apostler och billeder saa och alle krantzerne 
och roessher offer vinduerne«. Det vil sige, at 
der på disse prydgavle har været opstillet apo-
stelbilleder, foruden en mere ornamental ud-
smykning med 'kranse og roser'. Sidstnævnte 
har vel smykket vinduesbrynene og udgjort si-
destykker til middelalderens velkendte form-
stensfriser, som i Odense bl.a. kendes fra dom-
kirken (s. 239f.). Apostelbillederne har i øvrigt 
ikke været den eneste billedlige udsmykning, 
idet regnskaberne fortæller, at billedsnideren 
Frantz Krag den 25. aug. betaltes for et tyrker-
hoved (»tørcker hoffuet«) til et billede, som stod 
oven på et kapel. Udsmykningen synes således 
foruden mere traditionelle kristne billeder at 
have rummet et polemisk, agiterende element 
ved at inkludere indbegrebet af johanniternes 
fjendebillede. 

Fig. 87. Detalje af søndre korsarms gavl (s. 1306f., 
1325f.). HJ fot. 1997. - Detail of the south transept's 
gable. 
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Fig. 88. Frederik V ankommer til Odense Slot på sin rejse gennem Danmark 1748. Radering ved Poul Isac 
Grønvold efter egen tegning. Den kongelige Kobberstiksamling. - Frederik V arriving at Odense Castle on his 
journey through Denmark in 1748. 

Det er uvist, hvorledes gavludsmykningen har 
været opstillet. Under sit Odensebesøg 1746 så 
historikeren Jacob Langebek »udenpaa i Mu-
ren. . . adskillige skiønne Steenbilleder«,166a og i 
præsteindberetningen 1755 berettes, at der før 
reparationen 'stod en del gamle katolske billeder 
på de tre kapeller, men var ingen navn eller in-
skription derved'.167 En række af billederne 
kunne for så vidt have kronet de høje pinakeltin-
der, men ses ikke på Grønvolds stik (jfr. fig. 88). 
Det er derfor mest sandsynligt, at de har været 
indsat i blændinger, muligvis både som relieffer 
og friskulpturer. 

I det indre blev kapellerne og korsarmen for-
bundet ved indmuring af en spidsbuet arkade, 
hvis bredde (108 cm) svarer til tykkelsen af den 
nedbrudte mur; buen fungerer samtidig som 
gjordbue mellem det midterste kapelfag og 
korsarmen. De tilhørende tre hvælvfag fik her-
ved karakter af et sideskib, mens den smalle del 

af korsarmen bag gavlen udsondredes som et 
særligt afsnit ved hjælp af en anden, 60 cm bred 
spidsbue, som er ommuret 1877-80. Af sideski-
bets tre nye hvælv er kun de to vestligste fag 
bevaret. De hviler mod ydervæggene og midt-
skibet på forlæg og har usædvanlige, helstens 
brede ribber, hvis undersider er skiftevis løber-
og bindermuret. De to fag adskilles af en 107 cm 
bred gjordbue, der udgår fra foden af midtski-
bets pille. 

Hvælvet i det tredje fag i korsarmen blev al-
lerede 1748-50 ombygget til et grathvælv, der 
1877-80 afløstes af det nuværende, som har rib-
ber af kantstillede sten. På tegningerne fra 1877 
(jfr. fig. 41-42) ses dog, at de brede ribber endnu 
var bevaret et kort stykke over vederlag. 

I loftsrummet bemærkes, at overmuren over 
gjordbuen mellem de to vestlige fag til dels hvi-
ler på hvælvkappen og yderligere er udkraget 
formedelst en række fladbuede rulskiftestik, 
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hvilende på trinvis f remspringende konsol ler 

(jfr. fig. 89) . Formåle t h e r m e d har været at til-

ve jebr inge et t i lstrækkelig bredt vederlag for 

tagfødderne og den mel leml iggende skotrende. 

Sammenfatning. Omdannelsen af sydkapellerne og 
den tilgrænsende korsarm til en skuefacade har været 
et fornemt stykke arkitektur, der ved synsforretnin-
gen 16. okt. 1694 berettigede skønsmændene, trods 
kirkens store brøstfældighed, til at karakterisere den 
som værende engang 'berømmelig med kostbart ar-
bejde, zirat og billeder udvendig prydet'.168 Ved den 
brutale reparation 1748-50 er kirken blevet berøvet et 
enestående arkitekturminde. 

Hvad angår dateringen, indicerer murværkets kryds-
skifte et tilblivelsestidspunkt efter midten af 1500'er-
ne, da dette moderne renæssanceforbandt gradvis bli-
ver dominerede;169 det ses dog også benyttet i enkelte 
tidligere eksempler.170 Under alle omstændigheder 
viser både de bevarede detaljer (vinduesbrynene og 
skulpturudsmykningen), at byggeriet ikke nødven-
digvis har haft mange hjemlige sidestykker. 

I en arkitekturhistorisk sammenhæng har Lorenzen pe-
get på pinakeltinderne som et træk, der hovedsagelig 
hører hjemme i semiddelalderens tyske og neder-
landske byggeri, men i øvrigt også kendes fra sven-
ske eksempler.171 Skulpturudsmykningen er et andet 
træk, som røber fremmed indflydelse, og hvis nær-
meste, nu kendte paralleller skal søges inden for det 
verdslige byggeri på overgangen mellem middelalder 
og gryende renæssance.172 Frederik I's nybyggeri på 
Gottorp fra o. 1530 er det mest prægnante eksempel 
på en sådan moderne blandingsstil, hvis forudsætnin-
ger skal søges i Nederlandene og Nordfrankrig.173 

Fig. 89. Detalje af overvæg mellem søndre sideskibs 
2. og 3. fag, set fra loftet over sidstnævnte (s. 1309). 
HJ fot. 1997. - Detail of the upper wall between the 
second and third bay of the south side aisle, seen from the 
loft above the latter. 

Men også i det bevarede senmiddelalderlige kirke-
byggeri på Fyn finder man træk, der peger mod ne-
derlandsk indflydelse på Christian II's tid. Det gælder 
et betydeligt antal taggavle, hvis blændinger krones 
af fremspringende bryn og i øvrigt kendetegnes ved 
kammenes små kantstillede pinakler. Hovedmonu-
mentet synes i denne sammenhæng at være Hellig-
åndskirken i Fåborg, hvis vestgavl muligvis er til-
kommet o. 1520.174 Måske har det verdslige byggeri i 
selve Odense omfattet bygninger, der var beslægtet 
med moderniseringen af johanniterkirkens sydfa-
cade. Således fremtrådte rådhuset og biskop Belde-
naks gejstlige domhus, begge nedrevet i 1800'erne, på 
prospekter fra 1500'erne (jfr. fig. 9 og s. 307, fig. 230) 
udstyret med høje pinakeltinder.175 

TILBYGNINGER 

L I G K A P E L / S A K R I S T I 

D e t nuværende sakristi er indrettet 1907 i det 
1880 opførte ligkapel, s o m anbragtes på det sted 
ved korets nordside, h v o r m a n under restaure-
ringen umiddelbart forinden havde påvist rester 
af det middelalderl ige sakristi ( jfr. fig. 91). T i l -
b y g n i n g e n er opført efter et pro jekt ved arki tek-
terne for hovcdrestaurer ingen, L . A . Winstrup 
og Car l Lendorf , der i deres præsentation, date-
ret 15. m a j 1879, bl .a . f remhæver , at man ved at 
benyt te fundamenterne fra forgængeren kunne 
reducere o m k o s t n i n g e r n e . 1 7 6 

T i l b y g n i n g e n er opført af røde munkes ten i 
polsk skifte over en bindig kampestenssokkel , 
svarende til den samtidigt på selve kirken o p -
satte. S idemurene afsluttes m e d falsgesimser, og 
den nordvendte taggavl , hvis fodl in je markeres 
af dobbel t savskifte, krones af n i kamtakker , 
f o r m e t efter s a m m e opskrif t s o m kirkens øvr ige 
n y m u r e d e taggavle. Selve gavlfladen brydes af 
tre spidsbuede højblændinger , af hvi lke den 
midterste r u m m e r en fladbuet loftsluge; b l æ n -
dingstregruppen flankeres af c irkelblændinger. I 
f lankemurene er indsat to tætstillede vinduer, 
spidsbuede og m e d prof i l indramning. 
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Fig. 90. Udkast til ligkapel, nu sakristi (s. 1309f.). 
1:300. Påtegnet Carl Lendorf juni 1879. Rigsarkivet. -
Proposal for the mortuary, now sacristy. 

Den oprindelige portal i gavlen er nu delvist 
bevaret som et bredt, spidsbuet vindue. I det 
indre ses, at man genskabte kormurens sekun-
dære blænding, der mod loftsrummet står med 
rundbuet helstens stik i en halv stens dybde. 

Projektet til omdannelsen af ligkapellet til sa-
kristi udarbejdedes 1904 af kgl. bygningsinspek-
tør Vilh. Petersen og godkendtes - sammen med 
tegningerne til det nye ligkapel på kirkegården 
(s. 1253) - endeligt i marts 1906 efter omfattende 
korrespondance mellem de berørte myndighe-
der.177 

Omdannelsen til sakristifunktionen indebar 
foruden ændringen af portalen til vindue, at der 
indsattes to nye døre: dels en yderdør i østmu-

ren tæt ved hjørnet, dels en dør til koret; begge 
fladbuede. Endelig ændrede man gulv og loft, 
idet ligkapellets stengulv erstattedes af træ, lige-
som det gipsede loft fjernedes til fordel for et 
kassetteloft. 

† S A K R I S T I O G 
† S A K R I S T I I N D R E T N I N G E R I K I R K E N 

1) Middelalderligt. Sakristiet nævnes tidligst 1558 
i forbindelse med registraturen over klosterets 
breve, som da opbevaredes her. Det hedder 
herom, at brevene er indlagte »vdi thett anndett 
øffuerste confertt (d.e. omslag) vnder bøgernne 
nest inndenn dørrenn paa thenn vennstre 
haannd vdi sacristiett vdi sancti Hansis closter 
vdi Otthennsze och ere til hobe 117 breffue«.178 

Reparationsarbejderne i 1630'erne omfattede 
foruden præstegården og kapellanboligen (s. 
1320) også sakristiet, der på dette tidspunkt 
åbenbart skønnedes at kunne reduceres. Det 
skete ved for ti dages løn (en hulning (vinding?) 
om dagen) at lade Mads Knudsen hugge en 
gammel vindeltrappe ned (se ndf.). Materialerne 
- 5.000 mursten, foruden grus og sten - blev 
fjernet af Jens Jørgensen og genbrugt til organi-
stens og klokkerens boliger. Muligvis var de 15 
vægge (d.e. tavl i bindingsværksvæg) man 'kli-
nede og støttede for væggen' en billig erstatning 
for det nedbrudte murværk. Sikkert er det, at 
Rasmus tømmermand fik betaling for et loft 
med lem over sakristiets kælder, som formentlig 
var indrettet til begravelse.94 

1668 søgte stiftsskriver Rasmus Andersen 
kongen om tilladelse til at nedrive sakristiet, 
som på dette tidspunkt var i dybeste forfald. 
Han fremhævede bl.a., at tagstenene var borte, 
de bevarede spær og lægter rådne, hvælvingerne 
på nippet til at styrte sammen og en del af yder-
murene 'nedfaldne og bortstjålne'. De reste-
rende materialer kunne i stedet benyttes til kir-
kens reparation, bl.a. til opsætning af støttepil-
ler.179 17. okt. bevilgede Frederik III, at det 
gamle forfaldne og nu ubrugelige »Zachrasti« 
måtte nedtages, og de brugbare materialer an-
vendes til kirkens reparation.98 

Det vides ikke, om nedbrydningen gennem-
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Fig. 91. Spor af †sakristi og †trappehus ved korets nordside, fremkommet under hovedrestaureringen 1877-80 (s. 
1312f., 1328). 1:150. Planer, facade og snit ved Carl Lendorf under medvirken af L.A.Winstrup. Påtegnet maj 
1879. - Traces of †sacristy and †stair annex on the north wall of the chancel, exposed during the restoration 1877-80. 
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førtes umiddelbart efter, ej heller i hvilken til-
stand man efterlod korets nordvæg. Ved kirkens 
hovedreparation 1695 var der i hvert fald behov 
for istandsættelse af nordmuren på det 'slemme, 
brøstfældige sted', hvor der endnu sås rester af 
det afbrudte sakristi. Man afhuggede ved denne 
lejlighed endnu tiloversblevne dele af sakristiets 
mure, befæstede ny skalmur med murankre og 
opførte 'tvende buer', formentlig den store 
rundbuede blænding og en mindre herover, som 
begge var synlige 1877 (jfr. fig. 38).98 Juni 1695 
betalte man endvidere for opgravning af store 
kampesten 'under det gamle øde kapel', som i 
stedet benyttedes til fundering af kirkegårdsmu-
ren (s. 1246).180 Helt kan fundamenterne dog 
ikke være blevet plyndret, idet de stadig erkend-
tes 1877 (jfr. fig. 36). 

De spor af det 1668f. nedbrudte sakristi, som 
fremdroges 1877-80 (jfr. fig. 36, 91) vidner om, 
at denne tilbygning var ældre end det kor, som 
opførtes o. 1460-75. Det afgørende indicium 
herfor leveres af de afbrudte flankemure, som 
også tegnede sig efter den delvise fjernelse af 
korets facade. Dette kan kun forklares ved, at de 
pågældende mure var bygget ud fra et smallere 
kor og således allerede eksisterede, da det nu-
værende kor rejstes og byggedes ind mod si-
derne af sakristiet, som man havde besluttet at 
skåne. Erkendelsen af, at sakristiet var bygget til 
et ældre og smallere kor, forklarer tillige dets 
atypiske vestlige placering. I den oprindelige 
sammenhæng må sakristiet have korresponderet 
med korets alterfag. Sakristiets udvendige di-
mensioner angives 1878 som værende ca. 
7,4x5,7 m,123 hvilket harmonerer med opmålin-
gerne (jfr. fig. 36, 91). 

Fortolkningen af tegningen fra 1879 (fig. 91) 
er dog langtfra problemfri: Den vestre af de to 
flankemure fremdroges kun for ydersidens ved-
kommende, og den omstændighed, at den 
strakte sig højere op end østre sidemur, skal mu-
ligvis tolkes som en forhøjelse(?). 

Den store rundbue, som afdækkede blændin-
gen og fremkom efter fjernelsen af facadens hid-
tidige skalmur, frembyder et andet problem: 
Den er for den østre dels vedkommende tegnet 
som et stik af tre rulskifter, som udgår fra et 

tilbagespring i den afbrudte flankemur, der må 
have haft et hvælvforlæg med vederlag i samme 
niveau. Derimod er den vestre del vist som et 
dobbelt helstens stik, der tillige har elimineret 
sporene efter vestmurens inderside. Buestikkets 
to dele kan derfor ikke kan være samtidige, og 
formentlig er den vestre del yngre og hidrører 
fra en reparation. Den østre del derimod kunne 
være levn af en †aflastningsbue(?), der spændtes 
over sakristiets flankemure som vederlag for 
den nye kormur, hvad enten man bevarede det 
eksisterende hvælv, eller - hvad der forekom-
mer mere sandsynligt - byggede et nyt.181 Un-
der aflastningsbuen har man bygget en skille-
mur, der er spinklere end korets øvrige mur. 

Det som umiddelbart faldt i øjnene 1877-79, 
var resterne af et †trappehus, der havde været 
indbygget i sakristiet. Dette, sammenholdt med 
Braunius' gengivelse (jfr. fig. 9), gav anledning 
til, at udbygningen fejltolkedes som underdelen 
af et tårn.123 Sporene i murværket viste ifølge 
tegningen (fig. 91) to vindinger af en spindel-
trappe, der har siddet i et muret fremspring, 
hvis nedre del med underdøren har været mar-
kant synlig i sakristiet. Den øvre del var der-
imod skjult i loftsrummet, bortset fra afslutnin-
gen, der må have raget op over sakristiets tag-
ryg. 

Trappehuset har antagelig været polygonalt i 
lighed med vestforlængelsens tårntrappe og an-
dre tilsvarende indretninger, som de eksempel-
vis kendes fra Haderslev domkirke (DK SJyll 
92f.). Det har tjent som adgang til lofterne, både 
sakristiets og navnlig korets, hvortil overdøren 
var bevaret; den tilmuredes under hovedrestau-
reringen, men spores dog fortsat fra loftsrum-
met (jfr. fig. 44). Ønsket om en sådan bekvem 
adgang til korloftet må i det væsentlige skyldes 
liturgiske behov: En lyssprække mod korrum-
met belyste trappeløbet, men gav også mulig-
hed for at følge messen og betjene såvel klokken 
i messespiret som eventuelle liturgiske anven-
delser af den store cirkelåbning i det vestre kor-
hvælv (s. 1295). Arrangementet har således ikke 
været uden lighedspunkter med trappeanlægget 
i det samtidigt opførte såkaldte mellemparti af 
domkirken (s. 268f.). 
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Flere omstændigheder tyder på, at trappehu-
set er en eftertanke, som ikke var planlagt ved 
byggeriets start. I hvert fald var de to trappevin-
dinger forskudt i forhold til hinanden, muligvis 
fordi man havde måttet justere trappehusets po-
sition i forhold til sakristiets tagryg efter at være 
kommet fri af dets hvælv. Også den måde, 
hvorpå det tredobbelte stik er afbrudt øst for 
trappehuset, tyder på en sekundær indarbejd-
ning. - Den fladbuede dør østligst i blændings-
feltet sad antagelig på oprindelig plads, idet den 
asymmetriske position skyldtes hensynet til 
trappehuset. 

Samtidig med †sakristiet har man formentlig 
rejst en †udbygning med trappe til den højtsid-
dende dør, der gav adgang udefra til †lektoriet. 
Den omstændighed, at den blændede dør sidder 
i bunden af en dyb anslagsniche, indicerer eksi-
stensen af et sådant arrangement, hvis ydermur 
kan have været sammenføjet med sakristiet og 
muligvis tillige tværskibets kapeludbygning (ef-
ter en ændring af sidstnævnte). Udbygningen, 
der senest er nedbrudt samtidig med sakristiet, 
har ikke efterladt sig spor på tværskibets øst-
mur, der i vid udstrækning er skalmuret. 

2) 1668-1707. I betragtning af det middelal-
derlige sakristis tilstand har man formentlig al-
lerede inden nedrivningen indrettet et alternativt 
rum i selve kirken. Det kaldes i 1698 'det nye 
sakristi' (i modsætning til det gamle), og det 
fremgår indirekte af oplysningerne om dets ef-
terfølger, at det har været indrettet i søndre 
korsarm og foruden skriftestol har rummet fon-
ten (s.d.). Der har - svarende til efterfølgerne -
været tale om et indelukke, afskilret med tøm-
rede vægge. Døren nævnes 1694,98 og den lave 
fladbuede blænding (senere udmuret) sydligst i 
den tilmurede arkadeåbning på østvæggen, som 
er konstateret ved flere lejligheder (fig. 50, 92), 
kan være en (†)gemmeniche(?) indrettet til præ-
stens brug. 1704 blev sakristiet istandsat af Claus 
maler.98 

3) 1707-43. Søren snedker fik 13. juni 1707 be-
taling for bl.a. at flytte sakristiet fra den søndre 
til den nordre side. Fonten flyttede med (s.d.), 
og smeden fik efterfølgende betaling for hængs-
ler og lås til døren. 17. nov. 1709 afregnede man 

med Jørgen murermester, der havde boret et hul 
igennem muren i sakristiet.98 Det fladbuede 
stik, som ses i nordre korsarms østvæg, til dels 
dækket af muren til det nuværende vindfang, 
kan hidrøre fra indretningen af sakristiet, men 
stammer måske snarere fra det begravelseska-
pel, som opbyggedes 1743 (s. 1498). 

4) 1743-94. I forbindelse med indretningen af 
kirkens åbne begravelse i nordre korsarmskapel 
(s. 1498) måtte sakristiet vige pladsen og opstil-
ledes nu i stedet i søndre sideskibs vestligste fag. 
Murermesteren gav 23. okt. 1743 tilbud på re-
paration af gulvet, og 28. febr. året efter betalte 
man snedker Jens Sørensen for at lukke åbnin-
gen i den udvendige prædikestol, hvortil opgan-
gen nu befandt sig i sakristiet. I første omgang 
lukkede han hullet 'med nogle brædder', men 
1749 måtte han gøre et »Dechel til det hul som 
gaar igiennem Muuren fra Sacrastiet«.98 Afslut-
ningsvis blev det tømrede aflukke malet af Ras-
mus Wulff, der tillige var mester for 'de fire 
evangelister, som man lod afskildre derpå'.110 

Fig. 92. Blændet †skabsniche i udmuringen af †arka-
deåbning i søndre korsarms østvæg, jfr. fig. 50 (s. 
1313). HJ fot. 1997. - Blind †cupboard niche in the wall-
ing up of †arcade opening in the east wall of the south 
transept, cf. fig. 50. 
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5) 1794-1901. Ved resolution af 10. marts 1794 
blev det gamle tømrede sakristi (»fjællesakristi«) 
i søndre sideskib brækket ned og et nyt indrettet 
op ad korets østvæg, syd for alteret, hvor der 
hidtil havde været en åben begravelse (s. 1492). 
Arbejdet udførtes af murermester Hans Jacob 
Dahr, hvis regning forelå 22. maj s.å.98 

Der savnes i den første tid nærmere oplys-
ninger om dette sakristi, som indrettedes i for-
længelse af Gieddes kapel ved altervæggens 
nordside. I J. Hancks forslag fra 1820 til istand-
sættelse og nyindretning af kirken tænktes alter-
tavlen flyttet længere frem, hvilket ville give 
plads til et nyt og større sakristi med dør til kir-
kegården.201 

1835 synes sakristiet at være blevet nyindret-
tet, og muligvis fik det nu den fladbuede dør 
med dobbelte fløje, som kendes fra ældre gen-
givelser (jfr. fig. 42, 119).182 

1842 blev det udstyret med et loft, hvori der 
var tre ovenlysvinduer, alt efter tegning af sned-
ker Vilh. Haugsted, der også udførte arbejdet.28 

I forbindelse med hovedrestaureringen 1878-
80 blev sakristiet udvidet til også at omfatte Gied-
des kapel i henhold til en bestemmelse helt til-
bage til 4. juni 1855.28 Nu fjernedes muren mel-
lem de to rum, og begravelseskapellets hvælv 
blev nedbrudt. Endvidere blændedes døren her-
til, mens der til gengæld åbnedes en spidsbuet 
yderdør østligst i korets nordmur. 

Indretningen, der var gjort overflødig ved 
etableringen af det nuværende sakristi 1906-07, 
fjernedes sideløbende hermed; dog bibeholdtes 
yderdøren, i hvis indre åbning begravelseska-
pellets gitterlåge (s.d.) ophængtes. 

L Ø N G A N G E N ( M E D LIGKAPELLER) 

Et særkende ved S. Hans er den løngang, som 
forbinder vestforlængelsen med klosterets (nu 
slottets) østfløj. Denne tilbygning, hvis egent-
lige hovedfunktion som overdækket passage fra 
kloster til kirke ikke længere opretholdes, kan 
hverken regnes for en del af kirken eller af slot-
tet. Den udgør et grænsetilfælde, hvilket i dag 
illustreres ved, at underetagen rummer kirkens 
ligkapel, overetagen derimod kontorer for Ma-

gistraten. Den vil derfor her kun blive beskrevet 
i hovedtræk med vægten på de kirkelige funk-
tioner. 

Hvornår den ca. 12 m lange løngang er op-
ført, vides ikke med bestemthed, men det kan 
ikke udelukkes, at den er jævngammel med 
vestforlængelsen og således opført allerede o. 
1400. Det er foreslået, at klosterets bekræftelses-
brev fra 1443, omhandlende ejendomsretten til 
et stræde øst herfor, kunne have forbindelse 
med løngangen og en heraf følgende begræns-
ning af passagen gennem strædet (s. 1231, 1258). 
Under alle omstændigheder eksisterede løngan-
gen, da man - formentlig i 1460'erne - forhøjede 
vestforlængelsen og udstyrede den nye gavl 
med et 'svævende' trappetårn; sidstnævnte var 
nemlig båret af en serie stik, spændt ind mellem 
sydvestre hjørnepille og løngangens sydmur (s. 
1288). 

Af den middelalderlige løngang er nedre del 
af sydsiden delvis bevaret med murværk af 
munkesten i uregelmæssigt munkeskifte (fig. 
93). I sin oprindelige skikkelse har den været 
væsentligt smallere end den nuværende byg-
ning, formentlig kun lidt over 3 m i udvendig 
bredde. Dette fremgår af mindst to forhold: 1) 
En spidsbuet portal dækkes nu halvt af løngan-
gens nordmur, men er også efter øgning af løn-
gangens bredde og den heraf følgende udflyt-
ning af nordmuren (se ndf.) bevaret funktions-
dygtig ved indmuring af en høj kurvehanksbue. 
Da løngangens oprindelige nordmur må have 
respekteret denne åbning, bliver den maksimale 
udvendige bredde kun ca. 3 m. 2) En †blænding, 
nordligst i vestforlængelsens facade (s. 1270 og 
fig. 46), indicerer ligeledes en oprindeligt smal-
lere løngang. 

Af oprindelige detaljer fra denne første løn-
gang, som har været anlagt lidt forskudt mod 
syd i forhold til vestforlængelsens midterakse, 
er vestligst i muren bevaret en blændet spids-
buet †port, hvis helstens stik skiftevis er sat af 
bindere og løbere. Den ca. 3,8 m brede åbning 
(indvendig: 3,4 m) må have været en gennem-
kørsel, der modsvaredes af en tilsvarende i nord. 

Som type betragtet har løngangen således haft 
flere funktioner: Den har først og fremmest 
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gjort det muligt at bevæge sig tørskoet fra klo-
ster til kirke, såvel i jordniveau som i første sals 
højde, hvor løngangen kommunikerede med et 
vestpulpitur, der i sin første skikkelse sad lavere 
og muligvis var forbundet med løngangen via 
en senere tilmuret, fladbuet åbning midt i vest-
væggen (s. 1272). Ved siden af denne hoved-
funktion var løngangen tillige en slags porthus. 
Der ses ikke spor af lysåbninger til løngangens 
underetage, hvorimod der over den omtalte 
portal anes vangerne af et lille tilmuret †vindue. 

Vestforlængelsens forhøjelse i forbindelse 
med kirkens store ombygning o. 1460-75 har 
næppe medført større ændringer af løngangen. 
Blot ændredes forbindelsen til det nye, højere 
siddende vestpulpitur, som nu formidledes via 
det ved ombygningen opførte trappehus, hvis 
nordside hvilede på løngangens sydmur og til 
dels sprang ind i gangarealet. Her indsattes en 

fladbuet †dør, gennem hvilken man via et trin i 
tårntrappen nåede den nye, højere siddende ind-
gangsdør til pulpituret (s. 1288). 

Løngangen, hvortil kendes flere hjemlige si-
destykker, må hovedsagelig forklares ud fra den 
særlige lokale situation, hvor kloster og kirke i 
modsætning til normen ikke udgjorde et inte-
greret anlæg. Derfor har man i lighed med for-
holdene ved flere af vore domkirker anlagt en 
løngang, som tillige rummede et vigtigt hierar-
kisk aspekt.183 Det skal dog nævnes, at der ved 
johanniternes moderkloster i Antvorskov, hvor 
koret og klosterets østfløj var direkte forbundet, 
tillige fandtes en løngang mellem klosterets 
vestfløj og kirkens vesttårn.184 

I eftermiddelalderlig tid blev løngangen ombyg-
get og fik sin nuværende bredde. Dette er for-
mentlig sket i forbindelse med klosterets om-
bygning til kongebolig 1575f. (s. 1235f.), men 

Fig. 93. Løngangen mellem kirke og slot, set fra syd (s. 1314f.). Henrik Wichmann fot. 1999. - Communication 
gallery between the church and castle seen from the south. 
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Fig. 94. Løngangen mellem kirke og slot, set fra nord 
(s. 1316). HJ fot. 1998. - Communication gallery between 
the church and the castle seen from the north. 

var under alle omstændigheder en realitet 1638, 
da den brøstfældige løngang undergik en om-
fattende renovering. 23. dec. 1637 gav kongen 
til Henning Valkendorf på Odensegård følgende 
besked: 'Da den halve side af det hus på S. Hans 
kloster, hvorigennem kongens vej til kirken fal-
der, for nogen tid siden er faldet ned, og det 
andet burde nedbrydes helt, hvis ikke den ene 
side af tårnet ville blive udsat for stor fare der-
ved, skal han lade samme hus bygge op igen, 
dog med den ringest mulige bekostning.'17 

17. febr. 1638 gentoges ordren, hvorefter arbej-
det gik i gang.185 Således afregnede man 22. april 
1638 med tømrer Jørgen Jørgensen for at have 
nedtaget det sønderbrudte og forrådnede tag-
værk over 'kong(elig) majs(tæts) gang til kirken' 
samt for nye spær såvel som for at indhugge 18 
bjælker 'over og neder hvælvingen'. Endvidere 
afregnede man med Rasmus Pedersen, murer-
mester i Odense, for at nedtage og genopføre 
det store stykke mur mellem S. Hans kirke og 
Odensegårds bryggers, reparere de store buer 
under hvælvingen, genopmure den gamle esse 
og skorsten samt to ovne, en ny kælder og for-
nyelse af taget »offuer hvellingen och gangen« 
med nye tagsten.94 

Det synes på denne baggrund klart, at løn-
gangen i forbindelse med klosterets indretning 
til kongebolig 1575f. er ombygget og gjort bre-
dere ved udflytning af nordmuren til nuværende 
plads. Endvidere har man slået hvælv i under-
etagen og flyttet portgennemgangen til bygnin-
gens midte. Den ovennævnte port i klosterets 
østfløj, umiddelbart op til den middelalderlige 
løngang, har fortsat kunnet benyttes, takket 
være en høj, fladbuet åbning i den nye nordmur 
(jfr. fig. 94). I den nye overetage, har man hen-
lagt gangfunktionen til en korridor langs nord-
væggen, hvorfor der nu åbnedes en hermed kor-
responderende ny indgangsdør til kirkens vest-
pulpitur. Den øvrige del af overetagen var for-
mentlig indrettet til kamre, til dels med op-
varmning. Det er denne ombyggede løngang, 
som på Braunius' kort fra 1593 ses i en forenklet 
skikkelse (jfr. fig. 9). Den middelalderlige løn-
gang var hermed forandret til en kombination af 
porthus, bolig og korridor, således som det ek-
sempelvis kendes fra løngangene ved Køben-
havns Slot og senere Christiansborg. 

Betragter man løngangens nuværende til-
stand, er det tydeligt, at mens sydsiden har be-
varet det middelalderlige murværk op til under-
siden af overetagens vinduer, er hele nordsiden 

Fig. 95. Løngangen mellem kirke og slot, set fra syd 
(s. 1318). Ældre fot. i Det kgl. Bibliotek. - Communi-
cation gallery between the church and castle seen from the 
south. 
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ombygget som en spinklere mur i krydsskifte. 
Den øvre del er af små sten som i syd og hidører 
fra en senere ombygning, mens den nedre del er 
af store sten. Det er dette parti, Rasmus Peder-
sen ombyggede i 1638. 

Der resterer dog en række spørgsmål, som 
kun kan besvares ved en nærmere undersøgelse 
af løngangen: Således er det uvist, hvornår den 
grøft eller voldgrav, som 1575 anlagdes langs 
klosterets østfløj (jfr. s. 1242 og fig. 9), flyttedes 
fra en underjordisk passage mellem den tilmu-
rede middelalderportal i syd og den ovennævnte 
åbning ud for klosterets østportal i nord. På 
Thurahs plan af slottet 1749 (jfr. fig. 22) løber 
den længere mod øst og skærer løngangen i et 
skævt forløb. Det er fristende at tænke sig æn-
dringen gennemført som led i reparationerne 
1638, ligeledes, at man ved samme lejlighed 
blændede åbningen vestligst i løngangens nord-
side og indrettede den endnu synlige kamin in-
den for blændmuren i rummets nordvestre 
hjørne (jfr. fig. 255). 

En udredning af løngangens senere skæbne 
ville indebære undersøgelser af slottets historie, 
hvilket falder uden for rammerne af Danmarks 
Kirker's virke. Ifølge Thurahs planer (fig. 96) 
havde løngangen i forbindelse med slottets for-
nyelse i 1720'erne fået en udvendig dragt med 
vinduesindramninger som hovedbygningen. 
Heraf ses nu ingen spor, hvad enten det skyldes, 
at de var påmalede - eller forsvandt i forbindelse 
med den ombygning af overetagen, som frem-
går af murværket. Denne ombygning, som såle-
des enten er sket i 1720'erne eller længe efter 
Thurahs tid, synes også at have indebåret en 
sænkning af tagryggen ifølge spor på tårnets 
vestmur (jfr. fig. 61). 

På Thurahs plan er det hvælvede rum i under-
etagen nærmest slottet adskilt fra portgennem-
kørslen ved en mur, mens det hvælvede rum 
ved kirken er vist som en forhal med adgang til 
kirkens tårnrum. 

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 
1823 blev dette rum, samt formentlig tillige 
portgennemgangen, indrettet til †ligkapel for 
prins Christian af Hessen, der siden sin død 1814 
havde været bisat i kirkens nordkapel. Den nær-

Fig. 96. Planer og havefacade af Odense Slot og løn-
gangen til kirken. Efter Lauritz de Thurah, Den Dan-
ske Vitruvius, Kbh. 1749. - Plans and garden facade of 
Odense Castle and the communication gallery leading to the 
church. After Lauritz de Thurah, Den Danske Vitru-
vius, Cpgn. 1749. 

mere indretning af kapellet fremgår ikke af det 
gennemgåede materiale, men det er sandsynligt, 
at kisten var opstillet i den nu tillukkede port-
hvælving, i hvis østre vange man indmurede to 
endnu bevarede nicher på hver side af en døråb-
ning. 

Kapellets østre hvælv benyttedes åbenbart 
fortsat som indgang til kirken og tillige som op-
holdssted for håndværkere og arbejdsfolk. 1843 
ønskede kongen og kronprinsen (dvs. Fyns gu-
vernør) dette 'misbrug' bragt til ophør, ved at 
man blændede døren til det som materialhus 
fungerende tårnrum, der i stedet 1844/45 fik en 
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Fig. 97. Forslag til indretning af ligkapel i løngangens 
underteage (s. 1318). Plan og snit mod øst. 1:300. 
Knud Lehn Petersen o. 1945. Ebbe Lehn Petersens 
arkiv. - Proposal for the arrangement of the mortuary in 
the lower floor of the communication gallery. Plan and sec-
tion to the east. 

ny indgangsdør fra kirkegården i nord (jfr. fig. 
46) på hofkassens bekostning; nøglen til kapel-
lets dør skulle bero hos hofmarskallen.28 

1860 henstillede Kirkeinspektionen, at prins 
Christians lig blev flyttet og kapellet overladt til 
sognet som ligkapel. Prinsens lig blev herefter 
midlertidigt flyttet til Gieddes kapel (s. 1486), 
hvorefter det endelig i juni 1862 overførtes til 
familiebegravelsen i Slesvig domkirke.106 

1861 indrettedes et nyt †ligkapel efter tegning 
af C. A. Møller. Kapellet, som er angivet på 
Lendorfs og Winstrups tegninger fra 1877 (jfr. 
fig. 36-39), fik en ny indgangsdør i syd, en dør 
til tårnrumet og et lille vindue mod nord - alle 

med rundbuet afdækning. Det fremgår af reg-
ningerne, at vinduet lukkedes med stel fra Nør-
rebros Jernstøberi, og at den dobbelte fløjdør af 
egetræ stod i ferniseret egetræ. Grønne shir-
tingsgardiner kunne trækkes for vinduet, og 
samme materiale benyttedes til et alter(dra-
peri?). Gulvet lagdes af fliser, og 'gavlen ned 
imod slottet' (d.e. den gamle porthvælvings 
østre vange) opmuredes på ny. Arbejdet afslut-
tedes med anbringelse af trappesten i portalen 
(og tårntrappen), ligesom denne 'soignering' af 
indgangspartiet fuldendtes med plantning af 50 
buskvækster, en blåvin og en rødtjørn.110 

Ved hovedrestaureringen 1877-80 besluttedes 
det at genskabe portgennemkørslen, hvorved lig-
kapellet måtte nedlægges og finde plads andet-
steds (s. 1309). De nuværende spidsbuede og fal-
sede åbninger indmuredes i begge sidemure, og 
hvælvet erstattedes af en kassetteret beklædning 
under bjælkelaget mellem de to stokværk. Åb-
ningerne lukkedes af tofløjede smedejernslåger 
med johanniterkors på opstanderen. Det var 
myndighedernes opfattelse, at gennemkørslen 
før 1823 havde været på dette sted, hvorfra der 
altid havde været indgang til kirken. Man anså 
sig derfor berettiget til at genskabe denne op-
rindelige bestemmelse, uanset at forbindelses-
bygningen som sådan tilhørte slottet.186 Hvad 
enten man var uvidende om den centralt pla-
cerede renæssanceports eksistens eller lod sig 
styre af ønsket om ikke at reducere slottets ejen-
dom mere end højest nødvendigt, blev resulta-
tet således en tredje og ny placering af gennem-
kørslen. 

1945 indsendte kirken et af kgl. bygningsin-
spektør Knud Lehn Petersen udarbejdet forslag 
til indretning af løngangens tredje (og nuvæ-
rende) ligkapel i den resterende del af undereta-
gen vest for portgennemkørslen. Indgangspor-
talen i østgavlen vis-a-vis kirkens vestportal 
lukkedes med fløjdøre fra det samtidigt ned-
revne †ligkapel på kirkegården (s. 1253). I det 
indre fjernedes skillevæggen mellem de to 
hvælvfag, af hvilke det østre står med kurve-
hanksbuede spareblændinger, svarende til port-
buerne, mens sydvæggen i det vestre fag brydes 
af en spidsbuet blænding ud for den middelal-
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derlige portåbning. Gulvet er belagt med brune, 
kvadratiske klinker, og i blændingerne samt 
vestfagets nordvæg er indsat små kvadratiske 

vinduer (jfr. fig. 255). Sidstnævnte er muligvis 
fornyet samtidig med afrensningen af murvær-
ket på løngangen og slottets østfløj 1966-67. 

EFTERMIDDELALDERLIGE REPARATIONER 
OG VEDLIGEHOLDELSE 

Kirkens radikalt forringede økonomiske vilkår 
efter reformationen afspejles tydeligt i bygnin-
gens historie. Der var nu kun midler til de aller-
mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder 'på 
tag og fag', mens mere krævende og ikke 
strengt nødvendige detaljer (kamtakker, messe-
spir mv.) forsvandt i løbet af denne kirkens 
mere end tohundredeårige fornedrelsesperiode. 
Først med hovedrestaureringen 1877-80 blev 
bygningen endelig sikret for eftertiden. 

C H R I S T I A N IV's TID 

Allerede 1590 klagede kirkeværgerne deres nød. 
De fremhævede kirkens brøstfældighed og nød-
vendigheden af at istandsætte den i tide. For-
mynderregeringen pålagde derfor 10. aug. s.å. 
lensmanden Axel Brahe at undersøge sagen, og 
20. marts året efter fik han besked på mod regn-
skab at udbetale 100 dl. til kirkens istandsæt-
telse. Et tilsvarende beløb havde Frederik II al-
lerede tidligere, 27. maj 1587, udbetalt til kirke-
værgerne,17 men heller ikke i dette tilfælde synes 
der at være tale om andet end tilskud til almin-
delig vedligeholdelse. 

Bedre underrettet er vi om de arbejder, som 
gennemførtes ved en hovedreparation 1617-18. 
Atter havde kirkeværgerne berettet om kirkens 
og kirkegårdens dårlige forfatning. Man var ude 
af stand til at betale istandsættelsen, fordi de fle-
ste af kirkens indtægter lå under Odensegård, 
og anmodede derfor Christian IV om at hjælpe. 
4. sept. 1616 bad kongen derfor lensmanden, 
Christen Knudsen, om at syne kirken og med-
dele, hvad der behøvedes til restaureringen.17 

Ved årsskiftet var man så vidt, at kongen 9. jan. 
1617 bestemte, at alle kronens kirker på Fyn 

skulle bidrage med tilsammen 2.000 rdl. til 
istandsættelse af S. Hans.17 27. marts indgik Kø-
benhavns statholder, Breide Rantzau, kontrakt 
med murermester Jacob Berner, der skulle have 
500 rdl. for at istandsætte kirken og yderligere 
50 for kirkegårdsmuren. Materialerne var alle-
rede bestilt hos Aptke Bilde (kalk), Hans Brun 
(mursten) og Johan Borchartsen (tagsten).94 

Samtidig indskærpede kongen Christen Knud-
sen at rette sig efter statholderens instruks, ind-
kræve de penge, som kirkerne skulle 'kontri-
buere', og i øvrigt følge arbejdet.187 

Af lensregnskaberne fremgår, at kalken kom 
fra Mariager og fragtedes til Kerteminde, der 
også var oplagsplads for tømmeret, som bl.a. 
leveredes fra Halland. Både Borchartsen og 
Brun hørte til Odenses mest vehavende køb-
mænd, og sidstnævnte leverede store mængder 
af mursten til kongens byggeri.188 De engage-
rede håndværkere var også borgere i Odense og 
omfattede foruden hovedentreprenøren Jacob 
Berner189 også Mogens kedelsmed, smedene Ja-
cob og Hans Nielsen, blytækkeren Rasmus Jen-
sen, malersvendene Anders Nielsen og Søren 
Hiort, glarmesteren Hans og billedhuggeren 
Frantz Krag.190 Sidstnævnte udførte et 'tyrker-
hoved' (jfr. s. 1307) til en figur på sydkapellernes 
gavl - en reparation, der utvivlsomt var skåret i 
træ, et mere bekvemt materiale, der alligevel 
skulle skjules af bemaling.191 

Arbejdets art er kun til dels specificeret, men 
det fremgår, bl.a. af materialerne (80.000 mur-
sten, 20.000 tagsten, 75 læster kalk, 1.000 lægter 
mv.), at der var tale om istandsættelse af det 
ydre, herunder skuefacaden mod syd (jfr. s. 
1307) og fornyelser på tagværker samt tagbe-
klædning. Murene sikredes mod udskridning 
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ved hjælp af ankerbjælker, sammenspændt af 
smedede ankerforskud, og glarmesteren efter-
gik alle kirkens vinduer. Blytækkeren lagde nyt 
bly i (skot)renderne mellem kapellernes tage og 
reparerede endvidere 'det store spir', som ved 
samme lejlighed fik ny fløjstang. Muligvis var 
der tale om et senere i århundredet forsvundet 
†spir(?) på vesttårnets tagryg (jfr. s. 307, fig. 
230). 

Hvad angår kirkens indre, som i 1630'erne be-
rigedes med nyt inventar (s. 1343), blev den 1631 
kalket 'inden udi'. 1633 fik murermester Jacob 
Pouelsen bl.a. betaling for at reparere, renovere 
og »uddyneke« (d.e. gipse) koret og to kapeller 
'inden i kirken'.94 

Herudover gjaldt det i 1630'erne først og 
fremmest boligerne til kirkens embedsmænd: 
præst, organist, klokker og kapellan (s. 1237f.). 
Hvad kirken angik, fremgår det af synsforret-
ningen 1. juni 1635, at en reparation (bl.a. af tage 
og vinduer) ikke kunne gøres for mindre end 
350 rdl. Heraf kunne det 'det nordligste kapel 
ved koret' (sakristiet) ikke repareres for mindre 
end 50 dl., da det var 'ganske bygfældigt, både 
med gulv, vinduer og andet'. Totaludgifterne, 
inklusive embedsboligerne, ansloges til 750 dl. 
og var nødvendige for at undgå endnu større 
udgifter i fremtiden. Hvis ikke kongen, der hid-
til havde bekostet dens reparation, fortsat ville 
gøre det, kunne den ikke 'holdes ved magt, selv 
om det det var en smuk og anseelig kirke'.192 

Kongen beslutttede at løse kirkens økonomiske 
problemer nu og i al fremtid ved at tildele den 
indtægterne af et års bygtiende (s. 1223), men 
pengene kom kun langsomt og delvist ind. De 
nødvendige reparationer synes dog i hovedsa-
gen at være blevet gennemført. Hvad sakristiet 
angik, nedbrød man dets †trappehus og forny-
ede gulvet med lem til gravkælder (s. 1310). 
Trappehuset slap man herved for at vedlige-
holde, og nedbrydningsmaterialerne kunne be-
kvemt anvendes til embedsboligerne. 

E N E V Æ L D E N S TID 

I de vanskelige krigsår i 1640'erne og -50'erne 
har der næppe været mulighed for at gøre stort. 
I forbindelse med nyordningen af kirkens håb-

løse indtægtsforhold blev 'den forfaldne Odense 
S. Hans kirkes regnskaber' 1668 overdraget til 
stiftsskriver Rasmus Andersen,193 der straks an-
søgte og fik kongens tilladelse til at lade det rui-
nerede sakristi nedbryde (s. 1310) og benytte 
materialer herfra til kirkens reparation, bl.a. til 
opsætning af nogle 'gode piller'.179 I monarkens 
skrivelse bevilgedes, at »ded Ruinederede Sak-
resty til Kirkens Reparation maatte nedbrydes 
... Da efttersom det gafnligt og Kirchen uden 
skade Eragtis hafuer Vii Sligt Iligemaade tilsaa-
dan brug Allernaadigst hermed bevilget, og 
samtøgt«.107 Året efter havde Rasmus Andersen 
synet kirken og »endeel ... ladet fly«.98 

Ved århundredets slutning var situationen sta-
dig prekær. Det fremgår af synsforretningen 
16. okt. 1694, der foruden at påpege nødvendig-
heden af en gennemgribende istandsættelse 
fandt anledning til at fremhæve, at 'bemeldte 
kirke har været berømmelig med kostbart ar-
bejde, zirat og billeder udvendigt prydet, som 
nu alt er forfaldent og øde'. Man omtalte endvi-
dere messespiret ('det smukke sirlige tårn på den 
østre ende over koret'), som er styrtet ned og 
næsten borte; endvidere det store murede sakri-
sti på nordsiden ('nedfalden og afbrudt') for slet 
ikke at tale om, at kirkens indre var i særdeles 
slet tilstand.168 

Omfanget af den herefter gennemførte hovedre-
paration 1695 skete i henhold til en kontrakt med 
murermesteren, dateret 10. april 1695. Den 
26. okt. s.å. afholdtes syn på det afsluttede ar-
bejde, der i alt havde kostet lidt over 1.000 rdl. 
inkl. materialerne, der udgjorde den største 
post.98 

Karakteren af arbejdet fremgår af et detaljeret 
regnskab og har først og fremmest sigtet mod at 
stabilisere og tætne den brøstfældige bygning. 
De 12 store 'bindepiller', som var 'ganske for-
rådnede', forbedredes derfor med kampesten 
under grunden og fik afdækningen af tegl for-
nyet. Når det siges, at de blev 'fra grunden opsat 
til det øverste', må det vel forstås som en skal-
muring; dog kan det ikke udelukkes, at den 
store pille på hjørnet af nordkapellet (nedbrudt 
1877-80), jfr. fig. 38) fornyedes helt. 
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Stabilitetsproblemerne var særligt udtalte for 
korets og nordkapellernes vedkommende. Hvad 
angik koret var det østligste hvælvfag i fare for 
at styrte ned, hvorfor man sikrede det ved at 
indlægge tre ankerbjælker på loftet. Miseren 
skyldtes, at korgavlens nordøstre hjørne var 
sunket, men det kan også have spillet ind, at 
man ved nedbrydningen af sakristiet havde 
svækket korets stabilitet. I øvrigt benyttedede 
man lejligheden til at renovere 'det slemme 
brøstfældige sted' med en stor aflastningsbue (s. 
1312), ligesom det »8te Kandtlige« messespir 
blev istandsat med nye sten og opfuget. 

Hvad angik nordre korsarmskapel og det vest 
herfor liggende dobbeltkapel ('det østerste og 
norderste kapel') var hvælvet for en stor del 
nedfaldet. Årsagen hertil var, at nordkapellerne 
stod på 'usikker og henfulen grund', hvorfor 
muren var trykket ud fra hovedkirken. For at 
afhjælpe problemerne indlagde man også her en 
række ankerbjælker, foruden det ovennævnte 
tiltag vedr. støttepiller. 

Herudover blev murværket generelt eftergået 
med indsætning af nye sten, hvilket også gjaldt 
kirkens i alt ni gavle med deres 'tindinger og 
skuldre'. En meget omfattende fornyelse gen-
nemførtes endvidere for tagværkernes vedkom-
mende med udskiftning af 'forrådnede led', op-
lægning af nye tagsten samt fornyelse af blyet i 

Fig. 98. Detalje af murværk på tårnets østmur med 
sekundære håndværkerinitialer(?): »R P S M A(nno) 
D(omini) 1690«. Henrik Wichmann fot. 1998. - De-
tail of brickwork in the east wall of the tower with second-
ary artisan initials(?): 'R P S M A(nno) D(omini) 1690'. 

Fig. 99. Mursten på vestsiden af søndre sideskibs 
hjørnepille med fabrikationsstempel (»I H S«), hånd-
værkersignatur(?) (»M H B S«) og årstal (»1699«). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Bricks on the south side 
aisle's corner pillar with manufacturer's mark (»I H S«), 
artisan's initials(?) (»M H B S«) and year (»1699«). 

kapellernes skotrender, der for en dels vedkom-
mende var bortstjålet af 'onde mennesker'. En-
delig blev kirkens indre nykalket, herunder an-
kerbjælkerne i koret, som blev anstrøget med 
bleghvidt. 

Atter 1698 istandsattes kirken, nu under ledelse 
af murermester Hans Jørgensen, Odense.98 For 
nordkapellets vedkommende nedskar man tag-
gavlenes kamtakker ('de høje gamle spidsbyg-
ninger'), og i det indre blev gulvet omlagt og 
forhøjet. Det var senest ved denne lejlighed, at 
man etablerede en udvendig adgang til tårntrap-
pen ved at forlænge det polygonale trappehus til 
jordsmon. Dette fremgår indirekte af arbejder 
på 'kirkegårdsdøren op til tårnet' og navnlig af, 
at smeden udførte nye stabler og ny klinkehage 
til døren 'på den nye mur indtil tårntrappen'. 

Ved kirkens istandsættelse 1706 nedtog mu-
rermester Jørgen Nielsen †messespiret, den gamle 
og meget forfaldne 'spirre mur', i hvis sted han 
opmurede en ny kam. Stenene fra spiret - 1.500 i 
alt - blev genbenyttet såvel hertil som adskillige 
andre steder i kirken. Ligeledes skalmurede han 
tårntrappen og kirkens sokkel ('af nyt opmuret 
den ganske tårntrappe, og den ganske grund-
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Fig. 100. Ydre, set fra syd. Tegning ved J . G . Burman Becker, dateret 18. juli 1856. Det kgl. Bibliotek. - Exterior 
from the south. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 18. July 1856. 

vold omkring kirken, som var meget brøstfæl-
dig'), mens han i det indre reparerede vægge og 
hvælv ('som var meget grøn og mange steder 
kalken affaldet').110 

1730, samme år som Frederik IV døde på slot-
tet (s. 1344), blev tårnet istandsat på alle fire sider 
af murermester Gotfried Groemann fra Sachsen, 
en af de bygningshåndværkere, som fornyelsen 
af slottet i 1720'erne havde ført til Odense.194 

Arbejdet, som foruden skalmuring kan have in-
debåret ændringer af taggavlene,195 markeredes 
ved opsætning af en †vindfløj (s. 1337). 

To år senere, 1732, var Groemann på ny enga-
geret i vedligeholdelsesarbejder. Nu nedtog han 
korets taggavl og opsatte en ny †kamtakket gavl 
(jfr. fig. 40), der prydedes af tre kurvehanks-
buede høj blændinger, foruden en cirkelblæn-
ding på den øverste kamtak; herudover var gav-
len gennemtrukket af dobbelte savskifter - et 
motiv, som han kan have overført fra den mid-
delalderlige forgænger. Årstallet »AO 1732« var 
markeret med skalmursankre. De var udført af 

klejnsmed Hans Hermandsen, der også leverede 
12 nye jernstænger til korets store gavlvindue; 
glarmester Jochum Povl Junge stod for indsæt-
telsen af nye ruder sammesteds. Endelig fik ma-
ler Lorentz Gad betaling for »Et Antiqvitet« på 
korgavlen.110 Desværre er sagen ikke nærmere 
oplyst, og det er uvist, om der sigtes til en af 
prydblændingerne eller den indmurede kakkel 
(s. 1293). 

Helt anderledes radikal var hovedistandsættelsen 
1748-50, som iværksattes i henhold til kgl. re-
skript af 6. dec. 1748 og finansieredes ved en 
kombination af ældre indtægter fra retsbøder og 
afholdelse af et lotteri. Overslaget for den øn-
skede reparation var på 2.590 rdl., men da ingen 
ville påtage sig arbejdet for dette beløb, blev op-
gaven ved licitation bortauktioneret for 2.700 
rdl. til murermester Johann Gottfried Encke,196 

der delte arbejdet med en anden sachsisk født 
bygningshåndværker, den ovennævnte Gotfried 
Groemann, og tømrermester Truels Lund - by-
ens førende bygningsentreprenører.194 
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Fig. 101. Ydre, set fra nord. Tegning vedj . G. Burman Becker, dateret 17. juli 1856. Det kgl. Bibliotek. - Exterior 
from the north. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 17. July 1856. 

Det fremgår ikke, hvem der havde ansvaret 
for de overordnede planer, ligesom regnska-
berne ikke rummer nærmere specifikationer af 
det udførte arbejde, ud over at reparationen an-
gik tag og »gevelter« (d.e. hvælv). Det mest iøj-
nefaldende resultat var beslutningen om at ned-
bryde de seks kapellers gavle og i stedet lægge 
disse udbygninger under et fælles tag (jfr. fig. 
37-38) som dog i syd, hvor korsarmskapellet 
sprang frem for de to vestlige fag, måtte supple-
res med et valmtag vinkelret på det store sadel-
tag (jfr. fig. 47). De store †taggavle, der var op-
ført af bindingsværk med en halvstens blænd-
mur udvendig,197 havde hver tre, dobbeltfløjede 
loftsluger. På den nordre gavl, som afsluttedes 
med brandstang og vindfløj (s. 1336), opsattes 
årstallet for færdiggørelsen med smedede mur-
ankre »A O 1750«. 

Ved dette indgreb slap man for den besværlige 
og udgiftskrævende vedligeholdelse af kapeller-
nes taggavle og skotrender, men forringede til 
gengæld kirkens arkitektoniske kvaliteter, ikke 

mindst ved nedskæringen af sydsidens skue-
gavle og fjernelsen af de figurer og andre »zira-
ter«, der havde gjort kirken til noget særligt (jfr. 
beskrivelsen ved synet 1694, s. 1320). Endnu i 
præsteindberetningen 1755 huskedes disse 'gam-
le katolske billeder', og måske kan man læse en 
beklagelse af det netop skete i beskrivelsens ord-
lyd om, at kirken fra at have haft tre kapeller til 
begge sider nu var en 'ordinær korskirke'.167 

Hvad angik reparationen af kirkens hvælv, 
må man nu have skønnet, at de hvælv, der 1695 
var faldefærdige, men forsøgtes afstivet på for-
skellig vis (s. 1321), nu måtte fornyes helt. Det 
var ved denne lejlighed, at korets østligste 
hvælv, søndre sideskibs østfag og nordkapellets 
nordvestre ombyggedes til de †grathvælv, der 
var bevaret frem til hovedrestaureringen 
1877-80 (jfr. fig. 36, 41-43), da de blev ned-
brudt. Dette fremgår tillige indirekte af de ud-
gifter, man afholdt til fjernelse af murbrokker 
og grus, der var faldet ned i forbindelse med 
fornyelsen af de pågældende hvælv.198 
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Fig. 102. Ydre, set fra syd. Udsnit af litografi med 
diverse Odense-prospekter, tegnet af F. Richardt og 
trykt hos Emil Bærentzen & Co. 1852. - Exterior seen 
from the south. Detail of lithograph with diverse views of 
Odense, drawn by F. Richardt and printed by Emil Bæ-
rentzen & Co., 1852. 

Herefter skete der i resten af århundredet kun 
mindre ændringer, således 1768, da murerme-
ster Johan H. Gittermann reparerede støttepil-
lerne og indvendig afskrabede grønt (d.e. alger) 
fra pillerne og i koret, hvorefter der nykalke-
des.98 1775 gav murermester Frederik Jensen 
kirkens tage en grundig istandsættelse, og i 
årene 1777-80 udførte murermester Hans Jacob 
Dahr en række vedligeholdelsesarbejder, bl.a. 
vedr. de udvendige piller og hvælvene.110 Hvad 
angik sidstnævnte, henviste man til det forhold, 
at kirkens hvælvinger var fyldt med brokker, 
som ikke var f jernet ved reparationen 1750 og 
'siden dengang har ligget og vejet hvælvingerne 
itu'. To daglejere måtte nu i fem dage nedkaste 
brokker fra hvælvingerne, førend reparationen 
kunne påbegyndes.98 

1790 blev kirkens udvendige mure atter efter-
set, og navnlig tårnet blev taget under behand-
ling (jfr. klokkerhaven s. 1250). Her nymuredes 
10 kamtakker, 'et stort hul på sydsiden' (klokke-
åbningen?), som var udfaldet, retableredes, og 
tårntrappens nedslidte trin opmuredes på ny.105 

Med henblik på en ny istandsættelse lod stift-
amtmand Fr. Buchwald 1798 udarbejde opmå-
linger og tegninger af kirkens ydre og indre ved 
tømrermester C. S. Saabye,199 der leverede ma-
terialet til 'hofmanden', major Wegener, som 
bl.a. skulle forestå 'kirkens og korets bedre ind-
retning'.105 Arbejdet, der udførtes 1802 efter 
Wegeners tegninger, omfattede bl.a. fjernelse af 
det middelalderlige †lektorium (s. 1371) og re-
paration af korets vægge. 

Hovedistandsættelsen 1823. 1808 lod man stifts-
konduktør Johan Hanck udarbejde en tegning af 
kirkens indre for bedre at illustrere direktionens 
ønsker om forbedringer af bl.a. gulve og 
stole.105 Den indvendige reparation blev imid-
lertid udskudt med henvisning til materialernes 
høje priser,28 og først 1818 kom der atter gang i 
sagen.200 1820 lod Kirkeinspektionen på ny 
Hanck udarbejde et forslag,201 ligesom man ind-
kaldte følgende håndværkere til at afgive tilbud: 
tømrermester Hans Langhoff, murermester 
Bardram, smedemester Niels Eibye, snedker-
mester Lange, glarmester Pfluegh og malerme-
ster Jacobsen.110 Hovedreparationen gennemfør-
tes 1823 og finansieredes til dels gennem midler 
indsamlet ved en landsdækkende kollekt. 

Bortset fra mindre arbejder på bygningens 
ydre (tagværker og vinduer), synes istandsættel-
sen navnlig at have været koncentreret om det 
indre og om inventaret. Man tog nu skridt til at 
nedbryde begravelseskapellet fra 1743 i nordre 
korsarmskapel (s. 1498), hvis små, fladbuede 
vinduer i nord dog bevaredes som udvendige 
blændinger (jfr. fig. 38). Endvidere fjernede 
man prins Christian af Hessens kiste, der siden 
1814 havde været hensat i nordkapellet, og ind-
rettede i stedet et nyt †gravkapel i løngangens 
underetage, hvor gennemkørslen derved tilmu-
redes (s. 1317).202 Det var formentlig i forbin-
delse hermed, at tårnrummet udskiltes fra den 
øvrige kirke ved en mur under orgelpulpiturets 
forkant. I det herved udskilte rum, der på pla-
nen 1877 benævnes 'materialhus' (jfr. fig. 36) 
indsattes et lille vindue mod syd og 1844 en dør 
til kirkegården i nord (jfr. s. 1318 og fig. 37-38, 
101). I øvrigt fungerede det fortsat som våben-
hus med en ny spidsbuet portal i vest til lig-
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kapellet og en fløjdør til kirken i muren under 
pulpituret (jfr. fig. 163). 

H O V E D R E S T A U R E R I N G E N 1877-80 

Efter folkestyrets indførelse ved junigrundloven 
1849 og byens industrielt betingede vækst var 
kirkens økonomiske trængsler ved at være til 
ende. Odenses to andre bevarede middelalder-
kirker var de første, som nød godt heraf. Såle-
des var Vor Frue kirke allerede blevet grundigt 
istandsat hele to gange, nemlig 1851-52 og 1864-
67 (s. 1071-77), og umiddelbart herefter kom tu-
ren til domkirken, der 1868-75 restaureredes un-
der ledelse af J. D. Herholdt i den nye middelal-
derbegejstrings ånd. 

Mens disse arbejder stod på, fremtrådte byens 
tredje bevarede middelalderkirke, S. Hans, fort-
sat i en 'uværdig' skikkelse, udvendig domineret 
af de store gavle fra 1750 (jfr. fig. 102), hvorfor 
Kirkeinspektionen 12.juli 1873 afholdt møde 
med Herholdt og hans medarbejder, arkitekt 
Carl Lendorf, der havde medvirket ved istand-
sættelsen af begge ovennævnte kirker.106 

Det blev imidlertid kgl. bygningsinspektør 
L. A. Winstrup, der fik opgaven i samarbejde 
med den i Odense praktiserende Carl Lendorf. 
1876 gik med en række forberedende arbejder, 
bl.a. opmåling af kirken, udabejdelse af overslag 
og tegninger til et restaureringsforslag - alt ho-
vedsagelig udført af Lendorf, mens Winstrup 
udfyldte rollen som rådgiver og øverste ansvar-
lig.203 

17. febr. 1877 forelagde arkitekterne deres re-
staureringsforslag for Kirkeinspektionen.204 Efter 
en indledende redegørelse for bygningens til-
stand, hvor man især påpegede nordkapellets 
skøbelige tilstand og begge langsiders »brede, 
stygge Gavle af Bindingsværk... som foruden at 
være farlige ved en Brand i Tagværket, i høj 
Grad vanzire Bygningens ydre«, fremlagde man 
det egentlige forslag, hvis hovedpunkter var føl-
gende: 

1) Nordkapellets ydermur og yderste hvælv-
række nedbrydes, og en ny mur opføres på linje 
med den mellemste pille. Det tekniske argument 
herfor var de beskrevne statiske problemer, men 

desuden opnåede man en æstetisk sidegevinst 
mht. symmetri: »Ved denne Forandring vil Kir-
kens Hovedform forbedres, det Indre blive hyg-
geligere og erholde bedre Lys, da Vinduerne 
komme nærmere til den midterste Deel«. 2) I 
nord og syd nedtages de uformelige gavle, og i 
stedet opføres tre selvstændige gavle med brede 
støbejernsrender imellem. 3) Sideindgangene 
sløjfes og henlægges i stedet til de fremsprin-
gende korsarmskapeller, inden for hvilke der 
indrettes vindfang, bl.a. med varmeanlæg. 4) Et 
våbenhus indrettes under tårnet, forudsat at lig-
kapellet i løngangen kan nedlægges. I stedet 
genetableres såvel gennemkørsel i løngangen 
som hovedindgang i våbenhusets vestside. Vå-
benhuset eller et af siderummene i korsarmska-
pellerne kunne evt. tjene som ligkapeller. 5) Den 
udvendige underdør til tårntrappen tilmures, og 
en ny etableres fra våbenhuset. 6) Korets stav-
værkssprosser fornyes. 7) Gulvet omlægges en-
ten med fliser af brændt ler eller med hårdt 
brændte, forskelligt farvede mursten. 8) Præste-
døren i korets nordside flyttes længere mod øst 
ud for det nedlagte gravkapel, hvorigennem der 
bliver adgang til sakristiet. 9) Hvælvene efterses, 
og træankrene udskiftes med ditto af jern. 10) 
Langhusets tagværk forstærkes ved indbygning 
af et hængeværk samt div. krydsforbindelser. 11) 
Tårnets og korets gavle fornyes i en med kirken 
passende stil. 12) Udvendig indsættes en granit-
sokkel, der nedlægges dræn, brolægning om-
kring kirken og opsættes tagrender og nedløbs-
rør - alt ud fra ønsket om at mindske fugten i 
kirken. Det samlede beløb for restaureringen 
skønnedes at beløbe sig til 68.000 kr. 

Ministeriet gav herefter 31. marts 1877 grønt 
lys for en restaurering, hvis finansiering skulle 
ske gennem optagelse af lån.205 Der var dog især 
to uafklarede spørgsmål, som krævede nærmere 
forhandling. Det ene var ønsket om at reducere 
nordkapellet og flytte muren et fag nærmere 
midtskibet, det andet ønsket om at nedlægge 
ligkapellet i løngangen og genetablere gennem-
kørslen. 

Hvad angik det førstnævnte, inddrog man 
Det særlige Kirkesyn, der i forbindelse med en 
besigtigelse af S. Knud undersøgte kirken og 



Fig. 103. Sydfacade. 1:300. Forslag til restaurering 1877. Kalke efter tegning af Carl Lendorf og L. A. Winstrup. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - South facade. 
Proposal for the restoration of 1877. 
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Fig. 104. Søndre sideskibs hjørnepille med udvendig prædikestol samt †dør til lukket stol (s. 1278f., 1385). 1:150. 
Plan, snit og facader, målt og tegnet af Carl Lendorf under medvirken af L. A. Winstrup. Påtegnet maj 1879. -
South side aisle's corner pillar with external pulpit and †door to a pew gallery. 
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tegningerne til restaureringen. I skrivelse af 
27. okt. 1877 ytrede Synets medlemmer (J. J. A. 
Worsaae, J. D. Herholdt og F. Meldahl) deres 
store betænkelighed ved 'formindskelse af et be-
stående, ældre arkitektonisk monuments om-
råde'. Nok var kirkens nordside så skrøbelig, at 
den for en stor dels vedkommende måtte gen-
opføres, men vanskelighederne var dog ikke uo-
verstigelige: 'Derfor forekommer det os hel-
digst, hvis kirkens nordre side kunne bibeholdes 
i sin nuværende udstrækning og tillige med sine 
gamle karakteristiske ornamenter'.206 

Ministeriet gentog 12. dec. sin tilladelse til re-
staureringen, dog måtte nordkapellet ikke be-
skæres, ligesom man understregede forpligtel-
sen til at registrere eventuelle spor af ældre kalk-
malede dekorationer.176 Kirkeinspektionen og 
arkitekterne kunne imidlertid ikke godtage dette 
forbehold, og deres argumenter blev efterføl-
gende accepteret af Ministeriet,207 der i skrivelse 
af 29. april 1878 meddelte tilladelse såvel til at 
etablere gennemkørslen i løngangen som til at 
borttage de yderste hvælvfag af nordkapellet -
sidstnævnte dog under forudsætning af, 1) at 
blændingerne med Gyldenstjernernes våben og 
johanniterkorset blev genopsat sammesteds på 
den nye mur og 2) at det nedrivningsdømte re-
gistreredes (fig. 81-83).28 

Det praktiske arbejde med restaureringen var 
på dette tidspunkt allerede indledt, og gudstje-
nesten overflyttet til Gråbrødre hospitals-
kirke.120 18. april 1878 antog man det tilbud på 
murerarbejdet, som var afgivet af N. S. Jørgen-
sen, H. F. Andersen, H. P. Thrane og P. Henrik-
sen. Tømrerentreprisen gik til Langhoff, sten-
huggerarbejdet til Ole Rasmussen og Kingo 
Jensen, mens teglværksejer Schnakenborg fra 
S.Jørgens teglværk leverede form- og munke-
sten samt kalk. 208 

Ved midten af 1879 var man så langt, at de 
vigtigste arbejder på mure og tagværker var til-
endebragte. Under arbejdet havde man gjort en 
række uventede iagttagelser af spor efter ældre 
indretninger og registreret disse gennem opmå-
linger og en kort beskrivelse (dateret 15. maj 
1879), der tillige med de ønskede tegninger af 
nordkapellet oversendtes til Ministeriet og her-

fra, tillige med opmålingerne af kirken før re-
staureringen, senere kom til Nationalmuseet.209 

1. maj 1879 fremlagde Lendorf sin tegning til 
et nyt ligkapel ved korets nordside (fig. 90), 
hvor restaureringen havde afsløret sporene efter 
det middelalderlige sakristi (fig. 91), og på mø-
det i Kirkeinspektionen 11. juni præsenteredes et 
overslag for dette byggeri. Kort før jul, 17. dec. 
1879, rapporterede Lendorf, at hele det ydre var 
færdigt, bortset fra enkelte detaljer, og dekora-
tion(?) af hvælvene ligeledes, på nær i nordre 
korsarmskapel.210 Endelig 22. febr. 1880 kunne 
kirken genindvies. 

Istandsættelsen fulgte i alt væsentligt forslaget 
fra 1877, selv den omdiskuterede reduktion af 
nordkapellet blev - trods modstand fra antikva-
risk side - fastholdt. Hvad angår det ydre, gen-
nemførtes de ønskede ændringer med i alt ni nye 
taggavle foruden en generel istandsættelse af 
murværket med nye døre, vinduer og gesimser 
samt en afgravning af det omgivende jordsmon 
af hensyn til ønsket om reduktion af de betyde-
lige fugtgener. Kun de ornamenter, man havde 

Fig. 105. Detalje fra loftet over nordre korsarm: Af-
brudt halvstenskappe af nordre hvælvfags vestre del, 
sammenføjet med den 1877-80 murede erstatning (s. 
1329). HJ fot. 1997. - Detail from the loft above the north 
transept: amputated half-brick vault cell in the west part of 
the north vault, joined 1877-80 to the bonded replacement. 
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tænkt sig at indsætte i sydsidens vinduesbryn og 
kvadratblændinger (jfr. fig. 103), blev aldrig ud-
ført. 

I det indre var ændringerne ikke mindre dra-
matiske. Rummet fik nu en helt anden belys-
ning og symmetri efter omdannelsen af nord-
kapellerne til sideskib. Endvidere 'genskabtes' 
de ottekantede piller ved borthugning af såvel 
oprindeligt som sekundært murværk. Det gjaldt 
resterne af nordre korsarmskapels vestmur samt 
en støttemur(?) i sydrækkens midterste arkade 
(jfr. fig. 36). Tre hvælv blev helt nymuret: 1) 
Korets østlige, som afstivedes ved undermuring 
med en ny gjordbue på fremspringende væg-
piller, 2) søndre sideskibs østre hvælv og 3) stør-
steparten af hvælvene i nordre korsarm (fig. 105). 

Endelig fik våbenhuset under tårnet en helt ny 
skikkelse, idet man i nord- og sydvæggens 
blændinger udskilte smalle rum, tilgængelige 
gennem spidsbuede døre, af hvilke den søndre 
førte til trappen til orgelpulpituret, mens den 
nordre åbnede sig mod et lille aflukke, hvor kir-
kens elektriske installationer senere er opsat. 
Begge disse rum belyses via den nedre del af 
vestforlængelsens store vinduer, mens der gen-
nem dem er indirekte lys til våbenhuset, forme-
delst spidsbuede åbninger i skillemurene. Vå-
benhuset udstyredes tillige med spidsbuede por-
taler, såvel til kirken som til løngangens nye 
gennemkørsel, og syd for denne indgangsdør 
åbnede man en ny spidsbuet dør til tårntrappen. 
Også de nye vindfang i korsarmskapellerne fik 
tilsvarende døre, af hvilke de udvendige indsat-
tes i murfremspring, der slugte den nederste del 
af vinduerne. 

Sammenfatning. Kirkens hovedrestaurering var et 
efter datidens målestok kompetent arbejde, der både 
sigtede mod at gennemføre en højest påkrævet re-
paration af den forfaldne bygning og mod en 'gen-
skabelse' af det middelalderlige monument. Hvor 
dette synspunkt stred mod praktiske eller æstetiske 
hensyn, trådte de antikvariske hensyn dog i baggrun-
den - en kompromissøgende holdning, der kom til at 
præge istandsættelsen i stort som i småt: På den ene 
side ønskede man at gengive kirken et vigtigt træk i 
dens middelalderlige eksteriør ved at opsætte nye 
kamtakkede gavle over kapellerne, ligesom man gen-
åbnede den udvendige prædikestol. Det skal også 
nævnes, at man opmålte, registrerede og bevarede en 

Fig. 106. Konsol fra 1877-80 under hængestav i korets 
nordside mellem 2. og 3. fag (s. 1295, 1330). HJ fot. 
1997. - Impost from 1877-80 beneath a shaft on the north 
wall of the chancel between the second and third bays. 

række af de spor i murværket, som fremkom under 
restaureringsarbejdet (jfr. fig. 46, 83, 92 og 104). 
Uden denne dokumentation og uden opmålingerne af 
kirkens tilstand 1877 (fig. 36-43) ville ethvert forsøg 
på at udrede kirkens bygningshistorie være endnu 
vanskeligere. 

Heroverfor står den omstændighed, at man trods 
indsigelse fra de antikvariske myndigheder gennem-
trumfede ønsket om at nedrive nordkapellets yderste 
fag og herved tilvejebragte et tredelt, næsten sym-
metrisk skib uden historisk belæg. Tilsvarende man-
gel på respekt for monumentets oprindelige udseende 
gjaldt regulariseringen af de ottekantede piller samt 
anbringelsen og udformningen af nye døre og vin-
duer. Det kan i forbindelse med dørene eksempelvis 
undre, at man ikke nøjedes med at lade sydkapellets 
dør stå som en murblænding, ligesom man kunne 
have overflyttet nordkapellets dør til den nye nord-
mur, i lighed med hvad man gjorde med våbenblæn-
dingerne sammesteds. Det må heller ikke overses, at 
vel dokumenteredes som ovenfor nævnt en række af 
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de forhold, restaureringen bragte for dagen, men 
mange detaljer ændredes vilkårligt uden nogen form 
for registrering (hvælv og hvælvkonsoller i kor og 
korsarme), eller også var dokumentationen dels man-
gelfuld, dels fraværende (åbninger i søndre korsarms 
støttepiller, kalkmalerier). 

T I D E N 1880-1998 

Kirken står i dag helt præget af hovedrestaure-
ringen 1877-80, og der er i de forløbne mere end 
hundrede år kun sket mindre justeringer samt 
forskellige former for vedligeholdelse. Mest 
iøjnefaldende var de ændringer, som skete i for-
bindelse med omdannelsen af ligkapellet til sa-
kristi 1906 og den heraf følgende fjernelse af ind-
retningen bag alteret og indsætning af en dør 
mellem kor og sakristi (s. 1314). Af andre mere 
markante indgreb kan desuden nævnes udgrav-
ningen 1922-23 til varmekælder under nordre 
korsarmskapel, med udvendig trappenedgang 
langs østmurens nordre del; det tidligere varme-
værk i vindfanget ovenover afløstes af to toilet-
ter og en forstue. 

1962 - i forbindelse med opstilling af et orgel i 
nordre korsarm - indrettedes pulpiturer over 

vindfangene både her og i syd, afskærmet med 
brystninger af eg, tegnet af Knud Lehn Peter-
sen. Trappeløb til pulpiturerne medførte ned-
læggelse af det ene toilet i nord samt indretning 
af et kontor i forlængelse af trappeløbet. To nye 
toiletter indrettedes i vestsiden af søndre vind-
fang, mens trappeløbet i østsiden er skjult bag 
en væg, der også afskærmer et aflukke til kir-
kens boksanlæg. I nord nyindrettedes forstuen 
1981 til dåbsventerum. Dette og andre senere ar-
bejder er tegnet og gennemført af Ebbe Lehn 
Petersens tegnestue. Det gælder således en eta-
pevis fornyelse af taget (1983, 1991) og gulvene 
(1989, 1997-98); sidstnævte i forbindelse med en 
nykalkning af vægge og hvælv, inklusive de 
kalkmalede dekorationer. 

GULVE 

Koret, der hæver sig over kirkens øvrige gulve 
formedelst to stentrin, er 1989 belagt med kva-
dratiske teglfliser i røde og okker farver. Til-
svarende sten er benyttet ved en fornyelse af 
gulvbelægningen i resten af kirken 1997-98. 
Gulvet i sakristiet og kirketjenerkontoret i nor-

Fig. 107. Ældre †gulve i vestforlængelsens smalle fag og det tilgrænsende 3. fag af midtskibet, set mod vest, jfr. 
fig. 34 (s. 1331). HJ fot. 1997. - Earlier †floors in the west extension's narrow bay and the abutting third bay of the nave, 
seen to the west, cf. fig. 34. 
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Fig. 108. Ældre †gulve i vestforlængelsens smalle fag og det tilgrænsende 3. fag i midtskibet, set fra stillads (s. 
1331). Vest opad, jfr. fig. 34. HJ fot. 1997. - Earlier †floors in the west extension's narrow bay and abutting third bay of 
the nave, seen from scaffolding. West above, cf. fig. 34. 

dre korsarm er dog belagt med blågrå og grå 
tæpper. 

†Gulve. Ved fornyelsen af kirkens gulve 
1997-98 fremkom bl.a. levn af et flisegulv i ve-
stre del af midtskibets 3. fag og i det tilgræn-
sende fag af vestforlængelsen (fig. 34, 107-08). 
Materialet var kvadratiske fliser (ca. 18x18x5,5-
6 cm) af vekslende farve, snart røde eller oran-
gerøde, snart hårdtbrændte med sortfarvning. 
Gulvet, der kan antages at være vestforlængel-
sens oprindelige, lå ca. 15-30 cm under nuvæ-
rende gulv, idet oversiden var meget ujævn. I 
vestforlængelsen indrammedes det af en yngre 

belægning af orange mursten (24x11,5x6 cm) på 
fladen. 

De mange begravelser i gulvene har præget 
gangarealerne i århundreder. Til belægning i de 
strækninger, som ikke dækkedes af gravsten, 
benyttedes hovedsagelig mursten. Således blev 
der til omlægning af gulvet i koret og andetsteds 
1756 benyttet 3.150 lybske mursten. Til under-
foring af gulvene medgik deuden 570 dobbelte 
Flensborgsten. En sekskantet flise, som tidligere 
var benyttet som fodtrin til alteret, solgtes 1762 
til en monsieur Wamberg (jfr. s. 1468).98 

1802, i forbindelse med ændringerne i koret 
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(jfr. †korskranke), blev det gamle gulv optaget 
og et nyt hævet gulv lagt med 'nye, gode mur-
sten' samt de i koret værende ligsten.28 

1855 fik koret, hvortil købmand Andr. Ørn-
strup allerede 1844 havde givet forlag om for-
nyelse,211 et nyt højereliggende flisegulv efter 
tegning af bygningsinspektør C. A. Møller.28 

Dette gulv af diagonaltstillede fliser bibeholdtes 
ved hovedrestaureringen 1877-80, da man i øv-
rigt fornyede kirkens gulve med gule og røde 
teglfliser fra Selleberg teglværk.110 De nye gulve 
blev lagt i omtrent samme højde som de eksi-
sterende, uanset at man i forbindelse med gen-
åbningen af den udvendige prædikestol (jfr. fig. 
104) havde konstateret det oprindelige †gulv 
omtrent 18 tommer (47 cm) herunder.123 

V I N D U E R 

Kirkens 16 vinduesåbninger står i den skikkelse, 
som blev resultatet af hovedrestaureringen 
1877-80. Åbningerne lukkes af rhombeformede, 
blyindfattede ruder, afstivet af vandrette vind-
jern og for korvinduernes vedkommende tillige 
af nymuret stavværk. I korets tre sydvinduer er 
ruderne senere udskiftet med farvet glas (se glas-
malerier). 

†Vinduer. Ved hovedrestaureringen 1877-80 
forsvandt en række sekundære lysåbninger, som 
er registreret på de samtidige opmålinger. Først 
og fremmest tre store vinduer i nordkapellets 
yderfag, af hvilke de to genskabtes i det nye 
nordre sideskibs mur. 

Indbygningen af orgel- og herskabspulpitu-
rerne i vestforlængelsen medførte forskellige 
ændringer i afsnittets vinduesåbninger, som 
fremgår af ovennævnte tegninger (jfr. fig. 37-
38, 43, 46). Således havde man blændet den ne-
derste del af vinduerne og for det smalle fags 
vedkommende ydermere udvidet den øverste 
del til et kurvehanksbuet, falset vindue, som 
kunne give bedre lys på de fremspringende pul-
piturer. Disse åbninger kunne efter form og 
funktion at dømme vel gå tilbage til Frederik II's 
eller Christian IV's tid; de nævnes dog først ved 
reparationsarbejder fra o. 1700 og efterfølgende. 
Således 1699, da glarmester Ditløf Hansen ind-

satte nye vinduer 'ved amtmandens stol', mens 
nordvinduet ind til kongens stol omtales i for-
bindelse med reparationen af vinduerne 1750.98 

Dette hjalp dog ikke på belysningsforholdene 
for de kirkegængere, som havde deres pladser 
under pulpiturerne, og bedre blev det næppe ef-
ter opførelsen af et sakristi i vestenden af søndre 
sideskib 1743. Præst og menighed klagede over, 
at kirken var så mørk, at ingen kunne læse i en 
bog, hvorfor der indsattes et vindue, 'som har 
givet en stor forandring med lysning'.98 Det si-
ges ikke, præcis hvor det indsattes, men det kan 
have været den firkantede åbning under tårnets 
halvt opmurede sydvindue (jfr. fig. 37). Åben-
bart var der behov for mere lys, idet man 1747 
huggede hul i muren 'under grevens stol' (d.e. 
stiftamtmand Chr. Rantzau) og indsatte endnu 
en lysåbning (med karm til fire vinduer).110 Den 
sås endnu 1877 (jfr. fig. 37). 

Tegningerne viser endelig visse smååbninger, 
bl.a. to fladbuede glugger i gavlen af nordre 
korsarmskapel (jfr. fig. 38). De har antagelig 
skullet belyse det todelte gravkapel, som fandtes 
her i tiden 1743-1823 (s. 1498). 

Endvidere sås 1856 (jfr. fig. 101) tre små luger 
forneden i tilmuringen af vestforlængelsens nor-
dre vindue under tårnet. På opmålingen 1877 ses 
sammesteds et lavt, firkantet vindue over den 
1844 indsatte dør til materialhuset. 

Disse forskellige sekundære lysåbninger blev 
alle tilmuret ved hovedrestaureringen 1877-80, 
og i vestforlængelsens smalle fag, hvor man 
havde fundet spor efter de middelalderlige vin-
duer, indsattes nye spidsbuede vinduer, hvis 
højde korresponderede med tårnfagets. 

Hvad angår vinduernes sprossedeling og ru-
der giver regnskaberne jævnligt oplysning om 
reparationer, af hvilke den ældst kendte skyldes 
Hans glarmester, der 1617 fik betaling for 
istandsættelse af alle kirkens vinduer, dels ved 
fornyelse, dels ved forbedring af de eksiste-
rende, alt med hans eget glas, bly, vinduesjern 
og stifter.94 

I det hele taget gav vinduerne ofte anledning 
til myndighedernes bekymring, hvad enten det 
skyldtes hærværk, som da glarmesteren 4.juli 
1753 måtte indsætte 15 ruder, 'som af folk og 
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uforstandige børn er indslagen',98 eller det al-
mindelige forfald, der ved synsforretningen 
1837 karakteriseredes som følger: 'Kirkens vin-
duer er forsynede med små og solbrændte(!) og 
derfor dunkle ruder, desuden er vinduerne 
brøstfældige, hvorfor de efterhånden, som kir-
kens midler tillader det, burde fornyes'.28 

Det synes som om murede stavværkssprosser 
ved denne proces gradvis er blevet erstattet af 
smedejernssprosser. Det gælder eksempelvis de 
tre vinduer i søndre sideskibs sydfacade, der for-
nyedes 1848: Først udhakkede og nedbrød man 
pillerne mellem vinduesrammerne, hvorefter 
der indsattes nye jernvinduer, ligesom en ny 
brystning (sålbænk) opmuredes.110 1852 var 
endnu to nye jernvinduer indsat, 'så at kirken nu 
er dermed tilstrækkelig forsynet'.120 

I sydkapellets vestvindue opretholdt man 
imidlertid de murede sprosser (jfr. fig. 41); for-
mentlig var det dem, Gotfried Groemann havde 
udført 1750 i 'det vindue over sakristiet og hr. 
krigsråd Hedegaards stol' (s. 1313, 1382).98 Også 
i koret havde man beholdt murede stavværks-
sprosser, således som det fremgår af afbildnin-
ger inden 1877 (jfr. fig. 29, 37, 40 og 100). Stav-
værket i de tre sydvinduer var øjensynlig op-
muret af profilsten og afsluttedes med kryd-
sende spidsbuer, hvorimod stavene i gavlens 
vindue var af retkantede sten, der løb ubrudt op 
til vinduesbuen, svarende til formen i sydkapel-
lets vestvindue. Det er uvist, hvor meget heraf 
der gik tilbage til middelalderen. I Winstrup og 
Lendorfs restaureringsforslag (19. febr. 1877) ka-
rakteriseres stavene som 'stærkt mishandlede' 
og den øvre afslutning i syd 'næppe korrekt'. I 
hvert fald fornyede man dem helt efter samme 
model, som Herholdt havde benyttet i domkir-
ken (s. 203, fig. 118 og s. 351, fig. 267). 

T A G V Æ R K E R 

Koret, midtskibet, den forhøjede vestforlæn-
gelse og tårnet har bevaret oprindelige tagvær-
ker af eg, hvorfra er udtaget 35 prøver, af hvilke 
de 34 kunne dateres ved dendrokronologisk ana-
lyse: de 34 hovedsagelig til perioden o. 1450-75, 
en enkelt til 1748(!), jfr. s. 1283f.150 

Fig. 109. Plan og opstalt af spærfag i koret mellem 2. 
og 3. fag. Tømmeret er ifølge dendrokronologisk da-
tering fældet i 1460'erne (s. 1334). 1:150. Målt og teg-
net af Trine Gregers og Thomas Hillerup 1998. - Plan 
and elevation of truss in the chancel between the second and 
third bays. The timber was felled in the 1460s according 
dendrochronological dating analyses. 

Tagværket over kor, midtskib og vestforlæn-
gelse danner et sammenhængende hele (fig. 109, 
112) med dobbelt lag hanebånd, bladet og dyvlet 
til spærene, som på deres side er tappet ned i 
spærskoen ligesom de lodrette spærstivere; end-
videre er der krydsende skråstivere, bladet på 
spær og spærstivere, men kæmmet over hane-
bånd og kryds; alt træfornaglet. 

Tagværket er dog sammensat af tre adskilte 
stole, svarende til de tre respektive afsnit. Af 
disse er vestforængelsens fem fag formentlig opsat 
tidligst, idet to spær, der skønnedes at stamme 
fra samme træ, havde et beregnet fældingstids-
punkt o. 1450; et tredje var fældet 1748 og såle-
des udskiftet ved hovedistandsættelsen 1748-50. 
Stolens samlinger sidder på vestsiden, og num-

Danmarks Kirker, Odense 85 
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Fig. 110a-b. Detaljer af hanebånd i korets tagværk (s. 
1334) HJ fot. 1997. - Details of collar-beams in the chan-
cel's roof structure. 

mereringen er regnet fra vest mod øst. I syd er 
benyttet øksehugne romertal, i nord trekantstik. 

Korets tagværk adskiller sig konstruktivt set 
fra de øvrige, ved at der oprindelig har været 
skrå †sværter mellem bindbjælkerne og spær-
skoen til de nærmeste spærfag (jfr. fig. 109). Sto-
len, hvis to fag nærmest gavlen er fornyet og af 
fyr, omfatter 18 fag med samlinger i vest og 
nummerering fra vest mod øst. Der er benyttet 
en kombination af arabertal, tegn og streger, 
udført med passer og huljern. Bindbjælken mel-
lem 1. og 2. hvælvfag har barkkant, og fæld-
ningstidspunktet kalkuleredes til sommeren 
1463. Hovedparten af de øvrige spær dateredes 
til 1460'erne, et enkelt dog til ca. 1475. 

Skibets 20 fag lange stol har samlinger på øst-
siden og er her nummereret efter et system, der 
har karakter af en variation af korets. Fældnings-
tidspunktet er for de fleste prøvers vedkom-
mende beregnet til 1460'erne, dog var der to af 
ældre, tidligere fældet materiale (o. 1435 og o. 
1445). 

Tårnets tagværk er et almindeligt hanebånds-
tagværk, hvoraf det underste lag er skåret væk 
af hensyn til den senere opstillede klokkestol. 
For alle prøver beregnedes fældningen at være 
sket i 1460'erne. 

Ved hovedrestaureringen 1877-80 fik samtlige 
kapeller nye hanebåndstagværker af fyr, og 
langkirkens tagværk blev afstivet ved indsæt-
ning af en dragerstol under nedre lag hanebånd, 
indbygning af et hængeværk og fastgørelse af 
sværter mellem bindbjælker og spærsko, i prin-
cippet svarende til de for længst forsvundne i 
koret. 

T A G B E K L Æ D N I N G 

Samtlige tage er hængt med vingesten, som er 
fornyet i nyere tid. Således udskiftedes stenene 
på nordsiden i 1983, mens sydsiden måtte vente 
til 1991. 

†Tagbeklædning. Allerede ved den tidligste 
specificerede hovedistandsættelse 1617 benytte-
des øjensynlig kun tegl til kirkens tage og piller, 
mens spirene og renderne mellem kapellerne var 
blytækkede (jfr. s. 1320). Situationen er herefter 
uændret frem til i dag. Eksempelvis fik murer-
mester Niels Jensen 1631 betaling for at »under-
schielne« kirkens og kapellernes tag samt ind-
lægge nye sten og »affteeke« pillerne.94 Ved ho-

Fig. 111. Detalje af spærfag i koret, jfr. fig. 109 (s. 
1334). HJ fot. 1997. - Detail of truss in the chancel, cf. 

fig. 109. 
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Fig. 112. Midtskibets loftsrum, set mod øst. Henrik Wichmann 1998. - Loft above the nave looking east. 

vedreparationen 1695 blev taget på 'den store 
kirke', på tårnet og på de seks kapeller grundigt 
istandsat med 'indstikning' af nye sten og un-
derstrygning overalt. 

1698 traf man aftale med blytækker Hans An-
dersen om årligt at vedligeholde kirkens render 
for 1 rdl.98 Hvad angår stenmaterialet specifi-
ceres undertiden, at man benyttede tagsten fra 
Lübeck.212 

1864 blev der lagt skifer over kapellerne, af 
hvilke det nordre ifølge synsforretningen da 
stod blytækket.120 

F A R V E H O L D N I N G 

Kirken står udvendig med blank mur i teglens 
røde farve, indvendig hvidkalket, hvilket i store 
træk synes at have været gældende siden de tid-

ligst dokumenterede vedligeholdelsesarbejder. 
Den gavludsmykning, som indtil 1750 prydede 
sydsidens kapeller, kan dog havde været frem-
hævet farvemæssigt. Således fik malersvendene 
Anders Nielsen og Søren Hiort 1617 betaling for 
at male apostle, billeder, roser og kranse på 
denne skuevæg (jfr. s. 1307, 1319) med brunrød 
og blyhvid oliefarve.94 Ved senere reparationer 
af det udvendige murværk benyttedes underti-
den den praksis, at man forsøgte at binde de 
forskellige skalmurede og flikkede partier sam-
men ved at give dem en rød farve, eventuelt i 
form af afskuring med rødsten, således som det 
skete 1829 og også foresloges for domkirkens 
vedkommende (s. 355).110 Et andet karakteri-
stisk element i den ydre farveholdning, som 
bl.a. er dokumenteret i ældre gengivelser (jfr. 
fig. 100), var hvidkalkning af blændingsbunde, 

85* 
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Fig. 113. Vindfløj, 1750, oprindelig på nordre kapel-
gavl (jfr. fig. 101), siden 1877-80 på tårnet (s. 1336). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Weathervane, 1750, 
originally on north chapel gable (cf. fig. 101), after 
1877-80 on the tower. 

gesimser, kamtakker og vinduesvanger - en dis-
position, der ud over den æstetiske virkning vel 
også tjente til at maskere de idelige reparationer. 

Indvendig synes kirken længe at have stået 
med hvidkalkede vægge og hvælv. Således næv-
nes 1695, at 'den store kirke' og kapellerne ind-
vendig blev hvidtet på alle sidemure, piller og 
hvælv. Atter 1757 blev kirken indvendig hvidtet 
overalt.98 

1845 fik hvælvkapperne en karakteristisk ud-
smykning med stjerner (jfr. fig. 119, 163), såle-
des som det bl.a. kendtes fra domkirken (s. 
356). Man betalte for 95 stjerner (vel skåret af 
træ), for 18 ark hollandsk papir (til beklædning?) 
og for selve opsætningen.110 

V A R M E OG LYS 

Kirken opvarmes ved fjernvarme, som indføres 
i den eksisterende varmekælder og herfra er 
koblet til en række radiatorer, opstillet langs 
væggene. 

†Opvarmning. I forbindelse med hovedrestau-
reringen 1877-80 kasseredes to ovne, og i stedet 
installerede firma A. B. Reck et varmluftssy-
stem, hvis varmeapparat opstilledes i nordre 
korsarms vindfang. 1898 ønskede man et sup-
plement til det eksisterende anlæg, som ikke af-
gav tilstrækkelig varme. Problemet løstes 1901 
ved opstilling af to kaloriferer i hver sit rum 
omkring indgangen i nordre korsarm; varme-
værket leveredes af ingeniør J. Bang, Køben-
havn.210 1921 vurderedes det eksisterende var-
meværk, af hvilket det ene apparat var ude af 
brug, som værende utilstrækkeligt, og året efter 
godkendte Ministeriet et nyt centralvarmeanlæg 
ved ingeniør Holm.213 I stedet for varmluftsri-
stene i gulvet opstilledes radiatorer (fornyet 
1955) langs væggene. Selve oparmningen skete 
fra en varmekælder, som indrettedes i nordre 
korsarm under det hidtidige værk, og hvortil 
nedgangen sker ad et udvendigt trappeløb langs 
kapellets østside. 

Belysning. Kirkens elektriske belysning instal-
leredes 1908 af Thomas B. Thrige.28 

V I N D F L Ø J E 

På tårnets tagryg er fastgjort en vindfløj (fig. 
113), i hvis fane læses med perforerede tal: 
»1750«. Fløjen kronede indtil hovedrestaurerin-
gen 1877-80 det store tag over nordkapellerne 
og signalerede således den hovedrestaurering, 
som bl.a. indebar sløjfningen af kapellernes 
selvstændige tage (s. 1323). Fløjen må således 
være blevet skånet ved hovedrestaureringen 
1877-80 og da flyttet til nuværende plads. 

†Vindfiøje. 1) Kirkens hovedistandsættelse 
1617 omfattede også arbejder på 'det store spir', 
antagelig opsat på tårnet og betegnet således i 
modsætning til messespiret. Foruden betaling til 
blytækkeren (jfr. ovf.) afholdtes også udgifter til 
Mogens kedelsmed, der leverede en stor ny 
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Fig. 114. Udkast til glasmalerier i korets sydvinduer. Tegnet af Vilh. Petersen (s. 1337). Ebbe Lehn Petersens 
arkiv. - Proposal for stained glass paintings in the chancel's south windows. 

»kobber molding« (d.e. kobberbækken), vel 
drejekuglen, og en kobberfløj. Selve fløj stan-
gen, af jern, udførtes af Jacob Smed.94 2) Ved 
tårnets istandsættelse 1730 opsattes en vindfløj, 
der samtidig markerede Frederik IV's dødsår (s. 
1322). 

GL A S MALERIER 

I korets tre store sydvinduer er i nyere tid indsat 
glasmalerier. Således skænkede grosserer Alfred 
Holbech 1896 et glasvindue, der indsattes som 
det midterste.176 Det var formentlig tegnet af 
kgl. bygningsinspektør Vilh. Petersen, der 
nogle år tidligere havde tegnet et lignende til 

domkirkens østvindue (s. 389). 1913 noterede 
Synet, at kirken havde fået et vindue af farvet 
glas efter tegning af Vilh. Petersen, og at man 
forgæves havde forsøgt yderligere at dæmpe 
lysgennemstrømningen ved overmaling.213. Det 
indsattes vest for det eksisterende, og endelig 
modtog man 1940 som gave et tredje, der af 
giveren var tiltænkt det store altervindue, men i 
stedet udførtes til det østligste af sydsidens lys-
åbninger. 

De farvede ruder (fig. 114) er opbygget i ba-
ner af båndornamentik, inspireret af ornamen-
tale borter, kendt fra middelalderens hjemlige 
kunsthåndværk (gyldne altre) og kalkmalerier. 
De er holdt i lyse, gennemskinnelige nuancer af 
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Fig. 115. Våbenskjolde, placeret på †stole og †vinduer 
(s. 1338, 1381). Tegning efter Bircherod, Monumenta 
(NyKglSaml 4646, 4). - Coats of arms from †pews and 
†windows. 

sammen til en æstetisk helhed.314 Arbejdet ud-
førtes af malermester Aug. Behrends, der for-
uden Odenselilje og johanniterkors som mar-
kering af pillernes kragbånd benyttede en række 
af de motiver, der var fremkommet ved afbank-
ningen af gamle kalklag (se ndf.). Farverne er 
holdt i gråt og teglrødt, suppleret med lidt grønt 
i de vegetabilske ornamenter. En påtænkt de-
koration af korets nordvæg blev dog ikke ud-
ført; derimod maledes, inspireret af de under re-
staureringen gjorte fund, et indvielseskors på 
nordsiden af den østligste pille i sydrækken med 
angivelse af datoen for genindvielsen »22. fe-
bruar 1880«. 

Den dekorative bemaling er flere gange for-
nyet, bl.a. 1912 under opsyn af arkitekt N. 
P.Jensen,213 og senest 1997-98 i forbindelse med 
kirkens indvendige istandsættelse (arkitekt: 
Ebbe Lehn Petersen). I denne forbindelse male-
des på sydsiden af østre pille i sydrækken et nyt 
indvielseskors som pendent til nordsidens, men 
nu med påskriften »1. februar 1998« til minde 
om genindvielsen (jfr. fig. 32). 

gult, rødt og blåt (østre vindue), grønt, rødt, 
brunt, gult, rosa og blåt (midterste) samt rosa, 
rødt, grønt, blåt og gult (vestre). 

† G L A S M A L E R I E R 

Senmiddelalderlige. O .1680 aftegnede Bircherod, 
Monumenta ni våbenskjolde (fig. 115), de fem 
heraf dog ikke udfyldt, på kirkens 'ældre stole 
og vinduer' (jfr. s. 1381). Våbenerne, der bekla-
geligvis hverken er lokaliseret eller specificeret 
på emner, tilhørte personkredsen omkring to af 
kirkens kapelstiftere - Knud Henriksen Gylden-
stjerne og Claus Rønnow - og viser, at stifterne 
også på denne måde har signaleret deres privat-
kapeller. 

K A L K M A L E R I E R 

Som led i færdiggørelsen af kirkens indre under 
hovedrestaureringen 1877-80 gennemførtes en 
dekorativ bemaling af murhjørner, hvælvbuer 
og -kapper, hvis formål var at binde rummet 

† K A L K M A L E R I E R 

Fragmenter af diverse senmiddelalderlige ud-
smykninger på vægge og hvælv blev fremdraget 
under hovedrestaureringen 1877-80 og atter 
fjernet eller tildækket. Vort kendskab hertil hid-
rører dels fra farvelagte tegninger (fig. 116-17), 
hvorpå Aug. Behrends og Jacob Kornerup sam-
lede en række af de afdækkede dekorationer, dels 
fra omtale i lokalpressen. Tegningerne oplyser 
kun delvis, hvor de forskellige fragmenter be-
fandt sig. Herved svækkes deres kildeværdi, hvil-
ket navnlig er beklageligt i et enkelt tilfælde. Ne-
denstående forsøg på at lokalisere og datere deko-
rationerne må tages med tilsvarende forbehold. 

1) O.1430(?). To våbener for slægten Bjørn, 
af hvilke det bedst bevarede (jfr. fig. 116) viste 
en brun bjørnelap på blå grund. Tilsynladende 
flankerede de en rødbrun, opstigende stængel 
med korsblomster, som kan være udgået fra is-
sepunktet af en nedenunder tegnet gjordbue, der 
var gråmalet med mønjerøde krabbeornamenter 
langs kappesømmen; men det kan ikke udeluk-
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Fig. 116. †Kalkmalerier, fremdraget i sideskibene 1877-80 og sammentegnet af Aug. Behrends (s. 1338f.). -
†Mural paintings revealed in the side aisles in 1877-80 and recorded in drawings by Aug. Behrends. 

kes, at våbenerne smykkede en vægflade. 
Skjoldmærket viser, at de tilhørte Bjørnfami-
lien, af hvis medlemmer både Johan Olufsen 
Bjørn (†1416) og hans bror, Bjørn Olufsen 
Bjørn (†1433), betænkte kirken (s. 1224); sidst-
nævnte med et kapel, der muligvis er identisk 
med søndre korsarm. 

2) O. 1475 Behrends' ark (fig. 116) viser i 
øverste højre hjørne del af en hvælvudsmyk-
ning, hvor de krydsende halvstensribber er be-
malet med sparrer i vekslende farver: gråblåt, 
rødt, gråt og hvidt. I selve ribbekrydset er med 
okkergult malet en cirkel, der omslutter syv 
mindre cirkler. Ribberne kantes af rødbrune 
krabber med slyngtråde, og ved krydset ses en 
liljestængel. Kombinationen af halvstensribber 

og spidse hhv. stumpe skæringsvinkler viser, at 
der er tale om det hvælv, som nordre korsarms-
kapel fik ved kirkens store ombygning (s. 1303f. 
og fig. 36). To beslægtede udsmykninger af 
gjord- eller skjoldbuer samt kappesøm og top-
ornamenter ved issepunkt stammer da enten fra 
samme hvælv eller hvælvene i nordkapellet. 

Kornerup gengiver (fig. 117) en tilsvarende 
ribbeudsmykning, som også må hidrøre fra de 
nedbrudte hvælv i nordre korsarm. Her er kryd-
set dog markeret med en karvsnitsroset og i ste-
det for krabbcblomstcr kantes kappesømmene 
af en korsblomstfrise; sidstnævnte kan næppe 
være samtidig med de af Behrends gengivne 
krabbeblomster, og dette gælder også den rød-
brune lilje, som Kornerup har vist som toporna-
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Fig. 117. Jacob Kornerups skitser af †kalkmalerier, fremdraget på hvælv, bl.a. i søndre sideskib 1879 (s. 1338f.). 
Notebog V. -Jacob Komerup's sketches of †mural-paintings, revealed on vaults, i.a. in the south side aisle. 

ment over en buespids, flankeret af korsblom-
ster. 

3) O.1475. Indvielseskors (jfr. fig. 116). Gule 
hjulkors med grøn kant, indrammet af rødbrunt 
cirkelslag, hvorfra voksede fligede blade i 
samme farve. Ni af disse kors afdækkedes 'på 
den sydlige mur', og ét på en pille mod 'høj-
skibet', formentlig nordsiden af den østligste 
pille i sydrækken, hvor Behrends malede en 
gentagelse. Placeringen på pillen indicerer, at 
korsene maledes ved indvielsen efter den store 
ombygning o. 1460-75. 

4) O.1475(?). Kristus på korset, flankeret af 
Maria og Johannes. På begge sider og under ma-
leriet levn af en lang indskrift, 'hvoraf kun kan 
tydes så meget, at den handler om det, som ma-

leriet forestiller'. Maleriet, som imod Ministeri-
ets bestemmelse (s. 1328) ikke blev aftegnet, af-
dækkedes på korvæggen bag alteret og skønne-
des at have været en oprindelig alterudsmyk-
ning og må som sådan dateres til tiden for korets 
færdiggørelse.215 

5) O. 1525. Behrends' ark viser i øvre venstre 
hjørne en ribbeudsmykning af sparrer i følgende 
farver: gråblå, grå, gul og hvid; langs ribben 
markeredes kappesømmen af en ranke i rød-
brunt. En tilsvarende ranke er aftegnet på et an-
det hvælvornament omkring et liljeformet top-
ornament. Den kraftige brede ribbe tilhører de 
hvælv, som opsattes i søndre sideskib, antagelig 
i forbindelse med kapellernes nye skuefacade (s. 
1308). Denne identifikation bekræftes af Korne-
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rups skitser (fig. 117), hvor en tilsvarende ribbe 
er lokaliseret til »søndre Sideskib« og gengivet 
over det ovenfor omtalte topornament. 

6) O.1600-1650. 'En mængde bibelske figu-
rer, navnet Jehova med hebraiske bogstaver, 
nogle ornamenter og ulæselig indskrift for-
oven'. Formentlig malet indramning af †epita-
fium, afdækket på østvæggen af søndre kors-
armskapel, nær Podebuskernes begravelse (s. 
1425).123 

7) 1695 fik maleren betaling for at male to 
kongelige kroner, formentlig for Christian V og 
dronning Charlotte Amalie, over alteret, og 
murermesteren for at flytte den 'vindestol', 
hvorfra maleren udførte sit arbejde.98 Dette er 
den ældste omtale af kalkmalede konge- og 
dronningemonogrammer i S. Hans - en tradi-
tion, som længe var praktiseret i domkirken (s. 
395f.) og tillige kendes fra †Gråbrødre kloster-
kirke. Maleren, som ikke nævnes, kan have væ-
ret Odensemaleren Johan Christian Zacharias-
sen Getreuer, der ved samme tid fornyede dom-
kirkens kongevåbener. I og med at der kun næv-
nes to kroner, var der antagelig tale om det re-
gerende kongepars med deres tiltrædelsesår, 
1670, hvilket bekræftes af Grønlunds registre-
ring (jfr. fig. 133). 

8) O.1700(?). Frederik IV's og dronning Loui-
ses kronede monogrammer må også være blevet 
malet på altervæggen ved denne tid, uanset at 
det ikke omtales i kilderne. Dette ville svare til 
forholdene i domkirken (s. 396) og fremgår af 
Grønlunds registrering, som viser de kronede 
monogrammer »F4« og »L«, indrammet af 
»1699« (jfr. fig. 133). 

9) 1731. Christian VI og dronning Sophie 
Magdalene. 18. sept. d.å. kvitterede Johan Da-
niel Johansen Getreuer for betaling for efter or-
dre at have malet 'kongens og dronningens navn 

og krone udi de to kronedes årstal' (d.e. 1730) på 
hvælvingen.110 

10) 1744. De fire evangelister blev dette år 'af-
skildret' på det nye sakristi i søndre sideskibs 
sydvestre hjørne. Arbejdet udførtes af maler 
Rasmus Wolf.110 

11) 1747. Frederik V og dronning Louise. 
27. sept. betaltes maler Christian Hviid for at 
male kongens og dronningens navne under 
hvælvingen.110 

12) 1768. Christian VII og dronning Caroline 
Mathilde. Efter Christian VII's tronbestigelse 
skulle det nye kongepars kronede monogram-
mer efter traditionen føjes til de eksisterende. 
Det er uvist, om fornyelsen af korets østhvælv 
ved reparationen 1748-50, indebar en nyopsæt-
ning af kongemonogrammer på dette hvælv; 
men under alle omstændigheder tog man nu 
skridt til en fuldstændig fornyelse af serien. 
29. april 1768 fik maler Dahlin betaling for at 
male fem par kongelige navne over alteret og 
»paa 3de gevölbter med krone indfattet i Løb-
værk«.98 Det er fire af disse par kronede mono-
grammer i egeløv over tiltrædelsesåret, som ses 
på et fotografi fra tiden inden hovedrestaurerin-
gen 1877-80 (jfr. fig. 119). På altervæggen, ne-
derst: »C5« og »CA« over »1670«, øverst: »F4« 
og »L« over »1699«. Herefter på 1. fags øst-
kappe: »C6« og »CM« over »1730«; på 2. fags 
østkappe: »F5« og »L« over »1746«. Endelig må 
der på det 3. fags østkappe have været malet: 
»C7« og »CM« over »1766«. 

13) 1840. Christian VIII og dronning Caroline 
Amalie. Juni 1840 blev 'kongen og dronningens 
cifre' malet under hvælvingen i 'colonner'.110 

Det vides ikke, hvorvidt der var tale om en fort-
sættelse af det eksisterende mønster på midtski-
bets hvælv, ej heller, om Frederik VI's og dron-
ning Maries tidligere var afmalet her. 
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Fig. 118. Interiør mod koret. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior with view of the chancel. 
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INVENTAR 
N O T E R s. 1517 

Oversigt. Kirkerummet er gennemgribende præget af 
Carl Lendorfs og L. A. Winstrups hovedrestaurering 
1877-80, da Carl Blochs altermaleri indsattes i alter-
tavlen, prædikestolen fik sin nuværende plads, og 
kirkens stolestader fornyedes. Fra middelalderen har 
kirken kun bevaret få inventargenstande, vigtigst den 
romanske døbefont, det store triumfkrucifiks fra 
1400'ernes sidste årtier og to klokker, hvoraf den æld-
ste antagelig stammer fra 1300'ernes sidste halvdel, 
mens den yngste er dateret 1496 og signeret af klok-
kestøberen Peter Hansen fra Flensborg. 

Kilder. Et mere fyldigt regnskabsmateriale med in-
ventarier, der gør det muligt at danne sig et detaljeret 
billede af kirkens ældre udstyr, er først bevaret fra 
tiden efter 1694. Et værdifuldt aktstykke er endvidere 
en fortegnelse fra 1554 over kirkens kostbarheder og 
klenodier, nedskrevet under opsyn af lensmanden på 
Odensegård, Jørgen Skinkel, sognepræsten, hr. Ja-
cob, Knud Rose, tidligere præst i klosteret, og kirke-
værgen Niels Mule.216 Heri er opregnet klosterkir-
kens overdådige beholdning af altersølv og -udstyr 
samt af messeklæder, en skat, der formentlig snart 
efter er blevet spredt for alle vinde.217 Kirkens ind-
skrifter, ikke bare på gravminder, men også på lyse-
kroner og klokker, er omhyggeligt registreret af 
brødrene Bircherod o. 1680 (Bircherod, Monumenta, 
med senere tilføjelser i Bircherod, Monumenta (2)). 
Hertil kommer et vigtigt supplement til samme regi-
stratur fra o. 1710, tidligere i Ribeantikvaren David 
Grønlunds samling (Grønlund),218 hvori indskrifterne 
på kirkens forsvundne middelalderlige højaltertavle 
er anført. Blandt yngre beskrivelser af kirken skal 
særligt nævnes antikvaren Vedel Simonsens beskri-
velse fra 1811 i hans håndskrevne Samlinger til Odense 
By's Historie (her Vedel Simonsen, Samlinger (jfr. 
s. 633f. note 7 og 9)). 

Det middelalderlige kirkerum. Om kirkens tidligste 
inventar vides kun lidt. Ældst er den romanske døbe-
font, der må hidrøre fra tiden før johanniterklosterets 
grundlæggelse (s. 1366). Kirkens ombygning i sen-
middelalderen, navnlig i 1400'ernes anden halvdel og 
de første årtier af 1500'erne (s. 1281ff.), satte sig også 
markante spor i inventaret. Det nyindrettede kor 
smykkedes med en høj altertavle, hvor både den 
gamle sognekirkes og det senere johannitersamfunds 
værnehelgener, S. Mikael og Johannes Døberen, var 
gengivet. Et muret lektorium, hvorover et vældigt 
korbuekrucifiks var ophængt, afgrænsede koret fra 
skibet. Muligvis har også en prædikestol haft plads 
her (s. 1377). Umiddelbart vest herfor kan et Hellig-

korsalter have været placeret (s. 1358). Andre sideal-
tre har været anbragt i de privatkapeller, som op-
førtes i løbet af 1400'erne i begge korsarme og ved 
kirkens nord- og sydside. Et dobbeltkapel for Gyl-
denstjerneslægten fandtes således i nordvest, udstyret 
både med glasmalerier (s. 1337), en altertavle (s. 1358) 
og stolestader (s. 1381). I både øst- og vestenden af 
kirken var ophæng til klokker, hvoraf to var udført 
1496, mens andre to var af ældre dato (1300'ernes sid-
ste halvdel og 1454). En særlig hævet plads til stands-
personer, heriblandt vel også til lensmanden på Næs-
byhoved, der siden 1400'ernes begyndelse fungerede 
som klosterets skytsfoged (s. 1221), fandtes på et pul-
pitur i vestenden. Fra denne rige tid i klosterkirkens 
historie stammede antagelig også mange af de kleno-
dier i form af altersølv, lysestager og forskelligartede 
tekstiler, som er opregnet i fortegnelsen fra 1554 (jfr. 
ovf.). 

Kirkerummet efter reformationen. Klosterets ændrede 
status efter reformationen som bolig for kongen og 
sæde for lensmanden kom også til at præge kirkens 
interiør. Begge øvrighedspersoner havde pladser på 
vestpulpituret, der o. 1635 nyopførtes i forbindelse 
med anskaffelsen af et orgel, antagelig leveret af 
Christian IV's faste orgelbygger, Johan Lorentz. Kort 
før 1600 søgte lensmand Christoffer Valkendorf dog, 
til biskop Jacob Madsens store fortrydelse, at føre to 
væsentlige forandringer, der var foretaget i lyset af 
den lutherske nyordning - opsætningen af knæle-
skamler neden for alteret og flytningen af døbefonten 
fra vestenden til kirkens østlige del - tilbage til ældre 
praksis. 1625 etableredes en ændring af kirkens sto-
lestader under Henning Valkendorfs opsyn, i hvis 
embedstid kirken også fik nyt sejerværk. En gave fra 
hans 1. og 2. hustru, Karen Brahe og Anne Barne-
kow, var et dåbsfad, skænket 1637 og smykket med 
de to adelsfruers våbener. Blandt private donationer 
fra denne tid skal også nævnes en kalk, skænket 1601 
af Pernille Lykke, og en alterkande, foræret 1639 af 
sognepræsten, Wichmann Hasebart og hustru. 1651 
fik kirken en lysekrone, der i mere end en menneske-
alder synes at have været kirkens eneste, foræret af 
ridefoged Hans Christensen og Karen Jensdatter. 

En synsforretning fra 1694 skildrede kirkens til-
stand i meget mistrøstige vendinger. Bygningen, der 
tidligere havde været smuk, var nu indvendigt 'gan-
ske uden prydelse og (i) slet tilstand'. I koret fandtes 
kun en gammel altertavle, 'på den katoliske skik kon-
ditioneret', og der behøvedes derfor 'højligen' en an-
den alterprydelse. 'Skillerummet', dvs. lektoriet mel-
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lem kor og skib, betegnedes som 'gammelt og for-
dærvet, uden noget zirat eller værdi', mens stolene 
var i 'brøstfældig' stand. Overhovedet var en stor del 
af kirkens indre 'ganske øde' og 'uden stole bebygget, 
formedelst sognets ringe og få menighed'.168 Hermed 
tegnes et billede af et kirkerum, der endnu i altover-
vejende grad var præget af senmiddelalderens ind-
retning, bortset fra gulvets stolestader, der foruden 
menighedens pladser også havde særlige stader til 
kongeparret samt til funktionærer fra Odensegård. 
En væsentlig, nytilkommet inventargenstand var dog 
påfaldende nok ikke omtalt i den førnævnte statusbe-
retning. Det gjaldt prædikestolen - et arbejde af det 
såkaldte »Middelfartværksted« fra 1600'ernes sidste 
fjerdedel. Denne erstattede en ældre stol, der allerede 
1645 betegnedes som 'gammel', måske en middelal-
derlig prædikestol. 

Kirkerummet i 1700'erne. Den store istandsættelse af 
kirkerummet, der tog sin begyndelse 1695, kom til at 
strække sig over et par årtier, kulminerende med op-
sætningen af en ny høj altertavle 1717, udført af billed-
huggeren Michael Tuisch og maleren Hans Poulsen. 
Beløbet hertil tilvejebragtes gennem en indsamling 
blandt byens formuende borgere med særligt store 
bidrag fra stiftamtmand Joachim Pritzbuer og hans 
efterfølger, Frederik Giedde. Gavmildheden hos de 
skiftende stiftamtmænd og deres familie markerede 
sig også ved andre inventardonationer. Allerede 1679 
havde stiftamtmand Helmuth Otto von Winterfeldt 
og hustru, Helene Juliane von Ulfsparre foræret kir-
ken en gyldenstykkes messehagel og en alterdug. 
1694-95 skænkede Ermegaard Sophie Gabel, hustru 
til stiftamtmand Didrik Schult, alterklæde og -dug, 
kalkklæde og oblatæske, ligesom hun foranledigede 
den ældre alterkande omstøbt til en ny. 1721 opstille-
des et par smukke sølvalterstager på det nye alter-
bord, en gave fra stiftamtmand Christian von Lente, 
og disse suppleredes 1740 med alterkalk, disk og ob-
latæske, samt et kalkklæde fra stiftamtmand Chri-
stian Sehested. Også andre af byens borgere med-
virkede i disse år til at nyudstyre kirken, bl.a. ægte-
parret Niels Hansen Faber og Maren Andersdatter, 
der o. 1698 gav kirken en alterskranke, mens endnu 
en lysekrone ophængtes 1730, en donation fra borg-
mester Thor Hansen og hustru, Margareta von Ber-
gen. 

Frederik IV's tilbagevendende ophold på det ny-
ombyggede Odense Slot i de sidste år af hans rege-
ringstid afspejler sig på lignende måde gennem in-
ventargaver til den fynske 'slotskirke'. 1720 modtog 
kirken en fornem donation af tekstiler, omfattende al-
terklæde, en tilhørende dug, messehagel og -skjorte, 
alt mærket med kongens monogram og årstallet 1719 
og opbevaret i en særlig kiste. 1727-28 erstattedes den 
ældre kongestol af en ny, rigt udsmykket stol til mo-
narken på vestpulpiturets nordre fløj, udført efter 

tegning af Carl Friderich Milan og med billedskærer-
arbejder af Frantz Schmidt. 

Længe fik kongen dog ikke glæde af det nye her-
skabspulpitur. Allerede 1730 afgik han ved døden på 
Odense Slot. I forbindelse med indretningen af det 
kongelige castrum doloris i S. Hans kirke ommøb-
leredes både kor, korsskæring og midtskib for at give 
plads, ikke alene for katafalken med de tilhørende 
udsmykninger, men også for en midlertidig prædi-
kestol i midtskibets vestende og for pulpiturer til til-
skuerskaren (s. 1411). Under begivenheden var en del 
af inventaret flyttet til †Gråbrødre kirke. 

Forskellige ændringer i kirkerummet medførte 
også visse rokader af de større inventargenstande. Så-
ledes fik døbefonten med tilhørende gitter 1707 plads 
i det nyindrettede sakristi i nordre korsarm. 1743 flyt-
tedes begge dele dog til søndre korsarm, da en ny 
dobbeltbegravelse placeredes i nordsiden. 1781 skif-
tede fonten plads endnu en gang og kom nu til nordre 
sideskibs 2. eller 3. fag. På samme måde blev prædi-
kestolen flyttet et par gange i 1700'ernes begyndelse, 
senest 1720 til den sydvestligste pille i midtskibet. I 
hvor stort et omfang kirkens hovedistandsættelse o. 
1750 (s. 1322) berørte inventaret, er dog vanskeligt at 
afgøre ud fra regnskaberne. 

I løbet af 1700'erne prægedes kirkerummet i øvrigt 
af tilvæksten af herskabsstole, både i nordre og søn-
dre sideskib og i midtskibets vestende. Disse var ud-
formet enten som lukkede stole i de eksisterende sto-
lestader eller som særlige indretninger, placeret på 
gulvet eller hævet herover. For at skaffe kirken de 
attraktive ekstraindtægter ved udlejning tog sogne-
præst Henrik Michael Achen og kirkeværge Rasmus 
Østrup i de sidste årtier af 1700'erne intitiativ til op-
førelse af yderligere et antal herskabsstole. 

1792 omsmeltedes to af kirkens middelalderlige 
klokker (stormklokken fra 1454 og messeklokken fra 
1496) til én ny af den københavnske klokkestøber, H. 
C. Gamst. 

Kirkerummet i 1800'erne. En tiltrængt udskiftning af 
de gamle stolestader drøftedes allerede 1794-95, men 
blev indtil videre udskudt pga. kirkens betrængte 
økonomi. En donation 1800 fra vinhandler Thomas 
Sørensen på 400 rdl., hvoraf renterne til dels skulle 
bruges til 'kirkens prydelse', gav fornyet håb om pro-
jektets gennemførelse.28 Alligevel valgte man endnu 
en gang at udsætte den udgiftstunge post til fordel for 
andre mere påkrævede opgaver: nedtagning af det 
middelalderlige lektorium, der erstattedes af en lav 
tømret skranke, flytning af det tilhørende korbuekru-
cifiks til nordre korsarms østvæg, opsætning af nye 
korstole og fornyelse af kongestolen, der på grund af 
den generende træk ved det store vindue i nordvest 
rykkedes længere frem i midtskibet. Sidstnævnte ud-
førtes ligesom korskranken efter tegning af major 
Wegener. Problemerne med kirkens stole var dog 
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Fig. 119. Interiør mod øst før hovedrestaureringen 1877-80 med †kalkmalerier (s. 1340), †alterskranke (s. 1365), 
(†)korskranke og †stolestader (s. 1371, 1378). Fot. antagelig mellem 1872 og 1876 af George Ilse Bech, NM. -
Interior to the east before the restoration of 1877-80 with †mural paintings, †altar rail, (†)chancel screen and tpews. 
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fortsat yderst presserende. 1814 opsagde ejerne af de 
lukkede stole midlertidigt lejemålet, da stolene var så 
brøstfældige, at det skønnedes uanstændigt at mod-
tage leje heraf.98 Selve stolestaderne synes dog i de 
nærmest følgende år at være blevet delvis fornyet. Et 
forslag fra stiftsbygningskonduktør Johan Hanck 
1820 om at skaffe ekstra siddepladser - og dermed 
supplerende indtægter - ved en udbygning af den ek-
sisterende stolebeholdning201 blev også kun delvis re-
aliseret i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse 
1823. 1842 modtog kirken som gave fra Christian 
VIII, tidligere guvernør over Fyn, et nyt orgel, byg-
get af P. U. F. Demant og udstyret med en facade i 
nygotisk stil. I modsætning til det ældre orgel var 
dette uden rygpositiv, hvilket medførte en ændring af 
vestpulpiturets midtparti. Ved den gennemgribende 
omlægning 1855 af korets gulv udskiftedes alterbor-
det. 

Hovedrestaureringen 1877-80. I forbindelse med ho-
vedrestaureringen blev kirkens inventar radikalt for-
andret. Som et vigtigt led i ommøbleringen valgte 
man at samle de liturgiske hovedstykker i kirkens 
østligste fag. Michael Tuischs store altertavle bevare-
des ganske vist på sin ældre plads, men fik et nyt 
maleri i storfeltet på initiativ af pastor Theodor 
Steenbuch - Carl Blochs billede, Bønnen i Getse-
mane fra 1879. Det store korbuekrucifiks placeredes 
på korets nordvæg, og døbefonten anbragtes neden 
for dette, mens prædikestolen fik plads på korets syd-
vesthjørne. Langs korets nord- og sydvæg opsattes 
desuden nye korstole i middelalderlig stil. Endelig 
sløjfedes korskranken. Kirkens stolestader fornyedes 
helt, ligesom kongestolen ændredes til et kort pulpi-
tur af samme dimensioner og uden overbygning, 
svarende til den tidligere amtmandsstol overfor. Ved 
istandsættelsen fik kirken yderligere tre lysekroner, 
ligesom der ophængtes to kirkeskibe, »Emanuel« og 
»Dannebrog«, begge skænket af private. En alterkalk 
og en oblatæske fra 1761, udført af Thomas Andreas 
Westrup, foræredes 1884 til kirken som en gave fra 
den femte bataljon, de eneste synlige minder i kir-
kerummet om kirkens tidligere status som Garni-
sonskirke. 

Kirkerummet i dette århundrede. Kirkens indre er i 
1900'erne kun i mindre omfang blevet præget af for-
andringer. I koret fjernedes alterpodiet og kortæppet 
o. 1940, ligesom korstolene nedtoges o. 1955 og er-
stattedes af løse stole. 1928 ophængtes en ny lyse-
krone i koret, en gave fra Jørgen Carl Lindeskov, 
mens alterskranken fornyedes 1929. Det 1906 opførte 
sakristi er udstyret med en række møbler, hvoraf en-
kelte genanvendtes fra ældre tid. Et større antal løse 
stole, udført af eg med fletsæder, efter tegning af 
Knud Lehn Petersen, er 1952 opstillet i skibet. 1927 
og 1934 ophængtes yderligere to kirkeskibe, »Moses« 
og »København«. 1911 og 1944 fik kirken nye sahne-

nummertavler samt præste- og kapellanrækketavler. I 
vest erstattedes det ældre orgel af et nyt, bygget 1905 
af Emil Nielsen, Århus. 1962 fik kirken atter nyt or-
gel, denne gang bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå, 
og opstillet på pulpituret i nordre korsarm. Herfra 
flyttedes det dog 1987 til vestpulpituret. Kirkens se-
neste istandsættelse 1997-98 har ikke berørt inven-
taret i nævneværdigt omfang. 

Farvesætning. Kilderne oplyser kun lidt om kirkens 
farveholdning gennem tiderne. Det middelalderlige 
kirkerum har antagelig været farverigt, hvilket be-
kræftes af undersøgelser på det tidligere korbuekruci-
fiks, der havde broget staffering i gullighvidt, rød-
brunt, grønt, azurblåt, cinnoberrødt og okker, sup-
pleret med forgyldning og sølvfarve. Kirkeinventa-
rets farveholdning i 15-1600'erne kendes ikke. Mi-
chael Tuischs altertavle fra 1717 var sort- og hvidstaf-
feret, antagelig med marmorering samt forgyldning. 
Disse farver kan også have været anvendt på det øv-
rige inventar. 1802-03 fik dele af inventaret (kor-
skranke, korstole og kongestol) staffering i hvidt og 
gråt (perlefarve). 1840 blev prædikestolen malet hvid 
og sort (fig. 163), antagelig ud fra et ønske om, at den 
skulle illudere marmor (jfr. også s. 1109), mens den 
nygotiske orgelfacade fra 1842 fik 'stenkulør'. Den 
samme bemaling fik også døbefonten 1874. Ved kir-
kens hovedrestaurering 1877-80 blev store dele af in-
ventaret (stolestader, orgelfacade og orgelpulpitur) 
malet med egetræsådring, en staffering, der stadig ses 
på orgelpulpituret. Prædikestolen afrensedes dog helt 
for farve og lakeredes. Stolestaderne er i nyere tid 
malet brune. 

Højtideligheder. I lighed med praksis fra de øvrige 
kirker i byen (s. 416, 1084) markeredes landesorg i 
forbindelse med monarkernes død ved at overtrække 
dele af inventaret med sort klæde eller sortfarve det. 
Ved Christian V's død 1699 indkøbtes dog alene 5 
alen kruset flor til at binde på alterets lysestager.98 Da 
Frederik IV's katafalk stod i kirken 1730, blev kir-
kerummet radikalt forandret, jfr. ovf. og s. 1411. Ved 
Christian VI's død 1746 indkøbtes 42½ alen »triceret« 
bay (flonel) til at beklæde alter, prædikestol, orgel, 
orgelpulpitur og kongestol med.219 Da Frederik V 
døde 1766, var der foruden udgifter til klokkering-
ning udlæg til 97 alen multum (groft flonel), der ind-
købtes i Tugthuset; desuden til 60 alen bay, som man 
selv indfarvede sort, og til søm og sort tråd. Sadel-
magerne Rasch og Lusen fik betaling for at betrække 
kirken med klæde og nedtage dette igen; stoffet solg-
tes ved auktion 1768.219 Christian VII's død 1808 kræ-
vede hele 247 alen sort flonel samt søm og tråd. I 
forbindelse med kongens død blev al offentlig musik 
forbudt, hvilket fik sognepræsten Edvard Praëm til 
bekymret at spørge biskoppen, om dette også gjaldt 
orgelspil i S .Hans kirke.220 1809 optræder dog en 
regnskabspost i en mere munter anledning, idet det 
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sjællandske jægerkorps spillede i kirken, og købmand 
Iversen leverede vokslys, alt sammen i forbindelse 
med Frederik VI's fødselsdag.98 Kongens død 1839 
gav atter anledning til indkøb af sort klæde og frynser 
(solgt året efter) samt til ekstra klokkeringning, 'da 
kongen kom til byen'. Ved Christian VIII's død 1848 
indkøbtes på ny sort klæde, mens man ved Frederik 
VII's død 1863 nøjedes med at leje de sorte tekstiler.219 

A L T E R B O R D O G A L T E R T A V L E R 

Alterbord (jfr. fig. 120, 122), 1855,221 med tilføjel-
ser 1880, 262x89 cm, 110 cm højt. Tømret med 
panelbeklædning af vandrette profilbrædder 
samt alterbordsplade, 1880.222 Sammenføjet med 
alterbordet er en muret og tømret opbygning, 
fra o. 1717, der danner postament for altertavlen 
og desuden på bagsiden er udstyret med et skab 
og en bordplade, begge fra 1880.221 Det nævnte 
murværk er levn af den væg, som afgrænsede 
Gieddes †kapel (s. 1485) og †sakristi syd herfor 
(s. 1314). I forbindelse med indretningen af det 
nuværende sakristi 1906 er væggen afkortet og 
enderne affaset (af hensyn til passagen). †Alter-
bordspaneler. 1) 1699 solgtes 'det gamle panel-
værk i koret', muligvis et kasseret alterbordspa-
nel, til Søren snedker (antagelig Søren Jensen, 

jfr. s. 1367, 1375, 1385f.). 2) 1717 fik samme be-
taling for at 'indklæde' alterbordet med egepa-
nel.98 

Alterklæde (fig. 120), 1719, af rødt fløjl (for-
nyet) med samtidige broderier og besætning i 
guld- og sølvtråd. Skænket af Frederik IV 
24. maj 1720 sammen med messehagel nr. I.98 

Klædet, der er kantet med brede sølvgaloner, 
smykkes på forsiden af reliefbroderi med Fre-
derik IV's kronede monogram over elefantor-
denen, alt indfattet af palme- og olivengrene, 
hvorom snor sig skriftbånd med kongens valg-
sprog i versaler: »Dominus mihi adjutor« (Her-
ren er min hjælper). Under monogrammet står 
»Anno 1719«. Frederik IV's donation har samti-
dige paralleller, bl.a. i slotskirkerne på Frede-
riksborg (DK Frborg 1796, 1820), Frederiksberg 
(DK KbhBy 3, 450), Kolding og Skander-
borg.223 

Til de kongelige tekstiler 'og mere udi, som 
hans kongelige majestæt har givet til alteret' ud-
førtes 1720 en kasse (jfr. †kiste nr. 2). Året efter 
sørgede Peder Pedersen klokker for 18 messing-
kroge til det nye alteromhæng.224 1757 reparere-
des klædet af Anna Dorthea Bruun.219 Fløjlet er 
senest udskiftet 1998. 

Fig. 120. Alterklæde, 1719, skænket af Frederik IV (s. 1347). NE fot. 1989. - Antependium, 1719, given by Frederik 
IV. 
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†Alterklæder. 1) Før 1694 er omtalt et rødt for-
hæng, 1705 beskrevet med guld(-besætning).98 

Anvendt til daglig brug, 1733 omtalt som ubru-
geligt og kasseret før 1745.219 2) 1694, et rødt 
forhæng med guldblommer (dvs. med guld-
blomster), skænket af Ermegaard Sophie Gabel. 
Oprindelig anvendt om søndagen, senere - efter 
modtagelsen af kongens gave - af Garnisonen 
om fredagen.98 Senest omtalt 1873; antagelig ud-
skiftet i forbindelse med hovedrestaureringen 
1877-80.110 3-4) Antagelig 1719, to overdække-
ner («offuer techel«) af hhv. rød trille og »Cent« 
(vel kattun), nævnt 1720 som tilbehør til alter-
klædet i forbindelse med opremsningen af Fre-
derik IV's donation af altertekstiler.110 5) 1879, af 
rødt fløjl med guldgaloner.108 

Alterduge. Kirkens beholdning af duge er af 
nyere dato, herunder også den nuværende fra 
1992, placeret på alteret, af lærred med knip-
linger, udført af Anna Kristensen. †Alterduge. 
Kirken har i tidens løb modtaget flere duge som 
gaver, hvoriblandt skal nævnes: 1) 1679, af hvid 
damask, skænket af stiftamtmand Helmuth 
Otto von Winterfeldt og hustru, Helene Juliane 
von Ulfsparre. Muligvis identisk med dug, om-
talt som værende af drejl og udstyret med gule 
frynser. Kasseret 1741.219 2) 1694, med kniplin-
ger, skænket af Ermegaard Sophie Gabel. Mu-
ligvis identisk med en 1745 omtalt gammel al-
terdug, der benyttedes til at pudse altersølvet 

Fig. 121. Michael Tuischs signatur, skåret i Arons ryg 
(s. 1350). Detalje af altertavle, 1717. NE fot. 1991. -
Signature of Michael Tuisch, carved in Aaron's back. De-
tail of altarp iece, 1717. 

med.98 3) Antagelig 1719, udstyret med 5½ alen 
fin hollandsk bort, skænket af Frederik IV sam-
men med alterklædet.110 1749 nævnt som 'brøst-
fældig' og ubrugelig. Kasseret 1762.98 4-6) 1792, 
af drejl med fine kniplinger, med initialerne, an-
tagelig for giveren, »TKP« (jfr. †messeskjorter). 
Fra 1860 var kun to bevaret, senest nævnt 1873. 
7) 1838, af lærred, skænket af etatsrådinde Pon-
toppidan. Kasseret 1893. 8) 1879, broderet af 
sognets damer.110 9) 1897, skænket af jægerme-
sterinde N. F. O. Steenbach.108 

†Kortæppe, 1896, skænket med bidrag fra me-
nigheden og udført af sognets damer.108 Med 
korsstingsbroderi i uld, hvori indgik johanniter-
kors og kant med bladdekoration, kopieret efter 
krucifiksets ornamentik (s. 1368). Blå, grønne, 
gule og rødlige farver. Fjernet fra koret o. 1940; 
kasseret 1998. 

†Alterpodium, nyere, 160x74 cm, og udstyret 
med broderet tæppe med motiver, svarende til 
†kortæppets, omend i en forenklet version. Fjer-
net o. 1940, kasseret 1998. 

Altertavle (fig. 118-19, 121-31), signeret og da-
teret 1717 af billedhuggeren Michael Tuisch fra 
Riga, med maleri i topstykket, udført 1717 af 
Hans Poulsen, og i storfeltet sekundært indsat 
maleri, signeret og dateret 1879 af Carl Bloch. 
Oprindelig skænket af fremtrædende personer 
fra sognet med stiftamtmændene Joachim Pritz-
buer og Frederik Giedde i spidsen, mens Carl 
Blochs maleri finansieredes ved en indsamling i 
menigheden. 

Den 674 cm høje og 596 cm brede, arkitekto-
nisk opbyggede tavle omfatter to stokværk, 
hvilende på et postament (jfr. s. 1347). Storfeltet 
flankeres af korintiske frisøjler foran dobbelte 
pilastre, ligeledes korintiske, med kannelurer på 
skafternes nedre del. De smalle sidevinger har 
gennembrudt akantusornamentik. Postamentet 
er udvidet med vandrette, akantusunderstøttede 
gesimsled, der bærer stående frifigurer af Moses 
(nord) og Aron (syd), begge på kerubhoved-
smykkede postamenter med frugtophæng. Lig-
nende frugt- og blomsterophæng (fig. 131) 
smykker forsiden af postamentfremspringet un-
der frisøjlerne. Den kjortelklædte Moses, som 
holder Lovens Tavler i højre hånd og en hævet 
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Fig. 122. Altertavle, 1717, af Michael Tuisch (s. 1348). NE fot. 1991. - Altarpiece, 1717, by Michael Tuisch. 
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Fig. 123a-b. Detaljer af altertavle 1717. NE fot. 1991. a. Putto med disk (s. 1350). b. Putto med kalk (s. 1350). -
Details of altarp iece, 1717. a. Putto with paten. b. Putto with chalice. 

stav i venstre, har langt, bølget skæg og hår, 
hvis pandelokker er formet som horn (fig. 130). 
Aron bærer ypperstepræstedragt og har højre 
hånd løftet til velsignelse, mens venstre fatter 
om et røgelseskar (fig. 124). På bagsiden af den 
udhulede Aronfigur er i ryggen med fordybede 
versaler angivet: »Michael Tusch[!] Bildthauer 
hat diese Altar gemacht. 1717 (fig. 121). 

Det yngre storfeltsmaleri, der nedadtil gen-
nembryder det oprindelige postament, har se-
kundær indramning med akantusbort og smyk-
kes forneden af et lille metalkors. Over den for-
krøppede hovedgesims med rosetdekoration på 
frisen over frisøjlerne er topstykket, der krones 
af den stående Kristus med sejrsfanen. Flanke-
rende segmentgavle med krydsende palmegrene 
danner sæde for to putti med hhv. kalk (th.) og 
disk (tv.) (fig. 123a-b). Tilsvarende putti, op-
rindelig forsynet med lidelsesredskaberne (th. 
med eddikesvamp og tornekrone, tv. med 

svøbe, jfr. fig. 128), troner på volutfremspring 
ovenover. Midt i topstykket er indsat et ovalt 
maleri, indfattet af cypres- og forglemmigej-
krans (fig. 125). 

Bag altertavlen er mod nord sekundært påsat 
et skab med fire låger; yderligere skabe er ind-
bygget i bagsiden, både mod nord og syd. 

De arkitektoniske dele er stafferet som mar-
mor i sort og grønt med forgyldning af orna-
mentik og detaljer, mens figurskulpturerne er 
malet i hvidt og guld, alt opmalet o. 1880, men 
- at dømme efter Tuischs kontrakt (jfr. ndf.) - i 
hovedsagen svarende til det oprindelige. På po-
stamentfeltet anes nederste linje af gylden frak-
turindskrift på sort bund med skriftsted fra 1. 
Kor. 11,26 som en henvisning til det ældre alter-
maleris motiv, Nadveren. 

Altertavlen følger i sin opbygning nøje den 
tavle, Tuisch 1713 udførte til Kølstrup k. (Bjerge 
hrd.), idet dog sidstnævnte dels er mindre i pro-



portionerne, dels har guirlandeomvundne gue-
ridoner (fritstående lysestager) på sidevingerne 
- et motiv, der også foresloges anvendt til alter-
tavlen i S. Hans (jfr. ndf.). 

Altermalerier. Af de oprindelige malerier i 
stor- og topstykke er kun det sidstnævnte be-
varet. 1) (Fig. 125), 1717, udført af Hans Poul-
sen, olie på træ, ovalt, ca. 135x95 cm. Dette 
(topstykkets) maleri viser Korsfæstelsen, hvor 
det oplyste kors med Kristus, der hænger tungt i 
armene, danner kontrast til baggrundens natte-
landskab med spredt bebyggelse. Ifølge kon-
trakten skulle Hans Poulsen kopiere »det Ita-
liensk[!] stykke, som Borgmester Jens Christen-
sen haver«.25 Vel på grund af forlæggets kvalitet 
synes resultatet bedre end andre af Hans Poul-
sens versioner af dette motiv (jfr. DK Ribe 2043, 
2122). Alligevel var bedømmelsen af det leve-
rede maleri ret forbeholden, jfr. ndf. 

Fig. 124. Aron (s. 1348), detalje af altertavle, 1717. 
NE fot. 1991. - Aaron, detail of altarpiece, 1717. 
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Fig. 125. Korsfæstelsen. Oliemaleri, 1717 af Hans 
Poulsen i topstykket af altertavle, 1717 (s. 1351). Hen-
rik Wichmann fot. 1997. - The Crucifixion. Painting in 
the top section of the altarpiece, 1717, by Hans Poulsen. 

2) (Fig. 126-27), 1879, olie på lærred, 285x198 
cm, signeret og dateret i nedre højre hjørne: 
»Carl Bloch 1879«. Dette (storstykkets) maleri 
gengiver Bønnen i Getsemane, hvor Kristus i 
sin sjælekvide trøstes af en engel (jfr. Luk. 
22,41-44). Kristus, der er iklædt rød kjortel, 
bræmmet i halsen med gult, knæler på sin blå 
kappe, som ligger udbredt på jorden. Det mør-
kebrune lokkede hår er gennemvædet af sved 
(jfr. Luk. 22,44). En hvidklædt engel støtter 
Frelserens hoved og lægger trøstende hånden på 
hans venstre arm. Spredte småblomster flanke-
rer gruppen; tv. for Kristus ses en kløftet, ud-
gået træstamme. Forgrundens sceneri er oplyst 
af en kraftig lyskilde fra højre side, mens bag-
grundens landskab henligger i nattemørke, kun 
brudt af fakkelskæret fra den tilstrømmende fol-
kemængde. 

86* 
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Fig. 126. Skitse af altertavle, 1717 med angivelse af 
Carl Blochs altermaleri, indsat i storstykkets oprin-
delige ramme (s. 1351). Blyantstegning, 1879 af Carl 
Lendorf. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Sketch showing 
the altarpiece, 1717 with Carl Bloch's painting, placed in 
the original frame of the main section. 

Maleriet er en spejlvendt version af Blochs 
gengivelse af motivet fra bedekammeret i Fre-
deriksborg slotskirke 1875 (DK Frborg 1886, 
1888).225 Lukasevangeliets beretning om englen, 
der styrker Kristus i hans sjælekamp, er for-
holdsvis sjælden i samtidens billedkunst.226 Med 
sin inderlige følelsesfuldhed kan motivet have 
haft en særlig appel til kirkens menighed.227 I 
Blochs altermaleri er koncentrationen omkring 
det følelsesmæssige indhold yderligere forstær-
ket, mens et sidemotiv som de sovende disciple 
blev udeladt.228 Billedet, der udstilledes på 
Charlottenborg 1879, vakte stor opmærksom-
hed både her og ved sin opsætning i S. Hans 
kirke.229 Fyens Stiftstidende roste maleriet og 
gik i rette med de kritikere, der hævdede, at 
englen var alt for overlegen i forhold til Kristus, 

som dog var Gud: »(...) man huske da paa, at 
det i den bibelske Beretning hedder, at han 
(Englen) kom for at 'styrke' Frelseren, der her 
som Menneske var knuget af Tanken om Døden 
og som Gud af Tanken om Menneskenes Synd.« 
En malet skitse til billedet fmdes på Ny Carls-
berg Glyptotek.230 

†Altermaleri (jfr. fig. 42, 119), 1717, sandsyn-
ligvis olie på træ, høj rektangulært med svejfet 
rundbuet afslutning foroven; som altermaleri 
nr. 1 udført af Hans Poulsen. Det oprindelige 
storstykke forestillede Nadveren, udført - som 
foreskrevet i kontrakten - efter domkirkens al-
termaleri (tilskrevet Hans Schütte, jfr. s. 544f.), 
dog med den modifikation, at der »i stedet for 
de nøgne Billeder, som bærer Blus, skal settes 
en Ziirlig Lysekrone med brændende Lys og 
dend store Viinkande, som staae lige for bordet i 
et fad, skal være borte«.25 Sidstnævnte, der var 
udsmykket med nogle iøjnefaldende satyrer, har 
åbenbart ligesom kronens nøgne kvindefigurer, 
været for anstødelig for et senere slægtled. 1880 
udskiftet med altermaleri nr. 2. 

Allerede 1694 nævnes behovet for en ny alter-
tavle i stedet for kirkens middelalderlige tavle 
(jfr. ndf.).168 1713 skænkede stiftamtmand Joa-
chim Pritzbuer 100 rdl. til formålet. Gaven 
måtte dog suppleres med en større sum, tilveje-
bragt ved en indsamling blandt byens borgere, 
foranstaltet af Stiftsøvrigheden. Blandt bidrag-
yderne var den nye stiftamtmand, Frederik Gied-
de, der skænkede det største beløb, særligt be-
regnet til altermaleriernes udførelse; endvidere 
biskop Christian Sørensen Muus, amtmand 
Christian Rosenkrantz til Skovsbo, kaptajn Las-
sen (antagelig Hans Lassen, †1718, jfr. s. 1172) 
samt borgmester Thor Hansen (jfr. lysekrone 
nr. I).231 Hertil føjedes en mindre sum, hidrø-
rende fra en indsamling 1711 til fordel for de 
pestramte i København.98 

Fig. 127. Bønnen i Getsemane. Oliemaleri, 1879 af 
Carl Bloch i storstykket af altertavle, 1717 (s. 1351). 
Henrik Wichmann fot. 1997. - The Agony in the Gar-
den. Oil-painting by Carl Bloch, 1879, for the main sec-
tion of the altarpiece, 1717. 
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Fig. 128. Udkast til altertavle, 1717. Farvelagt tegning, 1716, signeret af Michael Tuisch (s. 1354). Landsarkivet 
for Fyn. - Proposal for the altarpiece. Coloured drawing, 1716, signed by Michael Tuisch. 

2. maj 1715 skrev biskop Muus kontrakt med 
Michael Tuisch om udførelsen af en altertavle 
efter en foreliggende »Afridzning og Model« 
(jfr. fig. 128).2:5 Udkastet, som følger mønstret 
fra Tuischs to år ældre tavle i Kølstrup kirke (jfr. 
ovf.), viser dog som alternativ til sidevingernes 
stager billeder af Moses og Aron, påsat som 
dækblade oven på de førnævnte. Disse kan have 
været inspireret af de tilsvarende figurer på 
domkirkens altertavle (s. 543) og blev foretruk-
ket til denne tavle. Englebørnene på segment-

gavlene har på tegningen oblat og kalk ligesom i 
Kølstrup, mens de udstyredes med disk og kalk 
i den endelige version. Tuisch forlangte 300 rdl. 
for sit arbejde, omfattende indkøb af materialer 
samt lakering af tavlen i sort og hvidt og for-
gyldning af figurerne med fint dukatguld. Alt 
lovedes færdigt til påsken 1716. 

Udførelsen af stor- og topstykkets malerier lå 
uden for kontrakten. Ikke desto mindre havde 
Tuisch på sin tegning angivet disse med moti-
ver, svarende til det udførte, og i en udform-
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Fig. 130. Moses (s. 1348), detalje af altertavle, 1717. 
NE fot. 1991. - Moses, detail of altarpiece, 1717. 

sen af sviklernes udskårne dekoration og den 
oprindelige ramme, hvilket fremkaldte skarpe 
protester hos Winstrup og Lendorf.236 Planer 
om ved samme lejlighed at flytte altertavlen 
længere mod vest blev imidlertid opgivet.237 Al-
tertavlen istandsattes 1961; 1977 restaureredes 
Blochs maleri efter hærværk. 

†Højaltertavle (jfr. fig. 132-33), antagelig sen-
middelalderlig fløj altertavle med predella. 

På kirkens alter fandtes endnu i begyndelsen 
af 1700'erne en middelalderlig tavle, at dømme 
efter motiverne formentlig den oprindelige høj-
altertavle. En hovedkilde til viden om tavlens 
udseende er Grønlund, et supplement fra o. 1710 
til Bircherod, Monumenta, tidligere i Ribeanti-
kvaren David Grønlunds samling.218 Den u-
kendte indberetter har omhyggeligt registreret 
indskrifterne, der tilsyneladende var skrevet 
med majuskler (jfr. fig. 133) på fodstykket af de 
enkelte figurer. Tavlen omfattede i alt 15 figurer, 

ning, der gentager altermalerierne i Kølstrup. 
Til denne opgave valgtes maleren Hans Poulsen, 
der siden hen - muligvis på baggrund af sin 
manglende succes i Odense (jfr. ndf. ) - foretrak 
at lægge sin virksomhed i Ribe stift.232 Poulsens 
første malerier til tavlen blev kasseret, og 
9. nov. 1716 indgik han kontrakt om to andre 
billeder, eftersom Stiftsøvrigheden »ikke har 
været fornøjet« med de foregående »Schilde-
rier«.25 For udførelsen af de nye malerier fastlag-
des nøje foreskrifter (jfr. ovf.). Oktober 1717 
kvitterede maleren for sin betaling, og 15. nov. 
s.å. underkastedes tavlen et samlet syn, hvor 
man fremhævede, at billedhuggeren havde ar-
bejdet med større omhu, end der var fordret i 
kontrakten. Om altermalerierne nøjedes man 
med lakonisk at konstatere, at »saawit de ikkun 
vare tvende Copier, kunde de passere.«233 Der 
manglede dog stadig visse enkeltheder i tavlens 
færdiggørelse. 1725 udførte 'skildrer' Milan 
(Carl Friederich eller Christian Ulrich?) påma-
lingen af Moses' bud på Lovens Tavler og nad-
verordene på postamentet, efter at denne op-
gave allerede 1719 var blevet bestilt hos Chri-
stian maler (Christian Philip Zachariassen Ge-
treuer?).234 Mindre istandsættelser gennemførtes 
1792, 1824, 1849, 1852 og 1855.110 

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 
besluttede man 1878 på initiativ af pastor Theo-
dor Steenbuch at udskifte storstykkets maleri 
med et billede, bestilt af denne hos Carl Bloch. 
Pengene til maleriet, 5.000 kr., tilvejebragtes 
ved en frivillig indsamling i sognet.235 Indsættel-
sen af det højere, rektangulære maleri i den 
ældre indfatning nødvendiggjorde dog fjernel-

Fig. 129. Englehoved under Aron (s. 1348), detalje af 
altertavle, 1717. NE fot. 1991. - Angel's head below 
Aaron, detail of altarpiece, 1717. 
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Fig. 131. Guirlande (s. 1348), detalje af altertavle, 
1717. Henrik Wichmann fot. 1997. - Festoon, detail of 
altarpiece, 1717. 

Jomfru Maria, ærkeenglen Mikael, Johannes 
Døberen og de 12 apostle, opregnet i følgende 
orden: 1. Mattias. 2. Bartolomæus. 3. Simon. 4. 
Paulus, med tilføjelsen: »ora pro (nobis)« (bed 
for (os)). 5. Andreas. 6. Peter. 7. Mikael. 8. Jom-
fru Maria, vist i en fremstilling, karakteriseret 
som »Corona co (...?) gloriose virginis Marie ex 
semine Abrahe« (Marias krone, (...?), den strå-
lende jomfru af Abrahams skød). 9. Johannes 
Døberen. 10. Jakob den ældre. 11. Johannes apo-
stel. 12. Filip. 13. Jakob den yngre. 14. Mattæus. 
15. Tomas. På borterne (»fimbriis«) af apostle-
nes klædedragter var anført Fadervor (»Oratio 
Dom(inica)«), hvilket gav meddeleren anled-
ning til at formode en ændret opstilling, vel på 
grundlag af rækkefølgen af bønnens enkeltdele 
på de respektive figurer: 1. Peter. 2. Andreas. 3. 
Jakob den ældre. 4. Paulus. 5. Filip. 6. Mattæus. 

7. Johannes apostel. 8. Mattias. 9. Jakob den 
yngre. 10. Tomas. 11. Simon. 12. Bartolomæus. 
Endvidere noteredes det, at ærkeenglen Mikael 
var placeret til højre nærmest Jomfru Maria, 
Kristi moder (»Mariæ Matri Christi a dextris 
proximus«). 

På dette grundlag turde det antages, at de 12 
apostle har haft plads på altertavlens sidefløje, 
måske i to rækker over hinanden. Fløjenes eksi-
stens bekræftes af senere regnskabsoptegnelser 
(jfr. ndf.). De tre midterste figurer, der mang-
lede indskriftsdele på deres klædedragt, har for-
mentlig i størrelse overgået de øvrige og været 
isoleret i midtskabet (jfr. fig. 132).238 Den cen-
trale fremstilling af Marias krone fra Abrahams 
skød synes at have kombineret to forskellige 
ikonografiske temaer. Det gælder dels en 
'Mariakrone', dels en fremstilling af Marias 
stamtræ fra Abrahams skød. Det førstnævnte 
motiv betegnede i senmiddelalderen en særlig 
litterær genre, anvendt som titel såvel på skrifter 
til Marias forherligelse som i forbindelse med 
rosenkranslignende bønner, der efter forskellige 
regler kombinerede rækker af Maria-anråbelser 
(Ave Maria), Fadervor (Paternoster) og trosbe-
kendelsen (Credo). Som mål og udgangspunkt 
for forherligelsen var Apokalypsens vision om 

Fig. 132. Forslag til en rekonstruktion af den middel-
alderlige †højaltertavles opbygning med et midtskab, 
hvori de tre hovedfigurer var placeret (Jomfru Maria, 
flankeret af ærkeenglen Mikael og Johannes Døberen) 
og sidefløje, hver med seks apostelfigurer, samt en 
predella (s. 1356). Tegning MN 1999. - Proposal for a 
reconstruction of the composition of thigh altarpiece with a 
corpus, decorated with statues of the Virgin Mary, the arch-
angel Michael and Saint John the Baptist, and a pair of 
sidewings. 
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Fig. 133. Afskrift af indskrifter på †kalkmaleri (s. 1340) og †højaltertavle (s. 1355f.). Efter Grønlund. - Transcript of 
the inscriptions on thigh altarpiece. 

jomfruen, kronet med en krans af 12 stjerner 
(Åb. 12,1).239 Altertavlens Mariabillede kan såle-
des have været formet som en gengivelse af den 
kronede apokalyptiske jomfru med barnet, stå-
ende i solgisel på måneseglet.240 Hertil har knyt-
tet sig en gengivelse af Jomfru Marias stamtræ 
(Arbor virginis), udgående fra profeten Abra-
ham som en billedlig parallel til motivet af Jesse 
rod.241 Det vides dog ikke, hvorvidt der ved j o -
hanniterkirkens højalter har været knyttet sær-
lige liturgiske forskrifter til disse billeder, som 
på én gang understregede Marias højhed som 
Himmeldronning og hendes ubesmittede ren-
hed og ærværdige afstamning.242 

Som særligt fremhævede figurer i altertavlens 
korpus var ud over Maria valgt ærkeenglen Mi-

kael, kirkens gamle viehelgen,243 samt johanni-
terordenens foretrukne skytshelgen, Johannes 
Døberen (jfr. s. 1221), formentlig vist hhv. på 
Marias højre og venstre side. På tavlens predella 
(jfr. ndf.) læstes ifølge Grønlund Fadervor og 
Nadverens indstiftelsesord, begge dele muligvis 
en efterreformatorisk tilføjelse. 

Tavlen, der 1645 omtaltes som såre gammel 
og 1694 som 'af katolsk skik' samt kassabel, fik 
1704 nye hængsler til 'opslag', hvilket bekræfter 
indtrykket af den som en fløjaltertavle.244 

O.1717 udskiftedes den med den nuværende 
tavle, men det afmonterede og - formentlig ad-
splittede - alterskab forblev endnu i kirken 
nogle år. 1729 afhændedes dele heraf, 1749 fulgt 
af »8 Støcker med Pedementet (dvs. predellaen) 
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af dend gl. Altertavle«.245 Som nævnt i Præ-
steindb. 1755 stod før kirkens istandsættelse o. 
1750 endnu 'en del gamle katolske billeder på de 
tre søndre kapeller, men var ingen navn eller 
inskription derved'.167 Dette kan hentyde til 
dele, hidrørende fra denne eller fra kirkens kas-
serede sidealtertavler, jfr. ndf. 

†Sidealtre og sidealtertavler. Om placeringen og 
udsmykningen af kirkens sidealtre, omtalt s. 
1223ff., kan man kun gisne på grundlag af ældre 
kilder. I koret kan have været anbragt et særligt 
Vor Frue alter (s. 1226), forudsat dette ikke er 
identisk med højalteret. Ved overgangen mel-
lem kor og skib var måske kirkens Hellligkorsal-
ter (s. 1226), muligvis identisk med S. Salvators 
alter (s. 1226), mens andre altre vel har været 
anbragt i privatkapellerne i begge korsarme og 
vest herfor: 5. Andreas' alter (s. 1224), S. Anne 
alter (s. 1224) og S. Dorothea alter (s. 1225), an-
tagelig alle i syd; Gyldenstjernernes alter, smykket 
med en tavle, bekostet 1489 og at dømme efter 
giverindskriften et Alle Sjæles alter (s. 1225) i 
Gyldenstjernernes kapel i nordvest; endvidere 
Helligtrekongers alter (s. 1226), antagelig i Ber-
nike Skinkels kapel i nordre korsarm. Uvis er 
placeringen af S. Hans' alter (s. 1226) og S. Jo-
hannes evangelistens alter (s. 1226), idet dog det 

Fig. 134. Alterkalk og disk nr. 1 samt oblatæske nr. 2, 
alle fra 1740, udført af Jacob Olufsen Lund, Odense 
og skænket af stiftamtmand Christian Sehested (s. 
1358). Henrik Wichmann fot. 1997. - Chalice and pa-
ten no. 1 and wafer box no. 2, 1740, made by Jacob Oluf-
sen Lund of Odense and donated by the Lord Lieutenant, 
Christian Sehested. 

førstnævnte enten kan være identisk med høj-
alteret eller med sidst omtalte. 

†Løse helgenfigurer 1638 afregnede Jørgen 
Marsvin for 'syv gamle træbilleder, som laa bag 
alteret og var ubrugelige', antagelig fragmenter 
af middelalderlige alterprydelser.94 Som anført 
ovf. fandtes endnu o. 1750 en del gamle katolske 
billeder på kirkens loft.167 

†Johannes Døberens hoved. 1505 lod dronning 
Christine ved to lejligheder lægge offerpenge på 
»sancti Hanss hoffuet vdi sancti Hanss clos-
ther«.246 Formentlig har dette drejet sig om et 
udskåret træfad, smykket med helgenens ho-
ved, svarende til det endnu bevarede eksempel, 
tidligere i Ørslev kirke ( D K Sorø 906), og måske 
ligesom dette forlenet med en særlig hellighed 
gennem et relikvie af helgenen.247 

A L T E R S Ø L V 

Alterkalke og -diske. 1) (Fig. 134), 1740, udført af 
Jacob Olufsen Lund, Odense og skænket af 
stiftamtmand Christian Sehested.248 Hertil hører 
oblatæske nr. 2 samt †kalkklæde nr. 4. 

Den 24,5 cm høje kalk har cirkulær fod i to 
afsæt, glat indknebet skaft med flad knop og 
glat bæger, hvorpå er graveret strålekrans om-
kring kursivindskrift, navne dog med kursive-
rede versaler: »Til Tieniste For Guds Meenighed 
Som Jesus Christus Forhvervede Formedelst Sit 
Eget Blod(.) Act 20 Cap 28 v (Ap.g. 20,28)«. På 
fodpladen to stempler: mestermærke for Jacob 
Olufsen Lund (Bøje II, 4117) og bymærke for 
Odense (Bøje II, 4017) (fig. 310).249 Til kalken 
hører en ny indsats med tud, stemplet med me-
stermærke for Jørgen Dahlerup og lødighed for 
sterlingsølv (925 s). Tilhørende disk, tvm. 17,5 
cm. Glat fane, i bunden graveret skriftsted i kur-
siv samt årstal, indfattet i cirkelslag: »Uden 
Blods Udgydelse Skeer ingen Forladelse Ad 
Ebræos IX Cap 22v (Hebr. 9,22) A0 Sal(u)tis 
Hum(a)næ M D C C X L « . Under bunden mester-
og bymærke som på kalken. 

2) (Fig. 135), 1761, udført af Thomas Andreas 
Westrup og skænket 1884 af den femte bataljon 
ved Garnisonen i Odense.250 Til sættet hører ob-
latæske nr. 3. 
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Fig. 135. Alterkalk og disk nr. 2 samt oblatæske nr. 3, 
alle fra 1761, udført af Thomas Andreas Westrup, Kø-
benhavn og skænket 1884 af den femte bataljon ved 
Garnisonen i Odense (s. 1358). Henrik Wichman fot. 
1997. - Chalice and paten no. 2 and wafer box no. 3, 
1761, made by Thomas Andreas Westrup, Copenhagen 
and presented by the 5th Battalion in 1884. 

Den 24,5 cm høje kalk har sekstunget fod og 
tilsvarende skaftled, sekstunget knop samt glat, 
kummeformet bæger, hvorpå læses indskrift 
med graveret skriveskrift: »Gave fra 5te Batail-
lon til St Hans Kirke 1859-1884«. Under foden 
fire stempler: mestermærke for Thomas An-
dreas Westrup (Bøje I, 551), guardeinmærke for 
Christopher Fabritius, Københavnsmærke 1761 
samt månedsmærke fiskene. Tilhørende disk, 
tvm. 18,5 cm, med glat fane. Under bunden to 
mesterstempler for Thomas Andreas Westrup 
samt graveret indskrift som kalkens (fig. 311). 

†Alterkalke og -diske. 1-3) 1554 er omtalt to for-
gyldte sølvkalke med tilhørende diske samt en 
sølvkalk, ligeledes med disk.216 4) 1601, skænket 
af Pernille Lykke. På kalken var indgraveret do-
nators navn samt årstal og Jesumonogram. Sæt-
tet vejede i alt 34 lod, heraf kalken 32 lod. 
1755ff. omtaltes kalken som brøstfældig;98 1783 
afhændedes begge dele for at finansiere indkøbet 
af en messehagel (†messehagel nr. 36).110 

†Kalkklæder. 1) Før 1694, af hvid broderet 
silke med guldfrynser.98 Muligvis identisk med 
det, der nævnes 1705-18 og 1733-45 omtales i 
forbindelse med Pernille Lykkes kalk (†kalk nr. 
4). 2) 1694, skænket af Ermegaard Sophie Ga-
bel. Af hvid silke med broderi, rødt underfoer 

og frynser. 1718 nævnt som gammelt.98 3) 
1705-18 omtalt som gammelt, beregnet til syge-
sættet. 4) 1740, skænket af Christian Sehested 
sammen med kalk og disk nr. 1 og oblatæske nr. 
2. Ovalt og af grøn silke. Senest nævnt 1863. 

Oblatæsker. 1) (Fig. 136), 1695, udført af Mat-
thies Simonsen og skænket af Ermegaard So-
phie Gabel.98 

Cylindrisk, 5 cm høj, 10 cm i tvm., vægt 12 
lod.98 På det hvælvede låg indgraveret bøjle-
krone og Jesumonogram. Under bunden to 
stempler: mestermærke for Matthies Simonsen 
(Bøje II, 4093) og Odensemærke. Endvidere 
med graveret kursiv: »Anno 1695« (fig. 312). 

2) (Fig. 134), 1740, udført af Jacob Olufsen 
Lund, Odense, og skænket af stiftamtmand 
Christian Sehested. Jfr. kalk og disk nr. 1. 

Cylindrisk, 5,1 cm høj, 8 cm i tvm., med pro-
fileret, hvælvet låg, hvorpå står med graveret 
kursiv: »Till St. Hans Kirkes Alter Bröd udi 
Odense 1740«. Under bunden mesterstempel 
for Jacob Olufsen Lund og bymærke for 
Odense, svarende til kalk og disk nr. 1.251 

3) (Fig. 135), 1761, udført af Thomas Andreas 
Westrup og skænket 1884 af den femte bataljon. 
Jfr. kalk og disk nr. 2. 

Cylindrisk, 5,5 cm høj, 12,5 cm i tvm., med 
profileret, hvælvet låg, hvorpå læses med gra-

Fig. 136. Oblatæske nr. 1, 1695, udført af Matthies 
Simonsen, Odense og skænket af Ermegaard Sophie 
Gabel (s. 1359). Henrik Wichmann fot. 1997. - Wafer 
box no. 3, 1695, made by Matthies Simonsen, Odense, 
and donated by Ermegaard Sophie Gabel. 
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Fig. 137-38. Sygesæt nr. 1-2. Henrik Wichmann fot. 1997. 137. Sygesæt nr. 1, 1807, udført af Poul Jensen 
Theilgaard, Odense (s. 1360). 138. Sygesæt nr. 2, 1904 med oblatæske, udført efter 1904 (s. 1360). - Communion 
sets for the Sick. 137. Communion set no. 1, 1807, made by Poul Jensen Theilgaard, Odense. 138. Communion set no. 2, 
1904, with wafer box made after 1904. 

veret skriveskrift: »Gave fra 5te Bataillon til St 
Hans Kirke 1859-1884«. Under bunden to me-
sterstempler for Thomas Andreas Westrup (Bøje 
I, 551). 

Sygesæt. 1) (Fig. 137), 1807, udført af Poul 
Jensen Theilgaard, Odense.252 Den 15 cm høje 
kalk har glat standkant, dobbeltrille på under-
skaft, todelt knop samt svungent bæger. Under 
bunden er følgende stempler (fig. 315): mester-
mærke for Poul Jensen Theilgaard (Bøje II, 4200), 
guardeinmærke for Bonne Rasmussen Bonne-
sen, Odenselilje og årstal samt månedsmærke 
krebsen. Den tilhørende disk er 9 cm i tvm. og 
har under bunden mester- og månedsmærke 
som kalken; endvidere årstallet 1807. I sort læ-
derfutteral med forgyldt, præget dekoration og 
rødt fløjlsfoer. Til udførelsen af sættet medgik 
antagelig †sygesæt nr. 2. 2) (Fig. 138), 1904, om-
fattende kalk, disk, nyere oblatæske samt fire 
bægre, vinflaske og olieflaske. Kalken har pro-
fileret fod med graveret Jesumonogram samt 
bæger med indgraveret kors med trepasender. 
Under bunden (fig. 314) er Københavnsmærke 
og guardeinmærke for Simon Groth (Bøje I, 73). 
Tilhørende disk med samme stempler under 
bunden. Ligesom kalken indkøbt i parament-
handlen »Bethesda«.28 Oblatæske, efter 1904, 5,5 
cm høj, 1,5 cm i tvm. Fire tilhørende metal-
bægre og en vinflaske, 25,5 cm høj, af sandblæst 
glas og med skruelåg; desuden en lille olieflaske. 

Alt i gråt futteral af plastic med blåt fløjlsfoer. 
†Sygesæt. 1) 1705, omtalt som forgyldt og 

med vægten 25 lod. 1821 foreslået solgt. Dette 
blev dog i første instans opgivet, da man antog, 
at sættet var en privat donation. 1831 afhændet 
tillige med nogle små sølvklokker (jfr. †kling-
pung nr. 6-7 og nr. 9) i forbindelse med om-
smeltningen af †alterkande nr. 2.219 2) 1721, 
skænket kirken af 'en anonym giver' og over-
draget af Lauritz Luja fra stiftamtmand Frederik 
Gieddes dødsbo.253 Antagelig omsmeltet 1807 til 
det nuværende sygesæt nr. 1. 

Alterkander. 1) (Fig. 139), 1831, udført af Jens 
Høyer Harksen, Odense. Omstøbt af †alter-
kande nr. 1-2. Den 32,5 cm høje kande har cir-
kulær, profileret fod med dekoration af riflede 
blade, pæreformet korpus, forneden med go-
dronnering, svungen hank og kuplet låg med 
dekoration svarende til fodens samt agernfor-
met knop. På den lodrette standkant med ind-
prikket skriveskrift: »Af M. W. Hasebart og 
Hustru M. Jørgensd(a)t(ter) er denne Kande for-
æret til St. Hans Kierke i Odense i Guds navn A: 
1639. Omstøbt med Tilsætning af 36 Lod Sølv 
Aar 1831 Paa Kierkens Bekostning«. På kanten 
endvidere tre stempler: mestermærke for Jens 
Høyer Harksen (Bøje II, 4248), Odensemærke 
og lødighedsstempel 12. En beslægtet kande fra 
1830 af samme mester findes i Horne (Svend-
borg amt).254 Tuden repareret 1996. 
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2) (Fig. 140), 1850, af tin, udført af Odense-
mesteren Niels Frederik Ebbesen Sørensen. Den 
33 cm høje kande har cirkulær fod, vaseformet 
korpus og svungen hank. Under bunden me-
sterstempel for Niels Frederik Ebbesen Sørensen 
og Odensemærke. Anskaffet 1850 efter udtryk-
keligt ønske fra pastor Lauritz Westengaard, der 
over for Kirkeinspektionen anførte: »Ved store 
Altergange er vor smukke Sølvkande ikke til-
strækkelig, og jeg ønsker derfor, at den Mindre 
af de tvende slags Tinkander, som nu næsten 
bruges overalt, maa anskaffes inden den paa 
Onsdag forestaaende store Communion, thi 
Flasker ere en Vanziir, som ikke bør findes ved 
Herrens Bord«.28 Benyttes i dag som dåbskan-
de. 

†Alterkander. 1) 1639, forgyldt, skænket af kir-
kens sognepræst, senere biskop i Viborg, Wich-

mann Jacobsen Hasebart og hustru, Maren Jør-
gensdatter Braad, som angivet på kandens for-
side (jfr. ovf. og ndf.). 1695 omstøbt til †alter-
kande nr. 2. 2) 1695, omstøbt af †nr. 1 på foran-
ledning af Ermegaard Sophie Gabel,98 med gen-
tagelse af indskriften fra den ældre kande. På 
forsiden af kanden stod: »Af M: (magister) 
Wichmand (Wichmann Jacobsen) Hasebart og 
Hans Hustro Maren Jörgens Datter (Jørgensdat-
ter Braad)«, mens der på låget læstes: »Anno 
1639 Er Denne Kande foræret til St: Hansis 
Kirke i Odensøe. I Guds Nafn«. Under bunden 
stod: »Vog 56 Lod forbedret med 16 Lod 
1695«.255 1749 blev kanden repareret af guld-
smed Søren Bruun.110 1755 omtales den som 
'brøstfældig'.98 1831 omstøbt til alterkande nr. 1. 

Ske, nyere, af sølv. Det snoede skaft afsluttes 
med et johanniterkors. På laffet fem små kors. 

Fig. 139-40. Alterkander nr. 1-2. Henrik Wichmann fot. 1997. 139. Alterkande nr. 1, 1831, udført af Jens Høyer 
Harksen, Odense (s. 1360). 140. Alterkande nr. 2. 1850, udført af Niels Frederik Ebbesen Sørensen (s. 1361). -
Wine jugs nos. 1-2. 139. Wine jug no. 1, 1831, by Jens Høyer Harksen, Odense. 140. Wine jug no. 2, 1850, by Niels 
Frederik Ebbesen Sørensen. 
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Fig. 141. Alterstager nr. 1, antagelig fra 1500'ernes an-
den halvdel (s. 1362). Henrik Wichmann fot. 1997. -
Altar candlesticks no. 1, probably from the second half of 
the 16th century. 

A L T E R U D S T Y R O G A L T E R S K R A N K E 

Alterstager. 1) (Fig. 141), antagelig fra 1500'ernes 
sidste halvdel, af messing, 40 cm høje, med lav 
fod og hvælvet lysskål, hvorimellem cylindrisk 
skaft med tre skaftringe, den nederste over ind-
knebet led. Lysetorne af jern samt sekundære 
torne af messing. Spor efter fodstøtter. Sta-
gerne, der i grundformen følger senmiddelal-
derlige forbilleder, er nærmest beslægtet med 
stager, stilistisk dateret til tidsrummet 1550-1600 
(Tørring (DK Århus 4413, 1500'ernes sidste 
halvdel); Gierslev (DK Holbæk 1138, 1575-
1600)). Det kan dog ikke udelukkes, at stagerne 
er identiske med to af de seks lysestager, der er 
omtalt i fortegnelsen 1554 over kirkens kleno-
dier (jfr. også ndf.).216 

2) (Fig. 142-43), 1721, af sølv,256 udført af J o -
hann Wilhelm Heumann (Heymann) fra Ham-
borg og skænket af stiftamtmand Christian von 
Lente.257. 

De 42 cm høje stager står på tre profilerede 
kuglefødder og har spinkle flerleddede skafter, 
hvert midtdelt af en større flad kugle, hvorover 
er yderligere to mindre kugleled. Øverst nyere 
profilerede, flade lyseskåle. De oprindelige lyse-

torne er skjult eller erstattet af nyere af messing. 
På den vandrette fodplade er indgraveret en to-
linjet, delvis udpudset kursivindskrift: »Chri-
stian Von Lente til Sarlhausen, Ridder, Hans 
Kongelig Maÿstet Friderici Quarti til Danne-
marck Norge: Geheime og Estats Raad Ober 
Ceremonie Mester Stiftsbefahlings Mand over 
Fyhn og Langeland, og [Amtmand over Ot-
tense] Dalum Ste Knuds og Ruggaards Amter 
Anno 1721 den 22. Augusti.« På midtknoppen er 
graveret et kronet firedelt våbenskjold for 
Lente, indfattet af Dannebrogordenens kæde. På 
de vandrette fodplader er mestermærke for J o -
hann Wilhelm Heumann og bymærke for Ham-
borg (fig. 143a-b). På lyseskålene ses endvidere 
mestermærke for Jørgen Dahlerup og indgra-
veret vægtangivelse: »13 L 4 G«. 

I Danmark kendes alterstager af Heumann i 
Nordby (DK SJyll 2186, 2188), der dog adskiller 
sig fra disse og ligesom mesterens øvrige stager 
er indbyrdes forskellige.258 Istandsat 1989-90.259 

3) 1998, af messing, anvendes som hverdags-
stager. Anskaffet i stedet for †alterstager nr. 7. 

†Alterstager. 1-6) Kostbarhedslisten fra 1554 
omtalte i alt seks lysestager samt »en stoer syn-
derslaghen liusse kærthe«.216 Om sidstnævnte, 
jfr. s. 1401. Af de øvrige kan to muligvis være 
identiske med alterstager nr. 1, jfr. ovf. 7) (Fig. 
122), 1984, af messing. De 29,5 cm høje stager 
hvilede hver på tre løvefødder og havde leddelt 
balusterskaft samt høj lyseskål, der skjulte lyse-
tornen. Anskaffet i »Kobberhuset« i Vindegade. 
Stjålet 1997. 

Syvarmet lysestage, af messing, 51 cm høj, 
skænket 22. febr. 1902 af kordegn Fr. Iwers og 
hustru, som angivet med graverede versaler på 
den profilerede fod. Stagen har balusterskaft og 
lyseskåle med bladdekoration. 

Alterbøger. Af nyere alterbøger kan nævnes 
Enewold Ewald, Den Bibelske Concordantz I—III, 
Kbh. 1748-49, anskaffet 1751; Hans de Hofman, 
Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundatio-
ner og Gavebreve V-VI, Kbh. 1760, anskaffet 
dette år;98 Det nye Testamente, Kbh. 1799 med 
påskrift på forside, formentlig af giveren, Eme-
lia Salling, Gråbrødre kloster, Odense. †Alterbø-
ger. Om klosterets og kirkens middelalderlige 
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Fig. 142. Alterstager nr. 2 , 1721, udført af Johann 
Wilhelm Heumann (Heymann), Hamborg og skæn-
ket af stiftamtmand Christian von Lente (s. 1362). 
Henrik Wichmann fot. 1997. - Altar candlesticks no. 2, 
1721, made by Johann Wilhelm Heumann (Heymann) and 
donated by the Lord Lieutenant, Christian von Lente. 

beholdning af liturgiske bøger vides intet sik-
kert.260 Fra 1694 er i inventariet anført en gam-
mel alterbog og et tilsvarende graduale, begge 
sandsynligvis fra efterreformatorisk tid. 1764 
modtog kirken et nyt graduale af en giver med 
initialerne: »H. B. S. W. O.«98 

†Monstrans, før 1554. Nævnt i kostbarhedsli-
sten fra dette år med et tilhørende klæde (»offuer 
teckt«).216 

†Helgenfaner, før 1554. To faner, sandsynligvis 
helgenfaner, er opregnet i den ovf. nævnte li-
ste.216 

†Korkåber. 1-21), før 1554. Kirkens kostbar-
hedsliste omtaler i alt 21 korkåber af fløjl, da-
mask, silke, kamelotte og andet uldstof (»saiin«) 
i farverne hvid, rød, grøn, blå, brun, sort og 
gylden.216 Den omfattende beholdning har 
sandsynligvis baggrund i de talrige private do-
nationer (jfr. også †messehagler nr. 1-33 og 
†subtiler). Ingen af dem synes at kunne identifi-
ceres ud fra de senere inventarier. 

Messehagler. 1) (Fig. 144), 1719, af rødt fløjl 
(fornyet) med samtidige broderier og besætning 
i guld- og sølvtråd samt silke. Skænket af Fre-
derik IV sammen med alterklæde.98 

Haglen, der er kantet med en bred guldgalon 
mellem smallere galoner med drueklaselignende 
rosetter og bølgeornamentik, har på rygsiden 
reliefbroderi af den korsfæstede Kristus, udført i 
guld- og sølvtråd samt farvet silke (højrød, lys 
brun, blå, lys lilla, grøn). Den 37,5 cm høje Kri-
stusfigur hænger tungt i armene på det 69 cm 
høje kors, der står på Golgatahøjen med Adams 
kranium og knogler ved foden. Øverst på kor-
set skriftbånd med tolinjet indskrift på hebraisk, 

Fig. 143 a-b. Detaljer af alterstager nr. 2, 1721. Henrik Wichmann fot. 1997. a. Våbenskjold for Christian von 
Lente (s. 1362). b. Stempel for Johann Wilhelm Heumann (Heymann) samt bymærke for Hamborg (s. 1362). -
Details of altar candlesticks no. 2, 1721. a. Coat of arms for Christian Lente. b. Mark of Johann Wilhelm Heumann 
(Heymann) and the Hamburg mark. 
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Fig. 144. Messehagel nr. 1, 1719 med samtidige bro-
derier og besætning; skænket af Frederik IV (s. 1363) 
sammen med alterklæde (s. 1347). Henrik Wichmann 
fot. 1997. - Chasuble no. 1, 1719, given by Frederik IV 
with antependium (cf. fig. 120). 

græsk og latin (den øverste hebraiske del er dog 
bortslidt). Foer af hvid silke. Paralleller til den 
kongelige donation findes bl.a. i slotskirkerne 
på Frederiksborg (DK Frborg 1796, 1820), Fre-
deriksberg (DK KbhBy 3, 450), Kolding og 
Skanderborg.261 

Messehaglen blev ligesom alterklædet opbe-
varet i en særlig kasse (jfr. †kiste nr. 2). 1757 
repareredes hagelen af Anna Dorthea Bruun og 
1785 af skrædder Anders Rasmussen.219 Fløjlet 
blev antagelig fornyet 1854, da der anskaffedes 
en 'ny' messehagel, og 'guldtresserne' blev op-
pudset og renset. Eftersom beholdningen af 
messehagler ikke synes at være øget at dømme 
efter inventarierne, refererer denne 'nyanskaf-
felse' vel til en ommontering af de ældre bro-

derier og borter.262 En planlagt montering 1902 
af de gamle broderier på en ny hagel (messeha-
gel nr. 2) blev opgivet, da fløjlet ikke skønnedes 
passende, og først året efter gennemførtes ud-
skiftningen.263 

2) 1902, af rødt fløjl med kanter og rygkors af 
guldgaloner samt foer af rødt bomuldsstof. 
Købt hos Wessel og Vett (Magasin du Nord) i 
København.261 

3) O.1930, af rødt fløjl med kanter og ryg-
kors af guldgaloner samt foer af rød silke. An-
skaffet hos Dansk Paramenthandel i Køben-
havn, jfr. hægter på venstre skulder. 

4) 1941, af grønt fløjl med kanter og rygkors 
af guldgaloner samt hvidt silkefoer.259 

5) (Fig. 145), 1961,264 af grøn silkebrokade med 
kant af smal sølvgalon. På rygsiden johanniter-
kors, dannet af bånd i sølvfarvet og hvid tråd, 
på forsiden sværd af samme materiale. Lyst vis-
sengrønt foer. Mærket: Selskabet for Kirkelig 
Kunst. 

6) Med broderet årstal 1973, af gul silkebro-
kade med guldgaloner og foer af gul silke. Bro-
deret som nr. 5 med bånd i guldtråd og hvidt. 
Mærket: Selskabet for Kirkelig Kunst. 

7-9) (Fig. 146), 1974-78, af uld med silkefoer 
og indvævede guldtråde, udført af Kirsten og 
John Becker, Søllerød.265 De tre ensdannede 
hagler er udført hhv. i lys beige med rygkors i 
guld og med hvidt foer (nr. 7), i mørklilla med 
striber af blåt og sølv, rygkors i sølv og med lilla 
foer (nr. 8) (fig. 146) og i lys grøn med mørke-
grøn stribe og rygkors i guld samt med lysgrønt 
foer (nr. 9). 

†Messehagler. 1-33), før 1554. Kirkens kostbar-
hedsliste fra dette år opregnede i alt 33 messe-
hagler, hvoraf 20 benævnedes gamle.216 Af ma-
terialer omtales fløjl, damask, silke (»setthe-
niie«), kamelotte og andet uldstof (»saiien«) i 
farverne rød, grøn, blå, brun, sort og gylden, 
mens udsmykningen på en række eksemplarer 
bestod af et kors eller et dobbeltkors. Jfr. også 
†korkåber nr. 1-21 og †subtiler. I inventarierne 
fra 1694-1745 omtales en gammel blå messeha-
gel uden krucifiks, der kan være identisk med en 
af de ovennævnte i denne farve, hvis rygkors 
kan have været aftaget. 
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Fig. 145-46. Messehagler nr. 5 og 8. Henrik Wichmann fot. 1997. 145. Messehagel nr. 5, 1961 (s. 1364). 146. 
Messehagel nr. 8, 1974-78, udført af Kirsten og John Becker, Søllerød (s. 1364). - Chasubles nos. 5 and 8. 145. 
Chasuble no. 5, 1961. 146. Chasuble no. 8, made by Kirsten and John Becker Søllerød. 

34) Skænket 1679 af stiftamtmand Helmuth 
Otto von Winterfeldt og hustru, Helene Juliane 
von Ulfsparre, af gyldenstykke med guld- og 
sølvkniplinger. Solgt 1784 for 3 rdl.98 

35) Indkøbt 1730 i forbindelse med Frederik 
IV's bisættelse (jfr. s. 1411), af sort bay (flonel). 
Med rygkors og kanter af hvid silkesnor samt 
sort foer. Syet af klokker Niels Kanneworfs hu-
stru, Sophia Amalia Weghorst.110 Kasseret 1789 
på grund af 'forrådnelse'.98 

36) 1785, af rødt fløjl (manchester) med guld-
galoner og hvidt silkefoer. Haglen, der syedes af 
skrædder Anders Rasmussen, finansieredes ved 
salg af †alterkalk nr. 4 fra 1601.98 Det røde fløjl 
misfarvedes i tidens løb, og fra 1832 omtales ha-
gelen som gammel og sort; senest nævnt 1879.110 

†Subtiler. 1554 opregnes otte subtiler (dvs. tu-
nikaer, båret af subdiakonerne ved levitmesser), 
udført af damask og silke i farverne rød, hvid, 
blå og grøn.216 

†Messeskjorter m.m. Kostbarhedslisten fra 1554 
anførte i alt 29 skjorter, dog uden nærmere ka-
rakteristik, bortset fra en enkelt, der blev over-
ladt kapellanen i Højby, kirkens nye anneks.216 

Af kirkens yngre messeskjorter skal nævnes en-

kelte, mere bemærkelsesværdige private dona-
tioner. Som en del af Frederik IV's donation 
omtales 1720 en skjorte med kniplinger i hals og 
ærmer (jfr. alterklæde nr. 1, messehagel nr. 1).98 

1792 modtog kirken to messeskjorter med gi-
verinitialerne: »TKP« af en ubekendt velgører, 
der også skænkede tre alterduge (jfr. †alterduge 
nr. 4-6). †Hovedlin. Som tilbehør til de middelal-
derlige messeskjorter omtaltes 1554 22 »houidtt 
liin«, dvs. hovedlin (amictus).266 

Stolaer. 1-2) O.1996, udført af Elisabeth Hof-
mann; af riflet silke med guldkanter, hhv. hvid 
med broderet Kristusmonogram (nr. 1) og grøn 
med broderi af tre kornaks (nr. 2). 

Alterskranke (fig. 118, 122), 1929, af eg og med 
rosette- og bladdekorerede balustre.259 For en-
den af skranken standere, prydet med bånd-
slyng, svarende til prædikestolsopgang og vest-
pulpitur og kronet med vaselignende knopper. 
Knæfald med rødt fløjl. Nyere hylde til sær-
kalke. 

†Alterskranke (fig. 119), o. 1698, af smedejern, 
skænket af ægteparret Niels Hansen Faber og 
Maren Andersdatter (jfr. epitafium nr. 4 og 
(†)gravsten nr. 20). Den enkle skranke omfat-

Danmarks Kirker, Odense 87 
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Fig. 147. Døbefontens placering. Tegning af MN 1999. A) Ca. placering indtil sidste halvdel af 1500'erne og efter 
1596. B) 1606. C) Omtrentlig placering 1707. D) 1744. E) Omtrentlig placering 1781. F) 1823. G) 1880. H) 1934 
(s. 1366). - Position of the font. Drawing by MN 1999. A) Approximate position until last half of the 16th Century. B) 
1606. C) Approximate position 1707. D) 1744. E) Approximate position 1781. F) 1823. G) 1880. H) 1934. 

tede ti fag, anbragt i en femkant, med lodrette 
standere, prydede af messingknopper.267 I hen-
hold til Niels Fabers og hustrus testamente af 
15. dec. 1710 skænkedes en sum til »det Jern-
verks Vedligeholdelse, som vi selv haver ladet 
bekoste og opsætte om Alteret«.268 Kirken 
havde selv 1698 udgifter til det nye knæfald, 
sandsynligvis i forbindelse med opsættelsen af 
ægteparrets gave.269 1756-57 fornyedes selve 
knæfaldet, og dette samt skrankens jerngitter 
nymaledes af Wulf maler (Rasmus Wolf).98 1917 
udførtes en hylde til særkalke. Ved samme lejlig-
hed omtaltes skranken som 'uskøn'.270 

†Alterskamler. 1595 fjernede lensmand Chri-
stoffer Valkendorf til biskop Jacob Madsens 
store misfornøjelse de skamler, der benyttedes 
til knæfald under altergangen og lod 'lægge al-
terfoden omkring igen på de steder'.271 

D Ø B E F O N T O G D Å B S U D S T Y R 

Døbefont (fig. 148), romansk, af granit. Den 89 
cm høje font har cylinderformet kumme (87 cm 

i tvm.), der sekundært er stærkt omhugget. 
Kummen har højresnoet tovstav langs mun-
dingsranden og rundstav ved den nedre kant. 
Svært skaft med højresnoet tovstav over keg-
lestubformet del. Nyere cylinderformet fod.272 

1874 blev fonten stafferet med stenfarve og mar-
morbemaling.110 Tidspunktet for den senere af-
rensning og omhugning fremgår ikke. 

Fontens placering er ændret flere gange, ikke 
mindst i forbindelse med sakristiets gentagne 
flytninger (jfr. fig. 147 og s. 1313). Fra en op-
rindelig plads i vest må den efter reformationen 
være anbragt i kirkens østlige del. Som det er 
noteret af biskop Jacob Madsen, blev den dog 
herfra flyttet ned i vestenden af lensmanden på 
Odensegård, Christoffer Valkendorf.273 1606 er 
fonten registreret i søndre korsarm nær grav-
stenen over Peter og Esbern Mogensen (†grav-
sten nr. 6).274 1707 flyttedes den til det nyindret-
tede sakristi i nordre korsarm. Ved indretningen 
1743 af en ny åben begravelse (s. 1497f.) her, 
rykkede sakristiet og dermed fonten tilbage til 
'det sted hvor hand tilforen stoed', dvs. til søn-
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dre korsarm.110 Placeringen karakteriseredes 
yderligere som 'lige ved Predbjørn Podebusks 
ligsten' (nr. 9).167 1781 flyttedes den igen, mulig-
vis til nordre sideskibs 2. eller 3. fag, og herfra 
kom den 1823 til nordre korsarm nær krucifikset 
på nordre korsarms østvæg.110 Ved hovedrestau-
reringen 1877-80 fik fonten sin nuværende plads 
i korets vestligste fag.275 

Dåbsfad (fig. 149), før 1920,276 af messing, 
tvm. 63 cm. Det ganske enkle fad, der i siderne 
har to pånittede hanke, har under bunden ind-
ridsede, sammenskrevne initialer »HK« (for 
mesteren?) (fig. 316). †Dåbsfad, 1637, af mes-
sing, skænket af lensmand Henning Valkendorf, 
Odensegård og hans 1. og 2. hustru, Karen 
Brahe og Anne Barnekow. Fadet var i bunden 
smykket med to indgraverede våbener, vel for 
de to sidstnævnte.277 Senest nævnt 1910.219 

Dåbskander. 1) (Fig. 317), 1838,110 af blåt por-
celæn med guldkors på korpus og tilhørende 

fig. 148. Romansk døbefont, delvis omhugget (s. 
1366). Henrik Wichmann fot. 1997. - Romanesque bap-
tismal font, partly re-hewn. 

fig. 149. Dåbsfad, før 1920 (s. 1367). Henrik Wich-
mann fot. 1997. - Baptismal dish, before 1920. 

hvidt låg, 32 cm høj; stemplet under bunden med 
Bing og Grøndahls firmamærke. 2) Som dåbs-
kande anvendes i dag alterkande nr. 2 (fig. 140). 

†Fontegitter, udført 1704 af Søren Jensen sned-
ker med staffering af Claus maler og med til-
hørende lås.98 1744 betaltes Wulf maler (Rasmus 
Wolf) for at lade reparere 'den nye dåb og mange 
billeder', antagelig bl.a. en istandsættelse af git-
ret i forbindelse med fontens flytning fra nordre 
til søndre korsarm (jfr. ovf.).110 Fontegitrets ud-
smykning med figurer på rækværket eller indsat 
i de enkelte fag fremgår også af rgsk. 1762, da 
'billederne i dåben' blev slået fast.98 Antagelig 
fjernet i forbindelse med hovedrestaureringen 
1877-80. 

K O R B U E K R U C I F I K S O G K O R G I T R E 

Korbuekrucifiks (fig. 150-52), fra 1400'ernes sidste 
fjerdedel. Den 226 cm høje Kristusfigur hænger 
i strakte, næsten vandrette arme med hovedet let 
sænket mod højre og hoften svagt forskudt til 
venstre; benene er omtrent parallelle med højre 
fod lagt over venstre. Stor, turbanagtig torne-
krone over dybtskårne proptrækkeragtige krøl-
ler, der hænger ned på hver skulder i to dobbelte 

87* 
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Fig. 150. Krucifiks fra 1400'ernes sidste fjerdedel, oprindelig ophængt i korbuen (s. 1367). NE fot. 1991. -
Crucifix, from the last quarter of the 15th century, originally placed in the chancel arch. 

lokker; næsten hikkede øjne, halvåben mund 
med synlige tænder og kort, symmetrisk formet 
hageskæg (fig. 151). Tydeligt markerede ribben 
og lavtsiddende sidevunde. Hænderne krummer 
sig om naglerne (enkelte fingre fornyet); armene 
er påtappede. Smalt lændeklæde, bundet midt-
for med en kort snip mellem benene. 

Det vældige korstræ, der med målene 
513x459 cm er et af landets største, er sammen-
sat af to krydsende, 32-38 cm brede planker. 
Korset er formet som et livstræ med udskårne 
krabbeblade, der udgår fra såvel den vandrette 
som den lodrette stamme; ved de tre øvre kors-
ender er sekundært påsat liljeagtige ornamenter. 
I selve korsenderne er firpas med evangelist-

symboler, alle med skriftbånd og versalindskrif-
ter. Øverst Johannes, på hhv. Kristi højre og 
venstre side Lukas og Markus, nederst Mattæus 
(vingerne fornyet). De tre førstnævnte er vist fra 
siden med skriftbåndet svunget i en sløjfebue 
ned mellem bagbenene, mens Mattæusenglen 
ses frontalt med båndet holdt foran brystet (fig. 
152). Over Kristi hoved ses skriftbånd med ma-
lede versaler »INRI«. 

Korset er bladet sammen på midten og samlet 
med fire trædyvler, mens krabbebladene er på-
sømmede. Vel på grund af korsets størrelse er de 
tre øverste evangelistsymboler fæstnede til kors-
træets bagside med jernbeslag, mens de nederste 
alene fastholdes med dyvler. Kristusfiguren er 
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Fig. 151. Detalje af krucifiks (s. 1368). NE fot. 1991. - Detail of crucifix. 

fastgjort til korset med en øsken, fæstnet til ho-
vedets bagside og indpasset i en jerntap på selve 
korstræet, begge dele antagelig oprindelige; 
endvidere fastholdes figuren med tre nyere 
skruenagler. 

Den nuværende staffering, der formentlig 
stammer fra kirkens hovedrestaurering 1877-80 
og udgør det fjerde farvelag på krucifikset (dog 
kun det andet på korstræet), viser en lys rødlig 
karnation på Kristusfiguren med markerede 
blodsdråber i panden og ved vunderne, brunt 
hår og forgyldt tornekrone og lændeklæde. 
Korstræet er brunt med grågrøn kant, blade og 
korsblomster er gule, røde og grønne samt for-
gyldte, evangelistsymbolerne grå med gule 
skriftbånd. Bagsiden er brun med en bred rød 
kant. I forbindelse med en istandsættelse 1989 
(jfr. ndf.) afdækkedes spor af den oprindelige 

bemaling, der viste, at Kristi karnation var gul-
lighvid, mens hår og skæg var rødbrunt, torne-
kronen grøn og lændeklædet polérforgyldt på 
rød bolus og med azuritblåt foer. Selve kors-
træet var grønt, vistnok med rød kant, mens 
krabbebladene var stafferet i cinnoberrødt og 
okker. På Mattæusfiguren konstateredes metal-
staffering (sølv eller mellemguld (zwissguld)) på 
mønjebund. Den tilhørende medaljon havde 
cinnnoberrød bund, azuritfarvet hulkel og -
vistnok - metalfarvet kant på mønjebund, vel 
som selve figuren. Korstræets bagside var grøn 
med rød kant. 

Typologisk og stilistisk har krucifikset lig-
hedspunkter med det tilsvarende i Ribe dom-
kirke fra o. 1500 (DK Ribe 433f.), der dog savner 
sit originale korstræ.278 Udformningen som 
livstræ (Arbor Vitae) går motivisk tilbage til den 
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oven fæstnet med en jernlænke, ført gennem 
hvælvet til spærværket i rygningen.280 Af frygt 
for, »at Jernet af ælde kunde være forrustede[!], 
og dette (dvs. krucifikset) derved kunde ned-
falde og indtræffe at giøre Skade, enten paa 
Mennesker eller og at slaa Stolene eller andet i 
Kirken til Skade« foreslog kirkeværgen dette år, 
at krucifikset flyttedes til en plads i nordre kapel 
»lige imod den aabne Begravelses Muur«, dvs. 
på nordre korsarms østmur (jfr. fig. 42). 1823 
var krucifikset genstand for en rensning, og 
1846 hvidmaledes Kristusfiguren i overensstem-
melse med tidens smag, mens korset fik »steen-
kolör«.110 

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 
foreslog Winstrup og Lendorf, at korset genop-
hængtes i korbuen - en tanke, man dog forlod af 
frygt for, at dette ville gøre et 'foruroligende 
indtryk på de kirkebesøgende'.281 I stedet valg-
tes den nuværende placering, hvor korset efter 
arkitekternes opfattelse ville danne en passende 
dekoration i forhold til Gieddes epitafium og 
udfylde den tomme vægflade over for prædi-
kestolen. I forbindelse med nyophængningen 
istandsattes krucifikset 1879-80.282 Efter et syn 

Fig. 152. S.Mattæus. Detalje af krucifiks (s. 1368). 
NE fot. 1991. - St. Matthew. Detail of crucifix. 

tidlige middelalder, men blev i billedkunsten 
navnlig yndet efter S. Bonaventuras (1221-74) 
betragtninger herom.279 

Indtil 1802 hang krucifikset på sin oprindelige 
plads i korbuen 'over korsdøren', dvs. over kor-
gitret, forneden hvilende på en bjælke og for-

Fig. 153. Udsnit af (†)korskranke, 1802, genanvendt på vestpulpituret (s. 1371). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Section of (†)chancel screen, 1802, now reused in the west gallery. 
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Fig. 154a-c. Relieffer fra prædikestolen. NE fot. 1992. a. Bebudelsen (s. 1371). b. Hyrdernes Tilbedelse (s. 1371). 
c. Omskærelsen (s. 1371). - Reliefs on the pulpit. a. The Annunciation. b. the Adoration of the Shepherds. c. The 
Circumcision of Christ. 

1978 foretog Bent Jacobsen 1989 en rensning af 
krucifikset og en fæstnelse af farvelagene. 

(†)Korskranke (fig. 119, 153), 1802, udført efter 
tegning af major Wegener.283 Det nye 'gelæn-
derværk' var udformet som en lav skranke med 
åbning mod koret, kannelerede, rosetprydede 
balustre og kraftige piller mod åbningen og 
væggen. Fjernet i forbindelse med kirkens ho-
vedrestaurering 1877-80; den ene halvdel genan-
vendtes dog som afskærmning ved tårnets nord-
vindue. Et forslag 1971 fra Knud Lehn Petersen 
om at genopstille skranken på sin oprindelige 
plads blev ikke realiseret.284 

†Lektorium. Adskillelsen mellem kor og skib 
blev antagelig i 1400'ernes anden del markeret 
med en muret og vel også tømret skranke i for-
bindelse med kirkens store ombygning (s. 
1281ff). Eksistensen heraf bekræftes dels af spo-
rene efter en højt placeret †dør i korets nord-
mur, formentlig en adgangsvej til lektoriet ude-
fra (s. 1294), dels af udgiftsposten 1802 vedr. 
nedbrydning af 'muren mellem kor og skib' og 
reparation af muren ved begge sider (dvs. af 
korbuen), 'hvor den gamle mur blev nedbrudt', 
alt foretaget i forbindelse med korskankens for-
nyelse og triumfkrucifiksets flytning (jfr. 
ovf.).28 Om lektoriets nærmere udformning vi-

des intet. 1694 omtaltes det som gammelt og 
uden »Zirath« eller værdi.168 

†Blomsterbue, anskaffet 1836 til kordøren. 1851 
betegnet som 'bortkommet'.110 

P R Æ D I K E S T O L E 

Prædikestol (fig. 154-61), udført inden for Chri-
stian V's regeringstid (1670-99), her tilskrevet 
»Middelfartskolen«, repræsenteret ved Hans 
Nielsen Bang og hans elev, Jørgen Rasmussen. 

Prædikestolen består af en kurv i seks fag med 
relieffer af Jesu barn- og manddomshistorie, en 
himmel samt en fornyet opgang, dog med op-
rindelig reliefudsmykning og tilhørende dør (i 
dag ved kongestolen). Kurvens enkelte fag ad-
skilles af snoede, vinløvsomvundne søjler, inden 
for hvilke er flammelister. Storfelternes relieffer 
viser, regnet fra opgangen: 1) (Fig. 154a), Be-
budelsen. Maria knæler i et interiør, mens en 
velsignende Gabriel kommer fra venstre. Yderst 
tv. en liljevase på et bord. Fra en sky th. kom-
mer Helligåndsduen, der sender en kraftig lys-
stråle mod Maria. 2) (Fig. 154b), Hyrdernes Til-
bedelse. Maria th. rækker hånden ud mod det 
nøgne Jesusbarn, der ligger i en kurvelignende 
krybbe. Bag ved kurven ses Josef og stalden 
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Fig. 155. Prædikestol, udført inden for Christian V's regeringstid (1670-99) og tilskrevet »Middelfartskolen« (s. 
1371). NE fot. 1992. - Pulpit, made within the reign of Christian V (1670-99) and ascribed to »the Middelfart school«. 
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Fig. 156a-c. Relieffer fra prædikestolen. NE fot. 1992. a. Kongernes Tilbedelse (s. 1373). b. Jesus som tolvårig i 
templet (s. 1373). c. Jesu Dåb (s. 1373). - Reliefs on the pulpit. a. The Adoration of the Magi. b. The Presentation in the 
Temple. c. The Baptism of Christ. 

med dyr. Tv. tre tilbedende hyrder. Over sce-
neriet svæver en engel med skriftbånd, mens 
mindre englehoveder anes i skyerne. 3) (Fig. 
154c), Omskærelsen og Fremstillingen i Tem-
plet. Jesusbarnet er anbragt på et bord; bagved 
står Maria og ypperstepræsten. Th. en gruppe 
på fem personer. Tv. Josef med stav og bag ham 
to mænd. I forgrunden neden for trappen to 
knælende kvinder, den ene med salvekrukke. 4) 
(Fig. 156a), Kongernes Tilbedelse. Maria sidder 
med Jesusbarnet på skødet, bagved står Josef. 
Fra en stjerne falder en kraftig lysstråle. Th. ses 
De hellige tre Konger med følge. Den omgi-
vende arkitektur er vist i et dramatisk forkortet 
perspektiv. Scenen burde tematisk komme før 
nr. 3 og kunne være et indicium for en sekundær 
ændring af felternes rækkefølge i forbindelse 
med en af prædikestolens mange flytninger (se 
ndf.). 5) (Fig. 156b), Jesus som tolvårig i tem-
plet. Jesus står ved en talerstol i billedets midte, 
mens de skriftkloge ses th. Overfor er vist Ma-
ria og Josef, førstnævnte løfter hænderne i be-
styrtelse. 6) (Fig. 156c), Jesu Dåb. Jesus står i 
Jordanflodens bølger, mens Johannes Døberen 
knæler på den træbevoksede bred tv. En lys-
stråle udgår fra Helligåndsduen, vist foroven, 
og falder på Johannes' hånd og Jesu hoved. Re-

liefferne er formentlig udført efter grafiske for-
læg, omend præcise forbilleder kun lader sig 
fastslå i et enkelt tilfælde (se ndf.).285 

Frise- og postamentfelterne, der oprindeligt 
har båret indskrifter (jfr. fig. 163), indrammes af 
flammelister og adskilles af englehovedsmyk-
kede fremspring foroven, maskeprydede forne-
den (fig. 155). Under sidstnævnte er nedad-
vendte kuglespir, der flankerer hængestykker, 
udformet som bruskværkskartoucher. To af de 
sidstnævnte er ligesom de fleste af hængespirene 
fornyelser fra hovedrestaureringen 1877-80. Det 
samme gælder antagelig også kurvens bund, der 
erstatter en †underbaldakin. 

Himlen har form som en ottekant. Hoved-
gesimsen har glat frisefelt, indrammet af tand-
snitfrise og profileret arkitrav og leddelt af lil-
jeornamenter. Som topstykker ses bruskværks-
kartoucher med englehoveder og masker, mens 
hængestykkerne har akantusløv, båndsmykkede 
drueklaser og andre frugter mellem nedad-
vendte kuglespir i hjørnerne, heraf et enkelt for-
nyet. Imellem topstykkernes kartoucher står 
englebørn med marterredskaber. Svajet balda-
kin, dannet af bruskværksbøjler, smykket med 
armløse, kvindelige hermer, alle med rosetpry-
dede bælter (fig. 155, 158a). Bøjlerne er fæstnet 
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til en ottekantet stolpe og krones af en profi-
leret, ottekantet platform; herpå er en fremstil-
ling af Jakobs kamp med englen (fig. 158b, 332). 
Englen og Jakob griber hinanden om skuldrene, 
og englen har fat om Jakobs ene lår, en kampsi-
tuation, der er udført efter forlæg i Merians bi-
bel.286 Undersiden har Helligåndsdue i stråle-
krans, indrammet af akantusløv. Himlen er 
fæstnet til væggen med to metalstænger. 

Den lige opgang (fig. 157) er fornyet i for-
bindelse med hovedrestaureringen 1877-80, 
bortset fra ydervangens reliefudsmykning med 
De fem Kloge (fig. 160) og De fem Uforstan-
dige Jomfruer, stående på profilerede konsoller. 
To af figurerne er ligesom alle konsollerne an-
tagelig fornyelser.287 Opgangsfeltet indrammes 
af profilerede lister; langs gelænderet løber en 
pærestavsfrise. Endestolpe med diamantbosse-
prydet base, skaft med båndslyng og kerubho-
vedsmykket kapitæl, øverst kuglespir. 

Den tilhørende dør (fig. 161) har rammeværk, 
hvis lodrette stolper smykkes af dydefigurer 
som hentydning til topstykkets kongelige valg-
sprog (jfr. ndf.). Tv. Justitia med sværd og vægt 
(fig. 318a), th. Pietas, en bedende kvinde, begge 
på maskeprydede konsoller over større masker 
og kronet af kerubhoveder med fligede, brusk-
værkssmykkede vinger (fig. 318b). Rammens 
kronfrise har englehoveder over diamantbosse. 
Herover topstykke med to engle, der holder en 
kartouche med Christian V's kronede mono-
gram (fig. 161), omgivet af indskrift i reliefver-
saler med kongens valgsprog: »Pietate et Ivsti-
tia« (Med Fromhed og Retfærdighed). Selve 
dørfløjen har to panelfelter med hammerfyl-
ding, indrammet af flammelister; den nederste 
er repareret med en glat liste i den ene side; stort 
kronet nøglehulsbeslag. 

Prædikestolens tilskrivning til »Middelfart-
skolen« bygger på en sammenligning af karak-

Fig. 157. Prædikestolsopgang med oprindelig reliefudsmykning (s. 1374). NE fot. 1992. - Pulpit stair with original 
carved panels. 
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Fig. 158a-b. Detaljer fra prædikestolshimlen. Henrik Wichmann fot. 1997. a. Kvindelig herme (s.1373). b. Jakobs 
kamp med englen (s. 1374). - Details of the sounding-board, a. Female term. b. Jacob fighting the Angel. 

teristiske detaljer (de undersætsige figurer med 
flade, skrå baghoveder og udstående øjne, ma-
skerne og englehovederne) med tilsvarende en-
keltheder i sikre arbejder af Hans Nielsen Bang 
og Jørgen Rasmussen, førstnævnte †1683, sidst-
nævnte virksom endnu 1697.288 F.eks viser dø-
ren (hammerfyldingerne, disponeringen af figu-
rer) og opgangen (figurernes placering) store 
ligheder med en tilsvarende dør i Middelfart af 
Hans Nielsen Bang fra 1675. Figurbehandlingen 
og udførelsen af bruskværket viser tilsvarende 
overensstemmelser med Jørgen Rasmussens al-
tertavler (Taulov (1683) og Gårslev, begge År-
hus amt) samt hans prædikestol i Taulov. Prædi-
kestolen i S. Hans har tillige lighedspunkter med 
prædikestolen i Ingslev, Vends hrd., tilskrevet 
Hans Nielsen Bang. Det kan dog ikke afgøres 
ud fra stilen alene, hvorvidt den ansvarlige for 
S. Hans-prædikestolen var mesteren selv eller 

hans svend og efterfølger. Under alle omstæn-
digheder er stolen udført inden for Christian V's 
regeringstid, jfr. dørens monogram, måske sna-
rest i periodens sidste del i betragtning af kir-
kens brøstfældighed og økonomiske nød endnu 
i 1670'erne (jfr. s. 1343f.). 

Selve prædikestolen og himlen står med en 
lakering, der stammer fra restaureringen 1877-
80. Prædikestolsdøren har egetræsådring samt 
forgyldninger, der er tilpasset vestpulpiturets. 

Prædikestolen har i tidens løb undergået flere 
forandringer og er flyttet mindst fem gange. 
Dens oprindelige placering kendes ikke. En flyt-
ning omtales første gang 1699, dog uden nær-
mere enkeltheder. I den forbindelse blev 
»Krandtzen« (dvs. himlen) over prædikestolen 
gjort større, mens prædikestolsdøren året efter 
blev 'omhengt' af Søren Jensen snedker. Alle-
rede 1704 betaltes samme dog for at nedtage sto-
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Fig. 159a-b. Detaljer af prædikestolens søjler. NE fot. 1992. a. Maskehoved på postament under søjle (s. 1373). 
b. Englehoved på frise over kapitæl (s. 1373). - Details of pillars of the pulpit. a. Mask. h. Angel's head. 

len og opsætte den på en pille nærmere Hans 
Majestæts stol. Antagelig sigtes der her til en 
placering på en pille, østligst i skibet, og til kon-
gestolen, anbragt forrest blandt gulvets stolesta-
der i mandsrækken (s. 1379, 1391). Ved samme 
lejlighed forbedredes trappe, dør og opstan-
der.98 1707 reparerede Jørgen Nielsen murme-
ster den pille, prædikestolen havde siddet på og 
udtog de bjælker, der havde båret den. Samme 
år foretog »Michel Bilthugger« (vel Michael 
Tuisch) reparationer på stolen, ligesom prædike-
stolsdøren blev hængt 'på den anden side'. 1720 
flyttedes stolen på ny efter amtmandens og bi-
skoppens befaling, nu til skibets vestligste pille i 
sydsiden (jfr. fig. 163). 1730 og 1752 foretoges 
der reparationer på stolen, sidstnævnte år tilsy-
neladende af mere omfattende karakter. 1782 be-
taltes snedker Hans Eichoff for en ny trappe og 
en ny dør, her antagelig dog kun en reparation 

af den eksisterende. Samtidig sattes nye fjæle og 
lister op, hvilket formodentlig skal tolkes såle-
des, at man fjernede kurvens nederste kartou-
cher og spir og erstattede dem med en profileret 
gesims (jfr. fig. 163).98 1808 var der planer om 
atter at flytte prædikestolen til et for »Tilhørerne 
mere fordeelagtigt Sted«, og 1823 udtalte prins 
Christian Frederik (Christian VIII), »Efter min 
Mening skulde Prædikestolen anbringes paa 
Hjørnepillen eller den næste Pille i Choret paa 
den sydlige Side, men hvad er Menigheden 
Kjærest er mig det ogsaa«.28 Flytningen gen-
nemførtes dog ikke. 1840 stafferedes den med 
limfarver i hvid og sort.110 

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 
genoptog Lendorf og Winstrup 1877 det ældre 
forslag om en placering på hjørnet mellem koret 
og søndre korsarm. 1879-80 repareredes prædi-
kestolen, postamentets kartoucher og kuglespir 
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blev genetableret og manglende dele rekonstru-
eret (jfr. fig. 155) i forbindelse med flytningen til 
det foreslåede sted; der var dog nogen betænke-
lighed ved den store afstand herfra til kongesto-
len. Endelig blev opgangen fornyet og døren 
placeret på vestpulpituret for at danne indgang 
til den nyindrettede kongestol (s. 1391).289 Ved 
en undersøgelse af prædikestolen 1967 registre-
redes de mange, teknisk meget fint udførte for-
nyelser, alle antagelig hidrørende fra den oven-
nævnte renovering. 

†Prædikestole. 1) Senmiddelalderlig(e) muret 
(murede), udvendig(e) prædikestol(e), jfr. s. 
1278f. 2) 1645 omtalt som 'såre gammel' og som 
udsmykket med fem paneler.290 Det kan på den 
baggrund ikke udelukkes, at prædikestolen har 
været af senmiddelalderlig oprindelse. 1749 
solgtes to stykker af den gamle prædikestol, 
som lå på kapellanens begravelse (s. 1495), sam-

Fig. 160. De Kloge Jomfruer. Detalje af prædikestols-
opgang (s. 1374). NE fot. 1992. - The Wise Virgins. 
Detail of pulpit stair. 

Fig. 161. Prædikestolsdør med Christian V's mono-
gram og valgsprog, illustreret med Justitia og Pietas 
på dørkarmen; genanvendt ved kongestolen (s. 1377). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Pulpit door with Chris-
tian V's monogram and motto, reused in the king's pew. 

men med stykker af den gamle altertavle (jfr. 
†højaltertavle).219 

Midlertidig prædikestol, 1730, opsat i midtski-
bets vestende i forbindelse med Frederik IV's 
død og bisættelse i Odense (jfr. s. 1411 og fig. 
80, 201). 
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Fig. 162. Interiør mod sydvest med stolestader 1879 (s. 1378). Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior looking 
south-west with pews, 1879. 

S T O L E 

Stolestader (fig. 162), 1879, af eg, udført af sned-
ker R. Hansen efter tegning (ikke bevaret) af 
Carl Lendorf.291 Stolene er opstillet i midtskibet 
i to blokke med 20 stader i hver,292 hvoraf fire 
stader i hver række er forkortede af hensyn til 
skibets piller. Endegavl med tagformet afslut-
ning og spidsbuet blænding samt kvartcirkulært 
armlæn; ryg med tværrektangulære fyldinger. 
Foran og bag ved hver blok er en panelvæg med 
høj rektangulære fyldinger. Under vestpulpitu-
ret står to stader med samme udformning som 
de øvrige. 

†Stolestader. 1) O.1625. Dette år fik lensmand 
Holger Rosenkrantz befaling til i samråd med 
Magistraten at fastsætte taksterne for stolene, 
'der nylig ere opbyggede fra ny'.17 Imidlertid 
opstod der strid om stolestaderne 1635, 1637 og 
1639, som omtalt af Hans Mikkelsen,293 og først 
1672 indførtes et stolestadereglement.294 Antal-
let af stolestader har muligvis været 21 i den ene 
række og 23 i den anden, som det fremgår af det 
følgende. Reglementet omtaler først kongens 
og dronningens stol (jfr. †kongestol nr. 3, s. 
1391). Herefter følger tre kategorier af stole: fra 
nr. 1 og 'indtil to stole (nr. 12 og 14) næst neden 
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for korsgangen' til en pris af 9 mk., en følgende 
kategori til 6 mk. indtil nr. 20 og 22, og for alle 
andre stole 'hvis nogen vil købe dem' 4 mk. 
Mands- og kvindestolene har antagelig været 
adskilt i to blokke af en tværgang ud for skibets 
nord- og syddøre (jfr. fig. 36). 1707 fastholdes 
dette system, dog med den væsentlige modifi-
kation, at der nu som siden hen opregnes fire 
par unummererede stole før de ordinære, dvs. 
de tre øverste par, særskilt beregnet til det kon-
gelige hus og til klosteret, og det sidste par til 
bruden og brudgommen (fjr. †brudestole).25 

1718 opregnes atter de fire særlige par med 
den specifikation, at kongestolen som vanligt 
stod forrest på mandssiden, efterfulgt af en stol 
for lakajerne, en tredje stol for »hollænderen 
Urtegaardsmanden« og ladefogeden, dvs. for 
Odense Slots funktionærer, og den sidste for bru-
defolk. Herefter nævnes 21 stader, hvor ét stade 
(nr. 7) var adskilt i en åben og en lukket del 'med 
et lidet gadderværck (dvs. gitterværk) ovenpå', 
foruden fire stole 'ved Müllers begravelse' (†be-
gravelse nr. 6 i søndre sideskibs 3. fag), beregnet 
til fattigfolk. På kvindesiden var tilsvarende fire 
særlige stole, hhv. til dronningen, 'klosterpi-
gerne' (antagelig Odense Slots kvindelige perso-
nale) og til bruden. Derefter anføres 22 stader, 
hvortil kom 12 i 'kapellerne', dvs. i nordre side-
skib, hvoraf det sidste dog var adskilt i en åben 
og en lukket del (jfr. †lukket stol nr. 5). 

1742 oprettedes en ny stolestadebog, da folk 
angiveligt ikke betalte deres leje, og præsten 
skulle erindre om betalingen fra prædikesto-
len.28 Af bogen, suppleret med regnskaberne 
frem til 1802, fremgår, at der foruden de forreste 
stader fortsat var 21 stader i mandssiden i lighed 
med et nu tilsvarende antal i kvindesiden. Sto-
lene nr. 11-21 i hver side betegnedes hhv. de 
korte mands- og kvindestole, der antagelig be-
gyndte efter den føromtalte tværgang. En re-
duktion af stadernes længde har formentlig væ-
ret betinget af hensynet til skibets piller eller til 
evt. skillevægge og andre faste inventarstykker. 
Hertil kom de førnævnte 12 stole i nordre side-
skib samt et antal herskabsstole, dels indrettet i 
de ordinære stole, dels særligt opbyggede (jfr. 
†lukkede stole). 1774 blev de fire forreste ræk-

ker, der tidligere havde været forbeholdt slottet, 
overladt til Garnisonen.28 

Blandt stolestadernes istandsættelser gennem 
årene skal nævnes en gennemgribende repara-
tion 1695 af de brøstfældige stader;168 1717 
istandsattes otte døre.98 1744 måtte snedker Jens 
Sørensen reparere stolene, fordi Garnisonens 
folk brækkede dem i stykker. Også i anden del 
af 1700'erne foretog bl.a. denne og Hans Ei-
dorph jævnligt istandsættelser.219 1756 reparere-
des således ti stole pga. brøstfældighed ved sæ-
der og gavle, 1758-59 og igen 1769-70 forbed-
redes adskillige stole, ligesom sæderne fastgjor-
des; 1778-79 og atter 1780-81 istandsatte Hans 
Eidorph mands- og kvindestolene, førstnævnte 
år med bl.a. døre og gulv.98 

2) (Fig. 119, 163), antagelig efter 1818, med 
genanvendelse af ældre dele. Gavle med enkle 
profilerede topstykker og låger med rundbue-
de fyldinger. På planen fra 1877 (fig. 36) ses i 
midtskibet 19 rækker (heraf 15 med dobbeltsæ-
der) i hver side, adskilt i to blokke af gangen 
mellem nord- og syddøren. Tilsvarende var i 
nordkapellet 14 rækker i to blokke. 1823 fik sto-
lene perlefarve,295 og endnu o. 1870 stod de 
hvid- eller gråmalede at dømme efter de ældre 
gengivelser. 

En påkrævet udskiftning af de gamle stolesta-
der drøftedes allerede 1794, og snedker Hans Ei-
dorph gav dette år et overslag over udgifterne 
hertil (omfattende 28 lange stader, 11 korte 
kvinde- og 9 korte mandsstole samt 10 stader i 
nordkapellet), ledsaget af en tegning - vel egen-
hændig - med to forslag til gavlenes og lågernes 
udformning.296 Den omkostningstunge regn-
skabspost (i alt 886 rdl.) blev dog udsat. 1803 
gjorde malermester Wegener overslag over sto-
lenes staffering, dog med det forbehold, at pri-
sen ikke nøjagtigt kunne fastsættes før afslut-
ningen af de snedkermæssige reparationer, efter-
som der ville blive meget at stoppe og spartle, 
»naar det gamle skal bruges af Paneler, biistöder 
(dvs. gavle) og Sæder«.297 Stiftsøvrigheden 
valgte dog på ny at udelade den pågældende 
post, og endnu 1808 beklagede man sig over, at 
staderne var af en sådan beskaffenhed, at de fle-
ste måtte opføres 'af nyt'. Alligevel udsatte man 
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nok engang istandsættelsen, bl.a. pga. prisni-
veauet på »Naturalier«.105 1818 repareredes sto-
lestaderne af snedkermester Thiedemann for en 
sum af 34 rdl., hvilket kunne tyde på, at den 
egentlige udskiftning eller hovedistandsættelse 
endnu ikke var foretaget.98 1823 udførte snedker 
Christian Hansen fire nye stole til nordkapellet, 
formentlig i forbindelse med, at de bageste ræk-
ker i mands- og kvindesiden blev fjernet for at 
skaffe plads til †lukkede stole (jfr. fig. 163),110 og 
ved samme lejlighed fik samtlige stolestader 
perlefarve. 1824 forbedredes yderligere 10 stole 
med lister, og året efter afhøvledes og 'indpasse-
des' dørene i kirkens stole, begge dele tilsynela-
dende et bevis på, at den planlagte, radikale for-
nyelse af staderne i sidste instans begrænsede sig 
til 'lappeløsninger'. Nedrevet i forbindelse med 
hovedrestaureringen og solgt på auktion 1878-
79.110 

†Korstole. 1) Før 1802. I overslag vedr. udfø-
relsen af †korstole nr. 2 omtales nedbrækning af 
de gamle stole samt reparation af panelet bag 
dem (jfr. ndf). Stolene kan muligvis være identi-
ske med de discipelstole, der allerede o. 1634 
indrettedes, da kongen bad biskop Hans Mik-
kelsen om at udpege pladser til dem, der hørte 
til skolen, så de bekvemt kunne høre de »hellige 
prædikener«.298 1762 og 1776 istandsattes disci-
pelstolene i koret (disse?).98 2) (Fig. 119), o. 
1802, udført efter overslag af snedker M. Han-
sen.299 Stolene, der var beregnet til klokkeren og 
skolens disciple, var - at dømme efter fig. 119 -
ganske enkle med for- og bagpanel samt gavle 
med profileret øvre afslutning. Kasseret i for-
bindelse med hovedrestaureringen 1877-80. 3) 
1880, udført efter tegning af Carl Lendorf med 
samme udformning som stolestaderne, omend 
med højt rygpanel.108 Fjernet o. 1955 i forbin-
delse med opsætning af nye radiatorer i koret 
(jfr. s. 1336).284 

(†)Skriftestol (fig. 319), antagelig udført 1906 i 
forbindelse med sakristiets nyindretning (s. 
1310). Enkeltdele heraf, omfattende bl.a. ud-
skårne gavle med cirkelkors i fletværksorna-
mentik, alt grønmalet, findes i tårnrummet. 

†Skriftestole. 1695 omtales én skriftestol, 1699 
to ditto, der forsynedes med nye hængsler og 

skudrigler (til dørene).98 Stolene, der var bereg-
net til sognepræsten og kapellanen, stod antage-
lig placeret i koret, som det i hvert fald kan do-
kumenteres fra o. 1730, sognepræstens tilsynela-
dende i syd og kapellanens i nord.300 Hertil kom 
- som registreret i inventariet siden 1732-33 - en 
læderbetrukken bedestol i sakristiet, der på da-
værende tidspunkt var indrettet i nordre kors-
arm (s. 1313). I forbindelse med kirkens hoved-
istandsættelse 1749 flyttedes kapellanens (og vel 
også præstens) skriftestol midlertidigt til †Grå-
brødre kirke. Fra 1759 nævnes begge atter i ko-
ret.98 

†Præstestole. 1695 og 1704 afregnedes for måt-
ter til præstens stol, sidstnævnte år samtidig 
med tilsvarende udgifter vedr. skriftestolen.98 

Jfr. også lukket stol nr. 15. 
†Degnestol, 1796 omtales »Hørerens« stol i ko-

ret.301 Denne kan dog være identisk med den ene 
korstol (jfr. ovf.), dersom praksis allerede på 
dette tidspunkt var som efter 1800, at den ene af 
korets stole anvendtes af klokkeren, der i S. 
Hans kirke også havde embedet som kateket og 
kordegn.302 I sit forslag 1820 til kirkens nyind-
retning omtalte stiftsbygningskonduktør Hanck 
en halvcirkulær indramning om degnestolen.201 

1864 blev stolen malet.110 

†Brudestole. Siden 1709 og endnu 1726 omtal-
tes fjerde stol af de forreste unummererede sta-
der i mands- og kvindesiden som beregnet til 
hhv. brudgom og brud, jfr. ovf.; sidstnævnte 
stol blev også anvendt i forbindelse med barne-
dåb.25 

†Børnestol. 1712 noteredes i regnskaberne le-
jeindtægt af børnestolen. Placeringen var ikke 
angivet.219 

†Lukkede stole m.m. Som det fremgår af regn-
skaberne, indrettedes navnlig i 16- og 1700'erne 
et antal lukkede stole til udvalgte medlemmer af 
menigheden, dels som en udbygning af de eksi-
sterende stolestader med loft, vægge og vin-
duer, dels som selvstændige stole, placeret i 
midtskibets vestende samt i nordre og søndre 
sideskib. Hertil kom hævede pladser på pulpi-
turerne i vest og nord, muligvis også i syd, jfr. 
s. 1389, 1393.303 En præcis redegørelse for antal 
og placering af de lukkede stole vanskeliggøres 
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såvel af deres hyppige flytning og ejerskifte, 
som af den mangelfulde viden om udformning 
og indretning af kirkens pulpiturer (jfr. s. 1389). 
Der er heller ikke i stolestadeprotokollerne skel-
net mellem pladser på gulvet eller på et hævet 
pulpitur. Fra 1779 tog sognepræsten og kirke-
værgen (Henrik Michael Achen og Rasmus 
Østrup) flere gange initiativ til, at der for at øge 
kirkens indtægter indrettedes nye lukkede 
stole.28 Således nyopførtes 1779, 1784, 1792 og 
1793-94 et antal enkelte eller dobbelte herskabs-
stole, oprindelig placeret hhv. i midtskibets 
vestende under konge- og stiftamtmandsstolen 
og i søndre sideskib (nr. 18, 21-22, 24-25, 26-
27). To af disse kan være identiske med de på 
fig. 163 gengivne, der fjernedes umiddelbart før 
kirkens hovedrestaurering, uden at det dog med 
sikkerhed kan afgøres, hvilke det drejer sig om 
(jfr. ndf.). 

Antallet af lukkede stole, der 1803 omfattede 
ikke mindre end 16, blev dog gradvist reduceret 
i løbet af århundredet.304 1814 opsagde ejerne af 
de lukkede stole midlertidigt deres lejemål, da 
stolene var så brøstfældige, at man skønnede det 
uanstændigt at modtage leje heraf.98 Et forslag 
fra Hanck 1820 om en omflytning og delvis ud-
bygning af den eksisterende beholdning af åbne 
og lukkede stole, til dels med siddepladser på 
hævede stole, blev tilsyneladende ikke realise-
ret.305 1826 var der kun udlejet tre lukkede stole, 
heraf én delt (jfr. nr. 2), og fra 1832 kun to, 
hvoraf den ene var delt.110 I 1870'erne nævnes 
5-6 lejere af lukkede stole, men her har antagelig 
været tale om delt lejemål, så antallet af lukkede 
stole formentlig kun har været tre. De blev alle 
kasseret i forbindelse med kirkens hovedrestau-
rering. 1879 solgtes således en ældre, lukket stol, 
der havde været benyttet af Carl Lendorf - an-
svarshavende arkitekt for restaureringen - under 
hans arbejde.110 

1) Senmiddelalderlige stole. O.1680 registre-
rede Bircherod, Monumenta ni adelige våben-
skjolde, de fem heraf dog ikke udfyldt, på kir-
kens 'ældre stole og vinduer' (antiquibus subsel-
liis et fenestris) (fig. 115). Af de angivne sås Gyl-
denstjerne, Bille (i felt til heraldisk venstre af 
lodret delt skjold, det modstående felt tomt) og 

Uck eller Banner (skrådelt fra højre, nedre halv-
del mørkfarvet). Hertil kom et lodret delt vå-
benmærke, antagelig for Rønnow.306 Våbnerne 
kan tilsyneladende alle henføres til personkred-
sen omkring Gyldenstjerne- og Rønnowfami-
lien, jfr. s. 1224, 1226, 1337.307 Stolene har må-
ske - ligesom glasmalerierne - oprindelig været 
placeret i de to familiekapeller. 

2) 1697 fik rådmand, senere borgmester Jacob 
Møller, tilladelse til at indrette en lukket stol 
»for den store pelle mit i Kirchen Lige for min 
begrafuelse«. 1717 overdrog hans enke, Else 
Lauridsdatter Grøn, stolen til regimentsskriver, 
senere borgmester Thor Hansen.28 Efter borg-
mesterens død 1731 tilhørte stolen dennes enke, 
Margareta von Bergen og hendes 2. ægtemand, 
major Jens Brock (jfr. lysekrone nr. 1). 1756 
overdroges stolen til oberst Schøller og 1768 til 
Christopher Møller til Åløkkegård, hvorefter 
den fulgte ejerne af denne gård, senest hofjæ-
germester Henrik Steenbach 1875. Stolen var 
dog delt fra 1826.110 

Den lukkede stol var fra første færd placeret i 
vestenden af søndre sideskib nær Jacob Møllers 
epitafium og begravelse (epitafium nr. 5 og †be-
gravelse nr. 6 i søndre sideskibs 2.-3. fag). I 
regnskaberne 1717-47 anførtes den efter stole-
stade nr. 11 i mandssiden i den store gang, dvs. 
ved overgangen mellem de lange og korte stader 
nær prædikestolen og tværgangen, 1784 yderli-
gere specificeret som værende i søndre side ved 
det daværende sakristi (s. 1313) og udstyret med 
'trall-vinduer' (dvs. gittervinduer).98 Stolens 
placering i 1800'erne er ikke sikker.308 Kasseret i 
forbindelse med hovedrestaureringen 1877-80. 

3) 1707 omtales en lås til byfogedens (Jens Pe-
tersens) stol.309 

4) 1707 betaltes for et års leje af præsten Mads 
Hviids (†1706) »indlugte stoel ved den sønder 
Kirche dør«.98 Stolen er antagelig identisk med 
den såkaldte 'grønne nye stol' ved søndre kirke-
dør, der i tidsrummet 1710-12 lejedes såvel af 
sognepræst Iver Lagesen som af »Fru Meyer-
inden (fru Caspar Meier?) og fru Vagners (fru 
Henning Wegener?)«. 1716 udlejedes stolen til 
kaptajn Lerche og 1717-18 til Mads Rasks hu-
stru.219 

Danmarks Kirker, Odense 88 
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5) 1707 nævnes organistens (Henrik Laurid-
sen) nyindrettede stol, der ifølge regnskaberne 
1718 var identisk med halvdelen af kvindestol 
nr. 12 i kapellet, dvs. i nordre sideskib.98 På 
dette tidspunkt blev stolen overtaget af organist 
Aage Falck (jfr. gravsten nr. 41),110 hvis enke 
(†1743) endnu 1744 er nævnt som ejer.310 

6) 1712 er anført leje af madame Qvantz' luk-
kede stol i kapellet, antagelig en lukket stol i 
nordre sideskib.98 

7) 1713 betalte madame Moth og 'overførst-
inde' Mash (vel hustru til overførster Mash) et 
års leje for deres lukkede stol, vel den samme 
som 1714-15 betegnes 'fru Mashs lille stol', og 
som nu udlejedes til 'fru Mejerinden og fru Veg-
gernes' (antagelig fru Meier og fru Wegener, jfr. 
nr. 4).219 Ifølge regnskaberne 1718-20 var denne 
stol identisk med den ene halvdel af kvindestol 
nr. 7, forsynet med et gitterværk ovenpå (jfr. s. 
1379), og den anvendtes stadig af de oven-
nævnte. Fra 1742 er stolen registreret som ordi-
nært stade og må vel være blevet nedlagt.310 

8) 1718 er omtalt en stol inden for den nordre 
kirkedør, som 'sl. Iver' (sognepræsten Iver La-
gesen †1718) havde ladet indrette for sin hustru 
og sine børn, men som ikke gav lejeindtægt.98 

Efter enkens (Anna Sybilla Schrøder) død 1753 
blev den 1758 udlejet til sognepræst Boëthius 
Hagen og ved denne lejlighed istandsat på kir-
kens regning.98 Ved sidstnævntes død 1759 skif-
tede stolen hyppigt ejer.311 1791 deltes den mel-
lem regimentsfeltskærer Jørgensen og løjtnant 
Klenou; førstnævnte afstod sin halvdel 1799 til 
baronesse Brockdorff (sml. nr. 24).310 

9) 1740 betalte majorinde Pentz for en lukket 
stol i stolestade nr. 6 i kvindesiden.312 Denne 
overtoges 1758 af klokker Niels Ovesen Wam-
berg, der besad den til sin død 1783, og siden af 
enken (Karen Rasmusdatter Winther) til dennes 
død 1786. Klokkeren havde endnu en lukket stol 
(jfr. nr. 21). 1791 blev stolen delt mellem madam 
Eje og madam Herthel. Senere overtog madam 
Jensenius sidstnævntes halvdel.310 

10) 1742 fik krigsråd og birkedommer Chri-
stian Ditlev Hedegaard tilladelse til indrette sig 
en kirkestol 'mellem de tvende saakaldte fattiges 
bænke, ved afgangen Borgmester Møllers be-

gravelse'.28 Stolen, der i stolestadeprotokollen 
ligesom †lukket stol nr. 2 omtales efter stole-
stade nr. 11 i mandssiden, stod som den før-
nævnte i søndre sideskibs vestligste fag under 
vinduet.313 1767 omlagdes gulvet fra døbefonten 
(i søndre korsarm) langs gangen til Hedegaards 
stol, vel en adgangsvej hertil langs kirkens syd-
mur fra døren i søndre sideskibs 2. fag.98 1771 
overtog birkedommer Peder Rønnow (†1783) 
stolen, der fulgte med Hedegaards 'ejendom'.314 

1784 foreslog Kirkeinspektionen, at stolen, der 
var både gammel og forfalden, blev nedrevet til 
fordel for to nye stole (nr. 22-23).28 

11) 1742 blev det tilladt kirkens organist, 
stadsmusikant Edvardt Jensen (†1779) at opføre 
en stol.28 Denne, der stod i 'kapellerne', dvs. 
antagelig i nordre sideskib,310 overtoges 1765 af 
efterfølgeren Joh. Jacob Rebach (11788) og 1790 
af organist P. Schütz.312 

12) 1743 lejede oberst von Rauch en lukket 
stol til sin frue (Margaretha Sophia von Wi-
chede, jfr. s. 1498) i 'kapellerne', dvs. antagelig i 
nordre sideskib.310 

13) 1743-44 var en af de lukkede stole i 'kapel-
lerne' (jfr. ovf.) udlejet til frk. Holst. Muligvis 
den samme, der 1745 lejedes af den kongelige 
slotsforvalter Herman Adolph Hunæus (jfr. s. 
1499).315 

14) 1746-47 var en lukket stol i 'kapellerne' 
(jfr.ovf.) lejet af oberst Stevens, 1748 nærmere 
betegnet som placeret ved 'hr. Hans' stol' (dvs. 
Hans Wöldikes stol nr. 15) og karakteriseret 
som 'lavet og betalt' af førstnævnte. 1748-56 be-
nyttedes den af oberst, senere general Linstov 
(Linstorff) og dennes hustru.312 1757 lejedes sto-
len af sognepræsten Boëthius Hagen til dennes 
hustru, og siden benyttedes den af kirkens sog-
nepræst, 1760-63 af Jørgen Hee, 1764-78 af An-
dreas Borch, fra 1778 af Henrik Michael Achen 
og fra 1799 af H. C. Bunkeflod.310 Antagelig er 
den identisk med den lukkede stol, sognepræ-
sten Edvard Praëm lejede 1811.110 

15) Fra 1748 omtales præsten Hans Wöldikes 
stol i 'kapellerne' (jfr. ovf.), 1754 overdraget til 
hans enke, der besad den frit til sin død 1781, 
hvorefter datteren Jacobina Wöldike overtog 
stolen, dog mod lejeafgift.310 1783 lejede ritme-
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Fig. 163. Interiør mod vest før restaureringen 1877-80 med †stolestader nr. 2, antagelig efter 1818 (s. 1379), 
†kongestol nr. 5, 1802 (s. 1392), †herskabsstole (muligvis nr. 18 fra o. 1779 og nr. 24-25 fra o. 1792) (s. 1384) og 
†orgel nr. 3, 1842 (s. 1395). Fot. antagelig mellem 1872 og 1876 af George Ilse Bech i Møntergården, Odense. -
Interior to the west before the restoration of 1877-80 with †pew no. 2, probably from after 1818, †king's pew no. 5, 1802, 
†manorial pew (probably nos. 18, 24-25 from c. 1779 and 1792), and †organ no. 3, 1842. 
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ster, senere major Holm stolen og benyttede den 
i hvert fald til 1802.312 Den var placeret nær nr. 
14, antagelig i kirkens nordside. 

16) 1757 omtales 'madam Borchs stol', enke 
efter kirkeværge Niels Borch; pladsen var fri.316 

Efter hendes død 1777 overtoges stolen 1778 af 
købmand Anders Haugsted, der endnu ejede 
den 1802. 

17) 1762 fik maler Dahlin (N. P. Dahlin) til-
ladelse til indrette en stol i kapellet på egen be-
kostning mellem madam Wöldikes lukkede stol 
(nr. 15) og stolestade nr. 11 (vel i kvindesiden). 
Maleren benyttede endnu stolen 1771.317 

18) Efter præstens og kirkeværgens opfor-
dring 1779 (jfr. ovf., s. 1381) lod gehejmeråd-
inde von Levetzau (antagelig Sophie von Eynd-
ten, enke efter gehejmeråd, stiftamtmand Hans 
Frederik von Levetzau, jfr. s. 1398) samme år 'på 
egen bekostning' opføre en lukket stol 'i kirkens 
store og mellemste gang, tæt inden for kirkens 
store dør, på den højre side (af) dørene, under 
orgelværket'.318 1794 ejedes den endnu af gehej-
merådinde Levetzau, hvorefter den overtoges af 
baron von Holsten og 1795 af major Basewitz 
indtil 1802. 

Stolen kan være identisk med den lukkede 
stol i midtgangens sydside under vestpulpituret 
og markeret mod kirken med en vinduesfacade, 
kronet af en svungen, brudt gavl med kuglespir, 
jfr. fig. 163 og ovf. 

19) 1781 omtales en stol, lejet af inspektør 
Koch, 1782 udlejet til major Dorrien (se ndf.) og 
1784 til regimentskvartermester Frigast, der 
havde den i hvert fald til 1802. Placeret i nordre 
sideskib ved siden af nr. 20 (Nees) og over for 
skipper Jens Nielsens stol (26).28 

20) 1782 lejede Henning Ulrik Nees en ledig 
lukket stol i 'den søndre gang op til koret', nær 
døbefonten (jfr. ndf.), dvs. i søndre sideskibs 2. 
eller 3. fag.310 Stolen blev ved samme lejlighed 
repareret med vinduer og nyt gulv.98 1784 valgte 
man imidlertid at flytte to lukkede stole, der 
'stod ved dåben' (dvs. denne og en nabostol eller 
to lukkede stole i nordsiden, jfr. døbefontens 
placering fra 1781 (fig. 147)) hen på den Reimer-
ske begravelse (nr. 3, s. 1500) i nordre sideskibs 
vestende. Stolen(e), som (gen)udlejedes til hr. 

Nees, fik en særlig opgang med en 'undertrappe 
på 2 alen igennem muren og (...) en sten uden 
for samme', dvs. en direkte adgangsvej fra kir-
kegården på kirkens nordside.98 1790 blev stolen 
udlejet til madam Hviid (Ivare Petrine Hviid), 
en søster til fru Nees.319 Denne besad endnu sto-
len 1802. 

21) Før 1783. Efter klokker Wambergs død 
(16. febr. 1783) beklagede kirkeværge Rasmus 
Østrup sig over dennes stolestade, der var pla-
ceret mellem 'birkedommer Rønnows og hr. 
Müllers stole' (nr. 10 og 2) og havde været ud-
styret med en bænk og 'et skur (dvs. en over-
bygning) ovenpå for trækvind'. Man ansøgte 
derfor om Stiftsøvrighedens tilladelse til at 
fjerne dette og genudleje stolen, hvilket omgå-
ende bevilgedes.28 

22-23) 1784 lod kirken opføre to stole mellem 
'hr. Müllers stol på den ene og sakristiet på den 
anden side', dvs. i søndre sideskibs 3. fag. Ved 
samme lejlighed sløjfedes birkedommer Røn-
nows stol (nr. 10). De to stole planlagdes opført 
i 'facon, bygningsmåde og størrelse lige efter hr. 
Müllers' (nr. 2), evt. med engelske rammer til 
glas og indvendig beklædning, som 'vinduerne 
skal løbe op og ned i'.28 Stolene udlejedes til 
major Dorrien og generaladjudant Hensier 
(†1789). Nr. 22 blev dog 1791 udlejet til Ahle-
feldt (Hans Adolph Ahlefeldt) og 1802-11 til fru 
Sibbern, mens nr. 23 efter Hensiers død lejedes 
til gehejmeråd von Holsten, jfr. også stol nr. 18. 

24-25) 1792 blev nr. 15 og 16 af kvindestolene 
i den store gang nedrevet. I stedet opførtes to 
nye lukkede stole under kongestolen.110 Begge 
udlejedes snart efter, den første til baronesse 
Brockdorff, 1799 dog overtaget af regiments-
feltskærer Jørgensen (jfr. nr. 8), og den sidste til 
fru kammerjunker von Rantzau.320 At dømme 
ud fra placeringen kan det ikke udelukkes, at 
disse - med en fælles facade, tilpasset efter stol 
nr. 18 - er identiske med stolene, vist på fig. 163 
og således endnu bevarede indtil umiddelbart 
før kirkens hovedrestaurering. 

26-27) 1793-94 opførte kirken to nye lukkede 
stole, hver til 3-4 personer. Ifølge overslaget 
skulle disse, antagelig formet som en dobbelt-
stol, opføres i søndre kapel, hvor sakristiet indtil 
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dette år havde været (s. 1314), oven på en åben 
begravelse (borgmester Møllers begravelse s. 
1497). Adgangsvejen skulle være gennem en ny 
dør i sydmuren lige for »Klokkerens Have«, 
dvs. i hjørnet mellem søndre sideskib og tår-
net.219 Spor af døråbningen fandtes 1877 (jfr. fig. 
104).321 Stolen nærmest orglet eller slottet ud-
lejedes til skipper Jens Nielsen, der selv havde 
bekostet den ene halvdel, mens den anden leje-
des til major Sibbern. 

28) Før 1794. Dette år erhvervedes en lukket 
stol fra Hospitalskirken (s.d.).98 Den ene halvdel 
heraf udlejedes til major Lasson, den anden til 
kammerherre Buchwald (stiftamtmand Fried-
rich Buchwald), som besad sin halvdel endnu 
1811. Lassons halvdel udlejedes 1799 til Rantzau 
(regimentschef, greve F. S. Rantzau?). 

Løse stole. Et større antal stole fra 1952, alle af 
eg med fletsæder, er opstillet i koret, i begge 
sideskibe og langs midtergangen. Samtlige er 
udført efter tegning af Knud Lehn Petersen.284 

†Bcenke. 1) 1749-1835 omtales i inventarierne 
en bænk ved 'fru Brocks stol' (jfr. †lukkede stole 
nr. 2).219 2) 1764 omtales en af 'husarbænkene', 
der anvendtes til reparation af et stolestade i 
kvindesiden.110 3) 1880 omtales en bænk til 'syn-
gedrengene'.110 

Møbler i sakristi. Som nævnt s. 1313f. har 
denne rumfunktion flere gange gennem kirkens 
historie ændret placering og udformning. Den 
nuværende møblering omfatter skab nr. 1-3, et 
lille bord, antagelig nyere, med ben i nyro-
mansk stil samt to moderne borde og et antal 
løse stole med fletsæder. 

†Møbler. Indretningen af sakristiet kan gen-
nem inventarierne følges tilbage til 1699, da man 
anskaffede et nyt bord med bænk.322 1704 stod 
pengeblokken (s. 1386) her (†sakristi nr. 2).98 

Mens sakristiet (†sakristi nr. 3) var placeret i 
nordre korsarm (1704-43), anvendtes det ikke 
alene til opbevaring af messehagler, alterklæder, 
alterbøger og klingpunge, men rummede også 
andre inventargenstande, bl.a. skamlerne til 
prædikestol og alter og tårnurets jernvisere.98 

1733 omtales et fyrreskab (s. 1386), den af Søren 
Jensen udførte kiste til Frederik IV's alter- og 
messeklæder (s. 1386) samt en ny bedestol med 

sort læder (jfr. †skriftestole). S.å. fremgår det, at 
man har opmagasineret dele af den gamle alter-
tavle og prædikestol her.219 †Sakristi nr. 4 (1743-
94) i søndre sideskibs vestligste fag udstyredes 
med et vindfang.110 Det rummede førnævnte 
bord med 'krydsfod' og bænk samt skriftestol. 
1749 anbragtes et 'dechel' for det hul, der var 
gennem muren, antagelig en lem for åbningen 
til den udvendige prædikestol (jfr. s. 1278).98 

S.å. omtales 'tvende fielle når lig skal begraves' 
(s. 1402). 1754 fik sakristiet en ny stol, betrukket 
med rødt 'rydslæder'(dvs. ruskind), og 1758 an-
skaffedes én magen til. Begge overførtes lige-
som førnævnte bord og bænk til †sakristi nr. 5 
(1794-1906) bag alteret, men kasseredes 1824 til 
fordel for fire ikke nærmere beskrevne stole.219 

Bordet udskiftedes 1843 med et fyrretræsbord 
med skuffer og et ferniseret mahognibord med 
sort plade.110 Af inventar, nævnt efter hoved-

Fig. 164. Skab nr. 1, 1746 (s. 1386). Henrik Wichmann 
fot. 1997. - Cupboard no. 1, 1746. 
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Fig. 165. Pengeblok nr. 1, 1726 (s. 1386). NE fot. 
1991. - Alms post no. 1, 1726. 

restaureringen, anføres kun det omtalte bord 
med skuffer. 

K I S T E R O G S K A B E , 
P E N G E B E H O L D E R E O G S T A N D U R 

†Kister. 1) Før 1700, af eg; istandsat nævnte ar af 
Christopher snedker og forsynet med ny lås og 
hængsler.98 Kisten, der var brunmalet, solgtes 
på auktion 1757.219 2) 1720 betaltes Søren (Jen-
sen) snedker for en kiste til Frederik IV's alter-
og messeklæder (s. 1347, 1363).323 3) 1782 er om-
talt en ny brun kiste. 4) 1826 nævnes et skrin til 
kirkens dokumenter.110 

Skabe. 1) (Fig. 164), 1746, af fyr, 214xl23x 
46,5 cm, udført af snedker Jens Sørensen og be-
regnet til kirkens 'ornamenter'. Skabet har to 
døre med hammerfyldingspaneler og et kraftigt 
profileret topstykke med en vaseagtig opsats i 

hvert hjørne. Af de fire nøglehulsbeslag er ven-
stre dørs to beslag kun til pynt. Grønmalet med 
gråfarvning af panelernes profiler og rødt på 
øvre og nedre hulkel. 

Skabet, der oprindelig stod i koret og var 
fæstnet til muren med fire ankre,219 var fra første 
færd stafferet i sort og brunt,98 men fik 1806 
hvid bemaling.110 1874 forandredes det for bedre 
at kunne rumme altertøjet. Under kirkens ho-
vedrestaurering flyttedes det midlertidigt til 
Gråbrødre hospitalskirke. 1880 ændredes den 
indvendige indretning.110 Siden 1906 i det nu-
værende sakristi. 

2) 1906, af eg, antagelig udført efter tegning af 
Vilh. Petersen.324 181,5,xl l2x62,5 cm; låge med 
profilindrammede panelfelter og topstykke med 
tandsnitsgesims; messinglås og -hængsler. I sa-
kristiet, hvor også nr. 3 står. 

3) Moderne dobbeltskab, udført efter tegning 
af Ebbe Lehn Petersen. Turkis og rød bemaling. 

†Skab. Bogskab, tidligst omtalt 1739.98 An-
vendt til skolens sangbøger, nævnt dette år i for-
bindelse med en istandsættelse, der tillige om-
fattede en bemaling med brun oliefarve ved 
Niels Dahlin.219 Repareret 1880.110 I koret. 

Pengeblokke. 1) (Fig. 165), 1726, af eg, 96,5 cm 
høj, med nyere fod. Beslået med syv vandrette 
jernbånd; låg med pengetragt og bund, ligeledes 
af jern. Låger på tre sider, aflåst med taskelåse. 
En fjerde lås er placeret umiddelbart under lågen 
mod nord. 

1726 indkøbtes af borgmester Andreas von 
Bergen en egeblok, som blev udhulet, malet og 
beslået.219 1730 flyttedes blokken midlertidigt til 
†Gråbrødre kirke; 1786 forsynedes den med nye 
taskelåse.98 Blokken repareredes 1864 og 1880.110 

Placeret ved nordre korsarms østvæg, neden for 
kortrappen. 

2-3) 1917, af eg, 80 cm høje, med jernbeslag 
og -hængelås, pengerille af messing. På forsiden 
årstallet »1917«, i indlagt træ af en mørkere 
farve. I skibets vestende hhv. th. og tv. for midt-
gangen. 

†Pengeblok, før 1690. Dette år fandt Odense-
antikvaren Thomas Bircherod en møntskat heri 
(jfr. s. 1223). 1695 beskrives blokken som 'gan-
ske oprådnet'; istandsat året efter. 1707 omtales 
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Fig. 166-67. *Klingpunge nr. 1-3. Henrik Wichmann fot. 1997. 166. *Klingpung nr. 1, 1700'erne (s. 1387). 167. 
*Klingpung nr. 3, 1854 (s. 1387). - *Offertory purses nos. 1-3. 166. *Offertory purse no. i, 18th. century. 167. 
*Offertory purse no. 3, 1854. 

blokken som udstyret med fire låger samt to 
taske- og to hængelåse.98 

Pengebøsser. 1-5) Nyere, af messing, 27,5 cm 
høje. Ottekantede med reliefkors på forsiden, 
pengerille foroven og hængelås nederst. Fast-
gjort på muren ved kirkens indgangsdøre (én i 
nord, to i syd og to i vest). †Pengebøsser. 1-3) 
1786 er omtalt tre bøsser, som 'udsattes for de 
tyrkiske fanger'.98 Det er muligvis disse, der 
1860 nævntes som lakerede. Ikke omtalt efter 
1880. 4) 1827 indkøbtes en ny blikbøsse, mens 
en gammel (én af de tre førnævnte?) blev re-
pareret.110 1833 omtales den som 'stor'. Ikke 
nævnt efter 1880. 

†Pengetavler. 1) 1746, med sølvbøjle og 
klokke, tilhørende Garnisonen. Antagelig ud-
skiftet med 2) 1820, ligeledes med sølvbøjle og 
klokke.98 Ikke omtalt efter 1880. 

*Klingpunge.32S 1) (Fig. 166, 168), antagelig fra 
1700'erne, 86 cm lang. Dølle med øsken og træ-
skaft (afbrækket) med tre drejede bånd. Pose af 
grønt fløjl med læderfoer; læderkant med trykt 
mønster, galoner og kvast. Muligvis identisk 
med en klingpung, der tilhørte Gråbrødre ho-
spital (jfr. †klingpung nr. 8). Overdraget Stifts-
museet (nu Møntergården) 1901 (inv.nr. 860/ 
1956).28 2-5) (Jfr. fig. 167, 169), 1854, hhv. 97,8 
cm, 101,8 cm, 104 cm og 99,8 cm lange.219 Alle 

Fig. 168-69. *Klingpunge, detaljer. Henrik Wichmann fot. 1997. 168. *Klingpung nr. 1, 1700'erne (s. 1387). 169. 
*Klingpung nr. 3, 1854 (s. 1387). - Offertory purse, details. 168. *Offertory purse no. 1, 18th. century. 169. *Offertory 
purse no. 3, 1854. 
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har dølle med øsken og træskaft med drejet ben-
knop.326 Poser af sort fløjl, delvis dekomponeret 
til grønt, med lyst læderfoer; besætning af guld-
brokade, guldtråd og med kvast. Man har mu-
ligvis genanvendt metaldøllerne fra †klingpunge 
nr. 5-7 og 9. Overdraget Stiftsmuseet (Mønter-
gården) 1901 (inv.nr. 856-59/1956).327 †Kling-
punge. 1-4) Før 1694, ombetrukket 1730.328 Ud-
skiftet med de ndf. nævnte. 5) 1732, af guld-
brokade med sølvklokke, skænket af Hans Eg-
gertsen og Ellen Nielsdatter. Ifølge inventariet 
1746 hang denne og de ovf. nævnte fire punge 
på kroge ved pengeblokken.98 Senest omtalt 
1847.219 6-7) 1732, udstyret med sølvklokker, 
skænket af givere med initialerne »P:S:R:« og 
» A:M:J:D:«. Senest omtalt 1847.98 8) Nævnt 1733, 
af rødt fløjl med kvast og dølle af sølv. Benyttet 
af Gråbrødre hospital. 1739 beskrevet som 'gam-
mel'. Senest omtalt 1847. Muligvis identisk med 
*klingpung nr. 5.219 9) 1739, med sølvklokke, 
skænket af »M:S:V Rauck« (oberst M. S. von 
Rauch, jfr. †lukket stol nr. 12 og †begravelse nr. 
3 (nordre korsarm)).98 Senest omtalt 1847. 

†Standur, omtalt 1715 som et 'slaa stue wærk' i 
sognepræsten Iver Lagesens forvaring fra salig 
Rasmus Holmer.329 Da uret 1763 havde istand-
sættelse behov, og kirken derfor ville blive på-
ført en ekstra udgift, besluttede man at sælge 
det, hvilket skete 1765.330 

D Ø R F L Ø J E O G P U L P I T U R E R 

Dørfløje. Samtlige dørfløje, såvel ud- som ind-
vendige, hidrører fra nyere tid. I forbindelse 
med kirkens hovedrestaurering udførtes 
1879-80 et større antal dørfløje efter tegning af 
Carl Lendorf. For snedkerarbejdet stod snedker-
mester R. Hansen, F. Knudsen leverede låsetøj, 
gørtler Peter Grønning udførte dørgrebene, 
mens malermester Gitz gav dørfløjene staffering 
eller lakering.331 

Dørfløje, udvendige. Fra 1879-80 hidrører dør-
fløjene i de tre hoveddøre i vest, nord og syd, 
hvoraf den førstnævnte er udført af fyr, de to 
sidstnævnte af eg. Alle er dobbeltfløj ede med 
otte fyldinger i hver fløj samt håndtag og orna-
menteret nøglehulsbeslag af messing med fran-

ske liljer. Fra hovedrestaureringen stammer des-
uden en enkeltfløjet dør af eg med seks fyldin-
ger; i korets nordside. En nyere dobbeltdør af 
eg, antagelig hidrørende fra †ligkapel (s. 1253, 
1318), er smykket med otte fyldinger i hver fløj, 
tre rosetter i den buede overdel samt håndtag og 
nøglehulsbeslag af messing med kirketårn og 
malteserkors; i det nuværende ligkapel. Fra 1906 
stammer en enkeltfløjet dør af eg med seks fyl-
dinger samt håndtag og beslag som oven-
nævnte; i sakristiets østside. En enkeltfløjet dør 
fra 1923, af eg med otte fyldinger, er ved fyrkæl-
deren. 

Dørßøje, indvendige. Samtlige dørfløje er, hvis 
ikke andet er anført, af fyr med lakering. Fra 
1879-80 er tre dobbeltdøre inden for hovedind-
gangene i vest, nord og syd, mellem de respek-
tive forrum og skibet. Udformning som de 
ovennævnte yderdøre. Syv samtidige enkelt-
døre med seks fyldinger og nøglehulsbeslag af 
messing findes forskellige steder i kirken, bl.a. 
mellem tårnrum og tårn, mellem tårnrum og 

Fig. 170. Plan og opstalt af projekteret vindfang i ny-
gotisk stil. Tegning af C. A. Møller, 1852 (s. 1389). -
Plan and elevation for projected porch in neo-gothic style. 
Drawing by the architect C. A. Møller, 1852. 
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orgel, samt ved opgangen til den udvendige 
prædikestol og til søndre galleri. Hertil kommer 
et antal nyere døre, hvoraf to ved sakristiet, 
hhv. mellem sakristiet og koret, resp. sakristiets 
vindfang, hidrører fra 1906. Sidstnævnte er 
grøn- og gråstafferet. 

†Dørfløje, udvendige. Kirkens adgangsforhold 
er ændret flere gange, mest markant i forbin-
delse med hovedrestaureringen 1877-80. Ved 
denne lejlighed afhændedes samtlige ældre dør-
fløje.108 

Kirken havde 1635 fire gamle døre af fyr, vel 
hørende til de fire vigtigste indgange, nemlig i 
vest (tårndøren), syd, nord og nordøst (ved †sa-
kristi nr. I).332 Tårnindgangens dørfløj er jævn-
ligt omtalt i regnskaberne, men det fremgår 
ikke utvetydigt, hvorvidt der sigtes til den ud-
vendige dør ved tårntrappen eller til selve vest-
døren. Den såkaldte 'tårndør' udskiftedes 1735 
og 175098, mens dørfløjen på tårnets nordside 
fornyedes 1823. S.å. sløjfedes vestdøren ved 
indretningen her af et midlertidigt ligkapel for 
prins Christian af Hessen (jfr. s. 1317, 1414). 
Syddørens fløj udskiftedes ligeledes 1823,110 

mens nordsidens indgang fornyedes hhv. 172598 

og 1827.110 Ved sakristiets nedrivning o. 1668 (s. 
1310) indsattes en dørfløj i den nye indgang på 
korets nordside. Fløjen repareredes 1695168 og 
fornyedes 1699, 175698 og 1823.110 Den dobbelte 
fløjdør, der i forbindelse med hovedrestaurerin-
gen 1877-80 anbragtes i det nyopførte ligkapel 
på korets nordside,333 blev fjernet ved kapellets 
omdannelse 1906 til sakristi (s. 1310). 

†Dørfløje, indvendige. 1694 omtales en dør til 
sakristiet (†sakristi nr. 2 i søndre sideskib, s. 
1313).98 1730 nævnes den 'nederste' og 'øverste' 
dør til orgelværket,110 hvorunder der 1746 om-
tales en dør, muligvis identisk med den før-
nævnte eller snarere med dørfløjen mellem skib 
og tårnrum.98 1823 anbragtes en ny dørfløj sidst-
nævnte sted (jfr. fig. 163).110 

Vindfang, 1906, af fyr, tresidet med tandsnits-
gesims foroven, svarende til skab nr. 2. I midt-
faget en dør med seks fyldinger og dørhåndtag, 
svarende til de indvendige døre fra 1906, i yder-
fagene glasdækket overfelt over dobbelte fyldin-
ger; ved sakristiet. 

†Vindfang. 1-2) 1699 omtales vindfang i for-
bindelse med syddøren, ligesom det fremgår, at 
der har været andre vindfang ved kirkens øvrige 
indgange.98 3-4) Antagelig fra 1823 og 1827, for-
mentlig opsat i forbindelse med udskiftningen af 
nord- og syddøren. Vindfangene ses på Len-
dorfs plan fra 1877 (fig. 36). 1878 nedrevet og 
solgt.110 

Projekteret vindfang. 1852 leverede arkitekten 
C. A. Møller to udkast til et vindfang i gotise-
rende stil på kirkens sydside (fig. 170), et større, 
omfattende tre fag med et tilsvarende antal døre, 
og et mindre på et enkelt fag med dobbeltdør 
mod kirken. 

Pulpiturer. Kirkens nuværende beholdning 
omfatter et pulpitur (vestpulpituret) over vest-
forlængelsens 2. fag, hvorpå orglet (s. 1394) og 
kongestolen (s. 1391) fra 1600'ernes første halv-
del har været placeret, og hvor tidligere også 
lensmanden (fra 1660 stiftamtmanden) havde sit 
sæde (s. 1393). 1717 omtalte Jacob Bircherod så-
ledes, hvordan der i kirken var opbygget et pul-
pitur, som 'Majestæten og det kongelige hus 
står på, når de er her i byen.' Ellers benyttedes 
pulpituret af stiftamtmanden, som residerede 
paa slottet.334 Endvidere findes pulpiturer over 
nordre og søndre korsarm, opført i forbindelse 
med hovedrestaureringen 1877-80 (s. 1393). Beg-
ge har antagelig ligesom vestpulpituret haft 
ældre forgængere (s. 1393). 

Vestpulpituret (fig. 163, 171-76), o. 1635 med 
senere ændringer, af eg. Opbygget som et tresi-
det galleri, formentlig dikteret af pulpiturets op-
rindelige tredelte funktion, og omfattende fire 
fag langs sydmuren, fire i vest, delt af orglets 
rygpositiv, samt to fag ved nordmuren, adskilt 
af kongestolens fremskudte dobbeltfag. 

Brystningen leddeles af kannelerede halspila-
stre med kapitæler, prydet af diamantbosser. 
Herimellem er arkadefyldinger, hvis buer bæres 
af piller med skafter skiftevis med båndslyng og 
dukatmønster, mens sviklerne udfyldes af mod-
stillede kerubhoveder med fligede vinger, for-
bundet med bruskværks- eller maskekartouche. 
Glat frise- og postamentfelt, adskilt af retkan-
tede fremspring foroven, diamantbosser forne-
den; ved brystningens overkant pærestav. Ege-
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Fig. 171. Vestpulpitur, o. 1635, med kongestol, 1880 og orgel 1962 (s. 1389, 1391 og 1394). NE fot. 1992, 
Westpulpit, ca. 1635, with royal pew, 1880 and organ 1962. 

træsådret med forgyldninger. Arkadefelterne 
fremtræder afrenset for eventuel oprindelig be-
maling. Under pulpiturets sidepartier i nord og 
syd er hhv. en og to jerndragere, hvoraf de to er 
smukt dekorerede med spiraloprullede slyng-
tråde og antagelig hidrører fra 1728 (fig. 174). 

Pulpituret er formentlig opsat i forbindelse 
med bygning af †orgel nr. 2. Ændringer i org-
lets udformning har gennem tiden haft indfly-
delse på pulpiturets form (jfr. fig. 163, 176 og s. 
1394f.). Ved fjernelsen af rygpositivet i †orgel 
nr. 2 indføjedes således 1845 to panelfelter, ud-
ført af snedker Haugsted.28 På samme måde har 
skiftende ændringer af kongestolen og af dens 
pendant mod syd præget pulpiturets nordre og 
søndre fløj (jfr. s. 1391-93). Forekomsten af pa-
nelfelter af uens bredde (mellem 53 og 79 cm) og 
udformning (varierende gengivelse, navnlig af 
svikkelfelternes keruber) vidner om, at række-

følgen og måske også antallet af felter kan have 
været ændret gennem tiden. En præcis rekon-
struktion af forløbet er dog ikke mulig ud fra de 
kendte kilder.335 

Ved hovedrestaureringen 1877-80 ønskede 
Lendorf og Winstrup i første instans at fjerne 
begge pulpiturets sidefløje af hensyn dels til lys-
forholdene i kirkens vestende, dels til belastnin-
gen af murene. Prædikestolens flytning mod øst 
øgede samtidig afstanden til kongestolen, hvil-
ket yderligere forringede de akustiske forhold 
her.336 Biskop Engelstoft accepterede ganske 
vist sydfløjens nedtagning,337 men modsatte sig 
på det bestemteste, at kongestolen fjernedes. 
Det overordnede hensyn til helhedens symmetri 
sejrede dog, og begge dele blev derfor beva-
ret.338 I forbindelse med restaureringen fik pul-
pituret en gennemgribende snedkermæssig 
istandsættelse med flere fornyede detaljer, ud-
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ført af fyr. 1906 fremkom arkitekt N. S. Bech, 
Århus, med et (ikke-benyttet) forslag til en for-
højelse af balustraden med et rækværk, dekore-
ret med palmetslyng mellem pilastre med du-
katmønster.28 Ved opsætningen 1987 af det nu-
værende orgel med fremskudt rygpositiv fjerne-
des de to sekundære panelfelter, jfr. ovf. og 
fig. 163.339 

Kongestol (fig. 171-72, 176), nyindrettet 1880 
efter tegning af Carl Lendorf på vestpulpiturets 
nordfløj (jfr. ovf.) med genanvendelse af ældre 
dele.340 Den åbne stol omfatter fire fag, hvoraf 
de to midterste er fremskudte. Denne del, der 
hidrører fra †kongestol nr. 4 fra 1727-28, har 
spejlfyldinger med konkave hjørner, hvori ro-
setter, og er indrammet af pilastre med nedhæn-
gende cypresguirlander. Kongestolens østligste 
fag har arkadefyldinger, kopieret efter pulpitu-
rets ældre dele (se ovf.). Ved indgangen til kon-
gestolen placeredes ved nyindretningen op-
gangsdøren fra prædikestolen med Christian V's 
monogram (s. 1377). Egetræsådret med for-
gyldning. De fremskudte fag er smykket med 
Christian IX's og dronning Louises kronede 
monogrammer, hvorunder »Anno« i versaler og 
»1880«, alt udført i guld og rødt. I stolens øst-
vendte fylding er malet det kronede kongevå-
ben, hvorunder elefantordenen, ligeledes i guld 
med enkelte farver. 

†Kongestole. 1-2) Man må anse det for givet, at 
kongen siden reformationen og johanniterklo-
sterets omdannelse til kongelig residens (s. 1235) 
har haft en fast plads i kirken, tidligst på et hæ-
vet pulpitur i vestenden (jfr. også †vestpulpitur 
nr. 2). O.1637 istandsattes den nordre halvdel af 
forbindelsesbygningen mellem slottet og kirken 
med 'kongelig Majestæts gang til kirken' (jfr. s. 
1316)94 - et indicium for, at også kongestolen på 
det nyudførte vestpulpitur, ligesom siden hen, 
var anbragt i nordsiden. Den nærmere udform-
ning af denne (nr. 2) eller af den ældre stol (nr. 1) 
kendes imidlertid ikke. 1706 blev lagt et 'under-
slag', dvs. en understøttende bjælke, under kon-
gestolen og under orglet. 1720 istandsattes vin-
duerne ved kongens gang og kongestolen.98 3) 
Som anført i stolestadeforordningen 1672 og 
formentlig endnu gældende til 1774 (jfr. s. 1379) 

Fig. 172. Kongestol, nyindrettet 1880 med genanven-
delse af dele fra †kongestol nr. 4. 1727-28 (s. 1391). 
NE fot. 1992. - The king's pew, reinstalled in 1880, with 
parts from †king's pew no. 4, 1727-28. 

fandtes alternative pladser på gulvet til kongen 
og dronningen i stolestadernes forreste rækker 
på mands- og kvindesiden. Pladserne kan være 
etableret her ud fra et ønske om en kortere af-
stand til prædikestolen, der muligvis før 1720 
har haft en mere fremskudt plads i kirkens 
østende. 1725 istandsattes dronningestolen 'nede 
i kirken' med hængsler.98 4) (Fig. 173), 1727-28, 
udført efter tegning 1727 af maleren Carl Fri-
derich Milan, af snedker Matthias Höhne med 
billedhuggerarbejder af Frantz Schmidt.341 Sto-
len blev indbygget i vestpulpiturets nordfløj, vel 
på den plads, hvor den ældre kongestol havde 
været. Den omfattede to fag med nye fyldings-
paneler, hvoraf de to sydvendte genanvendtes i 
†kongestol nr. 5 og i den nuværende kongestol 
(jfr. ovf.).342 Herunder var hængestykker med 
diademhoveder, flankeret af bladværkskartou-
cher og nedhængende ornamenter. Stolen havde 
en lukket, baldakinkronet overdel. Tre rundbu-
ede vinduesfag, flankeret af hermer (i billedhug-
geroverslaget betegnet »Dermus«, dvs. termer 
eller hermer) med volutdannede bøjler, skær-
mede de kongelige herskaber mod det menige 
sognefolks blikke på syd- og østsiden.343 På sto-
lens vestside mod slottet var tilsvarende et skil-
lerum med indgangsdør »til at luche for orre-
verchet (dvs. orglet) paa indgangen fra Slottet til 
stolen, paa det (at) folchene som er der paa iche 
skal oversee det höykong(e)l(ige) Herskab, naar 
de der forbi til stoelene og paa Slottet igien pas-
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Fig. 173. Tegning af Carl Friderich Milan, 1727 til †kongestol nr. 4 (s. 1391). Rigsarkivet. - Drawing by Carl 
Friderich Milan for the †king's pew no. 4, 1727. 

serer«.344 Den teltlignende baldakin over hoved-
gesimsen havde på forsiden (vel mod syd) Fre-
derik IV's udskårne, kronede monogram, flan-
keret af to vildmænd. Topspir smykkede hjør-
nerne, mens en flammevase eller -lampe øverst 
afsluttede den fornemme opbygning. Volutpry-
dede jerndragere (fig. 174), vel samtidige her-
med, understøttede pulpituret. 1756 måtte man 
styrke underbygningen både på denne stol og på 
stolen lige overfor (jfr. †herskabspulpitur) med 
nye træbjælker.219 I forbindelse med licitationen 
og overslaget vedr. nedtagelsen af stolen 
1802-03 understregedes det, at den gamle kon-
gestols brystværk blev bevaret og genanvendt 
til en 'gang' til den nye kongestol, således som 

det også skete.28 5) (Fig. 36, 163), 1802-03, ud-
ført efter tegning af major Wegener.345 Selve 
stolen, der placeredes længere mod øst i forhold 
til de ældre kongestole, omfattede tre fag, af-
sluttet med en tosidet karnap til de kongelige 
pladser. Herved undgik man også den gene-
rende træk fra vinduet.346 Brystningen havde 
enkle tværrektangulære fyldinger.28 På hjørne-
karnappen var en palmetdekoration. At dømme 
efter fig. 163 var stolen malet hvid eller lysgrå; 
palmetten var antagelig forgyldt. En fløjlspol-
string fandtes langs brystningens overkant. 

I forbindelse med udførelsen 1842 af †orgel nr. 
3 omtales en tegning af bygningskonduktør Jo-
han Jacob Deuntzer til såvel orgelfacaden (jfr. s. 
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1395) som til en projekteret kongestol.347 Til-
syneladende blev sidstnævnte dog ikke udført, 
ligesom det heller ikke klart fremgår af regn-
skaberne, hvorvidt den eksisterende kongestol 
undergik ændringer af mere omfattende art på 
dette tidspunkt. 

Under kongestolen anbragtes ved opførelsen 
1802-03 i alt fire udekorerede jerndragere, 
hvoraf den ene synes bevaret under den nuvæ-
rende kongestol (fig. 172). 

Herskabspulpitur. Som en pendant til konge-
stolen har vestpulpiturets sydfløj fungeret som 
sæde, formentlig tidligst for lensmanden på 
Odensegård og fra 1660 for stiftamtmanden. 
Det er uvist, om denne plads oprindelig har væ-
ret fremhævet på nogen særlig måde. 1706 ud-
førtes en ny nøgle til mellemgangen 'til salig 
stiftamtmandens stol', dvs. til den sydlige del af 
løngangen mellem slottet og koret (s. 1316).98 

1748 repareredes fire vinduer på 'grevens stol' 
(dvs. stiftamtmand, grev Christian Rantzau); året 
efter repareredes atter vinduer både her og ved 
orgelværket.98 I forbindelse med ændringen af 
kongestolen 1802-03 nedtoges samtidig 'den 
øverste del' på denne stol for at skaffe mere lys 
til orglet,28 hvilket vidner om, at denne ligesom 
†kongestol nr. 5 har været forsynet med en 
overbygning. Hvornår den blev opsat, fremgår 

Fig. 174. Jerndrager, antagelig fra 1728, under kon-
gestol (s. 1391). Henrik Wichmann fot. 1998. - Iron 
girder, probably from 1728, underneath the king's pew. 

Fig. 175. Vestpulpitur o. 1635. detalje (s. 1389). Hen-
rik Wichmann fot. 1998. - West pulpit, c. 1635, detail. 

dog ikke. Som nævnt ovf. planlagdes også 
denne del fjernet i forbindelse med hovedrestau-
reringen. I dag anvendt til kirkekoret. 

†Vestpulpiturer. 1-2) Middelalderlige. Som 
nævnt s. 1270 har der i vestforlængelsen, såvel i 
dens ældste, lavere skikkelse som i den senere 
forhøjede udgave, været indbygget et pulpitur 
med adgang fra løngangen mellem kirken og 
klostrets østfløj. Herpå kan klosterets kommen-
dator og muligvis tillige lensmanden fra Næs-
byhoved, der havde status som klosterets skyts-
foged, have haft deres ophøjede sæder. 

Pulpiturer i nordre og søndre korsarm (jfr. fig. 
34). Indrettet i forbindelse med hovedrestaure-
ringen 1877-80 over de to forrum. På det nordre 
pulpitur opstilledes 1962 orgel nr. 1. Ved denne 
lejlighed fornyedes brystningen her, såvel som i 
syd, efter tegning af Knud Lehn Petersen. 1987 
lukkedes åbningen i nordre pulpitur, da orglet 
d.å. flyttedes til vestpulpituret. 

†Pulpiturer i nordre og søndre sideskib. Som 
nævnt s. 1380 har enkelte blandt kirkens lukkede 
stole antagelig været placeret på en hævet plads 
nord eller syd for midtergangen. Eksistensen af 
høje styltede arkadeåbninger, dels mellem nor-
dre korsarmskapel og det tilstødende dobbelt-
kapel, dels mellem sidstnævntes enkelte fag (fig. 
83) vidner om, at man på et tidspunkt før 1730 
(jfr. fig. 80) har indbygget pulpiturer i disse mod 
midtskibet grænsende rum. 

†Pulpitur, midlertidigt opført 1730 (jfr. fig. 
201) i forbindelse med Frederik IV's castrum do-
loris (s. 1411). 
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O R G L E R 

Orgler. 1) (Fig. 171, 176), 1962, oprindelig med 
35 stemmer, tre manualer og pedal, bygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå. 1987 udvidet til 37 
stemmer af samme firma. 

Hovedværk Rygpositiv 
Bordun 16' (1987) Gedakt 8' 
Principal 8' Quintatøn 8' 
Rørfløjte 8' Principal 4' 
Oktav 4' Rørfløjte 4' 
Spidsfløjte 4' Gemshorn 2' 
Spidsquint 2 2/3' Nasat 1 1/3' 
Oktav 2' Sesquialtera II 
Mixtur V Scharf IV 
Cymbel III Krumhorn 8' 
Trompet 8' Tremulant 

Brystværk Pedal 
Trægedakt 8' Træprincipal 16' (1987) 
Gedaktfløjte 4' Subbas 16' 
Principal 2' Oktav 8' 
Blokfløjte 2' Gedakt 8' 
Oktav 1' Oktav 4' 
Cymbel II Kobbelfløjte 4' 
Regal 16' Nathorn 2' 
Tremulant Rauschquint V 
Svelle (trinbetjente låger) Fagot 16' 

Trompet 8' 
Skalmeje 4' 

Manualomfang: C-g'" , pedalomfang: C-f ' . Kopler: 
RP-HV, BV-HV, BV-RP (1987), HV-P, RP-P, BV-P. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlader. 

Facade, tegnet af Knud, Erik og Ebbe Lehn Pe-
tersen i samarbejde med orgelbyggeriet; af lys 
eg med forgyldte gitre. Hovedorglet er opbyg-
get med tre polygonale tårne, hvorimellem to 
felter, der midtdeles af slanke spidstårne. En 
trompetstemme er placeret horisontalt under pi-
befelter og tårne. Rygpositivet, der er indfældet 
i pulpiturbrystningen, har to polygonale side-
tårne, et lille, centralt spidstårn og to mellem-
liggende felter. Orglet stod på pulpituret i nor-
dre korsarm indtil 1987, da det flyttedes til vest-
pulpituret. 

2) Kororgel (jfr. fig. 162), oprindelig med fire 
stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget 
1961 af Marcussen & Søn til Dalby kirke (Bjerge 

hrd.). Anskaffet 1998; i forbindelse med flytnin-
gen tilbyggede Marcussen & Søn en pedal-
stemme og placerede instrumentet på et flytbart 
podium. Disposition: Manual: Gedakt 8', Prin-
cipal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 
16'. Koppel M-P. 

†Orgler. 1) Anskaffet senest 1504, hvor der ud-
betaltes løn til organisten og bælgtræderne.348 

2) O.1635.349 Bygmesteren kan meget vel 
have været Johan Lorentz, der var kongens faste 
orgelbygger. Orglet, der var opbygget med ho-
vedværk, rygpositiv og pedalværk, blev i årenes 
løb underkastet en række reparationer: 1720 af 
Abraham Nielsen Svane,350 1755 af Amdi 
Worm,351 1792 af Hans Friedrich Oppenhagen 
(rensning efter kirkens hovedistandsættelse),28 

180298 og 1805108 af Jürgen Hinrichsen Angel og 
1828 samt 1835 af P. U. F. Demant.110 Ved re-
parationen 1828 fik orglet en ny bælg, ny vind-
lade, nye klaviaturer mv. Inventariet 1718-1998 

anfører, at orglet har 16 stemmer og tre bælge. 
1826 fandtes følgende 15 stemmer:110 

Manual Rykverk 
Principal 4 Fod Principal 2 Fod 
Gedact 8 Fod Gedact 8 Fod 
Flöte 4 Fod Floite 4 Fod 
Octav 2 Fod Qvinte 1 1/2 Fod 
Mixtur 4 Fag Crumhorn 8 Fod 
Trompet 8 Fod 

Pedal 
Untersatz 16 Fod 
Gedact 8 Fod 
Octav 4 Fod 
Trompet 8 Fod 

Denne disposition bærer ikke præg af moderni-
seringer, og det kan ikke udelukkes, at den i alt 
væsentligt er identisk med den oprindelige. 

Orglet blev 1841 overtaget af P. U. F. De-
mant, der forestillede sig, at hovedmanualet 

med sine seks metalstemmer kunne gøre fyldest 
i en landsbykirke af middelstørrelse.352 †Orgelfa-
caden, der havde hængslede fløjdøre, har antage-
lig blot bestået af to afdelinger (hovedværk og 
rygpositiv).353 På vestpulpituret. 
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Fig. 176. Orgel, 1962, på vestpulpitur, o. 1635 (s. 1394, 1389). NE fot. 1992. - Organ, 1962, on westpulpit, c. 1635. 

3) 1842, med 16 stemmer, to manualer og pe-
dal, bygget af P. U. F. Demant, Dalum,28 med 
genanvendelse af dele af †orgel nr. 2 (piber, 
vindlade mv.).354 Skænket af Christian VIII.28 

Hovedmanual Undermanual 
Principal 8 Fod Viola di gamba 8 Fod 
Bordun 16 Fod Gedact 8 Fod 
Hohlfløite 8 Fod Fuggara 4 Fod 
Octav 4 Fod Fløite 4 Fod 
Mixtur 4 Fag Octav 2 Fod 
Trompet 8 Fod Flagiolet 1 Fod 

Pedal 
Subbas 16 Fod 
Octavbas 8 Fod 
Octav 4 Fod 
Posaune 16 Fod Klokkespil 

Bælganlægget bestod af fire kassebælge.355 Spil-
lebordet var placeret midtfor i orgelhusets sok-
kel (jfr. fig. 163). 

Instrumentet blev repareret 1880 af Frederik 
Nielsen, Århus, i forbindelse med kirkens ho-
vedistandsættelse; ved denne lejlighed blev 
Trompet 8 Fod fornyet, og der blev foretaget 
ændringer ved Posaune 16 Fod og Principal 8 
Fod.356 

†Orgelfacaden (fig. 163) var i nygotisk stil, teg-
net af orgelbyggeren efter udkast af Jørgen Han-
sen Kochs konduktør, Johan Jacob Deuntzer, og 
herefter 'modificeret' af Koch. Den var opbyg-
get med et stort, spidsbuet midtfelt og to høj-
rektangulære sidefelter. Felterne indrammedes 
af halvsøjler og afsluttedes opefter af baldakin-
formede pibegitre med spidsbuede trepasfriser, i 
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sidefelterne kronet af rosetter, i midtfeltet af de 
tre cirkelfyldinger, der nu er opsat bag orglet 
(fig. 177). Af disse fyldinger bærer de to neder-
ste Christian IV's og Christian VIII's kronede 
navnetræk,337 mens den øverste danner bag-
grund for en løs stjernefigur, der drejede rundt, 
når klokkespillet var i gang. Krongesimsen var 
prydet med udskårne krabbeblade, mens toppen 
og hjørnerne smykkedes af kuglespir. Under de 
tre felter løb en frise med rosetter i cirkelslag 
adskilt af spidsblade.338 Staffering med 'stenku-
lør' og forgyldning, kongemonogrammerne og 
stjernefiguren var forgyldte på blå baggrund, 
mens kronernes puder var røde.318 Efter kirkens 
restaurering 1877-80 stod facaden egetræsådret 
med forgyldninger. På vestpulpituret. 

4) Bygget 1905 af Emil Nielsen, Århus, med 
genanvendelse af facaden fra †orgel nr. 3.359 

Orglet havde 25 stemmer, to manualer og pe-
dal. Da orgelbyggeriet ikke havde formået at 
løse opgaven tilfredsstillende, blev instrumentet 
tre år senere gennemgribende ombygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå, hvorefter det havde 
følgende disposition:360 

Manual I Manual II 
Bordun 16' Gedakt 16' 
Principal 8' Violinprincipal 8' 
Rørfløjte 8' Koncertfløjte 8' 
Viola di gamba 8' Salicional 8' 
Dolce 8' Æoline 8' 
Octav 4' Flüte traversiére 4' 
Fløjte 4'361 Fugara 4' 
Octav 2' Oboe 8' 
Mixtur III362 

Trompet 8' 

Pedal 
Subbas 16' 
Violon 16' 
Principal 8' 
Gedakt 8' 
Violoncel 8' 
Octav 4' 
Basun 16' 

Fig. 177. Fyldingsdekorationer fra †orgelfacade nr. 3, 
1842 (s. 1396). Henrik Wichmann fot. 1998. - Carved 
panels from †organ case no. 3, 1842. 

1946 foretog Eggert Froberg, Odense, en om-
disponering, der reducerede det romantiske stil-
præg og gjorde klangen lysere, slankere og mere 
gennemsigtig, altsammen i overensstemmelse 
med tidens nybarokke idealer.363 

Manual I Manual II 
Bordun 16' Gedakt 8' 
Principal 8' Quintatøn 8' 
Gedakt 8' Fløjte 4' 
Rørfløjte 8' Quint 2 2/3' 
Oktav 4' Oktav 2' 
Fløjte 4' Tertz 1 3/5' 
Quint 2 2/3' Quint 1 1/3' 
Oktav 2' Obo 8' 
Mixtur III 
Trompet 8' 

Pedal 
Subbas 16' 
Violon 16' 
Principal 8' 
Gedakt 8' 
Violoncel 8' 
Octav 4' 
Basun 16' 

1 frikombination, 4 kollektiver, automatisk pedalom-
veksling. Pneumatisk aktion, keglevindlader. 

Spillebordet var anbragt midtfor, i tilslutning til 
orgelhusets sokkel. På vestpulpituret. 

1 frikombination, 4 kollektiver, automatisk pedalom-
veksling. Pneumatisk aktion, keglevindlader. Elek-
trisk luftforsyning. 
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F O R S K E L L I G E T A V L E R 

Salmenummertavler. 1-7) (Fig. 179), o. 1911, af eg, 
97,5x61 cm, muligvis udført på foranledning af 
arkitekt N. P.Jensen, der samme år foreslog, at 
man kunne gøre alle tavlerne kønnere ved at 
omforme dem i kirkens stil.364 Skydebrikker til 
angivelse af helligdage, hvidmalede bliktal til 
nummerophæng. 

†Salmenummertavler. 1-2) 1733 omtales to sorte 
tavler til at skrive salmenumre på. De benytte-
des til de tyske gudstjenester eller 'om onsda-
gen' (dvs. ved gudstjenesterne for Garniso-
nen).110 Det fremgår ikke, hvad man benyttede 
ved de ordinære gudstjenester. 'Forandret' 1880 
sammen med kirkens øvrige tavler. 3-4) 1799 
nævnt to trætavler med tilhørende numre, givet 
af en ukendt velgører,98 beskrevet som sortma-
lede 1839. 'Forandret' 1880 sammen med kirkens 
øvrige tavler. 5) 1856 omtalt to sortlakerede tav-
ler med hvide bogstaver.110 'Forandret' 1880. 

Præsterækketavle (fig. 178), 1944, af eg, 132x 
145 cm med trekantgavl, smykket med kugle-
spir i siderne. Indskrifttavle inden for profileret 
ramme; sortmalet med navne i hvid kursiv. Un-
der gavlen er en frise med hvidmalede versaler: 
»Sognepræster ved Sct. Hans kirke siden refor-
mationen«. †Præsterækketavle. 1843 anskaffedes 
en tavle til præsternes navne, anført med gul 
farve. Oprindelig i †sakristi nr. 5 bag alteret. 

Fig. 178. Præsterækketavle, 1944 (s. 1397). NE fot. 
1991. - Board listing the incumbents, 1944. 

Fig. 179. Salmenummertavle, o. 1911 (s. 1397). NE 
fot. 1991. - Psalm and hymnboard, c. 1911. 

Kapellanrækketavle, 1944, svarende til præste-
rækketavlen, men med friseindskriften: »Sogne-
kapellaner og residerende kapellaner ved Sct. 
Hans kirke siden reformationen.« 

Mindetavle (fig. 180), 1937, for digteren H. C. 
Andersen, af eg, 64,5x59,5 cm; signeret forne-
den med monogram »MS« for Marius (Hansen) 
Stærmose, malermester i Odense, der også var 
tavlens giver. Enkel profileret gesims foroven 
og forneden, i siderne smalle rundstave. Ind-
skrift med fordybede versaler: »Eventyrdigteren 
Hans Christian Andersen blev født 2' april 1805 
i Odense Sct. Hans sogn og efter hjemmedaaben 
fremstillet i denne kirke 2' paaskedag 1805«. Ved 
siden af mindetavlen hænger i en ramme et brev 
af 2. jan. 1937 fra landsarkivar Harald Hatt med 
gengivelse af kirkebogens oplysninger om dig-
terens fødsel og dåb.365 

Andre †tavler. 1-2) Ifølge Jørgen Emmiksen 
Kaas 1606 fandtes i kirken to stentavler, overført 
fra den gamle bispegård. Den ene viste et våben-
skjold, hvori en halvmåne (sandsynligvis for bi-

Danmarks Kirker, Odense 89 
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Fig. 180. Mindetavle for H. C. Andersen, 1937, ud-
ført og skænket af malermester Marius Stærmose (s. 
1397). NE fot. 1992. - Memorial to Hans Christian An-
dersen, 1937, executed and donated by the master painter 
and decorator Marius Stærmose. 

skop Jens Andersen Beldenak, †1537) samt den 
manende indskrift: »Mali sunt homines elege 
bonum, malum repelle«. (Menneskene er onde. 
Vælg den gode, vis den onde fra dig). Den an-
den viste samme våben samt en bispehue og en 
uforståelig indskrift, der muligvis skyldes en af-
skriverfejl: »Echia holut hale oispolin«.56 Begge 
tavler kan ligesom talrige andre byggematerialer 
være overført fra bispegården i forbindelse med 
Frederik II's ombygning af Odensegård (jfr. s. 
1235f.). 

Løse figurer, 1-3) (Fig. 181), efter 1854, anskaf-
fet o. 1980. Af biscuit, udført af Bing og Grøn-
dahl366 efter Bertel Thorvaldsens gavlgruppe 
»Johannes Døberens prædiken« over hovedind-
gangen til Vor Frue kirke i København (DK 
KbhBy 1, 214ff.). Figurerne viser en stående 
dreng, 23,5 cm høj, en farisæer, 30 cm høj og en 
jæger, 31 cm høj. Figurerne, der antagelig op-
rindelig omfattede alle gavlens 12 figurer og 
grupper, stammer fra K F U K i Nørrevænget. 
†Løse figurer. To figurer eller figurgrupper i bi-

scuit efter Thorvaldsen, modtaget sammen med 

1-3). Disse er senere stjålet. 1901 anskaffedes en 
Kristusfigur i biscuit, antagelig en formindsket 
gengivelse af Thorvaldsens velkendte figur (DK 
KbhBy 1, 217f.).367 

B E L Y S N I N G 

Kirken havde mellem 1651 og 1730 kun en en-
kelt lysekrone. Hertil kom en lysearm på prædi-
kestolen, nævnt 1696, og 1705 omtales yderli-
gere fem lysearme på pillerne, et antal, der grad-
vis øgedes i løbet af 1700'erne. 1730 forærede 
borgmester Thor Hansen og hustru, Margareta 
von Bergen, endnu en lysekrone. Endvidere be-
stemtes det i sidstnævntes testamente, at ren-
terne af en pengedonation til kirken bl.a. skulle 
anvendes til i den mørkeste vintertid ved alle 
søn- og helligdage samt i advents- og juletiden 
indtil Helligtrekonger, at »forsyne de 2 Lyse-
Croner udi Kirkens store Gang, saavelsom og 
de paa Kirkens Pillere værende Lys-Arme med 
behørig Vox-Lys« (jfr. også s. 1496).368 I for-
bindelse med kirkens hovedrestaurering 1877-80 
anskaffedes endnu tre lysekroner; samtidig blev 
der indlagt gas til belysningen.110 1908 ombyg-
gedes lysekroner og -arme til elektricitet.28 

Lysekroner. 1) (Fig. 182), o. 1600, skænket 
1730 af Thor Hansen og Margareta von Bergen. 

Fig. 181. Løse figurer, efter 1854, udført af Bing og 
Grøndahl efter Bertel Thorvaldsens gavlgruppe fra 
Vor Frue kirke i København (s. 1398). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Figures, after 1854, produced by Bing 
and Grøndahl after Bertel Thorvaldsen. 
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Fig. 182-83. Lysekroner nr. 1-2. Henrik Wichmann fot. 1997. 182. Lysekrone nr. 1, o. 1600, skænket 1730 af 
borgmester Thor Hansen og hustru, Margareta von Bergen (s. 1398). 183. Lysekrone nr. 2, 1651, skænket af 
ridefoged Hans Christensen og hustru, Karen Jensdatter (s. 1399). - Chandeliers nos. 1-2. 182. Chandelier no. 1, c. 
1600, donated in 1730 by Mayor Thor Hansen, and his wife Margareta von Bergen. 183. Chandelier no. 2, 1651, donated 
by bailiff Hans Christensen and his wife Karen Jensdatter. 

2x8 s-svungne lysearme, smykket med delfiner; 
imellem og over disse er prydarme, forneden 
formet som oprullede volutter og øverst som 
delfiner med akantusbladhaler. Rigtprofileret 
balusterskaft, foroven med trepasformet hæn-
gering og forneden med fladtrykt hængekugle 
og løvehoved med delfinring i flaben.369 På 
hængekuglen indskrift med graverede versaler: 
»Giwet til St Hans kirke, anno 1730, af borge-
mester Thor Hansen, og hans hustrue Marga-
reta von Bergen«.370 1791 gennemgik lysekro-
nen i lighed med nr. 2 en større reparation, hvor 
manglende dele blev tilføjet.98 Kronens place-
ring omtales ikke i de ældre kilder, men antage-
lig har den fra første færd hængt i midtskibets 3. 
fag, således som den gjorde umiddelbart før kir-
kens hovedrestaurering (jfr. fig. 163), og hvor 
den stadig hænger. 

2) (Fig. 183), 1651, skænket af ridefoged Hans 
Christensen og hustru, Karen Jensdatter. 2x8 s-
svungne lysearme med midtknop; herimellem 
to rækker volutpyntearme med perledekora-
tion, hvorimellem prydspir. Balusterskaft med 
kugler og skiveled. Foroven flad kugle og tre-

pasformet hængering med delfiner. Nederst 
stor, profileret hængekugle. På hængekuglen 
indskrift med graverede versaler: »Denne krone 
haver erlig oc vel fornemme mand Hans Chri-
stenson ridefoget oc hans kiere hvstrv erlig oc 
gudfrøctig qvinde Karen lens Dater foræret til 
S: Hans kircke i Othense: Gvd til ære, kircken til 
en beprydelse oc dennem self til en amindels 
anno 1651«.371 

Fra 1755 anføres det, at kronen 'manquerer' et 
spir, men den synes først repareret 1791, hvor-
efter den igen havde sine behørige »Arme og 
Zirater«.98 Fra 1715 omtales dens placering som 
værende midt i kirken, dvs. antagelig i skibets 2. 
fag (jfr. fig. 119). Nu i korsskæringen, hvortil 
den antagelig er flyttet i forbindelse med kirkens 
hovedistandsættelse 1877-80. 

3-5) (Fig. 184), 1880, leveret af gørtler Carl 
Dyhr, antagelig efter Carl Lendorfs tegning.110 

Lysekrone nr. 3 har 2x10, nr. 4 og nr. 5 2x8 
s-svungne arme, alle med delfiner, hvorover er 
pyntearme med tilsvarende delfiner, hvis haler 
ender i bladornamenter, kopieret efter nr. 1; her-
imellem en række småspir. Balusterskaft med 

89* 
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Fig. 184-85. Lysekroner nr. 3 og nr. 6. Henrik Wichmann fot. 1997. 184. Lysekrone nr. 3, 1880, udført af Carl 
Dyhr efter Carl Lendorfs tegning (s. 1399). 185. Lysekrone nr. 6, 1928, skænket af vejer og måler i Odense, 
Jørgen Carl Lindeskov (s. 1400). - Chandeliers no. 3. and no. 6. 184. Chandelier no. 1, 1880, executed by Carl Dyhr 
after Carl Lendorf's design. 185. Chandelier no. 6, 1928, donated by Jørgen Carl Lindeskov, weigher and measurer in 
Odense. 

kugler og skiveled; hængering med kors og 
midtdelt hængekugle med drejet knop. Nr. 3 
hang oprindelig i koret, men blev 1928 ved an-
skaffelsen af nr. 6 flyttet til sin nuværende pla-
cering i skibets 2. fag;259 nr. 4 og 5 hænger i 2. 
fag af hhv. nordre og søndre sideskib. 

6) (Fig. 185), 1928, udført af Knud Eibye, 
Odense, og skænket af vejer og måler, Jørgen 
Carl Lindeskov, ligeledes Odense. Den har otte 
s-svungne lysearme, hver med to lyseholdere, 
smykket med delfiner og søheste. Foroven pyn-
tearme med perledekoration, mens en række 
pyntespir, der udgår fra muslingeskalsformede 
holdere, er placeret midt på balusterskaftet. 
Øverst pæreformet kugle, omsluttet af bladbæ-
ger, nederst stor hængekugle, hvorunder knop 
som en pinjekogle. På hængekuglen graveret ind-
skrift med kursiv: »Pinsedag d. 27de Maj 1928 
skænkede kgl. Vejer og Maaler i Odense Jörgen 
Carl Lindeskov denne Krone til Sct. Hans Kirke 
Gud til Ære Kirken til Pryd«. Øverst graveret 
versalindskrift på de bånd, der holder de øverste 
pyntearme: »Udført af kunstsmed Knud Eibye 
Odense aaret 1928«. I koret. 

†Lysekrone, 1908, af jern, skænket af Thomas 

B. Thrige, der i en regning på forskelligt arbejde 
bad kirken om at modtage »den senere bestilte 
3-armede Lysekrone og Ampel som et lille Bi -
drag til Kirken«.28 Hang tidligere i sakristiet. 

Lysearme. 1-2) (Fig. 186), nyere, antagelig ud-
ført af Knud Eibye, Odense. Tredelte med 
svungne, delfindekorerede arme, der afsluttes 

Fig. 186. Lysearm nr. 1, nyere, antagelig udført af 
Knud Eibye, Odense (s. 1400). Henrik Wichmann 
fot. 1997. - Candelabrum no. 1, modem, probably made 
by Knud Eibye, Odense. 

1400 
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med hatteprydede mandshoveder. I tårnrum-
met. 3-14) Nyere, antagelig ligeledes udført af 
Knud Eibye, Odense. Tredelte med svungne 
delfindekorerede arme. Heraf er fire placeret i 
koret og otte i skibet. 15) Nyere, som de før-
nævnte antagelig udført af Knud Eibye, 
Odense. Enarmet, men i øvrigt udformet som 
nr. 3-14. 16) Nyere, énarmet, med buet holder. 
På korets østmur bag alteret. 

†Lysearme og -plader. 1) Før 1694, placeret på 
prædikestolen. Repareret 1731.98 2-6) Nævnt 
1705, ifølge en omtale 1715 placeret på 'pil-
lerne'.110 7-8) 1733 omtales to lyseskjolde, for-
gyldt med bogguld (dvs. bladguld).110 Antagelig 
identiske med to lysearme af drevet arbejde, 
omtalt 1739 i koret. 1746 flyttedes begge til pil-
len i nordre kapel.98 9) 1739 nævnes 'en liden 
lysearm', der 1745 angives at have siddet i 'kvin-
dekapellet' (dvs. nordre sideskib), men dette år 
noteres som stjålet.219 10-11) 1739 fandtes to ly-
seskjolde af jern under orglet. 12-13) 1746 le-
verede klejnsmed Stephan Madsen to lysearme 
til alteret.98 Ifølge en samlet fortegnelse fra 1908 
over lysearmene fandtes to eksemplarer ved 
syddøren, én ved norddøren, to ved indgangen 
under orglet, én bag alteret samt én ved prædi-
kestolen. Det er dog usikkert, hvorvidt disse er 
identiske med nogle af de ovf. beskrevne.28 

Væglamper. 1-2) 1908, af jern med beklædning 
af glas på tre sider og låge. Beregnet til stearin-
lys; sortmalede. På væggen under orglet.98 

*Kandelabre. 1-2) 1880, af messing. Firear-
mede, beregnet til gas. På vestpulpiturets balu-
strade.219 Nedtaget 1947.259 Nu på Møntergår-
den (inv.nr. 190/1949 a-b). 

†Kandelaber(?). Omtalen i kirkens kostbar-
hedsliste fra 1554 af »en stoer synderslaghen 
liussekærthe«372 kan muligvis henvise til en stor 
gulvstage eller kandelaber, svarende til de be-
varede, senmiddelalderlige eksempler fra dom-
kirkerne i Ribe (DK Ribe 500, dateret 1475-1500, 
1639 omtalt som 'den store messingkærte') og 
Viborg (fra 1494). Også i johanniterklosteret i 
Antvorskov fandtes 1589 en 'stor lysestage, som 
stod for højalteret', antagelig ligeledes en †kan-
delaber (DK Sorø 617). 

K I R K E S K I B E O G 
B E G R A V E L S E S T I L B E H Ø R 

Kirkeskibe. 1) (Fig. 187), 1877, »Emanuel«, ud-
ført af Hans Peter Hansen Reippurt, Stige, der 
skænkede det til kirken 1880. Tremastet fuldrig-
get korvet med 16 kanoner på hver side. Sort-
malet og bronzeret. På dækket en flaske med 
skibspapirer, hvori er anført: »Dette Skib er for-

Fig. 187-88. Kirkeskibe nr. 1-2. NE fot. 1992. 187. Kirkeskib nr. 1, »Emanuel«, 1877, bygget af Hans Peter 
Reippurt, Stige (s. 1401). 188. Kirkeskib nr. 2, »Dannebrog«, 1879, bygget af Lars Poulsen (s. 1402). - Ships nos. 
1-2. 187. Ship no. 1, "Emanuel", 1877, built by Hans Peter Reippurt, Stige. 188. Ship no. 2, "Dannebrog", built by Lars 
Christian Poulsen. 
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Fig. 189-90. Kirkeskibe nr. 3-4. NE fot. 1992. 189. Kirkeskib nr. 3, »Moses«, 1927, bygget af Lars Chr. Poulsen 
(s. 1402). 190. Kirkeskib nr. 4, »København«, bygget af snedker Jens Olsen, Søndersø (s. 1402). - Ships nos. 3-4. 
189. Ship no. 3, "Moses", 1927, built by Lars Chr. Poulsen. 190. Ship no. 4, "København", built by carpenter Jens 
Olsen, Søndersø. 

færdiget af Undertegnede i Aaret 1877 og For-
eret til St. Hans Kirke 1880. Hans Peter Hansen 
Reippurt født i Stige 1820. Gud være mei Søn-
der nodig for Jesus Skyld og hans Blod som 
rand for mine Sønder paa Kristus Træ Ammen i 
Jesus Naun«. »Reippurt 1880 60 Aar«. En nyere 
seddel indeholder en restaureringsrapport 1960 
af skibsfører Peder Frandsen. 1989 konserveret 
af Fritz Jørgensen, Langelands Museum.372 I 
søndre sideskibs 1. fag. 2) (Fig. 188), 1879, 
»Dannebrog«, udført og skænket 1880 af Lars 
Chr. Poulsen ligesom nr. 3.373 Tremastet orlogs-
fregat med 14 kanoner på hver side, udført efter 
et forbillede fra o. 1850. Sort- og hvidmalet 
samt bronzeret. På lastlugen en forsølvet plade 
med indgraveret kursiv: »Lars Poulsen 1880«. 
På messingskilt indvendig i stævnen med ind-
graveret kursiv: »Istandsat i 1955 af Phil Hansen 
og Emanuel Pedersen«. Konserveret 1989 af 
Fritz Jørgensen, Langelands Museum.372 I søn-
dre sideskibs 3. fag. 3) (Fig. 189) 1927, »Moses«, 
udført og skænket af Lars Chr. Poulsen i lighed 
med nr. 2.373 Tremastet fuldrigger. På styrbord 
side en forsølvet plade med kursiv: »Lars Chr 
Poulsen 1927«. I agterstavnen et rødt hjerte med 
et krydsende kors og anker og to dannebrogs-
flag, alt malet i guld, mens selve skibet er sort-
og hvidmalet. Istandsat 1959 af skibsfører Peder 
Frandsen (jfr. nr. 1), 1973 af Ove Andreasen, 
Fruens Bøge, efter en skade opstået under kir-
kens indvendige istandsættelse 1972 samt 1989 af 

Fritz Jørgensen, Langelands Museum.372 Op-
hængt i nordre sideskibs 3. fag. 4) (Fig. 190), 
»København«, 1934, bygget af snedker Jens Ol-
sen, Søndersø, efter forbillede i det berømte 
sejlskib, som blev bygget 1921 af Ø.K. i Skot-
land og december 1928 forsvandt i Sydatlanten 
på mystisk vis.374 Femmastet bark. Grøn- og 
blåmalet samt bronzeret.375 Ved istandsættelsen 
1987 på Langelands Museum konstateredes det, 
at skibet var fyldt med tobak, muligvis for at 
hindre ormeangreb. Opbevaret en del år i kir-
kens sakristi, men siden 1987 ophængt i nordre 
sideskibs 1. fag.376 

†Ligbårer. 1-3) 1694 omtales tre ligbårer.98 En 
af disse kan være identisk med en allerede 1554 
nævnt ligbåre.216 Én af bårerne omtaltes 1724 
som 'lille' i forbindelse med en reparation. 1730 
fik en (anden?) af bårerne en gennemgribende 
istandsættelse, herunder otte nye knægte (hånd-
tag) og ny stofbeklædning.110 Den lille båre er 
ikke nævnt efter 1811, hvorimod den sidst-
nævnte solgtes på auktion 1832 sammen med nr. 
4 og 'andre gamle materialer'.110 4) 1732 anskaf-
fedes en ny båre i stedet for én af de oven-
nævnte. Båren, der var udført af snedker Jens 
Sørensen, havde udskårne figurer af billedhug-
ger Frantz Schmidt. Daniel Getreuer malede den 
sort, mens figurer og sirater fik hvid staf-
fering, og klejnsmed Herman Hermandsen for-
synede den med beslag.219 

†Bårehimmel(er) eller baldakin(er)(?). 1745 op-
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lyses, at to 'begravelsesbuer' eller 'fiele buer' 
ikke findes mere, da de blev spolerede ved 'de 
nye begravelsers bygning' (jfr. †begravelser s. 
1497f.).219 Den ene er muligvis identisk med den 
'himmel', som udførtes i forbindelse med Fre-
derik Gieddes bisættelse 1717 (jfr. s. 1490). 

†Kisteklæder. 1554 nævnes seks 'gamle klæder' 
til ligbåren.216 

T Å R N U R E 

Tårnur, leveret 1968-69 af Jermin Larsen. Uret er 
et Herforth trekvartpendulur. 

*Tårnur (fig. 191), af smedejern, leveret 1642 
af 'velbyrdig Henrik Puttbusch (Putbus)', der 
kvitterede for et beløb på 100 rdl., 'for et sejer-
værk hans husbond Henning Valkendorff (Val-

kendorf) mig afkøbt haver til S. Hans kirke her i 
Odense'.377 

Rammeværket, 123x58, 108 cm højt (med 
fødder og pyntespir), er samlet med kiler, og 
står grønmalet. Uret har gangværk med hage-
gang samt kvartér- og timeslagværker med 
kvartérslagværket i midten. Hvert af værkerne 
har tre aksler liggende i hinandens forlængelse i 
fem lodrette taphulsstivere. De tre snorevalser 
er af træ og har vinkelret optræksgear med flyt-
telige aksler til svinget. Gangværket har gang-
hjul af bronze, mens hagen er af jern. Kvartér-
slagværkets slagskive sidder på blindfælgen, 
mens vindfangets to vinger (med hjerteformet 
gennembrydning) sidder inde i selve værket på 
vindfangsakslen; timeslagværket har udvendig 
slagskive, og vindfangets blade er formede som 

Fig. 191. *Tårnur, leveret 1642 af Henrik Putbus (s. 1403). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1999. 
- *Tower clock, delivered in 1642 by Henrik Putbus. 
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ansigter (fig. 192). Konventionel udløsning for 
begge slagværker. 

Oprindelig har der kun været én fælles tap-
hulsstiver mellem de tre værker, og den lodrette 
taphulsstiver mellem kvartérslagværket og 
gangværket viser fortsat spor efter gangværkets 
aksellejer samt spor, der indicerer senere fjernet 
ganghjulsbøjle og lejer for en lodret spindel. 
Ved en ombygning har man erstattet spindel-
gangen med hagegang og indsat to nye taphuls-
stivere til det fornyede gangværk. Pendulet blev 
herefter anbragt inde i værket mellem den op-
rindelige og den nye taphulsstiver. Værket er så-
vel i sine oprindelige detaljer som i måden, 
hvorpå det blev ombygget, beslægtet med dom-
kirkens tårnur, formentlig udført af sejermester 
Hans Madsen o. 1580 (s. 626). 

1694 købtes 11 favne reb til 'den store sejr', 
som to år senere kaldtes brøstfældig og derfor 

Fig. 192. Blad på vindfang til timeslagværk, udformet 
som ansigt. Detalje af *tårnur nr. 1, jfr. fig. 191. 
Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1999. 
- Fly wane in the shape of a face on the striking train. 
Detail of *tower clock no. 1, cf. fig. 191. 

blev repareret 1699 for 24 rdl. efter akkord, mu-
ligvis af Arent sejermager, der istandsatte det 
1704;110 samtidig fik Christen Egertsen betaling 
for tre jernlodder, og Christoffer snedker for-
bedrede 'fjællehuset' omkring sejerværket og 
lagde nyt loft over det.98 

1712 erhvervedes for 10 rdl. et sejerværk (til 
reservedele?), som herredsfoged Rasmus Hol-
mer havde efterladt ved sin død.110 

Ombygningen til hagegang er formentlig 
sket 1721, da uret repareredes for 50 rdl.98 Sam-
tidig hermed genbenyttedes nemlig noget tøm-
mer til »percondicolen (d.e. pendulet) i taarnet«. 
Formentlig er der tale om det endnu bevarede 
hus (fig. 320), til hvis låge Jørgen smed 1723 
gjorde to hængsler, mens Søren snedker to år 
senere gjorde en trappe op til »perpenDihlen«. 

Ved tårnets istandsættelse 1730 var uret gået i 
stå pga. nedfalden kalk og mursten, hvorfor det 
måtte istandsættes af urmager Jørgen Sibbern, 
der 1734 udførte en ny reparation.110 

1787 udførte klejnsmed Andeas Bræmer en 
større ændring, som bl.a. omfattede nyt op-
træksgear.378 1792 reparede han det igen, skilte 
det ad og tog det hen i sit værksted, der lå i 
bindingsværkshuset syd for kirkegården (jfr. s. 
1240).110 1794 indlagde man bjælkeloft over tårn-
rummets hvælv for at hindre, at lodderne, i til-
fælde af at snorene knækkede, slog hul i hvælvet 
og herved anrettede skade på orglet. 1804 gjorde 
klejnsmed Knud Rønnow et nyt pendul.98 

Op gennem 1800'erne nævner regnskaberne 
fortsat regelmæssige udgifter til vedligeholdelse 
af tårnuret, der 1858 underkastedes en hoved-
reparation ved urmager H. Th. Andersen, som 
herefter vedligeholdt det i en årrække.106 8. juni 
1900 meddelte urmager H. Hansen kirkeinspek-
tionen, at uret ikke havde gået i to år og trængte 
til hovedreparation. Bl.a. var tapper og huller så 
slidte, at der flere steder næsten kunne gå to tap-
per i ét hul, ligesom de fleste hjul trængte til 
reparation.379 1945 ansøgte man om et nyt ur og 
besluttede at skænke det gamle til Stiftsmuseet, 
nu Møntergården, Odense (inv.nr. 416-1947). 

†Urskiver. Forud for hovedrestaureringen 
1877-80 havde kirken kun én urskive på tårnets 
nordside, mens en tilsvarende manglede mod 
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syd (jfr. fig. 37-38). Denne ene mod nord havde 
stiv viser, romertal og bar årstallet »1701«. Års-
tallet refererede muligvis til urets hovedrepara-
tion to år tidligere, men i øvrigt oplyser regn-
skaberne alene, at man 31. jan. 1700 afregnede 
med Søren snedker for en liste på tårnets søndre 
'solskive'. Muligvis var den nordre skive ny, for 
1704 betalte man Claus Johansen for at male sol-
skiven,98 desuden for to tykke hager til at sætte i 
muren, hvor solskiven blev sat op.110 1730 blev 
tårnet repareret, og samtidig fik urskiven, hvis 
viserstang ikke fungerede på grund af ælde, en 
ny kobberviser 'med hånd og måne på enderne 
af viserstangen', leveret af kobbersmed Johan 
Conradt. Johan Daniel Getreuer stafferede den 
med ægte guld og farver, mens Gotfried Groe-
mann opsatte den ved hjælp af murvognen.110 

En indvendig viser nævnes 1776, da Andreas 
Bræmer gjorde en helt ny viserstang uden på 
viseren.98 

Det vides ikke, hvornår den søndre urskive 
forsvandt, men 1828, da den 'oppudsedes med 
farve' var der tilsyneladende kun en enkelt 
skive.110 

†Uve. 1) Middelalderligt, tidligst nævnt 1576, 
da Laurits Kempe færdiggjorde et sejerværk, 
som 'tilforn var aflægs og ubrugeligt udi mange 
år'. Reparationsmaterialerne omfattede ståltråd, 
hårdstål, blylod og blik til vindfanget.94 1636 si-
ges uret at være ganske brøstfældigt.380 2) O. 
1945, udført af Kjeldsen Nielsen, Løkken. Opsat 
i nordre siderum til våbenhuset og synkronise-
ret med elektrisk transmission til viserværket, 
hvis aksler leder direkte ud til kobberurskiverne 
fra 1878, opsat såvel mod nord som mod syd. 
Skiverne, der stod sortmalede med gyldne ro-
mertal på blå grund, leveredes af Chr. Knudsen 
og bemaledes af Aug. Behrends, der også fore-
stod den ægte forgyldning af minut- og timevi-

K L O K K E R 

Allerede før klosterkirkens gennemgribende 
ombygning i senmiddelalderen (s. 1281ff.) fand-
tes her to klokker (nr. 1, fra 1300'erne, og †nr. 1, 
fra 1454). Disse kan have siddet i klokkeophæng 

Fig. 193. Klokke nr. 1, 1300'ernes anden halvdel (s. 
1406). Henrik Wichmann fot. 1997. - Bell no. 1, second 
part of the 14th century. 

i kirkens øst- eller vestende. Ved opførelsen i 
1460'erne af det ottekantede messeklokkespir 
over korets østgavl og af vesttårnet fik begge 
klokker nye placeringer, ligesom antallet 1496 
suppleredes med yderligere to (nr. 2 og †nr. 2). 
Heraf havde den sidstnævnte plads, i hvert fald i 
1600'erne, i korets spir. Bircherod, Monumenta 
opregnede o. 1680 beholdningen af klokker, be-
tegnet som hhv. 'stormklokken' (†klokke nr. 1), 
'klumpen' (†klokke nr. 2), 'tolvklokken' (nr. 2) 
og 'syvklokken' (nr. 1). Ifølge takster vedr. 
klokkeringning ved begravelser kostede det 
1697 1 rdl. for ringning med alle klokkerne, 3 
mk. for tre klokker og 2 mk. for ringning med 
to.28 1734 fik klokkerne en gennemgribende 
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Fig. 194. Klokke nr. 2, 1496, støbt af Peter Hansen, 
Flensborg (s. 1406). Henrik Wichmann fot. 1997. -
Bell no. 2, 1496, cast by Peter Hansen, Flensborg. 

istandsættelse af klejnsmed Hans Hermandsen; 
ved samme lejlighed repareredes klokkesto-
len.110 1767 nyophængtes de to største klokker 
pga. »Slet Ringen og den Slaaes Kuns på Een 
Siide«; samtidig istandsattes klokkestolen for 
alle klokker.219 1792 omsmeltede klokkestøber 
H. C. Gamst den lille klokke og stormklokken 
til en ny klokke (nr. 3). Mindre reparationer 
fandt sted o. 1880 i forbindelse med kirkens ho-
vedrestaurering, herunder tilsyneladende en 
omhængning, der dog siden viste sig at være 
uhensigtsmæssig.110 Som det påpegedes 1911, 
var da kun én af kirkens tre klokker fuldt funk-
tionsdygtig; dels hang de to midterste klokker 
for tæt på hinanden, dels forhindrede den uhel-
dige placering i forhold til gavllugerne, at disse 
kunne åbnes helt, således at klokkeklangen ikke 
i fuldt omfang nåede ud til de omkringliggende 

gader. Endelig var den største klokke for be-
sværlig at ringe med. 1914 omhængtes samtlige 
klokker, og klokkestolen ombyggedes.270 1934 
udførte Aug. Nielsen, Rorslev, en ny trefags 
klokkestol af fyr med dobbelte sæt skråstivere. 
1981 installeredes elektrisk ringning. 

1) (Fig. 193), 1300'ernes anden halvdel, tvm. 
64,2 cm. Om halsen er en indskriftløs, listeind-
rammet frise med tre vanskeligt tydbare relief-
fer, de to heraf medaljonformede, det tredje ure-
gelmæssigt femkantet, muligvis aftryk af et pil— 
grimsmærke.381 Det sidstnævnte relief af form 
som en uregelmæssig femkant, 4,1x3,5 cm, vi-
ser antagelig den tronende, kronesmykkede 
Maria med barnet (fig. 321a). Af de øvrige fore-
stiller det ene, der er 3,8 cm i diameter, muligvis 
Kongernes Tilbedelse (fig. 321b),382 mens det 
andet med diameteren 3,5 cm, måske gengiver 
Den vantro Thomas (fig. 321c).383 På slagringen 
tre lister. Seks meget slidte hanke med silde-
bensmønster. Klokken må være identisk med 
den indskriftløse klokke, betegnet 'syvklok-
ken'.384 Ophængt i slyngebom. 

2) (Fig. 194), 1496, støbt af Peter Hansen, 
Flensborg.385 Tvm. 98 cm. Om halsen tolinjet, 
listeindrammet indskrift med reliefminuskler; 
rosetter som skilletegn og cirkler ved linjeafslut-
ning: »Gloria in exselsis386 deo et in terra pax 
hominibvs bone volvntatis lavdamvs te benedi-
cimvs te adoramv387s te glorificamvs te gracias 
a(gimus tibi)/ Anno milleno qvingenteno 
dempto qvarto me fieri fecit her hans brvn 
fvndente petro in lavdem dei et sancti michaelis 
archangeli« (Ære være Gud i det høje og på jor -
den fred til mennesker med hans velbehag. Vi 
priser dig, vi velsigner dig, vi tilbeder dig, vi 
lovpriser dig, vi takker dig/ I året femtenhun-
drede minus fire (dvs. 1496) lod hr. Hans Brun 
mig gøre, idet Peter støbte mig til Guds og den 
hellige ærkeengel Mikaels pris).388 På slagringen 
tre lister. Tovsnoet krone med seks tovsnoede 
hanke. I Bircherod, Monumenta (nr. 3) og præ-
steindberetningerne fra 1755 benævnt 'tolvklok-
ken'.389 Ophængt i vuggebom, mærket Aug. 
Nielsen, Rorslev. 

3) (Fig. 195), 1792, omstøbt af H. C. Gamst, 
København, af to middelalderlige klokker 
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(†klokke nr. 1-2). Tvm. 114 cm. Om halsen ind-
skrift med reliefversaler mellem akantuslister; 
som skilletegn cirkler, trekanter og prikker: 
»Støbt i Aaret 1792 af H C Gamst i Kiøben-
havn«. Stærkt indadsvajet legeme og svær slag-
ring med akantus- og liljefrise. 

Da beslutningen om omstøbningen blev truf-
fet 1792, kontaktedes klokkestøber Gamst, der 
året forinden havde udført klokken i Rønnede 
(Åsum hrd.). Udgifterne blev større end oprin-
delig forudset, bl.a. fordi støberen forlangte en 
godtgørelse på 10% af metallet for omsmeltnin-
gen.390 Til tømrerarbejdet argumenterede sog-
nepræsten Henrik Michael Achen for, at man 
anvendte en lokalhåndværker, nemlig tømrer-
mester Weinbrenners enke, »som boer her i 
Sognet og svarer til Kirken, hvad hun bør«, i 
stedet for den foreslåede tømrermester Fineck, 
der boede uden for sognet. For at dække de sam-
lede omkostninger på 309 rdl. 4 mk. og 8 sk., 
anvendtes bl.a. midler fra Thor Hansens og 
Margareta von Bergens legat som nævnt i et 
udateret notat (o. 1834).28 Til trods for at Gamst 
personligt medvirkede til at 'dirigere' klokken 
på plads og forsikrede om dennes kvalitet, op-
stod snart efter problemer med ringningen (jfr. 
ovf., s. 1405f.). Fejlen blev afhjulpet ved en 
nyophængning 1793.391 1878 faldt klokken dog 
ned, da træværket i klokkestolen var råddent.110 

1981 forsynet med ringemaskine. Ophængt i vug-
gebom, mærket Aug. Nielsen, Rorslev. 

†Klokker. 1) 1454. Med minuskelindskrift, til 
dels i heksameter, gengivet i Bircherod, Monu-
menta (nr. 1): »Alpha et o(mega) deus et homo 
rex gl(ori)e kr(ist)e veni cum pace. Est hec mil-
leno d(omi)ni conflata sub anno qvadringenteno 
qvinqvagenoq(ve) tetrardo«392 (Alfa og omega, 
Gud og menneske, ærens konge, Kristus, kom 
med fred. Denne (klokke) er støbt i det Herrens 
år 1454).393 Betegnet 'stormklokken'394 og 1792 
omtalt som den 'største store klokke' af de to, 
der samme år blev omsmeltet til klokke nr. 3. 2) 
1496. Med minuskelindskrift, gengivet i Birche-
rod, Monumenta (nr. 2): »Alpha et o(mega) deus 
et homo rex glorie kr(ist)e veni cum pace et mi-
serere nobis anno dom(in)i m cd xcvi« (Alfa og 
omega, Gud og menneske, ærens konge, Kri-

Fig. 195. Klokke nr. 3, 1792, støbt af H. C. Gamst, 
København, med anvendelse af to middelalderlige 
klokker (†klokker nr. 1-2, s. 1407). Henrik Wich-
mann fot. 1997. - Bell no. 3, 1792, cast by H. C. 
Gamst, Copenhagen, using metal from two medieval bells 
(†bells nos. 1-2). 

stus, kom med fred og forbarm dig over os. Det 
Herrens år 1496). Ifølge Bircherod betegnet 
'klumpen'; 1755 nævnt som 'den lille klokke'.395 

Ophængt i korets klokkespir. Efter dettes ned-
rivning 1706 (s. 1321) flyttet til tårnet. På trods 
af en reparation 1767 (jfr. s. 1406) konstaterede 
værgen 1768, at klokken havde taget skade ved 
ringning i forbindelse med Frederik V's død og 
var 'sprukken og fast ubrugelig'.98 Omsmeltet 
1792 sammen med †klokke nr. 1 ved støbningen 
af nr. 3. 
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GRAVMINDER 
N O T E R s. 1527 

Oversigt. I det følgende beskrives hovedtræk af kir-
kens status som begravelsesplads i middelalderen og 
nyere tid. Forinden skal kilderne hertil kort opregnes. 

Kilder. Blandt de s. 1343 nævnte utrykte og trykte 
kilder er den uerstattelige hovedkilde i lighed med 
situationen for domkirken og Vor Frue kirke (jfr. s. 
633 (note 4), 699 og 1138) brødrene Jens og Jacob 
Bircherods samvittighedsfulde registrant fra o. 1680 
med senere supplementer (Bircherod, Monumenta; 
Bircherod, Monumenta (2)). Herpå bygger kendska-
bet til det daværende antal og den omtrentlige pla-
cering af kirkens gravminder, før en række istandsæt-
telser i 1700'erne og 1800'erne omkalfatrede og redu-
cerede beholdningen. Af de hos Bircherod beskrevne 
66 (68) numre (seks (otte) epitafier og en gravfane 
samt 59 gravsten) er bevaret fire epitafier (nr. 2, 3, 5, 
7) og 38 gravsten, heraf 10 dog kun i fragment og 
1981 nedlagt under kirkegulvet efter en registrering. 
En sammenligning med to summariske fortegnelser 
fra begyndelsen af 1600'erne, Jørgen Kaas Emmik-
sens (1606) og en anonym beskrivelse af adelige be-
gravelser i kirken396, viser, at enkelte mindetavler og 
sten allerede savnedes på Bircherods tid. På den an-
den side røber en parallellisering med et fragmen-
tarisk bevaret supplement til Bircherod fra o. 1710, 
tidligere i Ribeantikvaren David Grønlunds samling 
(Grønlund)397, at et mindre antal sten slet ikke er regi-
streret af brødrene Bircherod, hvad enten det skyl-
des, at disse gravsten på daværende tidspunkt har væ-
ret placeret på kirkegården eller snarere, at de på 
grund af deres ringhed (gravfliser med summarisk 
indskrift) er blevet sprunget over. Principperne for 
Bircherods gravminderegistrering svarer i hovedtræk 
til systemet, kendt fra domkirken (jfr. s. 699) og Vor 
Frue (s. 1138), dvs. at epitafier (nr. I-VII) er registreret 
før gravsten (nr. VIII-LXVI); endvidere at monumen-
terne er anført ud fra en placering i hhv. koret, kors-
skæringen (midtskibets 1. fag), søndre sideskib, 
midtskibets 2.-3. fag, nordre sideskib samt midtski-
bets vestlige del (4. fag) og muligvis tårnrummet. 
Systemet lader sig i en række tilfælde kontrollere ved 
en sammenligning med optegnelser hos Resen, Fyn 
(o. 1685), Grønlund (o. 1710), Præsteindb. (1755),167 af-
tegninger og notater i NM af Søren Abildgaard o. 
1760 (Abildgaard), Præsteindb. (1809), ligeledes i 
NM3 9 8 og registreringen 1811 i Vedel Simonsens 

Fig. 196. Nordre sideskib, set mod øst, med epitafier 
og gravsten, placeret på nord- og østmuren. Henrik 
Wichmann fot. 1999. - The north side-aisle, looking 
east, with wall monuments and tombstones. 

håndskrevne Samlinger til Odense Byes Historie (her 
Vedel Simonsen, Samlinger (jfr. s. 633f. note 7 og 
9)).399 Endelig ved en jævnføring med arkitekterne 
L. A. Winstrups og Carl Lendorfs plan (fig. 36, 207) 
og fortegnelse over kirkens gravminder 1877 (her 
Winstrup /Lendorf).400 Markante uoverensstemmelser 
mellem disse kilder røber indirekte monumenternes 
flytning (eller kassation) i forbindelse med kirkens 
forskellige istandsættelser, i nyere tid, jfr. ndf. Regi-
streringen hos Winstrup/Lendorf omfatter otte epita-
fier (heraf en ligsten), placeret på kirkens vægge, 52 
ligsten og tre kirkegårdsmonumenter. Af dette mate-
riale er samtlige epitafier og kirkegårdsmonumenter 
bevaret, 20 (21) sten genopsattes efter kirkens hoved-
restaurering, mens de øvrige placeredes under kir-
kens gulv. 1981 registrerede Hanne Dahlerup Koch 
(her Dahlerup Koch)401 i alt 47 gravsten, til dels frag-
menter, fundet under bræddegulvet ved midtskibets 
nordøstre pille. Af denne samling opsattes 23 sten i 
kirken. I det nyfundne materiale savnedes dog tre 
sten, registreret hos Winstrup/Lendorf (nr. 7, 19, 43), 
mens 16 andre, til dels kendt fra Bircherod, Monu-
menta er blevet føjet til. De øvrige - herunder én, 
muligvis to middelalderlige sten - placeredes på ny 
under gulvet. 

Kirken som begravelsesplads i middelalderen. Fra 
1200'erne, da kirken endnu havde sognekirkestatus, 
stammer formentlig en romansk gravsten, indsat i 
kirkens gavl (beskrevet s. 1291) samt en grav, fundet i 
den nuværende kirkes nordre korsarm, men oprinde-
lig antagelig placeret på kirkegården. 

Som kirke for johanniternes klostersamfund, an-
tagelig siden slutningen af 1200'erne, kunne man 
have forventet begravelser af ordenens medlemmer 
eller i det mindste af klosterets priorer.402 Der vides 
imidlertid intet konkret herom.403 Kendt er alene en 
gravsten for prior Amundus (antagelig †efter 1464, 
(†)gravsten nr. 1) fra benediktinernonneklosteret i 
Dalum, der måske i kraft af sit medbroderskab ved 
Odenses Elende gilde valgte at hvile i stiftsbyen 
fremfor blandt sine fæller i Dalum. 

Ganske anderledes forholder det sig med repræsen-
tanter for den fynske adel, der - anført af lensmæn-
dene fra Næsbyhoved - navnlig i 1400'erne og 
1500'ernes første årtier tillige med enkelte borgere 
udviste stor opmærksomhed over for kirken i form af 
donationer til gengæld for begravelser og sjælemes-
ser. Ved siden af et antal altre, vikarier og kapeller, 
glas- og kalkmalerier, en altertavle og et antal sto-
lestader (s. 1337f., 1358, 1381) er ikke mindre end 18 
ligsten (nr. 1-12, †gravsten nr. 1-6) de konkrete vid-
nesbyrd om klosterkirkens begunstigede status i sen-
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Fig. 197. Gravsten nr. 1, o. 1441, over Gert Hartvig-
sen Bryske (†1441) og hustru, Elsebe Henningsdatter 
Kabel (†1462) (s. 1431). Tegning af Søren Abildgaard 
1760. - Tombstone no. 1, c. 1441, for Gert Hartvigsen 
Bryske (†1441) and his wife, Elsebe Henningsdatter Kabel 
(†1462). 

middelalderen. Fr. Beckett fastslog derfor med rette 
(1926), at »Johanniternes Klosterkirke i Odense, St. 
Hans, er et sandt Gravstenenes Eldorado«, og han 
karakteriserede rammende en række af de bevarede 
sten som »de ypperste Prøver her i Danmark paa Sen-
gotikens Barok (.. .)«.404 

Andre frugter af de milde gaver var som nævnt 
tilsagn om årtider og evige messetjenester af forskel-
lig art til gavn for stifterne, deres familie og i et enkelt 
tilfælde (1433) også for dronning Margrete.405 Et sær-
ligt værdifuldt indblik i senmiddelalderens fromheds-
liv og begravelseskultur er således de udførlige an-
visninger, som fru Elsebe, Gert Bryskes enke, 1462 
gav for vigilier, messer, processioner, årtider m.m. , 
celebreret i forbindelse med hendes egen bortgang 
(jfr. fig. 197 ).406 Andre vidnesbyrd om stifterens gav-

mildhed mod kirken, men så sandelig også om ved-
kommendes stands- og slægtsbevidsthed, var dona-
tioner af våben, harnisk og hest til begravelseskirken, 
således som det er omtalt i Mogens Billes testamente 
1537.407 Disse rekvisitter, der anvendtes i forbindelse 
med begravelsesprocessionen (således ved bisættelsen 
1504 i klosterkirken af dronning Christines myrdede 
lensmand på Næsbyhoved, Otto Porsfeldt)408 op-
hængtes siden for løsørets vedkommende i kirken. 
Dette gælder bl.a. for et skjold for Knud Gøye i Gyl-
denstjernes kapel (s. 1502). Om den mulige pragtud-
foldelse - ikke mindst ved de adelige begravelser -
fortæller endelig det betydelige antal (seks i alt) klæ-
der til ligbåren, som kirkens kostbarhedsliste opreg-
ner 1554 (s. 1343). 

Blandt de fremtrædende adelsfamilier, der særligt 
udvalgte deres lejersted i det fynske johanniterklo-
ster, skal fremhæves slægterne Bille, Bjørn, Bryske, 
Daa, Frille, Gyldenstjerne, Kabel, Lykke, Rosen-
krantz, Rønnow, Podebusk og Skinkel. Flere af disse 
var indbyrdes forbundne gennem slægtskabsbånd, 
således at kirken som fremhævet i forbindelse med 
Bernike Skinkel og hans efterkommere næsten kan 
betegnes som et 'slægtsmausolæum'.409 Bortset fra 
Johannes Grott (Grote) og Eggert Frille, der begge 
antagelig hvilede i koret (jfr. †gravsten nr. 1 og 4), 
fandtes et flertal af de senmiddelalderlige adelsbegra-
velser vest herfor, dels i de privatkapeller, der i løbet 
af 1400'erne føjedes til nordre og søndre sideskib, dels 
i midtergangens østlige og vestlige fag (Eiler Bryske 
og Predbjørn Podebusk med deres familie). 

Begravelser efter reformationen. Bortfaldet af de be-
tydelige indtægtskilder fra sjælegaver satte sig efter 
reformationen markante spor i kirkens økonomi og 
dermed også i dennes status som gravkirke. Væsent-
lige elementer i den forbindelse var endvidere klo-
sterets og dermed kirkens ændrede administrative 
forhold ved overdragelsen til den kongelige lens-
mand. Endnu i de første årtier efter 1541, da lensman-
den opslog sin residens i klosteret, noteres dog for-
nemme begravelser i kirken, tilmed på ærespladsen i 
koret umiddelbart foran alteret. Her kom Odense-
gårds første lensmand, Joachim Hardenberg, der døde 
i tjenesten 1542, til at hvile, og ved hans højre side 
nedsattes lensmand Otto Ruds søn, Mogens, som var 
død i klosteret 5. juli 1559 (jfr. fig. 198-99). Få måne-
der forinden, februar 1559, dannede kirken kortvarigt 
ramme om en midlertidig placering af kisten med den 
netop afdøde monark, Christian III før den officielle 
bisættelse i domkirken (s. 701).410 

Koret bevarede også i de næstfølgende århundreder 
sin betydning som udvalgt begravelsesplads for en-
kelte lensmænd (siden 1660 for stiftamtmænd), der 
var afgået ved døden i deres tjenestetid, eller for deres 
slægtninge. Således var bag alteret indrettet en muret 
begravelse, der 1717 betegnedes 'stiftsbefalingsmæn-
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denes begravelse', og her henstod kisterne for stift-
amtmand Henrik Lindenov (†1673) og hustruen Be-
ate Ulfeldt (†1676) samt for Joachim Pritzbuers søn, 
Christian Wilhelm (†1708). Udskilt fra denne indret-
tedes 1716-20 i korets nordøsthjørne en særlig begra-
velse for stiftamtmand Frederik Giedde og familie, 
mens et monumentalt epitafium 1726 opsattes på ko-
rets nordmur. For andre repræsentanter fra denne 
kreds begrænsede man sig til at højtideligholde bi-
sættelsen i kirken, hvorefter kisten overførtes til det 
blivende lejersted i en anden kirke. Det gælder således 
for Henning Valkendorfs datter, Karen (†1638), der 
antagelig førtes til familiekapellet i domkirken (s. 
836), for Mogens Høeg (†1661, ført til Sorø (DK Sorø 

101f.)411, for Helmuth Otto von Winterfeldt og den-
nes hustru, Helene Juliane von Ulfsparre (†hhv. 1694 
og 1684, den første og antagelig også sidstnævnte 
overført til Mecklenborg)412 og for Didrik Schult 
(†1705, om aftenen 7. jan. »med anseelig proces bort-
ført og til Foborg (Fåborg), hvor hand hafde sin Be-
gravelse-Sted, henført«);413 endelig for Christian Se-
hested (†1740, overført til Otterup), for hvem flere 
bygninger på sørgetogets rute var illumineret og 
pyntet med allegorier og deviser (bl.a. »Da Sehestedt 
er bortrøved / Er billig Fyen bedrøvet«).414 I forbin-
delse med de adelige bisættelser rejstes i enkelte til-
fælde bårehimle eller lighuse over den afdødes kiste 
(jfr. s. 1402f., 1490 ), en praksis, som også er bevidnet 
fra domkirken (s. 626, 703ff.). 

Intet har dog kunnet overgå ceremoniellet og ud-
smykningerne i kirken ved Frederik IV's bisættelse 
(jfr. fig. 80, 201). Kongen var afgået ved døden på 
Odense slot 12. okt. 1730. Blandt dødsårsagerne næv-
nedes vattersot, og af den væske, der tappedes af li-
get, blev to kobberflasker nedsat i koret mellem be-
gravelsen bag alteret (jfr. s. 1492) og sognepræstens 
skriftestol.415 I modstrid med det siden Christian IV's 
død (1648) hævdvundne mønster fandt den kongelige 
bisættelse ikke sted i slotskirken i København (jfr. 
DK KbhBy V, 10), men foregik i den lokale 'slots-

Fig. 199. Oversigtsplan over den omtrentlige place-
ring af gravsten i koret før 1855. Efter Vedel Simon-
sen, Samlinger. De angivne numre refererer til føl-
gende gravsten: nr. 1 (Jacob Hardenberg, s. 1446), nr. 
2 (Mogens Rud, s. 1448), nr. 3 ('en udslidt sten', mu-
ligvis Johannes Grote, s. 1480), nr. 4 (Jacob Henrik-
sen, s. 1450), nr. 5 (Rasmus snedker, s. 1453), nr. 6 
(Hans Nielsen, s. 1476), nr. 7 (Catharina og Rebecca, 
døtre af Henrik Mikkelsen Tisdorph, s. 1477), nr. 8 
(Hans Jensen, s. 1464), nr. 9 (Friderich Carl von Riep-
pur, s. 1480), nr. 10 (Peder Lauritsen, s. 1448), nr. 11 
(Hans Rasmussen, s. 1462). Tegning af MN 1999. -
Survey plan of the approximate placement of tombstones in 
the choir. 

Fig. 198. Gravsten nr. 13 over Mogens Rud (s. 1448). 
Pennetegning af August Behrends. - Tombstone no. 13 
of Mogens Rud. 

kirke', hvor hele kirkerummet smykkedes som et ve-
ritabelt mausolæum for at give plads for generalma-
j o r Michael Christoph von Schnitters og professor 
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Joachim Frederik Ramus' sindrige sørgedekorationer. 
I t idsrummet 2.-12. dec. 1730 var de ordinære sto-
lestader fjernet, mens en midlertidig prædikestol var 
opsat mellem midtskibets 2. og 3. fag, og et 'tumpel-
tur', dvs. et pulpitur eller en tilskuertribune med til-
hørende bænke tømredes sammen 'til at sidde på for 
at se ligprocessionen'.416 Selve kirkerummets vægge 
og hvælv var sortmalede eller dækket af sort klæde, 
jfr. også s. 1346. I den bevægede tid var gudstjene-
sterne midlertidigt henlagt til †Gråbrødre kirke. 

Ser man bort fra disse spredte højdepunkter, af-
spejler de kendte gravminder eller begravelser fra 
15-, 16- og 1700'erne håndgribeligt, at kirkens be-
tydning som foretrukken gravkirke for adelen og den 
fremtrædende del af borgerskabet var stærkt på retur. 
Allerede mht. begravelser i 1500'ernes anden del var 
antallet markant dalet, således at der for flere år - så 
vidt det lader sig udlede af de bevarede kilder - slet 
intet var registreret. Derfor kunne århundredet med 
biskop Engelstofts ord »ende med en Guldsmed og 
(en) Bartskjærs Hustru« med en henvisning til Hen-
rik Gribens og Magdalene Hans Pedersen bartskæ-
rers' sten (gravsten nr. 20 og 22).417 Savnet af sy-
stematisk førte begravelsesregnskaber før slutningen 
af 1600'erne er imidlertid baggrunden for, at der 
næppe kan tegnes et dækkende billede af situationen 
før dette tidspunkt.418 Alligevel kan visse hovedtræk 
af kirkens sociale topografi før 1700 skitseres på 

grundlag af de kendte gravminder. Kirkens egne em-
bedsmænd, dvs. præst, kapellan og kirkeværge ind-
tog fra 1500'ernes slutning de eftertragtede pladser i 
koret og de to korsarme (†epitafium nr. 4, gravsten 
nr. 14, 15, 32 og 34, (†)gravsten nr. 11 og 13). I søndre 
korsarm var endvidere før 1718 indrettet murede be-
gravelser for sognepræsterne og kapellanerne (†be-
gravelser nr. 1-2). Dog lod kapellan Michael Marcus-
sen Reimer o. 1693 indrette en særlig begravelse for 
sig og sin familie i nordre sideskibs 3. fag (†begra-
velse nr. 3). Hvorvidt der var praksis for begravelser 
for organist og klokker nær orglet og kirkens tårn, 
således som det ses ved domkirken (s. 913) og Vor 
Frue (1178f.), lader sig dog ikke fastslå før 1700 (jfr. 
dog gravsten nr. 41 og 43 for organist Aage Falck og 
klokker Niels Kanneworf). Enkelte borgere med til-
knytning til byens rådsaristokrati, til de mest formu-
ende kredse eller til embedsstanden lader sig også på-
vise (rådmand Morten Nielsen (†gravsten nr. 12); 
Brun Rensing, g.m. storkøbmanden Oluf Bagers 
datter, Anne (gravsten nr. 21); Frederik Mule, hustru 
og datter (førstnævnte søn af rådmand Hans Mule, 
gravsten nr. 26 og 28); ridefogederne Anders Hansen 
og Karl Johan Hansen (gravsten nr. 30 og †gravsten 
nr. 23). Ellers domineres billedet af mere anonyme 
borgere, heriblandt adskillige håndværkere (guld-
smedene Laurids Krog og den førnævnte Henrik Gri-
ben (gravsten nr. 16 og 20); bartskærer Hans Pedersen 

Fig. 200. Oversigtsplan over placeringen af epitafier (a-h), kirkegårdsmonumenter (i-l) samt gravsten og -fliser 
(1-52) før hovedrestaureringen 1877-80. Tegning af MN 1999 efter Winstrup/Lendorf (fig. 36). - Survey plan of the 
placement of wall monuments (a-h), churchyard monuments (i-l), tombstones and slabs (1-52) prior to the main restoration 
1877-80. 
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Fig. 201. Frederik IV's castrum doloris i S. Hans kirke 1730 (s. 1411). Gouache af Michael Christoph von 
Schnitter 20. juni 1731. Rosenborg. - Frederik IV's castrum doloris in St. Hans 1730. Gouache by Michael Christoph 
von Schnitter. 

(gravsten nr. 22); murermestrene Peder Jensen og 
»RMS« (gravsten nr. 33, †gravsten nr. 18); sadelma-
ger Christoffer Kæfert (gravsten nr. 37); knapmager 
Søren Hansen (gravsten nr. 39); barber Rasmus Pei-
tersen ((†)gravsten nr. 6). Den grasserende pest 1602 
er sikkert baggrunden for den omfattende høst blandt 
byens borgerskab dette år, som det konkret kan af-
læses af epitafium nr. 1, gravsten nr. 17, 20, 24-26 og 
†gravsten nr. 13-15. En isoleret tildragelse før 1700 
var tilsyneladende begravelsen af en officer, afgået 
ved døden under krigen 1657 (jfr. †gravfane). 

Behovet for at ordne kirkens økonomiske forhold 
føltes i anden del af 1600'erne så presserende, at en 
særlig kommission, omfattende krigskommissær 
Erik Sehested og baron Rudolf Abraham von Putbus 
til Kørup, 1669 fik til opgave at udfærdige en for-
tegnelse over kirkens indtægter, herunder også de 
visse indkomster fra begravelser.419 I et forslag, ud-
arbejdet af Stiftsøvrigheden med assistance af stifts-
skriver Rasmus Andersen, om ordning af kirkens 
indtægter 10. jan. 1672 (kgl. stadfæstelse 10. sept. s.å.) 
fastlagdes begravelsestaksterne som følger: for koret 
var prisen for en muret begravelse til to lig 16 rdl., for 

en tilsvarende, dog uden mur, 10 rdl.; for en barnebe-
gravelse 2 rdl., mens åbningen af en begravelse ko-
stede 4 rdl. De tilsvarende priser for skibet var hhv. 
12 rdl., 8 rdl., 2 rdl. og 4 rdl. For taksterne på kirke-
gården gjaldt følgende: på de bedste pladser 8 mk. for 
en kiste, på de næstbedste 4 mk., for et næsten vok-
sent barn 3 mk. og for et spædbarn 2 mk. De fattige 
havde som vanligt fri jord.4 2 0 

Kirkens miserable tilstand før hovedistandsættel-
sen 1695ff. (jfr. s. 1321) gjaldt også for gravminderne, 
»I Hvor Vel Mange gamble adelig Mendts Lig der 
ligger Begrafuen.«168 Et tilbagevendende problem var 
fugten såvel inde i kirken som på kirkegården, hvor 
»Vandet opstod udi gravene naar liig skulle nedsettis« 
- en sag, man dog 1695 søgte at afhjælpe ved at lade 
32 soldater opkaste og rense den gamle bæk (»Byens 
Bæk«) og vandløbet, som flød forbi kirken og langs 
kirkegården.98 Den store istandsættelse kan dog have 
været medvirkende årsag til, at Odenseantikvaren, 
biskop Jens Bircherod ved et besøg i S. Hans og Grå-
brødre kirker umiddelbart før sin død 1708 med be-
klagelse måtte konstatere, hvor meget der var blevet 
forstyrret siden hans og broderen, Jacob Bircherods 

Danmarks Kirker, Odense 90 
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omhyggelige registreringer af monumenterne godt 
25 år tidligere. Således fandt han »adskillige gamle 
Liigstene, hvilke jeg der i forrige Tider havde set, 
enten slet borttagne, eller og deres inscriptiones veteres 
(gamle indskrifter) udslebne og ny Skrift paa dem 
igien udhuggen. Vanartige maa dog de Gemytter 
være, som ikke ere pro majorum memoria conservanda 
(for bevaringen af forfædrenes minde) mere omhyg-
gelige. Vel er det derfor, at jeg for lang Tid har in 
schediasmatis et apographis meis (i mine udkast og hånd-
skrifter) conserveret adskillige Monumenter der paa 
Stedet, som ingen nu ellers vidste af at sige«.421 Også 
broderen, Thomas Bircherod, gjorde tilsvarende 
iagttagelser mht. sin tids pietetsløse behandling af 
'pragtfulde mindesmærker over fortidige personer -
monumenter, som absolut havde fortjent en længere 
levetid' (jfr. også s. 1438). 

På trods af kirkens slette økonomi, der yderligere 
forværredes af, at mange »icke betaler saa meget for 
begrafvelser som allerhöyst bem(eldte) kongl. anord-
ning om formelder (...)« (1717), synes man først 1744 
at have taget initiativ til en generel forhøjelse, moti-
veret af en tilvækst på to nye murede begravelser (s. 
1498).98 1700'erne indvarsler også på anden vis en ny 
æra. 1722 fik kirken officiel status som garnisonskirke 
(jfr. s. 1223), hvilket medførte, at begravelser for ud-
valgte befalingsmænd og andet personale, tilknyttet 
Garnisonen, placeredes her.422 Et stort antal begrave-
des i koret, mens andre fik plads i den ene af de to 
nyoprettede, murede begravelser i nordre korsarm, 
der ligefrem betegnedes som 'kirkens officersbegra-
velse' (s. 1493, 1498). En række ryttersabler (palla-
sker) og sporer, ophængt i koret, mindede om det 
nye islæt i sognemenigheden (s. 1502), hvorimod 
egentlige gravmonumenter for denne gruppe ikke sy-
nes opsat. Derimod blev kirken i flere henseender 
prydet af såvel inventar som iøjnefaldende gravmin-
der, bekostet af fremtrædende borgere og embeds-
mænd, således af borgmester Jacob Christensen Møl-
ler (epitafium nr. 5, †begravelse nr. 6 i søndre side-
skibs 2 . -3 . fag), købmand Hieronimus Christiansen 
(epitafium nr. 7, †begravelse nr. 2 i nordre korsarm), 
købmand og kirkeværge Rasmus Østrup (kirke-
gårdsmonument nr. 3) samt overformynderne Niels 
Hansen Faber (epitafium nr. 4, (†)gravsten nr. 20 og 
begravelse nr. 1 i søndre sideskibs 2.-3. fag) og Daniel 
Bastiansen von Bergen ((†)gravsten nr. 21 og †be-
gravelse nr. 4 i søndre korsarm). Til sikringen af 
sidstnævntes gravsted skænkede den efterlevende 
datter, Margareta von Bergen, gift med borgmester 
Thor Hansen, en særlig legatsum (jfr. også lysekrone 
nr. 1, s. 1398). 

En usædvanlig bisættelse, der dog ikke afsatte sig 
synlige spor i form af gravminder, fandt sted 3. dec. 
1814, da Frederik VI's svoger, prins Christian af Hes-
sen-Kassel, blev indsat i et af kirkens nordre kapeller, 

antagelig i nordre sideskibs 3. fag (s. 1501). Prinsen, 
der 1809 var blevet kommanderende general på Fyn, 
døde på Odense Slot efter forinden at have nedlagt 
embedet på grund af sindssyge. Efter udtrykkeligt 
ønske fra prinsens far, landgreve Carl af Hessen-Kas-
sel, fik kisten sin foreløbige plads her, idet Stiftsøv-
righeden forinden havde henstillet til kirken at rydde 
rummet for ældre kister. Da indsættelsen principielt 
stred mod forbudet af 1805 mod begravelser i kir-
kerummet, sørgede man desuden for at lade døren 
ind til kirken »forordningsmæssigt tilmure, thi da der 
er Gevælt (dvs. hvælving) over Begravelsen, kand 
ingen Liiglugt indtrænge i Kirken«. Arrangementet 
var dog langtfra ideelt. Dels havde man fra hoffets 
side forsømt at betale den siden Christian V's tid 
stadfæstede sum for ligets indsætning, dels tegnede 
den midlertidige indretning til at få en mere perma-
nent karakter, idet 'der mod forventning ingen bort-
førelse skete til nogen familiebegravelse'. På foran-
ledning af guvernøren, prins Christian Frederik 
(Christian VIII), blev kisten 1823 overført til den 
hvælvede gennemgang mellem kirken og slottet, der 
i samme forbindelse blev tilmuret i den ene side (jfr. 
s. 1317). Her blev kisten årligt forevist guvernøren, 
ligesom den yderligere 1838 blev taget i øjesyn af 
kongen.423 Det skulle dog vare flere år, før der fand-
tes en permanent løsning på sagen. Velmenende for-
slag om at overflytte kisten til det Vittinghofske kapel 
ved domkirken (s. 830ff.) og i øvrigt kompensere 
kirken for de økonomiske udgifter ved en donation 
til 'en prydelse af maler- eller billedhuggerarbejde' 
forblev imidlertid på forhandlingsstadiet.424 Efter en 
kortvarig placering i Gieddes kapel fra 1860 førtes 
kisten med prinsens støv 1862 omsider ud på sin sid-
ste rejse med vogn og skib til Slesvig domkirke, hvor 
han stedtes til hvile ved siden af sine forældre og sø-
skende i fyrstekapellet på korets sydside.423 

Større istandsættelser og ændringer i nyere tid. Som det 
ifølge Bircherods antydning allerede var tilfældet o. 
1700 (jfr. ovf.), berørte de mere gennemgribende 
istandsættelser af kirkens vægge og gulv også grav-
minderne, der enten flyttede plads eller regulært kas-
seredes. Således blev ved omlægningen af korgulvet 
1756-57 fire afbrækkede ligsten tilovers.98 I hvor stort 
et omfang de tilsvarende gulvreparationer 1782 og 
1822-23 (jfr. s. 1324f.) forstyrrede de gamle ligsten, 
lader sig dog ikke fastslå med sikkerhed. Savnet af 
enkelte epitafier (†epitafium nr. 3-5), der endnu regi-
streredes af Vedel Simonsen 1811, men var for-
svundne 1877 ved Winstrups og Lendorfs optælling, 
kunne måske sættes i forbindelse med den sidst-
nævnte hovedistandsættelse. Til gengæld fik kirken 
en betydningsfuld tilvækst 1839, da man fra arvin-
gerne efter bogtrykker Chr. Iversen erhvervede et 
epitafium og to gravsten, oprindelig tilhørende stor-
købmanden Oluf Bager og placeret i †Gråbrødre 
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Fig. 202. Epitafium nr. 1, 1576 med senere tilføjelser over storkøbmand Oluf Bager (†1602) og dennes familie (s. 
1417, 1421). Farvelagt tegning af August Behrends. NE fot. 1991. - Wall monument no. 1, 1576 with later additions. 

90* 
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Fig. 203. Oversigtstegning over epitafier og mindetavler, placeret på kirkens ind- og udvendige vægge (s. 1417). 
Tegning af L. A. Winstrup og Carl Lendorf 1877. - General plan showing wall monuments and memorial tablets on the 
inside and outside walls of the church, 1877. 

kirke (s. 1421f., 1451f., 1457 ). 1855 blev korets gulv 
omlagt med fliser, og ved denne lejlighed valgte man 
at flytte de derværende gravsten, sandsynligvis til den 
placering i søndre korsarm, hvor de fandtes 1877. 
Denne flytning var allerede 1820 foreslået af stifts-
bygningskonduktør Johan Hanck for at skåne ligste-
nene for slid (jfr. s. 1324). 1860 afregnedes på samme 

måde for omlægning af en del af skibets gulv, hvor-
under flere gravsten blev flyttet.110 Det er dog van-
skeligt at afgøre, hvor drastisk flytningerne var ved 
denne istandsættelse. Muligvis samtidig med repara-
tionsarbejderne i kirken fandt maleren August Beh-
rends anledning til at aftegne 10 af kirkens ældste sten 
tillige med Oluf Bagers epitafium, som han siden hen 
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skulle istandsætte (jfr. fig. 198, 202, 232, 322, 325). 
Behrends' tegninger blev 1861 overladt Oldnordisk 
Museum (jfr. også s. 465).426 

Winstrups og Lendorfs hovedrestaurering 1877-80 
satte sit afgørende præg på kirkens gravminder. Al-
lerede i arkitekternes indledende redegørelse 19. febr. 
1877 for kirkens istandsættelse understregedes under 
omtalen af gulvbelægningens fornyelse, nødvendig-
heden af at optage flere af kirkens gamle og store 
'både mærkelige og smukke' ligsten, der kunne an-
bringes på forskellige steder på sidemurene for at be-
vares fra ødelæggelser (jfr. s. 1325f.). I forbindelse 
med det radikale forslag om nedrivning af nordre si-
deskibs to yderfag (jfr. s. 1325) omtaltes dog ikke 
konsekvenserne for de eventuelle begravelser eller 
gravminder her. Efter at have ladet sig vejlede på 
dette punkt af Det særlige Kirkesyns modstand mod 
nedrivningen fastslog Kultusministeriet 8. dec. s.å., 
at samtlige epitafier, malerier, mindesten og ind-
skrifttavler på kirkens vægge omhyggeligt måtte be-
vares og ikke uden bydende grunde henflyttes til an-
dre steder. Endvidere, at samtlige af gulvets ligsten 
med afbildninger eller indskrifter, omtrent 50 i alt, 
blev bevaret på passende steder i kirkens vægge eller 
gulv - en væsentlig modifikation af det foreslåede 
antal på blot 18 udvalgte eksemplarer! Før restaure-
ringen udbad man sig endelig en nøjagtig fortegnelse 
på en grundplan over samtlige gravminders placering 
foruden et gravkort med tilføjelse af slægtsnavne for 
begravelserne under gulvet. Mht. begravelserne ind-
skærpedes det, at disse opfyldtes eller overhvælvedes 
for at værne om de afdødes levninger og eventuelle 
indskriftplader på ligkisterne (jfr. også s. 1491).427 På-
faldende nok synes disse ministerielle forskrifter 
langtfra fulgt i alle enkeltheder. I alt bevaredes 20 lig-
sten, mens de øvrige nedlagdes under gulvbelægnin-
gen. Det påbudte gravkort, der ved beskrivelsen af 
kirkens †begravelser ville have været et særdeles nyt-
tigt redskab, kendes heller ikke, lige så lidt som der 
synes at være taget særligt vare på eksisterende ki-
steplader. Det stadig fremadskridende forfald af nor-
dre sideskibs yderkapeller, som påpeget i et brev 21. 
jan. fra de to arkitekter til Kirkeinspektionen, moti-
verede dog Kultusministeriet 4. maj 1878 til at ændre 
sin første beslutning herom og i stedet anbefale en 
nedrivning (s. 1325). De berørte tre ligsten for med-
lemmer af Gyldenstjernefamilien (gravsten nr. 2, 7 og 
8 ) samt for mindst tre andre (nr. 21, 23, 37), der 
hidtil havde været placeret i gangen mellem sideski-
bets indre og ydre fag, anbefaledes nu opsat på den 
nye murs inderside, mens epitafierne på den øst-
vendte skillemur mellem 1. og 2. fag foresloges an-
bragt på nordre korsarms østvæg (jfr. fig. 83). I for-
bindelse med korets istandsættelse ønskede Winstrup 
og Lendorf maj 1879 at opsætte fire eller fem gravsten 
her, hvilket dog blev opgivet igen efter indsigelse fra 

Kirkeinspektionen, der ikke ønskede, at stenene 
skulle skade rummets udseende efter tilkomsten af 
den nye altertavle, og dette så meget desto mere som 
de berørte sten ikke - så vidt det vidstes - oprindelig 
hidrørte fra koret.428 Samtidig med indretning af 
vindfang i nordre og søndre korsarm (s. 1329) flytte-
des de sten, der - til dels midlertidigt - havde været 
anbragt her. I forbindelse med gravmindernes nypla-
cering blev samtlige sten repareret, og flere huggedes 
lige eller udbedredes med oliefarve.110 Hovedparten 
monteredes på væggene med en cementindfatning, 
indfarvet med kalkfarve, svarende til praksis bl.a. i 
domkirken (jfr. s. 711). Kirkens epitafier restaurere-
des på samme måde. Påfaldende nok gik der dog flere 
år, før Oluf Bagers sten (nr. 17), der midlertidigt 
havde været placeret på kirkegården, 1898 blev gen-
opsat, nu i nordre korsarm ved siden af Bagerfamili-
ens øvrige mindesmærker. 

Bortset fra at mindre istandsættelser og gravninger 
i kirkens gulv i dette århundrede har bragt ny viden 
om ældre begravelser (s. 1418, 1491), blev omfanget 
af kendte gravminder 1981 dramatisk forøget, da en 
undersøgelse under bræddegulvet ved nordøstre ar-
kadepille bragte fragmenter af ikke mindre end 47 
gravsten for dagens lys. Stenene blev registreret og 
fotograferet af Hanne Dahlerup Koch og indtegnet på 
en plan ved Ebbe Lehn Petersen (fig. 274).401 Som 
nævnt ovf. valgte man at opsætte de personalhisto-
risk mest interessante sten i kirken eller i ligkapellet, 
mens de øvrige genplaceredes under gulvet (jfr. 
(†)gravsten, s. 1473). I forbindelse med dette arbejde, 
hvorunder seks beskadigede sten blev restaureret i 
Nationalmuseets konserveringsværksted i Brede, fo-
retoges i øvrigt en frihugning af den sekundære ce-
mentindramning omkring et stort antal af de ældre 
sten i bestræbelse på at hindre yderligere forvitring 
gennem fugtpåvirkning fra kirkens ydermure.429 

Fig. 204. Fragmenter af gravsten (jfr. fig. 274), frem-
draget 1981 nord for den nordøstre arkadepille (s. 
1417, 1473f.). Hanne Dahlerup Koch fot. 1981. -Frag-
ments of tombstones brought to light in 1981 north of the 
north-east arcade pillar. 
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Fig. 205. Plan og snit af middelalderlige grave, fundet i nordre korsarm (s. 1418). Målt og tegnet af Jens 
Christensen, 1922. - Plan and section of medieval graves found in the north transept, 1922. 

M I D D E L A L D E R L I G E GRAVE OG 
G R A V F U N D 

I forbindelse med indretning af centralvarmean-
læg august 1922 fandtes i nordre korsarms nord-
østhjørne rester af en muret grav samt - nord-
vest herfor - fragmenter af en trækiste, hvori lå 
et jernsværd.430 

1) (Fig. 205), antagelig 1200'erne, placeret ca. 
125 cm under jordsmonnet. Ca. 190x72 cm med 
udvendigt hovedrum.431 Opmuret af munkesten 
(stenstørrelse: 29x9,5x11 cm) i tre (fire) skifter. 
Af den oprindelige overdækning fandtes ingen 

spor. I graven fandtes et mandsskelet, liggende 
på sin oprindelige plads samt derover et senere 
nedlagt skelet. At dømme efter dateringen af 
nordre korsarm (s. 1272ff.) har graven antagelig 
oprindelig været placeret på kirkegården. Fun-
dets mangelfulde overlevering maner dog til 
forsigtighed mht. en mere præcis datering. 

2) (Jfr. fig. 205), 1400'ernes anden halvdel, 
placeret ca. 90 cm under jordsmonnet nordvest 
for nr. 1. Fragmenter af bund og sider af træki-
ste,432 hvori fandtes mandsskelet, formentlig et 
midaldrende individ at dømme efter tændernes 
nedslidning. På skelettet lå et sværd (se ndf.). 

Fig. 206. *Tohåndssværd fra 1400'ernes anden halvdel, fundet ved begravelse i nordre korsarm, jfr. fig. 205 (s. 
1418). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1999. - *Two-handed sword from the second half of the 15th 
century found in a grave in the north transept, cf. fig. 205. 
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D e t t e udstyr vidner o m , at graven har ti lhørt en 
s tormand. Ud fra det mul ige e jer forhold til 
dette kapel t i lhørte afdøde måske Sk inke l fami -
lien (jfr. s. 1224, 1278). 

*Tohåndssværd (fig. 206) af j e r n , 4 3 3 1400 'ernes 
anden halvdel, samlet længde 133 c m , h v o r a f 
kl ingen udgør 9 2 , 5 c m . Ved optagningen k n æ k -
kede kl ingens nedre tredjedel af. K n a p p e n er 

nærmest pæreformet og polygonal , parérstan-
gen b å n d f o r m e t og buet . 4 3 4 U n d e r stangen et 
k l ingemærke , indlagt m e d gult metal . Fundet 
1922 i grav nr. 2, at d ø m m e efter fig. 2 0 5 pla-
ceret i øs t -vestgående retning, dvs. parallelt med 
ligets stilling. M ø n t e r g å r d e n , O d e n s e (inv.nr. 
61/1922). 

O V E R S I G T S P L A N O V E R G R A V M I N D E R N E S P L A C E R I N G 

Fig. 207. Oversigtsplan over placeringen af epitafier (E1-8, for Oluf Bager, Christian Nielsen Guldager, Pred-
bjørn Podebusk, Niels Hansen Faber, Else Lauritsdatter Grøn, Frederik Giedde, Hieronimus Christiansen og 

Peder Pedersen Hunderup) og gravsten samt -fliser (G1-14, 17, 19, 21-23, 28, 32-34, 36, 41-42, 44-47, for Gert 
Bryske, Knud Gyldenstjerne, Claus Rønnow, Anna Nielsdatter Kabel, Jørgen Jensen Skytte, ubekendt, Jørgen 
Daa, Anna Gyldenstjerne, Predbjørn Podebusk, Eiler Bryske, Jacob Hardenberg, Henrik Gyldenstjerne, M o -
gens Rud, Peter Lauritsen Middelfart, Oluf Bager, Simon Hansen, Brun Rensing, Hans Pedersen, Rickert 
Knudsen, Frederik Mule, Hans Rasmussen, Hans Jensen, Aage Falck, Stephen Madsen, Charlotte Herman, 
Georg Herman, Christina Hasris og Henrik Michael Achen). Jfr. også fig. 26, 200, 254. Tegning af MN 1999. -
Survey plan of the placement of wall monuments (E1-8 for Oluf Bager, Christian Nielsen Guldager, Predbjørn Podebusk, 
Niels Hansen Faber, Else Lauritsdatter Grøn, Frederik Giedde, Hieronimus Christiansen and Peder Pedersen Hunderup) 
tombstones and slabs (G1-14, 17, 19, 21-23, 28, 32-34, 36, 41-42, 44-47, for Gert Bryske, Knud Gyldenstjerne, Claus 
Rønnow, Anna Nielsdatter Kabel, Jørgen Jensen Skytte, unknown, Jørgen Daa, Anna Gyldenstjerne, Predbjørn Pode-
busk, Eiler Bryske, Jacob Hardenberg, Henrik Gyldenstjerne, Mogens Rud, Peter Lauritsen Middelfart, Oluf Bager, 
Simon Hansen, Brun Rensing, Hans Pedersen, Rickert Knudsen, Frederik Mule, Hans Rasmussen, Hans Jensen, Aage 
Falck, Stephen Madsen, Charlotte Herman, Georg Herman, Christina Hasris and Henrik Michael Achen). 
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Fig. 209. Mandshoved i topstykke. Detalje af epita-
fium nr. 1 over Oluf Bager og dennes familie (s. 
1421). Henrik Wichmann fot. 1998. - Man's head in the 
top section. Detail of wall monument no. 1 for Oluf Bager 
and his family. 

forbredde. På hovedet en tætsluttende hvid lin-
hue; hænderne fatter om en bog. Hun bærer en 
treradet guldkæde med korsvedhæng, mens et 
guldindvirket bælte smykker den slanke midje 
og falder med en lang snip ned mod kjolesøm-
men. De fire levende døtre, der alle ved billedets 
tilblivelse endnu var ugifte, bærer kjoler af 
samme tilsnit som moderens, dog i brogede far-
ver, rosa nederdel med hvidt forklæde under 
rødbrunt skulderslag. Som deres mødrene op-
hav har de guldindvirkede bælter og treradede, 
lange kæder, her med medaljonformet ved-
hæng, mens en kortere, korsprydet kæde er vist 
ovenover. Pigernes mørk- eller rødblonde hår er 
ordnet i fletninger, lagt i to sirlige rækker om 
hovedet under et smalt sort hårbånd; de foldede 
hænder hviler på maven. Kun den afdøde Ane, 
der har sort dragt med hvidt forstykke og hue-
dækket hoved, holder et kors i hænderne. 

Dommedagsbilledet er opdelt i to zoner. 
Øverst er mod en solgylden himmelbaggrund 
vist de helliges forsamling, alle placeret på grå-
hvide skyformationer. Den muskuløse Kristus, 
der er delvist hyllet i et folderigt rødt draperi, 
troner på regnbuen med nådens lilje og straffens 
sværd; bag sidstnævnte anes Helligåndsduen og 

Gud Fader i diminutive gengivelser, mens mar-
terredskaberne, korset og søjlen, båret - atypisk 
- af langskæggede mænd, flankerer den centrale 
fremstilling. Af helgenskaren markerer sig sær-
ligt Maria og Johannes Døberen ved Kristi højre 
og venstre side samt Adam og Eva. En nøgen 
rygvendt kvinde bag sidstnævnte er tolket som 
Maria Magdalene,433 mens Moses med Lovens 
Tavler er vist øverst til højre. De øvrige perso-
ner i de helliges forsamling lader sig ikke utve-
tydigt identificere. De dømtes skare ses på grøn-
sværen nedenunder, de frelste, til venstre, ledsa-
get af engle, heraf én med palmegren, de for-
dømte fulgt af djævle på vej mod Helvedes 
flammer til højre. 

Det kvalitetsprægede maleri i storstykket er, 
hvad angår portrætfremstillingen, kendetegnet 
af en detaljerig, næsten miniatureagtig male-
måde over for det religiøse billedes mere sum-
mariske behandling, hvilket muligvis kan skyl-
des to forskellige ophavsmænd. Dommedag, 
der antagelig er udført efter et grafisk forlæg, 
røber mht. Kristusfiguren nøje kendskab til Mi-
chelangelos Dommedagsfresko i Det Sixtinske 
Kapel (1536-41), hvilket allerede bemærkedes i 
begyndelsen af 1800'erne af stiftsbygningskon-
duktør Hanck (»i en Maneer, som efter Hr. 
Hanks Dom, ikke er saa ganske og aldeles ulig 
Michel Angelos yderste Dag«).436 Den ryg-
vendte kvinde med det kunstfærdigt opsatte hår 
bag Eva i billedets højre halvdel er på samme 
måde et citat fra et andet velkendt renæssance-
værk, Rafaels fresko af Amor og Psykes bryllup 
i Villa Farnesina, Rom (1517-18). Forkærlighe-
den for gengivelsen af de nøgne, bevægede 
menneskelegemer, vist i manierede langstrakte 
proportioner, er karakteristisk for samtidens ne-
derlandske tolkninger af motivet.437 

Epitafiet over storkøbmanden og hans familie 
var opsat i †Gråbrødre kirke på den første nord-
lige pille neden for koret nær familiens begra-
velse og to gravsten.438 April 1805, dvs. endnu 
før nedrivningen af klosterkirken var officielt 
vedtaget, anmodede bogtrykker Chr. Iversen, 
der hævedede at være en direkte efterkommer af 
Oluf Bager, om tilladelse til at erhverve såvel 
epitafiet som familiens to sten. Erhvervelsen 
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E P I T A F I E R O G M I N D E T A V L E R 

1) (Fig. 202, 208-10), 1576 med senere påskrift. 
Ollvff Bagher/Bagger (Oluf Bager), 52 år, 
(†21. sept. 1602) med hustru, Margrette/Mar-
grete Ollvf Bagers, 40 år, († 4. febr. 1581) og 
ægteparrets 12 børn, sønnerne Nels (Niels), 25 
år, Clawes (Claus), 22 år, lens (Jens), 11 år, 
Ollvf (Oluf), 9 år, Erick (Erik), 8 år, Hans, 3 år 
og Anders (1 år) samt døtrene Marin (Maren), 
18 år, Else, 17 år, Ane, 1 år (†1562), Lisebet (Lis-
beth), 13 år og Ane, 5 år (Bircherod, Monumenta 
nr. XI (Gråbrødre kirke); Resen, Fyn 96; Vedel 
Simonsen, Samlinger (Gråbrødre kirke); Win-
strup/Lendorf, g). Jfr. gravsten nr. 17, 21 og 23. 

Regelmæssigt opbygget renæssanceepita-
fium, 320x210 cm, bestående af højrektangulært 
storfelt med maleri, flankeret af slanke, kanne-
lerede korintiske søjler med balusterformede af-
slutninger over prydbælter med stående putti. 
Postamentfrise, indrammet af søjlepostamenter 
med løvemasker, hvorunder hængeknopper, 
formet som frugtknuder (jfr. fig. 210). Kronge-
sims med frise, flankeret af løvemaskesmykkede 
konsoller. Topstykke, formet som trekantgavl, 
hvori ses mandsbuste i laurbærkrans (fig. 209). 
Manden, der er iklædt samtidsdragt med høj, 
tætsluttende krave og fjersmykket baret, har 
med sin knebelsbart og det tilspidsede hageskæg 
en overfladisk lighed med epitafiets ejermand. 
Ansigtet er dog ved en senere istandsættelse del-
vis fornyet. Ved gavlens sider og på spidsen 
kuglespir. Rammeværket er sortstafferet med 
gråfarvning af lister og baggrundsflader samt 
forgyldning af udvalgte skulpturelle dele og af 
indskrifter. Spredte farveaccenter (rød, grøn, 
hudfarve, brun) ses på gavludsmykningen samt 
på prydbælterne. 

Personalia i fraktur, sekundært påmalet i top-
frisen. På fodfeltet samtidigt malet mindevers i 

Fig. 208. Epitafium nr. 1, 1576 med senere påskrifter, 
over storkøbmand Oluf Bager (†1602) og dennes fa-
milie (s. 1421). NE fot. 1991. - Wall monument no. 1, 
1576 with later additions, for the merchant Oluf Bager 
(†1602) and his family. 

versaler, anført i to spalter, adskilt af bomærke 
med initialerne »O« og »B«. 

»leg Ollvff Bagher och min hvstrv Margrete 
Wii hafver ladet denne taffle opsette 

Alle frome der med att lere 
Hvad welgierningeer och stor ære 

Gvd aff sin naade oss betede 
Med lijfs nødtørfft wenner helbrede, 

Och med liffsfrvct vore tolff børn kiære 
Som her met oss affmalit ere 

For dine gaffver Gvd fader bold 
Ske dig loff og tack tvssindfold 

Dit hellige naffn, os, og vor neste 
Dine gaver lad oss brvge til beste 

Her saa at leffve oss alle giff 
At wii maa faa det evige liff. 

Anno 1576«. 

Storfeltets maleri, 158x141 cm, er udført i olie 
på træ (sammenføjet af fem brædder). Billedet er 
adskilt i to dele med en Dommedagsfremstilling 
over et portræt af storkøbmanden med sin fami-
lie. På en græsmark, foroven afgrænset af et bu-
skads, knæler Oluf Bager med hustruen og de-
res fælles, blomstrende børneflok, hvoraf kun 
en enkelt, den korsbærende Ane (1 år), er mar-
keret som afdød ved maleriets tilblivelsestid. 
Ved hver person er med versaler angivet navn 
og alder. Familien er vist i to rækker, gradueret i 
størrelse ind i dybden af billedet. På mandssiden 
til venstre ses forrest Oluf Bager selv, iklædt 
kort, sort vams, bræmmet med gråværk, over 
enkel dragt med pibekrusning ved skjortens 
krave og ærmekant. Brunt, kortklippet hår og 
fipskæg. Hænderne er samlet i bøn - en attitude, 
der som et ekko af faderens gentages af søn-
nerne, ligesom klædedragtens sorte farve domi-
nerer på mandssiden. En svær guldring pryder 
storkøbmandens ringfinger på venstre hånd. Af 
sønnerne bærer kun den ældste, Niels, ligesom 
faderen værdighedstegnet - den pelskantede 
vams, mens et velplejet skæg dækker hans over-
læbe; de øvrige drenge har enklere kapper over 
deres dragt. Alle er vist med udækket hoved, 
bortset fra den yngste kysebærende Anders. 
Kvindesidens række anføres af Margrete Bager, 
iklædt sort dragt med opstående krave og skul-
derslag, hvorunder underklædningens hvide 
skjorte ses. Et plisseret forklæde dækker kjolens 
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skete det følgende år, tilsyneladende delvis uden 
om selve auktionen over klosterkirkens inventar 
og gravminder 20. april 1806, hvor kun Oluf 
Bagers ligsten (nr. 17) er optaget i fortegnel-

439 

sen. 
Siden hen blev familieminderne placeret i for-

stuen til Iversens lyststed Marieshøj ved Tolder-
lund.440 Her blev de bl.a. beskrevet af H. C. An-
dersen. Digteren dvælede navnlig ved epitafiet, 
hvis Helvedesfremstilling betegnedes som »næ-
sten ligesaa fæl som de Orthodoxe beskrive os 
det fra Prædikestolen« (bl.a. med »en qvindelig 
Djævel med lodne, grønne Bryster, der hænge 
hende til midt paa Livet«), mens han ved gen-
givelsen af de helliges skare særligt hæftede sig 
ved én i »grøn Schlafrock og med strømpeløse 
Pusselanker«.441 Da landstedet 1837 efter Iver-
sens død afhændedes til brændevinsbrænder og 
kirkeværge ved S. Hans, senere kancelliråd Poul 
Jørgensen, valgte familien med svigersønnen, 
Johan Hanck som talsmand, at tilbyde »det paa 
Marieshøj opbevarede Minde om Oluf Bagger 
og hans Slægt, til Opsættelse i St. Hans Kirke, 
som det dertil værdigste og mest passende 
Sted«.442 Dermed sigtedes formentlig ikke bare 
til epitafiet, men også til de tilhørende gravsten, 
der alle 1839 placeredes i kirken.443 Epitafiet fik 
da antagelig den plads på den østvendte skille-
væg i nordre sideskibs 2. fag, som er registreret 
hos Winstrup/Lendorf 1877 (jfr- fig. 200). 1861 
blev epitafiets indskrift 'ophvidtet' to gange og 
selve mindetavlen reparereret.110 I forbindelse 
med kirkens hovedrestaurering blev epitafiet 
gennemgribende istandsat af snedker H. Ras-
mussen og maleren August Behrends; sidst-
nævnte havde tidligere udført en stor akvarel af 
maleriet (fig. 202, jfr. s. 1416f.).444 

Efter forudgående undersøgelser ved Mogens 
Larsen 1961 og 1978, der foruden en generel til-
smudsning påpegede sprungne limfuger i stor-
stykkets maleri og afbrudte detaljer på ramme-
værket som følge af almindelig udtørring, blev 
epitafiet istandsat 1981 af Jens Johansen. Herun-
der fjernedes en fuldstændig, sekundær opma-
ling på maleriet, ligesom selve rammeværket, 
hvor ældre farvelag (ud over de oprindelige) 
ikke konstateredes, overfladerensedes og retou-

cheredes, mens fuger og afslåede dele fastlime-
des. 

2) (Fig. 211, 217), o. 1634. Christian Nielsen 
Gvldagger (Guldager), borger i Odense, født i 
Ribe og død i Odense (1. nov. 1641), med hu-
stru Gvnder Marcvs dater (Gunder Markusdat-
ter), født i Slesvig og død i Odense 17. (fejl-
agtigt for 27.) marts 1634. »D(e)nne tafle hafver 
Christian Nielsen skreder ladet bekoste hanem 
oc hans arvinger til en hvkommelse« (Birche-
rod, Monumenta nr. VI; Winstrup/Lendorf a). Jfr. 
gravsten nr. 31 og †begravelse nr. 1 (nordre 
korsarm). 

Fig. 210. Prydbælte og løvemaskesmykket posta-
ment. Detalje af det arkitektoniske rammeværk på 
epitafium nr. 1 over storkøbmanden Oluf Bager og 
dennes familie (s. 1421). Henrik Wichmann fot. 1998. 
- Pedestal enriched with ornamental band and lion's mask. 
Detail of wall monument no. \ for Oluf Bager and his 
family. 
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Fig. 211. Epitafium nr. 2, o. 1634 over Christian Nielsen Guldager (†1641) og hustru, Gunder Markusdatter 
(†1634) (s. 1423). NE fot. 1991. - Wall monument no. 2, c. 1634, for Christian Nielsen Guldager (†1641) and his wife, 
Gunder Markusdatter (†1634). 

Epitafium af grå kalksten, 168x120 cm. I stor-
feltet indsat tavle af rødlig kalksten med grav-
skrift, efterfulgt af skriftsted (Job 19,25-26), alt i 
fordybede versaler, bortset fra det sekundære 
årstal, der er påmalet. Storfeltet flankeres af ke-

rubhovedsmykkede konsoller, hvorpå er spor 
efter nu tabte led. Hængestykket er smykket 
med tilsvarende kerubhoveder, et stort i midten, 
flankeret af to mindre med drueklaser og andet 
frugtvedhæng i bånd om halsen. Under midter-
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figuren tre bomærkeskjolde: i midten for Chri-
stian Nielsen Guldager med fordybede initialer 
»CNG« og til venstre et Jesumonogram med de 
fordybede initialer »IHS«; sidstnævnte mærke 
gentages - vel for symmetriens skyld - i skjoldet 
til højre. Topstykket er formet som en brudt 
volutgavl, i det centrale felt med vinget kranium 
kronet af timeglas over korslagte knogler. Gav-
len gennembrydes af konsol, der samtidig har 
dannet postament for en nu forsvunden figur. 
Basunblæsende putti hviler på gavlens sidevo-
lutter. Epitafiets motivforråd med kartoucheor-
namentikken, der endnu ikke har optaget brusk-
barokkens detaljer, og de karakteristiske kerub-
hoveder, kendetegnede ved høje, hvælvede pan-
der og små, velformede munde, savner direkte 
paralleller i stiftsbyen.445 

Epitafiet har sort, brun og grå staffering af 
arkitektoniske og figurative led; bogstaver, pro-
filled og andre detaljer er okkergule, mens grønt 
ses på blade. 

1877 registreret på nordre korsarms nordvæg, 
nær gravsten nr. 31 og †begravelse.446 Siden ho-
vedrestaureringen ophængt i søndre sideskib på 
gjordbuen mellem 1. og 2. fag. 

3) (Fig. 212), 1674. Mindetavle over Pridborus 
Podebusch/Predbiørn, friherre von Pvtbusch 
(Predbjørn Podebusk), †1500 (1541) med hustru-
erne Vibica (Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz, 
†1506) og Anna (Mouridsdatter Gyldenstjerne, 
†1545), opsat af Rudolph Abraham, friherre von 
Pvtbvsch (Putbus) og Anna Catharina Krag, fri-
herreinde til Kørup til minde om forfaderen, 
Predbjørn Podebusk, ridder og rigsråd. Hans 
forældre var Niclavs, friherre von Pvtbvsch 
(Claus Podebusk) og Birgitta Ebenhardt von 
Molchen (Jytte Evertsdattter Moltke), hans far-
far var Pridborius Tertius, friherre von Pvtbvsch 
(Predbjørn III Podebusk), kong Eriks råd, der 
1376 fornyede »det Freds-Foredrag« med sven-
skerne; hans farfars forældre var Henningius Se-
cundus, friherre von Pvtbvsch (Henning II Po-
debusk), kong Olufs »geheime raad og drost«, 
og Gisela von der Svndt (von dem Sunde); hans 
farfars farforældre (dvs. hans tipoldeforældre) 
var Henningius Primus (Henning I Podebusk), 
friherre von Pvtbvsch, søn af Stoislaus I, land-

Fig. 212. Mindetavle nr. 3, 1674, over Predbjørn Po-
debusk (†1541) og dennes hustruer, Vibeke Rosen-
krantz (†1506) og Anna Gyldenstjerne (†1545), opsat 
af Rudolph Abraham, friherre von Putbus og Anna 
Catharina Krag (s. 1425). NE fot. 1991. - Memorial 
tablet no. 3, 1674, for Predbjørn Podebusk (†1541) and his 
wives, Vibeke Rosenkrantz (†1506) and Anna Gyldenst-
jerne (†1545), put up by Baron Rudolph Abraham von 
Putbus and Anna Catharina Krag. 

råd (landfoged) og en grevinde af Gvtschow 
(Gützkow);447 hans bedstefaders fars far var Ba-
ronthos Primus, friherre von Pvtbvsch (Borante 
von Putbusse), søn af Vizlai (Tetzlaw), fyrste på 
Rygen, der ikke ville føre sin fyrstelige titel 
»formedelst wed store krigers besveringer og 
krigers armatvrer hans førstelige midel blefve 
svek(k)ede(,) lod sig derfore kvn kalde friherre 
von Pvtbvsch, som endnu hans efterkom(m)ere 
kaldis«. Vizlaus far var Raze (Ratze), fyrste af 
Rygen, der bekrigede og tvang lybækkerne og 
deres by, som var bygget af hans fætter, Cri-
tone, fyrste på Rügen, i Mecklenborg og Hol-
sten (Bircherod, Monumenta efter nr. III; Marm-
Dan I, 228; DaAtlas III, 446f.; VI, 597; Vedel 
Simonsen, Samlinger, Winstrup/Lendorf, f). Jfr. 
gravsten nr. 9 og †begravelse nr. 4 (midtskibets 
1.-3. fag). 

Mindetavle af kobberblik, sammensat af fire 
plader; 127x144 cm. To kølleholdende vild-
mænd, der med den inderste hånd støtter en 
femtakket krone, indrammer højovalt, kvist-
omkranset felt med personalia i reliefversaler. 
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Fig. 213. Epitafium nr. 4, o. 1711, over Niels Hansen 
Faber (†1711) med hustruerne, Anna Mathisdatter 
Grønholt (†1684) og Maren Andersdatter Bay (†1713) 
(s. 1426). NE fot. 1991. - Wall monument no. 4, c. 1711, 

for Niels Hansen Faber (†1711) with wives, Anna Mathis-
datter Grønholt (†1684) and Maren Andersdatter Bay 
(†1713). 

Herunder fladovalt, ophøjet felt med rimet min-
devers, gengivet med reliefversaler: 

»Førstelig stamme af rvnden rod 
for øyen her seis af hver mand 
ey optengt men gef og god 
som gamle schrifte wise for sand 
kek af dyd og mandigt mod 
med skel det ey negtis kand 
vaar det ey saa det ey her stod 
successorer baroner nefner mand«. 

De to skriftfelter flankeres af våbener for hhv. 
Podebusk (heraldisk højre) og Krag (heraldisk 
venstre), monumentets stiftere. Herunder års-
tallet 1674, midtdelt af mindeverset. 

Pladens figurudsmykning er broget stafferet 
med hudfarve (vildmænd), gullighvidt (hår og 
skæg), blåt (øjne), grønt (bladkranse og jords-
mon) og guld (krone og bogstaver). 

Som anført på pladen opsattes monumentet 
1674 i forbindelse med fremdragelsen af den 
senmiddelalderlige gravsten over Predbjørn Po-
debusk og hans hustruer (nr. 9) og dennes nyop-
sætning, efter alt at dømme svarende til den nu-
værende placering på østvæggen i søndre side-
skibs 1. fag. Tidligst udtrykkeligt nævnt her o. 
1728 af Jacob Bircherod.448 Istandsat af August 
Behrends i forbindelse med kirkens hovedre-
staurering.449 Det er dog uvist, om en †kalk-
malet dekoration (jfr. s. 1340), fremdraget ved 
samme lejlighed, har haft forbindelse med min-
detavlen. 450 

4) (Fig. 213), o. 1711. Niels Hansøn (Hansen) 
Faber, overformynder og handelsmand, født i 
Kerteminde af »ærlige fornemme ægte foræl-
dere«, †27.[!] febr. 1711451 i sit 61. år, med hu-
struerne Anna Mathisdatter Grønholt, 
†(4. sept.) 1684, i en alder af 32 år, mor til fire 
sønner og en datter, og Maren Andersdatter 
Bay, der lod stenen opsætte og bekoste, »og 
døde hun aar 17<13> den <29 septemb> udi sin 
alders <73> Aar« (Vedel Simonsen, Samlinger, 
Winstrup/Lendorf, c). Jfr. (†)gravsten nr. 20 og 
†begravelse nr. 1 (søndre sideskibs 2. - 3. fag). 

Mindetavle af mørkegrå kalksten, 183x93 cm. 
Gravskrift i reliefversaler, navne dog i kursive-
rede versaler, alt i forsænkede vandrette bånd. 
Efter personalia mindevers: 

»Saa sofver sødelig I fromme ærlig' siæle 
og nøyes alle med lofværdig eftermæle 

self sancte Hans til priis sist tegner 
paa jer graf. 

Tack for den gode skienck 
I til min tempel gaf«. 

I fordybet felt over gravskriften femtakket 
krone, hvorover læses versalindskriften: »Co-
rona Justitiæ« (Retfærdighedens krone). I hjør-
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nerne cirkelmedaljoner med kerubhoveder, 
hvorimellem prydborter af båndakantus. Sort-
stafferet med gulfarvning af bogstaver og figu-
rativ udsmykning. 

15. dec. 1710 skænkede Niels Hansen Faber og 
Maren Andersdatter i deres testamente midler til 
vedligeholdelse af alterskranken, som de havde 
foræret kirken (s. 1365), og i øvrigt til kirkens 
nytte, dvs. vel bl.a. til istandsættelsen af deres 
lejersted.452 Tidligst (1811) registreret af Vedel 
Simonsen i kirkens søndre gang på den »første 
nordre Pille«, hvilket antagelig må svare til pla-
ceringen, angivet 1877, dvs. på den sydøstligste 
pille mellem søndre sideskib og midtskib, på 
den sydvestvendte side. Efter kirkens hovedre-
staurering opsat på sydmuren i søndre sideskibs 
2. fag, øst for vinduet. 

5) (Fig. 214), o. 1717. Else Lauritsdatter Grøn, 
†5. dec. 1717 i en alder af 70 år, med sine to ægte-
mænd, Owe (Ove) Rasmussen Juul, tidligere 
konsumptionsforvalter og handelsmand i 

Fig. 214. Epitafium nr. 5, o. 1717, over Else Laurits-
datter Grøn (†1717) og dennes familie (s. 1427). NE 
fot. 1991. - Wall monument no. 5, c. 1717, for Else Lau-
ritsdatter Grøn (†1717) and her family. 

Fig. 215. Epitafium nr. 7, o. 1727, over Hieronimus 
Christiansen (†1727) og dennes familie (s. 1428). NE 
fot. 1991. - Wall monument no. 7, c. 1727, for Hiero-
nimus Christiansen (†1727) and his family. 

Odense, †� (før 1687) i sin alders 51. år og 
Jacob Christensen Møller, borgmester, †27.[!] 
febr. 1717453 i sit 61. år efter 30 års ægteskab. 
Tillige sidstnævntes datter med Else Lauritsdat-
ter Grøn, Else Kirstina Møller, i 22 uger g.m. 
borgmester Jens Rosenvinge, †7. nov. 1709 (Bir-
cherod, Monumenta (2) nr. 68; Præsteindb.; DaAt-
las VI, 598; Vedel Simonsen, Samlinger; Win-
strup/Lendorf, d). Jfr. †begravelse nr. 6, søndre 
sideskibs 2.-3. fag. 

Grå kalksten, 159x122 cm. Gravskrift med re-
liefversaler i vandrette fordybede bånd. Efter 
personalia angivelse af gavesummen, 400 rdl. 
for begravelsesstedets vedligeholdelse mv. 
Skriftfelt indrammet af båndakantus, i hjør-
nerne smykket med fliget blad og bladorna-
ment, symmetrisk omkring midtstilk. Orna-
mentikken er beslægtet med epitafierne over 
Hans Thomsen Flensborger (o. 1717) og Jens 
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Fig. 216. Epitafium nr. 8, o. 1728, over klokker Peder 
Pedersen Hunderup (†1728) og dennes tredje hustru 
Anna Eriksdatter (s. 1428). NE fot. 1991. - Wall monu-
ment no. 8, c. 1728, for Peder Pedersen Hunderup 
(†1728), bellringer, and his third wife Anna Eriksdatter. 

Christensen Schouboe (o. 1728) i domkirken (s. 
779-80). Sortstafferet med gulfarvning af bog-
staver og ornamentik. 

Som anført på tavlen skænkede Else Laurits-
datter Grøn i henhold til fundats af 19. april 1717 
til Stiftskisten en sum til sognets fattige samt til 
begravelsesstedets og kirkens vedligehol-
delse.454 Mindestenens placering i muren over 
den tilhørende åbne begravelse ved det davæ-
rende sakristi er bevidnet 1755 og svarer antage-
lig til den nuværende, allerede 1877 angivne, 
dvs. på sydmuren i søndre sideskibs 3. fag, vest 
for vinduet. 

6) Epitafium, 1726, over stiftamtmand Fre-
derik Gedde (Giedde), jfr. s. 1487. 

7) (Fig. 215), o. 1727. Hieronimus Christian-
sen, borger, køb- og handelsmand i Odense, 

†8. okt. 1727 i sit 78. år, med sine »dydelskende« 
hustruer, Else Sørensdatter, †(1. nov.) 1680 i sit 
24. år tillige med deres fælles sønner, Søren og 
Christian Hieronimusen, begge døde i ung al-
der, og Johanna Iensdatter (Jensdatter), †(16)96 i 
sit 58. år uden nogen livsarving. Endvidere før-
stenævntes tredje hustru, Else Pedersdatter Wik-
kelsøe, †(27 sept. 1731 i sit 53 Aar) (Winstrup/ 
Lendorf, b). Jfr. †begravelse nr. 2 (nordre kors-
arm). 

Grå kalksten; ottekantet, 94x65 cm. Efter 
personalia religiøs sentens. Fordybede versaler 
med navne i kursiv. Sortstafferet med gulfarv-
ning af bogstaver. 

Hieronimus Christiansens arvinger betalte 
1727 for hans begravelse i kirken ved det da-
værende sakristi, jfr. †begravelse nr. 2, i kirkens 
nordre korsarm, hvor hans epitafium også må 
have været.455 Den registrerede placering 1877 
på vestvæggen af den tidligere nordre korsarm 
svarer da antagelig til den oprindelige. I dag på 
sydmuren i søndre sideskibs 2. fag. vest for vin-
duet. 

8) (Fig. 216), o. 1728. Peder Pedersön (Peder-
sen) Hundrop (Hunderup), klokker i S. Hans fra 
1679 og skrivemester i Latinskolen fra 1695, †3. 
jan. 1728 i sit 77. år efter tre ægteskaber. Hans 
tredje hustru, Anna Erighsdatter (Eriksdatter), 
»som sørgeli(gt) med hans kiære datter efter-
lever«, lod stenen bekoste (Vedel Simonsen, 
Samlinger; Winstrup/Lendorf, e). Jfr. †begravelse 
nr. 4 (søndre sideskibs 2.-3. fag). 

Grå kalksten; oval, 118x71 cm. Indskrift med 
fordybede versaler, navne dog kursiverede. Ef-
ter gravskrift kort religiøs tekst. Over teksten 
akantusornament, forneden to sammenbundne 
palmegrene. Sortstafferet med gulfarvning af 
bogstaver. 

1811 registreret af Vedel Simonsen »paa den 
sydlige Pille«, dvs. antagelig på skibets sydvest-
ligste pille.456 I dag i søndre sideskibs 3. fag på 
muren øst for vinduet, svarende til placering 
hos Winstrup/Lendorf. 
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† E P I T A F I E R O G M I N D E T A V L E R 

1) Før 1606, antagelig før 1550. Mindetavle over 
Knud Gøye, omtalt 1606 med malet indskrift: 
»Bet god for Knudh Gøie, det in got gnedhig 
sey mitt aller christen seele«. Nævnt i Gylden-
stjernes kapel, dvs. i nordre sideskibs 2. - 3. fag 
tillige med gravsten (†gravsten nr. 7) og -skjold 
over samme (s. 1502).457 

2) O.1619. Søfren (Søren) Ebbesen Grundet, 
†7.juni 1635, med hustruerne Kirsten Peders-
datter, †16. aug. 1619 og Maren Søfrensdatter 
(Sørensdatter), †7. juli 1643458 (Bircherod, Mo-
numenta nr. IV). Jfr. (†)gravsten nr. 16. 

At dømme efter registreringsrækkefølgen hos 
Bircherod er der tale om et epitafium, antagelig 
placeret i søndre korsarm (nævnt efter monu-
ment for Predbjørn Podebusk (Bircherod, Mo-
numenta nr. III, epitafium nr. 3) eller søndre side-
skibs 2.-3. fag. 

3) (Fig. 217), o. 1628. Erich (Erik) Olufsen, 
borger i Odense, †1. aug. 1628, med hustruen 
Karen Nielsdatter, †12. sept. 1669 (Bircherod, 
Monumenta nr. VII; Grønlund nr. 16). 

Epitafium af træ med indskrift, antagelig i 
fraktur eller versaler. Efter personalia skriftsted 
(Joh. 16,6; Sl. 34,1-8). Ifølge Grønlund på syd-
væggen i skibets midte, dvs. på pille i midtskibets 
søndre side. At dømme efter ovennævnte mang-
lede store dele af personalia, der endnu o. 1680 
kunne læses af Bircherod, og tavlen kan derfor 
være identisk med ligtavle, omtalt af Vedel Si-
monsen 1811, med en indskrift, der for største-
delen var udslettet. Placeringen var da på pillen 
syd for (†)gravsten nr. 3 for Gertrud Svends-
datter, dvs. på midtskibets sydvestlige pille. 

4) 1634. Jesper Erichsen (Eriksen), kirkeværge 
i S. Hans, †26. okt. 1627 i sin bolig i Nørregade, 
med hustruerne Maren Nielsdatter, †26. marts 
1616 og Lisbeth (Elisabeth) Nielsdatter, † 1 6 � , 2° 
g.m. ringer Hans Ibsen. Sidstnævnte ægtepar 
bekostede »den liden Tafle« 7. marts 1634 (Bir-

Fig. 217. Indskrifter på epitafium nr. 2 over Christian 
Nielsen Guldager og †epitafium nr. 3 over Erik Oluf-
sen (s. 1423, 1429). Efter Bircherod, Monumenta nr. 
VI-VII. - Inscription on wall monument no. 2 for Chris-
tian Nielsen Guldager and †wall monument no. 3 for Erik 
Olufsen. 

cherod, Monumenta nr. V; Vedel Simonsen, 
Samlinger). Jfr. (†)gravsten nr. 12. 

Ifølge Vedel Simonsen 1811 ophængt på øst-
væggen i kirkens nordre gang, dvs. vel på nor-
dre korsarms østvæg, nærmest koret. Ikke 
nævnt hos Winstrup/Lendorf. 

5) 1640, opsat af Ellen Nielsdatter, (†7. april 
1660 i sit 77. år) til minde om hendes tre afdøde 
ægtemænd, Hans Clausen, †30. nov. 1631 i sit 
46. år, begravet i †Gråbrødre kirke, (kirke-
værge) Hans Rasmussen, †1. jan. 1640 i sit 44. år 
og Hans Eggertsen, (†10. april 1652 i sit 38. år) 
(Bircherod, Monumenta nr. II; Grønlund nr. 3; 
Vedel Simonsen, Samlinger). Jfr. gravsten nr. 32 
samt †begravelse nr. 8 (koret) og 1 (midtskibets 
1 . - 3 . fag). 

Epitafium af træ med portrætter (»effigibus«) 
og indskrift, antagelig med fraktur. Efter perso-
nalia skriftsted (Sl. 116,7-9; Åb. 14,13). På korets 
nordvæg, senest registreret af Vedel Simonsen 
1811. 

Danmarks Kirker, Odense 91 
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GRAVSTEN OG -FLISER 1431 

G R A V S T E N O G - F L I S E R 
1) (Fig. 218-19), o. 1441. Gert (Hartvigsen) Bry-
ske, †15. aug. 1441 og hustru Elsebe (Elsebeth/ 
Elizabeth) Henigsdatter (Henningsdatter) Kabel 
(†28. dec. 1462).459 »Anno domini m ccccxli ip-
so die as(s)umptionis460 b(ea)te marie v(irginis) 
obiit ge[rard(us) brys]ke et uxor ei(us) d(omi)-
na elsebe filia d(o)m(ini) henig kabel �« 
(I det Herrens år 1441, på selve den salige Jom-
fru Mariæ Himmelfarts dag (15. aug.) døde Gert 
Bryske og hans hustru, fru Elsebe, datter af hr. 
Henning Kabel �« (Bircherod, Monumenta nr. 
X X X I ; Grønlund nr. 18; Abildgaard; Vedel Simon-
sen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 52; Løffler, 
Gravsten 35f., tvl. X X I I , 109; Jensen, Gravsten 
I, 12). Jfr. †gravsten nr. 3. 

Grå kalksten, 254x171 cm. Stærkt nedslidt, 
navnlig på figurfeltet; langs kanterne udbedrin-
ger med cement. Randskrift med reliefminusk-
ler; som skilletegn enkelte og dobbelte rhomber. 
Evangelistsymboler i hjørnemedaljoner (øverst 
tv. og th. Johannes og Mattæus, nederst tv. og 
th. Lukas og Markus). Midtfeltets figurfremstil-
ling, indgraveret i en enkel stregtegning, viser 
ægteparret, stående let bøjet mod hinanden un-
der dobbeltarkade med indvendig kløverblads-
bue, båret af spinkle søjler med terningkapitæler 
og i midten en profileret konsol. I arkadernes 
svikler anes stavværksdekoration. Gert Bryske 
er iklædt rustning med fast brystplade og jern-
lamelleret underlivsbeskyttelse. På hovedet en 
hjelm (bækkenhue eller bacinet) med opslået vi-
sir og brynjekrave.461 Over skuldrene ligger en 
omtrent fodlang (pels)kappe, der er fæstnet over 
brystet med et rhombeformet spænde. Med 
højre hånd støttes et stort slagsværd, mens ven-
stre fatter om en vimpelprydet lanse eller fane. 
Hustruen bærer en folderig klædning, samlet 
under brystet med bælte og forsynet med store 
nedhængende ærmer; på hovedet enkelin. I 
højre hånd holder hun en blomst med seks fli-

Fig. 218. Gravsten nr. 1, o. 1441, over Gert Hartvig-
sen Bryske (†1441) og hustru, Elsebe Henningsdatter 
Kabel (†1462) (s. 1431). NE fot. 1991. - Tombstone no. 
1, c. 1441, for Gert Hartvigsen Bryske (†1441) and his 
wife, Elsebe Henningsdatter Kabel (†1462). 

Fig. 219. Gravsten nr. 1 over Gert Bryske (s. 1431). 
Tegning af J. Magnus-Petersen 1881. - Tombstone no. 1 
of Gert Bryske. 

gede blade, muligvis en nellike, som hun med 
en appellerende gestus rækker frem mod ægte-
manden. Blomsten er blevet tolket som en 
»Kærligheds Blomst« og handlingen tilsvarende 
udlagt som en romantisk og høvisk elskovs-
ytring, udvekslet mellem ridderen og hans hu-
stru.462 Mere overbevisende synes en fortolk-
ning af blomsteroverrækkelsen som et religiøst 
symbol, en hentydning til enkens fromme øn-
ske om den afdøde ægtemands delagtighed i den 
evige salighed gennem Kristi offerdød, symbo-
liseret ved blomsten eller nelliken.463 Under fi-
gurfremstillingen er vist ægteparrets våbener, 
Bryske til heraldisk højre, Kabel til venstre. 

Gravstenen indtager i kraft af sit usædvanlige 
figurmotiv og den livfulde fremstilling »en me-

91* 
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Fig. 220. Gravsten nr. 2, o. 1467, over rigsråd Knud 
Henriksen Gyldenstjerne (†1467) og hustru, Hille-
borg Skinkel (†1494) (s. 1432). NE fot. 1991. - Tomb-
stone no. 2, c. 1467, for Counsellor of State Knud Henrik-
sen Gyldenstjerne (†1467) and his wife, Hilleborg Skinkel 
(†1494). 

get fremragende Plads« ( L ø f f l e r 36) blandt 
1400'ernes sten, hvoraf herhjemme kun syv 
dobbeltmonumenter med billeder af ægtepar 
anføres.464 

Gert Bryskes sten indgik sammen med Elsebe 
Kabels egen sten (†gravsten nr. 3) i den omfat-
tende begravelsesstiftelse, som hans forgænger, 
Elsebe Kabels 2. gemal, rigsråd Bjørn Olufsen 
Bjørn, lagde grunden til med opførelsen af et 
gravkapel (før 1433) og stiftelse af et vikarie ved 
kapellets alter 1433 (jfr. s. 1224). Begge gravsten 

har fra første færd utvivlsomt været anbragt i 
dette kapel, antagelig placeret i søndre korsarm 
(jfr. s. 1224), over for den gård, syd for klo-
sterkirkens kirkegård, som Elsebe Kabel 1462 
skænkede til gengæld for sjælemesser for sine tre 
afdøde ægtemænd. Hvorvidt gravstenen for 
Gert Bryskes barne- og oldebarn, Eiler og Claus 
Bryske (gravsten nr. 10) oprindelig har haft 
samme plads, er dog ikke klart. Gert Bryskes 
sten er tidligst registrereret af Bircherod og her 
omtalt næst efter gravstenen (nr. X X X ) for 
Henrik Griben (nr. 20), der antagelig var pla-
ceret i søndre sideskib og før Peter Mogensens 
sten (nr. X X X I I I , †gravsten nr. 6), der lå »hen-
imod Chorsdøren«. Hos Grønlund o. 1710 op-
regnet som den anden gravsten i kirkens midt-
skib (nr. 18) og hos Abildgaard 1760 anført »oppe 
i mod Chorsdören«, antagelig svarende til pla-
ceringen hos Winstrup/Lendorf, dvs. vest for kor-
skranken - en anbringelse, der må have frem-
skyndet slitagen. Efter kirkens hovedrestaure-
ring opsat på væggen i søndre sideskib mellem 
2. og 3. fag. 

2) (Fig. 220-22), o. 1467. Knud Henriksen 
(Gyldenstjerne), (†før 2. okt. 1467),465rigsråd, og 
hustru, Hilleborg (Skinkel), (†5. febr. 1494). 
»[Hic jacet strenuus miles d(omi)n(us) canutus 
henrici q(ui) o(biit) an(n)o d(o)m(ini) 
mcdlxviii[!] inf(ra) octa(vas) michaelis cum 
uxore sua d(omi)na hilleborg q(ui) o(biit) an(no) 
d(omi)n(i) mcdlxx](xxiiii die agathe virginis)« 
(Her ligger den tapre ridder, hr. Knud Henrik-
sen som døde i det Herrens år 1468(!) inden for 
ottendedagen (efter) S. Michaels dag (29. sept.) 
med sin hustru, fru Hilleborg som døde i det 
Herrens år 1494 på jomfru Agathes dag 
(5. febr.)) (Bircherod, Monumenta nr. XLVI; Ve-
del Simonsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 
12; Løffler 33). Jfr. s. 1225f. 

Lys gråbrun kalksten, 295,5x150,5 cm. Kan-
terne delvist udbedret med cement. Udsparin-
ger i stenen med riffelhugning viser, at rand-
skriften med hjørnecirkler og ægteparrets vå-
benskjolde i midtfeltet har været udført i et an-
det materiale, fæstnet på stenen med jernsøm og 
bly, hvoraf endnu enkelte spor ses. Som det 
fremgår af en beskrivelse fra 1606, var gravste-
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nen således 'omlagt med messing' og våbe-
nerne midtpå tilsvarende 'udstukket i mes-
sing'.56 En supplerende, formentlig senere tids-
angivelse (dele af hustruens dødsår samt -dagen) 
er hugget i tolinjers indskrift i reliefminuskler 
inden for den lodrette randskrift nederst til ven-
stre. Denne del er formentlig af pladsmangel og 
som udtryk for den senere tilkomst placeret 
uden for metalpladerne. At dømme efter den 
tegnede afbildning hos Bircherod (fig. 221) har 
Hilleborg Skinkels navn og dødsårets første del 
antagelig - med mindre typer - været anført på 
randskriftens venstre lodrette del over den ind-
huggede tilføjelse og næppe, som gengivet på 
kobberstikket fra samme værk (fig. 222), på 
randskriftens lodrette højre del. Indskrift med 
minuskier; skilletegn i form af rhomber samt 
(mellem de to sidste ord) kurveblomstlignende 
ornament. Hjørnecirkler med evangelistsymbo-
ler (øverst tv. og th. Mattæus og Markus, ne-

Fig. 221. Gravsten nr. 2, o. 1467, over rigsråd Knud 
Henriksen Gyldenstjerne (†1467) og hustru, Hille-
borg Skinkel (†1494) (s. 1432). Efter Bircherod, Mo-
numenta (NyKglSaml 4646, 4°). - Tombstone no. 2, c. 
1467, for Counsellor of State Knud Henriksen Gylden-
stjerne (†1467) and his wife, Hilleborg Skinkel (†1494). 

Fig. 222. Gravsten nr. 2, o. 1467, over rigsråd Knud 
Henriksen Gyldenstjerne (†1467) og hustru, Hille-
borg Skinkel (†1494) (s. 1432). Efter Bircherod, Mo-
numenta. - Tombstone no. 2, c. 1467, for Counsellor of 
State Knud Henriksen Gyldenstjerne (†1467) and his 
wife, Hilleborg Skinkel (†1494). 

derst tv. og th. Lukas og Johannes). Midtfeltet 
var smykket med ægteparrets våbenskjolde, 
vendt i courtoisie mod hinanden, til heraldisk 
højre Gyldenstjerne, til venstre Skinkel. 

Med anvendelsen af metalindlægning til 
fremhævelse af indskrift og våbenskjolde har 
stenen haft paralleller til helt eller delvis metal-
beklædte gravsten, som produceredes i stort an-
tal i senmiddelalderens Nederlande.466 For an-
vendelse af en teknik med delvis metal- (og ala-
bast-) beklædte gravsten, heriblandt med brug af 
skriftbånd i metal som her, jfr. DK Ribe 591-94, 
specielt 592. Hvorvidt Knud Gyldenstjernes 
sten i lighed med de ovennævnte, der alle var af 
sort, belgisk kalksten, formentlig fra Tournai, er 
nederlandsk importarbejde og ikke hjemligt 
produceret, lader sig dog vanskeligt afgøre. 
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Fig. 223. Gravsten nr. 3, o. 1486, over rigsråd Claus 
Rønnow, (†1486) og hustru, Christina Henriksdatter 
Gyldenstjerne, (†før 1454) (s. 1434). Tilskrevet den 
såkaldte Sjællands Heroldmester. Sophus Bengtsson 
fot., N M . - Tombstone no. 3, c. 1486, for Counsellor of 
State Claus Rønnow, (†1486) and his wife, Christina 
Henrikdatter Gyldenstjerne († before 1454). Attributed to 
the so-called Herald master of Zealand. 

Gravstenen er den ældst kendte af en række 
gravminder, som medlemmer af den mægtige 
jyske Gyldenstjernefamilie udstyrede S. Hans 
kirke med. Det må anses for sandsynligt, at den 
oprindelig lå i det kapel i kirkens nordvestende, 
hvis opførelse Knud Henriksens store godsdo-
nation kort før sin død udgjorde det økonomi-
ske grundlag for (s. 1226). Stenen kan dog lige-
som kapellet være tilvejebragt flere år efter 
Knud Henriksens død, måske samtidig med en 
†altertavle, stiftet 1489 af enken, Hilleborg Skin-
kel (s. 1358 ). Gravstenen er tidligst nævnt 1606, 
da metalpladerne endnu var intakte,467 og disse 

fandtes stadig, da brødrene Bircherod o. 1680 
registrerede stenen. O. 1760 har dele af metal-
udsmykningen muligvis endnu været læselig, 
at dømme efter antikvaren Christian Brandts 
kommentarer.468 

Stenens placering var 1877 i 3. fag af nordre 
sideskib mellem de to nordligste stolestade-
blokke, og denne anbringelse i kirkens nordre 
del turde også kunne udledes fra Bircherod (jfr. 
Monumenta nr. XLIV-V og XLVII, gravsten nr. 
37, 12, 4). Når Vedel Simonsen 1811 opregner 
stenen som placeret vestligst i søndre sideskib, 
næst efter Jørgen Schüttes (Skyttes) (gravsten 
nr. 5), må der dog være sket en forveksling med 
Claus Rønnows store sten (gravsten nr. 3), der 
påfaldende nok ikke nævnes i Odenseantikva-
rens grundige registratur fra 1811.469 Siden kir-
kens hovedrestaurering opsat på væggen i nor-
dre sideskibs 2. fag. 

3) (Fig. 223-24), o. 1486. Claus Rønnow, 
rigsråd, marsk (†1486) og hustru, Christina 
(Christina Henrikdatter Gyldenstjerne), (†før 
1454).470 »An(n)o d(omi)ni mcdlxxx sexto obiit 
strenuus miles claus ron(no)w marskalcus regis 
dacie hic sepultus una cu(m) uxore sua d(omi)na 
C r i s t i n a p (er )d i lec ta quor(um) a(n)i(m)e i(n) pace 
req(ui)esca(n)t« (I Herrens år 1486 døde den tap-
re ridder Claus Rønnow, Danmarks riges 
marsk, begravet her sammen med sin højtel-
skede hustru, fru Christina. Deres sjæle hvile i 
fred) (Bircherod, Monumenta nr. XXVIII; Resen, 
Fyn 55 , 116; Abi ldgaard ; HofmFund V, 190; Da At-
las VI , 597 ; Winstrup/Lendorf nr. 25; Løffler 33 , 
tvl. XXVIII, 117; Jensen, Gravsten nr. 7). Jfr. s. 
1224 

Lysgrå kalksten, 313x197 cm. Behugninger 
foroven og forneden på stenen er delvist ud-
bedret med cement. Randskrift med reliefmi-
nuskler; skilletegn formet som krumdolke. 
Skriftbåndet indrammes af bølgende plante-
stængler, hvorfra udgår fligede blade, forskel-
lige blomster og - muligvis - enkelte vindrue-
klaser. Fantasifulde spydblomster vokser tillige 
fra rammen af hjørnecirklerne, hvori er indskre-
vet firpas med evangelistsymboler med skrift-
bånd (øverst tv. og th. Mattæus og Johannes, 
nederst tv. og th. Markus og Lukas). Midtfeltet 
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udfyldes af ægteparrets alliancevåbener, Røn-
now til heraldisk højre og Gyldenstjerne over-
for. De fligede hjelmklæder, der udgår fra de to 
hjelme, som er kronet med vesselhorn og to 
arme med påfuglefjerbesat spejl, udfylder rum-
met omkring skjoldene. Et antal reliefminusk-
ler, formet som »k«er, måske for begyndelses-
bogstavet i marskens fornavn (Klaus), er strøet 
ud over baggrunden.471 

Den prægtige sten henføres af Jensen, Grav-
sten (I, 19) til den såkaldte Sjællands Heroldme-
ster og karakteriseres som et hovedværk af 
denne unavngivne ophavsmand til en gruppe 
beslægtede gravsten - hovedparten sjællandske 
- kendetegnet ved den heraldiske udsmykning, 
forkærligheden for indskrevne firpas i 
hjørnecirklerne og skilletegn, formet som 
krumdolke. At dømme efter afbildningerne i 
Bircherod, Monumenta fandtes i Odense yderli-
gere en række samtidige, siden forsvundne, 
gravsten med beslægtet dekoration af yppige 
hjelmblade (i S. Knud, Vor Frue og †Gråbrødre 
kirke).472 Den summariske karakter af gengivel-
serne tillader dog ikke, at man drager mere vidt-
gående konklusioner mht. en tilskrivning til 
ovennævnte mester. 

Ifølge Cornelius Hamsforts Bispekrønike 
satte biskop Carl Rønnow monumentet over sin 
far (og mor), ligesom han foranstaltede faderens 
begravelse i S. Hans kirke med stor deltagelse af 
adelen og næsten hele byen i øvrigt.473 Denne 
beretning bekræftes af den omstændighed, at 
Claus Rønnows dødsår (1486) og navnet (om-
end ikke dødsåret) for hans første hustru er an-
ført, men ikke navnene på hendes to efterføl-
gere. Gravstenen må have fundet sin oprindelige 
plads i det kapel, Claus Rønnow lod opføre o. 
1464, antagelig i søndre sideskib (s. 1224). Ste-
nen omtales tidligst i 1600'ernes første del som 
anbragt ved nederste kirkedør ,396 hvilket kan 
være identisk med den placering, som er regi-
streret i 1700'erne ('nederst i den sydlige gang' 
ved sakristiet) og som endnu var aktuel 1877, 
dvs. i søndre sideskibs 3. fag. Påfaldende nok er 
stenen ikke nævnt af Vedel Simonsen 1811, jfr. 
gravsten nr. 2. Siden kirkens hovedrestaurering 
på vestmuren i søndre sideskibs 3. fag. 

Fig. 224. Gravsten nr. 3, o. 1486, over rigsråd Claus 
Rønnow (†1486) og hustru, Christina Henriksdatter 
Gyldenstjerne (†før 1454) (s. 1434). Tegning af Søren 
Abildgaard 1760. - Tombstone no. 3, c. 1486, for Coun-
sellor of State Claus Rønnow (†1486) and his wife, Chris-
tina Henriksdatter Gyldenstjerne (†before 1454). 

4) (Fig. 225-26), 1400'ernes sidste fjerdedel. 
Anna Nielsdatter (Kabel), (antagelig †efter 
1472).474 »Anna nielsdotter de penis atris servet 
compassio m(at)ris w(u)lneribus qui(ni)s me 
s(u)bt(ra)he/ xp(Christ)e ruinis« (Anna Niels-
datter. Moderens medynk vil frelse (mig) fra 
frygtelige straffe. Fri mig fra undergang ved 
dine fem sår, Kristus) (Bircherod, Monumenta 
nr. XLVII; Grønlund nr. 19; Abildgaard; Vedel Si-
monsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 51(?); 
Løffler 34, tvl. X X X I I I , 125; Jensen, Gravsten nr. 
105). 
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Fig. 225. Gravsten nr. 4, 1400'ernes sidste fjerdedel, 
over Anna Nielsdatter Kabel (s. 1435). Tegning af 
Søren Abildgaard 1760. - Tombstone no. 4, last quarter 
of the 15th century, for Anna Nielsdatter Kabel. 

Lysgrå kalksten, trapezformet, 176x77-87 cm. 
Kanterne udbedret med cement. Randskrift med 
reliefminuskler; som skilletegn enkelte og dob-
belte rhomber. Indskriften, der er på vers (to 
leoninske heksametre), leddeles af hjørnecirkler 
med evangelistmedaljoner og afsluttes med en 
ekstra linje, der - vel af pladsnød - er placeret i 
midtfeltet under tekstens første linje. Evange-

listsymbolerne, der er udstyret med skriftbånd, 
forestiller øverst tv. og th. Mattæus og Johan-
nes, nederst tv. og th. Markus og Lukas. I figur-
feltet er i en enkel lineær fremstilling indhugget 
en engel med korstegn som pandeprydelse; eng-
len, der er iklædt et folderigt, fodlangt gevandt, 
holder afdødes våben (Kabel af Tostrup) i hæn-
derne. Samme motiv genfindes på afdødes 
segl.475 

Anna Nielsdatter er antagelig identisk med 
den kvinde af samme navn, enke efter Tyge 
Lunge, der 1472 skænkede gods til S. Salvators 
alter (s. 1226). Som anført hos Grønlund, Abild-
gaard og Vedel Simonsen lå gravstenen i 
1700'erne i midtergangen, næst efter Gert Bry-
skes sten og »oppe imod Choret«, dvs. antage-
lig umiddelbart vest for koret. Bircherod regi-
strerer imidlertid stenen blandt monumenter i 
nordre sideskib (jfr. nr. X X X V I I - X X L V I ) , og 
det kan derfor ikke udelukkes, at den i forbin-
delse med istandsættelsen i 1690'erne (jfr. s. 
1321, 1413) er blevet flyttet. At dømme ud fra de 
senere stedsangivelser og dimensionerne er ste-
nen vel identisk med Winstrup/Lendorf nr. 51, der 
karakteriseres som »ulæselig«. Siden kirkens ho-
vedrestaurering opsat på væggen, først på øst-
væggen i nordre sideskibs 1. fag, siden 1892 i 
nordre sideskibs 2. fag under vinduet. 

5) (Fig. 227), antagelig 1400'ernes sidste fjer-
dedel, genanvendt 1705. Gravsten over ube-
kendt, genbrugt af Iörgen Schütz (Jørgen Jensen 
Skytte), †17� og hustru, Karen Poulsdatter, 
†23.juni 1705 i sin alders 54. år.476 (Vedel Si-
monsen, Samlinger, Winstrup/Lendorf nr. 27 (dog 
som Jørgen Souhr); Dahlerup Koch nr. 25). 

Lysgrå kalksten, trapezformet, 213x117 (121) 
cm. Sammensat af to fragmenter (vandret brud-
linje omkring stenens midte). Oprindelige hjør-
nemedaljoner med evangelistsymboler (øverst 
tv. og th. Mattæus og Johannes, nederst tv. og 
th. Markus og Lukas, begge vist omvendt), 
hvorimellem har været randskrift med reliefmi-
nuskler i fordybede bånd. Heraf ses dog kun et 
par forkortelsestegn samt de øvre partier af en-
kelte uidentificérbare bogstaver. Feltet indenfor 
er helt udslebet og forsynet med sekundær grav-
skrift med fordybede versaler i vandrette linjer. 
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Fig. 226-27. Gravsten nr. 4-5. NE fot. 1991. 226. Gravsten nr. 4, 1400'ernes sidste fjerdedel, over Anna Niels-
datter Kabel (s. 1435). 227. Gravsten nr. 5, antagelig 1400'ernes sidste fjerdedel, 1705 genanvendt af Jørgen 
Jensen Skytte og hustru, Karen Poulsdatter (†1705) (s. 1436). - Tombstones nos. 4-5. 226. Tombstone no. 4, last 
quarter of the 15th century, for Anna Nielsdatter Kabel. 227. Tombstone no. 5, probably the last quarter of the 15th century, 
reused c. 1105 for Jørgen Jensen Skytte and his wife, Karen Poulsdatter (†1705). 

Stenen erhvervedes 1705 for 4 rdl. af Jørgen 
Skytte til hans afdøde hustrus begravelse.98 

Af Vedel Simonsen og Winstrup/Lendorf regi-
streret i søndre sideskibs 2. fag, vest for grav-
sten over Laurids Krog (nr. 16). Efter kirkens 
hovedrestaurering placeret ved nordøstre arka-
depille, hvorfra den fremdroges 1981. Nu pla-
ceret på tårnrummets østmur, til højre for dø-
ren. 

6) (Fig. 228), o. 1500, genanvendt o. 1689. 
Gravsten over ubekendt ægtepar, hvis parvis 
modvendte våbenskjolde dog sekundært er ud-

slebet ligesom en oprindelig indskrift på et op-
rullet skriftbånd ovenover. Genbrugt af Hans 
Simonsøn (Simonsen), bendrejer og kirkeværge 
(begr. 21. sept. 1703), hvis hustruer, Marie Da-
nielsdatter, (†før 25. jan.) 1682 og Elisabeth 
Hansdatter, (†før 29. sept.) 1689 blev begravet 
herunder (Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/ 
Lendorf nr. 33; Jensen, Gravsten, nr. 126). 

Rødlig kalksten, 170x102 cm. Udsmykningen 
med reliefhugne våbenskjolde i et forsænket fir-
kantet felt, kronet af et perspektivisk gengivet, 
oprullet skriftbånd, kan muligvis have omfattet 
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Fig. 228. Gravsten nr. 6, antagelig 1500'ernes første 
fjerdedel, over ubekendt ægtepar. O. 1689 genan-
vendt af bendrejer og kirkeværge Hans Simonsen 
(†1703) med hustruerne, Marie Danielsdatter (†1682) 
og Elisabeth Hansdatter (†1689) (s. 1437). Henført til 
Claus Bergs værksted. NE fot. 1991. - Tombstone no. 
6, probably from the first quarter of the 16th century, for an 
unkown couple. Reused c. 1689 by turner and churchwar-
den Hans Simonsen (†1703) for himself and his wives, 
Marie Danielsdatter (†1682) and Elisabeth Hansdatter 
(†1689). 

randskrift med evangelistmedaljoner i hjør-
nerne, hvoraf alt dog er udslebet. Sekundær 
tværskrift med fordybede versaler. 

Stenen kan være identisk med den gravsten, 
som antikvaren Thomas Bircherod 'for adskil-
lige år siden' (nedskrevet 1701) så over 'en høj-
fornem og fremragende ridder, der engang 
havde været et fremtrædende medlem af det 
danske rigsråd, smykket med hans statelige vå-

ben og hans og hans hustruers slægtsskjolde'. 
Som Bircherod videre berettede, var gravstenen 
siden blevet omarbejdet, 'indskriften på stenen 
var ændret, de gamle, store og fornemme bog-
staver var nu slettet og erstattet med andre, og 
da jeg læste dem, forstod jeg til min væmmelse, 
at en eller anden drejer, der måske havde til op-
gave at istandsætte kirken, havde gjort stenen -
som jo ikke længere havde arvinger eller beskyt-
tere - til sin egen. Han havde så fået den gamle 
indskrift skiftet ud med sit og sine koners og 
børns navne og kun bibeholdt de tidligere eje-
res ærværdige og prangende våbenskjolde, så ef-
tertiden kunne falde i svime over de fornemme 
slægter, denne drejer og hans koner tilhørte!'.477 

Ud fra denne omtale kunne stenen måske identi-
ficeres med gravstenen over rigsråd Eggert 
Frille og hustruen Anna Iversdatter Jul (†grav-
sten nr. 4), oprindelig forsynet med indskrift, 
evangelistmedaljoner og sandsynligvis også 
med ægteparrets våbenskjolde. 

Af Vedel Simonsen og Winstrup/Lendorf regi-
streret i søndre sideskibs 1. fag. Efter kirkens 
hovedrestaurering opsat på væggen i sideskibets 
3. fag vest for vinduet. 

7) (Fig. 229-30), o. 1503 eller muligvis mellem 
1510 og -20, henført til Claus Bergs værksted. 
Jørgen Daa (†mellem 6. og 13. jan. 1503) og Ca-
therina (Karen Knudsdatter Gyldenstjerne) Daa 
(†1527).478 »An(n)o d(omi)ni mdiii obiit nobil(is) 
vir georgi(us) daa inf(ra) oct(ava)s ephi(phani)e 
et an(n)o d(omi)ni mdx(xvii) 4 7 9 obiit ca-
theri(n)a daa uxor eiusde(m) quoru(m) a(n)i(m)e 
req(ui)esca(n)t i(n) pace« (I Herrens år 1503 in-
den for ottendedagen efter Helligtrekongers dag 
(dvs. mellem 6. og 13. jan.) døde velbyrdig 
mand Jørgen Daa og i Herrens år 1527 døde 
sammes hustru, Catherina Daa. Må deres sjæle 
hvile i fred) (Bircherod, Monumenta nr. XLII; 
Præsteindb. (1755); Abildgaard; HofmFund V, 190; 
DaAtlas VI, 597; Præsteindb (1809); Vedel Si-
monsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 11; Jen-
sen, Gravsten nr. 123). 

Lys rødbrun kalksten, 312x164 cm. Kanterne 
udbedret med cement. Reliefminuskler med et 
enkelt initial i forsænkede bånd; som skilletegn 
dobbelte rhomber. Randskriften afbrydes af 



GRAVSTEN OG -FLISER 1439 

Fig. 229. Gravsten nr. 7, o. 1503 (eller antagelig 1510-20), over Jørgen Daa (†1503) og hustru, Karen Knudsdatter 
Gyldenstjerne Daa (†1527) (s. 1438). Henført til Claus Bergs værksted. NE fot. 1991. - Tombstone no. 7. 
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Fig. 230. Gravsten nr. 7, antagelig 1503 eller 1510-20, 
over Jørgen Daa (†1503) og hustru, Karen Knuds-
datter Gyldenstjerne Daa (†1527) (s. 1438). Tegning af 
Søren Abildgaard 1760. - Tombstone no. 7. 

hjørnecirkler, indfattede i dobbeltsnoede, torne-
kronelignende grenkranse. I cirkelfelterne evan-
gelistsymboler med skriftbånd (øverst tv. og th. 
Johannes og Mattæus, nederst tv. og th. Markus 
og Lukas). Afkvistede grenstave indrammer 
skriftbåndene. Midtfeltet smykkes af afdødes al-
liancevåbener, vendt mod hinanden i courtoisie 
(Daa over for Gyldenstjerne) og prydet med de 
tilhørende hjelmtegn (vesselhorn og arme med 
påfuglefjerbesat spejl), hvorfra udgår hjelmklæ-

dets yppige bladranker, tildannet i et symme-
trisk ornament. Herunder et skriftbånd med op-
rullede ender, der sammen med et dødningeho-
ved (begge dele ses i den nuværende placering 
på hovedet) belærer om dødens almagt: »Mors 
raipit[!] omnia« (Døden bortriver alt). 

Den fornemme gravsten, der at dømme efter 
de tilføjede årstal kan være udført flere år efter 
Jørgen Daas død, dvs. mellem 1510 og -20 , hen-
føres af Jensen, Gravsten (I, 67f.) til Claus Bergs 
værksted, ikke mindst på grund af lighedspunk-
ter med evangelistsymbolerne på tre krucifikser, 
tilskrevet Claus Berg: Asperup og Skamby, 
(begge Odense amt) og Thurø (Sunds hrd., 
Svendborg amt). Nøje identitet findes dog 
navnlig med tre af de fire evangelister på Anna 
Gyldenstjernes sten (nr. 8), som ligeledes er ble-
vet henført til denne mester eller hans kreds.480 

Placeringen har antagelig fra første færd været 
i kirkens nordvestende, vel i det gravkapel, som 
Karen Gyldenstjernes far, Knud Henriksen Gyl-
denstjerne lod indrette (s. 1226). Således nævnes 
stenen allerede i 1600'ernes første del ved den 
vestre kirkedør ved den side, hvor ringeren bor, 
hvilket meget vel kan referere til en plads i nor-
dre sideskibs vestende i gangen mellem stolesta-
derne og nær Anna Gyldenstjernes sten (nr. 8), 
hvor stenen omtales i 17- og 1800'erne, 1877 
præciseret af Winstrup/Lendorf (nr. 11) til en pla-
cering mellem 2. og 3. fag. Siden kirkens ho-
vedrestaurering opsat på væggen i nordre side-
skibs 3. fag. 

8) (Fig. 231-32), o. 1521, henført til Claus 
Bergs værksted. Anna (Knudsdatter Gylden-
stjerne), (†2. maj eller 26. juli 1521), datter af 
Knud Henriksen (Gyldenstjerne) til Iversnæs og 
hustru til Peder Bild (Bille) til Svanholm.481 

»Sep(u)ltura vene(ra)bilis d(omi)ne An(n)e 
q(uæ) filia erat d(o)m(ni) ca(n)uti henrici mi-
lit(is) de iversnes et uxor petri bild armi(ger) de 
suanholm q(uæ) obiit a(n)no d(omi)ni 1521 al-
tera die b(ea)ti iacobi« (Gravmæle over den ær-
værdige fru Anna, som var datter af hr. Knud 
Henriksen, ridder, til Iversnæs og hustru til Pe-
der Bild, væbner, til Svanholm, som døde det 
Herrens år 1521 på andendagen efter S.Jakobs 
dag (2. maj eller 26. juli)) (Bircherod, Monu-
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Fig. 231. Gravsten nr. 8, o. 1521, over Anna Knudsdatter Gyldenstjerne (†1521) (s. 1440). Henført til Claus Bergs 
værksted. NE fot. 1991 - Tombstone no. 8, c. 1521, for Anna Gyldenstjerne (†1521). Attributed to Claus Berg's 
workshop. 
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Fig. 232. Gravsten nr. 8 over Anna Knudsdatter Gyl-
denstjerne (s. 1440). Pennetegning af August Beh-
rends. - Tombstone no. 8 of Anna Knudsdatter Gyldenst-
jerne. 

menta nr. LI; Præsteindb. (1755); Abildgaard; Hofm-
Fund V, 190; DaAtlas VI, 597; Vedel Simonsen, 
Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 10; Jensen, Grav-
sten nr. 124). Jfr. †gravsten nr. 5. 

Lys rødbrun kalksten, 288x158 cm. Kanterne 
udbedret med cement. Stenens reliefhugne fi-
gurfremstilling, navnlig ansigtet, er ligesom 
dele af randskriften stærkt nedslidt. Reliefmi-
nuskler med enkelte smukt formede initialer; 
som skilletegn rhomber. Evangelistsymbolernes 
skriftbånd har dog majuskelagtige reliefversaler. 
Det omløbende skriftbånd indrammes på lang-

siderne af fantasifulde søjleskafter, sammensat af 
profilled, snoede grene, fligede blade og granat-
æblelignende kugler. Også ved hjørnerne ud-
vokser kviste, sammenflettet i kranse omkring 
evangelistsymbolerne (øverst tv. og th. Johan-
nes og Mattæus, nederst tv. og th. Markus og 
Lukas), mens spydblomster udmunder over af-
dødes hoved. Figurfeltet viser Anna Gylden-
stjerne stående under en rundbuet grenarkade, 
båret af leddelte søjler med udsmykning af 
krydsbånd og perlesnore, og bag hende udvidet 
til en polygonal, søjlebåret niche eller baldakin, 
overdækket med rosetprydet stjernehvælv. Den 
afdøde er vist med lukkede øjne og hænderne 
samlet i bøn foran brystet.482 Hun er iklædt en 
folderig klædning med hovedet tildækket af en-
kesløret. En tovstav danner fodstykke for figu-
ren og fungerer samtidig som ophæng for af-
dødes våben. Et dødningehoved, flankeret af 
knogler, afslutter kompositionen. 

Gravstenen er af høj kvalitet og røber sin op-
havsmands interesse for den tidlige renæssances 
ornamentformer og perspektiviske rumgengi-
velse. Dermed finder den åbenlyse paralleller til 
arbejder af Claus Berg og hans værksted (navn-
lig mindestenen over kong Hans og dennes fa-
milie i domkirken, s. 733-40). Hvorvidt kom-
positionen og modelleringen ligefrem stammer 
fra mesterens egen hånd, som foreslået af Jen-
sen, Gravsten (I, 69), lader sig dog vanskeligt 
afgøre på grund af værkets medtagne karak-
ter.483 Om evangelistsymbolerne, jfr. også grav-
stenen over Jørgen Daa (nr. 7). 

Placeringen i nordre sideskibs 3. fag for enden 
af gangen mellem de to yderste stolestadeblokke 
er registreret 1877 af Winstrup/Lendorf (nr. 10) og 
svarer antagelig til en ældre situation, sikkert 
bevidnet fra 1755 (nederst i gangen mellem sto-
lene i nordkapellet). Formentlig har denne sten i 
lighed med de øvrige gravsten over Gylden-
stjernefamilien (nr. 2, 7, 12 samt †nr. 5) haft sin 
oprindelige plads i slægtskapellet i kirkens nord-
vestende (s. 1226). Siden kirkens hovedrestaure-
ring opsat på vestvæggen i nordre sideskibs 3. 
fag. 

9) (Fig. 233), efter 1513, udført under indfly-
delse fra Claus Bergs værksted. Prebjørn (Pred-
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bjørn) Podebusk, rigsråd (†1541), med hustru-
erne Vibicke (Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz), 
(†1506) og Anna (Mouridsdatter Gyldenstjerne), 
(†1545).484 »An(n)o d(omi)ni md� hic e(st) 
sepult(us) miles aurat(us) d(omi)n(us) prebiørn 
podebwsk cu(m) duab(us) uxo(ri)b(us) d(o-
mi)na vibicke (e)t d(omi)na an(n)a q(uo)r(um) 
a(n)i(m)e viw(un)t« (I det Herrens år 15� blev 
her begravet den gyldne ridder, hr. Predbjørn 
Podebusk med sine to hustruer, fru Vibeke og 
fru Anna. Deres sjæle lever) (Bircherod, Monu-
menta nr. III; MarmDan I, 228; Præsteindb (1755); 
Abildgaard; HofmFund V, 190; Da Atlas VI, 597; 
Præsteindb (1809); Vedel Simonsen, Samlinger; 
Winstrup/Lendorf nr. 10; Jensen, Gravsten nr. 
125). Jfr. mindetavle nr. 3 og †begravelse nr. 
4 (midtskibet). 

Lysgrå kalksten, 258x167 cm. Brudlinje over 
nedre højre hjørne; behugninger på begge lang-
sider delvist udbedret med cement. Reliefmi-
nuskler i forsænkede bånd; som skilletegn 
rhomber. Den omløbende randskrift indram-
mes på langsiderne af leddelte kandelabersøjler 
med både arkitektoniske og vegetative elemen-
ter, mens kortsidernes ramme er formet dels 
som to modvendte drager omkring spydblom-
ster (foroven), dels som drueklaser. Hjørnernes 
evangelistsymboler, hvoraf de to nederste er 
vendt som langsidernes tekst, omsluttes af cir-
kelslag, dannet af afkvistede grene. Symbolerne, 
der er udstyret med skriftbånd, viser øverst tv. 
og th. Johannes og Mattæus, nederst tv. og th. 
Lukas og Markus. Figurfeltet er tredelt med 
slanke søjler på høje, polygonale baser, kronet af 
arkader med krydsende, krabbeprydede kølbuer 
og småspir. Ægtemanden står i det midterste 
buefelt, flankeret af sine to hustruer. Han er 
rustningsklædt med nethue på hovedet.485 I 
højre hånd bærer han det opadvendte slagsværd, 
mens venstre hviler på brystet. Benene og fød-
derne er vist i profil i en unaturlig, udaddrejet 
positur. De to hustruer er gengivet i næsten 
identisk skikkelse i enkedragt (her vel mere for 
symmetriens skyld end af hensyn til den histori-
ske virkelighed) med tildækkede hoveder, fol-
derige dragter og hænderne samlede foran bry-
stet i bøn. En afkvistet gren danner fodstykke 

Fig. 233. Gravsten nr. 9, efter 1513, over rigsråd 
Predbjørn Podebusk (†1541) og dennes hustruer, Vi-
beke Eriksdatter Rosenkrantz (†1506) og Anna Mou-
ridsdatter Gyldenstjerne (†1545) (s. 1442). Udført un-
der indflydelse af Claus Bergs værksted. NE fot. 
1991. - Tombstone no. 9, after 1513, for Counsellor of 
State Predbjørn Podebusk (†1541) and his wives, Vibeke 
Eriksdatter Rosenkrantz (†1506) and Anna Mouridsdatter 
Gyldenstjerne (†1545). Made under the influence of Claus 
Berg's workshop. 

for figurerne og bærer samtidig deres respektive 
(hjelmløse) våbenskjolde, ophængt i skjold-
remme over dødningehoveder, i midten Pode-
busk, flankeret af Rosenkrantz (til heraldisk 
højre) og Gyldenstjerne (til heraldisk venstre). 

At dømme efter ornamentikkens kombina-
tion af elementer fra både sengotik og tidlig re-
næssance tilhører stenen antagelig 1500'ernes 
første fjerdedel, idet en nedre tidsgrænse angives 
af Predbjørn Podebusks ægteskab 1513 med sin 
anden hustru, Anna Gyldenstjerne. Den fantasi-
fulde renæssanceornamentik og navnlig kvinde-



1444 ODENSE • S. HANS KIRKE 

figurerne finder paralleller i Anna Knudsdatter 
Gyldenstjernes sten (nr. 8), men Podebuskste-
nen savner dennes rumvirkning, ligesom de tre 
figurer synes presset mere akavet ind i deres re-
spektive arkadefelter. Trods kvalitetsforskellen 
må dog også sidstnævnte sten ligesom Anna 
Gyldenstjernes sten (nr. 8) være udført under 
indflydelse af eller måske endog ved en direkte 
medvirken af Claus Bergs Odenseværksted.486 

Stenen nævnes 1926 og endnu 1951 som staf-
feret med oliefarve, påført i forbindelse med kir-
kens hovedrestaurering.487 Denne bemaling er 
siden fjernet. 

Før 1674 (jfr. ndf.) fandtes stenen under org-
let, dvs. vel i midtskibets 3. fag.167 Hvorvidt 
denne placering - i umiddelbar nærhed af Gyl-
denstjernes kapel - er den oprindelige, vides dog 
ikke. Af gravstenens tre personer blev imidlertid 
kun Vibeke Rosenkrantz (†1506) begravet i kir-
ken, mens både Predbjørn Podebusk og Anna 
Mouridsdatter Gyldenstjerne fandt deres grave 
andetsteds, førstnævnte i Århus domkirke un-
der datteren Jytte Podebusks og svigersønnen 
Knud Gyldenstjernes sten (DK Århus 766f.) fra 
o. 1561, sidstnævnte i Ringsted (DK Sorø 177) 
under svigersønnen Mourids Olufsen Krognos' 
monument fra o. 1550.488 

1674 opsat på østvæggen i søndre korsarm 
(jfr. epitafium nr. 3), hvor den stadig ses. 

10) (Fig. 234), o. 1537, tilskrevet den såkaldte 
Odense-Skulptør. Eiler Bryscke (Bryske) til 
Dallund, lensmand (†5. febr. 1529), med sin søn, 
Claus Bryscke (Bryske, †1537).489 »Svb hoc 
marmore reqviescit nobilis vir Eylerivs Bryscke 
de Dailunt qvi obvt[!] anno 1529 5ta fv490 ante 
esto michi cvm filio svo dilecto Clavs Bryscke 
qvi ense emvli ocvbvit an(n)o 1537« (Under 
dette marmor hviler den velbyrdige mand, Eiler 
Bryske til Dallund, som døde år 1529 femte dag 
i ugen før fastelavns søndag sammen med sin 
elskede søn, Claus Bryske, der faldt i tvekamp 
1537) (Bircherod, Monumenta nr. LII; Resen, 
Fyn, 55, 116; Grønlund nr. 36; MarmDan I, 228; 
Abildgaard; HofmFund V, 190; DaAtlas VI, 597; 
Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 
33; Jensen, Grausten nr. 216). 

Lysgrå kalksten, 217x123 cm. Enkelte behug-
ninger langs kanten er udbedret med cement. 
Latinsk randskrift med reliefversaler i forsæn-
kede bånd; cirkulære skilletegn. I hjørnecirk-
lerne evangelistsymboler med skriftbånd 
(øverst tv. og th. Mattæus og Johannes, nederst 
tv. og th. Markus og Lukas). Fader og søn står 
under en rundbuet muslingeskalsarkade, båret 
af spinkle, leddelte balustersøjler. Selvom Eiler 
Bryske i overensstemmelse med et hierarkisk 
perspektiv er vist i overstørrelse i forhold til sin 
søn med hovedet overlappende arkadens vand-
rette arkitrav, er det nære familiebånd under-
streget ved begges bevægelser; faderen hælder 
hovedet hen imod sønnen og lægger samtidig 
kærligt hånden på skulderen af den unge mand, 
der selv med højre hånd viser hen til sit fædrene 
ophav. Eiler Bryske er klædt i civil dragt med en 
folderig, bredkravet halvlang kåbe over en knæ-
lang underklædning; på hovedet en skråbaret; 
med højre hånd fatter han om skæftet på sin 
dolk. Claus Bryske derimod er kampklædt i 
rustning og hjelm med opslået visir; ved venstre 
side holder han sit store slagsværd, hvis od 
overlapper arkadens ene base, mens han selv 
træder ind på Lukasoksen. Mellem de to perso-
ner ses Bryskernes våben, favnet af en drage og 
kronet af en ørneprydet hjelm, hvorfra det yp-
pige hjelmklæde snor sig om de ståendes ben. 

Bryskernes gravsten henføres af Chr. Axel 
Jensen til den såkaldte Odense-Skulptør, en ano-
nym stenhugger eller værkstedsgruppe, repræ-
senteret fortrinsvis på Fyn og i Jylland kort før 
1500'ernes midte. Netop denne sten betegnes af 
samme som »Den fynske Kunstners Mester-
stykke« (Gravsten (I, 151)). Tidligst af Resen, 
Fyn (116) nævnt som placeret neden for koret, 
hvilket kan hentyde til en plads enten i midtski-
bet, i søndre eller nordre korsarm. Sidstnævnte 
placering er den mest sandsynlige ud fra regi-
streringsrækkefølgen hos Bircherod og på 
grundlag af den omstændighed, at den ikke er 
nævnt hos Grønlund blandt de i midtskibet op-
regnede sten. Herfra kan den i løbet af 1700'er-
nes første halvdel være flyttet til den placering i 
midtskibets 1. fag, som er angivet hos Abildgaard 
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Fig. 234. Gravsten nr. 10, o. 1537, over lensmand Eiler Bryske (†1529) og hans søn, Claus Bryske (†1537) (s. 
1444). Tilskrevet den såkaldte Odense-Skulptør. NE fot. 1991. - Tombstone no. 10, c. 1537, for Lord Lieutenant Eiler 
Bryske (†1529) and his son Claus Bryske (tl537). Attributed to the so-called Odense sculptor. 

Danmarks Kirker, Odense 92 
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Fig. 235. Gravsten nr. 11, o. 1542, over Jacob Harden-
berg (†1542), med hustruerne Edele Torbensdatter 
Bille (†o. 1530) og Sophie Pedersdatter Lykke (†o. 
1570) samt sønnen Peder Hardenberg (s. 1446). Til-
skrevet den såkaldte Odense-Skulptør. NE fot. 1991. 
- Tombstone no. 11, c. 1542, for Jacob Hardenberg (†1542) 
and his wives, Edele Torbensdatter Bille († about 1530) 
and Sophie Pedersdatter Lykke († about 1570), and son 
Peder Hardenberg. Attributed to the so-called Odense 
sculptor. 

(1760) »i den midterste Gang öwerst op imod 
Choret« og Vedel Simonsen (1811). 1877 var ste-
nen anbragt i søndre sideskibs 1. fag. Siden kir-
kens hovedrestaurering opsat på væggen i søn-
dre sideskibs 2. fag vest for vinduet. 

11) (Fig. 235), o. 1542, tilskrevet den såkaldte 
Odense-Skulptør. Jackem (Jacob/Joakim) Har-
denberg til Sandholt og Hvedholm (†mellem 2. 
og 13. juli 1542), med hustruerne Edel Billes da-

ter (Edele Torbensdatter Bille), (†efter 10. juli 
1530) og Soffi Lyckes dater (Sophie Pedersdatter 
Lykke), (†o. 1570); endvidere med sønnen Per 
(Peder) Hardenberg (uvist dødsår). »Her hviler 
erlige welb[yrdig] man(d) Jackem Hardenberg 
til Sanholt Hvedeholm491 oc begges hans492 

høstrver493 frv Edel Billes dater oc frv Soffi 
Liv492ckes datter nar[!] Gvd vil oc dode han 
1542«. På bueslaget over de tre personers hove-
der: »Frv Edel Jakem Hardenberg Frv Soffi«. På 
indskrifttavle nederst til højre: »Per Harden-
berg« (Bircherod, Monumenta nr. X; Resen, Fyn 
55, 114; Abildgaard; HofmFund V, 190; DaAtlas 
VI, 597; Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/ 
Lendorf nr. 42; Jensen, Gravsten nr. 215). 

Lysgrå kalksten; trapezformet, 210x101-118 
cm. Øvre højre hjørne udbedret med cement. 
Figurerne, og her navnlig fru Sophies ansigt, 
bærer præg af nedslidning, der må være ind-
truffet i nyere tid (jfr. fig. 333). Randskrift, ind-
skriftbånd samt kartoucheprydet indskrifttavle 
med personalia, alt med reliefversaler i forsæn-
kede bånd; enkelte slyngede initialer, skilletegn 
formet som cirkler. Det omløbende indskrift-
bånd afbrydes af evangelistmedaljoner i hjør-
nerne (øverst tv. og th. Lukas og (oprindelig) 
Markus, nederst tv. og th. Mattæus og Johan-
nes). Figurfeltet, der krones af våbenfrise med 
de afbildede personers hjelmsmykkede våben-
skjolde (Hardenberg i midten, flankeret til hhv. 
heraldisk højre og venstre af Bille og Lykke 
(med vinranke)), viser ægtemanden i midten 
med begge sine hustruer, alle stående under tre-
kløverbue, i hvis svikler ses basunblæsende 
putti. Jakob Hardenberg, som er rustningsklædt 
med åben hjelm og stort slagsværd, står i en let 
contrapost med drejning mod højre i retning 
mod den længstlevende hustru, Sophie Lykke. 
Denne bærer enkedragt med hovedet dækket af 
et slør, fastholdt under hagen med højre hånd, 
mens hun med venstre viser hen imod gemalen. 
Ved hendes fod står den tidligt afdøde søn, Pe-
der, klædt i knælang dragt og vist med hæn-
derne samlet i bøn.494 Jakob Hardenbergs første 
hustru, Edel Bille, er presset ind i det snævre 
billedrum til venstre mellem gemalen og ram-
men. Hun bærer en folderig dragt, samlet under 
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brystet og med spids udskæring, under hvilken 
en leddelt kæde skimtes over en underklædning. 
På hovedet en nethue. Med højre hånd berører 
hun let ægtemandens albue, den venstre skimtes 
under hans sværdskæfte. 

Af Chr. Axel Jensen (Gravsten, I, 150f.) til-
skrevet »Odense-Skulptøren« ligesom gravsten 
nr. 10. Denne (nr. 11) forekommer dog i kom-
positionel henseende mere usikker end den vel 
samtidige Bryskesten, ligesom sviklernes putti-
figurer og skrifttavlens kartouche viser en min-
dre avanceret tilegnelse af et renæssancepræget 
formsprog. 

Allerede hos Resen anført som placeret i ko-
ret, nærmere præciseret lige foran alteret og lidt 
mod nord, idet den nederste ende lå ind under 
alterfoden (dvs. alterpodiet, jfr. Abildgaard; Ve-
del Simonsen). Den fornemme placering har-
monerer med Jacob Hardenbergs status (1541) 
som lensmand på Odensegård og stiftslensmand 
over Fyn (jfr. s. 1410). Efter en flytning o. 1855 
registreret i søndre sideskibs 1. fag 1877. Efter 
kirkens hovedrestaurering opsat på væggen i 
søndre sideskibs 3. fag, øst for vinduet. 

12) (Fig. 236, 334), antagelig o. 1550, tilskre-
vet den såkaldte Odense-Ornamentist. Henrick 
Knudsen (Henrik Knudsen Gyldenstjerne) til 
Reffstrup (Restrup), †14. nov. 1517. »Her ligger 
erlig welbyrdigh mandt och strenghe rydder[!] 
her Henrick Knvdsen till Reffstrvp som døde 
paa Iversnis løffverdaghen nest effteher sancte 
Morthens dagh (14. nov.) aar 1517 hves siell 
Gvdt haffve« (Bircherod, Monumenta nr. XLV; 
Resen, Fyn 55, 116; Abildgaard; HofmFund V, 
190; DaAtlas VI, 597; Præsteindb (1809); Vedel 
Simonsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 14; 
Jensen, Gravsten nr. 220). 

Lys blågrå kalksten, 233x142 cm. Kanter ud-
bedret med cement. Randskrift med personalia i 
reliefversaler i forsænkede bånd; rhomber som 
skilletegn. Figurfeltet viser Henrik Knudsen 
Gyldenstjerne stående under en tredelt gotise-
rende arkade, båret af piller, hvis skafter smyk-
kes af akantusmontanter, mens kapitælerne er 
bladdekorerede og baserne kannelerede. Venstre 
sides kapitæl og base danner postamenter for af-
dødes fædrene og mødrene hjelmprydede vå-

Fig. 236. Gravsten nr. 12, antagelig o. 1550, over 
Henrik Knudsen Gyldenstjerne (†1517) (s. 1447). Til-
skrevet den såkaldte Odense-Ornamentist. NE fot. 
1991. - Tombstone no. 12, probably c. 1550, for Henrik 
Knudsen Gyldenstjerne (†1517). Attributed to the so-called 
Odense ornamentalist. 

benskjolde (Gyldenstjerne over Skinkel), mens 
hans hustru, Karen Billes (†1540) tilsvarende vå-
ben (Bille over Frille) findes til højre. Den rust-
ningsklædte portrætfigur er vist frontalt med 
svag drejning mod venstre; højre hånd fatter om 
slagsværdet, hvis od hviler på hjelmen ved hans 
fod, mens venstre hånd ligger på brystet. På ho-
vedet bæres en nethue, svarende til Predbjørn 
Podebusks på gravsten nr. 9. 

At dømme efter anvendelsen af renæssancens 
arkitekturformer i en mere korrekt version end 
på gravsten nr. 8-11 må stenen være udført ad-
skillige år efter Henrik Knudsen Gyldenstjernes 
død, antagelig først hen imod midten af 

91* 
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1500'erne. Det er nærliggende at knytte udførel-
sen sammen med den beslægtede, nu for-
svundne sten i domkirken for sønnen, kannik 
Jørgen Gyldenstjerne, der udarbejdedes før den-
nes død (1551, jfr. s. 817, fig. 683). Begge til-
skrives af Chr. Axel Jensen (Gravsten, I, 159f.) 
den såkaldte Odense-Ornamentist ligesom 
gravsten nr. 13.493 

Gravstenen registreredes af Abildgaard (1760) i 
den nordre gang op imod koret, nærmere præci-
seret som værende uden for den anden nye åbne 
begravelse (s. 1498),167 dvs. formentlig den pla-
cering, som anførtes 1877 i nordre sideskibs 1. 
fag inden for nordre korsarms areal. Hvorvidt 
stenen oprindelig har ligget mere vestligt og 
nærmere Gyldenstjernes kapel (s. 1226) er uvist. 
I dag opsat på væggen i nordre sideskibs 2. fag, 
øst for vinduet. 

13) (Fig. 237), o. 1559, tilskrevet den såkaldte 
Odense-Ornamentist. Magnus Rvd (Mogens 
Rud), søn af Otte Rvd (Knudsen Rud) til Mø-
gelkær og Pernelle (Pernille) Oxe, 15. juli 1559 i 
S. Hans kloster i Odense496 (Bircherod, Monu-
menta nr. X I ; Resen, Fyn 55, 114; Abildgaard 
(1760); HofmFund V, 190; DaAtlas VI, 597; Præ-
steindb (1809); Vedel Simonsen, Samlinger, Win-
strup /Lendorf nr. 45; Jensen, Gravsten nr. 224). 

Lysgrå kalksten, 177x103 cm. Udbedret med 
cement og en lysgrå udfyldningsmasse langs 
kanter og ved tværgående revne hen over ste-
nens midte. Personalia og skriftsted (Åb. 14,13) i 
reliefversaler med cirkulære skilletegn i fordy-
bede vandrette bånd. Figurfeltet indrammes af 
en smukt formet jonisk arkade, hvis piller er 
smykket med akantusmontanter og hviler på 
høje, profilerede baser, prydet af løvemasker 
med ring i flaben. To stående småengle på kapi-
tælerne bærer afdødes far- og mormoders vå-
benskjolde (Bølle og Gøye). Inden for arkaden 
en muslingeskal, hvorunder kerubhoved, flan-
keret af frugtophæng. Selve figurfeltet domine-
res af de to indskrifttavler, den øverste indram-
met af rulleværkskartouche og kronet af de to 
hjelmprydede våbenskjolde for afdødes forældre 
(Rud og Oxe) til hhv. heraldisk højre og ven-
stre. Nederst i feltet står lensmandens søn, klædt 
i knælang, vid kåbe med bred krave og posede 

ærmer over en underklædning. På hovedet bæ-
rer han en skråbaret med fjerprydelse. Som ud-
tryk for livets forkrænkelighed og den stedse 
nærværende død holder han i venstre hånd et 
timeglas, mens et kranium ligger for hans ven-
stre fod. 

Den fornemme sten, der af Chr. Axel Jensen 
(Gravsten I, 161f.) tilskrives Odense-Ornamenti-
sten ligesom gravsten nr. 12, repræsenterer i for-
hold til denne et mere avanceret arbejde med 
sine joniske kapitæler, postamenternes løvema-
sker og skrifttavlens kartoucheramme.497 

Gravstenen for sønnen af lensmanden på 
Odensegård synes fra første færd at have haft en 
fremtrædende placering i lighed med Harden-
bergstenen, nemlig i koret (jfr. fig. 199), midt 
for alteret, omend lidt sydligere end først-
nævnte, som det præciseres af Abildgaard og Ve-
del Simonsen. Herfra o. 1855 flyttet til søndre 
korsarms sydøsthjørne. Siden kirkens hovedre-
staurering opsat på væggen i søndre sideskibs 2. 
fag under vinduet. 

14) (Fig. 238), o. 1573, tilskrevet den såkaldte 
Odense-Kopist, Petrus Laurentii Medelphor-
de(n)sis (Peter Lauritsen Middelfart), 'i sin tid 
denne kirkes mest trofaste kapellan', 124. maj 
1573498 (Bircherod, Monumenta nr. XIV; Resen, 
Fyn 56, 116; Vedel Simonsen, Samlinger; Jensen, 
Gravsten nr. 717). 

Lysgrå kalksten, trapezformet, 189x59-94 cm. 
Indskrift meget nedslidt og brudstykke af højre 
langside afslået. Latinsk gravskrift med relief-
versaler i fordybede, vandrette bånd udfylder 
stenens øverste tredjedel. Personalia efterfølges 
af latinsk mindevers: 

»I denne grav hviler den sande fromheds elev 
Peter som har Peters navn og held. For den sande 
klippe helligede han sit liv og sin død og 
belærte om klippen, den klippe, der var Kristus. 
Lykkelig for hvem Kristus er klippen. Thi han 
triumferer i døden, som søgte at leve for dig i 
Christus, mens han levede«.499 

Stenen, der at dømme efter formen muligvis 
kan være af middelalderlig oprindelse, henføres 
af Chr. Axel Jensen (Gravsten, II 89ff.) til en 
fynsk kopist efter Gert van Groningen. Bortset 
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Fig. 237. Gravsten nr. 13, o. 1559, over Mogens Rud (†1559) (s. 1448). Tilskrevet den såkaldte Odense-Orna-
mentist. NE fot. 1991. - Tombstone no. 13, c. 1559, for Mogens Rud (†1559). Attributed to the so-called Odense 
ornamentalist. 

fra et bomærkeskjold, indfattet i en cirkelme- »AID«, er den iøvrigt ganske uden udsmyknin-
daljon og flankeret af de fordybede bogstaver ger. 
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Tidligst af Resen nævnt i koret, af Vedel Si-
monsen (1811) nærmere præciseret til en place-
ring i 4. række fra øst, syd for gravsten over 
general von Rippur ((†)gravsten nr. 22). O.1855 
flyttet herfra, antagelig til søndre sideskibs 1. fag 
(at dømme efter form og dimensioner antagelig 
identisk med Winstrup/Lendorf nr. 38, dog her 
betegnet som »ulæselig«). Ved kirkens hoved-
restaurering lagt i gulvet sammesteds, 1997 pla-
ceret nær østvæggen som nr. 2 fra syd. 

15) (Fig. 239, 323), o. 1577. Jacobus Henricii 
(Jacob Henriksen), »i sin tid denne kirkes nidkære 
præst«, †7. nov. 1577, i sin alders 56. år med 

hustruen, »den ærbare matrone«, Chatarina 
Laurentii (Karen Lauritsdatter) fra Bogense, 
†22. dec. 1573 i sin alders 46. og ægteskabets 28. 
år.500 (Bircherod, Monumenta nr. X V ; Resen, 
Fyn 56, 114f.; Præsteindb. (1809); Vedel Simon-
sen, Samlinger, Winstrup/Lendorf nr. 44 (betegnet 
som »ulæselig«, bortset fra navnet »Chatarina«); 
Dahlerup Koch nr. 9). Jfr. (†)gravsten nr. 4. 

Grå kalksten, 170x84 cm. Stenen er sammen-
føjet af fire dele. Indskrift med reliefversaler i 
vandrette fordybede bånd. Inden for en fordy-
bet randlinje udfyldes omtrent hele fladen af den 
latinske gravskrift; efter personalia ærevers: 

Fig. 238-39. Gravsten nr. 14-15. NE fot. 1991. 238. Gravsten nr. 14, o. 1573, over kapellan Peter Lauritsen 
Middelfart (†1573) (s. 1448). Tilskrevet den såkaldte Odense-Kopist. 239. Gravsten nr. 15, o. 1577, over Jacob 
Henriksen, præst ved S. Hans (†1577) og hustru, Karen Lauritsdatter (†1573) (s. 1450). - Tombstone nos. 14-15. 
238. Tombstone no. 14, c. 1573 for the curate, Peter Lauritsen Middelfart (†1573). Attributed to the so-called Odense 
copyist. 239. Tombstone no. 15, c. 1577, for Jacob Henriksen, priest at St. Hans (†1577) and his wife, Karen Lauritsdatter 
(†1573). 
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»Her blev jeg døbt ved Kristi hellige dåb. 
Her fik jeg den første indføring i Guds ord. 
Her bød den hellige kirke mig at forkynde 
evangeliet 
og her blev det min skæbne at ligge. 
Trygt sover jeg sammen med de hellige på dette 
leje. 
Trygt hviler min hustrus ben her hos mig. 
Tryg er jeg i Herren, trygt hviler vi begge, 
indtil du Kristus, kommer at vække os begge 
af denne søvn«.501 

Nederst religiøs sentens flankeret af fordybede 
cirkelfelter med våbenskjolde, til venstre med 
fuglevinge, fæstnet ved fuglekrop(?), til højre 
skjold med Jesumonogram. 

Tidligst af Resen nævnt i koret, af Vedel Si-
monsen (1811) nærmere præciseret til en place-
ring midt for alteret og vest for gravsten nr. 10 
og 11 (fejlagtigt betegnet som provst Poul Hen-
riksen). O.1855 overført til søndre sideskibs 1. 
fag, 1877 registreret her som nr. 2 fra øst i yder-
ste række af sten. Siden nedlagt i gulvet ved ski-
bets nordøstre pille, hvorfra den blev optaget 
1981.1 dag på ligkapellets nordmur som nr. 3 fra 
øst. 

16) (Fig. 240), o. 1579. Lavres (Laurids) Krog, 
guldsmed og borger i Odense, †21. okt. 1579502 

(Bircherod, Monumenta nr. X X V I ; Vedel Simon-
sen, Samlinger, Winstrup/Lendorf nr. 28; Dahlerup 
Koch nr. 19). 

Lysgrå kalksten, 109x75 cm. Brudlinje diago-
nalt over nedre højre hjørne. Reliefversaler i for-
sænkede vandrette bånd. På stenens midte under 
skriftfelt med personalia bomærke i symmetrisk 
formet våbenskjold, flankeret af bogstaverne 
LK og KK (for hustruen?) i reliefversaler. Ved 
stenens nederste venstre hjørne læses med for-
dybede versaler: »pede« (fod?). 

Af Vedel Simonsen (1811) registreret i søndre 
sideskib, vel sammesteds som Winstrup/Lendorf, 
dvs. i sideskibets 2. fag. Siden nedlagt i gulvet 
ved skibets nordøstre pille, hvorfra den blev op-
taget 1981. I dag på ligkapellets sydmur som nr. 
2 fra øst. 

17) (Fig. 241), antagelig o. 1581 med senere 
tilføjelser. Ollvf/Olvff (Oluf) Bager, (†21. sept. 
1602), med hustruen [Margrete (Clausdatter, 
Oluf Bagers), †4. febr. 1581] og sønnen (Erick 

Fig. 240. Gravsten nr. 16, o. 1579, over guldsmed 
Laurids Krog (11579) (s. 1451). NE fot. 1991. - Tomb-
stone no. 16, c. 1579, for goldsmith Laurids Krog (†1579). 

Olvfsø(n) (Erik Olufsen), 110. okt. 1592) (Bir-
cherod, Monumenta nr. XLI (Gråbrødre kirke); 
Jensen, Gravsten nr. 703). Jfr. epitafium nr. 1 og 
gravsten nr. 21 og 23. 

Rødbrun kalksten, 111x90 cm. Stenens nedre 
halvdel mangler, mens den sekundære under-
kant ligesom siderne er udbedret med cement. 
Øverste højre hjørne afslået. Personalia med re-
liefversaler i vandrette fordybede bånd, der ud-
fylder skriftfelt i stenens bevarede øvre halvdel; 
endvidere skriftbånd på bueslag af rundbuet ar-
kade, der med akantusmontantprydede korinti-
ske piller har markeret feltets indramning. Pil-
lernes nedre del og hustruens forsvundne grav-
skrift, som muligvis har været indsat i kartou-
cheprydet ramme (øvre del af kartouche med 
»INRI« i fordybede versaler kan endnu anes), er 
sekundært afhugget. Arkadesviklerne udfyldes 
af forkrænkelighedssymbolerne, timeglas og ur-
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Fig. 241. Gravsten nr. 17, antagelig o. 1581 med se-
nere tilføjelser, over Oluf Bager (†1602), hustruen 
Margrete Clausdatter Bagers (†1581) og sønnen, Erik 
Olufsen Bager (†1592) (s. 1451). NE fot. 1991. -
Tombstone no. 11, probably c. 1581 with later additions, 

for Oluf Bager (†1602), and his wife Margrete Clausdatter 
Bagers (†1581), and son Erik Olufsen Bager (†1592). 

skive, her med markeret tidspunkt kl. 3, vel 
dødstidspunktet. Under arkaden Oluf Bagers 
bomærkeskjold, der holdes af engel og flankere-
res af drager med bladduskhaler. 

Stenens komposition har stor lighed med 
gravstenen (nr. 23), skænket af storkøbmanden 
1600 til datteren Lisbeth og svigersønnen Ric-
kert Knudsen Seeblad. Dog er her en kvalitetes-
forskel fra den grovere, mere summariske be-
handling af detaljerne på faderens og til datte-
rens, antagelig yngre sten, hvilket må skyldes 
forskellige ophavsmænd. Af Chr. Axel Jensen 
(Gravsten II, 89) henført til et fynsk værksted, 
virksomt mellem o. 1570 og 1600 og præget af 
traditionen fra den såkaldte Odense-Ornamen-
tist. Jfr. også gravstenen over Casper Mule og 
Maren Mulesdatter i Vor Frue kirke (s. 1151ff.). 

Udførelsestidspunktet for stenen er usikkert. 
1575-76 og atter 1582 erhvervede Oluf Bager fra 
†Gråbrødre kirke to ældre ligsten for hhv. 24 
mk. og 2 dl.503 Det er nærliggende at antage, at 
disse genanvendtes til denne og til datterens 
sten, vel for den foreliggende stens vedkom-
mende aktualiseret af hustruens død 1581. 

I lighed med epitafiet over Oluf Bager og 
hans familie var faderens og datterens gravsten 
oprindelig placeret i †Gråbrødre kirke, begge i 
gulvet nær det tilhørende epitafium på nordsi-
dens 1. pille. Ved auktionen over klosterkirkens 
inventar og gravminder 1806, hvor Oluf Bagers 
sten var anført som nr. 63 og allerede på dette 
tidspunkt var i to dele, blev denne ligesom de 
øvrige Bagerske mindesmærker erhvervet af 
bogtrykker Chr. Iversen efter en forudgående 
henvendelse til Hospitalets direktion. Siden hen 
- sammen med de øvrige minder - placeret i 
forstuen til lyststedet Marieshøj ved Tolderlund. 
I samtidige beskrivelser anføres dog, at stenens 

Fig. 242. Gravsten nr. 18, o. 1586, over Rasmus sned-
ker (†1586) og hustru, Mette Andersdatter (s. 1453). 
NE fot. 1991. - Tombstone no. 18, c. 1586, for Rasmus 
snedker (†1586) and his wife, Mette Andersdatter. 
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nedre del allerede da manglede.504 1839 overført 
til S. Hans kirke (jfr. s. 1423), hvor begge ligsten 
blev placeret i gulvet.505 Muligvis gjaldt dette 
dog ikke for Oluf Bagers sten, der påfaldende 
nok ikke blev registreret i kirken 1877 af Win-
strup/Lendorf, og som 1892 af Odensehistorike-
ren, skolebestyrer Hans Rasmussen noteredes 
som værende placeret i græsset på kirkegården 
siden overførslen fra Tolderlund og her »udsat 
for Overlast og firbenende Odenseaneres Be-
sudling«.506 Efter forslag fra arkitekt Vilh. Pe-
tersen snarest efter opsat på nordre korsarms 
nordvæg på det sted, hvor tidligere Anna Niels-
datters sten (nr. 4) var anbragt.507 

18) (Fig. 242), o. 1586. Rasmvs Sniker (Ras-
mus snedker), †27. marts 1586, med hustruen 
Mette Anders[dat]ter (Vedel Simonsen, Samlin-
ger; Winstrup/Lendorf nr. 49; Dahlerup Koch nr. 
23). 

Gravflise af grå kalksten, 59x43 cm. Flisen, 
hvis nedre kant er behugget og nedre venstre 
hjørne delvist afslået, udfyldes af personalia med 
reliefversaler, alt i vandrette forsænkede bånd. 
Nederst på stenen afbrydes linjerne af en cirkel-
medaljon med skjold, hvorpå læses de sammen-
skrevne initialer i reliefversaler »RI« eller »RH«. 

Ifølge Vedel Simonsen (1811) placeret i koret, 
vest for Mogens Ruds sten (nr. 13). O.1855 flyt-
tet til søndre sideskib, hvor den 1877 af Win-
strup/Lendorf registreredes som nr. 3 i den syd-
ligste række. Siden nedlagt i gulvet ved skibets 
nordøstre pille, hvorfra den blev optaget 1981. I 
dag på ligkapellets nordmur som nr. 2 fra øst. 

19) (Fig. 243), o. 1586, tilskrevet den såkaldte 
Odense-Kopist (Groningen-Kopist). Simen (Si-
mon) Hansen, †1. juni 1586 og Zacharias Ander-
sen (dødsår uvist), begge borgere i Odense, med 
deres fælles hustru, Karren Pedersdaater (Karen 
Pedersdatter), (dødsår uvist) (Bircherod, Monu-
menta nr. X X I V ; Vedel Simonsen, Samlinger; 
Winstrup/Lendorf nr. 32; Jensen, Gravsten nr. 
719). 

Lysgrå kalksten, 171x100 cm. Stærkt beskadi-
get i venstre side, hvis nedre hjørne er helt og 
øvre hjørne delvist afslået ligesom langsiden. 
Indskrift placeret i fodfeltet i en profileret skrift-
ramme med smukt formede, fordybede versaler 

Fig. 243. Gravsten nr. 19, o. 1586, over Simon Han-
sen (†1586) og Zacharias Andersen med deres fælles 
hustru, Karen Pedersdatter (s. 1453). Tilskrevet den 
såkaldte Odense-Kopist. NE fot. 1991. - Tombstone 
no. 19, c. 1586, for Simon Hansen (†1586) and Zacharias 
Andersen and the wife of both, Karen Pedersdatter. Attri-
buted to the so-called Odense copyist. 

i vandrette linjer; fordybede punkter som skille-
tegn. Parret, hvoraf manden antagelig er Simon 
Hansen, at dømme efter bomærkeskjoldet 
øverst til venstre over hans hoved, er vist under 
en dobbeltarkade, båret af profilerede kapitæler 
på kuglekonsoller. I midterste svikkel fordybet 
Jesumonogram i våbenskjold og øverst til højre 
i den modstående svikkel bomærke for Karen 
Pedersdatters anden gemal, Zacharias Hansen. 
Han er iklædt kort kappe med opretstående 
krave over pludderbusker og hoseklædte ben. 
Tvedelt fuldskæg. Hustruen, med hueklædt ho-
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ved, bærer plisseret kåbe med stive, parallelle 
folder, som hun holder sammen med begge 
hænder. 

Ligesom gravsten nr. 14 henføres stenen af 
Chr. Axel Jensen (Gravsten II, 89ff.) til Odense-
Kopisten. Den stive, stiliserede gengivelse, 
navnlig af kvindefiguren, genfindes hos en an-
tagelig yngre fynsk mester, den såkaldte 
Odense-Monogramist, jfr. ndf. 

Tidligst nævnt af Vedel Simonsen (1811) i søn-
dre sideskib som nr. 2 fra øst næst efter (†)grav-
sten nr. 18 (Anna Thomisdatter), hvilket svarer 

Fig. 244. Gravsten nr. 20, 1589, over guldsmed Hen-
rik Griben (11602) og hustruerne Johanne (†1587) og 
en kvinde, antagelig med initialerne »IHD« (s. 1454). 
NE fot. 1991. - Tombstone no. 20, 1589, for goldsmith 
Henrik Griben (†1602) and his wives, Johanne (†1581) 
and anonymous lady, probably with the initials »IHD«. 

til placeringen hos Winstrup/Lendorf, dvs. i søn-
dre sideskibs 1. fag. Siden kirkens hovedrestau-
rering opsat på muren i søndre sideskibs 3. fag 
under vinduet. 

20) (Fig. 244), 1589. Henricvs (Henrik) Gri-
ben aurifaber (guldsmed), <†1. sept. 1602>, med 
hustruerne Iohanne (Johanne), †Helligtrefoldig-
heds søndag (dvs. 11. juni) 1587 og � (antage-
lig med initialerne »IHD«)508 (Bircherod, Monu-
menta nr. X X X ; Grønlund (o. 1710) nr. 20; Vedel 
Simonsen, Samlinger; muligvis Winstrup/Lendorf 
nr. 39 (ulæselig); Dahlerup Koch nr. 21). 

Lysgrå kalksten, trapezformet, 153x65-85 cm; 
stenen itubrudt i fem dele, der sekundært er 
sammenføjet. Latinsk og dansk indskrift med 
reliefversaler i fordybede bånd, dels placeret 
som randskrift, dels i vandrette linjer på stenens 
øverste del. Forneden i relief tre bomærke-
skjolde, indrammet af rulleværkskartouche, alle 
med initialer, i midten en grif og »HG« for Hen-
rik Griben, flankeret af bomærkeskjolde med 
initialerne »IFD« (heraldisk højre) og »IHD« 
(heraldisk venstre), vel for guldsmedens første 
og anden hustru, der måske begge bar fornavnet 
Johanne. Forneden skriftsted (Rom. 14,8). 

Stenen opsattes 1589 af guldsmeden selv. Af 
Grønlund anført i midtskibet efter Anne Niels-
datter Kabels sten (nr. 4), hvilket harmonerer 
med, at den hos Vedel Simonsen er omtalt som 
placeret syd for førnævnte. Dersom stenen er 
identisk med Winstrup/Lendorf nr. 39, er den før 
1877 blevet flyttet til søndre sideskibs 1. fag. Ef-
ter kirkens hovedistandsættelse nedlagt i gulvet 
ved nordøstre arkadepille. Herfra fremdraget 
1981. I dag opsat i ligkapellet på nordvæggen 
som nr. 1 fra øst. 

21) (Fig. 245, 324-25), o. 1590, signeret af den 
såkaldte Odense-Monogramist (Jørgen Sten-
hugger(?). Brun Rensing, født i Dorsten (West-
falen), borger i Odense, †10. aug. 1590, med hu-
struen Anne Olvfsdatter (Olufsdatter Bager) 
(lefter 1604)509 (Bircherod, Monumenta nr. X I X ; 
Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 
9; Jensen, Gravsten nr. 726). Jfr. også epitafium 
nr. 1. 

Lysgrå kalksten, 200x138 cm. Stenen bærer 
især i højre side præg af nedslidning, ikke 
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mindst i kvindens ansigt, der er udbedret med 
cement. Indskrift med fordybede versaler, per-
sonalia nederst på stenens fodfelt inden for æg-
gestavsramme. Ægteparret er placeret under 
kølbueformet dobbeltarkade med karakteristi-
ske vinkelformede indskæringer ved buernes si-
der. Arkaden bæres af kannelerede piller og i 
midten af konsol, alt af jonisk orden. I den mid-
terste svikkel kartoucheindrammet, trapezfor-
met felt med opbyggeligt vers med fordybede 
versaler: 

»Saa mange som hid 
til verden fødis 

ved døden igen sk 
ulle de bortødis.« 

I de yderste svikler ses ægteparrets bomærke-
skjolde, til venstre Brun Rensings med mærke, 
hvori reliefversalerne »B« og »R«, til højre 
Anne Olufsdatter med de tilsvarende initaler 
»A« og »O« samt gemalens »B« og »R«. Ægte-
parret er vist frontalt med drejning mod hinan-
den. Brun Rensing ses iklædt kort kåbe med op-
retstående krave over underklædning med pibe-
krave og knælange pludderbusker; han har kort 
fuldskæg med moustache. I højre hånd en bog. 
Hustruen bærer kort trøje med opretstående 
krave over vidt skørt med tætte plisseringer på 
forbredden, endvidere tætsluttende hue. Også 
hun holder en bog. Imellem de to personer ses 
forkrænkelighedssymbolerne, timeglas og kra-
nium, samt to manende indskrifter på latin med 
relifversaler: »Husk, du skal dø«, »I dag mig, i 
morgen dig«. 

Stenen er nederst på kartoucherammen i arka-
dens midtsvikkel signeret med det karakteristi-
ske mærke, et »N«, midtdelt af en tværstreg 
(fig. 324), som genfindes på i alt ni gravsten, af 
Chr. Axel Jensen (Gravsten II, 91-93) tilskrevet 
den såkaldte Odense-Monogramist, forsøgsvis 
identificeret med Jørgen Stenhugger. Blandt 
dennes værker i kirken tælles stenen (oprindelig 
†Gråbrødre kirke), skænket 1600 af Oluf Bager 
til hans anden datter, Lisbeth, og hendes børn 
(nr. 23) samt stenen over Hans Pedersen o. 1592 
(nr. 22, dog ikke signeret) og Karen Frederiks-

Fig. 245. Gravsten nr. 21, o. 1590, over Brun Rensing 
(†1590) og Anne Olufsdatter Bager (†efter 1604) (s. 
1454). Signeret af den såkaldte Odense-Monogramist 
(Jørgen Stenhugger(?)). NE fot. 1991. - Tombstone no. 
21, c. 1590, for Brun Rensing (†1590) and Anne Olufs-
datter Bager (tafter 1604). Signed by the so-called Odense 
monogrammist (Jørgen Sculptor(?)). 

datter Mule (nr. 26). Endvidere den fornemme 
farvelagte mindesten over Margrethe Skov-
gaard i domkirken (s. 755ff.). Den stive, skema-
tiske figurbehandling med stiliseret gengivelse 
af klædedragten genfindes både her og i Brun 
Rensings sten. Med sin kølbuede arkade og ind-
skrifttavlens æggestavsliste demonstrerer sidst-
nævnte samtidig mesterens kendskab til et mo-
tivforråd, der hyppigt ses benyttet i en gruppe 
østjyske sten, udført af Gert van Groningen og 
hans efterfølgere i århundredets sidste årtier. 

Af Vedel Simonsen (1811) registreret i den øst-
lige del af kirkens midtskib nord for gravsten nr. 
4 (Anne Nielsdatter) og syd for nr. 20 (Henrik 
Griben), hvilket turde svare til registreringsræk-
kefølgen hos Bircherod (efter korets gravsten og 
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Fig. 246. Gravsten nr. 22, o. 1592, over bartskærer 
Hans Pedersen (11592) og hustru, Magdalena (†1591) 
(s. 1456). Tilskrevet den såkaldte Odense-Mono-
gramist. Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone no. 
22, c. 1592, for barber surgeon Hans Pedersen (†1592) and 
his wife Magdalena (†1591). Attributed to the so-called 
Odense monogrammist. 

før opregningen af sten i kirkens sydside). 1877 
placeret i nordøsthjørnet i det tidligere nordka-
pels 2. fag og efter dettes nedrivning flyttet til 
sin nuværende plads på nordre korsarms østvæg 
som nr. 2 fra syd. 

22) (Fig. 246), o. 1592, tilskrevet den såkaldte 
Odense-Monogramist. Hans Peddersen (Peder-
sen), bartskærer (dvs. barber, sårlæge) og bor-
ger i Odense, 13. marts 1592, med hustruen 
[Magdalena], †17. febr. 1591 (Bircherod, Monu-
menta nr. LX-LXI; Grønlund nr. 31; Vedel Si-

monsen, Samlinger; antagelig Winstrup/Lendorf 
nr. 18 (ulæselig); Jensen, Gravsten nr. 723). 

Lysgrå kalksten, 193x105 cm. Hele stenen er 
stærkt nedslidt og store dele af gravskriften i dag 
vanskelig at tyde. Tolinjet randskrift med perso-
nalia i reliefversaler i forsænkede bånd, i hjør-
nerne afbrudt af evangelistsymboler i cirkelfel-
ter. På stenen indskriftfelt i ramme af rulle-
værkskartouche med skriftsted (Job 19, 25-27), 
hvorover opbyggelig sentens, her gengivet efter 
Grønlund: 

»Dersom den Retferdige end døer for tilig, saa er 
hand dog i Rolighed. Alderdom er erlig, icke den 
som lefver lenge, eller hafver mange Aar, men Klog-
skab iblant Menisken er det rette graae Haar og et 
ubesmittet Lefnet er den rette Alderdom.« 

Herunder hænger skjold med udslidt bomærke 
eller initialer (»H« anes svagt). Af Chr. Axel 
Jensen (Gravsten II, 91f.) henført til Odense-Mo-
nogramisten (jfr. gravsten nr. 21, 23, 26). 

Af både Bircherod, Monumenta og Grønlund 
registreret i midtskibet, af førstnævnte som nr. 
12 og af sidstnævnte som nr. 31, dvs. antagelig 
vestligt i skibet og derfor formentlig identisk 
med Winstrup/Lendorf nr. 18. Siden kirkens ho-

Fig. 247. Gravflise nr. 24, o. 1602, over Niels Jørgen-
sen (†1602) (s. 1457). NE fot. 1991. - Tombslab no. 24, 
c. 1602, for Niels Jørgensen (†1602). 
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vedrestaurering placeret i gulvet i søndre side-
skibs 1. fag som nr. 1 fra nord. 

23) (Fig. 248), 1600, med senere tilføjelser, til-
skrevet den såkaldte Odense-Monogramist. Ri-
chart Knvdsen (Rickert Knudsen Seeblad), råd-
mand, †22. april 1625, med hustruen Lisabet Ol-
vesdatter (Lisbeth Olufsdatter Bager), †6.juni 
1638, 75 år gammel510 (Bircherod, Monumenta 
nr. XLV (Gråbrødre kirke); Winstrup/Lendorf nr. 
8; Jensen, Gravsten nr. 729). Jfr. epitafium nr. 1. 

Rødlig kalksten, 201x196 cm. Øverste venstre 
hjørne afslået, kanterne udbedret med cement. 
Gravskrift med reliefversaler i fordybede, vand-
rette bånd, indskriftfelt med personalia, indsat i 
en rundbuet, æggestavssmykket arkade, båret af 
joniske piller med udsmykning af akantusmon-
tanter på skafterne; i fodfeltet herunder religiøs 
sentens. I bueslaget læses (delvis udvisket): 
»Ol[vf] Bager oc [hans ar]vinge[r] hører tenne 
sten til«. Under selve bueslaget ses storkøbman-
dens bomærkeskjold med initialerne »O« og 
»B« over oprullet kartouche fra gravskriftens 
ramme, sidstnævnte smykket med signatur eller 
bomærke, vel for stenhuggeren (jfr. ndf.). I ar-
kadens svikler som forkrænkelighedssymboler 
hhv. timeglas og urskive, hvis viser peger på et 
tidspunkt mellem kl. 5 og 6. 

Af Chr. Axel Jensen (Gravsten II, 93) tilskre-
vet den såkaldte Odense-Monogramist (jfr. 
gravsten nr. 21, 22, 26), hvis karakteristiske bo-
mærke, dog nedslidt, registreres på kartouche 
under skrifttavlen 

Som angivet på stenen, skænket 1600 til Lis-
beth Olufsdatter og hendes børn af faderen, 
Oluf Bager. I lighed med epitafium nr. 1 og 
gravsten nr. 17 over Oluf Bager og hans familie 
var stenen oprindelig placeret i †Gråbrødre kirke 
i gulvet på nordsiden af midtergangen op imod 
alteret. Ved auktionen 1806 over klosterkirkens 
inventar og gravminder erhvervet af bogtrykker 
Chr. Iversen efter forudgående henvendelse til 
Hospitalets direktion og siden placeret på ejen-
dommen Marieshøj ved Tolderlund. 1839 over-
ført til S. Hans kirke og nedlagt i gulvet i nordre 
sideskibs 2. fag, som registreret hos Winstrup/ 
Lendorf.511 Efter kirkens hovedrestaurering opsat 
på østvæggen i nordre sideskibs 1. fag. 

Fig. 248. Gravsten nr. 23, 1600 med senere tilføjelser, 
over rådmand Rickert Knudsen Seeblad (†1625) og 
hustru, Lisbeth Olufsdatter Bager (†1638) (s. 1457). 
Tilskrevet den såkaldte Odense-Monogramist. NE 
fot. 1991. - Tombstone no. 23, 1600, with later additions, 
for Councillor Rickert Knudsen Seeblad (†1625) and his 
wife, Lisbeth Olufsdatter Bager (†1638). Attributed to the 
so-called Odense monogrammist. 

24) (Fig. 247), o. 1602. Niels Iørgensen (Jør-
gensen), †22.juni 1602 (Bircherod, Monumenta 
nr. LXV; Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/ 
Lendorf nr. 21 (fejlagtigt som Mads Jørgensen); 
Dahlerup Koch nr. 11). 

Gravflise af grå kalksten, 52,5x49 cm. Ind-
skrift med reliefversaler i fordybede bånd, per-
sonalia i vandrette bånd, der udfylder hoved-
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Fig. 249. Gravflise nr. 25, o. 1602, over Christen Jen-
sen (†1602) med sønnen, Jens Christensen (†1602) (s. 
1458). NE fot. 1991. - Tombslab no. 25, c. 1602, for 
Christen Jensen (†1602) and son, Jens Christensen 
(†1602). 

Fig. 250. Gravsten nr. 26, o. 1602, over Karen Fre-
deriksdatter Mule (†1602) (s. 1458). NE fot. 1991. -
Tombstone no. 26, c. 1602, for Karen Frederiksdatter 
Mule (†1602). 

parten af stenens flade, mens et skriftsted (Job 
14,1) danner randskrift. Under gravskriften bo-
mærke, flankeret af afdødes initialer »N« og »I«. 

Af Vedel Simonsen 1811 registreret i midtski-
bets vestende, svarende til placeringen hos Win-
strup/Lendorf. I forbindelse med kirkens hoved-
restaurering nedlagt i gulvet ved nordøstre arka-
depille, hvorfra stenen 1981 optoges og siden 
placeredes i ligkapellet, på sydvæggen som nr. 3 
fra øst. 

25) (Fig. 249), o. 1602. Christen Ienssen (Jen-
sen) bager, †13. aug. 1602, med sønnen Iens 
Christensø(n) (Jens Christensen), †27. aug. 1602 
(Bircherod, Monumenta nr. LV; Grønlund nr. 27; 
Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 
22; Dahlerup Koch nr. 18). Jfr. †gravsten nr. 14. 

Gravflise af lysgrå kalksten, 56,5x51 cm. Ind-
skrift med reliefversaler i fordybede vandrette 
bånd. Sidste linje af gravskriften midtdeles af to 
bomærkeskjolde med de afdødes initialer, hhv. 
»C« og »I« (Christen lensen) til heraldisk højre 
og »I« og »C« (Iens Christensen) til heraldisk 
venstre. Som en samhørende del af gravmindet, 
at dømme efter indskriften, der refererer til 
denne flises tekst, men er udført på en selvstæn-
dig sten, var en nu forsvunden gravflise over 
Christen Jensens hustru (†gravsten nr. 14). 

Af Vedel Simonsen 1811 registreret i midtski-
bets vestende, svarende til placeringen hos Win-
strup/Lendorf. I forbindelse med kirkens hoved-
restaurering nedlagt i gulvet ved nordøstre arka-
depille, hvorfra gravflisen 1981 optoges og siden 
placeredes i ligkapellet, på sydvæggen som nr. 1 
fra øst. 

26) (Fig. 250), o. 1602, signeret af den såkaldte 
Odense-Monogramist. Karen Fredricksdaater 
(Frederiksdatter Mule, datter af Frederik Mule 
og Maren Villumsdatter), †9. sept. 1602 i sin al-
ders 17. år (Bircherod, Monumenta nr. X X X V I ; 
Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 
16; Dahlerup Koch nr. 22). 

Lysgrå kalksten, 111x82 cm. Indskrift med re-
liefversaler i fordybede bånd, personalia i rand-
skrift, afbrudt ved hjørnerne af cirkelmedaljoner 
med evangelistsymboler. I midten tavle med 
skriftsted (2 Tim. 4,7-8), indrammet af rulle-
værkskartouche. Forneden to bomærkeskjolde 
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for afdødes forældre, til heraldisk højre med ini-
tialerne »F« og »M« for Frederik Mule, til heral-
disk venstre »MVD«, angivet to gange for Ma-
ren Villumsdatter, jfr. gravsten nr. 28. Under 
rammens midterste rulleværkskartouche hæn-
ger i bånd et halvirkulært segl(?) eller ornament. 
Over kartouchen ses Odense-Monogramistens 
karakteristiske mærke, et fordybet »N«, gen-
nemskåret af en tværstreg. 

Af Vedel Simonsen 1811 omtalt i midtskibet, 
vest for Peter Lauritsen Middelfarts sten (nr. 
14), hvilket stemmer overens med placeringen, 
angivet hos Winstrup/Lendorf. I forbindelse med 

Fig. 251. Gravsten nr. 28, o. 1608, over Frederik Mule 
(†1608) og hustru, Maren Villumsdatter (†16� ) (s. 
1460). NE fot. 1991. - Tombstone no. 28, c. 1608, for 
Frederik Mule (†1608) and his wife, Maren Villumsdatter 
(†16�). 

Fig. 252. Gravflise nr. 27, o. 1604. Peder Olufsen 
(†1604) og hustru, Kirstine Madsdatter (†1646) (s. 
1459). NE fot. 1991. - Tombslab no. 27, c. 1604. Peder 
Olufsen (†1604) and his wife, Kirstine Madsdatter 
(†1646). 

kirkens hovedrestaurering nedlagt ved nord-
østre arkadepille, hvorfra den blev fremdraget 
1981. Nu i ligkapellet, på sydvæggen som nr. 7 
fra øst. 

27) (Fig. 252), o. 1604. Peder Olvfsøn (Oluf-
sen), †27. dec. 1604 med hustruen Kierstine 
Matsdatter (Kirstine Madsdatter), †<5.maj> 
16<46> (Bircherod, Monumenta nr. X X X V I I ; Ve-
del Simonsen, Samlinger, Winstrup/Lendorf nr. 6; 
Dahlerup Koch nr. 6). 

Gravflise af lysgrå kalksten, 64x64 cm. Ind-
skrift med reliefversaler i fordybede bånd, per-
sonalia i vandrette linjer, der udfylder stenens 
midte, mens randskriften udgøres af skriftsted 
(Fil. 3,20). Et bomærkeskjold for Peder Olufsen 
med initialerne »P« og »O«, indsat midt på fli-
sens nedre del, bryder de tre nederste tekstlinjer. 

Af Vedel Simonsen 1811 registreret i kirkens 
øverste tværgang mod nord, dvs. i nordre side-
skibs 1. fag. Af Winstrup/Lendorf angivet i nordre 
sideskibs 2. fag. I forbindelse med kirkens ho-
vedrestaurering nedlagt ved nordøstre arkade-
pille, hvorfra den blev fremdraget 1981. Nu i 
ligkapellet, på sydvæggen som nr. 8 fra øst. 
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Fig. 253. Gravflise nr. 29, antagelig 1. fjerdedel af 
1600'erne, over ubekendt. Genanvendt o. 1680 af 
Christen Nielsen Post (†168� ) og hustru, formentlig 
med initialerne »MRD« (s. 1460). NE fot. 1991. -
Tomb slab no. 29, probably from the first quarter of the 
17th century for person unknown. Reused c. 1680 by 
Christen Nielsen Post (†168�) and his wife, probably with 
the initials »MRD«. 

28) (Fig. 251), o. 1608. Frederich Mvle (Fre-
derik Mule), †2. april 1608, og hustru Marina 
Villvmsdaater (Maren Villumsdatter), †16� den 

�512 (Bircherod, Monumenta nr. XLI; Winstrup/ 
Lendorf nr. 3; Dahlerup Koch nr. 20). Jfr. gravsten 
nr. 26. 

Lysgrå kalksten, 197x95 cm, i to dele (vandret 
brudlinje hen over midten); afslåede partier 
(øverste højre hjørne, del af venstre langside) er 
udbedret med cement. Indskrift med reliefversa-
ler i fordybede bånd, personalia i randskrift, der 
afbrydes af evangelistsymboler i cirkelmedaljo-
ner (Mattæus og Johannes øverst tv. og th., ne-
derst Markus og Lukas tv. og th.) og videreføres 
i vandrette linjer på stenens midtfelt. Efter per-
sonalia to skriftsteder (Sl. 23,1-5; 1 Mos. 47,9). 
På stenens nedre del bomærkeskjolde i cirkelme-
daljoner, til heraldisk højre (for Frederik Mule) 
med initialerne »F« og »M«, til heraldisk venstre 
(for Maren Villumsdatter) med initialerne 
»MVD« under Jesumonogram. 

Af Winstrup/Lendorf registreret i nordre side-
skibs 1. fag ved den tidligere korsarms vestmur. 
I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 
nedlagt ved nordøstre arkadepille, hvorfra den 
blev fremdraget 1981. Nu i tårnrummet, på øst-
muren nord for døren. 

29) (Fig. 253), antagelig fra 1. fjerdedel af 
1600'erne. Christen Nielsen Post, borger i 
Odense, 12. jan. 1 6 � 5 1 3 , med hustru (formentlig 
med initialerne »MRD«) (Winstrup/Lendorf nr. 
26; Dahlerup Koch nr. 14). 

Gravflise af gråbrun kalksten, 70x65,5 cm. To 
fragmenter med brudlinje diagonalt over nedre 
højre hjørne. Indskrift med reliefversaler i for-
sænkede bånd. Randskrift med skriftsted (Job 

Fig. 254. Oversigtsplan af ligkapellet med angivelse 
af gravsten og -fliser (G15-16, 18, 20, 24-27, 29-31, 
35, 37-40, 43), placeret på nord- og sydvæggen efter 
fremdragelsen 1981. Jfr. fig. 255. Tegning af MN 1999 
efter fig. 97. - Survey plan of the mortuary with in-
dication of tombstones and slabs (G15-16, 18, 20, 24-27, 
29-31, 35, 37-40, 43), placed on the north and south walls 
after being brought to light in 1981. 
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Fig. 255. Interiør af ligkapellet, set mod vest, med gravsten og -fliser (G15-16, 18, 20, 24-27, 29-31, 35, 37-40, 
43), placeret på væggene. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior of the mortuary, with tombstones and slabs (G15-16, 
18, 20, 24-27, 29-31, 35, 37-40, 43), placed on the walls. 

14,1-2), afbrudt af de fire evangelistsymboler i 
hjørnemedaljoner (Mattæus og Johannes for-
oven tv. og th., Markus og Lukas forneden); 
tværskrift med personalia, hvorunder to skjolde 
med de sammenskrevne initialer for afdøde 
»CN« og vel for hans hustru »MRD«. Grav-
flisens udformning og bogstavtyper er beslægtet 
med gravstenene for Niels Jørgensen, Christen 
Jensen og Peder Olufsen (nr. 24, 25, 27), mens 
evangelistmedaljonerne finder paralleller (og 
måske fælles forlæg) i de tilsvarende på Peder 
Jensens sten (nr. 33). 

Af Winstrup/Lendorf registreret i søndre side-
skibs 3. fag. Efter kirkens hovedrestaurering 
placeret under gulvet ved nordøstre arkadepille, 
hvorfra den blev fremdraget 1981. Nu opsat på 
sydvæggen i ligkapellet, som nr. 5 fra øst. 

30) (Fig. 256), o. 1632. Anders Hansen, ride-
foged og borger i Odense, †4. juli 1632 (Bir-
cherod, Monumenta nr. LXIV; Vedel Simonsen, 
Samlinger; Dahlerup Koch nr. 1). 

Gravflise af lysgrå kalksten, svagt trapezfor-

met, 68x64-70,5 cm. Øverste højre hjørne af-
slået. Indskrift med reliefversaler i fordybede 
vandrette bånd på midtfeltet, hvorunder bo-
mærke i kartoucheindrammet skjold. Langs de 
tre sider grofthugget rankeslyng. 

Af Vedel Simonsen 1811 registreret i midtski-
bets vestende, nord for Niels Jørgensens sten 
(nr. 24). Ikke nævnt hos Winstrup/Lendorf, med-
mindre den kan være identisk med nr. 23 eller 24 
(begge betegnet som »ulæselig«). I forbindelse 
med kirkens hovedrestaurering nedlagt ved 
nordøstre arkadepille, hvorfra den blev frem-
draget 1981. Nu i ligkapellet, på nordvæggen 
som nr. 4 fra øst. 

31) (Fig. 257), o. 1634, med sekundært på-
malede årstal. Chrestian (Christian) Nielsen 
Gvllagger (Guldager), født i Ribe, †16<[41]>, 
med hustruen Gvnder Markvsdaater (Gunder 
Markusdatter), †27. marts 1634 (Bircherod, Mo-
numenta nr. X L ; Winstrup/Lendorf nr. 2; Dahlerup 
Koch nr. 17). Jfr. epitafium nr. 2 og †begravelse 
nr. 1 (nordre korsarm). 

Danmarks Kirker, Odense 93 
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Fig. 256. Gravflise nr. 30, o. 1632, over ridefoged An-
ders Hansen (†1632) (s. 1461). NE fot. 1991. - Tomb 
slab no. 30, c. 1632, for bailiff Anders Hansen (†1632). 

Fig. 257. Gravsten nr. 31, o. 1634, over Christian 
Nielsen Guldager (†1641) og hustru, Gunder Markus-
datter (†1634) (s. 1461). NE fot. 1991. - Tombstone no. 
31, c. 1634, for Christian Nielsen Guldager (†1641) and 
his wife, Gunder Markusdatter (†1634). 

Lysgrå kalksten, 71,5x57,5 cm. Nedre venstre 
hjørne afbrudt. Indskrift med reliefversaler i 
vandrette fordybede bånd. I kartoucheprydet 
ramme med kerubhoveder i hjørnerne og Jesu-
monogrammer midt for hver side ses skriftfelt 
med personalia, hvoraf de uudhugne partier for-
mentlig har været stafferet. Årstallet »1634« 
midtdeles af kerubhoved, flankeret af dødninge-
hoved og knogle. 

Antagelig placeret nær epitafium nr. 2 og †be-
gravelse nr. 1, hos Winstrup/Lendorf registreret i 
nordre sideskibs 1. fag ved vestvæggen af den 
tidligere nordre korsfløj. I forbindelse med kir-
kens hovedrestaurering nedlagt ved nordøstre 
arkadepille, hvorfra den blev fremdraget 1981. 
Nu i ligkapellet, på sydvæggen som nr. 4 fra 
øst. 

32) (Fig. 258), o. 1640, med senere tilføjelser. 
Hans Rasmvsen (Rasmussen), kirkeværge, †l. 
jan. 1640 i sit 44. år, med hustruen Ellin Niels-
daater (Ellen Nielsdatter), †<[7. april]) 16<[60]> 
og dennes 3. ægtemand, <[Hans Eggertsøn (Eg-
gertsen), †10. april 1652]> (Bircherod, Monu-
menta nr. XVI; Vedel Simonsen, Samlinger, Win-
strup/Lendorf nr. 36). Jfr. †epitafium nr. 5 og †be-
gravelser nr. 8 (koret) og 1 (midtskibets 1.-3. 

fag). 
Mørkgrå kalksten, 211x161 cm. Indskrift med 

reliefversaler i fordybede bånd; skriftsted (Es. 
35,10) i randskrift, afbrudt af hjørnemedaljoner 
med evangelistsymboler (øverst tv. og th. Mat-
tæus og Markus, nederst tv. og th. Johannes og 
Lukas) og personalia i tværskrift på tekstfelt, 
indrammet af kartoucheværk og holdt af engle 
på volutkonsoller. Herover ses - indfattet af tre-
pas - den opstandne Kristus med sejrsfane på 
sarkofagen, flankeret af de to sovende vagter. I 
sviklerne forkrænkelighedssymboler, til venstre 
et dødningehoved, til højre et vinget timeglas. 
Under skriftfeltet dødningehoved, hvorfra ud-
går en drueklase, flankeret af to bomærke-
skjolde, som er forbundet med en frugtguir-
lande: til heraldisk højre Hans Rasmussens 
skjold med hhv. sammenskrevne og enkelte re-
liefversaler og med initialerne »HR« og »H«, 
»R« og »S«, til venstre vel hustruens skjold, der 
dog er uden indskrift. Denne har (ligesom de 
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Fig. 258-59. Gravsten nr. 32 og 34. Henrik Wichmann fot. 1998. 258. Gravsten nr. 32, o. 1640, med senere 
tilføjelser, over kirkeværge Hans Rasmussen (†1640) og hustru, Ellen Nielsdatter (11660) samt over dennes tredje 
ægtemand, Hans Eggertsen (11652) (s. 1462). 259. Gravsten nr. 34, o. 1644, over kirkeværge Hans Jensen (11644) 
og hustru, Mette Rasmusdatter (11647) (s. 1464). - Tombstones nos. 32 and 34. 258. Tombstone no. 32, c. 1640 with 
later additions, for Hans Rasmussen (†1640), churchwarden, and his wife, Ellen Nielsdatter (†1660), as well as the latter's 
third husband, Hans Eggertsen (†1652). 259. Tombstone nr. 34, c. 1644, for Hans Jensen (†1644), churchwarden, and his 
wife, Mette Rasmusdatter (†1647). 

uudhugne årstal på skriftfeltet, der lader sig sup-
plere ud fra Bircherod) antagelig været påmalet. 
Stenen er både mht. figurstil, ornamentik og 
indskrifter nøje beslægtet med Hans Jensens sten 
(nr. 34). 

Ifølge Vedel Simonsen 1811 placeret i korets 
vestlige del, sandsynligvis nær †epitafium nr. 5 
og †begravelse nr. 8 i koret. O. 1855 flyttet her-
fra til 1. fag af søndre sideskib. I forbindelse med 
kirkens hovedrestaurering nedlagt i gulvet smst. 
som nr. 1 fra syd. Ved kirkens istandsættelse 
1997-98 opsat på væggen ovenover. 

33) *(Fig. 260), o. 1644. Peder Ienssen (Jen-
sen), murermester i Odense, †7. juni 1644, med 
hustruen Karen Andersdaater (Andersdatter), 
†25. marts 1637 (Bircherod, Monumenta nr. 

XXVII) . 

Grå kalksten, 196x99 cm. Sammensat af fem 
dele, nedre venstre hjørne afslået. Indskrift med 
reliefversaler i fordybede bånd, personalia som 
randskrift, afbrudt af evangelistsymboler i hjør-
nemedaljoner (Mattæus og Markus øverst tv. og 
th. over Lukas og Johannes), og videreført som 
tværskrift på fodfeltet. Under rundbuet dob-
beltarkade, hvorimellem bomærkeskjold og ind-
skriftfelt med religiøs sentens, står ægteparret, 
begge vist stift frontalt. Peder Jensen, der har 
spidst fipskæg, bærer halvlang kappe over klæd-
ning med kruset pibekrave og knælange plud-
derbukser. Hænderne er lagt sammen i bøn. Hans 
hustru har næsten fodlang kåbe, som hun holder 
sammen, herunder kjole med møllehjulskrave. 
På hovedet kriget, tætsluttende konehue. Evan-
gelisterne er beslægtet med dem på sten nr. 29. 

91* 
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At dømme efter registreringen hos Bircherod 
(efter gravsten nr. 16 for Laurids Krog) antage-
lig oprindelig placeret i søndre sideskib. Den på-
faldende omstændighed, at stenen hverken er 
omtalt hos Vedel Simonsen (1811) eller Winstrup/ 
Lendorf kunne muligvis tyde på, at den på et 
tidligt tidspunkt er blevet flyttet ud på kirkegår-
den. Som det fremgår af de talrige brudlinjer har 
den under alle omstændigheder været genstand 
for en ublid medfart, før den 1889 skænkedes til 
Fyns Stiftsmuseum (Møntergården), hvor den 
endnu findes (inv.nr. 79/1889). 

34) (Fig. 259), o. 1644. Hans lensen (Jensen), 

Fig. 260. *Gravsten nr. 33, o. 1644, over murerme-
ster Peder Jensen (†1644) og hustru, Karen Anders-
datter (s. 1463). NE fot. 1992, Møntergården, 
Odense. - *Tombstone no. 33, c. 1644, for master mason 
Peder Jensen (†1644) and his wife, Karen Andersdatter. 

borger i Odense og kirkeværge i S. Hans kirke, 
†14. juni 1644, 66 år og 6 måneder gammel, med 
hustruen Mette Rasmvsdater (Rasmusdatter), 
†8. maj 1647 i en alder af 62 år og 3 måneder. 
Under stenen blev endvidere nedsat <Hans Ar-
rendsen Bager, †3. april 1694>514 (Bircherod, 
Monumenta nr. XVIII; Vedel Simonsen, Samlin-
ger; Winstrup /Lendorf nr. 40). 

Mørkgrå kalksten, 194x130 cm. Indskrift med 
reliefversaler i fordybede bånd. Som randskrift 
skriftsted (Joh. 11,25), afbrudt af evangelistsym-
boler (øverst tv. og th. Mattæus og Markus, ne-
derst Johannes og Lukas), mens personalia ses i 
tværskrift på stenens fodfelt. På stenens øvre del 
trepas, hvorunder ses den opstandne Kristus på 
sarkofagen, flankeret af de sovende vagter. En 
kartouche indrammer fremstillingen og skrift-
tavlen herunder. Nederst ægteparrets bomærke-
skjolde med reliefhugne versaler, med initia-
lerne »HIS« for Hans Jensen til heraldisk højre 
og »MRD« for Mette Rasmusdatter til heraldisk 
venstre. Gravstenen er både mht. figurfremstil-
ling, ornamentik og indskrifter nært beslægtet 
med stenen for Hans Rasmussen (nr. 32). 

Gravstenen, der som anført herpå blev lagt af 
ægteparrets søn og arving, Rasmus Hansen, lå 
oprindelig i koret, på linje med stenene for Peter 
Lauritsen (nr. 14) og general Rieppur ((†)grav-
sten nr. 22), omend placeret længere mod nord. 
O. 1855 flyttet til søndre sideskibs 1. fag i ræk-
ken længst mod syd. Efter kirkens hovedrestau-
rering lagt i gulvet smst. som nr. 2, regnet fra 
syd, i rækken foran østvæggen. I forbindelse 
med kirkens istandsættelse 1997-98 opsat på øst-
væggen som nr. 2 fra syd. 

35) (Fig. 261), o. 1653. Anne, enke efter Peder 
Lavridtzsen (Lauridsen), †16. nov. 1653 (Birche-
rod, Monumenta nr. X X V ; Dahlerup Koch nr. 4). 

Gravflise af lysgrå kalksten, 64,5x63 cm. 
Tværskrift med fordybede versaler, der udfylder 
hele fladen. 

Oprindelig placering muligvis i søndre side-
skib at dømme efter registreringen hos Birche-
rod. I forbindelse med kirkens hovedrestaure-
ring nedlagt i gulvet ved nordøstre arkadepille, 
hvorfra den blev fremdraget 1981. Nu i ligkapel-
let, på sydvæggen som nr. 6 fra øst. 
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Fig. 261-62. Gravfliser nr. 35-36. NE fot. 1991. 261. Gravflise nr. 3 5 , o. 1653, for Anne, enke efter Peder 
Lauridsen (†1653) (s. 1464). 262. Gravflise nr. 36, o. 1654, over Niels Frandsen (†1654) og hustru, Karen 
Nielsdatter (s. 1465). - Tomb slabs no. 35-36. 261. Tomb slab no. 35, c. 1653, for Anne, the widow of Peder Lauridsen 
(†1653). 262. Tomb slab no. 36, c. 1654, for Niels Frandsen (†1654) and his wife, Karen Nielsdatter. 

36) (Fig. 262), o. 1654. Niel Frandsøn (Niels 
Frandsen), borger i Odense og barnefødt i 
S. Hans sogn, †l. sept. 1654515 med hustruen, 
Karen Nielsdatter, †� 16� (Grønlund (o. 1710) 
nr. 30; Vedel Simonsen, Samlinger, Winstrup/ 
Lendorf nr. 15; Dahlerup Koch nr. 13). 

Gravflise af rødlig kalksten, 49x49 cm. Øvre 
højre hjørne delvist afslået. Tværskrift med for-
dybede versaler. I hjørnerne kerubhoveder i cir-
kelslag; afdødes initial (»NF«) indsat i firpasfelt 
imellem de to nederste linjer. 

Af Grønlund og Vedel Simonsen 1811 nævnt i 
kirkens brede gang, nær gravstenene for Chri-
sten Jensen og Søren Hansen (nr. 25 og 39). Af 
Winstrup/Lendorf registreret i søndre sideskibs 1. 
fag, øst for den daværende stolestadeblok. I for-
bindelse med kirkens hovedrestaurering nedlagt 
i gulvet ved nordøstre arkadepille, hvorfra den 
blev fremdraget 1981. Nu i gulvet i søndre side-
skibs 3. fag, placeret som nr. 5 fra syd i rækken 
af gravsten og -fliser. 

37) (Fig. 263), o. 1660. Christoffer Kæfert, 
borger og sadelmager i Odense, †20. april 1660, 
med hustruen, Lene Balstzersdatter (Magdalene 

Baltzersdatter), †� (antagelig juni 1695)516 

(Bircherod, Monumenta nr. XLIV; Vedel Simon-
sen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 13; Dahlerup 
Koch nr. 3). Jfr. †begravelse nr. 1 (nordre side-
skibs 2.-3. fag). 

Mørkrød kalksten, 180x110 cm. Sammensat 
af to dele (vandret brudlinje hen over stenens 
midte). Indskrift med fordybede versaler; som 
randskrift skriftsted (Ez. 37,9-10), afbrudt af 
hjørnemedaljoner med evangelistsymboler; per-
sonalia i tværskrift i ovalt felt på stenens nedre 
del, indrammet af bølgebort og bruskværk og 
flankeret af stående englebørn. På stenens øvre 
del ses Kristi opstandelse, udført efter grafiske 
forlæg af Crispin de Pas efter Maerten de Vos 
(Kristus, den forreste soldat tv., den bagerste 
soldat th.) og Jan Collaert efter Giovanni Stra-
danus (siddende soldat th.). I fodfeltet mellem 
profilvendte dødningehoveder ses ægteparrets 
våbenskjolde, hans til heraldisk højre med en 
sadel som skjolde- og hjelmmærke, hendes til 
venstre med vanskeligt tydbart skjoldemærke517 

og hjerte med spydlignende opstandere som 
hjelmtegn. 
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gWiriKj 

Lysgrå kalksten, 87x85 cm. Øvre venstre 
hjørne afslået og forskellige dybe hugspor langs 
siderne. Indskrift med fordybede versaler, per-
sonalia i tværskrift på felt under rundbuet ar-
kade, båret af fyldingspilastre, mens skriftsted 
(Job 19,25) udfylder bueslaget over reliefhugget 
Jesumonogram. Komposite søjler indrammer 
midtfeltet og bærer øverst ægteparrets bomær-
keskjolde med oprullede flige, for Mathis Ger-
hartsen til heraldisk højre for hustruen, Anna 
Jensdatter med initialerne »AID« til heraldisk 
venstre. 

Af Vedel Simonsen 1811 registreret i gulvet i 
østenden af nordre gang, dvs. i nordre sideskibs 
1. fag. Stenen, der påfaldende nok hverken er 
omtalt af Bircherod eller Winstrup/Lendorf, blev 
efter kirkens hovedrestaurering placeret under 
gulvet ved nordøstre arkadepille, hvorfra den 
fremdroges 1981. Nu opsat på vestvæggen i lig-
kapellet. 

39) (Fig. 265), o. 1670. Søfren Hansøn (Søren 
Hansen), knapmager og borger i Odense, 

†10. sept. 1670, med hustruen Mette Hans Daat-
ter (Hansdatter) Guldager, født i Ribe, 

Fig. 263. Gravsten nr. 37, o. 1660, over sadelmaget 
Christoffer Kæfert (11660), borger i Odense, og den-
nes hustru, Magdalene Baltzersdatter (11695) (s. 
1465). NE fot. 1991. - Tombstone no. 37, c. 1660, for 
Christoffer Kæfert (†1660), saddler, and his wife Mag-
dalene Baltzersdatter (†1695). 

Af Vedel Simonsen 1811 registreret i nordre 
gang efter Henrik Gyldenstjernes sten (nr. 12), 
formentlig identisk med placering, anført af 
Winstrup/Lendorf 1877. I forbindelse med kirkens 
hovedrestaurering nedlagt i gulvet ved nord-
østre arkadepille, hvorfra den blev fremdraget 
1981. Nu opsat på vestvæggen i ligkapellet. 

38) (Fig. 264), o. 1667. Mathis Gerhartsind 
(Gerhartsen), borger i Odense, †27. sept. 1667, 
med hustruen Anna Iensdatter (Jensdatter), 
†14. april 1664 (Vedel Simonsen, Samlinger; Dah-

lerup Koch nr. 2). 

Fig. 264. Gravsten nr. 38, o. 1667, over Mathis Ger-
hartsen (†1667) og hustru, Anna Jensdatter (†1664) (s. 
1466). NE fot. 1991. - Tombstone no. 38, c. 1667, for 
Mathis Gerhartsen (†1667) and his wife, Anna Jensdatter 
(†1664). 
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†<3. april> 16<81>, tillige med deres otte børn, 
fire sønner og fire døtre, »hvilcke Herren i deris 
vnge aar bort kaldte oc igien lefver 2 sønner oc 2 
døttre« (Bircherod, Monumenta nr. LIV; Grøn-
lund nr. 26; Vedel Simonsen, Samlinger, Win-
strup /Lendorf nr. 17; Dahlerup Koch nr. 24). 

Mørkgrå kalksten, 178,5x86 cm, i to stykker 
(tværgående brudlinje lidt under midten). Ind-
skrift med fordybede versaler. Randskrift, ad-
skilt af hjørnerosetter, med skriftsted (Ez. 37,5); 
tværskrift med personalia, der udfylder stenens 
midtfelt og krones af endnu et skriftsted (Åb. 
14,13). Fordybet bomærke, placeret på stenens 
nedre del, sammensat af anker og hjerte, hvori 
kunstfærdigt indgår ægteparrets initialer »SH« 
og »MHG«. 

Af Grønlund o. 1710 registreret blandt sten i 
kirkens brede midtergang, hvor den ligeledes 
nævnes af Vedel Simonsen 1811, vest for Karen 
Frederiksdatters sten (nr. 26), sandsynligvis sva-
rende til placeringen hos Winstrup/Lendorf. Efter 
kirkens hovedrestaurering placeret under gulvet 
ved nordøstre arkadepille, hvorfra den fremdro-
ges 1981. Nu opsat på nordvæggen i ligkapellet 
som nr. 5 fra øst. 

40) (Fig. 270), o. 1680. Peder Lavridsen (Lau-
ridsen), borger og handelsmand i Odense, 
†19. marts 1680 i sin alders 66. år, med hustruen 
Anne Nielsdaatter (Nielsdatter), †<19. marts> 
16<87> i sit <74.> år (Grønlund nr. 23; Vedel Si-
monsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 50; 
Dahlerup Koch nr. 39). 

Mørkgrå kalksten, ca. 137x104 cm. Sammen-
sat af 14 fragmenter; mindre del af venstre 
hjørne mangler, ligesom der er dybe hugspor på 
overfladen. At dømme efter en profileret rand 
på undersiden er stenen antagelig en genanvendt 
bordplade.518 Indskrift med fordybede versaler i 
vandrette linjer, efter personalia skrifsted (Job 
19,25-27). I hjørnerne cirkelmedaljoner med ke-
rubhoveder. 

Af Grønlund og Vedel Simonsen nævnt i midt-
skibet, hos sidstnævnte som placeret syd for Ei-
ler Bryskes sten (nr. 10), hvilket omtrent svarer 
til registreringen hos Winstrup/Lendorf. Efter 
kirkens hovedrestaurering placeret under gulvet 
ved nordøstre arkadepille, hvorfra den blev 

Fig. 265. Gravsten nr. 39, o. 1670, over knapmager 
Søren Hansen (†1670) og hustru, Mette Hansdatter 
Guldager (†1681) samt deres otte børn (s. 1466). NE 
fot. 1991. - Tombstone no. 39, c. 1570, for Søren Hansen 
(†1670), button maker, and his wife Mette Hansdatter 
Guldager (†1681), and their eight children. 

fremdraget 1981. Nu opsat på ligkapellets nord-
væg som nr. 7 fra øst. 

41) (Fig. 271), o. 1734. Aage Falck, stadsmusi-
kant i Odense og organist ved S. Hans kirke, 
†31. marts 1734, med hustruerne Catharina So-
phia Koch, †10. april 1724 og Bodil Catharina 
Mundt, †� 17� (28. febr. 1743)519 (Vedel Si-
monsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 20). Jfr. 
†begravelse nr. 5 (midtskibets 1.-3. fag). 
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Fig. 266. Gravflise nr. 42, o. 1753, over klejnsmed 
Stephen Madsen (†1753) (s. 1468). NE fot. 1991. -
Tomb slab no. 42, c. 1753, for Stephen Madsen (†1753), 
locksmith. 

Grå kalksten, 170x116 cm. Beskadiget langs 
kanterne. Meget nedslidt gravskrift med relief-
versaler i vandrette forsænkede bånd, indram-
met af bladrankebort med store fligede bladdu-
ske, der er parvist modstillede. Foroven på ste-

Fig. 267. Gravflise nr. 43, 1763, over kateket og klok-
ker Niels Kanneworf (†1731) og hustru, Sophia Ama-
lia Weghorst (†1748) samt efterfølgeren i embede og 
ægteskab, klokker Niels Mejen Ovesen Wamberg 
(†1783) (s. 1468). NE fot. 1991. - Tomb Slab no. 43, 
1763, for Niels Kanneworf (†1731), catechist and bell-
ringer, and his wife, Sophia Amalia Weghorst (†1748), as 
well as for Niels Mejen Ovesen Wamberg (†1783), bell-
ringer, successor to the job and her second husband. 

nen krone, forneden vinget timeglas på kranium 
med knogler. 

Af Vedel Simonsen og Winstrup/Lendorf regi-
streret vestligst i kirkens brede gang, i midtski-
bets 3. fag under orglet. Efter kirkens hoved-
restaurering flyttet til søndre sideskibs 1. fag og 
her nedlagt i gulvet som nr. 1 fra syd i rækken af 
sten nær østmuren, hvor den stadig ligger. 

42) (Fig. 266), o. 1753. Stephen Madssen 
(Madsen), borger og klejnsmed i Odense, 
†18. sept. 1753 i sit 63. år520 (Winstrup/Lendorf nr. 

35; Dahlerup Koch nr. 16). 
Gravflise af rødlig kalksten, 49,5x40,5 cm. 

Gravskrift med fordybede, navn med kursive-
rede versaler. Det ovale skriftfelt indrammes af 
stiliserede blomster i stenens fire hjørner. 

Stephen Madsen blev 22. sept. 1753 begravet 
på kirkegården i 1. parts jord.5 1 9 Formentlig er 
stenen, der ikke ses nævnt blandt de i ældre kil-
der registrerede gravminder, blevet overført 
hertil før 1877, da Winstrup/Lendorf omtalte den i 
søndre sideskibs 1. fag, nær østmuren. Efter kir-
kens hovedrestaurering nedlagt i gulvet ved ski-
bets nordøstre arkadepille, hvorfra den blev 
fremdraget 1981. Nu i gulvet i søndre sideskibs 
3. fag som nr. 1 fra syd. 

43) (Fig. 267), 1763. Niels Kanneworf, kate-
ket ved kirken 1722-28, klokker fra 1728 til sin 
død 17. dec. 1731, med hustruen Sophia Amalia 
Weghorst, 19. febr. 1748, velsignede med en dat-
ter og fem sønner, hvoraf den yngste hviler 
sammesteds. »I æmbede og ægteskab succede-
rede Niels Mejen (Ovesen) Wamberg (116. febr. 
1783) og blev i samme ægteskab af Gud vel-
signet med 1 søn. De levende og døde til ad-
mindelse er denne lieden steen opsat af efter-
manden (dvs. sidstnævnte) 1763«521 (Vedel Si-
monsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 4; Dah-
lerup Koch nr. 26). Jfr. †begravelse nr. 4 (nordre 
sideskibs 2.-3.fag). 

Gravflise af mørkrød kalksten, sekskantet, 
47,5x58-74 cm. Tværskrift med fordybede ver-
saler, navne dog med kursiverede versaler. Fli-
get bladornament, antagelig palmekvist, ved de 
øvre hjørner. Stenen er antagelig identisk med 
den flise, der tidligere var fodtrin til alteret, og 
som 1762 solgtes til »Mons. Wamberg« (s. 1331). 
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Fig. 268-69. Gravfliser nr. 44-45. NE fot. 1991. 268. Gravflise nr. 44, o. 1776, over Charlotte Lovise Dorothea 
Carolina Herman (†1776) (s. 1470). 269. Gravflise nr. 45, o. 1778, over Georg Frederik Christian Herman (†1778) 
(s. 1470). - Tomb slabs no. 44-45. 268. Tomb slab no. 45, c. 1776, for Charlotte Lovise Dorthea Carolina Herman 
(†1776). 269. Tomb slab no. 46, c. 1778, for Georg Frederik Christian Herman (†1778). 

Fig. 270-71. Gravsten nr. 40-41. NE fot. 1991. 270. Gravsten nr. 40, o. 1680, over Peder Lauridsen (†1680) og 
hustru, Anne Nielsdatter (†1687) (s. 1467). 271. Gravsten nr. 41, o. 1734, over stadsmusikant og organist Aage 
Falck (†1734) og hustruerne Catharina Sophia Koch (†1724) og Bodil Catharina Mundt (†1743) (s. 1467). -
Tombstones no. 40-41. 270. Tombstone no. 40, c. 1680, for Peder Lauridsen (†1680) and his wife, Anne Nielsdatter 
(†1687). 271. Tombstone no. 41, c. 1734, for Aage Falck (†1734), municipal director of music and organist, and his wives, 
Catharina Sophia Koch (†1724) and Bodil Catharina Mundt (†1743). 
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Fig. 272. Gravflise nr. 46, o. 1787, over Christina 
Margaretha Hasris (†1787) (s. 1471). NE fot. 1991. -
Tomb slab no. 46, c. 1787, for Christina Margaretha Has-
ris (†1787). 

Af Vedel Simonsen registreret i øverste tvær-
gang mod nord, af Winstrup/Lendorf i nordre si-
deskibs 2. fag i det daværende yderfag. Efter 
kirkens hovedrestaurering placeret under gulvet 
ved nordøstre arkadepille, hvorfra den blev 
fremdraget 1981. Nu opsat på nordvæggen i lig-
kapellet som nr. 6 fra øst. 

44) (Fig. 268), o. 1776. Charlotte Lovise Do-
rothea Carolina, datter af Christian Friderich 
(Frederik) Herman, kgl. (told)kontrollør i 
Odense, og Birgittha (Birgitte) Herman, f. 
Schou, * l . ju l i 1776, †2. nov. s.å. (antagelig 
identisk med Winstrup/Lendorf nr. 47 (dog be-
tegnet som »ulæselig«); Dahlerup Koch nr. 15). 

Gravflise af rødlig kalksten, 45,4x45 cm. 
Gravskrift med fordybede versaler, navne dog 
med kursiverede versaler. I hjørnerne fliget 
blad, antagelig palmekvist. 

Charlotte Herman blev 8. nov. 1776 begravet 
i koret syd for alteret, jfr. †begravelse nr. 7 (ko-
rets 1.-3. fag). Gravflisen blev antagelig o. 1855 
ligesom broderens sten (ndf., nr. 45) flyttet til 
søndre sideskibs 1. fag nær sydmuren. I forbin-
delse med kirkens hovedrestaurering nedlagt 
under skibets nordøstre arkadepille, hvorfra den 

blev fremdraget 1981. Nu i gulvet i søndre side-
skibs 3. fag som nr. 4, regnet fra syd. 

45) (Fig. 269), o. 1778. Georg Friderich (Fre-
derik) Christian, søn af Christian Friderich (Fre-
derik) Herman, kgl. toldkontrollør, og Birgitha 
(Birgitte) Herman, f. Schou, *20. juni 1778, 
†1.[!] aug.522 s.å. »i hands alders første floer« 

( W i n s t r u p / L e n d o r f nr. 48; Dahlerup Koch nr. 12). 

Gravflise af rødlig kalksten, 45x45 cm. Grav-
skrift med fordybede versaler, navne dog med 
kursiverede versaler. I øvre højre og venstre 
hjørne tredelt blad. Lettere forhugget ved ven-
stre kant. 

Fig. 273. Gravsten nr. 47, genanvendt 1798, over sog-
nepræst Henrik Michael Achen (†1798) (s. 1471). NE 
fot. 1991. - Tombstone no. 47, reused 1798, for the vicar 
Henrik Michael Achen (†1798). 
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Georg Herman blev ligesom søsteren Char-
lotte (gravsten nr. 44) begravet i koret syd for 
alteret, jfr. †begravelse nr. 7 (korets 1.-3. fag). 
Herfra antagelig som søsterens sten o. 1855 flyt-
tet til søndre sideskibs 1. fag nær sydmuren. I 
forbindelse med kirkens hovedrestaurering ned-
lagt under skibets nordøstre arkadepille, hvorfra 
den blev fremdraget 1981. Nu i gulvet i søndre 
sideskibs 6. fag som nr. 2, regnet fra syd. 

46) (Fig. 272), o. 1787. Christina Margareha[!] 
(Margaretha) Hasris, *17. maj 1740, †30. marts 
1787 ((Winstrup/Lendorf nr. 34; Dahlerup Koch nr. 
42). 

Gravflise af rødlig kalksten, 45x45 cm. Grav-
skrift i fordybet antikva. I lighed med nr. 44-45 
kan gravflisen o. 1855 være overført fra koret til 
den placering i søndre sideskibs 1. fag, hvor 
Winstrup/Lendorf registrerede den 1877. I forbin-
delse med kirkens hovedrestaurering nedlagt i 
gulvet ved skibets nordøstre arkadepille, hvor-
fra den blev fremdraget 1981. Nu i søndre side-
skibs 6. fag som nr. 3 fra syd. 

47) (Fig. 273), før 1798, genanvendt d.å., med 
ny indskrift, påført o. 1805. Henrich Michal[!] 
(Henrik Michael) Achen, *13. jan. 1745, 1775 
kapellan ved Garnisonskirken i København, 
1778 sognepræst ved S. Hans kirke, †23. dec. 
1798. 

»Her levede han Som Retskaffens[!] 
Embedsmand og Religionslærer 
Elsket og Æret af Sin Menighed 

Indtil sin 
Ach alt for Tidlige 

Död 
Den 23. december 1798, 

der Berövede 
Hans Efterladte Enke og 5 Börn 

Den Kierlige og Ömmeste 
Ægtefælle og Fader«. 

(Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/Lendorf 
nr. 30). Jfr. †begravelse nr. 2 (søndre sideskibs 
2.-3. fag). 

Lysgrå kalksten, 172x97 cm. Øvre venstre 
hjørne udbedret med cement ligesom den til-
hørende langside. Gravskrift med fordybet kur-
siv, der udfylder det glatte indskriftfelt og kro-
nes af tværrektangulært, fordybet felt, hvori et 
røgelseskar, flankeret af ophængte bladguirlan-
der. Glat rammebort med bladornament ved 
hjørnerne mellem forsænkede, grofttilhuggede 
baner. 

Henrik Michael Achen blev 29. dec. 1798 ned-
sat i en jordbegravelse i kirkens søndre kapel, 
hvor han selv havde udset sig sit begravelsessted 
(jfr. s. 1496). Enken (Louise Margrethe Neuspit-
zer) erhvervede allerede samme år en ligsten fra 
malermester (Andreas Ernst) Fich. Stenen havde 
ligget på kirkegårdens »beedste Part Jord need 
mod slottets bygninger«, på det sted, der tid-
ligere havde været »de Hoÿers begravelses 
Sted«.523 

På stenen læstes bl.a. årstallet »1731«, hvilket 
muligvis, men langtfra givet, refererede til det 
oprindelige tilblivelsestidspunkt. Først 1805 for-
synedes den med en ny indskrift, hvilket skyld-
tes de store omkostninger »formedelst den for-
rige Inskriptions Udslibelses Vanskelighed«. På 
grund af enkefruens »kun svage Kasse« valgte 
Kirkeinspektionen at bevilge stenens overflyt-
ning til Achens gravsted uden nogen udgifter 
for hende selv.524 

Af Vedel Simonsen 1811 registreret i søndre 
sideskib, nær gravstenene for Niels Hansen Fa-
ber og Anne Peder Lauridsens (nr. (†)20, 35), 
dvs. svarende til placeringen i 2. fag, som anført 
af Winstrup/Lendorf. Efter kirkens hovedrestau-
rering opsat på sydmuren sammesteds. 
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Fig. 275. Fragmenter af  gravsten, fremdraget  1981 nord for  nordøstre arkadepille. - Tallene henviser til fig.  274. 
Hanne Dahlerup Koch fot.  1981. - Fragments  of  tombstones brought  to light  in 1981 north of  the north-east  arcade  pillar. 

(† )GRAVSTEN O G - F L I S E R 
I forbindelse  med fornyelsen  af  gulvet ved skibets 
nordøstre arkadepille fremdroges  1981 som nævnt s. 
1417 fragmenter  af  47 gravsten, af  hvilke 24 efter  be-
skrivelse og - for  udvalgte stens vedkommende - fo-
tografering  atter nedlagdes under gulvet. Vedr. de ui-
dentificerede,  hvoraf  kun mindre dele med fragmen-
ter af  gravskriften  var bevaret, må dog tages forbe-
hold for  dateringen. I forbindelse  med kirkens istand-
sættelse 1997 fremdroges  yderligere to fragmenter, 
hvoraf  det ene hidrørte fra  en tidligere registreret 
(†)sten (nr. 21). 

1) (Fig. 276-77, 326), 146� (antagelig efter  1464). 
Amundus Johannis (Amund Jensen), prior i Da-
lum og sognepræst i Nyborg , †146(...) (antage-
lig efter  1464 og før  1466).5 2 5 »[Anno d(omi)ni 
m ccc lx� obiit ve(nera)bil(is) v(ir) d(omi)n(u)s 
amu(ndus) joh(ann)is] p(ri)or sa(ncti)mo(n)i(a)-
li[u)m i(n) dalu(m) et pleba(nus) ecc(l)e(sie) i(n) 
niborg o(antagelig: ora pro eo)]« (I Herrens år 

Fig. 274. Plan over fragmenter  af  (†)gravsten og -fli-
ser, fremdraget  1981 ved nordøstre arkadepille (s. 
1473) og registreret af  Hanne Dahlerup Koch (Dah-
lerup Koch  nr. 1-47). 1:40. Opmåling 1981 ved Stig 
Rasmussen, Ebbe Lehn Petersens tegnestue. - Plan of 
the tombstones and  slabs, brought  to light  in 1981 near the 
north-east  arcade  pillar. 

146(...) døde den ærværdige mand, hr. Amund 
Johannes' søn, prior over nonnerne i Dalum og 
sognepræst i Nyborg . Bed for  ham(?)) (Birche-
rod, Monumenta  nr. XXXII; Dahlerup Koch  nr. 
38). 

Fig. 276. Fragmenter af  nedre venstre hjørne af 
(†)gravsten nr. 1, antagelig efter  1464, over Amund 
Jensen, prior i Dalum og sognepræst i Nyborg, 
†146�(antagelig efter  1464) (s. 1473). Hanne Dahlerup 
Koch fot.  1981. - Fragments  of  the lower left-hand  corner 
of  (†)tombstone  no. 1, probably after  1464, for  Amund 

Jensen,  prior of  Dalum and  parish priest in Nyborg,  †146� 

(presumably  after  1464). 
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Fig. 277. (†)Gravsten nr. 1, antagelig efter 1464, over 
Amund Jensen, prior i Dalum og sognepræst i Ny-
borg, †146�(antagelig efter 1464) (s. 1473). Efter Bir-
cherod Monumenta. - (†)Tombstone no. 1, probably after 
1464, for Amund Jensen, prior of Dalum and parish priest 
in Nyborg, †146� (presumably after 1464). 

Lysgrå sandsten, ca. 97x71 cm; fragment, 
sammensat af fire stykker, der udgør nedre ven-
stre hjørne af figursten.526 Randskrift i reliefmi-
nuskler, afbrudt i hjørnerne af evangelistsym-
boler i cirkelmedaljoner. Heraf er kun bevaret 
fragmenter af Markus' symbol i nedre venstre 
hjørne. Af midtfeltets figurfremstilling, der er 
udført som en enkel, indridset stregtegning, 
anes kun nederste, venstre del. Amund Jensen 
var vist inden for en arkitektonisk indramning, 
antagelig en søjlebåren arkade, hvoraf venstre 
søjles forenklede terningformede base er beva-
ret. Selv var han iklædt fodlang, folderig dragt, 

sandsynligvis gejstlig. Som vist hos Bircherod 
(fig. 277) sås afdødes våben med dobbelt krum-
bjælke eller regnbue på stenens nedre del.527 En 
beslægtet fremstilling, dog uden arkitektonisk 
indramning, ses på stenen over Amund Jensens 
forgænger i Dalum, prior U l f Pedersen (†1453 
eller 1456), mens søjlebasen (og vel den oprinde-
lige arkade) har en parallel i Gert Bryskes sten 
(nr. 1). 

Stenen over Amund Jensen, hvis begravelse i 
kraft af hans egenskab af gildesbroder delvis be-
kostedes af Elendelavet i Odense,528 var af Bir-
cherod, Monumenta registreret efter Gert Bry-
skes sten (nr. 1), der antagelig oprindelig fandtes 
i kirkens sydside og før Peter Mogensens †sten 
(nr. 6), placeret neden for kordøren. Om ste-
nens skæbne, før den 1981 blev fremdraget un-
der skibets nordøstre pille, vides intet bestemt. 
Det er påfaldende, at den ikke er blandt de af 
Vedel Simonsen og Winstrup/Lendorf registre-
rede.529 

2) Middelalderligt) (Dahlerup Koch nr. 33). 
Lysgrå kalksten, ca. 134x73-88 cm. Trapezfor-
met sten, hvoraf nederste del er afslået. En even-
tuel indskrift var ikke synlig ved registreringen 
1981. 

3) (Fig. 279), o. 1583. Ger[t]rvd Svens(datter), 
†25. marts 1583 (Vedel Simonsen, Samlinger, 
Dahlerup Koch nr. 32). 

Fig. 278. Fragmenter af gravsten, fremdraget 1981 
nordøst for nordøstre arkadepille. Øverst til venstre 
ses to fragmenter af (†)gravsten nr. 1 (s. 1473). Hanne 
Dahlerup Koch fot. 1981. - Fragments of tombstones 
brought to light in 1981 north-east of the north-east arcade 
pillar. In the left corner is seen fragments of (†)tombstone 
no. 1. 
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Fig. 279. (l)Gravsten nr. 3, o. 1583, over Gertrud 
Svensdatter (11583) (s. 1475). Hanne Dahlerup Koch 
fot. 1981. - (†)Tombstone no. 3, c. 1583, for Gertrud 
Svensdatter (†1583). 

Gravflise af grå kalksten, ca. 50x42 cm; frag-
ment, sammensat af fire dele. Tværskrift i for-
dybede versaler omkring centralt placeret bo-
mærkeskjold med initialerne »S« og »R«. Af Ve-
del Simonsen registreret i midtskibets vestende. 

4) (Jfr. fig. 275), o. 1585. Henrich Iacobsen 
(Henrik Jacobsen), søn af Iacob (Jacob) Hen-
richsen (og Karen Lauritsdatter), †21. maj 1585 
(Bircherod, Monumenta nr. LXIII (dog med fejl-
agtigt dødsår 1685); Vedel Simonsen, Samlinger; 
Dahlerup Koch nr. 8). Jfr. gravsten nr. 15. 

Lys rødlig kalksten, ca. 80x34 cm; fragment, 
sammensat af fire dele. Tværskrift med fordy-
bede versaler. Under gravskrift cirkelfelt med 
våbenskjold, en fuglevinge, fæstnet antagelig 
ved en fuglekrop og flankeret af initialerne »H« 
og »I«. 

Af Vedel Simonsen registreret i midtskibets 
vestende; muligvis identisk med Winstrup/Len-
dorf nr. 23 eller 24. 

5) O.1600. Fragment af lysgrå sandsten, 
7x9,5 cm. Bevaret er kun en mindre del af 
skriftfelt med fordybede versaler i tværskrift, 
hvoraf læses: »F(?)ris«. Fundet 1997 ved grav-

ning i kirkens vestende. Nu hensat i tårnrum-
met. 

6) (Jfr. fig. 275), o. 1600. Rasmus Peitersen, 
»kunsterfaren (...) og balberer (barberer)«, 
†18. dec. � i Odense, med hustruen Elisabet 

Cat[hrine] �datter (Dahlerup Koch nr. 44). 
Mørkerød kalksten, ca. 77x60 cm. Fragment 

af øvre højre del med tværskrift i fordybede ver-
saler. 

7) (Jfr. fig. 275), o. 1600-50 (Dahlerup Koch nr. 
34). Fragment af lys grå kalksten, sammensat af 
11 stykker, 56x52 cm. Indskrift med reliefversa-
ler, placeret dels som randskrift med religiøs 
sentens, dels som tværskrift i otte linjer med 
personalia, hvoraf 1981, bortset fra enkelte 
spredte bogstaver, læstes: ».vind....« (femte 
linje), »...ves « (sjette linje) og »sep[te]mbris 
a(n)no « (ottende linje). 

8) (Fig. 280), o. 1600-50. Anders �, †� 

(Dahlerup Koch nr. 40). 
Lysgrå kalksten, ca. 45x27 cm; fragment af 

øvre venstre hjørne, sammensat af fire stykker. 
Indskrift med reliefversaler i fordybede bånd, 
placeret som randskrift (med religiøs sentens) 
og som tværskrift med personalia. Heraf læstes 
1981 navnet »Ande(rs ...)« (tredje linje) og »(E 
eller F) « (fjerde linje).530 

9) (Jfr. fig. 275), antagelig fra o. 1601. At 
dømme efter den fragmentarisk bevarede ind-
skrift muligvis lagt over [Frants Laurit]søn, 

Fig. 280. Fragment af (†)gravsten nr. 8, o. 1600-50, 
over Anders � (s. 1475). Hanne Dahlerup Koch fot. 
1981. - Fragment of (†)tombstone no. 8, c. 1600-60, for 
Anders �. 
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Fig. 281. (†)Gravsten nr. 10, o. 1611, over unavngiven 
søn eller datter (11611), af Jacob Lauridsen og Karen 
Mikkelsdatter Mule (s. 1476). Hanne Dahlerup Koch 
fot. 1981. - (†)Tombstone no. 10, c. 1611, for unnamed 
son or daughter (†1611) of Jacob Lauridsen and Karen 
Mikkelsdatter Mule. 

[†25.] se[pt. 1601] (Bircherod, Monumenta nr. 
LXII; Grønlund nr. 36; Dahlerup Koch nr. 7). 

Mørkerød kalksten, ca. 66,5x47 cm; frag-
ment sammensat af to dele. Øvre højre hjørne 
delvist afslået. Tværskrift med reliefversaler. Ef-
ter personalia religiøs sentens og bomærke-
skjold. Antagelig placeret i midtskibets vest-
ende. 

Fig. 282. (†)Gravsten nr. 14, o. 1632, over Margrete 
Peder Hansens (†1632) (s. 1477). Hanne Dahlerup 
Koch fot. 1981. - (†)Tombstone no. 14, c. 1632, for Mar-
grete Peder Hansens (†1632). 

10) (Fig. 281), o. 1611. Unavngiven søn eller 
datter, †24. dec. 1611, af Jacob Lauritzen (Laurid-
sen) og hustru (Karen Mikkelsdatter Mule) 
(Grønlund nr. 38; Dahlerup Koch nr. 41). 

Gravflise af mørkerød kalksten i to fragmen-
ter med brudlinje diagonalt over nedre højre 
hjørne, 35x30 cm; overfladen meget nedslidt. 
Indskrift med reliefversaler, placeret som rand-
skrift med skriftsted (Matt. 19,14) og tværskrift i 
syv linjer med personalia. I nedre højre hjørne 
våbenskjold med udelt skjold, hvori overkrop-
pen af et dyr, antagelig en ulv for Mule. Skjoldet 
flankeres af initialerne »M« og »D«. 

Ifølge Grønlund oprindelig i midtskibet. 
11) (Jfr. fig. 283), o. 1617. Johannis Nicolai 

(Hans Nielsen), præst ved S. Hans kirke, 
†14. dec. 1617. Gravmindet var opsat af hans 

sørgende hustru, Catharina Michaeliæ (Catha-
rine Mikkelsdatter)531 (Bircherod, Monumenta 
nr. XIII; Resen, Fyn 115; MarmDan I, 229; Vedel 
Simonsen, Samlinger; Dahlerup Koch nr. 29). 

Sort kalksten, ca. 222x164 cm; fragment, be-
stående af mindst tre, formentlig i alt ni dele, 
hvoraf seks stykker havde afsprængt overflade. 
Latinsk gravskrift i reliefversaler, placeret i 
vandrette linjer på midtdel og videreført som 
randskrift. Efter personalia mindevers i elegiske 
disticha: 

»Jeg blev født i Trelleborg i Skåne, i Lund 
hengav jeg mig til muserne og drak af visdommens 

bæger. 
Sverige holdt mig helt lænket tre år i træk. 

Bøgerne måtte jeg slippe, mens våben jeg bar. 
Forsigtigere herefter besøgte jeg igen musernes lejr. 

Dag og nat holdt studierne mig vågen, 
indtil Gud, der med forunderlig godhed styrer alt, 

ville, at jeg blev rektor for skolen i denne by. 
Som rektor i byens skole opdrog jeg ungdommen 

med megen sved, 
elskede den som en anden fader. 

Endelig spredte jeg frø af guddommelige ord 
blandt de troende som præst med from tjenesteiver. 
Nu vender jeg hjem til mit fædreland, der skinner i 

himmelsk lys. 
Borte er bekymringerne. Farvel hellige kirke. 
Læser, gå bort, tænk på døden, fat det evige, 

se bort fra det forgængelige. Elsk din Gud og lev 
fromt«.501 
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Herefter skriftsted (Dan. 12,2). I hjørnerne 
evangelistsymboler i cirkelmedaljoner, hvoraf 
kun var bevaret S. Lukas i nedre venstre hjørne. 
På stenens nedre del skjold med kalk, vel for 
Hans Nielsen. Et tilsvarende for dennes hustru 
er ikke bevaret. 

Registreret af Resen, Fyn og af Vedel Simon-
sen i koret, ifølge sidstnævnte vest for provst 
Poul (dvs. Jacob) Henriksens sten (nr. 15). 

O.1855 flyttet herfra til søndre korsarm. Til-
syneladende ikke nævnt af Winstrup/Lendorf, 
med mindre det er et fragment af stenen, der er 
registreret i søndre sideskib som nr. 43 med ka-
rakteristikken »ulæselig«. 

12) O. 1627. Per Ericsen (Jesper Eriksen), 
»borger og kirckeverge her paa stedet i 20 aar«, 
†26. okt. 1627 i sin alders 62. år med hustruen 
Elisabeth (Lisbeth) Nielsdatter, †� (Bircherod, 
Monumenta nr. X X X I X ; Winstrup/Lendorf nr. 1; 
Dahlerup Koch nr. 10). Jfr. †epitafium nr. 4. 

Grå kalksten, ca. 110x43 cm; nedre højre 
hjørne afslået samt delvist beskadiget i højre 
side. Tværskrift med reliefversaler og enkelte 
tegn i fraktur. I hjørnerne evangelistsymboler i 
cirkelfelter, mellem de to nederste endnu et cir-
kelfelt med nu ubestemmeligt motiv. 

Af Winstrup/Lendorf registreret i 1. fag af nor-
dre sideskib, antagelig i nærheden af †epitafium, 
ophængt på østvæggen smst. 

13) (Jfr. fig. 278), o. 1629. Catharina, 
*16. sept. 1620, †4. juli 1629 og Rebecca, 
*4 . april 1627, †26.juni 1628, begge døtre af 
Henricus Michaelii (Henrik Mikkelsen Tis-
dorph), præst ved S. Hans kirke, og Margareta 
(Margrethe) Hegelund (Bircherod, Monumenta 
nr. XII ; Resen, Fyn 116; Dahlerup Koch nr. 27). 

Mørkrød kalksten, ca. 85x75 cm; fragment, 
sammensat af 11 dele. Latinsk gravskrift med re-
liefversaler i vandrette bånd; rankeindramning. 

Nævnt af Resen, Fyn og Vedel Simonsen i 
koret, af sidstnævnte omtalt efter Hans Nielsens 
(†)gravsten (nr. 11). O. 1855 flyttet til anden pla-
cering, ikke anført af Winstrup/Lendorf. 

14) (Fig. 282), o. 1632. Margrete Peder Han-
sens, †27. maj 1632 (Bircherod, Monumenta nr. 
X X X I V ; Vedel Simonsen, Samlinger; Winstrup/ 
Lendorf nr. 5; Dahlerup Koch nr. 45). 

Fig. 283. Fragmenter af gravsten, fremdraget 1981 
syd for den nordøstre arkadepille. I midten ses dele af 
(†)gravsten nr. 11, o. 1617, over præsten Hans Nielsen 
(†1617), lagt af hustruen Catharine Mikkelsdatter (s. 
1476). Hanne Dahlerup Koch fot. 1981. - Fragments of 
tombstones, brought to light south of the north-east arcade 
pillar. In the centre can be seen fragments of (†)tombstone 
no. 11, c. 1617, for the curate Hans Nielsen, placed by his 
wife, Catharine Mikkelsdatter. 

Gravflise af mørkerød kalksten, ca. 45x56 
cm. Kun to fragmenter af stenens øverste halv-
del er bevaret. Tværskrift i reliefversaler. Langs 
kanterne bort af rankeslyng. 

Af Vedel Simonsen nævnt i kirkens øverste 
tværgang mod nord, dvs. i nordre sideskibs 1. 
fag. Af Winstrup/Lendorf registreret i nordre si-
deskibs 2. fag. 

Fig. 284. (†)Gravsten nr. 15, o. 1634 over Hans Erick-
sen (†1634) (s. 1478). Hanne Dahlerup Koch fot. 1981. 
- (†)Tombstone no. 15, c. 1634, for Hans Ericksen 
(†1634). 

Danmarks Kirker, Odense 94 
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Fig. 285. (†)Gravsten nr. 18, o. 1666, over Anne Tho-
misdatter (†1666), enke efter Peder Lauritsen (s. 
1479). Hanne Dahlerup Koch fot. 1981. - (†)Tomb-
stone no. 18, c. 1666, for Anna Thomisdatter (†1666), 
widow of Peder Lauritsen. 

Fig. 286. (†)Gravsten nr. 20, antagelig før 1711 med 
senere tilføjelser, over Niels Hansen Faber (†1711) 
med hustruerne, Anna Mathisdatter Grønholt (†1684) 
og Maren Andersdatter Bay (†1713) samt deres fem 
børn (s. 1479). Hanne Dahlerup Koch fot. 1981. -
(†)Tombstone no. 20, probably before 1711 but with later 
additions, for Niels Hansen Faber (†1711) with his wives 
Anna Mathisdatter Grønholt (†1684) and Maren Anders-
datter Bay (†1713), and their five children. 

15) (Fig. 284), o. 1634. Hans Ericksen, søn af 
Erick Iensen (Jensen) og Boeld (Boel) Hans-
dat(t)er, †21. marts 1634 (Dahlerup Koch nr. 35). 

Mørkerød kalksten, ca. 64x57 cm, sammen-
sat af tre fragmenter. Tværskrift med reliefver-
saler. Under gravskriften to våbenskjolde, til 
heraldisk højre med bomærke, til heraldisk ven-
stre med Jesumonogram. 

16) (Jfr. fig. 275), o. 1635. Fragment af øverste 
venstre hjørne af gravsten, hvorpå er registreret 
årstallet »1635« som del af randskrift samt bog-
stavet »M« (Dahlerup Koch nr. 46). Muligvis 
identisk med sten over Søfren (Søren) Ebbesen 
Grundet, †7. juni 1635, med hustruerne Kirsten 
Pedersdatter, †16. aug. 1619, og Maren Søfrens-
datter (Sørensdatter), †7.juli 1643 (Bircherod, 
Monumenta nr. XXXVII I ) . Jfr. endvidere †epita-
fium nr. 2. 

Lysgrå kalksten, ca. 33x26 cm, fragment af 
øvre venstre hjørne. Randskrift i relief (kun års-
tal læses), tværskrift i fordybet fraktur(?) (kun 
»M« ses). Evangelistsymbol (Mattæus) i cirkel-
felt øverst til venstre er bevaret. 

Muligvis oprindelig i søndre sideskib eller i 
midtskibet som †epitafium nr. 2. 

17) (Jfr. fig. 275), o. 1650, genanvendt 1809. 
Gravsten over ubekendt, benyttet til Anna So-
phie Augusta, komtesse Trampe, *4 . juni 1807, 
†12. aug. 1809 (Dahlerup Koch nr. 5). 

Rødlig kalksten, ca. 91x66 cm; fragment af 
sten, omfattende to stykker, øvre og nedre ven-
stre hjørne afslået. 

Af den oprindelige indskrift anes øverst til 
højre enkelte fordybede versaler (»K« og her-
under »H«). Sekundær tværskrift med fordy-
bede versaler. Af den ældre udsmykning ses 
hjørnemedaljoner med evangelistsymboler i 
øvre højre og venstre hjørner (Mattæus og J o -
hannes), i form nært beslægtet med dem på 
gravsten nr. 34. Et fordybet bånd imellem disse 
samt et kvadratisk udsparet felt herunder hidrø-
rer antagelig også fra den ældre version. Sekun-
dær er antagelig en bred fordybet randstribe 
samt prydbort med lodrette riller nederst. 

1809 betaltes for en sten på greve (Adam Fre-
derik) Trampes barns grav, hvis placering dog 
ikke specificeredes.98 
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18) (Fig. 285), o. 1666. Anne [Th]omisdatter, 
enke efter Peder Lauritsen, borger i Odense, 
†4. sept. 1666 i Odense i sin alders 75 år. »Denne 
Steen hafver H. Cal[!] Pedersen og Hans Sim-
[me]nsen [drei]er ladet bekoste« (Bircherod, 
Monumenta nr. X X I I ; Winstrup/Lendorf nr. 31; 
Dahlerup Koch nr. 37). 

Mørkerød kalksten, ca. 142x105 cm; af stenen 
er bevaret 19 fragmenter, dog med store laku-
ner. At dømme efter en forsænkning på under-
siden muligvis oprindelig anvendt som bord-
plade.532 Tværskrift med fordybede versaler, 
indrammet af vinrankebort, i hjørnerne afbrudt 
af medaljoner med kerubhoveder. 

Af Vedel Simonsen og Winstrup/Lendorf regi-
streret i søndre sideskibs 1. fag. 

19) 1600'erne(?) (Dahlerup Koch nr. 47). Frag-
ment af lysgrå kalksten, 22x21,5 cm, der an-
tagelig har udgjort nedre venstre hjørne af grav-
sten. Tværskrift med fordybede versaler, place-
ret i forsænket felt. Heraf læstes 1981: »3 a « 
og »anno....«. 

20) (Fig. 286), antagelig før 1711 med senere 
tilføjelser. Niels Han[se eller sø]n (Faber), bor-
ger og handelsmand i Odense, <†19. eller 27. 
febr. 1711 i sit 61. år>, med sin første hustru, 
Anna Mattisdatter (Mathisdatter Grønholt), †4. 
sept. 168[4] i sit 32. år med fire sønner og en 
datter, alle †1684, samt sin anden hustru, (Ma-
ren And[e]rsdatter Bay, †29. sept. 1713 i sin al-
ders 73. år) (Vedel Simonsen, Samlinger; Win-
strup/Lendorf nr. 29; Dahlerup Koch nr. 36). Jfr. 
epitafium nr. 4 og begravelse nr. 1 (søndre side-
skibs 2.-3. fag). 

Mørkerød kalksten, ca. 187x114 cm, sam-
mensat af ca. 55 fragmenter med dybe hugspor 
og flere manglende partier. Tværskrift med for-
dybede versaler, der udfylder stenens midte 
over spejlmonogram, hvori - med forbehold -
skimtes et »N«, »H«, »F« for Niels Hansen Fa-
ber og et »V«(?). I hjørnerne blomsterornament. 

Som angivet på stenen bekostede Niels Han-
sen Faber selv denne, der må være opsat i hans 
levetid (før 1711), måske endda i hans sidste le-
veår, omend under alle omstændigheder før æg-
teparrets epitafium, jfr. s. 1426. Nævnt af Vedel 
Simonsen og Winstrup/Lendorf i søndre sideskib, 

Fig. 287. (†)Gravsten nr. 21, o. 1723, Daniel Bastian-
sen von Bergen (†1716) med hustruen Catharina Jens-
datter Meier (†1723) og deres ældste søn Jens Daniel-
sen von Bergen (†1708) (s. 1480). Hanne Dahlerup 
Koch fot. 1981. - (†)Tombstone no. 21, c. 1723, Daniel 
Bastiansen von Bergen (†1716), his wife Catharina Jens-
datter Meier (†1723) and their eldest son Jens Danielsen 
von Bergen (†1708). 

Fig. 288. (†)Gravsten nr. 22, o. 1781, over Friderich 
Carl von Rieppur (†1781) (s. 1480). Hanne Dahlerup 
Koch fot. 1981. - (†)Tombstone no. 22, c. 1781, for Fri-
derich Carl von Rieppur (†1781). 

94* 
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af sidstnævnte præciseret til 2. fag i umiddelbar 
nærhed af epitafium nr. 4. 

21) (Fig. 287), o. 1723. Daniel Bastia[nsen von 
Ber]gen, overformynder, †(21. marts 1716) i sit 
�7. (67) år med hustruen Catharina Iensdatter 

(Jensdatter) Meier, †23. febr. 1723 i sit 67. år ef-
ter 41 års ægteskab, velsignet med fem børn, 
blandt hvilke deres ældste søn J[e]ns Danielsen 
von Bergen, †� (1. okt. 1708) i sit 30. år, hviler 
sammesteds (Vedel Simonsen, Samlinger; Dah-
lerup Koch nr. 31). Jfr. †begravelse nr. 4 (søndre 
korsarm). 

Mørkerød kalksten, ca. 158x98 cm, sammen-
sat af fragmenter, hvoraf kendes 16, med laku-
ner i stenens midte og nedre venstre side. Hug-
spor på stenens underkant viser, ligesom en ca. 
16 cm bred ophøjet kant smst., at den i lighed 
med gravsten nr. 40 og (†)18 antagelig oprinde-
lig har været anvendt som bordplade. Tværskrift 
med versaler i fordybede bånd, indrammet af 
spinkel bølgeranke med fligede blade og blom-
ster; i hjørnerne akantusblad. I fordybet spejl 
over gravskriften ses ægteparrets våbener, til 
heraldisk højre von Bergens (jfr. s. 785, dog 
uden anker), til heraldisk venstre vel Cathrine 
Jensdatter Meiers (udelt med palmetræ). 

I henhold til fundats af 11. juli 1731 betalte æg-
teparrets datter, Margareta von Bergen, enke ef-
ter borgmester Thor Hansen, en legatsum til 
sikringen af forældrenes gravsted syd for ind-
gangen til koret, belagt med fliser og »Deris 
navne udj en paalagt steen udhugne«.533 Jfr. også 
lysekrone nr. 1 (s. 1398). Stenen, der registrere-
des af Vedel Simonsen 1811 sydligst i den øverste 
tværgang, dvs. vel i søndre sideskibs (tidligere 
søndre korsarms) 1. fag, er påfaldende nok ikke 
registreret hos Winstrup/Lendorf. Hovedparten af 
stenen blev fremdraget 1981 og efterfølgende at-
ter nedlagt under gulvet. Et fragment af venstre 
hjørne blev 1997 fundet ved gravning i kirkens 
sydvestende. Fragmentet var 1999 hensat i tårn-
rummet. 

22) (Fig. 288), o. 1781. Fr[ide]rich Carl von 
[R]ieppu[r], general af kavaleriet, ridder af Dan-
nebrogordenen, (12. okt. 1781) (Vedel Simon-
sen, Samlinger; Winstrup/Lendorf nr. 41; Dahlerup 
Koch nr. 28). Jfr. †begravelse nr. 5 (koret). 

Blågrå sandsten, ca. 71x110 cm; fragment af 
øverste del, bestående af to, muligvis tre, min-
dre stykker. Tværskrift med fordybet fraktur in-
den for dobbelte fordybede kantstriber. I det be-
varede øvre, højre hjørne ses blomsterkvist. 

Generalens bo erhvervede 1781 et 'evindeligt' 
gravsted i koret, ligesom man bekostede den på-
lagte ligsten med 'indhuggede navne'.534 Begge 
dele var placeret midt for alteret, at dømme efter 
Vedel Simonsen (1811) vest for Hans Nielsens 
(†)sten (nr. 11). O.1855 flyttet til søndre kors-
arm som nr. 6, regnet fra øst, i rækken af sten 
nærmest sydmuren. 

23) (Jfr. fig. 278), o. 1797. Iacob (Jacob) Bang, 
justitsråd, *9. marts 1730, †5. marts 1797 (Dah-
lerup Koch nr. 30). 

Sort kalksten, ca. 46x71 cm; fragment af ste-
nens øvre del, omfattende 14 mindre stykker. 
Tværskrift med fordybet kursiv. 

Jacob Bang blev begravet på kirkegården på 
nordsiden uden for de store begravelser (jfr. s. 
1498). Omkring gravstedet, hvor hans hustru 
nedsattes 23. aug. 1822, var antagelig et stakit.535 

Gravstenen kan i forbindelse med kirkens ho-
vedrestaurering være blevet nedlagt i kirkegul-
vet ved nordøstre arkadepille, hvor den 1981 re-
gistreredes og siden hen atter placeredes. 

24) Uvis datering og navn (Dahlerup Koch nr. 
43). Fragment af rød kalksten, 58x14-57 cm. In-
tet spor af indskrift.336 

† G R A V S T E N O G - F L I S E R 

1) (Fig. 289), o. 1330(?). Johannes (Damleson(?) 
Grott (Grote)), 125. dec. 1330. »An(n)o d(omi)ni 
mcccxxx in die nativitatis xpi (Christi) o(biit) 
ioh(ann)is...« (I det Herrens år 1330 på Kristi 
fødselsdag (25. dec.) døde Johannes...) (Birche-
rod, Monumenta nr. XVII; Abildgaard). 

Lysgrå kalksten, af Abildgaard beskrevet som 
»lyys askefarvet Marmor«, hvoraf nedre tred-
jedel manglede 1760. Latinsk randskrift med mi-
nuskier; som skilletegn enkelte og dobbelte 
rhomber. Hjørnecirkler, sandsynligvis oprinde-
lig med evangelistsymboler. På stenens midte 
våbenskjold med en halv løve over en murgavl. 
Sidstnævnte mærke genfindes som hjelmtegn. 
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Identifikationen af afdøde er ikke sikker. Det an-
førte patronymikon, Damleson, der ikke læstes 
af Bircherod eller Abildgaard, er kun - med 
spørgsmålstegn - nævnt hos Jørgen Emmiksen 
Kaas 1606 og kan være en fejllæsning.537 Våben-
skjoldet refererer formentlig til den lybske slægt 
Grott (Grote), af hvilken flere medlemmer ken-
des i Odense i 13- og 1400'erne, heriblandt borg-
mester Albert Grote, †1353 og begravet i Vor 
Frue kirke (s. 1161).538 Stenens datering er lige-
ledes behæftet med usikkerhed. Af formelle 
grunde, navnlig mht. anvendelsen af minuskier, 
der først vandt almindelig udbredelse fra sidste 
fjerdedel af århundredet, turde udførelsestids-
punktet ligge senere end det anførte dødsår.539 

Af Abildgaard registreret i koret. Muligvis 
identisk med den af Vedel Simonsen anførte, 
udslidte sten i koret, placeret nord for Jacob 
Henriksens sten (nr. 15). Herfra o. 1855 som de 
øvrige sten flyttet fra koret til en placering i 1. 
fag i søndre sideskib. Stenen er måske identisk 
med den af Winstrup/Lendorf som nr. 43 regi-
strerede sten, betegnet som »ulæselig«.540 

2) O.1418. Bernike Skinkel, rigsråd, lefter 
5. maj 1418, og hans anden hustru, Karen (Jens-
datter Kiste), †efter 19.juni 1427.541 »Anno 
d(omi)ni m cccc viii[!] o(bierunt) d(omi)n(u)s 
bernekin(us) skinchel miles et d(omi)na katerina 
uxor eiu(s) orate deum pro eis542« (I det Herrens 
år 1408[!] døde hr. Bernike Skinkel, ridder, og 
hans hustru, fru Karen(,) bed til Gud for dem) 
(Bircherod, Monumenta nr. X X ; Resen, Fyn 55, 

116). 
Latinsk randskrift med minuskier, de enkelte 

ord adskilt med skilletegn, af Bircherod angivet 
som kryds eller dobbeltkryds; hjørnecirkler, vel 
med evangelistsymboler. 

Bernike Skinkel blev sandsynligvis begravet i 
det kapel, han selv havde ladet opføre, antagelig 
ved kirkens nordside (s. 1224), og hvortil hans 
enke og sønnen, Ditlev Skinkel, 1427 knyttede 
et vikarie med daglige messeforpligtelser ved et 
Helligkorsalter (s. 1226). Af Resen, Fyn omtalt 
som placeret 'neden for koret', hvilket at 
dømme efter registreringsrækkefølgen hos Bir-
cherod, Monumenta kan hentyde til en placering 
o. 1680 ved korsskæringen (jfr. Monumenta nr. 

Fig. 289. †Gravsten nr. 1, udført o. 1330 eller senere, 
over Johannes (Damleson(?)) Grote (11330) (s. 1480). 
Efter Bircherod, Monumenta. - †Tombstone no. 1, c. 
1330(?)for Johannes Damleson(?) Grote (†1330). 

X I X , gravsten nr. 21 over Brun Rensing) Stenen 
er ikke medtaget blandt de af Grønlund registre-
rede sten i midtskibet. 

3) (Fig. 290), o. 1462. Elizabeth (Elsebe) Ka-
bel, enke efter Gert Bryske, †28. dec. 1462. 
»A(n)no d(omi)ni m cccc lxii ipso die sanc-
torum) in(n)oce(n)tiu(m) obiit d(omi)na Eliza-
beth relicta (uxor) Gerardi Bryskes543 orate pro 
ea« (I det Herrens år 1462 på selve dagen for de 
hellige uskyldige børn (28. dec.) døde Elsebe, 
Gert Bryskes efterladte (hustru). Bed for hende) 
(Bircherod, Monumenta nr. X X X V ; Grønlund nr. 
21). Jfr. gravsten nr. 1 og s. 1225. 

Latinsk randskrift med minuskier, de enkelte 
ord adskilt af skilletegn, af Bircherod angivet som 
kryds eller dobbeltkryds. Nederst på stenen vå-
benskjold for Kabel. Det er uvist, om stenen har 
haft figurfremstilling ligesom gravsten nr. 1. 
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Fig. 290. †Gravsten nr. 3, o. 1462, over Elsebe Kabel 
(†1462) (s. 1481). Efter Bircherod, Monumenta. -
†Tombstone no. 3, c. 1462, for Elsebe Kabel (†1462). 

Gravstenen over Elsebe Kabel har antagelig 
ligesom dobbeltstenen over hende selv og hen-
des tredje ægtemand, Gert Bryske, været pla-
ceret i det kapel i søndre korsarm, som hendes 
anden gemal, Bjørn Olufsen Bjørn, lod opføre 
før 1433 (s. 1224). Umiddelbart før sin død 
skænkede hun selv en gård til klosteret til gen-
gæld for sjælemesser, såvel for de tre afdøde æg-
tefæller som for hendes øvrige familie og for sig 
selv (jfr. s. 1410). I klosterets genpartsbrev om 
donationen 3. febr. 1462 fremhæves, hvordan 
graven i 30 dage efter stifterindens død skulle 
være genstand for daglige messer og vigilier, 
sang, udspredning af vievand og processioner. 
At dømme efter Grønlund placeret i midtskibets 
østende (registreret tre numre efter Gert Bry-

skes sten (nr. 1)), hvilket harmonerer med om-
talen hos Bircherod, nævnt fire numre efter Gert 
Bryskes sten (nr. X X X I ) , umiddelbart før sten 
ved kordøren (nr. XXI I I , †gravsten nr. 6 over 
Peter Mogensen), i øverste tværgang (nr. 
X X X I V , (†)gravsten nr. 14 over Margrete Peder 
Hansens) og efter sten i midtgangen (nr. 
X X X V I , gravsten nr. 26 over Karen Frederiks-
datter). Siden (o. 1710) ikke nævnt. 

4) (Fig. 291), o. 1470. Eggard (Eggert Christi-
ernsen) Frille, rigsråd, †5. febr. 1470544 og hu-
struen, Anna (Iversdatter Jul), †o. 1465. »An(n)o 
d(omi)ni m cd lxxvi[!] die aghate v(ir)gi(nis) 
obiit strenu(us) miles d(omi)n(us) Eggard(us) 
Frille cu(m) uxore d(omi)na A n n a � « (I det 
Herrens år 1476[!] på S. Agatas dag (5. febr.) 
døde den tapre mand, Eggard (Eggert) Frille 
med sin hustru, fru A n n a � ) (Bircherod, Monu-
menta nr. VIII). 

Latinsk randskrift med minuskier; skilletegn 
af Bircherod angivet som kryds; i hjørnerne cir-
kelmedaljoner, vel med evangelistsymboler. 
Ifølge Jørgen Emmiksen Kaas 1606 fandtes Eg-
gert Frilles våben flere steder i kirken, og det 
kan således også have været afbildet på grav-
stenen, foruden vel på kalk- eller glasmalerier 
eller på inventargenstande.56 Stenen kan mulig-
vis være identisk med den gravsten over 'en høj-
fornem og fremragende ridder, (...) engang (...) 
et fremtrædende medlem af det danske rigsråd', 
der i 1600'ernes slutning blev udslebet og for-
synet med en ny indskrift, jfr. gravsten nr. 6. 

Eggert Frille skænkede 1468 en ejendom til 
kirken til gengæld for regelmæssige messetjene-
ster ved Vor Frue alter (s. 1226f.). Stenen næv-
nes i første del af 1600'erne i koret,396 hvilket 
bekræftes af registreringsrækkefølgen hos Bir-
cherod. Når stenen ikke er nævnt i senere kilder, 
kan forklaringen enten være som ovf. nævnt, 
eller måske den omstændighed, at den har været 
identisk med en af de gamle ligsten, som 
1756-57 fjernedes fra koret (s. 1414). 

5) Middelalderlig, muligvis før 1535. Pedher 
Bildhe (Peder Bille). Som omtalt 1606 lå i Gyl-
denstjernernes kapel (s. 1226), dvs. i kirkens 
nordvestende, en rød sten uden dato, men med 
indskriften »Gud forbenn[!] sig offuer Pedher 
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Bildhis siell« og våben(er?) for Bille- og Tin-
huusfamilierne.56 Der findes - så vidt vides -
ingen Peder Bille (Bild), som har været gift med 
en Tinhuus. Den omstændighed, at stenen fand-
tes i Gyldenstjernernes kapel, kunne dog friste 
til en identifikation med Peder Bille til Svan-
holm og Kjærsgård (†1508), g.m. Anna Knuds-
datter Gyldenstjerne (†1521, jfr. gravsten nr. 8). 
Peder Bille var ganske vist selv begravet i Ant-
vorskov Kloster (DK Præstø 625), men monu-
mentet kunne tolkes som en mindesten, lagt 
med henblik på en visuel erindring i forbindelse 
med sjælemesser af hans datter, Hilleborg 
(†1535), g.m. Laurids Skinkel (Tinhuus) og såle-
des forsynet med ægteparrets alliancevå-
ben(er).545 Også Hilleborgs broders, Mogens 
Billes testamentariske bestemmelser 1537 (jfr. s. 
1410) vidner om Billeslægtens veneration for 
Gyldenstjernernes Odensemausolæum. I forteg-
nelsen over adelsbegravelser i kirken fra første 
del af 1600'erne anføres ligeledes Peder Bille, en 
mulig henvisning til denne sten(?).396 

6) 1545. Peter Mogensen, justitssekretær, 
†1545, og dennes bror, Esbern Mogensen, 
†1543.546 »Anno 1545.547 Sub hac Petra reqviescit 

venerabilis providusq(ue) vir ac pia memoria 
dignus Petrus Magni qvondam Justitiarii Dano-
rum Secretarius cum fratre suo germano Esbern 
Magni, qvorum animæ in Sancta pace reqvie-
scant. Anno 1543. Her ligger de Rönners gode 
gamle Ven« (År 1545. Under denne sten hviler 
den ærværdige og fremsynede mand, Peter Mo-
gensen, en from erindring værdig, fordum 
dansk justitssekretær, sammen med sin kødelige 
broder, Esbern Mogensen. Må deres sjæle hvile 
i hellig548 fred. År 1543) (Bircherod, Monumenta 
nr. X X X I I I ; Resen, Fyn 55f., 116). 

Indskriften antagelig med fraktur eller kursiv, 
det første navn dog med versaler. Stenen er af 
Resen omtalt som placeret neden for koret, hvil-
ket yderligere 1606 præciseredes som værende 
ved siden af døbefonten, dvs. i midtskibets 
østende eller i nordre sideskibs 1. fag.56 

7) Før 1606, antagelig før 1550. En gravsten 
over Knud Gøye, 1606 omtalt i Gyldenstjernes 
kapel.56 Jfr.†epitafium nr. 1 og †gravskjold (s. 
1502). 

Fig. 291. †Gravsten nr. 4, o. 1470, over Eggert Chri-
stiernsen Frille (†1470) og Anna Iversdatter Jul (†o. 
1465) (s. 1482). Efter Bircherod, Monumenta. - †Tomb-
stone no. 4, c. 1470, for Eggert Christiernsen Frille 
(†1470) and Anna Iversdatter Jul (†c. 1465). 

8) O.1573. Kirsten Strig, 13. juni 1573 (Bir-
cherod, Monumenta nr. XLVIII). 

Dansk versalindskrift. Hos Bircherod nævnt 
blandt monumenter i nordre sideskibs 2. og 3. 
fag (nr. XLVI og LI (gravsten nr. 2 og 7)). 

9) O.1581. Rasmus Strig, borger i Odense, 
†7. maj 1581 (Bircherod, Monumenta nr. XLIX) . 

Jfr. †gravsten nr. 8 og 11. 
Dansk versalindskrift. Efter personalia rimet 

religiøs sentens: »Den 4. pinsedag gested Døden 
mig, i morgen er mueligt at hand giester dig. 
leg raabte til Iesum i min største nød. Hand frel-
ste os alle fra ævig død«. Vedr. placering, jfr. 
ovf. 

10) O.1598. Anders Ibsen, †23. nov. 1598 
(Bircherod, Monumenta nr. LVIII). 



1484 ODENSE • ST. HANS CHURCH 

Dansk versalindskrift. Muligvis placeret i 
midtskibets vestende som nr. LV, LVI og LVII 
(gravsten nr. 25, †gravsten nr. 14-15). 

11) O. 1599. Karen Rasmus Strøgs (Strig), 
†6. juni 1599 (Bircherod, Monumenta nr. L). Jfr. 
†gravsten nr. 9. 

Dansk versalindskrift. Vedr. placering, jfr. 
ovf. 

12) Sidste fjerdedel af 1500'erne. Morten Niel-
sen, rådmand og byskriver i Odense549 (Birche-
rod, Monumenta nr. XXIII) . Dansk versalind-
skrift. At dømme efter Bircherod antagelig pla-
ceret i søndre sideskib, jfr. nr. XXI I og X X I V 
((†)gravsten nr. 18 og gravsten nr. 19). 

13) O.1602. Rasmus Nielsen, skinder (dvs. 
garver), †23. juni 1602 (Grønlund nr. 34). 

Efter personalia skriftsted (Sl. 90,12). Ifølge 
Grønlund placeret i midtskibet. 

14) O.1602. Kirstine Lauritsdatter, hustru til 
Christen Jensen bager, †13. aug. 1602 (Birche-
rod, Monumenta nr. LVI; Grønlund nr. 28; Vedel 
Simonsen, Samlinger). Jfr. gravsten nr. 25. 

At dømme efter indskriften på den samtidige 
gravsten (nr. 25) over afdødes mand og søn, 
hvortil denne henviser, har stenen været udført 
som et appendiks hertil, omend på en selvstæn-
dig flise. Ligesom denne registreret af Vedel Si-
monsen vestligst i midtskibet. Muligvis identisk 
med Winstrup/Lendorf nr. 23 eller 24, begge an-
ført som »ulæselig«, jfr. dog også gravsten nr. 
30 og (†)gravsten nr. 4. 

15) O.1602. Søren Matsen (Madsen), †3. nov. 
1602 (Bircherod, Monumenta nr. LVII; Grønlund 
nr. 29). 

Dansk versalindskrift. Efter personalia reli-
giøs sentens. At dømme efter Grønlund placeret i 
midtskibet. 

16) O.1606. Anders Michelsen, borger i 
Odense, †25. jan. 1606, med hustru, Kirsten 
Christensdatter (Bircherod, Monumenta nr. 
XLII). Jfr. (†)gravsten nr. 8. 

Dansk fraktur- eller kursivindskrift. At 
dømme efter Bircherod, Monumenta nr. XLI og 
XLIII (jfr. gravsten nr. 28 og 7 over hhv. Fre-
derik Mule og Jørgen Daa) placeret i nordre si-
deskib. 

17) O.1621. Hans Hansen, †påskedag (1. april) 

1621 (Bircherod, Monumenta nr. LIII; Grønlund 
nr. 24). 

Dansk versalindskrift. At dømme efter Grøn-
lund placeret i midtskibet. 

18) 1635. »RMS«, murermester (Grønlund nr. 
25). Registreret i midtskibet. 

19) O. 1638. Iens Iørgensen (Jens Jørgensen), 
†11. juni 1638 (Bircherod, Monumenta nr. X X I X ; 
Grønlund nr. 35). 

Dansk versalindskrift. Ifølge Grønlund i midt-
skibet. 

20) O.1642. Iørgen (Jørgen) Nielsen, borger i 
Odense, †4. maj 1642, med hustru, Iohanne (Jo-
hanne) Pedersdatter, †16� (Bircherod, Monu-
menta nr. L I X ; Grønlund nr. 32) . 

Dansk versalindskrift. Efter personalia reli-
giøs sentens. At dømme efter Grønlund placeret i 
midtskibet. 

21) O.1648. Anna Mathisdatter, †4. juli 1648 i 
en alder af 10 uger og to dage (Bircherod, Monu-
menta nr. X X I ) . 

Dansk versalindskrift. At dømme efter Bir-
cherod, Monumenta nr. X X I I ((†)gravsten nr. 18 
over Anna Thomisdatter) antagelig i søndre si-
deskibs 1. fag. 

22) O.1660. Gravsten over »CSS« (Grønlund 
nr. 37). Registreret i midtskibet. 

23) O.1672. Karl Iohan (Johan) Hansen, ride-
foged i Odensegård amt, *1633 på Als i Hørup 
kapellangård, †1672 i Odense (Bircherod, Monu-
menta nr. IX; Grønlund nr. 5). Dansk versalind-
skrift. Nævnt af Grønlund i koret. 

24) O.1700(?). Emerense (Emerentia) Marga-
reta Rathlou, fem år gammel (Bircherod, Monu-
menta nr. LXVI).550 

Antagelig gravsten eller kisteplade med rimet 
tysk vers før personalia, alt anført med versaler: 

»Ich bin gewesen Nichts vorhin, 
Zu Nictes ich w(i)eder worden bin 

doch wird das Nichtes Gott nach seinem Rath 
der Alles aus Nichtes geschaffen hat 

von Nichtes was bringen wieder zu recht 
Darumb ist der Tod Nichtes und s(ch)lecht.« 

At dømme efter registreringsrækkefølgen hos 
Bircherod placeret i midtskibets vestende. 

25) O.1710. Morten Madtsen (Madsen), †17. 
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sept. 1710 i en alder af fem år, søn af forpagter 
Mads Jørgensen (Hollænder), bosiddende uden 
for Nørreport (Grønlund nr. 22; Vedel Simon-
sen, Samlinger; Winstrup /Lendorf nr. 19).551 

Antagelig gravflise, registreret af Grønlund i 
midtskibet, nærmere præciseret af Winstrup/ 
Lendorf til 3. fag. Stedsangivelsen er dog i på-
faldende modstrid med Vedel Simonsen, der an-
giver en placering i øverste tværgang mod nord, 
dvs. i nordre sideskibs 1. fag. 

26) O.1732. Anna Maria Jørgensdatter, hu-
stru til Peder Simonsen Riis, †18. maj 1732. 'Lille 
hvid sten', antagelig gravflise, placeret på afdø-
des gravsted i midtskibet neden for prædikesto-
len (jfr. †begravelse nr. 9 (midtskibets 1.-3. 
fag)).98 

27) Ukendt datering (før 1745). I inventariet 
for 1745-46 registreredes blandt kirkens ejendele 
i koret en brun marmorligsten med tre bogsta-
ver på. 1751 solgtes stenen, der da nævntes som 
anbragt under Gieddes epitafium (s. 1487), til 
Mogens Faber.219 

28) Ukendt datering (før 1749). 1749 blev en 
ældre ligsten optaget og genanvendt på løjtnant 
Kaas' begravelse, jfr. begravelse nr. 3 (kor).98 

29) Ukendt datering (før 1753). 1753 solgtes 
til Peder Dam en kirken tilhørende ligsten, pla-
ceret ved sakristiet (søndre sideskibs 3. fag).98 

30) O.1777. Maren Borch (Hansdatter 
Rasch), enke (efter købmand Niels Borch, 

†1748), †24. juli 1777 (Vedel Simonsen, Samlin-
ger; Winstrup/Lendorf nr. 7). Jfr. †begravelse nr. 3 
(nordre korsarm). 

Antagelig gravflise, oprindelig placeret på 
gravstedet 'tæt ved den store blå sten lige for 
kirkens blok' (dvs. antagelig ved Henrik Gyl-
denstjernes sten, gravsten nr. 12).519 Dersom 
pengeblokkens placering 1777 var identisk med 
den nuværende, dvs. på nordre sideskibs øst-
væg, nær koret, kunne dette harmonere med 
Vedel Simonsens stedsangivelse i øverste tvær-
gang mod nord, hvorfra den før 1877 flyttedes 
til nordre sideskibs 2. fag, som angivet af Win-
strup/Lendorf. 

Fig. 292. Portrætbuste af Frederik Giedde. Detalje af 
epitafium, 1726 (s. 1487). NE fot. 1991. - Portrait bust 
of Frederik Giedde. Detail of wall monument, 1726. 

† E F T E R M I D D E L A L D E R L I G T 
G R A V K A P E L 

Frederik Gieddes kapel (fig. 119), indrettet o. 
1717-20 i korets nordøsthjørne bag alteret og af-
skærmet mod kirken med en mur, hvori var 
indsat et smedejernsgitter (s. 1486). På korets 
nordvæg, umiddelbart vest for kapellet, opsat-
tes 1726 et epitafium (s. 1487). 

Godt to måneder efter sin 3. hustru, Abel Ca-
thrine Buchwalds død i september 1716 og kun 
et halvt år før sin egen bortgang i april 1717 
skænkede stiftamtmand Frederik Giedde i sit te-
stamente 16. nov. 1716 en kapital på 200 rdl. til 
kirken. I henhold til en fundats, der endelig 
stadfæstedes 30. nov. 1717, skulle renterne af 
summen gå til vedligeholdelse af testators be-
gravelse ved 'højre side' (dvs. betragtet fra øst 
mod vest) af alteret, foruden af et tilhørende 
jerngitterværk' og et epitafium. Til selve be-
gravelsens indretning havde Giedde fået konge-
lig tilladelse 15. jan. 1717.552 

Indretningen af kapellet, der afskilredes fra 
stiftsbefalingsmændenes begravelse (†begravelse 
nr. 1, koret, s. 1492), blev muligvis påbegyndt 



1486 ODENSE • S. HANS KIRKE 

allerede i forbindelse med Abel Cathrine Buch-
walds død september 1716.553 Arbejdet færdig-
gjordes 1720, da hvælvingen over begravelsen 
blev spækket og kalket.554 Kapellet, der havde 
form som en uregelmæssig firkant, 3½-4¼ alen x 
4¼-5 alen (ca. 2,8-2,6x2,6-3,1 m), var adskilt fra 
den førnævnte begravelse med en lav skillemur 
mod nord, mens en tilsvarende lukkemur med 
rundbuet åbning, hvori gitterdøren var indsat, 
afskærmede kapellet mod vest; et lavere †gitter-
værk forløb yderligere fra korets nordmur til 
alteret (fig. 119). I kapellet henstod indtil 1856 to 
voksenkister og en barnekiste. 1860-62 fandtes 
her endvidere prins Christian af Hessens ligkiste 
inden dennes overførsel til Slesvig domkirke (s. 
1414).555 Ved kirkens hovedrestaurering 1877-80 
foreslog L. A. Winstrup, at kapellet bevaredes 
som forstue til sakristiet, idet en præstedør pla-
ceredes i rummets nordøsthjørne (s. 1314); luk-
kemuren med jerngitteret mod vest bibeholdtes 
uforandret.556 1906 sløjfedes både det tidligere 
kapelrum og sakristiet (jfr. s. 1314), mens dele af 
lukkemuren i vest bibeholdtes bag alteret (s. 
1347). 

Smedejernsgitter (fig. 294) , o. 1718. D e t 2 5 0 cm 
høje og 215 cm brede gitter, der var indsat i en 

rundbuet åbning i kapellets vestmur, har en en-
keltdør, flankeret af smallere sidefelter; hvert fag 
er af to tværlister underdelt i tre felter. I de ne-
derste felter er symmetriske ornamenter af akan-
tusløv, hvis ender er oprullet i volutter, mens 
enkelte afsluttes med små delfinhoveder (fig. 
293b). I dørfløjens nedre felt smykkes ornamen-
tet i midten af en løvemaske (fig. 293a). Herover 
er et felt med ovale akantusindrammede, kro-
nede medaljoner, hvori er spejlmonogrammer 
for kapellets indehavere: tv. »FG« for Frederik 
Giedde, th. »CB« for (Abel) Cathrine Buch-
wald. I sidefelterne er lodrette stave, hvorimel-
lem bladornamenter, afsluttet i spidser og slyng-
tråde. Øverst friser med volut- og cirkelorna-
menter (i midterfaget) og volutdekorationer (i 
siderne). Buet topstykke, hvori er et ovalt, 
hvælvet skjold med to våbenskjolde under en 
krone (Giedde og Buchwald); herom akantus-
slyng. Sortmalet med forgyldning samt grøn og 
rød staffering. I dag placeret ved korets nord-
mur i nichen fra den nu blændede præstedør. 

†Gitter (jfr. fig. 119). Mellem alterbordet og 
korets nordvæg var et lavt gitter med lodrette 
stave, foroven afsluttet af spyd og adskilt af 
spidsornamenter, svarende til gitterlågens. An-

Fig. 293a-b. Detaljer fra smedejernsgitter, o. 1718. Henrik Wichmann fot. 1998. a. Maskehoved (s. 1486). b. 
Delfin og akantus (s. 1486). - Details of wrought-iron screen, c. 1718. a. Mask. b. Dolphin's head and acanthus. 
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Fig. 294. Smedejernsgitter. o. 1718, oprindelig ved Frederik Gieddes kapel (s. 1486). Henrik Wichmann fot. 
1997. - Wrought-iron screen, c. 1718. 

tagelig fjernet i forbindelse med kirkens hoved-
restaurering 1877-80. 

Epitafium (fig. 118, 292, 295-97, 335), med 
årstallet 1726 og mestersignatur for Carlo En-
rico Brenno. Opsat over Frederik Gedde (Gied-
de), [*1641, †1717] (Bircherod, Monumenta (2); 
MarmDan I, 228; Præsteindb). 

Monumentet, der er udført af stuk med delvis 
beklædning af stukmarmor,557 omfatter en por-

talindrammet rundbuet niche, smykket med 
forskellige allegoriske figurer; heri er anbragt 
Frederik Gieddes portrætbuste. Storfeltets ni-
che, der ved kuppelfoden deles af en vandret 
profilgesims, har fyldinger med skiftevis cy-
pressmykkede og marmorerede felter. Portræt-
busten (fig. 292) viser afdøde iklædt harnisk, 
hvorunder anes et halsbind og en skjortekrave, 
samt en folderig kåbe; på hovedet bæres en skul-
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Fig. 296a-b. Carlo Enrico Brennos signatur og datering. Detaljer af epitafium over Frederik Giedde, 1726 (s. 
1489). Henrik Wichmann fot. 1997. - Signature and date of Carlo Enrico Brenno. Detail of wall monument for Frederik 
Giedde 1726. 

derlang allongeparyk, mens overlæben prydes 
af et lille, opadsvunget overskæg. Hen over bry-
stet ligger den hvide ridders ordensbånd med 
vedhæftet kors, som Giedde modtog 1702. Bu-
sten står på et svejfet, rosetsmykket postament. 
Vingede putti flankerer portrættet, tv. bevæbnet 
med en admiralstav, th. tilsyneladende med en 
dåse (til ordenstegnet?). 

Nichen flankeres af korintiske pilastre, der i 
hver side er udbygget i pilastersmykkede krum-
mede led med postamenter for hhv. en omtrent 
nøgen kvindefigur med en slange i cirkelslag, 
Evighedens sindbillede (tv.) og en tilsvarende 
langskægget mand, bevæbnet med le og time-
glas, Tidens personifikation. Over nichen en 
forkrøppet gavl, øverst afsluttet med en trepas-
bue. I gavlfeltet ses den draperiklædte, vingede 
Berømmelse med basun. I venstre side af gav-
len, lænet op ad et volutsmykket led, ses en 
putto med kugle (granatæble?) i højre hånd, 
mens en tilsvarende, der dog mangler attribut-
tet, ses th. Gavlen krones af flammevase, flan-
keret af putti med flamme og bog (en bibel?) tv. 
samt med palmegren th., vel som hentydning til 
Troens sejr. Et sarkofaglignende felt under den 

Fig. 295. Epitafium over Frederik Giedde, udført 
1726 af Carlo Enrico Brenno (s. 1487). NE fot. 1991. -
Wall monument for Frederik Giedde 1726 made by Carlo 
Enrico Brenno. 

centrale niche er indrammet af dobbelte volutter 
og smykkes af ægteparrets kronede alliancevå-
bener i ovale felter, adskilt af en vandstråle, der 
udgår fra to modstillede havvæsener. Denne de-
koration er sekundært udført 1838, jfr. ndf. I 
fyldingerne på hver side af dette felt ses mester-
signatur og årstal i fordybet kursiv: »Carolus 
Henr. Brenno. Italus Inue: et Fecit A° 1726« (fig. 
296a-b). På et hængestykke båret af putti 
(fig. 297) ses afdødes navn med reliefversaler, 
antagelig sekundært udført, jfr. ndf. 

En †indskrift, antagelig placeret på den sarko-
fagformede del eller på hængestykket, lød: »Il-
lustrissimus, Generosissimus et immortalis me-
moriæ Heros D(omi)nus Fridericus Gedde Do-
minus de Hindemaa, Nordschou, Ord(inis) Da-
nebr(ogici) Eqv(es) Aurat(us) S(erenissimæ) 
R(egiæ) M(ajestatis) Consil(iarius) Int(imus) & 
hujus provinciæ summus Præfectus. Natus anno 
[1641] ibid(em) denat(us) 1717. Requiescat in 
pace beatus Heros de Patria, de publico & bonis 
omnibus optime promeritus«558 (Den berøm-
melige, høj bårne og evigt uforglemmelige helt 
Frederik Gedde (Giedde), herre til Hindema og 
Nordskov, ridder af Dannebrog, hans Majestæt 
Kongens gehejmeråd og stiftamtmand over 
denne landsdel, født år [1641], død 1717. Må han 
hvile i fred, denne salige helt, der har indlagt sig 
så store fortjenester over for fædrelandet, of-
fentligheden og alle gode mennesker). Udform-
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ningen af den forsvundne indskrift kendes ikke. 
Muligvis har den været udført i stuk som den 
nuværende eller måske angivet på en indfældet 
marmortavle.559 

Epitafiet er hvidstafferet, dog med grøn og 
lysgrå bemaling af marmoreringen på storstyk-
kets og nichens pilastre samt på fyldingerne ved 
sarkofagen. Et fotografi fra 1900 viser epitafiet 
med en betydelig mørkere og mere domine-
rende marmorstaffering.560 Tidligere sås også en 
marmorering omkring sarkofagdelens alliance-
våbener, hvilket kan afspejle en ældre staffering. 

Epitafiet blev fuldført 9 år efter Frederik 
Gieddes død, antagelig på foranledning af den-
nes eneste efterkommer, sønnen Carl Vilhelm 
Giedde. 

Den italienske stukkatør Carlo Enrico 
Brenno, der 1720 kom til Danmark, stammede 
fra en kendt stukkatørfamilie, og hans arbejde i 
S. Hans kirke viser inspiration fra værker både 
af faderen Giovanni Battista Brenno og af andre 
familiemedlemmer.561 Epitafiets komposition 
med de skråtstillede pilastre og kraftige figur-
smykkede gesimser samt anvendelsen af mar-
morstuk har stærke mindelser om arbejder af 
Giovanni Battista Brenno (bl.a. altre og portaler 
i S. Martin i Bamberg, 1700'ernes første årti).562 

Imidlertid er Carlo Enrico Brennos danske epi-
tafier mere forenklede (jfr. også epitafium, 1729, 
over Bertel Simonsen i Øsby k., DK SJyll 493-
96).563 

1838 var dele af epitafiet faldet ned, og murer-
mester H. T. Frost foretog derfor en renovering 
efter en tegning, der viser, at sarkofagdelens og 
hængestykkets udsmykning og indskrift ved 
denne lejlighed blev fornyet.564 Dette forklarer 
den åbenbare stilforskel, der er mellem det lidt 
naivt udførte våbenskjold og det øvrige epita-
fium. 1852 blev epitafiet renset og malet med 
blyhvid limfarve samt lakeret (stukmarmore-
ring).565 1877 nedtoges Evighedens figur i for-
bindelse med en restaurering, hvor selve epita-
fiet blev opgipset.108 1977 undersøgtes det af 
konservator Mogens Larsen, året efter fulgt af 
en istandsættelse og rensning ved Jens Johansen. 
En påtænkt fornyelse af marmoreringen blev 
dog opgivet. 

Begravelser: Abel Cathrine Buchwald, †7. sept. 
1716, begr. 10. dec. s.å.; Frederik Eiler Giedde, 

†13. april 1717; spædbarn, antagelig ægteparrets, 
dødsår ukendt. 

†Kister. 1717 fik Niels snedker betaling for to 
ligkister, der udførtes »paa maden[!] efter Kø-
ben Hanfs[!] brug«, sandsynligvis til Frederik 
Giedde og hans hustru.566 1856 var kapellets ki-
ster, to voksenkister og en barnekiste, så med-
taget af ælde, at man valgte at nedsætte dem på 
kirkegården ud for norddøren, da man forgæves 
havde eftersøgt arvinger, der kunne bekoste en 
istandsættelse.567 

†Bårehimmel. I forbindelse med Frederik Gied-
des bisættelse 1717 gjorde snedker Niels en båre 
samt 'en himmel til rette i kirken som herren 
stod (under)'.566 Baldakinen kan være identisk 
med en af de begravelsesbuer, der kasseredes 
1745 (jfr. s. 1402). 

†Gravfaner(?). På fig. 119 anes bag kapellets 
vestmur et antal spydlignende opstandere, der 
muligvis kunne hidrøre fra fanestænger, an-
vendt i forbindelse med begravelseshøjtidelig-
heden (jfr. også s. 866).568 

Fig. 297. Putti. Detalje af epitafium over Frederik 
Giedde, 1726 (s. 1489). NE. fot. 1991. -Putti. Detail of 
wall monument for Frederik Giedde, 1726. 
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I indledningen s. 1409ff. er givet en oversigt over de 
vigtigste begravelser, der fandt sted i kirken både før 
og efter reformationen. Hvor kendskabet til middel-
alderlige begravelser er relativt omfattende, for så 
vidt det drejer sig om viden vedr. enkeltpersoners 
donationer med henblik på gravsteder og sjælesorg 
eller om konkrete gravminder, så er efterretningerne 
om egentlige grave fra denne tid til gengæld yderst 
mangelfulde. Således er kun påvist to middelalderlige 
grave eller kister, antagelig fra 1200'erne og 
1400'erne. Det fortaber sig derfor i det uvisse, nøj-
agtigt hvor man således finder de jordiske levn af de 
mange fremtrædende adelspersoner, der i senmiddel-
alderen lod sig begrave her. Da spørgsmålet om sløjf-
ningen af (dele af) Gyldenstjernernes kapel i nordre 
sideskibs yderfag drøftedes 1878, måtte man på dette 
tidspunkt erkende, at man intet vidste om familiens 
kister - hverken om de var blevet nedsat på kirkegår-
den i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse 
1823, eller om de fandtes under de respektive lig-
sten.569 

Fra 1600'ernes anden tredjedel kendes fra lensregn-
skaberne spredte oplysninger om begravelser i kir-
ken, hvoraf dog kun enkelte nærmere kan stedfæstes i 
forhold til et tilhørende epitafium eller en gravsten.418 

De uordnede administrative forhold ved kirken (jfr. 
s. 1413) bærer imidlertid hovedansvaret for, at der 
endnu 1669 savnedes systematisk førte fortegnelser 
over begravelsesindtægter.25 En liste over restancer 
for betaling af lejersteder, udarbejdet i samme anled-
ning, kendes heller ikke. Stadfæstelsen af kirkens be-
gravelsestakster 1672 (jfr. s. 1413) demonstrerer -
ikke uventet - korets fornemmere status som begra-
velsessted i forhold til skibet, men er samtidig en in-
teressant markering af S. Hans kirkes langt ringere 
betydning i forhold til såvel domkirken som Vor Frue 
kirke, anskueliggjort af prisniveauet for begravelser 
(jfr. s. 703, 1167). 

Først fra slutningen af 1600'erne er bevaret syste-
matisk førte regnskaber over kirkens begravelsesind-
tægter, der sammen med kirkebøgerne er hovedkil-
den til viden om de eftermiddelalderlige begravel-
ser.570 Egentlige begravelsesprotokoller eller over-
sigtsplaner over placering og udformning af de en-
kelte gravsteder kendes imidlertid ikke, hverken fra 
tiden før forbudet af 22. febr. 1805 mod begravelser i 
kirkerummet eller fra en senere tid, da kirkens gulv i 
forbindelse med hovedistandsættelser opgravedes og 
renoveredes (jfr. ndf.). Der savnes derfor et præcist 
kendskab til antallet og arten af begravelser - det 
være sig murede eller jordgrave, åbne eller lukkede. 
En fortegnelse over kirkens murede begravelser 1718 

anfører i alt seks: 1) En begravelse bag alteret, 2) en 
ditto 'næst ved og bag alteret, som er salig amtmand 
Geddes begravelse', 3) sognepræstens begravelse ved 
koret i kapellet, 4) kapellanens begravelse samme-
steds, 5) borgmester Müllers (Møllers) begravelse 
'ned imod værket på den søndre side' og 6) magister 
Reimers begravelse på den nordre side lige overfor. 
1731 nedbrød man en gammel muret begravelse foran 
alteret og opførte i stedet to nye, antagelig ikke 
mindst til brug for det øgede kontingent af begravel-
ser, som kirkens forpligtelser over for Garnisonen 
havde medført (jfr. s. 1414).219 1743 indrettedes to nye 
åbne, murede begravelser, tilhørende kirken. Begge 
var utvivlsomt i nordkapellet, hvor sakristiet og fon-
ten tidligere havde været, dvs. i nordre sideskibs 1. 
fag.571 Det følgende år stadfæstedes begravelsestak-
sterne for disse, benævnt hhv. den første eller for-
nemste begravelse og den anden begravelse.98 1752 
indrettedes endnu en åben begravelse for kirken i 
nordre kapels 3. fag, tidligere tilhørende kapellan 
Reimer (jfr. ovf. og s. 1501). 

Kirkens regnskaber omtaler jævnligt i løbet af 
1700'erne istandsættelser eller opfyldninger af grave, 
der dog kun i enkelte tilfælde lader sig identificere.572 

I de sidste årtier af 1700'erne faldt antallet af begravel-
ser i kirken drastisk for endelig at ophøre 1805. Lo-
vens bogstav blev håndhævet så strengt, at Rasmus 
Østrups enke, Anna Cathrine, december 1805 måtte 
opgive at få tilladelse til at lade sig begrave ved sin 
gemals side og i stedet blev tvunget til at indrette en 
begravelse på kirkegården (s. 1505). Systematiske op-
fyldninger af ældre begravelser, motiveret af det nye 
forbud, blev dog ikke foretaget som f.eks. i S. Knud 
(jfr. s. 875), og sløjfninger af grave synes i hoved-
sagen at være foregået i forbindelse med omlægning 
af gulvet. 1818 konstateredes det ved provstesynet, at 
både korets og kirkens gulv var ujævnt og burde om-
lægges, ikke mindst mod vest, hvor nogle gamle 
gravsteder burde opgraves og (kisterne) udføres. 
1822-23 gennemførtes istandsættelserne i forbindelse 
med kirkens store reparation (s. 1414), således at alt 
1825 kunne karakteriseres som værende i forsvarlig 
stand.120 1855 havde korgulvet atter reparation behov, 
og de derværende gravsten blev ved denne lejlighed 
udflyttet (jfr. s. 1416), men det ses ikke, hvorvidt 
istandsættelsen berørte begravelserne. Året efter ud-
flyttedes dog stiftamtmand Gieddes og frues kister til 
kirkegården (s. 1490). 

Kultusministeriets forskrifter om kirkens begravel-
ser fra december 1877 (jfr. s. 1417) synes kun delvist 
fulgt. Et gravkort med indtegnede slægtsnavne til 
opbevaring i kirkens arkiv, som man påbød udarbej-
det, kendes ikke. Ej heller ses det, om man i for-
bindelse med restaureringen fremdrog kisteplader, 
således som det skete ved domkirkens restaurering (s. 
875). August 1878 fastsloges det således, at man fra 
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»Gravkamrene« hidtil ikke havde fundet andet end 
ben og levninger af ligkister.123 Ved lejlighedsvise 
gravninger i gulvet i forbindelse med istandsættelser 
og varmeinstallationer i dette århundrede er enkelte 
begravelser med tilhørende udstyr af gravvåben og 
kisteplader registreret i nordre korsarm (1922) og 
søndre sideskibs vestligste fag (1997), jfr. s. 1418 og 
1497. Ved omlægningen af korgulvet 1989 iagttoges 
et antal grave, der dog ikke blev registreret.573 

I det følgende er nævnt de fra kilderne kendte be-
gravelser (murede eller jordgrave, åbne eller lukkede) 
med en omtale af dimensioner, for så vidt disse ken-
des, og placering samt en redegørelse i kronologisk 
rækkefølge for begravelser på stedet. Døds- og be-
gravelsesdatoer (betegnet 'begr.') bygger, når intet 
andet er anført, på Kirkebøger og Kirkebøger (Garniso-
nen), suppleret med Christian Brandts tilføjelser for 
1646-1705 (Brandt).570 En omtrentlig begravelsesdato 
er udledt af regnskaberne. For begravelser, hvis til-
stedeværelse kan deduceres af et eksisterende eller 
forsvundet gravminde, henvises til oversigtsplanerne 
fig. 36, 199, 200 (epitafier, gravsten), der dog i visse 
tilfælde må tages med forbehold i betragtning af mo-
numenternes mulige flytning. I redegørelsen er be-
gravelser med 'uvis placering' udeladt , når intet an-
det er anført om disse. 

K o r e t s 1 . -3 . fag 

1) Kirkens begravelse (1717 nævnt som stiftsbefa-
lingsmændenes begravelse). Å b e n , mure t begra -
velse, placeret bag alteret i korets sydøsth jørne . 
A f f o r m s o m uregelmæssig firkant, 7 , 5 alen 
lang, 2 (3¼) alen bred (ca. 5 , 7 x 1 , 5 - 2 m ) . B e -
gravelsen, hvor i der fra anden halvdel af 
1600 'erne er registreret kister, omtal tes 1717 s o m 
et frit begravelsessted for s t i f tsbefa l ingsmæn-
dene og karakteriseredes da s o m 'opfyldt m e d 
l ig ' . 5 7 4 Ved alterbordets o p m u r i n g og indretnin-
gen af Gieddes kapel i korets n o r d ø s t h j ø r n e (s. 
1347, 1485) må begravelsens afgrænsning m o d 
vest og n o r d være blevet fastlagt. I opgørelsen 
over kirkens murede begravelser 1718 registre-
redes her fire lig: H e n r i k L indenovs og frues, 
a m t m a n d ( Joachim) Pritzbuers søns og d o k t o r 
H a n n e m a n n s (jfr. ndf . ) . E f te r byfogedens ordre 
1724 betaltes graveren for udf lytning til k i rke -
gården af to lig, s o m stod bag alteret, dog uvist 
hvi lke . 9 8 1726 måt te Søren Jensen snedker flytte 
en stol (præsternes skriftestol?) , da m a j o r Pohls 
frue b lev hensat i begravelsen. 9 8 Da ma jorens 

(nu tituleret oberst lø j tnant) tredje hustru 1729 
blev indsat til »hans tvende forhen i Herren h e n -
sovne Sal. fruer«5 7 5 , nedtog m u r e r m e s t e r C h r e -
sten Hansen noget a f m u r e n bag alteret. M u l i g -
vis ved s a m m e le j l ighed blev sognepræsten Hans 
Wöldikes skriftestol nedtaget (s. 1380) . 1760 re-
parerede k le jnsmed Anders B r æ m e r på b e g r a -
velsen.1 1 0 1794 sløjfedes denne i forbindelse m e d 
indretning af sakristi (s. 1314), o m e n d den m u -
ligvis var i funkt ion s o m begravelse endnu j a -
nuar 1795, j f r . ndf. 

Begravelser: Ellen Gøye, †4. april 1656 (†kisteplade 
nr. 1); stiftamtmand Henrik Lindenov, †2 aug. 1673, 
begr. 10. sept. s.å. (†kisteplade nr. 2); Beate Ulfeldt, 
enke efter førnævnte, †5. jan. 1676; Cay Bertram, søn 
af generalløjtnant Reventlow576, begr. 1. april 1707; 
Ingeborg Margrete Rosendal, hustru til Fredrik 
Pentzfeldt, †8. maj 1708, begr. 15. maj s.å.; doktor 
Bartholomæus Hannemann, †31. okt. 1709, begr. 
8. nov. s.å.; Christian Wilhelm, søn af stiftamtmand 
Joachim Pritzbuer, †16. aug. 1708, midlertidigt begr. 
her; unavngivet spædbarn af major Pohl fra oberst 
Schubarts regiment, begr. o. 28. juni 1722; Caecilia 
Elisabeth Lerche, hustru til major Pohl, †8. juli 1724, 
begr. 13.juli s.å.; Margrete Agnete Pultz, major 
Pohls anden hustru, †4.juli 1726, begr. 8. juli s.å.; 
Sophie Amalia Reichow, hustru til oberstløjtnant 
Reichow, †6. jan. 1729, begr. 13. jan. s.å.; unavngi-
ven datter af ritmester Pfahl og hustru, Ane Elisabeth 
Urne, †10/11. april 1733, begr. 12. april s.å.; kammer-
herre Niels Krabbe Juel til Billeshave, †19. marts 
1793, 25. marts s.å. midlertidigt begr. i kirkens åbne 
begravelse i koret (her?) før overflytningen til Vejlby 
kirke;110 Adelheid Benedicta von Holsten, født Rant-
zau, †7. marts 1794 og datteren Magdalene Lucie von 
Holsten, stiftsdame ved Vallø stift, †17. marts 1794, 
begge 26. marts s.å. midlertidigt indsat i samme be-
gravelse som førnævnte (her?) før overflytningen 
5. maj til Veflinge kirke. 

†Kister: I begravelsen anførtes 1718 som nævnt ovf. 
fire lig, dvs. kister for hhv. amtmand Lindenov og 
frue, amtmand Pritzbuers søn og doktor Hanne-
mann. 

†Kisteplader . 1) 1656. El len G i ø e (Gøye) , * 2 9 . 
j a n . 1603 på sin fædrene gård, Skørr inge på Fal-
ster s o m datter a f Hendr ick G i ø e (Henrik G ø y e ) 
og B i r g i t t e B r a h e til Turebygård , g . m . Maur i tz 
Askers lebens (Mour i tz Aschers leben) til J e r -
strup, †4. april 1656 i sin alders 53 . år og tre 
måneder . 5 7 7 E f te r personalia skriftsted (1 K o r . 
15,1). Gravskri f t , sandsynligvis på kisteplade, 
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registreredes o. 1700 og atter o. 1760 af Chri -
stian Brandt.5 7 8 

2) 1673. Henrik Lindenov til Oregård, stifts-
lensmand (stiftamtmand) på Fyn og befalings-
mand over S. Hans', S. Knuds og Dalums am-
ter, *18 . juli 1606 på sin fædrene gård, Borreby i 
Skåne, som søn af Otte Lindenov til Borreby og 
Anne Brahe til Øvidskloster, »i sin Ungdom, 
Mand(d)om og Alderdom af de 3de udi Hans tid 
Stormegtigste regierende Konger i Dannemark 
( . . . ) Bleffuen Brugt ( . . . )«, †2. aug. 1673. Efter 
personalia mindevers i to strofer: 

»Nu Sielen Huiler i Guds Hannd 
Huor indtet Ont den Røre Kand 

Indtil iblant de Christnes Tall 
Et erligt Naffn Oprigtigt Ryckte 
At ære Kongen, Gud at fryckte. 

Men legemet Her Under Boer 
Och i sin Moder Jorden Roer 
Med Ærre det Opstande skall 
En huer at elske som sig bør 

I Verden ey sligt Røyckte Dør.«579 

Som ovennævnte registreret o. 1700 og o. 1760. 

2) Murede begravelser foran alterskranken. Foran al-
terskranken (»der de nedfalder og knæfalder for 
Herrens Alter«) fandtes en muret begravelse, 
der opfyldtes 1730 efter forudgående tinglys-
ning vedr. ejerne.98 Begravelsen kan have haft 
tilknytning til Jacob Hardenbergs eller Mogens 
Ruds grave, der begge var placeret umiddelbart 
foran alteret (jfr. gravsten nr. 11 og 13). Det kan 
også have været denne, der 1731 blev helt ned-
brudt, 'så at intet var tilbage', da to nye murede 
begravelser indrettedes foran alteret,110 j fr . ndf. 

3) Begravelse(r) for medlemmer af Garnisonen. 
Inden for tidsrummet 1724-91 er i koret regi-
streret et stort antal begravelser for militærper-
soner, tilknyttet Garnisonen, og deres familie. 
Det fremgår dog ikke utvetydigt, hvorvidt alle 
har været placeret i én og samme begravelse. Ej 
heller kan det afgøres, hvorvidt disse (denne) er 
identiske med de to 1731 indrettede murede be-
gravelser foran alteret (jfr. ovf.) . Mht . placerin-
gen er for et enkelt medlem af Garnisonen, kap-

tajnløjtnant Cabuse, 1738 noteret et begravelses-
sted neden for Gieddes epitafium, dvs. i nordsi-
den af korets 1. fag, mens en person af samme 
efternavn (ovennævntes søn?) begravedes i ko-
ret tæt op til kapellanens skriftestol, vel samme-
steds. Ndf. er de omtalte personers begravelser 
dog registreret under ét. 

Begravelser: Herman Gustav, søn af løjtnant Henrich 
Diderich Bähr og hustru Cæcilie Margrete, †20. aug. 
1724, begr. 29. aug. s.å.; Anne Marie, datter af løjt-
nant Gustaph Frantz von Halbe og hustru, Chri-
stiane Hendrichsdatter, †20. nov. 1724, begr. 21. nov. 
s.å.; Gustaph Ehrenreich, søn af Gustaph Frantz von 
Halbe og hustru, †5. april 1725, begr. 9. april s.å.; 
Sophie, datter af Gustav Frantz von Halbe og hustru, 
†29. april 1728, begr. 3. maj s.å.; Anna Elisabeth, dat-
ter af regimentsfeltskærer Vogt og hustru, Marie So-
phie Skaarup, †21. dec. 1729, begr. 24. dec. s.å.; Chri-
stiane Hendrichsdatter, hustru til Gustaph Frantz von 
Halbe, †6. maj 1730, begr. 12. maj s.å.; Hans Chri-
stoph Immanuel, søn af regimentsfeltskærer Vogt og 
hustru, †10. maj 1731, begr. 12. maj s.å.; Jens Peter, 
søn af ovennævnte, †7. juli 1732, begr. 9. juli s.å.; 
ritmester Hans Friderich Timæus, †12. dec. 1732 (jfr. 
†gravvåben), begr. 19. dec. s.å. ; major Lauritz Hem-
mer, †2. marts 1733 (jfr. †gravvåben), begr. 10. marts 
s.å.; løjtnant Henrich Diderich Bähr, †5. marts 1734 
(jfr. †gravvåben), begr.13. marts s.å.; løjtnant David 
Colbert, †5. maj 1734, begr. 8. maj s.å.; unavngi-
ven søn af regimentsfeltskærer Henrik Christian 
Schmaltz og hustru, Cathrine Magdalene Schmid, 
†7. febr. 1736, begr. 10. febr. s.å.; Magdalene Hede-
wig, datter af ovennævnte, †4/5. dec. 1737, begr. 7. 
dec. s.å.; kaptajnløjtnant Herman Cabuse, †6/7. jan. 
1738, begr. 14. jan. s.å. neden for Gieddes epitafium 
(jfr. †gravvåben); Augusta Elisabeth, datter af oven-
nævnte, †23. jan. 1738; Johan Friderich, søn af regi-
mentsfeltskærer Schmaltz, †8.juli 1739, begr. 11. juli 
s.å.; Ane Margrete, datter af regimentsfeltskærer 
Vogt, †24. april 1740, begr. 27. april s.å.; Magdalena 
Hedewig, datter af regimentsfeltskærer Schmaltz, 
†14. maj 1741, begr. 18. maj s.å.; Magdalene Hede-
wig, datter af ovennævnte, †12.juni 1746, begr. 
15. juni s.å.; løjtnant Kaas, †15. nov. 1749, begr. 
19. nov. s.å. i jordbegravelse i koret (her?), jfr. †grav-
sten nr. 28; Niels, søn af regimentsfeltskærer 
Schmaltz, †23. sept. 1750, begr. 26. sept. s.å.; Henrik 
Christian, søn af regimentsfeltskærer Schmaltz, 
†24. marts 1757, begr. 29. marts s.å.; premiermajor 
Hieronimus de Kabuse (Cabuse), †2. sept. 1783, begr. 
6. sept. s.å. tæt op til kapellanens skriftestol (her?); 
unavngiven søn af kaptajn Holm, †9. nov. 1788, begr. 
9. nov. s.å.; Caroline, datter af major Holm, †6. april 
1791, begr. 9. april s.å. 
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4) Feltskærer Wilhelm Christian Broms begravelse. 
Jordbegravelse, nævnt i Kirkebøger (Garnisonen) 
lige foran alteret i koret ved alterknæfaldet. 

Begravelser: Wibica(?) Margrethe og Wilhelmine 
Christine, tvillingdøtre af regimentsfeltskærer Wil-
helm Christian Brom og Anna Dorthea Lovise Cra-
mer, †25. febr. 1774, begr. s.d.; Anna Dorthea Lovise 
Cramer, hustru til ovennævnte, †31. juli 1777, begr. 
7. aug. s.å.; Wilhelm Christian Brom, †25. okt. 1784, 
begr. 30. okt. s.å.. 

5) General Friderich Carl von Rieppurs begravelse. 
Jordbegravelse; 4 alen lang, 2 alen bred (ca. 
2 ,5x1 ,3 m), placeret midt i koret lige for alte-
ret.580 Efter tilladelse fra Stiftsøvrigheden er-
hvervede generalens bo, repræsenteret ved kam-
merherre (Th.) Adeler, et »evindeligt« gravsted 
i koret, ligesom man bekostede en ligsten.581 Jfr. 
(†)gravsten nr. 22. 

Begravelse: Friderich Carl von Rieppur, †2. okt. 
1781, begr. 10. okt. s.å. 

6) Begravelse for personer med tilknytning til Åløk-
kegård.582 I Kirkebøger angivet som placeret lige 
for alteret. 

Begravelse: Studiosus Christian Høeg, †15. sept. 
1781, begr. 20. sept. s.å.; Hans, søn af Frands Joachim 
Leth til Åløkkegård, †11. april 1790, begr. 15. april 
s.å.; Christopher Leth, søn af samme(?), †3. okt. 
1790, begr. 9. okt. s.å.; Anne Cathrine Møller, hustru 
til Frands Joachim Leth, †16. april 1791, begr. 23. april 
s.å.. 

7) Kirkens jordbegravelse. Ifølge Kirkebøger place-
ret ved sydsiden af alteret. 

Begravelser: Charlotte Lovise Dorthea, datter af 
Christian Frederik Herman, †2. nov. 1776, begr. 
8. nov. s.å. (jfr. gravsten nr. 44); Frederik Christian, 
søn af samme, †1. aug. 1778, begr. 6. aug. s.å. (jfr. 
gravsten nr. 45); Birgitte Schou, hustru til Christian 
Frederik Herman, †17. nov. 1782, begr. 25. nov. s.å.; 
majorinde Anna Cathrine Kalkreuther, f. Toxwerdt, 
†3. aug. 1786, begr. 12. aug. s.å.; Henning Ulrik 

Nees, †24. aug. 1787, begr. 31. aug. s.å.; Christian 
Frederik Herman, †26. okt. 1787, begr. 1. nov. s.å. 

8) Hans Rasmussens begravelse (2), j fr . ndf. nr. 1. 
Antagelig muret begravelse, j fr . †epitafium nr. 5, 
gravsten nr. 32 og †begravelse nr. 1 (midtskibets 
1.-3. fag). 21. april 1640 er noteret en udgift på 4 
rdl. for flytning af ovennævntes lig, »siden to 

teglsten lang«, til koret. Antagelig muret begra-
velse, placeret vestligst i koret nær †epitafium 
og den tilhørende gravsten. 

Begravelse: Hans Rasmussen, †1. jan. 1640; antage-
lig Hans Eggertsen, †10. april 1652, begr. 15. april 
s.å.; Ellen Nielsdatter, †7. april 1660. 

9) Oberstinde Elisabeth Sophia Brockemanns begra-
velse. Ifølge Kirkebøger omtalt ved hørernes stol, 
j fr . s. 1380. 

Begravelse: Elisabeth Sophia Brockemann, født von 
Pentz, †18/19. okt. 1796, begr. 26. okt. s.å. 

Midtskibets 1.-3. fag 
1) Hans Rasmussens begravelse (1), j fr . ovf. nr. 8, 
†epitafium nr. 5, gravsten nr. 32 og †begravelse 
nr. 8 (koret). 21. april 1640 betaltes 8 rdl. for 
kirkeværge Hans Rasmussens lejersted i kordø-
ren, dvs. vel i midtskibets 1. fag umiddelbart 
foran korskranken. Graven var efter prisen at 
dømme en jordbegravelse (jfr. s. 1413). Liget 
blev dog umiddelbart herefter flyttet op i koret, 
j fr . ovf. 

Begravelse: Hans Rasmusssen, †1. jan. 1640. 

2) Adjudant Dobbelsteins begravelse. Ifølge Kirke-
bøger (Garnisonen) placeret lige for kordøren i 
den store gang, dvs. i midtskibets 1. fag. 

Begravelse: Adjudant Dobbelstein, †8. nov. 1748, 
begr. 17. nov. s.å. 

3) Hedewig Paludans begravelse. Ifølge Kirkebøger 
(Garnisonen) placeret i den store gang op til den 
øverste af mandsstolene, dvs. i midtskibets 1. 
fag. 

Begravelse: Hedewig Paludan, hustru til løjtnant 
Henrich Schroder, †2. dec. 1737, begr. 7. dec. s.å.. 

4) Begravelse for Predbjørn Podebusks familie. 
Gravstenen for Predbjørn Podebusk og hans to 
hustruer og hermed formentlig også den tilhø-
rende begravelse var placeret under orglet, dvs. 
antagelig i midtskibets 3. fag, j fr . gravsten nr. 9. 
Om begravelsens skæbne efter stenens flytning 
1674 til søndre korsarm vides intet. 

Begravelser: Vibeke Eriksdatter Podebusk, †1506; 
Jytte Podebusk, datter af ovennævnte og Predbjørn 
Podebusk, †26. dec. 1544; Otte Podebusk, sønnesøn 
af Vibeke Rosenkrantz og Predbjørn Podebusk, 
†15. dec. 1560. 583 
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5) Stadsmusikant og organist Aage Falcks begravelse. 
Jordgrav, neden for prædikestolen,519 sandsyn-
ligvis i 3. fag, jfr. gravsten nr. 41. 

Begravelser: Catharina Sophia Koch, hustru til 
ovennævnte, †10. april 1724, 14. marts 1731 overført 
fra Reimers begravelse (s. 1501); Aage Falck, 
†31. marts 1734, begr. 7. april s.å.; Bodil Catharina 
Mundt, †28. febr. 1743, begr. 6. marts s.å.. 

6) Major Godsche von Muhls begravelse. Iflg. Kir-
kebøger (Garnisonen) placeret i den brede gang 
lige over for prædikestolen, dvs. i midtskibets 3. 
fag. 

Begravelser: Major Godsche Muhl, †23. aug. 1783; 
majorinde Muhl, enke efter ovennævnte, †4. april 
1784, begr. 10. april 1784 ved siden af sin salige mand. 

7) Jørgen Piils begravelse. I Kirkebøger præciseret 
som værende ved opgangen til prædikestolen, 
dvs. enten i midtskibets eller søndre sideskibs 3. 
fag. 

Begravelser: Claus, søn af Jørgen Piil og hustru, †2. 
jan. 1738, begr. 4. jan. s.å.. 

8) Anne Margarete Aabyes begravelse. Iflg. Kirke-
bøger placeret i kirkens store gang lige for prædi-
kestolen ved kvindestolene, dvs. i nordsiden af 
midtskibets 3. fag. 

Begravelse: Anne Margarete Aabye, f. Lindegaard, 
enke efter sognepræst i Svanninge, Hans Juul Aabye, 
†7.juni 1799, begr. 14. juni s.å.. 

9) Kirkeværge Peder Simonsen Riis' begravelse. 
Ifølge Kirkebøger i den store gang neden for præ-
dikestolen, dvs. i 3. fag. Jfr. †gravsten nr. 26. 

Begravelser: Anna Maria Jørgensdatter, hustru til 
Peder Simonsen Riis, †18. maj 1732, begr. 23. maj 
s.å.; Peder Simonsen Riis, †30. aug. 1751, begr. 
3. sept. s.å.; Else Wedderking, enke efter oven-
nævnte, †14. maj 1768, begr. 19. maj s.å.. 

10) Jacob Laursens (Lauridsen) og hustrus (Karen 
Mikkelsdatter Mule) begravelse. I regnskaberne 
1641-42 betaltes 12 rdl. for Jacob Laursens og 
hustrus begravelse (købmand Jacob Lauridsen 
og Karen Mule), at dømme efter prisen var det 
en muret begravelse i kirken, muligvis i midt-
skibet, jfr. (†)gravsten nr. 10.418 

Begravelser: Jacob Lauridsen, †1641 eller 1642; Ka-
ren Mule, †1641 eller 1642. 

Søndre korsarm (søndre sideskibs 1. fag) 
1) Sognepræsternes begravelse. Åben, muret be-
gravelse. Tidligst nævnt 1707. 1718 blev begra-
velsen forhøjet, fordi der ikke var plads til »sl. 
hr. Iverds lig« (afdøde sognepræst Ivar Lage-
sen). Ved denne lejlighed opmurede murerme-
ster Jørgen Nielsen for- og endemuren og for-
synede begravelsen med det fornødne tøm-
mer.110 Iflg. omtale s.å. placeret ved koret i ka-
pellet som den ndf. omtalte, der 1738 angiveligt 
var i kirkens sydside. 1731 istandsatte tømrer 
Søren Andersen og murermester Gotfried (En-
che) den begravelse, som Otto Kühl stod i 
(her?).110 1768 understregedes det dog, at kirkens 
anden nye åbne begravelse (i nordre korsarm, 
jfr. s. 1498) var anvist sognets præster. Her blev 
allerede 1759 Boëthius Hagen begravet. Når 
Kirkebøger i det følgende derfor refererer til sog-
nepræsternes begravelse, må man antage, at 
dette henviser til den ovennævnte og ikke 
denne. 

Begravelser: Sognepræst Mads Hviid, †14. marts 
1706, begr. her(?); Charlotte Amalie, datter af sogne-
præst Ivar Lagesen, †natten mellem 21. og 22. aug. 
1707, begr. 24. aug. s.å.; Anna Sophie Jensdatter Ro-
senberg, enke efter sognepræst Mads Hviid, †25. jan. 
1709, begr. 4. febr. s.å.; Anna, datter af Ivar Lagesen, 
†22. aug. 1714, begr. 27. aug. s.å.; sognepræst Ivar 
Lagesen, †21. okt. 1718, begr. 28. okt. s.å.; Otto 
Kühl, kongelig hofbetjent, †9. sept. 1730, begr. 
15. sept. s.å. 'i den åbne begravelse på den søndre side 
i kirken, kaldet kapellanens eller præsternes begravel-
sessted' (her eller ndf.?)519; Anna Sybilla Schroder, 
enke efter Ivar Lagesen, †26. nov. 1748, begr. 3. dec. 
s.å.. 

2) Kapellanernes begravelse. Åben, muret begra-
velse. Placering 1718 angivet som værende sam-
mesteds som sognepræsternes begravelse, dvs. 
ved koret i kapellet,98 1738 nærmere specificeret 
som placeret i kapellet mod syd (Kirkebøger). 
Området over begravelsen synes til dels at have 
været benyttet som oplagringssted for diverse 
materialer. Således lå ifølge inventariet 1745-46 
fem gamle stykker råddent egetræ her, og 1750 
blev yderligere oplagret 'et tylt fjælle'.98 Repara-
tionsarbejderne i sidstnævnte år synes at have 
forstyrret begravelsen ganske betydeligt. Såle-
des klagede kapellan Elias Christiansen Grüners 
enke, Anna Maria Aabye samme år sin nød til 

95* 
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biskop Ramus, fordi »mine Sal. Børns Kister, 
som der stoede begravne ere aldeeles sønder-
slagne, hvilcken skiebne ieg nu maa frygte 
skulde ogsaa hændes min Sal. mands Liig.« Ka-
pellanenken fik derfor tilladelse til midlertidigt 
at indsætte sin mands lig i kirkens nye åbne be-
gravelse (kirkens første eller anden begra-
velse(?), jfr. s. 1498).28 

Begravelser: Johanna Maria, datter af Elias Grüner 
og Anna Maria Aabye, †20. juni 1738, begr. 25. juni 
s.å.; major Johan Bendt Ewermann, †16. maj 1741, 
midlertidigt indsat her før overflyttelse til Nykøbing 
Falster kirke; Preben Banner, søn af Christian Grü-
ner, †18. marts 1758, begr. 22. marts s.å.; Christiane, 
datter af Christian Grüner, †31. dec. 1760, begr. 3. 
jan. 1761; Friderica Sophia, datter af Christian Grü-
ner, †19. aug. 1761, begr. 22. aug. s.å.; Anna Sophia 
Charlotte Heye, hustru til Christian Grüner, †26. jan. 
1777, begr. 9. febr. s.å.; Anna Maria Aabye, enke ef-
ter Elias Christian Grüner, †27. marts. 1779, begr. 
31. marts s.å.; Elias Christian Grüner (d.y.), 
†29. marts 1790. 

3) Major Christopher Klenous begravelse. Ifølge 
Kirkebøger (Garnisonen) placeret lige foran Pode-
busks sten (gravsten nr. 9) i muren ved dåben, 
dvs. i søndre sideskibs 1. fag, nær østmuren. 

Begravelser: Ritmesterinde Anne Klenou, født 
From, †17. okt. 1791, begr. 21. okt. s.å.; major af 
landvæsenet Christopher Klenou, †26. april 1804, 
begr. 3. maj s.å. 'tæt ved hans frue'. 

4) Daniel Bastiansen von Bergens begravelse. An-
tagelig åben, muret begravelse. 1706 åbnedes 
begravelsen for nedsættelse af ovennævntes 
søn.98 For vedligeholdelsen sørgede Daniel von 
Bergens datter, Margareta von Bergen gennem 
en fundats af 11. juli 1731.533 Placeringen specifi-
ceredes da som værende syd for indgangen til 
koret, dvs. i søndre korsarm. Jfr. (†)gravsten nr. 
21. 

Begravelser: Jens, søn af Daniel von Bergen, 
†1. okt. 1708, begr. 8. okt. s.å.; Daniel Bastiansen von 

Bergen, †21. marts 1716; Catharina Jensdatter Meier, 
enke efter ovennævnte, †23. febr. 1723. 

Søndre sideskibs 2.-3. fag 
1) Niels Hansen Fabers begravelse. 1713 betalte 
Margrete sl. Jens Lauridsens for nedsættelsen af 
sl. Niels Hansens enke, Maren Andersdatters lig 
i ægteparrets begravelse.98 Som epitafium nr. 4 

og (†)gravsten nr. 20 formentlig i søndre side-
skibs 2. fag. 

Begravelser: Niels Hansen Faber, †19. febr. [!] 1711, 
begr. 27. febr. s.å., jfr. s. 1426; Maren Andersdatter 
Bay, †29. sept. 1713, begr. 6. okt. s.å.. 

2) Sognepræst Henrik Michael Achens begravelse. 
Jordbegravelse, placeret i søndre kapel, antage-
lig i søndre sideskibs 2. fag, hvor gravsten nr. 47 
fandtes. I forbindelse med indretningen af sog-
nepræstens begravelse blev nogle ældre gravste-
der på stedet sløjfet, ligesom et andet (uvist hvil-
ket) lig blev hensat i præstebegravelsen (jfr. 
ovf.).584 

Begravelser: Henrik Michael Achen, †23. dec. 1798, 
begr. 29. dec. s.å.. 

3) Købmand og kirkeværge Rasmus Østrups begra-
velse. Jordbegravelse, placeret i søndre kapel 
ikke langt fra mandsstolene og lige ud for en af 
kirkens piller (muligvis midtskibets 1. pille, dvs. 
i søndre sideskibs 2. fag), hvor også en minde-
sten blev opsat, jfr. kirkegårdsmonument nr. 3. 
På grund af forbudet af 22. febr. 1805 mod be-
gravelser i kirken kunne enken, Anna Catharine 
Østrup ikke nedsættes ved sin mands side, som 
hun anmodede om december s.å., og et nyt be-
gravelsessted blev derfor indrettet på kirkegår-
den ved kirkens sydside.585 

Begravelse: Rasmus Østrup, †6.juli 1800, begr. 
12. juli s.å. 

†Kiste: Til afdødes og vel hans enkes kister blev 
nedgravet en bøgekasse med blåler.519 

4) Klokker Peder Pedersen Hunderups begravelse. 
Antagelig placeret i nærheden af epitafium nr. 8, 
omtalt 1811 af Vedel Simonsen på den sydlige pille 
nær Knud Gyldenstjernes gravsten (nr. 2) og 
Else Grøns epitafium (nr. 5), dvs. vel i søndre 
sideskibs 3. fag. 

Begravelse: Peder Pedersen Hunderup, †3. jan. 
1728, begr. 9. jan. s.å. 

5) Maria Brandts begravelse. Iflg. Kirkebøger pla-
ceret bag prædikestolen, dvs. antagelig i søndre 
sideskibs 3. fag. 

Begravelse: Maria Troner, enke efter bogtrykker 
Peder Wilhelm Brandt, †1. marts 1802, begr. 6. marts 
s.å. (jfr. s. 1097, 1178). 
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6) Borgmester Müllers (Jacob Christensen Møller) 
begravelse. Muret begravelse, nævnt allerede 
1697 i forbindelse med borgmesterens indret-
ning af en lukket stol »for den store pelle mit i 
Kirchen Lige for min begrafuelsse«, nærmere 
specificeret 1718 som værende »ned imod Vær-
ket paa den syndre Siide«, dvs. formentlig i søn-
dre sideskibs 3. fag, nær orglet og familieepita-
fiet (nr. 5).584 Enken, Else Lauritsdatter Grøn, 
testamenterede 1717 400 rdl. til kirkens vedlige-
holdelse, mod at kirken istandsatte hendes og 
hendes mands begravelse i kirken og sikrede, at 
ingen andre lig placeredes her.28 

1997 afdækkedes i søndre sideskibs vestende 
øst- og nordmuren af en muret dobbbeltbegra-
velse, der kan være identisk med denne (jfr. s. 
1330). Begravelsen, hvis fulde udstrækning ikke 
lod sig fastslå, hegnedes af en halvanden stens 
svær mur, opmuret i krydsskifte af røde sten 
(23x11x6,5 cm). Muren, der var bevaret i 17-20 
cm's højde over syldsten på ydersiden, var på 
indersiden dækket af kalk. På nordmurens in-
derside iagttoges en tværdeling af begravelsen 
med sten, stillet i rulskifte samt et tilhørende 
gulv, på begge sider ca. 13 cm under tværmu-
rens overkant. Fra de to 'rum' langs nordmuren 
fandtes i fyldet knoglerester (en lårknogle in 
situ) og rustne fragmenter af kistebeslag (se 
ndf.). 

Begravelser: Else Kirstina Møller, †7. nov. 1709, 
begr. 18. nov. s.å.; borgmester Jacob Christensen 
Møller, †25. eller 27. febr. 1717 (jfr. s. 1427), begr. 5. 
marts s.å.; Else Lauritsdatter Grøn, †5. dec. 1717, 
begr. 13. dec. s.å.. 

Kistebeslag (fig. 298), o. 1700, af jernblik, for-
uden kistesøm og to bærehanke omfattende et 
fragment, 24,5x22 cm, af båndornament med 
ansigter, ganske svarende til *beslag (s. 1499). 
Endvidere rester af akantusprydede beslag og 
bladlister, beslægtede med tilsvarende i domkir-
ken (s. 918, 921). 

Nordre korsarm (nordre sideskibs 1. fag) 
1) Christian Nielsen Guldagers begravelse. 1641-42 
betaltes 8 rdl. for ovennævntes begravelse i kir-
ken, antagelig en jordbegravelse (jfr. s. 1413).572 

Antagelig placeret i nordre korsarm, nær den 

Fig. 298. Kistebeslag, o. 1700, fremdraget 1997 fra 
søndre sideskibs vestende (s. 1497). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Coffin mounts, c. 1700, brought to 
light in 1997 from the west end of the south side aisle. 

vestvendte skillemur som det tilhørende epita-
fium og gravsten ved registreringen 1877. Jfr. 
epitafium nr. 2 og gravsten nr. 31. 

Begravelser: Antagelig Gunder Markusdatter, 
†27. marts 1634; Christian Nielsen Guldager, †l. nov. 
1641. 

2) Kirkeværge Hieronimus Christiansens begravelse. 
Antagelig muret begravelse. 31. aug. 1696 be-
taltes 4 rdl. for Hieronimus Christensen (Chri-
stiansens) hustrus begravelse, efter prisen at 
dømme for åbningen af en eksisterende begra-
velse.98 11. okt. 1727 afregnedes med samme be-
løb for hans egen begravelse i kirken ved sa-
kristiet, sandsynligvis i nordre korsarm.586 

Samme stedbetegnelse er angivet for hans søn-
nesøn og søn (1738-39). Den omstændighed, at 
sidstnævntes enke 1744 begravedes 'hos min 
mand i den nye begravelse' kunne tolkes såle-
des, at kirkens 1743 nyindrettede anden begra-
velse var placeret ved eller ligefrem inddrog den 
ældre privatbegravelse. Den ny begravelse er 
dog beskrevet ndf. som en selvstændig enhed. 
Jfr. epitafium nr. 7. 
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Begravelser: Johanna Jensdatter, †før 31. aug. 1696; 
unavngivet barn af Hieronimus Christiansen, to. 
13. marts 1705; Else, datter af Hieronimus Christian-
sen, †8.juni 1710, begr. 11. juni s.å.; Anna, datter af 
Hieronimus Christiansen, †30. okt. 1714, begr. 
2. nov. s.å.; Hieronimus Christiansen, †8. okt. 1727, 
begr. 16. okt. s.å.; Else Pedersdatter Wikkelsøe, 
†27. sept. 1731, begr. 2. okt. s.å.; Christian Hieroni-

mussen Berendz (Bernt), †29. juli 1734, begr. 2. aug. 
s.å.; Hieronimus, søn af Peder Hieronimussen Be-
rentze (Bernt), †28. juli 1738, begr. 1. aug. s.å. ved 
sakristiet (her?);519 Peder Hieronimussen Bernt, †30. 
jan. 1739, begr. 6. febr. s.å. i sakristiet (her?).519 

3) Kirkens første begravelse, også benævnt 'kirkens 
fornemmeste begravelse' (1744), 'begravelsen for mi-
litærstanden' (1767) eller 'officersbegravelse ved koret 
(1789)'.28 Åben, muret begravelse. Opmuret 
1743 sammen med kirkens anden begravelse af 
murermester Gotfried Groemann og Johan Got -
fried Enche. Et fundament, fremdraget 1997, 
har båret begravelsens sydmur, mens to glugger 
i gavlen belyste denne og den tilstødende be-
gravelse (fig. 34, 38, s. 1313). 

Begravelser: Oberst Hans Adolph Roepstorf, 
†17. dec. 1745, midlertidigt indsat i kirkens nye be-

gravelse; købmand, tidl. kirkeværge Niels Borch, 
†20. jan. 1748; kapellan Elias Christensen Grüner, 
†14. aug. 1750, begr. (midlertidigt) her 18. aug. s.å. 

(jfr. s. 1496); Margaretha Sophia von Wichede, ge-
neralinde von Rauch, †27. nov. 1752 (jfr. †kisteplade 
nr. 1); løjtnant Christian von Pfuhl, †21. juli 1754, 
begr. 26. juli s.å. (jfr. †kisteplade nr. 2); major Johan 
Mattias Kupfert, †29. marts 1755, begr. 10. april s.å. 
(jfr. †kisteplade nr. 3); Elisabeth Christiane Hamil-
ton, enke efter ovennævnte, †31. marts 1755, begr. 
10. april s.å. (jfr. †kisteplade nr. 4); auditør Johan 
Christopher Stephani,588 †17. aug. 1762, begr. 26. 
aug. s.å.; komtesse Catrina Magdalena, datter af 
greve Magnus Moltke og hustru, Frederika Sophia 
Reventlow, †13. marts 1766; ritmesterinde Catharina 
Schultz, f. Morup, †6. april 1767, begr. 15. april s.å.; 
Charles Friderich Wincentz, søn af kammerjunker 
(Otto Carl Balthazar) von Osten, †20. april 1771; Ma-
ren Hansdatter Rasch, enke efter kirkeværge Niels 
Borch, †24. juli 1777, begr. 29. juli s.å. nær den store 
blå sten (formentlig Henrik Gyldenstjernes) ved pen-
geblokken (vel her?)519 (jfr. †gravsten nr. 30); Anna 
Maria, hustru til ritmester Heuser. †2. maj 1780; ma-
jorinde Anna Cathrine Kalkreuther,589 f. Toxwerdt, 

†3. aug. 1786; generaladjudant von Hensier, †27. maj 
1789; Dorthea Margareta Holm, datter af major 
Holm, †3. maj 1791; Pasckin[!] Johan, søn af oberst-
løjtnant Domens, †16. juni 1791, begr. 27. juni i kir-

kens »gevelvte« begravelse (denne?); Sophie von 
Eynden, enke efter geheimeråd Hans Frederik Levet-
zau (†1763), †1. jan. 1795, 22. jan. s.å. midlertidigt 
indsat i kirkens 'fornemmeste' åbne begravelse ved 
koret, 15. maj overført til Oksholm kirke (Øster Han 
hrd., Hjørring amt). 

†Kisteplader. 1) Margaretha Sophia von Wi-
chede, hustru til generalmajor von Rauch, 
*1691, †27. nov. 1752 (Præsteindb. (1755); Da At-
las VI 598; HofmFund 190). 

Efter personalia gravvers: 

»Hier ruht mein sicher Leib in einem duncklen Grabe 
die Seele pranget dort in Schöne Himmels Zelt 

Mein Heiland wecket mich, wan ich geschlaffen 
habe. 

O! Herr wie wohl ist mir was frag ich nach die Welt.« 

2) Christian von Pfuhl, premierløjtnant ved det 
holstenske rytterregiment, * 6 . jan. 1736, †21. 
juli 1754 (Præsteindb. (1755); DaAtlas VI 598). 

Efter personalia gravvers: 

»Ich ward weggeraft, meine Wanderschafft 
hat ihr Ziel erlangt 

Nun will ich dort oben, Gott im Himmel loben 
Da meine Ruh anfangt.« 

3) Johan Mattias Kupfert, major, *1682, †1755 
(Præsteindb. (1755); DaAtlas VI 598). 

4) Dorothea Elisabeth Kupfert, f. Hamilton, 
hustru til ovennævnte, *1700, †1755 (Præsteindb. 
(1755); DaAtlas VI 598). 

4) Kirkens anden begravelse, også omtalt som 'sogne-
præsternes begravelse' (1768), 'kirkens nye overbe-
gravelse' (1786). Åben, muret begravelse. 11 alen 
lang, 12 alen bred, 6 ,5 alen høj (ca. 6 , 9 x 7 , 5 x 4 , 0 
m). Indrettet her 1743, formentlig i den oven-
nævnte ældre privatbegravelse, efter sakristiets 
flytning til søndre sideskib (s. 1313). Til arbej-
det, der overdroges murermester Johan Got -
fried Enche efter auktion, forbrugtes sten, gul-
landsk kalk, murgrus og lægter samt jern til et 
muranker. Begravelsen synedes november 1743, 
og de nye takster for nedsættelsen af lig her præ-
ciseredes året efter (jfr. ovf.) . Placeringen var 
endvidere ligesom den foregående nær midtski-
bet, eftersom Henrik Gyldenstjernes sten (grav-
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sten nr. 12) 1760 anførtes som placeret uden for 
denne.584 1768 karakteriseredes den anden nye 
begravelse endvidere som det sted, der anvistes 
kirkens præster, men kan - at dømme efter Hans 
Wöldikes begravelse 1754 - allerede have været 
taget i anvendelse flere år tidligere.28 Antagelig 
må man således have opgivet den ældre præ-
stebegravelse i søndre korsarm (jfr. s. 1495). Det 
kan derfor ikke undre, at begravelsen 1783 ka-
rakteriseredes som så fyldt med kister, at selv 
indgangen ville være spærret, hvis et nyt lig blev 
indsat.28 Alligevel fortsatte begravelser her 
endnu nogle år. 

Begravelser: Slotsgartner Christian Helt, †21. jan. 
1744, begr. 28. jan. s.å.; Christence Struck, enke efter 
Peder Hieronimussen Bernt, †26. okt. 1745, 2. nov. 
s.å. nedsat hos sin mand (jfr. ovf.) i den nye begra-
velse; Thor, søn af Christian Helt og Mette Wedder-
king, †20. marts 1746, begr. 25. marts s.å.; Boe (Bo), 
søn af Anders Brobye (Braaeby) og Anne Christine 
Boesdatter, †18. marts 1747, begr. 23. marts s.å.; Jo-
hannes, søn af sognepræst i Sandby på Lolland, Hans 
de Hellesen, †15. okt. 1751, begr. 2. nov. s.å.; Daniel 
August, søn af slotsforvalter Herman Adolph Hu-
næus, †3/4 febr. 1752, begr. 8. febr. s.å.; Sophia Mag-
dalena, datter af samme, †17/18. juli 1752, begr. 
20.juli s.å.; sognepræst Hans Wöldike, †20.juni 
1754, begr. 27. juni s.å.; Anna Elisabet Pedersen, hu-
stru til slotsforvalter Herman Adolph Hunæus, 
†6.juli 1754, begr. 11. juli s.å.; Giertrud Maria Fi-
scher, enke efter slotsforvalter Andreas Torp, 
†15.juni 1756, begr. 22.juni s.å.; slotsforvalter Her-
man Adolph Hunæus, †13.juli 1756, begr. 20.juli 
s.å.; Louise, datter af ovennævnte, †22. aug. 1756, 
begr. 26. aug. s.å.; Sara, datter af købmand og kirke-
værge Rasmus Østrup, †16. nov. 1756, begr. 20. nov. 
s.å.; Maria Mariellina Lutin, †19.juli 1757, begr. 
25.juli s.å.; sognepræst Boëthius Hagen, †27. april 
1759, begr. 4. maj s.å.; Frideric (Frederik), søn af sog-
nepræst Jørgen Jensen Hee, †5. aug. 1760, begr. 
11. aug. s.å. i sognepræsternes begravelse (her?); Ka-
ren Pontoppidan, datter af sognepræst Andreas 
Borch, †5. jan. 1766, begr. 10. jan. s.å. i sognepræ-
sternes begravelse (her?); Jens Brock, major ved det 
2. fynske kavaleriregiment, †28. april 1766, begr. 
7. maj s.å.; Christen Henneberg, †15. juli 1767, begr. 

20.juli s.å.; Margareta von Bergen, enke efter Thor 
Hansen og Jens Brock (jfr. ovf.), †26. sept. 1767, 
begr. 5. okt. s.å.; konferensråd, amtmand Hans Si-
monsen, †11. april 1768, midlertidigt bisat her, 
21. april s.å. overført til Rørup kirke (Vends hrd.); 
Elisabeth Tønder, enke efter Boëthius Hagen, 
†29. okt. 1768, begr. 5. nov. s.å.; slotsforvalter og 

gartner Johan Philip Hunæus, †16. okt. 1770, begr. 
23. okt. s.å.; Christian, søn af Thomas Breinholm(?), 
†30. jan. 1773, begr. 15. febr. s.å.; Anna Jacobine, dat-
ter af Andreas Borch, †10.juni 1774, begr. 16. juni 
s.å. i sognepræsternes begravelse (her?); Hans 
Adolph, søn af ovennævnte, †2. sept. 1774, begr. 
7. sept. i sognepræsternes begravelse (her?); Nicoline, 
datter af slotsforvalter Ulrik Adolph Woigt, begr. 
2. dec. 1778; Juliana Maria, datter af ovennævnte, 
†3. okt. 1780, begr. 10. okt. s.å.; slotsforvalter Ulrik 
Adolph Woigt, †21. okt. 1780, begr. 31. okt. s.å.; 
Christian Berrig, fuldmægtig ved Det kgl. Con-
sumptionskontor, †22. okt. 1780, begr. 27. okt. s.å.; 
Cathrine Døllmer, enke efter sognepræst Hans Wöl-
dike, †10. febr. 1781, begr. 19. febr. s.å. i sognepræ-
sternes begravelse (her?); Sophia Schultz, †8. sept. 
1783, begr. 16. sept. s.å.; Anna Maria Haugsted, f. 
Brock, †19. okt. 1784, begr. 25. okt. s.å.; Breinholm 
Grüner, †1. okt. 1785, begr. 8. okt. s.å. i sognepræ-
sternes begravelse (her?); auditørinde Stephani (Elisa-
beth Schultz), †1. nov. 1786, begr. 9. nov. s.å. 

5) Jacobina Wöldikes begravelse (1783 benævnt kir-
kens jordbegravelse).110 Iflg. Kirkebøger placeret 
tæt uden for sognepræstebegravelsen (her?). 

Begravelse: Jacobina Wöldike, †26.jan. 1783, begr. 
3. febr. s.å.. 

6) Henrik Gyldenstjernes begravelse (antagelig iden-
tisk med 'begravelsen under den store blå sten'). 
Hvorvidt ovennævnte fra første færd hvilede 
under gravsten nr. 12, der fra 1600'ernes slut-
ning registreredes i nordre korsarm, er uvist, j fr . 
s. 1447. I 1700'ernes første del er anført enkelte 
begravelser under den store blå sten. En istand-
sættelse 1747 af dobbeltbegravelsen i kapellet 
ved de to nye begravelser, herunder en opret-
ning af den store ligsten, kunne hentyde til 
ovennævnte.2 1 9 

Begravelser: Muligvis Henrik Gyldenstjerne, 
†14. nov. 1517; Engelke(?), salig oberstløjtnant Enn-
horns, begr. 23. febr. 1705; køb- og handelsmand Jens 
Kierring, †29.juni 1737, begr. 4.juli s.å.; Ursula 
Schütte, enke efter ovennævnte, †23.jan. 1739, begr. 
28. jan. s.å.. 

*Kisteplader og -beslag, o. 1700, af jernblik. I for-
bindelse med gravning 1922 i nordre korsarm (s. 
1492) fandtes et ikke nærmere specificeret antal 
jernkistehankebeslag', der formentlig er blevet 
samlet her i forbindelse med kirkens hovedre-
staurering 1877-80 og således ikke nødvendigvis 
stammer fra konkrete begravelser på denne lo-
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Fig. 299. Søndre sideskib, set mod vest, med epitafier og gravsten, placeret på sydmuren. Henrik Wichmann 
fot. 1999. - The south side-aisle, looking west, with wall monuments and tombstones, placed on the south wall. 
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kalitet. Fra dette fund hidrører antagelig: 1) Be-
slag, 22,5x21,5 cm, formet som symmetrisk op-
bygget ornament af sammenslyngede bånd, 
hvori er indsat seks ansigter. Fragment af et gan-
ske tilsvarende fandtes i muret begravelse i søn-
dre sideskib (s. 1497). Møntergården (inv.nr. 10/ 
1923).590 2) Beslag, 21,5x19 cm, af udtunget, 
ubestemmelig aflang form. Møntergården 
(inv.nr. 10/1923b). 

Nordre sideskibs 2.-3. fag 

1) Magdalene Baltzersdatters (Hans Otto sadelma-
gers) begravelse. 12. juni 1695 afregnedes med 3 
rdl. for ovennævntes lejersted i kirken, antagelig 
for åbningen af en eksisterende begravelse, må-
ske indrettet til Magdalene Baltzersdatters første 
eller anden afdøde mand, Christoffer Kæfert el-
ler Hans Otto sadelmager.98 Antagelig placeret i 
nordre sideskibs 2. fag, jfr. gravsten nr. 37. 

Begravelser: Muligvis Christoffer Kæfert, †20. april 
1660; muligvis Hans Otto sadelmager, †før 1695; 
Magdalene Baltzersdatter, †o. 12. juni 1695. 

2) Vognmand Christen Christensens begravelse. 
Ifølge Kirkebøger placeret i gangen mellem de 
lange og korte kvindestole, dvs. antagelig i nor-
dre sideskibs 2. eller 3. fag. 

Begravelse: Christen Christensen, †22.juni 1738, 
begr. 28. juni s.å. 

3) Magister Reimers (kapellan Michael Marcussen 
Reimer) begravelse. Muret begravelse, ifølge 
synsforretning fra 1693 afgrænset af to »tafle 
Mure« mellem to dørstolper, der hver vej stødte 
op mod kirkemuren; 4/4 alen i længden og bred-
den (ca. 2,66x2,66 m), 2½ alen høj (ca. 1,55 m) 
med plads til tre kister eller svarende til arealet af 
tre stole. Placeringen omtalt som værende inden 
for den store nordre kirkedør på højre hånd i 
hjørnet i krogen bag de små kvindestole,25 1718 
yderligere præciseret som anbragt over for 
borgmester Müllers (Møllers) begravelsessted, 
der lå ned imod (orgel)værket på den søndre 
side (jfr. s. 1491),98 dvs. formentlig beliggende i 
nordre sideskibs 3. fag i det daværende yderfag. 

11. marts 1693 ansøgte kirkens kapellan Mi-
chael Marcussen Reimer stiftamtmand Helmuth 
Otto von Winterfeld om tilladelse til et frit be-

gravelsessted i kirken, hvilket bevilgedes ham 
28. marts s.å. »saasom alle Gudtz Ordtz Tienere 
effter Loven nyder fri Begrafuelse«. Imidlertid 
havde kapellanen på grund af sygdom forsømt 
at indhente biskoppens tilladelse, og arbejdet, 
der udførtes af murermester Hans Jørgensen og 
stort set var fuldført august 1693, blev derfor 
midlertidigt indstillet. Forinden havde en syns-
kommission registreret det udførte.591 1697 fo-
relå biskoppens bevilling, dog med den klausul, 
at Reimer selv skulle bekoste indrettelsen. Ret-
ten til familiebegravelsen blev atter stadfæstet 
1743.28 1752 valgte eneste daværende, direkte ef-
terkommer efter kapellanen, Christian Friedrich 
Reimer, dog at overlade kirken begravelsen.592 

1755-56 istandsattes denne, væggene reparere-
des både ind- og udvendigt, ligesom der hugge-
des hul i kirkemuren til en vindueslysning, og 
stolpen ved døren til begravelsen fæstnedes. 
1785 flyttedes to lukkede stole hen oven på be-
gravelsen og udlejedes til hr. Nees (jfr. s. 1384). 
I samme forbindelse synes begravelsen opfyldt, 
og et murstensgulv på 20 alen lagt herpå.98 

Begravelser: Michael Marcussen Reimer, †11. febr. 
1705; Bertel og Johannes, tvillingesønner af Johannes 
Reimer, †11. juni 1710, begr. 13.juni s.å.; Anna Ber-
thelsdatter Thune, hustru til Johannes Reimer, 
†14. sept. 1711, begr. 18. sept. s.å.; Anna Cathrine 
Bergholtz, Michael Marcussens hustru, †27. okt. 
1712, begr. 4. nov. s.å.; Catharina Sophia Koch, hu-
stru til stadsmusikant Aage Falck (jfr. gravsten nr. 
41), †10. april 1724, begr. 15. april s.å., 14. marts 1731 
flyttet til jordbegravelse i midtskibet neden for præ-
dikestolen (jfr. s. 1467); hustru (navn ikke oplyst) til 
regimentskvartermester Bendtsen, †1. dec. 1738, 
6. dec. 1738 midlertidigt indsat i den åbne begravelse i 
det 3. nordre kapel (denne?); feltskærersvend Bur-
chart Jensen, †20. febr. 1756, begr. 20. febr. i den åbne 
begravelse i det nordre kapel imod slottet (vel her); 
auditør Juel, begr. 2. dec. 1763 i den åbne begravelse i 
det nordre kapels vestlige hjørne (vel her); Matthia 
Margreta Assens, datter af sognepræst i Gamborg, 
Iver Assens, †14. juli 1763, begr. 18. juli s.å. i den nye 
begravelse (her?); Lovise Charlotte, datter af kom-
manderende major Henrik Flinth, †15. april 1764, 
begr. 18. april s.å.; løjtnant (Jakob Diderich) Wolff-
rath, †10. febr. 1766, begr. 10. febr. s.å., 19. febr. 
overført til Gestelev kirke (Salling hrd., Svendborg 
amt); unavngiven søn af Christian Damgaard, begr. 
11. marts 1779 i den åbne begravelse i det nordvestre 
kapel (vel her); Christiane Juel, †30. nov. 1781, begr. 
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7. dec. i det nordvestre kapel (vel her); Ingeborg Ma-
rie Cramer, f. Windekilde, †3. juni 1787, begr. 9. juni 
s.å. i kirkens nederste murede begravelse (vel her). 

†Kister: 1755 betaltes snedker Jens Sørensen for en 
ny benkiste.98 

4) Niels Kanneworfs begravelse. 1731 begravedes 
ovennævnte på en plads uden for Johannes Rei-
mers begravelse, dvs. i nordre sideskibs 3. fag 
(jfr. ndf.), idet kirkens patroner tilstod enken et 
»höy Lejersted og Begrawelse« i lighed med 
praksis for afdøde Peter Klocker (Peder Peder-
sen Hunderup.110 Jfr. gravsten nr. 43. 

Begravelser: Christian, søn af Niels Kanneworf, 
†22. nov. 1731, begr. 24. nov. s.å.; Niels Kanneworf, 
†17.dec. 1731, begr. 21. dec. s.å.; Sophie Amalia 
Weghorst, †9. febr. 1748, begr. 18. febr. s.å.. 

Tårnrummet 
I tårnrummets søndre del er 1997 påtruffet rester 
af en muret grav (nordre langvæg samt stumper 
af begge gavle) (fig. 108). Længde ca. 230 cm. 
Nordvæggen var sjusket opmuret i krydsskifte 
med fire skifter af genanvendte munkesten 
(hvidtespor). Indersiden var pudset. I nordvest-
hjørnet konstateredes den murede bund 40 cm 
under den afbrudte overkant. Der kan hverken 
ud fra Kirkebøger eller regnskaber henføres be-
gravelser til denne lokalitet. 

Uvis placering 
1) Kirkens åbne borgerbegravelse. Nævnt 1791-92 i 
Kirkebøger. 

Begravelser: Unavngiven datter af klokker og kate-
ket Johan Jørgen Rosengaard, begr. 30. dec. 1791; Ul-
rich) Christian, søn af købmand Bartholomæus 
Nees, †10. febr. 1792, begr. 18. febr. s.å.593 

2) Begravelsen ved musikant Jensens stol. 1760 re-
parerede klejnsmed Andreas Bræmer låsen til 

begravelsen ved musikant Jensens stol (jfr. †luk-
ket stol nr. 11).98 Til samme behøvedes 1781 en 

†benkiste.110 Betegnelsen kan hentyde til en af 
kirkens begravelser i nordre sideskib, nævnt 
ovf. 

† G R A V U D S T Y R 

†Gravfane, o. 1657, for Johan Stürche (Stürck), 
kaptajn i rigsmarskens (Anders Billes) livregi-
ment. Han forsøgte som anfører for et parti sol-
dater fra fæstningen Frederiksodde (Fredericia) 
at afskære fjenden, men kom efter fæstningens 
erobring 13. okt. [!] hertil (dvs. Odense) og afgik 
ved døden efter ni dages sygdom 21. nov. 1657, 
60 år gammel (Bircherod, Monumenta nr. I; 
Grønlund, 4).594 

Tysk kursivindskrift, malet eller broderet 
på fanedugen, der dog o. 1700 af Grønlund om-
tales som bortrådnet, bortset fra det tilhørende 
†jernspyd (eller †fanestang). Ophængt på korets 
sydmur. 

†Gravskjold, antagelig før 1550, for Knud 
Gøye, smykket med dennes våben (tre skråtstil-
lede ibsskaller). Jfr. †mindetavle nr. 1 og †grav-
sten nr. 7. 

Nævnt 1606 som placeret over Knud Gøyes 
†mindetavle i Gyldenstjernes kapel.56 

†Gravvåben. 1-4). For en række afdøde mili-
tærpersoner, alle begravet i koret, ophængtes i 
årene 1732-38 et antal pallasker (dvs. ryttersab-
ler) og sporer, således 1732 for ritmester Hans 
Friderich Timæus, 1733 for major Lauritz Hem-
mer, 1734 for løjtnant Henrich Diderich Bähr og 
1738 for kaptajnløjtnant Herman Cabuse (jfr. 
†begravelse nr. 3 (korets 1.-3.fag).219 1747 slog 
glarmesteren seks nye kramper i muren over 
»Pallascherne« i koret.110 



KIRKEGÅRDSMONUMENTER 
NOTER s. 1537 

Om kirkegårdens udstrækning, hegnsmure og ind-
deling, jfr. s. 1241. Efter indvielsen af Assistens kirke-
gård 1811 forekommer kun fa begravelser her, jfr. 
forholdene ved de to andre indenbys kirkegårde (s. 
924 og 1179). Mht. ældre gravminder fra kirkegården 
kendes kun enkelte sten, der i nyere tid er indflyttet i 

kirken (f.eks. (†) nr. 23). Kirkeregnskaber og kir-
kebøger nævner jævnligt markeringer af grave 
med sten, rammer eller gravtræer. Disse gravminder, 
der hverken er bevaret eller findes nærmere be-
skrevet, er dog ikke blevet medtaget i det følgende 
afsnit. 

1) (Fig. 300, 305), o. 1800.595 Thomas Sörensen 
(Sørensen), stænderdeputeret borger og vin-
handler i Odense, *1710, †(9. jan.) 1800, og hu-
stru Esther Maria Borges Datter (Børgesdatter), 
*1715, †1791. 

»Hans Vindskibelighed belönndes[!] med Velstand 
hans Goddædighed anvendte Den til Andre 

derom vidne endnu 
et Stiftet Legat under samme Bestyrelse 

Ved Fattigvæsenet af 15550 Rd. for fattige, 
nödlidende, gamle, svage Borgere deres Enker 

eller Börn af Odense, som leve gudfrygtigt 
og sædeligt, (har) været arbejdsomme, men formedelst 

Svagelighed ere i Nöd, for disse er hver Portion 
13 Rd. aarligt som uddeles 24 Juni og 24 Debr. 

Samt en Gave af 500 Rd. til St. Hans Kirke i 
Odense 

hvoraf de 400 Rd. til Kirkens Bedste og dette 
Gravsteds Vedligeholdelse og af de 100 Rd. til 

Kirkens Graver for Tilsyn og 
Reengjörelse af dette Gravsted. 

Kirkegårdsmonument, sammensat af flere dele i 
forskelligt materiale, 235,5x67 cm. Over pro-
fileret sokkel af grå granit er et postament af 
rødlig sandsten, 61,5x67 cm; herpå tavle af lys 
grå norsk marmor, 63x46 cm, med relieffrem-
stilling af krydsende laurbær- og palmegren i 
båndophæng (fig. 305). Indskrifttavle af hvid 
marmor, 77x38 cm, med personalia i fordybet 
kursiv, navne med kursiverede versaler. Tavlen 
krones af segmentgavl af sandsten med relief af 
sommerfugl, oven på gavlen urne af samme ma-
teriale. Monumentet kan have haft en bemaling 
i betragtning af, at maler Jacobsen 1809 betaltes 
for at renovere dette.98 Indsat i tårnets sydmur. 
Foran gravstedet er et gitterværk, o. 1880, med 
spydformede opstandere; heri indsat dobbelt-
låge med initialerne »T« og »S« i ovaler.596 

Thomas Sørensen blev efter eget ønske be-
gravet på kirkens sydside »i Klokkerens forrige 
Hauge, hvor der omtrent for 130 Aar siden har 
været begravet Liig, men (som) siden (har) væ-
ret anviist til Hauge for Klokkeren«.519 Haven 
var blevet sløjfet, mens den omgivende mur 
blev nedrevet 1794, jfr. s. 1246. I forbindelse 

Fig. 300. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1800, over 
Thomas Sørensen (†1800) og Esther Maria Børges-
datter (†1791) (s. 1503). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Churchyard monument no. 1, c. 1800, for Thomas Søren-
sen (†1800) and Esther Maria Børgesdatter (†1791). 
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Fig. 301. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1803, over 
Rasmus Østrup (†1800) og dennes hustru Anna 
Catharine Faaborg (†1808) (s. 1504). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Churchyard monuments no. 3, c. 1803, 
for Rasmus Østrup (†1800) and Anna Catharine Faaborg 
(†1808). 

med gravstedets indrettelse overførtes hertil 
Thomas Sørensens hustrus jordiske rester, der 
var nedsat på kirkens nordside i kirkegårdens 1. 
del. Til vedligeholdelse af stedet testamenterede 
vinhandleren 500 rdl. til kirken, hvoraf renterne 
af de 400 rdl. skulle bruges til kirkens og grav-
stedets vedligeholdelse, mens renten af den re-
sterende sum forbeholdtes graveren til alminde-
lig renholdelse af stedet.597 

*2) O. 1801. Anna Sophia Lasson, f. de Løwe-
nørn, *22. maj 1750, 19. sept. 1783 g.m. major 
Ivar Christian Lasson, mor til en søn og en dat-
ter, †30. jan. 1801. 

Mindesøjle af grå kalksten,598 (oprindelig) 
kronet af en hvid marmorurne og smykket af et 
relief med fugl Føniks. 

Monumentet, der rejstes 1801 og af afdødes 
søn karakteriseredes som meget kostbart (til en 
værdi af 800 speciedaler), blev allerede 1839 be-
tegnet som meget forfaldent. Således var den 
oprindelige marmorurne og fremstillingen af 
Føniks 'voldsomt afbrudte og borttagne' lige-
som en del af det massive jerngitterværk var 
'brudt ud af muren og grundstenenene og bort-
ranet, så at man for at lukke for gravstedet har 
måttet lægge indgangsdøren ned på langs i ste-
det for at holde den oprejst'.28 Placeret nær ind-
gangsportalens nordende, dvs. på nordsiden ud 
for kirkens 7. fag. Herfra flyttet o. 1967 af efter-
kommere til afdøde.599 Nuværende placering 
uvis. 

3) (Fig. 301), o. 1803. Rasmus Østrup, virk-
som og vindskibelig (dvs. flittig) køb- og han-
delsmand i Odense samt kirkeværge for S. Hans 
i 36 år, *2 . aug. 1716 i Odense, †16.[!] juli 1800, 
med hustruen siden 20. sept. 1747, Anna Ca-
tharine Faaborg, *1. aug. 1728 i Odense, (†4. 
nov. 1808) (Vedel Simonsen, Samlinger; Win-
strup/Lendorf 1877, k). 

Mindetavle af grå sandsten i to farvenuancer 
(lysgrå i fronton, mørkere i skrifttavle), 

Fig. 302. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1803, over 
Magdalene Susanne Kallager (†1803) (s. 1505). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Churchyard monument no. 4, c. 
1803, for Magdalene Susanne Kallager (†1803). 
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Fig. 303. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1808, over 
Augustin Molion (†1808) (s. 1506). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Churchyard monument no. 5, c. 1808, 

for Augustin Molion (†1808). 

114x44-55 cm. Tavlen er revnet tværs over mid-
ten. Personalia i fordybede versaler, navne dog i 
kursiverede versaler. Skrifttavlen har omkring 
tekstfeltet bladbort, der foroven indrammer rø-
gelseskar og forneden afsluttes med korslagte 
palmegrene. Herover segmentgavl med Jahves 
navn i trekantglorie, alt kronet af konsollig-
nende topstykke. 

Anna Catharine Faaborg, købmand Østrups 
efterladte hustru, ansøgte 1803 om tilladelse til 
at indsætte en lille, smukt udhuggen sten over 
sin mand på en pille nær begravelsesstedet i kir-
kens søndre kapel, ikke langt fra mandsstolene, 
dvs. formentlig på søndre sideskibs 1. pille.98 

Året efter fastsloges det i hendes testamente, at 
renterne fra en kapital på 1.000 rdl. skulle be-
nyttes til stenens vedligeholdelse, mens andre 
renter skulle anvendes til kirkens »gavnlige og 
nyttige Brug«.600 Da bestemmelserne for begra-
velser i kirken ændredes ved resolutionen af 
22. febr. 1805, fik hun imidlertid december 1805 
afslag på selv at måtte nedsættes ved sin mands 
side.601 Januar 1808 forandredes testamentet der-
for, og kirken modtog på grund af »indløbne 
Omstændigheder ikkun 400 rbd.«, som det også 
er noteret på mindetavlen.602 Et nyt gravsted 
indrettedes på kirkegården, ikke ved kirkens 
østende, som oprindelig præciseret i enkefruens 
bestemmelse, men i syd, idet det ligesom Tho-

mas Sørensens gravsted (jfr. kirkegårdsmonu-
ment nr. 1) efter hendes bestemmelser indhegne-
des med et jerngitterværk.105 Efter hendes død 
november 1808 optoges den afdøde gemals kiste 
og placeredes sammen med hendes i det nye 
gravsted ved kirkens sydvestende ud for 7. fag, 
mens mindetavlen placeredes i muren ovenover, 
hvor den endnu findes.519 Gitterværket fornye-
des o. 1800, jfr. kirkegårdmonument nr. 1. 

4) (Fig. 302), o. 1803. Magdalene Susanne 
Kallager, enke efter sognepræst (i Vester Hæ-
singe og Lyndelse, Salling hrd., Svendborg amt) 
Jacob Nøragger, *9 . marts 1737, †17. jan. 1803 
(Winstrup/Lendorf, 1). 

Enkel skrifttavle af lysgrå kalksten, 52x47,5 
cm. I hjørnerne laurbærkranse. Indskrift med 
fordybede versaler. Efter personalia mindevers: 

Fig. 304. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1891, over 
Theodor Steenbuch (†1891) (s. 1506). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Churchyard monument no. 6, c. 1891, 

for Theodor Steenbuch (†1891). 
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»Dit liv du ædle vaar 
et monster paa godhed og taalmod 

dine efterladte börn 
og de retskafne som kiendte dig 
begrede med uforstilte[!] taarer 
deres tab og hædre dit minde«. 

Indsat i sydmurens 5. fag, øst for vinduet, sva-
rende til placering 1877. 

5) (Fig. 303), o. 1808. Augustin Molion, 
spansk officer, †9. april 1808. Gravsten, 164x 
122x28 cm, af lysgrå kalksten. Hvælvet over-
flade med hjørneknopper over retkantet del. In-
gen synlige indskrifter. 

Monumentet udførtes til minde om en spansk 
officer, der under Napoleonskrigen opholdt sig i 
Odense og her blev dræbt ved et vådeskud af en 
dansk befalingsmand, løjtnant Bloch, søn af den 
daværende biskop, Tønne Bloch.603 

Placeret på græsplænen nord for kirken. 

6) (Fig. 304), o. 1891.595 Theodor Steenbuch, 
sognepræst i 37 år for S. Hans menighed, ridder 
af Dannebrog, *13. jan. 1816, †23. aug. 1891. 

Monument, formet som en obelisk på posta-
ment og sokkel, af poleret, sort granit, 199x72,5 
cm. På obelisken er indskrift med fordybede 
versaler, udfyldt med hvidt. Over personalia og 
skriftsted (1 Mos. 48,21) bronzerelief, 29x30 
cm, af afdøde, vist i ornat i brystbillede en face 
med drejning mod venstre. 

Som angivet på soklen rejstes monumentet af 
kirkens menighed og sognepræstens venner. 
Det var oprindelig placeret på Assistens kirke-
gård, indhegnet af et støbejernsgitter. I forbin-
delse med gravstedets hjemfaldelse 1961 blev 
monumentet overflyttet til den indenbys kirke-
gård.604 

Monumentet er fritstående ved sydsiden af 
kirken ud for tårnet. 

Fig. 305. Detalje af kirkegårdsmonument nr. 1 for 
vinhandler Thomas Sørensen (s. 1503). - Detail of 
churchyard monument no. 1 for Thomas Sørensen. 
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NOTER 

1 DiplDan IV, 2, nr. 163 (1. april 1295). 
2 Kirkens ældste historie var allerede i 1800'erne gen-
stand for stærkt divergerende meninger og karakteri-
seres af biskop Engelstoft som værende 'lige så dun-
kel som sognets'. Hvad angår spørgsmålet om kir-
kens eksistens og status som sognekirke før johanni-
ternes ankomst til Odense, må man med den lærde 
biskop lægge vægt på, at kirken i Niels Hamundsens 
testamente nævnes sammen med byens to andre sog-
nekirker og klart er adskilt fra klosterkirkerne, der 
også betænkes (Engelstoft, Sognehistorie 12, 14). 
3 DiplDan II,2, nr. 425. 
4 Hans Krongaard Kristensen, Middelalderbyen Viborg, 
Århus 1987, 61. 
5 Således har Tore Nyberg foreslået, at kirken i kraft 
af sin dedikation må antages at gå tilbage til missions-
tiden og muligvis har været del af et system af dåbs-
kirker, jfr. Odense bys historie 1, 131f. 
6 Iflg. Per Kr. Madsen er kirken måske opført som 
sognekirke for en udvidelse af byen, foretaget i løbet 
af 1200'erne, jfr. Christensen, Middelalderbyen 104. 
7 Repert 1,3, nr. 7963 (30. marts 1450). 
8 DiplDan 11,10, nr. 117 (6. juni 1329). 
9 Erik Pontoppidan, Annales Ecclesiæ Danicæ Diplo-
matici 2, Kbh. 1744, 156. 
10 Vedel Simonsen, Borgruinerne, Kbh. 1813, 26. 
11 Paludan-Müller 8, 14. 
12 Christensen, Middelalderbyen 110. 
13 Dronning Christine 125. 
14 Hermansen 8. 
15 DaKirkelove I, 191 (14. nov.), endvidere Hermansen 
8f. 
16 Odense bys historie 2, 51. 
16a Engelstoft, Sognehistorie 96f., 149f.; KirkehistSaml 
V, 2, 1903-05, 198-200. 
17 KancBrevb. 
18 Engelstoft, Sognehistorie 107ff. 
19 Således kaldes kirken 1680 for »Hans Kongl. Maj. 
Slotskircke«, jfr. KirkehistSaml IV,6, 1899-1901, 775. 
20 Af Danske Kancellis resolution af 10. dec. 1814 
fremgik imidlertid, at kirken ikke tilhørte kongen, 
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. 
21 DaAtlas VI, 1774, 539. 
22 Jfr. skrivelser af 25. marts 1617, dels til statholderen 
i København, Breide Rantzau (RA. Lensark. Odense-
gård len. Rgsk.), dels til lensmanden på Odensegård, 
Christian Knudsen (KancBrevb). 
23 KancBrevb (åbent brev af 6. okt. 1635). 
24 I et brev af 28. nov. 1642 pålægges det to af de 
fynske lensmænd at indlevere resterende beløb af 
korntienden til Henning Valkendorf i Odense. Ind-

tægterne skal udgøre en samlet kapital, 'så at før-
nævnte S. Hans kirke kan vide, hvad indtægter den 
har', jfr. KancBrevb. Pengene forsvandt imidlertid i 
den almindelige forvirring, og en 1669 nedsat kom-
mission til undersøgelse af forholdet nåede ikke til 
noget resultat, hvorefter Christian V lod sagen falde, 
jfr. Engelstoft, Sognehistorie 115f. 
25 LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve. 
26 Jfr. Anne Riising, i Odense bys historie 5, 163-69. 
27 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 15. årg., no. 63 
(8. aug. 1818). 
28 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. 
29 Bloch I, 728. 
30 KirkehistSaml III, 5, 1884-85, 159-63. 
31 Jfr. reskripter af 1. maj 1739, og 6. okt. 1769. 
32 Berlingske Tidende 22. febr. 1880. 
33 G. Galster, i Numismatisk Forenings Medlemsblad 
XIV, 1936, 315; Jørgen Steen Jensen, »Møntfund i 
danske kirkers pengeblokke«, Nordisk Numismatisk 
Årsskrift 1972, 72-73; Møntfund 2, 1992, nr. 77. 
34 DaSagn III, 372. 
35 DaSagn II, 83. 
36 1558-registraturen er aftrykt dels i Vedel Simonsen 

II,2, 98-113, dels i ÆldDaArkReg V,1 603-42. Om 
dens tilbivelse, jfr. samme, 605f. Om Vedel Simon-
sens registratur 1811 - til dels med excerpter af de 
beskrevne dokumenter - af Stiftsarkivet i Odense, 
hvori en stor del af klosterarkivet endnu indgik, jfr. 
afskriften (ukomplet) af hans rapport i RA. Hånd-
skriftsaml. VI, F.1. Vedel Simonsens indb. 1811-14 og 
det summariske udtog af tilsvarende excerpter fra 
hans hånd, udnyttet af Paludan-Miiller 15-27, i LAFyn. 
Litterære saml. Vedel Simonsens samlinger, nr. 66. I 
det følgende henvises i førte række til ÆldDaArkReg, 
dog - for enkelte bevarede originaler eller samtidige 
afskrifter heraf - suppleret med arkivbetegnelse, 
(RA), proveniens eller med senere, detaljerede publi-
ceringer af dokumentets tekst. 
37 Om de bevarede dele af arkivet, jfr. også Repert 
2, VIII, 102f.; Thelma Jexlev, Lokalarkiver til 1559. 
Gejstlige arkiver (Vejledende Arkivregistraturer 
XVIII) II, Kbh. 1977, 92-96. 
38 Jfr. ÆldDaArkReg V,1, 620. 
39 Jfr. LAFyn. Bispeark. Stiftets almindelige breve 
(1. febr. 1541); trykt i DaKirkelove I, 173-76. 
40 »Vicarier ved Kirkerne i Odense. Optegnelser fra 
1560«, udg. H. F. Rørdam, KirkehistSaml V,5, 
1909-11, 204. 
41 DaKirkelove I, 176. For en analyse af dette doku-
ment til belysning af spørgsmålet om sidealtre og vi-
karier i odenseanske kirker 1541, jfr. også Lars Bis-

Danmarks Kirker, Odense 96 



1510 ODENSE • S. HANS KIRKE 

gaard, De glemte altre. Gildernes religiøse rolle i senmid-
delalderens Danmark, utrykt ph.d.-afhandling, 1998, 
154f. og tabel 4, hvor oplysningen om kapellanens 
aflønning fra sognets S. Anne alter dog synes at være 
faldet ud. 
42 For †S. Albani og †Gråbrødre kirke, jfr. Christen-
sen, Middelalderbyen 127f.. 
43 Dette kunne også være baggrunden for, at kloster-
arkivet iflg. registraturen 1558 undlader at nævne de 
centrale stiftelsesdokumenter og gavebreve vedr. kir-
kens fire vigtigste donationer, kapellerne for Bernike 
Skinkel, Bjørn Olufsen Bjørn, Knud Henriksen Gyl-
denstjerne og Claus Rønnow. 
44 I modsætning til Elith Olesens opfattelse (jfr. Ole-
sen 53) forekommer der at være ganske stor konse-
kvens i registreringen af de enkelte monumenter. 
45 RA. Middelaldersaml. Ny kronologisk række, 
11.juni 1433; DaMag IV,1, 1864, 367f.; Repert 1,III nr. 
6627. 
46 ActaPont III, nr. 1795, (4. juni 1437). 
47 ÆldDaArkReg V,1, 613, note 4. 
48 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer I, udg. C. Nyrop, 
Kbh. 1899, 257f. (nr. 48). 
49 DaKirkelove I, 175. 
50 RA. Middelaldersaml. Ny kronologisk række, 
19.juni 1427. Jfr. også DaMag IV,1, 1864, 365-68; 
ÆldDaArkReg V,1, 625; Repert 2,III, nr. 6317. 
51 I givet fald ville Bjørn Olufsen Bjørns privatkapel 
have været umiddelbart i nærheden af den ejendom 
syd for kirkegården, hvor først han selv og fru Elsebe 
boede, og hvor sidstnævnte siden residerede, både i 
ægteskabet med Gert Bryske og senere hen i sin en-
kestand, jfr. note 55. 
52 RA. Håndskriftsaml. I, Terkel Klevenfeldt (nr. 9. 
Genealogia Familiarum in Dania Illustrium III) med 
Klevenfeldts afskrift af Cornelius Hamsforts excerpt 
af dokumentet fra 17. april 1464. Det sidstnævnte akt-
stykke kendes ikke, jfr. også Olesen 48, der dog fejl-
citerer dette. 1464 var således ikke, som anført, året, 
da Rønnow opførte kapellet, men indstiftelsesåret for 
sjælemessen, hvor donator ikke, som nævnt af Ole-
sen, selv anføres blandt adressaterne, omend dette na-
turligvis må underforstås. 
53 Det 1464 daterede dokument nævner en sjælemesse 
for alle Claus Rønnows tre hustruer. Heraf var den 
første, Christina, død før 1454, mens den anden, Bir-
gitta, muligvis endnu var i live 1482. Tidspunktet for 
indgåelse af ægteskab med den tredje, Mette, turde 
derfor ligge efter sidstnævnte år, omend før 1486, 
Claus Rønnows eget dødsår (jfr. herfor også Olesen 
48f.). At dokumentet ikke desto mindre turde være 
udfærdiget o. 1464, synes at kunne bekræftes af med-
underskrivernes data. Heraf var rigsråd Peder Ho-
genskild død 1474, mens borgmester Peder Marsvins 
embedsperiode iflg. Engelstoft, Byhistorie 99 faldt in-
den for tidsrummet 1447-68. Man tvinges derfor til, 

som Olesen 49, at antage, at hustruen Mettes navn 
sekundært er indføjet i gavebrevet. 
54 Jfr. klosterets genbrev på donationen 3. febr. 1462, 
der fandtes i dets arkiv sammen med andre dokumen-
ter, Odensejendommen vedkommende, fra tidsrum-
met 1433-62, jfr. ÆldDaArkReg V,1, 611f. 
55 Jfr. note 38; ÆldDaArkReg V,1, 618, note 3. 
56 Hans H. Fussing, »Fyenske Antiquiteter«, Årb-
Odense og Assens 1931-36, 391-92. 
57 Jfr. også J. O. Ahrnung, De hellige tre Kongers Kapel 
ved Roskilde Domkirke, Kbh. 1965, 98-103. 
58 DaMag I,6, 1752, 50. 
59 Jfr. ÆldDaArkReg V,1, 626, note 1. Jfr. også 630 og 
note 5, vedr. enkens magtbrev af 1479 til klosteret 
vedr. indløsningen af to af hende pantsatte gårde i 
Helstrup; det er dog uvist, om dette hørte til donatio-
nen. 
60 Jfr. ÆldDaArkReg V,1, 636; jfr. også sammes dona-
tioner, omtalt 622, 642. 1526 forlangte Jacob Nordby 
godset tilbage, som hans kones mormor havde skæn-
ket, et krav, som han dog ikke fik medhold i ved det 
kongelige retterting. 
61 Jfr. ÆldDaArkReg V,1, 625 og note 50. 
62 ÆldDaArkReg V,1, 632, note 2. Johan Olufsen 
Bjørn skænkede før 1416 en større godsdonation til 
oprettelse af et vikarie, måske i forbindelse med hu-
struen, Ingeborg Pedersdatter Grubbes død (før 25. 
nov. 1411), jfr. ÆldDaArkReg V,1, 620. Det er mu-
ligt, som antaget af Olesen 44, at Johan Olufsen Bjørn 
oprindelig indstiftede altertjenesten ved dette alter for 
sin navnehelgen. 
63 ÆldDaArkReg V,1, 639, note 1. 
64 Det er dog ikke muligt uden videre begrundelse, 
som i Engelstoft, Byhistorie 52, at identificere alteret 
med Gyldenstjernernes alter. 
65 Originalen i klosterets arkiv er gået tabt, jfr. Æld-
DaArkReg V,1, 636; Repert 2,II, nr. 2421. En samtidig 
afskrift findes i RA. Privatark. Eggert Frilles ark. (nr. 
5428), donation af 15. maj 1468. Jfr. også LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Hovedrgsk. (afskrift fra 1694 efter ældre, 
nu tabt afskrift i den ældre kirkebog) samt HofmFund 
V, 191f. 

N O T E R TIL K I R K E N S O M G I V E L S E R 
66 Christensen, Middelalderbyen 42f.; Jørgen Elsøe Jen-
sen, Danmarks Middelalderlige Byplaner. Fyn med om-
liggende øer, Odense 1992, 96-125, spec. 103. 
67 Odense bys historie 1, 133f.; Tore Nyberg, »Odense 
im 12. und 13. Jahrhundert«, Die Stadt im westlichen 
Ostseeraum. Vorträge zur Stadtgründung und Stadterwei-
terung im hohen Mittelalter. Udg. Erich Hoffmann & 
Frank Lubowitz (Kieler Werkstücke A:14) Frankfurt 
am Main 1995, 177-94 med 50 og 52 (kort 2 og 4). 
68 Kirkegård ved S. Hans kirke. Udgravningsberetning 
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(Eskil Arentoft) fra Odense Bys Museer 1997 
(journ.nr. 9395). 
69 ÆldDaArkReg V,1, 616, note 4. 
70 Lorenzen 46f. 
71 Udgravningsberetning for Odense Bys Museer 
(KMO j. nr. OSK92) . 
72 ÆldDaArkReg V, 613. 
73 Christensen, Middelalderbyen 114; om ordning af 
skoleforholdene i Odense, se Odense Katedralskoles 
Historie 17f. 
74 Om de 12 degne, jfr. Engelstoft, Sognehistorie 99f., 
endvidere også Dronning Christine 107. 
75 Jfr. Hermansen; Christensen, Middelalderbyen 81; 
Anemette S. Christensen, »Middelalderlige stenhuse i 
Odense«, hikuin 13, 1982, 101-04; Lis Trabjerg, Mid-
delalderens hospitaler i Danmark (speciale i Middelal-
der-arkæologi, Århus Universitet, 1991) Århus 1993, 
43-44. 
76 Dronning Christine 123, 125, 264, 293, 300 og 357. 
77 DaKirkelove I, 191-93. 
78 DaKancReg. 
79 Jfr. Sankt Hans Kirke. Udgravningsberetning 
K M O 1996/5 (Møntergården 1996). 
80 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 60. 
81 Elith Olesen (Olesen 55) opfattede også strædet 
som en passage mellem kirken og klosteret og fore-
slog desuden, at klosterets ønske om at få anerkendt 
retten til strædet kunne hænge sammen med opførel-
sen af løngangen, hvorved passagen hindredes(?). 
Anemette S. Christensen (Christensen, Middelalder-
byen 60) foreslår derimod uden nærmere begrundelse, 
at der kunne være tale om den lille nordgående stump 
af det stræde nord for præstegården, som senere kald-
tes Nyenstad (jfr. ndf.). 
82 DaKirkelove I, 192. 
83 Det skal bemærkes, at der i dokumentet vedr. præ-
stegårdens oprettelse, foruden det nævnte stræde, 
som de mange små boder ligger ud til, omtales et 
andet »streede, som løber fran Sanctj Hanns closter 
oc tiil then haffue, som Greers Hansen haffuer« (Da-
Kirkelove I, 192). Det drejer sig formentlig om vejen 
hen over kirkegården eller snarere den nordgående 
vej fra klosteret til voldgaven - et stræde, som det 
ovennævnte stræde nord for præstegården må have 
mundet ud i. 
84 Senest har Elith Olesen (Olesen 59f.) henledt op-
mærksomheden på forbindelsen mellem adelen i 
Nørregadekvarteret og klosteret. 
85 ÆldDaArkReg V, 611. 
86 ÆldDaArkReg V, 629 (note 1)., 
87 Repert II,3, nr. 6268; Olesen 59 og Christensen, 
Middelalderbyen 153. 
88 Repert 1,3, nr. 7963; Olesen 59 og Christensen, Mid-
delalderbyen 152. 
89 Jfr. Chr. Axel Jensen, »Ejler Rønnovs Gaard i 
Odense«, Arkitekten 1905-06, 281-91. 

90 Et arkæologisk vidnesbyrd om bebyggelsen fra 
denne tid er dog en brønd Nørregade 47, som ud-
gravedes 1981 og senere er dendrokronologisk dateret 
til 1450'erne, jfr. Christensen, Middelalderbyen 42, 89f. 
91 Det siges således ved Jørgen Brahes overtagelse af 
lenet 2. april 1549, at han skal vedligeholde Næsby-
hoved ladegård og klosteret, sørge for de her ind-
skrevne præster og de kongelige og deres følges he-
ste, når de besøger Odense, jfr. ÆldDaKanc. At kon-
gen, indtil beslutningen om at bruge bispegården 
som kongsgård, residerede i klosteret fremgår af Fre-
derik II's skrivelse af 7. juni 1560 til lensmanden Otte 
Rud, hvori kongen understreger, at han uanset om 
bispegården bliver færdigbygget til herredagen vil bo 
i S. Hans kloster, hvorfor Rud skal istandsætte kon-
gens kamre, salen, kancelliet, køkken, kælder og de 
andre nødvendige værelser, jfr. KancBrevb. 
92 2. april 1549 fik præsterne i S. Hans kloster, Knud 
Rose, Niels Christensen, Knud Hansen og hr. Johan 
stadfæstet en række indtægter til dem selv og deres 
drenges sko, klæder og underhold, jfr. DaKancReg. 
93 Jfr. Kjeld Borch Vesth, »Odense middelalderlige 
Bispegård«, hikuin 13, 1987, 123 og note 2. 
94 RA. Lensark. Odensgård len. Rgsk. 
95 Således inddrog lensmanden et stykke af præstens 
have, liggende uden for den kgl. staldbygnings østre 
port, mod i stedet at få tildelt et andet areal i Ålyk-
ken, jfr. KirkehistSaml IV,6, 1899-1901, 521. 
96 Det fremgår netop af dokumentet vedr. præstegår-
dens oprettelse, at det stræde, som indrammede det 
gamle hospital, førte til nogle haver, som var ud-
lejede, jfr. note 15. 
97 Jfr. Engelstoft, Sognehistorie 96f. 
98 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
99 Kronens Skøder IV, 698. 
100 Kronens Skøder V, 270f. 
101 Vestergadekvarteret i Odense. Registrant 1984 (udg. 
af Odense magistrat. 2. afd.) 137, 155. 
102 Vestergadekvarteret (note 101) 154f. 
103 Jfr. Hugo Matthiessen i Holbeck 456. 
104 Vestergadekvarteret (note 101) 146. 

N O T E R TIL S . HANS K I R K E G Å R D 
105 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve. 
106 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Journaler. 
107 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Indk. sager. 
108 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
108aJfr. udgravningsberetning ved Eskil Arentoft: 
Kongens Have - Skt. Hans Kloster (KMO j .nr. 
SH94) Møntergården 1994. 
109 KirkehistSaml IV,6, 1899-1901, 787f.; Aage Fasmer 
Blomberg, Odense bys historie 3, 329-33. 
110 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
111 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Journaler og indk. sager. 
112 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Jernstøberiet på 

96* 
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Nørrebro, grundlagt 1852, var et af de støberier, som 
blomstrede op i Odense omkring århundredets 
midte; det gik dog fallit og lukkede allerede 1865 
(Odense bys historie 6, 164f.), hvilket forklarer, at det 
var konkurrenten, støberiet Phønix, der 1867 istand-
satte og bemalede gitteret (LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk.). 
113 Det kan være en udvidelse af dette stakit, som 
nævnes 1884, da kirkeværgen bemyndigedes til 'at 
opføre 12 alen stakit i nærheden af slotshaven i til-
slutning til plankeværket for at beskytte kirkepladsen 
for ufred' (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp.prot.). 
114 Udformningen af den kamtakkede portal må be-
tragtes som ren signatur, idet tegneren har benyttet 
en ganske tilsvarende formel til de murede portaler 
ved byens øvrige kirkegårde (jfr. s. 290, fig. 213; s. 
1020, fig. 7). 
115 Kendskabet til denne portal skyldes Engelstoft 
(Sognehistorie 128 med note 367), der ikke kendte pro-
veniensen, men antog at den øvre afslutning enten 
stammede fra kirken eller den 1794 nedbrudte portal. 
Han konstaterede, at de dels havde et »antikt« ud-
seende, dels rummede associationer til johanniteror-
denen (korset) og Gyldenstjernerne (stjernen). Des-
værre giver han ingen nærmere beskrivelse af korset 
og stjernen. 
116 Hermansen 20. 
117 Engelstoft, Sognehistorie 146f. 
118 Oplysningerne fremgår af bemærkningerne til de 
testamentariske bestemmelser omkring vinhandler 
Thomas Sørensens begravelse (s. 1503) i den tidligere 
klokkerhave (LAFyn. Præsteark. Odense S. Hans. 
Kirkebøger). 
119 I brev af 15. maj 1879 udtrykte slotsforvalteren sin 
bekymring over omhugningen af træerne langs alleen 
over kirkegården, idet han frygtede, at man ville 
sløjfe denne vej, der så vidt han vidste, indtil 1841 
dannede hovedindgangen til slotshaven. Stiftsøvrig-
heden kunne dog i skrivelse af 21. maj berolige ham 
med, at den nye vej i lighed med alleen ville skaffe fri 
adgang fra Nørregade til den i plankeværket anbragte 
port ind til Kongens Have (LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Korresp.prot.). 
120 LAFyn. Provsteark. Synsforretn. 

N O T E R TIL B Y G N I N G 
121 Jensen, »Bygningshistorie« 517. 
122 Lorenzen 34. 
123 Jfr. Fyens Stiftstidende, 8., 9. og 10. aug. 1878, gen-
taget i forkortet udgave 14. aug. i Berlingske Tidende. 
Forfatteren havde få år tidigere udgivet en illustreret 
beskrivelse af domkirken efter dennes store restaure-
ring (Lauritsen). 
124 Jfr. bl.a. Engelstoft, Byhistorie 52. 

125 Jensen, »Bygningshistorie« 516-26. 
126 Således skriver Jensen i sin indberetning, at »Side-
skibets Vestmur er sikkert bygget senere end den syd-
lige Del af Skibets Sydmur mellem dette og Taarnet«. 
Charles Christensen har med skraveringen (fig. 35) 
klart vist, at også han opfattede sydkapellets vestside 
som sekundær i forhold til vestforlængelsen. 
127 Lorenzen 41. 
128 Jfr. våbenhusene ved Roskilde domkirke (DK 
KbhAmt 1461, 1483 og 1488) og Oxes kapel ved Hel-
singør, S. Olai (DK Frborg 66). 
129 DK Sorø 610. 
130 Eksempelvis Dueholm på Mors (DK Tisted 86) og 
klosterkirken i Viborg (Hans Krongaard Kristensen, 
Middelalderbyen Viborg, 1987, 61f.), begge for længst 
nedrevne. 
131 Ifølge Winstrups og Lendorfs indberetning og 
kommentar af 15. maj 1879 skal hele kirken have haft 
en sådan udvendig kampestenssokkel. Den pågæl-
dende passage lyder: »... at der i hele Kirkens Yder-
side omtrent 1¼ Al. dybere end det nuværende Kirke-
gulv, har siddet en Kampesteenssokkel, der har været 
tilhugget men uden Profilering; denne Sokkel er lige-
ledes funden i det nordre Kors saakaldte Skillerum 
imod Vest baade paa Muren og ved den under Gulvet 
fundne Stræbepille, se Tegningen vedrørende den 
nedbrudte Del af Kirkens nordre Korsfløj [fig. 83]«. 
Hvis hele kirken udvendig har haft en sokkel, må den 
nødvendigvis enten have været delvis samtidig med 
de respektive afsnit eller tilføjet sekundært. Muligvis 
er restaureringsarkitekternes kommentar en slutning 
ud fra punktvise konstateringer. 
132 Lorenzen 36 note 2. 
133 Lorenzen 36. 
134 Jfr. indb. af 15. maj 1879 ved Winstrup og Lendorf. 
135 DK Sorø 613. 
136 Som sådan kan de sammenlignes med de formo-
dede 'spedalskhedsvinduer', som kendes fra adskil-
lige middelalderkirker, jfr. »vindue« i KultHistLeks. 
137 Jfr. Boeslunde (DK Sorø 757). 
138 I Lauritsens avisartikler om hovedrestaureringen 
(note 123) hedder det i en omtale af fundet af gen-
nembrud i tre af sydsidens stræbepiller: »I de to Stræ-
bepiller paa den sydlige Korsarm har man fundet 
Gjennemgange, som i Midten ikke vare helt op-
fyldte, og i Hjørnepillerne imod vest paa den sydlige 
Udgang et Rum, hvortil Indgangen har været inden-
fra; Bunden i disse Gjennemgange og dette Rum er i 
Flugt med det oprindelige Gulv, men inde i Rummet 
fører et Par Trin opad til en Aabning ud imod Kirke-
gaarden, og denne Aabning har formodentligt været 
enten et Vindue eller en Glug. Hvortil disse Indgange 
og dette Rum have været bestemte, er det vanskeligt 
at have nogen Mening om, medens det dog ligger 
nærmest at sætte dem i Forbindelse med Alteret«. 
Den ene af de tre er naturligvis den udvendige prædi-
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kestol (jfr. s. 1278f.) i søndre sideskibs sydvestre hjør-
nepille. Om de to andre hedder det kortfattet i Win-
strups og Lendorfs indb. af 15. maj 1879: »...at, der i 
de tvende Hjørnestræbe-Piller paa Kirkens Sydside 
har været en lignende Trappe med indgang fra Kirken 
som i Kirkens sydvestlige Hjørnestræbepille«. 
139 Murværket i det sydvestre hjørne er i øvrigt skjult 
bag moderne puds i forbindelse med indretning af 
toilet smst. 
140 Chr. Axel Jensen udtaler den som »en saa drastisk 
Fremstilling af det onde, at den i vore Dage ikke lader 
sig udstille!« (Jensen, »Bygningshistorie« 522). 
141 Jfr. notat ved Ulrich Schnell (NM's bevaringsaf-
deling). 
142 En beslægtet fremstilling fra Kølns rådhus har 
dannet konsol for en stående helgenfigur, jfr. Katrin 
Kröll i Katrin Kröll og Hugo Steger (udg.), Mein 
ganzer Körper ist Gesicht. Groteske Darstellungen in der 
europäischen Kunst und Literatur des Mittelalters, Frei-
burg im Breisgau 1994, 244, fig. 97. 
143 Den utrykte beskrivelse lyder således: »Endelig 
findes endnu i denne Gang (d.e. den østre) den Syn-
derlighed at et Hoved, som skal forestille Klosterets 
Patron, Johannes den Døberens, efter hvem Kirken 
er opkaldt, findes anbragt i Krogen, hvor Kirkens 
Hvælving i sydøst tager sin Begyndelse; derimod 
hans Arme under Hvælvingens Begyndelse i Øster, 
og saae fremdeles med Døberens øvrige Lemmer«, 
jfr. NM. L. S. Vedel Simonsen, Samlinger til Odense 
Bys og Kirkers Historie, 1832. Dette bekræftes yderli-
gere af J. Lauritsen i hans redegørelse fra hovedre-
staureringen 1877-80 (note 123), hvor det hedder: »I 
den søndre Korsfløj sees et Hoved, som skal forestille 
Klosterets Patrons, Døberen Johannes's, under en 
hvælving i samme Fløj finde vi ikke blot et andet 
Hoved, men ogsaa et Par Ben, Alt udhugget enten i 
Sten eller Træ.« Endelig anes 'blotteren' på opstalten 
af korsarmens østvæg (jfr. fig. 42) og bekræfter, at 
konsollerne har været del af den oprindelige hvælv-
slagning. 
144 Velkendte eksempler på denne type er S. Peder i 
Næstved (DK Præstø 73f.), Haderslev domkirke og 
S. Nicolai i Åbenrå (DK SJyll 58f., 1675f.). Af disse 
er de to førstnævnte i øvrigt ombygninger af ældre 
granitkvaderkirker. Oftest er den enskibede korskir-
ke dog resultat af tilføjelser, således som det kendes 
fra et meget stort antal af vore kirker - middelal-
derlige som eftermiddelalderlige. I Odense planlagde 
man eksempelvis en sådan ombygning allerede ved 
midten af 1200'erne i Vor Frue kirke (s. 1046). 
145 Den tilsvarende søndre korsarm er revet helt ned 
ved opførelsen af det nuværende treskibede anlæg. 
146 Jfr. »Aussenkanzel«, i Otto Schmitt, udg.: Real-
lexikon zur deutschen Kunstgeschichte I, Stuttgart 1937, 
sp. 1293ff.; »predikestol«, KultHistLeks XIII, sp. 431. 
På Krafts kirkegård øst for apsiden ved Lunds dom-

Fig. 306. Opgang til udvendig prædikestol i søndre 
sideskibs vestre hjørnepille (s. 1278). Carl Neergaard 
fot. o. 1900. - Stair to the external pulpit in the south side 
aisle's west corner pillar. 

kirke skal stenhuggeren Adam van Düren i 1500'er-
nes begyndelse have udfærdiget en prædikestol, 
hvorfra afladskræmmeren Archimboldi iflg. traditio-
nen skal have uddelt syndernes forladelse, jfr. Otto 
Rüdbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 
1923, 235. Domkirken i Strängnäs vest for Stock-
holm, som tiltrak store menneskemængder i mar-
kedstiden, var udstyret med to »friluftsprædike-
stole«, dels en oprindelig indretning i det nordvestre 
hjørnetårn, dels et fritstående prædikestolstårn ud for 
nordportalen, som efterfølgende indarbejdedes i en 
række kapeller vest for portalen, jfr. SvK (vol. 100), 
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Fig. 307. Nordende af ankerbjælke langs korgavlen, 
jfr. fig. 66 (s. 1295). HJ fot. 1997. - North end of an-
chored beam along the chancel gable, cf. fig. 66. 

Södermanland, Strängnäs domkyrka 1,1, Stockholm 
1964, 46, 308f. 
147 DK Holbæk 1810. 

148 DK Tisted 88. 
149 De affasede hjørnesten skiller sig ud ved at være af 
en lysere, orangerød sten. 
150 Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk under-
søgelse af tømmer fra tagkonstruktion i kor, skib og tårn, 
Skt. Hans kirke, Odense ( N N U rapport nr. 5) 1998. 
151 Olesen 50f. 
152 RA. Privark. nr. 5428; Repert. 2421. 
153 ÆldDaArkReg V,1, 613 med note 4. 
154 ÆldDaArkReg V,1, 639 med note 1. 
155 ÆldDaArkReg V,1, 635 med note 2. 
156 Et af de få kendte eksempler på et udvendigt reli-
kviegemme er det fornemt skulpterede, såkaldte 
guldskab fra domkirken på Færøerne. Her er inder-
siden forsynet med en 'helgengrav', hvis reliekvier 
har været udtaget og undersøgt, jfr. Kirstin Eliasen i 
Bygningsarkæologiske Studier 1995, 20-21 og 29. 
157 Jfr. Hella Arndt og Renate Kroos, »Zur Ikono-
graphie der Johannesschüssel«, Aachener Kunstblätter, 
38, 1969, spec. s. 271ff. 
158 Hjertestemplede teglprodukter, såvel munkesten 
som vingetegl, kendes i stort antal fra ældre huse og 
menes fremstillet i Lübeck af Heiligengeisthospital, 
jfr. Chr. Petresch-Christensen, »Lidt om gamle Tegl-
stensmærker, navnlig de paa Skagen fundne«, Jyske 
Samlinger 5,IV (Festskrift tilegnet Carl Klitgaard), 
1938, 230-35; Niels-Holger Larsen, »Stemplede vin-

getagsten«, Bygningsarkæologiske Studier 1986, 101-
110. 
159 Jfr. Konrad Strauss, Die Kachelkunst des 15. und 16. 

Jahrhunderts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Skandinavien II, Basel 1972, 22 og Tavle 34 (2). 
160 Eksempelvis koret i Kerteminde, nordkapellet i 
Søndersø og tårnet i Hårslev, (Skovby hrd.), endvi-
dere koret i Gamtofte (Baag hrd.). 
161 Jfr. Ulla Haastrup, »Kristi himmelfartsspil i 
Visby«, Fornvännen 1973, 37-48; DK Århus 255, 1867 
og 1990. 
162 DK KbhAmt 1469f. 
163 Sådanne uregelmæssige hvælvformer ses navnlig i 
koromgange eller i andre tilfælde, hvor et hvælvfag 
er spændt ud mellem en enkelt arkade eller væg på 
den ene side og en ydervæg med flere vinduesåbnin-
ger på den anden. En nær parallel til hvælvslagningen 
i nordre korsarmskapel kendes fra de hvælv, man i 
1570'erne indbyggede i det søndre våbenhus ved 
Strängnäs domkirke. Våbenhusets to hvælvfag (sva-
rende til antallet af arkader mod søndre sideskib) re-
spekterer her ydermurens tre højtsiddende vinduer, 
som indsattes samtidig med de nye hvælv, jfr. SvK 
(vol. 100), Södermanland I,1, Stockholm 1964, 298 
samt plansche II. 
164 Forkærligheden for systemet skyldes vel navnlig 
den hermed forbundne mulighed for at indrette side-
altre i småkapeller mellem de invendige støttepiller. 
Denne mode bredte sig fra S.Jakob i Stettin (1300'er-
nes sidste fjerdedel) og præger et stort antal af 
1400'ernes kirker i Østersøens kystbyer, eksempelvis 
Rostock (S. Marie), Wismar (S. Jørgen og S. Nicolai) 
og Slesvig (domkirken), jfr. Hans Josef Böker, Die 
mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands, 
Darmstadt 1988; Dietrich Ellger (udg.), Die Kunst-
denkmäler des Landes Schleswig-Holstein 10: Stadt Schles-
wig 2, München 1966, 208. Eksempler på benyttelsen 
af indvendige støttepiller i den hjemlige arkitektur ses 
bl.a. i Gavnø slotskapel (DK Præstø 771) og Kirke-
Skensved (DK KbhAmt 1102), jfr. endvidere Kjeld de 
Fine Licht, »Øresundsmotiver«, NMArb 1975, 38f. 
165 En samtidig parallel er det prægtige kor, som tak-
ket være valfarten rejstes i Kliplev, muligvis o. 1470. 
Også her har man ladet et sakristi danne modvægt på 
nordsiden, mens den usædvanligt svære sydmur først 
senere udstyredes med støttepiller. Det skal i øvrigt 
bemærkes, at murværket synes lagt i bælter af røde 
og gule sten som i Odense, jfr. DK SJyll 1971f. 
166 Muligvis er klosterkirken i Pelplin i Polen, syd for 
Danzig (påbeg. 1275, men dateringen omdiskuteret; 
svinger mellem 1280 og 1380) det tidligste eksempel 
på denne struktur, jfr. Ernst Gall, Danzig und das Land 
an der Weichel, München 1953, 52f. Nærmere de dan-
ske eksempler i tid og sted er en række kirker i For-
pommern og Mecklenborg fra 1400'ernes første halv-
del, bl.a. Wolgast (S. Peter), Malchin (S. Johannes), 
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Dargun (klosterkirkens østparti), Anklam (S. Marie) 
og Greifswald (S. Nicolai), jfr. Lutz Wilde, Die Ent-
wicklung der Stützenformen in der mittelalterlichen Back-
steinarchitektur des Ostseeraumes (maskinskrevet diss.), 
Greifswald 1959, 139f., 188f.; endvidere Böker (note 
164) 241f. 
166a KirkehistSaml 4, IV, 1895-97, 42. 
167 KglBibl. Kall 377 I-II, 4. Copie af Beskrivelse over 
Kirkerne og Herregaardene i Fyen og Laaland af Sog-
nepræsterne til General Major og Hofbygmester de 
Thura, forfattet 1755 (Præsteindb.) 
168 RA. DaKanc. C 12 og C 13. Fynske og smålandske 
tegneiser. 
169 Jfr. Jørgen Ganshorn, Et bidrag til belysning af mu-
rerteknikken i 1500-tallet. (En studieopgave på afde-
lingen for nordisk arkitekturhistorie ved Kunstakade-
miets Arkitektskole), Kbh. 1979. 
170 I Malmø opførtes det såkaldte Niels Kuntzes hus i 
rent krydsskifte o. 1530, jfr. Sven Rosborn, »Me-
deltida stenhus i Malmö«, hikuin 13, Højbjerg 1987, 
293. 
171 Lorenzen 45 med note 1; F. A. J. Vermeulen, Hand-
buch tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bowkunst, 2, 
's-Gravenhage 1931, 51, 335 samt tavlebind 345, 407. 
172 Et tidligt og velbevaret eksempel er borgmester 
Jørgen Kocks gård i Malmø fra midten af 1520'erne, 
jfr. artikler af Rikard Holmberg og Sven Rosborn i 
Jørgen Kocks gård i Malmö, udg. af Malmö fornmin-
nesförening, Malmö 1980. 
173 Facaden, som er genfremdraget og restaureret for 
nylig, er muret i bælter af tegl (øjensynlig i kryds-
skifte) og kalksten. Naturstensmaterialet er desuden 
benytet til et meget omfattende program af billedreli-
effer. Facadens liséninddeling og de svikkelformede 
felter over karnapfremspringet, »lanternen«, røber re-
næssansens idealer, mens gavlene muligvis havde pi-
nakler, jfr. Johannes Habich, Schloss Gottorf - Spuren-
sicherung (Baudenmale in Gefahr, Heft 3, hg. von 
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein) 
Kiel [1980]; samme, »Ein Palastbau der Frührenais-
sance auf Schloss Gottorf in Schleswig«, Deutsche 
Kunst und Denkmalpflege 44, 1986, 2-12; Otto Norn, 
To grænseslotte. Frederik I's Gottorp og Christian IV's 
Koldinghus, Aaabenraa 1986, 20f.; Uwe Albrecht, Der 
Adelssitz im Mittelalter, München - Berlin 1995, 217f. 
174 Vilh. Lorenzen, De danske Helligaandsklostres Byg-
ningshistorie, Kbh. 1912, 36. 
175 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 78; samme, 
»Middelalderlige stenhuse i Odense«, hikuin 13, 1987, 
94f. 
176 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp. prot. 
177 Vilh. Petersen fremlagde i en skrivelse 1904 til pa-
stor Hansen sit forslag til et nyt sakristi i det gamle 
ligkapel og argumenterede samtidig for opførelsen af 
et fritstående ligkapel (LAFyn. Den kgl. Bygn.insp. 
ark.). 19. dec. 1905 fremlagdes tegningerne for me-

nighedrådet (LAFyn. Menighedsråds.ark. Synsprot.), 
og 6. marts 1906 meddelte byrådet, at indenrigsmin. 
havde godkendt lånet til de to arbejder (LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Indk. sager). 
178 ÆldDaArkReg V , l , 642. 
179 RA. DaKanc. C 13. Koncepter til fynske og små-
landske tegneiser nr. 79 (17. okt. 1668). 
180 Arbejdet skete i flere omgange: Først fik to dagle-
jere 4. juni betaling for at opgrave en del sten, og den 
21. i samme måned arbejdede de fem døgn på op-
gaven, hvorefter man den 26. kørte ni læs store sten 
til kirkegårdsmuren på den anden side (LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk). 
181 En sådan fremgangsmåde kendes fra andre eksem-
pler på inkorporering af sakristi i et nybygget kor, jfr. 
Rørby (DK Holbæk 1504f.). Noget tilsvarende ses 
også i forbindelse med midtskibets overmur ud for 
nordkapellets østre fag, jfr. fig. 57. 
182 Iflg. synsforretning 22. juli 1836 var der det fore-
gående år bag alteret indrettet et sakristi for præsten 
(LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager). Der har dog sna-
rest været tale om en fornyelse, bl.a. omfattende den 
dobbeltfløj ede dør, hvis stabler og hængsler leveredes 
af smeden iflg. regning af 2. okt. 1835 (LAFyn. Stifts-
øvr.ark. Rgsk.). 
183 Muligvis fandtes der en løngang mellem palatiet 
og rundkirken på borgen Søborg i Nordsjælland (DK 
Frborg †152f.), men det ældste bevarede eksempel på 
en sådan løngang er den såkaldte Absalonsbue (o. 
1200), som forbandt Roskildebispens palads med 
domkirkens koromgang (DK KbhAmt 1439f.). Et 
senmiddelalderligt eksempel er den †løngang, som 
Århusbispen Jens Iversen Lange (1449-82) eller en af 
hans efterfølgere lod opføre mellem bispegården og 
domkirkens nordre tværskib (DK Århus 104f.). 

Fig. 308. Toppen af søndre korsarms forhøjede øst-
vindue, set fra loftsrummet (s. 1306). HJ fot. 1997. -
Top of the heightened east window in the south transept 
seen from the loft. 
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Fig. 309. Udsnit af midtskibets søndre overmur, set 
fra loftet over søndre sideskibs 3. fag. Gesimsens sav-
skifter skæres af tagspor, hidrørende fra kapellernes 
lave tag, opsat 1748-50 (s. 1323). Savskifternes østre 
afslutning viser, at de har fulgt den vestre tagflade af 
et laveresiddende sadeltag, tilhørende sydkapellets 
vestre fag i dets oprindelige skikkelse (s. 1278). HJ 
fot. 1997. - Detail of the nave's south upper wall seen 

from the loft above the third bay of the south side aisle. The 
saw-tooth courses of the cornice are interrupted by roof 
traces from the chapels' low roofs put up in 1748-50. The 
east ends of the saw-tooth courses reveal that these courses 
followed the west roof surface of a lower pitched roof be-
longing to the west bay of the south chapel in its original 
form. 

184 Løngangen i Antvorskov, hvis alder er ukendt, 
hvilede på tre murede piller og omfattede således ikke 
en forbindelse i jordniveau (DK Sorø 609f.). 
183 Det må være samme opgave, hvortil der sigtes i 
brevet af denne dato: 'Det berettes, at det store sten-
hus ud til kirken på S. Hans Kloster er ganske brøst-
fældigt, så at det, hvis det ikke bliver taget ned, vil 
falde ned og gøre mere skade, som det af ham over-
leverede synsvidne viser. Han skal med det første lade 
det tage ned og genopbygge det', jfr. KancBrevb. 
186 Iflg. skrivelse fra Stiftsøvrigheden til Kultusmini-
steriet af 26. maj 1877, jfr. RA. Kirke- og Undervis-
ningsmin. 1. kt. C 413. 
187 Jfr. KancBrevb (brev af 25. marts 1617). 
188 Larsen, Rådsaristokrati II, 94ffi, 102. 
189 Jacob Berner, der i lensregnskaberne kaldes snart 
bygmester, snart murermester, havde i årene 1614-16 
mindre opgaver i København, bl.a. ved slottet, hvor 

statholderen indgik kontrakten om istandsættelsen af 
S. Hans. Han skal have have boet i Fredskov på Fyn, 
jfr. Weilbach, KunstLeks. 
190 Frantz Krag har hidtil kun været kendt fra de træ-
skårne, 1626 betalte, topstykker til enkedronning So-
fies anetavle i Nykøbing Falster. Anetavlen var i øv-
rigt udført af en anden Odensekunstner, maleren An-
tonius Clement, jfr. DK Maribo 230f.; Weilbach, 
Kunstleks. 
191 Et paralleleksempel på en træskåren supplering af 
en udvendig stenskulptur kendes fra Mariaskulpturen 
(o. 1400) over Gjorslevs trappetårn; her er hovedet 
sekundært fornyet i træ og fæstnet med et jernsøm, 
jfr. Keld Dueholm og Poul Grinder-Hansen, »Maria-
figuren på Gjorslevs tårn«, Bygningsarkæologiske Stu-
dier, 1998. 32. 
192 RA. DaKanc. B 160. Indlæg til registre og tegnei-
ser samt henlagte sager. 
193 RA. DaKanc. Fynske tegneiser. 
194 Knud Voss, Bygningsadministrationen i Danmark un-
der Enevælden, Kbh. 1966, 306f. 
195 Allerede 1717 var der opmuret to nye kamme på 
tårnet, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
196 RA. DaKanc. D 24. Fynske og smålandske tegnei-
ser. 
197 Dette fremgår bl.a. af restaureringsforslaget af 
19. febr. 1877 (note 204). 
198 Således fik graveren, Jørgen Laursen, 2. aug. 1749 
betaling for at fjerne skarn og snavs fra hvælvingerne 
over alteret og over nordkapellet. 30. sept. faldt be-
talingen for at føre 'den urenlighed brokker og grus 
af gevelftet over alteret' ud på kirkegården, jfr. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
199 Tømrermester Saabye, der 1794 havde lagt en 
gangbro over kirkens hvælvinger (LAFyn. Stifts-
øvr.ark. Rgsk.), beklagede sig i skrivelse af 12. sept. 
1802 til stiftamtmand Gersdorff over, at han imod 
aftale ikke havde fået betaling for disse tegninger, 
som mindst havde stået ham i 20 rdl. (LAFyn. Bi-
speark. Odense købst. breve). 29. dec. udbetalte kir-
ken ham 6 rdl. for tegningerne, som ikke synes be-
varet (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.). 
200 Dette år pålagde Stiftsøvrigheden Kirkeinspektio-
nen at indsende overslag over kirkens reparation (LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager). 
201 Johan Hancks forslag af 1.juli 1820, som han sti-
lede til pastor A. H. Steenbuch, er bevaret; men for-
ståelsen vanskeliggøres i høj grad af, at de tilhørende 
tegninger ikke forefindes (RA. DaKanc. H 18. Breve, 
1822 (983)). 
202 Disse oplysninger om hovedistandsættelsen 1823 
fremgår af Kirkeinspektionens svar af 15. nov. 1838 
på en forespørgsel fra Stiftsøvrigheden, jfr. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Journaler. 
203 I brev af 13. jan. 1876 overdrog Winstrup således 
Lendorf arbejdet med opmålingen, og i brev af 
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4. febr. s.å. meddelte Lendorf, at han i forening med 
murermester Andersen var i færd med at udarbejde 
overslag. 7. sept. fremsendte Lendorf restaurerings-
tegningerne til Winstrup, der i brev af 8. nov. med-
delte ham sine kommentarer, jfr. LAFyn. Den kgl. 
Bygn.insp. ark. 
204 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Forslaget findes end-
videre i afskrift i RA. Kirke- og Undervisningsmin. 
Journ.nr. C 413. 
205 31. juli meddelte Byrådet, at Ministeriet havde på-
lagt det at stille garanti for en del af lånet, jfr. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indk. sager. 
206 RA. Kirke- og Undervisningsmin. 1. kt. C 413. Det 
er i den forbindelse tankevækkende, at Lendorf i et 
brev til Winstrup, dateret 13.juli 1877, omtaler Sy-
nets besøg og fortæller, at man først var meget imod 
at nedbryde den angivne del af nordre sideskib, men 
at man ombestemte sig efter at have erfaret, at muren 
og de to hvælvinger måtte ombygges helt, såfremt de 
skulle bevares, jfr. LAFyn. Den kgl. Bygn.insp. ark. 
207 I en skrivelse til Ministeriet (RA. Kirke- og Under-
visningsmin. C 413), dateret 21. jan. 1878, redegør 
Winstrup og Lendorf for deres synspunkter: Byg-
ningstekniske problemer (nordmuren op til 40 cm 
ude af lod, mulige revner i hvælvene) ville sandsyn-
ligvis nødvendiggøre fornyelse af yderste hvælv-
række, og de tre nye taggavle kunne kun stå på den 
hældende mur, hvis man rykkede dem lidt tilbage, 
hvilket æstetisk set ville være mindre heldigt. Her 
overfor fremhævedes fordelene ved at reducere nord-
kapellet (bedre belysning af midtskibet, når vindu-
erne i en ny mur kom nærmere hertil). Hvad angik de 
antikvarisk interessante blændinger på nordmurens 
yderside, kunne man evt. overføre dem til den nye 
mur. Endelig indebar en fastholdelse af arkitekternes 
oprindelige forslag utvivlsomt en økonomisk bespa-
relse, alene ved reduktionen af den omhandlede byg-
ningsdels størrelse. 
208 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp.prot. og Uddrag af 
rgsk.; endvidere LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
209 Jfr. fortegnelse og kvittering ved J. J. A. Worsaae, 
dateret 12.juli 1881 (RA. Kirke- og Undervisningsmin. 
C 413). 
210 LAFyn. Den kgl. Bygn.insp. ark. 
211 2. okt. 1844 skrev købmand Ørnstrup til pastor 
Westengaard, at han havde bemærket, at korgulvet 
var i meget dårlig stand, hvorfor han anmodede om 
tilladelse til at udskifte itugåede fliser med sådanne, 
som han havde fremstillet på sin egen fabrik. Vedlagt 
fulgte to mønstertegninger, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Indk. sager. 15. okt. takkede man købmanden for 
hans tilbud, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Journaler. 
212 Således 1724, 1757 og 1761. 1775 kaldes de blot 
'udenlandske', jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
213 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 
214 Jfr. Fyens Stiftstidende, 24. jan. 1880. 

215 Jfr. notits i Fyens Stiftstidende, 3. maj 1879; Mag-
nus-Petersen, Kalkmalerier 60. Et lignende eksempel 
på en kalkmalet alterudsmykning fra o. 1510 kendes 
fra Helsingør, S. Marie kirke (DK Frborg 350). 

N O T E R TIL INVENTAR 

216 RA. Gejstlige ark. Odense Sct. Hans kloster. Regi-
ster paa huiss klæder och andre klenodier.... Teksten føl-
ger her i en normaliseret version, jfr. også Vedel Si-
monsen II,2, 85f.: 'Register på hvilke klæder og andre 
klenodier, som er i S. Hans kirke i Odense, som blev 
beskrevet i samme kirke 1554 torsdag efter Vor Frue 
Opstandelsesdag (16. aug.) i nærværelse af ærlig, vel-
byrdig mand, Jørgen Skinkel, kgl. lensmand sst., hr. 
Jacob, sognepræst, hr. Knud Rose og Niels Mule, 
kirkeværge ibid.: 

Først to forgyldte sølvkalke med diske. 
Ligeledes en sølvkalk med disk. 
Ligeledes en rød blomstret fløjlshagel med en smal 
bort. 
En gammel fløjls »fordeltt« (dvs. tvedelt, vel af to 
farver) hagel. 
En gammel blomstret rød fløjlshagel med et kors. 
En grøn blomstret fløjlshagel med et guldkors. 
En gammel brun fløjlshagel med en guldbort. 
En brun blomstret fløjlshagel. 
En gammel grøn fløjlshagel med kors. 
En gammel rød og grøn »wegett« (antagelig: væ-
vet) fløjlshagel. 
En gammel brun blomstret fløjlshagel. 
En sort fløjlshagel. 
En gammel sort damaskhagel. 
En blå blomstret fløjlshagel med et dobbeltkors. 
En blå blomstret fløjlshagel med guldborter. 
En blå blomstret fløjlshagel med guldkors. 
En gylden damaskhagel. 
En brun damaskhagel med et kors. 
En gammel rød kamelotte- (dvs. uldstof) hagel. 
En blå setteni- (dvs. satin, en slags silketøj) hagel 
med kors. 
En blå damaskhagel. 
En rød kamelottehagel med kors. 
Ligeledes 13 gamle hageler af »saiien« (dvs. uldstof) 
og andre slige ting. 
Ligeledes 6 gamle klæder til ligbåren. 
Ligeledes 28 messesærke. 
Ligeledes 22 hovedlin. 

Ligeledes korkåber: 
Ligeledes en blå fløjlskorkåbe. 
En blå fløjls(kåbe) med guldkrone. 
En sort blomstret fløjls(kåbe). 
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3 hvide af damask. 
2 røde af kamelotte. 
En brun af kamelotte. 
En grøn af damask. 
En rød fløjls(kåbe). 
3 blå af damask. 
En brun blomstret fløjls(kåbe). 
2 gyldne af damask. 
En grøn af damask. 
En brun af kamelotte. 
En sort gammel af saiien. 

En grøn blomstret »siiden« (dvs. silke) (-kåbe). 

Subtiler: 
2 røde af damask. 
2 hvide af damask. 
2 blå af damask. 
2 af grøn silke. 
6 lysestager. 
En stor sønderslået lysekærte. 
Et overdække over monstransen. 
2 faner 

Ligeledes kom der en messesærk til Højby (dvs. til 
klosterets annekskirke i Åsum hrd., tillagt kapella-
nen, jfr. Engelstoft, Sognehistorie 96f.). 
217 Jfr. en tilsvarende fortegnelse over klenodier, regi-
streret 1589 i johanniterklosteret i Antvorskov, DK 
Sorø 617f. 
218 Monumenta et Inscriptiones Ædis divi Johannis. Ma-
nuskript i Ribe Katedralskoles ark. C3,2. David Grøn-
lunds samling. 
219 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Kirkeinsp.ark. Hoved-
rgsk. 
220 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve; Kirke-
insp.ark. Hovedrgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
221 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk., jfr. regning af 30. 
sept. 1855 fra snedker J. Haugsted på et nyt, stort al-
terbord med fod og beklædning af siderne. 
222 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk., jfr. regning af 24. 
febr. 1880 fra snedker H. Rasmussen. 
223 Jfr. Arnold Hansen, »Om nogle Messehagler, som 
tilhører Sct. Nicolai Kirke i Kolding«, Vejle Amts 
Aarbog, 1946, 115-36, især 127-136. 
224 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1734 betaltes på ny, 
denne gang til Matthias guldsmed (Matthies Simon-
sen) for et tilsvarende antal messingkroge og tre ditto 
maller, anvendt til altertøjet, jfr. smst. 
225 Rikard Magnussen, Carl Bloch, Kbh. 1931, 160, 
203, 220. 
226 Jfr. Mabel Lundberg, Kristen Bildkonst under 1800-
talet och det tidiga 1900-tal, Lund 1984, 102f. Et vel-
kendt eksempel fra 1700'ernes begyndelse var dog 
Nicodemus Tessin den yngres alterbillede i Vor Frel-
sers kirke, København (DK KbhBy 2, 504-23). Blandt 

ældre udgaver, som kan have påvirket Bloch, er Ora-
zio Borgiannis (1578-1616) maleri i Braunschweig, 
Gemäldesammlung samt Rembrandts tegning heref-
ter (eller efter et tilsvarende forlæg), udført som ra-
dering 1657, jfr. K. G. Boon, Rembrandt de etser. Het 
volledige werk, Amsterdam 1963, no. 275. 
227 Kirken var i 1880'erne ramme om flere indremis-
sionske landsmøder. Blochs relationer til Indre Mis-
sion er tidligere beskrevet i N. Th. Mortensen, Reli-
giøs Malerkunst i Danmark I, Kbh. 1944, 102. I en upu-
bliceret specialeafhandling, Nina Damsgaard, Det 
danske altertavlemaleri i 1800-tallet og dets forhold til de 
samtidige religiøse strøminger, Århus Universitet 1979, 
gives et nuanceret billede af Carl Blochs relationer til 
Indre Mission. 
228 Lundberg (note 226) 103, nævner ganske vist, at 
»ett par lärjungeansikten skymtas på marken til höger 
bortom änglen«. Disse er dog ikke til at se, og hun 
kan have forvekslet fakkelskæret med disciplene. 
229 Fortegnelse over det kongelige Akademie for de skjønne 
Kunster offentlige udstillede Kunstværker, Kbh. 1879, nr. 
29. Fyens Stiftstidende, 24. jan. 1880, artikel, skrevet 
under pseudonymet »n«. 
230 Ny Carlsberg Glyptotek. Katalog over Malerier, Kbh. 
1927, nr. 780. Skitsen svarer ganske nøje til altertav-
len, bortset fra at en af forgrundens planter har hvide, 
alpeviollignende blomster. Skitsen nævnes allerede 
1883 i Carl Jacobsens eje, jfr. Carl Reitzel, Fortegnelse 
over danske Kunstneres Arbejder ..., Kbh. 1883, 50. 1907 
gav Carl Blochs arvinger tilladelse til dennes kopi-
ering til en altertavle i Nim k. (Nim hrd., Århus 
amt), jfr. brev af 5. sept. 1907 i Glyptotekets ark. 
Bloch udførte 1880 både en radering efter S. Hans-
versionen, jfr. I. R. Thiele, Carl Blochs 78 Raderinger, 
Kbh. 1890, nr. 5, og en kultegning, udstillet på Carl 
Bloch-udstillingen i Kunstforeningen 1921, jfr. Arbej-
der af Maleren Carl Bloch, Kbh. 1921, nr. 136. 

Fig. 310. Mesterstempel for Jacob Olufsen Lund (s. 
1358). Detalje af alterkalk nr. 1. Henrik Wichmann 
fot. 1997. - Maker's mark of Jacob Olufsen Lund. Detail 
of chalice no. 1. 
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Fig. 311. Mesterstempel for Thomas Andreas We-
strup (s. 1359). Detalje af alterkalk nr. 2. Henrik 
Wichmann fot. 1997. - Maker's mark of Thomas An-
dreas Westrup. Detail of chalice no. 2. 

231 Stiftsprovst Jørgen Karstens havde tegnet sig for 6 
rdl., men formåede ikke at betale dem, jfr. G. L. 
Wad, »Bidrag til Skildring af Thomas Kingo og hans 
Omgivelser«, Fy Fort IV, 102. 
232 Jfr. DK Ribe 894, 1113, 1116, 1145, 2043, 2122-23. 
233 Syn, foretaget 15. nov. 1717 af J. Petersen, maleren 
Thomas Jacobsen (Westenholtz) og snedker Søren 
Jensen, jfr. LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve. 
234 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Om Ge-
treuerfamilien, jfr. Gregers Hvidjær Hansen, »Fami-
lien Getreuer«, PersHistT, 1983, 168ff. 
235 Om indsamlingen, der foranstaltedes ved en 10-
øres subskription blandt medlemmerne af sognets 
menighed, jfr. Fyens Stiftstidende, 1. aug. 1878 og 
1. aug. 1879; Ved embedet, Liber Daticus, 1878. 
236 Arkitekterne kaldte fjernelsen for en »Lemlæstelse 
af den for sin Tid smukke Alterramme«. Desuden 
fremhævede de, at Synet havde henstillet, at dekora-
tionerne ikke blev fjernet, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.; Indk. sager. Arkitekternes bekymring viste 
sig velbegrundet, idet man ved istandsættelsen af al-
tertavlen 1961 konstaterede, at indsætningen af 
Blochs maleri ikke alene havde ødelagt den oprinde-
lige predella, men også svækket postamentfremsprin-
genes bæreevne, ligesom en på bagsiden løbende 
tværdrager havde fået afskåret midtstykket, hvorved 
sidestykkernes stabilitet blev svækket. Sagen om 
rammen afstedkom en bitter strid mellem arkitek-
terne og Theodor Steenbuch, for hvem Carl Blochs 
maleri var en hjertesag, jfr. LAFyn. Den kgl. bygn. 
insp.ark. Pk. 50. Bilag vedr. kirker i Fyen. Ved restau-
reringens afslutning kritiserede »n« i Fyens Stiftsti-
dende (note 229), at man havde bibeholdt den gamle 
rokokoindramning, som man ikke fandt passende til 
Blochs maleri, et synspunkt, Steenbuch måske var 
ophavsmand til. 

237 RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 
1. dpt. Journalsager, 1877 (nr. CC 413); N M . Kor-
resp.ark. 
238 En opbygning svarende til dette skema er velkendt 
blandt senmiddelalderens nordtyske og hjemlige al-
tertavler, bl.a. inden for Imperialissimamesterens 
værk (jfr. DK SJyll 1100f., 2832f f ; Ribe 984ff.). Om 
skemaet for apostel- eller figurrækketavlerne fra slut-
ningen af 1300'erne, jfr. generelt Beckett, DaKunst II, 
137ff.; DK SJyll 2808ff. 
239 Om temaet, jfr. H. Schauerte og T. Gebhard, 
»Corona«, Marienlexikon II, udg. Remigius Bäumer 
og Leo Scheffczyk, St. Ottilien 1989, 96-97. 
240 En billedlig tolkning fra o. 1500 af motivet, be-
tegnet »Corona beatissima Virginis Marie«, fandtes i 
den franciskanske Bernhardinerkirke i Breslau (i dag i 
Warszawa, Muzeum Narodowe). Denne viser frem-
stillingen af den apokalyptiske jomfru i centrum, 
men kombinerer dette med en vidtløftig udformning 
af kronen med 49 medaljoner, ordnet i syv rækker, 
hentydende til Marias syv glæder og smerter, de syv 
himmelkor, de syv laster og dyder, Helligåndens syv 
gaver og de syv menneskegrupper, der særlig stod 
under Marias varetægt, alt antagelig afledt af en kon-
kret litterær kilde, Wladyslaw Gielniows Corona Be-
atae Virginis, jfr. herom Katarzyna Zalewska, » 'Co-
rona beatissime Virginis Marie'. Das mittelalterliche 
gemalte Marientraktat aus der Bernhardinerkirche in 
Breslau«, Zeitschrift für Kunstgeschichte 55, 1992, 
57-65. De nærmeste billedlige paralleller til temaet er 
rosenkransfremstillinger, udviklet som illustrationer 
af rosenkransandagtens bønner, jfr. Gertrud Schiller, 
Ikonographie der christlichen Kunst IV,2, Gütersloh 
1980, 199-204; D. Gerstl, »Rosenkranzbilder«, Ma-
rienlexikon (note 239) V, 559-64. 
241 Om dette motiv, jfr. Schiller (note 240) 162ff.; 
R. Wedl-Bruognolo, »Wurzel Jesse«, Marienlexikon 
(note 239) VI, 768-69. 

Fig. 312. Mesterstempel for Matthies Simonsen, 
Odense (s. 1359). Detalje af oblatæske nr. 3. Henrik 
Wichmann fot. 1997. - Maker's mark of Matthies Si-
monsen. Detail of wafer box no. 3. 
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Fig. 313. Mestermærke for Jens Høyer Harksen, 
Odense (s. 1360). Detalje af alterkande nr. 1, 1831. 
Henrik Wichmann fot. 1997. - Maker's mark of Jens 
Høyer Harksen, Odense. Detail of wine jug no. 1, 1831. 

242 Nogen organiseret rosenkransandagt vides ikke at 
være knyttet til højalteret i denne kirke, svarende 
f.eks. til praksis for det særlige rosenkransbroderskab 
ved †S. Albani kirke, jfr. bl.a. Peter Pentz, »Odense-
tavlen og rosenkransmotivet. De teologiske forud-
sætninger for hovedfeltets fremstilling på altertavlen i 
St. Knuds kirke i Odense«, hikuin 14, Højbjerg 1988, 
168. Betegnelsen »Corona« for den særlige andagts-
form var i senmiddelalderen især anvendt inden for 
franciskaner- og birgittinerordenen, jfr. Zalewska 
(note 240) 60, note 6. Hvorvidt johanniterne prakti-
serede en særlig version af den rosenkranslignende 
andagt, vides for nærværende ikke. 
243 I en Odensebeskrivelse, der må være forfattet før 
opsætningen af den nye altertavle (o. 1717), fremhæ-
vede Jacob Bircherod, at man i alteret 'besynderlig 
oberserverer' S. Mikaels billede, hvoraf 'kunde vel 
sluttes', at kirken tidligere havde været kaldt S. Mika-
els kirke. Yderligere bekræftelse heraf var, som frem-
hævet, S. Mikaels figur i klosterets segl, jfr. Topo-
graphia Othiniensis, KglBibl. NyKglSml 184, 80. (Se i 
øvrigt klokke nr. 2). 
244 RA. DaKanc. C 12-13. Fynske og smålandske teg-
neiser og indlæg til samme; LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Hovedrgsk.. 
245 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Stiftsøvr. 
ark. Rgsk. Stykkerne fandtes henlagt sammen med to 
kasserede dele fra prædikestolen på kapellanens be-
gravelse (dvs. i søndre korsarm, jfr. s. 1495). 
246 Dronning Christine 146f. 
247 Eksemplet fra Ørslev (i dag i N M , inv.nr. 
M C L X V ) var smykket med tre benknogler, som man 
iflg. ældre beretninger fik lov at kysse, når der blev 
lagt penge på træfadet. Om tilsvarende fremstillin-
ger, jfr. Hella Arndt og Renate Kroos, »Zur Ikono-
graphie der Johannesschüsses«, Aachener Kunstblätter 

38, Aachen 1969, 243-328, spec. om det danske ek-
sempel 285f. 
248 HofmFund V, 190; DaAtlas VI, 597. 
249 Om kalken, jfr. Fynsk kirkesølv 10, 35, 148. 
250 Om overdragelsen af altersættet, jfr. Berlingske Ti-
dende 22. febr. 1880. 
251 Fynsk kirkesølv 148. En tilsvarende oblatæske af 
samme mester er i Lunde k. (Lunde hrd.). 
252 Jfr. Finn Grandt-Nielsen, »Poul Jensen Theil-
gaard«, FyMi 1987, 121, 132. 
253 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Stiftøvr.ark. 
Rgsk. At dømme herefter kan giveren næppe være 
identisk med sidstnævnte. 
254 Fynsk kirkesølv 117. 
255 LAFyn. Topografica, 87. G. L. Badens Samlinger til 
Odense Bys Historie. 
256 1820 konstaterede man, at stagerne var af 'prøve-
sølv', dvs. underlødigt sølv, jfr. LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Hovedrgsk. 
257 Fynsk kirkesølv 144 (her benævnt Heymann). Erich 
Schliemann, Die Goldschmiede Hamburgs I—II, Ham-
burg 1985, nr. 324 (Heumann). 
258 Schliemann (note 257) fig. 449-50, 775, 779. 
259 Ved embedet. Synsprot. 
260 Som anført af Olesen 61ff. var de ældste bevarede 
regnskaber fra Odensegård len (1576-1641) ind-
bundne i beskrevne pergamentfragmenter fra 
1400'erne, hidrørende - som foreløbigt bestemt af 
Anne Riising - fra diverse liturgiske bøger, her-
iblandt dele af et graduale med en speciel tekst til en 
S. Annamesse, der ikke stammede fra Graduale Ro-
manum. Sidstnævnte kunne muligvis have forbin-
delse til kirkens S. Anne alter og sognets S. Anne 
gilde (s. 1224). Ligeledes er det en fristende - omend 
som fremhævet endnu ubevist - hypotese, som fore-
slået af Olesen, 61, at henføre fragmenterne til klo-

Fig. 314. Københavnsmærke samt guardeinmærke 
for Simon Groth (s. 1360). Detalje af sygesæt nr. 2, 
1904. Henrik Wichmann fot. 1997. - Silver mark of 
Copenhagen and assay mark of Simon Groth. Detail of 
communion set for the Sick, no. 2, 1904. 
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Fig. 315a-b. Mestermærke for Poul Jensen Theilgaard, guardeinmærke for Bonne Rasmussen Bonnesen, Oden-
selilje og årstal samt månedsmærke krebsen (s. 1360). Detalje af sygesæt nr. 1, 1807. Henrik Wichmann fot. 1997. 
- Maker's mark of Poul Jensen Theilgaard, assay mark of Bonne Rasmussen Bonnesen, city mark of Odense with date and 
sign of the zodiac (Cancer). Detail of communion set for the Sick, no. 1, 1807. 

sterets og kirkens middelalderlige bogbestand, der ef-
ter reformationen kunne have fået en mere prosaisk, 
praktisk anvendelse. 
261 Hansen (note 223). 
262 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Frem til 1879 omtaler 
inventarierne kun to messehagler, en rød hagel med 
krucifiks (dvs. ovennævnte, undertiden præciseret 
som Frederik IV's messehagel) og en hagel af fløjl 
(†messehagel nr. 36). 
263 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Menighedsrådsark. 
Synsprot. 
264 Om anskaffelsen, jfr. Menighedsblad for Sct. Hans 
Sogn 7-8, 1975. 
265 Menighedsblad for Sct. Hans Sogn 7, 1975. 
266 Jfr. inventarfortegnelse fra kapellet på Nykøbing 
Slot fra 1526, hvor hovedlin opregnes sammen med 
messehagler og -skjorter, DaMag IV,2, 1864, 7. 
267 Knoppernes materiale fremgår af rgsk. 1757, jfr. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
268 LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve; HofmFund 
V, 192f. 
269 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Regning af 
3. maj 1698 for indkøb af træ, beregnet til et nyt knæ-
fald om alteret og arbejdsløn til Hans Nielsen tøm-
mermand. 
270 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 
271 Jacob Madsen 27; L .Koch, »Gudstjenesten i den 
danske Kirke efter Reformationen«, KirkehistSaml 
V,1, 1901-03, 32. 
272 Den ganske enkle font er ikke af Mackeprang, Dø-
befonte knyttet til nogen af de s. 107-44 anførte fynske 
fontetyper. 
273 Jacob Madsen 27. Ved samme lejlighed rykkedes 
også †Gråbrødre kirkes font tilbage til vestenden. 
Om den konservative lensmands øvrige initiativer i 
modstrid med den nye lutherske praksis, jfr. smst. og 
Koch (note 271) 35. 

274 Fussing (note 56) 392. 1695 stod den antagelig sta-
dig her at dømme efter omtalen af nogle mandsstole, 
der var placeret mellem kirkens venstre side og fon-
ten, jfr. RA. DaKanc. C 12-13. Fynske og smålandske 
tegneiser med indlæg. 
275 1933 foresloges den flyttet 1 m frem, hvilket gen-
nemførtes året efter, jfr. Ved embedet. Synsprot. 
276 Fadet er registreret 1920 i indb. af Victor Herman-
sen, N M . Top.ark., her dog betegnet som værende af 
plet[!]. 
277 Kirkens inventarier anfører alene de to kvinder 
som givere, mens Præsteindb. 1755 (note 167) også 
nævner Henning Valkendorfs navn og den omstæn-
dighed, at fadet var smykket med to våbenskjolde. 
Af giverinderne var Karen Brahe dog allerede 1631 
afgået ved døden, jfr. også s. 831ff. 
278 Jfr. også Bernt Notkes triumfkrucifiks fra 1477 i 
Lübeck domkirke, se Triumphkreuz im Dom zu Lü-

Fig. 316. Mærke (mesterstempel?) på dåbsfad, før 
1920 (s. 1366). Henrik Wichmann fot. 1997. - Mark 
(maker's mark?), detail of baptismal dish, before 1920. 
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Fig. 317. Dåbskande, 1838, fra Bing og Grøndal (s. 
1367)). Henrik Wichmann fot. 1997. - Baptismal ewer, 
1838 from Bing and Grøndal. 

beck, ein Meisterwerk Bernt Notkes, udg. af Karlheinz 
Stoll, Ewald M. Vetter og Eike Oellermann, Wies-
baden 1979, 23-50. 
279 Jfr. Schiller (note 240) II, 1968, 145-48. Endvidere 
om livstræet som motiv på Claus Bergs højaltertavle 
i S. Knud, navnlig s. 536 og note 556. 
280 Jfr. kirkeværge Rasmus Mortensens redegørelse 
1802 i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. 
281 Brev af 20. nov. 1879 fra Winstrup og Lendorf i 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp.prot. 
282 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; i Kristusfigurens ud-
hulede ryg blev indlagt en seddel med datoen 27. jan. 
1880 og navnene på de implicerede håndværkere, ma-
leren August Behrends, malersvend Carl W. Jørgen-
sen samt lærlingene Anders Simonsen og Chr. 
Brandt. Endvidere læstes: »Kirken er malet af Be-
rends og W.Petersen«, jfr. indb. ved Bent Jacobsen 
1989 i N M . Top.ark. 
283 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. sager. 
284 N M . Korresp.ark. 
285 Enkelte detaljer, f.eks. i Kongernes tilbedelse og 
Jesu dåb, kunne, ligesom måden hvorpå træerne er 
skildret, indicere, at værkstedet har kendt Merians 

bibel fra 1625, omend denne ikke er direkte kopieret 
her, jfr. dog ndf. 
286 Christie, Ikonografi II, 24, fig. 45. 
287 En sammenligning med Hans Nielsen Bangs præ-
dikestolsopgang i Middelfart tyder på, at figurerne 
måske oprindelig har stået på postamenter, dekoreret 
f.eks. med englehoveder og ornamenter, og antagelig 
har været indrammet af fyldinger; gelænderet har 
muligvis har været dekoreret på samme måde. 
288 Om »Middelfartskolen« se Mogens Bencard, 
»Hans Nielsen Bang. Billedhugger i Middelfart« i 
FyMi 1962, 230-56; samme, »Hans Nielsen Bang og 
Jørgen Rasmussen«, 1968, 230-33 samt Svend Arn-
vig, »Billedskæreren Hans Nielsen (Bang) og nogle 
samtidige billedskærere«, FyMi 1968, 216-29. Jfr. 
også Mogens Lebech, Taulov, det dejligste sogn i Dan-
mark, 1970, 255-59. 
289 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; 
Den kgl. bygn.insp. ark. Pk. 50. Bilag vedr. kirker i 
Fyen. 
290 RA. DaKanc. B 160. Indlæg til registre og tegnei-
ser samt henlagte sager, 21. sept. 1645. 
291 Regning af 17. sept. 1879 efter licitation af 1. febr. 
s.å., jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
292 Den oprindelige leverance lød på 34 stolestader, 
dvs. 2x17. 
293 Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, udg. 
Anne Riising og Mogens Seidelin, Odense 1991, 125, 
126, 147, 175. Striden stod mellem de gejstlige (bl.a. 
sognepræsten Jørgen Wichmann Hasebart) på den ene 
side, medlemmer af Magistraten og professorer ved 
Gymnasiet på den anden side. 
294 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Bispeark. S. 
Hans kirkes breve; Engelstoft, Sognehistorie 117f. 
295 Overslag af 8. sept. 1823 fra maler N. Jacobsen, en 
korrigeret version af overslag af 11. april s.å., j fr. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. 
296 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve. Over-
slag af 1. dec. 1794. 
297 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager, overslag af 27. 
jan. 1803. 
298 Hans Mikkelsens dagbøger (note 293) 116. 
299 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager, overslag af 
25. marts 1802. 
300 1729 nedtoges sognepræstens (Hans Wöldike) stol, 
da oberst Pohls hustru blev indsat i begravelsen bag 
alteret (jfr. †begravelse nr. 1, i korets 1.-3. fag); 1730 
nedsattes to kolber med væske, tappet fra Frederik 
IV's lig 'imellem sognepræstens skriftestol og udgan-
gen til den begravelse, som er bag alteret' (dvs. den 
førnævnte begravelse, jfr. s. 1492); 1738 omtales ka-
pellanens stol i koret under Gieddes begravelse (s. 
1485). LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
301 26. okt. 1796 blev Elisabeth Sophia von Pentz 
begr. i koret ved hørerens stol (jfr. ndf. s. 1494). 
302 Engelstoft, Sognehistorie 154f. 
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303 Kirken har måske, som det var tilfældet med andre 
større købstadskirker, navnlig i 1700'erne, været for-
synet med et virvar af uregelmæssigt anbragte stole, 
både på gulvet eller hævet herover, de sidstnævnte 
kun tilgængelige via trapper eller gangbroer, jfr. 
f.eks. S. Olai og S. Marie kirker i Helsingør (DK 
Frborg 188ff., 412ff.). 
304 Heraf var fire dog ledige. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Hovedrgsk. 
305 Jfr. note 201. Hancks forslag omtaler en række 
stole, der ikke umiddelbart lader sig identificere: de 
lukkede stole med indgang fra våbenhuset (dvs. i 
midtskibets vestende), der på en ældre tegning be-
nævnedes 'VI og VIII', 'den grå stol i krogen', der 
skulle flyttes frem og som modstykke 'no. 7, der nu 
står i det modsatte hjørne, lige bag for prædikesto-
len'. Endvidere de to lukkede stole, 'på den gamle 
tegning nr. I og XIII ' , der var placeret oven på 'tre af 
de bedste stole på gulvet', dvs. vel på et hævet pulpi-
tur. Endelig omtales to trapper til de øverste stole, 
således at man fra dette 'repos kan træde ind i pulpi-
turerne no. 4 og 7', dvs. muligvis en hentydning til 
eksisterende eller projekterede hævede stole. 
306 Dette er alene vist i en ældre Bircherodudgave. 
KglBibl. NyKglSaml 4646, 4°. 
307 Omend det næppe kan være andet end gisninger, 
kunne det lodret delte våben med Billeskjoldet i he-
raldisk venstre side muligvis referere til Fyns biskop, 
Knud Henriksen Gyldenstjerne, søn af Henrik Knud-
sen Gyldenstjerne og Karen Bille og i øvrigt gift med 
Jytte Podebusk, datter af Predbjørn Podebusk og 
Anna Gyldenstjerne (jfr. s. 1442). Det skrådelte våben 
kunne måske henvise til rigsmarsk Erik Eriksen Ban-
ner, 2° g.m. Margrethe Gyldenstjerne, datter af Hen-
rik Knudsen Gyldenstjerne (jfr. s. 1447). 
308 Det kan ikke dokumenteres, men heller ikke ude-
lukkes, at stolen er blevet flyttet fra sydsiden til kir-
kens nordside. Det på fig. 36 angivne femkantede 
fundament ud for det vestligste vindue i nordre side-
skib kan måske tolkes som et muret postament, enten 
til en lukket stol, en skriftestol eller til døbefonten, 
jfr. s. 1380, 1366. 
309 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Jens Petersens 
navn ses i øvrigt ikke i forbindelse med S. Hans 
kirke. Her kan også være tale om Jacob Møllers stol 
(se ovf. nr. 2), idet han 1699 var byfoged. Engelstoft, 
Byhistorie, 545. 
310 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 
311 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. nævner såle-
des: 1759 farver Kiølsner; 1768 madam Hansen; 1771 
tolder Jessen; 1772f. hr. Kiølsner; 1779 kontrollør 
Christian Friederich Hermann; 1780 major Hieroni-
mus de Cabuse; 1788 regimentsfeltskærer Jørgensen. 
312 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Kirkeinsp.ark. 
Stolestadeprot. 
313 Jfr. istandsættelse 24. okt. 1750 af 'pillerne i det 

Fig. 318a-b. Detaljer fra prædikestolsdør. Henrik 
Wichmann fot. 1997. a. Justitia (s. 1374). b. Maskeho-
ved (s. 1374). - Details of pulpit door. a. Justitia. b. 
Mask. 

vindue over sacrastiet[!] og over Hr. krigsråd Hedde-
gaards stol'. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
314 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Muligvis dre-
jede det sig om en embedsbolig (begge var birke-
dommere). 
315 Frk. Holst sad 1742 og 1748-51 i midtskibets kvin-
destol nr. 7, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 
316 Maren Hansdatter Rasch, jfr. †gravsten nr. 30 og 
†begravelse nr. 3, i nordre korsarm. 
317 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager; Stolestadeprot. 
318 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager; Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
319 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager, ansøgning af 
13. febr. 1790. Heri omtales stolens placering i nordre 
kapel med adgangsvej direkte fra kirkegården. 
320 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Kirkeinsp.ark. Stole-
stadeprot. 
321 Stolestadeprotokollen omtaler 1795 stolene som 
værende i nordre kapel, men dette må bero på en 

1523 
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Fig. 319. (†)Skriftestol, antagelig fra 1906 (s. 1380). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - (†)Confessional, prob-
ably from 1906. 

skrivefejl. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 
322 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Bispeark. 
Odense købstads breve. 
323 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Kisten fik låsen 
fornyet 1726. 
324 Tandsnitsgesimsen er nært beslægtet med den på 
skab nr. 1 i Vor Frue kirke (s. 1116), udført af samme 
arkitekt. 
323 I inventarierne benævnt pengetavler, omend for-
synet med stofposer, jfr. også s. 598. 
326 1860 omtales skafterne som nye, jfr. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. 
327 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Ved overdra-
gelsen modtog Stiftsmuseet fem klingpunge. 
328 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. LAFyn. Stifts-
øvr.ark. Rgsk. Samme år omtales pludselig fem pen-
getavler, hvilket måske skyldes, at man nu talte Ho-
spitalets med, jfr. †klingpung nr. 8. 
329 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
1718 anføres det, at uret repræsenterede et udlæg på 
16 rdl. i en gældspost fra samme. 
330 Solgt til birkedommer Dyhr for 4 rdl., jfr. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 

331 Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning af 11. dec. 
1879 fra R. Hansen på tre dobbelte egetræsdøre, fire 
tilsvarende fyrretræsdøre, en enkelt spidsbuet dør af 
eg, fire tilsvarende af fyr, en fladbuet samt tre til-
svarende med fyldinger; regning af 5. febr. 1880 fra 
F. Knudsen på låsetøj; regning af 24. febr. 1880 fra 
Peter Grønning på 11 par udvendige dørgreb og 11 
messingkugler; regning fra februar 1880 fra malerme-
ster Gitz. 
332 RA. DaKanc. B 160. Fynske og smålandske tegnei-
ser med indlæg og henlagte sager (21. sept. 1635). 
333 RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 
1. dpt. Journalsager, 1877 (nr. CC 413). 
334 Jfr. Topographia Othiniensis (note 243). 
335 Ubevislig - omend fristende ud fra et princip om 
symmetri - er således en teori om, at pulpituret i sin 
ældste skikkelse kun omfattede 12 felter (mod de nu-
værende 14), idet balustradens vestside var skudt ca. 
60 cm frem mod øst. Rækkefølgen af felter skulle 
således på den nord- og sydvendte facade være (reg-
net fra øst til vest): ét panel af ca. 70 cm's bredde 
(heraf er i dag kun bevaret det ene i nordre brystnings 
vestligte hjørne), ét panel af ca. 79 cm's bredde og ét 
af ca. 53 cm's bredde (i dag er begge placeret på søn-
dre brystning). Ved indbygning 1728 af †kongestol 
nr. 4 fjernedes nordre brystnings østligte panel på 70 
cm's bredde. Ved opførelsen af †orgel nr. 3 1842 over-
flyttedes nordsidens panelfelter på 53 og 79 cm's 
bredde til sydsiden, der således fik sin nuværende ud-
formning, mens panelfeltet på 70 cm's bredde (siden 
1728 på sydsidens østhjørne) fik sin nuværende plads i 
nordsidens vesthjørne. 
336 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp.prot.; RA. Ministe-
riet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. dpt. Journal-
sager, 1877 (nr. CC 413). 
337 Endnu 18. febr. 1880 forelå en resolution, der til-
lod kongestolens indretning, men til gengæld kræ-
vede sydsiden fjernet, jfr. RA. Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet, 1. dpt. Brevbog, 1880, nr. 397, 
jfr. også Bjørn Kornerup, »Bispebreve til Kultusmi-
nister J. C. H. Fischer«. KirkehistSaml VI,3 1939-41, 
88 og note 2. 
338 RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 
1. dpt. Journalsager (nr. CC 413); LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Hovedrgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
339 Disse fag henstår på pulpituret. 
340 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp.prot.; Kirkeinsp. 
ark. Indk. sager; Den kgl. bygn.insp. ark. Pk. 50. Bilag 
vedr. kirker i Fyen. 
341 RA. Partikulærkammerark. 87. Bilag til byg-
ningsrgsk. 1728, nr. 338 med overslag af 31. maj 
1727, syn af 7. april 1728 og afregning med de in-
volverede håndværkere, kvitteret 10. april 1728; jfr. 
også LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
342 Milans tegning (fig. 173) viser to par parallelle lin-
jer på højre side af stolen, formentlig dog kun hjælpe-
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linjer, der ikke sekundært er fjernet (sml. tilsvarende, 
antydet med en svagere streg til venstre) og ikke et 
indicium for, at stolen har været projekteret videre-
ført mod øst. Der er heller intet i håndværkeroverslag 
og regninger (note 341), der underbygger en sådan 
antagelse. 

343 Jfr. overslag af 31. maj 1727 (note 341). Heri an-
føres de syv »Dermus« eller billeder, hvoraf tre har 
flankeret sydsidens dobbeltvinduer, mens to har ind-
rammet vinduet mod øst og to andre dørfaget mod 
vest. At der ikke har været vinduer i vestsiden, frem-
går af glarmesteroverslaget på tre runde vinduer af 
fransk glas med 24 ruder i hver og de tre underste 
med 30 ruder i hver, jfr. også fig. 173. 
344 Jfr. overslag af 31. maj 1727 (note 341). 
345 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Snedker Ma-
thias Hansen indgav også en tegning til kongestolen 
med den begrundelse, at stolen skulle være 'mere zi-
ret'. 
346 Jfr. kirkeværge Rasmus Mortensens begrundelse 
for stolens fornyelse, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sa-
ger. 
347 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager, breve af 17. og 
24. maj 1841 fra P. U. F. Demant til Kirkeinspektio-
nen. 
348 Dronning Christine 187. Orglet var muligvis pla-
ceret i eller i nærheden af koret, evt. på llektoriet (s. 
1371). 
349 Jfr. Hans Mikkelsens dagbøger (note 293), 123. Hans 
Mikkelsen gav 4. juni 1635, efter anmodning fra 
slotsfogeden, 10 rdl. til fuldendelse af orglet. Orgel-
anskaffelsen må være sket i forbindelse med de om-
fattende reparationsarbejder, der foregik i kirken 
1635-37. 
350 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Denne repara-
tion var næppe den første, der blev foretaget, efter-
som orglets tilstand allerede i 1695 var kritisabel. RA. 
DaKanc. C 12-13. Fynske og smålandske tegneiser og 
indlæg til samme. 
351 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. 1762 udførte 
Mester Schilling blytækker en ny støvle til tonen C i 
Trompet 8 Fod, satte pedalet i stand og leverede mes-
singtråd til en ny »fod« (taste?) på pedalklaveret, jfr. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. Worm førte dog stadig tilsyn med 
orglet i de følgende år, jfr. Kirkeinsp.ark. Indk. sager 
samt Hovedrgsk. 
352 Annonce i Aarhus Stiftstidende 26. juni 1841. Poul 
Ruggaard Porse takkes for denne henvisning. 

353 1707 leveredes et par nye hængsler til »Decelet« 
(fløjdørene) til orgelværket. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
354 Demant havde 1. aug. 1838 afgivet to forskellige 
overslag til et nyt orgel med 12 stemmer; det første 
omhandlede et fuldstændig nyt instrument, mens det 
andet forudsatte genanvendelse af dele fra det gamle. 
Fra kirkens side mente man dog, at 12 stemmer var 

for lidt, og 30. jan. 1841 indvilligede Demant i at 
levere et instrument med 16 stemmer til den første 
(og dyreste) af overslagspriserne fra 1838 mod til gen-
gæld at modtage visse materialer fra kirken. Der sy-
nes ikke at have foreligget nogen klar tilladelse til, at 
orgelbyggeren måtte anvende dele fra det gamle or-
gel, men det fremgår af senere vidnesbyrd, at instru-
mentet rummede forskellige ældre dele, samt at disse 
med tiden gav årsag til væsentlige funktionsproble-
mer. Mindst én af de gamle vindlader må således have 
været genanvendt, eftersom Emil Nielsen i 1903 be-
mærker, at det ene manual mangler to eller tre toner, 
som, for ikke at stå stumme, er koblet til det andet 
manual med en særlig mekanisme. LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. Indk. sager. 
355 1873 blev bælgene, der fra begyndelsen havde væ-
ret uhensigtsmæssigt konstrueret, gennemgribende 
restaureret af J. A. Demant, Århus, og flyttet uden 
for orglet for at forbedre arbejdsforholdene for bælg-
træderen; denne fik herefter sin plads 'for den ene 
ende', således at han kunne blive stående på ét sted og 
træde alle 4 bælge. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager; 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
356 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager 1900-10(!). Re-
parationsoverslag fra Frederik Nielsen 5. okt. 1879. 
357 Christian IV's navnetræk på orglet skyldtes et per-
sonligt ønske fra guvernøren, prins Frederik Carl 
Christian (Frederik VII), der antog, at førstnævnte 
havde skænket det ældre orgel, jfr. brev af 13. marts 
1841, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Muligvis 
havde også det ældre orgel båret det kongelige navne-
træk på facaden. 
358 Et fragment af frisen under pibefelterne er endnu 
bevaret (jfr. fig. 177). 
359 Emil Nielsen genanvendte endvidere fire kasse-
bælge fra det gamle orgel, men disse blev atter fjernet 
af Marcussen & Søn i 1908. 
360 Dispositionerne 1905 og 1908 fremgår af Organist-
og Kantorembederne, 1. udg., Kbh. 1906 og 3. udg., 
Kbh. 1927. 
361 Denne stemme erstattede en Quint 2 2/3' fra 1905. 
362 I 1905 hed denne stemme Mixtur IV; den var dog 
kun trekoret, idet det fjerde 'kor' var en transmission 
af Octav 4'. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager 
1900-10. Erklæring fra Marcussen & Søn 27. okt. 
1906. 
363 Organist- og Kantorembederne, 5. udg., Kbh. 1953. 
Arbejdet blev udført i samarbejde med Th. Frobenius 
& Co. 
364 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. sager. 
365 Tanken om mindetavlen opstod i menighedsrådet 
efter en diskussion om emnet. Politiken, 6 . juli 1937. 
Solveig B. Madsen, Odense Bys Museer takkes for 
denne henvisning. 
366 Bredo Grandjean, Biscuit efter Thorvaldsen, Kbh. 
1978, kat.nr. 46-48. 
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Fig. 320. Tømrede huse i tårnets mellemstokværk, til 
venstre til urets pendul (s. 1404). HJ fot. 1999. - Tim-
bered houses in the second storey of the tower, to the left for 
the pendulum of the clock. 

367 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Grandjean (no-
te 366), kat. nr. 52. 
368 HofmFund. V, 121f. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. 
sager. 
369 Jfr. paralleller i bl.a. Varde S.Jacobi (DK Ribe 
923f.) og Lyngå k. (DK Århus 1780f.). 
370 I begyndelsen og slutningen af indskriften samt 
ved linjeskiftet er planteornamentik. 
371 Ved indskriftens begyndelse ses Odenseliljen. 
372 Ved embedet. Mappe med papirer og restaurerings-
rapporter vedr. kirkeskibe. Jfr. også Thalund, Kirke-
skibe 49. 
373 Jfr. Olaf Poulsen, Min Farfars kirkeskibe, privattryk 
1994, 8-13. 
374 Skibspapirerne fandtes ved redaktionens udarbej-
delse i den i note 372 omtalte mappe med restaure-
ringsrapporter, vedlagt en oversættelse ved cand. 
mag. Steffen Gottschalck Rasmussen. Det ene doku-
ment har to tekster på hhv. engelsk (»The ship is 
made in the year of 1934 by joiner Jens Olsen in 
1857«) og latin (»Haec navis ab Jens Olsen anno 
M D C C C C X X X I V facta est, lignarius qui anno 
MDCCCLVII natus est« (Dette skib er lavet 1934 af 
Jens Olsen, en snedker, som er født 1857)). Det andet 
dokument har en latinsk tekst: »Hic navis non delen-
dus sed memoriam avi mei et navis »København« 
manendus (conservandus) est« (Dette skib må ikke 
ødelægges, men skal forblive (bevares) til minde om 
min bedstefader og skibet »København«). 
375 Jfr. Henningsen, Kirkeskibe 19. 

376 Thalund, Kirkeskibe 50. 
377 Iflg. kvittering, dateret 12. juli, jfr. RA. Lensark. 
Odensegård len. Rgsk. Henrik Putbus eller Podebusk 
er formentlig identisk med den senere landkommis-
sær, der 1658 bisattes i domkirken, jfr. s. 867. Denne 
har således været mellemmand ved leverancen af kir-
kens ur, der kan have været af ældre dato. 
378 Iflg. regningen var der tale om tre store hjul af 
tykt stangjern, som blev slået fast på de nye bomme 
(d.e. trævalserne); endvidere påsvejsning af tre bøs-
ninger, hvor nøglen (d.e. håndsvinget) går, jfr. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 
379 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Indk. sager. 
380 RA. DaKanc. B 160. Indlæg til registre og tegnei-
ser samt henlagte sager. 
381 Uldall, Kirkeklokker 57, der daterer klokken til det 
14. årh. 
382 I højre side ses muligvis en siddende figur med et 
barn på armen, vel Maria, med armen rakt ud mod en 
knælende figur i venstre side. Bag denne har måske 
været flere figurer. 
383 Af Uldall, Kirkeklokker 57, tolket som Kristus 
med (den korsbærende) Simon af Kyrene. Relieffet 
viser måske to stående, modvendte figurer, af hvilke 
den ene synes at pege mod den andens side. 
384 Klokken er påfaldende nok hverken nævnt i Præ-
steindb (note 167), HofmFund eller DaAtlas. 
385 Uldall, Kirkeklokker 230-31. 
386 Her har Bircherod, Monumenta (nr. 2) fejlagtigt: 
»in altissimo«. 
387 Det sidstnævnte »v« er vist omvendt. 
388 Hr. Hans Brun, der i øvrigt ikke kendes fra kil-
derne, har muligvis været prior ved klosteret, måske 
netop i intervallet mellem Niels Hansen (senest 
nævnt 1495) og Peder Andersen (tidligst omtalt 
1497), jfr. Paludan-Müller 21, 31. 
389 Jfr. Præsteindb. (note 167); benævnelsen ses hver-
ken hos HofmFund V, 190 eller DaAtlas VI, 597, der 
begge antagelig refererer til den pågældende klokke, 
dog med fejlagtig datering 1404. Jfr. også Vedel Si-
monsen, Samlinger. 
390 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Kirkeinsp.ark. Ho-
vedrgsk.; Indk. sager.; Bispeark. Odense købstads 
breve. 
391 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Bispeark. Odense køb-
stads breve. 
392 For at få årstallet tilpasset heksametrets versemål 
har forfatteren måttet ty til et meget usædvanligt, 
græskinspireret ord »tetrardo« for »fire«. 
393 HofmFund V, 190 omtaler en klokke fra 1450 og 
DaAtlas VI, 597 fra 1559, begge antagelig fejlskriv-
ninger for 1454. 
394 Jfr. Bircherod, Monumenta (nr. 1) og Præsteindb. 
(note 167). 
395 Præsteindb. (note 167). Klokkens årstal er heri (si-
den gentaget i HofmFund V, 190) læst som »1443«, 
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Fig. 321a-c. Detaljer af klokke nr. 1. Henrik Wichmann fot. 1997 (s. 1406). a. Antagelig den kronede Maria med 
barnet. b. Kongernes Tilbedelse(?). c. Den vantro Thomas(?). - Details of bell no. 1. a. Probably showing the 
crowned Virgin Mary with Child. b. Adoration of the Magi(?). c. Doubting Thomas. 

måske en fejltydning af romertallene som »mcdxliii« 
i stedet for det ovf. angivne, der harmonerer med 
klokkespirets datering. DaAtlas VI, 597 nævner - lig-
ledes antagelig fejlagtigt - årstallet »1413«, på samme 
måde vel en fejllæsning af årstallet, enten fra Præ-
steindb. eller fra Bircherod, Monumenta (»mcdxiii« i 
stedet for det ovf. angivne). 

N O T E R TIL G R A V M I N D E R 
396 Jfr. Fussing (note 56) 391-92. KglBibl. GlKglSaml 
844, fol. En Bog med gamle Domme, Adelstestamenter, 
Gavebreve ... og historiske Optegnelser af det 14de, 15de, 
16de og 17de Seculo... 
397 Jfr. note 218. Fragmentet omfatter et enkelt blad, 
foldet på midten og beskrevet på begge sider med 
registrering af i alt 38 indskrifter på kalkmaleri, alter-
tavle, epitafium, gravfane og gravsten i koret (nr. 
1-5) samt på epitafium og gravsten i midtskibet (nr. 
16-38). Manglende er fragmentets midterste sider 
med en omtale af nr. 6-15, der ligesom nr. 5 må have 
refereret til i alt 10 gravsten i koret, dvs. en supple-
ring i forhold til Bircherod, der kun anfører ni sten, 
mens antallet af sten i midtskibet øges med seks 
numre fra tiden før 1680 (og to fra den efterfølgende 
tid). Tabt er endvidere registreringens sidste del, der 
må have omfattet endnu et antal sten i midtskibet 
samt monumenter i nordre og søndre sideskib. 
398 Jfr. også Danske præsters indberetninger til Oldsags-
kommissionen af 1801. Bornholm, Lolland-Falster og 
Fyn, udg. Christian Adamsen og Vivi Jensen, Høj-
bjerg 1997, 141-43 (dateret 20. sept. 1809). 
399 A. Crones notater i LAFyn. Litteraria, nr. 78. Pa-
stor A. Crones Samlinger. S. Hans kirke, supplerer 
Bircherods optegnelser, mens Engelstofts afskrift, 
Vedel Simonsens topografiske beskrivelse af St. Hans kirke 

i LAFyn. Topografica, nr. 90. Odense. Diverse sager, 
føjer værdifulde personalhistoriske enkeltheder til 
Vedel Simonsen, Samlinger (1811). En oversigt over 
de ældste gravsten findes i »Copie af (...) Inscriptio-
ner (...)«, o 1800, i RA. Håndskriftsaml. Ernst Al-
brecht von Bertouch: Generalia, nr. 45. 
400 Tegninger i N M . Top. ark., omfattende grundplan 
af kirken i dens daværende skikkelse og »Antyd-
ning«, dvs. opstalt af ligsten og epitafier, anbragt på 
de indvendige vægge og udvendige mure samt en 
tilhørende fortegnelse over kirkens epitafier og lig-
sten. 
401 Indb. 25. febr. 1981 med ledsagende fotografier og 
opmåling. I N M . Top. ark. 
402 Om klosterets priorer, der i perioder omfattede to 
personer, hospitals- eller klosterprioren og kirkeprio-
ren, jfr. Paludan-Miiller, 21-32; Erik Reitzel-Nielsen, 
Johanniterordenens historie med særlig henblik på de nordi-
ske lande I, Kbh. 1984, 283-89. For eksempler på 
priorsten i klosterets moderstiftelse, Antvorskov, jfr. 
DK Sorø 620ff. 
403 Om identiteten af Johannes Grote, †1330, hvis 
gravsten fandtes i kirken (jfr. †gravsten nr. 1), vides 
intet nærmere. 
404 DaKunst II 272. 
405 Om messestiftelser ved udvalgte altre i kirken 
1427, 1433, 1468, jfr. s. 1224-27 og Lars Bisgaard, 
Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelens tænke-
måde i dansk senmiddelalder, Århus 1988, 152 (nr. 35, 
41, 70). Herudover kendes messer, stiftet 1476 af So-
phie Joachimsdatter, Ditlev Rathlevs (Rathlous) enke 
'hendes afdødes sjæle til frelse', jfr. ÆldDaArkReg 
V,1, 635 note 2; endvidere 1480 af Henrik Baarsbek 
(Barsbæk), jfr. ÆldDaArkReg V,1, 627 note 1; 1522 af 
Predbjørn Podebusk for sine hustruer, Anne Mo-
gensdatters og Vibeke Eriksdatters, forældres og 
børns sjæle, jfr. ÆldDaArkReg V,1, 627f. note 3; 1503 

97* 



1528 ODENSE • S. HANS KIRKE 

skænkede Lave Brock endelig en gård til klosteret for 
'sin sjæls saligheds skyld', jfr. ÆldDaArkReg V,1, 
612, note 2. 
406 Jfr. DaMag IV, 1 367. 
407 DaMag VI, 50. Mogens Bille skulle dog ikke som 
anført her få sit lejersted i S. Hans kirke foran det 
alter, som hans mor (Anna Gyldenstjerne) havde stif-
tet (jfr. s. 1226), men i Århus domkirke. Noget grav-
minde kendes ikke, jfr. også H. Berner Schilden Hol-
sten, »Gravmæler fra den Gøye'ske Familiekreds«, 
ArkMus II,2, 1943, 198. 
408 Bisættelsen, der også omfattede messer og sjæle-
ringninger ved byens øvrige kirker, bekostedes af 
dronningen selv, jfr. Dronning Christine 81-84, 95-98 
og 102, samt Odense bys historie 1, 374. 
409 Jfr. H. Berner Schilden Holsten i Danske Slotte og 
Herregårde 9, Kbh. 1965, 184. 
410 »Optegnelser om Christian Ill's og Christiern II's 
Jordefærd«, KirkehistSaml II,5, 1867-71, 256. I for-
tegnelsen fra første del af 1600'erne over adelsperso-
ner begravet i kirken (i modsætning til koret) omtales 
»Hans Pors af Porserne til Lavinde«, hvis identitet 
dog ikke lader sig nærmere fastlægge, jfr. En Bog ... 
(note 396). 
411 Jfr. »Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dag-
bog«, udg. Holger Fr. Rørdam, KirkehistSaml V,3, 
1905-07, 733. 
412 Om bisættelsen, jfr. »Uddrag af biskop Jens Bir-
cherods Dagbøger 1658-1708«, udg. H. Hjorth-Niel-
sen, PersHistT IX , 1, 1928, 268, 142. 
413 Jens Bircherods dagbøger (note 412), PersHistT IX,4 , 
1931, 149. 
414 Jfr. Almeennyttige Samlinger, udg. Chr. Iversen, 25, 
1792, 184-86. 
415 12. dec. 1730 gav kateket og klokker Niels Kanne-
worf en udførlig skildring af begivenhederne om-
kring dødsfaldet og den efterfølgende sørgehøjtide-
lighed, jfr. LAFyn. Præsteark. Odense S. Hans. Kirke-
bøger (her: Kirkebøger); Fyens Stiftstidende 1903, nr. 
232. Et andet øjenvidne var Jacob Bircherod, der i sin 
dagbog skildrede de bevægede dage omkring kon-
gens sygdom og død, jfr. FyFort III, 71-105. En be-
skrivelse af det kongelige castrum doloris findes i LA. 
Fyn. Karen Brahes bibliotek CIV,131. Jfr. endvidere 
Anne Riising i Odense bys historie 5, 164-66 og Birgitte 
Bøggild Johannsen, »Til Evig Ære Minde. Studier i 
enevældens kongelige castrum doloris«, Kirkens Byg-
ning og Brug. Studier tilegnet Elna Møller, Kbh. 1983, 
166-68 med yderligere referencer. 
416 LAFyn. Odense byfogedark. Dokumenter til justits-
protokollen. Tingsvidnesager 1730-31 (heri syn 
20. nov. 1730 af det af snedker Jochum Haanberg op-
førte pulpitur). 
417 Engelstoft, Sognehistorie 109 note 317. 
418 Et isoleret vidnesbyrd er de begravelsesrgsk. fra 
1639-42, der fmdes i lensrgsk. fra Odensegård, jfr. 

Hans H. Fussing, »Nogle begravede i Odense 
1639-42«, PersHistT XII ,6 , 1951, 171-74. 
419 LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve. Jfr. rede-
gørelse af 23. aug. 1669; Engelstoft, Sognehistorie 115. 
420 LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve; Kirkeinsp. 
ark. Indk. sager. Begravelsestaksterne fastholdtes ef-
ter alt at dømme 1682 i forbindelse med Christian V's 
regulativ herom, jfr. s. 703 og 1167. 
421 Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographi-
ske Dagbøger for Aarene 1658-1708, udg. Chr. Mol-
bech, Kbh. 1836, 534f. 
422 I tidsrummet 1722-1814 førtes en særlig kirkebog 
for Garnisonens mandskab, jfr. LAFyn. Præsteark. 
Odense S. Hans, kirkebøger (her: Kirkebøger (Garni-
sonen)). Jfr. også s. 1491f. 
423 Om forberedelserne til kistens indsættelse, jfr. LA 
Fyn. Bispeark. Odense købstads breve, 19. nov. 1814; 
om forhandlingerne 1816-18 mellem Kirkeinspektio-
nen og Stiftsøvrigheden vedr. ligets placering og be-
talingen herfor, jfr. Kirkeinsp.ark. Indk. sager; om 
rykningen for betalingen, der 1829 endnu ikke var 
erlagt, jfr. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; vedr. en opsummering 
af sagen 1838 med omtale af flytningen 1823, jfr. Kir-
keinsp.ark. Journ. og Indk. sager. 
424 Om flytningen til domkirken, jfr. LAFyn. Kirke-
insp.ark. Indk. sager. 
423 Jfr. for udgifterne, der tilsyneladende udredtes af 
kirkens kasse, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Om kisten, 
jfr. Dietrich Ellger, Der Dom und der ehemalige Dombe-
zirk (Die Kunstdenkmäler der Stadt Schleswig, Bd. II), 
München, Berlin 1966, 531. 
426 N M . Korresp.ark. Sager vedr. S. Knud, Vor Frue 
og S. Hans. 
427 Brev af 19. dec. 1877 fra Kultusministeriet til Kir-
keinspektionen, jfr. LAFyn. Den kgl. bygningsinspek-
tørs ark. Pk. 50. Bilag vedr. kirker i Fyen. 
428 Jfr. brev. af 26. maj 1879 fra Kirkeinspektionen, 
brev af 11.juni s.å. fra Stiftsøvrigheden samt af 
19.juni fra Ministeriet med den endelige beslutning 
om forbudet 16.juli s.å., Den kgl. bygningsinspektørs 
ark. (note 427). 
429 Om de ældre gravstens istandsættelse, der allerede 
var planlagt 1979, jfr. Sct. Hans sogns kirkeblad, 4, 
1979. 
430 N M . Top. ark. Indb. af Victor Hermansen og arki-
tekt Jens Christensen samt opmåling august 1922 af 
sidstnævnte. 
431 Gravens rektangulære form som gengivet på fig. 
205 er en rekonstruktion og næppe helt korrekt, som 
anført af Victor Hermansen, der først så fundet, efter 
at den østre tredjedel (fodenden) var fjernet, jfr. note 
430. 
432 Graven er ikke indtegnet, ej heller er dimensio-
nerne angivet i indb., jfr. note 430. 
433 Jfr. Lis Nymark, »Et nyfundet gravsværd fra Øm 
kloster« med et katalog over middelalderlige grav-
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sværd fra det nuværende Danmark, hikuin 6, Høj-
bjerg 1980 127, 132 (kat. 17). 
434 Efteråret 1922 konserveredes sværdet på NM før 
overdragelsen til det fynske museum, jfr. korrespon-
dance i N M . Korresp.ark. 
435 Jfr. Hanne Honnens de Lichtenberg, Tro, håb & 
forfængelighed. Kunstneriske udtryksformer i 1500-tallets 
Danmark, Kbh. 1989, 326. Kristi marterredskaber tol-
kes dog her som attributter for Fides og Fortitudo. 
436 Rasmus Nyerup og Søren Abildgaard, Antiqvari-
ske Rejser i Aarhus Stift og Fyen i Aarene 1771 og 1807, 
Kbh. 1808, 108f. 
437 Honnens de Lichtenberg (note 435), 326 henviser 
med en reference til Craig Harbinson, The Last Judg-
ment in Sixteenth Century Northern Europe. A Study of 
the Relation Between Art and the Reformation, New 
York, London 1976, fig. 65-67, såvel ikonografisk 
som stilistisk til »flere fremstillinger af Crispin van 
der Broecke, udført i Antwerpen mellem 1560 og 
-80« samt til dennes kreds i Antwerpen. 
438 Vedel Simonsen, Samlinger (Gråbrødre kirke). 
439 Jfr. brev af 15. april 1805 i LAFyn. Bispeark. 
Odense hospitals og kommunitets breve, 1805-06. 
Om Iversens erhvervelse af gravminderne ved denne 
lejlighed, jfr. også Vedel Simonsen, Samlinger. 
440 Om mindestuen, betegnet 'Ole Bagers stue', jfr. 
Niels Oxenvad, »»Idealet af et Landsted.« Landstedet 
»Marieshøj« ved Odense Kanal«, FyMi 1973, 98-125, 
spec. 112-15. 
441 »Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829 -
Odense og dens Omegn« (oprindelig i Københavns-
Posten, sept. 1829), udg. Chr. M. K. Petersen og Ha-
rald Hatt, Anderseniana VIII, 1940, 22f. Jfr. også Nye-
rup og Abildgaard (note 436) 10f., 107ff.; Christian 
Molbech, Ungdomsvandringer i mit Fødeland (Fragmen-
ter af en Dagbog skreven paa en Rejse i Danmark 1813) II, 
Kbh. 1815, 114. 
442 Brev af 25. april 1838 til pastor Lauritz Christian 
Ditlev Westengaard, i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sa-
ger. Hanck havde selv beskrevet epitafiet udførligt i 
Kong Frederik den Anden og Oluf Bagger. Indbydelses-
skrivt til den offentlige Examen i Odense Kathedralskole, 
Odense 1837. Heri anføres også som yderligere un-
derstregning af det rimelige i gravmindernes flytning 
til S. Hans, at kirkens daværende sognepræst, Edvard 
Røring Praëm, selv regnede sig i slægt med Oluf Ba-
ger, ligesom S. Hans kirkes menighed vel med føje 
kunne tælles blandt Oluf Bagers sognefolk i betragt-
ning af, at Marieshøj endnu lå dertil, og at adskillige 
gårde i byen havde været i familiens besiddelse, jfr. 
ovf. Hanck 25. 
443 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. I forbindelse med ned-
tagelsen og nyopsætningen af epitafiet var der ud-
gifter til et anker samt seks store murstifter og mur-
arbejde. 
444 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning af 23.-

24. febr. 1880. 
445 Kerubhovederne og kartoucheornamentikken er 
væsensforskellige fra samtidige værker, tilskrevet 
Anders Mortensen, jfr. i domkirken (†)højaltertavle 
(s. 539ff.) og epitafierne over Jørgen Mortensen Krag 
(s. 758) og Hans Mikkelsen (s. 768) samt døbefont og 
prædikestol i Vor Frue kirke (s. 1101, 1107). 
446 At dømme efter registreringsrækkefølgen i Bir-
cherod, Monumenta befandt epitafiet sig i det mindste 
i kirkens nordre side, måske endda i nordre korsarm, 
jfr. placeringen af epitafiet over Jesper Eriksen (†epi-
tafium nr. 4, Bircherod nr. V), af Vedel Simonsen 
(1811) registreret på nordre korsarms østvæg. Påfal-
dende nok er dog hverken Guldagers epitafium eller 
gravsten nævnt af sidstnævnte. 
447 Predbjørn Podebusks genealogi synes fra dette 
punkt behæftet med store fejl. Henning II Podebusks 
(†o. 1388) far var Borante von Putbusse (†tidligst 
1370). Den anførte Henning I Podebusk (†o. 1350), 
landfoged på Rygen, var far til Henning II Podebusks 
hustru, Gisela von dem Sunde. Den omtalte Stoislaus 
I (-1310-1335-), gift med en grevinde af Gützkow, var 
bror til ovennævnte Borante. Borante I, friherre af 
Putbusch, er antagelig identisk med Burantius de 
Putbus, ridder (-1285-), en bror til Henning II Pode-
busks oldefar, Stoislav (-1249-1278-). Vitzlai (Tetz-
law, †1210) var bror til Burantius' farfar, der ligeledes 
hed Stoislav (-1193-). Deres far var som anført Ratze 
(†1141), fyrste af Rügen. Jfr. DaAdÅrb VII, 1910, 
108-18. Når Predbjørn Podebusk nævnes som efter-
kommer i ottende led efter Ratze, overspringes såle-
des en generation, idet Predbjørn i virkeligheden er 
efterkommer i niende led. 
448 Topographia Othiniensis. Manuskript i KglBibl. 
NyKglSaml 184, 8°. Jfr. om dette håndskrift også 699 
og 927 note 3. Registreret sammesteds i Præsteindb. 
1755 (note 167) og 1809 (note 398) samt af Vedel Si-
monsen 1811. 
449 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning af 23. febr. 
1880. 
450 Jfr. Fyens Stiftstidende 10. aug. 1878, hvor omtale af 
forbindelsen til Podebuskernes epitafium og familie-
begravelse(!) i gulvet nedenfor anføres. Jfr. dog †be-
gravelse nr. 4 (midtskibets 1.-3. fag). 
451 Jfr. dog Kirkebøger, der anfører 19. febr. som døds-
dag og 27. febr. som begravelsesdag; se også s. 1496. 
452 Jfr. LAFyn. Odense byfogedark. Skifteprot. 1710-16, 
nr. 14; Bispeark. S. Hans kirkes breve. Se også Hofm-
Fund V, 192f. 
453 Jfr. dog Kirkebøger, der anfører 25. febr. som døds-
dag; se også s. 1497. 
454 LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve. Jfr. også 
HofmFund V, 194-96. 
455 Det er påfaldende, at monumentet hverken næv-
nes i DaAtlas, HofmFund, Præsteindb. 1755 og 1809 
(note 167 og 398) eller i Vedel Simonsen, Samlinger. 
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456 I Vedel Simonsen, Samlinger, dog anført som pla-
ceret nær Knud Henriksen Gyldenstjernes gravsten 
(nr. 2), her dog sandsynligvis en fejlskrift for Claus 
Rønnows sten (nr. 3, jfr. s. 1435). 
457 Fussing (note 56) 391. Knud Gøye er muligvis 
identisk med væbneren af dette navn, landsdommer 
på Lolland og ejer af Kelstrup, Galmindrup og Kær-
strup, jfr. DaAdÅrb IV, 1897, 145f. Om dennes til-
knytning til Odense eller specielt til Gyldenstjernes 
kapel i S. Hans kan kun gisnes. Hans far, Anders 
Gøye var 1° g.m. Ingeborg Eriksdatter Bille, et bar-
nebarn af Bent Jonsen Bille, ligesom Peder Bille, 
Anna Gyldenstjernes gemal (jfr. s. 1440). Knud Gøye 
medvirkede 1513 som beslægtet med Billefamilien i 
forliget mellem Anders Bille og arvingerne efter 
Niels Hack, jfr. W. Mollerup og Fr. Meidell, Bille-
Ættens Historie I,1, Kbh. 1893, 394. Han stiftede end-
videre en messetjeneste ved Helligåndsklosteret i 
Nakskov, jfr. Johs. Lindbæk, De danske Helligaands-
klostre, Kbh. 1906, nr. 489 og Bisgaard (note 405) 155, 
nr. 112. 
458 Maren Sørensdatter var 20 g. m. rådmand Erik 
Nielsen, jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 188. 
459 Rigsråd Gert Bryske var lensmand på Næsbyho-
ved slot. Han var 10 g.m. en kvinde af Rønnowfami-
lien, med hvem han havde sønnen Iven, far til Eiler 
Bryske (gravsten nr. 10). Om Gert Bryske, jfr. DaAd 
Årb II, 1891 134.; VI, 1905, 357; H. Berner Schilden 
Holsten, »Minder om Familien Bryske«, ÅrbOdense 
og Assens, 1921, 539f.; Olesen, specielt 46f. Hans an-
den hustru, Elsebe Henningsdatter Kabel, var 1° g.m. 
Claus van der Wisch (†o. 1417) og 2° g.m. Bjørn 
Olufsen Bjørn (†o. 1433), begge begravet i kirken, 
sandsynligvis i det kapel, som sidstnævnte lod opføre 
før 1433, jfr. s. 1224. Vedr. Elsebe Kabel, jfr. også 

†gravsten nr. 3. 
460 Både Bircherod, Monumenta nr. X X X I og Grøn-
lund nr. 18 læser »ascensionis«. 
461 Jfr. Lene Rold, 1300-tallets stridsdragt i Danmark. Set 
på baggrund af den militære organisation (1981), Højbjerg 
1990, 58. Gert Bryskes pansring tilhører en type, der 
allerede var i brug fra 1400'ernes begyndelse. 
462 Jfr. Beckett, DaKunst II, 264; Jensen, Gravsten I, 
12f. 
463 Jfr. Arthur Fang, »Nelliken«, FyMi 1961, 142-47 
med henvisning til Ingvar Bergström, Den symboliska 
nejlika, Malmö 1958. Nelliken er et hyppigt forekom-
mende attribut, ikke mindst i nordeuropæisk por-
trætmaleri i 14- og 1500'erne, hvor symbolindholdet 
- håbet om det evige liv og frelse efter den timelige 
død - er særligt markeret ved en sammenstilling med 
dødningehovedet, jfr. Bergström, 104ff. Den i hjem-
lig sammenhæng enestående fremstilling skulle iflg. 
en udtalelse af Chr. Axel Jensen, jfr. ovf. Fang 147 
note 1, ellers kun være kendt fra engelske gravsten, 
hvilket dog ikke har kunnet eftervises. 

464 I F . A . Greenhill, Incised Effigial Slabs I, London 
1976, 50, henregnes den lille danske gruppe, der-
iblandt Bryskestenen, til periodens vigtigste - også 
set i europæisk perspektiv. Om gravstenen, jfr. 
samme, I, 139, 163 og 258 samt II, 84. 
465 Knud Gyldenstjerne levede endnu 4. jan. 1466, 
men var død 2. okt. 1467, da hans enke med sine børn 
modtog kongens beskærmelse, jfr. Repert 2. II nr. 
2309. Se også Hilleborg Skinkels samtykke, dateret 
1467, på hendes salige mands donation til kirken, jfr. 
ÆldDaArkReg V, 626. Bircherods angivelse af året 
1468 må derfor være en afskriverfejl. Om Knud Gyl-
denstjerne, se også A. R. Idum, »Iversnæs' - det se-
nere Wedellsborgs - Historie«, ÅrbOdense og Assens 
1922, 135f. 

466 For en nyere versigt over emnet med omtale af 
de kun delvis metalbeklædte og derved også billigere 
sten, jfr. Klaus Krüger, »Flämische Grabplatten im 
Ostseeraum. Kunstdenkmäler als historische Quel-
le«, Die Niederlande und der europäische Nordosten. Ein 
Jahrtausend weiträumiger Beziehungen (700-1700) I, 
udg. Hubertus Menke, Kiel 1992, 197f. 
467 En overlevering om, at Karl X Gustavs soldater 
under svenskekrigene skulle have stjålet disse, er såle-
des antagelig fejlagtig, jfr. også Fussing (note 56) 391. 
Stenen er også nævnt, dog unden nærmere beskri-
velse, i 1600'ernes begyndelse i En Bog (note 396). 
468 Jfr. KglBibl. NyKglSaml 185, 8°. Monumenta et In-
scriptiones Otthiniensis, hvor Bircherods kobberstik er 
aftegnet af Chr. Brandt tillige med supplerende be-
mærkninger til afskriften af randskriften. 
469 Vedel Simonsen I,2 169 omtaler stenen efter Bir-
cherod. Forskellen mellem dødsåret (1467) og stenens 
årstal (1468) tolkes her som udtryk for, at Knud Gyl-
denstierne først begravedes året efter sin død(!). 
470 Claus Rønnow til Hvidkilde var 10 g.m. Christina 
Gyldenstjerne (†før 1454), søster til Knud Henriksen 
Gyldenstjerne og mor til biskop Carl Rønnow. Det 
vides ikke med sikkerhed, hvorvidt Christina Gylden-
stjerne blev begravet i S. Hans kirke. Ej heller vides 
dette om Claus Rønnows anden og tredje hustru, 
Birgitta Christiernsdatter Vasa (antagelig †før 1477) 
og Mette Bertelsdatter (nævnt 1477 som Claus Røn-
nows frue, uvist dødsår). Om Claus Rønnows hu-
struer, jfr. også Olesen 48-49. Det er dog ikke givet, 
som denne antager (s. 49), at den fru Birgitta Chris-
tiernsdatter, der 1482 optages i Helligåndsordenens 
broderskab, er identisk med ovennævnte, som såle-
des endnu skulle være i live, efter at hendes gemals 
tredje ægteskab var indgået, jfr. Holger Fr. Rørdam, 
Kjøbenhavnske Kirker og Klostre i Middelalderen, Kbh. 
1859-63, tillæg 87. Om Claus Rønnow og hans sten, 
jfr. også DaMag III, 1747, 321-31. En kritisk vurde-
ring af afskriften i Bircherod, Monumenta findes i Pro-

fessor N. van Havens Optegnelser omfyenske Antiquite-
ter, manuskript (o. 1777) i N M . Top. ark. 
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471 Jensen, Gravsten I, 20. Det kan dog undre, at nav-
net her er anført med dette begyndelsesbogstav og 
ikke med »c« som i gravskriften. 
472 Bircherod, Monumenta nr. X X X (Gråbrødre 
kirke, gravsten over Niels Bryske (†1490) og hustru), 
nr. LXII-LXIII (S. Knud, gravsten over Claus Ander-
sen Ulfeldt (o. 1497) og Hans Urne (†1503)) og nr. 
X X X (Vor Frue, gravsten over Hans Mule (†1459) og 
hustru (Edele, †før 1468), jfr. s. 815f. og 1162. 
473 SRD VII, 238. 
474 Anna Nielsdatter, der førte Kabelvåbenet i den 
version, som benyttedes af slægten Kabel til Tostrup, 
var datter af Niels Lauridsen (Kabel), †1446, jfr. Da 
AdÅrb V, 153f., dog med urigtig angivelse af Anna 
Nielsdatters begravelse i Odense Gråbrødre kirke. 
Jfr. også herefter(?) Jensen, Gravsten nr. 105. Hun var 
antagelig identisk med den Anna Nielsdatter, der 
1472 skænkede gods til S. Salvators alter i kirken og 
anføres som enke efter Tyge Lunge (†1460), jfr. Æld 
DaArkReg V, 639. Denne blev begravet i Antvorskov 
under en sten, lagt 148� , jfr. DK Sorø 621, 675; Jen-
sen, Gravsten nr. 82. På grund af Kabelvåbenets lig-
hed med Huitfeldt- (Hogenskild-)våbenet identifice-
rer Bircherod, Monumenta hypotetisk kvinden med 
Anna Huitfeldt (Hogenskild), nonne i Dalum kloster, 
hvis våben fandtes gengivet sammen med hendes 
nonnesøstres i klosterkirken, jfr. PræsteindbWorm 83. 
Denne, der levede o. 1550, var dog datter af Steen 
Huitfeldt. 
475 Jfr. A. Thiset, Danske adelige Sigiller fra det XV, 
XVI. og XVII. Aarhundrede, Kbh. 1905, LXXIII ,7 . 
476 Jørgen Jensen Skytte benævnes også Schiøtte, jfr. 
Kirkebøger, 1705, 27. juni; se også LAFyn. Stiftsøvr. 
ark. Rgsk.; Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
477 Thomas Bircherod, »Dissertatio de causis deper-
ditarum apud Septentrionales & præsertim apud Da-
nos antiquitatum«, Dänische Bibliothec IV, 1743, 412. 
478 Jfr. DaAdÅrb II, 1891, 279, 291f. Jørgen Daa var 
1° g.m. en datter af Iven Bryske, 2° med Karen En-
gelbrechtsdatter (før 1475) og 3° med Karen Knuds-
datter Gyldenstjerne (før 1492). 
479 De sidste tre cifre af årstallet er tilføjet over linjen. 
480 Ulla Haastrup medregner dog ingen af disse grav-
sten under Bergs tilskrevne værker, jfr. Weilbach, 
KunstLeks I, 1994, 222-24. 
481 DaAdÅrb XI , 1928, 126 (dog med fejlagtigt døds-
år: 1531). En nu forsvunden gravsten i Antvorskov 
Kloster for Peder Bille og Anna Gyldenstjerne, dog 
med uudfyldt årstal for hendes dødsår, viser, at ægte-
parret oprindelig begge havde udset sig det sjæl-
landske johanniterkloster som gravkirke ligesom an-
dre af Billeætten, deriblandt ægteparrets to sønner, 
Erik (†1518) og Ove Bille (†1555), jfr. DK Sorø 625f. 
Hverken Peder eller Erik Billes sten, der af Jensen, 
Gravsten nr. 121-22 henføres til Sjællands første initi-
algruppe, har dog lighed med enkens høj fornemme 

Fig. 322. Gravsten nr. 9, efter 1513 over Predbjørn 
Podebusk (s. 1442). Pennetegning af August Beh-
rends. - Tombstone no. 9, for Predbjørn Podebusk. 

monument. En forsvunden mindesten (†gravsten nr. 
5) over Peder Bille i Gyldenstjernes kapel kan dog 
have været placeret her som en visuel erindring om 
den afdøde gemal, relevant i forbindelse med sjæle-
messerne for ham. 
482 En rosenkrans, der på gengivelsen i Bircherod, 
Monumenta (fig. 5) er vist mellem hænderne, kan ikke 
skelnes i dag. 
483 Beckett, DaKunst II, 273, betoner stenens frem-
ragende karakter og vurderer med rette, at den er 
udført »tæt op til og i nær Forstaaelse med Claus 
Bergs Kunst«. V. Thorlacius-Ussing, Billedskæreren 
Claus Berg, Kbh. 1922, 99f. understreger på samme 
måde de Bergske elementer, men tager dog forbehold 
for mestertilskrivningen pga. detaljernes nedslidning. 
Stenen er ikke nævnt blandt tilskrivningerne til Claus 
Berg hos Haastrup (note 480). 
484 Jfr. DaAdÅrb VII, 1910 114, 118ff. 
485 For denne type hovedbeklædning, på tysk beteg-
net »Netz- eller Goldhaube« og anvendt i 1500'ernes 
første halvdel af både mænd og kvinder, jfr. Jutta 
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Fig. 323. Gravsten nr. 15, o. 1577, over Jacob Hen-
riksen, præst ved S. Hans (†1577) og hustru, Karen 
Lauritsdatter (†1573) (s. 1450). Hanne Dahlerup Koch 
fot. 1981. - Tombstone no. 15, c. 1511, for Jacob Henrik-
sen, priest at St. Hans (†1511) and his wife, Karen Lau-
ritsdatter (†1513). 

Zander-Seidel, Textiler Hausrat, Kleidung und Haustex-
tilien in Nürnberg 1500-1650, München 1990, 228-33. 
486 Jfr. Thorlacius-Ussing (note 483), 99f.; Beckett, 
DaKunst II, 272f.; Jensen, Gravsten (I, 69f.). Kvalitets-
forskellen kan dog også afspejle en forskel i tid, såle-
des at Podebuskstenen muligvis er udført før Gylden-
stjernestenen. Som påpeget af Jensen (I, 69) finder 
kølbuemotivet - og kun dette motiv - en parallel i en 
anonym dobbeltgravsten fra Malmø S. Petri (nr. 
130). 
487 Jfr. Chr. Axel Jensens indb. (1926), N M . Top. ark.; 
Jensen, Gravsten I, 69. 
488 J. B. Løffler, »Middelalderens kirkelige Monu-
menter. Mindre Meddelelser. Flere Gravstene over 
samme Person«, ÅrbNordOldk 11,3, 1888, 89f. I Vi-
beke Rosenkrantz' begravelse nedlagdes dog senere 
andre medlemmer af Podebuskfamilien, således 1544 
og 1560 hendes børnebørn, Jytte Podebusk og Otte 
Podebusk, jfr. †begravelse nr. 4 (midtskibets 1.-3. 

fag). 
489 Jfr. DaAdÅrb II, 1891, 134f. Eiler Bryske havde 
blandt sine mange forleninger Næsbyhoved for et 
kort tidsrum, men måtte dog atter afstå dette 1524. 
Han var g.m. Karen Pedersen Gyldenstjerne (to. 
1551), med hvem han bl.a. havde sønnen Claus. 
Denne faldt i duel i Nyborg. 
490 »5 ta f(?)v« er tilføjet over linjen. 
491 Dette ord er tilføjet over linjen. 

492 Dette sidste tegn er tilføjet over linjen. 
493 De sidste fire bogstaver er tilføjet over linjen. 
494 At dømme efter barnets placering nærmest Sophie 
Lykke og dettes fornavn, vel opkaldt efter morfade-
ren (Peder Lykke), er Peder Hardenberg antagelig søn 
af ovennævnte, der i sit ægteskab med Jacob Harden-
berg i øvrigt havde tre døtre. Edel Bille, som døde i 
barselsseng, efterlod selv en spæd søn, uvist af hvilket 
navn, død umiddelbart efter moderen, jfr. DaAdÅrb 
IV, 1897, 261. 
495 Jfr. også †gravsten fra 1546 over prior Christiern 
Poulsen (s. 816) og sammes bygnings- og mindetavle 
fra 1548, begge i domkirken (s. 790). Endvidere i 
Odense †gravsten over Michael Petersen (Akeleje) 
(†1539) og hustru, Magdalena Drage i †Gråbrødre 
kirke (Bircherod, Monumenta, nr. X X V ) . Honnens de 
Lichtenberg (note 435) 101 anfører blandt disse Christi-
ern Poulsens bygningssten i forbindelse med sin dis-
kussion af den såkaldte Absalonmester, en betegnelse 
på en mester, forsøgsvis identificeret med Jacob 
Binck, der tilskrives andre af de Odense-Ornamenti-
sten tillagte værker (bygningsstenen på Nyborg Slot 
(1549) og Hesselager kirke (1550)), jfr. 98-105 og Eli-
sabeth Kofoed-Hansen i WeilbachKunstLeks I, 28. 
496 Mogens Rud var født som ældste søn af ægtepar-
ret og døde inden for det tidsrum, hvor faderen be-
klædte posten som lensmand på Odensegård, jfr. 
også L. S. Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om 
de danske Ruders for 200 Aar siden uddøde Adelsslægter II, 
Odense 1845, 97, 215f. 
497 Jfr. også Honnens de Lichtenberg (note 435) 205f. 
(A17), der dog ikke anfører nogen mestertilskrivning 
til hverken denne eller til de beslægtede sten over 
Knud Urne (†1552, Nørre Søby, Åsum hrd.) og An-
tonius Bryske (†1566, Vigerslev, Skovby hrd.). 
498 Jfr. også Bloch I, 3, 844. 
499 Oversættelse efter Resen, Fyn 116. 
500 Jfr. også Bloch I, 3, 817f. 
501 Jfr. for oversættelsen, Resen, Fyn 115. 
502 Jfr. Fynsk kirkesølv 28. Der er ikke påvist arbejder 
af Krog, der som anført i rentemestergsk. 1577 le-
verede varer til hoffet. 
503 LAFyn. Kirkeinsp.ark. (S. Knud). Hovedrgsk. 
Regnskabernes første del fra 1569-1618 vedrører 
S. Albani (dvs. †Gråbrødre kirke), jfr. også s. 633 
note 4. 
504 Jfr. Hanck (note 442) 23. 
505 Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. og note 437. 
506 Brev af 17. sept. 1892 til Nationalmuseets direktør, 
Henry Petersen, og koncept til svar 21. sept. s.å., i 
N M . Top. ark. 
507 Brev af 27. sept. 1892 med skitse, i N M . Top. ark. 

508 Der kendes ingen arbejder af Henrik Griben, der 
1583 nævnes i rentemesterrgsk. som leverandør af ar-
bejder til hoffet og 1594 lejede en have i Odense, jfr. 
Bøje II, 107 og Fynsk kirkesølv 28. 
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509 Om Brun Rensing, vinhandler, og hans hustru, 
Anne Olufsdatter Bager, der siden ægtede først Chri-
sten Kjer, herredsfoged og købmand,, og dernæst i 
1604 Peder Hansen, sognepræst i Sandager-Holevad 
1591-1634, jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 38, 40f. 
510 Om Rickert Knudsen Seeblad og Lisbeth Olufs-
datter, jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 47-51. 
511 Jfr. ovf. (epitafium nr. 1, gravsten nr. 17) og note 
439. 
512 Frederik Mule var søn af Niels Mule, rådmand i 
Odense (†1579), jfr. DaAdÅrb VI, 1905, 179. 
513 De sidste to cifre er i dag helt udslidt. 
514 Christian Brandt (note 468) angiver begravelses-
datoen for »Hans Arentsen bager« som 2. april 1694. 
515 Niels Frandsen er antagelig identisk med den per-
son af samme navn, der 30. maj 1640 betalte for en 
åben grav i kirken, hvori Per Hansen blev nedsat, jfr. 
Fussing (note 418) 172. 
516 Jfr. Brandt (note 468), der anfører afdødes alder 
som 80 år (*o. 1615) og nævner hende som hustru til 
Hans Otto, sadelmager, vel den anden ægtemand. 
Om Christoffer Kæfert, jfr. også dennes ansøgning 
om borgerskab i Odense 1642, i LAFyn. Odense magi-
strats ark. Indkomne breve, 1602-66. 
517 Udelt skjold, hvori ses utydeligt bomærke, mulig-
vis indrammet af initialer, det sidste tilsyneladende 
» S «. 
518 Jfr. Dahlerup Koch nr. 39. 
519 Jfr. Kirkebøger (note 415). 
520 Stephen Madsen nævnes 1746-47 i kirkens regn-
skaber som klejnsmed, bl.a. i forbindelse med istand-

Fig. 324. Stenhuggermærke, muligvis for den så-
kaldte Odense-Monogramist (Jørgen Stenhugger?). 
Detalje af gravsten nr. 21 (s. 1454). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Mark of the stone master, possibly the socalled 
Odense monogrammist. 

Fig. 325. Gravsten nr. 21 over Brun Rensing og Anne 
Olufsdatter Bager (s. 1454). Pennetegning af August 
Behrends. - Tombstone no. 21 of Brun Rensing and Anne 
Olufsdatter Bager. 

sættelser på gitterlågen ved Gieddes kapel, jfr. LA. 
Fyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
521 Om Kanneworf og Wamberg, jfr. også Engels-
toft, Sognehistorie 154. 
522 Iflg. Kirkebøger var dødsdatoen 2. aug. 1778, jfr. 
også s. 494. 
523 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve vedr. fru 
Achens ansøgning om gravstenen af 25. juni 1804 og 
Stiftsøvrighedens svar af 5. juli 1804. Med gravstedet 
på kirkegården kunne henvises til begravelsen for 
Jens Høyer, 119. okt. 1761 og begr. 21. okt. s.å. på 
kirkegårdens første del, jfr. Kirkebøger (note 415). 
524 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve, bevil-
ling af 23. april 1805. 
525 Amund Jensen var prior i benediktinernonneklo-
steret i Dalum og sognepræst i Nyborg, jfr. Erling 
Albrechtsen i Dalum sogns historie udg. Jacob Hansen 
og Knud Mortensen I,1, Odense 1959, 66. Han var 
medlem af Elende lav eller Vor Frue gilde i Odense 
og anføres i medlemslisten som endnu værende i live 
1464, jfr. C. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer 

fra Middelalderen I, Kbh. 1899, 189, mens han 1466 
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Fig. 326. Fragmenter af gravsten, fremdraget 1981 
sydøst for nordøstre arkadepille. I fotografiets midte 
ses til venstre to fragmenter af (†)gravsten nr. 1 over 
Amund Jensen (s. 1473). Hanne Dahlerup Koch fot. 
1981. - Fragments of tombstones, brought to light 1981 
south-east of the north-east arcade pillar. In the centre is 
seen (to the left) two fragments of (†)tombstone no. 1.. 

omtales som død, jfr. Repert 2, nr. 2202. Hans titel, 
som anført smst. nr. 1311 og 1325, var »prior sanc-
timonalium« eller »prior sanctimonialium in Dalum 
necnon curatus ecclesie Nyborgh«. Om Amund Jen-
sens sten, jfr. endvidere Crone (note 399) nr. 3. 
526 Jfr. planen fig. 274, der dog kun anfører to frag-
menter (38a-b), ligesom der også kun kan skimtes 
disse to på fotografierne af udgravningsfeltet (fig. 
278, 326). 
527 Våbenet, omsluttet af en halvfigur (engel?) gen-
findes på priorens segl fra 1457, jfr. Henry Petersen, 
Danmarks Gejstlige Sigiller fra Middelalderen, Kbh. 
1886, nr. 600. På sammes segl fra 1459, jfr. smst. 90 
(tillæg) og RA. Håndskriftsaml., XV, Langebeks segl-
tegninger 8, gr. 13-18 er skjoldholderen dog Maria 
med barnet, mens det mere utydelige våben foruden 
dobbeltbjælker også rummer en tredelt figur(?) under 
en vandret bjælke på skjoldets nedre del. En tilsva-
rende udgave af våbenskjoldet fandtes på priorens 
segl fra 1461, jfr. Repert 2,I nr. 1325. 
528 Jfr. Albrechtsen (note 525) 66; Nyrop (note 525) 
182f.; om Elendelavet jfr. endvidere Bisgaard (note 41) 

100f. 
529 Vedel Simonsen I,2, 151 nævner ganske vist grav-
stenen, men kun i referat efter Bircherod, Monu-
menta. 
530 At dømme efter registreringen af personalias før-
ste del (»Her lig[e]r b[e?].. (første linje), »vnd(ven?) 
erlic m « (anden linje), »And[rs]....« (fjerde linje) 
og »(e eller f(b?) «) er der tilsyneladende overens-
stemmelse med Bircherod, Monumenta nr. XLII 
(gravsten over Anders Michelsen, jfr. †gravsten nr. 
16). Indledningspassagen er dog for generel til, at der 
tør drages sikre konklusioner om en mulig identitet. 

531 Jfr. Bloch I,2 344. 
532 Jfr. Dahlerup Koch. 
533 LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve; HofmFund 
V, 197. 
534 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Indk. sager. 
Jfr. også Kirkebøger, 2. okt. (10. okt.) 1781. 
535 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Kirkebøger. 
536 Iflg. Dahlerup Koch hører fragmentet måske til nr. 
33 ((†)gravsten nr. 2). Denne er dog i sammes regi-
strering anført som værende af lysgrå kalksten. 
537 Fussing (note 56) 392. Personnavnet »Damle«, 
hvoraf det anførte patronymikon turde være afledt, 
kendes ikke, kun det beslægtede »Dalmer (Dalo-
mer)«, jfr. Danmarks gamle Personnavne, udg. Gunnar 
Knudsen og Marius Kristensen I, Kbh. 1936-40, 184. 
538 For våbenets anvendelse i 13- og 1400'erne, jfr. 
Henry Petersen (note 527) nr. 841 og Tiliset (note 475) 
C XLI 1-7. Om familien i Odense, jfr. desuden DaAd 
Årb IV, 70ff.; Odense bys historie 1, 284f., 293f. 302f. 
En vis dominikaner, Johannes Grote, skænkede 1404 
sammen med Albert Grote, borger i Lübeck, gods til 
Odense Sortebrødrekloster, jfr. Repert 1,III, nr. 
4639-40, men kan - forudsat dødsåret på stenen er 
korrekt anført - ikke være identisk med afdøde. Jfr. 
dog også ndf. vedr. stenens datering. 
539 Jørgen Emmiksen Kaas, jfr. Fussing (note 56), læ-
ste årstallet på stenen, der allerede da betegnedes som 
næsten ulæselig, som »1420«, hvilket kunne forklares 
ved, at det fjerde tegn efter »m« tolkedes som et »c« 
istf. »x«. At dømme efter den omhyggelige gengi-
velse hos Abildgaard er tegnet dog indiskutabelt et 
»x«, således som allerede Bircherod gengav det. 
Også Løffler foretrak en senere datering og kommen-
terer årstallet 1330: »maa være 1430«. Om tidspunktet 
for indførelsen af minusklen som dateringskriterium, 
jfr. Løffler, Gravsten 27f. På den †gravsten i Vor Frue 
kirke over et medlem af familien, borgmester Albert 
Grote (†1353, s. 1160), er dog også benyttet minusk-
ier, et muligt fingerpeg om, at også denne sten er 
yngre. 
540 I et notat af Løffler i N M . Top. ark. med en af-
tegning af Abildgaards fremstilling anføres: »Findes 
Stenen endnu (1886), da maa den ligge skiult under 
Stolestaderne«. 
541 Rigsråd Bernike Skinkel sad som lensmand på 
Hindsgavl og Næsbyhoved og havde omfattende be-
siddelser på Nordvestfyn, jfr. Olesen 44ff. Hans første 
hustru, Hilleborg Frille, var en halvsøster til Eggert 
Frille (†gravsten nr. 4), men nævnes ikke på stenen. 
Et barnebarn, Hilleborg Skinkel var gift med Knud 
Henriksen Gyldenstjerne (gravsten nr. 2). Et andet, 
Cecilie, var moder til Eiler Bryske og mormoder til 
Claus Bryske (gravsten nr. 10). 
542 Resen, Fyn 116 angiver: Alle Guds tjenere, bed for 
dem, jfr. KglBibl. Ulldalske sml. 166, fol. Atlas Dani-
cus IV, 148: »Omnes orate Dei Ministri pro eiis«. For 
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denne læsning, se også Vedel Simonsen, Samlinger. 
543 »S« er tilføjet over linjen, jfr. fig. 290: 
544 Eggert Frille må være død 1470 og ikke 1476 som 
angivet på gravstenen, jfr. brev af 13. eller 20. juli 
1470, hvor han omtales som afdød, Repert 2,II, nr. 
2762. Jfr. også DaAdÅrb III, 1893, 145f.; endvidere 
generelt om Frille, Erik Ulsig, Danske adelsgodser i 
middelalderen, Kbh. 1968, 235-38. 
545 I omtalen hos Jørgen Emmiksen Kaas er Billevå-
benet nævnt før Tinhuus-(Skinkel-)våbenet, vel ud 
fra en læsning af heraldisk højre side før heraldisk 
venstre. Tolkningen har således den svaghed, at den 
formodede giverindes familievåben tilsyneladende 
var vist på mandssiden, mens hendes gemals sås på 
kvindesiden. Jfr. dog et fortilfælde herpå i våbenfri-
sen på kong Hans' og dronning Christines mindesten 
i Odense S. Knuds kirke (s. 736). 
546 Som anført i Resen, Fyn 56 opregnedes Peder M o -
gensen blandt de adelige, der var begravet i kirken, 
'eftersom han havde om ikke en ædel slægtstavle, så 
dog en ædel bestilling'. Om afdøde og hans bror er 
ellers intet oplyst, men førstnævnte havde iflg. grav-
stenens påskrift trofast tjent Rønnowfamilien, anta-
gelig i første række rigsråd Eiler Rønnow til Hvid-
kilde, der 1543-49 sad som lensmand på S. Hans klo-
ster. 
547 Dette årstal er ikke angivet hos Bircherod, Monu-
menta nr. X X X I I I . 
548 Resen, Fyn 56 anfører »infmita« i stedet for 
»sancta« som ibidem, 116 og Bircherod, Monumenta. 
Jfr. også Resen, Fyn note 170. 
549 Morten Nielsen skriver er nævnt, omend uden 
præcise data, i rækken af rådmænd, aktive i Odense i 
sidste fjerdedel af 1500'erne, jfr. Magistratsarkiver indtil 
1868 i Landsarkivet for Fyn. Arkivregistratur, Odense 
1973, 198, men er ikke medtaget i Larsen, Rådsaristo-
krati, da hans virketid tilhører tiden før 1600. 
550 Gravverset, betegnet som »Epitaph«, citeres af 
Vedel Simonsen, Samlinger i forbindelse med en om-
tale af Sivert Rathlous begravelse 1677 i kirken, idet 
Emerentia her identificeres med en datter af oven-
nævnte. DaAdÅrb VIII, 10, anfører dog ingen børn af 
Sivert Rathlou. Derimod nævnes smst. 9, Emerentia 
Margrete som datter af oberst Sivert Rathlou, 
†26. april 1696 i Kiel, omend tilsyneladende uden for-
bindelse med Odense. 
551 15. okt. 1710 betalte Mads Jørgensen Hollender 
(Hollænder) for sit barns lejrsted, jfr. LAFyn. Kirke-
insp.ark. Hovedrgsk. 
552 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; HofmFund V, 
193f. 
553 Allerede en uge efter dennes død 7. sept. 1716 kvit-
terede murermester Jørgen Nielsen (13. sept). for 'ar-
bejde paa St. Hans alterbord og begravelsen der bag-
ved'. Det fremgår dog ikke, om der er tale om Gied-
des begravelse eller den tilstødende begravelse, jfr. 

Fig. 327. Fragmenter af gravsten, fremdraget 1981 
nord for nordøstre arkadepille. I venstre side ses frag-
menter af gravsten nr. 5 (over Jørgen Jensen Skytte 
og hustru), til højre ses øverst gravsten nr. 28 (over 
Frederik Mule), herunder (†)gravsten nr. 12 (over Je-
sper Eriksen) og nederst nr. 37 (over Christoffer Kæ-
fert). Hanne Dahlerup Koch fot. 1981. - Fragments of 
tombstones brought to light in 1981 north of the north-east 
arcade pillar. On the left can be seen fragments of tombstone 
no. 5 (for Jørgen Jensen Skytte and his wife); top right, 
tombstone no. 28 (for Frederik Mule), below it (†)tomb-
stone no. 12 (for Jesper Eriksen), bottom right, no. 37 (for 
Christoffer Kæfert). 

LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve. 1717 opførtes i 
kirken et 'skillerum' af snedker Niels til 'den salige 
frue', jfr. regning af 11. juni 1717 i LAFyn. Personalia. 
Frederik Gedde. Dette kan referere til et interimistisk 
tømret indelukke til den pågældende kiste, før selve 
kapellet var færdigopbygget. 
554 Til dette arbejde modtog biskop Jacob Lodberg 52 
rdl. på boets vegne, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
555 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Journal; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
556 LAFyn. Den kgl. bygningsinspektørs ark. Pk. 50. Bi-
lag vedr. kirker i Fyen; RA. Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsen. 1. dpt. Journaler, 1877 (CC 413). 

557 Som nævnt i indb. af Mogens Larsen 1978 i NM 
havde epitafiet bræddeforskalling med puds på gips 
og rørvæv; detaljer og skulpturer var udført i gips på 
en jernkonstruktion. De oprindelige marmorpartier 
var udført i en støbemasse som kunstmarmor. 
558 I Præsteindb. (note 167) er udtrykkeligt angivet, at 
indskriften sad på epitafiet. Ordlyden af de tre versio-
ner varierer i enkelte detaljer; ovf. er gengivet ud-
gaven i MarmDan. 
559 Jfr. det ndf. nævnte epitafium i Øsby k. samt epi-
tafiet 1680 over Daniel Machei fra Gars am Inn, til-
skrevet Brennos onkel, Prospero Brenno, eller fade-
ren, Giovanni Battista Brenno, med indsatte ind-
skrifttavler i sort marmor. Fotografier af sidstnævnte 
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venligst stillet til rådighed af Werner Heunoske, 
Nürnberg. 
560 Foto af Herluf Lykke o. 1900, KglBibl. 
561 Om stukkatørfamilien Brenno, jfr. Werner Heu-
noske, »Brenni«, Saur. Allgemeines Künstlerlexikon, 
14, München 1996, 125; samme, »Giovanni Battista 
und Francesco Giulio Brenno, zwei Tessiner Barock-
stukkatoren und ihre Tätigkeit für das Zisterzienser-
kloster Ebrach (1693-97)«, Jahrbuch für Fränkische 
Landesforschung 50, 1990, 170-241. Endvidere Barbara 
Rinn, Italienische Stukkatur des Spätbarock zwischen 
Elbe und Ostsee - Studien zu den Werkstätten italie-
nischer Stukkateure im Hamburg und Schleswig-Holstein 
unter Berücksichtigung ihrer Arbeiten in Mecklenburg-Vor-
pommern und Dänemark (ca. 1685-1740). Dissertation, 
Kiel 1995. Werner Heunoske, Nürnberg, er (1999) 
ved at færdiggøre en afhandling om Brennofamilien. 
562 Die Kunstdenkmäler von Bayern, Regierungsbezirk 
Oberfranken VII, Stadt Bamberg 5 - Innere Inselstadt 
1, München 1990. Werner Heunoske, Nürnberg har 
venligst henledt opmærksomheden på disse arbejder 
og stillet dele af sit manuskript til rådighed (jfr. note 
561). Heri argumenterer han for, at C. E. Brenno 
som purung har været faderens medhjælp i Bamberg. 
563 Sandsynligvis har netop Gieddes epitafium inspi-
reret justitsråd og amtmand over Assens' og Hinds-
gavls amter, Hans Simonsen, til at bestille monumen-
tet over sin far, Bertel Simonsen. 
564 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Tegningens 
indskrift angav kun navnet »Gede«, ligesom hænge-
stykkets øvre profil var brudt i midten. Den sekun-
dære marmorering på hængestykket var udført i olie-
maling, jfr. indb. ved Mogens Larsen 1978 i N M . 
565 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Ved istandsættelsen 
1977 fandtes en signatur: »Ebbe Charsten Myhrvold 
fecit 1852« på postamentet lige over den underste ge-
sims. 
566 Jfr. regning af 11.juni 1717 i Frederik Geddes ark. 
(note 553). 
567 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. sager; 
Journaler; Fyens Stiftstidende 31. okt. 1855. 
568 På fotografiet, hvor rækken delvis dækkes af alter-
tavlens Mosesfigur, tælles 13 spidser, måske rester af 
de gængse 16 anefaner. 
569 Indb. fra Lendorf til Winstrup 18. jan. 1878 med 
referat af pastor Theodor Steenbuchs udsagn desan-
gående, jfr. LAFyn. Den kgl. bygn.insp. ark. Pk. 50. 
Sager vedr. kirker i Fyen. 
570 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Kirkebøger 
(note 415), suppleret med Christian Brandts uddrag 
fra 1646-1705 (Brandt) og for tidsrummet 1722-1814 
med den særlige kirkebog for medlemmer af Garni-
sonen (Kirkebøger (Garnisonen)). 
571 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Arbejdet med 
indretningen af den ene begravelse (specificeret som 
placeret i nordre kapel, hvor sakristiet hidtil havde 

været), blev juli 1743 udbudt på auktion, jfr. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indk. sager. 
572 Således blev gulvet på grund af 'nedsynkning' om-
lagt 1695 og 1696 over hhv. fire og én grav, to grave i 
søndre kapel og midtskibet, opfyldt 1701, jfr. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. En muret grav i koret 
foran alterskranken blev formentlig istandsat eller 
ryddet 1730, og 1731 ommuredes en ældre grav i ko-
ret 'for alteret' (identisk med ovennævnte?); 1732 be-
taltes murermester Gotfred Enche for arbejde på en 
begravelse i koret, ligesom graveren året efter op-
fyldte to grave smst.; 1740 opfyldtes en grav under 
prædikestolen, mens to grave i koret, hvorpå lå to 
store ligsten (hvilke er dog ikke anført) opmuredes; 
1745 opfyldtes en begravelse i koret, og liget over-
flyttedes til den nye begravelse; 1746 forhøjedes en 
grav på nordsiden af alteret; 1747 opfyldtes »et Huld i 
Coret ved dend Norden side«, en dobbeltgrav i ka-
pellet ved de nye begravelser og en grav i den søndre 
side af sakristiet (nu i søndre sideskibs 3. fag); 1751 
opfyldtes fire grave i koret og 1755 et uvist antal i 
kvindekapellet (nordre sideskibs 1., 2. eller 3. fag); 
1778 opfyldtes en grav i midtskibet, 1784 i koret og 
1802 'i kirken', jfr. smst. og Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
573 Venligst meddelt af kirketjener Bertel Hajslund, 
der omtalte i alt fem grave, de tre placeret i korets 
midtakse og to hhv. i nord- og sydvest. Fotografier i 
dennes privateje af sidstnævnte grav viser en muldbe-
gravelse, hvori fandtes et kranium og forskellige 
knogler. 
574 Kronens skøder III, 599, åbent brev af 15. jan. 1717. 
575 Kirkebøger (Garnisonen). 
576 Cay Bertram var antagelig søn af generalmajor 
Christian Ditlev Reventlow, jfr. DaAdÅrb XIV, 
53f., 56. 
577 Ellen Gøyes gemal, Mouritz Aschersleben 
(†21. nov. 1641), blev begravet i Vor Frue kirke, jfr. 
1166, 1176. Selv flyttede Ellen Gøye 1647 til Odense, 
hvor hun døde Langfredag aften 4. april 1656, jfr. 
G. L. Wad, »Sibylle Giøe«, FyFort I, 12. 
578 LAFyn. Karen Brahes bibliotek. D I 10. Samling af 
gravskrifter over adelige personer o. 1700; Monu-
menta et Inscriptiones (note 468). 
579 Mindeverset er her anført efter Samling af grav-
skrifter (note 578), der har enkelte afvigelser i forhold 
til den senere version i Monumenta et Inscriptiones (note 
468). 
580 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Ved fastsættel-
sen heraf henholdt man sig til to andre begravelser af 
samme type, som fandtes i kirken, hhv. stiftamtmand 
Gieddes og borgmester Møllers (jfr. s. 1490 og 1497). 
Begge var åbne begravelser, men af større rum end 
den bemeldte. 
581 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.; Indk. sager. 
Jfr. også Kirkebøger, 2. okt. (10. okt.) 1781. 
582 I begravelsen nedsattes 1781 studiosus Chr. Høeg 
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på Ålykkegård og 1790 to sønner af samt en hustru til 
Frands Joachim Leth, der siden 1785 var ejer af går-
den, jfr. ndf. 
583 Iflg. Vibeke Podebusks antegnelser fra 1464-1573 
blev Otte Podebusk dræbt ved en duel i Odense og 
begravet i S. Hans kirke hos sin farmor og faderens 
søster, jfr. SuhmsSaml II,3, 26. 
584 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager; Hovedrgsk. . 
585 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve, ansøg-
ning af 16. dec. 1805; Kirkeinsp.ark. Indk. sager, afslag 
af 21. dec. s.å.; Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. vedr. fun-
dats af 31. aug. 1809 med kgl. konfirmation af 
10. nov. s.å. om indretningen af begravelsessted på 
kirkegården. 
586 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Jfr. også Kirke-
bøger 2. okt. 1731 vedr. begravelsen af Else Peders-
datter »i hendes Begrafvelsessted ved Sacristiet.« 
587 1747 foretoges istandsættelser ved en dobbelt grav 
i kapellet 'ved de nye begravelser', hvorunder den 
store ligsten, som var ganske nedsunket, pålagdes på 
ny. Dette kunne være en henvisning til graven under 
Henrik Gyldenstjernes sten (jfr. s. 1499) og dermed 
en bekræftelse på, at de to nye begravelser begge 
fandtes nær denne i nordre korsarm. Jfr. LAFyn. Kir-
keinsp. ark. Rgsk. 
588 1767 ansøgtes om indsættelse af ritmesterinde 
Schultz' kiste i den begravelse, hvor auditør Stephani 
for nogle år siden (1762) var indsat eller »næst der-
ved«, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Iflg. Kir-
kebøger placeredes førstnævnte i kirkens anden begra-
velse, men anføres dog 1783 og 1786 som placeret 
sammesteds som auditøren, dvs. i den første begra-
velse. 
589 7. aug. 1786 betalte major von Mohr for at ind-
sætte sin salig kones lig (vel denne) i den første nye, 
åbne begravelse, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Ho-
vedrgsk. 
590 Beslaget skænkedes af arkitekt Jens Christensen, 
der forestod udgravningen 1922. 

591 LAFyn. Bispeark. S. Hans kirkes breve. Jfr. også 
H. Fr. Rørdam, »Bidrag til Fyens Stifts Kirkehisto-
rie«, KirkehistSaml IV,4, 786f. 
592 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager, brev af 15. april 
1752, med omtale af salget, der formidledes gennem 
kirkeværge Anders Braabye. 
593 Den omstændighed, at købmand Nees lejede 
stole, placeret oven på Reimers begravelse (s. 1384) 
kunne tyde på, at sønnens begravelse var samme-
steds. 

594 Johan Stürck søgte med et regiment soldater, sejlet 
fra Assens til Als, i slutningen af september, at gøre 
indhug i den svenske hær, men overraskedes i okto-

ber nær Ribe og undslap med en del af mandskabet til 
Ribe, hvorfra de i november nåede til Kerteminde. 
Selv døde Stürck i Odense. Generalkrigskommissær 
Johan Christopher von Körbitz forstrakte sønnen, 
Peter Stürck med 40 rdl. til begravelsen, jfr. K. E. 
Rockstroh, Udviklingen af den Nationale Hær i Danmark 
i det 17. og 18. Aarhundrede I, Kbh. 1909, 307; Aage 
Fasmer Blomberg, Fyns Vilkår under Svenskekrigene 
1657-1660 (Odense University Studies in History and 
Social Sciences 11), Odense 1973, 116f. 

NOTER TIL 
KIRKEGÅRDSMONUMENTER 

595 Redaktion af kirkegårdsmonument nr. 1 og 6 skyl-
des stud. mag. Rikke Ilsted Kristiansen og stud. 
theol. Iben Damgaard. 
596 F. Knudsen afregnede for et nyt gelænder om dette 
og Rasmus Østrups gravsted, jfr. LAFyn. Stiftsøvr. 
ark. Rgsk. 
597 Jfr. Kirkebøger. Endvidere LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Hovedrgsk. og N. Schack, Revision og Fortsætning af 
Hofmans Fundatssamling 5, Kbh. 1841, 11. 
598 Jfr. Niels Aage Barfoed, Sct. Hans kirke i Odense, 
Odense 1961, 19. 
599 Venligst meddelt af pastor emeritus J. E. Madsen. 
600 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve, testa-
mente af 16. nov. 1804 (arkiveret under 1809!). 
601 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve, 16. dec. 
1805; Kirkeinsp.ark. Indk. sager, 21. dec. 1805. 
602 Jfr. fundats af 31. aug. 1809 med kongelig kon-
firmation 11. nov. 1809 i LAFyn. Bispeark. Odense 
købstads breve og Schack (note 597) 10, 30f. 
603 I kirkebøger (Garnisonen) omtales tildragelsen 
Skærtorsdag, 14. apr. 1808, vel på begravelsesdagen, 
da en ikke navngiven underofficer i et slagsmål med 
2-4 franske soldater(!) blev så hårdt såret, at han døde 
straks efter. Officeren, dvs. Augustin Molion blev 
begravet i Garnisonens jord uden jordpåkastelse, om-
end under stor højtidelighed. Jfr. H. P. Mumme, Be-
givenhederne i Fyen under de franske og spanske Troppers 
Ophold her i Landet i Aaret 1808, Odense 1848, 56f.; 
Fyens Stiftstidende, 30. apr. 1952; Mindesten, mindetav-
ler, bystævner, vildtbanesten, byfredsten og andre minder i 
Odense Kommune. Utrykt rapport, udarbejdet af 
Odense Magistrats 2. afd. 1989. 
604 Odense Kommune, Kirkegårdsafd. ark. Gravsteds-
prot., Assistens kgd. Det nøjagtige tidspunkt for 
overflyttelsen fremgår dog ikke. Om monumentet, 
jfr. også Mindesten (note 603). 



Fig. 328. Den tidligere kirkegård syd for kirken, hegnet af sidebygninger til Nørregade 38 og 40; i baggrunden 
slottets østfløj (s. 1240). Herluf Lykke fot. 1939. Møntergården, Odense. - The former cemetery south of the church 
enclosed by the side buildings of Nørregade 38 and 40 respectively; in the background the east wing of the castle. 

ODENSE • ST. HANS' CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D 
(pp. 1221-23) 

The earliest record of the church dates from 
1295, and at that point its patron saint was St. 
Michael. Shortly after this it was presumably 
made over to the Order of the Knights Hospi-
tallers of St. John of Jerusalem, whose presence 
in Odense is first documented in 1280. The 
foundation, in 1329 called domus beati Iohannis 
and in 1340 domus hospitalis S. Iohannis, is for the 

first time explicitly mentioned as being a mon-
astery when the lord lieutenant of Næsbyhoved 
Castle was appointed præfectus monasterii Iohan-
næi in 1402. The 1400s were a period of growth 
for the institution, it received innumerable gifts 
from the nobility of Funen who founded altars, 
commissioned chantries and chapels, as well as 
building residences in the neighbourhood. The 
complex comprised a school (mentioned in 
1447) and a hospital in the churchyard north of 
the church. 
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After the Reformation and dissolution of the 
monasteries, the foundation's rich possessions 
passed to the king whereas no measures were 
taken to secure separate sources of income for 
the church, which was without tithes of any sig-
nificance. In 1541, however, the king allotted 
the new parish priest accommodation in the 
hospital and the church was now, and continued 
to be, called St. Hans' Church. The monastery 
became the seat of the lord lieutenant over 
Odensegård, and in 1575 Frederik II decided to 
modernise the buildings and take up residence 
there when he stayed in Odense (cf. fig. 9). In 
the 1720s Frederik IV rebuilt the monastery and 
called it Odense Castle which is still its name. 
Later on Christian VIII and Frederik VII resided 
here (cf. figs. 15-16, 22, 96) when as princes they 
were appointed governors of Funen. 

These circumstances have undoubtedly play-
ed a decisive role and explain why the church 
building in fact survived and why occasionally 
(incorrectly) it is called 'castle chapel'. Limited 
funds for its upkeep were to begin with pro-
vided by the len (fiefdom), supplemented by 
contributions from the other churches in Funen, 
for example during the reign of Christian IV. 
Later attempts to make ends meet included in-
comes from letting out pews, from burials, aug-
mented by contributions from fines paid into 
court, lotteries and national collections. Not un-
til 1849 and the gradual improvement in Oden-
se's economy did better financial conditions for 
the church come about through revenue from 
municipal taxes, and the great restoration of 
1877-80 could be undertaken. 

During the 18th and 19th centuries St. Hans' 
served as the garrison church of Odense. 

M E D I E V A L ALTARS A N D C H A P E L S 
(pp. 1223-27) 

Presumably the church of the Hospitallers had 
more altars and chapels than may be inferred 
from the known sources, among which the once 
so abundant but now sadly reduced monastery 
archive (registered 1556 and 1811). Additional 
information is yielded, moreover, by a number 

of post-Reformation sources recording former 
bequests to altars which the noble donors now 
widely took back. Apart from the high altar, 
most likely dedicated to Our Lady, and side al-
tars to St. Hans and St. Michael (cf. †altarpiece), 
always mentioned individually, there were also 
altars to St. Andrew, St. Anne, St. Dorothea, an 
All Souls altar?, and altars to St. John the Evan-
gelist, St. Salvator, as well as a Rood altar. The 
following chapels with named founders are also 
known: the Bernike Skinkel chapel (built before 
1427), the Bjørn Olufsen Bjørn chapel (built be-
fore 1433), the Claus Rønnow chapel (built be-
fore 1464) and the Gyldenstjerne chapel (found-
ed at the latest in 1467). 

S U R R O U N D I N G S 
(pp. 1228-40) 

The age of the oldest church is not known but it 
is generally assumed to have been built by the 
northern extension of Nørregade the main road 
out of Odense towards the fjord and the market 
towns to the north. In the course of the 15th 
century after the Hospitallers took over the 
church, and Næsbyhoved castle was built to the 
north, the expansion of the neighbourhood in 
the northern part of the town gained pace with 
the result that the town wall was shifted north-
wards (cf. fig. 9). The brothers of the Order 
may have erected various buildings in the 
churchyard, as exemplified by the preserved (†) 
hospital (the rectory after 1541), which was pos-
sibly dedicated to St. Jerome. The actual (†) 
monastery, however, was built on an atypical site 
west of the church, in the form of three wings 
(possibly also a fourth, i.e. north wing), the 
walls of which are still part of the present 
Odense Castle. An important feature in relation 
to the church's medieval surroundings is the fact 
that the monastery archive held a considerable 
number of title deeds acquired in payment of 
chantries. Many of these properties were sit-
uated in close proximity to the monastery and 
had been built by the same families who had 
contributed to the prosperity of the church 
through founding of altars and chapels. These 
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families probably chose to build here in order 
that widows and other descendants would bene-
fit from the Order's nursing and care of the aged 
in a kind of 'sheltered housing'. 

The basic characteristics of the church's sur-
roundings were thus already laid down in the 
Middle Ages. As mentioned earlier, the monas-
tery passed to the fief and in 1575 it was turned 
into a residence for the king (cf. fig. 9), later - in 
1720 - rebuilt as a baroque castle which is to this 
day largely preserved (cf. figs. 7-8, and 15-16, 
22, 96). On the north perimeter there were once 
buildings adjoining the former hospital that be-
came the rectory (figs. 2, 10-12, 17, 19), which in 
the 1630s underwent extensive alterations and 
was heightened. Its present appearance dates 
from the restoration of 1906. The other officers 
of the church, viz. the organist, bellringer and 
curate, lived in houses west of the rectory. 
These buildings have disappeared (cf. fig. 18) 
and on the site there is now a school (1893) and 
the church's parish community centre (1996-97). 
The housing on the southern perimeter has like-
wise been renewed through the centuries, but its 
position remains unchanged (cf. figs. 21, 24, 
328). 

ST. HANS' C H U R C H Y A R D 
(pp. 1241-53) 

The boundaries of the medieval churchyard are 
unlikely to have differed significantly from 
those indicated by the still extant buildings on 
the perimeter, and as shown on Braunius's map 
from 1593 (fig. 9). On the other hand, the actual 
area of the churchyard was already reduced dur-
ing the Middle Ages because of extensive en-
largements to the church (cf. †brick-built grave 
cist p. 1418), and the construction of various 
roads leading to the monastery. In connection 
with the monastery's modernisation by Frederik 
II a moat was dug along its east wing (cf. figs. 9, 
22), which later caused rising groundwater in 
the churchyard and resulting inconvenience, 
also in the church itself. 

After the ancillary Assistens cemetery was es-
tablished in 1811 the area ceased to serve as a 

graveyard. It subsequently underwent various 
changes and now to the south it serves as a car 
park, while to the north its grounds are land-
scaped and open into the castle gardens, which 
are now open to the public since the municipal 
council moved into the castle. On its Nørregade 
boundary the churchyard has low iron fencing 
between granite posts (cf. fig. 328). 

†Boundary walls. A wall fronting on Nørre-
gade is shown on the Braunius map of 1593 (fig. 
9). It appears to have been augmented by a new 
wall along the south side of the church in 
1617-18, in order to separate the churchyard 
from the road to the monastery. This wall dis-
appeared, probably at the close of the 18th cen-
tury, and in 1857 the wall along Nørregade was 
removed in favour of cast-iron railings (cf. figs. 
1, 26). 

†Entrances. In 1593 (cf. fig. 9) two entrances 
were found in the wall onto Nørregade, the one 
to the south was a brick-built portal. This was 
confirmed by repairs made in 1695, which men-
tions a "tall pointed arch and gables in the old-
fashioned manner". 

†Gratings for preventing stray cattle from get-
ting into the churchyard and disturbing the 
graves are mentioned here, as elsewhere, in the 
17th and 18th centuries. 

Formerly, parts of the churchyard were laid 
out as †gardens for church officials as a means of 
augmenting the church's sparse incomes. The 
upheaval surrounding the discontinuation of the 
organist's garden on the south side of the chan-
cel c. 1792 conveys a vivid impression of the 
importance of no less than thirty-five fruit trees 
to an economy based on trading in kind. 

†Buildings in the churchyard. A mortuary was 
built in 1906 in the former churchyard north of 
the church by H.M. Inspector of Buildings 
Vilh. Petersen (figs. 30-31). 

T H E B U I L D I N G 
(pp. 1254-1341) 

The church consists of a long chancel and a 
nave, the eastern three-aisled part of which first 
achieved a more regular lay-out during the ma-
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jor restoration of 1877-80, when the outer half 
of a north chapel was removed, and the remain-
der turned into a side aisle connected with the 
adjoining transept. To the west the central aisle 
continues for two further bays, the westernmost 
of which is crowned by a low tower. From here 
a communication gallery leads to the castle. 

Apart from a number of later changes the pre-
sent building is in all essentials late medieval, 
and nothing remains of the church mentioned in 
1295. During a rebuilding phase, possibly at the 
close of the 14th century, the nave was length-
ened by two bays to the west, and a large part of 
these are incorporated in the west end of today's 
church. To what extent other parts of the church 
underwent alterations at that time is not kown, 
but prior to building the present chancel a †sac-
risty had been added to its predecessor. 

The majority of the present building has pre-
sumably been built in the course of the 15th cen-
tury with funds accrued from the many gifts 
received by the Hospitallers at this period, prin-
cipally from noble donors. First of all at the east 
end of the nave two chapels were built which 
formed a transept, but later to become part of 
the side aisles. After this, possibly c. 1450, there 
followed a chapel two bays in length on the 
south side of the nave, west of the south tran-
sept. Rebuilding on a grand scale took place be-
tween about 1460-75, it included a completely 
new chancel and nave, the latter was at the same 
time enlarged by a double chapel two bays deep 
along the north side west of the transept, which 
was heightened and adapted to the new nave 
with new vaults. The west extension was simi-
larly adapted and given a tower. On the other 
hand, the necessary alterations to the south tran-
sept, and the chapel abutting it, were not carried 
out until the close of the Middle Ages c. 1525. 
The sacristy on the chancel's north side was 
built in 1880 to act as mortuary, but underwent 
alterations in 1907 to serve its present function. 

Past research (pp. 1256-58). The limited litera-
ture on the architectural history of the church 
(the most important being Jensen, "Bygningshis-
torie", Lorenzen and Olesen) holds marked diver-
gences in interpretation. For example, Jensen 

hints at the possibility that the original church 
even in the 13th century could have been rebuilt 
as a late Romanesque cruciform church, the on-
ly relic of which were the partly preserved tran-
septs. This view has won a hearing in more re-
cent literature, modified by Lorenzen who, 
from the details, sooner dates the transepts to 
the 14th century. Lorenzen's account in his 
work on the monasteries of the Order of the 
Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem is 
to date the most exhaustive description, and it 
provides the point of departure for Olesen, who 
to a very high degree combines ample informa-
tion about the foundation of altars and chapels 
with the building history. All the above-men-
tioned authors emphasise that the architectural 
history of the church is extraordinarily compli-
cated, and examinations of the original fabric 
have been limited by the modifications, renew-
als and wall facings carried out during the major 
restoration of 1877-80. The lack of more com-
prehensive modern surveys and measuring like-
wise hampers attempts at clarification. 

†Church (p. 1268). The church recorded in 
1295 has not survived thus nothing is known of 
its construction. It is generally assumed to have 
been the usual Romanesque granite ashlar church ? 
consisting of chancel and nave. As indications of 
this can be mentioned the Romanesque font of 
granite (fig. 147), the presence of a number o f -
possibly reused - ashlars in the plinth of the 
brick building (cf. figs. 47, 100-01), apart from a 
tombstone in the chancel gable (cf. fig. 64) and a 
13th century brick cist grave found in the north 
transept's chapel (fig. 205). 

T H E O R D E R ' S A L T E R A T I O N S T O T H E 
P A R I S H C H U R C H 

(pp. 1269-1309) 

The rebuilding undertaken in the 15th century 
was so radical that it not only obliterated traces 
of the old, Romanesque parish church, but also 
most of the alterations which had presumably 
been made in the 14th century after the Hospi-
tallers had taken over the church. The oldest 
parts of the present church consist of the tran-
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Fig. 329. Søndre sideskibs vestre hjørnepille med 
prædikestolsåbning (s. 1278f.). Carl Neergaard fot. o. 
1900. - West corner pillar of the south side aisle with pulpit 
opening. 

septs and the west extension. Their age and 
chronological order is not firmly documented, 
yet in view of the fact that the transepts may in 
all probability be identified with the chapels 
founded c. 1425, it is tempting to look upon the 
west extension as part of a slightly earlier re-
newal, which may have also included the chan-
cel and a sacristy. 

The west extension's (pp. 1269-72) original 
walls comprise the lower part of the present 
west section whose renewal c. 1460-75 made 
substantial changes to this extension, which 
seems to have begun in the west and probably 
continued further to the east, cf. (†) tile floor 
(figs. 34, 107-08). Therefore the second bay of 
the extension has first been cut off when the 
south chapel was added and afterwards the 
north chapel. The buttresses on the outside, of 

which the one to the north-west contained a spi-
ral stair (cf. fig. 46), demonstrate that the exten-
sion was vaulted from the beginning. The win-
dows in the first bay are preserved and at the 
restoration of 1877-80 the main details and 
moulded lights recurred in the narrow bay (cf. 
fig. 46); in as much as the latter was in its origi-
nal position, the east part of the bay may have 
had a doorway. The west facade is now entirely 
remodelled, but possibly a recess uncovered in 
1877-80 (cf. fig. 46) dated from the oldest fabric, 
and was moved to the north due to the commu-
nication gallery and the west portal. A gallery 
was found to the extreme west inside the church 
at a lower level than the present one. 

After the extension to the west of the central 
aisle church, and possibly the lengthening of the 
chancel to the east, the building would have 
been about 50 metres long, corresponding to 
numerous monastery churches, for example the 
Hospitallers' mother house at Antvorskov. A 
firm basis for dating is lacking, but if the west 
extension was also intended to bring the church 
and monastery into closer contact with each 
other a date towards 1400 would seem feasible. 

The transept chapels (pp. 1272-78) likewise bear 
the mark of substantial later changes. The two 
additions resemble each other so closely in rela-
tion to measurements and general disposition, 
in spite of differences, that they may be re-
garded as coordinated undertakings although 
not necessarily contemporary. Both have been 
considerably lower (fig. 40), and they were 
originally furnished with east chapels. There 
were pointed arched windows in the gables and 
nearest the gables in the side walls. Specially in-
teresting are the south chapel's thick corner pil-
lars which have had surbased round arched 
apertures, possibly for displaying relics and 
preaching, similar to the surviving arrangement 
seen in the corner pillar of the south double cha-
pel (cf. figs. 47, 55 and 329). 

The interior was linked with the nave by 
means of wide arcades with pointed arches, the 
springing of the northern one is preserved (cf. 
fig. 34). As in the case of the west extension, the 
transepts were vaulted: three narrow bays due 
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to the additions to the east. All that remained of 
these vaults were two stucco imposts, one in the 
form of a man's head (fig. 51) was transferred to 
the north transept 1877-80, and the other with 
an obscene motif (fig. 52a-b) was removed on 
the same occasion. 

The transepts are identified in the present de-
scription by the chapels founded by Bernike 
Skinkel (†1418) and Bjørn Olufsen Bjørn (†1433) 
respectively. 

South double chapel - "Claus Rønnow's chapel" 
(pp. 1278-81) was originally added to the one-
aisled church, west of the transept chapel. This 
addition comprises two bays, it extended so far 
to the west that its west wall halved one bay of 
the extension. The windows have been rebuilt 
several times, and the original entrance in the 
east bay (cf. figs. 36-37, 47) disappeared in 
1877-80. On the other hand, the south-west cor-
ner pillar with its unusual external pulpit (figs. 
54-55, 104, 306, 329) is preserved, although it 
had apparently been anticipated by the south 
transept's corner pillars. Apart from the pulpit 
above the door (cf. figs. 55, 306) nothing re-
mains of the original interior except traces of the 
low vaults which were later demolished. 

This addition is most likely identical with the 
"double chapel in Odense" mentioned in the 
foundation of a chantry in 1464. The chapel it-
self may have already been built about 1450 after 
the death of the donor's first wife. 

The rebuilding c. 1460-75 (pp. 1281-1304) was 
on such a large scale that the church must for 
much of the time have resembled one large 
building site. From archaeological observations, 
however, it has been possible to establish the 
following chronology of the individual sections, 
the dating of which has been ascertained by den-
drochronological analyses of timbers in the well 
preserved roof construction of the central aisle 
church and tower. Most of the timber was felled 
in the 1460s, which harmonises well with the 
span of time in which the monastery received a 
number of large donations. 

The west extension (pp. 1284-89) was height-
ened and given a new division of bays, in ac-
cordance with the cutting off of the second bay. 

Fig. 330. Blændinger på korets nordside (s. 1294). 
1:75. Målt og tegnet af Charles Christensen 1926. -
Recesses in the north wall of the chancel. 

The new inside piers supported a low tower 
over the west end, to which was added a poly-
gonal stair annex which originally issued from 
arches stretching between the communication 
gallery and the south-west corner pillar. Access 
to the stair was from the upper floor of the com-
munication gallery and it led to a new west gal-
lery higher up. 

The chancel (pp. 1289-95) is the most consum-
mate part of the church and differs from the 
other sections both in quality and detail. The 
walls are set off on the outside by alternating 
bands of red and yellow brickwork as well as a 
series of fanciful, and to some extent, symbol-
ically imbued recesses (figs. 63-69) concentrated 
mainly in the gable; this latter follows the align-
ment of Nørregade and therefore rests crook-
edly on the side walls. The big windows with 
moulded architraves are lacking to the north, 
where the existing †sacristy had been preserved 
and incorporated in the new chancel. The east 
window is set in a slight projection of the wall, 

98* 
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which has been surmounted by an octagonal 
†sanctus bell-turret (removed in 1706). 

Structurally speaking the chancel is notable 
due to the absence of buttresses to counteract 
the outward thrust of the three vaults, of which 
the one to the east has twice been rebuilt. Origi-
nally the chancel was screened from the rest of 
the church by a †pulpitum (demolished 1803) 
reached by an upper door in the north wall of 
the chancel. 

The nave (pp. 1297-99) is without windows, 
and together with the adjoining chapels it ap-
pears to be a compromise between a central aisle 
church and a pseudo basilica. The crown of the 
wall is no longer visible - only distinguishable 
by the doors to the loft (figs. 44, 74-75) which 
were to give easy access to the guttering be-
tween the roofs of the abutting chapels. The 
wide arcades with pointed arches of the interior 
are carried by octagonal pillars, of which the 
east pair was originally built into the adjacent 
brickwork of the two transept chapels (cf. fig. 
36), but after 1877-80 in a regulated form. Three 
sides of the pillars continue as imposts for the 
vaults, of which the two to the east are a regular 
star-shape, whereas the west vault is more com-
plicated. 

The north chapel's (pp. 1299-1303) outermost 
half was removed in 1877-80, but the preserved 
walls as well as drawings of the chapel's condi-
tion just before its reduction (cf. figs. 36, 38, 83) 
give some idea of the original disposition; viz. a 
double chapel consisting of four bays in all 
grouped round a free-standing hexagonal pillar. 
This chapel was built west of the transept like its 
counterpart to the south; it was roofed over by 
two pitched parallel roofs at right-angles to the 
nave, but their gables disappeared in 1748-50 
and their shape is not known. A door gave ac-
cess to the east bay (vis-à-vis the door in the 
south chapel), and the north wall was enriched 
by two recesses (cf. figs. 38, 81-82): one with the 
Order's Maltese Cross, and the other a shield-
shaped recess displaying the arms of the Gyl-
denstjerne family, referring to the foundation 
affirmed by the widow of Knud Henriksen Gyl-
denstjerne in 1467. The recesses were transferred 

in 1877-80 to the halved chapel's new north 
wall. Inside, the north-west bay was originally 
separated from the entrance bay by a partition 
wall, therefore seen in relation to the above-
mentioned shield recess this can be identified as 
the private chapel of the Gyldenstjerne family. 

The rebuilding of the north transept chapel (pp. 
1303-04) was a necessary consequence of the 
new north chapel whose walls and vaults were 
at a higher level. Because of this a new gable 
(demolished in 1748-50) was built, and the 
height of the gable window increased. New 
vaults were cast whose shape is known from 
measurements made in 1877 (fig. 36) but 
whether the interior was connected to the ad-
joining double chapel is not known. At any rate 
it is interesting to see that these vaults to the east 
maintain the old tripartition, evidently on ac-
count of the enlargement of the altar here. 

There have presumably been several master 
builders engaged in the extensive rebuilding 
project; the chancel is, namely, in a class of its 
own. The omission of buttresses and treatment 
of brickwork suggest north Germany (Rostock, 
Schleswig). The prototypes of the nave pillar 
and vault construction must also be sought in 
the Gothic style of the Baltic region. In a local 
context the central ressaut on the chancel's east 
gable with its sanctus bell-turret would seem to 
be the forerunner of a similar embellishment in 
Kerteminde (St. Laurentius) and a number of 
village churches, whereas the above-mentioned 
scheme in the nave may have influenced other 
town churches in Funen (Fåborg, Assens and 
Middelfart). 

The rebuilding of the south chapel and south tran-
sept (pp. 1305-09). The heightening and alter-
ations of the south chapel and south transept 
made necessary by the large scale renewal, and 
prepared for, do not appear to have been carried 
out until the close of the medieval period c. 
1525. The walls were heightened by medieval 
bricks laid in modern cross bond which was not 
otherwise a widespread technique until c. 1550. 
The raised windows to the south were furnished 
with dripstone mouldings and even the gables, 
which disappeared in 1748-50, were crowned by 
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Fig. 331. Søndre sideskibs gavle, set fra sydvest. HJ fot. 1999. - Gables of the south side aisle, seen from the 
south-west. 

pinnacles (cf. fig. 88). Descriptions also mention 
that the gables were adorned with "old Catholic 
images", which can be confirmed by informa-
tion in a record of repairs from 1617, according 
to which painters obliterated apostles, pictures, 
and a decoration of roses and wreaths with 
paint, while a sculptor set a new head on the 
image of a Turk. The destruction of this unusual 
scenic front which has only a few known con-
temporary parallels (Gottorp, Malmö) is an in-
calculable loss. The interior was given new 
vaults, and the two annexes were connected 
when the wall between the double chapel and 
the transept were pierced by an arcade. 

A N N E X E S 

Mortuary - Sacristy (pp. 1309-10). The present 
sacristy on the north side of the chancel was 
converted in 1907 (Vilh. Petersen) from the 
mortuary built in 1880 (Winstrup and Lendorf). 

†Medieval sacristy (pp. 1310-13). In 1668 per-
mission was granted to demolish a sacristy on 
the north side of the chancel. Traces of the van-
ished medieval sacristy were uncovered in 
1877-80 (fig. 91), and they revealed that it was 
older than the chancel dating from the rebuild-
ing of c. 1460-75, but that at this period it was 
altered and given a stair turret from which ac-
cess was gained to the loft above the sacristy and 
chancel. 

Various spaces in the church were used as the 
sacristy over the interval of time between the 
demolition of the medieval sacristy and the 1907 
conversion (south and north transept chapels, 
south side aisle, and in the chancel behind the 
altar). 

Communication gallery (pp. 1314-19) between 
the church and monastery (now castle) is briefly 
treated, since this particular annex is not part of 
the church. The medieval communication gal-
lery, which has parallels in Århus, Roskilde and 
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Antvorskov, was possibly built at the same time 
as the west extension c. 1400, and existed at least 
when the latter was rebuilt c. 1460. The gallery 
was narrower then and only part of its south 
wall is still preserved. It was two stories tall like 
the present one, and pierced by a gateway close 
to the monastery. In connection with the re-
building of the monastery 1575 into the royal 
seat, the communication gallery was made 
wider by moving the north wall further out. At 
the same time a new gateway was made through 
the middle of the building, and in the upper 
floor was "the King's corridor" to the church at 
the north end, and rooms were arranged to the 
south end (cf. figs. 93-96). In 1638 the north 
wall was rebuilt, and later the entire upper floor 
rebuilt again. The sepulchral chapel for Prince 
Christian of Hesse was installed in 1823 on the 
lower floor close to the church, after which the 
gateway was walled up. In 1861 this mortuary 
was rearranged for use by the church, but upon 
the major restoration of 1877-80 a gateway was 
made in yet a third position, this time closest to 
the church. In 1945 the present mortuary (fig. 
97) was arranged on the lower floor west of the 
gateway. 

P O S T - M E D I E V A L REPAIRS AND 
U P K E E P 

(pp. 1319-30) 

The deterioration in the economy of the church 
following the Reformation is clearly reflected in 
the history of the building. At that time funds 
were only available for the most essential re-
pairs, and details not considered strictly neces-
sary (enriched gables, corbie steps and sanctus 
bell-turret) disappeared in the course of more 
than two hundred years of debasement. Not un-
til the restoration of 1877-80 was the fabric of 
the church secured for posterity. 

The most important large-scale restorations 
during these two centuries or so were: 1) 
1617-18, when the church's roofs and external 
walls were repaired under the supervision of 
master builder Jacob Berner. 2) 1695, holes in 
the roofs mended, and essential works under-

taken to prevent the collapse of roofs and vaults 
(repair of buttresses and wall anchors put in). 3) 
1698, the stair annex to the tower extended to 
ground level with outside access. 4) 1706, sanc-
tus bell-turret dismantled, and in 1732 a new 
corbie stepped gable built in the same place (cf. 
fig. 40). 5) 1748-50, after Frederik V's visit to 
Odense (cf. fig. 88), the six gables on the chapels 
were demolished and instead large, undecorated 
gables with a shallow pitch were built (cf. figs. 
37-38, 47, 100-01), in order to avoid the expen-
sive upkeep of six pitched roofs. Inside, the east 
vault in the chancel and in the south side aisle, as 
well as in the north chapel's north-west bay 
were rebuilt - all with groin vaults (cf. fig. 36). 
6) 1823, upkeep of the interior, notably furniture 
and fittings. 

The major restoration of 1877-80 (pp. 1325-30) 
was carried out under the leadership of H.M. 
Inspector of Buildings L. A. Winstrup, with 
Carl Lendorf domiciled in Odense acting as su-
pervisor. The proposed restoration is dated 
17. February 1877, and on 22. February 1880 the 
church could be re-consecrated. The aim of the 
project was partly to safeguard the fabric, and 
partly to recreate certain distinctive features of 
the church's medieval architecture; namely, by 
removing the low chapel gables put up in 
1748-50. The chapels, therefore, as well as the 
chancel and the tower were given new gables. 
The fabric was repaired by means of extensive 
brick facing, granite base and cornices, and the 
external pulpit was reopened. New doors were 
put into the transepts and windows received 
new glass and bar tracery (the chancel). 

The most radical (and controversial) initiative 
was the architects' demolition of the outer half 
of the north chapel in order to rebuild it as a side 
aisle for financial and aesthetic reasons, but 
without respect for the history of the building. 
The interior was also subjected to a certain 
amount of unmotivated interference; for exam-
ple, the remodelling of vaults in the north tran-
sept, and the regulating of octagonal pillars. 
Positive evidence, on the other hand, is the 
dawning awareness of antiquarian values be-
cause measured drawings were made of diverse 
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traces (figs. 46, 83, 91, 104) which could not be 
preserved but were recorded like this instead. 

After the building description follows a num-
ber of sections (pp. 1330-37) dealing with floors, 
windows, roof structures, roofing, colour 
choice, heat, light, and weathervanes. And in 
conclusion, stained glass (p. 1337) and mural 
paintings (p. 1338). 

FURNITURE 
(pp. 1342-1407) 

Of the medieval furniture and fittings almost 
nothing is preserved. However a Romanesque 
font, a large chancel arch crucifix from the last 
decades of the 15th century and two bells have 
survived; the older bell probably dates from the 
second half of the 14th century, whereas the lat-
er one bears the date 1496, and signature of the 
bell-founder Peder Hansen of Flensborg. Yet 
this is only a modest part of the rich furnishings 
which once adorned the monastery church of 
the Hospitallers, namely from the period fol-
lowing radical alterations carried out in late me-
dieval times. The newly built chancel was em-
bellished with an altarpiece which displayed the 
respective patron saints of the earlier parish 
church and later community of Hospitallers, 
viz. St. Michael and St. John the Baptist. The 
Rood hung above a †rood screen between the 
chancel and nave. A rood altar may have been 
placed immediately west of this, whereas other 
side altars were found in private chapels built in 
the course of the 15th century in both transepts, 
and along the north and south walls of the 
church. The double chapel of the Gyldenstjerne 
family to the north-west was enriched with 
stained glass (p. 1338), an altarpiece (p. 1358) 
and pews (p. 1381). At the east and west end of 
the church respectively there was a bell-tower. 
Lastly, a gallery at the west end had provided 
special pews for high-ranking persons and prob-
ably also for the lord lieutenant, in residence at 
Næsbyhoved, who had functioned as the mon-
astery's præfectus since the beginning of the 15th 
century (p. 1221). Many treasures in the form of 
altar plate, candlesticks, vestments and various 

textiles listed in an inventory from 1554 were 
presumably acquired during this era of prosper-
ity. 

The monastery's change of status following 
the Reformation when it became the property of 
the king and residence of the lord lieutenant 
gave rise to alterations in the furniture of the 
church. Both these prominent men had seats in 
the west gallery which was rebuilt about 1635 
for the installation of an organ, probably by 
Christian IV's organ-builder Johan Lorentz. 
However, shortly before 1600 Lord Lieutenant 
Christoffer Valkendorf altered the church inte-
rior (to the great dismay of Bishop Jacob Mad-
sen). This had been re-arranged according to the 
lights of Lutheran reform, but now Valkendorf 
reverted to past practice by installing kneelers at 
the altar and moving the font to the east part of 
the church. In 1625 a re-arrangement of the 
pews was carried out under his supervision, and 
the church received a new clock during his term 
of office. In the name of his first and second 
wives he donated a baptismal dish in 1637. 

An appraisement from 1694 described the 
church as "quite without enrichments and in 
bad condition". The interior presumably still 
had late medieval furniture except for the pews 
at ground level which seated the congregation, 
and with special pews for the king and queen as 
well as for officials from the residence Odense-
gård. In the last part of the 17th century the 
church received a new pulpit but this, rather 
surprisingly, was not mentioned in the appraise-
ment. Extensive repairs to the interior were be-
gun in 1695 and continued for a couple of dec-
ades, culminating in 1717 in the installation of a 
new altarpiece for the high altar executed by the 
sculptor, Michael Tuisch, and Hans Poulsen, the 
painter. Funds for it were raised by a collection 
made among Odense's prosperous burghers, 
with particularly large donations from the lord 
lieutenant, Joachim Pritzbuer and his successor, 
Frederik Giedde. Indeed, the generosity of suc-
cessive lord lieutenants and their families gave 
rise to several more notable furnishings. 

Frederik IV's frequent sojourns at the rebuilt 
residence (1721-23) Odense Palace during the fi-
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nal years of his reign are also reflected by gifts to 
the church in the form of vestments, altar hang-
ings, a royal pew. The king had little time left in 
which to enjoy these gifts. In 1730 he died at the 
palace. Preparations for the royal castrum doloris 
in the church of St. Hans entailed the re-ar-
rangement of the chancel, crossing and nave to 
make room not only for the catafalque and dec-
orations appertaining to it, but also for a tempo-
rary pulpit at the west end of the nave, as well as 
galleries for the throng of spectators. A certain 
amount of furniture was removed to †Greyfriars 
church prior to the event. 

Various changes to the church interior caused 
some of the large pieces of furniture to be 
shifted around. For example, in 1707 the font 
and font rails were moved to the newly pre-
pared sacristy in the north transept. In 1743 both 
were transferred to the south transept when a 
new double interment was made on the north 
side. The position of the font was changed yet 
again in 1781, and its new place was now in the 
north side aisle's second or third bay. Similarly, 
the pulpit had also been moved a couple of times 
at the beginning of the 18th century, the last 
occasion in 1720 to the far south-western pillar 
in the nave. However, it is difficult to judge 
from book-keeping accounts to what extent fur-
nishings were affected by the major restoration 
of the church c. 1750 (p. 1322). During the 18th 
century the growing number of private pews in 
both the north and south transept and west end 
of the nave influenced the appearance of the in-
terior. 

In the first half of the 19th century important 
repairs and alterations were undertaken. Firstly, 
in 1802-03, when the medieval pulpitum was 
demolished and replaced by a low wooden rail, 
the chancel arch crucifix was moved to the east 
wall of the north transept, and new choir stalls 
and king's pew were commissioned. In 1823 
more repairs followed. In 1842 Christian VIII 
presented the church with a new organ built by 
P. U. F. Demant and an organ case in the Neo-
Gothic style. In contrast to the older organ it 
was without a choir organ which meant altering 
the central part of the west gallery. 

Upon the complete renewal of the chancel 
floor in the large-scale restoration of 1855 the 
altar was replaced. This restoration brought 
about radical changes to the furnishings of the 
church. An important element of the new ar-
rangement was the decision to place the princi-
pal liturgical furniture in the most eastern bay of 
the church (i.e. pulpit, font, choir stalls, chancel 
arch crucifix). A new painting by Carl Bloch in 
1879 depicting the Agony in the Garden was in-
serted in the altarpiece. All the pews were re-
placed and the king's pew was made into a short 
gallery, with the same proportions, and without 
a superstructure, similar to what had formerly 
been the lord lieutenant's pew opposite. A chal-
ice and wafer box made in 1761 by Thomas An-
dreas Westrup, donated in 1884 by the Fifth Bat-
talion, are the only visible relics of the interior 
which recall the church's earlier status as a garri-
son church. 

During the 20th century alterations to the in-
terior have been less marked. At the west end 
the earlier organ was replaced by a new one 
built in 1905 by Emil Nielsen of Århus. In 1962 
this organ was superseded yet again by another 
organ this time by Marcussen & Son of Åbenrå. 
It was installed in the gallery of the north tran-
sept, but moved from there in 1987 to the west 
gallery, while a choir organ (built 1961) was in-
stalled to the east. 

The church furniture's colour scheme is still 
characteristic of the major restoration carried 
out in 1877-80, when a large part of the furni-
ture (pews, organ case and organ gallery) were 
painted in imitation oak grain, and the pulpit 
was stripped of colours and varnished. The 
pews, however, have more recently been 
painted brown. 

Here, like the other churches in Odense, it 
was the practice upon the death of the monarch 
to mark public mourning by draping parts of 
the furniture with black funereal pall or staining 
them black - the most extensive mourning dec-
orations were for the castrum doloris of Frederik 
IV in 1730. 
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D E S C R I P T I O N 
In the following section will be mentioned the 
most important furniture in the same order as 
described in the Danish text, with relevant il-
lustrations and page numbers denoted in brack-
ets. 

Antependium (fig. 120, p. 1347), 1719, red vel-
vet (renewed) with contemporary embroidery 
and trimming in gold and silver thread. Do-
nated together with chasuble no. 1 by Frederik 
IV. The King's gift is one of several presented 
concurrently to the royal chapels at Frederiks-
borg, Frederiksberg, Kolding and Skanderborg 
palaces. 

Altarpiece (figs. 118-31, p. 1348), signed and 
dated 1717 by the sculptor, Michael Tuisch from 
Riga, with a painting in the top section by Hans 
Poulsen, 1717, and in the central panel a second-
ary replacement signed and dated 1879 by Carl 
Bloch. The altarpiece was originally donated by 
prominent parishioners headed by the Lords 
Lieutenant Joachim Pritzbuer and Frederik 
Giedde, whereas "The Agony in the Garden" by 
Carl Bloch was funded by contributions from 
the parishioners. †Altarpiece (cf. figs. 132-33, p. 
1355), probably a late medieval winged retable 
and predella. According to the inscription on the 
altarpiece the central compartment displayed 
"Corona co (?) gloriose Virginis Maria ex se-
mine Abrahe" (The Virgin in Glory), flanked by 
the church's patron saints St. Michael and John 
the Baptist, and the twelve apostles. Removed 
when the present altarpiece was installed. 

Chalices and patens (figs. 134-36 p. 1358). The 
two sets belonging to the church date respec-
tively from 1740, made by Jacob Olufsen Lund, 
Odense, and donated by Lord Lieutenant Chris-
tian Sehested, and from 1761, made by Thomas 
Andreas Westrup and donated in 1884 by the 
Fifth Battalion stationed at the garrison in 
Odense. To the first set belong wafer box no. 2 
and †chalice cloth no. 4, to the second set wafer 
box no. 3. 

Wine jugs (figs. 139-40, p. 1360). The altar jugs 
date from 1831 and 1850, the former made by 
Jens Høyer Harksen, Odense, has been recast 
from an older jug donated originally in 1639 by 

the parish priest Wichmann Hasebart and his 
wife; the latter jug of pewter made by Niels Fre-
derik Ebbesen Sørensen was acquired because 
the chalice of 1831 was not enough if large num-
bers of communicants waited to receive Holy 
Communion. Today the pewter chalice is used 
as a baptismal ewer. 

Altar candlesticks (figs. 141-43, p. 1362). The 
oldest pair of candlesticks are brass and date ei-
ther from late medieval times or, to judge from 
their shape, sooner from the second half of the 
16th century. However, there is a possibility 
that these are identical with two of six candle-
sticks mentioned in an inventory of the church's 
treasures recorded in 1554. A later pair of silver 
candlesticks made by Johann Wilhelm Heumann 
(Heymann) of Hamburg, was donated in 1721 
by Lord Lieutenant Christian von Lente, and in 
1998 the church acquired a third pair of brass to 
replace a stolen pair. 

Vestments, the most notable among which is 
the chasuble donated by Frederik IV and embel-
lished with his monogram and the date 1719 
(fig. 144, p. 1363). Church treasures listed in the 
inventory of 1554 include a considerable num-
ber of textiles, viz. chasubles, cassocks, as well 
as albs, wimples and other textiles (p. 1517, note 
216). 

The font (fig. 148, p. 1366) is Romanesque and 
of granite, but heavily re-dressed in recent 
times. Its position has been changed quite often, 
specially in connection with the sacristy's re-
peated moves (cf. p. 1313). A †baptismal dish (p. 
1316) from 1637 was donated by Lord Lieuten-
ant Henning Valkendorf, his first wife Karen 
Brahe, and his second wife Anne Barnekow. In 
1704 Søren Jensen, carpenter, made a †font rail 
(p. 1367) enriched with figures. It was presum-
ably removed upon the large-scale restoration of 
1877-80. 

Chancel arch crucifix (figs. 150-51, p. 1367) dat-
ing from the last quarter of the 15th century was 
probably installed at the time the church was 
extensively rebuilt. The cross, one of the largest 
in Denmark, is in the form of a Tree of Life. 
Until 1802 it hung above the pulpitum in the 
chancel arch. 
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Fig. 332. Jakobs kamp med englen. Detalje af prædi-
kestolshimlen (s. 1374 og fig. 158b). Henrik Wich-
mann fot. 1997. - Jacob fighting the Angel. Detail of the 
sounding-board. 

†Pulpitum (p. 1371), erected in late medieval 
times, stone-built and presumably also with a 
wooden screen between chancel and nave. No 
other details of the pulpitum are known. It has 
perhaps once accommodated a pulpit and organ. 
In 1694 it is recorded as being old, "without or-
nament or value", and it was removed in 1802. 

Pulpit, (figs. 154-61, 332, p. 1371), made during 
the reign of Christian V (1670-99) and attributed 
in the present monograph to "the Middelfart 
school" as represented by Hans Nielsen Bang 
and his pupil, Jørgen Rasmussen. The pulpit 
displays scenes carved in relief depicting the 
Childhood and Life of Christ, whereas the 
sounding-board is enriched, inter alia, with a 
representation of Jacob fighting the angel, after 
the model in Merian's Bible from 1625. The 
door to the pulpit stair was transferred at the 
1877-80 restoration to the west gallery, and the 
stair itself was renewed at this time, however 
the reliefs of the Wise and the Foolish Virgins 
were retained. Two built-in †pulpits on the exte-
rior date from the late Middle Ages. From the 
same period, too, there may have been a pulpit 

which already in 1645 was described as "exceed-
ingly old". 

Pews and galleries (figs. 162-63, p. 1378). The 
church's present pews are from 1879 and have 
replaced two earlier sets of pews, the older set 
from c. 1625, and the later one probably from 
the first decades of the 19th century. In the 17th 
and 18th centuries both the nave and side aisles 
were filled with pew galleries, placed either at 
floor level or raised. Nowadays there is a gallery 
in the second bay of the west extension (the west 
gallery). Here the organ and king's pew have 
stood since the first half of the 17th century, and 
here the lords lieutenant also formerly had their 
pew. The present west gallery (figs. 171-72, 
174-76, p. 1389) put up c. 1635 upon the acquisi-
tion of †organ no. 2 has wings to the north and 
south to serve as the king's gallery and the ma-
norial gallery respectively. The gallery front dis-
plays panels with carved auricular baroque or-
nament. The king's pew (figs. 163, 172-73, p. 
1391) has undergone several changes in the 
course of time. The present one was installed 
during the restoration of 1877-80 instead of the 
preceding structures from the 1630s, 1728 and 
1802. Like the king's pew prior to 1802 the ma-
norial gallery to the south-west also had a super-
structure. There are two further galleries in the 
north and south transept respectively, both in-
stalled in connection with the extensive restora-
tion of 1877-80, but probably like the west gal-
lery with older predecessors. 

Today the church has two organs (figs. 171, 
176, p. 1394), the main organ from 1962 to the 
west and a movable choir organ from 1961 (ac-
quired 1998), both built by Marcussen & Son. 
An †organ is already mentioned in records in 
1504; about 1635 a new organ was acquired, pre-
sumably a work of Johan Lorentz. This was re-
placed in 1842 by an instrument built by P. U. 
F. Demant, and in 1905 by one built by Emil 
Nielsen. 

Chandeliers (figs. 182-85, p. 1398). Between 
1651 and 1730 the church had only the chandelier 
donated in 1651 by Hans Christensen and his 
wife Karen Jensdatter. In 1730 the mayor, Thor 
Hansen and his wife, Margareta von Bergen, 
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provided one more chandelier which dated from 
c. 1600. Three chandeliers were acquired in con-
nection with the major restoration of 1880, and 
in 1928 yet another was added. 

Tower clocks (figs. 191-92, p. 1405). The pre-
sent clock from 1968-69 superseded an older one 
from 1642 acquired from Henrik Putbus, which 
replaced yet an earlier clock - possibly medieval 
- mentioned in 1576, when Laurits Kempe com-
pleted a timepiece which had previously been 
out of order for many years. 

Bells (figs. 193-95, p. 1405). Two bells existed 
already before the extensive rebuilding of the 
monastery church in the late Middle Ages (viz. 
no. 1 from the 14th century, and Ino. 1 from 
1454), they probably hung in a bell-frame at ei-
ther the east or west end of the church. Both 
bells were re-positioned in the 1460s when the 
octagonal spire for the sanctus bell was erected 
over the chancel's east gable and the west tower 
was built, just as two more bells were added in 
1496 (no. 2 and Ino. 2). In 1792 the bell-founder 
H. C. Gamst melted down the little bell and the 
tocsin to cast a new bell (no. 3). 

S E P U L C H R A L M O N U M E N T S 
(pp. 1408-1507) 

The earliest systematic record of the church's 
rich collection of sepulchral monuments was 
made about 1680 in Bircherod, Monumenta; at 
this time 66 (68) items were listed, six (eight) of 
which comprised wall monuments and a fune-
real banner, in addition to 59 tombstones. Of 
this material four wall monuments (nos. 2, 3, 5, 
7) and 38 tombstones are preserved; a further 10 
tombstones are recorded as (†), i.e. they are 
fragmentary and were placed under the church 
floor after a preliminary listing in 1981. Sepul-
chral monuments which originated in the course 
of the 18th century and beginning of the 19th 
century bring the total number of wall monu-
ments and tombstones up to eight and 47 re-
spectively, to which must be added six church-
yard monuments. 

From the early times of the church, viz. when 
it was a parish church, and later - from the close 

of the 13th century - when it devolved on the 
monastic order of the Knights Hospitallers of 
St. John of Jerusalem, all that remains are a Ro-
manesque tombstone set in the church gable (p. 
1291), and a grave found in the north transept of 
the present church, although originally presum-
ably located in the churchyard c. 1300 (p. 1418). 
Strangely enough neither graves nor sepulchral 
monuments of brethren of the Order have come 
to light, and only one (†) tombstone (no. 1) 
commemorates a fellow monk but one who be-
longed to the Benedictine Order, namely Prior 
Amundus (probably after 1464) of the convent 
priory in Dalum. However, regarding represen-
tatives of Funen's nobility the situation was 
quite different. Headed by the lord lieutenants 
of Næsbyhoved manor (cf. p. 1221), the nobility 
paid considerable attention to the church, espe-
cially during the 15th century and first decades 
of the 16th, in the form of numerous donations 
in return for funerals and masses for the souls of 
the dead. Apart from a number of altars, vicari-
ates, mural paintings and stained glass, an altar-
piece and pews (pp. 1338, 1355, 1381), no fewer 
than 18 tombstones (nos. 1-12), †tombstones 
(nos. 1-6) bear witness to the privileged status of 
this monastery church in late medieval times. 
Most of these stones were situated in the newly 
built chapels along the north and south walls of 
the church. Fr. Beckett rightly commented 
(1926) that "St. Hans, the monastery church of 
the Hospitallers, is a true eldorado of tomb-
stones", and he pertinently described a number 
of the surviving stones as "the most outstanding 
examples here in Denmark of the late Gothic 
period's baroque ( . . . ) . " 

Among the prominent noble families to 
choose specially this monastery church in Funen 
for their last resting-place, particular mention 
must be made of the Bille, Bjørn, Bryske, Daa, 
Frille, Gyldenstjerne, Kabel, Lykke, Rosen-
krantz, Rønnow, Podebusk and Skinkel fam-
ilies; several of these were related to each other. 

After the Reformation the monastery's con-
siderable incomes from frankalmoin came to an 
end. It drastically affected the economy of the 
church and subsequently its status as a mauso-
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Fig. 333. Gravsten nr. 11, o. 1542, over Jacob Harden-
berg og dennes familie (s. 1446). Pennetegning af Au-
gust Behrends. -Tombstone no. 11, c. 1542, for Jacob 
Hardenberg and his family. 

leum. Another significant change was the trans-
fer of the monastery, its possessions, and with it 
the church, to the king's lord lieutenant. The 
most illustrious burial place within the church 
was the chancel; for example, the graves directly 
in front of the altar of Lord Lieutenant Jacob 
Hardenberg (†1542, tombstone no. 11), and of 
Mogens Rud, the son of Lord Lieutenant Otte 
Rud (†1559, tombstone no. 13). Likewise, in the 
centuries to follow, the chancel continued to be 
the place where certain lords lieutenant who had 

died during their term of office (and their rela-
tions) were buried and commemorated by mon-
uments. Behind the altar, for example, there 
was a walled up burial vault which in 1717 was 
termed "burial place for diocesan officials"; here 
rested the coffins of Lord Lieutenant Henrik 
Lindenov (†1673), (i.e. the stiftsamtmand, admin-
istrative office from 1671 onwards roughly 
equivalent to lord lieutenant) and his wife, Beate 
Ulfeldt (†1676), and the coffin of Joachim Pritz-
buer's son, Christian Wilhelm (†1708). A special 
burial chapel was detached from this c. 1717 in 
the north-east corner of the chancel for Lord 
Lieutenant Frederik Giedde and his family, with 
a splendid wall monument put up on the north 
wall of the chancel. 

A highlight of the church's status as mauso-
leum was the funeral of Frederik IV in 1730, on 
which occasion not only the chancel but the en-
tire church made the setting for the king's cas-
trum doloris. 

However, apart from such rare illustrious oc-
casions, known sepulchral monuments and 
graves dating from the 16th, 17th and 18th cen-
turies are a reflection of the gradually diminish-
ing standing of the church as a burial place fa-
voured by noblemen and notable citizens. To 
some extent a new era came about in the course 
of the 1700s when in 1722 St. Hans' became the 
official garrison church (cf. p. 1222), which 
meant that certain officers and other personnel 
attached to the garrison were interred here. A 
large number were buried in the chancel, 
whereas others were laid to rest in one of the 
two newly built burial vaults in the north tran-
sept which was in fact called "the church's mil-
itary grave" (p. 1496). Yet no sepulchral monu-
ments for this group appear to have been 
erected. On the other hand, the interior of the 
church was enriched in several respects by fur-
nishings and conspicuous memorials donated by 
prominent townspeople. 

An unusual funeral which left no visible trace 
in the form of a sepulchral monument took 
place on 3. December 1814, when Frederik VI's 
brother-in-law, Prince Christian of Hesse-Kas-
sel was laid to rest in one of the church's north 
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chapels, probably the third bay of the north side 
aisle (p. 1414). The coffin remained in the 
church until 1862 when it was transferred to 
Schleswig Cathedral. 

In the course of the 18th and 19th centuries 
sepulchral monuments were disturbed by a 
number of renewals and alterations, not least 
connected with relaying the floor. In particular, 
repairs to the chancel floor in 1855 since all 
tombstones in the chancel were then moved to 
the south transept. However, radical changes 
were made when a large-scale restoration of the 
fabric was undertaken in 1877-80 which entailed 
removing all tombstones from the floor; a con-
siderable number were put up on the walls, and 
one or two were once more laid in the floor, 
although not in their original places. And con-
trary, strictly speaking, to directives from the 
ministry concerned (Kultusministeriet) a number 
of tombstones were put under the floor. In con-
nection with the demolition of the two north-
ernmost outer bays of the north side aisle, three 
tomb slabs for members of the Gyldenstjerne 
family, as well as three other gravestones (nos. 
2, 6 and 7, and nos. 21, 23 and 37), were moved 
to the inner face of the new wall, whereas wall 
monuments on the east face of the partition wall 
between the first and second bays were placed 
on the east wall of the north transept. 

Apart from minor repairs, and excavations 
below the floor carried out in the 20th century, 
which have shed new light on the early burials 
(p. 1417), the amount of known sepulchral mon-
uments was dramatically increased when an ex-
amination beneath the floorboards close to the 
north-east arcade pillar yielded up fragments of 
no less that 47 tombstones. The most notable 
from a biographical point of view were installed 
in the church and mortuary, while the remain-
der were replaced beneath the floor. 

Wall monuments and memorial tablets. The 
church has only a few monuments of this cate-
gory due to its relatively modest status among 
the churches of Odense after the Reformation. 
The oldest and one of the most noteworthy is 
the wall monument dated 1576 for Oluf Bager 
and his family (no. 1, figs. 202, 208-10, p. 1421) 

Fig. 334. Gravsten nr. 12, antagelig o. 1550, over 
Henrik Knudsen Gyldenstjerne (s. 1447). Penneteg-
ning af August Behrends. - Tombstone no. 12, c. 1550, 
for Henrik Knudsen Gyldenstjerne. 

with its impressive presentation of the rich mer-
chant's many children in the Last Judgement 
scene on the central panel. This monument, 
possibly imported from the Netherlands or in-
fluenced by that region, comes from the demol-
ished Greyfriars church like the two tombstones 
from Oluf Bager's family (nos. 17 and 23). After 
temporary, private safekeeping all three items 
passed to the church in 1839. An unusual monu-
ment is the copper memorial tablet for Pred-
bjørn Podebusk (†1541) and his two wives, put up 
by a descendant, Rudolph Abraham, Baron von 
Putbus (no. 3, fig. 212, p. 1425) in 1674, when 
the tombstone of his ancestors was moved from 
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the west end of the church to the south transept. 
The largest of all the memorials, however, is the 
wall monument from 1726 for Lord Lieutenant 
Frederik Giedde (†1717), placed on the north 
wall of the chancel (no. 6, figs. 292-97, 335, p. 
1487). Executed in marbled stucco, and the 
work of the Italian-born stucco craftsman, Carlo 
Enrico Brenno, it was erected near the entrance 
to a separate sepulchral chapel for the Lord Lieu-
tenant and his family in the north-east corner of 
the chancel. Its coffins were removed in 1856, 
and it functioned as the sacristy from 1877-1906. 

Tombstones. A fine series of tombstones dating 
from the heyday of the monastery church in the 
15th and early part of the 16th century marks the 
graves of members of Funen's nobility. The ol-
dest stone is for Gert Bryske (†1441) and Elsebe 
Kabel (†1462), originally situated in the sepul-
chral chapel added to the south wall of the 
church before 1433 by the latter's second hus-
band, Bjørn Olufsen Bjørn (no. 1, figs. 218-19, 
p. 1431). With its unusual figurative motif and 
lively rendering it occupies a prominent place 
among Danish 15th century tombstones. A sep-
arate monument for Elsebe Kabel has since been 
lost (†tombstone no. 3, p. 1481). The tombstone 
for Knud Henriksen Gyldenstjerne (†1467) and 
his wife, Hilleborg Skinkel (†1494) is also nota-
ble because of its brass-plate enrichments (no. 2, 
figs. 220-22, p. 1432). Splendid tombstones dis-
playing armorial bearings mark the graves of 
Claus Rønnow (†1486) and Jørgen Daa (†1503) 
with wives, the latter stone is possibly the work 
of the sculptor Claus Berg of Lubeck, or his 
workshop (nos. 3 and 5, figs. 223-24, 229-30, 
pp. 1432, 1438). The same provenance applies 
both to the fine tombstone with effigy for Anne 
Gyldenstjerne (†1521), the widow of Peder Bille 
(no. 8, figs. 231-32, p. 1440), and the tomb-
stones of Predebjørn Podebusk (†1541) and an 
unknown deceased (reused c. 1700 by Hans Si-
monsen, ivory turner), however the latter two 
stones (nos. 9, 6, figs. 233, 228, pp. 1442, 1436) 
are not of the same high quality as the first men-
tioned one for Anne Gyldenstjerne. 

The Renaissance is abundantly represented by 
a number of tombstones, attributed by 

Chr. Axel Jensen to special Odense masters or 
workshop leaders: for example, "the Odense 
sculptor" (Eiler Bryske (†1529) and Jacob Har-
denberg (†1542), nos. 10-11, figs. 234-35, 333, 
pp. 1444, 1446), "the Odense ornamentalist" 
(Henrik Knudsen Gyldenstjerne (†1517) and 
Mogens Rud (†1559), nos. 12-13, figs. 236-37, 
334, pp. 1447, 1448), "the Odense copyist" (Pe-
der Lauritsen Middelfart (†1573) and Simon Han-
sen, et al. (†1586), nos. 14 and 19, figs. 238, 243, 
pp. 1448, 1453), and "the Odense monogram-
mist" (Brun Rensing (†1590) and Lisbeth Bager, 
as well as Hans Pedersen, barber surgeon 
(†1592), Rickert Knudsen Seeblad and his wife 
Lisbeth Bager (†1625, 1638), and Karen Frede-
riksdatter Mule (†1602), nos. 21-23, 26, figs. 
245, 246, 248, 250, pp. 1454, 1456, 1457, 1458). 
The other preserved tombstones and slabs in the 
church from the 17th and 18th centuries are, 
characteristically enough, plainer and of lesser 
artistic quality. 

Among the unidentifiable or missing tomb-
stones the greatest loss is the stones which have 
marked the graves of Amund Jensen (†after 
1464, (†)tombstone no. 1, fig. 276, p. 1473) and 
Johannes Grote (†1330, †tombstone no. 1, fig. 
289, p. 1480), and the chapel-founder Bernike 
Skinkel (†1418, †tombstone no. 2, p. 1481) and 
Eggert Frille (†1470, †tombstone no. 4, fig. 291, 
p. 1482), the latter probably situated in the chan-
cel. 

Burials. In connection with an excavation in 
the north transept in 1922 two medieval graves 
came to light from the 13th century and second 
half of the 15th century respectively; originally 
the first mentioned burial had most likely been 
outside the church in the churchyard (p. 1418). 

Among the church's post-medieval brick-
built graves six in all are mentioned in 1718: two 
in the chancel (behind the altar), two in the 
north and south transepts and two in the west 
end of the church, in the third bay of the north 
and south side aisle respectively. In 1743 two of 
these large open graves were situated in the 
north transept, one of which was specially in-
tended for persons attached to the garrison. 
Apart from these there were a number of offi-
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cers' graves in the chancel. In the course of the 
19th century a good many graves were filled in. 
Subsequently the Kultusministeriet stipulated 
upon the major restoration, 1877-80, that exist-
ing graves be meticulously recorded, and extant 
coffm plates safeguarded - an order which does 
not appear to have been obeyed. 

Churchyard monuments. After the consecration 
of the ancillary Assistens cemetery in 1811 only a 
few interments occurred by the church. Of the 
older churchyard monuments only very few are 
known, these now stand against the south wall 

of the church, or at random in the grass both 
north and south of the church. The youngest 
monument, commemorating Pastor Theodor 
Steenbuch (†1891), was moved from Assistens 
cemetery after 1961 (no. 6, fig. 304, p. 1506). An 
older column monument for Anna Sophia Las-
son, née de Løwenørn (†1801), originally by the 
north-west end of the church, was removed af-
ter 1967 to an unidentified position in a private 
property (p. 1504). 

Translated by Jean Olsen 

Fig. 335. Allegori over Berømmelsen. Detalje af epi-
tafium over Frederik Giedde, 1726 (s. 1489). NE fot. 
1991. - Allegory of Fame. Detail of wall monument for 
Frederik Giedde, 1726. 



Fig. 1. Gråbrødre klosterkirke, set fra vest. Til venstre ses klokkestablen (s. 1568). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Greyfriars monastery church, seen from the west. To the left is seen the bell-frame. 

GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE 

Kirken indgår som en integreret del af det middelal-
derlige Gråbrødre kloster, der efter reformationen 
omdannedes til et almindeligt hospital for stiftets fat-
tige, syge og gamle. Den nuværende kirke, siden 
1988 officielt betegnet 'Gråbrødre Klosterkirke',1 er pla-
ceret i klosterets tidligere østfløj. I forbindelse med en 
hovedrestaurering 1873-76 blev kirken, tidligere be-
tegnet Hospitalskirken (Gråbrødre hospitalskirke), gen-
nemgribende ombygget . Denne bygning er med sit 
tilhørende inventar beskrevet s. 1566-74. Dens for-
gænger, der var beliggende smst. og her betegnes Sy-
gestuekirken, er omtalt s. 1560-66. Vedr. det middelal-
derlige klosterkompleks og dettes kirke, nedrevet i 
1800'ernes første årtier, se †Gråbrødre klosterkirke. 

Et kongeligt gavebrev af 27. okt. 1539 stadfæstede 
Gråbrødre klosters omdannelse til et hospital.2 Året 
efter, 1540, blev det tilladt forstanderen at ansætte en 
præst til undervisning, husvalelse og trøst for institu-
tionens beboere.3 1566 henlagdes Pårup kirke (tidli-
gere under S. Knuds kloster) som anneks til hospita-
let, idet sognepræsten samtidig skulle betjene de 
syge.4 Ved reskript af 2. okt. 1816 udskiltes Pårup 
kirke dog atter, mens tjenesten ved hospitalet for-
enedes med præsteembedet i Tugthuset og det resi-
derende kapellani ved S. Knuds kirke (jfr. s. 73). 

Det er rimeligt at antage, at der o. 1550 blev op-
stillet et alter og muligvis også en prædikestol i hospi-
talskompleksets østfløj - på det sted, hvor den nu-

99* 
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værende kirke findes - således, at det var muligt at 
holde gudstjenester (jfr. kalk og alterstager). Den før-
ste tid var lokalets kirkelige præg antagelig beske-
dent, men institutionen var ikke et egentligt fattig-
hospital. I kirkesalens kor og på området uden for 
bygningen fandt enkelte af hospitalets embedsmænd 
og deres slægtninge et sidste hvilested i slutningen af 
1500'erne og i 1600'ernes første halvdel (se †gravmin-
der). Derudover har de kirkelige handlinger næppe 
haft den store søgning af personer uden for selve in-
stitutionen. I løbet af 1700'erne opstilledes flere større 
inventargenstande (eksempelvis (†)altertavle 1728, 
†døbefont 1739 og †lukkede stole), ligesom der blev 
ophængt lysekroner. Denne udvikling må ses i sam-
menhæng med et øget antal kirkegængere fra byen, 
og da der indrettedes en egentlig kirkesal som led i 
s t i f tamtmand Friedrich Buchwalds reformer og m o -
derniseringen af hospitalets indre 1793-96, skete dette 
bl.a. af hensyn til de udefra kommende . 5 

Under krigen 1848-52 benyttedes salen som laza-
ret, hvorfor prædikestolen og stolestaderne var bort -
taget.6 Efter en istandsættelse af kirkesalen - og Lud-
vig Helwegs ansættelse som hospitalspræst i 1857 -
blev stiftelsens kirke samlingssted for byens grundt-
vigianere. Fra 1865 mødtes 30-40 personer ugentligt i 
Helwegs h jem i præstegården, og indretningen af den 
nuværende kirke 1873-766 må ses som en følge af 
denne virksomhed. Efter Ludvig Helwegs død i 1883 
udnævntes Emil Koch til hans efterfølger, hvilket 
førte til en splittelse af den grundtvigske bevægelse 
og oprettelsen af Odense Valgmenighed (s. 1579). 

1949 udskiltes kirkesalen økonomisk af hospitalet, 
da udgifterne til vedligeholdelsen fra dette år blev 
medtaget på den kirkelige ligning, og der oprettedes 
et menighedsråd.7 

( † ) S Y G E S T U E K I R K E N (o. 1550-1873) 

Hospitalets sygestue etableredes, som nævnt 
ovf., i klosteranlæggets østfløj. Rummet , der 
tidligst er gengivet på en plan o. 1720 (fig. 2), 
omtaltes i 1755 som værende af 40 fags længde 
og grundmuret (jfr. også ndf. og fig. 3).8 Mod 
syd stødte sygestuen op til †Gråbrødre kloster-
kirkes tårn, hvis underste stokværk indrettedes 
til sakristi (jfr. ndf.). I øst stod den i forbindelse 
med 'karlenes hus' eller 'karlestuen', dvs. mæn-
denes sygestue, mens der i vest var adgang til 
'den ny stue', dvs. endnu en sygestue. I sydvest-
hjørnet fandtes en udgang til hospitalskirke-
gården (jfr. ndf.). I rummets modsatte ende lå 
mod nord en række mindre tilbygninger, bl.a. 
med dårekister, og en forstue, der gav adgang til 

kirkesalen fra den såkaldte Lammehave, det 
grønne område øst for klosterkomplekset, be-
regnet til tiendelammenes græsning. En indgang 
i rummets nordvesthjørne førte til den tidligere 
nordfløj, hvori fandtes en gang til 'degnenes', 
dvs. skoledisciplenes, kælder og - nærmest kir-
ken - til et køkken for de fattige. To murede 
kaminer i kirkerummets midte gav varme til sy-
gestuen. 

Ved opstillingen af et alter o. 1550 var det na-
turligt at vælge en placering i sygestuens syd-
ende (også benævnt koret), hvor der kunne 
etableres et fredeligt afsnit uden gennemgang. 
Hvor meget inventar, der anskaffedes fra første 
færd, er uvist. Antagelig er der tidligt blevet op-
stillet et alterbord og en prædikestol, sidst-
nævnte måske ved døren mellem sygestuen og 
karlestuen, hvor den under alle omstændigheder 
fandtes senere, (jfr. ndf.). Langs begge langsider 
har været et større antal sengesteder. At luften i 
den overbefolkede sygestue var dårlig, f remgår 
eksempelvis af, at der 1635 indsattes en ventila-
tionsskakt over prædikestolen, så 'stank og ond 
luft kunne stå der ud ' . 9 

Ved en større istandsættelse af sygestuen 
1728-29 genåbnedes fire blændede vinduer, og 
de øvrige udvidedes. Der blev endvidere muret 
en ny skorsten og opstillet en jernovn. Brædde-
loftet blev malet gult og bjælkerne røde. Senge, 
skabe og det øvrige inventar blev ligeledes malet 
rødt med gule lister. Der blev desuden opsat en 
ny altertavle.10 

I løbet af 1700'erne opstilledes mere og for-
nemmere kirkeinventar; men præget af sygestue 
opretholdtes. Endnu 1760 fandtes 36 senge på 
hver side af midtergangen,11 og der var proble-
mer med kondensvand, der dryppede fra loftet 
(jfr. †lukkede stole). 

En plan 1793 (fig. 3) viser i hovedtræk sy-
gestuens indretning før en gennemgribende o m -
bygning få år efter. På denne plan og en senere 
version, der viser resultaterne af en hoved-
istandsættelse 1796 (jfr. fig. 4 og ndf.), er dog 
påfaldende nok udeladt et lille, vinduesløst rum 
mellem klosterkirkens nordmur og sygestuekir-
kens sydvæg (se ndf.). Planen suppleres af en 
udførlig beskrivelse ved st if tamtmand Buch-
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Fig. 2. Plan af Gråbrødre kloster o. 1720 (s. 1560). Ca. 1:1000. Sygestuekirken er markeret med »D«. Lands-
arkivet for Fyn. - Plan of Greyfriars monastery c. 1720. Sygestuekirken is marked with »D«. 

wald.5 Kirkesalen, der på det tidspunkt var bo-
lig for 42 gamle koner, var 59 alen lang (ca. 37 
m), 13½ alen bred (ca. 8,5 m) og 11 alen høj 
(knap 7 m). Som en integreret del af kirken, af 
Buchwald også betegnet 'korskirken', funge-
rede de to ovf. nævnte sygestuer i øst og vest, 
hvis beboere ligeledes kunne overhøre de kirke-
lige handlinger. Rummet oplystes af et antal 
vinduer i øst- og vestvæggen. Disse var imid-
lertid så utilstrækkelige, at kronprinsen (senere 
Frederik VI) 1788 ved et besøg i kirken havde 
skænket 100 dl. til bedre belysning i den mørke 
stue. Forbedringen begrænsedes dog til indsæt-
ning af to nye vinduer ved alteret. Gulvet var 
murstensbelagt. Opvarmningen leveredes af en 
revnet jernkakkelovn i kirkens nedre ende. Mht . 
kirkens indretning omtalte Buchwald alter, dø-

befont og skriftestol (mærket »D« på fig. 3). 
Endvidere prædikestol (»E«) og stolestader, pla-
ceret midt i gangen mellem sengene ved yder-
væggene. Gangen mellem stolene og disse skabs-
senge, »der med rette Navn bør heede Gift-Ki-
ster«, var så smal, »at et Menneske neppe kunde 
liste sig igiennem«. En særlig kirkestol til hospi-
talsforstanderen var indrettet på vestsiden i 
øverste etage af klosterets tværfløj, hvor for-
standeren også havde korn liggende. Alt var i 
øvrigt præget af fugt, stank og forfald. 

Ved en efterfølgende ombygning, afsluttet 
1796 (fig. 4), opsattes en tværgående skillemur, 
der opdelte den tidligere sygestue i to omtrent 
lige store dele. Den sydligste, der herefter ind-
rettedes alene som kirkesal, tømtes for senge. I 
kirkens øst- og vestmur indsattes i alt otte store 
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Fig. 3. Plan af Gråbrødre kloster 1793 før ombygningen (s. 1560). Ca. 1:1000. Syd er opad. Landsarkivet for Fyn. 
- Plan of Greyfriars monastery 1793 prior to the alteration. 

vinduer. I den nedre (dvs. nordre) del blev ind-
skudt en ekstra etage med værelser, der kunne 
åbnes ud mod kirken med store dobbelte glas-
døre. Prædikestolen flyttedes fra sygestuekir-
kens midte til koret og placeredes inden for en 
korskranke af svungen form.5 Endvidere blev 
klostergangen ud for vestmuren nedrevet for at 
skaffe lys og luft. 

Et sakristi var indrettet i rummet under den 
middelalderlige klosterkirkes tårn, og denne 
indretning ønskedes bevaret 1816, da der opstil-
ledes betingelser for tårnets nedriveise. Murene 
ønskedes bevaret i seks alens højde og forsynet 
med tag.12 Den 12. maj 1817 gik det galt for ned-
rivningsmandskabet. En del af kirketårnet styr-
tede ned over kirkesalen, knuste otte til ti spær-
fag af korets mure, ødelagde loft og gulve og 
beskadigede meget inventar.13 I forbindelse med 
udbedringen af skaderne besluttedes det at ind-
drage det ovennævnte vinduesløse rum sydligst 
i østfløjen i kirkesalen og indrette et sakristi i 

salens sydøstlige hjørne bag en tværgående mur, 
som endvidere skulle bære et pulpitur bag al-
teret. I væggen indsattes to nye døre, hvorover 
opsattes sortmalede tavler forsynet med gyldne 
inskriptioner.10 Ved opmalingen af træværket 
bibeholdtes perlefarven på loft og paneler, mens 
inventaret hovedsagelig maledes grønt.14 1840-41 
blev kirken istandsat, loftet gipset, væggene 
hvidtet og træværket malet.6 Under krigen 
1848-52 blev salen taget i brug som lazaret, 
hvorfor stole og prædikestol blev borttaget. 
1853 lagdes nyt gulv, væggene istandsattes, og 
kirkeinventaret blev genopstillet.6 

Inventaret fra Sygestuekirken er kun sparsomt 
bevaret. Flere genstande beskadigedes 1817 ved 
tårnets nedstyrtning over korpartiet (jfr. ovf.) 
og blev efterfølgende istandsat for entreprenø-
rens regning, hvorfor hospitalets arkiv ikke 
rummer oplysninger om disse arbejder. Et kor-
buekrucifiks fik efter salg 1806 af inventaret fra 
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Fig. 4. Plan af Gråbrødre kloster 1796 efter ombygningen. (s. 1561). Ca. 1:1000. Landsarkivet for Fyn. - Plan of 
Greyfriars monastery 1796 after the alteration. 

†Gråbrødre klosterkirke plads i Sygestuekirken, 
hvorfra det ligesom en række andre genstande 
overførtes til Hospitalskirken. De sidstnævnte 
genstande er beskrevet her, mens krucifikset 
omtales under †Gråbrødre klosterkirke. 

†Alterbord (jfr. fig. 3-4), placeret i kirkesalens 
sydende. †Alterklæde, af rødt fløjl, 1671-75 om-
talt som 'gammelt ' .9 

†Mariabillede, vel middelalderligt, tidligere 
(før 1728) på alteret, ifølge Jacob Bircherod.14a 

(†)Altertav le, 1728-29. I forbindelse med en 
omfattende istandsættelse af hospitalet opstille-
des en ny altertavle. 1728 leverede billedhugge-
ren Frands Schmidt to engle af træ,10 mens Tho-
mas Jacobsen (Westenholtz) året efter blev betalt 
for 'en oval og et maleri',15 dvs. malerier til top-
stykket og storfeltet. Sidstnævnte *maleri (jfr. 
fig. 5), olie på træ, 190x154 cm, forestillende 
Nadveren, hænger i dag i stiftelsens festsal. 
Topstykkets ovale billede er antagelig identisk 
med et *maleri, olie på træ, 84x63 cm, med en 

fremstilling af den korsfæstede Kristus. På bag-
siden er anført: »Forhen stod dette i Graabrødre 
kirke i Odense, restaureret i Aaret 1857 af Maler 
Berens (Aug. Behrends)«. I dag i Møntergår-
den, Odense (inv.nr. 520-1949). 

Den præcise udformning af den oprindelige 
arkitektoniske indramning kendes ikke. For-
mentlig har tavlen været beslægtet med dem i 
Kølstrup (Bjerge hrd.) og S. Hans (s. 1348), 
begge med rektangulært, søjleindrammet stor-
stykke med fremstilling af Nadveren og ovalt 
topstykke med Korsfæstelsen. Storstykket 
skimtes på en tegning, udført juli 1817 af Johan 
Hanck (i NM) efter ødelæggelsen (jfr. ovf.). 
Topstykket blev antagelig nedtaget ved denne 
lejlighed, mens snedker Henrich Busch fremstil-
lede en ny ramme til storstykket, måske med en 
korsprydet trekantgavl som vist fig. 22.16 1818 
istandsatte malermester Fich Nadvermaleriet, 
forgyldte indstiftelsesordene og marmorstaffe-
rede den arkiktektoniske indramning i sort, grå 
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Fig. 5. Nadveren. *Oliemaleri fra (†)altertavle, udfør t 
af Thomas Jacobsen (Westenholtz) 1729 (s. 1563). 
Henrik Wichmann fot. 1997. - The Last Supper. *Oil 
painting from (†)altarpiece, by Thomas Jacobsen (Westen-
holtz), 1729. 

og rød, mens alterfoden maledes 'som grå-
sten'.17 Et forslag 1875 om at afhænde altertav-
len, måske til en eller anden landsbykirke, blev 
ikke virkeliggjort.18 Rammeværket blev dog si-
den kasseret, og kun storfeltes maleri genan-
vendtes 1925 i festsalen.19 

†Alterkalk og -disk, nævnt 1619-75, af kobber.9 

†Alterkande, 1682 omstøbt til den s. 1571 o m -
talte. 

†Alterstage. 1738 nævnes, foruden de to be-
varede messingstager (jfr. ndf.), en stage til et 
lille lys. 

†Alterbøger. Inventarierne 1619-75 omtaler 
flere alterbøger, således Christian Ill's bibel, fire 
postiller, et graduale og Hans Thomisøns salme-
bog.9 

†Messehagler. 1619 er nævnt en 'rød forslidt 
messehagel', muligvis den samme, der 1684 
nævnes som 'en gammel fløjlsmessehagel' og 
endnu betegnes således 1738. 1706ff. nævnes en 
'b lommet ' ditto med kors af sølvgaloner, 1738 
dog omtalt som guldgaloner. 1748 anskaffedes 

en rød fløjlsmessehagel med et kors af brede 
sølvgaloner og smallere galoner ved kanterne.20 

†Døbefonte. 1) 1730'erne, af eg. Fremstillet af 
snedkermester Jens Sørensen,21 malet 1739.9 Et 
†dåbsfad, af messing, blev anskaffet 1765, og en 
†fontehimmel er omtalt 1763.9 2) 1818 blev den 
engel, som bar dåbsfadet, bronzeret, og fadet 
maledes 'som gråsten'.22 Muligvis identisk med 
†døbefont nr. 1, som i så fald er blevet istandsat 
efter beskadigelsen ved tårnets nedstyrtning 
1817. 

†Fontegitter, opsat 1817.22 I opbygningen ind-
gik sandsynligvis dele fra den ombyggede †deg-
nestol (jfr. ndf.). 

†Prædikestole. 1) Tidligst omtalt 1635,9 men 
utvivlsomt betydeligt ældre. 2) (Jfr. fig. 3-4), o. 
1730, skænket af Frederik von Haven.2 3 1753 
blev stolen repareret af snedker Jens Sørensen; 
samme år malede Rasmus Wulff den og for-
gyldte et sirat.10 Det må være denne stol, som 
1794 annonceredes til salg i forbindelse med kir-
kens ombygning;2 4 men om salget effektuere-
des, vides ikke. 

†Stolestader, j f r . fig. 3-4. 
†Skriftestol, 1740, af fyrretræ. Udfør t af sned-

kermester Jens Sørensen. 1768 anskaffedes en ny 
skammel, betrukket med sort læder.10 

Fig. 6. *Mindetavle, 1500'ernes anden halvdel, over 
Søren Nielsen, hospitalsskriver (s. 1565). Henrik 
Wichmann fot. 1995. Møntergården. - *Memorial ta-
blet, second half of the 16th century, for Søren Nielsen. 
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†Degnestol, delvis ødelagt 1817. Den blev 
istandsat, men dele foresloges anvendt til en 
indfatning om døbefonten, ligesom trappen op 
til stolen påtænktes flyttet til prædikestolen.25 

†Lukket stol. 1759 fik hospitalsforstander 
H. C. Holmer tilladelse til at opsætte en lukket 
stol til fire personer i korets vestre side for enden 
af sengene. Ansøgningen begrundedes med, at 
der som følge af den stærke fugtighed under lof-
tet bestandig nedfaldt vanddråber, således at det 
var umuligt at sidde i kirken, uden at ens klæder 
blev 'ilde tilredt og fordærvet ' .2 6 Stolen blev 
sandsynligvis nedtaget og flyttet til S. Hans kirke 
1794 (jfr. s. 1385).27 En anden indretning til for-
standeren og hans familie er dog nævnt 1793). 

†»Jernsparebøsse« med to låse, til tavlepengene, 
blev anskaffet 1739.9 

Pulpiturer. 1) Indrettet 1817 i kirkens sydende, 
hvor muren bag alteret forsynedes med fire pa-
nelmellemstykker af en alens bredde, og åbnin-
gerne herimellem udfyldtes med dukker som i 
et trappegelænder.10 Brystningen udskiftedes o. 
1875 med den nuværende (fig. 20, 24, 25). 2) 
Opsat 1869-70 i kirkens nordende til hospitalets 
lemmer,6 båret af to slanke søjler af støbejern. 
1991 sænkedes pulpituret ca. 50 cm for at skaffe 
plads til et nyt orgel (fig. 23).28 

†Orgel, o. 1835, bygget af P. U. F. Demant , 
Dalum. Bælgene, orgelhuset og to af stem-
merne genanvendtes 1869 i et nyt *orgel (jfr. s. 
1574). Skænket af kantor Anton Jensen.29 På 
pulpituret bag alteret. 

†Lysearme m.m. 1735 opsattes en stor jernlyse-
arm, 16 jernlyseplader oven på sengene i begge 
sider og fire små jernlysepiber i koret.9 

*Ligbåre, 1749, sort, med årstal og indskrift 
»Odense Hospitals Ligbaar«, påmalet med gult. 
Vel identisk med den, der omtales som anskaffet 
1748.9 Møntergården (inv.nr. 873/1956). 

†Ur. 1741 blev et sejerværk med slagklokke, 
viser og to lodhuse repareret og opsat.9 

*Klokke, 1518, i dag i Gadbjerg (Vejle amt) 
betegnedes o. 1755 som 'hospitalsklokken'.8 Jfr. 
også †Gråbrødre klosterkirke. 

Gravminder. Som følge af kirkens status som 
institutionskirke blev der kun undtagelsesvis fo-
retaget begravelser i selve kirkerummet, og ef-

Fig. 7. Gravsten, antagelig o. 1617, over hospitalsme-
ster Hans Nielsen og hustru, Gertrud Jørgensdatter 
(s. 1566). NE fot. 1992. - Tombstone, presumably c. 
1617, for hospital inspector Hans Nielsen and his wife, 
Gertrud Jørgensdatter. 

ter 1600'ernes midte er man tilsyneladende helt 
ophørt hermed. Derudover benyttede hospitalet 
den tidligere klostergård som kirkegård, (jfr. 
fig. 2-4). Ifølge st if tamtmand Buchwalds beret-
ning 1793 (jfr. s. 1560f.) lå jordsmonnet på 
grund af de mange begravelser gennem århun-
drederne højere end omfatningsmuren ved den 
tilstødende korsgang, så regn- og snevand alene 
kunne finde afløb gennem gangens arkader. 

*Mindetavle (fig. 6), 1500'ernes anden halvdel. 
Søren Nielsen, hospitalsskriver og »prim(us) 
fvndator hvi(us) c(o)emiterii« (første grundlæg-
ger af denne kirkegård, dvs. hospitalets ovf. 
nævnte), †15� . Af sandsten, 19x22 cm, delvis 
behugget i siderne og hjørnerne. Reliefversaler i 
fordybede vandrette bånd. 

1755 nævnt som placeret 'uden på muren mel-
lem de to store vinduer på koret på østsiden ud 
til Lammehaven' , dvs. på kirkens sydøstmur ud 
mod Lammehaven, det grønne område øst for 
klosterkomplekset, beregnet til tiendelammenes 
græsning.30 Opbevares i Møntergården (inv.nr. 
434-1995). 
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Fig. 8. Projekt til ombygning af Gråbrødre 
kloster 1858 (s. 1567). Ca. 1:1000. Tegning, 
hvoraf venstre halvdel er gengivet her, af 
Chr. Hansen. Landsarkivet for Fyn. - Project 

for the rebuilding of Greyfriars monastery 1858. 

†Mindetavle(?). Blandt antikvaren Jakob Lan-
gebeks excerpter vedr. Odense er registreret en 
gravskrift på vers over Anna Knudsdatter, 
†14. dec. 1611, forfattet af sønnen, Hans (Peder) 
Pedersen Hindsholm, sognepræst i Hospitals-
kirken og Pårup (1611-15).31 Det er dog usikkert, 
om teksten, der er bemærkelsesværdig ved sin 
detaljerede redegørelse for afdødes vidtløftige 
levned,32 hidrører fra et konkret g ravmonu-
ment, placeret i eller ved Hospitalskirken. 

Gravsten (fig. 7), o. 1617. Hans Nielsen, 
hospitalsmester, †16� (1635), med hustru, 
Gertrud Jørgensdatter, †24. aug. 1617 (Birche-
rod, Monumenta nr. II; HofmFund V, 144). 

Af lysgrå kalksten, 118x98 cm. Indskrift med 
fordybede versaler; over personalia ses et latinsk 
mindevers. Skriftfelt indfattet af enkel ramme-
bort med evangelistsymboler i hjørnerne (øverst 
tv. og th. Mattæus og Johannes, nederst Markus 
og Lukas). Evangelistsymbolerne er nært be-
slægtede med de tilsvarende på gravstenene over 
ubekendt (antagelig 1. fjerdedel af 1600'erne) og 

over murermester Hans Jensen (o. 1644), begge i 
S .Hans kirke (jfr. s. 1460, 1464). Under grav-
skriften er indridset to bomærkeskjolde med 
ægteparrets i dag næsten udviskede initialer, tv. 
»HNS« (for Hans Nielsen), th. »GJD« over 
hjerte (for Gertrud Jørgensdatter).33 Oprindelig 
lagt over den begravelse i kirkens kor, hvor 
Hans Nielsen nedsattes 1635.9 Nu indmuret i 
t rapperum nord for kirken. 

†Gravsten. 1) O.1611. Jørgen Pedersen, sogne-
præst i Pårup, †28. jan. 1611 (Bircherod, Monu-
menta nr. I; Præsteindb (1755); HofmFund V, 144). 
Foruden personalia var anført skriftsted (Åb. 
14,13) og bomærkeskjold med afdødes initialer 
»JP«.33 Placeret i koret. 2) O.1643. Hans Knud-
søn (Knudsen), tidligere boende i Lindelse (Lan-
gelands sdr. hrd. , Svendborg amt), †1643. Ste-
nen blev lagt af sønnen, Lauridtz (Lauritz) Han-
sen, hospitalsmester (Præsteindb (1755); Hofm 
Fund, V 145).34 Under gravskriften var bomær-
keskjold med afdødes sammenskrevne initialer: 
»HK«.33 I koret. 
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Fig. 9. Projekt til ombygning af Gråbrødre 
kloster 1864 (s. 1567). Ca. 1:1000. Tegning, 
hvoraf venstre halvdel er gengivet her, af 
L. A. Winstrup. Landsarkivet for Fyn. - Pro-
ject for the rebuilding of Greyfriars monastery 
1864. 

H O S P I T A L S K I R K E N (1876-) 

Området foran kirken præges af den 1872 op-
førte bygning mellem den gamle klostergård og 
Gråbrødre Torv og af det gadegennembrud, der 
1895 førte Jernbanegade frem til torvet, efter 
nedrivning af den gamle forstander- og præste-
bolig. 1939 rejstes i Fratergården en brønd til 
minde om Christian III, udført af Erik Cohrt . 
Ud til Jernbanegade er opført en lav mur, hvor-
til et relief af Emil Koch, udført 1925 af Axel 
Poulsen, flyttedes fra klostergangen i 1971.35 In-
den for muren er et brolagt parkeringsareal og 
foran kirken et græsareal omkranset af rosen-
bede. 

Kirken (fig. 10, 12) er i lighed med dens for-
gænger indrettet i klosterets østfløj, mens den 
bevarede del af den middelalderlige klostergang 
i nordfløjen benyttes som våbenhus. Som det 
øvrige klosterkompleks fremstår kirken hoved-
sagelig i den skikkelse, den fik ved de store o m -
bygninger 1873-76, udført efter tegninger af 
L. A. Winstrup. Som optakt til ombygningen 

havde snedkermester Chr. Hansen dog allerede 
1858-59 i samråd med stiftsrevisor Borch og ho-
spitalsforstander C. N. Bondo udarbejdet planer 
til en gennemgribende forandring, hvor kirke-
fløjen inddroges til boliger, mens en ny kirkesal 
placeredes i den tidligere 'karlestue', vinkelret 
herpå (fig. 8). Ud fra denne overordnede plan 
leverede både Chr. Hansen og L. A. Winstrup, 
der 1864 var blevet knyttet til projektet, et antal 
tegninger (fig. 9). 1868 valgte man dog en æn-
dret løsning, der skulle blive den endelige, hvor 
kirken bevaredes på sin tidligere plads, mens en 
ny klosterbygning opførtes ud mod Gråbrødre 
Plads (jfr. fig. 10). 

1872 havde Winstrup karakteriseret kirkens 
udseende som »højest ubetydelig, saare lidet 
kirkelig«, og han foreslog, at man forhøjede 
bygningen med 1½ alen, så den fik samme højde 
som de tilstødende bygninger, indsatte høje, bu-
ede vinduer med profileringer i formsten i stedet 
for de små firkantede og erstattede den »nu så 
tarvelige Gavl« med det afvalmede tag mod 
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Fig. 10. Situationsplan af Gråbrødre kloster og dets omgivelser (s. 1567). Tegning af L. A. Winstrup 1872. 
Landsarkivet for Fyn. - Plan of Greyfriars monastery and the surrounding area 1872. 

Gråbrødre Plads med en høj gavl, forsynet med 
takker, hvoraf den øverste kunne give plads for 
en mindre klokke.36 Ombygningen gennemfør-
tes, og kirkens placering markeres nu af fire høje 
vinduer i hver langside og en klokkekam over 
sydgavlen. Foruden hovedindgangen gennem 
den tidligere klostergang er der adgang til kir-
kerummet og det nuværende orgelpulpitur gen-
nen døre i kirkens nordende. Endvidere er der 
udgang fra præsteværelset i sydøsthjørnet til ha-
ven øst for kirken. 

En klokkestabel (jfr. fig. 1), af jern med en lyd-
dæmpende glaskasse om klokken, opstilledes 
1970 i klostergården ud for klostergangen mel-
lem den 1. og 2. stræbepille fra øst.35 

I det indre (fig. 20) er udtrykket fra restaure-
ringen 1873-76 bevaret i vid udstrækning, skønt 
farveholdningen er ændret - senest ved Ingolf 

Røjbæk, København, 1973.35 1875 fik loftet og 
det øvrige træværk egetræsmaling, mens væg-
gene blev limfarvet og forsynet med dekoratio-
ner.18 Nu er væggene hvide. Ca. 2,5 m fra rum-
mets sydvæg står en skillevæg, som bærer alter-
pulpiturets brystning og er forsynet med to fyl-
dingsdøre, som fører til hhv. sakristiet i øst og 
et depotrum, med trappe til pulpituret, i vest. 
Denne væg beklædtes antagelig 1876 med pane-
ler, mens de høje paneler på korets sidevægge 
først opsattes 1899.6 Gulvet i koret er hævet en 
anelse over det øvrige, og skellet mellem kor og 
skib markeres yderligere af et lavt korgitter. I 
skibets nordende står det nuværende orgelpulpi-
tur, opsat 1869-70 (s. 1575). Kassetteloftet, udført 
1875 efter tegninger af L. A. Winstrup (jfr. fig. 

11),37 er inddelt i 3x10 hovedfelter. De tre ho-
vedfelter, hvori er ophæng til lysekroner, har en 
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særlig rig listedekoration, mens de øvrige blot 
er opdelt i ni mindre felter. I hovedfelternes 
hjørner er bladrosetter med hængeknopper. Den 
nuværende farveholdning er fra 1973.35 Kirkens 
gulve er lagt af gråmalede brædder. 

Ombygninger. 1911 indlagdes elektricitet.6 

1928-29 flyttedes orglet fra søndre til nordre 
pulpitur, og kirken blev hovedistandsat.38 

Opvarmning. 1882 forsynedes kirken med et 
varmluftsapparat fra ingeniør A. B. Reck, Kø-
benhavn.6 1928 indlagdes centralvarme.38 

†Vægmaleri er. 1) 1875 forsynede maler Carl 
Claudi væggene med seks dekorationer.18 Det 
var sandsynligvis disse, som 1907 ønskedes er-
stattet med nye,6 men om det skete, vides ikke. 
På et fotografi (fig. 25), optaget før 1899, ses 
enkle dekorationer, bestående af cirkelslag og 
palmegrene, mellem vinduerne. 2) 1913 malede 
Anna E. Munch seks medaljoner med englemo-
tiver - ligeledes mellem vinduerne (fig. 24).39 

Overkalket 1972-73.35 

Fig. 11. Udkast til kassetteloft, salmenummertavle og 
stolestader. Tegning, formentl ig af L. A. Winstrup o. 
1875. Landsarkivet for Fyn. - Preliminary drawing for 
the coffered ceiling, the hymn board and the pews. 

Fig. 12. Plan 1:300. Målt 1968 af Oluf Rasmussen, 
Odense og tegnet 1999 af M N . - Plan of Greyfriars 
monastery church 1968. 

Hovedparten af inventaret s tammer fra den indre 
istandsættelse 1875-76 og er tegnet af L. A. Win-
strup (jfr. fig. 11, 13). Enkelte genstande er dog 
overført fra den tidligere kirke. Den nuværende 
farveholdning er foreslået af Ingolf Røjbæk 
1973.35 

Alterbordet består af en træramme, dækket af 
en bordplade, 222x125 cm, og beklædt med 
rødt fløjl. Altertavlen (fig. 13, 14, 20, 24), 1875, 
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Fig. 13-14. Udkast til altertavle m . m . og den udfør te tavle. 13. Tegning af L. A. Winstrup, 1874, til altertavle, 
alterskranke og orgelfacade (s. 1569, 1574). Landsarkivet for Fyn. 14. Altertavle med oliemaleri af Den barm-
hjertige Samaritan, udfør t 1875 af Christen Dalsgaard (s. 1570). NE fot. 1992. - 13-14. Preliminary drawing for the 
altarpiece and the finished altarpiece. 13. Preliminary drawing for the altarpiece, the altar rail and the organ case. 14. 
Altarpiece with oil painting of the Good Samaritan by Christen Dalsgaard, 1875. 

Fig. 15. Detalje af alterkalk nr. 1 (skjold med indgra-
veret »h« for Hospitalet). Henrik Wichmann fot. 
1997. - Detail of chalice no. 1. 

omfatter et maleri, indsat i udskåret portal-
ramme, udført i nygotisk stil efter tegning af 
L. A. Winstrup 1874 (fig. 13). Rammen er malet 
og delvis forgyldt i lighed med de øvrige in-
ventarstykker. Nederst malet skriftsted i fraktur 
(Matt. 9,12). Til rammens side er fæstnet en 
sølvplade med oplysning om, at alterbilledet er 
skænket af dr. theol. og phil. Ludvig Helwegs 
venner som et minde om hans virksomhed i 
Odense 1857-83. Maleriet, olie på lærred, ca. 
225x217 cm, er udført 1875 af Christen Dals-
gaard40 og forestiller Den barmhjertige Samari-
tan. 

Alterkalke. 1) (Fig. 16), o. 1550, 22 cm høj, 
med glat, syvsidet fod, der løber ud i kølbue-
tunger og hviler på bred standplade. På stand-
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kanten en graveret bladbort. Knoppens tunger 
har graveret dekoration og mellemfaldende ru-
debosser. Bægret er fornyet 17339 af Søren Pe-
dersen, hvis mesterstempel (Bøje II 2645) og et 
Odensemærke findes på undersiden. På foden 
indgraveret versalindskrift »ieg skal brvgz efter 
chri[sti] skick och icke efter pave[n]s falske 
dicht« og et skjold (fig. 15), med et »h« for H o -
spitalet. Under foden en indgraveret vægtangi-
velse, 47 lod, samt præcisering af, at otte ungar-
ske gylden var brugt til forgyldning. Kalken til-
hører en mindre fynsk gruppe, karakteriseret 
ved den usædvanlige syvdeling og nærtbeslæg-
tede ornamentik,41 men eksemplarer findes også 
i Jylland.42 

2) 1929, 22,5 cm høj. Under fodpladen er gra-
veret »Gud skab i mig et rent Hierte og forny en 
stadig Aand inden i mig. Ida Hey Hospitalskir-
kens Organist 1887-1922«. Stemplet under bun-
den med mestermærke for L. Grønlund, Køben-
havnsmærke 1929 og guardeinmærke for Chri-
stian Frederik Heise. 

Disk, o. 1725, 16,5 cm i tvm. Forsynet med 
mesterstempel for Søren Pedersen (Bøje II 2645) 
og Odensemærke. 

Oblatæsker. 1) 1698, 2,7 cm høj og 8,8 cm i 
tvm. Oval med fladt låg, dekoreret med Kors-
fæstelsesscene og giverindskrift: »Tag Herre wel 
op dette ringe præsent som wi til din ære her 
hafve anvent. Du det udi yndist og naade optag. 
Gif at wi dig tiene til ævig behag. Søfren Ras-
musm [!] (Rasmussen) Anna Gorm 1698«. U n -
der bunden mestermærke for Jesper Hansen 
Rust (Bøje II 2638) og Odensemærke. 

2) 1701, 3,1 cm høj og 9,8 cm i tvm. Hjerte-
formet med fladt låg, dekoreret med delvis for-
gyldning, graveret krucifiks forsynet med års-
tallet 1701, og indskrift »Wer unter Brodt und 
Wein das Leben Will geniessen, Der mus im 
Glauben sich in Christi Wunden schliessen« 
(Hvem som i brød og vin vil livet nyde. Han må 
sin tro til Christi vunder yde).43 Ustemplet , m u -
ligvis tysk arbejde. Et lignende arbejde findes i 
Hans Tausens kirke (s. 1647). Under bunden 
indgraveret vægtangivelse 14 lod 3½ kvint. 

Alterkander. 1) (Fig. 17), 1682, 13 cm høj, ud-
formet som lågkrus og næpppe fremstillet til 

Fig. 16. Alterkalk nr. 1, o. 1550, med bæger fornyet 
1733 af Søren Pedersen. NE fot. 1992. - Chalice no. 1, 
c. 1550. 

kirkelig brug. Det cylinderformede korpus hvi-
ler på tre kugleben, og det flade låg er forsynet 
med en graveret blomsterdekoration og ind-

Fig. 17. Alterkande nr. 1. O m g j o r t 1682 af Jesper 
Hansen Rust. NE fot. 1992. - Wine jug no. 1. 
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Fig. 18. Alterkande nr. 2. Fremstillet 1882 af Laurids 
Grønlund og skænket til kirkens præst, Ludvig Hel-
weg (s. 1572). Henrik Wichmann fot. 1997. - Wine jug 
no. 2. Made in 1882 by Laurids Grønlund and donated to 
the vicar of the church, Ludvig Helweg. 

skrift med kursiv og versaler: »Ottinse Hospi-
tals Altar Kande. Verbum domini manet in æter-
num. 1682«. Ifølge en graveret indskrift under 

Fig. 19. Alterstager. Fremstillet i 1500'ernes første 
halvdel. NE fot. 1992. - Altar candlesticks. Made in the 
first half of the 16th century. 

bunden omgjor t 1682 og vægten forøget fra 28½ 
lod til 37 lod 2½ kvint sølv. Her findes endvidere 
initialerne »MW«, rimeligvis for giveren, og to 
mestermærker for Jesper Hansen Rust (Bøje II 
2638). 

2) (Fig. 18), 1882, 36 cm høj. Med indgra-
verede billeder af kirken og præstegården samt 
indskriften: »Til Præst L. N. Helweg i Paasken 
1882 med Tak til Gud for de 25 Aar fra en Kreds 
af nære Frænder«. Forlæggene til billederne var 
leveret af tegnelærer Jensen og Emil Koch.4 4 

Stemplet under bunden med mestermærke for 
Laurids Grønlund, Odensemærke, Københavns-
mærke 1882 og guardeinmærke for Simon Groth. 

Ske, rigt dekoreret, uden stempler. 
Sygesæt. O.1850, bestående af kalk og disk 

samt nyere oblatæske i brunt læderfutteral. 
Kalk, 9,5 cm høj. Under bunden indskriften 
»Sct. Knuds Kirke i Odense« foruden to mester-
mærker for Martin Heinrich Gottfriedsen (Bøje 
II 2740) og to Odensemærker. Disk, 7,1 cm i 
tvm. , med stempler og indskrift som kalken 
samt indskriften »H. J. M. Svendsen fra Chr. 
Milo«. Oblatæske, cylinderformet med fladt låg. 
Under bunden mestermærke for Laurids Grøn-
lund (Bøje II 4301), to Odensemærker og to lø-
dighedsstempler 826. 

Alterstager (fig. 19), fra 1500'ernes første halv-
del, 33 cm høje. Med ens profileret fod- og lyse-
skål, cylinderformet skaft og fladrund skaftring; 
stående på tre fødder med dyrepoter. Denne 
type findes fortrinsvis i Sydvest- og Sønderjyl-
land.45 De oprindelige lysetorne af jern er be-
varet under de nye, kraftige messingtorne, der 
er monteret i lyseskålene. - Syvarmet stage, 46 
cm høj, skænket 1896 af anonym, 6 nu henstillet 
på pulpituret bag alteret. 

Alterbog, Christian Ill's bibel, Kbh. 1550, i nyt 
læderbind med ældre messingbeslag og spæn-
der. Skænket 1987 af sognepræst Markus Lund 
Skovsbo og hustru Ida Marie, f. Rubak. 

Døbefont o. 1885, af træ, 89,5 cm høj, 76 cm i 
tvm. Opstillet i korets vestre side ved korskran-
ken. 

*Døbefont, romansk, af granit, hvoraf kun 
den 45 cm høje, cylinderformede k u m m e er be-
varet (61 cm i tvm.). Kummens svagt indad-
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Fig. 20. Indre set m o d syd. NE fot. 1992. - Interior to the south. 

skrånende sider er under en tovstav smykket 
med arkader. Heraf er hveranden pille formet 
som et kors. Fonten tilhører den fynske arkade-
type (Mackeprang, Døbefonte 135f.). 1885 blev 
den overladt Stiftsmuseet (Møntergården, inv. 
nr. 79/1885), da kirken nogle år tidligere havde 
faet en ny font. Hverken dens oprindelige h jem-
sted eller anskaffelsestidspunktet til Hospitals-
kirken kendes. 

Dåbsfad, af sølvplet, 42,5 cm i tvm. Muligvis 
anskaffet samtidig med den tilhørende dåbskan-
de, 31 cm høj, med indskriften »Hospitalsme-
nigheden Julen 1931«. Fire stempler under bun-
den: mestermærke ATLA, for A. T. Larsen, Kø-
benhavn, totårnet lødighedsstempel, nationali-
tetsmærke og eneret. 

Korbuekrucifikset, o. 1500, der hænger på øst-
væggen (jfr. fig. 23), indgik som en væsentlig 
del af korudsmykningen i †Gråbrødre kloster-
kirke og er beskrevet der. 1806 overført til Sy-
gestuekirken fra den nedlagte kirke. 

Prædikestol, af træ. Kurven, der består af fem 
fag, hviler på en ottekantet fod. En trappe på 
syv trin er ført over korskranken op til stolen. 
Den oprindelige egetræsmaling er overmalet, 
farverne afstemt 1973. Malet indskrift med frak-
tur: »Ikke os Herre, ikke os, men Dit Navn give 
du Ære«. 

Orgel (fig. 23) 1991, med 17 stemmer og én 
transmission, to manualer og pedal, bygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Hoved-
værk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Quint 

Danmarks Kirker, Odense amt 100 
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Fig. 21. Lysekrone nr. 2. Skænket 1739 af hospitals-
forstander Frederik Øs t rup og hustru. Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Chandelier no. 2. Donated in 1739 by 
the hospital superintendent, Frederik Østrup and his wife. 

2 2/3', Oktav 2', Terts 1 3/5', Mixtur IV-V, 
Trompet 8'. Svelleværk: Gedakt 8', Fugara 8', 
Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Sivfløjte 1 1/3', O b o 
8'; tremulant. Pedal: Subbas 16', Oktav 8' 
(transmission), Gedakt 8', Fagot 16'. Facaden, 
tegnet af Ebbe Lehn Petersen, har fire pibefelter, 
der sammenbindes parvis af buede topstykker. 
På nordpulpituret. 

*Orgel (jfr. fig. 13, 24, 25), 1869, oprindelig 
med seks stemmer, ét manual og anhangspedal, 
bygget af J. A. Demant , Århus, med anvendelse 
af bælge, orgelhus og to s temmer fra det tid-
ligere †orgel i †Sygestuekirken (jfr. s. 1565). 
Ombygge t 1927-28 af Eggert Froberg, Odense, 
og 1961 af Marcussen & Søn; i forbindelse med 
den første ombygning udvidedes stemmeantal-
let til syv. Enkel, rektangulær facade. Orglet 
stod på pulpituret bag alteret,46 indtil det 
1927-28 flyttedes til nordpulpituret og fik ny fa-
cade, tegnet af Knud Lehn Petersen. I 1991 blev 
orglet, med undtagelse af facaden, overtaget af 
Kerteminde Valgmenighedskirke. Orgelfacaden 
fra 1927-28 opbevares på kirkeloftet. 

Lysekroner. 1) 1717, ifølge indskrift skænket til 
hospitalet af Christian Hansen og hustru Kirsten 

Pedersdatter den 31. okt. 1717. 2x6 s-svungne 
lysearme, fæstnet til det øvre og nedre led af den 
baluster- og skivedelte stamme, hvis midterste 
skive har mistet et sæt prydarme (eller t rompe-
ter). Topfigur i form af en flakt ørn. Stor hæn-
gekugle med giverindskrift og knap. Hænger nu 
i koret. 

2) (Fig. 21), 1739, med indgraveret årstal og 
giverinitialer »F Ø« og »W F«, for hospitalsfor-
stander Frederik Øst rup og hustru. 2x8 s-
svungne lysearme, fæstnet til det øvre og nedre 
led af den balusterformede stamme. Topfigur i 
form af en ørn med rytter (Zeus og Ganyme-
des). Stor hængekugle med giverinitialer og 
knap under blad. Oprindelig ophængt 'nede i 
kirken',9 nu under orgelpulpituret. 

3-4) 1929 og 1937 skænkede to af menighe-
dens medlemmer hver en ottearmet lysekrone.38 

Kirkeskib, 1880'erne, antagelig en model af 
fregatten »Niels Juel«, der deltog i slaget ved 
Helgoland 1864.47 

Af klokkerne hænger den ældste, som ikke 
længere benyttes, utilgængeligt i k lokkekam-
men over kirkens sydgavl og den yngste i den 
fritstående klokkestabel. 1) 1938, skænket af me-
nigheden.45 2) 1969, 51,5 cm i tvm. Ifølge ind-
skrift med forhøjede versaler støbt til Gråbrødre 
hospitalskirke af Petit & Fritsen, Holland. 

Fig. 22. Tværsnit og facade m o d syd af Hospitals-
kirken o. 1872. Den gengivne altertavle er antagelig 
identisk med den ældre, 1875 erstattet med den nu-
værende (s. 1569). 1:500. Kopi efter tegning af L. A. 
Winstrup. Landsarkivet for Fyn. - Cross-section and 
facade to the south c. 1872. The altarpiece shown is prob-
ably identical to the earlier one, which was replaced by the 
present altarpiece in 1875. 
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Fig. 23. Indre set m o d nord. NE fot. 1992. - Interior to the north. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Da kirkesalen kun udgør en lille del af hospitalskom-
plekset, og det bevarede kildemateriale er uhyre o m -
fattende, er dele af det nævnte materiale (navnlig 
regnskaberne) kun læst i uddrag. Se endvidere kilder 
og henvisninger under †Gråbrødre klosterkirke. 

LAFyn. Bispearkiv. Odense Hospitals breve. 1792-
1804, 1816-20. - Odense Gråbrødre Hospitals Arkiv. 
Syns- og taksationsforretninger. 1706-1887. - Ove r -
slag og licitationer til bygningsarbejder ved hospita-
let. 1740-1876. - Indkomne breve. 1632-1814. - Regn-
skaber. 1618-1915. - Diverse sager (heri brandforsik-
ringspapirer 1804-28). 1781-1888. - Stiftsøvrigheds ar-
kiv. Odense Gråbrødre Hospitals, Pårups, Gråbrødre 
Kirkes, Doctors Boder og Odense Kommuni te ts 
regnskaber. 1690-1793. - Odense Gråbrødre Hospi-
tals, Pårups, Gråbrødre Hospitals Kirke samt Doc-
tors Boders regnskaber. 1808-46. 

KglBibl. Langebeks excerpter, 67, 4°. - NyKglSaml. 
729, 4°. (Jacob Bircherods supplementer). 

Ved embedet. Menighedsrådets arkiv. 1949-(96). Syns-
protokol. 

Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense. Gråbrødre klo-
sterkirke (96) 136. Omfat te r bl.a. materiale vedr. 
istandsættelsen 1971-73. 

N M . Indberetninger. Mogens Larsen 1966, 1988 og 
1989 (^altertavle). - Jens Johansen 1980 (altertavle). 

Tegninger. LAFyn. Tegninger vedr. Gråbrødre H o -
spital. - N M . Prospekt 1817 af tårnets nedrivning og 
sygestuekirkens sydende af Johan Hanck. 

Litteratur. Svend Larsen, Graabrødre Hospital og Klo-
ster i Odense, Odense 1939. (Larsen, Graabrødre) 

Beskrivelse ved Sven Rask under medvirken af M o -
gens Vedsø og Birgitte Bøggild Johannsen (bygning, 
inventar og gravminder) og Ole Olesen (orgler). Re-
daktionen afsluttet 1999. 

100* 
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1 Fyns Stiftstidende 2. aug. 1988. 
2 HofmFund V, 172; VI, 291f. 
3 Jfr. DaKirkelove I, 147f. Præsten skulle også bistå 
sognepræsten i S. Albani kirke (dvs. †Gråbrødre klo-
sterkirke). Mht . hospitalspræstens funktioner og løn 
blev dette specificeret 1544, j f r . DaKirkelove I, 226ff. 
Han skulle således holde messe og prædiken i hospi-
talet hver søndag, prædiken om ons- og lørdagen 
samt ugentlige sygebesøg og berettelse af trængende 
lørdag aften og op imod højtider. Om Gråbrødre 
Hospital i alm., j f r . C. T. Engelstoft , »Odense H o -
spitals eller Graabrødre Hospitals Historie«, FySaml 
V, 1866, 1-62, 175-208; Larsen, Graabrødre, 22ff. End-
videre de relevante afsnit i Odense bys historie. 
4 DaKirkelove II, 81f. 
5 Buchwalds ombygninger omtales bl.a. i breve da-
teret 19. og 23. marts samt 19. aug. 1796. LAFyn. Bi-
speark. Odense Hospitals breve. Om hans redegørelse 
for kirkesalens tidligere tilstand, j f r . også Larsen, 
Graabrødre 197ff. 
6 LAFyn. Odense købstads provsteark. Synsprot. 
7 Odense Byraads Forhandlinger 1948-49, 732. Jfr. des-
uden ministeriel skrivelse af 24. marts 1949. Ved em-
bedet. Menighedsrådets ark. Synsprot. 
8 Præsteindb (1755), j f r . afskrift i KglBibl. Kall 377, 4°; 
se desuden Larsen, Graabrødre 156-59. 
9 LAFyn. Gråbrødre Hosp. ark. Rgsk. 
10 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
11 HofmFund V, 145. 
12 LAFyn. Bispeark. Odense Hosp. breve. 
13 Brev af 12. maj 1817 fra inspektør Holmer til bi-
spen, j f r . note 12. 
14 Iflg. regninger fra malermester Fich 10. juli og 
22. dec. 1817. Jfr. note 10. 
14a KglBibl. NyKglSaml. 729, 4°. 
13 Jfr. note 10. Maleriet er signeret »Th. Jacobsen fe-
cit« i nederste højre hjørne. 
16 Regning af 29. dec. 1817. Jfr. note 10. 
17 Regning af 18. juli 1818. Jfr. note 10. 
18 Brev af 7. juni 1875 fra Chr. Hansen til inspektio-
nen. LAFyn. Gråbrødre Hosp. ark. Overslag m . m . 
19 Larsen, Graabrødre 259. 
20 N æ v n t i inventariet 1758. Jfr. note 9. 
21 Snedkermesterens regning er dateret 28. april 1740. 
Jfr. note 10. 
22 Regning af 22. dec. 1817. Jfr. note 10. 
23 HofmFund V, 144. 
24 31. okt. 1794. LAFyn. Gråbrødre Hosp. ark. Indk. 
breve. 
25 Iflg. brev af 7. maj 1817 fra Langhoff med oplys-
ninger om, hvad han forpligter sig til at udføre på 
egen bekostning. Jfr. note 12. 

26 Ansøgning af 2. aug. 1759. Jfr. note 24. 
27 Ifølge brev af 19. nov. 1794 solgt for otte rdl. Jfr. 
note 24. 
28 Støbejernssøjlerne afkortedes derfor tilsvarende og 
forsynedes med ny fødder. Ebbe Lehn Petersens ark. 
29 En inskription i 1869-orglets vindlade oplyser, at 
det tidligere orgel var skænket 1840 af »nu afdøde 
Cantor Anton Jensen«. Orglet omtales dog allerede 
1836 som 'det ny orgel' . Jfr. note 6. 
30 Præsteindb (1755). Jfr. note 8; Larsen, Graabrødre 
158. 
31 KglBibl. Langebeks excerpter, 67, 4°. 
32 Gravverset opregner kvindens i alt fem ægteska-
ber, der gradvist førte hende ud i stadig forr ingede 
kår (1° g .m. med provst i Odense Vor Frue, Anders 
Roed, 2° g .m. hr. Frans, sognepræst i Dalby (Bjerge 
hrd.), 3° g .m. Peder Andersen, efterfølger af oven-
nævnte, 4° g .m. Søren Olufsen, degn i Dalby og 5° 
g .m. Hans Grønlund, bonde smst.). Jfr. også Wi-
berg, Præstehist I, 256f. 
33 Jfr . for initialerne Langebeks excerpter (note 31). 
34 Præsteindb (note 8) citerer hele gravskriften og an-
giver navnene som ovf. anført, j f r . også Langebeks 
excerpter (note 31), mens HofmFund V, 145 alene har et 
udtog heraf. 
35 Ebbe Lehn Petersens ark. 
36 Brev til inspektionen 22. juni 1872. Jfr. note 18. 
37 Jfr. note 6. Udformningen er sandsynligvis inspire-
ret af Winstrups arbejde med istandsættelsen af loftet i 
Anst kirke 1873-75, DK Ribe 2478. 
38 Kirkebeskrivelse fra 1949. Jfr. note 7. 
39 Karl Christensen, Anna E. Munch. (Danske Kunst -
nere, XXVI). Kbh. 1938. 
40 Ifølge et brev af 1. jan. 1875 fra L. A. Winstrup til 
inspektionen, var der ifølge pastor Helweg gjort 
skridt til ved frivillige bidrag at anskaffe et alterma-
leri, og man havde rettet henvendelse til Dalsgaard. 
LAFyn. Gråbrødre Hosp.ark. Indk. breve. 
41 Fynsk kirkesølv 26 og 54ff. 
42 Øse, DK Ribe 1613f., og Tårup, Fjends hrd. , Vi-
borg amt. 
43 Oversættelse ved Axel Drost . 
44 Hans Øllgaard, Odensepræsten Emil Koch, Kbh. 
1970, 31. 
45 Jvf. beskrivelsen af Fanø kirkes alterstager. DK 
Ribe 2126f., samt den dertil hørende note 45. 
46 Jfr. fotografi o. 1920 i Møntergården. Allerede i 
1872 var det blevet foreslået at flytte orglet til kirkens 
modsatte ende, og et overslag 1875 angiver udgif-
terne til orglets flytning til 50 rdl. (jfr. note 18); imid-
lertid fandt flytningen først sted 1927-28. 
47 Thalund, Kirkeskibe 48. 
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ODENSE • GREYFRIARS MONASTERY CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

Fig. 24. Indre set m o d syd ca. 1920. Postkort fra Stenders Forlag. I Møntergården. - Interior to the south, c. 1920. 

The church is arranged in the east wing of the 
medieval Greyfriars monastery, and for this rea-
son the building's earliest history is described in 
connection with †Greyfriars monastery church. 
The present appearance of the church is due to a 
great extent to the major restoration and alter-
ations undertaken in 1873-76 after the plans and 
drawings of L. A. Winstrup. 

An altar and pulpit were most likely installed 
c. 1550 in the south end of the room, later 
termed the chancel. The rest of the room served 
as a ward. In the course of the 18th century a 
number of large items of furniture were re-
newed or installed (for example, an (†)altarpiece 
1728, †font 1739, and various †closed pews), as 

the outcome of increasing numbers of worship-
pers f rom outside attending services. When the 
hospital was modernised in 1793-96 the church 
was partitioned off as an independent room, yet 
still connected with adjacent wards by means of 
openings in the partition walls. During the war 
of 1848-52 the church was used as a military 
hospital. However , after repairs, refurnishing, 
and the appointment of Ludvig Helweg as a per-
petual curate in 1857, the Grundtvigians of 
Odense were drawn to this church. This tend-
ency gained pace after the major rebuilding in 
1873-76 but dwindled somewhat when a free 
church council was established in 1883 (cf. p. 
1560). In 1949 the financial links between the 
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hospital and church ceased, and a parish council 
was formed. 

A characteristic feature of all the rebuildings 
and alterations is that they took place gradually. 
Therefore the interior conveys a sense of conti-
nuity. For the sake of clarity in the Danish de-
scription with all these many changes and †ob-
jects a distinction is made between (†)Sygestue-
kirken (c. 1550-1873) and Hospitalskirken (1876-). 

Both the interior and exterior of the church is 
marked by the rebuilding of 1873-76. The cof-

fered ceiling by L. A. Winstrup put up in 1875 was 
presumably inspired by the same architect's res-
toration of the ceiling in Anst church in 1873-75 
(DK Ribe, p. 2478). The present organ gallery 
supported by two slim cast iron columns was 
installed in 1869-70. 

†Mural paintings 1) 1875, simple ornaments 
consisting of circles and palm branches, execut-
ed by Carl Claudi. 2) 1913, six medallions with 
angel motifs, painted between the windows by 
Anna E. Munch. Whitewashed 1972-73. 

A m o n g the earlier furniture should be men-
tioned: Altarpiece (fig. 13-14, 24, 25), 1875, con-
sisting of a portal f rame in Neo-Gothic style and 

a painting of the Good Samaritan by Christen 
Dalsgaard; donated by Ludvig Helweg's 
friends. (†)Altarpiece (fig. 5), 1728-29. The sculp-
tor Frands Smidt supplied two angels of wood, 
and Thomas Jacobsen was paid for an *oval of 
the crucifixion and a *painting depicting the in-
stitution of the Last Supper. The altarpiece, 
which must have born a strong resemblance to 
the one in St. Hans ' (p. 1348), was badly dam-
aged in 1817 when the tower of the monastery 
church collapsed and smashed the east end of the 
hospital church. Chalice (fig. 16), c. 1550. 
Smooth, seven-sided foot with the inscription 
in capital letters, "I must be used in the Chris-
tian tradition not according to the Pope's inven-
tion". The cup was renewed in 1733. Altar can-
dlesticks (fig. 19) f rom the first half of the 16th 
century. The type is mainly found in south-west 
and southern Jutland. Chancel arch crucifix f rom 
c. 1500 has originally hung in †Greyfriars 
church, and is described in that monograph. 
The church's oldest chandeliers were donated in 
1717 and 1739 respectively (fig. 21). The latter 
has an unusual statuette at the top representing 
Zeus and Ganymede. 

Fig. 25. Indre set m o d syd. Fot. før 1899. I Møntergården. - Interior to the south. 



Fig. 1. Indre set m o d nord. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the north. 

ODENSE VALGMENIGHEDSKIRKE 

I 1883, da Ludvig Helweg blev pensioneret og Emil 
Koch udnævntes som hans efterfølger, ønskede dele 
af den grundtvigske menighed ved Gråbrødre klo-
sterkirke at gå sine egne veje. De dannede Odense 
Valgmenighed, som den 9. aug. søgte anerkendelse 
som filial af valgmenigheden i Sønder Nærå. 1905 fik 
de to menigheder hver sin præst, og der gennem-
førtes en administrativ adskillelse. De første år havde 
Odense Valgmenighed ikke egen kirke, men benyt-
tede en sal i Højskolehjemmet på hjørnet af Dron-
ningensgade og Thorsgade, hvortil der anskaffedes 
forskelligt inventar.1 Salen indviedes 5. okt. 1883.2 

1886 købtes en grund i nærheden af Højskolehjem-
met, og her opførtes en kirke, hvortil grundstenen 
blev lagt 15. aug. og indvielsen foretaget 19. dec. 
1886. Kirken fik ikke noget egentligt navn, da man 
antog, at den alligevel aldrig ville blive kaldt andet 
end Valgmenighedskirken. Efter tilføjelsen af to side-
bygninger i 1991 har tilnavnet 'Lille Petters kirke' dog 
vundet en vis udbredelse. 

Projekter. Da menigheden 23. april 1886 skulle 
vælge arkitekt, havde man lånt tegninger af tidens 

førende valgmenighedskirkearkitekt Andreas Bent-
sen, ligesom der forelå et sæt tegninger af Emil 
Schwanenflügel og en enkelt tegning af N. P. Jensen.3 

Det var næppe muligt at opføre en centralkirkebyg-
ning efter Bentsens idé på den smalle grund; men 
hvorfor menigheden foretrak arkitekt Jensen frem for 
Schwanenflügels i øvrigt ukendte projekt vides ikke. 
På mødet besluttedes endvidere at opføre kirken en 
alen højere end angivet på tegningen. Til gengæld 
ville man nøjes med en enkelt klokke. 

Ved o p f ø r e l s e n a f k i r k e n på d e n sma l l e h a v e -
g r u n d , D r o n n i n g e n s g a d e 1 , va r de t i k k e m u l i g t 
a t f ø l g e d e s æ d v a n l i g e n o r m e r f o r k i r k e b y g g e r i . 
K o r e t s gav l v e n d e r d e r f o r n æ r m e s t m o d n o r d i 
s t ede t f o r øs t s o m van l ig t . D e f ø r s t e å r l å b y g -
n i n g e n f r i t ( j f r . f ig . 9); m e n e f t e r h å n d e n s o m der 
o p f ø r t e s e t a g e e j e n d o m m e p å n a b o g r u n d e n e , 
k o m k i r k e n til a t l i gge l idt k l e m t . D e t h a r f le re 
g a n g e v æ r e t n ø d v e n d i g t a t o m l æ g g e h e g n o g 
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Fig. 2. Kvinderne ved graven. Relief udfør t af Axel 
Poulsen, opsat 1921. Henrik Wichmann fot. 1998. -
The Three Marys at the Tomb of Christ. Relief by Axel 
Poulsen, put up in 1921. 

beplantning. 1928 dannedes en lille plads foran 
kirken, da et forfaldent stakit ved gaden blev 
fjernet, samtidig med at to jernporte flyttedes 
tilbage til hver side af kirkebygningen.3 Rød-
stensmuren i det østre skel opførtes 1962, hvor 
der endvidere opsattes kæder m o d gaden.4 

I dag findes en lille brolagt plads mellem kir-
ken, sidebygningerne og Dronningensgade. 
M o d øst og vest er lave mure af røde teglsten, 
mens der er opsat et trådhegn i skellet til den 
tidligere præstebolig nord for kirken. Inden for 
disse hegn er lagt perlegrus. Beplantningen ind-
skrænker sig til et lærketræ i det nordøstre 
hjørne og en række stynede plataner inden for 
østmuren. 

Kirken er opført 1886 i nyromanske stilformer 
efter tegninger af N. P. Jensen. Bygningen, be-
stående af kor, skib og tårn, står på en støbt 
sokkel med blanke mure af røde teglsten. Alle 
tage er tækket med skifer. Samtlige bygnings-
dele er forsynet med hjørnelisener og buefriser. 
Over kirkens hovedindgang i tårnfacaden op-
sattes 1921 et sandstensrelief (fig. 2), udført af 
Axel Poulsen, forestillende Kvinderne ved gra-
ven.5 

Det rektangulære, tøndehvælvede kor belyses 
af to vinduer, et i hver sidevæg. Gulvet er hævet 
tre trin over skibets gulvniveau, således at der 
kunne indrettes fyrkælder herunder. En bred 
korbue forbinder koret med det aflange skib, 

der belyses af tre viduespar i hver langside. Det 
oprindelige loft bestod af en upudset bræddebe-
klædning på de på gitterspærfagene hvilende, 
langsgående åse (fig. 5-6).6 I tårnet syd for skibet 
er indrettet våbenhus. Herover findes et orgel-
pulpitur med en fladbuet åbning til skibet og en 
lille balkon, der flankeres af rundbuede åbninger 
til et par små sidegemakker (jfr. fig. 8). Det 
østre af disse benyttes som organistkontor, det 
vestre som depot. Alle gulve er lagt af brædder. 

Istandsættelser og tilbygninger. I anledning af 
kirkens 25-års jubi læum 1911 gennemførtes en 
istandsættelse ved arkitekt Bent Helweg-Møl-

Fig. 3. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af MN 1998 på 
grundlag af tegninger i Stadsarkivet og ved embedet. 
- Plan. 
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. Sidebygninger fra 1991 med hjørneskulpturer fra 1993 (jfr. fig. 10). Henrik Wich-
mann fot. 1999. - The church seen from the south-east. The wings are from 1991 with granite sculptures from 1993 at 
corners. 

ler. Ud over tilføjelse af dekorationer på væg-
gene blev den 1890 installerede gasbelysning7 er-
stattet af elektrisk lys.8 1943 indlagdes central-
varme, og arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen 
tegnede det nuværende, gråmalede loft, hvis 
brædder er lagt oven på krydslagte, profilerede 

bjælker. 1963 fornyedes de blyindfattede vin-
duer i skibet,4 og vinduerne i koret forsynedes 
med glasmalerier. O.1990 diskuteredes forskel-
lige muligheder for at etablere mødelokaler og 
forbedre toiletfaciliteterne. Der var kun få m u -
ligheder for at opføre tilbygninger, så man 
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Fig. 5. Indre set m o d nord efter istandsættelsen 1911 (s. 1580). Stender fot. I Det kgl. Bibliotek. - Interior to the 
north after refurbishment in 1911. 

valgte lejlighedvis at udnytte skibet som stort 
mødelokale9 og tilføje to mindre sidebygninger, 
tegnet af Kristian Isager. Bygningerne blev op-
ført 1991 af flade røde tegl (romerske), tækket 
med zink, og rummer stue, køkken, toiletter m. 
m. To romansk inspirerede granitskulpturer, ud-
ført af Claus Ørntof t , Sindal, blev 1993 indsat i 
tilbygningernes hjørner. Den vestre figur fore-
stiller en løve, der dræber ormen Leviathan, og 
den østre (fig. 10) Samson i kamp med løven. 

Opvarmning. 1893 anskaffedes et nyt varme-
apparat,3 1926 to kaloriferer,3 1943 opstilledes et 
centralvarmeanlæg10 og 1951 indlagdes fjern-
varme.11 

Glasmalerierne i korets vinduer er udført 1963 
af Johan Thomas Skovgaard. Farveholdningen 
domineres af klare gule og blå nuancer. De tre 
motiver i det vestre vindue er: Nadverens ind-
stiftelse, De sovende disciple og Korsnedtagel-
sen. I østvinduet: Kristi gravlæggelse, Kvin-
derne ved graven og Himmelfarten. 

†Vægmalerier. 1911 forhandlede et udvalg med 
arkitekt N. P. Jensen og maler Gudrun Mørch 
om en udsmykning til kirken; men menigheden 
besluttede sig for et forslag udarbejdet af den 

unge arkitekt Bent Helweg-Møller.3 Omkring 
korbuen bestod dekorationen af kornaks og 
drueklaser, mens der omkring døre og på den 
nederste del af væggene i kor og skib maledes 
forskellige geometriske mønstre (fig. 5-6). 1925 
fornyede malermestrene Joh. Hansen og Stær-
mose udsmykningen,3 som atter udbedredes 
1933,12 inden den blev overmalet i forbindelse 
med kirkens istandsættelse 1943. 

Kirkerummet bærer præg af en løbende udskift-
ning af inventar, og meget stammer fra 1963 og 
1990'erne. Væsentlige stykker som altertavle og 
prædikestol stammer imidlertid fra opførelses-
tiden og er tegnet af kirkens arkitekt. 

Alterbordet, udskiftet 1977,13 består af en træ-
ramme med pålagt træplade 235x60 cm, om-
givet af et alterklæde, gult med hvidt Livstræ, 
vævet 1977 af Karen Brøndsted.14 

Altertavle, 1887, med maleri af Høvedsman-
den fra Kapernaum, indsat i portalramme. Ma-
leriet, olie på lærred, ca. 260x202 cm, er udført 
1887 af Peter Møller.15 Portalrammen, af eg, er 
utvivlsomt udført efter tegninger af N. P. Jen-
sen, men er inspireret af den få år ældre ramme i 



VALGMENIGHEDSKIRKEN 1583 

Fig. 6. Indre set m o d syd efter istandsættelsen 1911 (s. 1580). Stender fot. I Det kgl. Bibliotek. - Interior to the 
south after being renewed in 1911. 

Vor Frue kirke, tegnet af Vilhelm Petersen (jfr. 
s. 1087). Ligheden var større før 1911, da dele af 
udsmykningen blev fjernet og de flankerende 
tårndekorationer afkortet.16 Træværket er i dag 
malet med en mørk, grågrøn farve suppleret 
med lysere opstregning og forgyldning. Den 
oprindelige dekoration blev 1911 opmalet af 
kunstmaler T. E. Rannow.1 2 

På rammen har menigheden ladet opsætte en 
plade til minde om, at Sophie og Gunnar Chri-
stian Faber skænkede tavlen i anledning af deres 
sølvbryllup 31. okt. 1887. 

Altersølv (fig. 7), 1913-26. Til erstatning for et 
ældre (†)sæt af sølvplet, hvis kalk ikke kunne 
repareres,17 skænkede et anonymt ægtepar 1926 
et nyt,18 hvoraf enkelte dele var nogle år gamle. 
Kalk, 1913, 25 cm høj, ligesom sættets øvrige 
dele dekoreret med buefriser og bladværk. På 
skaftets knop er rudebosser med indskriften 
»IESUS«; på foden en graveret indskrift: 
»Skjærtorsdag 1926«. Stemplet med Køben-
havnsmærke 1913 og guardeinmærke for Chri-
stian Frederik Heise under bunden, hvor tillige 
findes et graveret mærke »Antonsen«, som hen-
tyder til stykkets mester, Sofus Carl Antonsen, 

Odense. Disk, 16,3 cm i tvm. , med Køben-
havns- og guardeinmærke som kalken. Oblat-
æske, 8,5 cm høj og 10,5 cm i tvm., med hvæl-
vet låg og påsat kors. Under bunden mester-
stempel C M C , for C. M. Cohr, Fredericia, Kø-
benhavnsmærke 1926 og guardeinmærke for 
Christian Frederik Heise. Alterkande, 32 cm høj 
inklusive det påsatte kors. Stemplet som oblat-
æsken og tillige forsynet med graveret mester-
mærke »Antonsen, Odense«. 

Sygesæt, 1886, bestående af kalk, 11,5 cm høj, 
hvorunder er monteret et oblatgemme, hvis låg 
bærer indskriften: »Et minde om Dr. L. N. Hel-
weg til Valgmenighedskirken i Odense 19/12 
86« og disk, 7,2 cm i tvm. Alt stemplet med 
mestermærke JP, Københavnsmærke 1886 og 
guardeinmærke for Simon Groth. I futteral. 

Alterstager. 1) 1885(?), af bronzeret blik, 64 cm 
høje.19 2) O.1900, af tin, 55 cm høje. Tre stemp-
ler: kronestempel, »F. C. D.« og »I« i et våben-
skjold. 3) Skænket 1926,8 41 cm høje. Kopieret 
efter stager i S. Hans kirke (jfr. s. 1362). N av -
nene på giverne, Kirstine og J. Nørregaard, er 
graveret under standkanten. 4) Skænket 1936, 31 
cm høje. Ifølge indskrift under standkanten gi-
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vet af Marie og R. Thomsen, 1936. - Syvarmet 
stage, skænket 1926,8 62 cm høj, støbt efter en 
ældre af arkitekt Jensen tegnet †stage. Med ver-
salindskrift på standkant: »Vælt din vej paa Her-
ren og forlad dig paa Ham. Han skal gøre det«. 

Messehagler. 1) O.1900. Skjoldformet, af rødt 
fløjl med guldkors på ryggen. 2) 1912. Af rødt 
fløjl med broderet rygkors, leveret af Chr. Per-
min.12 Messehagelen har en usædvanlig form, 
skønt det var besluttet at anskaffe en ny i stil 
med det ældre, helt traditionelt udformede 
stykke.20 

Alterskranke af træ med drejede balustre i ret-
kantet opstilling (jfr. fig. 1). Sortmalet. 

Døbefont (jfr. fig. 8), 1973, af granit, 84 cm høj 
og 70 cm i tvm. , udført af billedhugger Ploug, 
Odense.14 *Døbefont, 1885,21 af sandsten (jfr fig. 
6). Nu i privateje. 

Dåbsfad, 1953, af sølv, 46 cm i tvm. , glat med 
indgraveret kors på fanen. Ifølge indskrift skæn-
ket af kirkebetjent Svane og hustru 25. aug. 1953 
i anledning af deres sølvbryllup. Mesterstempel 
for Carl Zinglersen, Odense, og Københavns-
mærke 1953. †Dåbsfad, anskaffet 1884.1 

Korbuekrucifiks, af eg, ca. 170 cm højt. Skæn-
ket år 1900 af stadslæge H. C. Helweg7 og op-
hængt i korbuen.2 2 Nu på væggen vest herfor. 

Prædikestolen, 1886, hvis kurv hviler på seks 
lave søjler, er placeret på et lavt podium. Kurv 
og opgang består af i alt otte fag med profilfyl-
dinger. Stolen er malet flere gange bl.a. 1900 af 
maler Tanggård og 1911 af kunstmaler T. E. 
Rannow.1 2 1994 fik den sin nuværende grønne 
farve,23 og i den forbindelse blev to felter med 
rosenmotiver dækket og erstattet med alfa- og 
omegategn. I andre felter malede et af menig-
hedens medlemmer blomstermotiver: juleroser 
samt påske- og pinseliljer. I frisen indskrift med 
påmalede versaler: »Livet er menneskets lys Joh 
Ev I. XIX Debr. M D C C C L X X X V I « . Prædike-
stolen var oprindelig placeret op m o d væggen 
vest for korbuen, således at der var adgang gen-
nem en åbning i muren. År 1900 flyttet til en 
lavere placering nede på gulvet,24 hvor den nu 
står, øst for korbuen. 

†Stolestader fra kirkens opførelse (fig. 5-6) f jer-
nedes 1991 for at give plads for løse stole.23 

Dørfløje, 1976, af eg og kobber, tegnet af arki-
tekt E. Eriksen.14 

El-orgel, anskaffet 1996, indbygget bag orgel-
facaden fra 1894. Efter ønske fra leverandøren er 
mest muligt af (†)orglet bibeholdt af akustiske 
grunde. Konsollen er anbragt på det gamle spil-
lebords plads, midtfor i facadens underdel. 

Fig. 7. Altersølv. Sættet blev skænket 1926, men er tilsyneladende fremstillet af forskellige sølvsmede i perioden 
1913-26. Henrik Wichmann fot. 1997. - Altar plate. The set was donated in 1926, but has apparently been made by 
different silversmiths during the period 1913-26. 
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Fig. 8. Indre set m o d syd. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the south. 

†Orgel, 1894, med fire stemmer, bygget af 
Frederik Nielsen, Århus. Disposition: Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Octav 4'. Mekanisk 
aktion. Trædebælg.25 Facaden, der er genan-
vendt i det nuværende (†)orgel (jfr. fig. 6 og 8), 
består af et rundbuet centralfelt og to rektangu-
lære sidefelter. De lodrette rammestykker pry-
des af halvsøjler. Oprindelig var en del af pro-
spektpiberne klingende. Centralfeltets buede 
topstykke bærer versalindskriften: »Kling, hver 
gammel kirkesalme, som du først var gjort i 
gaar!« På sydpulpituret. Skænket til kirken af en 
kreds af borgere.3 Nogle af piberne indgår i det 
nuværende (†)orgel. 

(†)Orgel, 1928, oprindelig med seks stemmer, 
ét manual og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå, med genanvendelse af facaden og nogle 
af piberne fra det tidligere †orgel. Oprindelig 
disposition:26 Manual: Principal 8', Quintatøn 
8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Cornet III. Pedal: 
Subbas 16'. Svelle.27 Pneumatisk aktion, kegle-
vindlader. Elektrisk blæser. 1951 ombyggede 
Marcussen & Søn orglet og udvidede det til 11 
stemmer, to manualer og pedal:28 Manual I: 

Principal 8', Quintatøn 8', Oktav 4', Fløjte 2', 
Mixtur III. Manual II: Gedakt 8', Rørfløjte 4', 
Principal 2', Nasat 1 1/3', Sesquialtera II. Pedal: 
Subbas 16'. Kopler: II-I, I-P.29 Facaden fra 1894 
(jfr. ovf.) var oprindelig hvidmalet, men er nu 
malet brun med forgyldning. På sydpulpituret. 

Præsterækketavle(r), 1932, af marmor. 1931 le-
verede arkitekt A. Eriksen et udkast til en frise 
med præstenavne, som skulle opsættes på ski-
bets søndre gavlvæg, hvilket skete året efter.3 

Frisen er senere suppleret og flyttet til sidevæg-
gene. 

To malerier, o. 1990, olie på lærred, 159x180 
cm, udført af Lotte Aunkilde, Odense. Maleri-
ernes motiver, der er malet i guld samt røde og 
grønne nuancer, er inspireret af koptisk kunst. 
Værkerne flankerer dørpartiet i kirkens syd-
ende,30 hvor de blev ophængt 1993. Året efter 
skænkede Albanifondet billederne til kirken, og 
kunstneren udførte et nyt dørstykke, således at de 
tre værker kom til at udgøre en helhed.23 Det 
ældre dørstykke, fra istandsættelsen 1911,31 fore-
stillende en syvarmet lysestage, blev ved det nye 
dørstykkes anskaffelse flyttet til våbenhuset. 
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Lysekroner. 1963 ophængtes fire kroner, f rem-
stillet af kunstsmed Frandsen, Enggade.4 

Tårnur, 1887, bygget af F. Nielsen, skænket af 
Odense Byråd.3 2 

Klokker. 1) 1886, af støbejern, 70 cm i tvm. 
Ifølge indskrift fremstillet i Bochum. 2) 1967, af 
messing, 92 cm i tvm. Ifølge indskrift støbt hos 
John Taylor & Co. , Loughborough i England. 
Forsynet med indskiften: »Ære være Gud i det 
højeste«. Stemt i A.33 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LAFyn. Odense Valgmenigheds præstearkiv. 1883-1933. 
Forhandlingsprotokol. 

Ved embedet. Odense Valgmenigheds menighedsråd. 
Synsprotokol. 1912-(95). - Regnskabsbøger. 1893-
1925, 1918-36. - Kassebøger. 1898-1908, 1908-18, 
1937-45. - Hovedbog . 1945-51. - Hefte med (fotoko-
pierede) tegninger udfør t på Kristian Isagers Tegne-
stue. (1991?). 

Stadsarkivet. Byggesager. 87/1886 (heri et sæt tegnin-
ger af N. P. Jensen) og 381/1942-43 (Mindedal Ras-
mussens istandsættelse). 

Litteratur. Peder Møller, Odense Valgmenighed gennem 
50 Aar, 1883-1933. Odense 1933. - Asger Hø jmark og 
Uf fe Hansen, De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. 
Odense 1944, 203-13. - Odense Valgmenighed gennem 
100 år. 1883-1983. Odense 1983. - Odense Valgmenig-
hed, u.st. og å. 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 
1 1884 anskaffedes eksempelvis et nyt dåbsfad og 1885 
et par alterstager (jfr. også s. 1583, 1584). 
2 Odense Valgmenighed gennem 50 Aar 16. 
3 LAFyn. Odense Valgmenigheds præsteark. Forhand-
lingsprot. 
4 Odense Valgmenighed gennem 100 år 74. 
3 Jfr. indførsler 6. marts og 5. juni 1921 i LAFyn. 
Odense Valgmenigheds præsteark. Forhandlingsprot. 
6 Stadsarkivet. Byggesag 381/1942-43. 

7 Odense Valgmenighed gennem 100 år 67. 
8 Ved embedet. Odense Valgmenigheds menighedsråd. 
Synsprot. 
9 I sådanne tilfælde blændes korbueåbningen af en 
stor skærm, og de løse stole vendes eller opstilles i 
grupper. 
10 Odense Valgmenighed gennem 100 år 71. 
11 Ved embedet. Odense Valgmenigheds meninghedsråd. 
Hovedbog. 
12 Ved embedet. Odense Valgmenigheds præsteark. 
Rgsk. 
13 Odense Valgmenighed gennem 100 år 76. 
14 Odense Valgmenighed. 
15 Signeret »P. N. Møller 1887« i nederste venstre 
hjørne. 
16 På mødet 16. sept. 1911 påtalte Hans Nielsen, at tår-
nene var skåret af. LAFyn. Odense Valgmenigheds præ-
steark. Forhandlingsprot. De fjernede dele henligger 
på kirkeloftet ligesom nogle ældre lysekroner og ly-
searme. 
17 En 24,5 cm høj kalk af sølvplet opbevares endnu 
ved kirken. 
18 På mødet 21. jan. 1926 forelagdes forskellige teg-
ninger og prøver, hvorefter det blev overladt præst, 
formand og givere at vælge et sæt. Det blev taget i 
brug skærtorsdag s.å. LAFyn. Odense Valgmenigheds 
præsteark. Forhandlingsprot. 
19 Iflg. LAFyn. Odense Valgmenigheds præsteark. For-
handlingsprot. anskaffedes dette år et par stager til 60 
kr. 
20 Da den nysyede messsehagel fremvistes 16. sept 
1911, blev den kasseret; men et medlem af menig-
hedsrådet tilbød at betale 'en omlavning ' . LAFyn. 
Odense Valgmenigheds præsteark. Forhandlingsprot. 
21 Skomager Sørensen blev 1886 bemyndiget til at 
købe »den Døbefont , der forrige Aar var paa U d -
stillingen ...« Odense Valgmenighed gennem 50 Aar 30. 
22 Odense Valgmenighed gennem 50 Aar 59. 
23 Kirkebladet. 
24 Det følgende år klagedes over denne placering, da 
menigheden havde svært ved at se præsten. Stolen 
blev dog stående; men det henstilledes til menighe-
dens damer, om de ville tage deres hatte, navnlig de 
høje, af under prædikenen. Da arkitekt Jensen 1911 
foreslog at flytte stolen tilbage til den oprindelige pla-
cering, opnåede forslaget kun hans egen s temme, og 
året efter meldte han sig ud af menigheden. LAFyn. 
Odense Valgmenigheds præsteark. Forhandlingsprot. 
25 Organist- og Kantorembederne, 2. udg. 1916. Disposi-
tionen fremgår af et brev, sendt fra menighedsrådet 
til Marcussen & Søn 7. juni 1928, i Marcussen & Søns 
arkiv. 
26 Marcussen & Søns arkiv: Tilbud af 20. juli 1928. 
Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944 anfører 
fejlagtigt en disposition med Gedakt 8' på Principal 
8's plads. 
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Fig. 9. Kirken set fra øst o. 1900. Efter farvelagt postkort fra J. Chr. Pedersens Kunstforlag. I Møntergården. -
Church from the east, c. 1900. 

27 Af hensyn til svellevirkningen, der omfattede hele 
værket, blev de klingende prospektpiber taget ud af 
drift. 
28 Organist- og Kantoremhederne, 5. udg. 1953. 
29 Orglet er restaureret 1971 af Bruno Christensen, 
Terkelsbøl. 
30 Der har tidligere hængt andre billeder på disse 
pladser. 1-2) Akvareller af Grundtvig og Ludvig Hel-
weg, udfør t og skænket 1888 af Peter Møller. 3) Por-

træt af Fr. Nygaard, skænket og tegnet af malerme-
ster G. Tanggaard 1899. 4) Portræt af Morten Luther, 
skænket og tegnet af Hanne Buch Frandsen 1901. 
31 Odense Valgmenighed gennem 50 Aar 90. 
32 Byrådet besluttede på et møde den 29. okt. 1886 at 
anvende midler fra det Benzon-Gersdorffske legat til 
byens forskønnelse til formålet. Odense Byraads For-
handlinger 1886, 199. 
33 Odense Valgmenighed gennem 100 år 10. 
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ODENSE • THE FREE CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The church was built in 1886 by the architect N. 
P.Jensen. In 1991 came the addition of two side 
buildings by Kristian Isager. 

When a new priest was appointed to Grey-
friars monastery church (p. 1559ff.) in 1883, a 
number of the Grundtvigian parishioners de-
cided to establish a free church. During the early 
years a room belonging to the folk high school 
hostel was used, but in 1886 a church was built 
with features in the Neo-Romanesque manner. 
The exterior has not undergone much change 
since then, although in 1921 a relief (fig. 2) by 
Axel Poulsen was installed above the main en-
trance. In 1943 the church was given a new ceil-
ing (cf. figs. 1 and 8) designed by Ejnar Minne-
dal Rasmussen. In 1993 two Romanesque-
inspired granite sculptures (fig. 4, 10) by Claus 
Ørn to f t were added at the corners of the an-
nexes. Stained glass in the windows of the chan-
cel is by Johan Thomas Skovgaard, 1963. For 
the 25th anniversary of the church in 1911 the 
walls were decorated with \mural paintings after 
the drawings of architect Bent Helweg-Møller 

(cf. fig. 5-6). These were whitewashed f rom 
view in 1943. The furniture is characterised by 
frequent replacements and changes. The altar-
piece donated by Sophie and Gunnar Christian 
Faber in 1887 consists of a portal f rame round a 
painting. The f rame is undoubtedly by the 
church's architect, inspired by Vilhelm Peter-
sen's work a few years earlier in Vor Frue church 
(p. 1087). Part of the decoration was dismantled 
in 1911. The painting, which depicts the Centu-
rion f rom Capernaum, is by Peter Møller. The 
pulpit stood originally against the wall west of 
the chancel arch, so that there was access to it 
f rom an opening in the wall. In 1900 it was 
moved to its present position on the floor. The 
original †pews were replaced by chairs in 1991. In 
1996 an electronic organ was installed behind 
the original organ façade f rom 1894. The Albani 
Trust donated two paintings in 1994 by Lotte Aun-
kilde. These paintings, inspired by Coptic art, 
flank the entrance at the south end, for which 
the same artist composed a new overdoor, so 
that the three paintings form an entirety. 

Fig. 10. Granitskulptur, Samson i kamp med løven, fremstillet af Claus Ørn to f t 1993 (s. 1582). Henrik Wich-
mann fot. 1997. - Granite sculpture, Samson fighting the lion, made by Claus Ørntoft, 1993. 



Fig. 1. Kirken set fra vest. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the west. 

ANSGARS KIRKE 

Dele af S. Knuds landsogn blev indlemmet i Odense 
by i 1870'erne, og 1. jan. 1901 nedlagdes landsognet 
endeligt. I de foregående år var der sket en kraftig 
udbygning af Hunderupkvarteret , og befolkningstal-
let var hastigt voksende. Det var derfor naturligt at 
drøfte en deling af det store S. Knuds sogn. 

Fra 1898 ledede vinhandler og byrådsmedlem Fre-
derik Hey et udvalg, der skulle skaffe midler til op-
førelsen af en ny kirke, og allerede i januar pegede 
initiativtagerne på den nuværende placering af kir-
ken, hvor bygningen ville blive en prydelse for ind-
kørslen til byen.1 

I marts 1900 tilbød arkitekt Niels Jacobsen at ud-
føre alle tegninger og føre det overordnede tilsyn 
med opførelsen, uden betaling.2 Tilbuddet blev m o d -
taget, og arbejdet med at indsamle midler fortsatte. 

Samtidig blev missionshuset Elim indrettet til - og 
efter nogen polemik også indviet som - midlertidig 
distriktskirke den 24. juni 1900.3 Her holdtes en tid 
prædikener på tysk for arbejderne ved glasværket.4 

Den 23. okt. 1901 blev grundstenen til den nye 
kirke lagt, og ved kongelig resolution af 31. dec. s. å. 
fik menigheden i kirkedistriktet egen præst. Det dis-
kuteredes længe, hvad det nye sogn skulle hedde. 
Byggekomiteen foreslog Allehelgens sogn; men efter 
at have konstateret modvil je m o d navnet i Byrådet, 
indsendtes tre ny forslag: Vor Frelsers, Ansgars og 
Hans Tausens til godkendelse i byråd og kirkemini-
sterium.2 Ved sognets oprettelse 1. jan. 1902 benytte-
des den midlertidige benævnelse, S. Knuds Vestre 
sogn, og først ved kirkens indvielse 30. nov. 1902 
konfirmeredes navnet Ansgars sogn.5 

Danmarks Kirker, Odense amt 101 
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En midlertidig kirkesal blev indrettet i sommeren 
1900 i missionshuset Elim i Thorsgade (jfr. ovf.). Ar -
kitekt Niels Jacobsen leverede tegninger til prædike-
stol og alterskranke, som udførtes af tømrermester 
H. Henningsen.6 En altertavle låntes af S. Knuds 
kirke (s. 546), mens en døbefont blev hentet på m u -
seet.7 

Projekterede kirker. I januar 1900 foreslog arkitekt 
N. P. Jensen at opføre kirken på en grund mellem 
Vestre Kommuneskole og vandværket, ud til Vand-
værksvej, og han indsendte samtidig en skitse til en 
bygning inspireret af 1700'ernes kirkearkitektur.8 

Kirken ligger på en lille bakke ved hjørnet af 
Sønder Boulevard og Kirkegårds Allé på et 
areal, der tidligere benyttedes som markeds-
plads. Grunden blev skænket af kommunen og 

bygningen rejstes ca. 100 m fra det nordøstligste 
hjørne af den i 1811 indviede del af Assistens 
kirkegård. Område t omkring kirken indgik 
som en del af det i 1900 etablerede Ansgars An-
læg, og til overdragelsen af grunden knyttede 
Byrådet den betingelse, at der ikke opsattes sta-
kit, hegn eller andet synligt grænseskel mellem 
anlægget og kirkens grund. 9 Denne bestem-
melse overholdes stadig, selv om anlægget flere 
gange er omlagt. Bygningskomplekset er nu 
omgivet af asfalterede veje og arealer belagt med 
perlegrus samt en række bede med roser, buks-
bom, mahonia og laurbær med indplantede søj-
leege. Endvidere står enkelte større taks og 
birke i kirkens nærhed. 

Fig. 2. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af MN 1998 på grundlag af tegninger i Stadsarkivet og N M . - Plan. 
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Fig. 3. Udkast til kirkebygningen tegnet i foråret 1900 af Niels Jacobsen. I menighedsrådets arkiv. - Proposal for 
the church building drawn in the spring of 1900 by Niels Jacobsen. 

Kirken er opført i byzantinske og senroman-
ske stilformer efter tegninger af Niels Jacobsen. 
Der er bevaret en række udaterede skitser (fig. 3 
og 13)10 - antagelig fra foråret 1900 - som be-
lyser udviklingen frem mod det projekt, der 
fremsendtes til godkendelse i Ministeriet i efter-
året. Den kgl. bygningsinspektør havde kun en-
kelte kritikpunkter,11 og allerede 25. okt. havde 
arkitekt Jacobsen udarbejdet et sæt tegninger, 
hvor der var taget hensyn til disse.12 Kirken op-
førtes 1901-02. 

Bygningen er formet som en korskirke med 
forhøjet midtparti og et bredt indgangsparti, 
hvortil er føjet et 45 m højt klokketårn (jfr. fig. 
13). Orienteringen afviger fra normerne, idet 
koret vender m o d sydvest, hvilket må skyldes 
hensyn til de eksisterende vej forløb. Med den 
valgte placering opnåedes dels den størst mulige 
visuelle effekt og den korteste adgangsvej for 
befolkningen i de gamle bydele. 1917-18 opfør-
tes en delvis fritliggende tilbygning nordvest for 
koret, også efter tegninger af Niels Jacobsen, 
med sakristi og ligkapel. 

Alle bygninger står på en sokkel af kløvet gra-
nit med blanke mure af håndstrøgne, røde mur -
sten. Omkr ing vinduer, ved hjørner og i mur -
bælter findes prydelser af granit, Bremersand-

sten og Savonnièresten - suppleret med støbt 
cement og grønglaserede tegl. Alle tage var op-
rindelig lagt af sortglaserede tegl, men 1970 blev 
det besluttet at beklæde tårnets spir med kob-
ber,13 og arbejdet udførtes de følgende år. 

Kirkens hovedindgang (fig. 4) findes i det sær-
lige indgangsparti, der er opført op til skibet. 
Hoveddøren er indsat i en delvis fremsprin-
gende portal, hvis trekantgavl flankeres af to 
sandstensrelieffer, der ligesom andre dele af kir-
kens ydre udsmykning er udført af Thomas Bæ-
rentzen i samarbejde med Niels Jacobsen. Re-
lieffernes motiver er henholdsvis Uddrivelsen af 
Paradis og de opstandnes modtagelse ved H i m -
lens port - og de udgør i forening med den 
dømmende Kristus i trekantgavlens tympanon 
og indskriften »Op min sjæl! thi sol er oppe« en 
usædvanlig Dommedagsfremsti l l ing. Arkitek-
ten havde oprindelig planlagt en enklere ud-
smykning af portalen (fig. 14), men da Mini-
steriet tildelte pastor Emil Koch en tjenstlig iret-
tesættelse for offentligt at have kritiseret dettes 
beslutninger, skænkede menigheden Emil Koch 
et beløb til kirkens udsmykning, som brugtes til 
indkøb af de flankerende relieffer. Denne del af 
udsmykningen fik derfor tilnavnet »Emil Kochs 
næse«.14 

101* 
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Fig. 4. Hovedindgangen med Thomas Bærentzens 
relieffer. Henrik Wichmann fot. 1997. - The main en-
trance with Thomas Bærentzen's reliefs. 

ger mod kirkerummet. Gulvene er lagt af gule 
teglklinker, trægulv under stolestaderne. 

Ombygninger. Lokalet i indgangspartiets nor-
dre del, der nu benyttes som venteværelse og 
legerum, fungerede som ligkapel, indtil en til-
bygning nordvest for kirken med sakristi og nyt 
ligkapel opførtes 1917-18. Ved samme lejlighed 
indlagdes elektricitet.2 Efter en ombygning i 
1975, hvor også dette ligkapel nedlagdes, anven-
des begge lokaler i tilbygningen som møde-

17 

rum. 
Opvarmning. De to oprindelige kaloriferer 

blev 1939 erstattet af et centralvarmeanlæg, og 
der opsattes 40 radiatorer.15 

Vægmalerier. 1) Ved kirkens opførelse forsyne-
des ribberne med en enkel, kalkmalet udsmyk-
ning (fig. 12), som overkalkedes i sommeren 
1924.18 Versalindskrift ved kuplens rand: »Her-
ren han har besøgt sit folk. Natten hun blev til 
morgen. Menneskens søn: Gud Faders tolk. 
Slukket nu har al sorgen«, blev dog bevaret. 

2) 1917 udførte Anna E. Munch nogle fresker i 
menighedshuset. Ved ombygningen i 1975 blev 

Kirkens indre. Det tøndehvælvede kor er for-
synet med apsis og åbner sig mod skibet i hele 
sin bredde. Apsiden flankeres af døre til sakristi 
og depotrum, og koret belyses af et enkelt stort 
vindue i hver sidevæg. Adskillelsen mellem kor 
og skib markeres af et hævet gulvniveau og en 
lav korskranke, der gennembrydes af et trappe-
forløb på fem trin. Skranken stod oprindelig no-
get længere tilbage, men ved en udvidelse af ko-
ret i 1939 flyttedes den omtrent en meter frem, 
og trappen gjordes bredere.15 De nuværende trin 
af Ølandssandsten blev sandsynligvis lagt ved 
den lejlighed. De fire søjlehoveder på gelænderet, 
hugget af Axel Poulsen, blev opsat 1924 på arki-
tekt Jacobsens initiativ som erstatning for et sæt 
med en enklere korsdekoration.1 6 Over kors-
skæringen er et kuppelhvælv, i hvis top der fin-
des et nu blændet vindue. Begge korsarme har 
et enkelt tøndehvælv og tregruppevindue i gavl-
væggen, mens skibet består af tre tøndehvæl-
vede fag med enkeltvinduer i sidevæggene. 
Over våbenhuset i kirkens nordøstre ende er 
indrettet et pulpitur med tre rundbuede åbnin-

Fig. 5. Altertavle udfør t af Axel Poulsen 1918. Henrik 
Wichmann fot. 1997. - Altarpiece by Axel Poulsen, 
1918. 
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Fig. 6. Indre, set m o d syd. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the south. 

en væg nedrevet, og en fremstilling af Ansgar 
reddedes fra destruktion ved at blive trukket af. 
Billedet19 er nu ophængt i østre korsarm over 
døren til menighedslokalerne. 

3) 1935 godkendtes udkast til en dekoration 
omkring alternichen af Niels Skovgaard, og fre-
skerne udførtes det følgende år.20 Motivet, Den 
velsignende Kristus med de syv lysestager, flan-
keret af engle, er holdt i meget lyse og klare 
farver (jfr. fig. 6). 

Inventaret stammer hovedsagelig fra kirkens op-
førelse 1901-02, og såvel det samtidige inventar 
som enkelte senere anskaffelser er tegnet af arki-
tekt Niels Jacobsen. 

Alterpartiet. Det oprindelige †alterbord stod op 
mod apsidens bagvæg og var forsynet med et 
†retabel og et †krucifiks (jfr. fig 12). 1918 rykkedes 

det nuværende alterbord ud fra væggen og op-
stilledes i apsiden. Den smalle træplade, 215x66 
cm, hviler på i alt seks firkantede træpiller, 
hvoraf de fire er placeret fortil. Årsagen til flyt-
ningen var anskaffelsen af kirkens nuværende al-
tertavle (fig. 5), 1918, af eg, ca. 330x300 cm, skå-
ret af Axel Poulsen, hvis signatur findes på bag-
siden. Ifølge en indskrift er stykket skænket af 
Dagmar Dæhnefeldt. Overkanten af tavlen, for-
met som en tilspidset trekløverbue, er forsynet 
med krabber, der i toppen ender i et kors. I hver 
side er en udskåret lysestage, og under billed-
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Fig. 7. Alterkande nr. 1 med tilhørende bakke. Begge 
udfør t 1895 af henholdsvis Peter Hertz og Wester-
gaard. Henrik Wichmann fot. 1997. - Wine jug no. 1 

with matching tray. Both made in 1895 by Peter Hertz and 
Westergaard respectively. 

fremstillingen en frise med drueranke. Midt i 
det centrale relief løfter den knælende Maria det 
glorieprydede Jesusbarn, således at det er i tav-
lens centrum. Bagved ses den bedende Josef 
samt staldens dyr. I venstre side ses de tilbe-
dende konger med heste og en stalddreng, i 
højre side hyrderne. Topfeltet udfyldes af musi-
cerende engle. Motiverne er udført i højt relief 
med næsten fritskårne, langstrakte figurer. Tav-
len indbragte 1918 kunstneren billedhugger 
F. Hertzogs pris.21 1926 blev tavlen forgyldt,2 2 

og 1940 undersøgtes, hvad det ville koste at for-
gylde soklen.23 Renoveret 1977.24 

Altersølvet (fig. 8) s tammer fra kirkens ind-
vielse og er stemplet med mestermærke for L. 
Grønlund, Odense, Københavnsmærke 1902 og 
guardeinmærke for Simon Groth. Kalk, 24,5 cm 
høj, med graveret indskrift på foden: »Til minde 
om Pastor dr. Ludvig Helveg. Ansgars Kirke.« 
Disk, 17,5 cm i tvm. Oblatæske, 7 cm høj og 12 
cm i tvm. , med hvælvet låg og versalindskrif-
ten: »Ansgars Kirke 1902«. 

Alterkander. 1) (Fig. 7), 1895, 38 cm høj, med 
graveret dyreornamentik i nordisk stil. Ifølge 
indskrift »Skænket til Ansgars Kirke i Odense 
1902 af Dyrlæge Hans Sørensens efterladte H u -
stru og Børn«. Af en anden indskrift fremgår, at 
kanden oprindelig var givet til dyrlægen »som 
taknemmelig Erindring fra en Kreds af Elever 
på Landbrugsskolen i Odense for Aarene 1855-
1895«. Stempler under bunden: mestermærke 
for Peter Hertz, Københavnsmærke 1895 og gu-
ardeinmærke for Simon Groth. Tilhørende 
bakke, 17 cm i tvm. , med tre kuglefødder og 
dekoreret fane. Indskrift og stempler som kan-
den, dog er mesterstemplet Westergaard. 2) Af 
porcelæn, fra Bing & Grøndahl. Sort med for-
gyldte kanter og guldkors på korpus. 3) 1926, 
28,5 cm høj. Pæreformet korpus på cirkulær fod 
og med opretstående kors på låget. Stempler 
under bunden: mestermærke C M C , for C. M. 
Cohr, Fredericia, Københavnsmærke 1926 og 
guardeinmærke for Christian Frederik Heise. 

Alterstager, 53 cm høje. - Syvarmet stage, 63 
cm høj. 

Messehagler. Foruden en ældre af rødt fløjl fin-
des fem nyere i de liturgiske farver. Af disse er 
nr. 1-3 købt gennem Dansk Paramenthandel: 1) 
violet, med striber i hvid, sort og sølv og tre 
små kors på ryggen, 2) hvid med et blåt gaffel-
kors og Jesumonogram i guld, 3) rød med gyl-
dent gaffelkors, 4) rød med gaffelkors, mærket 
»Annemette, dansk design«, 5) grøn med bro-
deret rygkors i guld, uden mærke. 

Fig. 8. Altersølv udfør t 1902 af L. Grønlund, Odense. 
Henrik Wichmann fot. 1997. - Altar plate made in 1902 
by L. Grønlund of Odense. 
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Fig. 9. Prædikestol udfør t 1902 af M. H. Ploug efter 
tegning af Niels Jacobsen. Henrik Wichmann fot. 
1997. - Pulpit made in 1902 by M.H. Ploug after a draw-
ing by Niels Jacobsen. 

Alterskranker. 1) Den oprindelige skranke (jfr. 
fig. 12) var halvcirkulær og forsynet med udskå-
ren dekoration af cirkelslag og kors. Fjernet 1918 
og henlagt på loftet over menighedshuset. 2) 
1918 (jfr. fig. 6), tresidet, med jern t remmer mel-
lem tilhugne egeplanker og frise med udskåren 
vinranke under håndlisten. Udvidet 1939.25 

Døbefont, af granit, 86,5 cm høj og 62 cm i 
tvm. Den ottekantede k u m m e er forsynet med 
palmetbort. Leveret 1902 af Wienbergs Sten-
huggeri.26 

Dåbsfad, af messing, 50 cm i tvm. Fanen er 
dekoreret med drevne bølgelinjer og medaljoner 
med kristne symboler. I bunden et felt med fire 
hjerter omgivet af cirkelslag. 

Dåbskande, forsølvet, 32 cm høj medregnet 
duen på låget. På korpus en indgraveret f rem-
stilling af Thorvaldsens dåbsengel. 

Hovedværk Rygpositiv 
Quinta tøn 16' Rørgedakt 8' 
Principal 8' Principal 4' 
Rørfløjte 8' Gedaktfløjte 4' 
Oktav 4' Waldfløjte 2' 
Spidsfløjte 4' Sesquialtera II 
Oktav 2' Scharf III 
Mixtur V-VI Dulcian 8' 
Trompet 8' Tremulant 

Brystværk Pedal 
Gedakt 8' Principal 16' 
Rørfløjte 4' Subbas 16' 
Principal 2' Oktav 8' 
Nasat 1 1/3' Gedakt 8' 
Cymbel II Oktav 4' 
Regal 8' Mixtur IV 
Tremulant Fagot 16' 
Svelle (trinbetjente låger) Trompet 8' 

Kopler: RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P, RP 4'-P, 
BV-P. 
Tremulanter for RP og BV. 

Orglet (jfr. fig. 11) er bygget af lys eg efter teg-
ninger af Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen. 
Det centrale orgelhus med spillebord, hoved-
værk og brystværk flankeres af to pedalhuse; 
rygpositivets hus er indfældet i den samtidige 
pulpiturbrystning. På nordøstpulpituret. 

Korbuekrucifiks, af eg, skænket 1941 af gros-
serer F. Rasmussen og hustru. Den legemsstore 
figur er skåret af Robert Rasmussen, Odense, 
efter en tegning af Rembrandt.2 7 Ophængt på 
sydvestvæggen i østre korsarm (jfr. fig. 6). 

Prædikestol (fig. 9), af Bremersandsten. Kur-
ven består i dag af fire fag, der hviler på tre 
søjler. Leveret 1902 af sten- og billedhugger 
M. H. Ploug.2 6 Ved udvidelsen af koret i 1939 
fjernedes et panelfag og en søjle, som oprindelig 
bar en gangbro frem til prædikestolen.28 

En †lydhimmel af teaktræ (fig. 12) blev leveret 
1902 fra Gustav Karstens møbelfabrik.2 

Dørfløjene mellem våbenhus og skib fornye-
des 1952 efter tegning af Viggo Bertram Jacob-
sen, som ligeledes har skåret de to relieffer: Ans-
gar døber en voksen mand, og Ansgar lader en 
kvinde drikke af kalken.23 

Orgel, 1972, med 29 stemmer, tre manualer 
og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
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Fig. 10. †Orgel, 1903. Piberne fra Bombarde 16', som 
ses tv., tilføjedes 1927. Foto i Ebbe Lehn Petersens 
arkiv. - †Organ, 1903. Pipes from Bombarde 16', shown 
on the left, were added in 1921. 

†Orgel , 1903, m e d 14 s t e m m e r , t o m a n u a l e r 
o g peda l , b y g g e t a f A . H . B u s c h & S ø n n e r , K ø -
b e n h a v n . 2 

Manual I 
Bordun 16 Fod 
Principal 8 Fod 
Rørfløite 8 Fod 
Salicional 8 Fod29 

Octav 4 Fod 
Octav 2 Fod 
Trompet 8 Fod 

Manual II 
Violinprincipal 8 Fod 
Gedackt 8 Fod 
Fugara 8 Fod30 

Fløite 4 Fod 
Svelle 

d i s p o s i t i o n e n til 21 s t e m m e r og to t r a n s m i s s i o -
n e r ( m a r k e r e t m e d *):31 

Manual I 
Bordun 16' 
Principal 8' 
Rørfløj te 8' 
Dolce 8' 
Oktav 4 ' 
Gemshorn 4' 
Mixtur IV 
Trompet 8 '* 

Manual II 
Violinprincipal 8' 
Gedakt 8' 
Salicional 8' 
Vox celeste 8' 
Fløjte 4' 
Quint 2 2/3' 
Spidsfløjte 2' 
Trompet 8' 
O b o 8' 
Klokkespil 
Svelle 

Pedal 
Subbas 16' 
Bordunbas 16'* 
Principal 8' 
Gedakt 8' 
Oktav 4 ' 
Bombarde 16' 

5 kopler, 1 fr ikombination, generalcrescendo, auto-
matisk pedalomveksling. 

Ved e n o m d i s p o n e r i n g 1952 u d s k i f t e d e F r o b e r g 
n o g l e a f o rg l e t s d y b t k l i n g e n d e s t e m m e r m e d l y -
sere, b a r o k p r æ g e d e regis t re : 3 2 

Manual I 
Bordun 16' 
Principal 8' 
Grobgedakt 8' 
Oktav 4 ' 
Gemshorn 4' 
Oktav 2 ' 
Mixtur 2 2 / 3 - 1 1/3' 

Pedal 
Subbas 16' 
Bordunbas 16'* 
Principal 8' 
Oktav 4 ' 
Rauschquint 2 2/3 '-2 ' 
Bombarde 16' 
Trompet 4 '* 

Manual II 
Rørfløjte 8' 
Quinta tøn 8' 
Principal 4' 
Dækfløj te 4' 
Quint 2 2/3 ' 
Spidsfløjte 2' 
Terts 1 3/5 ' 
O b o 8' 
Trompet 4' 
Svelle 

Pedal 
Subbas 16 Fod 
Principalbas 8 Fod 
Gedacktbas 8 Fod 

Manualomfang: C - f ' " ; pedalomfang: C-d ' . Manual-
koppel. Pedalkoppel. Mekanisk aktion. 

1927 o m b y g g e d e E g g e r t F r o b e r g , O d e n s e , o r g -

let til p n e u m a t i s k a k t i o n o g u d v i d e d e s a m t i d i g 

F a c a d e n (fig. 10), t e g n e t a f N i e l s J a c o b s e n , 
h a v d e t r e p ibe fe l t e r s a m t e n o v e r b y g n i n g m e d 
a r k a d e f o r m e d e å b n i n g e r . E f t e r 1927 i n d g i k d e 
s tø r s t e p i b e r f r a B o m b a r d e 16' i f a c a d e o p b y g -
n i n g e n , ops t i l le t b a g e t pane l i f o r l æ n g e l s e af de t 
n o r d v e s t r e p ibe fe l t . S k æ n k e t a f g e n e r a l k o n s u l 
V a l d e m a r Faber , L o n d o n . 3 3 P å n o r d ø s t p u l p i t u -
re t . 3 4 
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Lysekronerne er leveret af gørtler Grønning.2 6 

1977 istandsattes de fire, mens en femte henlag-
des på loftet. I forbindelse hermed erstattedes de 
oprindelige glaskupler med nedadvendte arma-
turer: Alvar Aalto's stor dobbeltcylinder.35 

Tårnur med fire viserskiver, skænket af 
Odense Byråd og fremstillet af urmager Lund.3 6 

Klokker. 1962 skænkede grosserer Wichmann 
tre malmklokker, støbt hos Petit & Fritzen i 
Holland, stemt i A, H og D.3 7 På halsene ind-
skrift med præstens, kirkeværgens og menig-
hedsrådsformandens navne. 1) 90 cm i tvm. Ind-
skrift på legemet: »Ansgars kirke 1. søndag i 
Advent 1962. Skænket af Grosserer A. G. Wich-
mann og hustru Marie f. Pedersen. Vi love vi 
prise og takke dig. Al Æren skal dig tilhøre. O 
Herre Gud Fader i Himmerig . For Kærlighed du 

os m o n gøre«. 2) 80 cm i tvm. Indskrift på lege-
met: »Pastor Jørgen Wichmann. Læge Robert 
Wichmann. O Jesu Krist Guds Søn Guds Lam. 
Som vil os Himmerig give. Du tog vor Skyld 
og bar vor Skam. Vor Sjæl at holde i live«. 3) 67 
cm i tvm. Indskrift på legemet: »Annelise Peter-
sen, født Wichmann. O Helligaand vor Trøster-
mand. Som os vil Sandheden lære. Hjælp os at 
blive i Naadens Stand. Og leve vor Fader til 
Ære«. 

†Klokker. I inventariet 1933 nævnes, at de to 
klokker, der var støbt 1902 på De Smithske Stø-
berier, havde indskrifterne: »Lysets Børn og 
dem, der famle i Mørke bedrøvede, trætte, for-
vildede, i Verdens Klogskab hildede. Alle til Lys 
til Liv og til Glæde! Lyt til min Kalden kom ind 
og tag Sæde«.38 

Fig. 11. Indre, set mod nord. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the north. 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LAFyn. Odense Ansgar kirkeinspektions arkiv. Forhand-
lingsprotokol. 1898-1904. - Diverse dokumenter 
vedr. kirkens opførelse og tilbygninger. 1900-1917. -
Regnskab over kirkens opførelse. 1901-04. - Odense 
købstads provstearkiv 1841-1970. Korrespondance. 
1899-1905. - Den kgl. bygningsinspektørs arkiv. Sager 
vedr. kirkebygninger på Fyn. O.1896-1915. - Kir-
keinspektoratet. Diverse tegninger. - Tegningsarkiv 
(provster). (Heri N. P. Jensens projekt). 

Ved embedet. Ansgars menighedsrådsarkiv. Synsproto-
kol. 1933-87. - Synsprotokol. 1988-(96). - Tegninger 
og skitser af Niels Jacobsen, bl.a. forarbejder og æn-
dringsforslag. u.å. 

Stadsarkivet. Byggesager. 91/1901 (bl.a. flere tegnin-
ger vedr. kirkens opførelse). - 275/1916-17 (vedr. det 
nye kapel). 

N M . Indberetninger. Jens Johansen 1986 (altertavle). -
Antikvarisk-Topografisk Arkiv. Belysningsplan 1977. 

Litteratur. »Ansgars kirke i Odense«, Arkitekten 
1903-04, 245-48. - Ansgars kirke i Odense 1902 -
30. november - 1952, udg. af menighedsrådet, 1952. -
[E.] Pontoppidan Thyssen (udg.), Ansgars Kirke i 
Odense 1902-27, Odense 1927. 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 
1 Odense Byraads Forhandlinger 1898, 26. 
2 LAFyn. Odense Ansgar kirkeinsp.ark. Div. dok. 
3 Jfr. korrespondance i LAFyn. Odense købst. provste-
ark. 1841-1970, fra perioden 5. febr. til 7. april 1900, 
samt fremstillingerne hos A.J . Rud, Emil Koch. En 
Odensepræst skildret af en Ven. Odense 1935, 127-34, 
og Hans Øllgaard, Odensepræsten Emil Koch, Kbh. 
1970, 64ff. 
4 Efter flere ansøgninger blev tilladelsen givet 11. juli 
1900. LAFyn. Odense købst. provsteark. 1841-1970. 
Korresp. 
3 Odense Byraads Forhandlinger. 
6 Jfr. note 2. Efter brugen skænkedes disse inventar-
stykker 1904 til den danske fr imenighed i Åbenrå, for 
hvem Niels Jacobsen opfør te S. Jørgens kirke 
1903-04. 
7 Jfr. note 2. Fonten s tammede sikkert fra Gråbrødre 
hospitalskirke, da det var den eneste font i Mønter -
gårdens samling på dette t idspunkt (jfr. s. 1572). 
8 LAFyn. Tegningsark. 

Fig. 12. Indre, set m o d sydvest. Fot. senest 1904. I 
menighedsrådets arkiv. -Interior to the south-west. 

9 Odense Byraads Forhandlinger 1902, 55ff. 
10 Ved embedet. 
11 Det fandtes navnlig uheldigt, at midtpartiet over 
korsskæringen var så lavt, at tagfladerne ville skære 
hinanden. LAFyn. Den kgl. bygn.insp. ark. Sager vedr. 
kirkebyg. på Fyn. 
12 LAFyn. Ansgar kirkeinsp.ark. Forhandlingsprot. 
13 Kirkebladet nov. 1970. 
14 Jfr. Rud (note 3) 127-35. 
15 Kirkebladet sept. 1939. 
16 Kirkebladet sept. 1924. De oprindelige søjlehoveder 
ses på et ældre postkort i Møntergården. 
17 Kirkebladet april 1975. 
18 Kirkebladet sept. 1924. 
19 Signeret AEM 1917. 
20 Kirkebladet okt. 1935 og maj 1936. Inden fresko-
pudsen kunne påføres væggene, måtte de beklædes 
med kork, trådnet og en grundpuds. 
21 Weilbach, KunstLeks 4. udg. 
22 Kirkebladet sept. 1924. I forbindelse hermed flytte-
des den ca. 1 m tilbage. 
23 Ved embedet. Menighedsrådsark. Synsprot. 
24 Indb. i N M . 
25 Kirkebladet juni og sept. 1939. 
26 LAFyn. Ansgar kirkeinsp.ark. Rgsk. 
27 Kirkebladet juni og sept. 1968. 
28 Det oprindelige arrangement kan ses på et foto fra 
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1932 i Møntergården, Herluf Lykke neg. nr. 182. 
29 Salicionalen havde fælles bas med Rørfløite 8 Fod 
C - H . 
30 Fugaraen havde fælles bas med Gedackt 8 Fod 
C - H . 
31 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944. 
32 Organist- og Kantorembederne, 5. udg. 1953. 

33 Ansgars kirke i Odense 1902-21. 
34 Busch-orglet omtales i Georg Fjelrad, »Orgler, jeg 
kendte«. Orglet 1, 1975, 17-30. 
35 N M . Korresp.ark. 
36 Odense Byraads Forhandlinger 1902, 72. 
37 Kirkebladet febr. og maj 1963. 
38 Ansgars Kirke i Odense 1902-21, 12. 

ODENSE • ANSGAR'S CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The complex consists of the church, built 
1901-02, and a building added in 1917-18 nor th-
west of the chancel. Both by the architect Niels 
Jacobsen. 

A committee had endeavoured as f rom 1898 
to raise funds for the erection of a church on the 

former market place at the corner of Sønder 
Boulevard and Kirkegårds Allé, where it would 
enhance this point of entry to Odense. In March 
1900 the architect Niels Jacobsen offered to sub-
mit plans and drawings for the new church, and 
eighteen months later building works were be-

Fig. 13. Udkast til kirkebygningen tegnet i foråret 1900 af Niels Jacobsen (s. 1591). I menighedsrådets arkiv. -
Proposal for the church building drawn in the spring of 1900 by Niels Jacobsen. 
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gun. The church is cruciform in plan and after 
the Byzantine and late Romanesque styles, with 
heightened central part and a wide entrance 
area, to which is added a 45 m tall belfry. Two 
reliefs (fig. 4) above the main door are the gift of 
the then vicar, Emil Koch. Like the other en-
richments to the fabric these are by Thomas Bæ-
rentzen in collaboration with the architect. The 
motifs the Expulsion of Adam and Eve f rom the 
Garden of Eden, and the Blessed received at the 
heavenly gates combine with Christ the Judge as 
an unusual Last Judgement representation on 
the tympanum in the triangular gable. In 1939 
the chancel was enlarged by moving the chancel 
rail forward, and the stairs were widened (cf. 
figs. 6 and 12). Apart f rom this the building is 
largely unchanged. 

Mural paintings. 1) 1902, mainly comprising a 
decoration on vault ribs (cf. fig. 12), but also an 
inscription by the edge of the cupola. Most of 
this decoration was whitewashed in 1924. 2) 
1917, frescoes by Anna E. Munck in the parish 
hall. During alterations made in 1975 a fresco of 
Ansgar was peeled off and n o w hangs above the 

door in the east transept. 3) 1935-36, frescoes by 
Niels Skovgaard round the altar niche. 

The furniture is mainly f rom the time the 
church was built. The altarpiece (fig. 5), carved 
in oak by Axel Poulsen was donated in 1918 by 
Dagmar Dæhnefeldt. In 1926 most of it was 
gilded. Wine jug (fig. 7), 1895, with engraved 
animal ornament in the Nordic style. Originally 
given by students at the Agricultural College in 
Odense to the veterinarian, Hans Sørensen, and 
presented by the latter's family to the church in 
1902. Font of granite. The octagonal basin has a 
palmette border. Supplied in 1902 by the stone-
masons Wienberg Stenhuggeri. Pulpit (fig. 9) of 
Bremer sandstone, supplied in 1902 by M. H. 
Ploug, stonemason and sculptor. In 1939 the 
panelling and column supporting a walkway 
leading to the pulpit were removed. The leaves 
of the door between the porch and the nave were 
renewed in 1952 after the design of Viggo Ber-
tram Jacobsen, who has also carved the two re-
liefs depicting Ansgar baptising an adult man, 
and Ansgar letting a woman drink f rom the 
chalice. 

Fig. 14. Udsnit af facadetegning med den oprindeligt planlagte udformning af hovedindgangen (s. 1591). Teg-
ning af Niels Jacobsen, november 1900. I Stadsarkivet. - Section of the elevation showing the original design of the 
main entrance. 



Fig. 1. Indre set m o d øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 

S. ALBANI KIRKE 

Den katolske mission i Odense indledte sin vi rksom-
hed 22. okt. 1867.1 Menigheden talte da 12 voksne og 
syv børn. De første år holdtes gudstjeneste i lejede 
lokaler. Først i et tidligere fotografatelier i Vestergade 
og senere i Nørregade; men 1869 købte menigheden 
en del af Det adelige Jomfruklosters grund, hvor der i 
eksisterende bygninger indrettedes et †kapel, S. Ma-
riæ kirke (indviet 31. maj 1870), samt pigeskole og 

bolig for S. Josefssøstrene. En nyopfør t nabobygning 
rummede drengeskole og boliger til præsterne. Fra 
1887 har menigheden haft rådighed over et areal på 
Assistens kirkegård, hvor der 1893 rejstes et kruci-
fiks.2 1899 k o m medlemmer af redemptoristordenen 
til Odense. De begyndte at indsamle penge til en ny 
kirke og mod tog betydelige bidrag fra udlandet, 
navnlig Østr ig og Tyskland. 
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Fig. 2. Albani Torv med †S. Mariæ kirke og bag denne håndværkerforeningens ligeledes nedrevne bygning. 
Herluf Lykke fot. o. 1900. I Møntergården. - Albani Square with †Sf. Mary's Church and behind it the likewise 
demolished hall of the trade guild. 

Den 21. okt. 1906 lagdes grundstenen til en ny 
kirke, og 25. okt. 1908 blev den endnu ikke fuldførte 
bygning indviet til Vor Frue og S. Alban (ligesom 
den middelalderlige forgænger) samt S. Knud. Kir-
kens hovedfest er Mariæ Himmelfar t . 

I forbindelse med urolighederne ved befrielsen 5. 
maj 1945 blev tårnet beskudt af fr ihedskæmpere, som 
fejlagtigt antog, at der fandtes snigskytter i de øverste 
stokværk. Under den efterfølgende reparation ud-
brød brand i tårnet, og det blev nødvendigt at ud-
skifte store dele af bræddebeklædningen under kob-
beret, ligesom spirets kugle og kors måtte sættes i 
stand.3 

Kirken har været - og er stadig - et samlingspunkt 
for indvandrere, i århundredets første halvdel for ka-
tolikker af tysk og navnlig polsk afstamning, og i de 
seneste år for f lygtninge fra Vietnam. 

Den nu nedrevne †S. Mariæ kirke (fig. 2) indrette-
des 1869-70 i en eksisterende bygning, den såkaldte 
Patronatsgård, hvortil føjedes et mindre indgangs-
parti. Det meste af denne kirkes inventar kendes fra et 
fotografi (fig. 3), men kun en alterkalk og figuren af 
Maria som Himmeldronning er bevaret i den nuvæ-
rende kirke.4 1906 flyttedes en del af inventaret til-
syneladende til Da lum kloster, hvor S. Hedvigssø-
strene indrettede en bedesal,5 og bygningen blev ned-
revet forud for opførelsen af Albaniborg (jfr. ndf.). 

Projekter til en ny kirke. 1904-06 fremlagde arkitekt 
N. P. Jensen forskellige forslag til en kirkebygning i 
romansk stil. Efter hans opfattelse burde kirken op-
føres i den byggestil og af de materialer (kridtsten), 
der var i brug 1086, da kong Knud blev dræbt.6 Det 
lykkedes ham ikke at overbevise bygherren, og op-
gaven blev i stedet overdraget den tyske arkitekt 
L. Schneider fra Breslau. 

K i r k e n l i gge r A l b a n i g a d e 1 , m e d f acade m o d 
A l b a n i To rv , o g f r e m t r æ d e r e f t e r e n v e j u d v i -
delse 1970 s o m e n f r i t l i g g e n d e b y g n i n g , de r u d -
f y l d e r sin g r u n d og s tår i d i r e k t e f o r b i n d e l s e 
m e d d e k o m m u n a l e f o r t o v s a r e a l e r , de r e r be l ag t 
m e d c e m e n t f l i s e r o g gu l e t eg l s t en . M o d A d e l -
g a d e e r k i r k e n s o g k i r k e k o n t o r e t s f acade r s a m -
m e n b y g g e t . S y d f o r k i r k e n f indes e t m i n d r e , 
b r o l a g t p a r k e r i n g s a r e a l a f g r æ n s e t a f lave t e g l -
s t e n s m u r e o g e t h a v e a n l æ g , de r s t r æ k k e r sig n e d 
til D e t ade l ige J o m f r u k l o s t e r . O p r i n d e l i g u d -
g j o r d e k i r k e n k u n e t enke l t e l e m e n t i e t s a m -
m e n h æ n g e n d e b y g g e r i , de r o m f a t t e d e sko le , 
b o l i g e r og b u t i k k e r i de t nu n e d r e v n e A l b a n i -
b o r g ( j f r . f ig . 5). 
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Kirken (fig. 1, 4-6, 10-11) er tegnet af den ty-
ske arkitekt L. Schneider, hovedsagelig i nygo-
tisk stil, men med enkelte romansk inspirerede 
træk - navnlig ved udformningen af portalen.7 

Ved brugen af granitkvadre i de nedre murpar -
tier og udformningen af sideskibene er skabt en 
illusion om en lang og kompliceret bygnings-
historie. Komplekset består af et kor flankeret af 
sakristier, et treskibet langhus med tagrytter og 
et 54 m højt tårn i det sydvestre hjørne samt et 
våbenhus foran vestgavlen. Murene står på en 
sokkel af kløvet kamp. I tårn og navnlig våben-
hus samt i de to 'kapeller' i nordre sideskib fin-
des i de nederste partier en del granitkvadre, 
men i øvrigt er bygningen opført af røde m u n -
kesten lagt i blokskifte. Tagfladerne er tækket 
med røde glaserede falstagsten, mens tagrytter 
og spir er kobberklædte.8 Kirkens hovedind-
gang findes i våbenhusets vestgavl. Portalen flan-

keres af kalkstenssøjler og granitrelieffer af Karl 
den Gode og S. Alban samt evangelist- og Kri-
stussymboler. Over døren er pudsede cement-
partier med vinrankedekoration og indskrift af 
glaseret tegl i grønne og blå nuancer. I to nicher 
står henholdsvis S. Knud og et krucifiks. Begge 
figurer er fornyet 1994.9 Til daglig benyttes en 
sideindgang gennem tårnet. 

Kirkens indre (jfr. fig. 1). Det kvadratiske kor, 
som har seksdelt hvælv, belyses af et enkelt høj t-
siddende vindue i hver sidevæg. I nord er der 
adgang til sakristiet og videre til præsteværelser 
m . m . i den tilstødende bygning. I sydvæggen er 
en dør til et rum, der nu benyttes som sakristi, 
men oprindelig var præsternes oratorium. 
Triumfbuen åbner sig mod skibet i næsten hele 
korets bredde. Tidligere dannede en lav, muret 
korskranke og en niveauforskel (fig. 6) skel mel-
lem kor og skib, men 1971 udbyggedes korgul-

Fig. 3. †S. Maria kirkes indre, set m o d syd. Fot. o. 1900. I Det kgl. Bibliotek. - †Interior of St. Mary's Church to 
the south. 
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vet, der er belagt med kalkstensfliser, mod vest 
ud foran t r iumfbuen. Det således udvidede kor-
parti afsluttes ca. 2 m vest for t r iumfbuen med 
en trappe på to trin, som fører ned til gulvni-
veauet i den øvrige del af kirken (jfr. fig. 1, 4). 
Såvel skib som sideskibe består af fire fag, dæk-
ket af krydshvælv. Lyset falder hovedsagelig 
gennem de hhv. otte og seks vinduer i højkir-
kens nordre og søndre side, da de mindre vin-
duer i sideskibene og i vestgavlen er forsynet 
med glasmalerier. I skibets vestligste fag er ind-
skudt et orgelpulpitur, hvis brystning hviler på 
en flad, muret bue (fig. 10). 

Ved udformningen af sideskibene ønskede ar-
kitekten at give indtryk af, at de var opstået ved 
o m - og sammenbygning af ældre bygningsdele. 
Søndre sideskib består således af to fag, der for-
binder indgangspartiet under tårnet i vest med 
det rigt dekorerede, stjernehvælvede S. Knuds 
kapel i øst, mens nordre sideskib består af to 
vestlige fag, som er føjet til to identiske kapeller 
i øst, der i det indre karakteriseres af større vin-
duer og udvendig markeres af to selvstændige 
trappegavle. 

Glasmalerierne er udført af Georg Schneider, 
hofglasmaler i Regensburg, og dateres til 1908 
ved indskriften under S. Jørgen-fremstillingen i 

vinduet i nordre sideskibs vestgavl.10 En del vin-
duer har dekoration med kors- og blomstermo-
tiver, i enkelte tilfælde suppleret med Jesu- og 
Mariamonogrammer, men de fleste har fortæl-
lende fremstillinger. I de tre vinduer i S. Knuds 
kapel ses: S. Knuds sidste altergang (indskrift: 
»Herren er mit Lys og min Frelse, for hvem skal 
jeg frygte«) i det østligste vindue; i vest 
S. Knuds død (»Om de end rejser en Lejr imod 
mig, skal mit Hjerte dog ikke frygte«); og i 
midten den tronende »Sanct Kanutus Rex«. I 
nordre sideskib ses fra øst mod vest: Frelserens 
fødsel, ifølge indskrift stiftet af baronesse 
Stampe-Charisius; Bebudelsen; Maria og Elisa-
beths møde og Flugten til Ægypten. Over ho-
veddøren: Redemptoristordenens våben, korset 
på bjerget med lanse og svamp, samt indskrif-
ten: »Jesu, libi sit gloria - qui natus es de vir-
gine, cum Patre et almo Spiritu - in sempiterna 
sæcula« (Højlovet vær o Jesu Christ / fordi et 
barn du vorden est / højlovet vær Treenighed / 
fra evighed til evighed).11 

†Vægmalerier. Tidligere fandtes en omfattende 
udsmykning, hovedsagelig bestående af dekora-
tive elementer og tekster - blandt andet Maria-
antifoner12 - men også med enkelte motiver (fig. 
6). Ud over nogle tekstbånd er udsmykningen 

Fig. 4. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af MN 1998 på grundlag af tegninger i Stadsarkivet og ved embedet. -
Plan. 
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Fig. 5. Kirken og Albaniborg set fra vest. Stender fot. 1908. I Det kgl. Bibliotek. - The church and Albaniborg seen 
from the west. 

omkring nordre sideskibs vestvindue det eneste, 
der er bevaret. 

Kirkens inventar stammer hovedsagelig fra op-
førelsestiden.13 Karakteristiske inventarstykker 
som altertavle, prædikestol, korbuekrucifiks, 
flere figurer og korsvejsstationerne er fremstillet 
1908 af billedskærer Konrad Martiner, S. Ulrich 
i Grödenthal, Tyrol.14 Efter afholdelsen af det 
andet Vatikankoncil (1962-65) gennemførtes 

1971 en omfattende omstilling af inventaret. Pla-
nerne var udarbejdet af arkitekt I. Arthur-Niel-
sen,15 og et af formålene var at opfylde den nye 
bestemmelse om, at præsten skulle kunne gen-
nemføre messen med ansigtet vendt mod me-
nigheden. Derfor flyttedes højalteret fra korets 
østvæg til en fritstående placering under kor-
buekrucifikset (jfr. fig. 1). 

Alterbordet er opbygget af sandsten. Den 
185x116,5 cm store altersten hviler på fire søjler 

Danmarks Kirker, Odense amt 102 
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Fig. 6. Indre set m o d øst. Stender fot. o. 1925. I Det kgl. Bibliotek. - Interior to the east. 

og et par sidevanger. Det oprindelige murede 
†alterbord blev nedrevet 1971 og granitalterstenen 
skåret i stykker, som nu ligger i den forhøjning, 
der markerer det tidligere alterbords placering. 

Altertavlen (fig. 8) er udført i nygotisk stil med 
midtfelt, flankeret af lavere sidefelter, alt i en rig 
arkitektonisk indramning. Det centrale midtfelt, 
der rummer en fremstilling af Marias Himmel-
kroning, flankeres af sidefelter med S. Knud 
(th.) og S. Alban (tv.). I de tre topfelter ses ær-
keenglen Mikael (øverst) samt apostlene Peter 
og Paulus (hhv. th. og tv.). I fodstykket står to 

evangelister i hver side mellem tilbedende engle. 
Tavlen er bevaret på sin oprindelige plads op ad 
korets østvæg, og det foranstående tabernakel, 
der indgår som en del af altertavlens dekoration, 
er derfor forblevet på dette sted. 

†Sidealtre. Foruden hovedalteret har kirken 
haft sidealtre. Vigtigst var alteret i S. Knuds ka-
pel (fig. 11) og S.Josefs alter østligt i nordre si-
deskib, hvor nådesbilledet af Moderen af Den 
Stedsevarende Hjælp nu findes. De oprindelige, 
murede †sidealterborde blev 1971 erstattet af min-
dre podier. Der holdes ikke længere messe på 
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disse steder, men medlemmer af menigheden 
sætter stadig lys herpå. 

Altersølv. Foruden et par ældre kalke, som 
bruges til hverdag, har kirken en nyere, der be-
nyttes om søndagen. Kalke. 1) (Fig. 7), 1887, 
21,7 cm høj, med inskription på foden: »Den 
taknemmelige Menighed i Odense til sin Sjæle-
sørger J. C. Lichtle paa hans Afskedsdag den 
10.de Februar 1887«. Tilhørende nyere disk, 15 
cm i tvm., glat med graveret kors. 2) O.1900, 
20,5 cm høj, med indgraveret dekoration og tre 
påsatte relieffer: Bebudelsen, Korsfæstelsen og 
Pietà. Tilhørende disk, 14,2 cm i tvm. , glat med 
graveret kors. 3) O.1980, 16,5 cm høj, med ind-
satte ravgule sten på foden. Under bunden gra-
veret mestersignatur(?) »Paul v. Oyen, Keve-
laer«. Tilhørende disk, 15,8 cm i tvm. , indven-
dig forgyldt. 

Ciborium, 28 cm højt. Under bunden stemplet 
»75«. 

Monstrans, o. 1975, af messing, 67,5 cm høj, 
med emaljedekoration og indsatte sten omkring 
det centrale, cirkulære rum til hostien. 

Korbuekrucifikset (jfr. fig. 1, 6), skåret af Kon-
rad Martiner, er bevaret på sin oprindelige 
plads, men fungerer siden 1971 som alterkruci-
fiks.16 

Fig. 7. Kalk nr. 1, skænket af menigheden til pastor 
J. C. Lichtle 1887. Henrik Wichmann fot. 1997. -
Chalice no. 1, donated by the parishioners to the vicar, 

J.C. Lichtle in 1887. 

Fig. 8. Altertavle, udfør t 1908 af Konrad Martiner, 
S. Ulrich i Tyrol. Henrik Wichmann fot. 1998. - Al-
tarpiece, made in 1908 by Konrad Martiner, St. Ulrich in 
the Tyrol. 

Døbefont, 101 cm høj, bestående af en lille gra-
ni tkumme, 60 cm i tvm. , på sandstenssokkel og 
med indskriften »Docete omnes gentes bapti-
zantes eos« (Lærer alle folk og døber dem). O p -
rindelig ved østvæggen i S. Knuds kapel (fig. 
11), senere opstillet i koret17 og 1971 flyttet til-
bage til S. Knuds kapel, hvor den nu står frit. 
Fontelåg, af træ, ottekantet. 

102* 
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Prædikestol (fig. 9). Kurven består af syv fag 
og hviler på et delvis forgyldt bladkapitæl af 
sandsten med udhuggede evangelistsymboler. 
Fire af fagene prydes af relieffer forestillende 
kirkefædrene: Ambrosius, Gregor, Hieronimus 
og Augustin, mens opgangens gelænder er for-
synet med en Mosesfigur. Bogstolen er forstør-
ret 1997. 

Oprindelig opstillet på en muret søjle i skibets 
nordside (jfr. fig. 6) ved pillen mellem første og 
andet hvælvfag. 1971 sænket og flyttet til 
t r iumfvæggens nordvestside. 

Skriftestole. Oprindelig fandtes tre skriftestole 
under orgelpulpituret.18 1971 indskrænkedes an-
tallet til to, opstillet i tårnrummet . 

Dørfløjene i hovedindgangen har relieffer skå-
ret af C.Rasmussen, Odense.19 Motiverne er 
S. Bonifatius, der fælder Tordenegen, S. Bonifa-
tius' martyrdød, S. Ansgar, der sejler til Dan-
mark, og S. Knuds martyrdød. 2 0 

Orgel (jfr. fig. 10), 1921, med 18 stemmer og 
én transmission, to manualer og pedal, bygget 
af 'Gebr. Rieger', Jägerndorf, Schlesien.21 O p -
rindelig disposition:22 

Manual I 
Bordun 16' 
Principal 8' 
Gedakt 8'29 

Oktav 4'30 

Koncertfløjte 4'31 

Quint 2 2/3 ' 
Oktav 2 ' 
Mixtur III 

Manual II 
Gedakt 8' 
Principal 4' 
Rørfløjte 4' 
Quinta tøn 2' 
Quint 1 1/3' 
Trompet 8' 
Svelle 

Pedal 
Subbas 16'32 

Violon 16' 
Principal 8'33 

Oktav 4 ' 
Bombarde 16' 

Fig. 9. Prædikestol udfør t 1908 af Konrad Martiner, 
S. Ulrich i Tyrol, og ombygget 1971. Henrik Wich-
mann fot. 1997. - Pulpit built in 1908 by Konrad Marti-
ner, St. Ulrich in the Tyrol, and rebuilt in 1971. 

Manualomfang: C - f ' " ; pedalomfang: C-d ' . Kopier: 
II-I, II 16'-I, II 4 - I , I-P, II-P. (De to oktavkopier fjer-
nedes o. 1959). 

O. 1959 fik orglet et nyt, fritstående spillebord, 
bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Århus, og i for-
bindelse med en restaurering i 1996, udført af 
Svend E. Nielsen, Uvelse, blev den pneumati-
ske aktion erstattet af et elektrisk anlæg. 

Den rigt udsmykkede nygotiske orgelfacade 
(jfr. fig. 10) synes at være modelleret over »Mu-
sterprospekt 20, Gothisch« i orgelbyggeriet 
Aug. Laukhuffs kollektion af mønsterprospek-
ter fra 1892.34 Prospektpiberne, af hvilke nogle 
er s tumme, er af sølvbronzeret zink. På vest-
pulpituret; det fritstående spillebord er opstillet 
med sydvendt klaviatur på pulpiturets søndre 
del. - Indtil 1921 benyttedes et †harmonium. 

Løse figurer og malerier. I kirken findes en 
række figurer, hvoraf flere har tilknytning til de 

Manualomfang: C - f ' " ; pedalomfang: C-d ' . Kopler: 
II-I, II 16'-I, II 4 - I , I-P, II-P. Frikombination, tutti og 
generalcrescendo. Pneumatisk aktion; keglevindla-
der. 

Orglet ombyggedes i 1953 af Eggert Froberg, 
Odense, der under inspiration fra barokorglets 
klangverden udskiftede et antal fyldige, roman-
tiske karakterstemmer med lystklingende over-
toneregistre.28 Dispositionen var herefter: 

Manual I 
Bordun 16' 
Principal 8' 
Koncertfløjte 8' 
Dobbel t Gedakt 8'23 

Salicional 8' 
Oktav 4'24 

Dolce 4'25 

Mixtur III 
(omdannet 1923) 

Manual II 
Viol-Principal 8' 
Gedakt 8' 
Gamba 8' 
Voc-celeste 8' 
Rørfløjte 4' 
Trompet 8' 
Svelle 

Pedal 
Subbas 16' 
Bordunbas 16'26 

Violon 16' 
Cello 8'27 

Bombarde 16' 



Fig. 10. Indre set m o d vest. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the west. 

S. ALBANI KIRKE 

katolske ordener, som har virket i Odense (Re-
demptoristerne, S. Josefssøstrene og S. Hed-
vigssøstrene). Der er flyttet en del rundt på fi-
gurerne i årenes løb, hvilket der ikke gøres nær-
mere rede for her. 1) O.1875, Maria som H i m -
meldronning. Oprindelig opstillet i †S. Mariæ 
kirke, nu mellem første og andet hvælvfag i 
sydsiden. 2) O.1900, Pietà, af bemalet gips, 
fremstillet på Mayerische Hofkunstanstalt , 
München. I S. Knuds kapel. 3) O.1900, S. Al-
fonsus Liguori (†1787), stifter af redemptoristor-
denen. Nu ved skibets nordvæg mellem andet 
og tredje hvælvfag. 4) O.1900, S. Clemens Ma-
ria Hofbauer (†1820). Nu ved skibets sydvæg 
mellem andet og tredje hvælvfag. 5) O. 1900, 
Jesu Hjerte-statue. 1971 flyttet til en plads over 
skriftestolene. 6) 1908, S. Hedvig, af træ, skåret 
af Konrad Martiner. Nu ved skibets nordvæg 

mellem første og andet hvælvfag. 7) O.1920, 14 
korsvejsstationer af træ, leveret af Konrad Mar-
tiner. Reliefferne er nu opsat i kirkens vestende. 
8) O.1950, Moderen af Den Stedsevarende 
Hjælp. Maleriet, olie på træ, kopieret efter en 
græsk ikon i S. Alfonso kirken i Rom af Birgitte 
West,19 er indsat i en portalramme af egetræ med 
delvis forgyldning. 9) O.1975, Josef, af bemalet 
gips, fremstillet på Mayerische Hofkunstanstalt , 
München. Anskaffet som erstatning for †figur 
nr. 3. Ved østvæggen i S. Knuds kapel. 

†Figurer. 1) O. 1900, Maria, kopi af Lourdes-
madonnaen. Oprindelig på skibets østvæg, nord 
for t r iumfbuen. 2) O.1900, S. Gerard Majella 
(†1755). Oprindelig på skibets sydvæg mellem 
første og andet hvælvfag. 3) O.1900, S.Josef 
med Jesusbarnet på armen og renhedens lilje i 
hånden. Opstillet på S.Josef-alteret i nordre si-

1609 
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deskibs østende.17 Erstattet af den nuværende fi-
gur nr. 9. 4) 1908, S. Theresia, af træ, skåret af 
Konrad Martiner. Oprindelig på korets sydvæg 
over døren til oratoriet. 

Fire klokker fra Franz Ot to i Hernelingen. 1-3) 
1908, med tvm. på 96, 108 og 121 cm. 4) 1957, 
tvm. 77,5 cm.35 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embede t . S. Albani kirke. Byggesager. Ca. 
1904-(97). - Tegninger m . m . Ca. 1904-(97). Her fin-
des bl.a. enkelte grundplaner til N. P. Jensens projekt 
og en større samling tegninger af L. Schneider. 

Stadsarkivet. Kloakplan for Katolsk Kirke 1907, med 
rettelser indtil 1970. 

Lit teratur. P. D. Steidl, Othinia catholica. Festalbum 
udgivet i Anledning af den katolske Menigheds 40-aarige 
Jubilæum, Odense 1907. - Anonym, Beskrivelse af Set. 
Albani Kirke i Odense, Odense u.st. og å. - Soph. 
Pedersen, Sct. Albani Menighed 1867-1942, Odense 
1942. - P. F. Klar, Redemptorister i det danske vikariat 
1899-1949, Kbh. 1950. - [P. K. Harmer] , En kirke blev 
til. En bygningshistorisk skitse i anledning af Sct. Albani 
kirkes 50-års jubilæum 1908 - 25. oktober - 1958, 
Odense 1958. 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 
1 De historiske oplysninger s tammer hovedsagelig fra 
P. D. Steidl, Othinia catholica. Festalbum udgivet i An-
ledning af den katolske Menigheds 40-aarige Jubilæum, 
Odense 1907, og Soph. Pedersen, Sct. Albani Menig-
hed 1867-1942, Odense 1942. 
2 Sct. Albani Menighed 1867-1942, 12. 
3 1998 udgav kirken en pjece Gammelt nyt om kirke-
spiret med oplysninger om istandsættelserne af spiret. 
Heri findes gengivelser af de dokumenter , håndvær-
kerne havde lagt i kuglen 1908 og 1945. 
4 Beskrivelse af Sct. Albani Kirke i Odense 6. 

5 Jfr. fotografi af bedesalen i Othinia Catholica (note 
1), hvor i hvert fald stolestaderne genkendes. 
6 En kirke blev til 9f. 
7 Iflg. Beskrivelse af Sct. Albani Kirke i Odense 2 skulle 
portalen være en efterligning af Jacob Kornerups por-
tal til Roskilde Rådhus (1884), men ligheden er langt-
fra slående. 

8 Kobberet fornyet 1998-99. 
9 Kirkebladet marts 1994. De nedtagne figurer er hen-
stillet i et af tårnets mellemstokværk. 
10 »Georg Schneider K. B. Hofglasmaler Regensburg 
T. H. Bayern 1908«. 
11 Oversættelse fra latin iflg. Beskrivelse af Sct. Albani 
Kirke i Odense 5. 
12 I Beskrivelse af Sct. Albani Kirke i Odense findes de 
fleste indskrifter gengivet i dansk oversættelse, en-
kelte endvidere i den latinske originaludgave. 
13 Kirkens inventar består i stor udstrækning af nyere, 
udenlandsk fremstillede genstande, hvor for en del af 
de i Danmarks Kirker sædvanligvis beskrevne gen-
stande ikke omtales, da en efterforskning af denne art 
ligger uden for redaktionens rammer. 
14 En kirke blev til 16. Iflg. Harmer kostede altertavlen 
6.500 kr., prædikestolen 680 kr., korbuekrucifikset 
450 kr. og hver af de to statuer i koret (S. Hedvig og 
S. Theresia) 144 kr. 
15 Arkitekt Arthur-Nielsens forslag til ændringer fra 
marts 1971 findes blandt byggesagerne, ved embedet. 
16 A n o n y m kommentar , dateret 17. april 1971, til ar-
kitekt Arthur-Nielsens ændringsforslag. Ved embe-
det. Byggesager. Ca. 1904-(97). 
17 Beskrivelse af Sct. Albani Kirke i Odense 4. 
18 Beskrivelse af Sct. Albani Kirke i Odense 8. 
19 Iflg. udateret, fotokopieret folder med beskrivelse 
af Sct. Albani kirke, [ca. 1995]. 
20 Reliefferne af S. Bonifatius er iflg. Beskrivelse af Sct. 
Albani Kirke i Odense opsat af hensyn til den tyske 
Bonifatius-forening, der støttede kirkebyggeriet med 
betydelige bidrag. 
21 Iflg. Redemptorister i det danske vikariat 1899-1949 
59f. formidlede kirkens præst købet i forbindelse med 
en transport af polske landarbejdere. 
22 Eggert Froberg: Ombygnings t i lbud 25. april 1952. 
Kopi i Den Danske Orgelregistrant. 
23 C - f " : transmission af Bordun 16'. 
24 C_f" . transmission af Principal 8'. 
25 C - f " : transmission af Salicional 8'. 
26 Transmission af Bordun 16'. 
27 C-d: transmission af Violon 16'. 
28 Formålet var iflg. Eggert Froberg »at føre orglets 
disposition og klang hen imod en mere værdig karak-
ter for orgelmusik og samtidig give en rigere mulig-
hed for klangvariationer«, j f r . note 22. 
29 Dobbeltlabieret. C - f " : transmission af Bordun 16'. 
30 C - f " : transmission af Principal 8'. 
31 Dobbeltlabieret. 
32 Transmission af Bordun 16'. 
33 C-d: transmission af Violon 16'. 
34 Jfr. Alfred Reichling, »Die Musterprospekte der 
Firma Aug. Laukhuff«, Acta organologica 19, 1987, 
251-378. 
35 Hans Nyho lm, Kirkeklokker i Danmark, Århus 
1996, 63. 
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Fig. 11. S. Knuds kapel (s. 1606). Stender fot. 1917. I Det kgl. Bibliotek. - St. Knud's chapel. 

ODENSE • ST. ALBAN'S CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The church was built in 1906-08 as part of a 
complex which included the rectory, etc., east 
of the chancel, and Albaniborg pulled down in 
1970 south of the tower. The architect was 
L. Schneider. 

The Catholic mission in Odense opened in 
1867. To begin with services were held in rented 
premises, but in 1869 the Catholic parishioners 
bought the plot by Albani Square, where in the 
existing buildings a †chapel, St. Mary's , con-
secrated 31. May 1870 was installed inter alia 
(figs. 2-3). In 1899 members of the Redempto-
rist order came to Odense and started a collec-
tion in order to build a new church. Consid-
erable funds were donated f rom abroad, namely 
Germany and Austria, and a German architect, 

L. Schneider f rom Breslau was chosen for the 
project. The foundation stone was laid in Octo-
ber 1906, and 25. October 1908 the church was 
consecrated to O u r Lady, St. Alban and St. 
Knud. No significant changes have been made 
to the church building. Although in 1971 some 
adjustments were carried out to meet the re-
quirements of the second Vatican Council 's sti-
pulations. According to the proposal of the ar-
chitect I. Arthur-Nielsen, the altar was moved 
forward to the chancel arch, where a low chan-
cel rail was demolished, and the chancel sub-
sequently enlarged by raising the floor of the 
easternmost bay of the nave. At the same time 
part of the furniture, and two †side altars (for St. 
Knud and St. Joseph) were pulled down. The 
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Stained glass is f rom 1908 by the Court glass-
painter Georg Schneider of Regensburg, Ger-
many. The original †mural paintings which 
mainly consisted of decorative elements and 
texts (cf. fig. 6) are no longer exposed to view. 

The furniture dates mostly f rom the time the 
church was built, and the most important pieces 
(for example, the altarpiece, pulpit and chancel 
arch crucifix) have been carved by Konrad Mar-
tiner, St. Ulrich in Grödenthal, the Tyrol. The 
central panel of the altarpiece is a representation 
of the Coronation of the Virgin. The motif is 
flanked by St. Knud and St. Alban, and further-
more the archangel St. Michael, the apostles St. 
Peter and St. Paul, and the evangelists. The 

pulpit displays reliefs of the Four Fathers of the 
Church: Ambrose, Gregory, Jerome and Au-
gustine. On the stair panel a figure of Moses. 
The organ was built in 1921 by Gebr. Rieger of 
Jägerndorf, once Austrian Silesia. Rebuilt 1953 
by Eggert Froberg. The Neo-Gothic organ case 
is modelled on 'Musterprospekt 20' in Aug. 
Laukhuff ' s pattern book f rom 1892. A m o n g the 
random effigies and paintings mention must be 
made of: No . 1. C. 1875, the Virgin Mary in 
Glory; originally displayed in †St. Mary 's 
church. No . 8. C. 1950, Mother of the Ever-
lasting Saviour, a copy painted by Birgitte West. 
Several of the other effigies are plaster casts by 
Mayerische Hofkunstanstalt , Munich. 



Fig. 1. Odense Å og Vor Frelsers kirke set fra vest. Herluf Lykke fot. ca. 1910. I Møntergården. - The river, 
Odense Å, and Our Saviour's Church seen from the west. 

VOR FRELSERS KIRKE 
K O R S L Ø K K E S O G N 

Fra de yderste dele af Vor Frue Landsogn var der 
langt til bykirken, og da landsognets beboere endda 
havde fri jord på Assistenskirkegården på den anden 
side af byen, opstod o. 1900 et ønske om at anlægge 
en begravelsesplads ved Ejby. En nedsat komite op-
nåede ikke konkrete resultater, men fra 1902 afholdtes 
ugentlige kirkelige møder i Ejby Forsamlingshus, og 
nogle år senere dannedes en ny komite, der arbejdede 
for oprettelsen af et egentligt sogn med egen præst, 
kirke og kirkegård.1 1905 valgte komiteen at lade kgl. 
bygningsinspektør Vilhelm Petersen levere tegninger 
til kirken,2 og 1907 opnåedes tilsagn om statstilskud 
til opførelsen. 

Grundstenen lagdes 6. juli 1908, og kirkegården 
indviedes 21. november samme år. Kirken blev ind-

viet 2. maj 1909 og kom til at hedde Vor Frelsers 
kirke. Navnet var valgt ved afstemning, hvor de øv-
rige muligheder havde været Ejby kirke og S. Ste-
phans kirke.3 

I november 1912 valgtes et menighedsråd for land-
sognet, som herefter arbejdede for oprettelsen af et 
egentligt sogn med egen præst.4 Et embede blev op-
rettet ved kongelig resolution af 8. nov. 1916, og den 
første sognepræst tiltrådte 1. april 1917. Fra 1936, da 
landsognet blev indlemmet i Odense Købstad, be-
nyttes navnet Korsløkke sogn. Korsløkken var nav-
net på en mark ved Ørbækvej , hvor der i ældre tid 
havde stået et vejkrucifiks.5 

1945 fremsattes planer for en udvidelse ved tilfø-
jelse af en korsarm, og der erhvervedes et jords tykke 



Fig. 2. Kirken set fra sydøst. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the south-east. 
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syd for kirken til dette formål.5 Udvidelsen blev dog 
først realiseret i 1972, da der opførtes et sognehus 
nord for kirken, tegnet af Erik og Ebbe Lehn Peter-
sen. Efter en omfat tende restaurering blev kirken 
genindviet 1. okt. 1972. 

Efter opførelsen af en ny kirke i sognets nordlige 
del udskiltes Vollsmose sogn 1. april 1976. 

Kirken ligger på hjørnet af Ej bygade og Ejby 
Kirkevej i udkanten af Korsløkke kirkegård, der 
beskrives sammen med Odense bys øvrige kir-
kegårde. 

Syd for kirken findes et asfalteret parkerings-
areal med fritstående træer og bede med løg-
planter, stauder og taksbuske, anlagt 1998.6 Are-
alerne omkring kirken og menighedshuset do-
mineres i øvrigt af bunddækkende beplantnin-

ger med taks, buksbom og cotoneaster, der er 
trukket helt op til bygninger og hegnsmure, og 
en del ældre træer, hovedsagelig birk, t jørn, 
bøg, lind og fyr. 

Den hvidkalkede kirke er tegnet af Vilhelm 
Petersen i romansk stil og nært beslægtet med 
Broholm kirke (Brylle sogn, Odense hrd.), som 
han arbejdede med i de samme år. Orienterin-
gen er usædvanlig, idet koret vender mod vest. 
Det oprindelige kirkekompleks består af kor, 
skib og tårn opført af tegl over en sokkel af klø-
vet granit. Tagfladerne er tækket med glaserede 
røde falstegl. Koret flankeres af to små rum, der 
fungerede som sakristi og fyr rum. De tilsva-
rende sidebygninger ved tårnet benyttes dels 
som depot og dels af organisten. Over hoved-
indgangen i tårnet er et halvcirkulært tympanon 

1614 
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af sandsten, dekoreret med kors omgivet af 
blomsterranker, alfa- og omegategn samt Jesu-
monogrammer i lavt relief. 

Indre. Det kvadratiske kor dækkes af et tredelt 
pudset trætøndehvælv og belyses af et vindue i 
hver af sidevæggene. Den rundbuede korbue 
åbner sig mod skibet i næsten hele korets 
bredde. Gulvfladen er hævet et trin over skibets. 
Det rektangulære skib har et fladt gråmalet 
bræddeloft, hvis synlige bjælker bæres af kraf-
tige konsoller. Rummet belystes oprindelig af 
fire vinduer i hver sidevæg. 

Våbenhuset er indrettet i tårnets nederste 
stokværk. I rummet herover står orglet, og 
foran en gennembrydning af skibets østvæg 
hænger orgelpulpituret. Det nuværende pulpi-
tur er fra 1965, da der opstilledes et nyt og større 
orgel. I den forbindelse blev åbningen mellem 
tårn og skib gjort 80 cm bredere, ligesom bjæl-
kelaget over orgelrummet blev løftet.7 

Den nederste del af væggene stod oprindelig i 
blank mur, mens de øvre partier var hvidkal-
kede (fig. 8). 1972 kalkedes til gulvet. 

1971-72 blev kirken restaureret og udvidet 
ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen. Den væsent-
ligste bygningsmæssige forandring var gennem-
brydningen af den vestlige del af skibets nord-
væg, hvorved kirken via to rundbuede åbninger 
sattes i forbindelse med den tilføjede menig-
hedsrådssal. Når foldedørene i åbningerne er 
trukket til side, fungerer rummet som sideskib. 

Siden restaureringen består gulvet af røde 
Hasleklinker. 

Opvarmning. Kirken blev 1972 tilsluttet f jern-
varmenettet. 

Vægmalerier. Af den oprindelige udsmykning 
af kor, skib og våbenhus er bevaret en malet 
frise på væggene under skibets loft. I en palmet-
bort er indsat medaljoner med Kris tusmono-
grammer og kristne symboler. Under de bema-
lede konsoller i sidevæggene kerubhoveder. Far-
veholdningen domineres af rød, gul og blågrøn. 

Inventaret s tammer hovedsagelig fra kirkens op-
førelse og er ligesom denne tegnet af Vilhelm 
Petersen. Ved hovedistandsættelsen 1972 æn-

Fig. 3. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af MN 1998 på grundlag af tegninger i Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Plan. 
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Fig. 4. Indre set m o d vest. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the west. 

drede rummet karakter, bl.a. som følge af sto-
lestadernes udskiftning med løse stole. 

Alterbordet er placeret op mod korets vestvæg. 
Den bærende træramme er dækket af en træ-
plade på 161x97 cm og beklædt med træpaneler, 
prydet af udskårne blomstermotiver og en enkel 
grøn staffering. 

Altertavle, 1909-11, med maleri af Maria Mag-
dalene, der salver Kristi fødder, indsat i portal-
ramme. Maleriet, olie på opklæbet lærred, 
132x160 cm, er udført af Joakim Skovgaard 
1911.8 Kristus vises siddende på en bænk med 
ryggen til det opdækkede bord. Maria Magda-
lene knæler og aftørrer Kristi fødder med sit hår, 
der helt skjuler hendes ansigt, mens disciplene 
forarget iagttager sceneriet. Portalrammen, af po-
liturbehandlet fyrretræ, med påsatte tårne og 
udskårne dekorationer (tovsnoninger og vinran-

ker) samt en let staffering i rødt og blåt, er fra 
kirkens opførelsestid. De første år udfyldtes bil-
ledfeltet af en korsdekoration (fig. 8). På bag-
siden findes indskriften: »Hun gjorde hvad hun 
kunde. Giverinden«, som vistnok er tilføjet 
uden giverens vidende og ønske.9 Istandsat 1972 
af Nationalmuseet. 

Altersølv. Alterkalke. 1) 1907, 22 cm høj. På 
foden graveret indskrift: »1. Cor. 10. 16.« Bæ-
geret er sekundært(?) forsynet med tud og halv-
låg, hvis stempler er delvis udpudsede. Under 
foden tre stempler: mesterstempel C M C for 
C. M. Cohr, Fredericia, Københavnsmærke 
1907, og guardeinmærke for Christian Frederik 
Heise. En tilhørende disk, 13,7 cm i tvm., har 
tilsvarende indskrift og stempler. 

2) O.1925, 23 cm høj. Mesterstempel Atla, 
rimeligvis for A. T. Larsen, København. Den 
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Fig. 5. Indre set m o d øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 

tilhørende disk, af sølvplet, 16,2 cm i tvm. , har 
samme mestermærke foruden et fakkelmærke 
og nationalitetsmærke. Oblatæske, 4,5 cm høj, 9 
cm i tvm. 

Sygesæt, bestående af kalk, disk, oblatæske og 
vinflaske (af glas) i cylindrisk læderfutteral. Kun 
den 10 cm høje kalk har stempler, bl.a. mester-
mærke CZ for Carl Zinglersen, Odense.10 

Alterkander. 1) (Fig. 6), 35,5 cm høj, med gra-
veret indskrift: »Vor Frue Landsogn XP 1908«, 
desuden dekoreret med kors omgivet af blade. 
Skænket af guldsmed Christiansen, Odense.9 2) 
Forgyldt 35,5 cm høj, med mestermærke »JL«. 

Alterstager, 1909, 26,5 cm høje. Fremstillet af 
'hr. Sørensen'.5 - Syvarmet Kingostage, 44,5 cm 
høj, fremstillet af Knud Eibye, Odense. Skæn-
ket til kirken ved 25-års jubilæet.5 Stod oprinde-
lig på alteret; nu i vægnichen bag fonten. 

To syvarmede kandelabre af støbejern, 173 cm 
høje, fremstillet af Knud Eibye til kirkens jubi -
læum i 1934,5 flankerer alteret. 

Alterbibel, Frederik II's folioudgave, Køben-
havn 1589, i nyere læderbind med guldornamen-
ter. Skænket 1959 af Elna Grønbæk Nielsen.5 

Messehagler. 1) O.1900, skjoldformet, af rødt 
fløjl med rygkors og kantbesætning af guldgalo-
ner. 2-4) Anskaffet efter 1957,11 henholdsvis i 
farverne rød, grøn og hvid, med enkle korsmo-
tiver og Jesumonogrammer. 

Alterskranke, med drejede balustre, opstillet i 
femkant. 

Døbefont af Savonnièrekalksten, 81 cm høj, 50 
cm i tvm. , med rig dekoration i romansk stil. 
Indtil 1972 stod fonten i skibet, syd for t r iumf-
buen, men flyttedes herefter til den modsatte 
side, hvor den er anbragt på en lav betonplint. 
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Fig. 6. Alterkande nr. 1. Skænket 1908 af guldsmed 
Christiansen, Odense. Henrik Wichmann fot. 1997. -
Wine jug no. 1, donated in 1908 by goldsmith Christiansen 
of Odense. 

Dåbsfad, 1972, af messing, tvm. ca. 42 cm. På 
standkanten inskription med påloddede versa-
ler: »Dybt i livets kilde. Døb. Genfød dem 
Herre from«. Under bunden graveret indskrift: 
»Skænket af kirkeværge Carl Nielsen og hustru 
Anna Killerup i forbindelse med kirkens gen-
indvielse 1972« samt mestermærke for C. M. 
Cohr. 

Dåbskande, af messing, 33 cm høj. På foden, 
med indprikket skriveskrift: »lader de smaa 
Børn k o m m e til mig. Mark. 10,14«. Under bun-
den en påloddet plade med indskriften »Pinsen 
1951, LA«. 

Prædikestol (jfr. fig. 8), af egetræ, bestående af 
tre fag. Forsiden er opdelt i ni felter, dekoreret 
med store blomsterrosetter, og det andet synlige 
felt i seks tilsvarende felter. Træet står lakeret 
med enkelte detaljer i grønt og brunt. 

Oprindelig opsat nord for korbuen, men 1972 
flyttet til modsat side. I den forbindelse fandtes 
et sæt spillekort i læsepulten, sandsynligvis ef-

terladt som en håndværkerspøg ved kirkens op-
førelse 1909.5 

†Stolestaderne (fig. 8) blev 1972 kasseret til for-
del for løse stole af eg, hvis model oprindelig er 
tegnet af Esben Klint til Fredens kirke (s. 1628). 

Dørfløj. 1953 indsattes i indgangen til våben-
huset i tårnets østside en jernbeslået egetræsdør, 
tegnet af Knud Lehn Petersen, som erstatning 
for en †fyrretræsdør.11 

Orgel, 1965, med 15 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af I. Starup & Søn, København. 
Disposition: Rygpositiv: Rørfløjte 8', Principal 
4', Gedaktfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur III, 
Krumhorn 8'. Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 
4', Principal 2', Nasat 1 1/3', Sesquialtera II; 
svelle (trinbetjente låger). Pedal: Subbas 16', 
Spidsfløjte 8', Nathorn 4', Fagot 16'. Facaden, i 
oregonpine (jfr. fig. 5), er tegnet af Knud, Erik 
og Ebbe Lehn Petersen. På samtidigt pulpitur i 
øst. 

†Orgel, med fem stemmer, bygget 1909 af 
I. Starup, København;12 ombygget og udvidet 
1938 af Eggert Froberg, Odense.13 Den oprinde-
lige disposition var: Bordun 16', Principal 8', 
Gedakt 8', Gamba 8',14 Fløjte 4'. Manualom-
fang: C - f ' " . Oktavkoppel . Pneumatisk aktion, 
keglevindlade. Efter ombygningen lød disposi-
tionen (seks stemmer, ét manual og anhangspe-
dal): Manual: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 
8', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Oktav 2'; svelle. Pe-
dal: anhang.13 Facaden (fig. 7), med tre pibefel-
ter, var tegnet af Vilhelm Petersen.15 På †pulpi-
tur i øst, med spillebordet i syd. 

Tre lysekroner, fremstillet af kunstsmed Knud 
Eibye, Odense.16 Skænket af menighederne i 
Odense, isenkræmmer Alstrup og familien 
Carlsen-Skiødt.9 1) Den mindste krone er udført 
1948 efter en krone i Skive gamle kirke, Randers 
amt. 2-3) Udfør t henholdsvis 1948 og 1953, ef-
ter en krone i Jungshoved kirke (jfr. DK Præstø 
894-95).5 

†Kirkeskib, en femmastet bark, blev skænket 
1934 og hang i kirken til 1955, hvorefter det hen-
lagdes på loftet.17 Kasseret 1980.11 

Tårnur opsat 1960.11 

Klokker. På halsen af de tre nummererede1 8 

klokker findes indskriften: »År 1972 støbtes jeg 
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til Vo r Frelsers k i r k e , O d e n s e , af Pe t i t & Fr i t sen , 
H o l l a n d « m e l l e m e t pa r b l o m s t e r b o r t e r . 

1 ) 75 ,6 cm i t v m . , m e d i n s k r i p t i o n på l e g e -
m e t : »S tøb t til e r s t a t n i n g f o r k i r k e n s f ø r s t e 
k l o k k e , s o m ba r i n d s k r i f t e n Al t e r r e d e k o m m e r 
til b r y l l u p M a t h . X X I I - I V « o g » M i n k l o k k e -
k l a n g - s o m o r d e t f r a G u d - sti l ler s o r g og 
t r a n g « . 2 ) 63 ,2 cm i t v m . , m e d i n s k r i p t i o n på 
l e g e m e t : » M i n k l o k k e k l a n g - s o m b u d f r a H e r -
r ens b o r d - l y d e r l ivet l ang« . 3) 57 cm i t v m . , 
m e d i n s k r i p t i o n på l e g e m e t » M i n k l o k k e k l a n g -
s o m v æ l d a f d å b e n s v a n d - e r h å b e t s s ang« . 

D e n o p r i n d e l i g e †k lokke r e v n e d e 1957, m e n 
b r u g t e s e f t e r en r e p a r a t i o n til 1972, da d e n s t y r -
t e d e n e d . 5 

Fig. 7. †Orgelpulpitur med †orgel, bygget 1909 af 
I. Starup, København. Orgelfacaden var tegnet af 
Vilhelm Petersen. Ældre fot. i Orgelregistranten. -
†Organ loft with †organ, built in 1909 by I. Starup of 
Copenhagen. The organ case was designed by Vilhelm 
Petersen. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embede t . Korsløkke sogns menighedsrådsarkiv. 
Synsprotokol. 1925-86. - Synsprotokol. 1987-(97). -
Scrapbog. 1973. 

Stadsarkivet. Byggesager. 47/1963. 

E b b e L e h n Petersens arkiv, Odense . Vor Frelsers 
kirke (96) 139. Heri bl.a. materiale vedr. kirkens re-
staurering 1970-72. - Endvidere et stort antal tegnin-
ger af Vilhelm Petersen til bygning og inventar 
1905-09, usignerede planer og tegninger til en ud-
videlse ca. 1945 samt tegninger af Knud Lehn Peter-
sen til en jernbunden egetræsdør 1949. 

N M . Indberetninger. Mogens Larsen 1972 (alterparti 
og interiør). - Fritz Thode (inventar). 

Lit teratur. J. C. A. Carlsen-Skiødt, Blade af mit Livs 
Billedbog II, Kbh. 1948, 146-57 (Carlsen-Skiødt). -
O v e Jonssen (red.), Vor Frelsers Kirke i Odense 1909 -
2. maj - 1959, Odense 1959 (Jonssen). 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 
1 Oplysningerne om kirkens ældste historie s tammer 
fra Carlsen-Skiødt. 
2 I Lehn Petersens arkiv findes to sæt tegninger, da-
teret februar 1906. Forskellen på de to projekter er 
bl.a. udformningen af vinduerne og korets grund-
plan, som er med hhv. ret- og tresidet afslutning. 
3 Ved embedet. Vor Frue sogns menighedsrådsark. For-
handlingsprot. 20. jan. og 9. marts 1909. 
4 Jonssen 7. 
3 Ved embedet. Korsløkke sogns menighedsrådsark. 
Scrapbog 1973. 
6 Planen er udarbejdet af Odense kommunes park- og 
vejforvaltning. 
7 Stadsarkivet. Byggesag 47/1963. Heri brev af 10. jan. 
1960 fra arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn Peter-
sen til bygningsinspektøren, hvor ombygningen be-
skrives. 
8 LAFyn. Odense købstads provsteark. 1841-1970. Kor-
respondance. 1906-34. 10. marts 1911 meddelte bispen 
Ministeriets tilladelse til at opsætte maleriet uden at 
indsende skitse. 
9 Carlsen-Skiødt 151, hvor det endvidere oplyses, at 
den anonyme giver var f røken Knudsine Hansen. 
10 Endvidere et J og et uidentificeret stempel med en 
løbende fugl og WFMG. 
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11 Ved embedet. Korsløkke sogns menighedsrådsark. 
Synsprot. 
12 Iflg. medd. fra orgelbyggeriet 1983. 
13 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944. 
14 Tonerne C - H var fælles med Gedakt 8'. 

15 Vilhelm Petersens tegning til orgelfacaden findes i 
Lehn Petersens ark. 
16 En ældre krone og nogle lysearme ligger på loftet. 
17 Thalund, Kirkeskibe 111. 
18 5750, 5751 og 5752. 

ODENSE • OUR SAVIOUR'S CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The complex consists of the original detached 
church (consecrated on 2. May 1909) and a pa-
rish communi ty centre added in 1972, part of 
which can be used as a side aisle. The church is 
designed by H. M. Inspector of Buildings Vil-
helm Petersen, and is closely related to Broholm 
church (Brylle parish, Odense hrd.), a project 
which the architect worked on over the same 
span of time. Romanesque village churches have 
here inspired his work, set as they were in coun-
tryfied surroundings (fig. 1), whereas he as the 
architect of Thomas Kingo's church (p. 1633) 

was inspired by Gothic urban architecture. The 
ground-plan is traditional in spite of deviating 
orientation. In 1971-72 the church was restored 
and enlarged by the above-mentioned parish 
communi ty centre built by the architect Ebbe 
Lehn Petersen. 

The furniture dates mainly f rom the time the 
church was built and is designed by Vilhelm Pe-
tersen. At the 1972 restoration the pews were 
replaced by chairs. The altarpiece frames a paint-
ing by Joakim Skovgaard, 1911, depicting Mary 
Magdalene anointing the feet of Christ. 

Fig. 8. Indre set m o d vest. F. Dinsen fot. antagelig 1909. - Interior to the west, probably 1909. 



Fig. 1. Kirken set fra øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the east. 

FREDENS KIRKE 

I foråret 1913 blev planerne om opførelse af en ny 
kirke i S. Hans sogn, og en deling af den hastigt vok-
sende menighed, for alvor aktuelle. Den 2. april, da 
landsognet talte omtrent 6.000 mennesker, holdt me-
nighedsrådet sit første møde om sagen.1 Inspireret af 
deltagelse i en landsomfattende kollekt til fordel for 
Københavns kirkesag etableredes et samarbejde med 
menighedsrådet for S. Knuds sogn, hvor der også var 
planer om en deling (jfr. Thomas Kingos kirke). Man 
begyndte en indsamling, som gik godt i S. Hans 
sogn. 1916, da der blev ansat en residerende kapellan i 
landsognet, var man klar til at søge statsstøtte til kir-
kebyggeriet. I S. Knuds sogn var det gået mindre 
godt, og da det endvidere blev anset for vanskeligt at 
opnå tilskud til opførelse af to kirker samtidig, be-
sluttede man at ophæve det formelle samarbejde. 

Allerede 1914 havde man erhvervet den senere byg-
gegrund, Skibhusvej 170, og ved årsskiftet 1915-16 
tog komiteen kontakt til arkitekt P. V. Jensen-Klint, 

som blev opfordret til at udarbejde tegninger til en 
kirkebygning.2 Det var usikkert, om der var penge 
nok, og i januar 1917 argumenterede Jensen-Klint for, 
at det ville være bedre at opføre en kirke uden tårn og 
menighedssal i første omgang end at tegne en min-
dre; men hvis menighedsrådet virkelig ønskede det, 
ville han ikke modsætte sig dette.3 Man besluttede sig 
dog for at gennemføre projektet som planlagt, og den 
4. juni 1918 blev grundstenen lagt. Byggeriet præge-
des af det s t ramme budget, men kirken var klar til 
indvielse den 26. sept. 1920. Under indtryk af afslut-
ningen af første verdenskrig fik kirken navnet Fre-
dens kirke. Arkitekten havde ellers foreslået benæv-
nelsen S. Hans Tveje, hvilket både skulle henvise til, 
at det var den anden kirke, der blev opfør t i S. Hans 
sogn, og til kirkens tvillingetårn (se også alterud-
smykning).4 

Ifølge Kirkeministeriets bekendtgørelse af 24. sept. 
1920 oprettedes S. Hans landsogn som selvstændigt 

Danmarks Kirker, Odense amt 103 
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sognekald på kirkens indvielsesdag. Ved k o m m u n e -
sammenlægningen i 1932 ændredes navnet til Fredens 
sogn i henhold til kongelig resolution af 18. maj. 

Et sognehus, tegnet af Inger og Johannes Exner, 
tilføjedes 1981. 

Projekter. Allerede i december 1913 fremsendte ar-
kitekt N. P. Jensen tre forskellige forslag til en ny 

kirke og henviste til, at han derved indfriede et to år 
gammelt løfte.5 Hvorledes disse forslag så ud vides 
ikke. Da arkitekt Jensen i foråret 1916 blev klar over, 
at byggekomiteen havde besluttet sig for et projekt af 
Jensen-Klint, opfordrede han til, at man endnu en 
gang vurderede hans ændrede planer, inden man an-
tog et forslag fra en udenbys arkitekt.6 

Fig. 2. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af MN 1998 på grundlag af tegninger i Kunstakademiets Bibliotek og 
Exners Tegnestue A/S. - Plan. 
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst o. 1920. H. Lønborg fot. Kunstakademiets Bibliotek. - The church seen from the 
south-east, c. 1920. 

Kirken er rejst på en bakkeskråning, og byg-
ningskroppen dominerer på en strækning den 
let slyngede Skibhusvej, ligesom den markante, 
tvedelte tårnfacade udgør et point de vue for 
vestgående færdsel på den tilstødende Døckers-
lundsvej. Kirkebygningen ligger nogenlunde 
midt i et grønt anlæg, omgivet af mure, som i 
vest danner skel til den egentlige kirkegård, der 
er beskrevet i forbindelse med byens øvrige kir-
kegårde. Præstegården nord for kirken blev ind-
rettet i den tidligere hovedbygning til gården 
Gammel Annasholm, der 1983 erstattedes af en 
ny bygning, mens området syd for kirken 1981 
var blevet udfyldt af et sognehus. Langs Skib-

husvej er opført en aftrappet mur af gule tegl-
sten med to portaler og en port. Indenfor ligger 
en asfalteret plads, omgivet af bede med stauder, 
taks og partier med klippet bøg, og enkelte ud-
voksede træer (lind og løn). Nord for kirken er 
en brolagt parkeringsplads, og bag koret et 
græsklædt, skovagtigt areal med bøge og birke. 
Gårdhaven mellem kirken og sognehuset er teg-
net af Inger og Johannes Exner. Den består ho-
vedsagelig af bede med klippet lærk, taks og 
bøg samt lavendel og katteurt. En skulptur, der 
forestiller Paulus' omvendelse på vejen til Da-
maskus, støbt i bronze og udført af Poul Weile, 
blev 1995 opstillet nord for våbenhuset.7 
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Kirkekomplekset er tegnet af P. V.Jensen-Klint 
i hans karakteristiske stil, inspireret af gotikkens 
formsprog. Da byggekomiteen havde udtalt sig 
positivt om Jensens-Klints projekt »Tveje Aars«,8 

fremsendte han i december 1916 tegninger til en 
'mindre søster',9 og ideerne i dette forslag blev 
stort set realiseret. Fredens kirke blev dermed 
den første af arkitektens kirker, hvor han så no-
genlunde nåede at udforme sine tanker om et 
dansk kirkebyggeri præget af hjemlig fornyelse 
og byggende på den middelalderlige stil, således 
som han havde levet sig ind i den.10 Forudsæt-
ningerne var skabt ved opførelsen af Gedser 
kirke og de ældste dele af Anna kirke, og ideerne 
videreførtes i arkitektens hovedværk Grundt-
vigs kirke, de to sidstnævnte i København.11 

Af såvel praktiske som æstetiske årsager er 
bygningen omvendt orienteret med hovedind-
gang i øst og kor i vest. Til det tresidet afslut-
tede kor føjer sig et skib på fire fag, et tvedelt 
tårnparti og et lille våbenhus foran dette. Syd 
for kirken findes en menighedssal og et sakristi 
samt et oprindeligt fritliggende kapel (jfr. 
fig. 3). Alle dele er rejst af hvidgule, håndstrøg-
ne teglsten i munkestensformat på en sokkel af 
kløvet kamp. Tagfladerne er tækket med røde 
teglsten og alle blændinger hvidkalkede. I pagt 
med arkitektens ønske om at benytte det mid-
delalderfarvede navn 'S. Hans Tveje' (jfr. ovf.) 
har han ved udformningen af bygningens ydre 
bevidst 'citeret' karakteristiske detaljer fra den 
gamle sognekirke og herfra lånt motivet til me-
nighedssalens gavlrække og tårnets vinkelstil-
lede støttepiller (sml. fig. 1, 3, 10 og s. 1305). At 
planen til det 1981 tilføjede sognehus (se ndf.) er 
inspireret af klosterarkitektur, er således en na-
turlig videreførelse af kompleksets oprindelige 
idégrundlag. 

I det indre skulle tårnrummet være indgået i 
et stort kirkerum omfattende fem krydshvælv 
og korets femsidede ribbehvælv; men på et sent 
tidspunkt besluttede byggekomiteen sig for at 
lade indbygge et orgelpulpitur under tårnet, og 
Jensen-Klint bøjede sig nødtvungent.12 Koret 
belyses af fem høje vinduer, ét i hvert af de fem 
fag. Den traditionelle adskillelse mellem kor og 
skib markeres af et enkelt trin. De fire fag i ski-

bet modtager lys fra nord gennem et enkelt højt 
vindue i hvert fag, mens tårnfaget er udfyldt af 
et muret pulpitur, der bæres af to ottekantede 
granitsøjler. I skibets vestligste fag findes en dør 
til sakristiet, mens der i de øvrige fag er åb-
ninger til menighedssalen i sideskibet og pulpi-
turet over dette. Muråbningerne mellem kirken 
og sideskibet er normalt lukket med hvidmalede 
foldedøre af træ, dekoreret med forenklet folde-
værk i gotisk stil (jfr. fig. 7).13 Alt murværk i 
kirken er pudset og hvidkalket. 

Ombygninger. Kirken står hovedsagelig, som 
den blev opført. Indgangspartiet til sideskibet 
blev dog ændret 1981 i forbindelse med tilføjel-
sen af et sognehus, tegnet af Inger og Johannes 
Exner (se ovf.). 

Opvarmningen af kirken besørgedes oprindelig 
af et kulfyret dampanlæg, senere af et oliefyret 
vandanlæg. 1961 tilsluttet fjernvarmenettet.14 

Glasmalerier, 1925, fremstillet af glarmester 
C. M. Rasmussen, Odense, efter tegninger af 
kunstmaler Johannes Kragh, Ordrup. De tre 
vinduer er skænket af overlærer Axel Rasmus-
sen og hustru15 og indsat i korets vestvendte 
vinduer. Motivet er Helligåndens flammer, der 
slår op om et Kristusmonogram. I syd og nord 
er monogrammet suppleret med skrifttegnene 
alfa og omega. 

Meget af det oprindelige inventar, der er tegnet 
af arkitekt P. V.Jensen-Klint, er bevaret; men en 
del (eksempelsvis stolestader, orgelfacade og ly-
sekroner) er udskiftet til fordel for genstande 
tegnet af hans barnebarn, arkitekt Esben Klint. 

Alterbordet består af en ramme, der bærer en 
egeplade, 76x225 cm, og dækkes af et panel med 
tre buefriser og cirkelornamenter i sviklerne. 

Altertavle (fig. 4), 1920-22, skænket af direk-
tør Chr. Ørnberg.1 6 Skåret i eg af Axel Poul-
sen,17 der allerede i foråret 1919 fremlagde et ud-
kast for byggekomiteen. Tavlens kraftige ram-
meværk med vinrankemotiver er tegnet af P. V. 
Jensen-Klint, der citerer ornamenter fra korbue-
krucifikset i S. Hans (jfr. s. 1367). Tavlen består 
af et bredt storfelt med et næsten fritskåret re-
lief, der i midten er forhøjet med en svagt til-
spidset rundbue. Herover rejser sig en gotise-
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Fig. 4. Koret set m o d vest. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the west. 

rende baldakin med dekoration af stærkt fligede, 
tredelte blade. Predellaen består af en indskrift-
tavle, ligeledes flankeret af blade. Indskriften 
»Kommer hid til mig« (Matt. 11,28) refererer til 
storfeltets relief, der viser Kristus stående i mid-
ten med udbredte hænder, mens de lidende og 
besværede s t rømmer til, nogle stående, andre 
knælende for hans fødder. Relieffet er stafferet i 
gule, grønne, blå og hvide farver på en ube-
handlet baggrund, mens rammeværket er for-
gyldt. 1969 konstateredes, at farverne var slidte, 
afblegede og til dels dekomponerede.1 8 

†Altertavle. De første år var Jensen-Klints eget 
udkast til en alterudsmykning opstillet i kirken. 
Som en videreførelse af ideen om S. Hans Tveje 
havde han valgt en fremstilling af Johannes D ø -
beren og apostlen Johannes flankerende et kruci-
fiks, formet som en vinstok.19 Efter en nærmest 
bitter strid mellem arkitekt og byggekomite 
blev udkastet 1922 erstattet af den nuværende 
altertavle.20 

Altersølv. 1) (Fig. 5), 1919, tegnet af kirkens 
arkitekt. Det usædvanlige sæt, bestående af kalk 

og disk, sættes f rem på alteret ved gudstjenester, 
men benyttes ikke. Begge dele er stemplet med 
mestermærker for F. Kastor Hansen, Køben-
havnsmærke 1919 og lødighedsstempel 830 S. 
Kalk, 18,5 cm høj, med et påfaldende stort tolv-
tunget bæger på en diminutiv fod og et skaft 
med bølgelinjer. Disk, 19,5 cm i tvm. I bunden 
Jesumonogram, på den brede fane fire tilsva-
rende. 2) 1919-20. Såkaldt Margrethesæt, bestå-
ende af kalk (fig. 6),21 oblatæske, og alterkande. 
Alt stemplet med Københavnsmærke og guar-
deinmærke for Christian Frederik Heise. Små 
forskelle i udsmykningen tyder på, at de enkelte 
stykker er leveret af forskellige sølvsmede. 
Kalk, 1920, 21,5 cm høj. Oblatæske, 1920, 9,5 cm 
høj med lågknop og 10,5 cm i tvm. På siden 
indskriften »Skænket af Distriktsbestyrelsen 
26. September 1920«. Alterkande, 1919, 31 cm 
høj med lågknop. På foden læses »Skænket af 
Direktør J . M . J e n s e n d. 26/9-1920«. 3) O. 1975, 
af tin, bestående af kalk, disk og oblatæske. 
Stemplet 93% tin, Danmark, EB. Bruges på 
plejehjemmet. 
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Ske. Laf med huller, der danner et kors. Stem-
plet med Københavnsmærke 1919 og guardein-
mærke for Christian Frederik Heise. 

Sygesæt. 1) 1920. Kalk, 8,5 cm høj, med ind-
graveret kors og indskriften »Odense Fredens 
kirke 26/9 1920« på foden. Disk, 6 cm i tvm. , 
glat. Begge dele stemplet med Københavns-
mærke 1920, guardeinmærke for Christian Fre-
derik Heise og nationalitetsmærke. 2) 1936. 
Kalk, 13,2 cm høj. Stemplet under bunden med 
mestermærke K C H for K. C. Hermann, Kø-
benhavn, Københavnsmærke 1936 og guardein-
mærke for Johannes Siggaard. Disk, 7,5 cm i 
tvm. Med stempler som på kalken. Oblatæske, 
1,7 cm høj og 4,8 cm i tvm. Med versalind-
skriften »Fredens Kirke Odense« og stemplet 
med mesterstempel K C H og lødighedsstempel 
830 S. Vinbeholder, 6,8 cm høj, til at anbringe i 
kalkens bæger. Med stempler som oblatæske. I 
læderfutteral. 3) Nyere. Kalk, 9,2 cm høj. Disk, 
6 cm i tvm. Oblatæske, 2,5 cm høj og 5,2 cm i 

tvm. Vinbeholder, 5,6 cm høj, til at anbringe i 
kalkens bæger. I læderfutteral. 

Alterstager, 49 cm høje, med høj klokkeformet 
fod, hvorpå indskriften »Sct: Hans Landsogn« 
og kantet balusterskaft samt lav lyseskål med 
lodret kant. Tegnet af P. V. Jensen-Klint lige-
som den syvarmede stage, 74 cm høj, med Jesu-
monogram og indskriften, »S. Hans Landsogn 
1919«, samt monogrammer for bronzestøber 
August Jensen og arkitekten. Skænket af N . J . 
Grauslund.22 Monteret med elektriske armatu-
rer. Ved en flytning 1966, fra alteret til væggen 
bag fonten, blev stagen oxyderet og fremtræder 
nu med brun patina. 

Messehagler. 1) O. 1920, af rødt fløjl med guld-
galoner. Antagelig identisk med hagel, anvendt 
ved kirkens indvielse.23 2) 1951, af rød silke med 
guldkors og Jesumonogram. 3) 1972, grøn med 
gaffelkors. 4) O. 1980, af hvid silke med gyldent 
mønster af kors og blomster,7 mærket »Selska-
bet for Kirkelig Kunst«. 5-6) 1995, vævet til kir-

Fig. 5-6. Alterkalke nr. 1 og 2. Henrik Wichmann fot. 1997. 5. Alterkalk nr. 1, udfør t 1919 af F. Kastor Hansen 
efter tegning af P. V. Jensen-Klint. 6. Alterkalk nr. 2, udfør t 1920 af ukendt guldsmed som del af et Margre-
thesæt. - 5-6. Chalice nos. 1 and 2. 5. Chalice no. 1 made by F. Kastor Hansen in 1919 after the design by P. V. 
Jensen-Klint. 6. Chalice no. 2, made in 1920 by unknown silversmith as part of a so-called Margrethe set. 
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Fig. 7. Indre set m o d vest, o. 1920. H. Lønborg fot. Kunstakademiets Bibliotek.. - Interior to the west, c. 1920. 

kens 75-års jubi læum af Anne Marie Egemose i 
farverne grøn og violet.7 7) Af violet silke med 
gaffelkors og blomstermønster. 

Alterskranken spænder i en svag bue fra væg til 
væg. I begge låger og ved skrankens midte er 
Jesumonogrammer . 

Døbefont (jfr. f ig.4) , af granit, 95,5 cm høj. 
K u m m e n har et lavt, omtrent kvadratisk (71x71 
cm) øvre led, hvilende på en underdel, formet 

som et trapezkapitæl. Foden er formet som et 
omvendt terningkapitæl. Begge dele er pikhug-
gede. Skænket af entreprenørfirmaet Hans Jør-
gensen og Søn.24 

Dåbsfad, af kobber. Kvadratisk, 71x71 cm, 
med buede sider og afskårne hjørner. Jesumono-
grammer i hjørnerne og indskrift med reliefver-
saler på fanen: »Lader de smaa Børn k o m m e til 
mig. Formener dem det ikke thi Guds Rige hø-
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rer saadanne til«. I bunden Kris tusmonogram 
og indskrift, »S. Hans Landsogn A(nn)o D(omi-
ni) 1920«. Ligesom den 25 cm høje dåbskande 
fremstillet af kobbersmedemester A. Carlsen.23 

Korbuekrucifiks. Ophængt 1960, ved kirkens 
40-års jubilæum, på sydvæggen over døren til 
sakristiet. Skåret af Thorvald Petersen, 
Odense,2 5 og anstrøget med svage, nærmest 
transparente farver som altertavlen. 

Prædikestol (fig. 7, 8), af eg. Fremstillet af Fre-
derik Stærmose, skænket af Knud Isaksen og 
hustru.14 Den sekskantede kurv bæres af aftrap-
pet underbaldakin hvilende på en sekskantet 
søjle. Opgangen er smykket med to arkader 
svarende til kurvens fire, hvor det oprindelig 
var hensigten at anbringe enten evangelister el-
ler allegoriske figurer.7 Træet har sin naturlige 
lød, dog er underbaldakinens lodrette flader for-
gyldte. 

Stole. De oprindelige †stolestader, a f fy r , blev 
1970 erstattet af 325 stole af lys eg, tegnet af 
Esben Klint.26 

Orgel (fig. 9), 1958, med 29 stemmer, tre ma-
nualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. 

Hovedværk 
Principal 8' 
Rørfløj te 8' 
Oktav 4 ' 
Spidsfløjte 4' 
Spidsquint 2 2/3 ' 
Oktav 2 ' 
Mixtur V 
Trompet 8'27 

Rygpositiv 
Gedakt 8' 
Quinta tøn 8' 
Principal 4' 
Gedaktfløjte 4' 
Gemshorn 2' 
Oktav 1' 
Sesquialtera II 
Scharf III 
Dulcian 8' 
Tremulant 

Manualomfang: C - g ' " pedalomfang: C - f ' . Kopler: 
RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P, BV-P. Mekanisk ak-
tion, sløjfevindlader. 

Brystværk 
Gedakt 8' 
Rørfløj te 4' 
Principal 2' 
Nasat 1 1/3' 
Cymbel I 
Regal 16' 
Tremulant 

Svelle (trinbetjente låger) 

Pedal 
Subbas 16' 
Oktav 8' 
Oktav 4 ' 
Na thorn 2 ' 
Fagot 16' 
Skalmeje 4' 

Facaden er tegnet af Esben Klint. Hovedorglet 
rummer hovedværk, brystværk og pedalværk. 
Hovedværkets facade består af et højt, rektan-
gulært centralfelt, to lave, rektangulære mel-
lemfelter og to knækket-harpeformede yderfel-
ter, hvis lave sider vender mod midten. Disse 
yderfelter er sammenbygget med de to store pe-
dalfelter, der ligeledes er knækket-harpefor-
mede, men er lavest i siderne. Denne opbygning 
afspejles i rygpositivet, der består af et højt, rek-
tangulært centralfelt, to lavere, rektangulære 
mellemfelter og to knækket-harpeformede yder-
felter, der er lavest i siderne. Bag prospektpi-
berne findes et enkelt udformet gitterværk. O r -
gelhuse af lys eg. På pulpitur i tårnrummet; ryg-
positivet er indfældet i den murede pulpitur-
brystning.2 8 

†Harmonium med to manualer, bygget af Bur-
ger, Leipzig; antagelig anskaffet 1920.29 

†Orgel, 1926, med 22 stemmer, to manualer 
og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co. , Kgs. 
Lyngby og Horsens.30 

Manual I Manual II 
Bordun 16' Bordun 16' 
Principal 8' Violinprincipal 8' 
Flauto 8' Bordun 8' 
Fugara 8' Viola di gamba 8' 
Dolce 8' Vox celeste 8' 
Oktav 4' Flauto 4' 
Fistula 4' Quint 2 2/3' 
Quin t 2 2/3 ' O b o 8' 
Oktav 2' Svelle 
Tromba 8' 

Pedal 
Subbas 16' 
Violon 16' 
Violoncel 8' 
Bombarde 16' 

5 kopler, automatisk pedalkoppel, 1 fr ikombination, 
generalcrescendo m . m . 
Pneumatisk aktion; pneumatiske vindlader.31 

†Orgelfacaden, tegnet af P. V. Jensen-Klint, bar 
store, smukt formede blad- og f lammeorna-
menter. Stod på pulpitur i tårnrummet . 

Kandelabre. 1962, i lys eg, tegnet af Esben 
Klint.14 
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Lysekroner (jfr. fig. 8). Tegnet af Esben Klint 
og ophængt 196025 som erstatning for de op-
rindelige (jfr. fig. 7). 

Kirkeskibe, begge ophængt i skibet, mellem 
andet og tredje hvælvfag. 1) 1895. Fuldriggeren 
»Haabet«, bygget af H. Chr. Nielsen, blev op-
hængt i kirken påskelørdag 1961. Skænket af 
bygmesterens sønner Johannes og Christian 
Nielsen.32 

2) 1927. Den tremastede bark »Freden« er op-
rindelig en model af bramsejlsskonnerten »Eli-
sabeth« af Marstal. Ophængt i skibets nordside 
10. aug. 1927, bygget og skænket af Odense 
Stålskibsværft.32 

Urskiven, som blev opsat på tårnfacaden ved 
kirkens 25-års jubilæum i 1945, er tegnet af 
Kaare Klint.33 

Klokker. Af kirkens i alt fire klokker leverede 
De Smithske Jernstøberier 1919 de tre, som efter 
arkitektens forslag bærer indskrifterne: »I den 
treenige Guds Navn«, »kalde vore trende Tun-
ger«, »til Arbejd og Hvile Helgen Fred«.34 1) 
93,4 cm i tvm. , stemt i H. Skænket af direktør 
Chr. Ørnberg. 3 3 2) 78,5 cm i tvm. , stemt i D. 
Købt for indsamlede midler.33 3) 59,1 cm i tvm., 
stemt i G. Denne klokke bærer desuden ind-
skriften »Til minde om Th. Steenbuch, Sogne-
præst ved Sct. Hans Kirke«. Skænket af Wil-
helm Brandt.3 3 4) 1932. 122 cm i tvm. , stemt i 
E. Med indskriften »Odense Fredens Sogn. Fred 
være med Eder. Støbt af B. Løw og Søn, Kø-
benhavn. 1-4-1932«. Købt for indsamlede mid-
ler, datoen henviser til landsognets indlemmelse 
i Odense Kommune. 3 3 

Fig. 8. Indre set m o d øst. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the east. 
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Fig. 9. Orgel , 1958, tegnet af Esben Klint (s. 1628). 
Annelise Olesen fot. 1975. - Organ, 1958, designed by 
Esben Klint. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
LAFyn. Odense, Fredens sogns menighedsrådsarkiv. Sa-
ger vedr. kirkens opførelse. 1913-34. - Den kgl. byg-
ningsinspektørs arkiv. Sager vedr. kirkebygninger på 
Fyn. 1915-25. 

Ved embede t . Fredens sogns menighedsrådsarkiv. Syns-
protokoller. 1920-70, 1971-(96). 

N M . Indberetninger. Mogens Larsen 1969 (altertavle). 
Jens Johansen 1974 (altertavle). 

Kuns takademie t s bibl iotek. Stor samling af P. V. 
Jensen-Klints tegninger 1916-20 (bygning og inven-
tar). 

Lit teratur . P. V. Jensen-Klint, »Sankt Hans Tveje«, i 
Arkitekten 1921, 49-58. - Th . Larsen, Fredens Kirke i 
Odense. En beskrivelse af kirken og dens tilblivelse, 
Odense 1974. - Per Harup (red.), Fredens kirke 75 år, 
Odense 1995. 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionen afsluttet 1999. 
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et uforpligtende møde i Odense. Jfr. note 1. 
3 Brev fra Jensen-Klint til P. Lange 10. jan. 1917. Jfr. 
note 1. 
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k i rkerummet ad åre vil blive friere stillet til at tages i 
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15 Fredens Kirke i Odense 8. 
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ste højre hjørne. 
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19 Arkitekten 1921, 52. 
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Fig. 10. Kirken set fra sydvest o. 1920. H. Lønborg fot. Kunstakademiets Bibliotek. - The church seen from the 
south-west, c. 1920. 
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34 Forelagt på møde 25. juli 1919. Jfr. note 1. 

ODENSE • CHURCH OF PEACE 

E N G L I S H S U M M A R Y 

Originally the complex consisted of a church, a 
detached chapel and a parish hall arranged in the 
south side aisle. The buildings were designed by 
P. V. Jensen-Klint and built in 1918-20. The 
church was consecrated on 26. September 1920. 
A parish communi ty centre designed by Inger 
and Johannes Exner was added in 1981. 

Preparations for the project began in the 
spring of 1913, and in the same year N. P. Jensen 
submitted three proposals for a new church. 
However , in the N e w Year 1916 the works com-
mittee contacted P. V. Jensen-Klint, and in De-
cember 1916 he presented the project which he 
called "St. Hans Tveje". Partly because this sug-
gested the second church to be built in the parish 
of St. Hans, and partly because of the medieval 
twin towers of Tveje Merløse (cf. Danmarks 
Kirker, Holbæk Amt , p.p. 2953ff.), which al-
ready in 1913 had inspired his extremely contro-
versial project "Tveje Aars" (viz. St. Paul's 
Church in Århus). The foundation stone was 
laid on 4. June 1918, and stirred by the close of 
the first world war the decision was taken to call 

it the Church of Peace, Fredens Kirke, in spite of 
the architect's protests. Collaboration between 
the works committee and Jensen-Klint was dif-
ficult. The organ loft in the tower bay is the 
result of a compromise which the architect later 
disclaimed responsibility for. Yet the church be-
came the first in which Jensen-Klint 's thoughts 
more or less came to fruition: a renewal of Dan-
ish church architecture rooted in the medieval 
style as he envisaged it. Thus the church may be 
regarded as the dress rehearsal for Jensen-Klint 's 
major work, Grundtvigskirken in Copenhagen 
(built 1921-40). The stained glass in the chancel's 
windows f rom 1925 is after the designs by Jo-
hannes Kragh. 

A large part of the furniture has been designed 
by Jensen-Klint, for example the pulpit and altar 
rail. However, the altarpiece donated by Director 
Chr. Ørnberg is the work of Axel Poulsen, 
1920-22. The original †pews were replaced in 
1970 by chairs designed by the architect's grand-
child, Esben Klint, and the organ case f rom 1958 
is also by him. 
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Fig. 1. Kirken set fra sydvest 1924. H. Lønborg fot. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - The church seen from the 
south-west 1924. 

Med udbygningen af Hunderupkvarteret var 
S. Knuds sogn efterhånden blevet for stort. 1913 o m -
fattede det 18.000 mennesker, og menighedsrådet be-
sluttede at anbefale en deling. I S. Hans sogn var en 
sognedeling også aktuel, og i foråret 1914 indkaldtes 
til et fællesmøde. Der indsamledes herefter penge til 
de nye kirker; men da man ikke kunne forvente at få 
statstilskud til begge på én gang besluttedes det, at 
kirkekomiteen i S. Hans sogn skulle bygge den første 
(jfr. Fredens kirke s. 1621), mens kirkekomiteen i 
S. Knuds sogn indledningsvis skulle opføre en mid-

lertidig kirkesal, hvortil der senere kunne føjes en 
kirke. I sommeren 1914 købtes en grund på Bülows-
vej 9-11,1 hvorefter man bad arkitekt Vilhelm Peter-
sen udarbejde tegninger til et kirkekompleks. 1919 
opførtes en kirkesal, der var klar til indvielse den 
29. juni s. å., og fa år senere, den 29. aug. 1922, kunne 
grundstenen lægges til den egentlige kirke, som blev 
indviet 22. juni 1924. Samme år oprettedes Thomas 
Kingos sogn ved kongelig resolution af 17. maj. 

Et sognehus, tegnet af Ebbe Lehn Petersen, tilføje-
des 1986. 
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Fig. 2. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af MN 1998 på grundlag af tegninger i Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Plan. 

Kirken ligger i et roligt villakvarter ud til B ü -
lowsvej . Fra for torvet fører en sti, lagt af gule, 
kantstillede murs ten , over en lille brolagt plads 
f r em til kirkens hovedindgang i facaden, der er 
opfør t i f lugt med villaerne vest for kirken. 
Denne linje understreges af lave t jørnehække i 
øst og vest. Gennem åbninger i hækkene leder 

brolagte gange f rem til indgange til mødelokaler 
og ki rkekontorer - og til a rmerede græsarealer, 
der benyttes som parkeringspladser. 

Den (†)midlertidige kirkesal er tegnet af arkitekt 
Vilhelm Petersen i gotisk stil. D e n oprindeligt 
fr i t l iggende bygning er rejst af røde murs ten på 
kløvstenssokkel og står tækket med vingetegl. 
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Fig. 3. Østfacade 1:300, tegnet af Vilhelm Petersen 1922. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - East facade, drawn by 
Vilhelm Petersen in 1922. 

Foruden den tøndehvælvede kirkesal rummede 
bygningen et våbenhus i syd og et stort sakristi i 
øst. Salen belyses af vestvæggens tre vinduer og 
nordvæggens to vinduespar, der flankerer en 
mosaik af Peters fiskedræt, der oprindelig tjente 
som alterudsmykning. Ved åbning af to fløjdøre 
til sakristiet kunne dette benyttes som korsarm. 
Et vindfang tilføjedes o. 1975. Salen benyttes nu 
som mødelokale og indgår i det sognehus, som 
opførtes 1986. 

Samtidig med opførelsen af den midlertidige 
kirkesal udarbejdede arkitekt Vilhelm Petersen 
planer til en egentlig kirke.2 I forbindelse med den 
kommunale behandling af forslaget bemærke-
des, at tårnet var lige lovlig højt, og da opførel-
sen af kirken påbegyndtes få år efter kirkesalens 
indvielse, var det efter andre tegninger (fig. 3). 

Ved projekteringen tillagdes hensynet til 
kvarterets vejnet og bygningens placering på 
grunden stor betydning, hvorfor kirkens orien-
tering afviger en del fra de traditionelle normer. 

Kirkebygningen (fig. 1-3) består af et nord-
vendt, tresidet afsluttet kor, hvortil knytter sig 
et skib med sideskib i øst. Hovedindgangen i 
sydgavlen fører ind til et mindre våbenhus un-
der orgelpulpituret. Vest for dette er opført et 
ligkapel og i øst et tårn. Alle dele er rejst af røde 
mursten på en sokkel af granitkvadre. Tagene er 
tækket med vingetegl, mens spiret er kobber-
klædt. Bygningen er tegnet af Vilhelm Petersen 
som en middelalderlig bykirke i gotisk stil, hvor 
dekorative elementer, som eksempelvis stræbe-
pillernes afdækning med munke og nonner, ska-
ber illusionen om en lang bygningshistorie. 
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Sydgavlens blændingsdekoration er inspireret af 
vestsjællandske forbilleder,3 mens hele kompo-
sitionen, samt tårnets udformning og placering, 
har klare paralleller til kirkerne i Helsingør (S. 
Olai og S. Marie). Blændingsfelternes bund er, i 
lighed med trappefrisen på skibet og tårnets 
rundbuefrise, pudset og kalket. 

Koret, der åbner sig mod skibet i hele sin 
bredde, belyses af tre store vinduer i den tresi-
dede nordvæg og et cirkelformet vindue i vest-
væggen. I øst er der adgang til sakristiet og via 
dette til sognehuset. Gulvet er hævet tre trin over 
skibets, og adskillelsen mellem kor og skib mar-
keres af en lav korskranke af træ. Såvel hoved-
som sideskib har fire krydshvælv. Fra hoved-
skibets nordligste fag fører en dør ind til kirke-
salens oprindelige sakristi, der nu fungerer som 
forbindelsesbygning. I hvert af de øvrige fag, 
både i hoved- og sideskib, er et vindue og i ski-
bets sydende en stor, spidsbuet åbning til orgel-
pulpituret over våbenhuset. Brystningen på det 
fremspringende pulpitur blev forhøjet 1926,4 da 
der ved en ændring af orglets spillebord (jfr. †or-
gel og note 13) skaffedes mere plads til kirkekoret. 

Hvælv og vægge er hvidkalkede, gulvene er 
lagt af gule mursten, og trinnene op til koret er 
af granit. Der indlagdes fjernvarme 1959.5 

Glasmalerier. 1) Udført af Joakim Skovgaard 
1924,6 indsat i de tre korvinduer. Hovedmotivet 
er de tre kors på Golgata med Kristi korsfæstelse 
i det centrale vindue. Hertil knytter sig sidemo-
tiver, hver med en strofe fra en Kingo-salme. I 
det midterste vindues nederste felt, hvor solda-
terne kaster lod om kappen: 'Gak under Jesu 
kors at stå'. Øverst Opstandelsen: 'Som den 
gyldne sol frembryder gennem den kulsorte 
sky'. Under den omvendte røver i det vestre 
vindue: 'Nu kom der bud fra englekor' ved Ma-
riæ bebudelse, og øverst: 'Jeg løfter sjæl og øje 
op' ved Himmelfarten. Over den forhærdede 
røver i det østre vindue: 'Saa skal dog Satans 
rige aldeles kastes om' ved Dommedag, og ne-
derst ved Jesu dåb: 'En(hver, s)om tror og bliver 
døbt, han vist skal salig blive'. Farveholdningen 
domineres af klare røde og blå nuancer. 1926 
tilbød den anonyme giver at skænke et elektrisk 
belysningsanlæg, således at vinduerne kunne be-

lyses udefra ved aftengudstjenester.7 2) Det cir-
kulære vindue i korets vestvæg er forsynet med 
en Odenselilje. 

I det indre står kirken i alt væsentligt som ved 
indvielsen. Hovedparten af det oprindelige in-
ventar, som er tegnet af arkitekt Vilhelm Peter-
sen i nygotisk stil, er bevaret. Alt er udført af 
bejdset fyr, prædikestolen dog af eg. 

Alterbordet er placeret op ad nordvæggen og 
består af en træramme, dækket af en bordplade 
225x87 cm og beklædt med træpaneler, prydet 
af foldeværk. En egentlig altertavle findes ikke; 
men glasmaleriet i vinduet bag alterbordet fun-
gerer som sådan i forening med et 45 cm højt 
retabel, hvis 104 cm høje fialer til dels indrammer 
det midterste vindues nedre del. Retablet har et 
udskåret Jesumonogram flankeret af evangelist-
symboler. En mosaik (jfr. s. 1635) smykkede 
tidligere alteret. Alterdug af naturfarvet hør med 
en bræmme af gyldne håndbroderede kors. 
Skænket 1982 af Magda Larsen og Elise Skov.8 

Altersølvet (fig. 5) er hovedsagelig fremstillet 
til brug i kirkesalen. Sættet suppleredes med en 
oblatæske ved kirkens indvielse, og kalken er-
stattedes 1933 af en tilsvarende ny, der dog var 
forsynet med anordning til at hælde af.4 Alle 
dele er fremstillet af Jean Surel, Odense, og bæ-
rer hans stempel, nationalitetsmærke og Køben-
havnsmærke med tilhørende årstal samt guar-
deinmærke for Christian Frederik Heise. Kalke. 
1) 1919, 22,4 cm høj. 2) 1933, 22,2 cm høj. Disk, 
1919, 15,1 cm i tvm. Oblatæske, 1924, 5,8 cm høj 
og 14 cm i tvm., cylinderformet. 

Sygesæt. 1) O.1925. Foruden det cylindriske 
futteral er kun bevaret en 9,5 cm høj, ustemplet 
kalk, som næppe er den, der 1919 blev leveret af 
Jean Surel.1 2) 1994. To identiske sæt, bestående 
af kalk, 13,5 cm høj, med versalindskrift: »Tho-
mas Kingos Kirke Odense«, disk, 9,5 cm i tvm., 
og cylinderformet oblatæske, 3,5 cm høj og 6 cm 
i tvm. Disse dele har mestermærke TLM og lø-
dighedsstempel Sterling 925 S; hertil tre sær-
kalke. Alle dele findes med en vinflaske af glas i 
en rektangulær trækasse. 

Alterkander. 1) 1919, 29,5 cm høj. Mester-
mærke for Jean Surel, Odense, Københavns-
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Fig. 4. Indre set m o d nord. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the north. 

mærke 1919 og guardeinmærke for Christian 
Frederik Heise. 2) O. 1925, 22,5 cm høj, totår-
net med mestermærke »ATLA«, vel for A. T. 
Larsen, København. 

Ske med mestermærke for Jean Surel, Odense 
og Københavnsmærke 1930 . 

Alterstager, 44 cm høje. Lyseskålen har tinde-
krans, og skaftet bærer Odenseliljer og hviler på 
tre løver. - Syvarmet stage, 47 cm høj. 

Alterbog. Et eksemplar af Thomas Kingos 
»Gradual« fra 1699 skænkedes 1986 af en af sog-
nets beboere. I montre ved koret. 

Messehagler. 1) 1924(?), af rødt fløjl med guld-
galoner. 2) 1978,4 af grøn silke, prydet med gaf-
felkors og en besætning af perler, pailletter og 
applikationer. 3) O.1980, violet med hvidt gaf-
felkors på forside og tornekrone på ryg. Fra 
Dansk Paramenthandel. 4) 1991, af hvid silke, 
fremstillet af væver Anne Marie Egemose, As-
sens, og Gerda Greve, Odense, med applikatio-
ner og broderi. På for- og bagside kors med sol 
og broderede motiver i gult og blåt, inspireret af 
Kingo-salmen »Som den gyldne sol f rembryder 
gennem den kulsorte sky«.9 5) 1990'erne. Grøn, 

Danmarks Kirker, Odense amt 104 
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vævet med lodrette striber, købt i Dansk Para-
menthandel. 

Alterskranke, af træ. I tresidet opstilling, be-
stående af gitterfelter mellem brede, folde-
værksprydede stolper, der bærer en kraftig 
håndliste. 

Døbefont, af kalksten, 87 cm høj. Den seks-
kantede k u m m e har en frise med Odenseliljer. 
Placeret midt i koret. 

Dåbsfad (fig. 7), o. 1920, tegnet af Vilhelm Pe-
tersen, af messing, 40 cm i tvm. Med f lamme-
bort på fanen og Jesumonogram i bunden. 

Dåbskande, af messing, 35,5 cm høj inkl. gæk. 
Krucifiks, nyere, af gips (Kristusfiguren) og 

træ (korset). Den ca. 125 cm høje figur, der er 
udført efter pater Odmars krucifiks i klosteret 
Beuron, skænkedes o. 1935 af konsul Th. An-
dersen.4 Ophængt på sideskibets nordvæg. 

Prædikestol, af eg. Kurven består af fem fag, 
prydet af foldeværk. Håndlisten bæres af seks 
søjler, der står på en profileret fodliste, og mel-
lem hvis kapitæler er ophængt bladfriser i gen-
nembrudt arbejde. Stolen hviler på en kalkstens-
sokkel med citatet »Salige ere de som hører 
Guds ord og bevare det« (Luk. 11,28), med for-
dybede majuskler. Ved korbuens vestside. 

Stolestader, i nygotisk stil, med endegavle, 
smykket med udskåret foldeværk. 

Orgel (fig. 6, 8), 1953, med 34 stemmer, tre 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå, med genanvendelse af facade og enkelte 
stemmer fra forgængerinstrumentet . Én stem-
me er udskiftet 1984 af samme firma. 

Hovedværk Svelleværk 
Principal 8' Rørfløj te 8' 
Hulfløjte 8' Viola di gamba 
Oktav 4' Principal 4' 
Rørfløjte 4' Kobbelfløjte 4' 
Quint 2 2/3' Gemshorn 2' 
Flachfløjte 2' Sivfløjte 1' 
Mixtur V Mixtur IV 
Dulcian 16' Trompet 8' 

O b o 8' 
Rygpositiv Tremulant 
Gedakt 8' 
Quinta tøn 8' Pedal 
Principal 4' Subbas 16' 
Gedaktfløjte 4' Oktav 8' 
Oktav 2' Gedakt 8' 
Nasat 1 1/3' Oktav 4' 
Sesquialtera II Na thorn 2' 
Cymbel I Mixtur V 
Krumhorn 8'10 Fagot 16' 
Tremulant Trompet 8' 

Fig. 5. Altersølv, fremstillet af Jean Surel 1919-33. Henrik Wichmann fot. 1997. - Altar plate made by Jean Surel, 
1919-33. 
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Fig. 6. Indre set m o d syd. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the south 

Klokkespil. Manualomfang: C - g ' " , pedalomfang: C-
f ' . Kopler: SV-HV, RP-HV, HV-P, SV-P, RP 4'-P. 1 
fri pedalkombination. Mekanisk aktion; pedalet har 
dog pneumatisk registratur. Sløjfevindlader. 

Hovedfacaden fra 1925 er genanvendt, omend 
med nye prospektpiber. Rygpositivet, der er til-
føjet 1953 efter tegning af Axel Jacobsen, er ind-
passet i pulpiturbrystningen og anvender til-
oversblevne træskærerarbejder fra denne. Faca-
der og orgelhuse af bejdset fyr. På sydpulpitu-
ret; pedalet er opstillet bag et gitter i pulpiturets 
vestside. 

†Orgel, 1925, oprindelig med 13 stemmer og 
én transmission, to manualer og pedal, bygget 
af Marcussen & Søn. Omdisponeret og udvidet 
1937 af samme. Oprindelig disposition:11 

Manual I 
Quintatenente 16' 
Principale 8' 
Flauto armonico 8' 
Ottava 4' 
Cornet to a 3-4 cori 
Svelle 

Pedal 
Subbasso 16' 
Bordone d'eco 16'12 

Violoncello 8' 

Manualomfang: C - g ' " , pedalomfang: C - f ' . Kopler: 
II-I, I I 16 - I , II 4-1, I-P, II-P. 1 fr ikombination. 3 kol-
lektiver (Piano, Forte og Tutti). Afstillere for oktav-
kopler og rørværk. Automatisk pedalomveksling. 
Pneumatisk aktion, bælgventilvindlader.13 

Den udvidelse, der havde været forberedt ved 
orglets bygning (jfr. note 13), blev foretaget 

Manual II 
Bordone 16' 
Violino principale 8' 
Fistola 8' 
Salicionale 8' 
Voce celeste 8' 
Flauto traverso 4' 
Svelle 

104* 

1639 
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1937 af Marcussen & Søn, og instrumentet rum-
mede herefter 22 stemmer og én transmission. 
Selv om orglet kun var 12 år gammelt, måtte 
flere af dets oprindelige stemmer anses for for-
ældede, idet den romantiske klangstil i de mel-
lemliggende år var blevet fortrængt af nye, ba-
rokprægede idealer. Man benyttede derfor an-
ledningen til at udskifte seks stemmer, der ikke 
længere var i kurs. (Registre fra 1937 er mar-
keret med *).11 

Manual I 
Quinta tøn 16' 
Principal 8' 
Fløjte 8 '* 
Oktav 4 ' 
Rørfløjte 4 '* 
Oktav 2 '* 
Cornet III-IV 
Mixtur IV* 
Trompet 8 '* 
Svelle 

Manual II 
Rørfløjte 8' 
Spidsgamba 8 '* 
Kobbelfløjte 4 '* 
Gemshorn 2 '* 
Nasat 1 1/3'* 
Oktav 1'* 
Sesquialtera 2 2 /3 ' - l 3 /5 '* 
Regal 8 '* 
Svelle 

Pedal 
Subbas 16' 
Violoncel 8' 
Gedakt 8'14 

Oktav 4 '* 
Blokfløjte 2 '* 
Fagot 16'* 

Klokkespil.15 

Facaden (fig. 8), der er genanvendt i det nuvæ-
rende orgel, er tegnet o. 1920 af Vilhelm Peter-
sen i gotiserende stil; dens fem rektangulære pi-
befelter prydes af udskårne pibegitre og topfri-
ser m .m. Et lidt tilbagetrukket †gitterværk, der 
strakte sig øst og vest for pibefacaden, afskær-
mede en stor del af orgelværket.16 Orgelhus og 
facade er af bejdset fyr. På sydpulpituret. 

En mindetavle, af marmor, 103x66 cm, udført 
af E. Ploug, med en versalindskrift, som for-
uden et formanende vers oplyser om tavlens 
formål: »Sent om Aftenen den 26. Februar 1942 
nedkastedes 7 Flyverbomber i umiddelbar nær-
hed af Thomas Kingos Kirke. I taknemmelighed 
over Guds beskærmelse af baade Menneskeliv 
og Kirkehus i vort Sogn saavel ved hin Begiven-
hed som under hele Krigen 1940-1945 opsattes 
denne Mindetavle«. 

Over døren til sakristiet er ophængt et maleri, 
forestillende Thomas Kingo. 

Lysekroner. I midt- og sideskibet samt i ind-
gangsfaget er ophængt et antal kroner, alle i go-
tiserende stil. 

Kirkeskibet ophængtes 1962. Den tremastede 
bramsejlsskonnert »Thurø« er bygget af skibs-
fører Marcussen og skænket af fru direktør 
Niels Andersen.17 

Klokker. 1) 1924, 82 cm i tvm., med indskrif-
ten »O store Gud! vi love dig af Hjertens Grund 
evindelig«. 2) 1924, 76 cm i tvm., med indskrif-
ten »I Naade ser du til os ned og evig er din 
Miskundhed«. 3) 1959, 97 cm i tvm., med ind-
skriften »Lær mig ved hvert klokkeslag at i Gud 
jeg styrke vinder. Spilder ingen nådens dag, 
hjertet ej til verden binder« samt støbeår. 

Fig. 7. Dåbsfad, fremstillet o. 1920 efter tegning af 
Vilhelm Petersen. Henrik Wichmann fot. 1997. -
Baptismal dish, made c. 1920 after the design by Vilhelm 
Petersen. 
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Fig. 8. Orgelfacade, tegnet af Vilhelm Petersen o. 1920. I Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Organ case designed by 
Vilhelm Petersen c. 1920. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LAFyn. Menighedsrådsarkiv et. Sager vedr. kirken. 
1913-24. - Menighedsrådets sager. 1924-40. - Byg-
ningsinspektoratsarkivet. Kingos Kirke, mappe med 
tegninger. 

Ved embedet. Thomas Kingo kirkes menighedsrådsar-
kiv. Kassebog. 1914-27. - Synsprotokol. 1924-79. -
Synsprotokol. 1980-(1996). 

Stadsarkivet. Byggesager. 129/1918-19 (heri et tidligt 
projekt af Vilhelm Petersen) og 87/1922-23 (den stå-
ende kirke). 

Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense. Stor samling af 
Vilhelm Petersens tegninger til bygning og inventar. 
En del signerede, men kun få daterede. 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 
1 Ved embedet. Menighedsrådsark. Kassebog. 
2 Tegningerne til dette projekt findes i Stadsarkivet, 
byggesag 129/1918-19. Tårnet er tilsyneladende inspi-
reret af Sandager kirke (Båg hrd). 
3 Jfr. H u g o Johannsen, »På sporet af en vestsjællandsk 
murermester fra 1500'ernes første årtier«, Strejflys 

over Danmarks Bygningskultur. Festskrift til Harald 
Langberg, 1979, 99-109. 
4 Ved embedet. Menighedsrådsark. Synsprot. 
5 N M . Korresp.ark. 
6 Nikolaus Lützhöft , »Joakim Skovgaards Glasmaleri 
og andre dekorative Arbejder paa Foraarsudstillin-
gerne«, Skønvirke 1924, 52-60. 
7 LAFyn. Menighedsrådsark. Menighedsrådets sager. 
8 Iflg. Kirkebladet omfat tede gaven to ens alterduge. 
9 Kirkebladet. 
10 K rumhorn 8' indsattes 1984 i stedet for en Regal 8' 
fra 1937. 
11 Marcussen & Søns ark. Gennemgangen af arkivali-
erne er foretaget af orgelbygger Marius Braune. 
12 Transmission af Bordone 16'. 
13 I Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927 anføres 
en disposition med 23 stemmer, men én af disse var 
blot en transmission, og af de resterende 22 fandtes 
kun 14; bygningen af de sidste ni s temmer og de til-
hørende vindlader var udskudt til senere. Spillebor-
det, der var opstillet fritstående foran facaden med 
nordvendt klaviatur, blev i 1926 flyttet m o d syd for at 
skaffe bedre plads til kirkesangerne; ved samme lej-
lighed forhøjedes pulpiturets brystning. (Ved embe-
det. Synsprot.). 
14 Transmission af Rørfløj te 8'. 
15 I forbindelse med orgelarbejderne 1937 blev spille-
bordet flyttet yderligere 20 cm 'ind under facaden'. 
Kopler og registreringshjælpemidler blev ikke foran-
dret. (Marcussen & Søns ark.). 
16 Lehn Petersens ark. 
17 Thalund, Kirkeskibe 50. 
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ODENSE • THOMAS KINGO'S CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The complex consists of the (†)provisional 
church hall f rom 1919 (now part of the parish 
communi ty centre), the church built in 1922-24, 
and the anomalous form of the parish commu-
nity centre, added in 1986, which abuts on the 
north-oriented chancel like an external string of 
chapels. The first buildings are the work of 
H. M. Inspector of Buildings Vilhelm Petersen, 
and the parish communi ty centre is by Ebbe 
Lehn Petersen. 

With the expansion of the residential quarter 
in Hunderup during the early decades of the 
present century, it became necessary to divide 
the original parish (of St. Knud) and build a new 
church. In 1914 the collaboration was begun 
with a circle of parishioners in St. Hans ' parish 
engaged in a campaign to build what was later 
called Fredens church (viz. Church of Peace, cf. 
p. 1621). Since it proved impossible to collect 
enough funds for building two churches at 
once, the decision was taken to erect a (†)provi-
sional church hall which, when subsequently 
the church was built, would serve as parish 
communi ty centre. The church hall was con-
secrated 29.June 1919, and the church on 
22.June 1924. The church is mainly inspired by 
medieval urban architecture, and has clear paral-
lels to the churches in Elsinore (St. Olai's and 
St. Mary's), whereas the gables' enrichment of 

blind recesses would seem to be modelled on the 
kind found among west Zealand's churches. 
With decorative details the illusion is created of 
an age-old building history. 

Stained glass in the chancel's windows is de-
signed by Joakim Skovgaard, 1924. The central 
motif in each of the three windows is taken 
f rom figures in the Calvary, viz. Christ on the 
Cross, and the two crucified robbers. Stanzas 
f rom Thomas Kingo's hymns accompany the 
other six motifs. 

The furniture mostly dates f rom the time the 
church was built. Almost all designed in the 
Neo-Gothic style by the church's architect and 
made of oak. The church interior remains much 
the same as at the time it was consecrated. In 
1953 a new organ was installed, built by Marcus-
sen & Son, reusing the organ case and some of 
the stops f rom the old instrument. The original 
†organ f rom 1925 was built by the same firm, 
which had also enlarged and rebuilt it in 1937 
when, inter alia, some romantic stops were re-
moved in favour of baroque-like ones. 

Among recent acquisitions should be men-
tioned chasuble no. 4, made in 1991 by Anne Ma-
rie Egemose and Gerda Greve, inspired by the 
lines f rom the h y m n writer, Bishop Thomas 
Kingo's "As the golden sun breaks through the 
coal-black cloud". 



Fig. 1. Kirken set fra øst. Birte Jørgensen fot. o. 1960. I Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Church seen from the east. 

HANS TAUSENS KIRKE 

I de første årtier af 1900'erne var der blevet opfør t 
kirker og kirkesale i forstæderne syd og øst for Oden-
ses gamle bykerne, og i 1920'erne drøftede menig-
hedsrådene fra S. Knuds, Ansgars og S. Hans kirker 
mulige placeringer af en kirkesal i de nordvestlige 
forstæder.1 Da der ikke kunne opnås enighed, beslut-
tede menighedsrådet i S. Knuds sogn sig for at for-
lade udvalget og i stedet arbejde for etablering af en 
kirkesal på h jørnegrunden Rugårdsvej 62, mellem 
landevejen og jernbanen, hvor kirken ligger i dag. 

Arkitekt N. P. Jensen havde 1925 udarbejdet to for-
skellige kirkeprojekter til denne plads;2 men S. Knuds 
menighedsråd valgte at lade arkitekt Knud Lehn Pe-
tersen udarbejde endnu et projekt. I begyndelsen af 
maj 1928 fremlagde han et sæt tegninger til godken-
delse, og sidst på måneden begyndte menighedsrådet 
at indsamle penge til opførelse af »Kirkesalen ved Ru-
gaardsvej«, der skulle være et menighedshus til kirke-

ligt brug. 3 Bygningen opførtes i 1930 og var klar til 
indvielse den 2. nov. 

Fra l . n o v . 1938 blev der hos sognepræsten ved 
domkirken ansat en midlertidig hjælpepræst, som 
særligt knyttedes til den menighed, der søgte Hans 
Tausens kirkesal, og fra 1. nov. 1939 oprettedes et fast 
hjælpepræsteembede. Som følge heraf opstod ønsket 
om at danne et selvstændigt sogn (hvilket blev en 
realitet 1. juli 1943) og fortsætte den planlagte udbyg-
ning af kirkesalen til en egentlig kirke. Pengeindsam-
lingen blev genoptaget, og Knud Lehn Petersen ud-
arbejdede en række alternative forslag til en kirkeud-
videlse på grundlag af det oprindelige projekt.4 1942 
søgte man byggeriet igangsat som beskæftigelsesfor-
anstaltning; men det lykkedes ikke. 

I løbet af 1950 blev det klart, at det havde lange 
udsigter, før det lille sogn kunne opnå statstilskud til 
byggeriet. Man besluttede derfor at klare sig for egne 
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Fig. 2. Udkast til kirke 1928, Knud Lehn Petersen. 
Den skraverede del tænktes opfør t som menigheds-
hus. Efter indsamlingsbrochure, udgivet af S. Knuds 
sogns menighedsråd. - Proposed church, submitted in 
1928 by Knud Lehn Petersen. The hatched part was a 
suggestion for the parish hall. 

midler, hvilket betød, at de eksisterende planer ikke 
kunne realiseres. Arkitekten foreslog, at man bad 
hans søn, Erik Lehn Petersen, om at udarbejde et nyt 
projekt, hvor den overordnede forudsætning var, at 
'hver kubikcentimeter bygning ' skulle udnyttes.5 

De nye tegninger, af Bente og Erik Lehn Petersen, 
forelå i april 1951 og blev endeligt godkendt i novem-
ber. Da det var vanskeligt at skaffe byggematerialer, 
blev byggeriet først påbegyndt den næstfølgende vin-
ter 1952-53 og afsluttet i 1954. Kirken blev indviet 
11. april s.å. 

1989 tilføjedes et sognehus, tegnet af Ebbe Lehn 
Petersen. 

Projekter. 1925 indsendte arkitekt N. P. Jensen to 
forslag til en ny kirke i Odenses nordvestkvarter.2 

Planløsningerne er identiske, men det ene er tænkt i 
romansk stil, mens det andet er i gotisk. 

Fra 1928 til sidst i 1940'erne tegnede Knud Lehn 
Petersen en række forskellige kirker.6 Det oprindelige 
projekt (fig. 2) var inspireret af såvel renæssancearki-
tektur som af det nyligt opfør te stadshus i Stockholm 
(arkitekt Ragnar Östberg). Hovedideen er fastholdt i 
det sidst daterede projekt fra 1945, hvor der dog er 
sparet på de dekorative detaljer, og tagene er afval-
mede. 

Kirken ligger ud til Rugårdsvej, hvorfra stier 
belagt med små rektangulære cementfliser fører 
f rem til indgange og cykelstativer. Mellem stier 
og bygninger findes bede med krybende bærmi-
spel og enkelte gamle bøge og aske. Ud til A m -

brosius Stubs Vej er en lille asfalteret parkerings-
plads. N o r d og øst for kirken findes mindre 
græsarealer samt buskadser domineret af busk-
potentil og lave ligusterhække, der afgrænser 
anlægget mod stien til cykelruten m o d Morud 
på den nedlagte banelinje (Nordvestfynske Jern-
bane) og den tilgroede baneskråning (jfr. fig. 1). 

1931 tilplantedes området omkring kirkesalen 
med mirabeller, roser og prydbuske foruden 
nogle taks og et birketræ.7 Anlægget omlagdes 
både 1954, ved opførelsen af kirken, og 1976-77, 
i forbindelse med Rugårdsvejs udvidelse og op-
førelsen af en ny bro over banegraven.8 

En skulptur af blå Rønnegranit, udført af 
Frede Troelsen, blev 1991 opstillet ud mod Ru-
gårdsvej.9 

Kirkekomplekset består af den oprindelige kir-
kesal fra 1930, tegnet af Knud Lehn Petersen, 
den i 1954 indviede kirke, tegnet af Bente og 
Erik Lehn Petersen, og et i 1989 opført sogne-
hus, tegnet af Ebbe Lehn Petersen. 

Den midlertidige (†)kirkesal (fig. 3), der nu 
fungerer som menighedssal, er rejst af røde 
munkesten i krydsskifte på en sokkel af kløvet 
granit og er tækket med vingetegl. Under ge-
simsen og over vinduerne er hvide sandstens-
bånd. Over vinduerne findes endvidere buestik, 
og vestgavlen har strømskifter. En oprindelig 
portaludsmykning er nu fjernet (jfr. fig. 4), an-
tagelig ved ombygningen i 1950'erne. Indgan-
gen i bygningens vestgavl fører ind til et lille 
forrum, flankeret af to mindre rum, hvoraf det 
ene har været benyttet som sakristi. Salen be-

Fig. 3. (†)Kirkesalen på Rugårdsvej. Fot. ca. 1935. 
Gengivet efter Viereck. - (†)Church hall in Rugårdsvej. 
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Fig. 4. Kirken set fra nordvest. Henrik Wichmann fot. 1999. - The church seen from the north-west. 

Fig. 5. Plan 1:300. A. Kirken. B. Den oprindelige (†)kirkesal. Tegnet og suppleret af MN 1998, på grundlag af 
tegninger i Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Plan. A. The church. B. The original (†)church hall. 
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Fig. 6. Indre set m o d syd. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the south. 

lyses af to vinduesgrupper (bestående af tre vin-
duer adskilt af sandstensposter) i hver langvæg 
og et cirkulært vindue i vestgavlen. De gennem-
gående bindbjælker er synlige, da det knækkede 
kasetteloft er ophængt under spær og hanebånd. 

Den 1952-54 tilføjede kirke er i princippet ud-
formet som et lavt, bredt ' tårn' med højt, stejlt 
sadeltag og gavle m o d øst og vest; opført af 
røde mursten på støbt sokkel og tækket med 
vingetegl. En dyb, østvendt niche - i tårnets 
fulde højde - har pudset og hvidmalet murværk. 
Over ki rkerummet findes en indskudt etage, 
hvor der oprindelig var indrettet spejderloka-
ler,10 og herover et klokkeloft. De smalle, for-
skudte glamhuller i gavlene minder om middel-
alderlig blændingsdekoration. Foran kirkens ho-
vedindgang i nordsiden fandtes oprindelig en 
lille flisebelagt gård, der i nord afgrænsedes af en 
fritliggende †bygning med kapel, toiletter og red-
skabsrum og i øst af et halvtag og en mur. 

Indre. Det rektangulære rum er opført på 
tværs af den gamle kirkesals længdeakse, hvilket 
medfører en afvigelse fra de gængse normer for 
opstilling af kirkeinventar, idet alteret er place-
ret midt for sydvæggen. Rummet belyses ho-
vedsagelig af fem høje vinduer i den østvendte 
sidevæg. I de første år gav glasbygningsstenene i 
sydvæggen dog også et betydeligt lysindfald 
(jfr. alterudsmykning). Loftet er beklædt med 
mørke egestave, væggene står med hvidmalet 
puds, og gulvbelægningen er af stiftmosaik i 
grønne nuancer. 

Nord for kirken opførtes 1989 et nyt sognehus 
med blandt andet kapel, kontorer og mødeloka-
ler. Som følge af denne udbygning flyttedes 
kompleksets hovedindgang til et vestvendt 
vindfang i tilbygningen, der således fungerer 
som forhal eller våbenhus for kirken. På de bæ-
rende betonbjælkers endeflader blev 1991 opsat 
en udsmykning, udført af Ida Ho lm Mortensen, 
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bestående af 15 ultramarinblå stålrelieffer.9 Mo-
tiverne er forskellige kristne symboler. 

En tømret †klokkestabel rejstes 1934 ved kirke-
salens østgavl.11 

Kirkens beholdning af inventar er stadig præget 
af de vanskelige økonomiske forhold ved op-
førelsen af kirken 1952-54, hvor der ikke var af-
sat midler til kunstnerisk udsmykning. Enkelte 
genstande, eksempelvis altersølvet og altersta-
gerne, stammer fra kirkesalen. I tidens løb er 
dog modtaget en række gaver, som gradvis har 
udvisket det oprindelige, meget enkle udtryk. 

Alterpartiet. Det murede alterbord dækkes af tre 
kalkstensfliser, 3,5x64,5x77,5 cm, i rødbrune 
og grå nuancer. Bordet er beklædt med paneler, 
udført i mosaik af Knud Lollesgaard 1954. På 
forsiden ses Kristus med kalken, flankeret af to 
engle, på siderne hhv. Kristusmonogram og 
Helligåndsdue. Som erstatning for en egentlig 
alterudsmykning indsattes glasbygningssten i syd-
muren.12 Bag alterbordet danner glasstenene et 
korsformet vindue, der langfredag dækkes af et 
maleri, som flyttes hertil fra menighedssalen. 
Maleriet, fra 1990, olie og acryl på lærred, 
161x129 cm, med motivet »Nedtagelsen fra kor-
set« er udført af Arne Haugen Sørensen og 
skænket af Ny Carlsbergfondet.13 

Altersølvet stammer hovedsagelig fra kirkesa-
lens opførelse. Både kalk og disk er stemplet 
med Københavnsmærke 1930 og guardein-
mærke for Christian Frederik Heise. Kalken (fig. 
7), 23,7 cm høj, er samlet af to stykker. Fodens 
dekorationer er drevne, mens bægerets er på-
loddede. Muligvis som den tilhørende disk ud-
ført af R. A. Christophersen, Odense. Disken, 
14,7 cm i tvm., har, foruden mesterstempel for 
ovennævnte, nationalitetsmærke og et ubestem-
meligt stempel med initialerne CG. 

Oblatæske (fig. 9), o. 1840(?),14 2 cm høj, hjer-
teformet, 13,8x10 cm, med indgraveret kruci-
fiks og indskrift. Såvel æskens form som de-
koration og inskription svarer - uden at de er 
helt identiske - til en oblatæske fra 1701 i Grå-
brødre klosterkirke (s. 1571). Under bunden fin-
des tre stempler: mestermærke for Niels Chri-
stopher Clausen (Bøje II, 4280), Odensemærke 

og lødighedsmærke for prøvesølv (13L4G) samt 
en graveret vægtangivelse »vog 14 lod 3½ qvt.« 
Æsken tilhørte oprindelig domkirken, hvor den 
registreredes 1844 (jfr. s. 552f.), 1932 deponeret i 
Hans Tausens kirkesal. 

Alterkander. 1) O. 1850, af porcelæn, fra Bing 
& Grøndahl. Sort, med forgyldte kanter og 
guldkors på korpus. Antagelig anskaffet til 
S. Knuds kirke 1857 (s. 556), udlånt til Hans 
Tausens kirkesal 1932 og endeligt afgivet hertil 
1961. 2) Af sølvplet, 20,6 cm høj med fletværk 
på hanken. Fire stempler: mestermærke ATLA, 
for A. T. Larsen, nationalitetsmærke samt fak-
kelmærke og »ALP«. 3) Af sølv, bestilt 1998 hos 
John Rimer, Måløv. 

Ske (fig. 8), af sølv, indskrift på laffets bagside 
»Hans Tausens Kirkesal«. Skaftet er stemplet 
med fem orientalske skrifttegn. 

Alterstager. 1930, 32,5 cm høje. Kopier af al-
terstager i Nr. Lyndelse og fremstillet af Carius 
Hansen.15 Ifølge indskrift skænket 1930 af folke-
tingsmand J. C. A. Carlsen-Skiødt og hustru 

Fig. 7. Alterkalk, muligvis udfør t af R. A. Chris to-
phersen, Odense, 1930. Henrik Wichmann fot. 1997. 
- Chalice, possibly made by R.A. Christophersen of 
Odense, 1930. 
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Fig. 8. Ske, (s. 1647). Henrik Wichmann fot. 1997. -
Spoon. 

Elise Cathrine. - Syvarmet stage, 52,5 cm høj 
med graveret indskrift »Hans Tavsens Kirkesal 
1932«. Oprindelig monteret til elektrisk lys, 
skænket af anonym. 7 Senere forandret til almin-
delig stage. Nu ude af brug. 

Messehagler. 1) Nyere, skjoldformet, af rødt 
fløjl med guldgaloner. 1961 afgivet fra S. Knuds 
kirke (jfr. s. 568). 2) O.1960. Grøn, med gaffel-
kors af guldgaloner. 3) 1969. Rød, med besæt-
ning af guldgaloner og på ryggen gaffelkors 
samt en broderet kalk. Købt hos Selskabet for 
Kirkelig Kunst. 4) O.1975. Grøn, vævet med 
lodrette striber, der på ryggen brydes af et vand-
ret bånd af indvævet guldtråd, således at der 
dannes et kors. 5) 1993. Violet, vævet af Hanne 
Skyum. Rygmotivet er en flyvende sneppe. 6) 
1994. Hvid, fremstillet af Anne Marie Egemose, 
bestående af et hvidt, grovmasket net med ind-

Fig. 9. Oblatæske, muligvis udfør t af Niels Chris to-
pher Clausen, Odense, o. 1840, som kopi af en oblat-
æske i Gråbrødre klosterkirke fra 1701 (s. 1571). Hen-
rik Wichmann fot. 1997. - Wafer box, possibly made by 
Niels Christopher Clausen of Odense, c. 1840, as a copy of 
a wafer box from Greyfriars monastery church. 

vævet korsmotiv og fiskestimer, underforet 
med gul silke. 

Døbefont, af granit, 90,5 cm høj og 70 cm i 
tvm. , bestående af en glat, sekskantet k u m m e 
hvilende på en keglestubformet fod. Udfør t og 
skænket 1954 af stenhugger Emanuel Madsen.16 

Dåbsfad, o. 1954, af tin, 53 cm i tvm. , med 
Jesumonogram i bunden. To stempler under 
bunden: KK og J. Holm. Fremstillet efter model 
i Selskabet for Kirkelig Kunst, tegnet af Kaare 
Klint og Mogens Koch. Skænket af søndagssko-
lebørnene 1954.16 

Dåbskande o. 1954, af tin, 23 cm høj. Med 
stempler som dåbsfadet; ligesom dette fremstil-
let efter model og skænket af samme. 

Enkel prædikestol af ubehandlet lys eg, place-
ret øst for alteret (jfr. fig. 6). 

Orgel, 1954, med 13 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Manual I: Rørfløjte 8', Principal 4', 
Quintatøn 4', Gedaktfløjte 2', Mixtur III. Ma-
nual II: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', 
Scharf II, Krumhorn 8'. Pedal: Subbas 16', Dul -
cian 16', Vox humana 4'. Facaden, der er tegnet 
af Ebbe Lehn Petersen, har piber af tinlegering 
og kobber. Orglet er opstillet på nordpulpi tu-
rets vestre del med spillebord i orgelhusets østre 
gavl. Den midlertidige kirke (nu menighedssal) 
havde harmonium. 7 

Stole. Efter flere års drøftelser besluttedes 
1995 at renovere stolene i løbet af tre år.17 

Figurer. 1990, af glaseret keramik, en lys og en 
mørk udgave af Peter Brandes »Der Hirte« 
(Hyrden), opstillet på hylder i kirkens vestre 
side. Gave fra Ny Carlsbergfondet. 

Lamper. 1974 ophængtes otte pendler af model 
»PH Kugle«.17 

Kandelabre. 1) 1954, af jern, 154 cm høje. Le-
veret af kunstsmed Knud Eibye,18 nu henlagt på 
pulpituret i menighedssalen. 2) 1992,17 af stål og 
messing, 145 cm høje med tre lyseholdere. Teg-
net af Ebbe Lehn Petersen, flankerer alteret. 

Klokker. 1) »Støbt af B. Løw og Søn, Køben-
havn, 1934«. 79 cm i tvm. 2) 1954, 102 cm i 
tvm. , leveret af De Smithske Støberier, med 
indskriften »Klokkens kald til bøn og sang, lyde 
skal i slægters gang«. 



HANS TAUSENS KIRKE 1649 

Fig. 10. Indre set m o d nord. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the north. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LAFyn. Odense S. Knuds menighedsrådsarkiv. Sager 
vedr. Hans Tausens kirkesal. 1928-43. - Kassebog 
vedr. Hans Tausens kirkesal. 1932-34. - Odense Køb-
stads Provstearkiv 1841-1970. Uordne t embedsarkiv 
1908-65, kuvert mærket Hans Tausens kirke. Heri 
bl.a. forslag til kirkebygninger udarbejdet af Knud 
Lehn Petersen 1941. — Tegningsarkiv (provster). Heri 
N. P. Jensens projekter 1925 samt tegninger og be-
skrivelse af Knud Lehn Petersens alternative forslag 
fra 1940. 

Stadsarkivet. Byggesager. 137/1930-31 (med tegninger 
af kirkesalen). - 434/1934-35 (med tegninger af klok-
kestabel). - 825/1951-52 (med tegninger af kirke). 

Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense. Hans Tausens 
kirke (96) 192. Heri bl.a. tegninger af Knud Lehn Pe-
tersen til de forskellige udgaver af den store kirke 
1928, 1940 og 1945 samt adskillige forslag til mindre 
kirker. Endvidere beskrivelser og tegninger til Bente 
og Erik Lehn Petersen tilbygning 1951-54. 

Ved embedet. Hans Tausens menighedsrådsarkiv. Syns-
protokol. 1944-(96). 

Litteratur. C. F. Viereck, Hans Tausens kirke Odense 
1954-1979. Beretning om kirkens tilblivelse, Odense 
1979. (Viereck). 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 
1 Den historiske indledning bygger hovedsagelig på 
Viereck. 
2 LAFyn. Tegningsark. 
3 LAFyn. Odense købst. provsteark. 1841-1970. 
4 Jfr. note 2 og 3. 
5 Viereck 8. 
6 Foruden de forskellige udgaver af det store projekt 
tegnede Knud Lehn Petersen en række forslag til 
mindre udvidelser af kirkesalen. En del af disse teg-
ninger er bevaret i forskellige arkiver (jfr. kildefor-
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tegneisen), men der var næppe enighed om at opføre 
en lille kirke, før opgaven blev overdraget Erik Lehn 
Petersen. 
7 LAFyn. S. Knuds menighedsrådsark. 1928-43. Sager 
vedr. Hans Tausens kirkesal. 
8 Viereck 12. 
9 Fyens Stiftstidende 5. marts 1991. 
10 Stadsark. Byggesager. 825/1951-52. 
11 Stadsark. Byggesager. 434/1934-35. 
12 Vinduerne er af klart glas; men da lyset var for 
skarpt, blev ydersiden 1959 blændmalet med hvid 

farve. Ved embedet. Menighedsrådsark. Synsprot. 
13 Ny Carlsbergfondets gave i 1991 omfat tede endvi-
dere to malerier, udfør t af Karen Hansen og ophængt i 
menighedssalen, samt to skulpturer af Peter Brandes. 
14 En datering til o. 1840 forudsætter, at mesterstem-
plet ikke er tilføjet ved en reparation af et ældre, op-
rindeligt ustemplet, arbejde. 
15 Viereck 4. 
16 Viereck 11. 
17 Ved embedet. Menighedsrådsark. Synsprot. 
18 Type nr. 325, Knud Eibyes arkiv, i N M . 

ODENSE • HANS TAUSEN'S CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The complex consists of a (†)church hall f rom 
1930, a church f rom 1954, and a parish commu-
nity centre added in 1989. 

Proposals were already submitted in the 1920s 
by N. P. Jensen for a church in the Romanesque 
and Gothic styles respectively, to be built on the 
plot Rugårdsvej 62 between the railway and the 
main road. However, the (†)church hall (fig. 3) 
built in 1930 was designed by Knud Lehn Pe-
tersen, and planned as the first stage of a larger 
project (fig. 2), in that a proper church was to 
have been built later. Dur ing the decades to fol-
low the architect prepared a number of prelimi-
nary plans and drawings for a church on the site, 
but it became clear in 1950 that funds would not 
be available for a project on this scale. There-

fore, the parish council asked the architect's son 
to submit a proposal for a lesser enlargement. 
Bente and Erik Lehn Petersen's design was sub-
mitted in April 1951 and the church was con-
secrated on 11. April 1954. In 1989 a parish com-
munity centre by Ebbe Lehn Petersen was add-
ed to the complex. 

Of the furnishings mention must be made of 
the mosaics on the altar table, executed in 1954 
by Knud Lollesgaard. The wafer box (fig. 9), 
probably made c. 1840 by Niels Christopher 
Clausen, Odense, as a copy of a box f rom 1701 
in Greyfriars monastery church. Chasubles sewn 
in 1993 and 1994 by Hanne Skyum and Anne 
Marie Egemose respectively. Ceramic figures 
"Der Hirte" by Peter Brandes, 1990. 



Fig. 1. Kirken set fra vest. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the west. 

BOLBRO KIRKE 

Bolbro var oprindelig en del af S. Knuds landsogn, 
men ved oprettelsen af Ansgars sogn 1902 blev o m -
rådet en del af dette. Efterhånden som landsbyen æn-
drede karakter til forstadsbebyggelse, opstod et øn-
ske om at få mulighed for at overvære lokale gudstje-
nester, som fra store bededag 1929 blev afholdt i Bol-
bro Skole.1 1947 oprettedes et kaldskapellani ved 
Ansgars kirke med særligt henblik på Bolbro, og 
1948 indrettedes en midlertidig kirke (indviet 10. ok-
tober) i et lokale, som boligselskabet »Ringen« stil-
lede til rådighed. Bolbro sogn oprettedes ved konge-
lig resolution af 1. febr. 1952. 

Efter menighedsrådets opfattelse var det for kost-
bart at afholde en arkitektkonkurrence - og sporene 
efter den i 1942 afholdte konkurrence om Munke-
bjerg kirke (jfr. s. 1657) var muligvis skræmmende -
hvorfor man bad arkitekterne Axel Jacobsen og Aksel 
Henriksen udarbejde forslag til en traditionel kirke.2 

Skitseforslagene blev afleveret 1. juli 1954, men i ste-
det for at vælge bad menighedsrådet arkitekterne ud-

arbejde et fælles projekt, som indsendtes til godken-
delse i Kirkeministeriet. Forslaget forkastedes som så 
mange andre på den tid (jfr. Munkebjerg kirke s. 
1658). Menighedsrådet arbejdede imidlertid videre 
med Axel Jacobsens oprindelige forslag. Et nyt pro-
jekt blev godkendt 1955, og i de følgende år indsam-
ledes penge til kirkens opførelse. Efter arkitekt Jacob-
sens død blev opgaven overdraget Erik og Ebbe Lehn 
Petersen, der samtidig arbejdede på Munkebjerg 
kirke (s. 1658). Deres projekt blev godkendt i foråret 
1959, udgravningen af grunden, Stadionvej 68, påbe-
gyndtes i december og grundstenen kunne lægges 
den 20. april 1960. Den 26. febr. 1961 blev kirken ind-
viet. 

Den (†)midlertidige kirke, Rantzausvej 2, indrettedes 
1948 med 125 siddepladser i en bygning, opført efter 
materialebevilling svarende til tre garager.3 Der hang 
et egetræskors over alteret, som i lighed med prædi-
kestolen var muret af gule sten. Alterskranke og dø-
befont var af lyst egetræ, og der var opstillet 100 lyse 
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bøgetræsstole.4 En del af inventaret var skænket af 
tømrermester Bøg-Jensen.4 Bygningen benyttes nu 
af Andelsboligforeningen Stadionvej 18-48 som 
møde- og selskabslokale. 

Projekterede kirker. 1) Axel Jacobsens tegninger ken-
des ikke; men således som projektet præsenteres i en 
pjece, der benyttedes ved en indsamling i sognet, 
minder det både om Erik Jensens og Jacob E. Bangs 
forslag til en kirke i Munkebjergkvarteret , der 1942 
opnåede tredjepræmie i arkitektkonkurrencen, og om 
den netop opfør te Hans Tausens kirke (s. 1641). 

2) Endvidere kendes et af Bente og Erik Lehn Pe-
tersen 1953 udarbejdet projekt til en kirke i Bolbro. 
Bygningen tænktes opfør t af gule teglsten, dækket af 
et stort sadeltag lagt med naturskifer, med vindues-
partier over alteret og store tagudhæng, som ved 
vestgavlen kunne give ly for en klokke.5 

K i r k e n l igger i e t tæ t b e b y g g e t b o l i g k v a r t e r ud 
til S t a d i o n v e j . S o m f ø l g e a f t e r r æ n e t s fa ld m o d 
øs t v i r k e r d e t o e t a g e s b o l i g b l o k k e ves t f o r k i r -
k e n l ige s å v o l d s o m m e s o m de d o b b e l t s å h ø j e 
b l o k k e v e d H a u g e s P lads i n o r d . Ø s t f o r k i r k e n 
h u s e r n o g l e l ave b y g n i n g e r e n r æ k k e b ø r n e i n s t i -
t u t i o n e r . 

L a n g s S t a d i o n v e j e r p l an t e t e n r æ k k e o p s t a m -
m e d e løn , o g arealet m e l l e m ve j o g k i r k e e r b r o -
lagt m e d g ran i t . O m r å d e t øs t f o r k i r k e n h e n -
l igger m e d s m å græsarea le r , s p r e d t e t r æ e r ( h o -
v e d s a g e l i g fo r ske l l i ge s o r t e r løn) o g pa r t i e r m e d 
k l i p p e t l i gus t e r - b å d e s o m h æ k k e o g u n d e r -
p l a n t n i n g . 6 

Fig. 2. Plan 1:300. Tegnet af MN 1998, på grundlag af tegning i Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Plan. 



BOLBRO KIRKE 

Fig. 3. Indre set m o d øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 

Komplekset er opført 1959-61 efter tegninger 
af Erik og Ebbe Lehn Petersen. Grundplanen 
udgøres af et kvadrat med afskårne hjørner (fig. 
2), hvorover er rejst to pyramideformede tag-
konstruktioner. Underbygningen er opført af 
røde mursten, mens pyramidetagene er beklædt 
med skifer. Over det østre hjørne rejser sig to 20 
m høje, kobberklædte spir, mellem hvilke klok-
ken hænger. Det markante sternbræt mellem 
mur og tag var oprindelig beklædt med eternit-
plader, der 1967 erstattedes af kobber.7 

Hovedindgangen i bygningens afskårne ve-
stre hjørne fører ind til et vinkelformet forrum, 
eller våbenhus, hvorfra der er adgang til k o m -
pleksets øvrige afdelinger og videre til kirke-
rummet . For at opnå en større rumvirkning er 
midtergangen lagt i det kvadratiske rums diago-

nal8 og alteret opstillet i det østre hjørne. Over 
de røde murstensvægge er rejst en pyramide, 
beklædt med celotex i tre grå nuancer. I syd-
østvæggen, ud for alteret, er et højt, smalt vin-
due, men rummet belyses hovedsagelig af et 
stort vinduesareal i pyramidens top.9 Kirkerum-
met kan sættes i forbindelse med menigheds-
salen sydvest for dette ved åbning af en folde-
dør. Gulvet er lagt af røde mursten. 

Et glasmaleri, udført i raderingsteknik af Jes 
Fomsgaard og Per Steen Hebsgaard, indsattes 
1995 i vinduet ved alteret. Udsmykningen var 
en gave fra Ny Carlsbergfondet.10 

Inventaret s tammer hovedsagelig fra kirkens 
opførelse 1960-61, idet kun alterstagerne, klok-
ken og en messehagel er medbragt fra kirkesa-
len. Af senere tilføjelser kan nævnes opstilling af 

Danmarks Kirker, Odense amt 105 
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Fig. 4. Alterparti og døbefont med udsmykning af 
Albert Elmstedt. Wermund Bendtsen fot. 1961. I 
Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Setting of the altar and 
font with decoration by Albert Elmstedt. 

orglet 1963 og udskiftning af stolene 1995, begge 
dele tegnet af Ebbe Lehn Petersen. 30. april 1995 
indviedes en række kunstværker af Jes Foms-
gaard, der udgør en samlet dekoration af kir-
kerummet og menighedssalen.11 

Alterpartiet i kirkerummets østre hjørne er 
støbt af beton. Bag det fritstående alterbord står 
en smallere, altertavlelignende væg, der skjuler 
en boks til altersølv m. m. I væggens forside er 
en korsformet fordybnig, og foran den står en 
ca. 112 cm høj Kristusfigur af træ, udført i sen-
romansk stil af Albert Elmstedt.12 Betonelemen-
terne står i den naturlige cementfarve, den kors-
formede fordybning er dog violet, Kristusfigu-
ren forgyldt. 

Altersølv (fig. 5), 1961, efter model tegnet af 
Kaare Klint og Mogens Koch til Selskabet for 
Kirkelig Kunst,13 udført i sterlingsølv af Rolf 
Frithiof Bratland, København, hvis mesterstem-
pler findes på de enkelte dele. Alterkalk, 18,3 cm 
høj. To diske, 17 cm i tvm. Oblatæske, 3,7 cm 
høj, 10,3 cm i tvm. Alterkande, 17,5 cm høj. De 
enkelte dele fik 1977 indgraveret »Bolbro 
Kirke« som tyverisikring.14 Ske, 1961, oprinde-
lig tegnet af Kaj Gottlob til Selskabet for Kirke-
lig Kunst. Laffet har korsformet gennembryd-
ning. 

Sygesæt, 1980, til brug ved gudstjenester på 
Egmonthjemmet og i de beskyttede boliger.15 

†Altersølv. Et sæt af sølvplet benyttedes indtil 
1961. 

Alterstager, 1948, 31,3 cm høje. Ifølge versal-
indskrift »Skænket af bibelkredsen i Bolbro 
10.10.1948«. 

Messehagler. 1) O.1900. Af rødt fløjl med 
brede guldgaloner. 2-5) Anskaffet efter 1961, da 
en anonym giver skænkede en messehagel teg-
net og udført af væverne Kirsten og Johan Beck-
er, Søllerød.16 Det er muligt, at alle fire hagler er 
fremstillet af disse vævere som et sæt i de liturgi-
ske farver, hvid, rød, grøn og violet. Den vio-
lette er ifølge et isyet mærke købt gennem 
Dansk Paramenthandel. 

Døbefont, støbt på stedet i beton, kasseformet, 
64x64x90 cm, med et forsænket evangelistsym-
bol på hver af de fire sider. Overfladerne er ube-
handlede på nær evangelistsymbolerne, som er 
forgyldte. Udført af Albert Elmstedt.17 

Dåbsfad, af tin, 51 cm i tvm. Under bunden 
graveret indskrift »Bolbro kirke 1961« og me-
sterstempel F. Bratland. 

Dåbskande, af tin, 23 cm høj. Ifølge inskrip-
tion skænket af Dagmar Carlsen-Skiødt 1961. 
Stemplet F. Bratland. 

Prædikestolen er støbt i beton. Nord for alteret. 
De oprindelige, løse 1'stole var opstillet i kvart-

cirkel om alteret. Efter lange overvejelser erstat-
tedes de 1995 af faste bænke.18 

Fig. 5. Altersølv. Fremstillet 1961 af R. F. Bratland 
efter tegninger af Kaare Klint og Mogens Koch. Hen-
rik Wichmann fot. 1997. - Altar plate, made in 1961 by 
R. F. Bratland after drawings by Kaare Klint and Mogens 
Koch. 
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Orgel, 1963, m e d 16 s t e m m e r , to m a n u a l e r og 
peda l , b y g g e t a f M a r c u s s e n & Søn , Å b e n r å . 
D i s p o s i t i o n : H o v e d v æ r k : R ø r f l ø j t e 8 ' , P r inc ipa l 
4 ' , G e d a k t f l ø j t e 4 ' , G e m s h o r n 2 ' , Sesqu ia l t e ra 
II, M i x t u r IV. Sve l l eværk : G e d a k t 8 ' , B l o k f l ø j t e 
4 ' , P r inc ipa l 2 ' , O k t a v 1', K r u m h o r n 8 ' ; t r e m u -
lan t . Peda l : S u b b a s 16', P r inc ipa l 8 ' , G e d a k t 8 ' , 
O k t a v 4 ' , F a g o t 16'. F a c a d e n e r t e g n e t a f k i r k e n s 
a rk i t ek te r . P å g u l v e t v e d sk ibe t s n o r d v e s t v æ g . 

Indt i l 1963 a n v e n d t e s et le jet *orgel m e d f i re 
s t e m m e r . 1 9 

To malerier, 109x89 ,5 c m , m e d B a b e l s t å r n m o -
t iver , u d f ø r t a f Jes F o m s g a a r d 1995, f l a n k e r e r 
i n d g a n g s d ø r e n . 

Relief, a f s o r t g r å k u n s t s t e n , 104x30 c m , m e d 
m o t i v e t J e s u v a n d r i n g p å søen , e r u d f ø r t a f R o -
b e r t L u n d J e n s e n . A n s k a f f e t 1966, e f t e r » i n o g e n 
t id« a t h a v e h æ n g t i v å b e n h u s e t s ves t s ide . 2 0 

Et †kirkeskib, en t r e m a s t e t f u l d r i g g e r , b l e v 
s k æ n k e t til d e n m i d l e r t i d i g e k i rkesa l o . 1953.2 1 

Klokke, 1949, 85 ,5 cm i t v m . På ha l sen ve r s a l -
i n s k r i p t i o n : » G j o r t a f J y s k J e r n s t ø b e r i i B r ø n -
ders lev« o g p å l e g e m e t : »Her l i g a f g r a v e n o p -
s t o d G u d s o r d / n a a d i g f r a H i m l e n G u d s a a n d 
n e d f o r / v e d I nu h v o r f o r de t k i m e r « og » D e n n e 
k l o k k e e r 1949 s k æ n k e t B o l b r o k i rkesa l a f V i n -
h a n d l e r k o n s u l T . H . A n d e r s e n o g h u s t r u , 
O d e n s e « . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet. Bolbro sogns menighedsrådsarkiv. Syns-
protokol. 1948-(96). 

Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense. Bolbro kirke 
(96) 66. Arkivet omfatter bl.a. et stort antal tegninger 
af kirke og inventar 1958ff. 

Litteratur. N. O. Jørgensen, Orgler og organister ved 

Bolbro kirke 1929-1963, Odense 1963 (Jørgensen). -
Ebbe Lehn Petersen, »Bolbro kirke og Munkebjerg 
kirke«, FyStbog 1986, 69-79. - Jens Rasmussen, En 
kirke bygges, i anledning af Bolbro kirkes 25 års jubilæum, 
Odense 1986 (Rasmussen). 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen 
(orgler). Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 

1 Jørgensen 7. 
2 En nærmere redegørelse for problemerne med reali-
seringen af projekterne findes hos Rasmussen, hvor 
der i øvrigt findes billeder af kirkesalen, og diverse 
projekttegninger er gengivet. 
3 Trap 5. udg. , 49. 
4 Kirkeblad for Ansgars kirke nov. 1948. 
5 Lehn Petersens ark. 
6 Menighedsrådet ønsker i nær fremtid at opføre kon-
firmandlokaler m . m . vest for kirkekomplekset, 
hvorfor der ikke er ofret særlig meget på områdets 
beplantning. 
7 Kirkebladet 6, 1967, 4. 
8 FyStbog 1986, 76. 
9 Iflg. brev af 30. april 1958 fra K. Gott lob (i Lehn 
Petersens ark.) havde arkitekterne oprindelig forestil-
let sig, at r u m m e t udelukkende skulle have ovenlys. 
Glaspartiet i pyramidens top er 1998 fornyet og delvis 
ændret. 

10 Ny Carlsbergfondet skænkede ligeledes tre oliema-
lerier af Jes Fomsgaard, Architettura anatomia I, II og 
III, som nu hænger i sognesalen. 
11 Bolbro Aktivitetsavis. 
12 To tegnede udkast, dateret september og december 
1960, hænger i præsteværelset. 
13 Iflg. Kirkebladet nr. 3. maj 1961 var netop da ind-
kommet det nødvendige beløb på 2.310 kr. til indkøb 
af altersølvet. 
14 Kirkebladet 5, 1977, 2. 
15 Kirkebladet 5, 1980, 2. 
16 Kirkebladet 1, 1961, 10. 
17 Et udateret udkast til dekorationerne er ophængt i 
præsteværelset. 
18 Anskaffelsen af stolene er lejlighedsvis omtalt i Kir-
kebladet 1994-95. 
19 Jørgensen 14. 
20 Kirkebladet 9, 1966, 3. 
21 Thalund, Kirkeskibe 48. 
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ODENSE • B O L B R O CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The complex was built in 1959-61 by Erik and 
Ebbe Lehn Petersen. From 1929 services were 
held in Bolbro school, and in 1948 a (†)provi-
sional church hall was established on premises in 
Rantzausvej. 

After the parish of Bolbro was formed in 
1952, both Axel Jacobsen and Bente and Erik 
Lehn Petersen prepared projects for the church 
buildings; however, it was not possible to bring 
these into effect. At the close of the 1950s the 
task passed to Erik and Ebbe Lehn Petersen, 
w h o were working on Munkebjerg church at 
the t ime (p. 1657), on 26. February 1961 the 
church was consecrated. 

The ground-plan is quadratic with cut-off 
corners, above which there rise two pyramidal 
roof structures. The main entrance is to the west 
and leads into a V-shaped vestibule and quad-

ratic church interior, the central aisle of which 
runs diagonally. By opening a folding door in 
the south-west wall it is possible to combine the 
parish hall with the church. A stained glass paint-
ing donated by Ny Carlsbergfondet and in-
stalled in 1995 in the window by the altar is by 
Jes Fomsgaard and Per Steen Hebsgaard. 

The furniture is mainly f rom the time the 
church was built. The altar, font and pulpit are 
cast in concrete. At the altar in the east corner of 
the interior a cross-shaped recess in the rear wall 
forms the background for a gilded Christ effigy 
of wood, executed in the Romanesque style by 
Albert Elmstedt. The font is ornamented with 
recessed symbols of the evangelists likewise by 
Albert Elmstedt. Two paintings with Tower of 
Babel motifs by Jes Fomsgaard in 1995 flank the 
main door. 



Fig. 1. Kirken set fra nord 1962. Ebbe Lehn Petersen fot. - The church seen from the north 1962. 

MUNKEBJERG KIRKE 

Sidst i 1930'erne voksede befolkningstallet i Thomas 
Kingo sogns østlige del så stærkt, at en sognedeling 
blev aktuel. I 1940 ansattes en hjælpepræst i Thomas 
Kingo sogn med den særlige opgave at betjene de nye 
boligområder øst for Hjallesevej, hvorefter missions-
huset Tabor, på hjørnet af Munkebjergvej og Revent-
lowsvej, blev taget i brug som prædikelokale.1 Det 

følgende år solgte Odense K o m m u n e en byggegrund 
ved den planlagte Munkebjerg Plads til menigheds-
rådet, ligesom Stiftsøvrigheden godkendte, at man 
begyndte at indsamle penge til kirkebyggeriet og ud-
skrev en arkitektkonkurrence. 

Der indkom i alt 137 forslag (se ndf.); men vinder-
projektet, der var udarbejdet af Hans Christian Han-
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sen og Viggo S.Jørgensen, var for utraditionelt til at 
opnå almindelig anerkendelse,2 og et flertal i byrådet 
nægtede at godkende facadetegningerne, da kirkens 
arkitektur efter deres opfattelse ikke føjede sig så har-
monisk til kvarterets øvrige bebyggelse, som det var 
ønskeligt.3 Det følgende år opnåede et nyt udkast by-
rådets godkendelse, men blev forkastet i Ministeriet, 
og hverken i de sidste krigsår eller i de følgende år var 
det muligt at påbegynde byggeriet som følge af mate-
rialemangel.4 

I forbindelse med arkitektkonkurrencen var vejfor-
holdene på stedet blevet stærkt kritiseret;5 men i de 
følgende år ændredes planerne for kvarterets gadenet, 
ligesom tilkøb af arealer gjorde det muligt at forbedre 
kirkens placering på grunden. 6 

Ved kongelig resolution af 29. maj 1953 udskiltes 
Munkebjerg sogn af Thomas Kingo, S. Knud og Vor 
Frue sogne med virkning fra l . j un i , 7 og man be-
gyndte atter at samle penge ind til en kirkebygning. 
Kirkeministeriet afslog dog fortsat at give byggetilla-
delse med henvisning til manglen på byggematerialer 
og hensynet til boligbyggeriet. Først i april 1957 gav 
kirkeministeren tilsagn om, at der ville blive givet en 
materialebevilling, hvis sognet kunne opføre kirken 
for egne midler. 

Menighedsrådet havde hidtil arbejdet ud fra de op-
rindelige ideer og fastholdt forbindelsen til arkitek-
terne Hans Christian Hansen og Viggo S. Jørgensen; 
men de nye økonomiske betingelser medførte , at det 
blev nødvendigt at opdele byggeriet i flere etaper. 
Det krav ønskede arkitekterne ikke at opfylde, og i 
efteråret 1957 ophørte samarbejdet. 

Opgaven blev herefter overdraget de lokale arki-
tekter Erik og Ebbe Lehn Petersen, der samtidig ar-
bejdede med Bolbro kirke (jfr. s. 1651). Et hastigt 
udarbejdet projekt blev voldsomt kritiseret, hvilket 
gjorde det vanskeligt for Kirkeministeriet at træffe en 
beslutning; men efter en kort polemik forelå bygge-
tilladelsen i foråret 1958.8 

Fig. 2. Ikke-benyttet konkurrenceforslag 1942 af Ivar 
Bentsen til Munkebjerg kirke. 1:600. Facade m o d syd 
med den karakteristiske bispehuelignende afslutning 
på tårnet. Tegning efter Arkitekten, 1942. - Alternative 
proposal 1942, by Ivar Bentsen. 

Grundstenen blev lagt den 27. april 1960, og 5. 
marts 1961 blev kirken indviet - en uge efter Bolbro 
kirke. 

Projekter. De mange projekter, der 1942 indsendtes 
til arkitektkonkurrencen, udviste mange opfattelser 
af, hvordan en moderne kirke kunne se ud. Som 
følge af kravene til placering af menighedssal og sa-
kristi faldt planløsningerne i to hovedgrupper: 1) en 
traditionel, hvor k i rkerummet var udformet som et 
rektangulært hovedskib og med sakristi og menig-
hedssal som sideskibe nær korpartiet; og 2) en mere 
utraditionel, hvor k i rkerummet var udformet som et 
seks- eller ottekantet rum, og hvor sakristi og menig-
hedssal havde forbindelse med k i rkerummet gennem 
åbninger i mangekantens sider.9 

Blandt de indsendte forslag, der hverken blev præ-
mieret eller indkøbt, var et interessant projekt af Ivar 
Bentsen (fig. 2). I videreførelse af ideer, han allerede 
tidligere havde benyttet i andre sammenhænge, ud-
nyttede Bentsen her det usædvanlige tårnmotiv fra 
den middelalderlige Bjernede kirke (DK Sorø 351ff.) 
- et motiv, der efter hans opfattelse ville virke godt i 
et villakvarter, ikke mindst da det oprindelige tårn jo 
var forsvundet fra dansk kirkebygningskunst ved 
Bjernede kirkes ombygning . 9 

I Hans Christian Hansens og Viggo S. Jørgensens vin-
derprojekt smeltede de to typer dog sammen til en hel-
hed (fig. 3). Det nærmest kvadratiske kompleks do-
mineres af en diagonal akse fra hovedindgangen i de 
lavere sekundærbygninger til alterpartiet i den tårn-
agtige kirkes østhjørne. Aksen understreges endvi-
dere af kirkebygningens markante sadeltag, der af-
skærer hjørnerne i syd og nord. 

K i r k e k o m p l e k s e t l i gge r ud til Ø s t e r b æ k s v e j (nr. 
89) o m g i v e t a f g r æ s p l æ n e r m e d s p r e d t e t r æ e r 
( h o v e d s a g e l i g æb le o g ask), m e l l e m p r æ s t e b o l i -
gen , p l e j ecen t r e t H a v e b æ k o g 4 . M a j Kol l eg ie t . 
K l i n k e b e l a g t e st ier f ø r e r f r e m til en lille l u k k e t 
g å r d m e l l e m k i r k e n i øs t o g e n lav b y g n i n g m e d 
kape l , r e d s k a b s s k u r og to i l e t t e r i ves t . 

O m r å d e t m e l l e m Ø s t e r b æ k s v e j , s t i e rne o g 
k i r k e k o m p l e k s e t u d f y l d e s a f e n l aby r in t , d a n n e t 
a f lave b ø g e h æ k k e og g a n g e lag t a f s t r a n d s t e n , 
t e g n e t a f l a n d s k a b s a r k i t e k t J . P . J u n g g r e e n 
H a v e . 1 0 

K o m p l e k s e t e r t e g n e t a f E r i k o g E b b e L e h n 
P e t e r s e n og b y g g e t i f le re o m g a n g e . Fø r s t e e t ape 
1960-61 o m f a t t e d e k i r k e r u m , k l o k k e s t a b e l o g 
p r æ s t e v æ r e l s e m . m . ; 1972 t i l fø j edes b l . a . m e n i g -
hedssa l , m ø d e l o k a l e o g k o n f i r m a n d s t u e r , o g 
1994 o p f ø r t e s e t n y t i n d g a n g s p a r t i . 
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Fig. 3. Vinderprojekt 1942 ved Hans Chr. Hansen og 
Viggo S.Jørgensen. 1:600. Øverst ses facade, hhv. 
m o d vest (Munkebjerg Plads) og m o d syd. Herunder 
tværsnit m o d øst (alteret) og længdesnit m o d nord. 
Nederst th. ses grundplanen. Øst opad. Kunstakade-
miets Bibliotek. - Winning project 1942. In the top is 
seen facades to the west and to the south, followed by a 
cross-section looking east, a longitudinal section to the north 
and a plan. East upwards. 
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Fig. 4. Plan 1:300. Tegnet og suppleret af MN 1998 på grundlag af tegninger i Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Plan. 

Kirkens plan danner en sekskant. Kun nordre 
og søndre hjørne er ført op i fuld højde, og da 
bygningen er dækket af et sadeltag, fremtræder 
disse hjørner som gavle. Det visuelle indtryk er 
beskrevet som en skibsstævn, og ud fra denne 

tolkning af kirkens arkitektoniske symbolsprog 
hører bygningen til en lille gruppe samtidige 
kirker.11 

De hvidmalede ydermure og skillerum er 
rejst af tegl over en støbt betonsokkel, mens de 
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Fig. 5. Kirken set fra øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the east. 

bærende konstruktioner er udført i ubehandlet 
jernbeton og taget beklædt med mørkegrå eter-
nitskifer. Kirkens hovedindgang findes i den 
vestlige forgård, hvorfra der via et opholdsareal 
er adgang til k i rkerummet. Fra opholdsarealet, 
der benyttes som cafe, er endvidere adgang til 
menighedssalen i syd og et fælles organist- og 
kirkemedhjælperkontor i nord. 

I forgården står en klokkestabel bestående af to 
betonpiller. Oprindelig hang klokkerne frit mel-
lem disse (jfr. fig. 11); af hensyn til naboerne 
flyttedes de 1975 til det da tilføjede klokkehus.12 

Kirkens indre. Som en næsten usynlig mar-
kering af det traditionelle skel mellem kor og 
skib er gulvet bag knæfaldet hævet et trin over 
de øvrige gulvflader. Når en foldedør i sydvest-
væggen åbnes, sættes rummet i forbindelse med 

menighedssalen, der så fungerer som sideskib. 
Altervæggen i øst består af et stort glasparti. 

Kirkerummet belyses endvidere af et stort vin-
due i nordvest og et smalt i sydøst. De hvid-
malede vægge står med åbne bomhuller, lofts-
pladerne er malet i flere grå nuancer, og gulvet 
er lagt af røde og violette teglfliser. 

Glasmaleri (jfr. fig. 6), indsat 1983 i vinduet 
bag alteret. Udsmykningen er udført af Knud 
Lollesgaard og indgår i et samspil med såvel 
trækorset bag alterbordet som prædikestol og 
døbefont.1 3 Motiverne er to sole og en stjerne 
omgivet af strålebundter, i hvis skæringspunk-
ter står et træ. Til højre det lyse Livets Træ og til 
venstre det mørke Kundskabens Træ. Under so-
len bag døbefonten er en Helligåndsdue, solen 
bag korset symboliserer Opstandelsen, og stjer-
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Fig. 6. Indre set m o d øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 

nen bag prædikestolen Ledestjernen. Farvehold-
ningen domineres af gule og blå nuancer. Af 
hensyn til lysvirkningen er kirkens sydøstvin-
due forsynet med brunttonet glas. 

Inventaret stammer hovedsagelig fra kirkens 
opførelse. 

Alterbordet, af Rønnegranit, 260x85,5 cm, er 
placeret op til vinduespartiet. Umiddelbart bag 
det står et ca. 230 cm højt kors af fyr, forarbejdet 
af en gammel bjælke fra Tommerup præste-
gård.13 

Altersølvet stammer hovedsagelig fra 1962, da 
det afløste et ældre sæt14 af sølvplet. Kalken er 
ustemplet, men er vel fremstillet af F. Bratland, 
hvis mesterstempel, ligesom lødighedsstemp-
lerne Sterling og 925 S, findes på de øvrige dele. 
Genstandene bærer alle versalindskriften »Mun-

kebjerg kirke 1962« og kalken samt den tilhø-
rende disk endvidere: »Skænket af kirkens første 
brudepar«. Kalk, 20,7 cm høj. Disk, 16,5 cm i 
tvm. Oblatæske, 6,5 cm høj og 11 cm i tvm., 
skålformet med fladt låg. Alterkande, 25 cm høj 
inklusive gæk. Ske med gennembrudt laf. Me-
sterstempel for C. C. Hermann, København, og 
lødighedsstempel 830 S. 

To ens sygesæt, 1956,15 af sølvplet. Alle dele 
ustemplede. Kalk, 14,5 cm høj. Disk, 18,5 cm i 
tvm. Oblatæske, 2,7 cm høj og 5,5 cm i tvm., 
cylindrisk på fodplade og med udragende låg. 
Vinbeholder til at anbringe i kalken. Alt i cylin-
drisk futteral. 

Alterstager, 16,5 cm høje, bestående af en cy-
linderformet skål på tre pladeben. Under bun-
den indskrift »Munkebjerg kirke 1961« og me-
stersignatur (?) »O. F.« 
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Fig. 7. Indre set m o d syd. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the south 

Messehagler. 1-3) Tegnet og vævet af Kirsten 
og John Becker hhv. 1966, en grøn,16 1970, en 
violet,17 og o. 1975, en hvid med grå og grønne 
striber.18 4) 1978, rød, med guldkors på ryg og 
Kris tusmonogram på forsiden. Købt i Dansk 
Paramenthandel, men vævet i Sverige. Skænket 
i anledning af sognets 25-års jubilæum.1 8 †Messe-
hagler. 1) Nyere, skjoldformet rød messehagel, 
arvet fra Thomas Kingo kirke. Kasseret 1978. 2) 
1961, gylden, fremstillet af Kirsten og John Bec-
ker, skænket af urmager A. M. Berg.19 

Alterskranke, af lakeret fyr, skænket af sned-
kermester Peter Jensen.19 

Døbefont, af Rønnegranit, 96,5 cm høj. Den 
næsten terningformede kumme, 89,5x89,5x80 
cm, står på en lav, kasseformet plint. Dåbsfad, af 
tin, 68,5 cm i tvm. Med versalindskriften 
»Munkebjerg kirke 1961« og mesterstempel F. 

Bratland. Udfør t efter tegning af Kaare Klint for 
Selskabet for Kirkelig Kunst, ligesom dåbskan-

Fig. 8. Altersølv. Fremstillet 1962, antagelig af 
F. Bratland. Henrik Wichmann fot. 1997. - Altar 
plate, made in 1962, presumably by F. Bratland. 
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Fig. 9. Dåbsfad af tin med tilhørende kande. Frem-
stillet 1961 af F. Bratland efter tegninger af Kaare 
Klint. Henrik Wichmann fot. 1997. - Baptismal dish of 
pewter with matching ewer. Made in 1961 by F. Bratland 
after drawings by Kaare Klint. 

den, af tin, 23,5 cm høj, med indskrift og stem-
pel som fadet. Begge dele skænket af børn og 
unge i sognet.19 

Prædikestolen er en enkel tømmerkonstrukt ion 
af fyr med glatte fyldinger. Tømmeret er lakeret 
og fyldingerne malet med skifersort. Skænket af 
snedkermester Peter Jensen.19 

Stolestaderne er enkle bænke af lakeret fyrre-
træ, forsynet med hynder, betrukket med grønt 
uldstof, og opstillet i flugt med nordvest- og 
sydvestvæggen. 

Et orgelpulpitur er indrettet over kirkesalens 
hovedindgang. 

Orgel, 1965, med 18 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', Principal 
4', Gedaktfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur IV, 
Dulcian 8'. Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', 
Principal 2', Nasat 1 1/3', Sesquialtera II, C y m -

bel II, Regal 8'; tremulant, svelle (trinbetjente 
låger). Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 
8', Oktav 4', Fagot 16'. Kopler: BV-HV, HV-P, 
HV 4'-P, BV-P. Facaden er tegnet af Ebbe og 
Erik Lehn Petersen. På vestpulpituret, med ho-
ved- og pedalværk placeret i pulpiturbrystnin-
gen. Indtil 1965 anvendtes et †harmonium. 

Tre klokker, 1961, støbt af Petit & Fritsen med 
tvm. på 67, 76 og 92 cm. På legemerne verselin-
jer fra N. F. S. Grundtvigs salme »Giv mig Gud 
en salmetunge« (Den Danske Salmebog nr. 4, 
vers 2). Første linje på den lille klokke, de to 
næste linjer på den mellemste og de tre sidste på 
den største. 

Fig. 10. Prædikestol og orgel set m o d vest. Th . ses 
lidt af korskranken. Henrik Wichmann fot. 1997. -
Pulpit and organ, seen from the east. 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet. Munkebjerg sogns menighedsrådsarkiv: 
Synsprotokol. 1954-(96). - Korrespondance vedr. 
kirkebyggeriet. 1942-59. 

Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense. Munkebjerg 
kirke (96) 4. Heri findes tegninger, korrespondance 
m . m . vedr. kirkens opførelse, inventaret samt senere 
udvidelser og tilføjelser. 

Kunstakademiets bibliotek. Tegninger og beskrivel-
ser af Hans Chr. Hansen og Viggo S.Jørgensen, bl.a. 
konkurrenceprojekt 1942 (18496 a-b) og projekt 1952 
(20202 a-j). Endvidere Aage Rafns konkurrencepro-
jekt 1942 (20296 a-c). 

Litteratur. Erik Møller, »Konkurrencen om en Kirke 
i Munkebjergkvarteret i Odense«, Arkitekten, uge-
hæfte, 1942, 193-98. - Ebbe Lehn Petersen, »Bolbro 
kirke og Munkebjerg kirke«, FyStbog 1986, 69-79. -
B. Thomsen, »Munkebjerg sogns økonomiske op-
bygning«, FyStbog 1972, 96-98. - M a x Andersen 
(red.), Munkebjerg Kirke 10 år, Odense 1971. - Jens 
Møller, »Munkebjerg Kirke i Odense. Noget om en 
ny bykirke«, FyStbog 1972, 85-95. - Jens Møller, 
Munkebjerg kirke i Odense, Odense 1986 (Møller). 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 
1 Tabor benyttedes 1940-47 som prædikelokale, 
1947-53 som kirkesal og 1953-61 som sognekirke. 
Kirkebladet marts 1961. 
2 Visionerne realiseredes dog 1944-45 ved opførelsen 
af Chr. , Erik og Aage Holsts Hyltebjerg kirke i Van-
løse. 
3 Brev af 18. nov. 1942 fra Odense Byråd til menig-

hedsrådet i Thomas Kingos sogn. Ved embedet, me-
nighedsrådsark. Korresp. vedr. kirkebyggeriet. 
4 Kirkebladet nov. 1955. 
5 Arkitekt Erik Møller beskrev således forholdene 
som »et enestaaende Vej sammensur ium ... det her vi-
ste Vejanlæg bar præg af en saa fuldstændig Mangel 
paa Forstaaelse af, at der existerer æstetiske og arki-
tektoniske Spørgsmaal i Byplanlægning, at det mage-
ligt kan danne et Skoleeksempel til Skræk og Advar-
sel.« Arkitekten, ugehæfte, 1942, 193. 
6 Jfr. redegørelsen i Odense Byraads Forhandlinger, re-
ferat af møde 29. okt. 1951. 
7 Navnet Helligånds sogn havde haft sine fortalere. 
FyStbog 1972, 90. 
8 Da den kgl. bygningsinspektør for Fyn, Knud Lehn 
Petersen, var far til kirkens arkitekter, havde Mini-
steriet i stedet bedt Thomas Havning vurdere pro-
jektet, som han ikke mente at kunne anbefale. Som 
svar herpå f r e m k o m K. Gott lob med en udtalelse, 
som ikke fik Havning til at ændre opfattelse, men 
udvirkede, at han trods alt godkendte projektet. Ko-
pier af brevvekslingen findes bl.a. i menighedsrådets 
og Ebbe Lehn Petersens arkiver. 
9 Arkitekten, ugehæfte, 1942, 193-98. Projektet af Ivar 
Bentsen er omtalt i Arkitekten 1942, 149-54. 
10 En tegning dateret 28. aug. 1960 findes i Lehn Pe-
tersens arkiv. 
11 Ulla Kjær & Poul Grinder-Hansen, Kirkerne i Dan-
mark II, Kbh. 1989, 156f. 
12 Kirkebladet maj 1975. 
13 Jfr. Møller. 
14 I kirken opbevares endnu: kalk, 17 cm høj; disk, 
18,5 cm i tvm. ; oblatæske, 4,5 cm høj, 9,5 cm i tvm. , 
cylinderformet med buet låg. Alt uden stempler eller 
inskriptioner. 
15 Ved embedet. Menighedsrådsark. Synsprot. 
16 Kirkebladet marts 1966. 
17 Kirkebladet januar 1970. Heri erklæredes det, at må-
let var nået, idet kirken nu havde en hagel af hver 
farve. 
18 Kirkebladet oktober 1980. 
19 Fyns Tidende 3. marts 1961. 
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ODENSE • M U N K E B J E R G CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The complex has been built in three stages: 
1960-61, the church, bell-frame, and vestry; 
1972, parish hall, assembly rooms, and class-
rooms for confirmands south of the church; 
1994, an entrance annex was added on the west 
side of the church. The entire project is the 
work of architects Erik and Ebbe Lehn Petersen. 

The idea of building a church originated in 
the 1930s, but could not be realised during the 
war years 1940-45. When, nevertheless, a com-
petition was arranged in 1942 one hundred and 
thirty-seven entries were submitted, the major-
ity of which reflected a desire to depart f rom 
traditional church architecture. The winning 
project was by Hans Christian Hansen and 
Viggo S.Jørgensen (figs. 7 and 8a-d). They pre-
pared several versions of the project until collab-
oration with the parish council was broken off 

in 1957. The undertaking passed into the hands 
of Erik and Ebbe Lehn Petersen, w h o were also 
working on Bolbro church (p. 1651). The 
ground-plan of the church is hexagonal. Only 
the north and south corners obtain max imum 
height, and since the building has a pitched roof, 
these corners serve as gables. By opening a fold-
ing door in the south-west wall it is possible to 
use the parish hall as a side aisle. Stained glass in 
the east w indow by Knud Lollesgaard was in-
stalled in 1983. The motifs are: Tree of Life, Tree 
of Knowledge, Lodestar (behind the pulpit), 
Dove of the Holy Ghost (behind the font) and a 
Sun (behind the altar crucifix), symbolising the 
Resurrection. 

The furniture dates chiefly f rom the time the 
church was built, and is mostly designed by the 
architects. 

Fig. 11. Kirken set fra sydvest. Børge Lund Jensen fot. 1961. I Møntergården. - The church seen from the south-west. 



Fig. 1. Kirken set fra øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the east. 

VOLLSMOSE KIRKE 

Sidst i 1960'erne udbyggedes boligkvarteret Volls-
mose hastigt, og da man forventede et befolkningstal 
på ca. 20.000, var det naturligt at oprette et nyt sogn 
og bygge en kirke. Område t hørte til Korsløkke 
sogn, hvorfor Odense Byråds byggeudvalg 1969 ret-
tede henvendelse til menighedsrådet for at få gang i 
arbejdet. 

Det følgende år erhvervedes en centralt beliggende 
grund, og man anmodede Fællestegnestuen ved kgl. 
bygningsinspektør Jørgen Stærmose, der både havde 
medvirket ved kvarterets planlægning og havde teg-
net andre af kvarterets bygninger (eksempelvis M u -
lernes Legatskole), om at f r e m k o m m e med et forslag 
til udformning af kirkebygningen. Det forelå i de-
cember 1970. 1972 erhvervedes grunden Vollsmose 
Allé 8, og 1974 påbegyndtes byggeriet. Kirken ind-
viedes 30. nov. 1975 og blev 1977 prisbelønnet af 
Odense Kommune . 

Kirken ligger diskret ud til Vollsmose Allé mel-
lem de op til 14 etager høje boligblokke i Ege-
parken og de udstrakte butiksarealer i det lave 
Center Øst . Parkeringsarealer, grønne områder 
og stisystemer glider over i hinanden uden klare 
grænser. M o d syd og vest omgives kirkebyg-
ningen af bede med klippede dværgmispel, der 
får lov at vokse lidt op ad murene. Spredt i be-
dene står højere mispelsorter, gedeblad, t jørn og 
grupper af stynede løn. Arealerne foran kirkens 
indgange er belagt med små, rektangulære be-
tonfliser. Ved indgangen står et forgyldt kors 
som vartegn for kirken. 

Bygningskomplekset (fig. 2), der er tegnet af 
arkitekt Jørgen Stærmose, består af en kvartcir-
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Fig. 2. Plan 1:300. Tegnet af MN 1998 på grundlag af tegning i Stærmose & Isagers Arkitektfirma. - Plan. 
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kulær kirkesal, hvortil er føjet et ' tårnparti ' i øst, 
konfirmandstuer i nord og en servicefløj med 
kontorer og lignende i vest. Alle mure er opført 
af beton, der står med en rå, sandblæst overflade 
- både ude og inde. De flade tage er belagt med 
tjærepap. 

Kirkesalens beliggenhed antydes ved det cen-
trale, øst-vestgående bygningsafsnits betydelige 
højde, men arkitekten har givet afkald på en 
række af de sædvanlige kirkekarakteristika. 
Klokkerne er eksempelvis anbragt i en udbyg-
ning øst for kirkesalen, der funktionelt fungerer 
som et tårn med store glamhuller i øst, men som 
samtidig fremstår som en del af centralbygnin-
gen (jfr. fig. 1). 

Hovedindgangen befinder sig i en lav forbin-
delsesbygning mellem kirkesalen i øst og servi-
cefløjen i vest, der fungerer som kombineret vå-
benhus og reception. 

Kirkens indre. Fra indgangspartiet under or-
gelpulpituret fører en gang frem til alteret, 
hvorved der opstår en øst-vest akse langs nord-
væggen i det høje asymmetriske rum. Alterets 
centrale betydning fremhæves af lys, der dels 

ledes ned gennem en lysskakt fra taget og dels 
falder ind gennem et stort sydvendt vindue ved 
kirkens sydøstre hjørne. Gangen fra indgang til 
alter modtager ligeledes lys fra et langstrakt 
glasparti i tagfladen, mens kirken i øvrigt op-
lyses af fire høje, delvis skjulte vinduer, gennem 
hvilke beplantningen omkring kirken skimtes. I 
nordvæggen er indsat tre foldedøre, således at 
de bagvedliggende konfirmandstuer kan sættes i 
forbindelse med kirken. Alle gulvflader er lagt 
af kvadratiske, røde teglfliser med brede fuger. 

Inventaret s tammer hovedsagelig fra kirkens 
opførelse. Alterbord og døbefont er støbt af be-
ton og står med samme rå overflade som væg-
gene. Det øvrige inventar er af blåmalet træ. 

Alterbordet, af beton, 259x90 cm, er opstillet 
så langt fra bagvæggen, at præsten kan stå både 
foran og bag ved bordet.1 Som følge heraf findes 
ingen egentlig alterudsmykning, men et relief på 
østvæggen er tænkt som erstatning herfor. Den 
ca. 2x10 m store udsmykning - en Golgata-ab-
straktion - er udført af Svend Saabye i brædder 
med ru overflade og kraftige savskær, malet 
med akryl i blå, grå og rødbrune nuancer.2 

Fig. 3. Indre set m o d øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 
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Altersølvet er anskaffet 1975. Alt er fremstillet 
af Carl M. Cohr, Fredericia og forsynet med fir-
maets stempel samt lødighedsstempel 830. Kalk, 
20 cm høj, med indskriften »Vollsmose kirke 
30. november 1975 - skænket af Fredens sogn, 
Odense«. Disk, 14,5 cm i tvm. , med hulet fane 
og tilsvarende indskrift »Vollsmose kirke -
30. november 1975«. Oblatæske, 4,5 cm høj og 
10,5 cm i tvm. Skålformet med svagt buet låg, 
forsynet med ører. Indskrift som disk. Alterka-
raffel (fig. 4), 22,8 cm høj, med indskriften 
»Vollsmose kirke 30. november 1975 - Skænket 
af Dagmar Carlsen-Skjødt«. Ske, riflet, laf med 
dråbeformede gennembrydninger. 

Sygesæt (fig. 5), fremstillet og stemplet som 
altersølvet. Hvor altersølvet er prydet med på-
satte kors, har sygesættets dele dog Kristusmo-
nogrammer . Kalk, 7,7 cm høj. Disk, 6,8 cm i 
tvm. Oblatæske, i vinflaskeform, 3 cm høj og 5 
cm i tvm. samt vinflaske af glas med sølvprop. 
Alt i kasseformet æske med læderhåndtag. 

Alterstager findes ikke, da lysene stilles direkte 
på bordet. 

Fig. 4. Alterkaraffel, fremstillet 1975 af Carl 
M. Cohr. Henrik Wichmann fot. 1997. - Wine jug, 
made in 1915 by Carl M. Cohr. 

Messehagler. 1-4) Syet af blomstret silke i de 
liturgiske farver, med tilhørende stolaer, f rem-
stillet af St. Martin Vestment, Lutton Spalding, 
Lincolnshire i England. 5) Af vævet, grønt stof 
med broderede kors. 

Døbefont (fig. 6), af beton, 95,5 cm høj, kasse-
formet, 89,5x89,5 cm. I toppen findes en skål-
formet, poleret fordybning, der kan fyldes med 
vand fra et indløb i bunden. Når k u mmen er 
fuld, løber vandet ad tre kanaler (symbolise-
rende Faderen, Sønnen og Helligånden) frem til 
en poleret indskæring i fontens forside, hvor det 
risler ned til et afløb i gulvet.3 

Prædikestolen blev 1994 sat på en sokkel og 
flyttet lidt f rem. 4 

Stole. Blåmalede træstole med fletsæder, op-
stillet i vif teformede grupper omkring alteret. 

Belysningen af udækkede elektriske pærer i 
enkle armaturer, ophængt i forskellige højder, 
giver associationer til en stjernehimmel. 

Orgel, 1975 (1. etape) og 1981 (2. etape), med 
21 stemmer, to manualer og pedal, bygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Hoved-
værk (1975): Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', 
Spidsfløjte 4', Oktav 2', Sesquialtera II, Mixtur 
IV-V, Trompet 8'. Svelleværk (1981): Rørfløjte 
8', Viola di gamba 8', Principal 4', Kobbelfløjte 
4', Spidsquint 2 2/3', Gemshorn 2', Scharf 
III-IV, O b o 8'; tremulant. Pedal (1975): Subbas 

Fig. 5. Sygesæt, fremstillet 1975 af Carl M. Cohr. 
Henrik Wichmann fot. 1997. - Communion set for the 
Sick, made in 1975 by Carl M. Cohr. 
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16', O k t a v 8 ' , G e d a k t 8 ' , O k t a v 4 ' , F a g o t 16'. 
K o p l e r : S V - H V , H V - P , SV-P, S V 4 ' - P . Facaden 
e r t e g n e t a f k i r k e n s a rk i t ek t i s a m a r b e j d e m e d 
o r g e l b y g g e r i e t . 5 På v e s t p u l p i t u r e t , i de t t e s n o r -
d r e ende . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet. Vollsmose sogns menighedsrådsarkiv. 
Synsprotokol. 1975-(97). 

Stærmose & Isagers Arkitektfirma. Div. beskrivelser 
og tegninger. 

N M . Indberetninger. Jens Johansen 1978-79 (alterud-
smykning). 

Litteratur. Poul Børch, »Orgler i Fyens stift«, FySt-
bog 1977, 81ff. - Frede Madsen, »At bygge kirke ...«, 
FyStbog 1976, 89-95. - Torben Hangaard, Vollsmose 
kirke, u.st. og å. 

De to klokker e r s t ø b t 1975 af Pe t i t og Fr i t sen , 
H o l l a n d , h v i l k e t f r e m g å r a f e t t e k s t b å n d på ha l -
sen. 1 ) 70 cm i t v m . m e d i n s k r i p t i o n på l e g e m e t : 
» D ø d e n slår, O r d e t s tå r« . 2 ) 85 cm i t v m . m e d 
i n s k r i p t i o n på l e g e m e t : »Livets R ø s t , os til T røs t« . 

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgel). 
Redaktionen afsluttet 1999. 

N O T E R 
1 FyStbog 1976, 93. 
2 1978 udsat for hærværk og istandsat af konservator 
Jens Johansen. 
3 Ved barnedåb fungerer fonten som vandkunst, idet 
der åbnes for vandet inden gudstjensten begynder, og 
først lukkes, når den er forbi. 
4 Ved embedet. Menighedsrådsark. Synsprot. 
5 Iflg. medd. fra orgelbyggeriet. 

Fig. 6. Døbefont af beton, med vand i dåbskummen. 
Henrik Wichmann fot. 1997. - Font of concrete with 
water in the font basin. 
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ODENSE • VOLLSMOSE CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

The complex is designed by H. M. Inspector of 
Buildings Jørgen Stærmose, and built 1974-75 
(consecrated 30. November 1975). The ground-
plan of the church is a quadrant, with principal 
axis along the nor th wall. By opening folding 
doors in the north wall the adjacent assembly 
rooms are connected with the church. The bells 
are hung in a towerlike belfry to the east. The 
church is built of concrete, with raw sandblasted 

surfaces both inside and out. The same material 
is also used for the altar and for the unusual font 
which functions as a kind of fountain, in that 
water is fed into the bot tom and overflows 
down the front. The altar is installed so that the 
priest can officiate either behind or in front of it. 
A Calvary abstraction on the wall behind, exe-
cuted in painted wood by Svend Saabye, takes 
the place of an altarpiece. 



Fig. 1. Kort over Odense, tegnet af MN 2000 på grundlag af Odense Kommunes gadenavnekort 1985 samt af 
tegninger, udarbejdet af Kirkegårdsforvaltningen, Odense. De af Danmarks Kirker beskrevne kirkegårde er 
markeret med tallene 1-4. 1. Assistenskirkegården. 2. Korsløkke kirkegård. 3. Fredens kirkegård. 4. Risings-
kirkegård. - Map of Odense drawn in 2000, based upon Odense Municipal Council's street map of 1985, as well as on 
maps, elaborated by the cemetery administration, Odense. The churchyards described in "Danmarks Kirker" are numbered 
from 1-4. 1. Assistens cemetery. 2. Korsløkke cemetery. 3. Cemetery of Peace. 4. Risings cemetery. 

KIRKEGÅRDE I ODENSE 

Indtil begyndelsen af 1800'erne fandt der begravelser 
sted ved alle byens sogne- og institutionskirker, såle-
des på kirkegårdene ved S. Knud (s. 924), Vor Frue 
(s. 1179), S. Hans (s. 1503), Sygestuekirken (senere 
Gråbrødre klosterkirke, s. 1565) og †Gråbrødre klo-
sterkirke (se denne). Hertil k o m kirkegårdene ved 
†Sortebrødre klosterkirke og †S. Jørgensgården, der 
dog kun synes at have fungeret som gravplads for 
hele byen indtil o. 1600 (se †Sortebrødre klosterkirke og 
†S. Jørgensgårdens kirke). Allerede 1793 skønnede man 
imidlertid, at forholdene ved de indenbys kirkegårde 
var uacceptable, både af hygiejniske og pladsmæssige 
årsager, og der blev derfor taget det første skridt til at 

indrette en fælles kirkegård i byens udkant, svarende 
til den københavnske Assistens kirkegård (indviet 
1760). Den nye kirkegård, betegnet Assistenskirkegår-
den (s. 1674-1722), indviedes 1811. O.1900 drøftedes 
muligheden af at indrette en særlig kirkegård for Vor 
Frue landsogn. Det te var baggrunden for oprettelsen 
af Korsløkke kirkegård (s. 1723-24), indviet 1908 og 
knyttet til Vor Frelsers kirke (s. 1613). 1920 anlagde 
man endnu en kirkegård, Fredens kirkegård (s. 1725-
26), ved den nye kirke i S. Hans sogn, Fredens kirke 
(s. 1621). Som en aflastning af denne sidste begravel-
sesplads oprettedes 1952-53 en kirkegård i byens syd-
østlige del, Risingskirkegård (s. 1727-28). 

Danmarks Kirker, Odense amt 106 
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Fig. 1. Parti af Assistenskirkegårdens ældste afsnit med rester af det oprindelige landskabelige anlæg omkr ing 
familiegravstederne (s. 1675). Henrik Wichmann fot. 1999. - Part of the oldest section of Assistens cemetery with traces 
of the original landscaped settings round family graves. 

ASSISTENSKIRKEGÅRDEN 

De akutte fugtproblemer på kirkegården ved 
S. Hans kirke (s. 1242) var den umiddelbare an-
ledning til udarbejdelsen af et forslag om etab-
lering af en fælles kirkegård for alle sogne i 
Odense. Forslaget debatteredes 1793 i Danske 
Kancelli.1 Som egnet lokalitet anbefaledes et 
område på Odense Hede, et ubebygget areal af 
byens mark uden for den daværende Vesterport 
mellem udfaldsvejene mod Middelfart, Assens 
og Fåborg. Her fandtes også byens henrettelses-

sted og rakkerkulerne, og netop denne omstæn-
dighed kan have medvirket til, at kirkegårdens 
oprettelse trak i langdrag til trods for nedsættel-
sen af en sagkyndig kommission.2 

I forbindelse med den kongelige forordning af 
22. febr. 1805, der forbød begravelser i kirkerne 
og pålagde myndighederne 'inden to år' at etab-
lere en egnet kirkegård uden for byen,3 anbe-
falede Stiftsøvrigheden samme år, at begravelser 
fra Gråbrødre Hospital for fremtiden skulle 



ASSISTENSKIRKEGÅRDEN 1675 

fmde sted på 'den uden for byen anviste kirke-
gård', som straks skulle indhegnes.4 I lyset af det 
øgede behov for gravpladser, både til Hospita-
lets beboere og - efter Danmarks indtræden i 
krigen 1807 - til Garnisonens medlemmer, be-
tegnedes denne løsning dog 1808 som utilstræk-
kelig.5 

1809-11 anlagdes kirkegården omsider efter 
tegninger (ikke bevarede), udarbejdet først-
nævnte år af kgl. haveinspektør Hans Müller 
(jfr. s. 1686), der samtidig var ansvarlig for til-
vejebringelsen af områdets vækster.6 Kirkegår-
den indviedes 11. maj 1811, og få dage efter fandt 
de første begravelser sted, heriblandt af biskop 
Peder Hansen (s. 1690), for hvem anlæggets 
etablering havde været en hjertesag.7 Det ind-
hegnede område, der havde form omtrent som 
et rektangel, var opdelt i ni kvarterer, hegnet af 
pyramideklippede lindetræer og indrettet til 
hver af de tre sognekirker samt til Gråbrødre 
hospitalsmenighed, Garnisonens mandskab og 
til tugthusfanger (fig. 2-5).8 De enkelte bysogne 
administrerede hver især deres respektive afsnit 
(her og i det følgende angivet med de nuvæ-
rende litranumre): S. Knuds sogn litra C og H; 
Vor Frue sogn litra D-E; S. Hans sogn samt 
Garnisonen litra F-G; Gråbrødre Hospital (nu-
værende Gråbrødre Klosterkirke) litra M (jfr. 
fig. 61).9 

Omkr ing det regulært anlagte areal var et 
bælte med mere uregelmæssig beplantning langs 
en slynget dobbeltgang, beregnet til større fami-
liegravsteder (fig. 1, 3-5). Denne del, der er præ-
get af samtidens romantiske havestil, kan være 
inspireret af planer, fremlagt 1805 af Jens Bang i 
forbindelse med udvidelsen af Assistens kirke-
gård i København.1 0 Som fastlagt i et reglement 
1818 var taksten for erhvervelsen af disse grav-
steder det dobbelte af prisen for de fornemste af 
de ordinære grave (hhv. 12 og 6 rdl.). 

Byens øgede vækst nødvendiggjorde 1826 
udvidelser mod øst ved 'kunstgartner ' J. Peter-
sen (fig. 3),11 efterfulgt 1836-37 af yderligere ud-
videlser mod syd efter planer af samme (fig. 4). 
Herefter havde S. Knuds sogn 2.400 gravplad-
ser, Vor Frue sogn 1.396, S. Hans sogn 1.340, 
Gråbrødre Hospital 562, Garnisonen 180 og 

Odense Tugthus 77 pladser. Dertil kom 850 re-
servepladser (litra O og Q) samt 140 gravsteder 
til selvmordere (litra P). 

Efter Treårskrigen 1848-51 blev litra O ind-
rettet som krigergrav (s. 1712), mens antallet af 
familiegravsteder i områdets periferi reducere-
des til 140. I det uregelmæssige anlægs nordøst-
og sydvesthjørne lå to små søer, der måske al-
lerede fandtes på stedet eller blev anlagt under 
indflydelse fra datidens havekunst, hvor etab-
leringen af et udsigtspunkt med en foranlig-
gende grav var et hyppigt anvendt motiv. 

1860 foretog man atter en udvidelse mod syd-
øst med arealer, udskilt fra militærets eksercer-

Fig. 2. Plan af kirkegårdens ældste afsnit, tilhørende 
Vor Frue sogn (litra D-E) (s. 1675). Tegning af Hans 
Müller, 1813. Landsarkivet for Fyn. - Plan of the oldest 
section of the cemetery which belonged to Vor Frue parish 
(letters D-E). 1813. 

106* 
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Fig. 3. Plan af kirkegårdens udvidelse, 1826 (s. 1675). 
Tegning af J. Petersen, 1828. Landsarkivet for Fyn. -
Plan of the cemetery extension, 1826. 

pladser (litra U og AD). På dette område ind-
rettedes efter 1864 endnu en krigergrav (litra 
AA, s. 1713). Ved en udvidelse 1886 (litra AE-
AK) fik den katolske menighed en særlig afde-
ling (litra AK, udvidet 1910 og 1916), hvor et 
krucifiks blev opstillet 1893. Fra 1887 overgik 
administrationen af kirkegården, der hidtil 
havde hørt under de enkelte bysogne, til Odense 
Kommune. 1 2 

Inden for de følgende 60 år fandt stadig flere 
udvidelser sted: 1894 (litra AN-AÆ), 1926 (litra 
BB-BG, UP), 1929 (litra AØ), 1931 (litra B H -
BN), 1934 (litra U C - U H ) , 1936-37 (litra 
BO-BY, NA-NI , UX), 1944 (litra U L - U R ) og 
1947 (litra B Q - B Ø samt Ca-i). Ved udvidelsen 
1926 inddroges områder vest for Heden (tidli-
gere Kapelvej), mens der ved udvidelsen 
1936-37 under kirkegårdsleder Olaf Raahauge-
Askegaard indrettedes et område af trekvartcir-
kelplan med en brønd i centrum og anlæg af 
gravsteder uden indrammende hække. 

Efter Anden Verdenskrig anlagdes grave for 
tyske soldater og flygtninge i litra BP, mens kri-
gergrave for frihedskæmpere og allierede solda-
ter placeredes i litra BF, ved litra BD samt på en 
række andre lokaliteter på kirkegården (fig. 6, 
61, s. 1713-15). Af særlige områder skal endvi-
dere fremhæves urnekirkegårdene i litra Ca-i og 
BØ ('skovkirkegården') samt urnegravene på 
hjørnet af Falen og Heden; endvidere lapidariet 
eller 'mindelunden' med opstilling af bevarings-
værdige, hjemfaldne gravminder (mellem litra 
O og UR) (fig. 64). For de hjemfaldne gravsten 
havde Olaf Raahauge-Askegaard allerede tidli-
gere (1932) projekteret en lille mindelund af cir-
kulær, labyrintagtig form, som imidlertid ikke 
realiseredes.13 

Fig. 4. Plan af kirkegårdens udvidelse, 1836-37 med 
angivelse af de enkelte sognes og institutioners o m -
råder samt antallet af gravsteder (s. 1675). Tegning af 
J. Petersen, 1837. Landsarkivet for Fyn. - Plan of the 
cemetery extension, 1836-37, showing the sections belong-
ing to individual parishes and institutions as well as the 
number of graves. 
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Fig. 5. Oversigtsplan, 1822, med angivelse af nummererede familiegravsteder (A1, B1, C1, 1-86, s. 1675). Kun 
en mindre del heraf havde antagelig på dette t idspunkt ki rkegårdsmonumenter (A1: ki rkegårdsmonument nr. 3 
(familien Drieberg); 7: k i rkegårdsmonument nr. 5 (Agnes von Clauson Kaas); 8: k i rkegårdsmonument nr. 1 
(Carl von Krogh); 9: k i rkegårdsmonument nr. 2 (Ulricka Eleonore Andresen); 77: k i rkegårdsmonument nr. 6 
(Peder Engelbreth Kellinghuusen); 86: k i rkegårdsmonument nr. 4 (Hans Müller)). Farvelagt tegning af Johan 
Hanck, dateret 12. maj 1822 og kopieret efter forlæg af hr. (Ot to D.?) Lütken. Landsarkivet for Fyn. - General 
plan, 1822, showing numbered family graves (A1, B1, C1, 1-86). Presumably only a few of these were at that time marked 
by a monument (A1: monument no. 3, the Drieberg family; 7: monument no. 5, Agnes von Clauson Kaas; 8: monument 
no. 1, Carl von Krogh; 9: monument no. 2, Ulricka Eleonore Andresen; 77; monument no. 6, Peder Engelbreth 
Kellinghuusen; 86: monument no. 4, Hans Müller).Coloured drawing by fohan Hanck, dated 12. May 1822. 
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H E G N S M U R E O G I N D G A N G E 

Kirkegårdens nuværende indhegning udgøres 
mod Vandværksvej og Ansgar Anlæg af en gra-
ni tkvadermur med beplantning af bøg, t jørn og 
vedbend. Herudover hegnes anlægget af høje 
bøgehække eller af trådhegn. Oprindelig var 
kirkegården indhegnet af en jordvold, der al-
lerede 1820 omtaltes som så forfalden, at man 
anbefalede en tilplantning med uigennemtræn-
gelig buskvækst for at holde kreaturer ude.14 

Hovedindgangen til den ældre del er i dag pla-
ceret ud til Heden over for kapellet og markeres 
med dobbelte gitterporte med sidelåger, op-
hængt på murede piller og udført samtidig med 
kapellets opførelse 1939-40 (s. 1680). Hertil 
kommer fem andre indgange. Ved den ældre ho-

vedindgang fra Kirkegårds Allé er en port af 
granit med dobbeltlåge og to sidelåger, opført 
1927 efter tegning af Hjalmar Kjær. Portpillerne 
krones af en korssmykket kugledekoration af 
jern. Langs adgangsvejen hertil ad Kirkegårds 
Allé er en beplantning af hestekastanier, sva-
rende til - omend ikke identisk med - den ældste 
beplantning fra o. 1818.15 Tæt ved hjørnet af 
Vandværksvej og Falen er en lille rødmalet træ-
låge, og ud mod Falen, skråt over for nuvæ-
rende Fælledvej, ses en støbejernslåge med lil-
jemotiver, der er ophængt på sandstenspiller; fra 
hjørnet af Falen og Heden er der adgang til kir-
kegårdens nyeste fællesgrav gennem en tråd-
låge. Den oprindelige †hovedindgang omtaltes 
endnu 1820 som en 'slet' låge, der ventede på at 
blive afløst af en port eller anden entré »af æd-

Fig. 6. Oversigtskort over Assistenskirkegården med angivelse af udvidelser i t idsrummet 1811-1947. Tegning af 
MN 1999 efter Olaf Raahauge-Askegaard, Odense Assistenskirkegård (1961). - Map of Assistens cemetery showing its 
extensions over the period 1811-1947. 
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Fig. 7. Parti af allé, indrammet af stynede lindetræer. Til højre i billedet ses et dobbel tmonument for brandmajor 
Rasmus Petersen og familie, j f r . k i rkegårdsmonument nr. 58, s. 1702. Henrik Wichmann fot. 1999. - Part of 
avenue, lined by pollarded lime trees. To the right is seen the double monument for Rasmus Petersen, chief officer of the fire 
brigade, with his family cf. churchyard monument no. 58, p. 1702. 

lere Stiil«.16 1822 erstattedes indgangen med en 
ny 'stakitlåge'.17 

B E P L A N T N I N G 

Kirkegårdens hovedakse, der er markeret med 
stammehækklippede lindetræer, begynder ved 
det 1939-40 opførte kapel på Assistenskirkegår-
dens nyere del på den vestre side af Heden, fort-
sætter mod nordøst og afsluttes midt på Vand-
værksvej lidt nord for den gamle hovedindgang. 
Af de store lindetræer, der ses i krydsene mellem 
kvartererne på den ældste del af kirkegården, 
stammer de største muligvis fra Müllers be-
plantning, hvor de enkelte kvarterer indhegne-

des af pyramideklippede træer. Hovedparten af 
de nuværende lindetræer langs kvartererne sy-
nes dog at være genplantninger. Fra randbe-
voksningen omkring anlæggets ældste del stam-
mer antagelig endnu en række træer (elm, 
ahorn, hestekastanie, hæg, syren og benved). 
Beplantningen omfattede oprindelig yderligere 
et antal frugtbærende buske og træer.18 I for-
bindelse med kirkegårdsudvidelsen 1837 ind-
købtes, foruden lindetræer, også popler, kasta-
nier, ahorn, akacier, guldregn, hæg, graner og 
æbleroser, sidstnævnte dog særligt beregnet til 
hegn.19 I 1890'erne påbegyndtes en beplantning 
med birketræer.20 De nyere afdelinger har en 
forskelligartet bevoksning af græs, krybende og 
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Fig. 8. Kapellet, set fra Heden (s. 1680). Henrik Wichmann fot. 1999. — Chapel seen from Heden. 

blomst rende vækster (bl.a. vedbend i lapidariet 
og lavendler på urnekirkegården) samt træer af 
forskellige sorter. 

B Y G N I N G E R P Å K I R K E G Å R D E N 

Kapellet (fig. 8-10), der er placeret ved vestsiden 
af Heden, dvs. på kirkegårdens vestlige halvdel, 
er opfør t efter tegning af arkitekt Axel Jacobsen 
og indviedes 12. okt . 1939. Allerede 1922 havde 
der været afholdt konkur rence om et kapel. Den 
blev vundet af arkitekt Hja lmar Kjær (anden-
præmien tildeltes Axel Jacobsen), men forsla-
gene blev henlagt på g rund af uenighed om b y g -
ningens nærmere u d f o r m n i n g og funkt ion. 2 1 

Kapellet, der er orienteret omvend t i forhold 
til normal praksis, kan minde om en treskibet 
basilika, opfør t i et forenklet ny romansk f o r m -
sprog med kor i vest, et hovedskib, flankeret af 
lavere s iderum og m o d øst et dominerende tårn, 
alt af røde, hånds t røgne tegl og med rødt tegl-
tag. Bygningen er placeret markant i hovedallé-
ens akse og forbinder visuelt den ældre og yngre 
del af kirkegården på hver side af Heden. 

Eksteriøret (fig. 8) er præget af enkelhed med 
store, lukkede murflader , gennembrud t af en-
kelte rundbuede og retkantede lysåbninger, på 
tårngavlen samlet i bi- og triforier over hoved-
portalen. Et mure t kors, der inddeler korv in-
duet, fungerer samtidig som vartegn for en ano-
n y m urnegrav vest for koret . 
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Interiøret (fig. 9-10) omfat ter en kapelsal med 
kor, flankeret af præsteværelse i nordvest , væ-
relse for kapelbetjenten i sydvest samt lavere 'si-
deskibe', der er adskilt fra kapelsalen og f u n -
gerer som l igrum m . m . M o d øst er et f o r r u m i 
kapelsalens bredde flankeret af mindre rum, 
bl.a. med trappe til tårnet. I kælderen under k o -
ret opstilledes 1949 en l igbrændingsovn. Kapel-
salens vægflader er hvidpudsede mellem pilastre 
af gule, hånds t røgne sten. Tilsvarende sten er 
anvendt som vægbeklædning i f o r r u m m e t . Gul-
vene har kl inkebelægning i møns te r af lyse og 
m ø r k e sten. 

I korvinduet er 1954 indsat et glasmaleri (fig. 
9), udfør t af maleren Poul -Henr ik Jensen og 
skænket af en a n o n y m giver. Maleriet er inddelt 
i seks mindre billedfelter omkr ing det domine-
rende kors og viser mot iver fra Det N y e Testa-
mente (Opvækkelsen af Lazarus og af Jairi dat-
ter, Den velsignende Kristus, Korsfæstelsen og 
Opstandelsen) med udgangspunkt i skriftstedet: 

Fig. 9. Kapellet. Interiør mod koret med glasmaleri, 
1954, af Poul-Henrik Jensen (s. 1681). Henrik Wich-
mann fot. 1999. - Chapel. Interior towards the chancel 
with stained glass by Poul-Henrik Jensen, 1954. 

Fig. 10. Kapellet. Interiør mod orgelpulpituret med 
vægudsmykning, 1976, af Arne L.Hansen (s. 1681). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Chapel. Interior towards 
the organ loft with mural decoration by Arne L. Hansen, 
1916. 

»Jeg er Opstandelsen og Livet« (Joh. 11,25), an-
givet med sorte versaler på lys g rund under de 
to hovedfelter. 

På kapelsalens vestvæg under orgelpulpituret 
ses en vægudsmykning, udfør t i akrylmaling med 
forgyldning, fra 1976, af maleren og keramike-
ren Arne L. Hansen (fig. 10). Udsmykn ingens 
motiv, der efter kunstnerens egen angivelse er 
bygget over B. S. Ingemanns salme, »I Østen 
stiger solen op« og symboliserer solens opgang 
og det evige kredsløb, er sammensat af et antal 
felter, et centralfelt i va rme gyldne farver, o m -
givet af 12 mindre felter, domineret af farveto-
ner, der spænder fra kølige nuancer i højre side, 
bevægende sig modsat uret imod varme toner i 
venstre side. En oprindelig tanke om at forbinde 
hele r u m m e t s og inventarets farvesætning med 
denne udsmykn ing er kun delvist realiseret.22 I 
f o r r u m m e t er tympanonfe l te t over hoveddøren 
smykket af et relief fra o. 1939 af maleren og 
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Fig. 11. Forslag til kirkegårdsbygning med ligkapel, graverbolig og materialrum (s. 1682). Tegning af Johan 
Hanck, 1811. Landsarkivet for Fyn. - Proposal for the cemetery building with premises for the chapel, the sexton's 
dwelling and storeroom. Drawing by Johan Hanck, 1811. 

bil ledhuggeren Viggo Ber t ram Jacobsen, en 
bror til kapellets arkitekt; det er udfør t af lysgrå 
sandsten, med fremsti l l ing af 'Det sidste farvel ' , 
en g ruppe sørgende, der tager afsked med en 
afdød. 

Alterbord, opmure t af røde teglsten ligesom 
alterkorset, der indgår i korvinduets u d s m y k -
ning. Orgel, 1939, med 14 s temmer, bygget af 
Th . Frobenius & Co . Tre lyskranse er opsat 1976. 
Kandelabrene i koret s t ammer fra opførelsestiden 
og er tegnet af Viggo Ber t ram Jacobsen. I for -
r u m m e t er en syvarmet lysestage af messing, be-
regnet til elektrisk belysning og skænket af 
Foreningen af Begravelsesforretninger for Fyn 

og Øerne 16. sept. 1964. I tårnet hænger tre klok-
ker, leveret 1963 af f irmaet Petit & Fritzen. 

Projekteret ligkapel mv. Allerede 1793 var plan-
lagt et »Liighuus til Forebyggelse af Skindødes 
Begravelse«.2 3 1810 udarbejdede tømrermes te r 
Valentin Lund tegning og overslag til et beske-
dent ligkapel af bindingsværk, kombinere t med 
en graverbolig.2 4 Projektet blev dog opgivet, og 
det følgende år leverede Johan Hanck tegning 
og overslag til en mere præsentabel, g r u n d m u -
ret bygning , der tænktes placeret ved kirkegår-
dens daværende hovedindgang (fig. II) .5 B y g -
ningen, som midtdeltes af en port til k i rkegår-
den, havde graverbolig på den ene side af por ten 
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og kombinere t ligkapel og mater ia l rum på den 
anden. Ove r por ten var en tavle med versalind-
skriften: »Døden er en indgang til livet.« Også 
dette forslag blev stillet i bero, selv om behovet 
for et ligkapel var føleligt, og manglen af det til 
stadighed kritiseredes i de følgende årtier (jfr. 

ovf.). 
(†)Krematorium (fig. 12), 1934, opfør t efter 

tegning af arkitekt Vagn O. Kyed og placeret 
nær hjørnet mel lem Falen og Fælledvej i u m i d -
delbar t i lknytning til urnekirkegården (litra 
U C - U D ) . Den lille, klassicistisk inspirerede 
bygning har grovpudsede m u r e og kobber tag. 
Hovedfacaden, der vender m o d en forsænket 
'ceremoniplads ' med flankerende urnegårde, er 
ud fo rme t som et klassisk tempel (antetempel) 
med en trekantgavl, båret af to joniske søjler. På 
væggen bag disse er et kors af patineret bronze, 
flankeret af to engle i forsænket relief, alt udfør t 
af bi l ledhuggeren Erik Cohr t . 2 5 Ef ter tilføjelse af 
en l igbrændingsovn i kapellets kælder (jfr. ovf. 
s. 1681) benyttes bygningen som mater ia l rum af 
kirkegårdsforval tningen. 

Mausolæum, 1927, opfør t for rentier A. Nie l -
sen og familie efter tegning af Hja lmar Kjær. 
Bygningen er kirkegårdens eneste mauso læum 
(ved litra AA).26 

Fig. 12. (†)Krematorium, opført 1934 af Vagn 
O.Kyed (s. 1683). Henrik Wichmann fot. 1999. 
-(†)Crematorium by Vagn O. Kyed, built in 1934. 

Fig. 13. Pavillon, opført o. 1800 som civilt krudthus 
(s. 1683). Henrik Wichmann fot. 1999. - Pavilion built 
c. 1800 to serve as a civilian powder magazine. 

Pavillon (fig. 13), o. 1800, af bindingsværk 
med tegltag; opfør t som civilt krudthus . Ef ter 
inddragelsen 1886 (jfr. s. 1676) af det område, 
hvori krudthuse t var opfør t , anvendtes bygn in -
gen først som mater ia l rum, siden som kontor . 2 7 

I dag fungerer den som åben pavillon og læskur. 
Materialbygninger mv. 1) O p f ø r t i flere etaper 

til oplagring af materiel og til b rug for kirkegår-
dens personale (litra AL). Den ældste del af 
komplekset opfør tes efter tegning 1895 af arki-
tekt N .Jacobsen , men er siden nedrevet. Tilbage 
er alene en toi letbygning og en lagerplads til 
materialer. 2) 1965, bygningskompleks ved Fa-
len 40, omfa t tende både materialhuse og k o n -
torer. Tegnet af Stadsarkitekten i Odense og op -
før t af gule tegl. 3) 1979 ('Liljehuset'), placeret 
ved litra BK og opfør t af f irmaet Hjor th , 
T h o m s e n & Co. 2 3 

Inspektørbolig, opfør t 1906 efter tegning af 
bygningsinspektør C. I. Olsen og udvidet 1932 
ved arkitekt Aksel Møller-Jørgensen.2 8 Bygn in -
gen, der er placeret på h jørnet af Falen og Vand-
værksvej, fungerede indtil 1988 tillige som kir-
kegårdskontor . 
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Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 13, o. 1834, over biskop Frederik Plum (†1834) (s. 1690). Henrik Wichmann 
fot. 1999. - Churchyard monument no. 13, c. 1834, for Bishop Frederik Plum (†1834). 

K I R K E G Å R D S M O N U M E N T E R 
Assistenskirkegården rummer mange bemærkelses-
værdige monumenter . Heraf blev de særligt beva-
ringsværdige af de hjemfaldne gravmæler 1990-92 re-
gistreret af Nationalmuseet.29 Den foreliggende be-
skrivelse tager udgangspunkt i denne registrant, idet 
der dog er foretaget et udvalg, således at hovedparten 
af monumenter, ældre end 1850, er medtaget, hvor-
imod kun et mindre antal af de yngre omtales. Be-
skrivelsen omfatter monumenter for enkeltpersoner 
og familier (s. 1684-1711) og fællesmonumenter, rejst 
ved krigergravene for faldne 1848-50 og 1864 (s. 1712-
13) samt opsat for ofre efter Anden Verdenskrig, såle-
des for frihedskæmpere (s. 1714), for engelske, cana-
diske og new zealandske flyvere (s. 1714) og for tyske 
flygtninge og soldater (s. 1714). 

I beskrivelsen af de enkelte monumenter er an-
vendt følgende fagudtryk: bauta, en ubehandlet na-
tursten med indskrift (jfr. f.eks. nr. 50); cippus, et høj-
rektangulært gravmonument, kronet af en segment-
gavl med volutter eller en trekantgavl med hjørne-

prydelser (akroterier), jfr. f.eks. nr. 2-3; grotte, et mo-
nument, formet som en grotte med groft tilhugne 
konturer, undertiden med et indsat relief eller en ni-
che (jfr. f.eks. nr. 51); himmelport, en variant af en 
stele (jfr. ndf.), formet som et højt monument , smal-
lere foroven end forneden og med afrundet overside 
(jfr. nr. 59); håndtryk, to sammenlagte hænder som 
symbol på troskab (jfr. f.eks. nr. 6); stele, et smalt 
opretstående monument , inspireret af antikke monu-
menter og foroven ofte smykket med palmetdekora-
tioner (jfr. f.eks. nr. 35).30 For monumenternes pla-
cering, jfr . også litrakort fig. 61. 

Monumenter for enkeltpersoner og familier. 1) (Fig. 
15), o. 1811. Carl (von) Krogh, premierløjtnant 
ved det jyske infanteriregiment, *5. maj 1788 i 
Trondhjem som søn af Stje (Stie) Tønsberg 
Khøler (Schøller) von Krogh og Christina Mar -
grethe von Juel, †20. febr. 181[1] i Odense.31 
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Stele af rød kalksten; 134x65x4 cm. U d f o r -
met som en tynd plade med svejfet tops tykke og 
smalt fods tykke med konkave sider. Indskrift 
med fordybede versaler, navne dog med kursi-
verede versaler. 

Opstillet i litra I 21. 
2) (Fig. 16), o. 1811.32 Ulricka Eleonore A n -

dresen, f. von der Osten , *3. april 1780 i Køben -
havn, 25. okt. 1799 g .m. Andreas Andresen, re-
gimentskvartermester , senere just i tsråd og 
amtsforvalter . »Tre Dö t t r e vare Frugten af deres 
kærlige Ægteskab som oplöstes d. 13 Mar ts 1811 
da Almagtens faderlige Haand vinkede hende til 
Gravens Hvile efter langvari(g) Sygdom og Li-
delse.« Endvidere ægtemanden, Andreas A n -
dresen, *7. juli 1762 på Bornho lm, <†4. dec. 
1838, begr. 11. dec. s.å.>. 

Cippus af sandsten med indfældet tavle af 
hvid m a r m o r ; 162x72x40 cm, heraf måler tavlen 
48,5x44,5 cm. Monumen te t , der hviler på et 
profileret postament , har på tavlen gravskrif t i 
fordybet kursiv, udfy ld t m e d sort. På gavltre-
kanten er indsat en rel iefmedaljon med en s o m -
merfugl som symbol på den fr igjor te sjæl.33 En 
(†)urne, hvoraf kun foden er tilbage, kronede 
oprindelig monumen te t , der tillige ifølge en be-
skrivelse fra 1820 omfat tede en †udsmykning 
(malet?) med »en Larve paa et Blad, betegnende 
Støvhytten, som her i Livet g j emmer den Aand, 
der liig Sommer fug len engang i et lettere Klæ-
debon skal opsvinge sig m o d den Eviges 
Throne.« 3 4 

*Kisteplade, 1811, af bly, 38x27,5 cm, med 
indskrif t i fordybet kursiv, svarende til første del 
af g ravmonumente t s indskrif t .3 5 Mønte rgå rden 
(inv.nr. 11/1908). 

Opstillet i litra H 427-28. 
3) (Fig. 17), o. 1818. »Trende Dribergers H v i -

lested« (Carl Augus t Wilhelm Drieberg, k a m -
merherre , *6. ma j 1750, †28. dec. 1825, med h u -

Fig. 16. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1811, over Ul -
ricka Eleonore Andresen, f. von der Osten (†1811) og 
amtsforvalter, justitsråd Andreas Andresen (†1838) 
(s. 1685). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard 
monument no. 2, c. 1811, for Ulricka Eleonore Andresen, 
née von der Osten (†1811), and Counsellor Andreas An-
dresen (†1838), county revenue officer. 

Fig. 15. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1811, over 
premierløjtnant Carl von Krogh (†1811) (s. 1684). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument 
no. 1, c. 1811, for First Lieutenant Carl von Krogh 
(†1811). 
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Fig. 17. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1818, over kammerherre Carl August Wilhelm Drieberg (†1825) og 
hustru, Sophie Frederikke Christiane, f. Bülow (†1818) samt søsteren, Caroline Drieberg (†1829) (s. 1685). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument no. 3, c. 1818, for Carl August Wilhelm Drieberg (†1825), titular 
chamberlain, and his wife Sophie Frederikke Christiane, née Bülow (†1818), and sister Caroline Drieberg (†1829). 

struen Sophie Frederikke Christiane, f. Bülow, 
*24. jan. 1761, †23/24.juli 1818; endvidere først-
nævntes søster, Caroline Drieberg, †1829).36 

Cippus af grå sandsten; 202x152x99 cm. M o -
numentet , der hviler på postament i to afsæt, 
har nederst relief af en urne, øverst en palmet-
frise og krones af en gavltrekant med akroterier. 
Indskrift i fordybede versaler, udfyldt med sort. 
En beskrivelse fra 1820 omtalte tillige en †ud-
smykning (malet?) i et cirkelfelt på monumen-
tets midte af »Evighedens Sindbillede«, dvs. en 
slange, der bider sig selv i halen; endvidere var 
der en †gitterindhegning af træ.34 

Opstillet i litra C 291-93. 
4) (Fig. 18), efter 1820. Hans Müller, kgl. ha-

veinspektør og »Kirkegaardens Anlægger«, 
*9. nov. 1743, †20. aug. 1816. 

Tavle af hvid marmor; 67x44x3,5 cm. Ind-
skrift med fordybede versaler, optrukket med 
sort. Efter personalia den manende indskrift: 
»Per ardua ad astra« (Gennem vanskelighederne 
til stjernerne). 

1820 havde gravstedet endnu intet andet m o -
nument end »den levende Natur«.3 4 

Opstillet i litra C 343-45. 
5) (Fig. 19), o. 1822.37 (Agnes von) Clauson 

Kaas »af den grevelige Lücknerske familie«, 
hofmarskalinde, *24. juni 1790, †7. april 1818. 

Cippus af hvid, f lammet marmor ; 153x97x47 
cm. Monumente t har profileret sokkel, midt-
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stykke med indskrift i fordybede versaler og tre-
kantgavl med akroterier. På bagsiden versalind-
skriften: »Du var, du er og du bliver«, over en 
nedadvendt fakkel som symbol på livsflammen, 
der slukkes.38 

Opstillet i litra H 435-37. 
6) (Fig. 22), o. 1822.37 Peder Engelbreth Kel-

linghuusen, farver og stadshauptmand i Odense, 
*6. aug. 1753, †16. juni 1820. »Den lidende Men-
neskehed og Odense Bye sukkede, da han gik 
bort herfra«. 

Cippus af grå Gjellebækmarmor og rød sand-
sten med indfældet tavle af hvid marmor; 
183x53x44 cm, heraf måler tavlen 68x29,5 cm. 
Monumentet , der hviler på profileret posta-
ment, smykkes af marmortavlen, som har ind-
skrift i fordybede versaler, udfyldt med sort, og 
krones af et buet topstykke med relief i fo rm af 
af et håndtryk. 

Opstillet i litra D 328-29. 
7) (Fig. 20), o. 1822.37 Frederik Christian 

Beck, købmand i Assens, *25. marts 1757 på 
Møn, †2. aug. 1820 »efter 30 Aars lykkeligt Æ g -
teskab« med Margrethe Clemmensen, *8. maj 
1759 i Svendborg, <†10. okt. 1853 i Odense>. 

Cippus af rød sandsten med indfældet tavle af 
hvid marmor; 295x114x68 cm, heraf måler tav-
len 86,5x54,5 cm. Monumente t er placeret på et 
højt postament, hvori er indfældet en niche med 
relief af en olielampe. Indskrifttavle med perso-
nalia i fordybet kursiv, udfyldt med sort, hvor-
over prydbånd med dråber (guttæ) og relief med 
krydsende palme- og egegrene. Aftrappet top-
stykke med en urne øverst. 

Opstillet i litra D 323-24. 
8) (Fig. 21), 1823. Johannes Eichel, stiftsfysi-

kus på Fyn i 52 år, dr .med. , (*10. marts 1729), 
†19. sept. 1817, 88 år gammel. 

Cippus af rød sandsten med indfældet tavle af 
hvid marmor; 237x94x41 cm, heraf måler tavlen 
132x50 cm. Over postament i to afsæt, hvoraf 

Fig. 19. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1822, over 
hofmarskalinde Agnes von Clauson Kaas (†1818) (s. 
1686). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard mon-
ument no. 5, c. 1822, for Agnes von Clauson Kaas 
(†1818) wife of the Lord High Steward. 

Fig. 18. Kirkegårdsmonument nr. 4, efter 1820, over 
kirkegårdens anlægger, kgl. haveinspektør Hans 
Müller (†1816) (s. 1686). Henrik Wichmann fot. 1999. 
- Churchyard monument no. 4, after 1820, for the founder 
of the cemetery Hans Müller, (†1816), H.M. inspector of 
parks and gardens. 
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Fig. 20. Kirkegårdsmonumenter nr. 7 og 9, o. 1822 
og o. 1823, over købmand Frederik Christian Beck 
(†1820) (th.) og hustru, Margrethe Clemmensen 
(†1853) samt over købmand og kirkeværge Andreas 
Andersen (†1823) og hustru, Kierstine Bøtcher 
(†1822) (tv.) (s. 1687, 1688). Henrik Wichmann fot. 
1999. - Churchyard monument nos. 7 and 9, c. 1822 and 
c. 1823, for merchant Frederik Christian Beck (†1820) (on 
the right), and his wife Margrethe Clemmensen (†1853), 
as well as merchant and churchwarden Andreas Andersen 
(†1823) and his wife, Kierstine Bøtcher (†1822) (on the 
left). 

det øverste har kvaderhugning, ses tavlen med 
indskrift i fordybet kursiv, udfyldt med sort. 
Øverst trekantet topstykke med akroterier, hvi-

lende på en æggestavsprydet gesims og smykket 
med et relief af en sommerfugl . Som anført på 
indskrifttavlen rejstes monumente t 1823 af 
»hjulpne Syge og Venner«. 

Opstillet i litra B 16-17 tillige med nr. 40a-b. 
9) (Fig. 20), o. 1823. Andr. (Andreas) Ander-

sen, købmand, kirkeværge ved S. Hans kirke og 
inspektør ved Lahns Stiftelse, *juni 1766, 
†27. sept. 1823, med hustruen Kierstine Bøtcher, 
»den retskafne Husmoder«, *10. febr. 1754, †15. 
juli 1822. 

Cippus af rød sandsten med indfældet oval 
tavle af hvid marmor; 290x104x67 cm, heraf 
måler tavlen 115x55 cm. Refendhugget posta-
ment, hvori er en niche med relief af en bræn-
dende olielampe. Indskrifttavlen har personalia 
over en religiøs sentens: »Her er en Sæd til En-
dens Tiid lagt hen(.) Gud lad til evig Fryd den 
vone[!] op igien«, alt i fordybede versaler, ud-
fyldt med sort. Topstykke med urne på stærkt 
udkraget hovedgesims med tandsnit. 

Opstillet i litra D 321-22. 
10) (Fig. 25), o. 1828. Karen Kragh Appleby, 

f. Erichsen, *4. nov. 1748, †2. jan. 1828. 
Kors af støbejern; 172x95x2,5 cm. Korsar-

mene afsluttes af trepas, alle med relief af som-
merfugl. På den lodrette korss tamme er forne-
den krydsende egegren og kornneg. På tvær-
armene reliefindskrift i versaler. Sortmalet med 
forgyldning. 

Opstillet i litra M 104. 
11) O.1828.39 Carl Frederik Bang, *21.juli 

1795, †23. marts 1824, med hustruen Ane Marie 
Bang, *21. maj 1801, <†22. jan. 1865>. 

Cippus af grå sandsten med indfældet tavle af 

Fig. 21. Kirkegårdsmonumenter nr. 8 og 40a-b, 1823 
og o. 1856, over stiftsfysikus Johannes Eichel († 1817) 
(tv.) og over digteren, stiftsfysikus Carl Ludvig Emil 
Aarestrup (†1856) og hustru, Carolina Frederikka Aa-
restrup (†1897) (th.) (s. 1687, 1698). Henrik Wich-
mann fot. 1999. - Churchyard monument nos. 8 and 
40a-b, 1823 and c. 1856, for Johannes Eichel (†1817), 
county medical officer (on the left) and for Carl Ludvig 
Emil Aarestrup (†1856), poet as well as county medical 
officer, and his wife Carolina Frederikka Aarestrup 
(†1897) (on the right). 
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Fig. 22. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1822, over farver Peder Engelbreth Kellinghuusen (†1820) (s. 1687). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument no. 6, c. 1822, for Peder Engelbreth Kellinghuusen (†1820), dyer. 
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hvid marmor ; 135x72x21 cm, heraf måler tavlen 
62x48,5 cm. Over postament i to afsæt ses tav-
len med indskrift i fordybet antikva, udfyldt 
med sort. Hovedgesims med rudefrise, kronet 
af segmentgavl med akroterier og relief af kryd-
sende palmegrene, akroterierne med palmetlig-
nende ornament. 

Opstillet i litra B 21. 
12) (Fig. 23), o. 1830. R. Rasmussen, opsyns-

mand ved Odense Kanal, *5. juni 1764, †5. okt. 
1830. 

Monumen t af bronze, formet som et t ime-
glas; 111x49,5x15,5 cm. Indskrift med fordy-
bede versaler på den øverste del af timeglasset. 
Segmentgavl, flankeret af kugler og smykket 

Fig. 23. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1830, over 
opsynsmand ved Odense Kanal R. Rasmussen 
(†1830) (s. 1690). BBJ fot. 2000. - Churchyard monu-
ment no. 12, c. 1830, for R. Rasmussen, keeper for Odense 
Channel (†1830). 

med relieffer, på forsiden af håndtryk, på bag-
siden af bikube. 

Oprindelig i litra A 71 tillige med nr. 15. Efter 
hærværk 1998 hensat i depotrum. 

13) (Fig. 14), o. 1834. Frederik Plum, Fyns 
biskop, »en yderst retskaffen og højlærd mand« 
(viro integerrimo et eruditissimo), *12. okt. 
1760, †18. jan. 1834. 

Cippus af grå sandsten med påsat tavle af hvid 
marmor; 238x78x44,5 cm, heraf måler tavlen 
71,5x45,5 cm. Monumentet , der hviler på et af-
faset postament, har forneden niche med relief 
af en olielampe, hvorover indskrifttavlen med 
personalia i fordybede versaler, udfyldt med 
sort. Øverst relief med nedadvendt fakkel, oli-
vengren og bispestav. Trekantgavl, kronet af 
kors. Gravstedet indhegnes af knopsmykkede 
jernstandere, hvorimellem dobbelte kæder. 

Opstillet i litra H 421-22. 
14) (Fig. 24), o. 1834. Peter (Peder) Hansen, 

professor, biskop, *(8. maj) 1745 (1746),40 

†(26. dec.) 1810, med hustruen Iuliane (Juliane) 
Marie Hansen, f. Rasch, *1756, †(20. marts) 
1834. 

Kors af støbejern; 154x108x3 cm. Korsar-
mene afsluttes af trepas, foroven smykket med 
relief af en sommerfugl . I korsskæringen en oval 
medaljon med et - ikke identificeret - h je lmpry-
det våbenskjold med stjerner, flankeret af en 
løve og en grif. På tværarmene reliefindskrift i 
versaler. Sortmalet med forgyldning.41 

Biskoppens gravsted, der var et af kirkegår-
dens ældste (jfr. s. 1675) og havde en markant 
placering i anlægget (fig. 5), var endnu 1820 blot 
prydet med en rose og en rosenhæk.34 

Opstillet i litra H 415-16. 
15) (Fig. 26), o. 1838.39 O t to D. Lütken (klok-

ker ved S .Knuds kirke), *1782, <†1841>, med 
hustruen Sophie M. Lütken, f. Wirth, *1782, 
(†1864). Endvidere R.Rasmussen, (student), 
*1807, †1837. 

Stele af rød sandsten med indfældet relief af 
bronze; 131x51x18,5 cm, heraf måler relieffet 
51,5x25,5 cm. På monumentet , der har persona-
lia og skriftsted (Matt. 25,10) med fordybede 
versaler, udfyldt med sort, ses relief af en af De 
kloge Jomfruer . Øverst en dobbeltfrise med 
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Fig. 24-25. Kirkegårdsmonumenter nr. 14 og 10. Henrik Wichmann fot. 1999. 24. Kirkegårdsmonument nr. 14, 
o. 1834, over biskop Peder Hansen (†1810) og hustru, Juliane Marie Hansen, f. Rasch (†1834) (s. 1690). 25. 
Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1828 over Karen Kragh Appleby, f. Erichsen (†1828) (s. 1688). - Churchyard 
monuments nos. 14 and 10. 24. Churchyard monument no. 14, c. 1834, for Bishop Peder Hansen (†1810) and his wife 
Juliane Marie Hansen, née Rasch (†1834). 24. Churchyard monument no. 10, c. 1828, for Karen Kragh Appleby, née 
Erichsen (†1828). 

ægyptiserende motiver, bl.a. modvendte sfink-
ser. 

Opstillet i litra A 71 tillige med nr. 12. 
16) O. 1839.39 Johanne Christine (Neess), f. 

Hall, †24. aug. 1839 efter 47 års lykkeligt ægte-
skab med lens (Jens) Neess, landvæsenskom-
missær, (†12.juni 1850, 81 år gammel) . 

Monumen t af rød sandsten med indfældet 
tavle samt kors, begge dele af hvid marmor; 
161x74x43 cm, heraf måler tavlen 42x51 cm. 
Indskrift med fordybede versaler. 

Opstillet i litra UR (lapidarium 12). 
17-18) O.1841 og o. 1880. I. F. Buchave, 

stiftslandinspektør, (†1841) og J. E. Buchave, 
landinspektør, *3. sept. 1805, †17. juli 1880. 

Dobbel tmonument af støbejern i form af to 
ovale tavler, hhv. 57x38,5x2 cm og 56x39x2 
cm. Tavlerne, der indrammes af vedbenddeko-

ration i relief og har indskrifter med forhøjede 
versaler, er opsat på gitter, ligeledes af støbejern, 
med sort bemaling. 

Opstillet i litra I 486. 
19) O. 1841. Jens Herman Rasmussen, gård-

ejer, *1. okt. 1816 i Odense, †20. dec. 1841 på 
Hunderuplund. Endvidere Anders Christian 
Hansen, *23. okt. 1814 i Beldringe, †(11. sept. 
1869) på Hunderuplund, med hustruen Maren 
Rasmusdatter, *9. aug. 1809 i Allesø, †(18. maj 
1890 på Hunderuplund) . 

Tavle af hvid marmor; 64x42x2 cm. Indskrift 
med fordybet antikva, udfyldt med sort. 

Opstillet i litra L 62-64 tillige med monument 
over Jens Herman Andersen (†1934) og Johanne 
Andersen (†1885). 

20) (Fig. 29), o. 1842 med senere tilføjelse. 
Joachim Christ(ian) Bynger, *20. jan. 1764, †25. 

107* 
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jan. 1833, med hustruen Cathrine Charl(otte) 
Bynger, f. Albrechtsen, *24. sept. 1764, †26. 
maj 1842. Endvidere over urmager Aug. (Au-
gust) Jørgensens familie. 

Korsprydet monumen t af støbejern på posta-
ment af granit; 78x65x51,5 cm. Det formentlig 
yngre postament har fordybet versalindskrift, 
udfyldt med sort: »Urmager Aug(ust) Jørgen-
sens familiegrav«. Herpå korsmonument med 
høj sokkel, på forsiden smykket af relief med 
Dødens Genius foran tre meta'er eller målesten, 
udformet som tilspidsede piller,42 og med ind-
skrift i reliefversaler på bagsiden. Selve korset, 
hvis arme afsluttes med bladlignende ornamen-
ter, har på tværarmene indskrift i relieffraktur: 
»Fred med Eders Støv«. 

Opstillet i litra I 366-67, 396-97. 
21) (Fig. 27), o. 1842.39 Iacob (Jacob) von 

Benzon, kammerjunker , †7. april 1842, 83 år 
gammel. 

Tavle af støbejern; 97x56x4 cm. De lodrette 
sider smykkes af nedadvendte fakler, mens et 

Fig. 27. Kirkegårdsmonument nr. 21, o. 1842, over 
kammer junker Jacob von Benzon (†1842) (s. 1692). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument 
no. 21 c. 1842 for Jacob von Benzon (†1842), titular groom 
in waiting. 

vinget timeglas og en guirlande af valmuekap-
sler er ophængt foroven mellem faklerne. Perso-
nalia med reliefversaler over en manende ind-
skrift med relieffraktur: 

»Besad jeg nogen D y d 
regn mig den ei til Ære 
Jeg havde mange Feil 

lad dem forglemte være 
Mit Støv hensmuldrer her 

i Gravens stille Fred 
Fortrøstningsfuldt med Haab 
om Guds Barmhjert ighed.« 

Opstillet i litra UR (lapidarium 12). 
22) O.1842. Hans von Schau, oberstløjtnant, 

ridder af Dannebrog. *29. febr. 1772, †18. nov. 
1842. 

Fig. 26. Kirkegårdsmonument nr. 15, o. 1838, over 
klokker ved S. Knuds kirke, O t to D. Lütken (†1841) 
og hustru, Sophie M. Lütken, f. Wirth (†1864) samt 
student R. Rasmussen (†1837) (s. 1690). Henrik Wich-
mann fot. 1999. - Churchyard monument no. 15, c. 
1838, for the bellringer of St. Knud's Church, Otto 
D. Lütken (†1841), and his wife Sophie M. Lütken, née 
Wirth (†1864), and for R. Rasmussen (†1837), student. 
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Fig. 28. Gravsted for familierne Hempel og He lm-
Petersen med monumente r nr. 23-24 og 32, o. 1842, 
o. 1844 og o. 1847, over Frederikke Kirstine Hempel , 
f. Kisbye (†1839) og ægtemand, boghandler og avis-
udgiver, Søren Hempel (†1844) samt over Sophia Fre-
derikke Helena Nielsine Simonia Helm Petersen 
(†1847) (s. 1693, 1695). Henrik Wichmann fot. 1999. -
The family grave of the Hempel and Helm-Petersen fam-
ilies with monuments nos. 23-24 and 32, c. 1842, c. 1844 
and c. 1847, for Frederikke Kirstine Hempel, née Kisbye 
(†1839), and her husband Søren Hempel (†1844), book-
seller and newspaper publisher, and for Sophia Frederikke 
Helena Nielsine Simonia Helm Petersen (†1847). 

Monument , omfattende postament af granit 
med påsat tavle af støbejern, hvorpå kors af 
samme materiale; 153x47x29 cm, heraf måler 
tavlen 28x37,5 cm. Indskrifttavlen har persona-
lia med relieffraktur, navne dog med reliefversa-
ler. Korset på liljesmykket fod har arme afsluttet 
i fligede trepas; i korsskæringen egeløvskrans. 

Opstillet i litra B 18-20 tillige med monument 
nr. 25. 

Fig. 29. Kirkegårdsmonument nr. 20, o. 1842 med 
senere tilføjelse, over Joachim Christian Bynger 
(†1833) og hustru, Cathrine Charlotte Bynger, f. Al-
brechtsen (†1842) samt over urmager August Jørgen-
sens familie (s. 1691). Henrik Wichmann fot. 1999. -
Churchyard monument no. 20, c. 1842 with later addi-
tions, for Joachim Christian Bynger (†1833), and his wife 
Cathrine Charlotte Bynger, née Albrechtsen (tl842), and 

for clockmaker August Jørgensen and his family. 

23-24) (Fig. 28), o. 184239 og o. 1844 med se-
nere tilføjelser. Ensdannede monumenter over 
Frederikke Kirstine Hempel, f. Kisbye, *16. maj 
1769, †22. sept. 1839 og over ægtemanden, Sø-
ren Hempel, »Borgeren, Velgjøreren« (bog-
handler og avisudgiver), *3. jan. 1775, †12. jan. 
1844. 

Monumenter , formet som skriftruller, af stø-
bejern på granitsokkel; 63x57x18 cm (23) og 
59x58x18 cm (24). Indskrift med reliefversaler. 

Opstillet i litra H 382-85, jfr . også nr. 32. 
25) O.1845.43 Boe (Bo) Boiesen (Bojesen), 

stiftsfysikus, dr .med, justitsråd og ridder af 
Dannebrog, *22. april 1769, †26. febr. 1827, 
med hustruen Iohanne (Johanne) Dorthea, f. 
Ryge, *22. marts 1773, †2. febr. 1845. 

Monument , omfattende postament af rød 
sandsten med bronzerelieffer, hvorpå kors og 
opslået bog, begge af hvid marmor; 143x63x62 
cm. På postamentets forside ses en sekstakket 
stjerne, flankeret af amforaer, vel som hentyd-
ning til tårekrukker som symbol på sorg.44 Læ-
net mod et enkelt kors ses en opslået bog med 
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personalia i fordybede versaler, udfyldt med 
sort. 

Rejst ved en indsamling blandt afdødes ven-
4S 

ner. 
Opstillet i litra B 18-20 tillige med monument 

nr. 22. 
*26) (Fig. 30), o. 1845. Frederik Wilhelm 

Milo, bogbinder og Dannebrogsmand, *10. 
dec. 1757, †24. jan. 1844, med hustruen Anne 
Marie Milo, f. Schmidt, *16. april 1765, †30. juli 
1845. 

Monumen t af træ; 235x120x37 cm. Den ku-
busformede sokkel, der med to tappe har været 
fæstnet til et postament, smykkes på forsiden af 
et relief af Dødens Genius (hovedet mangler), 
mens de øvrige sider har relieffer (delvist be-
varede) af kors, anker og hjerte, Troens, Håbets 
og Kærlighedens symboler. Herpå er fæstnet et 
kors, hvis arme afsluttes i fligede trepas, prydet 
med palmetornamenter (højre korsarms orna-

ment mangler). Indskrift påmalet med hvidt, 
personalia i antikva og en religiøs sentens i f rak-
tur. 

I Møntergården (inv.nr. 14/1923); oprindelig 
opstillet i litra C 306-10. 

27) O.1846. Inger Nielsen, f. Thomsen, 
*6. juni 1807, †21. jan. 1846. 

Kors af støbejern; 123x73x2,5 cm. Korsar-
mene afsluttes af trepas med reliefudsmykning 
af valmuekapsler; på bagsiden et håndtryk. Ind-
skrift med forhøjet kursiv. 

Opstillet i litra UR (lapidarium 23). 
28) O.1846. Frederike Margrethe Lausen, f. 

Berg, *10. nov. 1802, †10.juli 1846, med ægte-
manden N. M. (Niels Martin) Lausen, kammer -
råd, postmester i Odense, *17. sept. 1800, <†11. 
jan. 1861>. 

Stele af grå sandsten med indfældet tavle af 
hvid marmor; 197x91x51 cm, heraf måler tavlen 
61x33 cm. På stelen, der smykkes af en reliefme-
daljon med en sommerfugl , er indskrift i for-
dybede versaler, udfyldt med sort. Aftrappet 
topstykke med kors. 

Opstillet i litra A 57 tillige med monumenter 
over Martin Georg Emil Lausen (†1911) med hu-
struen Marie Magdalene Lausen, f. Richardt 
(†1926) og over premierløjtnant Georg Lausen 
(†1884). 

29) (Fig. 31), o. 1846. Carl Bagger, digter 
(*11. maj 1807), †(25. okt.) 1846, med sin eneste 
søn, (Carl Christian Petersen), (*13. aug. 1829), 
†(21. okt.) 1846. 

Oval tavle af støbejern; 44x28x1,5 cm. Tav-
len, der indrammes af en vedbenddekoration i 
relief (»Trofast Vedbend fylder Jernets kolde 
Ramme«) og har indskrift med reliefversaler, er 
fæstnet på støbejernsgitter, et f ragment af et 
rækværk, der oprindelig indrammede gravste-
det.46 

Fig. 30. *Kirkegårdsmonument nr. 26, o. 1845, over 
bogbinder og Dannebrogsmand Frederik Wilhelm 
Milo (†1844) og hustru Anne Marie Milo, f. Schmidt 
(†1845). Møntergården (s. 1694). Henrik Wichmann 
fot. 1995. - Churchyard monument no. 26, c. 1845, for 
bookbinder Frederik Wilhelm Milo (†1844), decorated with 
the Cross of Dannebrog, and his wife Anne Marie Milo, 
née Schmidt (†1845). 
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Fig. 31. Kirkegårdsmonument nr. 29, o. 1846, over digteren Carl Bagger (†1846) med sønnen, Carl Christian 
Petersen (†1846) (s. 1694). BBJ fot. 2000. - Churchyard monument no. 29, c. 1846, for the poet Carl Bagger (†1846) 
and his son, Carl Christian Petersen (†1846). 

Foran tavlen står på graven et nyere granit-
monument , rejst 1887, med samme indskrift 
som ovennævnte tavle og med påskriften: »Fre-
det af Odense Kommune«. 4 6 

Opstillet i litra K 348-49. 
30) O. 1846.47 Jens Nielsen, købmand, 

*22. aug. 1762, †22.juni 1840, med hustruen 
Gjertrud Marie Hansen, *23. sept. 1768, 
†25. dec. 1837, samt sønnen, Hans Christian 
Nielsen, konsul, *26. dec. 1803, <†6. sept. 
1857>, og dennes første hustru Dorthea Kir-
stine, f. Thomsen, *11. dec. 1804, <†10. okt. 
1849>. 

Grotte af grå sandsten med indfældet tavle af 
hvid marmor; 108x81x53 cm; heraf måler tavlen 
36x48 cm. Grotten og den tilhørende sokkel har 
vedbenddekoration i relief. Et (†)kors, hvoraf 
kun fodstykket er bevaret, kronede oprindelig 
monumentet . På tavlen er indskrift med fordy-
bede versaler, udfyldt med sort; efter personalia 
et skriftsted (1 Pet. 1,24-25). 

Opstillet i litra A 43. 

31) O. 1847. Joseph Nicolai Benjamin Abra-
hamsen, generalkrigskommissær, *6. dec. 1789, 
†6. jan. 1847. 

Liggesten af grå sandsten med indfældet tavle 
af hvid marmor; 112x65x10 cm, heraf måler tav-
len 78x46,5 cm. Indskrift med fordybede versa-
ler. Gravstedet hegnes af et sortmalet støbe-
jernsgitter med franske liljer på opstanderne. 

Opstillet i litra A 15. 
32) (Jfr. fig. 28), o. 1847. Sophia Frederikke 

Helena Nielsine Simonia Helm Petersen, 
*4. marts 1843, †27. okt. 1847. »Elskelige eneste 
datter(.) Vort salige haab og glæde skal fuld-
kommes hisset.« 

Monument af støbejern, omfattende opslået 
bog foran kors, alt på granitsokkel; 94x48x42 
cm. Indskrift på bogens sider med reliefversaler, 
forhøjet med guld. Det bagved placerede kors er 
smykket med relief af valmuekapsler. 

Monumente t danner centrum i familiegrav-
sted for medlemmer af familierne Hempel og 
Helm-Petersen, der hegnes dels af smedejerns-
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gitter, dels af buksbomhække . På gitteret, som 
danner gravstedets 'bagvæg' hænger ovale m i n -
deplader for afdødes forældre, Frederikke Kir-
stine Helm-Petersen, f. Hempe l (†1876) og Jens 
Frederik Helm-Petersen, boghandler (†1870). 
Endvidere er på gravstedet mindeplader af s tø-
bejern eller zink over hhv. S. F. Helm-Petersen, 
forlagsboghandler , just i tsråd (†1897), Marie 
Char lot te Helm-Petersen, f. Faber (†1931), 
J. Chr . Helm-Petersen, f røhandler (11944) og 
Aslaug Helm-Petersen, f. Jørgensen (11965). 

Opstillet i litra H 382-85, j f r . nr. 23-24. 
33) O.1847. Jö rgen (Jørgen) Nielsen Ös te rby 

(Østerby) , bagermester , *20. jan . 1804, †10. 
nov. 1847, m e d hus t ruen Met t e Marie, f . Rasch, 
*30. april 1792, <117. jun i 1858>. På bagsiden en 
omt ren t ulæselig gravskrif t over (...) Rasch med 
hus t ruen (...). 

Grot te af grå sandsten med indfældet tavle af 
hvid m a r m o r ; 92x91x58 cm, heraf måler tavlen 
46x41,5. Det vedbenddekorerede m o n u m e n t er 
placeret på sokkel, ud fo rme t som en klippe. 
Foroven relief af hånd t ryk og spor af †kors. Ind-
skrift på såvel fo r - som bagside med fordybet 
antikva. 

Opstil let i litra H 425-26. 
34) O.1848. Nicolai Faber, biskop, dr. 

(theol., *19. jun i 1789, 115. ma j 1848). 
Ova l tavle af støbejern; 45x44x5 cm. Unde r 

palmetdekora t ion i relief er indskrif t med for -
højede versaler. 

Opstil let i litra A 11. 
35) (Fig. 32), 1849. M o n u m e n t , udfør t af H e r -

m a n n Wilhelm Bissen48 over Inger Margre the 
H ø y e n (f. Schrøder), *16. okt . 1763 i Ebeltoft , 
†25. dec. 1847 i Odense , m e d datteren Else M a -
rie Westengaard, *18. okt . 1800 i København , 
†16. okt. 1847 i Odense , datterdatteren Anna 
Margre the Sick, *1. mar ts 1821 i Vordingborg , 
†7. aug. 1847 i Odense, samt svigersønnen, Lau-
ritz Christ ian Dit lev Westengaard, sognepræst 
ved S. Hans kirke, *8. juli 1795 i Kundby , 
113. okt. 1853 i Odense . 

Stele af sandsten m e d indfældet relief af hvid 
m a r m o r ; 202x78x42,5 cm, heraf måler relieffet 
55x33 cm. D e n smukt fo rmede stele over kuns t -
historikeren Niels Lauritz Høyens moder , sø-

ster, niece og svoger bærer tops tykke m e d pal-
metdekora t ioner og smykkes med et relief af 
Den Gode H y r d e over skriftsted (Joh. 10,14 og 
27-28), mens personalia er angivet på m o n u -
mentets bagside, alt med fo rdybede versaler. 
Relieffet er en nøje gentagelse af fremsti l l ingen 
på g r avmonumen te t over biskop Rasmus M ø l -
ler (†1842), Mar ibo domki rke (DK Maribo 84),49 

mens stelens f o r m finder paralleller i g r a v m o n u -
menterne af H e r m a n Ernst Freund over Inger 
Margre the Høyens ægtemand, Anders Larsen 
H ø y e n (1832, Assistens kirkegård, København) 
og over Hansine Petrea Krøyer (1832, Mar ibo 
domkirke , DK Maribo 84). 

Opstillet i litra A 51, oprindelig A 40. 
36) O.1849. Preben Lihme Brandt , klædefa-

brikant, r ådmand i Odense , »kongevalgt M e d -
lem af Danmarks grundlovsgivende Rigsfor-
samling«, *7. sept. 1807, †28. dec. 1849. Jfr . nr. 
67 og 75. 

M o n u m e n t af sandsten m e d tavle og kors af 
hvid m a r m o r ; 172x43x24 cm, heraf måler tavlen 
70x56 cm. Indskrif t med fordybede versaler, 
udfy ld t med sort. 

Gravstedet, der indhegnes af sortmalet s tøbe-
jernsgi t ter i nygot isk stil, r u m m e r desuden et 
m o n u m e n t for afdødes søn og svigerdatter, 
Mor t en Kisby(e) Brandt (†1881) og Sidsel O t t o -
mine Wicentine Brandt (11900). 

Opstillet i litra A 23. 
37-38) O. 1851. To identiske m o n u m e n t e r 

over ægteparret J. (Isidore) v. Krogh , f. v. He i -
nen, kammerherre inde , *15. sept. 1798, †1. nov. 
1848 og over G. C. F. (Gregers Christ ian Fri-
derich) v. Krogh , kammerher re , *7. april 1791, 
†29. ma j 1851. 

Liggesten af grå sandsten med indfældet tavle 
af hvid m a r m o r ; 55x52x12 cm, heraf måler tav-
lerne 35x32 cm. Indskrif ter m e d fordybede ver-
saler. O m k r i n g gravstedet er et støbejernsgitter 
m e d reliefversaler mærke t »1851«. På lågen er 
desuden angivet »G. C. F. v. Kroghs Familiebe-
gravelse«. 

Opstillet i litra A 36. 
39) O.1851. Peder Moller (Møller), gårdejer 

»af Stærmosegaard«, †11.juli 1851, 64 år g a m -
mel. 
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Fig. 32. Kirkegårdsmonument , nr. 35, 1849, udfør t af Hermann Wilhelm Bissen over Inger Margrethe Høyen 
(†1847) med datteren Else Marie Westengaard (†1847), datterdatteren Anna Margrethe Sick (†1847) samt sviger-
sønnen, sognepræst Lauritz Christian Ditlev Westengaard (†1853) (s. 1696). Henrik Wichmann fot. 1999. -
Churchyard monument no. 35, 1849, executed by Hermann Wilhelm Bissen for the grave of Inger Margrethe Høyen 
(†l847), her daughter Else Marie Westengaard (†1847), her daughter's daughter Anna Margrethe Sick (†1847), her 
son-in-law Pastor Lauritz Christian Ditlev Westengaard (†1853). 
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Fig. 33. Kirkegårdsmonument nr. 41, o. 1856, over 
kammerråd Christian Trolle (†1856) og hustru, Ul -
rikke Eleonora Trolle, f. Colding (†1868) (s. 1698). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument 
no. 41, c. 1856, for Counsellor Christian Trolle (†1856), 
and his wife Ulrikke Eleonora Trolle, née Colding 
(†1868). 

Kors af støbejern, placeret på granitsokkel; 
156x46,5x38 cm. Korsfodens forside er smyk-
ket med en rektangulær bladdekoration, mens 
korsarmene har en dekoration med vedbend og 
valmuekapsler. Indskrift med reliefversaler. 

Opstillet i litra A 24. 
40a-b) (Jfr. fig. 21), o. 1856. Carl Ludvig Emil 

Aarestrup, digter, stiftsfysikus, *4. dec. 1800, 
†21. juli 1856, med hustruen Carolina Frederikka 
Aarestrup, f. Aagaard, *28. febr. 1808, <†l . j an . 
1897>. 

Monumen t af grå sandsten med indfældet 
tavle, relief og kors af hvid marmor ; 146x70x44 
cm, heraf måler tavlen 35x37 cm. Indskrifttav-
len, der er formet som en opslået bog, har grav-
skrift med fordybet antikva, udfyldt med sort. 
Herover relief af håndtryk; øverst et kors. Foran 
en, antagelig samtidig, liggesten af samme ma-
teriale med fordybet versalindskrift. 

Opstillet i litra B 16-17 tillige med monument 
nr. 8. 

41) (Fig. 33), o. 1856. Christian Trolle, kam-
merråd, (*28. sept. 1797, †13. dec. 1856), med 

hustruen Ulrikke Elonore[!] (Eleonora) Trolle, 
(f. Colding) »af Marienlund«, (*6. nov. 1803, 
†25. aug. 1868). 

Grotte af grå sandsten med indskrifttavle og 
kors af hvid marmor samt medaljon af biskuit; 
167x65x28 cm, heraf måler tavlen 35x30 cm og 
medaljonen 24 cm i tvm. Vedbenddekoreret 
monument , hvori er indfældet dobbeltbuet tavle 
med indskrift i fordybet antikva og reliefmedal-
jon efter Thorvaldsen med Dødens Genius, stå-
ende ved en urne.50 Øverst et kors, nedfældet i 
en egeløvskrans. 

To ovale smedejernstavler med ægteparrets 
navne og data, der er placeret smst., hidrører 
antagelig fra †smedejernsgitter omkring grav-
stedet. 

Opstillet i litra UR (lapidarium 7). 
42) O.1857. »To ædle Velgjörere«, Peter Frie-

stedt, justitsråd, (†1857), med hustruen Inger 
Kjerstine Friestedt, f. Reiersen, (†1860). 

Liggesten af grå sandsten; 147x91x10,5 cm. 
Indskrift med fordybet antikva. 

Opstillet i litra A 63. 
43) O. 1860. Ulrik (Christian) Mule, sogne-

præst for [Nr. Lyndelse-] Hø[iby], *(5. april) 
1775, †(7. maj) 1860, med hustruen Laurine 
Mule, f. Meyer, *(29. febr.) 1796, <†(2. dec.) 
1868>. 

Grotte af grå sandsten med indfældet tavle af 
hvid marmor ; 59x52x27 cm, heraf måler tavlen 
32x27 cm. Vedbenddekoreret monument , op-
rindelig kronet af †kors. Tavle med indskrift i 
fordybet antikva. 

Opstillet i litra UR (lapidarium 13). 
44) (Fig. 34, 66), o. 1860. Peter Rasmussen 

Möllegaard (Møllegaard), gårdejer i Hunderup, 
*28. juli 1796, †26. sept. 1860, med hustruen 
Anne Möllegaard (Møllegaard), f. Jensen, 
*3. april 1788, †<4. april> 18<67>. 

Cippus af grå sandsten med indfældet tavle af 
hvid marmor; 234x76x50 cm, heraf måler den 
ovale tavle 60x53 cm. Postamentet har relief af 
kornneg, rive, le og valmuekapsler samt olie-
lampe; i midtstykket er gravskrift med fordybet 
antikva, udfyldt med sort, indrammet af ege-
løvskrans og flankeret af fire stjerner over en 
niche med urne, hvorfra en sommerfugl søger at 
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undslippe. Over urnens halvåbne låg er en 
krans, smykket med 12 stjerner. Gavl med vo-
lutter og palmet. 

Gravstedet er indhegnet af støbejernsgitter 
med pinakler. 

Opstillet i litra I 479. 
45) O.1861. Morten Christian Hempel, (bog-

trykker), *30. juli 1790, †5. juni 1861. 
Monument , formet som skriftrulle, af støbe-

jern på granitsokkel; 57,5x57x8 cm. Indskrift 
med reliefversaler over relief af håndtryk. Sort-
stafferet. 

På gravstedet, der hegnes af et sortmalet stø-
bejernsgitter med lilje- og rudemotiv, er to til-
svarende, antagelig yngre, skriftruller over to 
slægtninge, Martin Herman Frederik Lund 
(†1874) og Martha Christiane Hempel, f. Lund, 
hustru til førstnævnte (†1890). 

Opstillet i litra I 466-67. 
46) O.1861. Familien Milo (Johan Milo, bog-

handler, *21. juni 1788, †26. sept. 1861). 
Stele af rød granit med indfældet relief af hvid 

marmor; 180x72x27 cm, heraf måler relieffet 
70x40 cm. Placeret på affaset sokkel og prydet 
med relief af en engel med dommedagsbasun. 
Herover ses et kors, og nederst læses gravskrift 
samt skriftsted (Joh. 11,25), alt i fordybede ver-
saler. 

Opstillet i litra C 306-10, jfr . nr. 26. 
47) O.1863. Gregorius Nicolai de Klauman, 

byfoged, politimester og rådmand, kammer-
herre, ridder af Dannebrog og Dannebrogs-
mand, *19. sept. 1791, †1. okt. 1863. 

Tavle af hvid marmor , indfattet i r amme af 
rød sandsten; 59,5x56x13 cm, heraf måler tav-
len 47x36,5 cm. Indskrift med fordybet antikva, 
udfyldt med sort. 

Opstillet i litra I 501. 
48) O.1866. David Eberhard Crone, køb-

mand, *21. sept. 1786, †10. marts 1843, med hu-
struen Frederikke Casparsen Crone, f. Briand, 
*2. dec. 1793, †5. jan. 1866. »Her bryder Døden 
mangt et kjærligt Baand, Hist samler det Guds 
Faderhaand.« 

Monument af rød sandsten med indfældet 
tavle, formet som en bog, samt kors og hånd-
tryk af hhv. hvid marmor og biskuit; 125x70x23 

cm, heraf måler bogen 36x49 cm. Over bogen 
relief af et håndtryk. Fordybede versaler. 

Opstillet i litra UR (lapidarium 15); oprinde-
lig i litra H 435-37. 

49) O.1868. Peter Alexander Cæcilius Heide, 
kancelliråd, herredsfoged i Tyrstrup herred, 
konstitueret politimester i Odense, *1. marts 
1822, †4.jan. 1868. 

Stele af grå kalksten; 206x75x40 cm. Indskrift 
med fordybede versaler. 

»Slesvigske Venner satte dette Minde over 
Hedersmanden«. 

Opstillet i litra E 34. 

Fig. 34. Kirkegårdsmonument nr. 44, o. 1860, over 
Peter Rasmussen Møllegaard (†1860) og hustru, Anne 
Møllegaard, f. Jensen (†1867) (s. 1698). BBJ fot. 2000. 
- Churchyard monument no. 44, c. i860, for Peter Ras-
mussen Møllegaard (†1860), and his wife Anne Mølle-
gaard, née Jensen (†1867). 
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50) (Fig. 35), o. 1871. C. R. (Christian Ras-
mus) Arendrup, stiftsfysikus, (justitsråd), 
*16. marts 1803, †13. jan. 1871, med hustruen 
Nanna Marie Arendrup, f. Henne, *21. juni 
1811, <†28. febr. 1899>. 

Bauta af grå granit med indfældet tavle af 
hvid marmor ; 138x102x30 cm, heraf måler tav-
len 63x42 cm. Indskrift med fordybet antikva, 
udfyldt med sort. 

Opstillet i litra I 7-8, sammen med m o n u -
menter for ægteparrets to børn, Johanne, gift 
Clausen de Fischer (†1857), og Albert Arendrup 
(†1931), med hustruen Ebba Margrethe (†1941). 

51) (Fig. 36), o. 1871. Hans Müller, kancel-
liråd, bogholder og kasserer ved Odense Fattig-
væsen og ved Fyens Stiftssparekasse, *21. nov. 
1800 i Sdr. Aaby, †19. marts 1871, med hustruen 
Marie Margrethe Müller, f. Lütken, *5. febr. 
1795, <†30.jan. 1874>. 

Grotte af sandsten med indfældet tavle af hvid 
marmor; 156x31x32 cm, heraf måler tavlen 
52x39 cm. Egeløvsdekoreret monument på til-
svarende sokkel, hvorpå er relief af en bikube. 
Foroven spor af kors. Indskrifttavle med perso-
nalia i fordybet antikva, udfyldt med sort. 

Opstillet i litra O (lapidarium 14). 
52-53) (Fig. 37), o. 1874. Frederik Christian 

Dreyer, købmand, *22. dec. 1797, †24. maj 
1866, med hustruen Elisabeth Dreyer, f. Tile-
mann, *9. juli 1802, †12. marts 1874. 

Dobbel tmonument , formet som ensdannede 
skriftruller af støbejern, anbragt på granitsok-
kel; hhv. 42x54x5,5 cm og 42x54x6,5 cm. Ind-
skrift med forhøjede versaler, herunder relief af 
håndtryk. Bag ved monumente t står indskrift-
løst støbejernskors med bladdekorationer. 

Opstillet i litra UR (lapidarium 1). 

Fig. 35-36. Kirkegårdsmonumenter nr. 50-51. 35. Kirkegårdsmonument nr. 50, o. 1871, over stiftsfysikus C. R. 
Arendrup (†1871) og hustru, Nanna Marie Arendrup, f. Henne (14899) (s. 1700). Karin Kryger fot. 1990. 36. 
Kirkegårdsmonument nr. 51, o. 1871, over kancelliråd Hans Müller (†1871) og hustru, Marie Margrethe Müller, 
f. Lütken (14874) (s. 1700). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monuments nos. 50-51. 35. Churchyard 
monument no. 50 for C. R. Arendrup (†1871), county medical officer, and his wife Nanna Marie Arendrup, née Henne 
(†1899). 36. Churchyard monument no. 51 for Chancery Counsellor Hans Müller (†1871), and his wife Marie Margrethe 
Müller, née Lütken (†1874). 
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Fig. 37. Kirkegårdsmonumenter nr. 52-53, o. 1874, 
over købmand Frederik Christian Dreyer (†1866) og 
hustru, Elisabeth Dreyer, f. Tilemann (†1874) (s. 
1700). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard mon-
uments nos. 52-53, c. 1874, for merchant Frederik Chris-
tian Dreyer (†1866), and his wife Elisabeth Dreyer, née 
Tilemann (†1874). 

54) O.1875. Peter Christian Stenersen Gad, 
biskop, dr.theol., *(27. april) 1797, †(12. okt.) 
1851, med hustruen Sophie Georgia Gad, f. 
Clausen, *(24. juni) 1799, †(21. maj) 1875. 

Oval tavle af zink, fæstnet på granittavle; 
52x38x1,5 cm. Indskrift med reliefversaler. 

Opstillet i litra D 347-48. 
55) 0 .1876 . Lorenz (Lorentz) Emil Dæhn-

feldt, (sergent, senere skovfoged), *6. jan. 1781, 
†24. juli 1866 med datteren, Elise Christine Hen-
riette Dæhnfeldt, *9. marts 1853, †10. juni 1876, 
samt sønnen Ludvig Frederik Carl Dæhnfeldt, 
(handelsgartner), *21. nov. 1817, (†2. april 
1900), med hustruen Laura Josephine Dæhn-
feldt, f. Fich, *15. sept. 1830, †21. jan. 1905, og 
(parrets datter, Anna Dæhnfeldt, *21. sept. 
1869, †15. juni 1944). 

Tavle af sort poleret granit; 72x47,5x4 cm. 
Indskrift med fordybede versaler. 

Opstillet i litra A 21-23 på gravsted, indheg-
net af granhæk og foranstillet smedejernsgitter 
mellem granitpiller. På gravstedet er tillige ens-

dannede grani tmonumenter for Ludvig Dæhn-
feldt (†1908), med hustruen Ellen Dæhnfeldt, f. 
Lind (†1941) og for (Lorentz Emil) Chr. (Chri-
stian) Dæhnfeldt, (frøavler) (†1920) med hu-
struen Dagmar Dæhnfeldt, f. Prøvensen (†1922) 
samt Edith Hagst røm (†1973). For Chr. Dæhn-
feldt er endvidere 1927 rejst en sandstensstele af 
firmaets medarbejdere. 

56) (Fig. 38), o. 1878. Christiane Marie Birke-
dal, »Odense trofaste Asylmoder i henved 40 
Aar«, *28. maj 1801, †29. jan. 1878. 

Stele af grå sandsten på tilsvarende sokkel; 
119x55x26 cm. Indskrift i fordybet antikva, ud-
fyldt med sort. 

Opstillet i litra M 82. 
57) (Fig. 40), o. 1881. Mathias Peter Allerup, 

jernstøber, *23. nov. 1799, †17. nov. 1858, med 

Fig. 38. Kirkegårdsmonument nr. 56, o. 1878, over 
»Odense trofaste Asylmoder i henved 40 Aar« Chri -
stiane Marie Birkedal (†1878) (s. 1701). Henrik Wich-
mann fot. 1999. - Churchyard monument no. 56, c. 
1878, for Christiane Marie Birkedal (†1878), "the loyal 
matron of Odense's Orphanage for almost 40 years". 
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Fig. 39. Kirkegårdsmonument nr. 58, o. 1886 med 
senere tilføjelser, tegnet af Vilh. Petersen, over t ø m -
rermester, brandmajor Rasmus Petersen (†1894), ar-
kitekt, kgl. bygningsinspektør Vilh. Petersen (†1931) 
og deres familie (s. 1702). BBJ fot. 1999. - Churchyard 
monument no. 58, c. 1886 with later additions, designed by 
Vilh. Petersen, for Rasmus Petersen (†1894), chief officer 
of the fire brigade, Vilh. Petersen (†1931), architect and 
H.M. inspector of buildings, and their families. 

hustruen Else Christine Allerup, f. Gjödt, 
*28. juli 1796, †31. maj 1881. 

Mindetavle af støbejern, indsat i r amme af 
granitkvadre; 250x357x38 cm, heraf måler je rn-
tavlen 167x102 cm. Monumente t , der er indføjet 
i kirkegårdsmuren, har et forhøjet, gavlformet 
midtparti , oprindelig kronet af †kors. Heri er 
indsat den spidsbuede indskrifttavle med goti-
serende stavværksdekoration og gravskrift med 
reliefversaler, sortmalet på hvid grund. På hver 
side heraf er indfældet nyere marmortavler over 
Jenny Allerup, f. Hapisch (†1925), med ægte-
manden Ove Emanuel Allerup (†1950) (tv.) og 
Emanuel W. Allerup (†1895), med hustruen Jo-
hanne Allerup, f. Pätges (†1923) (th.). 

Opstillet i litra B 443-44. 
58) (Fig. 39; jfr . også fig. 7), o. 1886 med se-

nere tilføjelser. Dobbel tmonument , tegnet af 
Vilh. Petersen,51 over Rasmus Petersen, tømrer-
mester, brandmajor, *3. maj 1823, †7. april 
1894, med hustruen Bolette Petersen, *9. sept. 
1815, †17. marts 1886, samt ægteparrets søn 
(Rasmus) Alfred Petersen, arkitekt, *4. jan. 
1858, †31. marts 1925, og Charlotte Petersen, 
*29. okt. 1852, †l. marts 1927. Endvidere over 
J. (Jens) Vilhelm Petersen, arkitekt, kgl. byg-

ningsinspektør, *9. jan. 1851, †17.juni 1931, 
med hustruen Maria Petersen (f. Gottschalk), 
*1. febr. 1858, †1. dec. 1951, samt Ingrid Lehn 
Petersen, *2. dec. 1891, †9. november 1951. 

Monument af grå sandsten og hvid marmor ; 
172x126x47,5 cm. På et fælles postament, hvori 
er en niche, tidligere med en †urne (stjålet 1998), 
står to cippi. Begge smykkes med en smal drå-
befrise (guttae) og krones af et volut- og pal-
metsmykket topstykke. Indskrift med fordy-
bede versaler. 

Gravmælet omfattede oprindelig kun en en-
kelt cippus (den venstre over Rasmus Petersen) 
på et mindre postament. Ved Vilh. Petersens 
død 1931 blev udført endnu en cippus og et bre-
dere postament. 

Opstillet i litra E 381-383. 
59) 1887. C. U. E. (Christian Ulrich Emil) 

Reimuth, borgmester, etatsråd, *8. nov. 1787, 
†3. dec. 1846, med hustruen Lucie Christiane 
Reimuth, f. Schweffel, *8. jan. 1795, †31. juli 
1865. 

Monument , udformet som en himmelport af 
grå granit; 91x57x27 cm. Indskrift med fordy-
bede versaler. Monumente t , der er forsynet med 
påskriften, »Fredet af Odense Kommune« (jfr. 
nr. 29, Bagger), udførtes 1887 på Byrådets initi-

Fig. 40. Kirkegårdsmonument nr. 57, o. 1881, over 
jernstøber Mathias Peter Allerup (†1858) og hustru, 
Else Christine Allerup, f. Gjödt (†1881) (s. 1701). BBJ 
fot. 2000. - Churchyard monument no. 57, c. 1881, for 
iron founder Mathias Peter Allerup (†1858), and his wife 
Else Christine Allerup, née Gjödt (†1881). 
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Fig. 41. Kirkegårdsmonument nr. 60, 1890-91, med portrætrelief af Aksel Hansen, over dr. theol. biskop Chr i -
stian Thorning Engelstoft (†1889) (s. 1703). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument no. 60, 1890-91, 
with portrait relief by Aksel Hansen, for Bishop, dr. theol. Christian Thorning Engelstoft (†1889). 

ativ.52 Omkr ing gravstedet er et sortmalet stø-
bejernsgitter med sol- og stjernedekorationer. 

Opstillet i litra A 16. 
60) (Fig. 41), 1890-91.53 Monument med relief 

udført af Aksel Hansen. Christian Thorning En-
gelstoft, biskop over Fyens stift i 37 år, 
dr.theol., hædret med storkors af Dannebrog og 
Dannebrogsmand, *8. aug. 1805, †25. jan. 1889. 
»Han holdt fast ved den rette Form af de sunde 
Ord i Tro og Kjærlighed« (2 Tim. 1,13). 

Stele af sort granit med indfældet portrætre-
lief af bronze; 217,5x96,5x62,5 cm, heraf måler 
portrættet 50x40 cm. Portrættet, der er signeret 
»Aksel Hansen 90«,54 viser afdøde i brystbillede 
en face med drejning mod venstre. Derunder 

indskrift med fordybede versaler, udfyldt med 
guld. »Venner satte dette Minde«. 

Opstillet i litra X 20. 
61) 1892. Monument med relief udført af Ak-

sel Hansen. Ludvig Nicolai Helveg, »Ordets 
nidkære Tjener«, præst ved S .Knuds kirke og 
Hospitalskirken, dr. theol. et phil., *26. april 
1818, †5. sept. 1883. 

Stele af grå granit med indfældet portrætme-
daljon af bronze; 228x139x113 cm, heraf måler 
medaljonen, der bærer signaturen »Aksel Han-
sen« og udførtes 1892,55 42 cm i tvm. Indskrift 
med fordybede versaler, udfyldt med forgyld-
ning. Efter personalia skriftsted (Es. 52,7) 

Opstillet i litra N 5. 
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62) (Fig. 43), 1893. M o n u m e n t med relieffer 
udfør t af Aksel Hansen. 5 6 Gustav Lotze (apote-
ker), *14. dec. 1825, †17. dec. 1893. 

Stele af poleret, m ø r k e g r ø n bo rnho lmsk gra-
nit med relieffer af bronze; 297x167x94 cm. Det 
høje pos tament smykkes af en fremsti l l ing af tre 
kvinder foran et træ, de tre norner foran livstræ-
et, Ygdrasils ask. I mid ten sidder Ef termælets 
norne m e d et skr iveinst rument i højre hånd og 
på venstre knæ en bog, hvor i nedfældes det ene-
ste, som aldrig dør: d o m m e n over den døde. En 
latinsk indskrif t med fo rdybede versaler, et citat 
fra Vergils Georgica (2,81), midtdeles af træets 
s tamme: »Exiit ad coelum ramis felicibus arbor« 
(Træet rankede sig m o d himlen med lykkebr in-
gende grene). På h jørnerne står de to andre no r -
ner, placeret som karyatider under den øvre del 

Fig. 42. Kirkegårdsmonument nr. 64, 1901, med re-
lief udført af Aksel Hansen, over grundlæggeren af 
Albani Bryggeri, Theodor Ludvig Schiøtz (†1900) (s. 
1704). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard mon-
ument no. 64, 1901, with relief by Aksel Hansen, for The-
odor Ludvig Schiøtz (†1900). 

og med blikket rettet hhv. opad (tv.) og nedad 
(th.). På selve stelen et prof i lpor t ræt signeret 
»Aksel Hansen« i s ammenhæng m e d indskr i f t -
tavlen, ligeledes med fordybede versaler. På 
topstykket ses to sfinkser omkr ing en p in jekog-
ledekoration. Gravstedet er indhegnet af et s tø-
bejernsgitter i nygot isk stil. 

Opstillet i litra I 9-10. 
63) O.1897. H. S. A. L. (Hans Stephan A n -

thon Ludvig) Demant , fabrikant, *26. dec. 
1828, †6. febr. 1897, med hus t ruen Ott i le D e -
mant , *28. nov. 1826, †l. april 1874. 

Stele af sort granit med indfældet relief af 
bronze; 225x71x35 cm, heraf måler relieffet 
39x41 cm. Øvers t på stelen er et dobbel tpor t ræt 
af ægteparret , vist i brystbillede, vendt m o d 
hinanden. Indskrif t med fo rdybede versaler, u d -
fyldt med guld. 

Opstillet i litra U 6. 
64) (Fig. 42), 1901. M o n u m e n t m e d relief ud -

før t af Aksel Hansen. Theodor Ludvig Schiøtz, 
grundlægger af Albani Brygger i , *4. sept. 1821, 
†31. aug. 1900. 

Stele af rød granit med indfældet portrætrelief 
af bronze; 306x135x83 cm, heraf måler relieffet 
58x48 cm. Stelen har poleret dekorat ion af v in-
løv og -klaser på pos tament og tops tykke samt 
udsmykn ing af f l ammer omkr ing midterdelen. 
Relieffet, der er signeret: »A. H. 1901« for Aksel 
Hansen, viser afdøde i brystbillede en face med 
drejning m o d højre. Derunder indskrif t m e d 
polerede reliefversaler. 

Opstillet i litra Q 101-03. 
65) 1904. M o n u m e n t m e d relief udfør t af A k -

sel Hansen. T. M. (Theodor Mart inus) Traut-
ner, stiftsfysikus, ridder af Dannebrog , Danne-
brogsmand , *27. juli 1838, †17. marts 1903. 

Stele af rødlig granit med indfældet relief af 
bronze; 225x85x30 cm, heraf måler relieffet 
47x38 cm. Stelen er placeret på høj t pos tament 
og har en høj , spids gavl fortil. Herunder , i f lad-
buet niche, relief af Besøgeisen, signeret: »1904 
Aksel H.« (Hansen). Indskrif t med fo rdybede 
versaler. »Sygekasser i D a n m a r k og Venner rej-
ste dette Minde for ham Sygekassernes og Sy-
geplejesagens trofasteste Forkæmper« . 

Opstillet i litra N 126-28. 
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Fig. 43. Kirkegårdsmonument nr. 62, 1893, med relieffer udfør t af Aksel Hansen, over apoteker Gustav Lotze 
(†1893) (s. 1704). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument no. 62, 1893, with reliefs by Aksel Hansen, 

for apothecary Gustav Lotze (†1893). 

66) O. 1904. A. C. L. (Andreas Christian Lud-
vig) Grove-Rasmussen, sognepræst ved S. Hans 
kirke, ridder af Dannebrog, *8. sept. 1836, †31. 
marts 1904, med hustruen Bertha Grove-Ras-
mussen, f. Reimers, *9. juli 1843, <†15. dec. 
1909>. 

Liggesten af grå granit, formet som en stele 
med indfældet portrætmedaljon af bronze; 
254x115x30 cm, heraf måler medaljonen 30 cm i 
tvm. Monumente t , der er afrundet foroven, har 

bladguirlande som ramme både om skriftfeltet, 
der har gravskrift med fordybede versaler, ud-
fyldt med sort, og om portrætmedaljonen, 
sidstnævnte signeret: »C 1906«. Øverst et relief-
kors. Endvidere læses indskriften: »Venner satte 
dette Minde«. 

Opstillet i litra N 158-59. 
67) O.1905. S. Chr. (Søren Christian) Brandt, 

klædefabrikant, ridder af Dannebrog, *27. aug. 
1847, †25. dec. 1905. Jfr. nr. 36 og 75. 

Danmarks Kirker, Odense amt 108 
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Fig. 44. Kirkegårdsmonument nr. 69, o. 1911, over 
sagfører J. C. F. Knudsen (41911) og hustru, Sophie 
Knudsen, samt sønnerne, O t t o Knudsen (41913) og 
Mogens Knudsen (41926) (s. 1706). BBJ fot. 2000. -
Churchyard monument no. 69, c. 1911 for J. C. F. Knud-
sen (†1911), lawyer, his wife Sophie Knudsen and his sons, 
Otto Knudsen (†1913) and Mogens Knudsen (†1926). 

Piedestal af granit med portrætbuste af 
bronze; 265x140x28,5 cm. Den slanke piedestal, 
der har gravskrift med fordybet antikva, udfyldt 
med guld under laurbærkrans i fordybet relief, 
krones af afdødes portrætbuste. »Rejst af Fa-
brikkens Arbejdere«. Gravstedet er indhegnet af 
støbejernsgitter med egeløvsudsmykning. 

Opstillet i litra C 129-35. 
68) 1907. Monumen t med portrætbuste ud-

ført af Thod Edelmann. (Johan Frederik) An-
dersen-Rosendal, *(17. juli) 1839, †(2. dec.) 
1906. 

Piedestal af rødlig granit med udsmykning af 
bronze; 260x53x68 cm. Den aftrappede piede-
stal har dekoration med kløver og kornaks og 
indskrift med reliefversaler. Øverst afdødes bu-
ste, signeret: »Thod. E. 1907« for Thod Edel-
mann. »Rejst af danske Agrarer«. 

Opstillet i litra N 204-05. 

69) (Fig. 44), o. 1911. J. C. F. Knudsen, sag-
fører, ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, 
*28. juli 1856, 424. dec. 1911, med hustruen So-
phie Knudsen samt sønnerne, ( O t t o Knudsen, 
student, *1. jan. 1893, 426. juli 1913, og Mogens 
Knudsen, student, *4. maj 1891, 46. juni 1926). 

Monument af grå granit med relief af bronze; 
173x97x38 cm. Øverst tv. er udhugget et por-
træt af afdøde, vist i brystbillede en face m o d 
højre. Indskrift med kursiverede versaler, ud-
fyldt med bronze, over et relief af en skarabæ, et 
fra den ægyptiske oldtid kendt symbol for gen-
fødsel. På blokkens højre side er udhugget en 
antikiserende fremstilling af en kvinde, siddende 
på en stol, over en sekundær gravskrift i for-
dybet antikva. Monumente t er signeret med de 
sammenskrevne initialer: »JG«. 

Opstillet i litra I 203-05. 

Fig. 45. Kirkegårdsmonument nr. 72, o. 1920, over 
skolebestyrerinde Marie Jørgensen (†1920) (s. 1707). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument 
no. 72, c. 1920, for school principal Marie Jørgensen 
(†1920). 
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70) (Fig. 46), o. 1916. Monument , udført af 
Knud Eibye. Rasmus Eibye, smedemester, 
*1760, †1838, (sønnen) Knud Eibye, smedeme-
ster, *1799, †1867, (sønnesønnen) Johan Eibye, 
smedemester, *1838, †1916 samt (oldebarnet) 
(Knud Eibye, smedemester, *1883, †1958), 
med deres hustruer og børn. 

Liggende tavle af kobber; 120x59x8 cm. M o -
numentet , der er formet som en barokgravsten, 
har skriftfelt med gravskrift i reliefversaler og 
smykkes foroven af en basunblæsende engel, 
forneden af Knud Eibyes mærke, en bikube på 
en ambolt, alt kronet af to krydsende nøgler. 
Rammebor t af planteslyng og blomster; i h jør-
nerne timeglas, kors, anker og brændende 
hjerte. 

Gravstedet, der indhegnes af tujahæk, har 
bronzelåge mellem granitpiller. På lågen, lige-
ledes udført af Knud Eibye, er malteserkors og 
sommerfugle. 

Opstillet i litra I 40-41. 
71) O.1919. Monument udført af M. H. 

Plough. Johan Ludvig Christensen, etatsråd, 
borgmester i Odense, belgisk konsul for Fyn, 
ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, 
*16.juli 1853, †30. juni 1919, med hustruen 
Anna Christensen, f. Mølmark, *16.juni 1863, 

<†19. april 1948>. 
Cippus af grå sandsten og hvid marmor; 

185,5x62,5x43 cm. Høj t postament med rund-
buet niche, hvori relief af en urne med en som-
merfugl. Skriftfelt med gravskrift i fordybede 
versaler, udfyldt med sort. Topstykke med vo-
lut- og palmetdekoration. På soklen en metal-
plade med signatur for monumentets ophavs-
mand: »M. H. Plough Odense« . 

Opstillet i litra A 82-83. 
72) (Fig. 45), o. 1920. Marie Jørgensen, skole-

bestyrerinde i Odense, (*1846), †10. jan. 1920. 
Stele af grå sandsten; 140x56x28 cm. Foroven 

udhugget cirkelkors. Indskrift med fordybede 
versaler, udfyldt med sort. 

Opstillet i litra L 34-35. 
73) O.1920. Henriette Augusta Simony, f. 

Bech, *25. aug. 1854, †15. dec. 1918, med ægte-
manden, J. F. Simony, st if tamtmand, kammer-
herre, *19. sept. 1846, †7. juli 1920. 

Fig. 46. Kirkegårdsmonument nr. 70, o. 1916, over 
smedemestrene Rasmus Eibye (†1838), Knud Eibye 
(†1867), Johan Eibye (†1916) og Knud Eibye (†1958) 
med hustuer og børn (s. 1707). Fotografi efter teg-
ning i Knud Eibyes samling, Nationalmuseet. -
Churchyard monument no. 70, c. 1916, for the master 
smiths, Rasmus Eibye (†1838), Knud Eibye (†1867), Jo-
han Eibye (†1916) and Knud Eibye (†1958) with their 
wives and children. 

Monument (cippus) af grå sandsten med ind-
fældet tavle af hvid marmor; 221x94x8 cm, 
heraf måler tavlen 78,5x47 cm. Over tavlen, der 
har gravskrift i fordybede versaler, udfyldt med 
sort, er relief med nedadvendt fakkel, hyrdestav 
og olivengrene. Trekantgavl med rosetorna-
ment, kronet af lav blok, vel postament for et 
†kors eller en urne. - Opstillet i litra P 175-77. 

108* 
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Fig. 47. Kirkegårdsmonument nr. 74, 1922, udført af 
Axel Poulsen, over overlærer ved Mulernes Legat-
skole, Th. Hertel (†1920), og hustru, Petrea Hertel, f. 
Koch (14936) (s. 1708). Henrik Wichmann fot. 1999. -
Churchyard monument no. 74, 1922, by Axel Poulsen, for 
Th. Hertel (†1920), head teacher of Mulernes Legatskole, 
and his wife Petrea Hertel, née Koch (†1936). 

74) (Fig. 47), 1922. M o n u m e n t udfør t af Axel 
Poulsen. Th . Hertel, overlærer ved Mulernes 
Legatskole, cand.theol. , *1849, †1920, med hu-
struen Petrea Hertel, f. Koch, *1857, †1936. 

Cippus af sandsten; 260x136x55 cm. På po-
stamentet gravskrif t med fordybede versaler. 
Midtfel t med relief af en sædemand, iklædt anti-
kiserende klædedragt (kiton), signeret »1922 
Axel Poulsen«. Trekantgavl med udsmykning af 
kornaks. 

Monumen te t , der som anført skænkedes »I 
Taknemlighed fra Elever«, er opstillet i litra P 
203-04, 224-25. 

75) O. 1922. Tagea Brandt , f. Rovsing, (legat-
stifter), *17. marts 1847, †6. jun i 1882, med æg-

temanden M. (Morten) Vilhelm Brandt , (klæde-
fabrikant), *7. april 1854, †10. dec. 1921. Jfr . nr. 
36 og 67. 

Tavle af poleret, rød granit; 61x91x17,5 cm. 
Indskrift med fordybede versaler, udfyldt med 
guld. Monumen te t er indsat i m u r bagest på 
gravstedet, der hegnes af sortmalet støbejerns-
gitter i nygotisk stil. 

Opstillet i litra A 67. 
76) O. 1924. L. N. (Lauritz Nicolaj) Balslev, 

biskop, *17. okt. 1845, 412. okt. 1923, med h u -
struen Maria Magdalene, f. Fenger, *9. aug. 
1849, †5. juni 1924, samt Johanne M. F. Balslev, 
*20. aug. 1891, 421. dec. 1937, Ida A.J . A . B a l -
slev, *1. juli 1889, <†4. aug. 1950>, samt Helene 
Fenger Balslev, *6. marts 1882, <†3. ma j 1971>. 

Bauta af grå granit; 194x85x35 cm. Indskrift 
med fordybede versaler, udfyld t med sort. 

Opstillet i litra AA 14-15. 

Fig. 48. Kirkegårdsmonument nr. 80, o. 1927, over 
arkitekt P . C . M o n b e r g (†1927) (s. 1709). Henrik 
Wichmann fot. 1999. - Churchyard monument no. 80, c. 
1927, for architect P. C. Monberg (†1927). 
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Fig. 49. Kirkegårdsmonument nr. 77, o. 1924, udfør t 
af Niels Hansen Jacobsen, over apoteker Christen 
Mikkelsen (†1924) og hustru, Louise Helweg (†1913) 
(s. 1709). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard 
monument no. 77, c. 1924, by Niels Hansen Jacobsen, for 
apothecary Christen Mikkelsen (†1924), and his wife 
Louise Helweg (†1913). 

77) (Fig. 49), o. 1924. Monument udført af 
Niels Hansen Jacobsen.57 Christen Mikkelsen, 
apoteker, *22. nov. 1844 i Ringkøbing, †23. 
marts 1924, med hustruen Louise, f. Helweg, 
*14. jan. 1850, †28. aug. 1913. 

Bauta af rødlig granit; 173x155x30 cm. Relief 
af knælende kvinde med en laurbærkrans i hån-
den under et egetræ. Indskrift med fordybede 
versaler, udfyldt med rødt. 

Monumentet , der rejstes af ægteparrets søn, 
Poul (Mikkelsen), er opstillet i litra Q 266-67, 
290-91, tillige med monument over Lars (Mik-
kelsen), †1919. 

78) O. 1924. Emil Koch, præst (ved Grå-
brødre Hospitalskirke), *23. juli 1851, †23. febr. 
1924. 

Kors af grå sandsten; 189x91x15 cm. Det kel-
tisk inspirerede monument har retkantede kors-
ender, sammenbundet med bladsmykket cirkel-
slag og med rammebor t af tovsnoning. På den 
lodrette korss tamme er fletornamentik. Ind-
skrift med reliefversaler. 

Opstillet i litra N 200-01. 

79) (Fig. 50), o. 1925. Monument udført af 
Siegfried Wagner. Frida Wagner, gift Janssen, 
*6. maj 1873, †19.juni 1925. 

Liggende tavle af hvid marmor; 101x31x5 cm. 
Indskrift med majuskelprægede, fordybede ver-
saler under indgraveret Davidsstjerne, hvori er 
indfattet kors. Signeret med initialerne: »SW« 
for Siegfried Wagner. 

Opstillet i litra UR (lapidarium). 
80) (Fig. 48), o. 1927. P. C. (Peter Christen-

sen) Monberg, arkitekt, *10. jan. 1851, †13. sept. 
1927. 

Monument af kalksten; 206x62x63 cm. Høj 
piedestal med gravskrift i fordybede versaler 
under mæanderbort , udført i relief på hver side 
af kors. Øverst urne, formet som antikt volut-
krater. 

Opstillet i litra R 327-28. 

Fig. 50. Kirkegårdsmonument nr. 79, o. 1925, udfør t 
af Siegfried Wagner, over Frida Wagner (†1925) (s. 
1709). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard mon-
ument no. 79, c. 1925, by Siegfried Wagner, for Frida 
Wagner (†1925). 
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Fig. 51. Kirkegårdsmonument nr. 84, o. 1935, over 
Johannes Marius Dines Petersen ( 'professor Labri') 
(†1935) (s. 1710). Henrik Wichmann fot. 1999. -
Churchyard monument no. 84, c. 1935, for Johannes Ma-
rius Dines Petersen (†1935). 

81) O.1930. Henriette Hørlück, skolebesty-
rerinde, *1860, †1930. 

Cippus af sandsten; 166x64x37 cm. Grav-
skrift med fordybede versaler, udfyldt med sort, 
under egekrans i fordybet relief. 

Opstillet i litra O 78. 
82) O.1934. M. C. H. (Morten Christian 

Hempel) Dreyer, udgiver og redaktør af Fyens 
Stiftstidende, ridder af Dannebrog, Danne-
brogsmand, *21. juni 1860, †20. april 1934, med 
hustruen Henriette Dreyer, f. Bang, *13. sept. 
1861, †27. dec. 1922. 

Stele af poleret, grå granit; 170x67,5x43,5 
cm. Gravskrift med versaler over egeløvskrans, 
alt i fordybet relief. 

Opstillet i litra A 59 tillige med monument 
over Jens Bang, bankdirektør (14894), med hu-
struen Karen Bang, f. Krag (†1909). 

83) O.1935. Niels Jacobsen, arkitekt, *14. 
sept. 1865 i Åbenrå, †31. jan. 1935, med hu-

struen (Christiane) Sophie (Magdalene Bertram) 
Jacobsen, f. (Petersen) Møller, *12. sept. 1872 i 
Gråsten, †20. juni 1908. 

Monument af grå granit og sandsten; 
169x109x46 cm. Indfældet tavle med indskrift i 
reliefmajuskler. Øverst en brændende olie-
lampe. 

Monumente t er muligvis tegnet af sønnen 
(Niels) Axel Jacobsen, jfr . ndf. 

Opstillet i litra H 429-30. På gravstedet er 
endvidere en liggesten af marmor for Niels Axel 
Jacobsen, arkitekt (14957), med hustruen (Helga 
f. Kaad Friis, 14979). 

84) (Fig. 51), o. 1935. Johannes Marius Dines 
Petersen, »Prof(essor) Labri«, *5. aug. 1863 i 
Nyborg , †10. marts 1935 i Odense. 

Cippus af cement med tavle af kalksten; 
184x61x37 cm, heraf måler tavlen 94,5x42 cm. 

Fig. 52. Kirkegårdsmonument nr. 86, o. 1945, over 
biskop A.J . Rud (†1945) og hustru, Gudny Rud, f. 
Bojesen (14943) samt sønnen, Jens Rud (14920) (s. 
1711). Karin Kryger fot. 1990. - Churchyard monument 
no. 86, c. 1945, for Bishop A.J. Rud (†1945), his wife, 
Gudny Rud, née Bojesen (†1943) and the son, Jens Rud 
(†1920). 
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Indskrift med sortmalede reliefversaler. »Venner 
og Kolleger rejste dette Minde«. 

Opstillet i litra BH 279-80. 
85) O.1938. Thomas B. (Barfoed) Thrige, 

(fabrikant), *5. maj 1866, †9. maj 1938, med hu-
struen Ingeborg (Nanna) Thrige, (f. Rasmus-
sen), *4. juli 1866, <†l. okt. 1944> samt sønnen, 
Thomas Thrige, *12. dec. 1894, <†27. jan. 
1940>. 

Liggesten af grå granit; 140x89x5 cm. Ind-
skrift med fordybede versaler, udfyldt med 
guld. 

Opstillet i litra NA 7-12. 
86) (Fig. 52), o. 1945. A.J . (Anders Jensen) 

Rud, *17. april 1868, †7. dec. 1945, »Fyns første 
folkevalgte Biskop«, med hustruen Gudny Rud, 
f. Bojesen, *20. sept. 1869, †21. dec. 1943 og 
sønnen, Jens Rud, stud.theol., *20. febr. 1898, 
†26. febr. 1920. 

Stele af grå granit; 204x115x27 cm. M o n u -
mentet, der er formet som tre steler, den mid-
terste (over A. J. Rud) højere end de flankerende 
(tv. over Gudny Rud, th. over Jens Rud), har 
reliefkors, der mellem korsarmene har fordybet 
dekoration af påskeliljer, udfyldt med guld. For-
dybet versalindskrift, ligeledes udfyldt med 
guld. Monumente t var ifølge indskrift, anført 
under Jens Ruds stele, »Rejst af Studenter Kred-
sen«. 

Opstillet i litra C 273-75. 
87) O.1953. Gustav Rasmussen, udenrigsmi-

nister, »kgl. dansk gesandt i Rom«, *10. aug. 
1895, †13. sept. 1953. 

Liggesten af grå granit; 99x70x10 cm. Ind-
skrift med reliefversaler af bronze. 

Opstillet i litra C 251-53. 
88) O. 1955. Marie Øllgaard, f. Jespersen, 

*29. juli 1887, †9. nov. 1955, med ægtemanden 
Hans Øllgaard, biskop (over Fyns stift), *26. 
jan. 1888, <†19. febr. 1979>. 

Trapezformet stele af grå sandsten; 158,5x59 
cm. Indskrift med fordybede versaler, udfyldt 
med rødt. 

Opstillet i litra N 191-93. 
89) (Fig. 53, 65), 1974-75. Monument udført 

af Betty Engholm. Christian Michelsen, *1901, 
†1975. 

Fig. 53. Kirkegårdsmonument nr. 89, 1974-75, udfør t 
af Betty Engholm, over Christian Michelsen (†1975) 
(s. 1711). Henrik Wichmann fot. 1999. - Churchyard 
monument no. 89, 1974-75, by Betty Engholm, for Chris-
tian Michelsen (†1975). 

Monument af keramik; 105x65x16 cm. U d -
formet som cirkelkors, dog med sidestøtter. På 
den lodrette korsstamme er indgraveret tre fugle 
(spurve?) over gravskrift med fordybede versa-
ler. 

Opstillet i litra BD 368-73, tillige med nyere 
monument for samme og dennes hustru, Inga 
Michelsen (†1993), ligeledes udført af Betty 
Engholm 1992 og formet som ti liggesten af 
blåglaseret keramik med udsmykning af bl.a. 
malteserkors og fugle (fig. 65).58 

90) O.1974. Knud Lehn Petersen, arkitekt, 
*1. juni 1890, †23. okt. 1974, med hustruen Ka-
ren Lehn Petersen, *14. aug. 1888, <†18. febr. 
1977>. 

Liggesten af grå granit; 61x70x10 cm. Ind-
skrift med fordybede versaler. 

Opstillet i litra E 115. 
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Fig. 54. Fællesmonument, 1851-52, udført af H. A. Kleving efter tegning af Johan Daniel Herholdt og med relief 
af Hermann Wilhelm Bissen, over 119 danske soldater, faldne i krigen 1848-50 (s. 1712). Pennetegning af Niels 
Ringe, Nationalmuseet. - Memorial, 1851-52, by H. A. Kleving after the design by Johan Daniel Herholdt and with 
relief by Hermann Wilhelm Bissen, commemorating 119 Danish soldiers killed in the war of 1848-50. Drawing by Niels 
Ringe. 

Fællesmonumenter. Faldne i krigene 1848-50 og 
1864. 1) (Fig. 54, 56), 1851-52. M o n u m e n t , ud -
før t af s tenhugger H. A. Kleving, Flensborg, ef-
ter tegning af Johan Daniel Herho ld t og med 
relief af H e r m a n n Wilhelm Bissen.59 Rejst for 
119 danske krigere, »döde paa Lazaretterne i 
Odense , 1848-49-50. Det var simple M æ n d 
uden N a v n uden Glands, men vor M o d e r inder-
lig kjære; som til Leg de gik i den blodige 
Dands . Og de döde for D a n m a r k s Ære.«6 0 Stele 

af grå sandsten m e d indfældet relief af hvid m a r -
mor ; 430x110x136 cm, heraf måler relieffet 
101x58 cm. M o n u m e n t e t , der er rejst på et græs-
klædt pod ium, omfat ter den enkle mindestøt te 
på et pos tament i to afsæt og har indskrifter i 
fordybet antikva og versaler samt tops tykke i 
f o r m af en trekantgavl med akroterier. Bissens 
relief viser Sejrens eller Fredens engel, stående 
frontal t , iklædt klassisk klædedragt (kiton) og 
m e d en palmegren i hver hånd. En gentagelse af 
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relieffet findes på kr igermindesmærket fra 1851 i 
Asminderød kirke (DK Frborg 790).61 På stelens 
bagside er angivet et skriftsted (1 Sam. 7,12). 

Relieffet bestiltes hos Bissen april 1851 af en til 
sagen særligt nedsat m o n u m e n t k o m i t é og afreg-
nedes med kunstneren juli 1852. Som angivet på 
m o n u m e n t e t blev dette »Opreist Tredie Aars-
dagen efter Slaget d. 6. Juli 1849 af t a k n e m m e -
lige Medborgere ,« dvs. 6 . ju l i 1852. 

Opstillet i litra O og indhegnet af et stendige. 
De enkelte grave er angivet med kors og o m -
givet af en beplantning af pinjer og skovagtige 
vækster. Som vist på en samtidig tegning af 
Niels Ringe (fig. 54) fandtes her oprindelig et 
stakit af træ m e d en korssmykke t låge. 

2) (Fig. 55), 1865-66. M o n u m e n t , udfør t efter 
forslag af bi l ledhugger Christ ian Andersen, 

Fig. 55. Fællesmonument, 1865-66, udført efter for-
slag af billedhugger Christian Andersen, Odense, for 
76 danske soldater, faldet i krigen 1864 (s. 1713). Hen-
rik Wichmann fot. 1999. - Memorial, 1865-66, after the 
proposal submitted by the sculptor, Christian Andersen of 
Odense, for 76 Danish soldiers killed in the war of 1864. 

Fig. 56. Fællesmonument, 1851-52, udført af H. 
A. Kleving efter tegning af Johan Daniel Herholdt og 
med relief af Hermann Wilhelm Bissen, over 119 dan-
ske soldater, faldet i krigen 1848-50 (s. 1712). BBJ fot. 
2000. - Memorial, 1851-52, by H. A. Kleving after the 
design of Johan Daniel Herholdt and with relief by Her-
mann Wilhelm Bissen, commemorating 119 Danish soldiers 
killed in the war of 1848-50. 

Odense, 6 2 for »76 danske Krigere døde paa La-
zaretherne i Odense 1864 langt fra H i e m og 
Arne«. 

Obelisk på c ippusformet sokkel, alt hvilende 
på buksbomdække t pos tament . Indskrif t med 
fordybede versaler, op t rukket m e d sort. For-
uden ovennævnte læses på selve obelisken en 
strofe fra N. F. S. Grundtv igs salme, »Påske-
klokken k imed ' mildt«. Endvidere er på bag-
siden anført : »Odense C o m m u n e reiste dette 
Minde«. 

M o n u m e n t e t , der er opstillet i litra AA, rej-
stes efter forslag 1865 fra Kommunalbes tyre lsen 
og afsløredes 6 . ju l i 1866.62 Sammesteds blev 
rejst et antal enke l tmonumente r for de faldne. 

Ofre fra Anden Verdenskrig. 1) (Fig. 57), 1940. 
M o n u m e n t , udfør t efter forslag af arkitekt Axel 
Jacobsen,6 3 over Poul Søgaard, menig nr. 724, 4. 
bat(a)l(lion i 6. regiment) , 4. komp(agni) , 
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Monumen t i fo rm af en vandreblok af granit, 
172x170x60 cm. Rejst for to faldne under kam-
pene i Sønderjylland og smykket af Danmarks-
kort i fordybet konturtegning, optrukket med 
rødt samt majuskelindskrift, ligeledes fordybet, 
men optrukket med sort.64 

Opstillet i litra BF 176-79 i hækindhegnet an-
læg. Foran monumente t er placeret to liggesten, 
udført af lysgrå granit over de ovennævnte af-
døde. 

2) (Fig. 62), 1947-49. Monument , udført af 
Erik Cohr t og rejst over 23 engelske, canadiske 
og new zealandske flyvere, »who gave their li-
ves in the battle for f reedom during the war 
1939-1945«. 

Figurgruppe af bronze på sokkel af granit; 
330x90x130 cm, heraf måler skulpturen 
125x40x40 cm. På en høj piedestal, der bærer 
indskrift med reliefversaler, er vist to ørne, der 
angriber en slange, signeret »Erik Cor th 
1947-48«.65 

Opstillet i litra BD 346-88. Omkr ing m o n u -
mentet, der afsløredes 19. maj 1949, er 1946-99 
opsat 22 steler eller »headstones« af hvid kalk-
sten over de afdøde som erstatning for ældre 
†kors.66 

3) O. 1970 og tidligere. Monumenter for fri-
hedskæmpere og andre af besættelsestidens ofre. 
1965 vedtoges det, at de faldne frihedskæmperes 
grave skulle fredes, og disse forsynedes med en 
særlig reliefmedaljon, udført o. 1970 af billed-
huggeren Knud Nellemose, med fremstilling af 
en knælende fakkelbærer og versalindskriften: 
»Faldet i Danmarks frihedskamp 1940(-)1945 
(fig. 63).67 Gravminderne findes spredt over 
hele kirkegården, dog med et særligt stort antal i 
litra U L - U N . 6 8 Hertil kommer et antal m o n u -
menter over personer, der på anden vis blev 
dræbt under besættelsestiden, og som Kirke-
gårdsforvaltningen på tilsvarende måde drager 
omsorg for.69 

4) (Fig. 60), 1989. Monument for 356 tyske 
flygtninge og 263 tyske soldater. 

Kors af bronze med liggesten af grå granit 
foran; 310x148x19 cm, heraf måler blokken 
91x86x19 cm. Indskrift på tysk og dansk med 
fordybede versaler, opmalet med sort. 

Fig. 57. Fællesmonument, 1940, udfør t efter forslag 
af Axel Jacobsen, over Poul Søgaard og Frode Niel-
sen, begge faldet 9. april 1940 (s. 1713). Henrik Wich-
mann fot. 1999. - Memorial, 1940, after the proposal 
submitted by Axel Jacobsen, for Poul Søgaard and Frode 
Nielsen, both killed in action on 9. April 1940. 

†9. april 1940, samt over Frode Nielsen, menig 
nr. 410, 4. bat(a)l(lion i 6. regiment), 4. 
komp(agni), †9. april 1940. 

Fig. 58. Fællesmonument, 1956, udfør t af Erik Cohr t 
og rejst af Dansk Ligbrændingsforening (s. 1715). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Memorial, 1956, by 
Erik Cohrt commissioned by the Danish cremation society. 
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Opst i l l e t i l i tra BP af »Volksbund D e u t s c h e r 
K r i e g e s g r ä b e r f ü r s o r g e « . M o n u m e n t e t ers ta t ter 
†kors af ege t ræ m e d l igges ten af grani t , 1957.7 0 

Ers ta t t e t 1970 af †kors , opst i l le t af »Volksbund 
D e u t s c h e r K r i e g e r s g r ä b e r f ü r s o r g e « . 7 1 O m k r i n g 
m o n u m e n t e t e r g rave , m a r k e r e t m e d 173 n y e r e 
g r an i t ko r s m e d é t til f i re n a v n e på hve r t ko r s . 
Disse ers ta t te r p r i m i t i v e †kors a f pakkasse t ræ , 
rejst i t i d s r u m m e t m a r t s 1945 til f e b r u a r 1947. 
H e l e o m r å d e t , der e tableredes 1945 og o m l a g d e s 
1989, e r bep lan te t m e d b i rke t ræer . 

Andre monumenter. 1) (Fig. 58), 1956, u d f ø r t af 
E r i k C o h r t o g rejst a f D a n s k L i g b r æ n d i n g s f o r e -
n ing . 

A f sands ten , 164x131x81,5 c m . F i g u r g r u p p e 
m e d e n u n g m a n d , der knæle r f o r a n e n segne t 
u n g k v i n d e . 

Ops t i l l e t i l i tra U K . 
2) (Fig. 59), 1991-92, u d f ø r t af M e r e t h e 

B loch . 
Tre steler a f blå k e r a m i k ; 170x36x32 c m , 

156x27x30 c m o g 1 4 9 x 2 8 x 2 9 , 5 c m . 
Stelerne, der er rejst a f O d e n s e K o m m u n e , er 

opst i l le t i a fde l ingen m e d de u k e n d t e s g r ave ved 
h j ø r n e t a f H e d e n og Falen. 

Fig. 59. Fællesmonument, 1991-92, udført af Merethe 
Bloch og rejst af Odense Kommune. Opstillet i af-
delingen med de ukendtes grave (s. 1715). Henrik 
Wichmann fot. 1999. - Memorial, 1991-92, by Merethe 
Bloch commissioned by the Odense Municipal Council and 
erected in the garden of remembrance where graves are un-
marked. 

Fig. 60. Fællesmonument, 1989, for 356 tyske flygt-
ninge og 263 tyske soldater (s. 1714). Henrik Wich-
mann fot. 1999. - Memorial, 1989, to 356 German refu-
gees and 263 German soldiers. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

For en oversigt over arkivalier og litteratur henvises i 
øvrigt til s. 52ff., 963ff., 1507f., 1630. 

Kirkegårdsforvaltningens arkiv, Odense. Registrant 
over bevaringsværdige gravminder på Assistenskir-
kegård. (Eksemplar også på NM (Gravminderegi-
stranten)). - Div. journalsager. 

Tegninger. LAFyn. Planer af kirkegården 1813, 1822, 
1826, 1836-37. Forslag til kirkegårdsbygning, 1813, af 
Johan Hanck. - N M . Prospekt af krigermindes-
mærke, 1851-52, af Niels Ringe. 

Litteratur. P. Wad, »Fredens Kirkegaard i Odense«, 
Havekunst, 1934, 17-20. - Olaf Raahauge-Askegaard, 
»Fredens Kirkegaard i Odense 1920-1945«, Vore Kir-
kegaarde, 1944-47, 79-83. - Samme, »Risings kirke-
gård i Odense«, Vore Kirkegårde, 1963, 30-31. -
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Samme, »De odenseanske kirkegårde 1811-1962«, 
Vore Kirkegårde, 1969, 45-52. - Axel Jacobsen, »Kapel 
paa Odense Assistents Kirkegaard«, Arkitekten, Maa-
nedshæfte, 1942, 163-65. - Olaf Raahauge-Askegaard, 
Odense Assistenskirkegård igennem 150 år, Odense 1961. 
- Jørgen Thomsen , »Odense Assistenskirkegård. 
Træk af kirkegårdens og begravelsesvæsenets histo-
rie«, Odensebogen 1994, 125-48. 

Manuskript ved Karin Kryger juli 1999. Efter dennes 
afgang redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen og 
Rikke Ilsted Kristiansen. Redaktionssekretær Anne-
lise Olesen. Redaktionen afsluttet februar 2000. 
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med et monumen t for Peder Hansen, hvis gravsted i 
kirkegårdens periferi som nævnt havde en mere land-
skabelig karakter. 
42 Meta 'er anvendtes i antikken som måle- eller græn-
sepæle, her formentl ig benyttet som symbol på livs-
forløbets afgrænsning. 
43 Afgif t for monumente ts opsætning betaltes ganske 
vist allerede 1842, jfr . LAFyn. Kirkeinsp.ark. (S. 
Knud). Begravelsesprot., men at d ø m m e efter karak-
teren af den senest angivne dødsdato (1845) er denne 
samtidig med monumente ts udførelsestidspunkt og 
ikke sekundært påsat. 
44 Kryger (note 10) 152. 
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Fig. 62. Fællesmonument, 1947-49, udfør t af Erik 
Cohr t og rejst over 23 engelske, canadiske og new 
zealandske flyvere, o m k o m m e t under Anden Ver-
denskrig 1939-45 (s. 1714). Henrik Wichmann fot. 
1999. - Memorial, 1947-49, by Erik Cohrt, to 23 pilots 

from Great Britain, Canada and New Zealand, fallen dur-
ing the second world war. 

45 Holbeck 367. 
4 6 Om graven og det senere monumen t , jfr . Christine 
Reimer, »Lidt om Carl Bagger og hans Hustru«, Årb 
Odense og Assens 1937-38, 156-58. 
47 En afgift på 12 rdl. for monumente t betaltes 1846. 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. (S. Hans). 
48 Haavard Rostrup, H. W. Bissen II, Kbh. 1945, 
kat. nr. 333. Bissen mod tog betaling for monumente t 
juni og september 1849. Endvidere har han 1848 no-
teret et regnskabsbeløb på 30 rdl. vedr. »Herzog den 
gode Hyrde«, muligvis en afregning med Bissens 
elev, F. G. Hertzog, i relation til dette arbejde. 
49 Jfr. også Rudolph Bertouch og Madeleine Fonte-
nay, Menigmands Minde. Motiver og mestre bag vore fol-
kelige gravminder, især på Lolland-Falster, Maribo 1971, 
158. 
50 Bredo Grandjean, Biscuit efter Thorvaldsen, Kbh. 
1978, 48 (kat.nr. 96). Dyssen, der her tolkes som en 
urne, er tilføjet af kopisten. 
51 Venligst oplyst af Ebbe Lehn Petersen, Odense. 
52 Thomsen (note 9) 138. 
53 Monumente t afsløredes 4. juni 1891, jfr . Thomsen 
(note 9) 147. 
54 Portrættet er udfør t efter samme forlæg som bi-
skoppens billede i domkirken, malet af August Beh-
rends (s. 613). 
55 En gipsmodel til portrættet , der dateres 1892, jfr . 

Karin Kryger i Weilbach, KunstLeks 3, 104, blev 
skænket 1893 af kunstneren til Møntergården (inv.nr. 
473/1968). 
5 6 Jfr. om monumente t Sophus Michaëlis, »Nogle de-
korative Billedhuggerarbejder af Aksel Hansen«, 
Tidsskrift for Kunstindustri, 1898, 100-02. På Mønte r -
gården er to mindekranse af sølv, skænket 1953 af 
Gustav Lotzes arvinger. Den ene er en egekrans, der 
bærer en plade med en øksebærende løve og Gustav 
Lotzes m o n o g r a m samt skriftbånd med indgraveret 
kursiv: »Død den 17de December 1893«. Kransen er 
monteret på en ramme, på hvis bagside er en række 
navne (inv.nr. 369/1953). Den anden egekrans er med 
agern, samlet med en sløjfe med indgraveret kursiv: 
»Fra Apothekets Personale og Arbejdere« (inv.nr. 
368/1953). Desuden skænkede Gustav Lotzes arvin-
ger en palmegren af sølv med en sløjfe, hvorpå med 
indgraverede versaler: »Til Gustav Lotze, fo rmand 
1872-1893 fra Danmarks Apothekerforening« (inv.nr. 
367/1953). 

57 Lise Buurgaard og Agner Frandsen, Træet i Stenen. 
Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten, Ribe 1989, 
24, 71. 

58 Blokkene vandt 1992 andenpræmie i konkurrence, 
udskrevet af Foreningen for Kirkegårdskultur i Dan-
mark. Jfr. Nye gravminder. Rapport fra konkurrencen om 
nye gravmindetyper i 1990, red. Karin Kryger, Herning 
1992, 11, 32. 
59 Rostrup (note 48) nr. 359. 
60 Navnene var registreret i Asser Cohen, Krigen i 
årene 1849, 1850 og de Faldnes Minde, Odense 1850. 
Forfatteren skænkede indtægterne af bogen til minde-
stenens oprejsning. 
61 Rostrup (note 48) nr. 372. Relieffets motiv, den pal-
mebærende engel, betegnes entydigt i Mindefesten paa 
Odense Kirkegaard d. 6. Juli 1852, Odense u.å., 40, 
som »Seirens Engel«, omend biskop Engelstoft ved 
afsløringen også refererede til skikkelsen som »Fre-
dens Engel«, der skrider velsignende f rem med pal-
megrene i hænderne (»under Fredens Palmer skal Fol-
ket bo, Fædrelandet bygges«), j f r . smst. 16. I Bissens 
egen korrespondance vedr. bestillingen omtales m o -
tivet dels som »Seirens engel« (udateret brevkoncept 
(efter april 1851) fra Bissen til købmand W. Petersen), 
dels som »Fredens Engel« (udateret brevkoncept 
(o. juli 1852) fra samme til komitéen for m o n u m e n -
tets udførelse), j f r . KglBibl. NyKglSaml 2047, 2°. 
H. W. Bissens papirer V. Som foreslået i Karin Kry-
ger, »Jødiske gravmæler i Danmark«, Dansk jødisk 
kunst: jøder i dansk kunst, red. Mir jam Gelfer-Jørgen-
sen, Kbh. 1999, 238 ff., kunne motivvalget, afledt af 
den antikke Victoria, tolkes som en bevidst ind røm-
melse til den jødiske menighed og en af monumente ts 
initiativtagere, Asser Cohen. Også angivelsen af et 
skriftsted fra Det Gamle Testamente kunne opfattes 
på samme måde. 
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62 Raahauge-Askegaard (note 2) 32. 
63 Raahauge-Askegaard (note 2) 36f. 
6 4 Om monumente t , j f r . Anders Bjørnvad, Krigens 
Monumenter 1940-1945, Odense 1999, 13, 15, 348. 
65 Anders Bjørnvad, Faldne allierede flyvere, Odense 
1978, 130-33 og samme (note 64) 46, 335. På piedesta-
len sås tidligere et †metalskilt med fordybede versa-
ler, »Erik Corth«. 
66 En enkelt ukendt flyver har intet selvstændigt m o -
nument . 
67 Jfr. Bjørnvad (note 64) 25. 
68 Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-1945, red. 
Svenn Seehusen og Sven Hofmann , udg. af Friheds-
kampens Veteraner, Kbh. 1970 (genoptryk 1990). 
69 Navnene er her angivet i alfabetisk rækkefølge, jfr . 
også Bjørnvad (note 64) 348: For Einar Agerholm, 
kriminalbetjent, †5. maj 1945. Litra NG 99-100. Aksel 
Eiler Andersen, lærer, †4. dec. 1943. Litra UL 513-16; 
Ulrik Dircks, provisor, †1944. Litra UG 137-42; 
Harry Cecil Hansen, †14. febr. 1945. Litra Æ 146-47; 
O t t o Hansen, chauffør, 14945. Litra AF 149; Gerda 
Heinsen, †1945. Litra AP 299-300; Helge Hen-
ningsen, †4. maj 1945. Litra BN 107-08; Laura og 
Orla Henriksen, †27. marts 1945. Litra E 96-97; Evald 
Jørgen Jensen, †l. marts 1945. Litra UF 57a-d; Gun-
nar Bruun Jensen, †23. dec. 1944. Litra AF 299-300; 

Henry Jensen, †1945. Litra UF 57; Lauritz Skov Jen-
sen, †1945. Litra AQ 217-19; Max Jensen, friheds-
kæmper †5. maj 1945. Litra NG 101-02; O t to Jensen, 
†1945. Litra BN 331-32; Gunnar E. Korkendrup, 
*16. maj 1914, †6. maj 1945. Litra UG 261-64; Børge 
Christian Larsen, malersvend, †24. okt. 1944. Litra 
ND 153-54; Herman Elmelund Larsen, †1945. Litra 
BN 324-25; Svend Reymes Lüdolph, †1945. Litra UG 
265-68; He lmuth Madsen, †1945. Litra Y 420; E(iner) 
S(imon) Nielsen, kioskejer, †20. april 1945. Litra AF 
289-90; O t t o Nielsen, kriminalbejent, †1944. Litra 
ND 155-56; Gunnar Carlo Nielsen, †12. juli 1944. Li-
tra NG 89-90; S(vend) E(gon) Nilsson, f r ihedskæm-
per †30. dec. 1945. Litra BN 415-17; Robert Olden-
burg, †5. sept. 1943, Aage Oldenburg, †5. sept. 1943. 
Litra UL 421-26; Arne Reumert Poulsen, †5. maj 
1945. Litra Y 316; Svend Børge Rasmussen, politibe-
tjent, †1944. Litra NH 153-54; O t to Raarup, †23. dec. 
1944. Litra AF 299-300; Knud Skjold-Pedersen, fri-
hedskæmper, †20. april 1945. Litra UL 393-96; U. S. 
P. Svendborg, gruppefører, †1945. Litra UG 261-64; 
Vagn Tang, løjtnant, †1945. Litra AA 142-43; Valde-
mar Lykke Thygesen, †1947. Litra AZ 225-26; Viktor 
Wilier, †13. maj 1945. Litra Æ 41. 
70 Raahauge-Askegaard (note 2) 51f. 
71 Journalsag i Kirkegårdsforvaltningens ark. 

Fig. 63. Relief, udfør t o. 1970 af Knud Nellemose og 
placeret på monumenter , opsat over danske friheds-
kæmpere (s. 1714). Henrik Wichmann fot. 1999. -
Relief, c. 1970, by Knud Nellemose, placed on monuments 
commemorating members of the Danish resistance move-
ment. 
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Fig. 64. Parti af lapidariet på Assistenskirkegården med bevaringsværdige, hjemfaldne monumente r (s. 1676). 
Henrik Wichmann fot. 1999. - Part of the lapidary at the Assistens cemetery with preserved reverted monuments. 

ODENSE • CEMETERIES 

ENGLISH S U M M A R Y 

Until the beginning of the 19th century inter-
ments were carried out in the precincts of all 
parish churches and churches attached to institu-

tions, viz. at St. Knud (p. 924), Vor Frue (p. 
1179), St. Hans (p. 1503), the hospital chapel: 
Sygestuekirken (later Greyfriars monastery 
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church, p. 1559), as well as at †Blackfriars m o n -
astery, the lepers hospital (S. Jørgen ' s hospital) 
and †Greyfriars monas te ry church (described in 
the fol lowing part). 

By 1793, however , conditions in the inner 
city's cemeteries were considered unacceptable 
f r o m the v iewpoin t of bo th hygiene and lack of 
space, therefore the first step was taken to estab-
lish an ancillary cemetery on the outskirts of 
town , Assistens cemetery (consecrated 1811). In 

1908 a special cemetery was made for Vor Frue's 
rural parish attached to the Church of O u r Sa-
viour, Korsløkke cemetery. In 1920 the cemetery 
of peace, Fredens cemetery was established adjoin-
ing the n e w church in St. Hans ' parish, Fredens 
kirke (p. 1621), the Church of Peace. Finally, in 
1952-53 a cemetery was founded in the south-
east part of Odense , Risings cemetery to relieve 
the limitations of the latter burial place. 

ODENSE • ASSISTENS CEMETERY 

E N G L I S H S U M M A R Y 

Acute problems of d a m p in St. Hans ' church-
yard (p. 1242) were the chief grounds for the 
Danish Chancellery to debate already in 1793 a 
proposal to establish a general cemetery for all 
Odense ' s parishes in the open c o m m o n of 
Odense Hede, beyond what was then the West 
Gate. For a variety of reasons this project expe-
rienced considerable delays and the consecration 
of Assistens cemetery first took place in 1811. 

T h e cemetery was set out according to the 
plans (not preserved) prepared by Hans Müller, 
H . M . inspector of parks and gardens, for a se-
verely regulated site, divided into sections allo-
cated to each of the t own ' s parishes. T h e per im-
eter of the cemetery was bounded by a nar row, 
m o r e irregular belt of vegetat ion along a w i n d -
ing double pathway, intended for substantial 
family graves, and probably also influenced by 
the interest of the period in the romant ic style of 
landscape gardening (figs. 1-5, 7). 

T h e g r o w t h of Odense dur ing the 1800s and 
first half of the 20th century necessitated several 
extensions to the nor th , south and west (cf. fig. 
6). Apar t f r o m individual graves, a number of 
areas have been allotted to c o m m o n graves, 
numbered a m o n g these are graves of the fallen 
in the wars of 1848-50 and 1864 (p. 1712-13), and 
for the fallen and others lost as a result of the 

second wor ld war (p. 1713-15). In a special area 
termed the lapidary or 'g rove of remembrance ' 
a selection of notable sepulchral m o n u m e n t s 

Fig. 65. Kirkegårdsmonument nr. 89, 1974-75 med 
tilføjelser 1992, udført af Betty Engholm, over Chri-
stian Michelsen (†1975) og hustru, Inga Michelsen 
(14993) (s. 1711). Jfr. også fig. 53. Henrik Wichmann 
fot. 1999. - Churchyard monument no. 89, 1974-75 with 
later additions 1992, by Betty Engholm, for Christian Mi-
chelsen (tl975) and his wife, Inga Michelsen (†1993). Cf. 
also fig. 53. 

Danmarks Kirker, Odense amt 109 
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f r o m reverted graves are preserved (p. 1676 og 
fig. 64). T h e chapel (pp. 1680-82, figs. 8-10), 
built by the architect Axel Jacobsen on the west 
side of Heden, was consecrated on 12. Oc tober 
1939. This building is in the f o r m of a traditional 
3-aisled basilica wi th a high tower , everything 
in a simplified neo-Romanesque style. A pro-
jected mortuary, after the plans and drawings by 
Johan Hanck in 1811 (p. 1682, fig. 11) was never 
built. A (†)crematorium (p. 1683, fig. 12), de-
signed by the architect Vagn O. Kyed and 
erected in 1934 is today used as a s toreroom. 

Sepulchral monuments (pp. 1684-1711, figs. 1-
66). Assistens cemetery has m a n y notable m o n -
uments , and exceptional examples preserved 
f r o m reverted graves were recorded by the N a -
tional M u s e u m in 1990-92. In the present de-
scription of sepulchral m o n u m e n t s special e m -
phasis is placed on those which date back to the 
earliest phase in the existence of the cemetery. In 
addition to this a selection of later examples are 
described, including memoria ls put up in con-
nection wi th c o m m o n graves (pp. 1712-15, figs. 
54-60, 62-63). 

Fig. 66. Detalje af kirkegårdsmonument nr. 44 (s. 
1698). BBJ fot. 2000. - Detail of churchyard monument 
no. 44. 



Fig. 1. Udsigt over Korsløkke kirkegård. HJ fot. 2000. - View of Korsløkke cemetery. 

KORSLØKKE KIRKEGÅRD 

Kirkegården (jfr. s. 1673, fig. 1, nr. 2), der blev 
indviet 21. nov. 1908,1 er anlagt ved Vor Frelsers 
kirke (s. 1613) af fo lke t ingsmand og handels-
gartner J. C. A. Carlsen-Skiødt . 2 Kirkegården, 
der omfat te r arealet mel lem Ejbygade og E jby 
Kirkevej, blev udvidet 1926 og i 1940'erne.3 Den 
betegnes l igesom sognet (fra 1936, j f r . s. 1613) 
efter Korsløkken, navnet på en mark ved Ø r -
bækvej , hvor der i ældre tid stod et vejkrucifiks, 
i nyere tid markeret med et †trækrucifiks efter 
tegning af arkitekt Axel Jacobsen. Kirkegården 
fik 1975 en musl imsk afdeling (fig. 2). Endvi -
dere findes her to urnekirkegårde (litra UK I og 
U K II). 

Kirkegården, der omgives af t rådhegn, har 
indgang fra Ejbygade. 

Ligkapel, opfør t 1967 efter tegning af Knud, 
Erik og Ebbe Lehn Petersen sydvest for kirken. 
Den enkle bygning af røde tegl har tagpapdæk-
ning. Indvendig er med skydedøre afskilret r u m 
til materialer og toiletter. Materialbygning, op -
før t 1951 efter tegning af Bygningsinspektøren i 
Odense; hvidpudset med tagpapdækning. 

Redaktion Karin Kryger. 
1 Embedsark. (Vor Frelsers kirke). Scrapbog, 1973. 
2 Olaf Raahauge-Askegaard, »De odenseanske kirke-
gårde 1811-1962«, Vore Kirkegårde, 1969, 50. 
3 Embedsark. (Vor Frelsers kirke). Synsprot. 

109* 
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ODENSE • KORSLØKKE CEMETERY 

E N G L I S H S U M M A R Y 

T h e cemetery, consecrated 21. N o v e m b e r 1908, 
was made beside O u r Saviour 's Church (p. 
1613) on the initiative of J . C . A . Carlsen-Skiødt , 
m e m b e r of parl iament and market gardener. I t 
was extended in 1926 and in the 1940s. Both the 
cemetery and parish (dating f r o m 1936, cf. p. 
1613) were called after Kors løkken, the name of 

a field off Ørbækve j in which there s tood a w a y -
side crucifix in bygone times. In 1975 a Mus l im 
depar tment was added. There are also t w o cem-
eteries for cinerary urns. Mortuary, built in 1967 
south-west of the church after the plans and 
drawings of Knud , Erik and Ebbe Lehn Peter-
sen. 

Fig. 2. Parti af den muslimske kirkegård. HJ fot. 
2000. - View of the muslim churchyard. 



Fig. 1. Fredens kirkegård, set mod Fredens kirke. I baggrunden til højre ses ligkapellet (s. 1725). BBJ fot. 1999. -
Cemetery of Peace, looking towards the Church of Peace. In the background on the right is the mortuary. 

FREDENS KIRKEGÅRD 

Den lille bykirkegård på f em hektar er anlagt 
1920 vest for Fredens kirke (jfr. s. 1621) af have-
arkitekt P. Wad med gartner Jacob Pedersen som 
arbejdsleder (jfr. s. 1673, fig. 1, nr. 3 O p -
rindelig havde kirkegården kun én gravklasse, 
og begravelser var gratis, men dette ændredes, 
da det oprindelige S. Hans Landsogn 1933 blev 
ind lemmet i Odense K o m m u n e , og kirkegården 
overgik til k o m m u n a l administrat ion. 

Anlægget (fig. 1), der hegnes af formkl ippede 
hække, er inddelt i fire store kvarterer af to pop-
pelalléer, som gennemskærer arealet i kors fo rm. 
Mel lem alléerne er gravgårde, indbyrdes for -

bundet af mindre gange og med småpladser 
med græs og blomster . 

Ligkapel (jfr. fig. 2-3, s. 1622-23). O p f ø r t efter 
tegninger af P. V. Jensen-Klint samtidig med 
kirken, der indviedes 1920. Placeringen var op-
rindelig som en fri t l iggende bygning , sydvest 
for kirken. I dag er kapellet inkorporeret i et 
nyere gårdanlæg med sognehus, opfør t 1981. 
Den enkle bygning, der er orienteret nordves t -
sydøst, er rejst af hvidgule hånds t røgne tegl 
med sadeltag af røde sten og har kamtakgavle 
svarende til kirkens samt cirkelvindue over 
rundbuet indgangsportal . Langsiderne har kors-
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fo rmede lysåbninger. Indvendig har kape l rum-
met hvidpudsede vægge og vægudsmykn ing i 
endegavlen i f o r m af udsparet cirkelkors med 
bemaling i rød og gul samt omløbende indskrif t 
i sort f rak tur med skriftsted (Joh. 11,25). Åben 
tagstol. Bygningens bageste del er afskilret til 
mater ia l rum. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1938. M o n u m e n t u d -
før t a f M. H. Plough, Odense . Christ ian Ø r n -
berg, direktør for T h o m a s B. Thrige, *6 dec. 
1878, †28. aug. 1938. 

Liggesten af rød sandsten; 255x165x98 cm. 
Indskrif t m e d reliefversaler. 

Opstil let i litra A 502-04. 
2) O. 1972. Aksel Larsen, (politiker) *5. aug. 

1897, †10. jan . 1972. 
Liggesten af grå f l ammet granit m e d b ron -

zebogstaver; 48x82x18 cm. Indskrif t med relief-
versaler. 

Opstil let i litra K 21- 22. 

På forskellige dele af kirkegården findes et antal 
enke l tmonumente r for f r ihedskæmpere og an-
dre ofre for besættelsen.2 

Redaktion Karin Kryger. 

N O T E R 
1 P. Wad, »Fredens Kirkegaard i Odense«, Havekunst, 
1934, 17-20; Olaf Raahauge-Askegaard, »Fredens 
Kirkegaard i Odense 1920-1945«, Vore Kirkegaarde, 
1944-47, 79-83. Samme, »De odenseanske kirke-
gårde« (note 2, s. 1723), 49-50. 
2 Monumenter for Claus Andresen, overportør, 
†1945. Litra G 107-08; Harry Ot to Hansen, †1945. 
Litra K 66; Lars Sigurd (Hansen), reservepolitibe-
tjent, †1945. Litra D 81-82.; Oscar Nielsen, (»Tom«), 
†5. maj 1945. Litra K 165-66; fabrikant R(asmus) 
M(arius) Nykvist , †1944. Litra F 1-3; Hjendre Peter-
sen, overmontør, †1945. Litra G 93-94; Poul E. Poul-
sen, portør, †1945. Litra K 163-64. 

ODENSE • CEMETERY OF PEACE 

E N G L I S H S U M M A R Y 

This small urban cemetery of 5 hectares was laid 
out in 1920 west of the Church of Peace (Fredens 
Kirke, cf. p. 1621) by the landscape gardener 
P. Wad, wi th head gardener Jacob Pedersen in 

charge (fig. 1). T h e mortuary (p. 1725, cf. also 
figs. 2-3, pp. 1622-23), like the church, was con-
secrated in 1920 and designed by the architect 
P.V. Jensen-Klint . 



Fig. 1. Fællesgraven på Risingskirkegård med monument , betegnet »Bondepigen«, udfør t 1972 af Tove Ölafsson 
(s. 1727). BBJ fot. 1999. - The common grave with monument called "The Peasant Girl", by Tove Ölafsson, 1972, in the 
Rising cemetery. 

RISINGSKIRKEGÅRD 

Kirkegården (jfr. s. 1673, fig. 1, nr. 4) blev an-
lagt 1952-53 i Fredens sogn som en aflastning af 
Fredens kirkegård. Anlæggets udformning va-
retoges af kirkegårdsinspektør Olaf Raahauge-
Askegaard, og indvielsen fandt sted 23.juni 
1954. En udvidelse var påkrævet 1961.1 Kirke-

gården er navngivet efter købmand Hans Rising 
(Riising), der ejede den jord, hvorpå kirkegår-
den er anlagt. 

Kirkegården har indgang fra Kertemindevej, 
markeret med dobbeltlåge af metal mellem gra-
nitpiller. Ved beplantningen er lagt vægt på et 
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»grønt« helhedspræg m e d græs både på gange, 
veje og grave.2 Til venstre for indgangen er pla-
ceret en nyere kontor- og materialbygning af røde 
tegl med sadeltag af t i lsvarende materiale. 

På fællesgraven står et m o n u m e n t af cement, 
udfør t 1972 af Tove Ölafsson og betegnet »Bon-
depigen« (fig. 1). 

Redaktion Karin Kryger. 

N O T E R 

1 Olaf Raahauge-Askegaard, »Risings kirkegård i 
Odense«, Vore Kirkegårde, 1963, 30-31. 
2 Raahauge-Askegaard (note 2, s. 1723) 51. 

ODENSE • RISINGS CEMETERY 

E N G L I S H S U M M A R Y 

T h e cemetery was established in 1952-53 in Fre-
dens parish to relieve the original cemetery at-
tached to the Church of Peace. Its lay-out was 
planned by Olaf Raahauge-Askegaard, the ceme-
tery inspector, and it was consecrated on 23. 

June 1954. An extension became necessary in 
1961. A monument in cement called 'The Peasant 
Maid ' by Tove Ölafsson in 1972 marks the c o m -
m o n grave (p. 1727, fig. 1). 



Fig. 1. Udsnit af Brauns og Hogenbergs kort over Odense 1593 med S. Albani kirke (sml. s. 79 fig. 8). - Detail 
from Braun and Hogenberg: Odense map 1593, with St. Albans church (cf. p. 19 fig. 8). 

†S. ALBANI KIRKE 
NOTER s. 1743 

Som ramme om drabet på kong Knud (II) og hans 
mænd 10. juli 1086 er S. Albani kirke allerede tidligt 
nævnt i de skriftlige kilder. Mordet på kongen og 
hans kanonisering godt en halv snes år senere fik skel-
sættende betydning både for det kirkelige liv i Fyns 
stift i almindelighed og for selve bysamfundets ud-
vikling i særdeleshed (jfr. herom s. 66, 69, 77, 172f. 
og 425f f ) . Som anført i »Tabula Othiniensis« fra o. 
1095 (s. 438) og i den omtrent samtidige »Passio 
Sancti Kanuti regis et martyris« havde kirken allerede 
da en særlig status, idet den kort før den dramatiske 
begivenhed var blevet udstyret med relikvier af den 
engelske helgen, S. Alban (†senest 305), som kongen 
selv havde hidført , og »som var ham kær f remfor alle 
andre«.1 I denne anledning må kirken have modtaget 
sin indvielse til S. Alban, der også nævnes i den en-
gelske munk Ælnoths Krønike (o. 1120).2 Kongen 
har antagelig ved samme lejlighed skænket relikvier 

af en anden engelsk helgen, S. Osvald (†642, j f r . 
ndf.), selvom denne dog ikke ses f remhævet som 
navnehelgen. Som anført i »Passio (...) « var også 
J o m f r u Maria nævnt som kirkens værnehelgen, og 
indvielsen til denne kan meget vel have været af ældre 
dato.3 

Hverken »Passio« eller Ælnoths Krønike er dog 
særlig meddelsomme mht . kirkebygningens ud fo rm-
ning. Begge understregede kirkens nærhed til Kongs-
gården, jfr . også ndf.4 Ælnoth nævnede endvidere i 
sin beretning kirkens trævægge, som blev angrebet 
både af fjendernes våben og med ild. Mens slaget ra-
sede ved kirkens hoveddør, var kongen søgt til hel-
l igdommens østdel, hvor han knælede foran alteret 
(sandsynligvis højalteret). Et angreb på vægbjælker 
og poster i denne del af bygningen førte til, at alterets 
prydelser, de to relikvieskrin (»capsulas«) med S. Al-
bans og S. Osvalds levn, samt alterkorset væltede ned 
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fra bordet .5 Det var på dette sted, kongen fik sit bane-
sår, mens hans bror, Benedikt, faldt uden for kirken. 
Efter ugerningen plyndredes kirkens altre for skatte. 
Det gjaldt både de rige gaver af sølv og guld, som 
kongen og hans fæller havde udstyret altrene med 
umiddelbart før kampen, og en række genstande, der 
var skænket på et tidligere t idspunkt.6 Da tumulterne 
var stilnet af, gravlagdes kongen og hans bror i kir-
ken, hvor de havde kæmpet , hver på sit sted, dvs. 
kongen antagelig foran højalteret, mens de ledsa-
gende h i rdmænd fandt hvile i forhallen (»in atrio«) i 
det vestlige og nordlige hjørne.7 1095 optoges kong 
Knuds ben af det stampede lergulv og overførtes til 
en ny kirke, opfør t af kvaderstensmur syd for den 
gamle,8 således som det udførl igt er omtalt under be-
skrivelsen af S. Knuds kirkes bygninghistorie s. 131ff. 
(Se også redegørelsen for helgenkongens begravelse 
og skrin s. 425ff.). 

S. Albani kirkes nærhed til kongens bolig og den-
nes særlige begunstigelse af sin kirke, som det blev 
understreget med rige donationer, er vidnesbyrd om 
kirkens ophøjede status på drabstidspunktet. Som an-
ført i en senere helgenkrønike, »Den yngre Passio« 
fra o. 1200, var S. Albani kirke eller kloster dengang 
endvidere bispesæde (»in quo tunc temporis sedes 
erat episcopalis«).9 Overførs len af bispesædet fra 
S. Albani kirke til den nyopfør te stenkatedral sydvest 
herfor kunne, som det er omtalt s. 172-73, forklares i 
lyset af et bevidst ønske fra både kongemagtens og 
gejstlighedens side om at udnyt te mordet 1086 til en 
styrkelse af det kristne kongeriges position. Det er 
også værd at nævne, at den nye domkirke havde både 
J o m f r u Maria og S. Alban som værnehelgener ved 
siden af Kristus og S. Knud, måske endnu et udtryk 
for en overdragelse af myndighed fra en ældre institu-
tion til en yngre (s. 76). S. Knuds kirke besad desuden 
relikvier af den engelske helgen, utvivlsomt overført 
sammesteds fra (s. 458). Lokaliseringen af stiftets 
ældste bispekirke i en eventuel forgænger (af træ?) til 
S. Knuds kirke og ikke S. Albani kirke er dog også 
blevet nævnt som en mulighed i den nyere forskning 
(refereret s. 154 og 172f.), omend uden inddragelse af 
»Den yngre Passio«'s udsagn. Ingen af teorierne har 
dog hidtil kunnet underbygges arkæologisk. 

Af et mandat fra Erik Lam (mellem 1137 og 1146) 
fremgår, at S. Albani på daværende tidspunkt havde 
været undergivet S. Knuds kloster, men nu ved en 
overenskomst og m o d en økonomisk kompensat ion 
blev frigjort fra dette overherredømme. I sagen op-
trådte provst Livo på vegne af hele sognefolket ved 
S. Albani kirke, j f r . også s. 77 og 1014.10 Kirken har 
således allerede dengang og muligvis også tidligere 
haft status af sognekirke.11 Samtidig synes S. Albani 
kirke ligesom Vor Frue kirke, S. Laurentius kirke i 
Fraugde (Odense hrd.) og byens pogeskole at have 
stået under Odenseprovstens særlige myndighed, 

som det i det mindste er bevidnet senere i middelal-
deren.12 Om sognets grænser, der kun kan tegnes i 
hovedtræk for middelalderens vedkommende , se 
også s. 69f. 

1157 var kirken ifølge Saxo r amme om et møde 
mellem Svend Grathe og Valdemar (den Store).13 

Mødet kan have fundet sted i den nyopfør te sten-
kirke, der hen imod midten af 1100'erne antages at 
have erstattet en ældre trækirke. Denne blev tilsyne-
ladende - at d ø m m e efter brandlag - ødelagt ved 
brand ligesom en mulig forgænger (s. 1736). Langt 
senere, 1497, findes også vidnesbyrd om et kongeligt 
retterting her (jfr. desuden Sortebrødre kloster og 
Helligåndshusets kirke s. 1755 og 1886).14 Om S. Al-
banis indtægter vides ikke meget. Kirken har haft 
indkomster fra Bolbro og Hunderup (præstetiende), 
hvilket efter reformationen overførtes til †Gråbrødre 
klosterkirke, j f r . ndf. og s. 1769.15 Private donationer 
er der kun enkelte efterretninger om, tidligst Niels 
Hamundsens testamentariske gave på 2 mk. fra 1295 
og domprovs t Hans Urnes tilsvarende ydelse på seks 
ør tug korn og 10 sider flæsk fra 1503.16 Til gengæld 
har sognekirken haft en central plads inden for byens 
borgerskab. H e r o m vidner navnlig en række gildes-
eller lavsaltre for købmændene, smedene, Elende lav 
og Maria psalters broderskab, foruden - muligvis -
præstekalentet (jfr. ndf.). Eksistensen af en skole for 
sognet, vel en elementærskole under domkapitlet , 
f remgår tidligst 1447;17 denne har muligvis været pla-
ceret på kirkegården eller inden for S. Knuds klosters 
område (jfr. også s. 125). 

I de urolige reformationsår nævnes kirken to gange 
som skueplads for dramatiske begivenheder, dels 
1534, da bispegården under en folkelig opstand blev 
beskudt, bl.a. fra S. Albani kirke (vel fra tårnet), dels 
1536, da stiftets sidste katolske biskop, Knud Gylden-
stjerne, blev fængslet, netop som han forlod kirken.18 

Som et led i den gennemgribende reorganisering af 
byens kirkelige forhold fik S. Albani kirkes sogne-
præst, den luthersk sindede Jacob Frost (jfr. s. 1830) 
1538 sammen med kapellanen m.fl . overladt det net-
op nedlagte S. Clare kloster som bolig (s. 1898).19 Det 
følgende år fandt den store omlægning af byens klo-
stergods sted, der nu samledes under det nyopret tede 
almindelige hospital i Gråbrødre kloster (s. 1559 og 
1772). Umiddelbar t forinden fik 'borgmestre, råd-
mænd og de menige sognemænd til S. Albani kirke' 
overladt franciskanernes klosterkirke, og dermed var 
S. Albani kirkes skæbne beseglet.20 Kirkens navn, 
gods og dele af inventaret overgik til †Gråbrødre klo-
sterkirke (jfr. *døbefont, †stormklokke og s. 1808, 
1824), og kort efter må selve nedrivningen af den nu 
funktionsløse kirke være påbegyndt. En synlig erin-
dring fra bygningens sidste tid er et primitivt p ro-
spekt af kirkens sydfacade, indridset på predellaen af 
Claus Bergs høj altertavle fra †Gråbrødre klosterkirke 
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Fig. 2. S. Albani kirke med kirkegårdsafgrænsning i senmiddelalderen tillige med S. Knuds kirke og kloster og 
andre middeladerlige bebyggelser øst herfor. Det nuværende gadenet er angivet med rød farve. 1. S. Albani 
kirke. 2. S. Knuds kirke og kloster (s. 118f., 275 f ) . 3. Badstue(?) (s. 119). 4. Bulhus fra 1290'erne (s. 94). 5. 
Stenhus fra 1500'erne. 6. Åbrinkssikring fra 1456. 7. Bispegården (s. 94, 124). 1:1.750. Tegnet af MN 1994, 
suppleret 2000, på grundlag af højdekurvekort og gadeplan fra Magistratens 2. afd. De enkelte bygninger er 
tegnet med udgangspunkt i planer ved Aage H. Mathiesen (1894), A.J. Mark-Nielsen og Palle Møller (1929-35), 
Charles Christensen (1936), Svend Larsen(?) (1943), C. G. Schultz (1946), Erling Albrectsen (1955-56), Eigil 
Hansen (1966), Eskil Arentoft og Jørgen Nielsen (1983) samt Kjeld Borch Vesth (1987). - St. Alban's church with 
the late medieval churchyard limits beside the Cathedral, St. Knud's monastery and other medieval buildings east of the 
Cathedral, 1. St. Alban's church. 2. St. Knud's cathedral and monastery. 3. Bath-house 4. Timbered house from the 1290s. 
5. Stone building from the 1500s. 6. Bulwark against the river. 7. Bishop's palace. 

(fig. 385, s. 506) og betegnet »S. Albani«. Kirken er 
her vist med et kor af samme højde som skibet og 
med et vesttårn, kronet af et højt spir. 

I første instans blev kirkebygningen, 'der nu er 
ødelagt' , 1541 overladt til S. Knuds kloster for at 
kunne danne r amme om en almindelig skole i stedet 
for den gamle, der var for lille.21 Klosterets prior for-
pligtedes samtidig til at bygge og forbedre den ny 
skolebygning med lofter, tag, vinduer og vægge 
m . m . Planen blev dog snart efter opgivet, for allerede 

et halvt år efter, maj 1542, fik den tidligere d o m -
provst i Viborg, Christiern Pedersen ejendomsbrev 
på kirkens kor med sakristiet og den tilhørende 
grund, alt praktisk beliggende umiddelbart i nærhe-
den af hans egen bolig.22 Beslutningen nuanceredes 
dog, da ikke bare kirken 'med tømmer , sten, kalk og 
anden bygning ' godt halvanden måned senere blev 
overladt til byens magistrat og menige borgere, men 
også koret og hele kirkegården. Hensigten var at lade 
opføre renteboder på kirkens område og anlægge et 
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almindeligt torv på det øvrige areal, idet et (øst-vest-
gående) stræde skulle indhegnes fra skolen (vel den 
senere Latinskole) ned gennem domkirkens kirke-
gård og ud m o d Johan Valkendorfs, Jørgen Gylden-
stjernes og Christiern Pedersens gårde ved kirkegår-
den (her S. Albani kirkegård), j f r . også s. 97f. og ndf. 
Stenene fra koret ønskede kongen til sit eget behov, 
mens kirkens tårn i første række friholdtes til op-
hængning af byens s tormklokke.2 3 Også mht . det 
sidste punkt k o m der siden hen kontraordre, da Chri -
stian III 1558 befalede Knudsklosterets prior, Christi-
ern Povlsen at nedrive tårnet og i stedet anvende ma-
terialerne til fuldendelsen af domkirkens eget tårn (s. 
283).24 Beslutningen om på dette t idspunkt at priori-
tere og f remhæve stiftsbyens hovedkirke kan måske 
hænge sammen med kongens personlige ønske om at 
indrette sin begravelse her, hvor han da også få måne-
der senere skulle k o m m e til at hvile (jfr. s. 283 og 
712). 

Rydningen af kirketomten og udparcelleringen af 
denne og af kirkegården fortsatte de følgende årtier. 
1562 og 1573 nævnes grunde på kirkegården i stor-
købmanden Oluf Bagers besiddelse, dels en grund 
'sønden på S. Albani kirkegård' , som blev overladt 
kongen, dog med den klausul at førstnævnte selv 
måtte nedbryde og genanvende et (eksisterende) hus 
derpå, dels et jords tykke smst. , nord for den abild-
have, han havde i leje af Knudsklosteret.2 5 Grunden 
måtte bebygges med 'en god købstadsbygning' . I 
forbindelse med lenshyldningsfesten maj 1580 (jfr. s. 
96f.) udvidedes torveområdet ved ekspropriering af 
til dels ældre e jendomme, der havde ligget nord, øst 
og syd for den gamle kirkegård.2 6 Oluf Bagers før -
nævnte jords tykke i hjørnet ved domkirken blev ud-
set til grund for festtribunen (s. 96f.). Umiddelbar t 
efter, 1581, blev torvet (på ny) overladt til byen.2 7 

Storkøbmanden opfør te samme år en stor ejendom 
på stedet (senere Brohms gård, nedrevet 1835-36) og 
muligvis tillige naboe jendommen (Albani Torv 1, 
nedrevet 1955, j f r . s. 97), der begge synes at være 
anlagt hen over fundamenterne af den gamle kirke (se 
ndf.). Brauns og Hogenbergs prospekt 1593 (fig. 1) 
gengiver torvet (»Forum Regium sive novum«) med 
den omgivende bebyggelse, herunder en anselig ejen-
dom, prydet med småspir i endegavlene, øst for 
domkirkens kirkegårdsmur; dette skal dog næppe 
tolkes som et 'pos thumt ' billede af den gamle, tårn-
løse S. Albani kirke, »som er faldet sammen af ælde«, 
således som det læses langs rygningen af den omtalte 
bygning, men må snarere opfattes som en markering 
af den gamle kirkes placering og af en senere bebyg-
gelse på stedet. 

Fund af begravelser på den gamle kirkegård og af 
f ragmenter fra kirkegårdsmuren er lejlighedsvis 
nævnt af senere meddelere, heriblandt af Thomas 
Bircherod, der o. 1690 omtalte den sidste synlige rest 

af kirkegårdsmuren, og 1730 af Jacob Bircherod, som 
omtalte fund af talrige knogler ('så mange, at to kister 
blev fyldt dermed') ved opførelsen af grev Podebusks 
gård (Albani Torv 4-5).28 

Den første arkæologiske undersøgelse gennemførtes 
1886 - i 800-året for Knud den Helliges død - af 
Henry Petersen, Nationalmuseet.2 9 Ved denne under-
søgelse lykkedes det endelig at lokalisere stenkirken. 
En række spredte iagttagelser i forbindelse med jo rd -
arbejder i området blev gjort i årene før - og ikke 
mindst efter - af skolebestyrer Hans Rasmussen, der 
viderebragte dem i indberetninger og avisartikler.30 

De store arbejder på Albani Torv 1955-56, da der an-
lagdes underjordisk parkeringskælder og påbegynd-
tes fjernelse af de omkringliggende bygninger (bl.a. 
den tidligere Læseforenings ejendom, Albani Torv 1), 
blev fulgt af Erling Albrectsen, Odense Bys Museer, 
der dog kun i begrænset omfang fik mulighed for 
egentlige arkæologiske undersøgelser.31 Det lykkedes 
herved at lokalisere kirkegårdens afgrænsning m o d 
nord og delvis m o d øst, mens kirken ikke berørtes. I 
årene 1980-83, forud for en næsten fuldstændig for -
nyelse af bygningerne langs torvets sydside, gennem-
førte Møntergården en større arkæologisk undersø-
gelse, hvorved der afdækkedes rester af stenkirken og 
dens forgænger(e) af træ samt dele af kirkegården.3 2 

Yderligere en del af denne blotlagdes ved en udgrav-
ning 1998.33 

Møntfund. Ved de arkæologiske undersøgelser 
1980-83 blev der fundet 18 mønter, hvoraf de 17 
kunne bestemmes som værende middelalderlige.34 

En af mønterne, slået af Sven Estridsen (1047-74/76), 
har betydning for dateringen af den yngre trækirke 
(jfr. s. 66 og 1736 f.). 

Et sagn, tidligst nævnt 1730 af Jacob Bircherod, 
omtaler en af kirkens klokker, der engang under ring-
ningen skulle være kommet i heftig svingning og af 
sig selv være faret ud af tårnets lydhul og ned i åen på 
det sted, som herefter kaldtes »Klokkedybet«. Derfra 
skulle siden høres dens ulykkesvarslende klagesang 
om den træske klokkestøber: 

»Kobber og messing k o m i mig; 
Sølvet, som skulde været deri, 

stjal mester Eskild med lumske Svig, 
derfor tabte jeg min lyd.«35 

Et tilsvarende sagn fortælles om S. Klemens kirkes 
klokke (jfr. DK Bornholm 276). 

ALTRE O G K A P E L L E R 

Som allerede nævnt (s. 87 og 1015) er hovedkilderne 
til viden om kirkens middelalderlige altre de to for-
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tegneiser, som udarbejdedes hhv. 1541 (lensmand 
Erik Krummediges fundats) og 1560 (prior Christiern 
Povlsens fortegnelse) over altergods og vikarier, til 
hvilke der syntes at have hersket uvished omkring de 
rette ejermænd.3 6 Hertil k o m m e r oplysninger om så-
vel altre som kapeller, hvis stiftere, vikarer eller til-
hørende gods har været omtalt i forskellige retsakter. 
Vedrørende de anførte kapeller skal det bemærkes, 
som allerede omtalt s. 86, at disse ikke nødvendigvis 
skal opfattes som særlige tilbygninger, men også kan 
referere til et afskærmet areal inde i kirken. 

S. Albani kirke har været rig på altre. Således kan -
med forbehold for navnesammenfald - opregnes i alt 
16 eksempler, hvoraf tre dog er behæftet med usik-
kerhed (jfr. 12 (13) altre i domkirken (s. 87 f f ) , 14 i 
Vor Frue kirke (s. 1015ff.) og 10 i S. Hans kirke (s. 
1223ff.)). Heraf var ikke mindre end fire, måske fem 
altre særligt knyttet til gilder eller lav, broderskaber 
eller andre sammenslutninger i byen (Elende lav, 
Købmands-(Trefoldigheds-) gildet, J o m f r u Maria 
psalters broderskab og smedelavet samt muligvis 
præstekalentet). En eftermiddelalderlig alterliste, 
overleveret i afskrifter fra 1700'erne, opregner i alt 
fem altre i †Gråbrødre klosterkirke (Trefoldigheds-
alter, S. Laurids' alter, S. Jakobs alter, Kalentealter og 
S. Anne alter).37 Ud fra navne- og brugersammenfald 
med to altre, der med sikkerhed kan knyttes til S. Al-
bani kirke (Trefoldighedsalter og S. Anne alter) er det 
i det følgende antaget, at samtlige altre har hørt 
h j emme i denne, hvis navn, sogn og e jendomme 1539 
blev overført til den gamle klosterkirke, j f r . ovf. og s. 
1769, og de omtales derfor alle i det følgende: 

S. Anne alter. Tidligst nævnt 1465, da biskop M o -
gens Krafse overlod Niels Skinkel alterets vikarie.38 

Efter alt at d ø m m e besad Fyns biskop patronatsretten 
hertil og fordelte også siden hen vikariet.39 Altervi-
karen havde en særlig residens (senere Albani Torv 
15) på S. Albani kirkegård, nord for domkirkens kir-
kegård og i nærheden af såvel en række andre præste-
og vikarieresidenser som af de store lavshuse for 
smede- og skomagerlavet samt for Elende lav (jfr. s. 
94ff., 97f.).40 1530 mageskiftedes et stykke jo rd i 
S. Albani Stræde (Skomagerstræde) op til residensen 
med skomagerlavet.4 1 1542 nævntes residensen 
('de(n) gård(e) ved kirkegården, som mester Johan 
Valkendorf (...) nu ibo') i forbindelse med anlægget 
af et stræde fra skolen gennem S. Knuds kirkegård 
(jfr. s. 97f.).42 Da sognepræst Rasmus Eriksen til Bel-
linge og Brændekilde efter Johan Valkendorfs død 
1545 overtog vikariets gods, valgte han dog 1549 at 
overlade e jendommen med tilhørende indbo til 
Knudsklosterets prior Chr. Povlsen, omend med den 
klausul, at godset efter dennes død k o m tilbage til 
ham selv.43 Denne bestemmelse ændredes 1568 ved et 
kongebrev, der fastslog, at skolemesteren (ved Latin-
skolen) efter priorens død skulle have alterresidensen 

på S. Albani kirkegård 'øst for Mourids Podebusks 
gård' (senere Albani Torv 16).44 S. Anne alter ejede 
desuden gods på Vestergade, vel den jord , tilhørende 
S. Anne alter 'uden vestre murede por t ' (Vesterport), 
som Anne Marsvin 1562 fik livsbrev på, og som 
Chr. Povlsen blot to år senere, 1564, vandt til kronen, 
antagelig efter ejerens død (s. 1150).45 Af godset 
skulle der ifølge en bestemmelse 1568 svares 18 mk. 
årligt til skolemesteren. 1569 mageskiftede Eskil 
Gøye sig til e jendommen med den tilhørende for-
pligtelse, men allerede 1572 løsnedes han herfra, da 
lensmanden i S. Knuds kloster (endnu på daværende 
tidspunkt Chr. Povlsen) herefter fik besked på at be-
tale læsemesteren af klosterets egen beholdning.4 6 

S. Antonius' alter(?). I dronning Christines hofhold-
ningsregnskaber omtales et offer, givet 1505 til 
»sancti Anthonii prest« i S. Albani kirke.47 Dette kan 
hentyde enten til et præsteviet medlem af antoniter-
ordenen eller til en præst, der gjorde tjeneste ved et 
S. Antonius ' alter i kirken. Et alter med denne be-
tegnelse er i øvrigt ikke kendt. 

Elende lavs (Vor Frues) alter. 1435 stadfæstedes 
Elende lavs skrå (1471 betegnet Vor Frue gilde)48, 
hvori som et hovedformål anførtes, at der skulle op-
retholdes en evig daglig messe, 'Gud til lov og (Jom-
fru) Maria, hans velsignede m o r til ære' ved et alter i 
nordsiden i det nye kapel (jfr. dette). Alteret, beteg-
net »unser leuen vrouwen altare«, skulle ved sjæle-
messer for afdøde lavsmedlemmer smykkes med fire 
gode lys eller seks tilsvarende i lysekronen ovenover. 
Ifølge lavets statutter skulle præsten ved alteret, som 
Elende lav formentl ig selv havde patronatsret til, bo 
ved kirken.4 9 1471 omtales alteret (»Vor Frue Alter 
(...) i det Nør r e Capell«) i forbindelse med en ejen-
domshandel, hvor lavets eller gildets oldermand, 
Niels Jensen, handlede på vegne af dette og af al-
teret.50 Alterets gods blev 1541 overladt til byens sko-
lemester.51 1560 gav godset stadig det betragtelige af-
kast af 83 mk. og 4 sk., hvoraf skolemesteren fik 50 
mk. , mens byens magistrat oppebar det øvrige. Hvad 
der blev af disse penge, vidste meddeleren, 
Chr. Povlsen, dog ikke(!).52 

5. Erasmus' og Trefoldigheds alter eller Købmandsalteret 
(1496 benævnt »the helge trefallighedz oc sancti 
Erasmi altære, som nw kalles køpmantz altære«).53 

Tidligst omtalt 1461 (»altaris s. Erasmi«) i en strids-
sag, der berørte såvel alteret, dets præst (Anders Star 
fra Fangel) som medlemmerne af Trefoldighedsgildet 
(»sodalicii s. trinitatis«).54 Fra første færd var det 
knyttet til Trefoldigheds- eller Købmandsgildet .5 5 

1466 udstedte biskop Mogens Krafse sammen med 
rigets øvrige bisper et brev på 40 dages aflad for an-
dagtssøgende til »altare sancti Erasmi et sancte trini-
tatis« og for de, der 'af de midler, Gud har skænket 
dem, forbedre(r) og forøge(r) de hellige kar, alterbø-
gerne og messeklæderne'.5 6 Alteret, benævnt »sancti 
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Erasmi altære« var som angivet i lavsskråen fra 1476 
placeret bag den søndre kirkedør og skulle ved sjæle-
messer smykkes med fire gode lys samt af det til-
oversblevne voks hædres med endnu et stort lys i 
lysekronen ovenover. Ved alteret skulle derudover 
holdes messer for S. Anna, S. Erasmus, Kristi le-
geme, Kristi fem vunder samt for J o m f r u Maria.57 

Alterpræsten skulle bo ved kirken, j f r . også Elende 
lavs alter ovf.5 8 Placeringen af alteret specificeredes 
yderligere 1504 i et gavebrev fra Lauritz Olufsen til 
alteret som værende i »Kiöbmands Capellet« (s.d.).59 

I Erik Krummediges fundats 1541 tildeltes kapellanen 
ved S. Albani kirke (på daværende tidspunkt Grå-
brødre klosterkirke) 17 mk. fra renterne af alterets 
gods. Den samme sum opretholdtes endnu 1560, idet 
de tilhørende gårde i byen da administreredes af Ma-
gistraten.60 Se også Kristi legems alter ndf. 

S. Gertruds alter. Tidligst omtalt o. 31. marts 1510, 
da dronning Christine skænkede det en offergave, vel 
en forsinket tribut i anledning af helgenindens festdag 
(17. marts).61 Altergodset er ikke registreret i konfi-
skationslisten 1541, men nævnes 1560 blandt de ejen-
domme, der lå under borgmester og råd.62 

Helligtrekongers alter. 1530 omtales et antal jorder 
ved S. Albani Stræde, tilhørende Helligtrekongers al-
ter. Hermed kan refereres enten til dette alter eller til 
et af altrene af samme navn i domkirken (s. 88f.) og i 
S. Hans kirke (s. 1226).63 Selve alteret er tidligst 
nævnt 1543, da Severin (Søren) glarmester fik stad-
fæstelse på to pergamentsbreve, udstedt af Jørgen 
Marsvin (†1524), patron for »the Hellige 3 Kongers 
alther« og af hr. Mattis Laurissen (Mathias Laurit-
zen), alterets vikar. 1560 var altergodset inddraget af 
patronens datter og arving, Anne Marsvin.6 4 

S.Jakobs alter(?). Omta l t i den ovf. nævnte alterliste 
fra Gråbrødre klosterkirke. Et alter af samme navn 
og vel ikke identisk med dette(?) fandtes i Vor Frue 
kirke (s. 1016).65 

Alter for Jomfru Marias psalters broderskab. 8. sept. 
(1491), på førstedagen af (festen for) J o m f r u Marias 
fødsel, indviede biskop Carl R ø n n o w et alter for 
J o m f r u Marias psalters broderskab til ære for denne, 
ærkeenglen Michael og de 10.000 riddere i et kapel i 
nordsiden af kirken (jfr. s. 1738). 24. april 1492 fik 
besøgende til det nyligt etablerede alter (»noviter 
erectum«) tillagt 40 dages aflad, og 19. maj samme år 
føjedes yderligere en tilsvarende afladssum til.66 En 
vidisse (bevidnet kopi) af de to afladsbevillinger, der 
også nævner alterets indvielsesdag, fremlagdes 
14. nov. 1493 omkr ing kl. 9 om formiddagen foran 
alteret i nærværelse bl.a. af Thomas Eggertsen, evig 
vikar ved S. Katharinas alter (s.d.) og kirkens præst, 
Michael Nielsen, utvivlsomt identisk med den navn-
kundige hr. Michael (†senest 1514, j f r . s. 787), der på 
dronning Christines opfordr ing 1496 fordanskede 
Alanus de Rupes skrift om J o m f r u Marias psalter eller 

rosenkrans.67 Selve broderskabets statutter stadfæste-
des samme år med en opfordr ing til at bidrage til 
gudstjenestens forbedring ved alteret med ornamen-
ter og andet.68 

Kalentealter(?). Den omstændighed, at alterlisten 
fra Gråbrødre klosterkirke nævner et Kalentealter 
(jfr. ovf.) kunne tolkes således, at et alter for kirkens 
præster har eksisteret i S. Albani kirke i lighed med 
domkirkens Helligkorsalter (s. 88) og Vor Frue kirkes 
J o m f r u Maria alter (s. 1016). Det kunne da være det-
tes alters gods og ikke domkirkens Kalentealters (jfr. 
s. 88), hvis renter (16 mk.) 1541 henlagdes til sogne-
præsten ved S. Albani (Gråbrødre klosterkirke). 
Godset var da i hr. Søren Bruns (vel altervikarens) 
besiddelse.69 

S. Katharinas (Karine) alter. 1493 omtales Thomas 
Eggardi (Eggertsen) som evig vikar ved S. Kathari-
nas alter.70 1520 fik Joachim Knudsen, klerk og skri-
ver ved dronning Christines hof, pavelig stadfæstelse 
på vikariet, der da var ledigt efter Bertold Haardh's 
(Hård) død.71 Umiddelbar t efter opstod der imidler-
tid uenighed om denne sag, hvorfor dronningen ap-
pellerede til sin søn, Christian II, om at bistå hendes 
trofaste medarbejder og måske endda tage ham i sin 
tjeneste.72 Alteret omtaltes 1537 sammen med 
S. Mortens alter i Vor Frue kirke (s. 1016f.) i forbin-
delse med en strid om det tilhørende altergods mel-
lem Peder Lauridsen N o r d b y på den ene side og j o m -
fru Anne Marsvin samt altervikaren, Verner Al-
brechtsen Grotte (Grote) på den anden.7 3 Sidstnævnte 
havde solgt det omtalte gods, hvortil Per Lauridsen 
N o r d b y hævdede at være medarving, til Anne Mar -
svin. Altergodset var yderligere genstand for retssa-
ger 1538, 1539, 1540 og 1542.74 1560 nævnes Verner 
Grote endnu som vikar og Anne Marsvin som inde-
haver af vikariets ejendom.7 5 

S. Knuds alter. 1474 stiftede Jens Eggertsen Satzleff, 
bispens official i Odense, sognepræst i L u m b y og se-
nere kannik, en evig messe for sin familie og sig selv, 
Gud, J o m f r u Maria, S. Knud, S. Katharina og alle 
helgener til lov ved S. Knuds alter. Stiftelsen finansi-
eredes af en gård og grund i Nørregade, som han 
havde overtaget efter sin moster, Johanne Jensdatter, 
rådmand Jep Haysens enke.76 3. maj 1499 - på dagen 
for fundet af det Hellige Kors - konsoliderede den 
fore tagsomme person, der yderligere havde skænket 
sin fædrene gård til domkirkens Helligkorsalter (s. 
88), alterstiftelsen med en ejendom i Påskestræde.77 

Alteret nævntes da som placeret midt i koret (»in me-
dio chori«). Efter reformationen gav sidstnævnte 
ejendom anledning til en langvarig disput mellem 
Hans Brun og hans familie på den ene side og Jens 
Eggertsen Satzleffs nevø og arving, Christiern Lau-
ridsen på den anden. Sagen, der i årene mellem 
1528-43, behandledes af flere instanser, afgjordes 1543 
ved det kongelige retterting i Christiern Lauridsens 
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favør, idet Hans Brun ikke kunne bevise sin og fami-
liens påståede hævdvundne ejendomsret til den ovf. 
nævnte gård.78 

Kristi legemes alter. Nævnt 1454 (»altare corporis 
Christi quod est in Albani basilica«) i forbindelse med 
en omtale af alterets præst (»capellanus sacrificulus«), 
Anders Star, sognepræst i Fangel og senere anført 
som vikar ved S. Erasmus' og Trefoldigheds alter 
(s.d.).79 

Købmandskapellet. Nævnt 1504. Antagelig som det 
tilhørende alter (s.d.) placeret i kirkens sydside (1476 
omtalt »bagh then søndre kirkedør«) som en del heraf 
eller som en selvstændig bygningsdel (jfr. s. 1739).37 

S. Laurids' alter(?). Omtal t i den ovf. nævnte alterli-
ste fra Gråbrødre klosterkirke. Et alter af samme 
navn og vel ikke identisk(?) med dette fandtes i Vor 
Frue kirke (s. 1016). 

Det nye, nordre kapel. Nævnt 1435 som nyt i for-
bindelse med en omtale af Elende lavs alter (s.d.), 
placeret »in der norder siden in der nigen capelien«80 

og atter 1471 (»i det Nørre Capell«).50 Kapellet kan 
som købmandskapellet, nævnt ovf., have været en 
selvstændig bygningsdel på kirkens nordside eller 
blot have udgjort et afsondret område i kirkens nord-
side. 

Det nordre kapel. Et kapel ved kirkens nordside 
(»Capella a parte aqvilonari«), hvor Jomfru Maria 
psalters broderskabs alter (s.d.) var placeret, er nævnt 
1492. Om kapellets eventuelle udformning og pla-
cering, se ovf. 

S. Olavs alter nævnes kun i dronning Christines 
hofholdningsregnskaber i forbindelse med en offer-
gave 9. eller 10. maj i anledning af alterets indvielses-
dag.81 

Vor Frue og S. Albans alter (højalteret), sandsynlig-
vis indviet til kirkens værnehelgener, Jomfru Maria 
og den engelske S. Alban (s. 1729). Det var efter alt at 
dømme foran dette alter i kirkens østlige del (dvs. 
koret), kong Knud 1086 holdt sin andagt og siden hen 
blev dræbt som nævnt i »Passio« (»foran den hellige 
martyr Albans alter«).82 Alteret var på dette tids-
punkt udstyret med relikvieskrin for både S. Alban 
og S. Osvald (s. 1729). Antagelig har kongen også 
fundet sin midlertidige grav foran alterbordet (s. 
1730). 

Vor Frue alter. Stiftet 1347 af Jens Marsvin og Ro-
bert Robertson og tillagt to gårde.83 Alteret var knyt-
tet til smedelavet. Dette fremgår af Jep Ugles gave-
brev 1487 på en gård i Gråbrødre Stræde til gengæld 
for sjælemesser for ham selv, familien og alle kristne, 
herunder - ifølge en sekundær overleveret optegnelse 
- for alle gildesøskende i smedelavet.84 Et afladsbrev 
1513 til Vor Frue alter i S. Albani kirke kan referere 
hertil eller til et af kirkens øvrige altre med samme 
betegnelse.85 1521 stadfæstede dronning Christine 
lavsartiklerne imod et løfte om evige messer for »wo-

res forelderne siæle oc wor kiære søn (dvs. Christian 
II)« ved alteret.86 Samme år stadfæstede Christian II 
Jørgen Marsvins patronatsret til alteret under hen-
visning til skødebrevet, udstedt af de førstnævnte 
stiftere.87 

Vor Frue alter, se Elende lavs alter. 
Vor Frue, S.Michaels og de 10.000 ridderes alter, se 

alter for Jomfru Marias psalters broderskab. 

Beliggenhed og kirkegård. K i r k e n m e d t i l hø rende 
k i r k e g å r d er lokal iseret til den centra le del af det 
midde la lde r l ige O d e n s e - den s ø n d r e del af det 
n u v æ r e n d e A lban i T o r v - på den s y d v e n d t e 
sk rån ing n ed m o d O d e n s e Å . B y g n i n g e r n e s 
o r i en te r ing , m e d e n afvigelse m o d n o r d , a fspe j -
ler u d e n tvivl de t o p o g r a f i s k e f o r h o l d på d e n n e 
sk rån ing (fig. 2). 

I vest g r æ n s e d e k i r k e g å r d e n op til S. K n u d s 
k i rke og k i r k e g å r d (jfr. s . 94ff) . I s enmidde la l -
de ren lå g r æ n s e n m o d syd ud til e t s t ræde, der 
f o r b a n d t S . K n u d s k i r k e m e d b ispegården; 8 8 e t 
par m u l i g e , æ ld re v e j f o r l ø b b lev 1982 påvis t a r -
kæo log i sk , m e n k a n ikke være ident i ske m e d 
de t te s t ræde . 8 9 K i r k e g å r d e n afs lu t tedes m o d øst 
a f e t n o r d - s y d g å e n d e s t ræde vest fo r b i spegå r -
den , der va r den n o r d l i g e a d g a n g s v e j til d e n n e -
o m t r e n t sva r ende til den n u v æ r e n d e A l b a n i -
gade, o g m o d n o r d a f r a n d b e b y g g e l s e n p å s y d -
s iden a f s t rædet , der d a n n e d e Algades ( n u v æ -
r e n d e Ade lgade ) ves t l ige for længelse . U d s t r æ k -
n i n g e n a f det v ed a rkæo log i ske unde r søge l se r 
påvis te b e g r a v e l s e s o m r å d e b e k r æ f t e r d e n n e af -
g r æ n s n i n g . 9 0 E f t e r k i rkens ned lægge l se 1542 u d -
lagdes k i r k e g å r d e n s n o r d r e ha lvde l s o m t o r v -
Alban i Torv , m e n s den s ø n d r e del b e b y g g e d e s 
(sml. s . 96ff . ) ; dele af d e n n e bebygge l se , A lban i 
T o r v 1-2, d æ k k e d e h o v e d p a r t e n a f k i rke ru inen . 
Ved sane r ingen 1955 f j e rnedes Læse fo ren ingens 
b y g n i n g , og der anlagdes en u n d e r j o r d i s k p a r -
k e r i n g s k æ l d e r p å t o rve t u m i d d e l b a r t n o r d fo r 
k i r k e t o m t e n . I 1980 'erne f j e rnedes h o v e d p a r t e n 
af den res te rende del af den ældre b e b y g g e l s e i 
de t te o m r å d e , og i s tedet o p f ø r t e s K r e d i t f o r e -
n i n g e n D a n m a r k s n y e f y n s k e h o v e d s æ d e . 

K i r k e g å r d e n s hegn er k u n sporad i sk påvis t 
ve d unde r søge l se r i o m r å d e t , m e n e n d n u 1690 
sås angive l ig t syn l ige res ter af dens » r i n g m u r « , 
j f r . ovf . 9 1 B i s k o p E n g e l s t o f t nævne r , a t der 
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1770-77 var blevet afdækket rester af den nordre 
mur ; dette blev ikke bekræftet ved udgravnin-
gen 1955.92 En kor t øst-vestgående murs t ræk-
ning, der 1887 afdækkedes under bagbygningen 
til Albani Torv 2, blev tolket som en del af kir-
kegårdens søndre hegnsmur . 9 3 Ved en undersø-
gelse 1998 konstateredes et f undamen t fra en 
nordnordves t - sydsydøs t gående m u r på græn-
sen mel lem S. Knuds kirkegård og S. Albani 
kirkegård. Det dateres af udgraveren som sen-
middelalderligt eller muligvis ef termiddelalder-
ligt. Den registrerede k i rkegårdsmur har således 
enten dannet skel mel lem de to kirkegårde eller 
er eventuelt opfør t som afgrænsning m o d øst af 
S. Knuds kirkegård efter nedlæggelsen af S. Al-
bani.9 4 Kirkegårdens indgange kendes ikke. 

T R Æ K I R K E ( R ) 

Ved de arkæologiske undersøgelser 1980-83 afdække-
des spor af bygninger, ældre end stenkirken, i form af 
stolpehuller, væggrøfter, gulvlag m.m. Disse tolke-
des af udgraveren som hørende til to på hinanden 
følgende trækirker. Der må nødvendigvis knytte sig 
en del usikkerhed til de fremførte tolkninger, da det 
af undersøgelsen berørte område kun omfattede en 
begrænset del af de nævnte kirkers areal. Oriente-
ringen havde - så vidt det kan bedømmes - nogen 
afvigelse mod nord. 

Den ældre trækirke, antagelig 1000'ernes første 
halvdel (jfr. s. 1737). Af denne bygning er kun 
påvist to væggrøf ter , der for løb øst-vest, mens 
der ikke påvistes sikre spor af vægplanker eller 
-stolper.9 5 Den søndre grøf t registreredes over 
en s t rækning af ca. 5 m, mens der knyt ter sig 
nogen usikkerhed med hensyn til den nordre , 
der kun afdækkedes i en længde af ca. 2 m. Der 
er ikke konstateret andre bygningsspor , der med 
sikkerhed kan knyttes til denne bygning . U n d e r 
forudsætning af, at væggene har været placeret 
omt ren t midt i grøf terne, angiver disse en b y g -
ningsbredde af ca. 7 m. Et gulvlag i f o r m af 
s tampet j o r d og et overlejrende 'brandlag ' af 
trækul og aske blev af udgraveren tolket som 
hørende til den ældre trækirke.9 6 På det fo rhån-
denværende grundlag er en rekonst rukt ion af 
kirkens plan ikke mulig. Som nedenfor f r e m -
ført , må denne kirke tolkes som den kirke, 

hvori S. K n u d blev dræbt; de af Ælnoth nævnte 
bygningsdele (sml. historisk indledning) er ikke 
påvist arkæologisk. 

Klokkestøbningsgruhe, sandsynligvis 1000'erne 
(jfr. s. 1737). I den ældre trækirke, nær no rd -
væggen, blev fundet en grube, der har t jent til 
s tøbning af en kirkeklokke. Det f r emgår ikke 
klart, hvorvid t gruben var anlagt før eller efter 
bygningens opførelse; sidstnævnte f o r e k o m m e r 
dog mest sandsynligt. Unde r alle oms tænd ig -
heder var gruben anlagt og atter opfy ld t før af-
lejringen af ovennævnte brandlag. Gruben inde-
holdt adskillige formdele fra s tøbning af en 
k lokke (se s. 1741). 

Den yngre trækirke, antagelig efter 1086 (jfr. s. 
1737). Til denne bygn ing er med sikkerhed 
knyt te t en række på seks stolpehuller, i hvilke 
der sås klare spor af stolpen i de fire. Stolperne, 
der tydeligvis var nedgravede i søndre væggrøf t 
fra den ældre trækirke, har været opstillet med 
en indbyrdes afstand af ca. 2 m. Stolperækken er 
tolket som den søndre række af indre, tagbæ-
rende stolper i en ' treskibet ' trækirke, sandsyn-
ligvis i skibet. En tilsvarende nordre række er -
o m e n d med stor usikkerhed - kun repræsenteret 
af et enkelt stolpehul med stolpespor.9 7 Det er 
bemærkelsesværdigt , at den klare fagdeling i 

Fig. 3. Søndre væggrøft fra den ældre trækirke (s. 
1736) og stolpehul fra den yngre trækirke (s. 1736). 
Nord opad(?). Møntergården fot. 1983. - Southern 
wall trench from the earlier church and posthole from the 
later church. 
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Fig. 4. Rekonstrueret plan af den yngre trækirke. 1:300. Tegnet af MN 2000 på grundlag af opmålinger ved Lars 
P. Pedersen og Eskil Arentoft m.fl. (1981-83). - Reconstructed plan of the timber church. 

søndre stolperække ikke respekteres af dette 
nordre stolpehul. Et enkelt stolpehul, ca. 8,5 m 
øst for den søndre stolperække, lå omtrent i 
dennes flugt, men respekterede heller ikke den 
af de øvrige stolper antydede fagdeling; den har 
derfor næppe tilhørt samme konstruktion, men 
kan have været placeret i den yngre trækirkes 
kor.98 Af de til kirken hørende vægforløb er kun 
knyttet to stolpehuller, der må henføres til ski-
bets sydvæg. Det vestligste lå i en afstand af ca. 
2,5 m syd for søndre stolperække og korrespon-
derer med dennes fagdeling. Det østre indeholdt 
spor af flere stolper, der i en vis udstrækning må 
være resultat af en eller flere reparationer; en en-
kelt - noget utydelig - stolpe kan dog have ind-
gået i vægforløbet. I t i lknytning til den yngre 
trækirke er registreret et lergulv, overlejret af et 
brandlag. Kirkens plan kan kun rekonstrueres i 
grove træk. Hvis nordre stolperække er lokali-
seret (jvf. ovf.), har bygningen haft et ca. 7 m 
bredt midtpart i og 2,5 m brede 'sideskibe'; om 
længden kan kun g isnes ." 

Dateringen af de to bygninger er vanskelig. 
Fra den i t i lknytning til den ældre trækirke af-
dækkede klokkestøbningsgrube foreligger en 
termoluminescensdatering til 1030 e. Kr. ± 60 år, 
hvilket tillige angiver det tidligst mulige tids-
punkt for den ældre trækirkes ødelæggelse.100 

I et stolpehul fra den yngre trækirke er fundet 
en mønt , slået i Sven Estridsens regeringstid 
(1047-74/76); 1047 er således det tidligst mulige 
t idspunkt for denne kirkes grundlæggelse. Til-
stedeværelsen af frådstenssmuld og -stykker i 
den yngre trækirkes stolpehuller og i plane-
ringslaget, der blev udlagt forud for dens op-
førelse, er af udgraveren tolket som indicium 
for, at kirken blev påbegyndt senere end den 
nærliggende - antagelig efter 1086 påbegyndte -
S. Knuds frådstenskirke (jfr. s. 173);101 det vil 
sige sandsynligvis senere end drabet på S. Knud. 
På dette, noget usikre, grundlag, må den ældre 
trækirke opfattes som den bygning, hvori 
S. Knud blev dræbt, mens den yngre trækirke 
nok er rejst på tomten af den ødelagte kirke. 
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S T E N K I R K E N 

Den 1542 nedrevne kirke, der formodes opført hen 
imod 1100'ernes midte, havde afløst én eller muligvis 
to trækirker. Den bestod oprindelig af kor, med ret 
afslutning mod øst, og skib. Hertil var senere i mid-
delalderen føjet et sakristi ved korets nordside og et 
våbenhus ved skibets sydside, ligesom et tårn i vest 
sandsynligvis var senmiddelalderligt. Kapel(ler?) ved 
kirkens nordside, omtalt 1435 og 1471 samt 1492 (s. 
1733, 1735) er ikke påvist arkæologisk. Kirkens orien-
tering havde nogen afvigelse mod nord, lidt større 
end forgængernes. 

Ved de arkæologiske undersøgelser afdækkedes 
fundamentsres ter af korets n o r d - og øs tmur 
samt den vestre del af skibets sydmur . Skibets 
nordside er omtrent l ig t lokaliseret i f o r m af en 
fundamen t sg rø f t eller en 'p lyndr ingsgrøf t ' (dvs. 

en fundamentsgrøf t , t ø m t for sit indhold af sten 
mv.). 
Kirkens plan lader sig på det forel iggende 

grundlag kun rekonstruere i store træk. Af de 
f remdragne fundamente r synes at f remgå , at 
kirkens kor havde ret østafslutning. Korets ud -
strækning m o d vest er ikke fastslået. Skibet kan 
- med nogen usikkerhed - antages på traditionel 
vis at have været omt ren t to mur tykkelser bre-
dere end koret og at have haft en længde på godt 
det dobbel te af bredden. Ved undersøgelserne 
1980 blev skibets sydvesthjørne lokaliseret. 

Materialer og teknik. Fundamenterne var op -
bygget af større og mindre kampesten, lagt 
uden bindemiddel . Korets fundamente r er kun 
undersøgt over kor te s trækninger og bestod her 
fortrinsvis af store kampesten. Fundamente t for 
skibets sydmur var opbygge t af såvel små som 
store kampesten, hvis me l l emrum udfyldtes af 
ituslået flint. For disse fundamente r gælder ge-
nerelt, at der ikke er konstateret tegl mel lem ste-
nene. Kirkens m u r e har uden tvivl været op -
bygget af granit; i en vis uds t rækning har denne 
forment l ig haft f o r m af kvadre, men det kan 
ikke udelukkes, at murene delvis har været op -
før t af rå kamp. En del kvadre og bygn ings -
detaljer af granit, der dels er registreret i flere af 
bygningerne omkr ing Albani Torv, dels f r e m -
k o m m e t ved de arkæologiske undersøgelser, 
kan hidrøre fra k i rke tomten. Til disse hører bl.a. 
en *hjørnesokkelkvader102 med en svag hulkel, der 
1983 afdækkedes i en hus tomt syd for kirken.1 0 3 

Placeringen af kirkens døre og vinduer kendes 
ikke, dog kan skibets syddør sandsynligvis sted-
fæstes ved hjælp af kirkens søndre t i lbygning 
(jfr. ndf.) . Fem stykker af *granitsøjler,104 der 
1890 f r e m k o m i ovennævnte hus tomt , kan hid-
røre fra en søjleportal.105 Stykkernes d imensio-
ner sandsynliggør, at de ikke er bevaret i fuld 
længde; et par »runelignende Tegn« er snarest 
pasmærker.1 0 6 Ligeledes fra en dør hidrør te et, 
nu forsvundet , †tympanon, der 1886 registreredes 
i en tærskel ved »Klubben«'s lokale i O v e r -
gade.107 En nu b o r t k o m m e t †vinduesoverligger af 
granit, der blev fundet s ammen med oven-
nævnte søjlestykker, har ti lhørt en smiget v in-
duesåbning med en ydre bredde af ca. 50 cm.108 

Fig. 5. Plan af Henry Petersens udgravning af sakri-
stiet m.m. 1886 (s. 1739). 1:200. Syd opad. Målt og 
tegnet af Vilhelm Petersen 1886. - Plan of Henry Pe-
tersen's excavations 1886. 
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Fig. 6. Plan af stenkirkens fremgravede fundamenter. 1:300. Kirkens grundplan rekonstrueret med rød farve. 
Tegnet af MN 2000 på grundlag af opmålinger ved Vilhelm Petersen (1886), Jørgen Nielsen (1980), Lars P. 
Pedersen og Eskil Arentoft m.fl. (1981-83). - Plan of the stone-church foundations. Reconstructions signified in red. 

Ændringer og tilføjelser. Til kirken føjedes en 
række tilbygninger, hvis eksakte datering og 
indbyrdes rækkefølge ikke kan fastlægges; de 
nedennævnte tilbygninger er dog sandsynligvis 
alle senmiddelalderlige. Ved korets nordside op-
førtes et sakristi,109 af hvilket er f remdraget ho-
vedparten af fundamenterne under nord- og øst-
muren samt dele af det vestre; alle var lagt af 
kampesten uden bindemiddel.110 Af opgående 
murværk var bevaret indersiden af nord- og øst-
muren i et par skifters højde, opført af tegl i 
munkeskif te (fig. 5). Af yderfacaden var blot be-
varet aftryk af f jernede bygningssten - fo rment -
lig granitkvadre - der dog sandsynligvis kun har 
fundet anvendelse som sokkel nederst i en i øv-
rigt af tegl opfør t mur. Få meter øst for kirken -
ud for sammenbygningen mellem kor og sakri-
sti - afdækkedes et sammenhængende stykke 
murværk af munkesten i munkeskifte.1 0 8 Frag-
mentet , der af udgraveren tolkedes som hørende 
til en stræbepille,111 kan dog lige så vel hidrøre 
fra den sydligste del af sakristiets østmur. Af en 

bevaret halvstens pille i rummets nordøsthjørne 
fremgik, at dette fra opførelsen var disponeret 
for hvælv. 

En fundamentss tump af kamp vestligt ved 
skibets sydside har sandsynligvis tilhørt et søndre 
våbenhus eller evt. en anden tilbygning (s. 
1735).112 Det er usikkert, hvorvidt fundamentet 
har båret tilbygningens østre eller vestre flanke-
mur, sandsynligheden taler dog for sidstnævnte. 

Kirkens tårn, der (jfr. ovf.) omtales 1542 og 
1558, er muligvis repræsenteret ved en funda-
mentsstrækning i forlængelse m o d vest af ski-
bets sydmur. Fundamentet , der - som kirkens 
øvrige - var lagt af kampesten uden bindemid-
del, er kun afdækket i en længde af ca. 4,5 m. 
Det kan ikke afgøres, hvorvidt den tilhørende 
bygningsdel var jævnbred med skibet eller 
eventuelt var en smule smallere.113 Af det f r em-
dragne synes at fremgå, at bygningen var en til-
føjelse til skibet, idet karakteren af de to funda-
mentsdele var klart forskellige. Den lokaliserede 
bygningsdel er sandsynligvis identisk med kir-



1740 ODENSE • †MIDDELALDERKIRKER 

Fig. 7. Formsten. a-b. Hvælvribber (s. 1740). c. Vin-
duesstavværk, lodpost (s. 1740). 1:10. Målt og tegnet 
af Mogens Vedsø 2000. - Diverse moulded bricks. 

kens tårn, o m e n d det ikke kan udelukkes, at den 
kan være en vestforlængelse af skibet.114 Tårnet 
kan (jfr. s. 1731) have haft et spir. 

Fund af profi lerede *ribbesten (fig. 7) viser, at 
kirken på et t idspunkt i middelalderen blev u d -
styret med hvælv.115 En kor t f undamen t s s tump i 
skibets nordside blev af udgraveren tolket som 
hørende til en hvælvpille,116 l igesom Henry Pe-
tersen afdækkede sammenhængende dele af »en 
firsidet Hvælvingspil le«. Det afdækkede funda-
ment var ti lsyneladende beliggende noget vest 
for murens midte, hvilket antyder en fagdeling 
af skibet med et omt ren t kvadratisk hvælv i vest 
og to lidt kor tere i øst. Der er fundet *profilribber 
af to typer (fig. 7), der dog ikke kan knyt tes til 
nogen bestemt del af kirken; begge må dateres 
til 1300'ernes slutning eller 1400'ernes første 
halvdel.117 

En sortglaseret *profilsokkel af tegl, der kan 
have prydet en af ovennævnte t i lbygninger, er 
repræsenteret af en enkelt fo rmsten (fig. 7).118 

Gulve. I den vestlige del af skibet er fundet 
afretningslag for tre gulve; herover rester af et 
gulv af diagonaltstillede, uglaserede teglfliser og 
øverst et af munkes ten , lagt i siksak. 

Til profilerede, stavværksdelte vinduer må 
henføres en række *profilsten (fig. 7),119 der fo r -
trinsvis er fundet i udgravningsområde ts syd-
ligste del. I hvilken uds t rækning disse har ind-
gået i en ændring af kirkens vinduer, er usikkert . 

Tagbeklædning. Fund af tagtegl af typen ' m u n -
ke og nonner ' angiver at kirken - i hvert fald 
delvis - har været tækket m e d sådanne. 

Glasmalerier. Rudeglas er kun sparsomt re-
præsenteret i det arkæologiske materiale; enkelte 
viste spor af maleri.108 

Kalkmalerier. Adskillige af ovennævnte hvælv-
ribbesten bærer rester af kalket puds med røde 
og gule farvespor.1 0 8 

I N V E N T A R 

Kirkens inventar må i forbindelse med dens nedlæg-
gelse være blevet spredt. Enkelte dele fandt genan-
vendelse i sognets nye kirke, †Gråbrødre klosterkirke 
(jfr. døbefont (s. 1808) og stormklokkke (s. 1824)). 

Ifølge Ælnoth stod på alteret to †relikvieskrin eller 
-gemmer, »capsulas (...) rel iqviarum«, hvor i lå 
levn af S. Alban og S. Osvald, samt et mel lem 
skrinene stående helligt †alterkors (jfr. historisk 
indledning). 

Lys til †alters tager nævnes i forbindelse med to 
af kirkens altre, Elende lavs alter og S. Erasmus ' 
og Trefoldigheds alter (s.d.). 

Et †graduale testamenteredes 1504 af Hans 
U r n e til kirken. Ligeledes m o d t o g dens biblio-

Fig. 8. Beslag til ophængning af røgelseskar (s. 1741). 
Møntergården fot. - Part of censer. 
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tek Astesanus' »Summa de Casibus« (o. 1317), 
et hovedværk inden for middelalderens bodsli t-
teratur.120 

(†)Røgelseskar. Inde i kirken er fundet et *op-
hængningsbeslag til et røgelseskar med fire kæ-
der (fig. 8).121 

En senromansk *døbefont af gotlandsk kalk-
sten,122 som nu befinder sig i S .Jørgens kirke i 
Svendborg,1 2 3 er fo rmodent l ig identisk med den 
font , der efter at være overfør t til den nye sog-
nekirke for S. Albani menighed, †Gråbrødre 
klosterkirke, 1590 blev solgt herfra til Anne 
R ø n n o w , Erik Hardenbergs hust ru (jfr. s . 
1808).124 

†Lysekroner nævnes i forbindelse med to af 
kirkens altre, Elende lavs alter og S. Erasmus ' 
og Trefoldigheds alter (jfr. s. 1733f.). 

†Klokker. 1) 1030 ± 60 år, j f r . k lokkes tøb-
n ingsgrube i den ældre t rækirke (s. 1736 og 
1737). Den kan på grundlag af fundne formdele 
rekonstrueres som kube fo rme t med et tvm. på 
ca. 40 cm. Hø jden må anslås til maksimal t 55 
cm, svarende til grubens dybde, og nogle f o r m -
stykker viste, at k lokken havde haft et eller flere 
skarpkantede profi lbånd over slagringen.125 

2) Byens s tormklokke . Senest o. 1560 over-
før t til †Gråbrødre klosterkirke (jfr. s. 628-29 
samt s. 1824). 

Se også sagn (s. 1732). 

G R A V M I N D E R 

Ifølge Ælno ths beskrivelse af hændelserne o m -
kr ing drabet på k o n g Knud , hans bror Benedikt 
samt hans h i rdmænd begravedes de ef terføl-
gende i kirken og dens forhal (jfr. historisk ind-
ledning). 

Ved de skif tende jordarbe jder og arkæologi-
ske undersøgelser i område t er hyppig t påtruffet 
begravelser, der kan henføres til såvel kirken 
som kirkegården. De ældre fund er kun sjældent 
nøjere registreret, mens der fra de seneste ud -
gravninger er registreret i alt o. 170 begravel-
ser,126 hvilket forment l ig kun udgør en begræn-
set del af de på kirkegården begravede.1 2 7 

Grave ældre end stenkirken. N o g l e få af de 
1980-83 registrerede grave regnedes af udgrave-

Fig. 9. a-b. Seglstamper (s. 1742). a. 13-1400'erne, ui-
dentificeret. b. 1400'erne, muligvis tilhørende Verner 
Pedersen af Skovgård. Møntergården fot. 1983. - a-b. 
Seals. a. 14th or 15th century, unidentified, b. 15th cen-
tury, probably belonging to Verner Pedersen of Skovgård. 

ren for at være samtidige med trækirkerne, heraf 
to sandsynligvis ældre end den yngre trækirke 
(s.d.).128 

Murede grave. 1) 11-1200'erne. Trapezformet 
*grav af f rådstenskvadre med afrundet hoved-
rum, der er udhugge t i én stenblok.1 2 9 Fodenden 
var kun delvis bevaret og blev tilsyneladende 
ikke optaget . Indvendige mål er anslået til o. 
170x43 cm. Bunden dækkedes af et t o m m e t y k t 
lag af grusblandet kalk. Dele af skelettet var in-
takt. Graven, der var placeret omtren t i mid tak-
sen af stenkirkens skib - noget øst for midten, 
afdækkedes 1917 ved gravearbejde i Læsefore-
ningens por t m o d Albani Torv.130 

2) 11-1200'erne. Trapezformet grav med ho -
vedrum. Udvend ig længde 215 cm. O p m u r e t af 
to skifter munkes ten , heraf det nederste kantstil-
let. Skelettet noget forstyrret . Fundet ved Al-
bani Torvs afgravning 1955 på kirkegården 
nordøst for kirken.131 

3) 11-1200'erne. Trapezformet grav med h o -
vedrum. Grav og skelet stærkt forstyrret af se-
nere begravelser, bl.a. mure t grav nr. 4; kun 
nordre langside var bevaret. O p m u r e t af to skif-
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ter munkes ten i mørtel , heraf det nederste kant -
stillet. Fundet 1983 på kirkegården øst for kir-
kens østgavl.132 

4) 11-1200'erne. Trapezformet grav med h o -
vedrum. Graven, der var opmure t af munkes ten 
i mørtel , var yngre end grav nr. 3 og skelettet 
stærkt fors tyrret af senere begravelser. Fundet 
1983 på kirkegården øst for kirkens østgavl.133 

5) 11-1200'erne. Trapezformet grav med ho -
ved rum. Udvend ig længde 220 cm. O p m u r e t af 
munkes ten . Skelettet noget fors tyrret . Fundet 
ved Albani Torvs afgravning 1955 på kirkegår-
den no rd for kirkens sakristi.134 

6) 11-1200'erne. Trapezformet grav med ho -
vedrum. K u n h o v e d r u m og fodende a f m u n k e -
sten var bevaret, l igesom blot dele af skelettet 
forefandtes. Fundet ved Albani Torvs afgrav-
ning 1955 på kirkegården nord for kirkens sa-
kristi.135 

7) 11-1200'erne. Trapezformet grav af m u n k e -
sten, hvoraf kun fodenden var bevaret, indehol-
dende fors tyrrede skeletdele. Fundet 1886 ved 
H e n r y Petersens udgravning af kirkens sakristi 

m.m. 
8) 11-1200'erne. Trapezformet grav af m u n k e -

sten m e d h o v e d r u m . Det meste af nordsiden 
manglede, mens vestenden m e d det udsparede 
h o v e d r u m var bevaret. Fundet ved Albani Torvs 
afgravning 1955 på kirkegården nord for kirkens 
vestlige del.136 

9) 11-1200'erne. Trapezformet grav med h o -
vedrum. Udvend ig længde 219 cm. O p m u r e t af 
tre skifter munkes ten . Graven overlejredes af et 
9 cm tykt lag af puds, der må have dækket et 
trælåg.137 Fundet ved Albani Torvs afgravning 
1955 på kirkegården no rd for kirkens vestlige 
del.138 

10) 11-1200'erne. Trapezformet grav af m u n -
kesten. Hovedenden bor tgravet ; skelettet delvis 
bevaret på plads i den østre ende. Fundet ved 
Albani Torvs afgravning 1955 på kirkegården 
nord for kirkens vestlige del.139 

11-15) 11-1200'erne(?). Trapezformede med 
hoved rum; opmurede af tegl i to skifters højde, 
heraf det nederste på kant. Registreret 1998 i den 
nordves t re del af kirkegården.1 4 0 

16-21) Desuden registreredes 1983 en grav 

med sten, opstillet ved ligets hoved. Fundet øst 
for korets østgavl.141 Fem grave m e d sten ved 
enderne og evt. midten udgravedes 1998.140 

Kistebegravelser. I en række grave ses de døde 
at være lagt i trækister; disse havde både trapez-
oid og rektangulær fo rm. Kistebegravelser synes 
forholdsmæssigt at f o r e k o m m e talrigest inde i 
kirken.1 2 6 Én grav adskilte sig fra de øvrige ved 
at være placeret i en affaldsgrube syd for kirke-
gården. Kisten, der r u m m e d e liget af et 6-7 årigt 
barn, var tilsyneladende delvis fremstillet af 
genanvendt tømmer. 1 4 2 

Gravfund. Ved udgravningen 1983 blev der 
fundet to * segls tamp er. 1) 13-1400'erne. Cirkel-
fo rmet s tampe (fig. 9a), t vm. 2,4 cm, af bronze 
med omskr i f t i majuskler »S(igillum) Hinric 
Pucteis (...)« og et bomærke . Fundet i grav i 
skibets sydside.143 2) 1400'ernes sidste halvdel. 
Ci rke l formet s tampe (fig. 9b), t vm. 2,6 cm, af 
bronze med utydelig omskr i f t i minuskier. Del-
vis dækkende indskrif tsbåndet ses et skjold med 
en pil, hvorover er en hje lm med nedhængende 
hje lmklæde og to korslagte pile, der tillige an-
giver indskrif tens begyndelse. Løsfund fra ski-
bets sydside.144 Kan have tilhørt r ådmand Peder 
Nielsen eller sønnen, Verner Pedersen af Skov-
gård.145 Ved udgravningen 1998 blev i k i rkegår-
dens nordvest re h jørne fundet en *rosenkrans 
med perler af blåt glas, kobber og muligvis 
rav.146 I en kistegrav i kirkens sydside blev 1983 
fundet et *armbånd (*rosenkrans?), bestående af 
41 små bronzeperler med tvm. 3,5 m m , på af-
dødes venstre arm.1 4 7 Ved førnævnte udgrav -
ning 1998 f r e m k o m to *pilgrimstegn i f o r m af 
Ibsskaller.146 En m ø n t i en grav på kirkegården 
kan muligvis, på g rund af sin placering under 
kraniets nakke, tolkes som en Karonsmønt.148 

Ved udgravningen 1883 til kælder under vest-
fløjen af Læseforeningens bygning opsamledes 
en *blyplade med runeindskrif t . Den må opr in-
delig have været nedlagt i en grav på S. Albani 
kirkegård, idet fundstedet , der angives at være 
25 alen nordøs t for S. Knuds kirkes nordøs t -
hjørne, har ligget blot fa meter fra S. Albani 's 
vestende. Den 7 ,2x3,3 cm store plades otte lin-
jer lange indskrif t indeholder en besværgelses-
formel.1 4 9 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Nationalmuseet. Indberetninger: Henry Petersen 1886. 

Møntergården, Odense. Indberetninger: Erling Al-
brectsen 1956. - Lars P.Pedersen 1982 (AT 82). -
Eskil Arentof t 1983 (AT 83). - Vagn Mejdahl 1984, 
1985 (Nordisk Laboratorium for Termoluminescens-
datering, Risø). 

Tegninger. Nationalmuseet: Plan 1886 ved Vilh. Peter-
sen (sakristi). - Møntergården: Jørgen Nielsen 1980 
(fundament af del af kirkens sydside). 

Litteratur. Henry Petersen, »St. Albans Relikvier i 
Odense«, ÅrbOldkHist 1886, 369-402. - Erling Al-
brectsen, »Albani Torv«, FyMi 1956, 203-19 (Albrect-
sen). - Eskil Arentoft , »Kongemordets kirke«, Skalk 
5, 1985, 8-12. - Eskil Arentoft , Vibeke Brandt og 
Finn Grandt-Nielsen, Albani Kirke & Torv, Odense 
1985 (Albani Kirke & Torv). - Jakob Tue Christensen, 
»Døden skiller - om kirkegårdsskel og -skik under 
Skt. Knuds Plads«, FyMi 1999, 83-92. 

Historisk indledning samt †middelalderlige altre og 
kapeller ved Birgitte Bøggild Johannsen med bidrag 
af Anne Riising. Beskrivelse ved Kirstin Eliasen med 
bidrag af Mogens Vedsø (bygning) og Birgitte Bøg-
gild Johannsen (inventar). Redaktionssekretær Anne-
lise Olesen. Redaktionen afsluttet juni 2000. 

N O T E R 
1 Knud den Helliges Martyrhistorie, udg. M. Cl. Gertz, 
Kbh. 1907, 18-19. 
2 Jfr. Vitae Sanctorvm Danorvm, udg. M. Cl. Gertz, 
Kbh. 1908-12, 116ff.; dansk oversættelse i Knuds-Bo-
gen 42ff. 
3 Gertz (note 1) 18-19. 
4 Gertz (note 1) 18f f ; Vitae Sanctorvm (note 2) 116ff.; 
Knuds-Bogen, 42ff. Jfr. også s. 73, note 7. 
5 Vitae Sanctorvm (note 2) 120; Knuds-Bogen 44. 
6 Vitae Sanctorvm (note 2) 117, 124; Knuds-Bogen 42, 
46. 
7 Vitae Sanctorvm (note 2) 127; Knuds-Bogen 48. 
8 Vitae Sanctorvm (note 2) 129; Knuds-Bogen 49. 
9 Vitae Sanctorvm (note 2) 552. 
10 DiplDan I,2, nr. 71 og Ebbe Nyborg , »Enkelt-
mænd og fællesskaber i organiseringen af det roman-
ske sognekirkebyggeri«, Strejflys over Danmarks byg-
ningskultur. Festskrift til Harald Langberg, Herning 
1979, 44. Jfr. også s. 77 og note 28 (s. 85). 
11 Tilstedeværelsen af en sognepræst (vel her?) er 
nævnt i ærkebiskop Eskils stadfæstelse af Knudsklo-
sterets rettigheder i forbindelse med begravelser 1139, 

j f r . DiplDan I,2, nr. 77. Selve sognet er tidligst omtalt 
1430, jfr . LAFyn. Odense Magistrats ark. Arkivforteg-
nelser nr. 438 - her refereret efter Christensen, Mid-
delalderbyen 103 og note 36. 
12 Troels Dahlerup, Det danske sysselprovsti i middelal-
deren, Kbh. 1968, 206, 217-19. 
13 J. Olrik og H. Ræder (udg.), Gesta Danorum I, 
Kbh. 1931, 401f. (XIV. bog, XVI,10). Forud for m ø -
det trådte Svend Grathe ind i »saecellum«, hvilket her 
meget vel kan henvise til selve kirken ( 'helligdom-
men') og ikke til et særligt rum herinde, j f r . for den 
sidste tolkning af ordet dog s. 88 (»kapel« eller »rum 
med alter«), Anders Sørensen Vedel, Den danske Krø-
nike (1575), Kbh. 1851, CCCXLIII (»sakristiet«) og 
Saxos Danmarks historie I, oversat af Peter Zeeberg, 
Kbh. 2000, 225 (»koret«), 
14 Repert II,5, nr. 8422, 25. juni 1497. 
15 Engelstoft, Sognehistorie 50; præstetiende fra H u n -
derup blev efter kongelig befaling 1532 bestemt til 
Hjallese kirke (under Dalum kloster), så snart den 
daværende indehaver heraf, provst Anders Glob, var 
død, j f r . Frederik I.s Registranter 12. jan 1532. 1571 kla-
gede sognepræsten ved S. Albani sogn dog over, at 
Hunderup by, der »fra Arilds Tid« har ligget under 
sognet, for nogen tid siden var blevet lagt til Dalum 
kloster, j fr . KancBrevb 6. juni 1571. 
16 DiplDan II,4, nr. 163, 1. april 1295; DaMag I,1, 294. 
17 Odense Katedralskoles historie 17. 
18 Arild Huitfeldt, Danmarks Riges Krønike. Christian 
Ill's Historie (1595), Kbh. 1976, K II, CC IIv. 
19 DaKirkelove I, 17-19. 
20 DaKancReg 11. maj 1539. 
21 DaKancReg 12. nov. 1541; ÆldDaArkReg V, l , 212. 
22 DaKancReg 5. maj 1542. 
23 DaKancReg 24. juni 1542. 
24 KancBrevb. 
25 KancBrevb 30. april 1562; 7. nov. 1573. 
2 6 Heriblandt var m o d nord og nordøst Elende lavs 
hus og naboejendommen »Krageborg«, delvis opfør t 
på en parcel af S. Albani kirkegård; endvidere Jørgen 
Marsvins gård på torvets sydvestlige side, j f r . Engels-
toft , Byhistorie 144ff., 191ff.; Christensen, Middelal-
derbyen 143; Albani Kirke & Torv 80f. 
27 KancBrevb 15. dec. 1581. 
28 SRD III, 366; Jacob Bircherod. 
29 Jfr. indb. ved Henry Petersen; endvidere Henry Pe-
tersen, »St. Albans Relikvier i Odense«, ÅrbOldkHist 
1886, 369-402. 
30 H. Rasmussen, »Albanitorvets tre Kirker«, Fyens 
Avis, 17. maj 1890; H. Rasmussen, »Omkr ing Albani 
Torv«, Fyens Tidende, julen 1908; H. Rasmussen, »Fra 
det gamle Odense«, Fyens Stiftstidende, 5. sept. 1917; 
H. Rasmussens korresp. med Henry Petersen, i N M . 
31 Jfr. indb. ved Erling Albrectsen samt Albrectsen. 
32 Jfr. indb. ved Lars P.Pedersen og Eskil Arentof t 
samt Albani Kirke & Torv. 
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33 Jakob Tue Christensen, »Døden skiller - om kirke-
gårdsskel og -skik under Skt. Knuds Plads«, FyMi 
1999, 83-92. 
3 4 N M . FP 4077. Den sidste kunne ikke med sikker-
hed bestemmes som en mønt . 

35 Jacob Bircherod; Vedel Simonsen I,1, 63; Thiele, Dan-
marks Folkesagn I, 207. Med udgangspunkt heri og i 
sin bedstemors beretning forfattede H. C. Andersen 
eventyret »Klokkedybet« ( N y e Eventyr og Historier, 
I,2, Kbh. 1858). Lokaliteten »Klokkedybet« betegner, 

som anført på Resens kort 1677 (jfr. fig. 16, s. 99, nr. 
24), også det nord-sydgående stræde mellem Albani 
Torv og Odense Å, øst for domkirken. 
36 DaKirkelove I, 173-76; H. F. Rørdam, »Vicarier ved 
Kirkerne i Odense. Optegnelser fra 1560«, Kirkehist-
Saml V,5, 1909-11, 202-06. Hvor det styrende princip 
bag registreringen 1541 netop synes at have været en 
opregning af altre og vikarier, hvortil der ikke kunne 
anføres adelige arvinger, medtager 1560-listen flere 
eksempler, hvis gods allerede var annekteret af efter-
kommere til de oprindelige adelige stiftere. Til gen-
gæld savnes i den sidstnævnte liste enkelte altre, der 
er kendt andetsteds fra, hvad enten det skyldes en 
forglemmelse (jfr. s. 1015) eller et bevidst fravalg ef-
ter nogle - ikke umiddelbart gennemskuelige - prin-
cipper. 
37 KglBibl. NyKglSaml 729, 4°, Jacob Bircherods Sup-
plementer til Pontoppidans Theatrum Daniæ; NyKglSaml 
646c, 4°; Relationes Speciales om Danmark. Chorogra-
phisk-Statistisk Beskrivelse over Riget efter Steder og Her-
reder, Da Atlas VI, 590. 
38 Repert II,1, nr. 1965, 23. nov. 1465. 
39 Således 1485 til kannik Ivar og 1487 til kannik Hans 
Hansen, j f r . Repert II,3, nr. 5762, 11. nov. 1485, og nr. 
6038, februar 1487. O.1530 var vikaren Johan Val-
kendorf, kannik og senere provst i Roskilde, j f r . Vedel 
Simonsen II,1, 182 og 816. Han efterfulgtes af Rasmus 
Eriksen, sognepræst i Bellinge og Brændekilde, j f r . 
ndf. 
40 Jfr. Albani Kirke & Torv 69ff. 
41 RA. Permagamentssaml. Byark. Odense skomager-
lavs ark., 29. april 1530, her citeret efter Christensen, 
Middelalderbyen 144. Allerede 1517 havde skomagerla-
vet erhvervet et stykke jord , ligeledes i S. Albani 
Stræde 'op til S. Anne alters gård og jord , som hr. 
Kynnecke (antagelig den daværende altervikar) boer 
på', j f r . LAFyn. Pergamentssaml. Odense skomager-
lavs ark., her citeret efter Christensen, Middelalder-
byen 143f. 
42 DaKancReg 24. juni 1542. 
43 Vedel Simonsen II,2, 69; ÆldDaArkReg V, l , 179. 
Rasmus Eriksen er endnu nævnt som vikar 1560, jfr . 
Rørdam (note 36) 204. 
44 KancBrevb 9. sept. 1568. Gården var efter Chr. 
Povlsens død 1575 og f rem til 1726 bolig for Latin-
skolens rektor, j f r . Albani Kirke & Torv 72. 

45 KancBrevb 31. jan. 1562; 23. juni 1564. 
46 KancBrevb 9. sept. 1568; 3. jan. 1569; 18. nov. 1572. 
47 Dronning Christine 120. 
48 Vedel Simonsen I,2, 174f. 
49 C. N y r o p (udg.), Danmarks Gilde- og Lavsskraaerfra 
Middelalderen I, nr. 24, Kbh. 1899. Alterpræsten har 
måske haft bolig i lavshuset, der tidligst er nævnt 
1480 og antagelig lå på kirkegården nord for kirken, 
dvs. tæt ved det udvalgte kapel, nærmere betegnet 
ved Hærstræde, som forløb øst for og parallelt med 
S. Albani Stræde (Skomagerstræde), j f r . FyAktst I, 68 
(nr. 40). Rester heraf blev muligvis påvist ved ud-
gravninger i Albani Torvs nordøsthjørne 1895 og 
1956, j f r . Christensen, Middelalderbyen 76. Se også 
Anemette S. Christensen, »Middelalderlige stenhuse i 
Odense«, hikuin 13, 1987, 88-91; Albani Kirke & Torv 
57, 64, 67, 80. E jendommen blev 1569 skænket til 
landstings- og domhus; 1578 overlodes den til super-
intendenten, men er muligvis snart efter blevet sløjfet 
ved Torvegades anlæggelse, j f r . KancBrevb 21. juni 
1569; 2 . juni 1578; Christensen, »Middelalderlige 
stenhuse« 91. Om lavets patronatsret, understreget 
ved alterets benævnelse som »Elende altere og law«, 
j f r . også Lars Bisgaard, De glemte altre. Gildernes religi-
øse rolle i senmiddelalderens Danmark. U t ryk t ph.d . -af-
handling, 1998, 101. 
50 Bloch I, 593. Jfr. også Repert II,2, nr. 2918, 16. marts 
1471. Et genbrev til dokumentet er anført i ÆldDa-
ArkReg V, l , 618. 
51 DaKirkelove I, 173f. 
52 Rørdam (note 36) 203f. 
53 Nyrop (note 49) I, 763. Om alteret, j f r . også Bis-
gaard (note 49) 103ff. 
54 Repert II,1, nr. 1311, 13. maj 1461; nr. 1325, 18. juni 
1462. Anders Star var også medlem af et gilde, tradi-
tionelt, men antagelig ukorrekt henført under Elende 
lav, j f r . Nyrop (note 49) I, 188. For en diskussion af 
listens tilhørsforhold, j f r . Lars Bisgaard, »Guild and 
Power: A List Commemora t ing the Dead in 
Odense«, Medieval Spirituality in Scandinavia and Eu-
rope (...), Odense 2001, 245-63. 
55 Gildets ældst kendte skrå fra 1462 er kun bevaret i 
udtog, j f r . LAFyn. Odense Magistratsark. Dokumenter 
til Rådstueprotokollen - her refereret efter Christen-
sen, Middelalderbyen 128. 
56 Repert II,1, nr. 2098, 28. juni 1466. Afladsbrevets 
tekst med en dansk oversættelse findes i Holbeck 
114-16. 
57 Nyrop (note 49) I, 738. 
58 Nyrop (note 49) nr. 105 (9. juni 1476) med revisio-
ner nr. 113-15 (6. og 17. marts 1496, 25. jan. 1497). 
59 Repert II,5, 1504 (ukendt dag); j f r . også LAFyn. 
Odense Magistratsark. Arkivfortegnelse 1583-1867. 
60 DaKirkelove I, 174; Rørdam (note 36) 204. 
61 Dronning Christine 369. 
62 Rørdam (note 36) 204. Omtalen 1528 af S. Gertruds 
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alter i S. Albani kirke i Hans Bruns retssag, j f r . Fre-
derik I.s Registranter 23. juli 1528, er en fejlskrivning 
for S. Knuds alter (s.d.) 
63 Jfr. RA. Pergamentssaml. Byark. Odense (29. april 
1530), her citeret efter Christensen, Middelalderbyen 
144. 
64 Troels Dahlerup (udg.), Det Kgl. Rettertings Domme 
og Rigens Forfølgninger fra Christian III's Tid I, Kbh. 
1959, 644; Rørdam (note 36) 204. 
65 Det er det sidstnævnte alter og ikke det oven-
nævnte, hvoraf indtægterne af godset 1541 tillagdes 
sognepræsten ved S. Hans, mens Knud Mikkelsen 
(Akeleye) nævntes som ejermand hertil. 1560 var 
godset tilsyneladende helt konfiskeret af Akeleyefa-
milien (arvingerne efter Mikkel Pedersen Akeleye) 
(jfr. s. 1016.). 
66 Jfr. Vedel Simonsen I, 2, 36f; FyAktst I, 74-75. 
67 Jfr. Vedel Simonsen I, 2, 36f.; FyAktst I, 74-75. Vi-
dissen er aftrykt i Aarsberetning fra Det Store Kongelige 
Bibliotek I, Kbh. 1870, 223ff. Præsten i Odense Herr 
Michaels tre danske Rimværker fra Ao. 1496, udg. Chr i -
stian Molbech, Kbh. 1836, 124. 
68 Nyrop (note 49) I, nr. 67, 13. marts 1496. 
69 DaKirkelove I, 175. 
70 Aarsberetning (note 67) 223f. 
71 ActaPont VI, nr. 4764, 21. marts 1520. 
72 RA. DaKanc B 38. Indlæg til registranterne samt 
henlagte sager, 21. april 1520. 
73 KirkehistSaml II,5, 503-04. 
74 Rettertings Domme (note 64) 642, 374ff., 652. 
75 Rørdam (note 36) 204. 
76 Repert II,2, nr. 3523, 10. okt. 1474. Jfr. om ejen-
d o m m e n også Repert II,2, nr. 2391, 24. marts 1468 og 
2910, 4. marts 1471, begge tidligere i S. Albani kirkes 
arkiv; endvidere Christensen, Middelalderbyen 152f. 
77 Repert II,2, nr. 8802, 3. maj 1499; nr. 12841 (før 
3. maj 1499). Om ejendommen, j f r . Christensen, 
Middelalderbyen 162. 
78 Rettertings Domme (note 64) II, 156ff., 12. juni 1543 
med et referat af sagsforløbet. Sagen var behandlet 
1528, jfr . Frederik I.s Registranter, 23. juli 1528 (her 
med fejlagtig angivelse af alteret som S. Gertruds al-
ter (s.d.)); 15. april og 8. juni 1539, jfr . DaKancReg og 
Rettertings Domme I, 540-42. Sagen er også nævnt i 
forbindelse med en trætte om godset til Helligkorsal-
teret i domkirken, j f r . s. 88 og KirkehistSaml II,6, 257, 
24. nov. 1546. Endelig i et efterspil 1547, da kannik 
Niels Friis anerkendtes som medarving til godset ef-
ter sin farmor, der var søster til Jens Eggertsen Satz-
leff, j f r . DaDomme I, nr. 134, 30. april 1547. 
79 Repert II,1, nr. 353, 12. maj 1454. 
80 Nyrop (note 49) II, nr. 43. 
81 Dronning Christine 235. 
82 Gertz (note 1) 20-21. 
83 SuhmSaml II,2, 49f. Vedel Simonsen I,2, 39f. knytter 
forsøgsvis alteret sammen med Elende lavs alter af 

samme navn. Der er dog intet grundlag for at antage, 
at dette gilde allerede eksisterede 1347. 
84 Nyrop (note 49) II, nr. 43. Det originale perga-
mentsbrev, der nu synes tabt, fandtes i Odense sme-
delavs arkiv. Tilføjelsen er anført i en afskrift fra o. 
1700, j f r . Nyrop samt Vedel Simonsen II,1, 25. 
85 Vedel Simonsen II,1, 130. 
86 Nyrop (note 49) II, nr. 86, 11. maj 1521. 
87 SuhmSaml II,2, 49f. 
88 Christensen, Middelalderbyen 65. 
89 Albani Kirke & Torv 56. 
90 Albrectsen 203-19 og Albani Kirke & Torv 48f. 
91 LAFyn. Topografica 85. Biskop C. Th . Engelstofts 
Collectanea vedr. Odense. Nota t 27. april 1886 med 
henvisning til SRD III, 366, note k. 
92 Engelstoft , Byhistorie 146 og 192; Albrectsen 210. 
93 Noti ts i Berlingske Tidende 28. nov. 1888. 
94 Jakob Tue Christensen, »Døden skiller - om kirke-
gårdsskel og -skik under Skt. Knuds Plads«, FyMi 
1999, 86f. 
95 Det kan på det forhåndenværende grundlag ikke 
helt udelukkes, at disse grøfter kan være en konstruk-
tiv detalje i den 'yngre ' trækirke; i så fald er der selv-
sagt kun tale om én S. Albani trækirke. 
96 Albani Kirke & Torv 15f. Dette ses ikke klart af do-
kumentationsmaterialet. Gulvlag m . m . overlejrer 
delvis væggrøften i nord og kan derfor ikke med sik-
kerhed henføres til en ældre trækirke. 
97 Dette stolpehul var klart yngre end den ældre træ-
kirke, men det kan ikke udelukkes, at det også kunne 
være senere end den yngre. Stolpehullet var gravet 
ned i den til den ældre trækirke hørende nordre væg-
grøft . 
98 Henfør ing af denne stolpe til den yngre trækirke er 
sket ud fra en sammenligning med kirkens søndre 
stolperække, idet kun den nedre del af stolpehullet 
var bevaret, og det derfor ikke kunne afgøres, fra 
hvilket niveau det var gravet. 
9 9 En fornyet gennemgang af udgravningens opmå-
lingstegninger har på flere punkter foranlediget en 
ændring af kirkens rekonstruktion i forhold til den i 
Albani Kirke & Torv 17 fremførte . Vedrørende kirkens 
størrelse, sml. S. Maria Minor og S. Drot ten i Lund, 
der målte hhv. o. 24x10 m og 26x11,20 m, j fr . Anders 
W. Mårtensson, »Stavkyrkor i Lund«, hikuin 9, 1983, 
147-62. 
100 Rapporter ved Vagn Mejdahl, Nordisk Laborato-
rium for Termoluminescens-datering, Risø, af hhv. 
7. sept. 1984 og 8. okt. 1985. Iflg. den første gav de to 
prøver hhv. dateringerne 1090 og 1110 ± 70 år. Yder-
ligere målinger gav imidlertid den lidt ældre datering, 
der er meddelt i den senere rapport . 
101 Albani Kirke & Torv 35 og 37. 
102 Mål: 72x34x40 cm. Møntergården, inv.nr. AT 83-
Sg1-K1a. 
103 Jørgen Nielsen og Eskil Arentoft , »Et stenhus fra 

Danmarks Kirker, Odense amt 111 
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1500-aarene i Odense«, Bygningsarkæologiske Studier 
1984, 64 og Albani Kirke & Torv 42 og 56-57. 
104 Mål: tvm. : 24 cm, højder: hhv. 21, 22, 24 og 26 
cm, Møntergården, inv.nr. 2/1956. H. Rasmussen, 
»Albanitorvets tre Kirker«, Fyens Avis 17. maj 1890. 

1 0 5 Det kan dog, j f r . søjlestykkernes tvm. ikke ude-
lukkes, at den (de) har indgået i et overhvælvet (klo-
ster?)rum. Sml. et par søjlebaser uden proveniens (s. 
1906). 
106 Sml. C. M. Smidt, Roskilde Domkirkes middelalder-
lige Bygningshistorie, Kbh. 1949, 38 og fig. 21. 
107 Jfr. Henry Petersen 1886. 
108 Rasmussen (note 105) og Albani Kirke & Torv 39-48. 
109 At kirken har haft et sådant, f remgår af et ejen-
domsbrev af 5. maj 1542, j f r . DaKancReg og ovf. Til-
bygningen benævnes af Henry Petersen 1886 som ka-
pel, idet han antog, at den var knyttet til skibets nord-
side; denne benævnelse er fejlagtigt også anvendt i 
Albani Kirke & Torv 39ff. 
110 Iflg. Henry Petersen lå sakristiets fundamenter »i et 

1 Al. højere Niveau end Grundstenene til selve Kirke-
bygningen«. 
111 En sådan nævnes dog hverken i beretning eller pu-
blikation. En ansamling af kampesten - af fo rm som 
fundamentet til en stræbepille i t i lknytning til den 
sydlige del af sakristiets østmur, der registreredes 
1886 af Vilh. Petersen (jfr. fig. 5), - fo rekommer se-
kundær i forhold til sakristiets nedrivning. 
112 Fundamentets overside lå væsentligt lavere end 
ved det tilstødende fundament fra skibets sydmur; 
dette var formentl ig forårsaget af terrænets fald mod 
syd - ned m o d åen. Det kan på det foreliggende 
grundlag ikke helt udelukkes, at fundamentet ikke 
hidrørte fra en tilbygning, men i stedet havde båret 
en støttepille. 
113 Fundamentets sydside var forstyrret ved opførel-
sen af Læseforeningens bygning i midten af 1800'erne. 
114 Dette fo rekommer dog ikke sandsynligt, idet et 
tårn vest for en eventuel vestforlængelse ville ligge 
meget tæt på S. Knuds kirkes nordøsthjørne. 
115 Møntergården, inv.nr. AT.82.CA-1, AT.82. 
løsf.-5, AT.83-C-2, AT.83-CA-1, AT.83-CA-5, 
AT.83-C-CA-5, AT.83-C-CA-14, AT.83-C-CA-18, 
AT. 83-C-CA-22, AT.83-løsf.-5. 
116 N o r d herfor kunne iflg. samme ses en plyndrings-
grøft fra skibets nordfundament . 
117 Den ene type (fig. 7) kendes tillige fra krypten un-
der koret i S. Knuds kirke, der dateres til tiden hen 
imod 1430 (s. 246 og 260 samt fig. 273v), og fra †Sor-
tebrødre klosterkirke (s. 1760 og fig. 6). 
118 Møntergården, inv.nr. AT.83-løsf.-3. Samme type 
sten kendes fra S. Knuds kirke, antagelig hørende til 
det o. 1300 af biskop Gisico opfør te vestafsnit (s. 360 
og fig. 273m). 
119 Nogle af profilstenene kan have indgået i andre 
åbninger, f. eks. døre. Møntergården, inv.nr. AT.82-

BA-1, AT.82-BA-26, AT.82-BA-76, AT.82-BA-77, 
AT.82-BEE-1, AT.82-BEE-2, AT.82-BBO-1, AT.83-
løsf.-6, AT.83-H-løsf.-15, AT.83-H-løsf.-16, AT.83-
H-løsf.-18. 
120 DaMag 1,1, 297. 
121 No te 108, Møntergården, inv.nr. AT.83-CO-3. 
122 Mackeprang, Døbefonte 388, note 1. 
123 Den fo rnemme font vil blive udførligt beskrevet 
under sin nuværende placering. 
124 C. Th. Engelstoft, » O m Albani Kirkes Døbefun t i 
St. Jørgensgaards Kirke«, FySaml 8, 1881, 127-32. 
125 Albani Kirke & Torv 20-25 og Jens Vellev, »Et mid-
delalderligt bronzestøberi i Odense - og noget om 
middelalderens klokker og gryder«, FyMi 1984, 41-94. 
126 Ved gravundersøgelserne 1980-83 registreredes li-
genes armstilling, der tillægges kronologisk betyd-
ning, j f r . Jakob Kieffer-Olsen, Grav og gravskik i det 
middelalderlige Danmark, Århus 1993. Armstilling A, 
dvs. med armene langs siden, der regnes for den æld-
ste, havde klar overvægt i materialet. 
127 Albani Kirke & Torv 48-53. 
128 No te 127. De nævnte tolkninger er behæftet med 
nogen usikkerhed. 
129 Kvadrene er kraftigt restaurerede med gips. 
130 No te 127 og H. Rasmussen, »Fra det gamle 
Odense«, Fyens Stiftstidende 5. sept. 1917. Nu i M ø n -
tergården, inv.nr. M G O nr. 79/1917. 
131 Albrectsen, grav 3. 
132 AT.83. grav 105. 
133 AT.83. grav 123. 
134 Albrectsen, grav 2. 
135 Albrectsen, grav 1. 
136 Albrectsen, grav 5. 
137 En beslægtet kombinat ion af mørtel og trælåg er 
registreret ved en grav på Fruering kirkegård (DK 
Århus 3000). 
138 Albrectsen, grav 6. 
139 Albrectsen, grav 4. 
140 Tue Christensen (note 94) 89. 
141 AT.83. grav 127. 
142 AT.83. grav 102. No te 127. 
143 AT.83. grav 40. Møntergården, inv.nr. AT.83-G 
40-1. Note 127. 
144 Møntergården, inv.nr. AT.83-CO-4. Note 127. 
Stampen må som nr. 1 have været nedlagt i en grav. 
145 Identifikationen er behæftet med nogen usikker-
hed; seglet er næppe identisk med kendte aftryk af 
segl fra de nævnte personer, sml. A. Thiset, Danske 
Adelige Sigiller fra det XV, XVI. og XVII. Aarhun-
drede, Kbh. 1905, H VIII, 5-8. Knud Prange takkes for 
bistand med tolkningen. 
146 Tue Christensen (note 94) 90. 
147 AT.83. grav 23. No te 127. 
148 AT.83. gravnr. ikke oplyst i beretningen, ligesom 
det ikke fremgår af gravlisterne. No te 127. 
149 Møntergården, inv.nr. 844-1956; George Stephens, 
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»Det ældste, hidtil kjendte D o k u m e n t paa Dansk«, 
ÅrbOldkHist 1885, 1-14; Erik Moltke, »Medieval 

†ST. ALBAN'S CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D . T h e church 
is ment ioned for the first t ime in descriptions of 
the assassination of King Canute II on 10. July 
1086 when he was killed by rebels before the 
high altar together wi th his brother Benedict 
and some of his men, and buried in the church 
immediately af terwards. In 1095 the king 's m o r -
tal remains were transferred to the crypt of the 
St. Knud ' s (St. Canute 's) Church , the building 
of which in calcareous tufa, south-west of St. 
Alban's Church , had jus t commenced (cf. p. 
968), and six years later they were laid to rest in 
a shrine on the high altar. 

T h e t w o preceding churches on the St. Al-
ban's site were t imber-bui l t and bo th evidently 
burn t down . T h e latter was superseded towards 
the mid 12th century by a stone-built church 
which remained standing until after the Refor -
mat ion. Abou t 1140, and possibly earlier, St. 
Alban's held the status of parish church under 
the authori ty of the rural dean of Odense as re-
corded in later medieval sources. 

In 1539 the parishioners were transferred to 
†Greyfriars Monas te ry Church , and in the pe-
riod after 1542 the church itself was pulled 
down . Its tower, however , was still standing in 
1558 but the king ordered it to be demolished 
and building material salvaged f r o m it used in 
the erection of the cathedral tower, viz. the 
tower of St. Knud ' s . 

Already in 1542 the recommenda t ion was put 
fo rward that the site of St. Alban's Church and 
cemetery should be turned into a marke t square, 
a l though the decision to clear the area does not 
seem to have been seriously b rough t into effect 
until festivities were held in 1580 to celebrate the 
ceremony of the provinces swearing feudal loy-
alty to the king. Af ter this the square was 

(again) left in municipal care and parcels of land 
to the south and west were developed. 

Archaeological investigations were carried 
out in 1886, 1955, 1980-83 and 1998. 

MEDIEVAL ALTARS A N D CHAPELS. St. Al-
ban's Church was enriched by m a n y altars. 
Thus (with reservations for different names 
which might have been given to one and the 
same altar) 16 altars are recorded, about three of 
which there is some uncertainty (cf. 12 (13) al-
tars in the Cathedral (p. 87ff.), 14 in Vor Frue 
Church (p. 1015ff.) and 10 in St. Hans ' Church 
(p. 1223ff.)). Of these no fewer than four, pos-
sibly five altars were specially attached to 
guilds, fraternities and other societies in Odense 
(the Elende Guild, the Merchants' Guild (the Holy 
Trinity Guild), the Brotherhood of the Virgin 
Mary's Psalter, and the Blacksmiths' Guild, pos-
sibly also the Fraternity of Priests). 

T h e high altar was presumably dedicated to 
O u r Lady and St. Alban. In addition there were 
altars dedicated to St. Anne, St. A n t h o n y (?), St. 
Erasmus and the Ho ly Trinity, St. Gertrude, the 
Three Magi, St. James, St. Catherine, St. Ca-
nute, Corpus Christi , St. Lawrence (?), St. Olav 
and O u r Lady specially associated wi th the 
Elende Guild and the Bro the rhood of the Virgin 
Mary ' s Psalter, and lastly an altar apparently 
dedicated to the Fraternity of Priests. In addition 
to these were the chapels on the nor th and south 
walls, ment ioned as the setting for the t w o last-
ment ioned altars and the altar of St. Erasmus as 
well as that of the Ho ly Trinity (the altar of the 
Merchants ' Guild). 

S U R R O U N D I N G S A N D C H U R C H Y A R D . 
T h e church and its churchyard were situated in 

111* 

rune-amulets in Denmark«, Acta Ethnologica III, 1938 
Moltke, Runerne 395. 
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the centre of medieval Odense , i.e. the southern 
part of wha t is n o w St. Alban 's Square (fig. 2). 
T h e churchyard bounda ry has only sporadically 
come to light over a short distance to the south. 

B U I L D I N G . Wooden churches. Archaeological 
excavations in 1980-83 revealed post-holes, wall 
trenches, f loor levels, etc., (fig. 4), all of which 
were building traces pre-dat ing the stone-built 
church. 

The earlier wooden church (?). Of this building 
all that has been identified wi thou t doubt are 
t w o wall trenches running east/west , but no 
firm evidence of wall planks or post-holes. T h e 
wall trenches indicate a building about 7 metres 
wide. A f loor level was interpreted as belonging 
to w o o d e n church 1. 

Bell-founding pit. A pit used in the process of 
casting a bell came to light inside the church. 

The later wooden church. A r o w of six post -
holes was undoubted ly part of this building. 
T h e post-holes were identified as the south r o w 
of inner, roof-bear ing posts in a ' three-aisled' 
w o o d e n church. A corresponding nor th r o w 
was represented by one solitary post-hole. 
Whereas the wall lines of the church were only 
indicated in the south wall of the nave by t w o 
post-holes, and the chancel by jus t a single post -
hole. T h e plan of the church can be roughly re-
constructed as compris ing a central space c. 7m 
wide, and 'side aisles' 2,5 m wide; the length of 
the church is guesswork. 

Dating the t w o buildings is difficult. A ther-
moluminescent dating of the first w o o d e n 
church gives AD 1030 p lus /minus 60 years as 
the earliest possible date of its destruction. A 
coin found in the second w o o d e n church was 
struck in the reign of Svend Estridsen (1047-74/ 
76), indicating the earliest possible span of t ime 
in which the church was built. There are also 
indications that this church was begun later than 
St. Knud ' s church of calcareous tufa, viz. later 
than the mid 1080s. 

T h e stone church pulled d o w n 1542ff. (fig. 1) is 
assumed to have been built towards the middle 
of the 12th century. Original ly it consisted of a 
chancel, wi th rectilinear terminat ion to the east, 

and a nave. Later in the Middle Ages a sacristy 
was added to the nor th wall of the chancel, a 
porch to the south wall of the nave; a tower to 
the west was also probably late medieval. 

T h e walls of the church were undoub ted ly of 
granite whereas the additions were mos t likely 
brick-built . Finds of moulded *ribs (fig. 7) re-
veal that the church was given vaults somet ime 
in the Middle Ages. 

FITTINGS. T h e f i t t ings of the church were pre-
sumably scattered far and wide w h e n the church 
was dismantled, a l though some of them may 
have been transferred to the n e w parish church, 
Greyfriars Monas te ry Church , for example a 
late Romanesque *font of Got land l imestone (cf. 
p. 1808), n o w in St. George 's Church in Svend-
borg, and the tocsin recast 1597, and h u n g in the 
cathedral after 1618 (cf. p. 1824). 

All that is preserved apart f r o m this is the sus-
pension fitting for a (†) *censer wi th four chains 
(fig. 8). 

According to Ælno th , there were t w o reli-
quaries or "capsulas (...) re l iqviarum" on the 
high altar containing the relics of St. Alban and 
St. Oswald . Between the reliquaries s tood a 
cross. Candles for altar candlesticks and chande-
liers are ment ioned in connection wi th t w o of 
the church's altars, viz. the altar of the Elende 
Guild, and the altar consecrated to St. Erasmus 
the Ho ly Trinity (cf. heading 'medieval altars 
and chapels'). In 1504 Hans U r n e bequeathed a 
graduale to the church. Likewise its l ibrary re-
ceived Astesanus' " S u m m a de Casibus" (c. 
1317), a ma jo r w o r k in the penitential literature 
of the Middle Ages. 

BURIALS. Abou t 170 burials in all are re-
corded. This mus t surely only be a l imited n u m -
ber f r o m the total in the churchyard. A handful 
of graves recorded in 1980-83 were j u d g e d by 
the excavator to be con temporary wi th the 
w o o d e n churches, t w o of these graves were 
probably older than the later w o o d e n church. 
Ten grave cists were found, one was built of 
calcareous tufa, the rest were of brick. *Seals 
recovered f r o m t w o graves (fig. 9). 



Fig. 1. Fugleperspektiv af Odense 1593 med S. Knuds kirke og kloster foroven samt forneden, syd for åen 
»Nonneborgen« (locus Nundeborrig dictus), landsbyen Hunderup og Dalum kloster. Udsnit af bykort i Georg 
Braun og Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum V, Køln 1597, j f r . s. 79, fig. 8. - Bird's eye view of Odense 1593 
showing St. Knud's church and monastery at the top and at the bottom, south of the river, "Nonneborgen" (the nun's castle) 
next to the village Hunderup and the convent at Dalum. Detail of map in Georg Braun and Frans Hogenberg: 'Civitates 
orbis terrarum' V, Cologne 1591, cf p. 79, fig. 8. 

†BENEDIKTINERKLOSTERKIRKE PÅ 
NONNEBAKKEN 

NOTER s. 1753 

Den tidligste, sikkert daterede omtale af benedikti-
nernonner i Odense er fra 6. febr. 1180, da Valdemar 
den Store stadfæstede Knudsklosterets besiddelser og 
rettigheder. Her omtales foruden munkene også non-
ner, der siges at have afgivet samme ordensløfte.1 Ved 
et udateret brev fra biskop Simons tid (1157-87), in-
korporeredes den nyopfør te sognekirke i Hjallese i 
klosteret.2 Nonnerne, der kaldes »vore i staden bo-
ende døtre« (filiarum nostrarum in urbe), siges at 
være fattige og skulle derfor modtage tiendeindtæg-

terne fra den nævnte kirke, der grænsede op til deres 
ejendom, m o d til gengæld at drage omsorg for, at 
gudstjenesten ikke blev forsømt. Den omstændig-
hed, at nonneklosteret nu behandledes som en selv-
stændig institution med ejendomsbesiddelser, kunne 
tyde på, at der mellem stadfæstelsesbrevet 1180 og 
biskoppens død er sket en udskillelse fra moderklo-
steret.3 Registreringen af et kongebrev, udstedt af 
Knud VI (1182-1202), på Nonneborg og Nonneborg 
fang samt på »Yszeszøø«, som nu (1548) kaldes H u n -
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derup, kan have været en bekræftelse på nonnernes 
besiddelser,4 som desuden fremgår af Knud VI's pri-
vilegiebekræftelse for Knudsklosteret, dateret 22. jan. 
1193.5 Kongen bekræfter heri dette klosters besiddel-
ser og rettigheder, som går tilbage til Erik Ejegod. 
Samtidig stadfæstes en særlig af Valdemar den Store 
forordnet bestemmelse, ifølge hvilken »nonnerne i 
Nonneborg« (sanctimonialibus de Burg), som har 
faet deres ordensregler og hellige indviede genstande 
fra Knudsbrødrene, afgiftsfrit skal kunne male deres 
korn en time om ugen samt modtage en fast årlig 
ydelse. Til gengæld overdrager de brødrene deres 
torp »Issuse« (Hunderup) med den sø, der ligger nær-
mest op til byen.5 Det vides ikke med bestemthed, 
hvornår søstrene forlod Nonneborg og flyttede klo-
steret til Dalum (Odense hrd.), fire kilometer syd for 
Odense. Flytningen, der med sikkerhed var en reali-
tet før 1249,6 antages almindeligvis at have fundet 
sted omkring 1200.7 En registrering (1548) af et uda-
teret mageskifte mellem Knudsklosteret og Dalum 
kloster angående Nonneborg og Nonneborg fang,8 er 
omdiskuteret. På den ene side er det tolket som non-
nernes afgivelse af den nævnte ejendom efter udflyt-
ningen til Dalum,9 på den anden side som endelig 
bekræftelse på nonnernes ejendomsret til Nonneborg 
mv.10 

Sagn, se †Gråbrødre klosterkirke s. 1779. 

Den i kilderne omtal te »Nonneborg« er sted-
fæstet på Brauns bykor t 1593 (jfr. fig. 1), hvor et 
c i rkelformet voldanlæg syd for åen betegnes 
»locus N u n d e b o r r i g dictus«. Sekundære gen-
nemskæringer i r ingvoldens østre og vestre side 
gav adgang til indelukket, hvor ethvert spor af 
det tidligere nonnekloster øjensynligt forlængst 
var slettet. På kortet over Odense by med o m -
liggende jo rde r 1717 (s. 71, fig. 5) er stedets be-
tegnelse ændret til »Nonne Bierg«, og endnu i 
1800'erne f remtråd te anlægget, som snart kaldes 
Nonneb je rg , snart Nonnebanke , markant . I 
1880'erne blev området , der var udlagt til be-
byggelse, afgravet, planeret og gennemskåret af 
en vej - Allégade - tværs over borggårdens søn-
dre del (jfr. fig. 2), og i 1909 blev den sidste rest 
af voldens nordl ige del bor tgravet som fyld til 
Odense Elektricitetsværk. 

Siden 1700'erne havde der på område t lejlig-
hedsvis været gjor t forskellige skat tefund fra vi-
kinget iden fo ruden fund af rester af murede 
grave og m u r v æ r k fra klostert iden. Fra 1952 un -
dersøgtes stedet af C. G. Schultz fra Nat ional -

museet , der kor t for inden havde publiceret sine 
undersøgelser af Aggersborg , den store vikinge-
borg ved Limf jorden , hvis ødelæggelse under 
oprøre t m o d K n u d den Hellige 1086 var beskre-
vet af Ælnoth..11 1955 kunne Schultz påvise, at 
N o n n e b o r g e n i Odense havde været en lejrborg 
fra vikingetiden og et sidestykke til de øvrige 
anlæg af Trel leborgtypen med en indre diameter 
på 120 m, helt svarende til Fyrkat ved H o b r o . 
Ef ter fø lgende er der i område t foretaget adskil-
lige punktundersøgelser ,1 2 uden at det hidtil er 
lykkedes at påvise sikre spor af detaljerne i vi-
kingeborgens disposition og bebyggelse.1 3 

Fundene af bygningsrester og begravelser fra 
klostertiden var tvær t imod mere konkrete , såle-
des ved Nat ionalmuseets gravninger 1968 og 
1969 (Olaf Olsen) og Møntergårdens 1976 (Jør-
gen Nielsen). 

I betragtning af voldanlæggets slægtskab med 
de øvrige r ingborge fra 900'ernes slutning, an-
tages det med god grund at være skabt på k o n -
geligt initiativ. Selvom det forment l ig er opgi -
vet allerede hurt igt i det følgende århundrede, 
har stedet fortsat været i kongeligt eje og budt 
sig til som et passende isoleret og skærmet sted, 
da Valdemar den Store støttede oprettelsen af et 
nonnekloster udgående fra byens store konge-
lige stiftelse, S. Knuds kloster. 

Der kan ikke være tvivl om, at klosteret har 
været etableret inden for v ikingeborgens r ing-
vold, men de få og usikre bygningsspor tillader 
ikke en nærmere lokalisering, endsige præcise-
ring af anlæggets disposition. Ifølge Vedel Si-
monsen (1842) fandtes ved planering til en b y g -
ning umiddelbar t syd for en 1835 anlagt vej 
tværs over gårdspladsen i øst-vestlig retning ad-
skillige store kampesten, som skønnedes at h id-
røre fra klosterets fundament . I s a m m e område 
sås ydermere murs tensbrokker og kalk, foruden 
bens tumper og murede grave (se ndf.) .1 4 

Mere konkre t er vores viden om et bygnings-
fundament , som fandtes 1976 ved undersøgelser 
øst for Giersings Realskole (jfr. fig. 2). Der var 
tale om et 150 cm bredt marks tens fundament , 
som har dannet det nordøs t re h jø rne af en b y g -
ning af tegl (iflg. b rokker og smuld af dette m a -
teriale). Teglstenstykkelsen angaves til 9-9,5 cm. 
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Ailegade 

Fig. 2. Udsnit af Odense Kommunes tekniske kort 2001 med angivelse af vikingeborgens ringvold samt ud-
gravninger med fund fra nonneklosteret. 1:1500. Sammentegnet af MN efter Knud Lehn Petersen 1926, Holger 
Schmidt m.fl. 1968-70 og Jørgen Nielsen 1976. - Detail of the municipality's technical map 2001 with indications of the 
circular rampart of the Viking fortress and excavations revealing remnants from the nun's convent. 

Det kan ikke udelukkes, at der er tale om 
nordøs th jørne t af klosterets †kirke(?), der i så 
fald har ligget i f lugt med vikingeborgens for -
m o d e d e øst-vestgående midterakse og med ko r -
gavlen tæt op til r ingvolden. De af Vedel S imon-
sen omtal te fundaments ten lå som ovf. nævnt 
midt i indelukket ved sydsiden af en vej tværs 
over borggården, nordl igere end den nuvæ-
rende Allégade, og kunne derfor tolkes som an-
dre, vestligere l iggende rester af s a m m e b y g -
ning. 

Begravelser. Uanset at de ovennævnte funda -
mentrester forment l ig repræsenterer rester af 
klosteret, er de som nævnt ikke tilstrækkelige til 
en nærmere vurder ing af anlæggets karakter og 
omfang . Anderledes konkre te er imidlertid de 
begravelser, heriblandt seks murede grave, som 
god tgør tilstedeværelsen af kirkelig aktivitet i ti-
den o. 1200. Begravelserne er hidtil navnlig på-
vist i et område ved midten af borggårdens øst-
vestgående hovedakse. Det var her, ved plane-
ringen 1835, at man stødte på to murede grave, 



1752 ODENSE • †MIDDELALDERKIRKER 

Fig. 3. Udgravningsfelter i haven til Allégade 65; 
matr. 302h, jfr . fig. 2 og 4 (s. 1750). 1:200. Udgravet 
og målt af Olaf Olsen og Holger Schmidt 1968-69. -
Excavations in the garden of Allégade 65, cf.figs. 2 and 4. 

utvivlsomt i samme område (nu haven til Allé-
gade 65; matr. 302h), hvor man 1968-69 gjorde 
yderligere fund af begravelser. Således konsta-
teredes 1968 i det nordligste af to udgravnings-
felter i alt 14 begravelser, som imidlertid ikke 
undersøgtes nærmere. Ifølge tegningen var i det 
mindste en af disse begravelser murede. I det 
felt, som året efter åbnedes mellem de to fore-
gående, konstateredes yderligere fem grave, af 
hvilke tre, muligvis fire var murede. 

Murede grave. 1-2) To af de 1969 påviste grave 
undersøgtes nærmere (fig. 3-5). De var af 
samme type og lå i forlængelse af hinanden. Den 
svagt trapezformede ramme var 3 skifter høj og 
med særskilt hovedrum, etableret ved simpel 
udmuring. Materialet var røde munkesten, der i 
dækstenene til den største af gravene (A) målte 
26,5-27x11,5-12x7 cm og fandtes at være dårligt 
brændte. Dækstenene over denne grav, hvis ud-
vendige mål var ca. 230x85-68 cm, syntes blot 
at være lagt hen over liget; sidstnævnte lå med 
hænderne langs siden. 

Den anden af de undersøgte grave (B) målte 
tilsvarende 220x77-53 cm, men havde ikke be-
varet sin overdækning, uanset at den lå en halv 
snes centimeter dybere. Ligets knogler var også 
noget omrodede, bl.a. kraniet, i forbindelse 
med en nedgravning; underarmene syntes at 
have været bøjede. 

3-4) De to murede grave, som fandtes 1835, 
var af samme type (den ene større end den an-
den) og lå også i forlængelse af hinanden. De var 
af røde munkesten, tre skifter høje, trapezfor-
mede og med særskilt hovedrum. Selv målene 
syntes at være de samme.15 Som eneste forskel 
anføres, at de to grave havde muret gulv og loft 
eller hvælving over skeletterne. 

5) Endelig er der længere mod nordvest på 
Odd Fellow-ordenens grund, ved anlæggelsen 
af Nonnebjergvej 1926, ca. 90 cm under terræn 
konstateret yderligere en muret begravelse af 

Fig. 4a-c. Murede begravelser nr. 1-2 (A-B), udgravet 
1969, jfr . fig. 3 og 5 (s. 1752). a. Nr. 1. b. Samme efter 
fjernelse af dæksten. c. Nr . 2. 1:30. Målt og tegnet af 
Holger Schmidt. - Brickbuilt grave cists nos. 1-2 (A-B), 
excavated 1969, cf. figs. 3 and 5 a. No. 1. b. Same, after 
removal of the lid. c. No. 2. 
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t y p e s o m nr. 2 . De u d v e n d i g e m å l va r ca. 
212x78-50 c m , o g s t e n m å l e n e opg ives s o m 
25x11x7 ,3 cm; b u n d e n va r a f g rus og ler, og 
t i l syne ladende f and tes inte t d æ k k e ove r det ve l -
b e v a r e d e skelet, der m å l t e 177 c m . 

Sammenfatning. Såvel de spo rad i ske b y g n i n g s -
l evn s o m d e m u r e d e g rave da te rer s a m s t e m -
m e n d e op fø re l s en af n o n n e k l o s t e r e t til t idl igst 
e n g a n g i 1100'ernes s idste f j e rdede l og b e k r æ f t e r 
h e r m e d d e h i s to r i ske op lysn inge r . H v o r m e g e t 
det ha r o m f a t t e t , og h v o r l æ n g e det ha r være t i 
b r u g , for tæl le r f u n d e n e imid le r t id ikke; m e n det 
e r n æ p p e t ro l ig t , a t n o n n e r n e har o p g i v e t an -
lægge t , f ø r e n d de h e n i m o d m i d t e n a f 1200 'erne 
var e tablere t i D a l u m m e d en ny k i r k e her . 

D e m u r e d e g rave r ep ræsen te re r den n o r m a l e 
r o m a n s k e t y p e o g t i l lader i kke n æ r m e r e da te -
r ing i nden fo r t i d s r a m m e n ca. 1175-1250.16 M e d 
v o r n u v æ r e n d e v iden e r beg rave l se rne k o n c e n -
t rere t til o m r å d e t i m i d t e n af b o r g g å r d e n . H v o r -
v id t de ang ive r k i rken , k lo s t e r - eller k i r k e g å r -
den lader sig ikke a f g ø r e m e d s ikkerhed ; m e n de 
få k e n d t e b y g n i n g s l e v n u d e l u k k e r ikke, a t disse 
begrave lser va r e tablere t i k i rkens ves t l ige del.17 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Nationalmuseet. Indberetninger: Jørgen Nielsen 1976 
(udgravning ved Giersings Realskole); Olaf Olsen 
1969 (murede grave). Tegninger: Skitseopmåling af 
grav på Nonnebakken ved Knud Lehn Petersen 1926. 
- Opmåling af udgravningsfelter ved Olaf Olsen og 
Holger Schmidt 1968-69. - Opmåling af murede 
grave ved Mette Iversen og Holger Schmidt 1969. -
Generalplan med angivelse af vikingeborgens ring-
vold samt udgravningerne 1968-69 ved Holger 
Schmidt 1970. - Opmåling af udgravning ved Gier-
sings realskole ved Jørgen Nielsen 1976. 

Redaktion ved Hugo Johannsen 2001. 
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rie X), Kbh. 1933, 193; Jacob Hansen og Knud Mor-
tensen, Dalum Sogns Historie I,1, Odense 1959, 41, 44. 
Den omstændighed, at klausulen om nonnernes ret til 
kornmaling i munkenes mølle ikke er medtaget i Val-
demar II Sejrs privilegiebekræftelse, udateret, 1202-
14. (DiplDan I,4, nr. 56), er tolket som indicium for, 
at nonnerne nu var flyttet til Dalum, jfr . Christensen, 
Middelalderbyen 106. 
8 DiplDan I,3, nr. 198. 
9 Dalum Sogns Historie (note 7) 44. 
10 Jfr. Per Kr. Madsen i Christensen, Middelalderbyen 
106, hvor det til støtte for tolkningen anføres, at prio-
ren i Dalum 1352 overdrog gods ved Nonnebjerget til 
en nonne smst., jfr . DiplDan III,3, nr. 545. 
11 C. G. Schultz, »Aggersborg. Vikingelejren ved 
Limfjorden«, NMArb 1949, 91-108. 
12 Formålet med de undersøgelser, som er foretaget 

Fig. 5. Murede begravelser nr. 1-2 (A-B), udgravet 
1969, jfr . fig. 3 og 4 (s. 1752). Olaf Olsen fot. - Brick-
built grave cists nos. 1-2 (A-B), excavated 1969, cf.figs. 3 
and 4. 
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siden 1953, hovedsagelig i forbindelse med div. 
bygge- og entreprenørarbejder, har primært været at 
øge vor viden om vikingeborgen, j f r . Nat ionalmu-
seets sognebeskrivelse (SB 27. Odense sogn, Odense 
hrd. , Odense amt). 
13 Olaf Olsen og Holger Schmidt, Borgen og bebyggel-
sen (Fyrkat. En jysk vikingeborg I) Kbh. 1977, 86ff. 
14 Vedel Simonsen I, 132-35. Simonsen henviser til no-
titser i Hempels Avis, nr. 21, 3. febr. 1835 og i Iversens 
Avis, nr. 21, 6. febr. 1835. I den førstnævnte omtales 
to murede grave i midten af indelukket og »adskillige 
Grundsten og nogle Brosten«, som opgravedes nogle 
skridt fra gravene. 
15 Den største af gravene målte lidt over 3 alen (ca. 
190 cm) i længden, mens bredden opgaves til 3 kvar-
tér (47 cm). Målene må ud fra sammenhængen være 

indvendige, og til sammenligning andrager disse for 
grav 1 og 2 hhv. 205x58-42 cm og 197x52-37 cm. 
16 De murede kongegrave i Ringsted viser med Val-
demar den Unge (†1231) overgangen fra den trapez-
formede grav med indbygget hovedleje til en simpel 
rektangulær form, j fr . DK Sorø 162ff; de mange m u -
rede grave i ruinerne af Øm klosterkirke viser imid-
lertid, at den »romanske« type har været i brug også 
efter midten af 1200'erne, j f r . Lene Mollerup, Begra-
velserne ved Øm kloster, Højbjerg 1999, 141. Andre un-
dersøgelser peger på, at typen endog har været i brug 
i 1300-tallet, j f r . Jakob Kieffer-Olsen, Grav og grav-
skik i det middelalderlige Danmark, Højbjerg 1993, 125. 
17 I Øm klosterkirke er næsten 80% af de i alt 33 
murede grave fundet i kirken, j f r . Mollerup (note 16) 
82. 

†BENEDICTINE CONVENT CHURCH 

ENGLISH S U M M A R Y 

In Valdemar the Great's affirmation in 1180 of 
the rights of St. Knud's monastery mention is 
also made of a convent attached to it, likewise of 
Benedictine observance. However , even before 
the death of Bishop Simon in 1186 the nuns ap-
pear to have been sequestered as a separate in-
stitution with their o w n land just south of 
Odense, on the other side of the river. Here they 
resided in "borgen" (the castle), later called 
"Nonneborgen" (the nun's castle), until they 
moved to Dalum further to the south, where a 
new convent was established not later than 
1249. 

Nonneborgen, first shown on Braun's map of 
Odense f rom 1593 (fig. 1), is depicted as a circu-
lar rampart, the last remains of which were de-
molished as relatively recently as in 1909. Since 
the middle of the 20th century this vanished 
earthwork has been identified and archaelogi-
cally documented as a site of the same type as 
the Viking fortresses of Trelleborg, Aggersborg 
and Fyrkat, all dated to the 980s. The site was 
undoubtedly the property of the king, and it 

offered a suitably sheltered spot when the nuns 
were given the opportunity to establish their 
own convent at the close of the 12th century. 

The convent buildings presumably fell into 
decay after the nuns moved to Dalum, and on 
Braun's map all traces of them had evidently 
long since disappeared - apart f rom the name. 
During digging works on the site, the earliest 
recorded in 1835, and later as part of modern 
archaeological excavations in Odense (1968-69, 
1976) some masonry and a number of graves, 
including some brickbuilt cists came to light on 
the site. These must be remains of the convent, 
and they confirm the historical record of a 
building complex that was not older than the 
last quater of the 12th century. Most of the brick 
cists were concentrated in an area approximately 
at the centre of the convent site, but sparse 
traces of masonry and the difficulty of under-
taking a systematic excavation in a densely built 
up area have yielded insufficient results f rom 
which to draw firm conclusions as to the exact 
location and lay-out of the convent. 



Fig. 1. Udsnit af Brauns og Hogenbergs kort over Odense 1593 med Sortebrødre kloster (sml. s. 79 fig. 8). -
Detail from Braun and Hogenberg: Odense-map 1593, with St. Georg's church (cf. p. 79 fig. 8). 

†SORTEBRØDRE KLOSTERKIRKE 
NOTER s. 1764 

Historisk indledning. 1252 afholdt Sortebrødrene i 
Odense provinskapitel. Dette er første gang, ordenen 
nævnes i byen og må forudsætte, at den da var vel-
etableret,1 omend anlæggelsestidspunktet for kloste-
ret ikke kendes nøjere. Antagelig er det anlagt i anden 
fjerdedel af 1200'erne ligesom en række klostre i an-
dre nordiske stiftsbyer - Skara (1239), Slesvig (1239), 
Oslo (før 1240), Viborg og Århus (før 1246).2 H v e m 
grundlæggeren var, vides ikke. Arkæologiske under-
søgelser har sandsynliggjort, at området var bebyg-
get inden klosterets anlæggelse, omend det ikke er 
klart, hvilken bebyggelse, det drejede sig om, lige-
som det præcise omfang heller ikke er kendt (jfr. s. 
1756f.). Klosteret og kirken var formodentl ig indviet 
til S. Peter. I hvert fald betegnes kirkegården 1478 
som 'S. Petri Kirkegård ' .3 Antagelig har den også 
haft S. Nicolaus som værnehelgen, j f r . priorsegl s. 1756. 

Klosterets og priorens segl kendes fra et brev 1264 
(jfr. ndf.). 1281 blev sidstnævnte af paven, sammen 
med abbeden fra Ho lme kloster, pålagt at løse prioren 
og munkene i S. Knuds kloster fra kirkens band.4 

Fra 1291 og f rem haves kendskab til utallige gaver, 
fortrinsvis fra kongelige, adelige og gejstlige; således 
betænktes klosteret i en række testamenter.5 Domin i -

kanerne i Odense fik 1316 sammen med franciska-
nerne sammesteds af biskop Peder tilladelse til at høre 
skriftemål, holde gudstjeneste og give aflad i S. 
Knuds kirke, hvilket må have øget deres indtægts-
muligheder (jfr. også s. 68 og 1770).6 Ærkebiskop 
Karl af Lund indsatte 1334 klosteret i sit testamente 
(sml. s. 1762),7 og 1351 betænkte Valdemar Atterdag 
dominikanerne i Odense, j f r . også en samtidig privi-
legering af gråbrødrene (s. 1770).8 

Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællands-
far, skødede 1376 halvdelen af sin arvelod i skoven 
Uskov i Odense herred til sortebrødrene.9 Det er til-
syneladende dette gods, hun havde pantsat til dem 
1370 for det, hendes moder havde givet brødrene.1 0 

Margrete skænkede endvidere gods i Villestoft til 
klosteret, hvilket blev stadfæstet af kong Oluf 1386.11 

Det er formodentl ig samme gods, der af dronning 
Margrete 1388 tildømtes dominikanerne i Odense.1 2 

1390 erkendte johanni termunken Åstred Butze, Mar -
grete Jakobsdatters broder, at han af dem havde fået 
ovennævnte gods for livstid.13 

Jens Henneksen, borgmester i Odense, gav 1380 
tre agre m o d afholdelse af 12 årlige messer for ham og 
hans kone.14 Fru Ingerd, Jens Henneksens enke, skø-
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Fig. 2a-b. Af t ryk af segl fra klosteret (s. 1756). Efter 
H. Petersen, Danske gejstlige Sigiller. a. Konventsegl, 
1200'erne(?). b. Priorsegl, 1200'erne. - Impressions of 
seals, a. The Monastery seal, 13th century(?). b. Supe-
rior's seal, 13th century. 

dede ti år senere endnu tre agre m o d afholdelse af 12 
messer årligt for hendes mands sjæl.15 1383 skænkede 
kong Oluf dominikanerne gods.16 At det var endog 
store donationer, der t i lkom klosteret, vidner bl.a. 
væbner Absalon Pedersens overdragelse af to bryde-
gårde og to landbosteder til sortebrødrene om - til 
bod for hans egen og hans forfædres sjæle.17 

Klosteret fik 1400 et afladsbrev.18 Dette gav besø-
gende i klosterkirken samme aflad, som lovedes ved 
besøg i Markuskirken i Venedig. Endvidere fik prio-
ren og seks af hans præstebrødre tilladelse til at give 
syndsforladelse undtagen dog i visse specielle til-
fælde, som var forbeholdt paven selv. De af brevet 
følgende indtægter kan måske ses i forbindelse med 
den store ombygning af kirken og klostret (jfr. s. 
1760). 

Grete Henriksdatter og Mette Petersdatter gav 1441 
fem gårde 'at have i værge og at oppebære afgiften a f ' 
- idet de ikke havde rede penge - for messer, der 
skulle holdes for Helligkorsalteret (jfr. ndf.).19 Råd-
mand Peder Hart m.fl . gav adskillig indkomst til sor-
tebrødrene 1452,20 og dronning Christine lod ved 
flere lejligheder ofre penge til dem.2 1 Klosteret be-
tænktes såvel i Maren (Mette) Jespersdatters testa-
mente senest 1512,22 som i biskop Lave Urnes 1529.23 

Klosterets bygninger må have været af ikke ube-
tydelig størrelse og status i betragtning af de mange 
retterting og landemoder, der fandt sted her i senmid-
delalderen (tidligst omtalt 1375).24 Den nærmere lo-
kalisering af disse handlinger er i en række tilfælde 
anført som 'sortebrødreklosters stue' (vel kapitelsa-
len);25 dog benyttedes sakristiet 142626 og kongens 
'rådstue' 1504.27 

Jørgen U r n e til Brolykke, ridder og rigsråd, der 
døde 21. maj 1480, blev begravet i Sortebrødre klo-
ster.28 Hverken gravsted eller gravsten er dog kendt. 

Ved reformationen nedlagdes klosteret. 1540 fik de 
fattige i det almindelige hospital i Odense (Gråbrødre 

hospital, j f r . s. 1559) ejendomsbrev på bl.a. Sorte-
brødre kloster med dets tilliggender.29 Kirken skulle 
nedrives, og de øvrige bygninger anvendes til be-
boelse.30 Kirken er herefter antagelig blevet jævnet 
med jorden, eftersom Braun og Hogenberg 1597 
kunne fastslå, at klosterets kirke, der havde været 
skønt udsmykket (»eleganter ornatum«), efter brødre-
nes fraflytning var blevet revet ned og de øvrige byg-
ninger fordelt blandt stedets adelige.31 Klosterbyg-
ningerne eksisterede antagelig endnu i 1500'ernes an-
den halvdel og begyndelsen af 1600'erne, men var 
efterhånden helt forfaldne.32 

1551 fik Odenses borgere tilladelse til at bruge Sor-
tebrødre kirkegård til begravelsessted, idet det var 
bestemt, at der ikke skulle foretages almindelige be-
gravelser på byens øvrige kirkegårde. Den skulle ind-
hegnes og holdes i ordentlig stand, og der skulle op-
føres et kapel på den.33 Det er uvist, hvor længe den 
forblev i brug. 

Pladsen betegnedes 1593 og endnu i 16- og 
1700'erne som byens offentlige kirkegård eller Sorte-
brødre kirkegård, men antagelig er regulære begra-
velser ophørt allerede ved begyndelsen af 1600'erne. 
Herpå tyder et åbent brev 1607, der påbød at nedrive 
et gammelt stenhus på kirkegården, da pladsen 'står 
ganske øde'. I stedet foresloges opførelse af nytt ige 
huse og boder.34 1705 nævnte man yderligere ned-
rivninger af gamle bygninger på pladsen og indret-
ning af et stokhus for det fynske fodregiment.3 5 1774 
fastslog Danske Atlas, at der af kirkegården intet fand-
tes ud over nogle sten, som undertiden gravedes op.3 6 

1796 anførte et kongeligt dekret, at der ikke længere 
måtte være reberbane her, da det var upassende, og at 
det vand, der samlede sig på kirkegården, skulle ledes 
ud i Byens Bæk.3 7 

Segl. Fra klosteret kendes to segl. 1) 1200'erne. 
Priorsegl, spidsovalt (fig. 2b), 3,4x2,1 cm. Dets o m -
løbende majuskelindskrift lyder: »S(igillum) prioris 
f ra t rvm predicatorvm Ottonie« (Odense prædike-
brødres priors segl). En biskop i brystbillede troner 
med oprakt velsignende højre hånd og stav i venstre 
over en bue med indskriften: »S. Nicolavs«. Forne-
den ses en knælende prior. Et aftryk på ufarvet voks 
kendes fra et diplom af 30. juni 1264.38 

2) 1200'erne(?). Aft ryk af et spidsovalt konventsegl 
(fig. 2a), 4,0x2,5 cm, med en omløbende majuskel-
indskrift: »S(igillum) conventvs [fratrvm predi]ca-
to rvm de Othens« (Odense prædikebrødres konvent-
segl). Kristus, med korsglorie, troner med udbredte 
arme. På hver side af ham ses en engel, den ene med 
et kors, den anden blæsende i en basun. Foran Kristus 
og vendt m o d ham ses en m u n k i halvfigur. Gengivet 
på breve fra 1464 og 1534.38a 

Arkæologiske undersøgelser.39 Det er kun en relativt 
begrænset del af det samlede klosterkompleks, der er 
fremdraget ved de arkæologiske undersøgelser. De 
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Fig. 3. Plan af klosterets omgivelser med rekonstruktion af dets grundplan. 1:1.000. Tegnet af MN 2000 på 
grundlag af opmålinger 1974-81, i Møntergården. - Plan of the surroundings of the monastery with reconstructed 
ground-plan. 

har alle været forårsaget af anlægsarbejder, hvorfor 
det har været disse, der har været bestemmende for 
omfanget af de forskellige undersøgelser. 

Møntergården registrerede 1972 og 1974 i forbin-
delse med arbejder på klosterets område dels begra-
velser, dels bygningsrester, i fo rm af fundamenter , 
murrester og teglgulve samt en kraftig rende, der fra 
klosteret løb ud i vådområderne omkr ing Byens 
Bæk.4 0 En undersøgelse 1978 afdækkede dele af klo-
sterets øst- og nordfløj samt et rum med bl.a. en hy-
pocaust. R u m m e t var ved en senere ombygning er-
stattet af et køkken på samme sted. Endvidere blev 

der afdækket en del begravelser øst for klosteret. Ved 
omlægning af kloakledninger på Sortebrødre Torvs 
sydside fandtes fundamentsrester, der viste sig at 
være det sydøstre hjørne af kirkens senmiddelalder-
lige udvidelse m o d syd, samt en række grave. Ved 
fortsatte arbejder 1981 med omlægning af kloakled-
ninger m o d nord i hhv. den østre og vestre del af 
Sortebrødre Torv m . m . afdækkedes rester af funda-
menter fra kirkens langmure i nord og syd samt fun-
damentsrester syd herfor, således at man derved 
kunne fastslå omfanget af den senmiddelalderlige ud-
videlse. Endvidere fandtes rester af alle klosterets 
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korsgange. Både i og uden for den oprindelige kirke 
registreredes en del grave. En senere undersøgelse -
1997 - berørte ikke kirken, men en mulig nordlig 
udløberfløj af klosteret. 

Ved undersøgelser 1978-79, i forbindelse med en 
sanering i Overstræde, blev fundet et bronzestøberi, 
beliggende lige syd for kirkegården, nær den formo-
dede klosterport (jfr. ndf.). Undersøgelserne viste, at 
der i støberiet havde været støbt klokker, gryder og 
kander, og funktionstiden kunne bestemmes til 
1200'ernes anden halvdel og begyndelsen af 
1300'erne. Støberiet kan have tilhørt klosteret.41 

Møntfund. Ved ovennævnte undersøgelser blev fun-
det i alt 86 mønter, hvoraf 73 med sikkerhed var mid-
delalderlige. Mindst tre af mønterne er ældre end klo-
sterets formodede grundlæggelsestidspunkt,42 men 
da møntmaterialet - ligesom det øvrige materiale -
ikke er færdigbearbejdet, kan der ikke på dette 
grundlag drages sikre slutninger.43 Se også Karons-
mønter (s. 1764). 

Kendskabet til altre er yderst begrænset. Kirken må 
formodes at have været indviet til S. Peter og mulig-
vis tillige til S. Nicolaus (jfr. ovf.). Højalteret må der-
for have været viet til begge. Der har sandsynligvis 
været adskillige andre altre; herom vidner de talrige 
donationer, der blev givet med henblik på sjælemes-
ser. Tankevækkende nok er ingen af klosterets altre 
nævnt i de to eftermiddelalderlige lister fra hhv. 1541 
og 1560 (jfr. s. 1733). 

Helligkorsalter kendes alene fra en donation 1441.44 

Alteret var formentlig anbragt som et lægmandsalter 
på overgangen mellem koret og skibet (jfr. s. 88). 

Klosteret kan lokaliseres til det nuværende Sor-
tebrødre Torv med t i lhørende randbebyggelse 
og område t umiddelbar t nord herfor . Det var 
bel iggende i middelalderbyens nordøs t re del og 
afgrænsedes da m o d nord af Byens Bæk og 
strakte sig m o d øst til område t nær P jen tedam-
men, l igesom der også i vest oprindelig synes at 
have været ubebyggede vådområder , der dog 
senere blev inddraget til byggeri , bl.a. ved Hel -
ligåndshuset (jfr. s. 1885). M o d syd strakte klo-
s terområdet sig ned m o d Overgade til bagsiden 
af bebyggelsen langs dennes nordside. H o v e d -
adgangen til klosteret var ad Overs t ræde, der fra 
Overgade før te i retning af kirkens sydvest-
hjørne . 

Kirkegårdens begrænsning er med sikkerhed 
kun konstateret ét sted, i den nordl ige del af 
Overs t ræde mel lem torvet og Overgade (jfr. 

ndf.) . Der er fundet begravelser øst for klosteret 
i en afstand af indtil 55 m fra k los terbygningerne 
og m o d nord indtil mid t for østfløjen, mens der 
m o d vest er påvist enkelte grave umiddelbar t 
vest for kirkens hypotet iske vestgavl. I O v e r -
stræde er der registreret grave indtil 23 m syd 
for kirken, l igesom der er konstateret talrige 
grave i klostergården og de t i lstødende kloster-
gange. 

Kirkegårdens hegn og indgange er (jfr. ovf .) kun 
registreret i Overs t ræde, hvor afdækkede funda -
menter synes at have tilhørt en por t eller por t -
bygning. 4 5 

B Y G N I N G 

Sortebrødrenes kirke, der udgjorde sydfløjen i det 
vidtstrakte firfløjede klosteranlæg, blev formentlig 
påbegyndt kort efter klosterets grundlæggelse, dvs. 
o. 1250. Den oprindelige kirke var sandsynligvis, ef-
ter ordenens sædvane, udformet som et enskibet 
langhus. Dette udvidedes i den senere del af middelal-
deren betydeligt mod syd med et sideskib eller en 
kapelrække. Kirken karakteriseredes 1597 som 'skønt 
udsmykket ' (jfr. ovf.). Bygningen gik af brug som 
kirke ved reformationen, og 1542 blev der givet til-
ladelse til dens nedrivning. Kirken var muligvis al-
lerede nedrevet 1551, da kirkegården blev taget i brug 
som byens almindelige kirkegård; nedrivningen var 
under alle omstændigheder tilendebragt senest 1597 
(jfr. ovf.). Kirkens orientering afveg noget mod 
nord.46 

Den oprindelige kirkes t o m t er kun i begrænset 
o m f a n g undersøgt i forbindelse med de arkæo-
logiske undersøgelser 1979 og 1981. Ved grav-
ning af en grøf t til en kloakledning gennem 
Overs t ræde og tværs over Sor tebrødre Torv 
blev kirken tangeret nær dens vestende, og der 
konstateredes fundamentsres ter af både no rd -
og sydmuren . Af n o r d m u r e n registreredes til-
lige en kor t s trækning, der må have ligget nær 
ved østgavlen, i f o r m af en 'p lyndr ingsgrøf t ' 
(jfr. s. 1760). 

Af kirkens plan kendes bredden, der fra yder-
kant til yderkant af langmurenes fundamente r 
androg ca. 12 m, dvs. at bygningen har haft en 
anslået bredde af 11 m. Længden er behæftet 
med noget større usikkerhed; dog kan østendens 
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Fig. 4. Plan af de udgravede fundamenter med rekonstruktion af kirkens omrids. 1:300. Tegnet af MN 2000 på 
grundlag af opmålinger 1974-81, i Møntergården. - Plan of excavated foundations with reconstructions indicated. 

placering beregnes omtrent l ig t på grundlag af 
registrerede rester af senere ti lføjede bygnings-
dele syd for den oprindelige kirke (jfr. s. 1760). 
Vestgavlens placering er ukendt , men antydes af 
f remgravede rester af klosterets vestre kors -
gang. Kirkens længde bliver da ca. 40 m. De re-
gistrerede rester af n o r d m u r e n lå i s a m m e flugt, 
hvilket vil sige, at koret har haft s a m m e bredde 
som skibet. Planløsningen er således det for t ig-

gerordenerne karakteristiske langhus uden mar -
kering af koret . Kirken kan tænkes opfør t i flere 
etaper.47 

Materialer og teknik. Kirkens fundamente r ud -
gjordes i vestenden af ca. 2,2 m brede gravede 
grøf ter med fyld af grof t grus iblandet enkelte 
mindre sten samt teglbrokker;4 8 øverst har f u n -
damenterne haft et enkelt lag af større rå k a m -
pesten. Opgående murværk var intetsteds be-
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varet, men det har uden tvivl været opfør t af 
tegl, der i rigt mål er fundet overalt i kirkens 
nedbrydningslag. Et par f und af karakteristiske 
*formsten kan måske knyt tes til kirken i dens 
ældste skikkelse. N o r d for klosterets køkkenf lø j 
undersøgtes 1974 en brønd , der var anlagt i 
1180'erne, og tilfyldt samtidig med klosterets 
opførelse.4 9 B rønden indeholdt både r iffelhugne 
og glaserede formsten , der i vid uds t rækning sy-
nes at have været ikke-anvendte, fejlbrændte, 
eksemplarer.5 0 En mure t rende i østfløjens no rd -
ende i t i lknytning til klosterets senmiddelalder-
lige køkken var overdækket med en række 
* k r u m h u g n e teglsten (fig. 6), der uden tvivl har 
indgået i en rundbuefrise.5 1 I forbindelse med 
undersøgelserne af k los ter tomten er tillige f u n -
det enkelte *bygnings sten af granit, der imidlertid 
synes ældre end klosterets opførelse og f o r m e n t -
lig er ti lført andetsteds fra. Således blev i oven-
nævnte b rønd fundet en sokkelsten fra en apsis; 
desuden blev under gulvet i et af østfløjens r u m 
funde t et søjlekapitæl.52 

Kirkens størrelse og u d f o r m n i n g - i den ud -
strækning dette kendes - s t emmer overens med 
ordenens kirker i øvrigt i Danmark . Således 
havde både de omt ren t jævnaldrende domin ika-
nerkirker i Viborg, Ribe og Århus5 2 samt den 
noget yngre i Holbæk 5 3 omt ren t s a m m e stør-

Fig. 5. Rest af gulv i sakristiet (s. 1761). Møntergår-
den fot. 1981. - Part of floor in the sacristy. 

relse, l igesom fo rmen - det udelte langhus - var 
den samme. 5 4 

Klosterets østfløj var uden tvivl planlagt - og i 
en vis uds t rækning også opfør t - samtidig med 
kirkens østende. I den blotlagte søndre del af 
fløjen registreredes tre rum, der sandsynligvis -
regnet fra syd - r u m m e d e kirkens sakristi,55 samt 
klosterets bibliotek og kapitelsal. Østf løjens 
m u r v æ r k var opfør t af tegl, der i den nævnte del 
stod bevaret i indtil ot te skifters højde. I den 
undersøgte øs tmur sås et tydeligt byggeskel 
nord for det midterste rum, der viste, at dette og 
det søndre var ældre end den resterende del af 
fløjen. I murens fundamen t konstateredes et til-
svarende skel, idet den sydlige del tilsynela-
dende var opbygge t af kampesten, mens den 
nordre del havde g rus fundament (jfr. ovf.) . 

Middelalderlige tilføjelser og ændringer. Af af-
dækkede fundamente r f remgår , at kirken på et 
t idspunkt i middelalderen gennemgik en ombyg-
ning, hvorved den udvidedes m o d syd til o m -
trent det dobbel te af sin tidligere bredde. De re-
gistrerede kampes tens fundamente r udg jo rde 
sydøsthjørnet og en del af østgavlen samt dele af 
sydmuren nær vestenden.5 6 Ved udvidelsen blev 
kirkens oprindelige sydmur helt eller delvis f je r -
net, hvilket f remgår af, at fundamente t af dens 
vestende delvis overlejredes af et flisegulv.57 

Udvidelsen må snarest opfattes som et søndre 
sideskib eller en kapelrække, således som det 
kendes fra adskillige af t iggerordenernes kir-
ker,5 8 o m e n d t i lbygningen strakte sig i kirkens 
fulde længde m o d øst. Det er næppe sandsyn-
ligt, at kirken underkastedes en fuldstændig o m -
bygning som den, der gennemfør tes ved S. Ka-
trine i Ribe i 1400'ernes anden halvdel,5 9 hvo r -
ved den ændredes til et treskibet anlæg.60 En 
række *profilribbesten (fig. 6b), der kan dateres til 
1400'ernes første halvdel, s t ammer uden tvivl 
fra den o m b y g g e d e kirkes hvælv, j f r . S. Knuds 
kirke (s. 246 og fig. 273), †S. Albani kirke (s. 
1729) og †Gråbrødre klosterkirke (s. 1769). 

Ved udgravningen 1979 f r e m k o m en an tyd-
ning - i f o r m af en gulvrest - af et våbenhus(?) 
nær vestenden af kirkens søndre t i lbygning. 

Af klosterets korsgange er afdækket rester 
langs alle klostergårdens fire sider. Af den søn-
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Fig. 6. Formsten. a. Krumhugne teglsten fra rundbuefrisesten (s. 1760). b. Hvælvribbe (s. 1760). c. Hvælvribbe. 
d. Vinduesstavværk, lodpost (s. 1761). e. Vinduesstavværk, karmsten (s. 1761). f. Profileret karmsten med riflet 
rundstav. g.-i. Profilerede karmsten. j. Profilsten med ukendt anvendelse; kan muligvis have indgået i en muret 
frise. 1:10. Målt og tegnet af Mogens Vedsø 2000. - Diverse moulded bricks. 

dre, der forløb langs kirkens nordside, registre-
redes et s tykke tegls tensmurværk nær dens vest-
ende.61 En række stolpehuller i t i lknytning til 
det f remgravede m u r v æ r k kan antyde en for -
gænger af træ(?).62 Af den vestre korsgang er 
registreret en fundamentss t rækning i en længde 
af 8 m fra søndre korsgang m o d nord . B y g -
ningsdelen havde spor af fagdelende støttepiller 
m o d gården, hvilket kan indikere, at korsgan-
gen var inkorporeret i vestfløjen. Endelig er af-
dækket en kor t s t rækning af østre korsgangs 
ves tmur ud for kapitelsalen; dens aldersmæssige 
forhold til østfløjen synes ikke klarlagt. 

Ombygning af sakristiet. Ved en middelalderlig 
ændring fjernedes ski l lerummet mellem sakri-
stiet og r u m m e t nord herfor; samtidig synes 
indføjet et nyt skillerum længst m o d syd i en 
afstand af blot ca. 1,5 m fra korets no rdmur . Det 
afskilrede, smalle r u m kan tænkes at have inde-
holdt klosterets dormitorietrappe, dvs. t rappen fra 
kirkens kor til klosterets sovesal, dormitor ie t , i 
østfløjens overetage.6 3 

Gulve. Flere steder inden for kirkens område, 
fortrinsvis i den sydvestlige del af den udvidede 
kirke, er afdækket større og mindre s a m m e n -

hængende gulvflader af kvadratiske teglfliser.64 

En af disse flader overlejrede fundamente t af den 
oprindelige kirkes nedrevne sydmur (jfr. ovf.) . 
N æ r sydmuren lå en gulvflade i t i lknytning til et 
nord-sydgående trin af munkes ten (sml. †grav-
sten). I klosterets o m b y g g e d e sakristi (jfr. ovf.) 
er blotlagt en rest af et munkes tensgulv (fig. 5), 
der var lagt i siksak. 

I kirkens nedbrydningslag er påtruffet adskil-
lige *f ragmenter af stavværksvinduer. Disse er 
dels af vanlig type i f o r m af sten fra rundstavs-
prydede vanger og poste med glasfals (fig. 6d), 
dels b ruds tykker af stavværk af væsentlig mere 
kompleks ud fo rmning . Det te stavværk af tegl 
har været ud fo rme t som krydsende bueslag, 
omfa t tende rose t formede åbninger.6 5 Blandt det 
fundne ses s tykker både med og uden glasfals, 
hvor fo r de næppe alle kan s t amme fra kirkens 
vinduer,6 6 l igesom mange bærer rester af en lys 
grå bemaling, der eventuelt kan opfattes som en 
naturstensimitat ion. 

*Brændtlersfigurer, senmiddelalderlige. Fire 
bruds tykker af en eller snarere flere, forment l ig 
o. 120 cm høje (helgen?)figurer, fundet i østen-
den af kirkens søndre udvidelse.6 7 Stykkerne 
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prydes alle af dragtfolder, på det ene ses tillige 
en fod (fig. 7).68 Det kan ikke med sikkerhed 
afgøres, hvorv id t f igurerne har indgået i b y g -
n ingsudsmykningen eller eventuelt har været 
del af inventaret (som u d s m y k n i n g af et lekto-
rium?). 

Glas- og kalkmalerier. Ved de arkæologiske ud -
gravninger i k i rke tomten er opsamlet nogle få 
små skår af glas m e d spor af bemaling. En del af 
de i kirken fundne ribbesten, der må hidrøre fra 
udvidelsen m o d syd, bar rester af puds med far-
vespor i sort, rødt og gult, l igesom der er af-
dækket enkelte f ragmenter af vægpuds med m a -
lerispor. 

I N V E N T A R 

†Alterprydelse, antagelig senromansk, af forgyldt 
kobber . I en fortegnelse (formentl ig en konf iska-
tionsliste) over forgyldte kobbersager i landets 
kirker fra 1500'ernes mid te er omtal t to eksem-
pler fra Odense , først »wdj Suor t tebrødher 
Klosther j Othenss en Taffle aff Kopper for -
gylth« og dernæst et billede i domki rken (s. 
414).69 Tavlen, der må have været et såkaldt gyl-
dent alter (retabel og/eller frontale), har antage-
lig haft en vis status, siden den nævnes førend 
den anden genstand fra Odense . Det er muligt , 
at den ne top er anskaffet i forbindelse med klo-
sterkirkens opførelse, hvilket kunne medvi rke 
til at kaste lys over Brauns og Hogenbergs ka-
rakteristik af kirken som 'skønt udsmykke t ' (jfr. 
ovf.) . 

†Alterudstyr. 1334 skænkede ærkebiskop Karl 
af Lund en baldakin til kirken.7 0 Før 1504 for -
ærede Hans U r n e klosteret, vel her kirken, en 
bog, der skulle t jene til messer og gudstjenester, 
nemlig en »Cronica cum figuris«, dvs. antagelig 
en illustreret (bibels)historie.71 

G R A V M I N D E R 

Ved de arkæologiske undersøgelser 1974-97 på kir-
kens og kirkegårdens område er afdækket o. 800 
grave, der dateringsmæssigt fordeler sig over hele 
kirkegårdens funktionstid.72 Heraf var i alt 12 mu-
rede, én i den oprindelige kirke, syv på kirkegården 
øst for kirken og fire syd for kirken - inden dens 

Fig. 7. Fragment af helgen(?)figur i brændt ler i til-
knytning til søndre sideskib (s. 1762). Jørgen Nielsen, 
Møntergården fot. 2000. - Fragment of saint(?)-figure 
of earthenware found in vicinity of south aisle. 

udvidelse mod syd (s. 1758). Af de øvrige grave 
havde omtrent to tredjedele spor af trækister (s. 
1763). Eneste kendte gravsten fra kirken er en nu for-
svunden sten, lagt over Hans Mule og hans hustru 
Edele, senere overført til Vor Frue kirke (s. 1762). 
Spor i kirkens gulv - i den søndre udvidelse - kan 
eventuelt opfattes som en rest af en underbygning for 
en gravsten (s. 1763). Inden for kirkens mure er af-
dækket to begravelser med gravsværd (s. 1764), tre 
grave med fragmenter af seglstamper (s. 1763f.) samt 
en med et pilgrimsmærke (s. 1764). Alle gravfund 
findes på Møntergården. 

†*Gravsten. O.1459. En nu forsvundet grav-
sten, lagt over borgmester Hans Mule (†1459) 
og hustru Edele (†før 1468), blev ifølge tradit io-
nen af familien overfør t til Vor Frue kirke, hvor 
den forment l ig f jernedes o. 1852 (s. 1162 og fig. 
177).73 
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†Gravstensfundament(?), senmiddelalderligt. I 
kirkens udvidelse m o d syd - søndre sideskib -
er registreret et rektangulært fundamen t af k a m -
pesten (fig. 8),74 der næppe kan tænkes at være 
andet end underbygningen for en gravsten, som 
har hævet sig op over kirkens gulv. Den ca. 
2 ,7x2,2 m store kons t rukt ion synes at have væ-
ret samtidig med en kistebegravelse,7 5 der var 
anbragt i dens midte, således at kisten var o m -
givet - men ikke overlejret - af kampesten. 7 6 

Konst rukt ionen respekteredes tydeligvis m o d 
vest af en bevaret gulvflade, der ydermere af-
sluttedes op m o d den af et skifte af kantstillede 
munkesten . Kampestenene havde overflade i 
s a m m e eller lidt højere niveau end gulvet. H e r -
over må, som nævnt , have ligget en gravsten, 
der har været hævet mindst stenens egen tyk -
kelse over gulvet. 

Murede grave. 1) 1200'erne. På kirkegården øst 
for østfløjen. Trapezformet med hovedrum; m u -
ret af ubrændt tegl.77 

2) 1200'erne. På kirkegården øst for kirken. 
M e d hovedrum. Mure t af tegl i to skifters 
højde, hvoraf det nederste var kantstillet. K u n 
hovedenden bevaret.7 8 

3) 1200'erne. På kirkegården øst for kirken. 
Trapezformet(?) med hoved rum. Mure t af dels 
brændt , dels ubrændt tegl i to skifters højde, 
heraf det nederste kantstillet.79 

4) (Fig. 9), 1200'erne. På kirkegården, syd for 
den oprindelige kirkes kor.8 0 Trapezformet med 

Fig. 8. Grav med kampestensfundament for †grav-
sten(?) (s. 1763). Møntergården fot. 1981. - Grave 
with fieldstone foundation for †tombstone(?). 

Fig. 9. Muret grav nr. 4 (s. 1763) på kirkegården syd 
for kirken. Møntergården fot. 1981. - Brickbuilt cist 
no. 4 in the cemetery south of the church. 

hoved rum. Mure t af tegl i to skifters højde, 
heraf det nederste kantstillet. K u n søndre og 
østre del af nordre langside bevaret.81 

5) 1200'erne. På kirkegården, syd for den op-
rindelige kirkes kor.8 0 Trapezformet med ho-
vedrum. Mure t af tegl. K u n søndre langside -
og en enkelt sten af nordre - bevaret.8 2 

6-7) 1200'erne. På kirkegården syd for kir-
ken.8 3 

8-11) 1200'erne(?). På kirkegården øst for øst-
fløjen.8 4 

12) 1200'erne(?). I vestenden af den opr inde-
lige kirke, nær sydmuren . 8 5 

Øvrige begravelser. Af de undersøgte grave in-
deholdt, som ovenfor nævnt , omkr ing to t red-
jedele spor af trækister; en enkelt af disse synes 
at have været en tremmekiste.86 To kistegrave i 
kirkens søndre t i lbygning indeholdt gravsværd 
(jfr. ndf.) . I otte grave var afdøde lagt med ho -
vedet i øst. En grube i den udvidede kirkes ve-
stre del indeholdt genbegravede skeletdele af 
mindst 300 individer.8 7 

Gravfund. Af fire *seglstamper er tre fundet i 
grave og én som løsfund. 1) Sandsynligvis fra 
1300'erne. Fragment af cirkulær s tampe af 
bronze.8 8 Indskrift med majuskler: »+S(igil lum) 
H . . . rnsvn«. Af mot ive t ses dele af et skjold. 
Opr indel ig placering ukendt ; fundet i e f te rmid-
delalderlig grav i hovedskibets vestende. 2) 
Sandsynligvis fra 1300'erne. Cirkulær s tampe af 
bronze, tvm. 3 cm. 8 9 O m s k r i f t med majuskler: 
»+ S(igillum) Io. .n(?)n.. Biør.«. Mot ive t er et 
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Fig. 10. Gravsværd nr. 1 og 2 fra grave i søndre side-
skib (s. 1764). 1:50. Tegnet af David Bruuse, Mønter-
gården. - Two funereal swords from graves inside the 
church. 

skjold med en s v ø m m e f u g l over bølger.9 0 S tam-
pen er makuleret ved delvis bortf i lning af o m -
skriften. Løsfund. 3) 1300'erne(?). Fragment af 
cirkulær s tampe af bronze.9 1 Af omskr i f ten i 
majuskler er blot bevaret første og sidste b o g -
stav: »* S(igillum) ... S«. Af seglets mot iv ses 
det øverste af en fransk lilje. Fra grav på kirke-
gården syd for den oprindelige kirke. 4) Frag-
men t af cirkulær s tampe af bronze.9 2 Fra grav i 
kirkens søndre udvidelse. 

To grave indeholdt *gravsværd. 1) 1400'erne 
(fig. 10, tv.). Fra en kistegrav i nordsiden af søn-

dre sideskibs østende.9 3 Længde ca. 135 cm, 
heraf klingen ca. 102 cm. Parérstang kun delvis 
bevaret. Hæf t e af træ m e d sekssidet tværsnit 
med f remspr ingende vulster på hjørnerne; tre 
beviklinger af metaltråd. Rester af t ræskede med 
læderbeklædning. 2) 1400'erne (fig. 10, th.). Fra 
en kistegrav omtren t midt i søndre sideskib.94 

Længde ca. 148 cm, heraf klingen ca. 108 cm. 
Parérstang bevaret, længde 19 cm. Hæf t e af træ 
med ottesidet tværsnit med fem beviklinger af 
kobber t råd og facetteret knap. Rester af t ræ-
skede med læderbeklædning og p r y d s ø m af 
kobber . 

*Pilgrimsmærker. 1) (Fig. 11a), mærke af en tin/ 
bly legering.9 5 Mot ive t er to eller flere personer 
under en arkadebue, der krones af to (oprinde-
ligt tre?) tårne, hvoraf det ene - ved mærkets 
midte - er korsprydet . Fra en grav ved kirkens 
sydside. 2) (Fig. 11b), mærke forestillende en 
stående bisp.96 Løsfund. 

*Karonsmønter(?). I alt tre møn te r fra de ar-
kæologiske undersøgelser kunne ud fra deres 
fundomstændigheder opfattes som d ø d e m ø n -
ter.97 
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Møntergården. 
41 Jens Vellev, »Et middelalderligt bronzestøberi i 
Odense - og noget om middelalderens klokker og 
gryder«, FyMi 1984, 41-94. 
42 Oluf Hunger , Lund, og Knud VI, Ribe. 
43 N M , FP 3297 (1974); FP 3588 (1978); FP 3589 
(1978, et samlet fund af otte eftermiddelalderlige 
mønter i en tekstilpung i en grav, SBT78, grav 29); 
FP 4087 (1979-81). 
44 Repert 1,3, nr. 7182, 6. juli 1441. 
45 Christensen, Middelalderbyen 107-08. 
46 Afvigelsen var ca. 15°. 
47 En tilsvarende etapevis opførelse er konstateret ved 
klosterets østfløj (jfr. s. 1760). Her havde det nordre, 
yngste afsnit samme fundaments type som registreret 
i kirkens vestende (jfr. ndf.). Dette betyder forment -
lig, at kirkens østre del og østfløjens søndre del var 
opfør t først; dernæst fulgte kirkens vestre del samt 
den resterende del af østfløjen. 
48 Sådanne 'grusfundamenter ' er i de senere år påvist 
en række forskellige steder, f. eks. under S. Katrine 
klosterkirke i Ribe (DK Ribe 697 og 700). 
49 Jørgen Nielsen og Eva Becher, »VVS i Sortebrød-
renes kloster i Odense«, FyMi 1996, 64-77. 
50 Formstenene var dels sten, prydede med forskelligt 
udformede kvart- og trekvartrundstave, dels smig-
sten til vinduer. 
51 Bueslagenes udvendige diameter var ca. 60 cm. 
Buefrisen kan tænkes at have smykket kirkens syd-
mur, der (jfr. ndf.) i 1400'erne, formentl ig første 
halvdel, fjernedes i forbindelse med kirkens udvidelse 
i bredden. Anlæggelsen af renden kan ikke dateres 
nøjere. 
52 Møntergården, inv.nr. SBT81-E-AR-1. 
52 ÆldNordArch V, 2, 12-17; DK Ribe 697-701; DK 
Århus 1944ff. Klosterkirken i Århus bestod i sin æld-
ste skikkelse af et nyt kor af teglsten, føjet til et ældre 
skib af frådsten; skibet fornyedes i midten af 
1300'erne i tegl. 
53 DK Holbæk 2835-40. 
54 De tre ældste havde ret afslutning m o d øst, mens 
Holbæk †klosterkirke havde polygonal østafslutning. 
55 Sakristiet, fløjens sydligste rum, havde oprindelig 
en størrelse af ca. 5x6 m. 
56 Af fundamenterne ved sydøsthjørnet er afdækket 
to partier, der umiddelbart kan opfattes som ikke 
sammenhørende. De to dele er udgravet hhv. 1979 og 
-81, en målefejl kan derfor ikke helt udelukkes. Den 
østligste del af fundamentet har muligvis båret en 
støttepille. 

57 Det kan på det forhåndenværende grundlag ikke 
afgøres, hvorvidt muren fjernedes helt, eller blot blev 
gennembrudt af store arkadeåbninger. 
58 Kapelrækker kendes f.eks. fra Århus (DK Århus 
1060ff.), Næstved, j f r . Erik Skov, »Næstved grå-
brødrekloster«, NMArb 1959, 62 og Viborg, j f r . Æld-
NordArch V,2, 12-17. 
59 DK Ribe 704ff 
60 Sml. Helsingør S. Marie (DK Frborg 301ff.). 
61 Det f remgravede udgjorde formentl ig den ene fa-
cadeskal af en i øvrigt helt fjernet kassemur, der til-
syneladende var opfør t uden fundament . 
62 Hullerne kan dog også hidrøre fra et stillads, an-
vendt ved kirkens opførelse. 
63 Trappen har formodentl ig oprindelig befundet sig 
inde i koret. En placering i østfløjens sydligste del 
synes ikke ualmindelig i senmiddelalderen, sml. 
S. Knuds kirke og kloster (s. 275-77) og †Gråbrødre 
klosterkirke (s. 1798), samt Kalundborg †klosterkirke 
(DK Holbæk 3335) og Helligåndsklosteret i Ålborg 
(Vilh. Lorenzen, De danske Helligaandsklostres Byg-
ningshistorie, 1912, 21 og tavle 1). Tilsvarende kan 
have været at finde i Nykøb ing kirke, hvor to døre 
ledte fra kirkens kor til klosterets østfløj; den ene 
uden tvivl til et sakristi, den anden muligvis til en 
trappe (DK Maribo 212, hvor en mulig funkt ion af 
dørene dog ikke omtales). 
64 Mål: 15x15 cm, 17x17 cm og 19,5x19,5 cm. 
65 Sml. vinduerne i koret i †Gråbrødre klosterkirke 
(s. 1786). 
66 Det »glasløse« stavværk kan f. eks. tænkes at have 
prydet korsgangens arkadeåbninger m o d klostergår-
den. 
67 I Møntergården. Inv.nr. SBT79-18, SBT79-20, 
SBT79-N35-K1, SBT79-J13-K1. Højde: 15-36 cm. 
68 Beslægtede figurer synes sjældne i Danmark , men 
kendes dog fra Antvorskov kloster (DK Sorø 615) og 
Æbelholt kloster (DK Frborg 1430). 
69 Udateret optegnelse vedr. forgyldte kobbertavler i 
kirker og klostre (RA. DaKanc. Danske gejstelige sa-
ger, 71b, 2r), her citeret efter Tage E. Christiansen, 
»De gyldne altre I. Tamdrup-pladerne«, ÅrbOldkHist 
1968, 197f. Desuden Poul Nør lund, Gyldne Altre 
(1926), Århus 1968, 7f. 
70 DiplDan II,11, nr. 127, o. 10. maj 1334. 
71 DaMag I,1, 294. 
72 Det er i langfra alle tilfælde muligt at afgøre, hvor-
vidt en grav hidrører fra tiden før eller efter reforma-
tionen. 
73 Jacob Bircherod. 
74 Fundamentet lå ca. 23 m fra indersiden af kirkens 
østgavl og helt eller næsten helt op til kirkens sydmur. 
75 Gravnr. SBT81-G616. 
7 6 Udgraveren regnede graven for yngre end kon-
struktionen. Graven og stenfundamentet havde sam-
me bundniveau, ligesom stenene synes lagt omkr ing 
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kisten, idet det friholdte - eller sekundært tømte - hul 
i konstruktionen var af en størrelse, der kun vanske-
ligt tillod efterfølgende nedsættelse af en kiste. 
77 Gravnr. SBT81-G12. 
78 Gravnr. SBT81-G598. 
79 Gravnr. SBT81-G607. 
80 Umiddelbar t syd for kormuren; på området, ind-
draget til kirkens udvidelse m o d syd. 
81 Gravnr. SBT81-G563. 
82 Gravnr. SBT81-G622. 
83 Gravnr. SBT79-G30 og SBT79-G31. 
84 Gravnr. SBT81-G50, SBT81-G66, SBT81-G73 og 
SBT81-G177. 
85 Gravnr. SBT81-G463. 
86 Gravnr. SBT81-G637. 
87 Nr . SBT81-K41. Dateringen af gruben er usikker; 
der angives at være fundet et stjertpotteskår i gruben, 
hvilket antyder, at den kan være omtrent samtidig 
med kirkens nedrivning. 1981 f r emkom yderligere 
to, om end mindre gruber med skeletdele. 

88 Møntergården, inv.nr. SBT81-G382-1 
89 Møntergården, inv.nr. SBT81-GF-1. 
90 Seglet er i Odense bys historie 1, 222 forsøgsvis iden-
tificeret med en Johannes Bjørnsen, muligvis af slæg-
ten Laxmand; dette er, j f r . meddelelse ved Knud 
Prange, næppe sandsynligt. Ligeledes synes seglet 
ikke at være identisk med Henry Petersen, Danske 
Adelige Sigiller fra det XIII og XIV Aarhundrede, Kbh. 
1897, nr. 236, idet den her nævnte Johannes Bjørn-
sen tilsyneladende bærer en takket murkrone i sit 
skjold. 
91 Møntergården, inv.nr. SBT79-E8-G29-1. 
92 Møntergården, inv.nr. SBT81-G644. 
93 Møntergården, inv.nr. SBT81-G618. 
94 Møntergården, inv.nr. SBT81-C4-G621. 
95 Møntergården, inv.nr. SBT79-K22-G20-1. 
96 Møntergården, inv.nr. SBT81-208906, 
90/107433,52. 
97 Keld Grinder-Hansen, »Dødemønter fra danske 
kirker og kirkegårde«, hikuin 17, 1990, 150. 

†BLACKFRIARS MONASTERY CHURCH 

ENGLISH S U M M A R Y 

HISTORICAL B A C K G R O U N D . The provin-
cial chapter was held by the Dominican order in 
1252 in Odense. This is the first mention of the 
Blackfriars in Odense, and it must presuppose 
that the order was at the time firmly established 
although the founding date of the monastery is 
not known precisely. The monastery was pre-
sumably consecrated to St. Peter; in any event 
St. Peter's cemetery is mentioned in 1478. 

From 1291 onwards innumerable bequests 
and other gifts are on record. In 1316 the D o -
minicans together with the Franciscans in 
Odense were granted permission to hear confes-
sion, hold divine service and sell indulgences in 
St. Knud's Church: circumstances which must 
have increased their chances of making an in-
come. The Dominican monastery received a let-
ter of indulgence in 1400. The priory buildings 
must have been of some size, since in 1375 court 
proceedings were held in the house belonging to 
the preaching friars, and in 1426 in the sacristy 
of the church. However , this is unlikely to have 

been so in the case of many conventions and 
court proceedings held in the Dominican cham-
bers during the 15th and beginning of the 16th 
century. The fact that both the diocesan confer-
ence - and in 1501 the assembly - took place at 
the monastery is testimony to its prominence. It 
is mentioned in 1504 that King Hans passed nu-
merous judgements in his council chamber at 
the Dominican monastery in Odense. 

The monastery was dissolved upon the Re-
formation, and handed over to Greyfriars hospi-
tal in 1540. The church was to be demolished 
and the other buildings were to serve as living 
accommodation. In 1555 the burghers of 
Odense were granted permission to use the 
Blackfriars cemetery for interments. For h o w 
long it remained in use is not known, but it 
appears f rom a letter patent in 1607 to be no 
longer in use. In this instruction the King gives 
permission for an old stone-built house in the 
cemetery to be demolished. A record in 1788 
mentions a mortuary in the Blackfriars ceme-
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tery, but the question remains whether there 
was still at that t ime a cemetery in part of the 
area. 

Impressions of a convent and a pr iory seal 
have survived. 

In the course of archaeological investigations 
1972-91 the remains of bo th the pr iory church 
and monas te ry were excavated. A number of 
graves were recorded within the church and 
outside it. 

ALTARS. Ext remely little is k n o w n about the 
altars. As already ment ioned it is p resumed that 
the church was dedicated to St. Peter. However , 
j u d g i n g f r o m the pr iory seal i t may also have 
had St. Nicholas as its pa t ron saint. T h e n u m e -
rous e n d o w m e n t s to celebrate masses for the 
souls of the dead suggest that there were p rob-
ably several m o r e altars. A Holy Cross altar is 
k n o w n th rough a donat ion in 1441. 

S U R R O U N D I N G S A N D C H U R C H Y A R D . 
T h e site of the monas te ry covered what is n o w 
Sor tebrødre Torv (Blackfriars Square) wi th ou t -
buildings on the periphery, as well as the area 
directly nor th of this which was the nor th-east -
ern part of the medieval t own . 

T h e only evidence of the cemetery 's b o u n d -
ary walls and entrances was in Overs t ræde, 
where the foundat ions of wha t appeared to be 
either a ga teway or gatehouse came to light. 

B U I L D I N G . T h e monas te ry church comprised 
the south wing of the extensive four -winged 
complex and had presumably been begun 
short ly after the found ing of the monastery, i.e. 
in the mid 13th century. According to the D o -
minican cus tom the original church was p rob -
ably a single-aisled building, considerably en-
larged to the south in late medieval times. 

T h e foundat ions of the church at the west end 
consisted of trenches c. 2.2 m wide filled wi th 

coarse gravel, small fieldstones and brick rub-
ble; noth ing of the walls remained but they were 
undoubted ly of bricks, found in large quantities 
in the rubble s t ra tum f r o m the demoli t ion of the 
church. 

T h e east wing of the monas te ry had been built 
in the same period as the east end of the church. 
Three chambers came to light in the south end 
of the wing, these have accommodated the sac-
risty of the church, the monast ic library and 
chapter hall. T h e walls of the east w ing were 
brickbuilt . 

FITTINGS. According to an inventory (prob-
ably a pos t - reformat ion list of confiscation) the 
monas te ry church owned a "golden altar", an 
altar-piece, probably adorned by gilt copper 
plates and dating f r o m the 13th century. 

BURIALS. T h e archaeological excavation of the 
church and cemetery yielded c. 800 graves, 
twelve of which were brickbuilt cists. Traces of 
w o o d e n coffins were found in about two- th i rds 
of the remaining graves. 

†*Tombstone. Abou t 1459. Hans Mule, m a y o r 
of Odense, d. 1459, and his wife. Recorded by 
the family as having been transferred f r o m 
†Blackfriars monas te ry church to Vor Frue 
church (p. 1162 fig. 177). 

Foundation for †tombstone(?). Late medieval. In 
the church's extension to the south - the south 
side aisle - a rectangular foundat ion of boulders 
was recorded (fig. 8) which in all l ikelihood 
fo rmed the base of a † tombstone raised above 
floor level. It appears to be con temporary wi th a 
coffin interred at its centre. 

Inside the church were excavated t w o graves 
wi th funeral swords, three graves held f ragments 
of seal stamps, and one had a pilgrim's badge. 

*Charon coins(?). Three coins were excavated 
which may, j udg ing f r o m their f inding places, 
have represented coins for Charon . 



Fig. 1. Gråbrødre †kloster (»Coenobium Franciscanorum, vulgo Graabroedre (...)«, s. 1780). Udsnit af bypro-
spekt 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates urbis terrarum,V, Köln 1597, j f r . s. 79, fig. 8. - Greyfriars 
†monastery. Detail of town map 1593 in Georg Braun and Frans Hogenberg, Civitates urbis terrarum, V, Köln 1597, cf. 
p. 79, fig. 8. 

†GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE 
NOTER s. 1851 

Indledning. Som omtalt på en †tavle af middelalderlig 
oprindelse, placeret i klosterkirkens kor (jfr. s. 1820), 
blev franciskanerklosteret i Odense oprettet 1279, da 
Erik Klipping skænkede munkene et sted (»locum«) 
hertil.1 I et nu tabt diplom, tidligere i klosterets arkiv, 
er denne angivelse 1285 nærmere præciseret som alle 
de grunde, kongen havde erhvervet fra Vestergade 
indtil den grund, der tilhørte den tidligere m ø n t m e -
ster i byen, Henrik Sømer, omfat tende bækken nord 
for klosteret og den øst-vestgående alfarvej syd for 
denne, bortset fra to grunde i områdets sydvest-
hjørne, hvor gaderne mødtes. Disse tilhørte S. Albani 
kirke.2 Den erhvervede ejendom betegnedes yderli-
gere af franciskanerordenens historiker, Peder Olsen 
(†o. 1570) som hans (dvs. Erik Klippings) kongsgård 
(»curiam suam regalem«) med alle herpå opførte 
bygninger og grunde. Klosteret og den tilhørende 
kirke var viet j o m f r u Maria, Guds moder, med til-
føjelsen 'af Barmhjer t igheden ' (»de misericordia«).3 

En enkelt kilde fra 1519 anfører dog, at kirken var viet 
til S. Catharina.4 I t idsrummet 1539-1618, da kloster-
kirken havde fået tillagt †S. Albani kirkes sogn (se 
ndf.), betegnedes den jævnligt S. Albani kirke, et 
navn, der efter sognets flytning til domkirken for en 
tid også anvendtes på denne (s. 76). 

Gråbrødrene blev indført i klosteret S. Laurentius' 
aften (9. aug.) 1279, og den første messe afholdtes få 
dage efter på dagen for Mariæ Himmelfartsfest 
(15. aug.). Stedet indviedes af biskop Tyge af Ribe, 
der samtidig tildelte de besøgende hertil 40 dages af-
lad.5 Da koret var fuldført , udvalgte kongen sit grav-
sted foran højalteret. Denne handling kundgjordes i 
nærværelse af adskillige blandt kongens mænd og 
tinglystes yderligere på det fynske landsting, som an-
ført af Peder Olsen. Ifølge samme havde kongen for-
inden ladet ligene af sine to små døtre, Cathrine og 
Elisabeth (begge †1283, j f r . s. 715) overføre hertil, og 
han lod yderligere sammen med sin hustru (Agnes) 
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udføre 'en altertavle' (»tabula«) til kirken (jfr. s. 
1806). 

Den kongelige donation havde, som det også un-
derstregedes i diplomet 1285, karakter af en sjælestif-
telse, skænket 'Gud til ære og til bod for vor og vore 
forfædres sjæle'. Erik Klippings valg af gravkirke må 
opfattes som et bevidst ønske om uafhængighed i for-
hold såvel til hans forældres begravelser i Ribe og 
Doberan som til kongeslægtens foretrukne nekropol i 
Ringsted.6 For det unge klostersamfund i Odense 
kunne tilstedeværelsen af en grav for den kongelige 
stifter have været af største politiske og økonomiske 
betydning. Men på trods af de skriftlige erklæringer 
skulle Erik Klippings vilje dog aldrig blive opfyldt. 
Efter mordet 1286 i Finderup Lade blev kongen af sin 
søn og efterfølger, Erik Menved, begravet i Viborg 
domkirke, mens dronning Agnes i 1304 fik sit sidste 
hvilested i Ringsted, vel ligeledes efter ønske fra Erik 
Menved. For Erik Klippings og Agnes' anden søn, 
Valdemar, hans broder Christoffer (II) og dennes 
nærmeste efterkommere skulle cisterciensernes klo-
sterkirke i Sorø, Absalons slægtsmausolæum, siden 
hen blive den foretrukne gravplads.7 

Ikke desto mindre kan den kongelige stiftelse af 
Odenseklosteret medvirke til at forklare, hvorfor 
dette allerede 1290 erstattede det kun godt 40 år ældre 
Svendborgkloster som hovedsæde for kustodiet 
Odense.8 Klosterets økonomi sikredes det følgende 
år ved en pavelig afladsbevilling på et år og en kva-
dragen (40 dage) på alle Mariadage, på de tre store 
ordenshelgeners (S. Frans', S. Antonius' og S. Claras) 
festdage samt på ottendedagen efter disse fester og på 
årsdagen for kirkens indvielse.9 Som anført s. 68 op-
nåede gråbrødrene 1316 selv tilladelse til både at give 
aflad, høre skriftemål og holde gudstjeneste i 
S. Knuds kirke, jfr . s. 68 og s. 1756.10 

Snart efter fulgte en række adelige stiftere eksemp-
let fra kongefamilien med gavmilde donationer. Såle-
des skænkede Lave Lavesen Lille i sit testamente 1291 
5 mk.,11 hvilket 1295 efterfulgtes af en fornem sjæle-
gave fra Niels Hamundsen Lille. Denne begunstigede 
særligt Odenseklosteret, hvor han havde valgt sit 
gravsted. Gaven omfattede 20 mk. 'eller min strids-
hest Grabist', foruden en baldakin (s. 1807) samt 
endnu en hest til 5 mk. og 40 mk. , beregnet til finan-
sieringen af 'en evigt brændende lampe for Kristi le-
geme' (jfr. s. 1807).12 Supplerende gods i Rolfsted 
(Åsum hrd.) tilfaldt klosteret 1328 efter enkens, fru 
Ingeborgs død.13 Også Jens Baardsen i Odense valgte 
1303 at skænke klosteret en stor del af sin formue 
ligesom Knud Iversen fra Kolbjærg 1334.14 

1342 skal en genopførelse af kirken (og klosteret 
(»ædes Francisci«)) 'i endnu prægtigere skikkelse' 
være påbegyndt, og søndagen efter Maria Magdale-
nes fest, 27. juli 1343, fandt genindvielsen heraf samt 
af højalteret sted, celebreret af Odensebispen Niels 

Jonsen (jfr. s. 1795).13 Den nyindrettede kirke fik 1346 
en vigtig donation fra rådmand Henneke Schermer i 
Odense - en grund syd for klosteret som gennem-
gang 'til det gudshus, som var helliget Franciscus', 
dvs. klosterkirken, i længden fra kirkegården og til 
algaden (jfr. s. 1782), i bredden fra Lars Vezelius' byg-
ninger og indtil stenhuset.16 Til gengæld for gaven 
skulle Hennekes afsjælede legeme ærefuldt begraves i 
kirken.17 

Vidnesbyrd om den fortsatte kongelige bevågen-
hed over for klosteret er to endnu bevarede kalkstens-
kapitæler, smykket hhv. med kongevåbenet og et 
kronet mandshoved, begge antagelig hidrørende fra 
koret. Et mands- og et kvindehoved på et andet kapi-
tæl kan ligeledes tolkes som stifterbilleder, hvad en-
ten disse har været kongelige eller adelige (fig. 22, 25, 
s. 1794). 1351 holdt Valdemar Atterdag retterting i 
byen og skal ved denne lejlighed have skænket klo-
steret mange gaver.18 Gavestrømmen fra både adel 
(medlemmer af slægterne Bild, Brock, Brockenhuus, 
Bryske, Friis, Kotte, Krumpen, Lunge, Lykke, 
Munk, Ulfeld og Urne) og borgerskab fortsatte lige-
ledes, både i dette og i det følgende århundrede.19 

Ønsket om at hvile hos gråbrødrene og dermed nyde 
godt af deres velgerninger afspejles yderligere gen-
nem en række gravsten. 

Et særligt forhold til gråbrødrene havde byens sko-
magere, hvis svende 1402 af gardianen (forstanderen) 
Nicolaus Toph fik del i ordenens fortjenester og gode 
gerninger samt privilegier i forbindelse med begra-
velser både her og andetsteds.20 1516 fik skomagerla-
vet, kaldet 'Vor Frue kompagni ' , tilladelse til at jo rd-
fæste sine medlemmer på et udvalgt område af klo-
sterkirkens kirkegård, måske som en stadfæstelse af 
en ældre praksis (jfr. ovf.). Områdets udstrækning 
defineredes som forløbende i længden 'fra den vestre 
kirkedør og ned til muren og XIII(?) fra xyngelporten 
(dvs. Ringeporten) og bort i det søndre'.21 

På kirkegården var i øvrigt kort forinden blevet 
begravet holsteneren Henrik Pogwich, hvis lig dog 
1514 - mod trussel om bandlysning af franciskanerne 
i Odense - krævedes opgravet og nedsat i uindviet 
jord i forbindelse med en vidtløftig strid mellem præ-
sten Joachim Runge og medlemmer af familierne 
Rathlow, Buchwald og Pogwich.22 

Endnu i senmiddelalderen hævdede kongen en sær-
lig patronatsret til klosteret i kraft af dets kongelige 
grundlæggelse. Dette fremhævedes udtrykkeligt af 
Christian I, da han 1468 indstillede Laurids Brandsen 
til gardian for Odenseklosteret.23 Samtidig gav kon-
gen sin støtte til den radikale reformering af gråbrød-
reordenen, der tidligst skulle gennemføres netop i 
Odenseklosteret. Klosteret fik dermed status som re-
form- eller observantbevægelsens moderkloster i pro-
vinsen Dacia.24 Som et udtryk for klosterets betyd-
ning afholdtes observanternes kapitler jævnligt i 



†SORTEBRØDRE KLOSTERKIRKE 1771 

Fig. 2. Kirken set fra øst. Dat. 10. maj 1816. Tegning i NM ved J. Hanck. - The church seen from the east. 

Odense, således 1481, 1493, 1502, 1511, 1522 og 
1535.25 Efter Christian I's død videreførte såvel enke-
dronning Dorothea som kong Hans og dronning 
Christine de kongelige subsidier til observanterne.2 6 

Som besiddelsesløse ifølge reformordenens strenge 
statutter måtte gråbrødrene i øvrigt fra dette tids-
punkt afhænde deres faste e jendomme og alene klare 
sig med gaver, oftest i fo rm af naturalier.27 

Kulminationen i den kongelige støtte til gråbrød-
rene k o m m e r til udtryk ved valget af Gråbrødre klo-
sterkirke i Odense som begravelsessted for kong 
Hans og dronning Christine samt for deres familie. 
Samtidig synes det at være en logisk konsekvens af 
dronningens forkærlighed for den fynske stiftsby, 
hvor hun fra sommeren 1504 til sin død i december 
1521 havde sin foretrukne residens.28 Beslutningen 
om at prioritere Odensekirken f rem for Christian I's 
mausolæum, Helligtrekongers kapel i Roskilde d o m -
kirke, synes at være truffet relativt sent i kong Hans ' 
regeringstid.29 1511 turde valget dog have været en 
afgjort sag, siden prins Frans, kongeparrets yngste 

søn, gravlagdes foran højalteret (jfr. også s. 718ff) . 
To år senere, 1513, blev kong Hans, der var død på 
Ålborghus, bisat ved siden af sønnen. At dette imid-
lertid stred mod de forventninger, Roskilde domkir -
kes gejstlighed havde omkring kongens sidste hvile-
sted, f remgår utvetydigt af en klage, rejst af den sjæl-
landske biskop og hans kapitel få år efter. Selvom 
kong Hans ' bisættelse i Odense angiveligt var sket i 
overensstemmelse med hans sidste vilje og ønske, 
henviste ovennævnte dog til en ældre kongelig be-
slutning om en jordfæstelse i Roskilde og truede end-
og med, efter enkedronningens død, eventuelt at lade 
liget overføre til Roskilde domkirke. Efter en appel 
fra dronning Christine afgjordes sagen imidlertid 
1519 af pave Leo X, der fastslog at kongens begra-
velse i Odense skulle respekteres lige såvel som dron-
ningens eget ønske om selv at hvile samme sted.30 

1521 blev dronning Christine selv hæderfuldt bisat 
'efter gammel skik' i sin udvalgte grav (jfr. også s. 
718ff., 728). 

Inden for de første årtier af 1500'erne blev kloster-
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kirken overdådigt udstyret, utvivlsomt med det ho-
vedformål at udgøre en værdig r amme omkring de 
kongelige gravminder, omfat tende dels enkle sten 
foran højalteret, dels en række mindetavler på korets 
vægge (jfr. også s. 718-40). Peder Olsen fastslog i sin 
Danorum gesta (o. 1535-45), at dronningen havde for-
øget og udsmykket stedet (dvs. Gråbrødre kirke) 
med overdådige bygninger og alle slags kirkelige 
prydelser (»quem locum ipsa Christina auxit & de-
coravit ædificiis sumptuosisque omnibus ornamentis 
ecclesiasticis«).31 Hermed turde hentydes dels til en 
ombygning af kirken, som en nærlæsning af de efter-
ladte bygningsprospekter og -planer lader ane (s. 
1798f.), dels - og vel især - til en storstilet fornyelse 
eller supplering af kirkens inventar (s. 1805). Som den 
kunstnerisk hovedansvarlige, i det mindste for den 
inventarmæssige fornyelse, er det nærliggende at 
f remhæve dronningens hofkunstner fra Lübeck, 
Claus Berg. 

1559 føjedes Christian II's grav til forældrenes og 
broderens (jfr. s. 729). Hvorvid t han selv i sin re-
geringstid medvirkede aktivt ved eller i det mindste 
samtykkede i gravkorets udsmykning, er ikke arki-
valsk bevidnet, men må sluttes indirekte. Den o m -
stændighed, at han lod sine to små sønner, Maximi-
lian og Fillip, begrave i Gråbrødre kirke i Køben-
havn, demonstrerede bl.a., at han delte sine forældres 
velvilje over for gråbrødrene.3 2 På samme måde må 
man antage, at kongen var indforstået med - sammen 
med sin familie - selv at skulle hvile i Odense, hvor 
kongeparrets våbener indledte den heraldiske ane-
række for kong Hans på korets sydvæg (s. 1814), og 
hvor hans og gemalinden, Elisabeth af Habsburgs 
portrætter sammen med billedet af deres ældste søn, 
Hans, smykkede høj altertavlens predella (s. 500f.). 
Endelig havde en f remtrædende gravplads siden 1521 
stået ledig i gulvet foran højalteret ved kong Hans ' 
højre side som en pendant til dronningens grav m o d 
nord. Koret var dog ikke i de følgende år forbeholdt 
de kongelige begravelser. Således gravlagdes Peder 
Lykke (†1535) nord for alterpodiet, dvs. tæt ved den 
førnævnte grav, selvom en sten først synes udfør t 
godt en halv snes år senere (s. 1842). 

I tiden op imod reformationen synes Odenseklo-
steret længe at have holdt stand m o d de nye rørelser. 
1535 afholdtes som nævnt kapitel i Odense, det sidste 
i ordensprovinsen Dacia, og endnu 1537 skænkede 
Mogens Bille en sjælegave til klosteret i fo rm af en 
række naturalier.33 Kort efter må munkene imidlertid 
have forladt stedet. Det kongelige gavebrev af 27. 
okt. 1539, der stadfæstede klosterets omdannelse til et 
hospital (jfr. s. 1559), fastslog da også, at 'munkene, 
der udinden vare, (nu) er udkomne ' . 3 4 Mens en kirke-
sal indrettedes i klosterets østfløj for det nye hospitals 
beboere (s. 1559ff) , opnåede klosterkirken en særlig 
funktion, da byens borgmestre, rådmænd og de me-

nige sognemænd til †S. Albani kirke samme år fik 
overladt klosterkirken som erstatning for den ned-
lagte middelalderlige sognekirke (s. 1730).35 I sin æn-
drede status var kirken både økonomisk og admini-
strativt uafhængig af Gråbrødre Hospital. Fra den 
nedlagte S. Albani kirke overførtes som indtægtskil-
der landsbyerne Bolbro og Hunderup , hvortil kom 
midler fra begravelser - indtil o. 1560 fortrinsvis i 
kirkens indre, da kirkegården 1551 betegnedes som 
'meget forgravet ' , og ingen derfor måtte begraves 
her i 10 år.36 I kirkelig henseende betjentes klosterkir-
ken af en sognepræst og en kapellan, sidstnævnte 
også knyttet til hospitalets kirke. Præstekaldet tildel-
tes 1541 bispetienden af Lumby sogn, fra 1551 en ind-
tægt af Skamby sogn og suppleredes 1565 for en tid 
med Åsum kirke som anneks. 

I videreførelse af den ældre tradition var klosterkir-
ken endnu i det første århundrede efter reformationen 
søgt af både den fynske adel og af f remtrædende 
medlemmer blandt byens borgerskab. Kirken beteg-
nes således med rette af Johannes Lindbæk (1914) som 
»et rent Mausolæum for Mænd og Kvinder, som 
havde spillet en Rolle paa Fyn og i dets Hovedstad«.3 7 

Blandt de mest navnkundige var Christian Ill's kans-
ler, Johan Friis, der 1540 lod udføre en mindesten for 
sine forfædre, som siden 1300'ernes slutning havde 
fundet hvile her. Som det f remgik af denne, ønskede 
han også selv at få sin grav på dette sted (s. 1841). En 
særlig herskabsstol med familiens våbener bevidnede 
ligeledes hans tilknytning til kirken (s. 1820). På 
samme måde sørgede s torkøbmanden Oluf Bager i 
sine velmagtsdage for sin egen og familiens ihukom-
melse med fo rnemme gravminder (siden overført til 
S .Hans kirke, j f r . s. 1414ff., 1421A, 1451f., 1457). 
Blandt øvrige notabiliteter, der enten valgte kirken 
som begravelsessted eller lod den smykke med in-
ventar, var Fyns første evangeliske superintendent, 
Jørgen Jensen Sadolin (jfr. s. 803) samt adskillige re-
præsentanter for byens rådsaristokrati, borgmestre 
og rådmænd. En række af disse fungerede endvidere 
som kirkeværger på samme måde som guldsmeden 
Gregers Hansen, der i lighed med sin kollega, Hans 
Poulsen Sperling, lod sig begrave i kirken. 

Beslutningen om 1618 at lægge Gråbrødre kirkes 
sogn til den økonomisk betrængte domkirke (jfr. s. 
81f., 701ff.) blev skelsættende for kirkebygningens 
senere skæbne. De faste t iendeindkomster fra Bolbro 
og Hunderup mv. henlagdes nu til S. Knuds kirke, 
bortset fra mindre indtægter, der knyttedes til hospi-
talet og forbeholdtes dækning af klosterkirkens be-
hov. Bygningen karakteriseredes i øvrigt som 'gan-
ske let' at holde ved lige som den fjerde længe i H o -
spitalsgården, eftersom der var 'ingen udbygning el-
ler korskirke (dvs. tværskibe) derhos' .3 8 Man valgte 
dog at se bort fra et oplagt problem, der var aktuelt 
ved begravelser i klosterkirken, nemlig at gravene 
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Fig. 3. Udsigt fra kirkens indre gennem interimsporten i søndre sideskib (s. 1856, note 126) m o d syd - i retning 
m o d domkirken, S. Knuds kirke. Dat. 12. juli 1817. Tegning i NM ved J. Hanck. - View from the interior of the 
church through an interim door towards the south - in the direction of S. Knud's church. 

straks fyldtes med vand, når man gravede 1-1½ alen 
(ca. 63-94 cm) ned i jo rden (s. 703). Hvad angik kir-
kens praktiske funktion, bestemtes den i første række 
til prædikenbrug for hele byen - på samme måde som 
tidligere domkirken - med lejlighedsvise gudstjene-
ster, dog uden altergang.39 Til betjening af kirkegæn-

gerne medvirkede personalet ved de øvrige bykirker. 
Selve koret med de kongelige begravelser anbefaledes 
holdt tillukket, med mindre kongen »icke udj Frem-
tiden ville haffve dennom till nogenstedt transfere-
ret«.40 Kirken - og herunder også koret - var dog 
fortsat åben for begravelser, selvom der nu var langt 
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imellem disse (jfr. s. 1825f.). 1623 registreredes korets 
monumente r og deres indskrifter af præsten ved H o -
spitalskirken, Lorentz Widdow, til oldgranskeren 
Ole Worm (PræsteindbWorm). 

Efter 1618 administreredes Gråbrødre klosterkirke 
af hospitalet, hvilket betød, at den i praksis fortsat 
stod under borgmester og råd som byens ejendom. 
Ugedagsprædikenerne fortsatte til 1739; herefter af-
holdtes alene prædikener i fastedagene.41 Endvidere 
holdtes her også tyske gudstjenester, før S. Hans 
kirke 1707 officielt blev garnisonskirke (s. 1223). Så-
ledes kaldtes hr. Hans Magnussen 1670 ' fo rdum tysk 
præst her' , ligesom kirkegården 1659 benævntes 
»Graabrüderne Kirchhof oder Teutschen Kirchhof.«42 

I 1700'erne og ved starten af 1800'erne fungerede kir-
ken endvidere lejlighedsvis som vikarkirke for byens 
øvrige sogne, når de respektive kirkebygninger var 
under istandsættelse, senest 1801 for Vor Frue kirke. 

I løbet af 16- og 1700'erne var reparationer af byg-
ning og inventar begrænset til det mest nødvendige. 
1635 påbød et kongebrev, at kirkespiret, der 'for kort 
tid siden' var nedtaget på grund af brøstfældighed, 
navnlig mht . blytækningen, skulle genopsættes med 
tilskud på 250 sletdaler fra hospitalet.43 1650-51 gen-
nemførtes en istandsættelse af både mure, hvælv, vin-
duer og tag samt af udvalgte inventargenstande.4 4 To 
synsforretninger, afholdt 1676 og 1681, fastslog yder-
ligere mangler og anbefalede, at disse snarest muligt 
blev afhjulpne, for at 'bekostningen ikke siden skulle 
blive alt for stor ' .4 3 Kort forinden, o. 1678, var et 
hvælv i koret faldet ned og havde forårsaget skader på 
altertavlen (s. 518). I sin embedstid som biskop og 
dermed som leder af hospitalets direktion (1677-1703) 
forsøgte Thomas Kingo aktivt at forbedre forhol-
dene, og han lod bl.a. 1691 tårnuret istandsætte til 
glæde - som han selv f remhævede det - for fatt iglem-
merne, der 'længes i deres ve og vånde at vide ti-
merne om natten' .4 6 I disse år registreredes indskrif-
terne på klosterkirkens inventar og gravminder af 
brødrene Bircherod (Bircherod, Monumenta), lige-
som Peder Hansen Resen foretog tilsvarende opteg-
nelser (Resen, Fyn, j f r . også s. 633, note 4). Repara-
tioner i kirken var fortsat begrænset til det kun 
strengt nødvendige, som det 1719 udtrykkeligt un-
derstregedes af hospitalsdirektionen. Dog valgte man 
dette år at gennemføre en større istandsættelse, bl.a. 
af tårnet og spiret.47 Fornyelse af inventaret hørte der-
imod til undtagelserne. O. 1705 anskaffedes dog nyt 
altersølv, tilvejebragt gennem et lotteri, mens kirken 
fra Hesselagergård 1729 overtog to klokker og et se-
jerværk.4 4 Men manglerne var fremdeles meget iøj-
nefaldende, ikke mindst 1730, da gulvet ved sydsiden 
af alteret omtaltes som 'ganske opbrudt og stenene 
borte, kirken til stor skade for én og anden f remmed, 
som derefter k o m m e r for at se altertavlen'. Vindu-
erne var også i en elendig stand; således manglede 

adskillige ruder, 'så at vinduerne på nordsiden ud 
m o d hospitalets kirkegård var næsten udblæst ' .4 6 For 
at kirken 'årligt kunne vinde en liden revenue' , fore-
slog man 1735 at lade stolestaderne og kirkens gulve 
istandsætte, således at der kunne indtjenes en sum på 
stoleudlejning.48 

Frederik V's besøg i Odense 17.-19. maj 1748, der 
navnlig fik gennemgribende følger for domkirken 
(jfr. s. 312f., 416f., 708f.), satte sig også spor i Grå-
brødre klosterkirke. Efter kongens udtrykkelige øn-
ske indledtes 1749 en hovedistandsættelse af bygnin-
gens ydre, herunder af tag, mure og vinduer. Året 
efter fulgte reparationen af inventaret, deriblandt af 
altertavlen (jfr. s. 519f.). Hertil k o m opsætning af nye 
stole i koret og et pulpitur i kirken.4 9 Udgif terne på i 
alt knap 1600 rdl. afholdtes af hospitalet, der 'Gud ske 
lov er i den stand, at det kan tåle udgiften' .5 0 1751 var 
istandsættelsen afsluttet, og kirken betegnedes nu af 
biskoppen som en af de smukkeste kirker i landet.51 

Kort efter, o. 1760, besøgtes kirken af to antikvarer, 
arkivtegneren Søren Abildgaard (Abildgaard) og den 
odenseanske gransker, Christian Brandt (Brandt), der 
begge efterlod værdifulde tegninger og notater vedr. 
kirkens monumente r og korets indretning (jfr. også 
s. 462). 

Forfaldet tiltog dog støt i det kun sjældent an-
vendte kirkerum. 1791 måtte mureren således afbanke 
mos på vægge og piller, både i kor og skib, samt 
reparere kalkbeklædningen (jfr. også s. 520).52 1796 
meldtes det, at tårnet var revnet, og kirkebygningen 
nu i øvrigt var så forfalden, at den næppe ville kunne 
istandsættes uden store omkostninger.4 8 Et forslag 
1798 fra det filantropiske selskab »til tabte Medbor -
geres Redning« om at anvende bygningen i forbin-
delse med »et proevincial Fengsels Opretning og O r -
ganisering« vandt imidlertid ikke gehør.5 3 

Foråret 1801 var klosterkirken for en kort tid r amme 
om gudstjenester i forbindelse med Vor Frue kirkes 
istandsættelse. Herefter synes man definitivt at have 
opgivet bygningens kirkelige anvendelse. 1802 brug-
tes den til opbevaring af et lager af skarpe patroner,5 4 

og 1804 fastslog kancellipræsident Frederik Juul Kaas, 
at den på grund af forfald næppe burde benyttes til 
gudstjenester. Tilstedeværelsen af de kongelige 
grave, hvilket tidligere havde været fremhævet som 
relevant argument for kirkens bevaring, betragtedes 
ikke længere som et hindrende momen t for en ned-
rivning, hverken for lokaladministrationen eller for 
den centrale styrelse i København, dvs. for hospita-
lets direktion, Stiftsøvrigheden og Danske Kancelli. 
Endnu mindre skønnedes Claus Bergs altertavle at 
kunne motivere vedligeholdelsen af 'et ophævet 
munkeklosters kirke' (jfr. også s. 520). Inden for tids-
rummet december 1804 - februar 1805 blev den første 
hindring ryddet af vejen ved optagningen af de kon-
gelige skeletter og deres overførsel til S. Knud (jfr. s. 



Fig. 4. Kirken set fra sydvest. Dat. 11. maj 1817. - »Dagen efter faldt Taarnet og knuste Hospitalskirken«. 
Tegning i NM ved J. Hanck. - The church seen from the south-west the day before the tower collapsed. 
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520, 720f.). 19. juli 1805 faldt den officielle dom over 
den middelalderlige klosterkirke, der befaledes ned-
lagt og fjernet. Nedbrydningen skulle i henhold til 
Stiftsøvrighedens forslag foregå successivt, idet ma-
terialerne kunne afhændes ved årlige auktioner.55 

Umiddelbar t efter synes man at være skredet til 
handling. Da antikvaren Rasmus N y e r u p august 1805 
besøgte kirken (jfr. ndf.), var man allerede i gang 
med at opbrække gulvet og omstyr te gravmælerne, 
»saa der saae ud som i Jerusalems Forstyrring«.5 6 Fe-
bruar-marts 1806 fastlagde hospitalsdirektionen en 
plan for det videre arbejde, omfat tende en nedbryd-
ning af spir og tømmerværk 'indtil muren på tårnet' , 
en afmonter ing af inventaret og optagning af kirkens 
gravminder samt salg af de nedbrudte materialer ved 
en række offentlige auktioner.48 21. marts 1806 afhæn-
dedes kirkens stole og pulpiturer;57 30. april fulgte 
salget af epitafier, gravsten, altertavle (jfr. s. 520), 
prædikestol og lysekrone m . m . (Auktionsliste),58 og 
18. juni solgtes materialerne fra kirkens spir samt de 
fem klokker.5 9 En samlet redegørelse over inventarets 
og gravmindernes skæbne synes ikke at være ned-
fældet. Så meget desto mere værdifulde er to beret-

ninger, nedskrevet hhv. umiddelbart før og efter 
rummets tømning, dels klokker Mor ten Kisbyes 
(†1799) beskrivelse af kirken (Kisbye), forfattet i hans 
senere år, dels en opremsning af beholdningen, ned-
fældet 9. apr. 1818 bagest i Kirkebogen for S. Hans 
kirke (1757-1814) (Kirkebog).60 

Efter kirkens tømning synes tanken om at genan-
vende bygningen til offentligt brug, f.eks. til tugt-
hus, kornmagasin eller provinsialtøjhus, på ny at 
være nævnt, og st i f tsbygningskonduktør Johan 
Hanck udarbejdede i den forbindelse tre forskellige 
prospekter med tilhørende grundrids (jfr. også s. 
1783f.).61 Planerne skrinlagdes dog atter.62 Da Dan-
mark 1807 trådte ind i krigen m o d England, blev den 
videre nedbrydning for en tid stillet i bero. Dog 
valgte man samme år at f jerne blybeklædningen på 
kirkens 15 piller til brug for fremstilling af skarp am-
munit ion, mens kirken nu fik funkt ion som lazaret, 
eksercérhus og depot for krigsmateriel, både for lan-
dets eget militær og for de f remmede franske og 
spanske tropper,6 3 og der var i kirken ifølge beskri-
velsen 1818 i Kirkebog (jfr. ovf.) en idelig t rommen og 
piben. En øjenvidneskildring fra 1813 ved historike-

1775 
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ren Christian Molbech fastslog den trøstesløse status. 
Udvendig var taget delvist afrevet, tårnspiret ned-
brudt , vinduerne sønderslåede, kirkedørene bor t f jer -
nede, og hælvingerne revnede på grund af nedsivende 
vand. Alt henlå som en stor ruin, som til gengæld for 
hvert år, der gik, vandt i malerisk skønhed med f ro-
dig vækst af træer og buske på de smuldrende mure, 
og - betragtet i et overordnet, æstetisk perspektiv -
som et motiv, der efter beretterens mening fortjente 
at aftegnes. Denne opfordr ing skulle Johan Hanck da 
heller ikke sidde overhørig (jfr. fig. 2 passim). Ind-
vendig var forstyrrelserne endnu mere synlige, og en 
sammenligning med hunnernes og vandalernes f r em-
færd eller med de franske revolutionsfanatikeres ra-
sering af S. Denis ved Paris randt straks Molbech i 
pennen. Selve k i rkerummet brugtes som oplagssted 
for krigsredskaber, mens koret var fyldt med solda-
tersenge.64 

Arbejdet med selve kirkebygningens nedbrydning 
blev først genoptaget efter krigen, antagelig på initia-
tiv af guvernøren, prins Christian Frederik (Christian 
VIII), der marts 1816 havde noteret sig, at der efter 11 
år endnu intet var sket, således at kirken i dens nu-
værende tilstand 'står som en skandale for ef terkom-
merne, ja endog til fare for den, hvis vej falder forbi 
samme' . 6 5 En fast plan for nedbrydningen blev her-
efter lagt, idet man nu anbefalede, at arbejdet gen-
nemførtes på én gang, dog med bevaring af den side 
af kirkens grundmur , der vender mod hospitalet 
(dvs. kirkens nordmur) , som et hegn. Da våbenhuset 
benyttedes til hospitalets brandsprøjte, skulle en 
eventuel køber af materialerne forpligtes til at opføre 
et nyt. Efter kirketomtens rydning foresloges - bl.a. 
til sikkerhed i tilfælde af ildsvåde - to gader anlagt 
hen over grunden hhv. fra hospitalets præstebolig til 
gaden ved degneboligen og fra hospitalets indgang til 
Lille Gråbrødrestræde. Johan Hanck blev pålagt dels 
at opmåle bygningen (jfr. fig. 46) og vurdere o m -
fanget af materialer, idet kirken opdeltes i et antal 
parceller, dels at varetage arbejdets praktiske gen-
nemførelse. En auktion over bygningsmaterialer og 
tømmer afholdtes 28. nov. 1816, men måtte gå om, 
da der savnedes fordelagtige bud, og fristen for ned-
rivningen af »Det af Graabrødre Kirke endnu tilbage-
værende Skrog« forlængedes til november 1818.66 

17. marts 1817 afsluttedes auktionen omsider, og hele 
ruinen erhvervedes af tømrermester og brandinspek-
tør Hans Langhoff.6 7 En forespørgsel til Oldsags-
kommissionen 8. april 1817, om hvorvidt der stadig 
fandtes bevaringsværdige genstande fra kirken, kan 
muligvis have ansporet kommissionen til to dage ef-
ter at udpege adjunkt Anders Faaborg Mülertz, for-
fatter til en udførlig beskrivelse af Claus Bergs alter-
tavle (jfr. s. 463), som den mest 'skikkede og kyndige 
til at have indseende med, hvad mærkværdigt der ved 
nedtagningen måtte fo rekomme og give Commiss io-

nen underretning herom' . 6 8 I særlig grad skulle op-
mærksomheden henledes på hemmelige gange eller 
indemurede ting.69 Allerede 22. april kunne Mülertz 
rapportere tilbage til kommissionens sekretær, Chri -
stian Jürgensen Thomsen, at man foreløbig kun 
havde nedbrudt tagværk og hvælv foruden våben-
huset, hvor en bygningssten (jfr. s. 1802) blev f rem-
draget. Efterretninger om et fund af en indemuret 
pen og noget hensmuldret papir, som omtalt i samti-
dens presse, betegnede han dog kun som fabler.70 En 
samlet redegørelse fra Mülertz ' hånd er forgæves søgt 
i Oldsagskommissionens arkiv.71 Der imod er nedriv-
ningens forskellige faser dokumenteret i et antal pro-
spekter af Johan Hanck (jfr. ovf. og s. 1783).72 Under 
nedbrydningsarbejdet maj 1817 styrtede et parti af 
tårnmuren sammen og anrettede store skader på Syge-
stuekirken (jfr. s. 1562). Det videre arbejde i løbet af 
sommeren 1817 lader sig følge gennem Hancks pro-
spekter. 16. sept. 1817 kunne guvernøren meddele, at 
klosterkirkens nedrivning nu for størstedelen var til-
endebragt, og 1818 var alt nedbrudt .7 3 

Af de store mængder murbrokker og grus brugtes 
en del som opfyldningsmateriale i to damme, J o m -
f rudammen og Kat tedammen på Munke Mølle Ø. 7 4 

Ved afslutningen stod dog som planlagt endnu kir-
kens no rdmur i en højde af seks alen; bevaret var 
endvidere nederste stokværk af tårnet, der tjente som 
sakristi for Sygestuekirken. Af bygningsfragmenter 
havde man udtaget seks kapitæler, som 1833 sendtes 
til Oldsagskommissionen (jfr. s. 1793). Herudover 
omtaltes samme år andet byggemateriale, som lå 
hengemt på et loft.75 Endnu 1851-53 afhændedes di-
verse gamle materialer på auktion, mens biskop En-
gelstoft så sent som 1858 anførte, at enkelte andre 
spredte levninger forevistes hist og her.76 1821 fore-
sloges kirketomten og en del af kirkegården udlagt 
som et offentligt torv og markedsplads, betegnet 
Gråbrødre Torv (senere Gråbrødre Plads), og man 
afsluttede en akkord om istandsættelse af brolægnin-
gen af kirkepladsen mellem de to nye portindkørsler 
til hospitalet.77 

Af nedbrydningsmaterialerne opførte bogtrykker 
Søren Hempel 1824 på pladsen ved sin bolig (Jern-
banegade nr. 1-3) et observationstårn, meget ram-
mende kaldt »Gråbrødrelille«.78 Det var antagelig 
ved denne ejendom, der 1844 overtoges af boghand-
ler, senere kancelliråd Jens Frederik Helm Petersen, at 
arkitekten Vilh. Haugsted 1862 under udgravning af 
kælderen til en planlagt nybygning (Jernbanegade nr. 
3) m o d Gråbrødre Plads fandt levn af ligsten og hvæl-
vingssten, sidstnævnte efter hans mening s tammende 
fra spidsbuede korshvælvinger og alt antagelig hidrø-
rende fra klosterkirken.79 1871-72 opførtes på selve 
kirketomten en ni fag lang bygning i to etager efter 
tegninger af L. A. Winstrup og beregnet som hoved-
bygning for Gråbrødre Kloster. 



Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Dat. 4. maj 1817. Tegning i NM ved J. Hanck. - The church seen from the south-east. 

†GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE 

Som tidligere nævnt (jfr. ovf. og s. 520) gik klo-
sterkirkens tømning, salget af inventar og gravmin-
der samt den senere nedrivning langtfra upåtalt hen i 
offentligheden. Rasmus N y e r u p noterede 1805 som 
anført med vemodighed, hvordan »det var besluttet i 
Gudernes Raad, at Graabrødre-Kirke (...) ikke læn-
gere skulle være til«. Samtidig appellerede han dog 
fortrøstningsfuldt til »den v i rksomme Biskop (Peder) 
Hansens bekjendte oplyste og patriotiske Tænke-
maade«, der nok ville redde udvalgte mindesmærker 
fra undergang, heriblandt gravminderne over Fyns 
første lutherske superintendent, Jørgen Jensen Sado-
lin og klosterkirkens sidste katolske og første evange-
liske præst, Jacob Frost. Bevaringsværdige forekom 
ham desuden epitafiet og gravstenen over Gert Rant-

zau, stenene over Johan Friis' aner (nr. 2, 9), over 
Valdemar Wonsfleth (nr. 1) samt over Søren Let og 
rådmand Jørgen Hansen (nr. (†)2, †26).80 Da disse m o -
numenter et halvt år senere var udbudt til salg, blev 
tre heraf (Sadolin, Frost, Rantzau) som særligt be-
varingsværdige tilbageholdt af hospitalsdirektionen, 
vel netop under indtryk af Nyerups kommentar .8 1 På 
samme måde synes reaktionerne, både fra Nye rup og 
andre, m o d salget af Claus Bergs altertavle i foråret 
1806 at have reddet denne fra ødelæggelse (s. 520). 
Den fynskfødte antikvars bekymring for de odense-
anske monumenters videre skæbne gav i øvrigt næ-
ring til hans visioner om et dansk Nat ionalmuseum, 
beslægtet med det af Alexandre Lenoir grundlagte 
Musée des Monuments Françaises i Paris.82 

Danmarks Kirker, Odense amt 113 
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Fig. 6. Af t ryk af konventsegl, nr. 1, 1300'erne (s. 
1779). Efter Jacob Bircherod. - Impression of the monaste-
ry's seal, 14th century. 

Hovedpar ten af inventaret og beholdningen af 
gravminder fik imidlertid en sørgelig skæbne, som 
flere øjenvidner berettede om. Kirkens stolestader og 
prædikestol genanvendtes til plankeværker og stakit-
ter, mens fo rnemme gamle ligsten blev knust under 
vognhjul , der rullede hen over kirkegården, og o m -
huggedes til bro- og trappesten eller blev benyttet -
hvilket gjaldt stenene på de kongelige grave - til at 
omgærde et møddingsted med.8 3 For den unge 
adjunkt Mülertz var disse ødelæggelser sørgelige vid-
nesbyrd om ånden i en tidsalder, der savnede respekt 
for fortidens storhed og »for en til Guddommens 
Dyrkelse helliget Bygning«.8 4 Og samme toner an-
slog Christian Molbech i sin klage over en vankundig 
samtid, der kastede vrag på de værdifulde historiske 
mindesmærker, mens man forsvarede »mangen et 
M o n u m e n t over en rig Kræmmer eller Høker på As-
sistenskirkegaarden, som dog Ingen vover sig at 
handle således med.« For Molbech kunne klosterkir-
kens og dens historiske minders vanskæbne alene for-
klares ved mangel på patriotisme. Et muligt økono-
misk argument , dvs. den omstændighed, at den for-
faldne kirke havde en kostbar istandsættelse behov, 
afvistes med henvisning til, at den foreløbige ned-
brydning af tårnet allerede havde kostet mindst 500 
rdl., mens bygningen blot med »en ringe Hielp paa 
Taget, endnu kunde have staaet i flere Aarhundre-
der«.85 Forargelsen over kirkens nedrivning løb som 
en rød tråd gennem den lokalhistoriske litteratur in-
den for de næste årtier, omend den i et enkelt indlæg 
fik en hvas, næsten perfid brod, rettet mod biskop 
Peder Hansen, der af historikeren J. P. F. Königsfeldt 
opnåede prædikaterne: »Kirkestormeren« og »Chri-
stian VII.s Pattebroder«.8 6 En mere velafvejet vur-
dering, såvel af biskoppens adfærd som af ansvarsfor-
delingen imellem de lokale og de statslige myndig-
heder, fremlagdes 1858 af biskop Engelstoft .8 7 

†Middelalderlige altre. Oplysninger om klosterkir-
kens altre er få og usikre. En nu tabt alterliste, efter 
sammenhængen at d ø m m e nedfældet efter 1549 og 
overleveret dels i afskrifter fra 1700'ernes første del, 
dels trykt i en reduceret version i Pontoppidans Dan-
ske Atlas,88 opregner i alt fem altre i klosterkirken: 
Helligtrefoldigheds alter, S. Lauridsis alter, S.Jakobs 
alter, Kalente alter og S. Anne alter. Da der imidlertid 
for to af disse (Helligtrefoldigheds alter og S. Anne 
alter) er navnesammenfald og for et enkelts vedkom-
mende (S. Anne alter)89 også brugersammenfald med 
altre, nævnt under S. Albani kirke, kan der enten 
være sket en sammenblanding af klosterkirkens og 
den gamle sognekirkes altergods, der efter 1539 ad-
ministreredes af førstnævnte kirke (jfr. ovf.), eller 
den sekundære navneidentitet mellem de to kirker 
(jfr. s. 1733) kan have medfør t , at samtlige altre, op-
rindelig h jemmehørende i sognekirken, i den senere 
alterliste fejlagtigt er blevet opregnet under Grå-
brødre klosterkirke. I Danmarks Kirkers redaktion er 
alle disse altre anført under †S. Albani kirke (s. 1733). 
Mht . altrene for S.Jakob og S. Laurids (Laurentius) 
er der navnesammenfald og muligvis også identitet 
med altre, i andre kilder nævnt under Vor Frue kirke 
(s. 1016). Endelig er der usikkerhed mht . et alter, til-
hørende skomagerlavet, nævnt 1541 i forbindelse 
med en rente på 5 mk. , udlagt til skolemesteren, men 
uden angivelse af alterets placering. I betragtning af 
skomagerlavets nære ti lknytning til klosterkirken 
som bevidnet 1402 og 1516 kunne dette alter dog have 

Fig. 7. Aft ryk af segl nr. 2 for klosterets gardian, 
1400'erne (s. 1779). Gengivet efter Henry Petersen, 
Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886. - The 
seal of the monastery's prior, 1400s. 
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været placeret her (jfr. s. 1770 og ndf. under Vor Frue 
alter). 

Vor Frue alter (højalteret). Indviet 1279 og atter 1343 
til Vor Frue, med den formentl ig senere tilføjelse »de 
misericordia« (s. 1769). Antagelig har alteret også væ-
ret indviet til S. Catharina, der 1519 anførtes som kir-
kens navnehelgen (s. 1769). Det er muligt, at skoma-
gerlavet, der betegnedes Vor Frues Kompagni og 
som nævnt ovf. havde en nær forbindelse til kloster-
kirken, har haft tilknytning til enten dette eller til et 
andet alter med samme indvielse.90 

Segl. 1) (Fig. 6), 1300'erne. Konventsegl, cirkulært, 
ca. 4 cm i diameter, med omløbende majuskelind-
skrift: »S(igillum) conventvs fr(atru)m minorv(m) 
othonie« (konventsegl for mindrebrødrene i Odense). 
I firpasindramning, flankeret af evangelistsymbo-
lerne, troner den velsignende Kristus over for J o m f r u 
Maria. Kendt fra afskrift af dokument fra 1516 (s. 
1770).21 Seglet skulle - bortset fra størrelsen - svare 
nøje til segl, anvendt 1402 (s. 1770).20 2) (Fig. 7), 
1400'erne. Fra klosterets gardian kendes et spidsovalt 
segl, ca. 4,3x3 cm, med omløbende minuskelind-
skrift: »sigillu(m) ga(r)d(ian)i ottoniensis« (Odense-
gardianens segl). Herpå er en fremstilling af Verdens-
dommeren med Nådens lilje og Straffens sværd ud-
gående fra munden. Ved hans fødder ses en knælende 
figur, tilsyneladende i gejstlig dragt, sandsynligvis 
gardianen; th. er vist et T-kors (Antonius-kors). 
Kendt fra et aftryk fra 1492.91 

På kirkegården blev ved udgravningen 1990 (jfr. 
ndf.) fundet en seglstampe (se s. 1782). 

En arkæologisk undersøgelse i forbindelse med en 
planlagt regulering og partiel beplantning af Grå-
brødre Plads indledtes 1982 med en mindre sonde-
ring, der viste sig at berøre kirkens våbenhus, mens 
den egentlige udgravning gennemførtes 1990.92 

Denne omfattede fortrinsvis det tidligere kirkegårds-
område syd for kirken og viste sig kun i mindre o m -
fang at blotlægge bygningsrester; disse kunne identi-
ficeres som henholdsvis fundamentrester af korets 

sydmur, yderligere dele af våbenhuset samt funda-
menter af et porthus vest for kirken (jfr. ndf.). Der 
afdækkedes desuden en række aktivitetsspor i fo rm af 
affaldsgruber, stolpehuller m . m . ældre end klosteret. 
Af undersøgelsens store fundmateriale kan f remhæ-
ves en række formsten, der vel pr imært hidrører fra 
kirken og for de væsentligstes vedkommende be-
handles i sammenhæng med denne, samt fund fra kir-
kegårdens grave (se ndf.). 

Møntfund. Ved undersøgelserne 1982 og 1990 f rem-
k o m i alt otte mønter, hvoraf hovedparten var mid-
delalderlige.93 

Sagn. Som vistnok tidligst omtalt 1684 hvilede der 
efter traditionen en forbandelse over dem, der ville 
flytte altertavlen. Det samme gjaldt klokken (jfr. s. 
518).94 I lyset af begivenhederne ved altertavlens flyt-
ning 1806 og kirkebygningens nedrivning fik det 
førstnævnte sagn en aktuel tilføjelse. Det hævdedes, 
at tavlen først kunne flyttes, når den (og også kirken) 
var næsten ødelagt, en spådom, der angiveligt gik i 
opfyldelse ved overflytningen 1806. Og selvom alter-
tavlen blev istandsat ved overførslen til S. Knuds 
kirke (1885-86), var den aldrig siden »bleven saa 
smuk, som den før var.«95 Den hovedansvarlige for 
flytningen, 'en meget ond og ugudelig biskop' (dvs. 
Peder Hansen) skulle være tæret hen efter kirkens 
nedbrydning, og man påstod, at han gik igen på kir-
kepladsen.96 Den 'ugudelige bisp' fik også i sin leve-
tid forbandelsen at mærke på anden vis, da han lagde 
en mængde smukt udhugne gravsten i sin hestestald 
nede i grebningen. Hestene fik først ro i stalden, da 
stenene blev bragt tilbage til et andet helligt sted. Fra 
kirken skulle føre en løngang under åen til Nonne-
bakken, en forbudt kommunikat ionsvej mellem grå-
brødremunkene og benediktinernonnerne(!).97 Ifølge 
Vedel Simonsen, Samlinger (1811) skulle to latinskole-
disciple »for mange Aar siden« være gået ned ad en 
vindeltrappe i en af de sydlige piller til venstre for 
korets nedgang, til den underjordiske gang, og aldrig 
være k o m m e t op igen. 

113* 
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Fig. 8. Plan af Gråbrødre kloster 1793 før ombygningen (s. 1560). Ca. 1:1000. Syd er opad. Landsarkivet for Fyn. 
- Plan of Greyfriars monastery 1793 prior to the alteration. 

KIRKENS OMGIVELSER 
NOTER s. 1854 

Klosteret er placeret i den nordl ige udkant af 
Odenses middelalderlige bykerne (jfr. fig. 1 og 
s. 79, fig. 8), hvor det i dag indtager et område, 
omkranse t af Jernbanegade, Slotsgade og Asyl-
gade samt Gråbrødre Plads. I middelalderen af-
grænsedes det m o d nord af Byens Bæk, den se-
nere - nu rørlagte - Rosenbæk; bækken kan i 
dette område have haft flere grene, og endnu 
1767 var en del af arealet mel lem bækken og 
k los terbygningerne optaget af en stor dam. 9 8 

Også øst for klosteret var vådområder , der for 
en dels v e d k o m m e n d e forment l ig først er op -
fyldt efter dets nedlæggelse; mel lem disse og 
klos tergrunden ligger Asylgade, der forment l ig 
er identisk med middelalderens »Gråbrødre 
Stentestræde«. Klosterarealet begrænsedes m o d 
vest af Store Gråbrødres t ræde (»Gråbrødre Age-
stræde«), ad hvilket hovedadgangen til klosteret 

var.99 M o d syd strakte grunden sig til Vester-
gade, dog undtaget to g runde i sydvesthjørnet .1 0 0 

Klosterkomplekset lå omtren t midt på g run -
den og syd og sydvest herfor var kirkegården 
placeret; som sådan t jente også den søndre af de 
to gårde, der omkransedes af klosterfløjene (jfr. 
s. 1565). Arealet øst for østfløjen, senere kaldet 
Lammehaven , fandt sandsynligvis anvendelse 
som abild- og humlehave, mens hovedadgan-
gen til klosteret, som ovenfor nævnt , var fra 
Store Gråbrødres t ræde gennem »Ageporten« i 
vest.101 

Klosterets bygninger. Kirken udg jo rde sydfløjen 
i det omfa t tende anlæg (fig. 8), der i middelal-
derens løb voksede f rem nord for kirken, og i 
sin endelige skikkelse omslut tede to rek tangu-
lære gårde.102 Af klosterfløjene var den østres 
søndre halvdel forment l ig ældst og opfør t i ti-



†GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE 1781 

Fig. 9. Plan af Gråbrødre kloster 1796 efter ombygningen (s. 1561). Ca. 1:1000. Syd er opad. Landsarkivet for 
Fyn. - Plan of Greyfriars monastery 1796 after the alteration. 

den hen mod 1300'ernes midte i tilknytning til 
kirkens kor (s. 1796). Af relativt høj alder var 
også den vestre del af den mellemfløj (fig. 8), 
der adskilte klosterets to gårde.103 O.1400 blev 
den søndre gård lukket ved opførelse af endnu 
en mellemfløj - i forlængelse af ovennævnte fra 
dens østgavl frem til østfløjen - og bundet sam-
men ved korsgange m o d øst, nord og vest (s. 
1797). Den nordre gård omkransedes af tre fløje, 
hvoraf den østre var en - muligvis kun lidt yng-
re - forlængelse mod nord af klosterets østfløj i 
søndre gård. Vestfløjens nordligste del stod op-
rindelig frit og blev først i senmiddelalderen for-
bundet med de øvrige bygninger ved en for-
længelse mod syd og opførelsen af en nordfløj, 
skudt ind mellem den nordre ende af øst- og 
vestfløjen.103 Blandt de sidst t i lkomne dele af det 
egentlige klosteranlæg - fra de første årtier af 
1500'erne - var uden tvivl den søndre kloster-
gang, der på et tidspunkt efter reformationen 
ombyggedes og inddroges i kirken som et nor-

dre sideskib (s. 1800 og 1802). En fløj ved kir-
kens nordvesthjørne var - i hvert fald for den 
østlige dels vedkommende - middelalderlig, 
muligvis endog ældre end den tilstødende del af 
kirken (s. 1796). Den udgjorde forbindelsen 
mellem klosterets vestre korsgang og kirken 
samt indeholdt klosterets hovedport . 

Klosterets kirkegård må formodes at være ta-
get i brug samtidig med dets oprettelse104 og var 
i brug omtrent f rem til kirkens nedlæggelse. 
Dens afgrænsning registreredes ved den arkæo-
logiske undersøgelse 1990 kun vest for kirken, 
hvor nordgrænsen faldt sammen med sydsiden 
af en ca. 2 m bred brolægning langs portfløjens 
sydfacade. Denne brolagte vej eller sti udgjorde 
formentlig ovennævnte hovedadgang fra Store 
Gråbrødrestræde frem til klosteret og dets 
kirke, henholdsvis til porten østligst i portfløjen 
og til kirkens hovedindgang midt i vestgavlen. 

På kirkegårdsområdet syd og vest for kirken 
afdækkedes ved undersøgelsen 1990 i alt 498 
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Fig. 10. De fire korsgangsfløje omkring søndre klo-
stergård (s. 1797, 1800 og 1802). Kirken med søndre 
korsgang opad. Tegning i KglBibl ved Chr. Brandt 
o. 1760. - The four cloisters surrounding the southern 
monastery yard. Drawing c. 1760. 

grave,105 der dateringsmæssigt fordeler sig på 
hele kirkegårdens funkt ionsper iode. Antallet af 
begravelser i trækister er overraskende stort, 
idet der i hen ved halvdelen af gravene konsta-
teredes spor af sådanne. I 2-4 af disse grave regi-
streredes trapezformede kister,106 mens to grave 
indeholdt såkaldte tremmekister.107 I én grav be-
stod 'kisten' blot af et trælåg nedlagt på sten 
langs ligets sider.108 En af gravene indeholdt 
muligvis en Karonsmønt(?), idet en genstand, der 
lå umiddelbar t oven på overkæben af det knuste 

kranium, i udgravningssi tuat ionen bestemtes 
som en mønt . 1 0 9 Fra k i rkegårdsområdet , for -
mentl ig oprindelig nedkastet i en grav, s tammer 
en halveret cirkulær *seglstampe med majuskel-
indskrif ten »* S' CHRISTIA (...) I(?)S'« og et 
skjold, som er tværdelt - eventuelt af vandret 
bjælke.110 Stampen dateres af udgraveren til den 
senere del af 1300'erne. Fra *rosenkranse, nedlagt 
i gravene, s tammer hovedpar ten af i alt 322 per-
ler af glas, agat, rav, ben og flettet bronzetråd 
samt fire helt eller delvist bevarede ravkors.111 

Hegn og indgange. Klos terområdet hegnedes til 
alle sider af mure , der i en vis uds t rækning tillige 
har dannet afgrænsning for kirkegården. På 
Brauns og Hogenbergs kor t over Odense fra 
1593 (fig. 1) ses i alt tre indgange til kloster- og 
ki rkegårdsområdet . Længst m o d vest (jfr. ovf.) 
»Ageporten« og m o d sydøst en mure t port , der 
før te fra den senere Asylgade enten til k i rkegår-
den eller klosterhaven øst for klosteret, L a m m e -
haven. En adgang til kirken og kirkegården ret 
ud for kirkens våbenhus, for enden af Lille Grå-
brødrestræde, anlagdes forment l ig efter at råd-
mand Henneke Schermer 1346 havde tes tamen-
teret en g rund til klosteret syd herfor ' som gen-
nemgang til k i rken ' (jfr. s. 1770). 

Kirkegårdsmuren, som 'en vogn havde påkør t ' , 
repareredes 1629-30 af Niels Jespersen m u r m e -
ster.44 Et plankeværk, der sandsynligvis adskilte 
kirkegården og Lammehaven , opsattes 1698 af 
Niels Hansen Møller fra 'Gråbrødre kirkes 
k lokketårn ' hen 'til den bestående gamle mur ' . 4 4 

En muret kirkegårdsportal, der t jente provsten, 
hr. Anders, som adgang til kirken, repareredes 
1629-30 af Jacob murermes te r i Odense , som 
o m m u r e d e portalens overdel. Heri anbragtes 
den ene af to kirkeriste, der omtales s amme år, da 
blandt andre provsten betaltes for levering af t ræ 
til dens r amme, som udfør tes af Niels Jørgensen 
t ø m m e r m a n d . 4 4 

På kirkegården stod sandsynligvis et benhus, 
idet der 161944 brugtes brædder og søm til af-
dækning af »Beenkiisten«, mens håndværkerne 
1650 murede væggene og 'stenede' fodstykket 
på samme. 4 4 
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Fig. 11. Kirken set fra syd. Dat. 19. april 1817. Tegning i NM ved J. Hanck. - The church seen from the south. 

BYGNING 
NOTER s. 1854 

Indledning. Et alter, indviet 1279 (jfr. ovf.), må have 
stået i en interimskirke, der i 1300'ernes første halvdel 
afløstes af den 1817-18 nedrevne klosterkirke. Denne, 
der bestod af et langhus med polygonal østafslutning 
og et samtidigt sideskib i syd, var formentl ig påbe-
gyndt o. 1300 og blev fuldført hen mod 1300'ernes 
midte, indviet 1343. En til klosteret hørende østfløj 
var sandsynligvis planlagt allerede ved korets opfø-
relse og var formentl ig - for den søndre halvdels ved-
kommende - påbegyndt eller endog fuldført inden 
kirkebyggeriets afslutning. Omt ren t samtidig med 
skibets fuldførelse omkransedes klosterets søndre 
gård af korsgange i øst, nord og vest; de førstnævnte i 
t i lknytning til henholdsvis øst- og tværfløjen, mens 
sidstnævnte var fritliggende og forbandt tværfløjen 
med kirkens nordvesthjørne og en her liggende por t -
fløj, der kan have været ældre end kirkens skib. 

I senmiddelalderen - muligvis 1492 - føjedes et tårn 
til korets nordside i hjørnet m o d klosterets østfløj, og 

skibets nordside dækkedes af en korsgang i to stok-
værk, hvilken senere - sandsynligvis først efter mid-
delalderens slutning - inddroges i kirken som et nor -
dre sideskib. En række ændringer af og tilføjelser til 
kirkebygningen var uden tvivl sket på foranledning 
af dronning Christine (†1521). Et våbenhus på skibets 
sydside, der i den overleverede skikkelse hidrørte fra 
renæssancen, har sandsynligvis i vid udstrækning væ-
ret en ombygning af en senmiddelalderlig forgænger. 

O m e n d der - både før og efter at beslutningen om 
kirkens nedrivning var truffet - kun vistes ringe for-
ståelse for dens antikvariske værdi,112 eksisterer der 
dog et for tiden og efter omstændighederne relativt 
righoldigt tegningsmateriale, der udgør hovedkilden til 
udredningen af klosterkirkens bygningshistorie. Så-
ledes udfør te adjunkt og bygningskonduktør Johan 
Hanck allerede 1806 tre opmålingstegninger, der ef-
terfølgende indsendtes til Danske Kancelli. Af disse 
er bevaret to opstalter af hhv. øst- og vestfacaden,113 
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Fig. 12. Kirken set fra sydvest - spiret er formentl ig rekonstrueret. Tegning i NM ved J. Hanck 1816-17. - The 
church seen from the south-west - the spire is probably reconstructed. 

mens den tilhørende plan tilsyneladende er forsvun-
det.114 

Ifølge beslutning af »Commissionen for Oldsager« 
blev opgaven med at følge kirkens nedrivning 1817 
overdraget adjunkt Mülertz som særlig kunstforstan-
dig;115 en samlet beretning fra hans hånd synes dog 
ikke bevaret (jfr. s. 1776). Umiddelbar t før og sidelø-
bende med selve nedrivningen udfør te Hanck 1816-18 
en række supplerende tegninger i fo rm af prospekter 
visende forskellige stadier af denne.116 Kildeværdien 
af Hancks opmålinger og tegninger er stærkt skif-
tende. Planen og ikke mindst opstalterne synes rela-
tivt nøjagtige, omend behæftet med nogle iøjnefal-
dende unøjagtigheder;117 prospekterne er af mere va-
rierende karakter og udviser til tider adskillige fejl.118 

K i r k e n s k e r n e u d g j o r d e s a f e t t r e f a g l ang t , p o -
l y g o n a l t a f s lu t t e t k o r o g e t seks f a g l a n g t h o v e d -
sk ib m e d e t s a m t i d i g t s idesk ib i syd. 1 1 9 K i r k e n 
va r o p f ø r t i en r æ k k e m e r e eller m i n d r e k l a r t 
udsk i l l e l ige e t ape r - u d e n tv iv l f r a øs t m o d 
vest , 1 2 0 m e n de r k a n n æ p p e h e r s k e tv iv l o m , a t 
de t ske te e f t e r e n s a m l e t p lan , o m e n d m e d a d -
ski l l ige j u s t e r i n g e r - og f o r m e n t l i g t i l l ige h å n d -
v æ r k e r s k i f t - u n d e r v e j s . T y d e l i g s t v a r e t skel 
m e l l e m k o r og sk ib , der f o r t r i n s v i s g a v sig til 
k e n d e v e d e n r æ k k e a r k i t e k t o n i s k e fo r ske l l e . 
M e n o g s å i n d e n f o r sk ibe t s r a m m e r sås a n t y d -
n i n g a f f le re e taper ; således synes d e n ø v r e del a f 
h ø j k i r k e n s m u r e o g d e t i l h ø r e n d e h v æ l v i sk ibe t 
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Fig. 13. Kirken set fra sydvest, sml. skitsen fig. 12. Tegning i NM ved J. Hanck 1816-17. - The church seen from the 
south-west, cf. the sketch fig. 12. 

først opfør t efter en kor t pause (sml. s. 1796); på 
højkirkens sydside sås endvidere en tydelig lod-
fuge omt ren t ved murens midte (fig. 11). 

Kirkens plan, med det udelte langhus og ikke 
minds t det asymmetr iske skib med sideskib på 
den 'frie ' langside, dvs. den side der vendte bor t 
fra klosteranlægget, er på adskillige punkter ty -
pisk for tidens to t iggermunkeordener , francis-
kanerne og dominikanerne (sml. s. 1796). 

Materialer og teknik. Byggematerialet var, i 
den uds t rækning det kendes, munkes ten , dog 
var enkelte detaljer af kridtsten; dette vides med 
sikkerhed om hvælvsystemets kapitæler, men 
kan også have været gældende for andre b y g -

ningselementer (jfr. korets vinduer). Kirkens 
fundamenter , der kun i begrænset omfang er på-
vist arkæologisk, var uden tvivl på vanlig vis 
opbygge t af rå kamp.1 2 1 

Koret afsluttedes, som nævnt , i øst med en 
polygon, der må betegnes som fem sider af en 
ok togon , idet langsidernes kor te østfag skal op -
fattes som en del af polygonen; dette f remgår 
tillige af korets overhvælvning (jfr. s. 1792), 
hvor det seksdelte østhvælv medtager det 
nævnte kor te østfag af langsiderne. Det høj t re j -
ste sadeltag var afvalmet over polygonen. M u -
rene havde tilsyneladende ingen sokkel og af-
sluttedes foroven af en falsgesims over en frise af 
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små rektangelblændinger.1 2 2 Frisen var næppe 
oprindelig, snarere senmiddelalderlig, og såvel 
denne som gesimsen hidrør te derfor sandsynlig-
vis fra en o m b y g n i n g (jfr. ndf.) . Fagdelingen 
markeredes i det ydre af stræbepiller, der brød 
ovennævnte frise, men ikke gesimsen, og som 
lidt over vinduernes så lbænkhøjde havde en ind-
kragning m o d de tre frie sider (jfr. fig. 16 og 
26).123 Sydsidens vestligste stræbepille - på 
overgangen til skibet - indeholdt sandsynligvis 
fra opførelsen en vindeltrappe (jfr. s. 1789). 

Kirkens skib var seks fag langt og fra opførel -
sen udstyret med et sideskib af tilsvarende 
længde i syd, mens nordsiden var anlagt i f lugt 
m e d korets nordside. Sideskibet havde på ned-
r ivningst idspunktet selvstændigt tag, der m ø d t e 
søndre hø jk i rkemur umiddelbar t under dennes 
gesims (fig. 13), hvilket, s ammenhold t med en 
række bjælkehuller nær ges imsunderkanten (fig. 
11), uden tvivl svarede til det oprindelige for -
hold. Murene rejste sig uden synlig sokkel, men 
muligvis med nogen rå k a m p i m u r f o d e n (fig. 
15-16),124 og afsluttedes foroven af en falsge-
sims. Sideskibets s y d m u r og vestgavlen fagdel-
tes af en række stræbepiller. De søndre, der rejste 
sig uden afsæt, sluttede sig foroven til gesimsens 
underkant . M e d hensyn til den østre pille, ved 
sydøsthjørnet , er der en divergens mellem pla-
ceringen på Hancks plan125 og på hans prospek-
ter. På førs tnævnte angives pillen placeret vin-
kelret på sydmuren i en afstand af ca. 2 m fra 
hjørnet , mens den på sidstnævnte flugter med 
østgavlen. Førstnævnte placering — der umiddel -
bart f o r e k o m m e r besynderl ig - var sandsynlig-
vis den korrekte (sml. t rappeanlægget, s. 1789). 
Vestgavlen havde tre piller, to i forlængelse af 
midtskibets m u r e og en ved sideskibets sydvest-
hjørne . Førs tnævnte havde hver et afsæt lidt 
over mid ten - omt ren t i højde med sideskibets 
gesimsniveau - s idstnævnte nær toppen (fig. 
15). Midtskibets vestre gavltrekant skyldtes 
uden tvivl en senere ombygn ing , og dette gjaldt 
også de kamtakkede gavlkonturer og - i en vis 
uds t rækning - sideskibets vestgavl (s. 1800). 

Døre og vinduer. I korets n o r d m u r fandtes to 
døre, der begge kan have været oprindelige. Den 
østre f remtråd te indadtil som en dobbeltfalset, 

spidsbuet åbning. Formen tyder på, at åbningen 
var samtidig med koret; i så fald gav den op-
rindelig adgang fra område t øst for klosterets 
østfløj til koret . Døren t jente senere som adgang 
til det i senmiddelalderen opfør te tårn (sml. s. 
1798). Den vestlige døråbning, hvis detaljefor-
mer ikke kendes, var s ammenhørende med øst-
fløjen og omtales i s ammenhæng med denne (s. 
1789). 

Skibet havde to oprindelige døre. Den ene, i 
sideskibets 5. fag (fig. 11, 73), var spidsbuet og 
havde dobbeltfals udadtil , enkeltfals indadtil.126 

Den anden, der var anbragt midt i hovedskibets 
vestgavl (fig. 15), var spidsbuet med tredobbelt 
fals udadtil . Den sad i et mur f remspr ing , der 
tillige omfa t tede det ovenover siddende, ligele-
des spidsbuede og mangefalsede gavlvindue (jfr. 
ndf.) . Fremspringet , der forneden var på ca. 1 
m, havde et mindre , vandret afsæt umiddelbar t 
over døråbningens top. 

Korets vinduer var høje, spidsbuede åbninger, 
der udadtil var falsede, indadtil smigede. De var 
regelmæssigt anbragt midt i hvert fag, to i syd-
siden og fem i polygonen. Nords idens to fag, 
hvis ydre senere dækkedes af klosterets øst-
fløj,127 havde m o d det indre hver en vindues-
lignende blænding. Det kan ikke med fuld sik-
kerhed afgøres, hvorvidt disse var egentlige, se-
nere t i lmurede vinduer, eller prydblændinger, an-
bragt som pendanter til sydsidens vinduer af 
hensyn til r u m m e t s symmetr i ; sandsynligheden 
taler dog for det sidste (sml. s. 1789).128 Ved kir-
kens nedrivning havde alle v induerne to murede 
lodposte, der for løb lodret op m o d lysningens 
spidsbuestik.129 Nords idens to blændinger havde 
endnu o. 1760 - og forment l ig helt f r em til ned-
rivningen - bevaret en inddeling med stavværk, 
der må opfattes som en nøjagt ig gengivelse af 
korvinduernes oprindelige stavværk.1 3 0 Trods 
skitsepræget i den bevarede gengivelse (fig. 36) 
hersker der ingen tvivl om hovedtrækkene. 
Blændingerne havde hver to lodposte, der fo r -
oven bar tre jævnhø je spidsbuestik. I den vestre 
blænding var i disse indskrevet trekløverbuer, 
der næppe heller har manglet i østblændingen 
eller i vinduerne. Herover var anbragt tre cir-
kelslag - to forneden og ét foroven - der hver 
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Fig. 14. Plan. 1:300. Rekonstrueret og tegnet af Mogens Vedsø 2001 på grundlag a f j . Hancks tegninger, sml. fig. 15, 16 og 46. - Reconstructed pla 

1787 



1788 ODENSE • †MIDDELALDERKIRKER 

Fig. 15. Opstalt af kirkens vestfacade. Tegning i Kunstakademiets Bibliotek ved J. Hanck 1806. - Western facade of 
the church. 

omsluttede en trekløverformet åbning. Lodpo-
stene har sandsynligvis været af tegl, mens de 
øvre, mere komplekse former både kan tænkes 
udført i tegl131 og i andet materiale, f.eks. kridt-
sten.132 

Sideskibets sydside havde i hvert fag, und-
tagen dørfaget, et spidsbuet vindue, der udadtil 
var dobbeltfalset, indadtil smiget. Et vindue i 
sideskibets vestgavl havde uden tvivl oprindelig 
haft en tilsvarende udformning, men var i den 
overleverede form præget af senere ændringer 
med overdækning af et højtrejst fladbuestik. 

Et vindue i midtskibets vestgavl var, som 
ovenfor nævnt, anbragt i et muret , ca. 4,75 m 
bredt fremspring midt på gavlen. Den store, 
spidsbuede vinduesåbning havde udadtil tre-
dobbelt fals og tre murede lodposte, der - som 
ved korets vinduer - forløb lodret op mod 

spidsbuestikkets underside. Postene, der forne-
den var indesluttet i en partiel t i lmuring af vin-
duet, var næppe oprindelige, men kan, som det 
formentlig også var tilfældet i koret, afspejle en 
oprindelig stavværksinddeling af lysningen. 
Fremspringet, der ved nedrivningen fremtrådte 
med vandret overkant umiddelbart over vindu-
ets top, havde mistet sin oprindelige afslutning 
ved en senmiddelalderlig ommur ing af gavltre-
kanten (jfr. s. 1800).133 Også skibets nordside 
var formentlig fra opførelsen udstyret med vin-
duer;134 disse kunne - under hensyntagen til ta-
get over en planlagt korsgang i ét stokværk -
tænkes at have været højt placeret og udformet 
som pendanter til sydsidens nedenfor omtalte 
'triforier'.135 Eventuelle vinduer må da være luk-
ket senest ved opførelsen af det øvre stokværk af 
klosterets søndre korsgang (s. 1800).136 
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Fig. 16. Opstalt af kirkens østfacade. Tegning i Kunstakademiets Bibliotek ved J. Hanck 1806. - Eastern facade of 
the church. 

Det kan ikke afgøres med fuld sikkerhed, 
hvorvid t tilføjelsen af klosterets østfløj var forbe-
redt ved korets opførelse. D o g antyder det se-
nere ti lføjede tårns placering, at der ikke da 
fandtes nogen stræbepille mel lem polygonfaget 
og 2. korfag, hvilket kan skyldes, at korets 
nordside helt manglede piller og derved var dis-
poneret for opførelsen af en klosterfløj. I givet 
fald må de ovennævnte blændinger i korets 
no rdvæg (sml. s. 1786) også af denne g rund be-
s temmes som egentlige blændinger og ikke som 
oprindelige, senere t i lmurede vinduer. Fra koret 
før te ti lsyneladende en dør, der må lokaliseres til 
vestligt i 2. fag, m o d nord til østfløjens sydligste 

137 

rum. 
Trappeanlæg. En trappe i søndre sideskibs øst-

gavl, den eneste kendte oprindelige adgang til 
kirkens lofter, var af usædvanlig opbygning . Fra 

opmål ingen af kirkens plan (fig. 46) kendes 
trappens nedre del, der her var ud fo rme t som en 
l igeløbstrappe med stigning fra syd m o d nord 
og havde adgang fra sideskibets indre ad en dør i 
øs tvæggen helt m o d syd. Trappeløbet oplystes 
af to enkeltsmigede, rundbuede lyssprækker i si-
deskibets østgavl (fig. 2 og 16). Ligeløbstrappen 
har haft udgang til sideskibets lo f t s rum i det 
østre hvælvs nordøs t re svikkel ad en rundbuet , 
slank døråbning (fig. 18). Trappens videre for -
løb er ikke registreret i detaljer, men af flere af 
Hancks prospekter f remgår , at den har været be-
l iggende i et støttepillelignende mur f r emspr ing 
på kirkens sydside på overgangen mel lem kor 
og skib over sideskibets gav lmur (jfr. f.eks. fig. 
11); herfra var adgang til højkirkens loft ad en 
rundbuet dør, der u d m u n d e d e i sviklen mellem 
korets vestre og skibets østre hvælv (fig. 30). 
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Fig. 18. Kirkens indre set mod øst. Dat. 16. aug. 1817. Tegning i NM ved J. Hanck. - The interior seen towards the 
east. 

Trappens øvre del kan kun have været ud fo rme t 
som et spindeltrappeløb. Ligheden i u d f o r m n i n -
gen - en kombina t ion af spindel- og ligeløbs-
trappe - mellem dette anlæg og t rapperne i 
S. Knuds kirkes vestgavl (s. 197) er betegnende. 
Flere træk ved anlægget i den fo rm, hvori det 
var bevaret f r em til nedrivningen, kunne an-
tyde, at t rappen var resultat af en o m b y g n i n g af 
et ældre anlæg opfør t samtidig med koret (sml. 
s. 1786). Dette, der forment l ig en kor t tid har 
stået alene, har næppe manglet en samtidig 
loftstrappe, der bedst tænkes udfør t som en 
spindeltrappe i et støttepillelignende m u r f r e m -
spring på overgangen mel lem korets 3. fag og 
den planlagte videreførelse vestover.138 Den 
usædvanlige placering af den østligste støttepille 
på søndre sideskibs l angmur kan skyldes, at li-

Fig. 17. Kirkens indre set mod øst. Dat. 12. juli 1817. 
Tegning i NM ved J. Hanck. - The interior seen towards 
the east. 

geløbstrappen var sekundært indføjet i bygge-
p r o g r a m m e t og havde medfør t en øgning m o d 
øst af gavlens murtykkelse.1 3 9 En sådan ændring 
må sandsynligvis have fundet sted senest samti-
dig med højkirkens fuldførelse, idet ne top 
denne, l igesom trappen, indeholder flere karak-
teristiske, fra S. Knuds kirke kendte arki tektur-
træk.140 Ef ter ombygn ingen gav ligeløbstrappen 
adgang til et punkt omt ren t midt på spindeltrap-
pen, hvis nedre del da ikke længere t jente noget 
formål.141 Om årsagerne til en forandr ing af 
t rappeanlægget kan kun gisnes; medvi rkende 
hertil kan have været et ønske om flytning af 
t rappeadgangen fra koret til sideskibet.142 

Indre. Korets indre var et højt , lyst, overhvæl-
vet rum. En 'korbue', der adskilte bygningsdelen 
fra det øvrige langhus, var forment l ig sekun-
dært opmure t under g jordbuen mel lem korets 
3. fag og skibets 1. fag (jfr. ndf. og s. 1798). 
Skibets indre var præget af den asymmetr iske 
opbygn ing med sideskib i syd samt den store 
kontrast mel lem det velbelyste kor og sideskib i 
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Fig. 19. Kapitæl fra kirkens kor (s. 1794). Tegning i 
KglBibl ved G. Burman Becker efter forsvundet ori-
ginal ved J. Hanck 1816-17. - Capital from the choir of 
the church. 

modsætn ing til det m ø r k e midtskib, der mul ig-
vis kun havde det ene - ganske vist store - v in-
due i vestgavlen.1 4 3 En niche var anbragt i skibets 
gavlvæg syd for vestdøren (eller vinduet , j f r . 
fig. 46), mens alle oplysninger om anvendelse, 
overdækning og placering i forhold til gulvet 
mangler . 

Forbindelsen mel lem hoved- og sideskib for -
midledes af seks profilerede, spidsbuede arkade-
åbninger, der blev båret af en række ot tekantede 
piller - fem fri tstående og en halvpille i øst. Det 
er uklart , hvorvid t pillerne havde sokkel,144 men 
de afsluttedes foroven af to omløbende , prof i -
lerede kragbånd m e d mel lemfaldende glat skifte 
og prydedes af t rekvar t rundstave på h jø r -
nerne.1 4 5 Sydvæggen over arkadeåbningerne var 
oprindelig brud t af en række 'triforier' af s amme 
art, som kendes fra S. Knud.1 4 0 De spidsbuede, 
profi lerede åbninger, der manglede lodrette 
vanger, f remtråd te ved kirkens nedr ivning til-
murede m o d kirkens indre, bindige med væg-

gen, men stod synlige som blændinger m o d si-
deskibets lo f t s rum (sml. fig. 20 og 11).146 

Hvælv. Koret havde rektangulære kryds-
hvælv, over polygonen dog et seksdelt,147 alle 
opfør t på murede forlæg i væggene. Ribberne 
var profilerede, l igesom g jordbuerne sandsyn-
ligvis har været halvstensbrede og opmure t af 
s a m m e profilr ibbesten. Hvælvveder lagene mar -
keredes af en spinkel rundstav. I polygonfaget 
blev ribber og g jordbue båret af spinkle hvælv-
piller, der rejste sig fra gulvniveau, mens g jo rd-
buen mel lem 2. og 3. fag m e d de t i lhørende r ib-
ber blev båret af konsoller m e d lange nedhæn-
gende stave af halv- eller t rekvartcirkulært tvær-
snit. Fordelingen med hvælvpiller i øst og "kon-
soller i vest var forment l ig betinget af hensynet 
til en planlagt opstilling af korstole (sml. fig. 
36).148 Vederlagsniveauet i både hvælvpil lerne 
og -konsol lerne var markeret af et kapitæl (jfr. 
ndf.) . 

U d f o r m n i n g e n af g jo rdbuen mel lem korets 
hvælv og hvælvene i den resterende del af lang-
huset f r emgår ikke klart af det overleverede teg-
ningsmateriale.1 4 9 På det givne grundlag er den 
sandsynligste tolkning, at buen var u d f o r m e t 
som to relativt tæt sammensti l lede gjordbuer , 
hvis me l l emrum udfyldtes af ét meget smalt 
hvælvfag.1 5 0 

Sideskibshvælvene var kvadrat iske eller let 
rektangulære krydshvælv, der uden tvivl havde 
profilribber, adskilt af gjordbuer , som f o r m e n t -
lig havde ribbeprofil og -bredde.1 5 1 Hvælvene 
blev båret af murede forlæg i såvel yde rmuren 
som højk i rkemuren . M o d sidstnævnte har 
g jordbuer og ribber uden tvivl været båret af 
konsoller, mens dette er mere usikkert vedrø-
rende sydmuren . Planen (fig. 46) viser ingen 
hvælvpiller, mens flere af Hancks prospekter an-
tyder spinkle vægpiller (fig. 17-18).152 

Midtskibshvælvene var relativt korte, rektan-
gulære hvælv, hvis profilerede ribbenet dannede 
en 'halv stjerne' , idet no rd - og sydkapperne var 
udstyret med biribber, mens sådanne manglede i 
øst og vest. Hvælvene var en næsten tro gen-
givelse af de fra S. K n u d kendte høj kirke-
hvælv.140 Ligesom i sideskibet havde g jo rdbu-
erne sandsynligvis s a m m e bredde og profil som 
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Fig. 20. Kirkens indre set m o d øst før nedrivningens påbegyndelse; forarbejde til fig. 31. Tegning i NM ved 
J. Hanck 1816-17. - The interior seen towards the east before the beginning of the demolition; sketch to fig. 31. 

ribberne. I langvægge og vestgavl blev hvæl-
vene båret af murede forlæg, der tilsyneladende 
ledsagedes af en spinkel rundstav (fig. 20 og 31). 
Ribber og gjordbuer blev båret af hvælvkonsol-
ler, der hver udgjordes af et kapitæl (jfr. ndf.) 
med en relativt lang, halvcirkulær hængestav, 
forneden afsluttet med en lille konsol. Det vol-
der nogen vanskelighed at klarlægge hvælvkon-
sollernes højdeforhold, idet der her hersker 
store forskelle mellem Hancks tegninger (sml. 
fig. 17, 20 og 31), men sandsynligvis har hæn-
gestavenes nedre afslutning ligget i niveau med 
arkadebuernes top; dette muliggjorde tillige, at 
hvælvene i kor og midtskib var jævnhøje.1 5 3 

Kapitæler (fig. 21-25). I forbindelse med kir-
kens nedrivning blev der fra hvælvpiller og 
-konsoller i kor og skib taget vare på i alt fem 
kapitæler, der efterfølgende indgik i det davæ-
rende Oldnordisk Museums samlinger, nu Na-
tionalmuseet.154 Kapitælernes proveniens angi-
ves i museets protokol som »den nedbrudte 
Graabrødre Kirke i Odense«, men der gives in-
gen oplysninger om, hvor i kirken de havde haft 
deres plads. De er alle udhugget eller -skåret i 
kridt155 og har samme grundform, idet de for-
neden er afpasset efter en halv- eller trekvart-
cirkulær pille eller stav, mens de foroven lige-
ledes er halvcirkulære, men her suppleret med 

Danmarks Kirker, Odense amt 114 
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to fremspring i vægplanet til bæring af hvælv-
ribberne. De fem kapitæler kan fordeles på tre 
typer, hvoraf de to først beskrevne - med i alt 
fire stykker - med en vis sandsynlighed kan 
henføres til koret. Kapitælernes bagside, der må 
formodes at danne en 'nakke' til indmuring,156 

føjer sig efter kun ét vægplan, hvorfor ingen af 
de bevarede kan have været knyttet til korpoly-
gonens fire hjørnepiller. 

To kapitæler (nr. 1-2, fig. 21-22) har foroven 
en fremspringende, let kantet stav over en kel, 
forneden en dobbelt rundstav - den øvre lidt 
spinklere end den nedre - adskilt af en rille. Det 
ene kapitæl157 prydes midtpå af et våbenskjold 
med udadhvælvede sider og vandret overkant. 
Våbenmærket er tre heraldisk højrevendte leo-
parder - den danske konges våben. Til hver side 
for skjoldet ses en tøndehjelm med vesselhorn, 
udstyret med fjerduske.158 Mål: 33x41 cm. Dette 
kapitæl ses af en tegning ved Burman Becker 
(fig. 19) at have tilhørt en hvælvkonsol med 
hængestav.159 Det andet kapitæl prydes på mid-
ten af et kronet mandshoved flankeret af to 
bladduske.160 Længst til højre ses et basilisklig-
nende dyr, der bider sig selv i halen; til venstre 
en hånd, der fra oven griber omkring et firbenet 
dyr med menneskehoved.161 Mål: 30,5x40 cm. 
Kapitælernes underside har en bredde på ca. 33 
cm og et fremspring i forhold til vægplanet på 
ca. 24 cm; disse mål afspejler ikke nødvendigvis 

søjlens mål, men angiver dens maksimale di-
mensioner og viser, at den har haft form som en 
trekvartsøjle. Det er rimeligt at se både det kon-
gelige våben og 'kongeportrættet ' som en mar-
kering af den kongelige stiftelse af klosteret, til 
hvis ældste bygningsdele koret må høre - om-
end det formentlig først er påbegyndt en del år 
efter grundlæggelsen (jfr. ndf.). 

En anden type kapitæler (nr. 3-4, fig. 23-24) 
udgøres af to ens stykker, der udelukkende pry-
des af profiler.162 Øverst en stor hulkel, nederst 
en mindre skråkant og herimellem to halvrund-
stave med hulkelet mellemrum. Mål: 31x51 cm. 
En stedfæstelse til koret af disse to er behæftet 
med nogen usikkerhed, men ikke mindst med 
hensyn til undersidens samspil med en hvælv-
pille eller -konsols hængestav er ligheden med 
ovennævnte to dekorerede kapitæler størst (sml. 
med nr. 5 ndf.)163. Kapitælernes underside måler 
37 cm i bredden og har et fremspring på 26 cm, 
hvilket tillader en trekvartsøjle af samme di-
mensioner som ved nr. 1-2. 

En sidste type udgøres af ét enkelt kapitæl (nr. 
5, fig. 25).164 Grundformen er den samme som 
de tidligere beskrevne, dog væsentligt lavere.165 

Foroven afsluttes kapitælet af et fremspringende 
profilled med en kel i underkanten, forneden af 
en let affladet staf med en spinkel platte. Her-
imellem er udfyldt med præcist udført egeløv-
værk og agern, flankeret af to hoveder tilhø-

Fig. 21a-b. Kapitæl nr. 1 (s. 1794). a. En face. b. Højre side. Henrik Wichmann fot. 1998. - Capital no. 1. a. Front. 
b. Right side. 
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rende en kvinde (tv.) og en mand, der muligvis 
kan opfattes som stifterfigurer. Kvinden bærer 
en karakteristisk frisure med 'pibede' krøller og 
diadem, mens manden har kor t pandehår, langt 
hår til siderne med en bukkel under ørerne. Mål: 
26x49 cm. Unders iden er tilpasset en halvsøjle 
med en maksimal bredde på 30 cm og et f r e m -
spring på 21 cm, dvs. lidt større end den halve 
diameter. 

Supplerende småfragmenter af kirkens kr idt-
s tensudsmykning f r e m k o m 1990 ved den ar-
kæologiske undersøgelse af område t umidde l -
bart syd for koret . Et s tykke synes at være del af 
en skaftr ing fra hvælvsystemets halvsøjler eller 
hængestave, mens et andet udgør profildelen af 
en hvælvribbe (fig. 74).166 

Ved den nævnte undersøgelse blev også f u n -
det en række formsten af tegl, der - fundstedet 
taget i betragtning - for hovedpar tens v e d k o m -
mende må have tilhørt kirken. En ribbesten (fig. 
74), der har kraft igt , tilspidset midtled og rela-
tivt spinkle vulster f lankerende nakken, er o m -
trent identisk med sten fra overhvælvningen af 
S. Knuds kirkes midtskib (sml. s. 223 og s. 361 
fig. 273u); den må henføres til et af den opr inde-
lige kirkes hvælv, muligvis i skibet. Yderligere 
sten i f o r m af ribbesten, tungesten, t rekvar t -
rundstave og vinduesstavværk kan ikke stedfæ-
stes nøjere (fig. 74). 

Datering og arkitektoniske forudsætninger. Kirkens kor 
kan tænkes at have været påbegyndt allerede i for-
bindelse med klosterets grundlæggelse 1279, men 
byggeriet har sandsynligvis først taget fart hen mod 
århundredets slutning. Den kirkeindvielse, der fandt 
sted kort efter klostergrundlæggelsen (jfr. s. 1769), 
må derfor uden tvivl gælde en interimskirke; til gen-
gæld kan indvielsen 1343 markere fuldførelsen af kir-
kebygningen i dens oprindelige skikkelse med kor, 
midtskib og søndre sideskib. Den valgte planform er 
karakteristisk for tidens to tiggerordener - grå- og 
sortebrødrene, der yndede langhuskirker uden arki-
tektonisk adskillelse mellem skibet og det jævnbrede 
og -høje kor. De ældste af disse kirker er - uanset om 
de er nyopførte eller et resultat af tilføjelser til eller 
ombygning af en ældre kirkebygning - afsluttet mod 
øst med en lige gavl,167 men fra slutningen af 
1200'erne vinder tillige den polygonale østafslutning 
indpas.168 

114* 

Fig. 22a-c. Kapitæl nr. 2 (s. 1794). a. En face. b. Højre 
side. c. Venstre side. Henrik Wichmann fot. 1998. -
Capital no. 2. a. Front, b. Right side. c. Left side. 
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Fig. 23. Kapitæl nr. 3 (s. 1794). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Capital no. 3. 

Også skibets planløsning er karakteristisk for orde-
nerne - et asymmetrisk langhus med sideskib på den 
'frie' langside, dvs. den side der vendte bort fra klo-
steranlægget. Sidstnævnte planløsning er oftest op-
nået ved senere tilføjelse af et sideskib eller en kapel-
række,169 men forekommer dog ikke sjældent som en 
oprindelig planløsning. Denne synes introduceret i 
Skandinavien med opførelsen af Riddarholmskyrkan 
i Stockholm, mens Gråbrødre klosterkirke i Odense 
formentlig er Danmarks ældste eksempel på planty-
pen, der fa år senere tillige fandt anvendelse i Svend-
borg. Fælles for sidstnævnte to kirker er også en de-
koration med trekvartrundstave på hjørnerne af side-
skibenes ottesidede arkadepiller.170 

Kirkens mest karakteristiske arkitekturdetalje er de 
mange kridtstenskapitæler, der indgik i korets og ski-
bets overhvælvning. Paralleller til disse findes i det 
nuværende Danmark i S. Knuds kirke (s. 220-223) 
samt klosterkirkerne i Svendborg (nu nedrevet) og 
Horsens.154 Kapitælerne i S. Knud lader sig med no-
gen usikkerhed datere til slutningen af 1300'ernes før-
ste halvdel (s. 228). I Svendborg indviedes kirken 
1361,171 mens korombygningen (med kapitæler) i 
Horsens dateres til tiden o. 1400.172 Kapitælerne i 
Gråbrødre klosterkirke udviser størst lighed med 
førstnævnte. Dette harmonerer fint med andre arki-
tektoniske detaljer - her tænkes specielt på triforie-
motivet, de 'halve' stjernehvælv og kombinationen af 
spindel- og ligeløbstrappe - der alle genfindes i S. 
Knud. Lighederne er så udtalte, at der næppe kan 
herske tvivl om, at de samme håndværkere må have 
været virksomme både ved afslutningen af Gisico-
afsnittet af S. Knuds kirke og fuldførelsen af midtski-
bet i Gråbrødre klosterkirke. 

Hovedparten af de fremførte arkitekturmotiver er 
alment kendte i området ved den sydlige del af Øster-
søen (sml. s. 228-31). 

Fig.24. Kapitæl nr. 4 (s. 1794). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Capital no. 4. 

Middelalderlige tilføjelser og ændringer. R æ k k e f ø l -
gen a f disse lader sig k u n ang ive m e d n o g e n 
vanske l ighed . Æ l d s t va r u d e n tv iv l k los te re t s 
østfløj, der s o m o v e n f o r n æ v n t f o r m e n t l i g var 
f o r u d s e t o g f o r b e r e d t s amt id ig m e d k o r e t s o p -
føre lse (sml. s . 1789). D e n e n d n u b e v a r e d e f lø j , 
der s t række r sig i en l æ n g d e af ca. 50 ,5 m m o d 
n o r d og d a n n e r den øst l ige a f g r æ n s n i n g a f såvel 
s ø n d r e s o m n o r d r e k los te rgå rd , 1 7 3 lader sig i sin 
n u v æ r e n d e , s tærk t o m b y g g e d e skikkelse k u n 
vanske l ig t datere , m e n må h e n f ø r e s til 1300 'er -
nes fø r s t e halvdel . 1 7 4 F lø jen har u d e n tv iv l f ra 
o p f ø r e l s e n i n d e h o l d t k i rkens sakristi, der må s ø -
ges i den sydl igs te , n æ r m e s t k i r k e n l i ggende del. 
På de t te s ted o m t a l e r E n g e l s t o f t e t m ø r k t r u m 
b e l i g g e n d e m e l l e m kore t , t å rne t , n o r d r e s ide-
skibs øs tgav l og 'Syges tuek i rken ' . 1 7 5 Sakrist iet 
må have være t be lys t af et v i n d u e i ø s t m u r e n -
senere d æ k k e t a f tå rne t , og den enes te o p r i n d e -
l ige a d g a n g var f o r m e n t l i g den o v e n f o r o m t a l t e 
d ø r f ra kore t ; r u m m e t har sandsyn l igv i s være t 
hvælve t , r imel igv i s m e d t o k r y d s h v æ l v . 

Klos te re t s portfløj, der h a v d e s a m m e o r i en t e -
r ing s o m k i rken , va r o p f ø r t i é t s t o k v æ r k og var 
s a m m e n f ø j e t a f to dele, a f hv i lke den ves t l ige 
var en s m u l e b r e d e r e end den øst l ige (fig. 8). 
B y g n i n g e n var fø je t til skibets n o r d v e s t h j ø r n e , 
således at n o r d r e ha lvdel af dens øs tgav l lå f r i t , 
m e n s den s ø n d r e var s a m m e n b y g g e t m e d ski -
bets ves tgav l . F lø jens øs t re del va r u d e n tvivl 
midde la lde r l ig og ældre end , eller s amt id ig 
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Fig. 25a-c. Kapitæl nr. 5 (s. 1794). a. En face. b. Højre 
side. c. Venstre side. Henrik Wichmann fot. 1998. -
Capital no. 5. a. Front. b. Right side. c. Left side. 

med, nedennævnte vestre korsgang, idet den 
var en forudsætning for dennes forbindelse til 
kirken;176 en enkelt iagttagelse antyder, at fløjen 
kan have været ældre end skibet (og dermed 
også end korsgangen). Både på Hancks opstalt 
af vestfacaden (fig. 15) og på flere prospekter set 
fra sydvest (f.eks. fig. 13) ses en række trinvis 
stigende, vandret te f remspr ing , der følger stig-
ningen af porthusets søndre tagflade; disse tol-
kes lettest som 'bagsiden' af en kamtakgavl , ind-
kapslet i skibets vestgavl ved dennes opførelse. 
N æ r f løjens østre ende var en por tgennemgang , 
der indgik som en forlængelse m o d syd af vestre 
korsgang; fra dens indre var adgang til kirkens 
midtskib ad en bred fladbuet dør, der kunne 
være samtidig med fløjen, men snarest indret te-
des samtidig med opførelsen af korsgangen. 
Fløjen bevaredes ved kirkens nedr ivning 1817-18 
og forsvandt først, da opførelsen af hospitalets 
nye sydfløj på den nedrevne kirkens t o m t påbe-
gyndtes 1870. 

Af klosterets korsgange var den østre, der sand-
synligvis var sekundær i forhold til østfløjen, 
ud fo rme t som en halvtagsbygning ud for neder-
ste s tokværk af fløjens vestside; fra korsgangen 
må der have været forbindelse til skibet ad en 
dør længst m o d øst. Af gangen, der for hoved-
partens v e d k o m m e n d e blev nedrevet 1796,177 er 
bevaret det nordligste fag - h jørnefaget - m o d 
den sekundært opfør te , men omt ren t samtidige 
og endnu delvist bevarede nordre korsgang. 

Den vestre korsgang føjede sig til oven-
nævnte porthus, der formidlede adgangen til 
kirken. Den minut iøse gengivelse af korsgan-
gens detaljer på Hancks opstalt af kirkens vest-
facade (fig. 15) efterlader ingen tvivl om, at den 
var ud fo rme t som - og samtidig med - den 
endnu delvist bevarede nordre korsgang. Vestre 
korsgang knyt tede sig ikke til en egentlig klo-
sterfløj, men fungerede alene som forbindelses-
led mellem kirken og klosterets tværfløj . H o -
vedparten af fløjen, med undtagelse af de to syd-
ligste fag, blev nedrevet ved hospitalets istand-
sættelse 1793-96.177 Tilsyneladende fjernedes 
yderligere ét fag ved kirkens nedrivning, mens 
det resterende fag fjernedes s ammen med por t -
fløjen 1870 (jfr. ovf.).178 

For de tre nævnte korsgange gælder, at de må 
være opfør t efter en samlet plan og omt ren t 
samtidig; dette f remgår ikke mindst af den store 
overensstemmelse i u d f o r m n i n g og detaljer. 
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N o r d r e korsgang - og dermed forment l ig tillige 
de to andre - dateredes af Lorenzen til o. 1400,179 

om end den store lighed mel lem korsgangens 
lysåbninger og ' t r i for ieåbningerne ' i midtskibets 
sydside kunne antyde et tilblivelsestidspunkt 
nærmere sidstnævntes fuldførelse o. 1350. 

Tårnet var - muligvis 1492180 - opfør t som en 
kvadratisk t i lbygning i det østre udvendige 
h jørne mel lem klosterets østfløj og korets no rd -
mur , hvor det dækkede hovedpar ten af 2. fag 
samt en s tump af 1. fag og dettes nordvindue.1 8 1 

Tårnets ves tmur var opfør t oven på østfløjens 
øs tmur , mens dets sydmur , der var placeret 
udenfor , no rd for ko rmuren , sandsynligvis blev 
båret af en påfor ing af denne.182 T å r n r u m m e t 
belystes ensidigt af et falset, f ladbuet relativt 
høj t placeret v indue i øs tmuren . Placeringen an-
tyder, at e tagehøjden var noget større end den 
tilsvarende i østf løjen. R u m m e t overdækkedes 
af et krydshvælv, der forment l ig blev båret af en 
skjoldbue i vest m o d østf løjen og af hvælvve-
derlag til de øvrige sider, det søndre udsparet i 
påfor ingen af ko rmuren . 

Forbindelsen mel lem koret og t å rn rummet 
formidledes af den tidligere omtal te døråbning 
østligst i korets 2. fag (s. 1789). Denne var som 
nævnt sandsynligvis oprindelig i ko rmuren ; ved 
tårnets opførelse må være udsparet en dyb an-
slagsniche i påfor ingen af k o r m u r e n (jfr. fig. 
30). De øvrige adgangsveje til t å rn rummet er 
noget usikre. På Hancks østopstalt (fig. 16) ses 
længst m o d syd i tårnfacaden en vandret over-
dækket døråbning med et høj t f ladbuet spejl; 
den kan have været oprindelig, o m e n d den i så 
fald må være ændret senere. Fra r u m m e t var en 
adgang til østfløjens sydligste rum, det opr inde-
lige sakristi, hvilket tydeligt f r emgår af Hancks 
plan (fig. 46); denne dør er selvsagt sekundær i 
østf løjen, men uden tvivl samtidig m e d tårnet. I 
t å rn rummets vestvæg må have været yderligere 
en døråbning til r u m m e t no rd for det tidligere 
sakristi, den senere Sygestuekirke. Denne dør, 
hvis nøjere placering og u d f o r m n i n g er usikker 
(sml. fig. 30), var forment l ig eftermiddelalderlig 
og brudt gennem østfløjens øs tmur ved tårn-
r u m m e t s indretning til sakristi for Sygestuekir-
ken (sml. s. 1562). 

Den oprindelige anvendelse af tårnets under -
etage er usikker, men den t jente forment l ig dels 
som forbindelsesrum mel lem koret og sakri-
stiet, efter at den direkte forbindelse var luk-
ket,137 dels kan den have indeholdt forbindelse 
til østfløjens overetage.1 8 3 

Tårnet må, højden taget i betragtning, have 
indeholdt mindst to mel lemstokværk, hvor ene-
ste kendte detalje er en fladbuet, falset luge i 
øs tmuren (fig. 16, 26). Klokkes tokværket havde 
til alle sider høje, relativt slanke glamhuller med 
udvendig fals og r u n d - eller f ladrundbuet over-
dækning. Bue fo rmen kan antyde en ændr ing af 
tårnets øvre del, der forment l ig har funde t sted i 
forbindelse med en fornyelse af spiret (sml. s. 
1804). 

Dronn ing Christ ines donat ioner til kirkens 
forskønnelse i 1500'ernes begyndelse (jfr. s. 
1772) har uden tvivl været medvi rkende anled-
ning til udførelsen af en række af nedennævnte 
senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser: ind-
føjelse af en korbue , opførelse af klosterets søn-
dre korsgang, o m b y g n i n g af vestgavlen samt 
muligvis opførelsen af våbenhuset . 

Korbuen var som nævnt sandsynligvis sekun-
dært indføjet mel lem kor og skib, idet dens øvre 
del syntes opfør t op m o d et ældre hvælv (jfr. s. 
1791-92); i s a m m e retning peger ko rbuemurens 
tykkelse, der var væsentlig mindre end m u r t y k -
kelserne i koret og skibet i øvrigt . Vangerne var 
kraf t igt f remspr ingende og levnede kun plads til 
en høj, slank, spidsbuet åbning, der tilsynela-
dende ikke havde vederlagsmarkeringer eller 
anden udsmykn ing . Arrangemente t , der ikke la-
der sig datere ad arkitektonisk vej, var f o r m e n t -
lig f remkaldt af en ændret indretning af koret -
her tænkes specielt på opstilling af nye korstole 
og korgi t ter (s. 1813 og 1810) samt på korets 
indretning som gravkor for kongeslægten (s. 
1825). Disse arbejder var uden tvivl udfør t på 
foranledning af d ronning Christ ine (jfr. ovf.) . 
Korbuen var tydeligvis ældre end 1618, da det 

Fig. 26. Koret og tårnet set fra sydøst. Dat. 11. maj. 
Tegning i NM ved J. Hanck 1817. - The chancel and 
tower seen from the south-east. 
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omtales, at (grav)koret var adskilt fra den re-
sterende kirke.184 

Klosterets søndre korsgang - der senere blev 
inddraget i kirken som et nordre sideskib (jfr. s. 
1802) - var opført som en senere, to stokværk 
høj tilføjelse til hovedskibets nordside og ind-
føjet mellem korsgangene i øst og vest. De få 
kendte arkitektoniske detaljer afslører, at dette 
må være sket væsentligt senere end opførelsen af 
de tilstødende korsgange (jfr. ndf.). Ved middel-
alderens slutning fremstod bygningspartiet i to 
stokværks højde, dækket af et halvtag i forlæn-
gelse af skibets nordre tagflade; det er usikkert, 
hvorvidt dette var oprindeligt eller resultat af en 
senere forhøjelse, men adskilligt (jfr. ndf.) taler 
for, at hele tilbygningen var opført under ét. 
Udvendig fagdeltes den af et antal støttepiller i 
seks fag, svarende til fagdelingen af midtskibet; 
dog var det østre fags underste stokværk en in-
korporeret del af østre korsgang.185 Det er ikke 
oplyst, hvorvidt pillerne var samtidige med 
korsgangen, men dette ville være en naturlig 
følge af de to stokværks samtidighed. Denne 
underbygges yderligere af, at hvert fag - med 
nedennævnte undtagelser - forneden havde to 
falsede, spidsbuede åbninger i spidsbuet spejl, 
der var grupperet parvis og dermed respekte-
rede støttepillerne (fig. 27a-b).186 Det østligste 
fag havde i stedet en bred, rundbuet arkade, der 
formidlede forbindelsen til den ældre, 1793-96 
nedrevne østre korsgang;187 i 6. fag var den ve-
stre af de to åbninger tilsyneladende atypisk, 
idet den synes både lavere og bredere - måske 
har her været en oprindelig udgang til kloster-
gården.188 Øvre stokværks vinduer i nordmuren 
kendes kun fra en tegning udført af Christian 
Brandt o. 1760 og fremtræder her som relativt 
lave, rundbuede åbninger, centralt placeret i 
hvert af hovedfagene.189 I vestgavlen sås umid-
delbart under gavlfoden en rundbuet blænding 
eller blændet åbning (fig. 15).190 Den kamtak-
kede gavltrekant var glat og blev kun brudt af 
én slank, rundbuet gavlluge, der var anbragt 
nær midtskibsgavlens nordre støttepiller. 

Korsgangens indre var ved kirkens nedriv-
ning inddraget i denne som sideskib i ét højt 
stokværk (jfr. s. 1802), men må oprindelig -

som det klart var angivet af den ydre facade-
komposit ion - have været inddelt i to stokværk. 
Det nedre - den egentlige korsgang - må i lig-
hed med de øvrige korsgange have været over-
hvælvet. Hvælvene var sandsynligvis disponeret 
med to i hvert 'hovedfag' svarende til kors-
gangsåbningernes antal; dog havde det mindre, 
østre fag sandsynligvis kun ét hvælv, der enten 
hidrørte fra eller var en ombygning af det syd-
ligste hvælv i den ældre, østre korsgang. For-
bindelsen til kirken må uden tvivl stadig have 
været formidlet af den fra den ældre, østre kors-
gang overtagne dør i østfaget, mens der i vest 
må være etableret en forbindelse til vestre kors-
gang. Der har næppe været plads til en direkte 
forbindelse mellem de to korsgange; denne må 
have været gennem por t rummet i portfløjen, 
hvorfra der allerede var adgang til skibet (jfr. s. 
1797). Nord for denne dør var i por t rummet en 
fladbuet niche (fig. 15), der modsvaredes af en 
niche på murens østside (fig. 46); der kan her 
være tale om en tilmuret dør, der forbandt r u m-
met med søndre korsgang.191 Øvre stokværk 
havde f rem til kirkens nedrivning bevaret seks -
sandsynligvis oprindelige - rektangulære kryds-
hvælv.192 Ved den senere ændring til sideskib 
blev korsgangens til ét stokværk ændrede indre 
forbundet med midtskibet ved seks høje, slanke 
spidsbuede åbninger, der foroven nåede tæt op 
under såvel midtskibets som sideskibets hvælv; 
da der som ovenfor nævnt er al mulig grund til 
at antage, at korsgangsbygningens to stokværk 
er samtidige, har denne ændring til sideskib 
næppe fundet sted samtidig med opførelsen af 
det øvre stokværk (jfr. ovf. og s. 1802). Arkade-
åbningerne kan have været samtidige med kors-
gangsbygningen, blot forlængede nedad ved 
den nævnte ombygning.1 9 3 Tilbygningens over-
etage må nærmest opfattes som en art sideskib 
med hævet gulvniveau og kan, trods denne ni-
veauforskel, have tjent samme formål som et 
egentligt sideskib.194 

En ombygning af vestgavlen finder naturligst sin 
plads i umiddelbar forlængelse af det ovf. 
nævnte arbejde. Hele gavlen var inddraget un-
der en fælles kamtakket gavlkontur og den ude-
korerede gavltrekant over søndre sideskib var 
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Fig. 27a-b. Nordre sideskibs ydermur efter kirkens nedrivning (s. 1800). a. Østlige del. b. Vestlige del. Tegning i 
NM o. 1850. - Wall from the north aisle after demolition of the church. a. Eastern part. b. Western part. 

udfo rmet som den på nordre t i lbygning med en 
tilsvarende, symmetr i sk anbragt rundbuet gavl-
luge (fig. 15). Midtskibsgavlens murede f r e m -
spring afkappedes vandret i et niveau umidde l -
bart over vinduets top og hele den øvre del af 
gavlen ommuredes fuldstændigt . Den n y m u -
rede gavltrekant prydedes af fire blændinger, 
der fo roven afsluttedes af kvartcirkelslag - de to 
yderste uden lodret vange i 'ydersiden' . De mid -
terste blændinger adskiltes af en to sten bred 
pille og afgrænsedes m o d de ydre af halvanden-
stens piller.145 Disse to blændinger havde hver 
en enkelt højtplaceret , rundbue t lysåbning og 
den nordre tillige en noget s tørre slank, rund -
buet gavlluge, hvis f o r m sandsynliggør samti-

dighed med sideskibs- og korsgangsgavlene. 
Hancks opstalt af vestfacaden antyder en afstrib-
ning af murværke t , sandsynligst ved afvekslen-
de bælter af røde og gule teglsten.196 Korets ge-
simsfrise af rektangulære småblændinger (fig. 
16) kan forment l ig være udfør t samtidig med 
dette arbejde. 

Våbenhuset, der var placeret ud for søndre si-
deskibs dør i 4. fag, var uden tvivl også en sen-
middelalderlig tilføjelse,197 o m e n d med omfa t -
tende ændringer i renæssancen (jfr. ndf.) . M u -
rene var rejst af teglsten over et f undamen t af rå 
kamp.1 9 8 Hovedpar ten af de kendte detaljer sy-
nes at kunne henføres til ombygn ingen , men 
sydgavlens spidsbuede døråbning kan have væ-
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Fig. 28. Gavlprydelse af tegl, formentl ig fra våben-
huset (s. 1802). HJ fot. 1998. - Brick ornament from a 
gable, probably from the porch. 

ret oprindelig.1 9 9 Våbenhusets indre havde for -
ment l ig oprindelig haft fladt loft , men kendes i 
øvrigt ikke i detaljer. 

Eftermiddelalderlige ændringer af kirken var af 
relativt begrænset omfang . Udvidelsen med et 
nordre sideskib ved inddragelse af klosterets søn-
dre korsgang og den hertil knyt tede overetage 
(jfr. s. 1800) fandt efter al sandsynlighed først 
sted efter re format ionen og må rimeligvis da-
teres til den periode, hvor kirken fungerede som 
sognekirke for Albani sogn, dvs. 1540-1618. Ved 
o m b y g n i n g e n f jernedes korsgangens hvælv, og 
de to etager blev slået s ammen til én. Sideskibet 
overdækkedes af seks simple krydshvælv, der 
uden tvivl var overtaget uændret fra den tid-
ligere overetage.1 9 4 

Til de mere markante ændringer hør te en om-
bygning af våbenhuset, der ved nedennævnte byg-
ningstavle daterer sig til 1581. En ko rdonge -
sims, der for løb hen over både f lankemure og 
gavl, angav forment l ig den nedre grænse for en 
forhøjelse til s a m m e hø jde som sideskibet; fo r -
oven afsluttedes østre f lankemur af en b loktand-
gesims (fig. 16). Ef ter o m b y g n i n g e n ti lhørte vå-
benhuset g ruppen af såkaldte ' gennemgangsvå-
benhuse ' ,2 0 0 da det - i stedet for den sædvanlige 
ene dør i gavlen - udstyredes med yderligere to 

modsti l lede døre, der begge var store r u n d b u -
ede por t l ignende åbninger (fig. 15-16), i f lanke-
murene.2 0 1 Umidde lbar t og centralt herover sad 
i hver langside et rundbuet vindue.2 0 2 Gav lmu-
ren prydedes af to rundbuede blændinger, der 
sad i s a m m e højde og havde dimensioner som 
de nævnte vinduer. Det mest karakteristiske de-
korat ive element i det o m b y g g e d e våbenhus var 
dets gavltrekant (fig. 13), der havde svungne 
konturer mel lem vandret te prof i lbånd og øverst 
afsluttedes af en lille t rekant f ronton. 2 0 3 Flere af 
de beslægtede gavle har lave pinakler, der bærer 
en kugle, og sådanne ornamenter kan også have 
prydet denne gavl. Ved udgravningen 1982 
f r e m k o m et kraft igt profileret, kor t , søjleskaft-
l ignende f ragment af tegl (fig. 28), der kan have 
tjent til at bære en sådan kugle.2 0 4 Våbenhusets 
indre var hvælvet, hvilket f r emgår af en skjold-
bue, der ses op m o d skibets s y d m u r på flere af 
Hancks tegninger (fig. 11 og 73). 1637-38 be-
taltes Søren murmes te r for en mure t bænk i vå-
benhuset .4 4 Ved nedbrydningen f r e m k o m en 
*bygningstavle (fig. 29), hvis oprindelige place-
ring ikke kendes.2 0 5 Den kvadrat iske tavle, mål: 
26x30 cm, af sandsten, bærer versalindskriften: 
»Lod Arnt Petersen och Greers Hansen G sette 
dette voen hus(.) Kirkeverge an(n)o 1581«; foran 
dateringen ses et loddekolbel ignende orna-
ment .2 0 6 

Fig. 29. *Bygningstavle 1581, fra våbenhuset (s. 
1802). Henrik Wichmann fot. 1998. - *Tablet, 1581, 

from the porch. 
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Fig. 30. Kirken og en del af klosterets (hospitalets) østfløj set fra nordøst . Dat. 21. juli 1817. Tegning i NM ved 
J. Hanck. - The church and a part of the eastwing of the monastery (the hospital) seen from the north-east. 

Kirkens gulve krævede hyppige omlægninger. 
Således omlagde Søren murmester 1637-38 gan-
gen i den nordre side ved 'quindestolene',44 og 
atter 1646-47 betaltes han for omlægning af gul-
vet i kirken.44 Gulvet på begge sider af alterbor-
det måtte 1730 fornyes af hensyn til de besø-
gende, der kom til kirken for at se altertavlen 
(jfr. s. 1774).46 

Også vinduerne havde ofte behov for repara-
tioner. Steffen glarmester i Odense indsatte 1630 
to nye 'store vinduer for den vestre ende på kir-
ken' i hhv. midtskibet og søndre sideskib, hvor-
til Jacob kleinsmed leverede to nye vinduesstæn-
ger,44 og 1646-47 måtte glarmesteren 'fly' kirke-
vinduerne.44 Dette blev gentaget 1650, da sydsi-
dens vinduer, i alt ti, måtte 'flys',207 dels med 
mursten, dels med 'dobbelt tagsten'.44 1730 var 
det atter galt fat med vinduerne; således mang-
lede adskillige ruder på kirkens nordside.46 1749 

besluttedes det at reparere vinduerne, hvilket 
dog for ét i syd og fem i nord ændredes til en 
udskiftning med nye.48 

Tagværker og -beklædning. T a g k o n s t r u k t i o n e n s 
udformning og eventuelle ændringer heraf er 
ukendte. Af de bevarede prospekter m . m . (f.eks. 
fig. 16) fremgår, at tagbeklædningen på nedriv-
ningstidspunktet overalt, med undtagelse af spi-
ret (jfr. ndf.), var tegl. At dette materiale havde 
gammel hævd, ses af de talrige udskiftninger og 
omlægninger. Et arbejde 1629-30 gjaldt dog 
omstøbning af blyet i skotrenden mellem tårnet 
og korets mur.4 4 Ved en generel reparation af 
taget 1650 fornyedes manglende tagsten overalt 
på kirken, og langs gesimsen lagdes det nederste 
skifte i kalk; desuden udskiftedes alle sten på 
vestgavlens kamtakker. På nordsiden af kirken 
måtte 15 fag aftages i forbindelse med udskift-
ning af rådne lægter, og efterfølgende genop-
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lægges, skelles og understryges.4 4 Tagsten til 
nye reparationer måtte 1673 købes i både 
Odense og Kerteminde.4 4 Taget over ' rundde-
len' (dvs. korpolygonen) over alteret var 1749 
lagt 'med de gammeldags sten, så kaldede katte-
pander' , som 'nødvendig med nye lybske tag-
sten må omlægges'.2 0 8 

Tårnets spir, der formentlig har afløst et sadel-
tag, er formentlig opført i de sidste årtier af 
1500'erne, en periode, hvor sådanne slanke spir 
var yndede.209 Allerede 1629-30 måtte der fore-
tages reparationer af blyklædningen, hvor denne 
var løs.44 Dette arbejde har dog næppe været af 
større omfang, idet hele blytækningen fornye-
des 1635.210 

Større og mindre istandsættelser gennemførtes 
med jævne mel lemrum, ikke mindst synes kir-
kens hvælvinger at have voldt problemer. En 
udbedring, der udførtes 1650-51 af Anders mur -
mester, havde nærmest karakter af en hoved-
reparation: Kirkens mure renhuggedes, ud-
spækkedes med mørtel og kalkedes, specielt 
fremhævedes i koret, at muren og hvælvet over 
alteret var 'revnet og skilt ad'.44 Samme byg-
ningsdel måtte 1673 sikres med seks store mur -
ankre (fig. 16), der boredes gennem muren, 
mens hvælvet styrkedes ved indbankning af 
jernkiler. Ankrene blev indbyrdes forbundet af 

et system af bjælker, som Laurids t ømmermand 
tilhuggede og indlagde over hvælvet.44 Samti-
dig måtte muren omkring døren fra kirken »ind 
till Hospitals Gang«, der var nedfaldet, genop-
mures på nye fundamenter.211 Arbejdet fortsat-
tes 1675-79 med yderligere indlægning af ankre 
og bjælker samt opkiling af hvælvingerne.44 

Trods anstrengelserne styrtede et af korets 
hvælv ned, og 1687, formentl ig kort efter den 
ulykkelige hændelse, genopmuredes det af kir-
kens murermester. Til dette formål anskaffedes 
en del tømmer til fremstilling af stilladser, til et 
spil til opvinding af byggematerialer samt til 
bueskabeloner til hvælvribberne.44 Kirken blev 
1702 hvidtet og 'forbedret',212 og 1749 gennem-
førtes på foranledning af Frederik V, der havde 
besøgt kirken året før, en hovedistandsættelse af 
hele bygningen (jfr. s. 1774). 

Kalkmalerier. S o m de t ses på f ig . 17, 20 og 31 
fandtes på t r iumfvæggen malet en række konge-
lige navnetræk, jfr . paralleller i S. Knuds og S. 
Hans kirker (s. 395f. og 1341). Christian maler 
betaltes 1650 for at male kongens og dronnin-
gens navne over »Corsdørren«,4 4 mens Frederik 
III's og Frederik V's navnetræk tillige med deres 
dronningers udførtes (eller opmaledes) 1750 af 
malermestrene Rasmus Wolf og Christian 
Hviid.208 
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Fig. 31. Kirkens indre set m o d øst før nedrivningens påbegyndelse. Tegning i NM ved J. Hanck 1816-17. - The 
interior seen towards the east before the beginning of the demolition. 

INVENTAR 
NOTER s. 1862 

Oversigt. Som allerede nævnt i den historiske indled-
ning har kirkens omskiftelige historie og varierende 
status gennem århundrederne medfør t , at kun en be-
grænset del af dens inventar er bevaret. Fra middelal-
derens kirkerum kendes en række betydningsfulde 
genstande, hovedparten reminiscenser af korets ene-
stående udsmykning fra dronning Christines indret-
ning i 1500'ernes første årtier. Det gælder således al-
terbordsplade (s. 1084f.), højaltertavle (s. 459-538), kor-
buekrucifiks (s. 1808), dele af korstole (s. 1111-13), fem 
våbentavler (s. 1815) og to klokker (jfr. s. 1824). Der-
imod er intet bevaret af altersølv eller tekstiler fra 

denne periode. Ej heller †prædikestolen, der ligeledes 
kan have været anskaffet i samme forbindelse (s. 
1812) eller to †mindetavler, der omtaler klosterets vig-
tige mindedage (mellem 1343 og 1522, s. 1820). 

Da klosterkirken 1539 overtog S. Albani kirkes 
sogn og indtægter, har den formentl ig på samme 
måde erhvervet de dele af inventaret, som ikke var 
blevet konfiskeret af kronen. Bortset fra den gamle 
sognekirkes senromanske døbefont, der 1590 solgtes 
videre til S. Jørgens kirke i Svendborg (jfr. s. 1808) og 
†stormklokken (før 1539, omstøbt 1597, j f r . s. 1824), 
findes imidlertid ingen genstande, som kan henføres 
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til S. Albani kirke, blandt dem, som 1576 opregnedes 
i Gråbrødre klosterkirkes ældste inventarium.213 I sin 
knap 80-årige levetid som sognekirke blev kirken ud-
styret med meget nyt inventar, hvoraf dog kun er 
bevaret to klokker fra hhv. 1597 og 1598 (jfr. s. 1824). 
Senere ødelagt eller overflyttet til en nu ukendt loka-
litet er således bl.a. †døbefonten (o. 1590, s. 1808), †kor-
gitteret (1601, med genanvendelse af ældre dele, s. 
1810), †stolestaderne (1575-77, s. 1812), en †herskabsstol 
(o. 1555, s. 1820), et †pulpitur (før 1609, s. 1820) og et 
†positiv eller †orgel (før 1576, s. 1820). Interessante 
indslag i rummets udsmykning var en †mindetavle fra 
1601 i koret samt en †formaningstavle, placeret ved 
†pengeblokken (1574, s. 1821). Endelig fandtes †lysekro-
ner i koret (før 1609, s. 1823) og vel i skibet (før 1617, 
s. 1823) samt et †tårnur (anskaffet 1591, s. 1823) og 
endelig de ovf. nævnte to *klokker (1597, jfr . s. 628f. 
og 1598, jfr . s. 1824). 

Efter at Gråbrødre klosterkirke 1618 måtte afgive 
sit sogn til domkirken, må dele af inventaret ligeledes 
være blevet overflyttet hertil, men heller ikke ved 
denne lejlighed lader forløbet sig fuldt belyse. Sikkert 
vides kun, at * stormklokken, der var omstøbt 1597, 
blev flyttet. De følgende to århundreder benyttedes 
kirken kun sjældent, og behovet for nyt inventar har 
derfor været yderst begrænset, jfr . dog †altersølv (an-
skaffet 1705, s. 1807), †sejerværk og to †klokker (alt 
overtaget 1729 fra Hesselagergård, s. 1823f.). Det er 
uvist, hvor længe kirken har bevaret sit alter- og 
dåbsudstyr eller sit orgel (positiv). Det øvrige inven-
tar er blevet præget af bygningens gradvise forfald 
(jfr. s. 1774), hvilket dog midlertidigt søgtes afhjulpet 
ved kirkens hovedistandsættelse 1749-50 (jfr. ovf.). 

Kirkerummets tømning i årene efter den officielle 
nedlæggelse 1805 bar præg af lemfældighed, græn-
sende til vandalisme (jfr. ovf.). Selvom Claus Bergs 
høj altertavle og det senmiddelalderlige korbuekruci-
fiks reddedes, synes både prædikestol, stolestader, 
dele af korstolene, korgitter og kirkens øvrige træ-
skårne inventar at være gået al kødets gang. Hvad 
angår genstande af metal (altersølv og -stager), kunne 
man formode, at disse dele, ligesom antagelig lyse-
kronen og de to klokker samt sejerværket fra Hessel-
agergård, er blevet overført til andre kirker, men 
dette har ikke kunnet påvises. Større genstande som 
korgitterets 16 massive messingpiller er dog antagelig 
blevet omstøbt. 

†Alterbord. Forment l ig opmure t af munkes ten . 
Ifølge redegørelsen for undersøgelsen af de k o n -
gelige grave 1804 fandtes i bordet en mure t 
grav, hvorti l før te en indgang med en m u r t y k -
kelse på 16 t o m m e r (jfr. s. 716, 726, 929 note 46 
samt s. 1825). I alteret k o m endvidere en række 

huller (gemmenicher?) til syne i forbindelse med 
reparationen af alterbordspanelet.2 1 3 

*Alterbordsplade, af got landsk kalksten, 312x 
ca. 195 cm, 1806 overfør t til Vor Frue kirke (s. 
1084f.). †Alterbordspaneler. På alterets nedre del 
(»infima altaris partis«), dvs. enten på et alter-
bordspanel eller på høj altertavlens predella, 
fandtes Met te Urnes fædrene og mødrene våben 
med en t i lhørende indskrift samt årstallet 1590 
(jfr. s. 529 og fig. 544) (Bircherod, Monumenta). 

O.1750 nyudfør tes panelet o m k r i n g alterbordet 
efter overslag af snedkerne Mogens Hansen og 
Hans Eidorph. 2 0 8 †Alterklæde. 1576 er omtal t et 
gammel t b lommet (dvs. blomstret) alterklæ-
de.214 1705 nyanskaffedes et alterklæde, beskre-
vet som værende af kat tun, dvs. bomuld. 2 1 2 

*Høj altertavle, o. 1515-o. 1523, u d f ø r t af Claus 
Berg, 1806-85 opstillet i Vor Frue kirke og siden 
placeret i S . K n u d s kirke (s. 459-538, 1088). 
† H ø j altertavle, fø r 1286. Ifølge Peder Olsens til-

føjelse (o. 1522) til Odensetavlens tekst (jfr. s. 
517 og 1820) lod Erik Klipping og hans d ron -
ning (Agnes) udføre en ganske fo rnem alter-
tavle, af Olsen beskrevet som 'gammel og nu 
(dvs. efter t i lkomsten af Claus Bergs altertavle) 
bor t f ly t te t ' (»tabulam ant iqvam et iam deposi-
tam satis notabilem«).2 1 3 Om udfo rmningen og 
materialet af denne alterprydelse, der må have 
smykket det nyindviede høj alterbord, vides in-
tet, ej heller om dens senere skæbne efter til-
k o m s t e n af Claus Bergs tavle. †Altertavle (alter-
tavlefigur?); i følge Jacob Bircherod (1730) fandtes 
tidligere i Hospitalskirken et 'Mariæ billede' på 
alteret, vel identisk m e d den af Danske Atlas 
(1774) omtal te altertavle »fra de Catholske Tider 
med Billeder«, som blev indsat i klosterkirken, 
da »den nye (dvs. altertavle) blev opsat« (efter 
1728, j f r . s . 1563).216 Om den nærmere u d f o r m -
ning af førs tnævnte eller om genstandens senere 
skæbne vides intet. Det kan ikke udelukkes, at 
alterprydelsen oprindelig s t ammede fra selve 
klosterkirken for siden at t jene som al terpry-
delse i Sygestuekirkens ældste tid. 

†Alterskranke, n y u d f ø r t 1730 i forbindelse m e d 
kirkens anvendelse til S. Hans kirkes menighed, 
da denne kirke var optaget af Frederik IV's ca-
s t rum doloris (jfr. s. 1411).46 1750-51 istandsat af 
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snedkerne Mogens Hansen og Hans Eidorph, 
bl.a. med fem manglende knapper.2 1 7 

†Alterkalke og -diske. 1) 1576 omtal te inven-
tariet en forgyldt kalk og disk, hvoraf førs t -
nævnte vel var identisk med 'kirkens store kalk, 
som foden af kobber var t i lforn' . Kalken fik 
1576-77 nyt bæger af sølv og forgyldtes med 
anvendelse af 3,5 ungarske gylden. Den ældre 
kobber fod er antagelig blevet udskif tet ved en 
tidligere lejlighed.218 1576 leveredes også en ny 
disk, der forgyldtes med guld fra en dobbelt du-
kat. 2) Ifølge regnskaberne solgtes 1576 en kalk 
og disk, med den samlede vægt af 49,5 lod, til 
Særslev kirke (Odense hrd.).2 1 9 3) 1705 anførtes 
en ny kalk og disk, begge af sølv med forgy ld-
ning og erhvervet for midler, i n d k o m m e t ved et 
lotteri året forinden, tillige med en oblatæske 
(jfr. ndf.) . Altersølvets samlede vægt var 58,5 
lod.4 4 

†Kalkklæde. 1604 indkøbtes grønt 'shirtes' (vel 
shirting, dvs. bomuldss tof) til kalken, dvs. til et 
kalkklæde.2 1 3 

†Oblatæske. Anskaffet 1705 (jfr. ovf.) . Af sølv. 
†Alterkande. Anskaffet 1576 og nævnt som 

'lille' samt med vægten 48 lod. O m s t ø b t og for -
bedret 1599.214 

†Sygesæt. 1576-77 fik kapellanens kalk ny fod, 
hvorti l leveredes 1,5 lod sølv og to dukater til 
forgyldningen. 2 1 4 

†Alterstager. 1576 er nævnt to messingsta-
ger.214 1705 nyanskaffedes atter et sæt altersta-
ger, muligvis identiske med to malede stager af 
træ, omtal t 1731-32.220 

†Messeklæder. 1576 anføres to messehagler, en af 
rødt fløjl og en blåblomstret dit to samt en kor-
kåbe af s a m m e materiale, besat med guldlid-
ser.214 1616 istandsattes messehaglerne af Jørgen 
skrædder tillige med to 'ryckelin' , dvs. messe-
skjorter.213 Inventariet 1731-32 opregnede alene 
en gammel blå messehagel med kors på og guld-
galoner.4 4 

†Alterbøger. 1504 skænkede domprovs t Hans 
U r n e klosteret en bog, »som dennem tiene 
kand, for Messer oc Guds Tienmste«.221 1576 
fandtes endnu, vel af beholdningen fra katolsk 
tid, to 'antiphonaller ' (antifonaler, dvs. l i turgi-
ske bøger, anvendt i forbindelse med t idebøn-

Fig. 32. Sammentegnet plan af korets to østligste fag 
og opstalt af udvalgte inventarstykker og gravminder 
(højaltertavlen (s. 474), og kongeparrets mindesten 
(s. 733)). En tavle(?) med halvrund øvre afslutning, 
vist syd for altertavlen, kan være identisk med et af 
korets epitafier eller mindetavler, dog næppe med 
epitafierne for dronning Christine og prins Frans (s. 
1828). Udsnit af rødkridttegning o. 1760, tilskrevet 
Christian Brandt (jfr. fig. 398, s. 517 og fig. 35). Det 
Kongelige Bibliotek. - Combined plan of the chancel and 
elevation of selected pieces of church furniture and wall 
monuments. A tablet(?) with rounded upper edge, shown 
south of the reredos, possibly identical with one of the wall 
monuments or memorial tablets in the chancel, although 
hardly with the wall monuments to Queen Christine and 
Prince Frans (p. 1828). Red chalk drawing c. 1760, attri-
buted to Christian Brandt (c f . fig. 398, p. 517 and fig. 35). 
The Royal Library. 

ner), to psaltre og et ' gammel t skreven gradual ' . 
Registreret samtidig, alle nyerhvervelser fra ef-
terreformator isk tid, var en dansk bibel (Chri-
stian Ill 's bibel (1550)) og en tilsvarende alterbog 
(udgave fra 1556, 1564 eller 1574), et dansk gra-
duale (Niels Jespersens graduale (1573)) og en 
salmebog (Hans Thomissøns salmebog (1569)), 
1610 suppleret med to nye alterbøger og en lille 
bibel.52 

†Evighedslampe, nævnt 1295 som del af testa-
mentarisk gave fra Niels H a m u n d s e n (s. 1770), 
beregnet til at b rænde foran Kristi legeme, dvs. 
foran den indviede hostie på alterbordet. 

†Baldakin (»baldekinum«), nævnt 1295 som 
del af testamentarisk gave fra Niels Hamundsen 
(jfr. ovf. og s. 1770). Hvorledes denne prydelse, 
sandsynligvis af fo rnemt stof, har været an-
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vendt , f remgår ikke, men det er nærl iggende at 
knyt te denne donat ion s a m m e n med den oven-
nævnte.2 2 2 

*Døbefont, senromansk, af gotlandsk kalk-
sten.223 1590 solgtes en gammel font fra kirken 
til Anne (Rønnow) Erik Hardenbergs.2 1 4 Fonten 
er u tv iv lsomt identisk med den, der 1599 af bi-
skop Jacob Madsen registreredes i S .Jørgens 
kirke i Svendborg (»den gamble oc store Funt, 
der s tod i S. Albans Kirke i Otthensze«), o m e n d 
på daværende t idspunkt placeret som fods tykke 
under prædikestolen og opsat 1594 i forbindelse 
m e d Erik Hardenbergs gennemgr ibende reno-
vering af den førs tnævnte kirke.2 2 4 Den for -
n e m m e font , som vil blive detaljeret beskrevet 
under sin nuværende placering, må først efter 
re format ionen være blevet anbragt i den gamle 
klosterkirke efter at være overfør t fra den ned-
lagte sognekirke, †S. Albani kirke (s. 1741).225 

Fig. 33. Korbuekrucifiks, 1500'ernes første fjerdedel 
(s. 1808). Ældre fot. i NM. - Chancel arch crucifix from 
the first quarter of the 16th century. 

†Døbefont, antagelig anskaffet kor t efter 1590 
(jfr. ovf.) . 1596 lod lensmand Chr is tof fer Val-
kendorf til Jacob Madsens store fortrydelse fon-
ten flytte ned til vestenden af kirken (jfr. også s. 
1366).226 1615 genplaceredes fonten dog i koret , 
og gulvet omkr ing den istandsattes.213 Ef ter 
1618 har der antagelig kun i begrænset omfang , 
hvis overhovedet , været afholdt dåbshandlinger 
i kirken,2 2 7 og fontens senere skæbne er da også 
uvis. Antagelig er den kasseret eller flyttet til en 
anden kirke før 1806, da den ikke er nævnt i 
forbindelse med auktionshandlingerne, l igesom 
det 1818 understregedes, at der i den gamle klo-
sterkirke ikke fandtes nogen døbefont . 2 2 8 

†Dåbsfade. 1) 1576-77 er registreret '1 brett 
mess ingbækken at døbe børn over ' . Det er an-
tagelig dette, nævnt som '1 gammel kedel af 
fonten ' , der l igesom selve fonten 1590 solgtes 
for 9 mk. , 2 1 4 måske i lighed m e d denne til Anne 
Hardenberg. 2 2 9 2) Forment l ig anskaffet efter 
1590. Senere skæbne uvis (jfr. ovf.) . 

*Korbuekrucifiks (fig. 33-34), 1500'ernes første 
fjerdedel. Den 160 cm høje Kris tusf igur hænger 
i strakte, næsten vandret te a rme med hof ten fo r -
skudt svagt m o d venstre og svagt bøjede ben 
med høj re fod lagt over venstre. Hovedet , med 
svagt åbne øjne og markerede kindben, hælder 
m o d venstre. Tvedelt symmetr i sk skåret hage-
skæg, forneden afsluttet i krøller. Det skulder-
lange hår falder i proptrækker l ignende lokker 
hhv. på høj re skulder og bag ved venstre side af 
nakken. O m k r i n g hovedet , hvis isse er udbore t 
med tre huller, ligger en tornekrone, flettet af en 
tovsnoet dobbel tgren med sekundært udfør te 
torne af fyrretræ. Armene er indbladet bagtil 
ved skuldrene og fæstnede med dyvler. Af f ing-
rene, der k r u m m e r sig om naglerne, er to på 
høj re og fire på venstre hånd fornyede. Brys t -
muskula turen med markerede ribben over det 
ind t rukne mel lemgulv er realistisk gengivet. Et 
folderigt lændeklæde er før t ind imellem f igu-
rens ben og afsluttes i kor te snipper på hver side 
af hof ten . 

Af særlig interesse er en oval fo rdybn ing i 
brystets højre side, 2x4 cm og 2 cm dyb med en 
fals langs forkanten, tildannet til et \relikvie-
gemme. Her i fandtes ifølge en beretning fra 1806 
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Fig. 34. Korbuekrucifiks, 1500'ernes første fjerdedel (s. 1808). NE fot. 1992. - Chancel arch crucifix from the first 
quarter of the 16th century. 

følgende †relikvier, indfattet i en 'plade' af bly 
(dvs. en blykapsel): En lille grøn silkelap af o m -
trent en kvadra t tommes størrelse med to små 
pinde af brunt træ samt et s tykke rav eller 
g u m m i af størrelse som en lille bønne. Endelig 
en lille bitte pergamentseddel med en tolinjers 
indskrift 'med munkeskr i f t ' , der dog ikke kunne 
læses. Af genstandene har t ræs tumperne antage-
lig været partikler af det hellige kors. Alt var 
dog ifølge Vedel Simonsen forsvundet allerede 
1811.230 G e m m e t var dækket af en slebet bjerg-
krystal, fæstnet med møn je rød farve. Det te gav 
i ældre tid anledning til den fejlagtige opfattelse, 
at stenen var en diamant eller en karfunkel (dvs. 

en rødfarvet ædelsten). Reflekserne herfra f r em-
kaldte en særlig lysvirkning, når rel ikviegem-
met ramtes af den indfaldende ef termiddagssol 
(jfr. s. 516).231 

Korstræet, der måler 298x252 cm, har retkan-
tet s t amme med kantprofi l , samlet ved en enkelt 
bladning. I en not langs korsarmenes sider har 
været fæstnet †kantprydelser (jfr. ndf.) . Dyve l -
huller ved korsarmene, der afsluttes af firpas 
med evangelistsymboler, forsynet med skrif t-
bånd (øverst Johannes, nederst Mattæus, ved 
Jesu højre side Markus , over for Lukas), har an-
tagelig haf t s a m m e funkt ion . Unde r den retkan-
tede afslutning af den lodrette korsarm er spor 

Danmarks Kirker, Odense amt 115 
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efter en knækket tap til korstræets fæstnelse på 
en vandret bjælke. Over Kristi hoved er et 
skriftbånd med oprullede ender. 

Den nuværende staffering, som hidrører fra 
en istandsættelse i nyere tid og senest opfriske-
des 1979, viser en hvidgul bemaling af Kristus-
figuren med markerede bloddråber i panden og 
ved vunderne samt guldbronzering og brunfar-
vet skyggelægning af hår og skæg; i sidevunden 
er en rød bundfarve. Korstræet er brunstafferet 
med rødbrun kantliste. På skriftbåndet læses 
»Inri« med sorte versaler. Som et vidnesbyrd 
om en ældre staffering er årstallet 1650 opmalet i 
hvidt forneden på den lodrette korsarm (jfr. 
ndf.). Evangelistsymbolernes firpas har blå 
bundfarve med rød og sort kant, mens figurerne 
er stafferet i brogede farver (hudfarve, rød, 
grøn, gulbrun, forgyldning, sort og hvid). De 
tilhørende skriftbånd har sorte versaler på hvid 
grund (»S. Iohan(n)es«, »S. Mattævs«, »S. Mar-
cvs«, »S. Lvcas«). 

Under denne staffering er afdækket mindst 
fire farvelag, hvoraf det ældste, der er udført på 
kridtgrund, sandsynligvis er det oprindelige.232 

Figuren har haft hvidgul karnation med lakrøde 
blodstænk. Korsstammen har stået med grøn la-
sur over grøn farve, mens kantstaffen havde en 
stærk rød farve med rester af guld, antagelig po-
lérguld, der har kantet den rødlige farve.233 På 
firpasenderne er påvist en blå bundfarve og et 
lille parti med polérguld. Vidnesbyrd om senere 
istandsættelser er, foruden det ovf. nævnte års-
tal, året »1708«, malet oven over dette, samt 
spej lmonogrammet »S.C.L.« anført ovenover 
og antagelig samtidigt hermed. 

Krucifikset er stilistisk beslægtet med tilsva-
rende fremstillinger af eller tilskrevet Claus 
Berg: Odensetavlen (jfr. s. 483), krucifikserne i 
Sorø (DK Sorø 68), Vindinge (Vindinge hrd. , 
Svendborg amt), Thurø (Sunds hrd. , Svend-
borg amt, tidligere i †Gråbrødre klosterkirke i 
Svendborg), Fjenneslev (DK Sorø 334, tidligere 
i Ho lme klosterkirke (Brahetrolleborg, Sallinge 
hrd. , Svendborg amt)), Vejlby (Vends hrd.), 
Asperup (Vends hrd.) og Skamby (Skamby 
hrd.). Odensekrucifikset savner dog de oven-
nævntes omhyggelige gennemarbejdning af de 

anatomiske enkeltheder, den følelsesmæssige in-
tensitet i ansigtsudtrykket og lændeklædets be-
vægede foldekast. Anbringelsen af relikviegem-
mer i krucifikser, enten i selve figuren eller i 
korstræet, finder en række hjemlige paralleller, 
j fr . DK Ribe 435f. (1318 og middelalderligt, må-
ske samtidigt), 1985 (1318); DK Sorø 68 (1527).234 

Krucifikset var oprindelig opsat under kor-
buen, fæstnet til en vandret bjælke, vel som en 
integreret del af lektoriet og senere af korgitteret 
(s. 1810). Ifølge Holger Jacobæus' rejsebog 
(1672) skulle »en frue (...) hafue gived dend« 
(dvs. antagelig diamanten, som var beskrevet 
umiddelbart forinden).235 Hvorvidt der hermed 
sigtes til dronning Christine, som i denne rede-
gørelse tolkes som stifter og donator af hele 
gravkorets udsmykning, eller til en anden -
unavngiven - giver, er uvist. Krucifikset blev 
istandsat 1650, da Anders 'bildthugger ' (vel An-
ders Mortensen) og Christian maler (antagelig 
Christian Zachariassen Getreuer) istandsatte og 
nystafferede korset.44 Ved denne lejlighed må 
det ovennævnte årstal være påført. Endvidere 
kan ældre †kantprydelser på korstræet på dette 
tidspunkt eller måske 100 år senere (jfr. ndf.) 
være blevet udskiftet med nye bruskværkskar-
toucher.236 Karakteren af istandsættelsen 1708 
lader sig ikke aflæse af de bevarede kilder.237 

1750 afregnede Herman Jansen for '4 stk. zirater' 
på krucifikset, mens malermestrene (Rasmus) 
Wolf og (Christian) Hviid nymalede det.208 I 
forbindelse med auktionen 1806 blev krucifikset 
udbudt til salg (Auktionsliste nr. 82), men over-
førtes siden til Sygestuekirken, hvor det herefter 
har befundet sig. I dag ophængt på østvæggen i 
kirkesalens nordende (jfr. s. 1573 og 1575 fig. 
23). Undersøgt 1973 og istandsat 1979. 

†Korgitter (fig. 35), 1601, antagelig med gen-
anvendelse af dele fra et senmiddelalderligt lek-
torium (s. 1812); af træ og metal (messing). 
Ovenover var anbragt ovennævnte korbuekru-
cifiks (s. 1808). 

Gitteret, hvis udformning i hovedtræk lader 
sig udlede af Christian Brandts summariske 
skitse (fig. 35) og af lidt yngre beskrivelser (Kis-
bye (o. 1790), Kirkebog (1818)), bestod antagelig 
af tre dele: a) et gitter med dobbeltlåge, placeret 
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Fig. 35. Sammentegnet plan af korets vestligste fag og opstalt af †korgitter (s. 1810) med udsmykning af våben-
skjolde (s. 1814). Udsnit af tegning o. 1760, tilskrevet Christian Brandt (jfr. fig. 398, s. 517 og fig. 32). KglBibl. -
Combined plan of the western bay of the chancel and elevation of the †chancel rail with decoration of coats of arms. 

som adskillelse mel lem koret og skibet, enten 
anbragt foran de to sekundære vanger i korbuen 
(jfr. s. 1798) eller imellem disse; b-c) to sidestyk-
ker eller skærmvægge, placeret m o d nordre og 
søndre sideskibs øs tmur eller indsat som skran-
ker mellem skibets østligste piller og de respek-
tive sideskibe. 

Gitterets centrale del (a) omfat tede - at 
d ø m m e efter fig. 35 - en høj spidsbuet portal, 
hvori var indsat en lavere dobbeltlåge, ud fo rme t 
som de f lankerende stykker med en lukket nedre 
og en gennembrud t øvre del med søjler mel lem 
rundbuede arkader. Gitterets samlede højde var 
ifølge Kirkebog (1818) omt ren t 6 alen (ca. 3,70 
m); det var udfør t 'af bi l ledhuggerarbejde i eg', 
mens de i alt 16 piller, der stod omkr ing 2 alen 
(ca. 1,25 m) fra gulvet, var af massiv støbt mes-
sing, 'så tykke som en mandsa rm med løvværk 
øverst og billeder af træ oven over ' .2 3 8 På selve 
søjlerne eller på felter ovenover eller nedenun-
der239 var en indskrif t med årstallet 1601 og en 

opregning af kirkens seks gejstlige og verdslige 
beskyttere, måske identiske med gitterets dona-
torer, angivet i to lodrette kolonner: »Jacobvs 
Matthias Wellen (biskop Jacob Madsen Vejle) 
sine fvco (uden forstillelse) Jørgen Nielsen B o r -
gemester Jacob Let Raadmand oc Kirckeverge« 
(tv.) og »Magnus Henrici Consvi (Mogens 
Henriksen Rosenvinge, borgmester) Georgivs 
Simonides Pastor (Jørgen Simonsen, sogne-
præst) festina lente (skynd dig langsomt(!)) O t t e 
Knvdsen Kirckeverge« (th.) (Bircherod, Monu-
menta). O v e n over eller under den gennem-
brudte del var antagelig f igurudsmykninger af 
træ. 

De to sidefelter (b-c) havde en afvigende ud -
fo rmning . I et r ammeværk , inddelt med søjler i 
to høj rektangulære felter og foroven smykket 
med topstykker mel lem småspir, var fremsti l -
linger fra Det gamle Testamente, som det var 
angivet med ledsagende versalindskrifter: »Cain 
slar sin (broder) Abel ihiel Gen. 4 (1 Mos . 4)« 

115* 
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(nord, yderst); »Abraham vil offre sin søn Isaac. 
Gen. 22 (1 Mos. 22, 1-19)« (nord, næstyderst); 
»Om kaaberorm er ophengdt i ørcken. N v m 21 
(4 Mos. 21, 4-9)« (syd, nærmest midtskib); 
»Samson tager porten af Gaza Iuda 16 (Dom. 16, 
1-3)« (syd, yderst). Over disse var sekundært (af 
pladsnød ifølge Kisbye) anbragt fire våbenpar 
under kejserlige dobbeltkroner, hidrørende fra 
korets heraldiske udsmykning, nærmere beteg-
net fra dronning Christines anerække på nord-
væggen (s. 1814f.).240 

Hele korgitteret, der 1818 (Kirkebog) betegne-
des som 'overmåde kostbart ' , blev antagelig 
nyudfør t 1601, hvad angår messingsøjlerne og 
de to skærmvægge mod nord og syd. Men det 
kan ikke udelukkes, at rammeværket på gitte-
rets centrale del s tammer fra det senmiddelal-
derlige †lektorium (jfr. ndf.). Gitteret var i løbet 
af 1600'erne genstand for mindre istandsættel-
ser, tidligst allerede 1608, da otte af pillerne blev 
nedtaget og repareret, og siden bl.a. 1672, da en 
af pillerne, der var gået i tre stykker, fornyedes 
af Morten grydestøber.241 Hertil kom regelmæs-
sige udgifter til polering af de fo rnemme piller 
og til istandsættelse af låsen til kordøren. De fire 
våbenpar fandtes allerede placeret her 1623 (Præ-
steindbWorm, j fr . s. 1814f.). Gitteret, omtalt som 
'et trægelænder med døre for koret og de deri 
forhen siddende messingpiller', afhændedes på 
auktion 21. marts 1806.242 

†Lektorium(?) (sml. s. 1858 med note 150), 
middelalderligt og måske delvis genanvendt i 
det senere korgitter (jfr. ovf.). 

†Prædikestol, muligvis middelalderlig. 1818 
omtaltes prædikestolen som »en smuk Prædi-
kestol, af Middelalderens Billedhuggerarbejde, 
liigt det Epitaphium ower Prints Franciscus, 
som er henført til St. Knuds kirke« (Kirkebog). 
Med udgangspunkt i denne karakteristik kunne 
man antage, at stolen var smykket med udskåret 
rankeværk, svarende til mindetavlen over prins 
Frans (s. 731), en udsmykning, der i øvrigt ken-
detegner den senmiddelalderlige prædikestol fra 
Svendborg †Gråbrødre klosterkirke (i dag i 
Thurø kirke, Sunds hrd. , Svendborg amt), til-
skrevet Claus Bergs værksted (jfr. s. 661, note 
435).243 En evangelistfigur fra 1600'ernes anden 

halvdel med angivet proveniens fra kirken kan 
muligvis være en sekundær tilføjelse til stolen (s. 
1822). At d ø m m e efter regnskaberne vedr. en 
istandsættelse af stolen 1750-51 var denne (dvs. 
kurven) endvidere smykket med 10 »Cappeteler 
under Sylerne« (dvs. skaftkapitæler eller søjleba-
ser), hvad enten det så har drejet sig om den 
oprindelige dekoration eller en sekundær ind-
ramning af ældre dele. Ved samme lejlighed ud-
førtes en ny dør og trappe til opgangen samt 
reparation af billedhuggerarbejder på både sto-
len og »Cronen«, dvs. antagelig prædikestols-
himlen; hertil kom en afsluttende staffering, 
omend uden forgyldning.2 4 4 Ved auktionen 1806 
blev stolen med tilbehør af himmel, trappe og 
dør udbudt til salg for 10 rdl. (Auktionsliste nr. 
85). Det er dog uvist, om den fandt købere. 
Adjunkt Mülertz hævdede 1813, at både prædi-
kestol og stolestader ophuggedes til plankevær-
ker og stakitter, mens en yngre tradition, ned-
skrevet omkring 50 år senere ville vide, at stolen 
enten kom til Frørup kirke (Vindinge hrd. , 
Svendborg amt) eller Rørup kirke (Vends hrd.) 
(jfr. s. 661, note 435). Dette sidste har dog kun-
net afkræftes med sikkerhed (jfr. s. 577).245 

†Stolestader. 1) 1576 solgtes en gammel, dvs. 
formentlig middelalderlig stol, vel i forbindelse 
med stadernes fornyelse.214 2) 1575-77. Ifølge 
indskrift på stolene blev mandsstolene bekostet 
1575, mens Mikkel Bager og Christen Friis var 
kirkeværger, hvor imod kvindestolene udførtes 
1577 i Arnt Petersens og Gregers Nielsens em-
bedstid som værger (Bircherod, Monumenta).246 

Stolene udførtes af Rasmus snedker, mens Gre-
gers (Hansen) guldsmed 1579 indkrævede stade-
penge, således 6 mk. for de lukkede og 1 dl. for 
de åbne, i alt 111 dl. Visse medlemmer af menig-
heden havde dog frit stade, deriblandt hospitals-
forstanderen Jørgen Nielsen214 samt kirkens ti-
endebønder og deres hustruer (før 1618) svarende 
til praksis bl.a. i domkirken (s. 583). 1616 udførte 
Søren snedker og Thomas klejnsmed således to 
døre til 'Bolbro-og Hunderupkvindernes ' sto-
lestader. I forbindelse med døbefontens tilbage-
flytning fra skibets vestende til koret 1615 flytte-
des endvidere seks stole herfra til koret og gjor-
des i denne forbindelse smallere. To stole fra ko-
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ret flyttedes ved samme lejlighed ned i skibet.52 

Ud over lejlighedsvise mindre istandsættelser, 
der blev afhjulpet gennem 16- og 1700'erne, 
f remhævedes behov for mere gennemgr ibende 
istandsættelser o. 1676, 1681, 1735 og 1750. 1701 
og atter 1730 efterlystes et stolestadereglement; 
et sådant blev dog først approberet 1. marts 
1737.247 Der opregnedes da i alt 13 mandsstole 
og 17 kvindestole i midtskibet foruden kor te 
stole i begge sideskibe. Ef ter en istandsættelse 
1736-39 synes stadernes tilstand at have været så 
meget forbedret , at de nu kunne (gen)udlejes til 
byens honoratiores, vel for en højere betaling, 
o m e n d med modera t ion for de stader, hvor pil-
lerne hindrede et frit udsyn til prædikestolen.4 8 

Indtægterne synes dog ophør t 1739, da der ikke 
længere var regelmæssige gudstjenester i kir-
ken.2 4 8 

Stolene blev afhændet i forbindelse med auk-
tionen 21. marts 1806, og de omfat tede på dette 
t idspunkt 74 lange og kor te stole.242 Hertil k o m 
en del bænke. Ifølge auktionsmeddelelsen blev 
stolene nedtaget således, at de kunne genopsæt-
tes i en anden kirke, men de blev - i det mindste 
ifølge adjunkt Müler tz 1813 - l igesom prædike-
stolen ophugget til plankeværker og stakitter 
(jfr. ovf.) . 

(†)Korstole (fig. 36), udfør t efter 1514, antage-
lig af Claus Bergs værksted. Langs korets no rd -
og sydvæg samt foran †korskrankens østside var 
opstillet et kompleks af korstole med i alt 48 
sæder, opdelt i to rækker à 15 sæder ved væg-
gene (med et (dobbelt) h jørnesæde i vest ved det 
14. sæde) og fire mindre blokke à hhv. fire og 
fem sæder, opstillet to og to i hhv. nord og syd 
med en gang imellem. I den oprindelige u d -
fo rmning havde stolene rygpaneler med tilhø-
rende baldakiner. I en frise under baldakinernes 
f remspr ing var mindre panelfelter, to for hver 
plads (64 i alt). Der er al mul ig g rund til at an-
tage, at 64 af i alt 72 våbenskjolde med kong 
Hans ' og dronning Christ ines aner har været 
indsat på dette sted (jfr. ndf.) . 

O. 1750 blev 'discipelstolene' eller 's ingularer-
nes stole' i koret gennemgr ibende istandsat. 
H e r m e d kan hentydes enten til de middelalder-
lige korstole eller til en særlig pu lp i tu ropbyg-

Fig. 36. Opstalt af korets nordvæg, kombineret med 
sammentegnet plan og opstalt af korstolene (s. 1813), 
samt afskrift af indskrifterne på prins Frans' minde-
tavle (s. 731) og på seks våbenskjolde, opsat på kor-
gitterets vestside (s. 1811, fig. 35 og s. 1814). Rød-
kridttegning o. 1760, tilskrevet Christian Brandt (jfr. 
også fig. 574, s. 720). Det Kongelige Bibliotek. - Ele-
vation of the chancel's north wall with combined plan and 
elevation of the choir stalls (p. 1813), as well as transcript of 
the inscriptions on Prince Frans's memorial tablet (p. 731) 
and on six coats of arms put up on the west side of the chancel 
rail (p. 1811, fig. 35 and p. 1814). Red chalk drawing 
c. 1760, attributed to Christian Brandt (cf. fig. 574, 
p. 720). The Royal Library. 

ning (jfr. s. 1820). Således repareredes paneler 
og bagklædning bag 'øverste ' (dvs. antagelig ba-
geste) stolerække samt gulvet under denne og 
'nederste '(dvs. forreste) række. Endvidere ud -
førtes fem nye udskårne 'bistøder ' (dvs. ende-
gavle) med 'zirater' , udarbejdet af billedskære-
ren (Herman Jansen). Samtidig blev alt n y m a -
let.249 21. mar ts 1806 bortauktioneredes de 48 
stole; dele af komplekset , i alt to rækker, hver 
med seks sæder, overflyttedes til Vor Frue kirke 
(s. 1111-13).242 
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Fig. 37. Våbenskjolde med tilhørende indskrifter for 
Christian II og Elisabeth af Habsburg (s. 1814f.). La-
veret pennetegning, antagelig af Søren Abildgaard o. 
1760, i NyKglSaml 407, 2°. Det Kongelige Bibliotek. 
- Coats of arms with matching inscriptions for Christian II 
and Elisabeth of Habsburg. Pen and wash drawing, prob-
ably by Søren Abildgaard, c. 1760. 

Den heraldiske (†)udsmykning (fig. 35, 37-44) 
omfa t tede 72 udskårne og bemalede våben-
skjolde for k o n g Hans ' og dronning Christines 
familie (Bircherod, Monumenta nr. IV; Resen, 
Fyn 51f; Kisbye). Af serien er bevaret i alt fem 
*skjolde (Nationalmuseet , inv.nr. D 10513, 30-
33/1997), mens de øvrige 67 må anses for at 
være gået tabt. Våbenskjoldene var opsat parvis 
i courtoisie, idet der til hvert skjold knyt tede sig 
en indskrif t med minuskier (jfr. fig. 37, 42). Ind-
skrif terne er i deres helhed gengivet i den penne-
tegnede udgave af Bircherod, Monumenta 
(NyKglSaml 4646, 4°), h v o r i m o d en transskri-
beret og undert iden korrigeret afskrift ses i Bir-
cherod, Monumenta. Kong Hans ' familievåben 
var placeret på korets sydside, dronningens 
overfor på nordsiden. Enkelte af skjoldene og de 
t i lhørende indskrif ter manglede dog i registre-
ringen, forment l ig fordi disse på daværende 
t idspunkt (o. 1680) var gået tabt. 

En udfør l ig gennemgang af hele serien med 
kommen ta r e r til heraldikken og en tolkning af 

udsmykningens indhold ligger uden for r am-
merne af Danmarks Kirkers redaktion.2 5 0 Her 
skal derfor kun beskrives hovedl injerne i udval-
get. Kong Hans ' række omfa t tede kronede vå-
bener for den ældste søn og svigerdatteren 
(Christian II og Elisabeth, Monumenta nr. IV, I), 
h j e lmsmykkede våbener for t ipoldeforældre på 
hhv. mødrene og fædrene side (nr. IV, II-V, nr. 
IV, VI-IX), for oldeforældre på hhv. mødrene 
og fædrene side (nr. IV, X-XIII) , for bedstefor-
ældre på hhv. mødrene og fædrene side (nr. IV, 
XIV-XV) samt for forældre (nr. IV, XVI). Ræk-
ken afsluttedes af to par dobbeltvåbener , samlet 
under kejserlige bøj lekroner (nr. IV, XVII-
XVIII). De sidstnævnte var dog ikke udfy ld t 
med navn eller mærke på Bircherods tid. D r o n -

Fig. 38. Forside af *våbenskjold nr. 1, for Elisabeth af 
Habsburg, Christian II's dronning (s. 1815). Natio-
nalmuseet. HJ fot. 1999. - Obverse of the *coat of arms 
(no. 1) of Elisabeth of Habsburg, Christian II's consort. 
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Fig. 39. Våbenskjolde for kong Hans ' og dronning Christines familie (hhv. tv. og th.) (s. 1814). Kobberstik i 
Bircherod, Monumenta. - Ancestral coats of arms for King Hans (to the left) and Queen Christine (to the right). 

ning Christines række indledtes på tilsvarende 
måde med dobbeltvåbener for svigersøn og dat-
ter (Joachim af Brandenburg og Elisabeth af 
Danmark, Monumenta nr. IV, XIX), videreført 
med hjelmsmykkede våbener for tipoldefor-
ældre på hhv. mødrene og fædrene side (nr. IV, 
XX-XXVIII) , for oldeforældre på hhv. mødrene 
og fædrene side (nr. IV, XXIX-XXXII) , for 
bedsteforældre på hhv. mødrene og fædrene side 
(nr. IV, XXXII-XXXIII) samt for forældre (nr. 
IV, XXXIV). Rækken afsluttedes også her af to 
par dobbeltvåbener, samlet under kejserlige bøj-
lekroner (nr. IV, XXXV-XXXVI) , her dog an-
givet som våbener for hhv. kejser Ludvig IV af 
Bayern og Anna (Margaretha) af Hennegau og 
for kejser Rupert III af Bayern og Catharina 
(Elisabeth) af Nürnberg . 

Af våbenrækken er som nævnt bevaret fem 
*skjolde, af eg, udskåret i relief og på bagsiden 

forsynet med moderne øskner til ophæng. En-
kelte (nr. 1, 5) har yderligere huller med frag-
menter af trænagler, antagelig hidrørende fra 

den oprindelige fæstnelse til en bagklædning. 
Fire af de fem bevarede våbener har staffering, 
alt dog antagelig sekundært påført uden kridt-
grundering. 

1) (Fig. 37-38). Elisabeth af Habsburg, Chri-
stian II's dronning. Den tilhørende †indskrift 
lød: »Elizab(et)h in(nata) regin(a) hispan(ie) ar-
chid(ucissa) austr(i) duc(issa) b(ur)gundie« (Eli-
sabeth født dronning (dvs. prinsesse) af Spa-
nien, ærkehertuginde af Østrig, hertuginde af 
Burgund) (Bircherod, Monumenta nr. IV, I; 
MarmDan II, 224f.). 

46,5x26 cm. Over det firdelte våben er en 
krone med skiftevis liljeformede (den midterste 
er sekundær) og tilspidsede takker. Skjoldet er 
stafferet i hhv. rød, gråhvid, sort, grøn og guld. 
På bagsiden ses forskellig blyantsgraffiti, for-
mentlig også nyere (»Spanien«, tre profilhove-
der af hhv. to mænd og en hest) (NM, inv.nr. 
D30/1997). 

2) (Fig. 41). Formentlig Barbara af Sachsen, 
m o r m o r til kong Hans. Den tilhørende †ind-

1815 
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Fig. 40-41. *Våbenskjolde nr. 3 og 2. Nationalmuseet. HJ fot. 1999. 40. *Våbenskjold nr. 3 for en mand af den 
holstenske fyrsteslægt, formentlig Johan af Holsten og Oldenborg, farfar til kong Hans (s. 1816). 41. *Våben-
skjold nr. 2 for en kvinde af den sachsiske fyrsteslægt, formentlig Barbara af Sachsen, mormor til kong Hans (s. 
1815). - *Coats for arms no. 3 and 2. 40. Coat of arms of a male member of the Holstein royal house, probably Johan of 
Holstein and Oldenborg, paternal grandfather of King Hans. 41. *Coat of arms of a female member of the royal house of 
Saxony, probably Barbara of Saxony, maternal grandmother of King Hans. 

skrift lød: »Barbara in(n)at(a) duciss(a) saxonie« 
(Barbara, født her tuginde af Sachsen) (Birche-
rod, Monumenta nr. IV, XIV). 

43x30,5 cm. Diagonalt delt våben for Sachsen 
med t i lhørende hjelm.2 5 1 Den t i lhørende h je lm-
prydelse samt store dele af h je lmklædet er dog 
sekundære. Staffering i sort og b run samt for -
gyldning. Endvidere ses på bagsiden blyantspå-
skrift: »3«, svarende til tre vandret te indridsnin-
ger ( N M , inv.nr. D31/1997). 

3) (Fig. 40). Forment l ig Johan af Holsten og 
Oldenborg , her angivet som farfar til kong 
Hans.2 5 2 »Ioh(ann)es dux holsacie co(m)es in ol-
denborg« (Johan, her tug af Holsten, greve af 
Oldenborg) (Bircherod, Monumenta nr. VI, 
XV). 

46x33 cm. Holstens våben med t i lhørende 
hje lm, smykke t med 11 fanestænger.2 5 3 H o v e d -

parten af hjelmklædet er sekundært påsat. Staf-
fering i gråhvid, rød, sort og blå med forgy ld-
ning. På bagsiden med blyant sekundært anført : 
»2« ( N M , inv.nr. D32/1997). 

4) (Fig. 44). Doro thea af Brandenburg , k o n g 
Hans ' mor . Den t i lhørende †indskrift lød: »Doro -
t h e a ) in(n)ata m(ar)ch(ionissa) b(ra)nd(enbur-
gensis) duc(issa) pom(meranie) (e)t stet(t)in(ie)« 
(Dorothea, født markgrev inde af Brandenburg , 
her tuginde af P o m m e r n og Stettin) (Bircherod, 
Monumenta nr. IV, XVI). 

31x26 cm. Kongevåbenet med det firdelte vå-
ben for k u r f y r s t e n d ø m m e t Brandenburg som 
hjerteskjold. Den t i lhørende krone (jfr f ig. 42, 
nederst tv. og fig. 38), er f jernet (jfr. indskæring 
på bagsiden). Ingen spor efter staffering ( N M , 
inv.nr. 10513). 

5) (Fig. 43a-b). Anna af Sicilien, dronning 
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Fig. 42. Sammentegnet gengivelse af den heraldiske frise for kong Hans ' familie, placeret ved korets sydvæg 
samt - antagelig - på korskranken (s. 1814). Pennetegning i Bircherod, Monumenta (NyKglSaml 4646, 4°). Det 
Kongelige Bibliotek. - Combined drawing showing the heraldic frieze of King Hans's family on the south wall of the 
chancel and, presumably, on the chancel rail. 
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Fig. 43a-b. Bag- og forside af *våbenskjold nr. 5, for Anna af Sicilien, dronning Christines m o r m o r s mor (s. 
1816). Nationalmuseet. HJ fot. 1999. - Reverse and obverse of the *coat of arms (no. 5) of Anna of Sicily, Queen 
Christine's maternal great grandmother. 

Christ ines m o r m o r s mor. 2 5 4 Den t i lhørende 
†indskrift lød: »Anna innata regina sicilie« 
(Anna, født d ronning af Sicilien) (Bircherod, 
Monumenta nr. IV, XXVIII) . 

38,5x31 cm. Lodret delt våben med k rykke-
kors og liljer. Den t i lhørende h je lm er delvist 
suppleret (ligeledes hoved og bagpoter af den 
l iggende hund eller drage, partier af h je lmklæ-
det). Staffering i gråhvid, m ø r k g r ø n , sort og 
rød samt guld. M e d blyant er sekundært anført 
på bagsiden: »4« ( N M , inv.nr. 33/1997). 

Våbenudsmykningen er som nævnt fo rmen t -
lig udfør t som en integreret del af kors to lekom-
plekset og var som angivet 1623 i Præsteindb-
Worm 80 anbragt på panelet over stolene (jfr. 
også fig. 36). Til hvert sæde, der havde en 
bredde på ca. 67 cm (jfr. s. 1197, note 313), hør te 
et våbenpar, placeret øverst på dorsalet u m i d -
delbart under baldakinen. De 14 første par (nr. 
IV, I-XII, X I X - X X X I I ) sad efter alt at d ø m m e 
ved korets syd- og nordvæg, startende i øst og 
for løbende m o d vest. mens 2x2 par (nr. XIII-
XIV, X X X I I I - X X X I V ) var anbragt på k o m -

pleksets kor te fløje m o d vest på hver side af k o r -
indgangen.2 5 5 De kejserlige våbener, der i m o d -
sætning til de øvrige var samlede parvis under 
en fælles bøj lekrone, var placeret på korskran-
kens vestvendte side m o d skibet, 'uden kors -
døren på hver side ved trelleværket ' (Præsteindb-
Worm). Denne opstilling registreredes endnu o. 
1760 af Christ ian Brandt , dog med den fors tyr -
relse af rækken, at de kejserlige aner fra k o n g 
Hans ' slægt (nr. IV, XVII-XVIII, efter systemet 
at d ø m m e beregnet til korskrankens søndre del) 
nu var erstattet med de to par fra d ronning 
Christ ines række i nord (kejser Ludvig af Bay-
ern og Ruper t III med deres gemalinder, nr. IV, 
X X X V - X X X V I ) , mens deres plads på dette 
t idspunkt blev udfy ld t af to våbenpar fra selve 
korets udsmykn ing (markgreve Joachim af 
Brandenburgs og Elisabeth af Danmarks samt 
her tug Erik af Braunschweigs og Anna, d ron -
ning af Siciliens, nr. IV, X I X og XXVII) . 

Angivelsen af Christ ian II's og Elisabeth af 
Habsburgs kronede våbener (nr. IV, I) daterer 
våbenfrisen og dermed korstolene til et tids-



†GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE 1819 

punkt efter kongens k ron ing og ægteskabets 
indgåelse (11. jun i 1514). Den heraldiske f r e m -
hævelse af det unge kongepar og af Elisabeth af 
D a n m a r k (nr. IV, XIX) havde sin parallel i por -
t rætrækken på altertavlens predella (s. 498-503). 
Her dannede Elisabeth dog par med sin yngre 
bror, prins Frans, mens markgreve Joachim af 
Brandenburg - af hensyn til symmetr ien eller af 
andre årsager - var udeladt. Rækken af våbener 
for kongeparrets forældre samt for t ipoldeforæl-
drene genfindes på korets store mindesten, efter 
1513 (s. 733-40), dog med en række markante 
variationer (jfr. s. 736). I formel henseende er de 
bevarede skjolde nært beslægtet m e d minde tav-
len for prins Frans, o. 1511 (s. 730-33, fig. 587), 
navnlig mht . detaljer som hjelmens og h je lm-
klædets u d f o r m n i n g og gengivelsen af k rone-
takkernes r ingform samt den norske løve og 
Holstens våben (våbenskjold nr. 3-4, fig. 40, 
44). En samtidig parallel til de våbensmykkede 
korstole er celebrantstolen (også kaldet Lage 
Urnes stol) fra o. 1520 i Roskilde domki rke (DK 
KbhAmt s. 1671-72), hvor dog kun enkeltvåbe-
ner, heriblandt kongevåbenet , k ronede rygpa-
nelet over hvert sæde. Celebrantstolen står i dag 
i træets naturlige farve, afrenset for ældre be-
maling, som antagelig må have eksisteret her, i 
det mindste på våbenerne, l igesom det må have 
været tilfældet for Odense-korstolene. 2 5 6 

At d ø m m e efter Bircherods og Resens regi-
strering af våbenserien havde denne allerede ved 
slutningen af 1600'erne lidt nogen overlast, såle-
des at både enkelte våbener og indskrif ter m a n g -
ler. Omf ly tn ingen af skjoldene på korskrankens 
vestside, som bevidnet af både Brandt og siden af 
Kisbye, er muligvis først sket efter den store 
istandsættelse o. 1750, da MarmDan endnu 1739 
nævner Joachim af Brandenburgs og Elisabeth 
af Danmarks skjolde som pendanter til Chr i -
stian II's og dronning Elisabeths i koret . At se-
rien i øvrigt hen imod 1700'ernes slutning led 
yderligere overlast, f r emgår af Kisbye (s. 50), 
der o. 1790 så s tumper af våbenerne l iggende 
bag alteret. 

Seriens videre skæbne efter auktionen 1806 er 
ikke nærmere oplyst. D r o n n i n g Dorotheas vå-
bentavle, der alene af de bevarede skjolde er af-

Fig. 44. *Våbenskjold nr. 4, for Dorothea af Bran-
denburg, kong Hans ' mor (s. 1816). Nationalmuseet. 
HJ fot. 1999. - *Coat of arms (no. 4) of Dorothea of 
Brandenburg, mother of King Hans. 

renset for farve, erhvervedes 1923 til Nat ional-
museet fra dødsboet efter den heraldisk interes-
serede arkitekt, H. B. Storck. På dette t idspunkt 
fandtes »fra gammel Tid« de fire øvrige skjolde 
på museet . Præcis hvornår disse er erhvervet og 
fra hvem, ses ikke registreret. 

†Skriftestole. 1676 nævnes en gammel skrif te-
stol ved alteret som 'aflægs og borte ' , vel kas-
seret.257 1750-51 istandsattes begge præstestole, 
dvs. skriftestole. Stolene var placeret bag kor -
døren, dvs. ved korskranken. Endvidere nævnes 
udgif ter til en 'opsats ' på præsternes stol, vel til 
en af ovennævnte eller til de ndf. omtalte.2 5 8 

1806 omtales bor taukt ioner ing af to lukkede 
stole. H e r m e d kunne hentydes enten til de to 
skriftestole eller til to herskabsstole (jfr. ndf.).2 4 2 

†Præstestole. 1709 istandsattes præstestolen. 
1718-19 opsatttes en ny stol til biskop og præster 
'til medi ta t ion før prædiken ' . 4 4 

†Degnestole. 1676 omtaltes degnestolene i ko -
ret som brøstfældige.2 5 7 1723 forbedredes panel-
værket på korets nordside over degnestolen, vel 
et af denne uafhængigt panel.44 
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†Herskabsstole. 1) 1505 omtales dronning Chr i -
stines stol 'i g robrødher ' , vel et særligt her-
skabssæde.259 2) O.1555, opsat af Johan Friis og 
smykke t m e d dennes fædrene våben og indskrif t 
(»Johan Fris tho Heslager«) samt våbener og ind-
skrifter for hans tre f o r m ø d r e (»Denne er min 
M ö r n e Stoll«,246 »Johan Frisis Fars Moer«) , j f r . 
Kisbye. Muligvis har udsmykn ingen også o m -
fattet portrætter . Således omtaltes 1818 (Kirke-
bog) fire rækker stole med 'en del udhugne po r -
trætter ' , hvoraf nogle (vel de ovennævnte) var 
smykke t m e d Friisernes våben og tidligere fand-
tes placeret i kirkens vestende under pulpi tu-
ret.260 Johan Friis' stole blev - tillige med 
(endnu) en lukket stol - afhændet på auktion 
mar ts 1806.261 Jfr . †gravsten nr. 9, fig. 63. 3) 1699 
omtaltes reparation af r idefogedens stol.44 

†Pengeblok. Før 1574. Ved kirkens blok var 
ophængt formaningstavle fra ovennævnte år 
(jfr. s. 1821). 1672-73 indkøbtes en lås til b lok-
ken.4 4 

†Klingpung. 1696-97 registreredes en ' tavle-
pung ' , dvs. en k l ingpung, i inventariet.4 4 

†Skab. 1676 er i koret omtal t et egeskab, 
hvoraf døren manglede.2 5 7 

†Dørf løje . I forbindelse med istandsættelsen 
1750-51 opregnedes kirkens dørfløje, der alle ka-
rakteriseredes som brøstfældige og derfor er-
stattedes m e d nye: 1) 'Den inderste store kirke-
dør for våbenhuset ' , omfa t t ende to fløje, erstat-
tedes m e d en ny dør af fyr re t ræ med fyldinger, 
lister »og ander Ziirl igheder«. 2) Ved indgangen 
mel lem kor og tå rnrum; erstattet af ny fløj med 
beklædning af fyrretræ. 3) Ved indgangen fra 
hospitalet, dvs. muligvis dør mel lem Sygestue-
kirke og t å rn rum - eller i vestenden af nordre 
sideskib (synes lukket i 1700'erne) - eller mel lem 
østre korsgang og nordre sideskib. 4) Ved op -
gangen fra kirken til hvælvet , forment l ig dør til 
t rappen i søndre sideskibs østende. 

†Pulpiturer. Kirken har antagelig haft flere 
pulpiturer. 1609 nævntes et pulpi tur ved Niels 
Hagensens begravelse i kirkens tværgang, dvs. 
1. fag af nordre eller søndre sideskib.52 1681 
foresloges to piller, der var sunket under pulpi-
turet, antagelig nedennævnte , genoprettet .2 5 7 

1719-20 omtaltes pulpi turet nederst i kirken ved 

den store kirkedør, dvs. i midtskibets vestende. 
1750-51 undergik dette en gennemgr ibende 
istandsættelse med nyt loft, opgang med to til-
hørende stolper, brystværkspaneler og seks 
(løse) stole. De gamle piller under pulpi turet 
skulle i s amme forbindelse beklædes med be-
hørige »Ziirligheder«, og hele herl igheden n y -
maledes med oliefarve.208 U n d e r pulpi turet 
stod, som præciseret i beskrivelsen af den ned-
brudte kirkes udstyr 1818, Johan Friis' familie-
stole (jfr. ovf.) . 1723 nævntes et pulpi tur i no rd -
siden ved et vindue.2 0 8 1 forbindelse med kirkens 
anvendelse for menigheden fra S. Hans i fo rb in-
delse med Frederik IV's cas t rum doloris 1730 
(jfr. s. 1411) opsattes et nyt galleri eller pulpi-
tur.46 1806 bortaukt ioneredes et pulpitur, 22 alen 
langt (ca. 13,75 m) og 9 alen bredt (ca. 5,80 m); 
oprindelig placering er dog uvis. 

†Orgel. Det er uvist, hvorv id t klosterkirken i 
middelalderen havde et orgel.262 Senest efter at 
kirken 1539 havde fået tillagt et sogn, må den 
dog være k o m m e t i besiddelse af det inst ru-
ment , der 1577 blev trådt af Mads ringer og spil-
let af Peder orgelmester.2 6 3 1737 forefandtes ikke 
længere noget orgel,264 og det må udelukkes, at 
man siden hen anskaffede et ins t rument til den 
kun sjældent benyt tede kirke. 

Andre tavler. 1-3). Antagelig udfør t mel lem 
1343 og o. 1522, måske fuldstændigt eller delvist 
fornyede o. 1600 (nr. 1-2), og 1600 (nr. 3). 

Tavlernes indskrif t er overleveret gennem to 
senere kilder, Peder Olsens franciskanerhistorie 
(o. 1522), hvor i er indarbejdet dennes tilføjelser 
(nr. 1-2),265 og PræsteindbWorm 1623 (nr. 1-3).266 

En tekstkritisk udgave af teksten på nr. 1-2 ud 
fra disse forlæg er publiceret af Jørgen N y b o 
Rasmussen.2 6 7 

1) »Anno domini MCCLXXIX illustrissimus rex Da-
norum Ericus cognomento pius ad honorem beate 
Marie Virginis genitricis dei dedit fratribus minoribus 
hunc locum Ottoniensem; quem dicti fratres ingressi 
et in festo Assumpcionis beate Virginis divina publice 
celebrabant, prius tamen in vigilia sancti Laurentij 
fauore introducti regio et civium unitate. Hunc vero 
locum reuerendus pater dominus Tuko, Ripensis Epi-
scopus, consecrauit. Fabricato Choro memoratus 
idem rex ante maius altare suam hic elegit sepultu-
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ram.« (I det Herrens år 1279 gav den høj tberømme-
lige danske konge Erik med tilnavnet den f romme til 
ære for den salige j omf ru Maria, Guds moder, til 
mindrebrødrene dette sted i Odense, som de nævnte 
brødre drog ind i og på den hellige jomfrus himmel-
fartsfest (15. aug.) holdt de offentlig gudstjeneste, 
men først var de på den hellige Laurentius' aften 
(9. aug.) blevet ført derind ved kongelig gunst og 
borgernes samdrægtighed. Dette sted indviede den 
ærværdige fader hr. Tyge, biskop i Ribe, og da koret 
var opført, valgte samme allerede nævnte konge her 
sit gravsted foran højalteret). 

2) »Anno domini MCCCXLIII consummatam hanc 
ecclesiam et maius altare venerabilis pater et dominus 
frater Nicolaus, episcopus Ottoniensis, in honorem 
eiusdem Virginis consecravit, dominica proxima post 
festum sancte Marie Magdalene, et tunc constituit an-
niversarium diem dedicacionis eadem die annis sin-
gulis celebrari.« (I det Herrens år 1343 indviede den 
ærværdige fader og herre, broder Nicolaus, biskop i 
Odense, denne nu fuldendte kirke og højalteret til 
samme jomfrus ære på søndagen efter den hellige 
Maria Magdalenes fest (27. juli). Og på det tidspunkt 
bestemte han, at årsdagen for indvielsen skulle fejres 
hvert år på samme dag). 

3) »Renovatum anno domini M D C clarissimorum 
virorum domini Georgij Nicolaj consulis et Jacobi 
Let senatoris hujus templi præfectorum tempore.« 
(Fornyet i det Herrens år 1600 på den tid, da de be-
rømmelige mænd, hr. borgmester Jørgen Nielsen og 
rådmand Jacob Let var denne kirkes forstandere). 

Som anført af Jørgen Kaas E m m i k s e n 1606 
fandtes de tre tavler ophængt i koret , idet nr. 1 
omtal te kirkens opførelse 1279 og afholdelsen af 
den første messe, nr. 2 nævnede kirkens færdig-
gørelse 1342(!) og nr. 3 kirkens(!) forbedr ing 
1400(1).268 

I PrcesteindbWorm 1623 gives et summar isk re-
ferat af indskrif ten på nr. 1-2 med henvisning til 
»tafflenn[!], som er renoveri t 1600 och henger 
paa den sønder m u r ved alteret«.269 Tavlernes 
fulde tekst gengives under ét af Peder Olsen o. 
1522 (nr. 1-2) og 1623 i PrcesteindbWorm (nr. 1-3), 
hvilket lader fo rmode , at de tre tavler har været 
placeret oven over eller ved siden af hinanden 
som én sammenhængende indskrift , hvilket 
også den førs tnævnte , summar iske omtale tyder 
på. En parallel til Odensetavlerne fandtes i Ystad 
Gråbrødrekirke, udfør t på et antal brædder 

(heraf seks bevaret i Historiska Museet , Lund) af 
forskellig længde med indskrif ten malet med 
mørk t fa rvede minuskier på kr id tgrund. Ystad-
tavlen, der foruden et provinciale med for teg-
nelse over franciskanerordenens provinser o m -
taler kirkens (og klosterets) grundlæggelse og 
bygningens samt højalterets (gen)indvielse lige-
som eksemplet i Odense, er ud fra indholds-
mæssige kriterier dateret o. 1400, o m e n d med 
senere opmalinger. De enkelte dele af Ystadtav-
len var i 1700'erne ophængt i den skånske klo-
sterkirkes kor, men fandtes måske oprindelig 
over korstolene ved korets no rd - og sydvæg.2 7 0 

I sin ældste f o r m var Odensetavlerne (nr. 1-2) 
antagelig udfør t i t ids rummet 1343 - o. 1522, 
måske allerede i 1300'ernes anden halvdel, o m -
end en renovering af begge tavler eller alene af 
opmal ingen fulgte år 1600. Ud fra kilderne lader 
det sig ikke afgøre, hvorvid t tavlerne, der ikke 
som i Ystad dannede en længere frise, oprindelig 
har haft en tilsvarende placering, dvs. over kor -
stolene på no rd - og sydvæggen, eller snarere 
fandtes i korets østlige del, syd for alteret. 

4) 1574. Formaningstavle, ophængt fo rmen t -
lig nær pengeblokken og udsmykke t med versi-
ficeret versalindskrift , signeret »G.S.O«, anta-
gelig for Georgius Simonides Othiniensis (Jør-
gen Simonsen fra Odense, j f r . †gravsten nr. 29) 
(Bircherod, Monumenta; Resen, Fyn 96; Auk-
tionsliste nr. 3): 

»I christne, som Gvd hafver gifvet nock 
betencher de arme i denne block 

som sidder i hvse, lider hvnger oc tørst 
sorrig oc sivgdom, kvld oc frost 

beviser Eders tro med gierninger skønne 
det vil Eder Gvd af Himmelen lønne 

1574 G.S.O.« 

I S. Marie kirke i Hels ingborg findes en tavle, 
dateret 1583 og smykket med en - bortset fra 
enkelte variationer - ganske l ignende indskrift 
fo ruden et billede af Den rige m a n d og Lazarus, 
udfør t efter forlæg i Niels Hemmingsens Postil 
(1576).271 

Tavlen blev udbud t på auktionen 1806 for 8 
sk., her omtal t som »Indskribsion om at be-
tenke de A r m e og Fattige«. 
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Fig. 45a-b. Forside og bagside af evangelisten Markus. *Figur, anden halvdel af 1600'erne, tilskrevet Hans 
Nielsen Bang og muligvis hidrørende fra †Gråbrødre klosterkirke (s. 1822). Privateje. - Front and back of St. Mark 
the Evangelist. *Figure, second half of the 17th century, attributed to Hans Nielsen Bang and possibly from †Greyfriars 
Monastery Church. 

5) En tavle med det kongelige våben, tillige 
med forgyldt »Subschription« istandsattes 
1750-51.208 Det kan muligvis have drejet sig om 
en tavle, svarende til de bevarede i domkirken, 
smykkede med Frederik II's og dronning So-
phies våbener og t i lhørende navnetræk (s. 611). 

*Løs skulptur (?) (fig. 45a-b, 77), anden halvdel 
af 1600'erne; tilskrevet Hans Nielsen Bang. 1987 
afhændedes på en københavnsk auktion en ud-
skåret figur af evangelisten Markus , 90 cm høj 
og påhæftet en nyere seddel med notatet: »Gl. 
Figur fra Graabrødre Kloster, Odense«.2 7 2 Figu-
ren, hvis proveniens i øvrigt ikke er omtalt , er 
udhulet på bagsiden og har under fodstykket 
spor af en tap, beregnet til fæstnelse på et fod-
stykke, l igesom issen er affladet. Det te tyder på, 
at evangelistfiguren har været indsat i en arki-
tektonisk indramning, måske som hjørnef igur 
eller a rkadeudsmykning på et pulpitur eller i en 

prædikestol (s.d.). Markusf iguren har sit sym-
boldyr, løven, ved højre fod og er udstyret med 
en bog i venstre hånd samt et (afknækket) skri-
veinstrument i højre. Den er mht . figurbehand-
lingen (diminutivt hoved med fremstående 
pande og kraft igt markerede panderynker, 
store, grof t fo rmede hænder og summarisk re-
degørelse for klædedragten) nært beslægtet med 
værker af Hans Nielsen Bang.2 7 3 Paralleller til 
ansigtstypen og figurens stilling findes blandt 
flere af Middelfartbilledskærerens værker, både 
de sikre og de tilskrevne (prædikestol i N ø r r e 
Åby k., 1649, og prædikestolsopgang i Middel -
fart k. , 1675 (begge Vends hrd); prædikestole i 
Assens k. , (Båg hrd.) og Vilstrup k. (Haderslev 
amt, j f r . DK S J y l l 388)). 

Om figurens oprindelige placering kan man 
kun gisne. Der som proveniensen fra klosterkir-
ken står til troende, kan den være indgået som 
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en udsmykn ing af prædikestolen, måske en se-
kundær tilføjelse (jfr. ovf. s. 1812), svarende til 
mesterens tilsvarende nyudsmykn inge r af ældre 
stole (Middelfart k. , Føns k. (Vends hrd.) , Går-
slev k. (Holmans hrd . , Vejle amt)).274 

†Lysekroner. 1607 omtaltes s tøbning af lys til 
k ronen i koret . 1617 istandsattes kirkens store 
lysekrone, vel næppe ovennævnte , som var i 
s tykker forneden, 'der de syv arme sidder' .5 2 

1619 og endnu 1672 er anført to af kronens arme 
blandt 'andet løsøre' i inventariet. 1673 betaltes 
Mor t en grydestøber i Odense for kronens 
istandsættelse. 1696 omtaltes i inventariet en ly-
sekrone med dobbelte arme, otte i hver række 
(16 i alt), men uden hængeknop . På kronen 
manglede en plade og to piber. Denne kan være 
identisk med den ældre krone, men kan også 
identificeres med den af afdøde Chris ten Hansen 
handskemager forærede krone, nævnt 1723, 
hvorti l renterne af en kapital sikrede vedligehol-
delsen.44 1750 forgyldtes alle kugler på lysekro-
nen med ægte guld, mens stangen maledes cin-
noberrød. 2 0 8 Afhændet 1806 (Auktionsliste nr. 84 
med t i lhørende j e rnkæde (nr. 83)). En lysekrone 
i Rørup kirke (Vends hrd.) skulle efter tradit io-
nen være erhvervet fra Odense Gråbrødre kirke 
og skænket o. 1800 af kirkens ejer, k a m m e r j u n -
ker C. E. de Cederfeld og hustru, mens en an-
den anskaffedes samtidig til s amme kirke fra en 
privat auktion i Haderslev.2 7 5 I Rørup er bevaret 
t o lysekroner, begge med 2 x 8 S-svungne arme, 
efter f o rmen at d ø m m e hidrørende hhv. fra 
1600'ernes 1. og 2. halvdel. En af disse kunne i 
princippet hidrøre fra Odense , o m e n d det på det 
forhåndenværende grundlag ikke kan afgøres 
hvilken. 

†Lysearme. 1607 er omtal t to ' lysepiber' , dvs. 
lysearme, anbragt hhv. i koret og ved prædi-
kestolen.5 2 

†Ligbåre. N æ v n t 1575-76, forarbejdet 'af ny t ' 
af ringeren.2 1 4 Omta l t (samme?) i inventariet 
1696-1748, da den afhændedes.2 7 6 

†Tårnur, 1591. 1590-91 afregnedes for et nyt 
sejerværk med hus.214 U re t var smykket med en 
indskrift , antagelig udfør t med kursiv (Birche-
rod, Monumenta), og placeret på urskiven ind-
vendig i kirken (jfr. ndf.): 

»Vor maal oc tiid 
til gvdelig iid 

hafver Gvd beskicket os here 
Døden er vis 

men tiimen uvis, 
thi maa vi altid rede være. 

Hver klockeslag 
din døds oc domsdag 

dig nermer oc nermer monne blifve 
thi vaag oc bed 
i bodferdighed 

Christ da dig Himmer ig vil gifve 
1591«. 

Allerede 1606 og atter 1616-17 havde uret is tand-
sættelse behov. På sidstnævnte t idspunkt fo rhø -
jede Daniel sejermager hammeren samt udfør te 
et nyt hammerska f t og en indretning til k lokke-
strengen.5 2 Af det kasserede materiale, vel h id-
rørende fra denne reparation, noteredes fire 
gamle je rnhju l i inventariet 1619. Senere fulgte 
større reparationer 1625-26, 1629, 1637-38, da 
uret var »slemblig forderffuet«, 4 4 og 1646. 1691 
sluttedes en kont rakt med Arnt sejermager om 
istandsættelse af uret til glæde - som f remhævet 
af biskop Kingo - for fa t t iglemmerne, der ' læn-
ges i deres ve og vånde at vide t imerne om nat-
ten' .4 6 1730 istandsattes både klokker (jfr. ndf.) 
og tårnur, s idstnævnte angiveligt fordi det var 
ødelagt af ' sandsfygning ' . Antagelig drejede 
dette sig om det 1729 indgåede sejerværk fra 
Hesselagergård (jfr. s. 1774), mens kirkens 
gamle ur kasseredes. 1730 iværksattes en istand-
sættelse af både sejerværket og kirkens klokker 
(jfr. ndf.) , så at betalingen for klokker ingning 
over lig kunne forhøjes, »foruden at det ogsaa er 
een stor Zirat og Æ r e for Byen og Kierken at 
dend har smucke Klocker.«4 8 1731-32 registre-
rede inventariet to »Sejerværker, hvoraf det eene 
staar indsadt i Convent -Stuen«, dvs. vel det 
sidstnævnte. Det kasserede ur søgtes afhændet 
1733, men uden resultat.44 Om tårnurenes se-
nere skæbne vides intet. 1750 repareredes urski-
ven, der var forsynet med visere, og den n y m a -
ledes med forgyldte cifre og »Sub Schrip(tion)« 
af malermestrene Rasmus Wolf og Christ ian 
Hviid.2 0 8 Ursk iven sad ifølge Kirkebog (1818) på 
korets nordvæg og var forsynet med en klokke, 
med ståltråd koblet til tårnets sejerværk. 
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*Klokker. Kirkens beholdning af klokker talte 
o. 1680 tre, hvis indskrifter er registreret i Bir-
cherod, Monumenta. Disse blev efter 1806 er-
hvervet af kirker hhv. på Vestfyn (Nørre Sanda-
ger, Asperup) og i Sydøstjylland (Gadbjerg), 
hvor de vil blive udførligt beskrevet. Her o m -
tales de dog summarisk tillige med s tormklok-
ken, der o. 1618 overførtes til domkirken: 

1) 1492, tilskrevet klokkestøberen Peter Han-
sen i Flensborg og forsynet med en indskrift, 
der omtaler de to donatorer, Hans Nielsen og 
Anders Jensen.277 Klokken, der muligvis var 
ældre end tårnet, kan have været ophængt i det 
formodede klokkeophæng over vestgavlen (s. 
1800) eller i en i øvrigt ukendt tagrytter. Den 
kan være identisk med højmesseklokken, som 
istandsattes 1608 og 1615.52 O.1755 omtalt i 
Præsteindb som placeret i vestsiden af tårnet.278 

Efter auktionen 1806 erhvervet til Nør re Sanda-
ger k. (Skovby hrd.). 

2) 1518, med indskriften »Sanctus franciscus 
ihesus maria mdxviii« (S. Frans Jesus Maria 
1518). Denne, der i Præsteindb (1755) omtaltes 
som 'hospitalsklokken' og derfor måske var 
identisk med 'den lille klokke mod hospitalet', 

blev istandsat som den førnævnte 1608 og 1615. 
Klokken hænger nu i Gadbjerg k. (Tørrild hrd., 
Vejle amt).279 

3) Omstøb t 1597 af en ældre klokke, hidrø-
rende fra †S. Albani kirke, betegnet »Storm-
klokken«; efter 1618 overført til domkirken (s. 
628f.). 

4) 1598, signeret af den lybske klokkestøber 
Mathias Benninck. Klokken, der o. 1755 beteg-
nedes ' tolvklokken' og var placeret i tårnets syd-
side, erhvervedes til Asperup kirke (Vends 
hrd.).280 

†Klokker. 1729 modtog Gråbrødre Hospital 
fra Hesselagergård et ældre sej erværk (jfr. ovf.), 
forsynet med to klokker, der ophængtes i tår-
net.281 Begge klokker blev afhændet 1806 som 
de øvrige. Deres nuværende placering kendes 
ikke. 1) 1562, støbt af Laurids Madsen, med ind-
skriften: »Johan Friis til Hesselager Gaard lod 
mig støbe af Lauritz Maessen i Kiöbenhavn Ao 
D(omi)ni MDLXII« (Præsteindb (1755)). Klok-
ken, der betegnedes som lille, var ophængt i tår-
nets østside.282 2) Indskriftløs klokke, o. 1755 
betegnet som ubrugelig og brøstfældig samt op-
hængt midt imellem de øvrige. 
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GRAVMINDER 
NOTER s. 1864 

Oversigt. Som nævnt s. 1775f. blev klosterkirkens 
gravminder ligesom inventaret spredt for alle vinde i 
årene efter 1805. Hovedparten synes at være gået tabt, 
navnlig efter auktionen april 1806, omend enkelte 
reddedes for eftertiden, idet de af pietetshensyn eller 
takket være en engageret efterslægt overførtes til an-
dre kirker. Det gælder således for de kongelige min-
detavler og knogler (omend ikke for de tilhørende 
gravsten) samt for monumenterne over biskop Jør-
gen Jensen Sadolin (†1559) og Gert Rantzau (†1580), 
der alle kom til domkirken (s. 712-40, 747-51, 803-
05). 

Dertil kommer, at et epitafium og to gravsten over 
storkøbmanden Oluf Bager (†1602) og hans familie i 
S. Hans kirke fik deres blivende pladser (s. 1420-23, 
1451-53, 1457), mens en gravsten over Christoffer 
Bang (†1599) købtes til Sanderum kirke (Odense 
hrd.). Andre monumenter synes dog at være for-
svundet på et tidligere tidspunkt, vigtigst nok de to 
kongelige epitafier (nr. 1-2), der senest omtales 1623 
og således ikke er medregnet i Bircherods eller Re-
sens registranter fra århundredets slutning. 

Ikke desto mindre er disse registranter hovedkilder 
til viden om de tabte herligheder blandt klosterkir-
kens gravmindebeholdning. I lighed med princip-
perne for optegnelserne vedrørende gravminder i by-
ens øvrige ældre kirker er i Bircherod, Monumenta, 
epitafier omtalt før gravsten og monumenter i koret 
anført før de tilsvarende i midt- og sideskibene (jfr. s. 
699, 1138, 1409). Vigtige kilder er endvidere notater i 
den håndskrevne Beskrivelse over adskillige Sogne i 
Fyen fra 1700'ernes begyndelse,246 Søren Abildgaards 
tegninger af gravsten fra 1760 (Abildgaard) samt Kis-
byes notater fra o. 1790. 

Af disse kilder fremgår det bl.a., at koret på ingen 
måde friholdtes for begravelser efter etableringen af 
det kongelige gravkompleks ved 1500'ernes begyn-
delse (jfr. †gravsten nr. 10, 11, 12, 20, 26, 31, 35, 46 og 
s. 1842ff.). 

De bevarede gravstensfragmenter og tegningerne 
af de forsvundne monumenter demonstrerer, at be-
holdningen af gravminder, navnlig fra 1400'ernes 
slutning og fra 1500'erne, har omfattet kunstnerisk 
værdifulde eksempler, bl.a. af de fra de øvrige Oden-
sekirker velkendte mestre, i Jensen, Gravsten beteg-
net Odense Ornamentisten og Odense-Monogram-
isten ((†)gravsten nr. 1, 4 og †gravsten nr. 12; (†)grav-
sten 3). 

K O N G E L I G E † B E G R A V E L S E R O G 
G R A V M O N U M E N T E R 

Som udførligt omtalt s. 712-40 undersøgtes december 
1804 (fundberetning af 6. febr. 1805) de kongelige be-
gravelser for kong Hans og dennes nærmeste familie 
foran alterbordet tillige med en begravelse, angiveligt 
placeret i selve alteret.283 De fundne knogler i de fire 
gravkamre overførtes februar 1805 til domkirken, ef-
terfulgt (mellem 1806 og 1813) af prins Frans' minde-
tavle og 1815 af kongeparrets store kalkstensepita-
fium. Tilbage forblev tre †gravsten over kong Hans 
og prins Frans (nr. 1), dronning Christine (nr. 2) og 
Christian II (nr. 3), der snart efter synes at være blevet 
ødelagt ligesom de opgravede †begravelser. Til kon-
geparrets gravminder hørte endelig to †epitafier over 
dronning Christine (nr. 1) og prins Frans (nr. 2), 
begge dog sandsynligvis forsvundet før udgangen af 
1600'erne. Tilsvarende epitafier for kong Hans eller 
Christian II synes enten ikke bevaret eller aldrig at 
have været opsat.284 

Kongelige begravelser. 1) An tage l ig m i d d e l a l d e r -
lig. M u r e t grav, 3½ alen lang og 2½ alen b r e d (ca. 
219x154 cm) . A t d ø m m e ef ter beskr ive lsen 1805 
placeret i a l t e rbo rde t ( jfr . også s. 1806), hvor t i l 
der f ø r t e en i n d g a n g i den 16 t o m m e r (ca. 40 cm) 
t y k k e m u r . D e t k a n m u l i g v i s en t en v æ r e de t te 
h u l r u m , o m t a l t s o m e t s to r t bues lag v ed al terets 
sydside , der b lev e f t e r m u r e t 1751, eller en af de 
f o r b o r g n e (dvs. skjul te) huller , s o m fand tes i al-
t e r b o r d e t e f te r a l terpanele ts f je rne lse v ed s a m m e 
t id.2 8 5 O m begrave l sens i n d h o l d a f skelet ter , der 
f and tes ned lag t i j o r d , j f r . s . 715-16. D e t har v æ -
ret n æ r l i g g e n d e a t k n y t t e f u n d e t , der bl .a . o m -
fa t t ede k n o g l e r a f t o m i n d r e å r i g e b ø r n , s a m m e n 
m e d den h i s to r i ske t rad i t ion vedr . begrave l sen 
1283 a f E r ik K l ipp ings to dø t re , C a t h r i n e og El i -
sabeth . 2 8 6 

2) An tage l ig o. 1511. M u r e t , o v e r h v æ l v e t 
grav, 3½ alen lang, ¾ alen b r e d og 7 f o d d y b (ca. 
219x47x213 cm) , f r e m d r a g e t m i d t fo r al teret 
u n d e r ¾ alen (ca. 47 cm) j o r d . G r a v e n s sider 
m o d n o r d , øst og vest va r lagt i 2½ svære s tens 
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tykkelse; i sydsiden adskilte en spinkel mur af 
kantstillede enkeltsten dette gravrum fra et 
større. I graven fandtes - nedlagt i kalk - knog-
ler af en ung mand, identificeret som prins Frans 
(jfr. s. 727). 

3) (Jfr. fig. 46), o. 1513. Muret, overhvælvet 
grav, antagelig af samme længde som før-
nævnte. Graven, der sammen med den oven-
nævnte dækkedes af en 5x3½ alen stor dæksten 
(jfr. n d f ) , er af Hanck registreret midt for al-
teret som et stort, ca. 4x4 alen rum, der an-
tagelig ved en skillevæg har været adskilt i to 
dele (nr. 2 og 3). Herfra fremdroges knogler af 
en sværlemmet mand »i kraftigste Alder«, iden-
tificeret som kong Hans; endvidere enkelte ki-
stefragmenter (s. 727f.). 

4) (Fig. 46, øverst tv.), o. 1521. Muret, over-
hvælvet grav, 3½ alen lang, 1½ alen bred (ca. 
219x94 cm). Placeret nord for nr. 2-3. Af Hanck 
registreret med dimensionerne 4x3 alen. I gra-
ven fandtes - ligeledes i kalk - nedlagt knogler 
af en kvinde, identificeret som dronning Chri-
stine; endvidere enkelte kistefragmenter (s. 
728f.). 

5) (Fig. 46, øverst th.), o. 1559. Muret, over-
hvælvet grav »af lige Muurs Tykkelse og Stør-
relse, som de førhen beskrevne«, placeret syd 
for nr. 2-3. Af Hanck registreret med samme 
dimensioner (ca. 4x3 alen) som nr. 4. I graven, 
der 1559 var blevet 'herligt opmuret af nyt 
straks op til kong Hans grav' (jfr. s. 729) fandtes 
levningerne af en ældre mand, identificeret som 
Christian II. 

Kongelige †epitafier. 1-2) O.1521. Antagelig sam-
tidige epitafier over prins Frans (antagelig †før 
1. april 1511) og dronning Christine (†8. dec. 
1521). Den samlede tekst følger nedenfor med 
oversættelse og tekstkritiske kommentarer ved 
Peter Zeeberg. 

Epitafiernes tekst er overleveret gennem to 
indbyrdes uafhængige kilder, dels i den schlesi-
ske adelsmand Erich Lassota von Steblaus rejse-
beskrivelse fra 1593, dels i PrcesteindbWorm fra 
1623.287 Den omstændighed, at gravskriften for 
prins Frans antagelig refererer til teksten i mo-
derens epitafium (»Begravet under samme 

sten...«) og tilsyneladende forudsætter, at dron-
ningen også var afgået ved døden (»men sover 
nu ved sin mors højre side«), tyder på, at begge 
epitafier er forfattet samtidig, dvs. efter dron-
ning Christines død og begravelse 1521, og 
sandsynligvis af samme hånd. Den blomstrende 
lovprisning af navnlig dronningen i klassisk 
præget ånd giver associationer til Peder Olsen, 
der på daværende tidspunkt opholdt sig i Oden-
seklosteret i færd med at forfatte dettes historie, 
bl.a. med en tilsvarende fremhævelse af dron-
ning Christines velgerninger, især over for min-
drebrødrene.288 Navnlig dronningens epitafium 
rummer interessante hentydninger såvel til bi-
sættelseshøjtideligheden som til selve gravmin-
det (»indesluttes i en opbygget grotte« (v. 1); 
»mens kongegraven indrettes« (v. 34); »bliver 
det kongelige lig nedsat efter gammel skik og 
dækket med en sarkofag (...) ved sin ægtemands 
venstre hånd (...)« (v. 35/37 og 39). Dette sup-
pleres af epitafiet for prins Frans (»Begravet un-
der samme sten« (v. 1); »Kongebarnet lægges 
ved sin fars venstre hånd, men sover nu ved sin 
mors højre side« (v. 24-25). Disse strofer kunne 
- med mindre det ikke blot er poetiske fraser -
referere til den konkrete murede begravelse 
foran højalteret, hvor tre gravkamre var indret-
tet til kong Hans (midt for alteret), dronning 
Christine (mod nord) og prins Frans (imellem 
forældrene), jfr. s. 1825. Dog hvilede prinsen 
ikke under sin mors sten, men under faderens, 
en fejlskrivning fra forfatterens side eller et in-
direkte vidnesbyrd om, at der oprindelig fandtes 
et tredje epitafium, gået tabt før 1593, for kong 
Hans. Tankevækkende er endelig omtalen af en 
sarkofag (v. 35/37) som en (planlagt?) monu-
mental markering af dronningens grav, hvis det 
da ikke blot er en digterisk hentydning til selve 
gravstenen (s. 1830). 

Epitafierne var ifølge Erich Lassota udført på 
to tavler, formentlig af træ, hvorpå var fæstnet 
et pergament med gravskriften. Tavlerne var 
ophængt på sydvæggen ifølge PrcesteindbWorm, 
dvs. over for mindetavlen for prins Frans og 
monumentet for kongefamilien og deres yngste 
søn. Teksten på hver tavle har været formet som 
en længere gravskrift på vers, indledt med en 



Fig. 46. Plan af kirken. 1:300. Tegning i N M , formentl ig efter opmåling 1806, ved J. Hanck 1816. Nr . 2 angiver de kongelige begravelser (s. 1825). - Plan of 
the church, probably measured 1806. 
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p r o s a - o v e r s k r i f t m e d a f d ø d e s n a v n , t i t ler o g 
r ang . En samt id ig , beva re t parallel til t av le rne er 
epi taf ie t o v e r b i s k o p J o h a n J epsen R a v e n s b e r g 
(†1512) i R o s k i l d e d o m k i r k e (DK KbhAmt 
1988f.), der o m f a t t e r e t p e r g a m e n t , m o n t e r e t 
neders t på en t ræplade , s o m f o r o v e n bære r b i -
s k o p p e n s m a l e d e v å b e n s k j o l d . S o m n æ v n t ovf . 
e r de senere k i lders (B i rche rod , Resen) t avshed 
om de to epi taf ier sandsyn l igv i s e t i n d i c i u m for , 
a t b e g g e er f j e rne t eller gået tab t f ø r u d g a n g e n af 
1600 'erne. En tavle(?) m e d h a l v r u n d ø v r e a fs lu t -
n ing , vist på Chr i s t i an B r a n d t s t e g n i n g o . 1760, 
e r n æ p p e ident i sk m e d de k o n g e l i g e epi taf ier 
(jfr- fig- 32). 

* D e to epi taf ier e r s o m he lhed skreve t i h u -
manis t i sk , dvs . klassisk lat in. M e t r i k k e n er k las-
sisk: u r i m e d e dak ty l i ske h e k s a m e t r e . E t uk las -
sisk t ræk e r d o g den f o r h o l d s v i s h y p p i g e f o r e -
k o m s t af k o r t s tavelse i s tedet fo r l ang fø r cæsur. 
H v o r årstal og da toe r skal indpasses i ve r semåle t 

1) Epitafium over dronning Christine. 

Epit aphium289 Illustrissimae Dominae Christinae Daciae, 
Sueciae, Norvegiae, Sclaviae, Gothiaeque Reginae, Slesui-
censis, Holsatiae, Stormariae,290 Dithmarsiae, Saxoniaeque 
innatae Ducissae insignissimae Thuringiae Landgrauiae in 
Mysszern291 Marchionissae ingenuissimae in Altenburg et 
Delmenhorst Comitissae opinatissimae hic in Christo felici-
ter requiescentis. 

Sub necis hoc signo constructo clauditur antro, 
Marmoris aduersi moesto quod carmine psallo, 
Saxoniae proles ducis inclyta filia Mysszern,242 

Nomine Christina dudum regina Johannis 
5 Principis eximii Danorum turn Norichorum 

Suecorum nec non Gothorum sic reliquorum.293 

Quum foret haec294 regina, simul cum principe coniunx 
Diuino genuit faustos e munere foetus. 
Hinc orbata viro virtutum culmina scandens 

10 Omnibus in gestis Christo se contulit horis, 
Casta, pudica, pia fidei primordia gestans. 
Faustorum voluit mores quae295 Danica regna 
Immortale decus Christum venerata reliquit.293 

Cultum divinum donis insignibus augens 
15 Presbyteros, monachos, praestantes ordine cunctos 

Christo divinctos feudis donavit ut heros. 
Vexatas viduas, magnos, gnaros, generosos, 
Infantes,296 vetulos tutelis muniit omnes. 
Christi gestantis Francisci stigmata fratres 

20 Zelo materni peramavit pectoris imo 
Ut genetrix mundo natos e corporis alvo.297 

Virgo ceu298 prudens haud criminis obruta somno 
Fert oleum liquidum pietatis lampade splendens, 
Formoso vigil occurrit mox obvia Christo 

( d r o n n i n g e n s e p i t a f i u m v . 28 og 40, F rans ' ep i -
t a f i u m v. 28), tager f o r f a t t e r e n sig visse f r iheder , 
m e t r i s k såvel s o m i g loseva lge t . 

E f t e r s o m de to k i lder til t eks ten har forske l l ig 
o r t og ra f i , og ingen a f d e m synes a t g e n g i v e o r i -
ginalens , e r t eks ten her n o r m a l i s e r e t på de t te 
p u n k t . 

D e t s a m m e gælder fo r t e g n s æ t n i n g e n , s o m i 
b e g g e k i lder e r yde r s t m a n g e l f u l d . N y e t eg n e r 
indsat s t i l t iende; k u n h v o r de s t r ider i m o d e t 
ove r l eve re t t egn , er de t te a n m æ r k e t i en no te . 
B e g g e teks ter er p r æ g e t af en vis u k l a r h e d i p e -
r i o d e o p b y g n i n g e n . D e t gælder i g a n s k e særl ig 
g rad v . 33-42 i d r o n n i n g e n s e p i t a f i u m . H e r må 
såvel t e g n s æ t n i n g e n s o m den dera f f ø l g e n d e 
oversæt te l se op fa t t e s s o m e t f o r s ø g . 
Af i n d h o l d s m æ s s i g e årsager (jfr . ovf . ) f ø lge r her 
d r o n n i n g Chr i s t ines e p i t a f i u m f ø r p r ins Frans ' , 
uag te t a t h u n s o m n æ v n t d ø d e senere en d s ø n -
nen . 

Oversættelse: 

Gravskrift over den berømmelige frue Christine, Dan-
marks, Sveriges, Norges, de venders og goters dronning, 
hertuginde af Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken og 
af fødsel hertuginde af Sachsen, glorværdig landgrevinde af 
Thüringen, højbåren markgrevinde af Meissen,292 

vidt berømt grevinde af Oldenburg og Delmenhorst, som 
her hviler lykkeligt i Christus. 

Under dette dødens mærke indesluttes i en opbygget 
grotte, 

som jeg besynger det i et sørgedigt på marmoret foran 
dig, 

et barn af hertugen af Sachsen, Meissens berømmelige 
datter,311 

ved navn Christine, engang kong Hans' dronning, 
5 han som var en storslået fyrste over danskerne såvel 

som nordmændene 
og svenskerne samt over goterne og alle de øvrige. 
Mens hun var dronning, frembragte hun sammen med 

sin fyrstelige ægtemand 
ved guddommelig gave en række lykkelige børn. 
Efter at have mistet sin mand steg hun til dydernes 

tinder, 
10 i sine gerninger vendte hun sig i alle timer mod 

Christus, 
ren, kysk og from frembar hun troens førstegrøde. 
Hun stræbte efter de lykkeliges312 levevis, hun, der 

efterlod de danske riger 
som et udødeligt smykke med sin ærefrygt for 

Christus.313 

Hun berigede kirken med betydelige gaver, 
15 præster, munke og alle fremtrædende mænd, 

* Tekstoversættelse og kommentar ved Peter Zeeberg. 
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25 Saeuam dum mortern sonuit vox ultima sponsi. 
Atque vicina neci grandi certamine fessa 
Septima dum sonuit nocturni temporis hora 
Idus sexto luna quinta mense Decembri,299 

Quo concepta die fertur purissima virgo 
30 Conscendit patris summi penetralia coeli. 

Cuius ad300 lethum luxit mox Danica turma, 
Mugitus praestans splendent dum funeris arma. 
Accingunt veste Francisci tenera membra 
Quadratur fratrum templo301 dum regia302 tumba.303 

35 Sarcofago304 tegitur profesto305 martyris almi 
Thomae, quem dubium subeunt natalia Christi, 
Funus regale conditum more vetusto.306 

Psalmis cantatis sepelitur honore307 peramplo 
Conjugis ad laevam consortis foedere palmam 

40 Anno milleno quingente308 vigen309 quoque primo 
Partum post Christum concluso310 virginis alvo, 
Summo qui patris nos praestet vivere throno. 

der er bundet til Kristus i kirkelige ordner, 
skænkede hun jordegods som en helt.314 

Betrængte enker, stormænd, lærde, højbårne, 
børn og gamle ydede hun alle sin beskyttelse. 
Brødrene til Frans, ham, der bar Christi sårmærker, 

20 elskede hun med iver af sit moderhjertes dyb, 
som en mor elsker de børn, hun har født 

af sit legemes rene moderliv. 
Som den kloge jomfru, der ikke lader sig overmande 

af syndens søvn, 
frembærer den flydende olie strålende i fromhedens 

lampe, 
sådan ilede hun snart årvågen den skønne Christus i 

møde 
25 da brudgommens sidste ord forkyndte den grumme 

død. 
Og på dødens tærskel, udmattet af den store strid, 
da nattens syvende time lød 
seks dage før idus, fem dage efter nymåne i december 

måned, 
på den dag den reneste jomfru siges at være blevet 

undfanget, 
30 steg hun op til den højeste faders inderste himmel. 

Snart efter ytrer de danske skarer deres sorg over 
hende, 

udtrykker deres klage, mens begravelsesvåbnerne 
stråler. 

De klæder de spæde lemmer i Frans' dragt 
mens kongegraven315 indrettes i brødrenes kirke. 

35 Dagen før den nådige martyr tvivleren Thomas' dag, 
der følges af Christi fødselsdag, 
bliver det kongelige Hg nedsat efter gammel skik og 

dækket med en sarkofag. 
Under salmesang begraves hun med prægtig hæder 
ved sin ægtemands venstre hånd i henhold til sin pagt 

med ægtefællen 
40 i året 1521, 

efter at Christus blev født af jomfruens lukkede skød, 
han, som tilstår os at leve ved sin fars højeste trone. 

2) Epitafium over prins Frans. Oversættelse: 

Epitaphium illustrissimi Domini Francisci inclytissimi Do-
mini Johannis Regis nec non ingenuissimae Dominae Chri-
stinae Reginae filii amorosissimi.316 

Gravskrift over den berømmelige herre Frans, den navn-
kundige herre kong Hans' og den højbårne frue, dronning 
Christines højtelskede søn. 

Sub saxo puer insignis tumulatus eodem 
Somnum dormitat mortis victurus in aevum 
Ex317 regina matre natus, genitore Johanne, 
Nomine Franciscus materno foedere dictus 

5 Clausum dum ventre gestabant viscera matris 
Egressus foret ut felix simul absque periclo, 
Quem genetrix dedit incolumen318 per numina fausta 
Numine divino Francisci voce citato 
Sancti, qui nomen puer hinc sortitus et omen 

10 Infans deprompsit veterum praeludia patrum 
Criminis absque lue matris vestigia cursans, 
constans et castus, puerorum tramitis exsors.319 

Indolis est almae iuvenis cunctis bene gratus, 
Foedera virtutum tractatu pectoris hiscit 

15 Militis extrema victoris stemmata gliscens. 
Hostes prostravit navali caede triumphans 

Begravet under samme sten sover en fremragende 
dreng 

dødens søvn for at leve evigt. 
Dronningen var hans mor, hans far var Hans, 
han fik navnet Frans efter et løfte, hans mor havde 

givet 
5 mens han lå i moderlivet, indesluttet i hendes mave, 

for at han skulle komme til verden lykkeligt og uden 
fare. 

Moderen fødte ham uskadt med venlige magters hjælp 
under påkaldelse af den hellige Frans' guddommelige 

magt, 
og drengen, der herved fik et navn, som blev et varsel, 

10 greb som barn han tilbage til sine forfædres forbillede: 
fri for syndens sot fulgte han i sin mors fodspor, 
besindig og kysk, uden del i drenges færden. 
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Mundani pelagi virtutum classe per undam. 
Nam promissa datur vincenti laurea raundum, 
Laetissime culmos frondet  quae mente beata. 

20 Quam  puer hausturus letali peste peremptus 
Tollitur320 hoc mundo rex aetheris orbe futurus, 
Ceu regis proles, ornatum321 more vetusto 
Clauditur at funus  defunctum  pulveris antro 
Adiectus laevae genitoris regius infans, 

25 Matris sed dextram nunc dormit natus ad oram 
In medio positus natiuo jure parentum322 

In fratrum  sacris simul ac tellure minorum 
Anno milleno quingenteno simul XI,3 2 3 

Virginei partus mundi pro crimine passi 
30 Prima quippe die lucenti mensis Aprilis. 

Som ung var han mild af  sind, vellidt af  alle, 
stræbte af  sit hele hjerte efter  at komme overens med 

dyderne, 
15 og mens han steg til en sejrrig krigers højeste hæder, 

udslettede han fjenden  med sejr i søslag 
over det jordiske havdybs bølger i dydernes flåde. 
For den udlovede krans gives til den, der besejrer 

verden, 
den krans, der i et lykkeligt sind grønnes så kønt 

på sine stilke. 
20 Men netop som drengen skal gribe den, bukker han 

under 
for  den dødbringende pest, 
han rives bort fra  denne verden for  at blive konge i 

himlen 
som den kongesøn han er, men efter  gammel skik 

indsættes hans lig i støvets hule. 
Kongebarnet lægges ved sin fars  venstre hånd 

25 men sover nu ved sin mors højre side 
anbragt mellem sine forældre,  som hans fødsel 

berettiger, 
i mindrebrødrenes helligdom og jord, 
i året 1511 
efter  jomfruens  fødsel,  udstået for  verdens synder, 

30 på den første  dag i april måned. 

Kongelige  †gravsten.  I forbindelse  med undersø-
gelsen december 1804 fjernedes  tre indskriftløse 
sten over de fire  grave foran  alteret, idet to af 
gravene var dækket af  samme sten (nr. 1, prins 
Frans' og kong Hans').324 Stenene betegnedes 
ved denne lejlighed som værende uden indskrif-
ter, hvilket dog ikke synes ensbetydende med, 
at de ikke tidligere havde været forsynet  med 
sådanne, blot var disse af  »Folkefjed  og Tidens 
Tand« blevet udslettet.325 Det skal dog anføres, 
at stenene allerede 1623 i PræsteindbWorm  karak-
teriseredes som »slette«, dvs. enkle eller usmyk-
kede. Stenenes dimensioner fremgår  dels af  un-
dersøgelsesrapporten af  6. febr.  1805, dels af  Jo-
han Hancks opmåling 1816 (fig.  46). Materialet 
kendes ikke. Om stenenes kranke skæbne efter 
klosterkirkens tømning berettedes i Vedel Si-
monsen, Samlinger.  Hvorvidt de ligefrem  endte i 
grebningen i biskoppens hestestald ligesom an-
dre af  kirkens gravsten, vides dog ikke sikkert 
(jfr.  s. 1779). 

1) O.1513, over prins Frans (†før  1. april 1511) 
og kong Hans (†20. febr.  1513). 5 alen lang, 3¼ 
(3½ alen bred og ¼ alen tyk (ca. 313x193 
(219)xl5 cm). Stenens betydelige dimensioner er 

næsten identiske med alterbordspladen, der si-
den flyttedes  til Vor Frue kirke (312x195 cm, jfr. 
s. 1085) og noget mindre end kongeparrets epi-
tafium  (402x247 cm, jfr.  s. 733), begge af  got-
landsk kalksten. 

2) O.1521, over dronning Christine (†8. dec. 
1521). De nøjagtige dimensioner kendes ikke. 

3) O.1559, over kong Christian II (†25. jan. 
1559). De nøjagtige dimensioner kendes ikke. 

†EPITAFIER OG MINDETAVLER 

1) O.1527. Hans og Erik Huitfeldt,  begge 
† � ( 1 5 2 7 ) af  pest. Mindetavlen, der 1606 be-
tegnedes som delvis ulæselig og (smykket) med 
våben, fandtes  i klosteromgangen (dvs. antage-
lig i en af  korsgangene), hvor begge brødre lå 
begravet (Resen, Fyn  87).326 

2) O.1549. Jacob Frost, 'fordum  denne kirkes 
nidkære, trofaste  og såre værdige præst', †12. 
april 1549, med hustruen Catharina, datter af 
Henrik Langenberg, †oktober 1548. 'Rasmus 
Hansen Rerav (Erasmus Johanni Reravius) satte 
dette minde for  sin elskede svigerfar  og sviger-
mor' (Bircherod, Monumenta  nr. X; Resen, Fyn 
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46, 91f.; MarmDan II, 226; Kisbye 53; Nyerup 
XLIIIf.; Auktionsliste nr. 6). 

Ef ter personalia latinsk mindevers i elegiske 
disticha, forfattet af 'den danske laurbærkronede 
digter Jens Jørgensen Sadolin' , dvs. Fyns første 
lutherske superintendent. Heri prises kirkens 
første sognepræst i b lomst rende vendinger: 

'Intet pryder nogen mere end strålende dyd 
og en ren kærlighed til den sande tro. 

Det rette sindelag er især en pryd for ordets tjenere 
og en stemme, der lader den levende Guds sande 

lære klinge. 
Jacob Frost udmærkede sig i disse ting, 

mens han levede. Han var Christi ven og tjener. 
Munke, Herrens fjender og snedige sofister 

erklærede han krig, og lykken fulgte hans kamp, 
og han skånede ej heller de rige, slette og herske-

syge frådsere, hvem studiet af dig, fæle Epikur, har 
fået tag i'.327 

U n d e r indskrif ten to bomærkeskjo lde , hvor -
over initialerne: »IF« (th.), for Jacob Frost, med 
mot toe t : »Justus fide vivet« (den retfærdige le-
ver med tro), og »EJR« (tv.), for Erasmus Jo -
hanni Reravius (Rasmus Hansen Rerav), med 
t i lhørende mot to . 

Ifølge Resen opsat i område t ved prædikesto-
len midt i kirken. Vurderet 1806 til 8 sk. og af-
hændet til k le jnsmed Frederik Witrock. Salget 
blev dog annulleret efter henstilling fra biskop 
Peder Hansen, forment l ig på N y e r u p s initia-
tiv,328 og epitafiet hensattes ifølge Vedel S imon-
sen, Samlinger en tid på »Hospitalsloftet«, dvs. 
vel over Sygestuekirken l igesom Gert Rantzau's 
tavle (s. 750f.). 1816 hævdede Fyns guvernør , 
prins Christian Frederik at have bemærke t Jacob 
Frosts ligsten(!) i midten af det opbrud te gulv 
foran koret , antagelig dog en forveksl ing med 
gravstenen over Jørgen Jensen Sadolin (s. 
804).329 Mens Rantzau 's tavle 1875 atter k o m for 
dagens lys, synes Frosts epitaf ium at være gået 
tabt. 

3) O.1553. O lve (Oluf) Hansen, dronning 
Christ ines kammersvend , siden rådmand i O d e n -
se i seks år og borgmester smst. i 18 år, †13. jan. 
1553330 (Bircherod, Monumenta nr. VIII; Kisbye 
54; Auktionsliste nr. 4). 

Ef ter personalia bomærkesk jo ld , flankeret af 

initialerne: »CT« og »FD«.331 1806 vurderet til 8 
sk. 

4) O.1560. Lauritz Hansøn (Hansen), tidli-
gere borger og byskriver i Odense , †� (o. 
1560)332 (Bircherod, Monumenta nr. XIII). 

Epitafiet kan være identisk med nr. 11 i Auk-
tionslisten, nævnt som værende af træ og vur -
deret til 4 sk., j f r . dog også nr. 7. 

5) O.1563. Hans Olsøn (Olsen), borger i 
Odense , †13. jan. 1563 (Bircherod, Monumenta 
nr. VII; Auktionsliste nr. 8). 

Epi taf ium af træ. Ef ter personalia kor t latinsk 
sentens. U d b u d t til salg 1806 for en vurder ings-
sum af 4 sk. 

6) O.1601. Hans Povelsøn (Poulsen) Sperling, 
borger og guldsmed i Odense , †24. april 1601 i 
sit 47. år, med hustruen Johanne Gregersdatter, 
†11. okt. 1655333 og dennes anden ægtemand, 
Henrich skoemager (Henrik skomager) , ligele-
des borger og guldsmed i Odense, †2. juli 1609 i 
sit 42. år (Bircherod, Monumenta nr. XIV; Auk-
tionsliste nr. 1). Jfr . (†)*gravsten nr. 4. 

1806 vurderet til 8 sk. 
7) O.1602. Maren mester Hans ' , †29. maj 

1602 i en alder af 52 år efter 29 års ægteskab 
(Bircherod, Monumenta nr. XII). 

Ef ter personalia initialerne: »HGS« (tv.), for 
Hans G(. . .)s(øn), og »BM« (th.), for Maren(?). 
Epitafiet kan være identisk med et epi taf ium af 
træ, nævnt som nr. 11 i Auktionslisten 1806 til en 
vurder ing af 4 sk., j f r . dog også nr. 4. 

8) O.1605 over ubekendt . I Auktionsliste 1806 
nævnt som nr. 2 til vu rde r ingssummen 8 sk. 

9) Før 1606. Epi taf ium eller gravsten over 
Elne (Elena) Meins t rup, 'står selv over en slet 
(dvs. usmykket ) sten', ifølge Jørgen Kaas Em-
miksen. Den nærmere identitet af kvinden, et 
medlem af den holstenske adelsslægt, Meins t rup 
(Meinstorf) , er dog uvis.334 

10) 0 . 1 6 2 1 . Met te Ebbis Thomesda t t e r (Mette 
Ebbe Thomasdat ter ) , » fo rdum Borgerske udi 
Assens«, †3. dec. 1621, 78 år gammel . 3 3 5 »Og 
hafver sin kiere Søn Hans Ebbesen ladet denne 
lille Tafle opsætte« (Bircherod, Monumenta nr. 
IX; Auktionsliste nr. 5). 

Epi taf ium, antagelig af træ. Før og efter per-
sonalia religiøs sentens. 1806 vurderet til 1 mk . 
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Fig. 47. (†)*Gravsten nr. 1, o. 1551, over borgmester 
Hans Friis (†1551) og dennes hustru Mette Laurids-
datter Kotte (†1563) (s. 1832). Efter Bircherod, Monu-
menta. - (†)*Tombstone no. 1, c. 1551, of Mayor Hans 
Friis (†1551) and his wife Mette Lauridsdatter Kotte 
(†1563). 

11) O.1624. Gert336 Søffrensen (Sørensen), †3. 
jan . 1624 i sin alders 56. år,337 med hust ruen Ka-
ren Nielsdater3 3 8 (Nielsdatter) (Bircherod, Mo-
numenta nr. VI; Resen, Fyn 95; Auktionsliste nr. 
10). 

Epi taf ium af træ. O v e r personalia opbyggel ig 
tekst i r imede strofer:339 

»Herrens bolig er gudelig 
Min sjæl derefter lengdis, 

Der jeg herfra til Himmerig 
Igiennem døden trengdis 

Mit lif og sjæl med attraa stor 
Til dig, min Gud og Herre 

Til din forgaard(,) der som du boer, 
Hafde jeg ald min begiere. 

Salig er dend, det var min troe 
Som i dit huus maa blive 

Der som du er bygge og boe 
Oc hafve ald tids fordrifve.« 

Epitafiet blev udbud t til salg 1806 for en vu r -
der ingssum af 2 m k . 

12) 1705. Jens Sørensen Hee, sognepræst til 
Hospitalet (tidligere Hospitalskirken) og Pårup, 
*29. juli 1679, †29. juli 1747340 (Auktionsliste nr. 
7). Jfr . s. 1849 (søns kisteplade). 

Epi taf ium af sten, 1806 vurderet til 1 rdl. Tav-
len, der sad i den nordl ige ende af tværgangen 
(nordre sideskibs 1. fag?), indkøbtes af b o g t r y k -
ker Chr . Iversen, ifølge Vedel Simonsen, Sam-
linger. 

13) O.1714. Jacob Andersen, k ø b - og han-
delsmand i Odense, *1680 i Ker teminde, †17� 

(efter 1714), med hustruen Elzebeth Diderichs 
Dat ter Harms ted (Elsebeth Didriksdat ter H a r m -
sted), *13. okt . 1680 i København , †26. aug. 1714 
i Odense i sit 34. år og ægteskabets 4. år samt en 
måned og 29. dage. I ægteskabet velsignet med 
en søn og to døtre, hvoraf sønnen og den ene 
datter ligeledes er hensovede (Bircherod, Monu-
menta (2) nr. LXXIV; Auktionsliste nr. 12). 

Epi taf ium af sten. Ef ter personalia r imet ære-
vers: 

»Verdens harme sted er drefven 
Bort for disse og er blefven 

Endet til en hvilested. 
Jesus har beredt dem Steder, 
Hvor sig deres Siæle glæder 

Thi de gich i Jesu fied.« 

1806 vurderet til 3 m k . Ifølge Vedel Simonsen, 
Samlinger, erhvervet af bog t rykker Chr . Iversen. 

( † ) G R A V S T E N 

*1) (Fig. 47-48), o. 1551. Hans Fris (Friis), bo rg -
mester i Odense , †30. ma j 1551, med hus t ruen 
Met te (Lauridsdatter Kotte), †13. juli 1563 (Bir-
cherod, Monumenta nr. XXIII ; Auktionsliste nr. 
27; Jensen, Gravsten nr. 533 (dog betegnet som 
forsvundet)) . 

Figursten af rødlig kalksten. Fragment , ca. 
125x107 cm, omfa t tende øverste halvdel af den 
meget slidte og forhuggede sten. Randskr i f t 
med personalia i reliefversaler, hvoraf kun en-
kelte bogstaver endnu anes. Borgmes te ren er 
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vist frontal t med drejning m o d højre under en 
rundbuet arkade, der indrammes af akantus-
mon tan t smykkede pilastre med bladdekorerede 
kapitæler, hvorpå står skjolde med dødn ingeho-
veder. I buesviklerne anes nøgne, rygvendte 
putti . Hans Friis er iklædt kåbe med bred krave 
og ærmeslidser, hvor f ra posede ærmer stikker 
ud. På hovedet en flad baret. I venstre hånd hol-
der han et par handsker. Stenens arki tektur ind-
ramning har formelle l ighedspunkter med grav-
stenene i S. Hans over Henr ik Knudsen Gylden-
stjerne (o. 1550) og Mogens Rud (o. 1559, s. 
1447f.) samt over Anne Mule og Tønne Michel-
sen (o. 1568) i Vor Frue (s. 1151). De førs tnævnte 
er af Jensen, Gravsten, henfør t til den såkaldte 
Odense Ornament i s t , mens den sidste tilskrives 
en svend, påvirket af mesterens stil. Den m a n -
gelfulde bevaringstilstand af Hans Friis' sten 
vanskeliggør imidlertid en sikker kvalitets- og 
dermed mestervurder ing. 

Gravstenen blev 1806 erhvervet af k ø b m a n d 
Theisen for 2 mk.3 4 1 1957 blev den indkøbt af 
Mønte rgården (inv.nr. 76/1957) efter at være 
fundet i kælderen under den gamle lys te jendom 
Hedviglund. 3 4 2 

*2) (Fig. 49), o. 1579. Søfren (Søren) Let, 
†19. sept. 1579, med hust ruen Inger U n -
ckersdatter (Unkersdatter) , †13.juni 1592343 

(Bircherod, Monumenta nr. LIII; Nyerup XLVII; 
Jensen, Gravsten nr. 718). 

Grå kalksten. Fragment af nedre højre h jørne 
er bevaret, ca. 80x72 cm. Indskrif t med relief-
versaler i forsænkede bånd. Af personalia er dele 
af de fire sidste linjer bevaret, dog stærkt ned-
slidte. Et ærevers smykkede midtfeltet: 

»Vnder thene sten 
hviler sine ben 

en mand af dyder oc tro 
som nv med ro 

hos Gvd monne bo 
och i hans rige vere«. 

I h jørnerne medal joner med evangelistsymboler 
(nedre højre medal jon med Johannesørnen er 
bevaret). Figurfeltet udfyldes af skrifttavle, ind-
fattet i ka r toucheramme. Herunder hænger bo -
mærkeskjo ld for Søren Let.344 

Fig. 48. Fragment af (†)*gravsten nr. 1, o. 1551, over 
borgmester Hans Friis (†1551) og dennes hustru 
Mette Lauridsdatter Kotte (†1563) (s. 1832). Mønter-
gården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - Frag-
ment of (†)*tombstone no. 1, c. 1551, of Mayor Hans Friis 
(†1551) and his wife Mette Lauridsdatter Kotte (†1563). 

Fig. 49. Fragment af (†)*gravsten nr. 2, o. 1579, over 
Søren Let (†1579) og hustruen Inger Unkersdatter 
(†1592) (s. 1833). Møntergården, Odense. Efter ældre 
fot. smst. - Fragment of (†)*tombstone no. 2, c. 1519, of 
Søren Let (†1579) and his wife Inger Unkersdatter 
(†1592). 
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Fig. 50. (†)*Gravsten nr. 3, o. 1598, over Hans Stan-
genete (†1598) og hustruen Mette Urne Eriksdatter 
(†1607) samt ægteparrets datter, j o m f r u Karen Stan-
genete (s. 1834). Møntergården, Odense. Ældre fot. 
smst. - (†)*Tombstone no. 3, c. 1598, of Hans Stangenete 
(tl598) and his wife Mette Urne Eriksdatter (†1607), to-
gether with their daughter, Karen Stangenete. 

Stenen nævntes som placeret 'ned imod pulpi-
turet ' , dvs. vel i midtskibets vestende.2 4 6 1805 
f remhævedes den af Rasmus N y e r u p , der an-
førte, at den »heller ikke burde bruges til at b ro -
lægge Odense-Gader med«.3 4 5 Måske af den år-
sag blev stenen - o m e n d kun i f r agment - be-
varet, idet den placeredes i den gamle hospitals-
fors tanderhave ved klosteret. Her f ra blev den 
1896 af den daværende forstander P. T. Engels-
tof t overdraget til Stif tsmuseet (Møntergården, 
inv.nr. 32/1896c), j f r . nr. 5 og forment l ig 6-7. 

*3) (Fig. 50, 51, 80), o. 1598. Tilskrevet den 
såkaldte Odense -Monogramis t . Hans Stange-
nete, »barn(e)fød paa Lifke i Prydzen (Preus-
sen)«, [»som blev hasteligen tagen af dage den 
9. septemb(er) anno 1598«] 346, med hustruen 
Met te U r n e Erichsdaater (Eriksdatter), 
»barn(e)fød paa H i n d e m a d (Hindemae) i Fyn«, 
†10. juli 1602 og ægteparrets datter, j o m f r u Ka-
ren347 Stangenete (Bircherod, Monumenta nr. 
X X X I I ; Resen, Fyn 90f.; Abildgaard; Kisbye 58; 
Jensen, Gravsten nr. 736). 

Lysgrå kalksten; kun øverste f jerdedel af ste-
nen er bevaret, ca. 48x140 cm. Den forsvundne 
gravskrif t i fodfeltet var antagelig hugget i fo r -
dybede versaler som de bevarede indskrifter i de 
tre buesvikler, til venstre og høj re med henvis-
ninger til ægteparrets 2x16 aneskjolde, der p ry -
dede sidernes pilastre; i mid ten et skriftsted: 
»Christvs er mit lif oc døden er min baad(e)« 
(Fil. 1,21). På midtkonsol len ses et udslidt Jesu-
m o n o g r a m med reliefversaler. Ægteparre t og 
deres lille datter står under en dobbeltarkade, 

båret af konsoller med joniske kapitæler. Hans 
Stangenete, der har ørelangt hår og lille f ipskæg 
over en pibekrave, er iklædt rustning; venstre 
hånd har fattet om et langt sværd, mens hje lmen 
med lukket visir fandtes ved høj re fod. H u -
struen, hvis hoved er dækket af enkelin m e d fod-
lange snipper, har dragt med tætslut tende ærmer 
og stive folder; armene var korslagte foran ma-
ven. Den lille j o m f r u Karen, der stod imellem 
forældrene, gentog - bortset fra en rundpuldet 
hue - moderens dragt og havde l igesom hun 
korslagte arme foran maven. Af Jensen (II, 92) 
tilskrevet den såkaldte Odense -Monogrami s t 
(Jørgen stenhugger?), hvis gravsten fandtes i 
stort tal i Odenses kirker fo ruden i st if tsbyens 

Fig. 51. (†)*Gravsten nr. 3, o. 1598, over Hans Stan-
genete (†1598) og hustruen Mette Urne Eriksdatter 
(†1607) samt ægteparrets datter, j omf ru Karen Stan-
genete (s. 1834). Tegning af Søren Abildgaard 1760. -
(†)*Tombstone no. 3, c. 1598, of Hans Stangenete 
(†1598) and his wife Mette Urne Eriksdatter (tl607), to-
gether with their daughter, Karen Stangenete. Drawing by 
Søren Abildgaard, 1760. 
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Fig. 52. (†)*Gravsten nr. 4, muligvis o. 1601, over 
guldsmed Hans Povelsen Sperling (†1601) og hu-
struen Johanne Gregersdatter Hansen (†1655) (s. 
1835). Møntergården, Odense. Fot. o. 1967 smst. -
(†)*Tombstone no. 4, possibly c. 1601, of Hans Povelsen 
Sperling, goldsmith, (†1601) and his wife Johanne Gre-
gersdatter Hansen. (†1655). 

opland (jfr. for de førs tnævnte s. 755 (S. Knud) , 
s. 1155 (Vor Frue), s. 1455-58 (S. Hans); endvi-
dere i Sanderum kirke (tidligere her) stenen over 
Chris toffer Bang (†1599), j f r . også s. 1825). 
Stangenetes sten viser mesterens karakteristiske 
joniske buekonsoller og den skematiske f igur-
fremstill ing, navnlig af kvindeskikkelserne. 

Stenen lå ifølge Resen neden for koret og op-
regnedes af Kisbye blandt de første i den store 
gang (midtergangen) og sidegangene, dvs. an-
tagelig i skibets 1. fag. 1926 erhvervet af Stifts-
museet (Møntergården, inv.nr. 12/1926) efter at 
være f remdraget fra g runden af en e jendom på 
Vesterbro (nr. 24 eller 26). 

*4) (Fig. 52, 81), muligvis identisk med grav-
sten, o. 1601, over Hans Povelsen (Poulsen) 
Sperling, guldsmed, †24. april 1601, med hu -
struen Johanne Gregers Daater (Gregersdat-
ter)348, †11. okt . 1655 (Bircherod, Monumenta nr. 
LXXI). Jfr . †epitafium nr. 6. 

Af kalksten. Bevaret er to f ragmenter (sekun-
dært sammensat m e d cement), der har udgjor t 
gravstenens midte og nedre venstre h jørne samt 
antagelig det øvre høj re hjørne, 112x46 cm. Ind-
skrift med reliefversaler i fordybede bånd, af-
brudt ved h jørnerne af evangelistsymboler i cir-

kelmedal joner (nedre venstre medal jon med 
Markus og øvre højre med Johannes er bevaret). 
I midten tavle, i nd rammet af rul leværkskartou-
che, med personalia i reliefversaler, hvoraf de to 
nederste linjer anes: »gifve den[nem de]t evige 
lif«. Endvidere ses del af randskrif ten på den 
lodrette venstre side, måske med udsnit af 
skriftsted: »omgifve«. U n d e r tavlen ses b o m æ r -
keskjold for den afdøde mand, hvori s a m m e n -
skrevet »HP« og »?«, adskilt af kors og kronet af 
bogstaverne «H«, »P« og »S«.349 Bomærke t er 
for den venstre halvdels v e d k o m m e n d e en spejl-
vendt version af mes te rmærke for Hans Poulsen 
Sperling.350 At d ø m m e efter f ragmenterne er 
stenen nært beslægtet med gravstenen over Ka-
ren Frederiksdatter Mule (†1602), signeret af den 
såkaldte Odense Ornament i s t (s. 1458). Erhver -
vet 1922 fra restaurationen »Bryggergården«, 
hvorf ra den efter midlert idig placering i en pri-

Fig. 53. (†)*Gravsten nr. 5, o. 1629, over person med 
initialerne »HTB« (†1629) (s. 1836). Møntergården, 
Odense. Ældre fot. smst. - (†)*Tombstone no. 5, c. 
1629, of a person with the initials "HTB" (†1629). 
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vat have, bragtes til Møntergården (inv.nr. 948/ 
1967). 

*5) (Fig. 53), o. 1629. »HTB«, †1629.351 Af 
granit, 191x69 cm. Under Jesumonogram ind-
skrift samt årstal med fordybede versaler. Hid-
rører formentlig fra Gråbrødre kirkegård. Er-
hvervet af Stiftsmuseet 1896 fra hospitalsfor-
stander P. T. Engelstoft (Møntergården, inv.nr. 
32/1896a). 

*6) (Fig. 54), o. 1630. »GAD« (G(...)A(...) 
D(atter)), †1630.352 Af granit, uregelmæssigt 
formet, 39x41 cm, med indskrift i fordybede ty-
per. Mellem »G« og »A« er et bomærke. Er-
hvervet 1896 til Stiftsmuseet fra Diskontoban-
kens gård (tidligere Flakhaven) og hidrører an-
giveligt fra Gråbrødre kirkegård ligesom for-
mentlig nr. 2, 5 og 7 (Møntergården, inv.nr. 
33/1896). 

*7) (Fig. 55), 1636. »DVB«, »KHD«, »MDD« 
og »MAD«. Gravsten over fire personer, anta-
gelig en mand og tre kvinder; af granit, 64x62 

Fig. 54. (†)*Gravsten nr. 6, o. 1630, over kvinde med 
initialerne »GAD« (†1630) (s. 1836). Møntergården, 
Odense. Ældre fot. smst. - (†)*Tombstone no. 6, c. 
1630, of a female with the initials "GAD" (†1630). 

Fig. 55. (†)*Gravsten nr. 7, 1636, over fire personer, 
antagelig en mand og tre kvinder, med initalerne 
»DVB«, »KHD«, »MDD« og »MAD« (s. 1836). 
Møntergården, Odense. Ældre fot. smst. - (†)*Tomb-
stone no. 7, 1636, of four persons, probably one man and 
three women, with the initials "DVB", "KHD", 
"MDD" and "MAD". 

cm, med indskrift i fordybede typer. Stenen 
skulle ifølge Møntergårdens oplysninger hidrø-
re fra Gråbrødre kirkegård (Møntergården, 
inv.nr. 861/1956). 

†GRAVSTEN 

1) (Fig. 56-57, 76), antagelig o. 1332, genbrugt 
o. 1480. Waldemar Winsflet (Valdemar Wons-
fleth), ridder; muligvis tillige over Ditlev Wins-
flet (Wonsfleth), ridder. Genbrugt af L. K. (Lau-
ritz Kotte?). »(...)d(omi)n(u)s Waldemar(us) 
Winsflet353 miles q(ui) o(biit) an(n)o d(omini) 
M C C C X X X I I in die (...)« (...hr. Waldemar 
Winsflet, ridder, som døde i det Herrens år 1332 
på .. .dag...) (Bircherod, Monumenta nr. XVII; 
Resen, Fyn 80; Abildgaard; Kisbye; Nyerup XLVII). 

Sten af 'lys, hvidagtig askefarvet marmor ' 
(Abildgaard), antagelig af trapezform og med 
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randskrif t i majuskler, hvoraf kun den første 
halvdel kendes. På stenens nedre del var våben-
skjold for Kotte, flankeret af initialerne »L« og 
»K«, muligvis ifølge Bircherod en henvisning til 
væbneren Lauritz Kot te fra Dalby (†1480).354 

1603 nævner Arild Huitfeldt en Waldemar Wins-
flet (Wonsfleth), der 1435(!) skulle være begravet 
i klosterkirken l igesom sin søn, Dit lev (†14. nov. 
1441), en oplysning, der gentages af Jørgen Kaas 
E m m i k s e n o. 1606 i forbindelse med omtalen af 
den konkrete sten,355 og siden nævnes af både 
Bircherod og Resen. Tankevækkende nok har 
de sidstnnævnte dog ikke afskrevet årstallet, der 
ud fra en vurder ing af stenens f o r m og anven-
delsen af majuskler antagelig må læses som 
»1332« og ikke »1432«. Det forbliver derfor 
også uvist, hvorvidt stenen kan knyttes til de to 
personer, der er nævnt hos Huitfeldt som virk-
s o m m e i 1400'ernes første del. 

Nyerup omtal te 1805 stenen, »der af Tidens 
Ælde og Folkefod næsten var ganske fortæret og 
udslettet.« Af indskrif ten læste også han kun 
navnet. 

Fig. 56. †Gravsten nr. 1, antagelig o. 1332, over Val-
demar Wonsfleth (s. 1836). Pennetegning i Bircherod, 
Monumenta (NyKglSaml 4646,4°). - †Tombstone no. 1, 
c. 1332, of Valdemar Wonsfleth. 

Fig. 57. †Gravsten nr. 1, antagelig o. 1332, over Val-
demar Wonsfleth (†1332?) (s. 1836). Tegning 1760 af 
Søren Abildgaard. - †Tombstone no. 1, probably c. 1332, 
of Valdemar Wonsfleth (†1332?). Drawing by Søren 
Abildgaard, 1760. 

2) (Fig. 58), o. 1386(?).356 Niels Friis og Thora 
Nielsdatter Bild. »Hic iacet nicola(u)s d(i)c(tu)s 
frys armiger cum uxore sua tora qvi o(biit) anno 
dom(ini) M C C C L X X X V I ( ? ) in die decolla-
(tion)is s(anc)ti i(o)h(ann)is bapt(ist)e q(uo)ru(m) 
a(n)i(m)e req(ui)esca(n)t i(n) pace« (Her ligger 
Niels kaldet Fris (Friis), væbner, med sin hustru 
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Fig. 58-59. †Gravsten nr. 2 og 4. Tegning 1760 af Søren Abildgaard. 58. †Gravsten nr. 2, o. 1386(?), over Niels 
Friis (†1386(?)) og Thora Nielsdatter Bild (s. 1837). 59. †Gravsten nr. 4, o. 1466, over Christiern Urne og Sophie 
Jepsdatter Lunge (s. 1839). - †Tombstones nos. 2 and 4. 58. † Tombstone no. 2, c. 1386(?), of Niels Friis (†1386(?)) and 
Thora Nielsdatter Bild. 59. †Tombstone no. 4, c. 1466, of Christiern Urne and Sofie Jepsdatter Lunge. 

Tora (Thora Nielsdatter Bild), som døde i det 
Herrens år 1386(?) på Johannes Døberens hals-
huggelsesdag (29. aug.), hvis sjæle må hvile i 
fred) (Bircherod, Monumenta nr. LIV; Abildgaard; 
Nyerup XLVIf.). 

Våbensten af »brunrødagt ig« m a r m o r (kalk-
sten) ifølge Abildgaard. Randskr i f t med minusk-
ier; som skilletegn tre prikker. Et våben, ikke 
udfy ld t hos Abildgaard, sås på stenens midte. 
Ifølge s a m m e placeret nederst i den mellemste 
gang, dvs. i midtskibets vestende. 

3) Antagelig før 1460. Palle (Paine Jensen 
Marsk) M u n k til Ø s t r u p (Øst rupgård , Sallinge 

hrd . , Svendborg amt) (†efter 1446 og før 
1460).357 

Figursten, hvorpå afdødes billede ifølge Jø r -
gen Kaas E m m i k s e n o. 1606 var udhugge t i fuld 
figur.3 5 8 Det kan være denne eller gravstenen 
(nr. 8) over sønnen, Ludvig Marsk (Palnesen 
Munk) , hvis nedre del er gengivet af Brandt 
(fig. 61). Her ses underpart iet af en harniskklædt 
ridder med et stort slagsværd ved venstre side 
og et våbenskjold m e d en t om vandret bjælke, 
kronet af h je lmtegn med to vesselhorn, en ver-
sion af Munkvåbene t , som begge skal have an-
vendt.3 5 7 
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4) (Fig. 59), o. 1466. Christ iern U r n e (-1498-) 
og hustru Sophia (Sofie Jepsdatter) Lunge.3 5 9 

»Hic jacet d(omi)n(u)s c(h)rist(i)ern(u)s urne 
a(n)no d(omi)ni m cd lxvi cu(m) uxsore suua 
sophia lwnge � « (Her hviler hr. Christ iern 
U r n e i det Herrens år 1466 med sin hustru So-
phia Lunge � (Bircherod, Monumenta nr. 
XLIII; Abildgaard). 

Våbensten af grå m a r m o r (kalksten). Rand-
skrift med minuskier, antagelig a fbrudt af h jø r -
necirkler med evangelister, omkr ing midtfel t 
med hje lmprydet våbenskjold for Urne . Anta-
gelig har overfor været et m o d v e n d t skjold for 
Lunge. 

5) (Fig. 61), o. 1466. Adle (Adela), datter af 
Johannes Sancta(?). »An(n)o d(omi)ni mcccclxvi 
obiit adle filia (iohan(n)is sa(n)cte requiescat in 
pace)« (I det Herrens år 1466 døde Adle, datter 

Fig. 60. †Gravsten nr. 6, o. 1490, over Niels (Claus) 
Bryske (†1506) og dennes hustru, Grete Engel-
brechtsdatter Bydelsbak (†1490) (s. 1839) Efter Bir-
cherod, Monumenta. - †Tombstone no. 6, c. 1490, of 
Niels (Claus) Bryske (†1506) and his wife, Grete Engel-
brechtsdatter Bydelsbak (†1490). 

Fig. 61. Sammentegnet gengivelse af †gravsten nr. 5, 
o. 1466, over Adela (s. 1839) og nr. 8, o. 1501(?), over 
Ludvig Marsk Munk (†1501(?)) and Anna Lagesdatter 
Brok (s. 1840). Muligvis er også gengivet †gravsten 
nr. 3, før 1460(?), over Paine Jensen Marsk Munk 
(†før 1460) (s. 1838). Tegning, o. 1760, tilskrevet 
Christian Brandt. Det Kongelige Bibliotek. - Com-
bined drawing of †tombstones nos. 5 and 8, probably also of 
no. 3. 

(af Johannes Sancta. Gid hun må hvile i fred)) 
(antagelig identisk med Bircherod, Monumenta 
nr. XXXVI) . 

Våbensten, der på Christ ians Brandts tid bar 
præg af at være blevet delvist ødelagt, med 
randskrif t i minuskier og hjørnecirkler. Birche-
rod læste dog kvindenavnet som »Cecele« (Ce-
cilie) og tilføjede indskrif tens sidste del, men re-
gistrerede ikke våbenet. Der for kan det ikke helt 
udelukkes, at det drejer sig om to forskellige 
sten. Hverken navnet eller våbenets b o m æ r k e 
har kunnet identificeres.360 

6) (Fig. 60), o. 1490. Niels (Claus) Bryske og 
hustru Grete (Engelbrechtsdatter Bydelsbak).3 6 1 

»Hic jacet Nicola(us) bruske ar(m)iger a(nno) 
(do)m(ini) (eller romertallet 1000?) cum uxore 
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Fig. 62. †Gravsten nr. 7, o. 1498, over Helvig Hart-
vigsdatter Smalsted (†1498), hustru til Anders Ebbe-
sen Ulfeldt til Dalum (s. 1840). Tegning af Søren 
Abildgaard 1760. - †Tombstone no. 7, c. 1498, of Helvig 
Hartvigsdatter Smalsted (1498), wife of Anders Ebbesen 
Ulfeldt of Dalum manor. Drawing by Søren Abildgaard 
1760. 

sua domina greta an(n)o d(o)m(ini) mcdlxxxx« 
(Her ligger Niels (Claus) Bryske, væbner, (†ef-
ter 1506), med sin hustru, f ru Grete, i det H e r -
rens år 1490) (Bircherod, Monumenta nr. XL). 

Våbensten. Randskr i f t med minuskier mel lem 
hjørnecirkler med evangelistmedaljoner (Mat-
tæus og Markus øverst tv. og th. , Lukas og Jo -
hannes nederst tv. og th.). Stenens midte u d -

fyldes af Bryskernes våbenskjold, kronet af f u g -
lesmykket hjelm, hvor f ra udgår et yppigt 
hjelmklæde. Beslægtede sten findes i S. K n u d 
(†gravsten nr. 7-8 over Claus Andersen (†1497) 
og Hans U r n e (†1504 eller 1505), s. 815). 

7) (Fig. 62, 64), o. 1498. Hillevig (Helvig) 
Hartvigsdat ter (Smalsted), hus t ru til Anders 
Ebbesen (Ulfeldt) til Da lum. »Hic iacet 
d(omi)na hilewi(c)h har twic datther uxor 
a(n)dree ebbonis de dalu(m) q(uæ) obiit d(i)e 
s(anc)torum) pet(ri) et pauli an(n)o d(omi)ni 
1498« (Her ligger f ru Hillevig Hartvigsdat ter 
(Smalsted), hus t ru til Anders Ebbesen (Ulfeldt) 
til Da lum, som døde på S. Peters og Paulus ' dag 
(29. juni) 1498) (Bircherod, Monumenta nr. XLII; 
Abildgaard; Jensen, Grausten nr. 89). 

Figursten, ifølge Abildgaard af farvet m a r m o r 
(kalksten). Randskrif t med minuskier mel lem 
evangelistmedaljoner, omkranse t af f letværk 
(øverst tv. og th. Markus og Lukas, nederst tv. 
og th. Johannes og Mat tæus, de to sidste vist på 
hovedet) og flankeret af p rydbor te r m e d vin-
ranke og friser med dyr (hunde eller hjorte) , 
fantasivæsen (ildspyende drage?) og l iggende 
menneskef igur med udstrakte arme(?). I f igur-
feltet er afdøde vist under en tagdækket balda-
kin. På hovedet , der hviler på en kvasteprydet 
pude, bæres en rundpuldet hue (nethue?, j f r . s. 
1531), mens hun selv er iklædt en folderig kjole 
med brede ærmer, samlet om livet med et bælte, 
af Jørgen Kaas E m m i k s e n karakteriseret som 'en 
munkekappe ' . 3 5 8 1 venstre hånd holdes en rosen-
krans. Ved fødderne ses gemalens og hendes 
eget fædrene våben (Ulfeld og Smalsted). 

Ifølge Abildgaard placeret i midtergangen. 
8) O.1501(?). Ludvig Maers (Palnesen Marsk , 

af slægten Munk) fra O s t r u p (Østrup) og Anna 
Broksdat ter (Lagesdatter Brok) . »Hic iacet 
d(omi)n(u)s lodovicus maers miles de os t rop 
q(ui) obi(i)t an(n)o d(omi)ni m ccccc i� cum 
uxore sua d(omi)na a(n)na brolis[!] doter an(n)o 
d(omi)ni �« (Her hviler hr. Ludvig Marsk , 
ridder, af Øs t rup , som døde i det Herrens år 
1501(?) med sin hustru, Anna Broksdat ter i det 
Herrens år � (†24. okt. 1523, begr. i Ystad 
kirke)).357 

Randskri f t med minuskier, a fbrudt af h jø rne-
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medal joner med evangelistsymboler (forneden 
tv. og th. Lukas og Markus) . Stenen har mul ig-
vis været ud fo rme t som en f igursten med gen-
givelse af ridderens harniskklædte skikkelse med 
slagsværd ved venstre og Munkvåbene t ved den 
høj re side, j f r . også nr. 3 og fig. 61. 

9) (Fig. 63-64), 1540.362 Mindesten over kans-
ler Johan Friis' forfædre. »Iohannes Fris hæc 
posvit m o n v m e n t a pa ren tvm qvos cvm coniv-
gibvs qvat tvor hic reperit. Seqve cvpit ivxta de-
derint si fata locari. Sed lector locvs est hic tibi 
prope vale« (Johan Friis satte disse minder for 
sine forfædre, som han forefandt her med deres 
fire hustruer. Om skæbnen vil, ønsker han at 
anbringes sammen med dem. Men, læser, stedet 
her er dig nær, far vel).363 »Johan Fris af Hessel-
ager lod legge denne sten for thi hans fader och 
fader fader, hans oldefader och ololdefader och 
deris hvstrver ligge alde here begrafne aar 

Fig. 63. †Gravsten nr. 9, 1540. Mindesten over kans-
ler Johan Friis' forfædre i fire led (s. 1841). Efter Bir-
cherod, Monumenta. - †Tombstone no. 9, 1540. Memo-
rial to the ancestors of Chancellor Johan Friis, going back 

four generations. 

Fig. 64. Skitse af †gravsten nr. 7 over Helvig Hart-
vigsdatter Smalsted (s. 1840) under udsnit af grav-
skrift fra †gravsten nr. 18 over Markus Hundermark 
(th.) og anemedaljoner fra kvinderækken på Johan 
Friis' mindesten (†gravsten nr. 9, s. 1841). Tegning o. 
1760, tilskrevet Christian Brandt. Det Kongelige Bib-
liotek. - Sketch drawing of †tombstone no. 7 of Helvig 
Hartvigsdatter Smalsted (p. 1840) under detail of inscrip-
tion from †tombstone no. 18 for Markus Hundermark (on 
the right), and ancestral medallions from the female line on 
Johan Friis's memorial (†tombstone no. 9, p. 1841). 
Drawing c. 1760 attributed to Christian Brandt. 

M D X L « (Bircherod, Monumenta nr. L; Resen, 
Fyn 92; Kisbye 61f.; Nyerup XLVI). Jfr . †gravsten 
nr. 2. 

Våbensten med versalindskrift . Figurfeltets 
midte udfyldes af medal jon med kanslerens vå-
ben (Egern-Friis), og det s amme skjo ldemærke 
var gengivet på de to gange fire medaljoner, der 
fandtes på stenens heraldisk højre side som mar -
kering af kanslerens fædrene aner i fire led over 
for tilsvarende våbenmærker for Johan Friis' 
mødrene aner.364 Navnene var angivet i rand-
skriften med versaler.365 Øvers t : »Nicolaus Fris 
de Lun(d)by (Niels Friis til Lumby)3 6 6« over for 
»Tora Filia Nicolai« (Tora Nielsdatter); anden 
række: »Christiernus Fris eqves aurat(us)« 
(Christiern Friis, gylden ridder)367 over for 

Danmarks Kirker, Odense amt 117 
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Fig. 65. †Gravsten nr. 12, antagelig o. 1560, over 
Mikkel Petersen Akeleje (†1539) og Magdalena Drage 
(†1560). (s. 1843). Tegning af Søren Abildgaard 1760. 
- †Tombstone no. 12, probably c. 1560, of Mikkel Petersen 
Akeleje (†1539) and Magdalena Drage (1560). Drawing 
by Søren Abildgaard, 1760. 

»Marina Filia Nicolai C r u m p e(n)368« (Maren 
Nielsdatter Krumpen) ; t redje række: »Henricus 
Fris de Hesselager arm(iger)« (Henrik Friis til 
Hesselager, væbner) over for »Marina Filia Ja-
cobi Otzen(ii)« (Maren Jacobsdatter Otzen); ne-
derst: »Casparus Fris de Lundby armiger« (Je-
sper Friis til Lumby , væbner) over for »Anna 
Filia Johannis Brochenh(us)« (Anna Hansdat ter 
Brockenhus) . Stenen gengav således Johan Friis' 
slægtsvåbener i fire led, hvoraf hans t ipoldefa-
ders våben allerede fandtes i kirken (†gravsten 
nr. 2). Tilsvarende gravsten for de tre yngre 
slægtled kendes ikke. 

Mindestenen, hvis indskrif ter gentoges på en 
vægtavle, opsat af Niels Friis, kanslerens b ro -
dersøn, i det 1597-98 opfør te sydkapel i Friis-
slægtens hovedkirke , Hesselager (Gudme hrd. , 
Svendborg amt), var én blandt flere demons t ra -

tioner af Johan Friis' optagethed af sin slægt og 
dennes særlige t i lknytning til Odense (jfr. også 
†herskabsstole nr. 2).369 Samtidig er det en inte-
ressant tilkendegivelse af, at kansleren - i det 
mindste o. 1540 - ønskede at hvile blandt sine 
f rænder i denne kirke. På et senere t idspunkt , 
vel efter ophøjelsen af Hesselagergård som 
stamhus, over tog Hesselager kirke rollen som 
slægtsmausolæum for de senere m e d l e m m e r af 
Friisfamilien. Selv udvalgte Johan Friis dog -
uvist hvornår - Vor Frue kirke i København 
som sin egen gravkirke i kraf t af sin senere sta-
tus som Universitetets kansler (DK KbhBy 1, 
82). 

Gravstenen, der af Jensen (I, 133f.) m e d sin 
våbenudsmykning knyttes til værker af den så-
kaldte Øresundsgruppe , præget af 'Absa lonme-
steren', lå i kirkens vestende under et pulpi tur 
(s. 1820). Allerede på Kisbyes tid (o. 1790) o m -
taltes den som meget nedslidt og delvist beska-
diget. Således manglede et stort stykke, mens 
andre dele lå spredt under pulpituret . Alligevel 
var Johan Friis' mindesten blandt de m o n u m e n -
ter, der af Nyerup 1805 anbefaledes som beva-
ringsværdige. Det gik dog anderledes. Stenen 
blev l igesom flere andre smidt ud på ki rkegår-
den; 1813 så adjunkt Müler tz endnu et »Brud-
stykke af Friisernes prægtige Marmors ten« på 
stedet,370 men 1815 skulle ifølge Molbech både 
denne og Niels Friis' sten (†nr. 2) være solgt for 
nogle mark til stenkister, trappesten eller lig-
nende brug, j f r . ovf. s. 1778. 

10) O.1546. Peder Christ iernsøn (Chris ten-
sen), borger i Odense, †26. marts 1546, med h u -
struen Karine Bondisdatter , †2. dec. 1549 (Bir-
cherod, Monumenta nr. XVIII; Kisbye 58). 

Ifølge Kisbye placeret i koret . 
11) (Fig. 66), antagelig o. 1550. Peder Lycke 

(Lykke), rigsråd. »Her ligger begravit erlig wel -
byrdig mand oc strenge ridder Her Peder Lykke 
till Hver r ingg som bleff dødt hvs sin datter (So-
phie Lykke) paa Sanolt (Sandholt) aar effter 
Gvsd byrdt M D X X X V den � (første?) ons-
dagh nest effter Kyndermysse (4. febr.(?)).371 

Gvd giffve h a n v m en salig opstandelse« (Bir-
cherod, Monumenta nr. XVI; Resen, Fyn 46, 87; 
Abildgaard; Kisbye 54; Jensen, Gravsten nr. 239). 
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Figursten af hvidagtig m a r m o r (kalksten). 
Versalindskrift i vandret te bånd i fodfeltet . Den 
rustningsklædte rigsråd, der har tvedelt hage-
skæg, langt slagsværd i høj re hånd og lukket 
hje lm, placeret ved venstre fod, står under en 
rundbuet arkade, hvis svikler smykkes af a fdø-
des fædrene og mødrene våbener (Lykke og 
Munk) . De flankerende piller, øverst med s u m -
marisk gengivne volutkonsoller , er hver under -
delt i tre felter, ligeledes med våbenskjolde, her 
holdt af nøgne småbørn, for Peder Lykkes for -
m ø d r e i tre generationer på hhv. faderens og 
moderens side (tv. Bild, Lykke og Gylden-
stjerne, th. Bagge, Udsen og våben med vandret 
bjælke, uvist for hvem).3 7 2 Stenen dateres af Jen-
sen (I, 173) til 1550'erne og knyttes stilistisk til 
stenene for Jacob F lemming (†1544, Bavelse, 
Præstø amt, DK Præstø 673f.) og Gert Bryske 
(†1552, Søndersø, Skovby hrd.) , begge arbejder 
af en elev (eller efterligner) af Mor t en Busserts 
manér. 

Ifølge Abildgaard placeret ved nordsiden af al-
terfoden, dvs. i korets østende, nord for al terpo-
diet. 

12) (Fig. 65, 82), antagelig o. 1560. Tilskrevet 
den såkaldte Odense Ornament i s t . Michael Pe-
tri (Mikkel Petersen Akeleje) og Magdalena 
Draghe (Drage).373 »Hic sepultus est honestus et 
nobilis vir Michael Petri qvi obiit an(n)o 
d(omi)ni M D X X X I X die X augusti cum uxore 
sua honesta et nobilis mat rona Magdalena 
Draghe qvæ obiit a(nn)o M D L X « (Her ligger 
begravet ærlig og ædel mand , Mikkel Petersen, 
som døde i det Herrens år 1539 den 10. august 
med sin ærlige og ædle hustru, f ru Magdalena 
Drage, som døde år 1560) (Bircherod, Monu-
menta nr. X X V ; Resen, Fyn 46; MarmDan II, 
226; Abildgaard; Kisbye 53; Jensen, Gravsten nr. 
225). 

Våbensten af blågrå m a r m o r (kalksten). 
Randskrif t med versaler. Ægteparre ts to våben-
skjolde, øverst Akeleje og herunder Drage, 
begge kronet af h je lme med yppige h je lmklæ-
der, er indsat under en fladrundbuet arkade, bå-
ret af kannellerede kompos i te piller med løve-
hovedprydede nedre skaftled. Kapitælerne dan-
ner fods tykke for to vingede putti , der med den 

Fig. 66. †Gravsten nr. 11, antagelig o. 1550, over rigs-
råd Peder Lykke (†1535) (s. 1842). Tegning af Søren 
Abildgaard 1760. - †Tombstone no. 11, probably c. 1550, 
of Peder Lykke, Counsellor of State, (†1535). Drawing by 
Søren Abildgaard, 1760. 

yderste hånd støtter et timeglas, mens de med 
den inderste holder en uudfy ld t skrifttavle. Ste-
nens arkitektur og våbenskjoldene med de yp -
pige hjelmklæder f inder paralleller i andre vær-
ker, tilskrevet Odense Ornament i s ten , der-
iblandt gravstenene for Henr ik Knudsen Gyl-
denstjerne (o. 1550) og Mogens Rud (o. 1559), 
begge i S. Hans kirke (s. 1447, 1448). 

Ifølge MarmDan og Abildgaard placeret i ko -
ret. 

117* 
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13) O.1560. Erich (Erik) Jensen, rådmand i 
Odense, †28. aug. 1560, med hustruen Aleke 
Unckersdatter (Unkersdatter), †26. okt. 1587 
(Bircherod, Monumenta  nr. LXI). 

Gravskrift  antagelig med versaler og kursiv. 
14) O.1565. Wnge[!] Hanschen Martensen, 

borger i Odense, †'torsdagen næst efter  påske-
dag' (26. april) 1565 (Bircherod, Monumenta  nr. 
XXXIV). 

Gravskrift  med versaler. 
15) O.1565. Berte Peiters, †14. aug. 1565, 

samt Gertrud Peiters (datter af  ovennævnte?) 
(Bircherod, Monumenta  nr. LVIII). 

Gravskrift  med versaler. 
16) Antagelig mellem 1565 og 1582.3 7 4 Hans 

Unckersen (Unkersen), borgmester i Odense, 
† � ( m e l l e m 1565 og 1582) (Bircherod, Mo-
numenta nr. LVI). 

Gravskrift  med versaler. 

17) (Fig. 67), o. 1567. Niels Sommer, †28. okt. 
�og Jørgen Olsen, †20. juni 1567, med de-

res fælles  hustru Maren P.(...) D.(atter), †14. 
jan. 1599 (Bircherod, Monumenta  nr. XLVIII). 

Våbensten, med versalindskrift.  Over skrift-
feltet  er tre våbenskjolde, holdt af  engle; heraf 
var dog kun det yderste tv. udfyldt  (Sommer). 

18) (Jfr.  fig.  64), o. 1570. Markvr Hunder-
marck (Markus Hundermark) af  Ochsendrop 
(Øksendrupgård), †15. juli 1570 (Bircherod, Mo-
numenta nr. LX; Kisbye  61). 

Figursten. Gravskrift  med versaler, placeret 
på fodfeltet.  Ifølge  Kisbye  fandtes  to latinske 
sentenser på stenens øverste hjørner. Jørgen 
Kaas Emmiksen omtalte 1606 stenen som ud-
smykket med afdødes  billede, udhugget i fuld 
figur  med sine seksten anevåbener, 'men de kan 
ikke alle ses for  s to le ' . 2 6 8 

19) O.1570. Thomes (Thomas) Winter, fat-
tigforstander  ved Gråbrødre (Hospital) i 15 år, 
†10. dec. 1570 i en alder af  63 år (Bircherod, Mo-
numenta nr. XXIX). 

Latinsk og dansk gravskrift  med versaler. 
20) (Fig. 69, 76), o. 1571. Johannes Fossius 

(Hans Foss) fra  Ålborg, †8. jan. 1559 i Odense 
og Georgius Erasmus (Jørgen Rasmussen Yd-
sted Schonning) fra  Ystad i Skåne, †6. april 
1571,375 begge 'udmærkede lærde mænd og ma-
gistre i de gode kunster og nidkære præster ved 
S. Albani'. Stenen var formentlig  lagt af  Catha-
rina, deres fælles  hustru, datter af  Hans Tausen; 
denne 'besluttede, om Gud vil, at hvile samme-
steds' (Bircherod, Monumenta  nr. XXVII; Resen, 
Fyn  88; MarmDan  II, 226; Kisbye  54, 56). 

Figursten. Latinsk versalindskrift  i skriftfelt, 
der udfyldte  hovedparten af  stenen, bortset fra 
et lavt felt  foroven  med dobbeltportræt af  de to 
præster, vist i brystbilleder, vendt imod hinan-
den. Begge havde tvedelt fipskæg,  flade  bonnet-
ter (præstehuer) og kåber med brede kraver (jfr. 
fig.  76). Ifølge  Kisbye  placeret i koret, antagelig i 
nærheden af  kordøren, hvor stenen var placeret 
som nabo til Jørgen Simonsens sten (nr. 29). 

21) O.1575. Jens Ibsen, rådmand i Odense, 
†5. jan. 1575, med hustruen Bente Nielsdater 
(Nielsdatter), †20. okt. 1607 (Bircherod, Monu-
menta nr. XLIV). 

Fig. 67. †Gravsten nr. 17, o. 1567, over Niels Sommer 
(uvist dødsår) og Jørgen Olsen (†1567), med deres 
fælles  hustru Maren P.(...) D.(atter) (†1599) (s. 1844). 
Pennetegning i Bircherod, Monumenta  (NyKglSaml 
4646, 4°). Det Kongelige Bibliotek. - †Tombstone  no. 
11, c. 1561, of  Niels  Sommer  (year  of  death  not known) 
and  førgen  Olsen (†1561)  with their wife,  Maren  P.(...) 
D. (atter)  (†1599). 
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Versalindskrift. Ef ter personalia skriftsted 
(Joh. 11, 25). 

22) O.1578. Mickel Bager (Mikkel Hansen 
Bager), rådmand i Odense (og kirkeværge for 
Gråbrødre klosterkirke), †15. jun i 1578, med hu -
struen Maren Hans Dat ter (Hansdatter), †27. 
febr. 15� (før 1590)376 (Bircherod, Monumenta 
nr. XLIX). 

Gravskrif t med versaler. Efter personalia reli-
giøs sentens. 

23) (Fig. 68), o. 1580. K n u d Jørgensen (See-
blad), r ådmand i Odense , †20. okt . 1580, med 
begge sine hustruer, Maren Mwlisdaater (Mu-
lesdatter), †� sept. 1545 og Karen Richertsdat-
ter (Rickertsdatter Beyer), †3. nov. 1579377 (Bir-
cherod, Monumenta nr. XLVII). 

Figursten. Dansk og latinsk gravskrif t med 
versaler, personalia i fodfeltet , skriftsted som 

Fig. 68. †Gravsten nr. 23, o. 1580, over Knud Jørgen-
sen Seeblad (†1580) med begge sine hustruer, Maren 
Mulesdatter (†1545) og Karen Rickertsdatter Beyer 
(†1579) (s. 1845). Efter Bircherod, Monumenta. -
†Tombstone no. 23, c. 1580, of Knud Jørgensen Seeblad 
(†1580) with both his wives, Maren Mulesdatter (†1545) 
and Karen Rickertsdatter Beyer (†1519). 

Fig. 69. †Gravsten nr. 20, o. 1571, over Hans Foss 
(†1559) og Jørgen Rasmussen Ydsted Schonning 
(†1571) (s. 1844). Pennetegning i Bircherod, Monu-
menta. (NyKglSaml 4646, 4°). Det kongelige Biblio-
tek. - †Tombstone no. 20, c. 1571, of Hans Foss (†1559) 
and Jørgen Rasmussen Ydsted Schonning (†1571). 

randskrif t (Job 19, 25) og ved allegorisk f r e m -
stilling i figurfelt (Ez. 37, 12). Under en dob-
beltarkade var tv. vist forkrænkel ighedssymbo-
lerne, timeglas og kran ium med korslagte k n o g -
ler med indskrif ten: »Hodie mihi cras tibi« (I 
dag mig, i m o r g e n dig), mens en åben kiste med 
en diminut iv sjæl th. illustrerede det sidstnævnte 
skriftsted. O v e r arkaden sås afdødes tre våben-
skjolde, i midten Seeblad flankeret af Mule tv. 
og th. våben, hvor i var en rustningsklædt arm 
med sværd, vel for Beyer. Øvers t svævede en 
basunblæsende engel. 

24) O.1582. Peter, †23. juni 1582, og Pernille, 
†21. juli 1582, begge børn af Arnt Pedersen og 
Anna Jørgensdat ter Friis 378 (Bircherod, Monu-
menta nr. LXIII). Jfr . også nr. 26, 32, 33. 

Gravskrif t med versaler. 
25) O.1586. Mette, datter af Moens H e n -

drichsen (Mogens Henriksen Rosenvinge), 
†27. sept. 1586379 (Bircherod, Monumenta nr. 
XXI) . 

Gravskrif t med versaler. 
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Fig. 70. †Gravsten nr. 29, o. 1602, over kirkens præst, 
Jørgen Simonsen og dennes hustru, Maren Hansdat-
ter (begge †1602) (s. 1846). Efter Bircherod, Monu-
menta. - †Tombstone no. 29, c. 1602, of the church's pas-
tor, Jørgen Simonsen and his wife, Maren Hansdatter (both 

†1602). 

26) 1588. Jø rgen Hansen, r ådmand i Odense, 
†11. dec. 1566, med hust ruen Barbera (Barbara) 
Pedersdatter, †11. jan . 1557.380 »Thenne Steen 
lod legge oc bekoste Hans Fris, Moens H e n -
drichsen (Mogens Henr iksen Rosenvinge) oc 
Arn t Petersen sine oc theris Keristers salige Fo-
reldre til H u k o m m e l s e then 8 Junii 1588«381 (Bir-
cherod, Monumenta nr. XXIV; Resen, Fyn 46, 
95; Kisbye 55f.; Nyerup XLIXf.) . 

Indskrif t m e d versaler. Ef ter personalia op -
byggeligt vers på dansk og latin: 

»Thette er thet sidste mand pleier at sige 
Om mennischen, naar de er lagt i lige 

Oc lengst er levet af qvinde eller mand, 
Saa døde hun, saa døde hand. 
Hvor snart da er vor alder ent 
Hvor ringe er vor arbeid kient 

Hvad heller døden kommer aarle eller silde, 
Hvo tha vel hafver levet dør aldrig ilde. 

Han er død og hun er død«. 

Ifølge Kisbye placeret i koret . Mindeverset blev 
f remhævet af Nyerup som en p røve på »Forti-
dens Aand og Tænksomhed, eller Stil og Fore-
dragsmaade«. 

27) Antagelig sidste f jerdedel af 1500'erne. 
Anne, Chr is topher guldsmeds3 8 2 (Bircherod, 
Monumenta nr. LV). 

Gravskrif t med versaler. O m t a l t som placeret 
'ned i m o d pulpi turet ' , dvs. vel i midtskibtes 
vestende.2 4 6 

28) O.1601. Chris ten Søfrensen (Sørensen), 
†� jun i 1601, med hust ruen Anne Olvesdaater 
(Olufsdatter) , †� (Bircherod, Monumenta 
nr. LXVIII). 

Gravskrif t med versaler. 
29) (Fig. 70), o. 1602. Georgius Simonides 

(Jørgen Simonsen), præst ved kirken (fra 1577 
provst i Odense hrd.) , †28. ma j 1602 i en alder af 
53 år, med hust ruen Marina Joh(anni) (Maren 
Hansdatter) , †� jun i 15[!]� (3 . juni 1602) 
(Bircherod, Monumenta nr. XXVIII; Resen, Fyn 
89; Bloch I,2, 275; Kisbye 56f.). 

Figursten. Latinsk gravskrif t m e d smukt for -
mede kursiverede versaler. O v e r personalia op-
byggeligt vers: 

'At forstå at dø er livets største visdom. 
Han lever, som dør. Hvis du vil leve 

lær at dø'.383 

Verset var indsat i særligt felt, der udg jo rde p o -
stamentet for ægteparrets modsti l lede por t ræt -
ter, vist i halvfigur. Han , der havde skulderlangt 
lokket hår og langt skæg, var iklædt folderig 
kåbe med bred krave og holdt en bog i venstre 
hånd.3 8 4 I hånden (dvs. vel den højre) fattede han 
ifølge Kisbye om et »Skilt« med sine initialer: 
»G« og »S«, adskilt af et sammenskrevet »IS« 
og afsluttet med »O« (vel for Othiniensis, dvs. 
fra Odense) . Det s a m m e mærke fandtes yderli-
gere i stenens øverste hjørne. Maren Hansdat ter 
var iklædt en folderig dragt og havde tildækket 
hoved; hænderne var sammenlagt i bøn. Mel lem 
ægteparrets hoveder sås, som nævnt af Kisbye, 
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et kor t skrif tsprog, indledt med »Domine Deus 
doce« (Herre Gud, belær). 

Stenen lå i kordøren ved siden af Hans Foss' 
sten (nr. 20). På g rund af en forhøjning, »som 
Gulvet fra dette Sted langs igiennem Hele K o h -
ret har faaet siden«, var gravskrif tens nedre del 
ikke synlig på Kisbye s tid. 

30) O.1602. Karen Bangsdatter , datter af 
Chris toffer Bang385 , †11.juni 1602 (Bircherod, 
Monumenta nr. X X X V ; Resen, Fyn 89; Kisbye 
58f.). 

Figursten. Gravskrif t med versaler. Ef ter per-
sonalia ærevers, forfattet af afdødes forlovede, 
professor Jacob Jacobsen Wolf: 

»Mit lob har jeg fvldendet saa 
Emen jeg lefde here 

At min Gvd skal lade mig faa 
Vedjesvm min krone dere, 

Min brudekrone meget skiøn 
Af gvld oc ædelsteene 

Som brvdegom Christvs Gvds søn 
Har mig forhvervet ene. 

Derfor vil jeg nv fryde mig, 
De her leve maa græde, 

Thi jeg er fri fra verdens svig 
Oc har Himmerigs glæde.« 

På stenen var ifølge Kisbye udhugge t en engel. 
Af samme nævnt efter Hans Stangenetes sten, 
dvs. antagelig placeret østligst i midtskibet . 

31) O.1602. Karen Moensdat ter (Mogensdat -
ter Rosenvinge), datter af Mogens Henriksen, 
†19. juli 1602386 (Bircherod, Monumenta nr. X X ; 
Kisbye 57). 

Ifølge Kisbye ud fo rme t som en figursten med 
afbildning af en j o m f r u (afdøde) med en b lomst 
i hånden; gravskrif t med versaler. I koret . 

32) O.1602. Met te Arnts Daater (Arntsdatter 
Petersen), †9. okt . 1602387 (Bircherod, Monu-
menta nr. LXVI). Jfr . †gravsten nr. 24, 26, 33. 

Gravskrif t med versaler, efter personalia 
skriftsted (Salm. 84). 

33) O.1602. Maren Arnts Daater (Arntsdatter 
Petersen), †13. okt. 1602388 (Bircherod, Monumen-
ta nr. LXX). Jfr . †gravsten nr. 24, 26, 32. 

Gravskrif t med versaler. 
34) O.1606. Peter Kiellbrecker (Kellbrecker 

den yngre), borger i Odense , †8. nov. 1606 i sit 

Fig. 71. †Gravsten nr. 35, o. 1607, over Mogens Hen-
riksen Rosenvinge (†1607) og hustru, Karen Jørgens-
datter Friis (†1614) (s. 1847). Efter Bircehrod, Monu-
menta. - Tombstone no. 35, c. 1607, of Mogens Henriksen 
Rosenvinge (†1607) and his wife Karen Jørgensdatter Friis 
(†1614). 

60. år, med hustruen Giertrvd Mvlis datter 
(Gertrud Mulesdatter) , †27. juli 1627389 (Birche-
rod, Monumenta nr. LVII; Kisbye 60). 

Gravskrif t med versaler. 
35) (Fig. 71), o. 1607. Magnus Henricus (Mo-

gens Henriksen (Rosenvinge)), ' født (1540) i 
Helsingør af gammel og fri familie, som af k o n -
gen fik betroet forstanderskabet for hospitalet i 
Odense gennem 23 år og samtidig var b o r g m e -
ster i 22 år, og som endelig efter at have bestridt 
begge hverv med største pålidelighed og m y n -
dighed sov blidt ind i Herren 27. marts (...) 
1607, i en alder af 67 år'. M e d hustruen, Cathar i -
na (Karen), datter af Jørgen Hansen (Friis), råd-
mand i Odense , †� (1614) i en alder af � 

(63 år) � dage390 (Bircherod, Monumenta nr. 
XIX; Resen, Fyn 87f.; Kisbye 55). 
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Latinsk gravskrif t med kursiverede versaler. 
Herunder var ægteparrets våbenskjolde, vendt i 
courtoisie m o d hinanden, Rosenvinges til heral-
disk højre, hustruens overfor , dog ikke udfyldt . 
Ifølge Resen og Kisbye placeret i koret . 

36) O.1609. Niels Hagensen, landstingsskri-
ver på Fyn, født i Aabenraa, †28. juli 1609 (Bir-
cherod, Monumenta nr. LIX; Kisbye 60). 

Gravskri f t med versaler. 
37) O.1610. Jørgen Andersen Mand , borger i 

Odense , †16. marts 1610, med hust ruen Karen 
Jørgensdat ter (Sommer) , †29. okt . 1631391 (Bir-
cherod, Monumenta nr. LII). 

Gravskrif t med versaler. 
38) O.1613. Laurentius Sommerus (Laurits 

Sommer) , ' sognepræst ved denne herlige kirke, 
som døden bor t rev ved en pludselig sygdom 
under venners sukken fra folks øjne, men ikke 
fra deres er indring ' , †25. aug. 1613, med hu -
struen Magdalena Georgii f(ilia) (Magdalene 
Jørgensdat ter) , †marts 1656 (Bircherod, Monu-
menta nr. XLVI; Resen, Fyn 92; Kisbye 60). 

Latinsk versalindskrift . Ef ter personalia op -
byggelig sentens: 

'Gud er mit liv, døden en vinding, h immelen mit 
fædreland 

Far vel Jord for lang tid, jeg dvæler et bedre sted.'363 

39) O.1616. Geert Ju ldow, †15. dec. 1616, søn 
af Lodwig J u l d o w og Berte Lauritsdatter (Bir-
cherod, Monumenta nr. LXXII). 

Gravskrif t med versaler. 
40) Antagelig o. 1625. Jens M o e n s ø n (Mogen-

sen Rosenvinge), r ådmand i Odense og kirke-
værge til S. Knud , †30. nov. 1625, med hust ruen 
Margre te Dirichsdatter (Diderichsdatter Graff), 
†10. sept. 1661, samt deres børn , Dirich Jensen 
(Diderich Jensen Rosenvinge), †25. nov. 1612 og 
Catharina Jensdatter (Rosenvinge), †12. ma j 
1625392 (Bircherod, Monumenta nr. XXXVII ; 
Kisbye 59). 

Gravskrif t med fraktur(?) og versaler, perso-
nalia på dansk og Trosbekendelsen på latin. 

41) O.1631. Hans Klavsen, †30. nov. 1631 i sit 
46. år, med hustruen, Else Nielsdatter (Birche-
rod, Monumenta nr. LXV). 

Gravskrif t med versaler. 
42) O.1637. Torckel (Torkel) Hansen, †14. 

marts 1637 i sit 79. år, samt Hans Henricksen 
(Henriksen), †2. sept. 1639 i sit 12. år. Stenen og 
det t i lhørende gravsted t i lhørte Hendr ick Tor-
ckelsøn (Henrik Torkelsen), den førs tnævntes 
søn og far til den sidstomtalte (Bircherod, Mo-
numenta nr. LXII). 

Gravskrif t med versaler. 
43) O.1640. Ditlef (Ditlev) Folgersen, borger 

og »badskær« (bartskærer) i Odense , †1. mar ts 
1640 »paa en søndag ad aften der klochen vaar 
8«, med hust ruen Karren (Karen) Hansdatter , 
†24. jun i 1647 (Bircherod, Monumenta nr. 
LXIX). 

Gravskrif t m e d versaler. 
44) O.1642. Jørgen Jørgensen M a n d t (Mand), 

†19. juli 1642, med hus t ruen D o r t h e Laurits dat-
ter (Lauridsdatter), †19. april 1666393 (Bircherod, 
Monumenta nr. LI). 

Gravskrif t med versaler. 
45) O.1642. Rasmus Andersen, borger i 

Odense , †14. sept. 1642, m e d hus t ruen Karen 
Peders dater (Pedersdatter), †2. sept. 1645 (Bir-
cherod, Monumenta nr. LXXIII). 

Gravskrif t med versaler. 
46) O.1644. Joch im (Joakim) Bonsach bar t -

scher (bartskærer), *30. jul i 1600, †� 16� 

med hust ruen Catharina Harders , *8. ma j 1618, 
†l. aug. 1644 (Bircherod, Monumenta nr. XXVI; 
Kisbye 58). 

Personalia på dansk, ef terfulgt af skriftsted på 
tysk (1 Joh. 1,7), alt med versaler. Ifølge Kisbye 
placeret i koret . 

47) O.1648. Anders Nielsen, skipper, *ved 
Bolil lemarck (Bolilmark) på R ø m ø af Niels Jen-
sen og Met te Pedersdatter, †8. aug. 1648 i 
Odense, 30 år og 11 måneder gammel (Birche-
rod, Monumenta nr. X X X ) . 

Gravskrif t med versaler. 
48) O.1668. Jonas T i m m e r m a n d , konrek tor 

ved Odense skole (og professor ved gymnasiet 
smst.) , †20. jan . 1668394 (Bircherod, Monumenta 
nr. LXIV). 

Dansk og latinsk gravskrif t med versaler. E f -
ter personalia var på stenens nedre del indsat et 
skriftsted (Salm. 4,9). 
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49) O.1675. Hans Holbroch bruchsneider 
(broksnider), †2. nov. 1675 (Bircherod, Monu-
menta nr. X X X I ) . 

Tysk versalindskrift . 
50) O.1706. Anne Elisabeth Stolpe, †1706395 

(Bircherod, Monumenta (2) nr. LXXIII). Auk-
tionsliste nr. 41). 

En lille sten, 1806 takseret til 2 m k . 
51) O.1721. Margareta Maria Peders Dat ter 

(Pedersdatter) Brandt , »sine Forældres første og 
kiere Barn«, †27. sept. 1721 (Bircherod, Monu-
menta (2)). 

Ef ter personalia skriftsted (1 Kor. 15). 
52) O.1760. Arnt Het t ing, k ø b m a n d , begr. 

4. marts 1760396 (Auktionsliste nr. 61). 
En større sten, 1806 takseret til 3 m k . , var 

placeret over afdødes begravelse i den store 
gang mellem mandsstolene og pulpituret , dvs. 
vel i midtskibets vestende. 

53-55) O.1800. Tre sten, t i lhørende oberst 
Peter H o l m (†1808) og hustru, E. C. H o l m , 
bortsolgtes ved auktionen 1806.397 Tabet erstat-
tedes dog med endnu en kasseret sten fra kirken, 
antagelig fra 1600'erne, j f r . s. 1158f. (Vor Frue 
kirke, gravsten nr. 13). 

56) Uvis t år. Matthias Gamrad t (Auktionsliste 
nr. 76). 

En lille sten, 1806 takseret til 1 m k . 

† E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E 
B E G R A V E L S E R 

Ud over spredte vidnesbyrd om sunkne grave i 
forbindelse med gulvreparationer (jfr. s. 1774) er 
det ikke muligt at give en detaljeret oversigt 
over de eftermiddelalderlige begravelser, der 
hverken blev registreret ved kirkens nedbryd-
ning eller fandtes beskrevet i ældre fortegnelser. 
De bevarede begravelsesregnskaber vidner lige-
som optegnelser for t ids rummet 1698-1805 i 

domkirkens kirkebøger (Kirkebøger) om lejlig-
hedsvise begravelser både i koret og skibet.398 

Jens Sørensen Hees åbne begravelse. Formentl ig i 
nordre sideskibs østfag, j f r . †epitafium nr. 12. 

Begravelser: Jens Sørensen Hee, †29. juli 1747, begr. 
4. aug. s.å. (Kirkebøger); Søren Jensen Hee, †15. dec. 
1756, begr. 22. dec. s.å. (jfr. ndf. †kisteplade(?)). 

†Kisteplade(?). 1756. Søren Jensen Hee, søn af 
st if tsprovst Jens Sørensen Hee, professor ved 
Gymnasiet , *2. jun i 1706, †15. dec. 1756 (Bloch I, 
2 541f.). Latinsk indskrift , muligvis på †kiste-
plade, forfat tet af broderen, Jørgen Jensen Hee, 
sognepræst i Allerup og Davinde. 

† K I R K E G Å R D S M O N U M E N T E R 

Om kirkegårdens udstrækning og hegning, jfr. s. 
1780-82. Det er ikke klart, hvor længe der rent faktisk 
fandt begravelser sted på kirkegården. Som stadfæ-
stet i Danske Kancelli 27. juli 1805 var begravelser for 
eftertiden forbudt på Gråbrødre kirkegård, og ned-
sættelser af lig fra hospitalet henvistes til den plan-
lagte udenbys Assistenskirkegård (jfr. s. 1674).399 Der 
var dog antagelig snarere tale om kirkegården i den 
tidligere klostergård nord for kirken, jfr. s. 1560. 

†Kirkegårdsmonument, 1600. Ifølge Bircherod, 
Monumenta fandtes en indskr i f t smykket sten på 
kirkegården, antagelig opsat på kirkens benhus 
(jfr. s. 1782).400 Den manende indskrift , for -
mentl ig med versaler, ' lød: 

»At mand kvnde mindis 
monne here findis 
vnder denne sten 

mange Gvds børn deris been 
her ligger knechde oc herrer tillige 

her ligger fattige eblant de rige 
dog somme ofver hvndrede aar bortdøde 

dog skvlde de alle paa en dag møde 
naar Gvd lader sin basvne livde 

Gvd vnde dennem alle salighed at nyde 
anno 1600.« 
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Forestillinger til 1. departement (1805). - H17. Brev-
bøger. 1804-06 (udvalgte sager). - H18. Breve. 
1804-06 (udvalgte sager). 

M ØN TER GÅ R D EN . Indberetninger: Prøvegravning 
af den middelalderlige og til dels eftermiddelalderlige 
Gråbrødrekirkegård i Odense, 1982, GBP82 (Eskil 
Arentoft) . - Udgravningsberetning, Gråbrødre 
Plads, Odense, 1990, GP90 (Eskil Arentoft) . 

LANDSARKIVET FOR FYN. Fyns bispearkiv: 
Odense Hospitals og Kommuni te t s breve. 1548-1819 
(i udvalg). - Gråbrødre kirkes breve. 1595-1749. -
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NyKglSaml 646c, 4°. Relationes Speciales om Danmark. 
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skriftsamlingen: Om monumente rne i Gråbrødre 
kirke. - Beskriffuelse paa nogle Monumente r som 
fmdis udi Graabrødre Kirke i Odense (indsendt 1820 
af kirkesanger Faaborg). - Indberetninger: Mogens 
Larsen 1973 og Jens Johansen 1979 (korbuekrucifiks). 
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LANDSARKIVET FOR FYN. Tegninger vedr. Grå-
brødre Hospital o. 1720, 1793 og 1796. 

NATIONALMUSEET. Bygning mv.: Plan og pro-
spekter ved Johan Hanck 1816-17. - Nord re sideskibs 
ydermur o. 1800. Gravminder: Div. blade med afteg-
ninger af gravsten ved Søren Abildgaard 1760. 
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kirke, inventar og udvalgte gravminder i NyKglSaml 
407, fol. Monumenta Othoniensia. - Tegninger af grav-
minder i Bircherod, Monumenta (NyKglSaml 185, 4°; 
739a, 4°; 4646, 4°). 
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Chr. Thorn ing Engelstoft, » O m Biskop P. Hansen 
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nerklostre, Kbh. 1914 (Lindbæk). - Vilh. Lorenzen, De 
danske Franciskanerklostres Bygningshistorie. (De danske 
Klostres Bygningshistorie II), Kbh. 1914, 61-70 (Lo-
renzen). - Svend Larsen, Graabrødre Hospital og Kloster 
i Odense, Odense 1939 (Larsen, Graabrødre). 

Historisk indledning ved Birgitte Bøggild Johannsen 
med bidrag af Anne Riising. Beskrivelse af omgivel-
ser, kirkegård og bygning ved Mogens Vedsø. Be-
skrivelse af inventar og gravminder ved Birgitte 
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tinske oversættelser), Knud Prange (heraldik) og Ole 
Olesen (orgel). Redaktionssekretær Annelise Olesen. 
Redaktionen afsluttet maj 2000. 
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NOTER 

1 PræsteindbWorm 80. 
2 DiplDan II,3, nr. 138. 
3 Jfr. M. Cl. Gertz, Scriptores Minores historiæ danicæ 
II, Kbh. 1922, 299; for en tekstkritisk udgave heraf, se 
Jørgen N y b o Rasmussen, Broder Peder Olsen som de 
danske franciskaneres historieskriver. (Skrifter udgivet af 
Det historiske Institut ved Københavns Universitet, bd. 
VI), Kbh. 1976, 159. Placeringen på dette sted af en 
kongsgård, der ikke kendes fra andre kilder, drages 
dog i tvivl i Christensen, Middelalderbyen 120f. Til-
føjelsen 'af Barmhjert igheden' kan antagelig knyttes 
til observanternes overtagelse af klosteret 1469, jfr . 
Nybo Ramussen 69f. 
4 Jfr. brev af 2. (10.) marts 1519 eller 1520 i Holger 
Fr. Rørdam, »Utrykte Pavebreve angaaende danske 
Kirkeforhold«, KirkehistSaml II,6, 1872-73, 571-73; 
ActaPont VI, nr. 4687. 
5 SRD VI, 255. 
6 Tiggermunkeklostre havde allerede tidligt vundet 
yndest som gravpladser for rigets mægtige. 1241 
havde Erik Plovpenning erklæret, at han ønskede at 
blive begravet i Roskildes franciskanerkloster, mens 
hertug Abel, søn af kong Abel, 1279 fik sit sidste 
hvilested i klosteret i Svendborg, der hørte til hans 
besiddelser. Jfr. Peder Olsen, »Danorum Gesta«, i 
Holger Rørdam, Historiske Kildeskrifter II,2, Kbh. 
1897, 14; Peder Olsen, »Collectanea«, i Ellen Jørgen-
sen, Annales Danici. Kbh. 1920, 209. Om de konge-
lige begunstigelser af franciskanerordenen i senmid-
delalderen, j f r . også Thomas Hill, »Königtum und 
Bettelorden im mittelalterlichen Dänemark«, Könige, 
Landesherrn und Bettelorden. Konßikt und Kooperation in 
West- und Mitteleuropa bis zur frühen Neuzeit, hrsg. 
Dieter Berg (Saxonia Franciscana 10), 1998, 175-206. 

En afhandling om den forsvundne Gråbrødre klo-
sterkirke i Odense og dens særlige kongelige tilhørs-
forhold i senmiddelalderen med hovedvægt på en re-
konstruktion af kong Hans ' og dronning Christines 
gravkor er under udarbejdelse af BBJ. 
7 Jfr. også Thomas Hill, Könige, Fiirsten und Kloster. 
Studien zu den dänischen Klostergründungen des 12. 

Jahrhunderts, (Kieler Werkstücke: Reihe A, bd. 4), 
Frankfurt am Main 1992, 206ff. 
8 Jfr. Lindbæk, 145. 
9 DiplDan II,4, nr. 46. Tilsvarende aflad sikredes fran-
ciskanerklostrene i Svendborg, Næstved og Nysted, 
samt Claraklosteret i Roskilde, j f r . smst. nr. 43-45, 
47. 
10 DiplDan II,7, nr. 396. 
11 DiplDan II,4, nr. 3. 
12 DiplDan II,4, nr. 163. 
13 DiplDan II,10, nr. 66. 
14 DiplDan II,5, nr. 258; II,11, nr. 174. 

15 SRD I, 305. 
16 DiplDan III,2, nr. 307. 
17 Iflg. DaRigBr III,2, 241, note 3 synes den indle-
dende og afsluttende del af Henneke Schermers gave-
brev, refereret af Cornelius Hamsfor t den yngre, at 
s tamme fra et »epitaphium«. Hvis der hermed menes 
en indskrift på en gravsten, fo rekommer dette næppe 
sandsynligt at d ø m m e efter ordlyden. 
18 Jfr. Jacob Bircherod, fol. 42 og samme, Supplementer 
til Pontoppidans Theatrum Daniæ, ms. i KglBibl. 729, 
4°, fol. 58. Kongens donation til disse er dog ikke 
nævnt hos Hamsfor t , der kun omtaler gaver til byens 
dominikanere ved denne lejlighed, j f r . DiplDan III,3, 
nr. 460. 
19 Jfr. Lindbæk 146f.; Larsen, Graabrødre 15ff. 
20 Jacob Bircherod fol. 42a; Jacob Bircherods Supplementer 
(note 18) fol. 58; en afskrift med Bircherods hånd 
findes endelig i Rostgaardske saml. 107, 4°. Diplomata 
res danicas (...); E .Pontoppidan , Annales Ecclesia II, 
Kbh. 1747, 496f.; C. Nyrop , Danmarks Gildes- og 
Lavsskraaer fra Middelalderen II, Kbh. 1904, nr. 2. Som 
angivet af Bircherod og Pontoppidan, dog indbyrdes 
afvigende, har tekstens sidste del, omhandlende orde-
nens privilegier i forbindelse med begravelseshand-
linger og grave, en lakune i første del af et sætnings-
led med 'enten. ..eller', således at det må underforstås, 
at disse findes enten ved klosterkirken (forf.s f rem-
hævning) eller andetsteds (»Insuper obligamus nos 
nostroque successores privilegia in exequiis vel præ-
dictorum sepulturis .. . . vel alibi in nostro favorab(.. .) 
(muligvis »in claustro favorabilia«) admissa servare 
reqvisiti«). 
21 Jfr. Jacob Bircherod fol. 42a; Jacob Bircherods Supple-
menter (note 18) fol. 59; Nyrop (note 20) nr. 82. 
22 ActaPont nr. 4475. Om Henrik Pogwich, j f r . også 
DaAdÅrb XII, 20 (dog med fejlagtigt dødsår 1516). 
23 SRD VIII, 446 (»a nostris progenitoribus regni Da-

cia regibus fundato«). 
2 4 Om Laurids Brandsen og observantbevægelsen, 
j f r . Lindbæk 53ff., 147; Jørgen N y b o Rasmussen, 
»Broder Laurids Brandsen og reformen i Odense 
Gråbrødrekloster 1469«, FyÅrb 1968-70, 192-98. 
25 Lindbæk 267, note 21. 
26 Hovedkilden til viden om dronning Christines do-
nationer til Odenseklosteret er Dronning Christine, re-
gister (Gråbrødre Kloster og Kirke, passim). 
27 Jfr. Lindbæk 148f. 
28 Dronning Christines residenstid i Odense er detal-
jeret beskrevet af Mikael Venge i Odense bys historie 1, 
357-401. 
29 Som allerede nævnt i Christian I's ansøgning til 
paven 1462 vedrørende Helligtrekongers kapel ved 
Roskilde domkirke havde kongeparret og deres søn-
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ne r (forf.s f remhævning) for sig selv og deres efter-
kommere udvalgt denne begravelsesplads, jfr . J . O. 
Arhnung, De hellige tre Kongers Kapel ved Roskilde 
Domkirke, Kbh. 1965, 19. Supplikens omtale af 'søn-
ner ' (»filii«) kan dog være en fejlskrivning; kongepar-
ret havde på dette t idspunkt, så vidt vides, kun søn-
nen Hans (*1462), efter at de to først fødte sønner, 
Olaf og Knud synes afgået ved døden, j f r . samme, 
85, 196, 224f. Efter sin tronbestigelse bekræftede 
Hans ikke alene sin fars privilegier til kapellet, men 
lod endog o. 1485 grundlægge et særligt alter, viet 
den kongelige navnehelgen, Johannes evangelisten. 
Alteret konsolideredes med gods, aflad og privile-
gier, senest 1502 med henblik på varetagelsen af en 
evig messe for kongens forældre, hustru og børn (jfr. 
DK KbhAmt 1633); Arhnung 85ff. Alterets vikar m o d -
tog endnu privilegier i 1502. Som en yderligere be-
kræftelse på kongeparrets præferencer blev to af deres 
sønner, der begge var døde i en tidlig alder, iflg. Pe-
der Olsen begravet sammesteds, j f r . Jørgen N y b o 
Rasmussen, Broder Jacob den Danske, kong Christian IIs 
yngre broder, Odense 1986, 15ff. 
30 Jfr. Rørdam, »Utrykte Pavebreve« (note 4) 571-73. 
31 Petrus Olai, Danorum gesta post Chronica Saxonis 
facta, ms. i Uppsala Universitetsbibliotek (ms. de la 
Gardie, 37, fol.; mikrof i lm i KglBibl. København, 
ms. phot . , 79, 2°, fol. 61r-v, her citeret efter C. O. 
Bøggild-Andersen, »Studier over Povl Helgesen I. 
Nogle Skibykrønike-problemer«, Historisk Tidsskrift, 
11. rk. V, 1956, 78f. Jfr. også Birgitte Bøggild Jo -
hannsen, »"Fore wor (...) siæle bestands og salighetz 
skild". Om kongelige stiftelser og sjælegaver fra kong 
Hans ' og dronning Christines tid«, KirkehistSaml 
1999, 7. Om dronningens hensigter, omend først be-
stemt umiddelbart før hendes død, om at yde dona-
tioner til Gråbrødre kirke af »ornamentorum plurium 
apparatum«, j fr . endvidere omtale i »quodam libello 
MS«, refereret ved 1600'ernes slutning af Jens Bir-
cherod, Dania illustrata, ms. i KglBibl, Add. 138, 4°. 
Desuden Holger Fr. Rørdam, »Fra Reformationens 
Tidsalder«, KirkehistSaml III,3, 1881-82, 240. Med 
henvisning til Cornelius Hamsfor ts Bispekrønike 
( S R D VII, 239f.) understregede Bircherod dog, at 
disse intentioner delvis blev hindret af dronningens 
pengegriske testamentariske eksekutor, franciskane-
ren Vincens Kampe, daværende vicebiskop af Gardar 
og midlertidig vikar for Jens Andersen Beldenak. 
32 DK KbhBy 6, 20. Jfr. herom også Jørgen N y b o 
Rasmussen, »Christian IIs franciskanske broder-
skabsbrev«, KirkehistSaml 1971, 1-24. 
33 DaMag VI, 1752, 52. 
34 HofmFund V, 172; VI, 291f. 
35 KancReg 11. maj 1539. 
3 6 Om kirkens administrative og økonomiske forhold 
efter reformationen, j f r . Engelstoft , Sognehistorie 
50-67; om kirkegården, se KancBrevb 20. jan. 1551. 

37 Lindbæk 147. 
38 FyAktst I, 63; RA. DaKanc B160. Indlæg til registre 
og tegneiser samt henlagte sager, brev af 24. febr. 
1618 fra Holger Rosenkrantz til Christen Friis. 
39 Jfr. Engelstoft, Sognehistorie 62f. 
40 Jfr. Holger Rosenkrantz ' brev (note 38). 
41 Reskript af 1. maj 1739. 
42 LAFyn. Odense magistratsark. Rådstueprot. 18. maj 
1670. En kort tid o. 1716 synes kirken på ny anvendt 
af en tysk feltpræst, j f r . Engelstoft , »Graabrødre 
Kirke« 349. 
43 KancBrevb 5. dec. 1635. 
44 LAFyn. Odense Gråbrødre Hosp. ark. Rgsk. 
43 LAFyn. Odense byfogedark. Tingbøger. 
46 LAFyn. Odense Gråbrødre Hosp. ark. Indk. breve. 
47 LAFyn. Odense amts ark. Kopibog for breve til 
oversekretæren, brev af 27. febr. 1719. En kuriøs til-
dragelse, som omtaltes i s t i f tamtmand Christian von 
Lentes indberetning til Danske Kancelli, var føl-
gende: Da blytækkeren var færdig med arbejdet, steg 
han op på spiret, hvor han blæste i en t rompet og 
udbragte en skål for kongen i et glas vin. Dernæst 
kastede han glasset fra sig, og dette faldt mirakuløst 
nok uskadt på græsset nedenfor. Uheldigvis k o m en 
forbipasserende dreng til at slå foden af det, hvorpå 
Lente lod det mindeværdige glas sætte på en sølvfod 
med tilhørende indskrift om uheldet, bl.a. med o m -
tale af den uheldige: 'En dosmer tren mig på min tå, 
derfor jeg skal med sølvfod stå'. For indskriften, j f r . 
håndskrift nr. 34 i Odense katedralskoles bibliotek. Se 
også Odense bys historie 5, 176f. 
48 LAFyn. Odense Gråbrødre Hosp. ark. Forhandlings-
prot. 
49 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Gråbrødre Hosp. rgsk. 1749-
51; Odense Gråbrødre Hosp. ark. Forhandlingsprot. 
1749-50. Istandsættelsen er i øvrigt omtalt i G. L. 
Wad, »Kong Frederik den Femtes Besøg i Odense 
1748 og dets Følger«, FyFort IV, 153-55; endvidere af 
Anne Riising i Odense bys historie 5, 177f. 
50 Jfr. Wad (note 49) 154. 
51 LAFyn. Bispeark. Kopibog 17. juli 1751. 
52 LAFyn. Kirkeinsp.ark. (S. Knud). Rgsk. 
53 LAFyn. Bispeark. Odense købst. breve, 22. marts 
1798. Ved samme lejlighed foresloges bygningen op-
målt. Det er dog uvist, om dette gennemførtes. 
54 LAFyn. Bispeark. Odense købst. breve. 
55 LAFyn. Bispeark. Odense købst. breve, 1805; RA. 
DaKanc H2. Forestillinger til 1. dept. , 19.juli 1805; 
H18. Brevsager nr. 1483, 1806; 
56 Oversyn over Fædernelandets Mindesmærker fra Oldti-
den (...), Kbh. 1806, XLI. 
57 LAFyn. Odense magistratsark. Auktionsprot . Jfr. 
også Iversens Fynske Aviser, nr. 42, 17. marts 1806. 
58 Den udførlige auktionsfortegnelse, der dog ikke 
anfører køberne, findes i LAFyn. Bispeark. Odense 
købst. breve, 1806. 
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59 LAFyn. Odense magistratsark. Auktionsprot . Jfr. 
også Hempels Avis, 9. juni 1806. 
60 Odense Universitetsbibl., j fr . også s. 462 og 651, 
note 294; LAFyn. Præsteark. (Odense S. Hans kirke), 
Kirkebog. Jfr. også s. 660-61, note 432, 435. 
61 Jfr. RA. DaKanc H18, nr. 1688. 
6 2 Med tanken henvendt på planen om kirkens o m -
dannelse til tugthus citerede A. F. Mülertz, Noget om 
Altertavlen i Frue Kirke i Odense, Odense 1813 - som et 
billede på sædernes forfald - et vers bl.a. omtalt i 
MarmDan II, 132: »Kirker skulle blive til Fangetaarne, 
og Skalke skulle trives (...)«. 
63 LAFyn. Bispeark. Odense købst. breve. Jfr. hospi-
talsforstander Holmers indberetning 13. april 1816 
vedr. kirkens anvendelse siden 1805; Kirkebog (note 
60). 
64 Fragmenter af en Dagbog skreven paa en Reise i Dan-
mark 1813. Ungdomsvandringer i mit Fødeland II, Kbh. 
1815, 137ff. 
65 LAFyn. Guvernementsark. Kopibog, brev af 5. marts 
1816. 
66 Jfr. LAFyn. Bispeark. Gråbrødre Hosp. breve; indb. 
af 28. nov. og 14. dec. 1816. 
67 LAFyn. Odense byfogedark. Auktionsprot . 
68 N M . Oldsagskommissionens ark. Mødeprot . 
69 Jfr. også LAFyn. Bispeark. Gråbrødre Hosp. breve 
med kopi af Oldsagscommissionens brev 22. april 
1817 til Stiftsøvrigheden, refereret i brev af 26. april 
til Magistraten og endelig videresendt 29. april til 
tømrermester Langhoff. 
70 Vedr. Mülertz ' brev til Thomsen, j f r . N M . Top.ark. 
Her refereredes formentl ig til Iversens Fynske Aviser, 
15. april 1817, der kunne berette, at man ved ned-
brydningen af våbenhuset ½ alen dybt inde i muren 
og omtrent 1½ alen fra jorden havde fundet indemuret 
en veltilskåret skriverpen, et blækglas og et lille 
stykke papir. De to sidstnævnte genstande gik dog 
tabt, mens pennefjeren, der 'måtte være i det mindste 
236 år gammel ' (dvs. fra våbenhusets opførelsestid 
1581), antoges for at være den ældste pen, der fandtes 
i Danmark og 'endnu så god, at enhver kan skrive 
med den - kun ikke den, der skar den!'. Jfr. DK Hol-
bæk 2585, for en tilsvarende, omend væsentlig senere 
(o. 1866) deponering - her dog i alterbordet i Trane-
bjerg kirke - af en lignende genstandssamling (penne, 
to flasker, til dels med indhold af væske, samt en 
tryksag med et digt om Samsø). 
71 I et brev 20. maj 1820 til kommissionens sekretær, 
Chr. Jürgensen Thomsen, beklagede Mülertz, at han 
af forskellige årsager endnu ikke havde gjort noget 
ved denne »peccatum omissionis« (undladelsessynd), 
hvilket dog også skyldtes, at der »under Nedbrydel-
sen Intet mærkværdigt f remböd sig«. Ikke desto min-
dre lovede han snarest at fa sagen ekspederet, j f r . 
N M . Oldsagskommissionens ark. Breve (I 25). Tilsyne-
ladende er dette løfte ikke blevet indfriet. 

72 Da man få år senere, 1828, forberedte nedrivningen 
af Svendborg Gråbrødre klosterkirke, nævntes lige-
ledes muligheden af at lade Hanck lave et par billeder 
af kirken. Muligvis belært af erfaringerne fra Odense 
valgte Chr. Jürgensen Thomsen dog denne gang selv 
at besøge kirken og præcisere over for kirkeinspek-
tionen, hvilke forholdsregler der burde træffes vedr. 
dokumentat ion og bevaring af bemærkelsesværdige 
genstande, ligesom arkitekten Christian Frederik 
Thor in udfør te en række prisværdigt nøjagtige op-
målinger, j f r . Hans Krongaard Kristensen, »Nedriv-
nigen af klosterkirken i Svendborg - og hvad der blev 
bevaret«, Årb.Svendborg og Omegn 1996, 25f. 
73 LAFyn. Guvernementsark. Kopibog; Kirkebog (note 
60). 
74 Engelstoft , Byhistorie 447. 
75 N M . Korresp.ark. 
76 LAFyn. Odense byfogedark. Auktionsprot. ; Engels-
toft, »Graabrødre Kirke« 372. Engelstoft, Byhistorie 
447, omtaler, at sten fra kirken fandtes i flere byg-
ninger, dog ikke i Bispegården (nyopført 1804), bor t -
set muligvis fra nogle trappesten foran dørene, der 
muligvis kunne være genanvendte gravsten, afhæn-
det ved auktionen 1806. Ved den bevarede del af 
denne bygning (nuværende Klaregade 25 B) findes 
endnu som trappesten to store stenfragmenter af rød-
lig gotlandsk kalksten, muligvis dele af en i tubrudt 
gravsten. 
77 LAFyn. Odense Gråbrødre Hosp. ark. Forhandlings-
prot. 6. aug. 1821; j f r . også Vestergadekvarteret i Odense. 
Registrant, udsendt af Odense Magistrats 2. afd., 
Odense 1984, 51. 
78 Jfr. Vestergadekvarteret (note 77) 51, 70. 
79 Jfr. indb. fra Haugsted til Christian Herbst 30. april 
1862, N M . Korresp.ark. 
80 Nyerup (note 56) XLI-LI. 
81 Jfr. Engelstoft, »Graabrødre Kirke« 366. 
82 Jfr. også Victor Hermansen, »Oprettelsen af "Den 
Kongelige Commiss ion til Oldsagers Opbevaring" i 
1807«, ÅrbOldkHist 1931, 270f.; Jørgen Jensen, Thom-
sens Museum. Historien om Nationalmuseet, Kbh. 1992, 
17ff. 
83 Jfr. Vedel Simonsen, Samlinger (1805); Mülertz 
(note 62) 10, note y; brev af 29. febr. 1820 fra Grøn-
vold, Næsbyhoved til Rasmus Nyerup med øjenvid-
neberetning om kirkens demontering, j f r . afskrift i 
N M , Top. ark. 
84 Mülertz (note 62) 8f. 
85 Molbech (note 64) 140-41. 
86 Jfr. bl.a. H. P. M u m m e , St. Knuds Kirke i Odense, 
Odense 1844, 198f. og Königsfeldt, »Nogle Bemærk-
ninger foranledigede ved Afhandlingen "Altertavlen i 
Frue Kirke i Odense"«, KirkehistSaml II,1, 1857-59, 
159. Om kritikken, jfr . Karsten Friis Viborg, »Alter-
tavlen i Frue Kirke i Odense«, KirkehistSaml I,2, 
1853-56, specielt 432f. 
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87 Engelstoft , »Graabrødre Kirke« 330-73. 
88 Jacob Bircherods Supplementer (note 18); NyKglSaml 
646c, 4°, Relationes Speciales om Danmark. Chorogra-
phisk-Statistisk Beskrivelse over Riget efter Steder og Her-
reder, Da Atlas VI, 590. 
89 Iflg. ovennævnte kilder fra 1700'erne var Rasmus 
Eriksen, sognepræst i Bellinge og Brendekilde, 1549 
vikar ved dette alter i Gråbrødre kirke. Alteret, der i 
Christiern Poulsens alterliste 1560 anføres med 
samme ejer under S. Albani kirkes altre, j f r . Kirkehist-
Saml V,5, 204, tilhørte iflg. samme før den tid Johan 
Valkendorf, kannik og senere provst i Roskilde. 
Denne omtales i et mageskiftebrev 1530 som inde-
haver af alterets vikariat, j f r . Vedel Simonsen 2,1, 182. 
Også i ældre kilder anføres alteret udtrykkeligt under 
S. Albani, j f r . Repert 2, nr. 1965 (1465), 5662 (1485), 
6038 (1476). Vedel Simonsen 2,1, 182 (1530). 
9 0 Jfr. for skomagerlavets t i lknytning med alter/kirke 
til Gråbrødre klosterkirke også Christensen, Middel-
alderbyen 127, dog med fejlagtige referencer til Repert 
1, III, nr. 6477 (i stedet for nr. 4545) og til ÆldDaArk-
Reg V, l , 241 (i stedet for 214). 
91 Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller fra Middel-
alderen, Kbh. 1886, nr. 587, med omtale af aftrykket 
fra 1492. Det f remgår imidlertid ikke her, hvilket do-
kument der sigtes til. Relevante aktstykker fra dette 
år er ikke registreret i Repert. 
9 2 Møntergården, Odense bys Museer, journ .nr . GBP 
82 og GP90. 
93 N M . Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling. Fundprot . 
94 Jfr. Jacob Bircherod i Collectanea Fionensia, 
KglBibl. GlKglSaml 2499, 4°; j f r . endvidere samme, 
Folketro og Festskik særlig fra Fyn (1734), udg. Inger 
M. Boberg (Danmarks Folkeminder, nr. 43), Kbh. 
1936, 79. Se desuden Tang Kristensen, Danske Sagn 
III, nr. 546. 
95 Tang Kristensen (note 94) III, nr. 547. En variation af 
sagnet anføres hos Viborg (note 86) 434, note *. 
96 Viborg (note 86). 
97 For den ahistoriske forbindelse mellem de to klo-
stersamfund, hvoraf det sidstnævnte allerede o. 1200 
var overført til Da lum (s. 1750), jfr . Erik Pontoppi-
dan, Theatrum Daniæ, Bremen 1730, 157; Tang Kri-
stensen (note 94) nr. 1007; j f r . også nr. 1006, hvor det 
samme sagn fortælles om domkirken (s. 84). 
98 Christensen, Middelalderbyen 25. 
99 Christensen, Middelalderbyen 60-62. 
100 Christensen, Middelalderbyen 109. 
101 Lorenzen 62. 
102 En nøjere redegørelse for klosterfløjenes byg-
ningshistorie falder uden for rammerne af Danmarks 
Kirker; i det følgende gives derfor blot en kort over-
sigt over klosterets bygninger. Kun hvor disse knyt -
tede sig direkte til kirken som tilbygninger eller tjente 
funktioner, der normalt var henlagt til kirkens til-
bygninger, behandles de nøjere sammen med kirkens 

øvrige ændringer og tilføjelser (s. 1796ff) . Der hen-
vises generelt til Lorenzen og Larsen. 

For tydeligere at skelne mellem klosterkirken (dvs. 
†Gråbrødre klosterkirke) og hospitalets kirke i øst-
fløjen, der siden 1988 har båret navnet »Gråbrødre 
Klosterkirke« (jfr. s. 1559), er sidstnævnte i den her 
foreliggende redaktion gennemgående betegnet som 
enten 'Sygestuekirken' eller 'Hospitalskirken'. 
103 Lorenzen 69. 
104 Ved den ovennævnte arkæologiske udgravning på 
området syd og vest for kirken blev intetsteds kon-
stateret grave ældre end klosterets bygninger. 
105 Der henvises generelt til udgravningsberetningen, 
GP90, s. 19ff. 
106 Gravene G153 og G497 samt muligvis G26 og 
G31. 
107 Gravene G23 og G40. I disse udgjordes kistebun-
den af tværgående t remmer fastgjort med en afstand 
af hhv. 12-18 cm og 14-22 cm. 
108 Grav G37. 
109 GP90xl9 i grav G20. 
110 Tvm. ca. 3,6 cm. Mus.nr . GP90xl04. 
111 GP90x95 - en ravperle. 
GP90x96 - en agatperle. 
GP90xl02 - to agatperler. 
GP90xl03 - fire ravperler. 
GP90xl27 - en glasperle og GP90xl36 - fem små og 
to store blå glasperler. 
GP90xl65 - en glasperle. 
GP90xl95 - en glasperle(?) 
GP90xl96 - en halv rosenkrans med perler af ben og 
flettet kobbertråd. 
GP90x231 - en ravperle og 31 agatperler. 
GP90x247 - en ravperle og en glasperle. 
GP90x261 - 44 små og to lidt større benperler. 
GP90x269 - ni små benperler og to lidt større rav-
perler samt GP90x271 - 32 hele og to halve små ben-
perler, to lidt større ravperler og et ravkors. 
GP90x280 - en benperle. 
GP90x281 - en benperle. 
GP90x291 - en benperle. 
GP90x307 - 32 benperler. 
GP90x384 - en benperle samt et f ragment . 
GP90x392 - 40 benperler. 
GP90x409 - et antal ben- og bronzeperler. 
GP90x413 - en ravperle. 
GP90x416 - en stor og fire små ravperler. 
I øvrigt henvises generelt til udgravningsberetnin-
gen, GP90, s. 24. 
112 Jfr. Engelstoft, »Graabrødre Kirke« 356. 
113 Nu i Kunstakademiet. 
114 En af Hanck udfør t plan, dateret 1816 - nu i NM -
udviser både med hensyn til udførelse og indhold så 
stor lighed med førnævnte opstalter, at den forment -
lig må opfattes som en ti år yngre replik. 

Iflg. C. Th . Engelstoft fandtes på hans tid (1858) 
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Fig. 72. Kirken set fra sydøst. Dat. 22. juni 1817. Tegning i NM ved J. Hanck. - The church seen from the south-east. 

alle tre tegninger på »Oldnordisk Museum« (Engels-
toft, »Graabrødre Kirke« 356). 
115 Engelstoft, »Graabrødre Kirke« 370. 
116 Et serie af disse tegninger, i N M , udgøres dels af 
en række adskilte (nummererede) skitsebogsblade, 
dels af tuschoptrukne eller sepiatonede efterbearbejd-
ninger. Af de på tegningerne anførte dateringer f rem-
går, at de første er udfør t o. 10. maj 1816, den sidste 
16. aug. 1817. 

Adskillige replikker af rentegningerne kendes til-
lige i forskellige offentlige samlinger, f.eks. i Mønter -
gården (Odense bys Museer) og Frederiksborgmu-
seet. Et af motiverne - kirkens kor og den tilstødende 
del af østfløjen set fra nordøst umiddelbart efter tår-
nets sammenstyrtning - fandt Hanck selv anvendelse 
for som forlæg ved sin tegneundervisning i Latinsko-
len (jfr. Engelstoft, »Graabrødre Kirke« 371). Mot i -
vet eksisterer derfor både i streg, akvarel og gouache 
- de to førstnævnte i N M , sidstnævnte, dateret så 
sent som 1831, i Møntergården. 

En række af Hancks tegninger er efterfølgende ko-
pieret af kontorchef G. Burman Becker. Af de i hans 
samling eksisterende tegninger fremgår, at mindst en 
af Hancks originaltegninger er gået tabt (jfr. note 
159). 
117 Se f.eks. note 123. 
118 Se f.eks. note 146, 151 og 153. 
119 I lighed med tilsvarende tidligere redaktioner tager 

bygningsbeskrivelsen sit udgangspunkt i situationen 
ved kirkens nedrivning, sml. Holbæk †klosterkirke 
(DK Holbæk 2932 note 68) og Holstebro †kirke (DK 
Ringkøbing 298 note 55). 
120 I tidligere redegørelser for kirkens bygningshisto-
rie er skibet oftest regnet for ældre end koret (sml. 
f.eks. Lorenzen 63 og Beckett, DaKunst II, 45). 
121 Dele af korets sydmur blev undersøgt 1990 (jfr. 
note 92). 
122 En sokkel kan have været skjult under det i be-
gyndelsen af 1800'erne eksisterende jo rdsmon, idet de 
arkæologiske undersøgelser (jfr. note 92) af området 
syd for de nuværende kloster- og hospitalsbygninger 
har vist en terrænhævning på godt 1 m. 
123 Iflg. Hancks plan (fig. 46) udviste placeringen af 
de fire østre hjørnepiller en anomali, der kontraste-
rede markant mod den store præcision i opbygningen 
af koret i øvrigt. De fire piller angives her ikke sym-
metrisk i forhold til hjørnerne, men placeret vinkelret 
på hhv. sydøstre og nordøstre fase. Dette træk kan 
ikke verificeres af andre af Hancks tegninger (se f.eks. 
østfacaden, fig. 16) og skyldes sandsynligvis en lapsus 
fra tegnerens side. 
124 Dog kunne en sokkel senere være skjult af terræn-
hævningen (jfr. note 122), ligesom den nævnte rå 
kamp kunne være indsat senere. 
125 Placeringen på planen gentages på samme tegners 
opstalt af østfacade (fig. 16). 
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126 C. Th. Engelstoft nævner endnu en oprindelig dør 
i sideskibet - »af den gamle Sidedør var der Spor lige 
paa Midten af denne Sidegang« (Engelstoft, »Graa-
brødre Kirke« 359). Iagttagelsen må skyldes en sam-
menblanding med en åbning i 3. fag under vinduet 
(sml. f.eks. fig. 3 og 11), der formentl ig var gennem-
brudt og tjente som interimsport til udbæring af ma-
terialer i forbindelse med nedrivningen. 
127 Ved tårnets opførelse blev endvidere polygonens 
nordvindue beskåret i bredden, idet dets vestre tred-
jedel dækkedes at tårnets sydøsthjørne (fig. 36). 
128 I Holbæk †klosterkirke havde korets sydside, der 
dækkedes af klosterets østfløj, en tilsvarende stav-
værksdelt prydblænding (DK Holbæk 2839). Situatio-
nen må delvis være misforstået af Engelstoft , der op-
fattede t i lmuringen af ét(!) nordvindue i koret som 
bevis på klosterfløjens senere tilkomst (Engelstoft, 
»Graabrødre Kirke« 357), hvilket senere blev gen-
taget af Lorenzen (Lorenzen 69). 
129 Nordvinduet havde dog kun én post, j f r . note 127. 
130 I fald blændingerne var t i lmurede vinduer, kunne 
det dreje sig om reelt vinduesstavværk delvis inde-
sluttet i t i lmuringen; heller ikke dette er et ukendt 
fænomen, se f.eks. Vordingborg kirke (DK Præstø 
169). 
131 Beslægtede stavværksfragmenter i tegl kendes i 
stort tal fra †Sortebrødre klosterkirke (s. 1701). 
132 En ganske tilsvarende materialefordeling ses i Rid-
darholmskyrkan - den tidligere gråbrødrekloster-
kirke - i Stockholm (Martin Olsson, Riddarholmskyr-
kan II, Byggnadshistorien, i SvK 28, 1928, 66). På 
dansk grund kendes en lignende materialevekslen i 
stavværk fra Kettinge på Lolland, hvor stavværkets 
buer er udformet i importeret , vulkansk lava (DK 
Maribo 1091). 
133 Fremspringet havde en visuel lighed med et f rem-
spring på østgavlen af det 125-50 år yngre kor i 
S. Hans kirke (s. 1289). Her vides fremspringet at 
have båret et †messeklokkespir; tilsvarende u d f o r m -
ning af sådanne kendes fra flere landkirker, f.eks. 
Horne kirke (Sallinge hrd. , Svendborg amt). Det kan 
ikke udelukkes, at også murfremspr inget ved Grå-
brødre klosterkirkes vestgavl oprindelig bar en fo rm 
for klokkeophæng, ligesom den ganske vist ander-
ledes udformede vestgavl ved S. Knuds kirke (s. 
194f.) kan have båret en klokke. Det kan være et indi-
cium herfor, når porten i den lige ved fremspringet 
liggende portf løj (sml. s. 1796) tilsyneladende bar 
navnet »Ringeporten« (Lorenzen 69). Et eventuelt 
k lokkeophæng forsvandt senest ved gavlens senmid-
delalderlige ombygning (jfr. s. 1800). 
134 Gråbrødrekirken i Svendborg havde bevaret vin-
duer på dette sted f rem til nedrivningen 1828 (se 
f.eks. Hans Krongaard Kristensen, The Franciscan Fri-
ary of Svendborg, The Archaeology of Svendborg, 
Denmark 6, Svendborg 1994, 36 fig. 35). 

135 Vinduer af samme udformning kendes fra Ribe 
domkirke og Hvidding kirke (DK Ribe 260 og DK 
SJyll 1136); ved sidstnævnte skyldes udformningen 
tydeligvis hensynet til planlagte, men aldrig opfør te 
sideskibe (sml. Skalk, 1964, nr. 3, s. 14f.). 
136 Ved opførelsen af dette blev nordmuren forment -
lig gennembrudt af en række arkadeåbninger (jfr. s. 
1800), der kan være udført med delvis anvendelse af 
ældre åbninger. Eventuelle vinduer forsvandt helt, 
senest ved korsgangens indretning til et nordre side-
skib (jfr. s. 1802). 
137 Døren, der ikke ses på Hancks hovedplan (fig. 46), 
blev formentl ig genåbnet i forbindelse med kirkens 
nedrivning. Tilmuringen må have fundet sted alle-
rede i middelalderen, enten som en følge af tårnets 
opførelse eller opstillingen af nyt inventar (sml. s. 
1798 og 1813). Det må være denne dør - og ikke den 
tidligere beskrevne længere m o d øst i korets nord-
mur (jfr. s. 1786) - der omtales af C. Th. Engelstoft 
(Engelstoft, »Graabrødre Kirke« 357 note 2). Sidst-
nævnte dør sad i korets no rdmur øst for klosterfløjen 
og forsvandt altså ved nedrivningen af kirkens kor og 
det tilstødende tårn, mens førstnævnte efterfølgende 
åbenbart endnu kunne ses i Hospitalskirkens sydgavl 
(sml. s. 1789), der - formentl ig f rem til en o m b y g -
ning 1876-78 - udgjorde en rest af kormuren (sml. s. 
1567). 
138 De beslægtede kor i Holbæk †Dominikanerkirke 
(DK Holbæk 2835), Riddarholmskyrkan i Stockholm 
(Olsson (note 132) 92) og Gråbrødrekirken i Ystad 
(Lorenzen 109) har eller havde trapper, placeret og 
udformet på tilsvarende vis. 

Også Svendborg †Gråbrødrekirke havde et sådant 
trappehus, der var indplaceret i østenden af søndre 
sideskib og formentl ig var samtidigt med dette og 
hovedskibet (Krongaard Kristensen (note 134) 38). 
139 Gavlen kan før ændringen ved sydøsthjørnet have 
haft en støttepille m o d øst, der i større eller mindre 
omfang indgik i ' trappehusets' søndre del (sml. fig. 
14 og 46), ligesom dets nordre del må have inkor-
poreret dele af et ældre (†)spindeltrappehus. Det her 
f remfør te underbygges muligvis af den arkæologiske 
undersøgelse 1990 (jfr. note 92), idet denne synes at 
antyde en spinkel konstruktion af sideskibets gavl -
svarende til den sekundæret tilføjede, relativt tynde 
østre trappevange(?). 
140 Her tænkes ikke mindst på ' triforierne' og høj -
kirkens hvælv (hhv. s. 220 og 223). 
141 Det anførte - hypotetiske - forløb af trappeanlæg-
gets tilblivelse harmonerer fint med et af Vedel Si-
monsen refereret sagn (sml. historisk indledning), 
iflg. hvilket en trappe i kirkens sydside gav adgang til 
kirkens lofter og tillige havde forbindelse til en un-
derjordisk gang. Denne postulerede forbindelse 
kunne være den nedre, ubenyttede del af den ældre 
(†)spindeltrappe. 
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Fig. 73. Udsnit af kirkens søndre sideskib, de to vestligste fag. Dat. 19. april 1817. Tegning i NM ved J. Hanck. -
Western part of the church's south aisle. 

142 En sådan flytning kunne vanskeligt klares alene 
ved gennembrydning af en sekundær dør fra sideski-
bet til spindeltrappen, idet forløbet af en højresnoet 
trappe med indgang i koret ville bevirke, at en sekun-
dær adgang måtte anbringes uhensigtsmæssigt højt 
over sideskibets gulvniveau. 
143 Sml. dog s. 1788. 
144 En eventuel sokkel kunne være skjult ved en se-
nere gulvhævning. På en enkelt tegning (fig. 3) ses en 
antydning af et profilled umiddelbart over daværende 
gulvniveau, men der kan også her være tale om en af 
de talrige unøjagtigheder i detaljen, som Hancks pro-
spekter ofte er behæftet med. 
145 Pillerne gengives ikke helt ens på de forskellige 
prospekter, men et forlæg til et prospekt af kirkens 
indre set m o d øst (fig. 20), må her tillægges størst 
vægt. 
146 Atter ses her en af Hancks mange unøjagtigheder, 
idet prospektet viser fem åbninger, fordelt med tre 

øst for og to vest for en stående fortanding, der må 
angive en etapevis opførelse af højkirkemuren. An-
tallet af åbninger må have svaret til fagantallet, altså 
seks, formentl ig fordelt med tre på hver side af før -
nævnte fortanding. C. Th . Engelstoft opfattede åb-
ningerne som oprindelige vinduer, der var blændet 
ved den senere hævning af sideskibets taglinie (Engels-
toft, »Graabrødre Kirke« 358-59) - dette kan dog 
ikke være korrekt, idet sideskibet herved ville have 
faet en ekstremt flad tagrejsning. 
147 Hvælv af denne type er ofte betegnet som fem-
delte (jfr. f.eks. Lorenzen 64), men da toppunktet ikke 
er sammenfaldende med gjordbuen m o d det følgende 
fag, har hvælvet såvel seks ribber som seks kapper. 
148 En sådan fordeling af hvælvkonsoller og -piller er 
langtfra ukendt. Eksempelvis kan nævnes Horsens 
Gråbrødre klosterkirke, hvis fire fag lange kor østligt 
har ét par piller, vestligt to par konsoller (Lorenzen 
50-51 samt Afb. 31 og T. VI) og Svendborg †Grå-
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Fig. 74. Formsten a-e. Hvælvribber, b. af kridt (s. 
1795). f. vinduesstavværk, lodpost (s. 1795). 1:10. 
Målt og tegnet af Mogens Vedsø 2000. - Diverse 
moulded bricks. 

brødre klosterkirke, der havde piller østligst i koret 
og vestligst i skibet, mens det mellemste afsnit havde 
konsoller (Krongaard Kristensen (note 134) 38). 
149 Hvis Hancks grundplan (fig. 46) stod til troende, 
skulle skibets østre hvælv være en smule beskåret i 
østsiden, men af de bevarede prospekter fremgår, at 
hvælvene i både kor og skib ind m o d den senere op-
førte t r i umfmur (jfr. s. 1798) blev båret af konsoller 
og kantedes af en spinkel rundstav (fig. 17-18 og 30). 
Tr iumfmurens markante spidsbuede, øvre kontur -
som den fremtrådte efter hvælvenes nedrivning - un-
derbygger, at den skulle være opfør t op mod et be-
stående, ældre hvælv. 
150 Et nært beslægtet korbuearrangement kendes fra 
Vor Frue kirke (s. 1058), hvor det indføjedes ved en 
formentl ig i sidste halvdel af 1300'erne gennemført 
ombygn ing af koret; overdækningen udgøres her til-
syneladende af en enkelt kuplet hvælvkappe. En lig-
nende markering af adskillelsen mellem kor og skib 
findes endnu bevaret i den formentl ig o. 1450 opførte 
Ålborg S. Budolfi , hvor overdækningen udgøres af et 
smalt krydshvælv. Dette specielle korbuearrange-
ment kan være begrundet i tilstedeværelsen af et 
eventuelt lektorium. 
151 Ligesom med ' triforierne' er der også her proble-
mer med fagantallet på Hancks tegning af sydsiden 
efter tagets fjernelse (sml. note 146), idet sideskibet 
nok er vist med det korrekte antal fag (seks), men 
kun fem hvælv ses rage op over murkronen; yder-
mere ses en rettelse i fo rm af radering og nytegning i 
de østre hvælv. 
152 I den også på anden vis beslægtede †Gråbrødre-
kirke i Svendborg havde sideskibet spinkle hvælv-
piller i ydermuren (Krongaard Kristensen (note 134) 31 
fig. 27 og 36 fig. 35). 

Fig. 75a-c. Kapitæler nr. 1, 4 og 5 (s. 1794). Målt 
og tegnet af Camilla Bang 1997. - Capitals nos. 1, 4 
and 5. 

153 Det kan næppe være korrekt - men må skyldes 
perspektivisk forvrængning - når Hanck på én teg-
ning (fig. 31) viser hvælvkonsollerne i forskellig 
højde i nord- og sydsiden. Det ses da også af det 
bevarede forlæg til tegningen (fig. 20), at de to sam-
menhørende perspektivhjælpelinjer i nord og syd tje-
ner som rettesnor for hhv. konsollerne ved hængesta-
venes nedre afslutning (i nord) og kapitælerne. På et 
andet prospekt (fig. 17), tegnet senere - efter hvælve-
nes nedrivning - ses konsollerne da også anbragt i 
samme højde. 

154 De blev overdraget til museet 1833 af brandin-
spektør Langhoff i Odense, formidlet af adjunkt Kal-
kar. Der hersker tilsyneladende en vis usikkerhed om 
kapitælernes faktiske antal. Af korrespondance i N a -
tionalmuseets arkiv mellem adjunkt Kalkar og Old -
sagskommissionen fremgår, at 14. juli 1833 forvente-
des seks kapitæler afsendt til København (jfr. også hi-
storisk indledning). Den 25. juli meddeler Kalkar 
museets direktør, C .J . Thomsen, at fem kapitæler i 
næste uge ville k o m m e til København, men at det 
'ene har lidt megen skade. ' 7. sept. var kapitælerne 
ankommet , og samme år indførtes de fem endnu be-
varede stykker i museets protokol med numrene 
2823-27. Trods dette meddeler Engelstoft 1858, at der 
forefandtes syv kapitæler i museets besiddelse (Engels-
toft, »Graabrødre Kirke« 372). Sidstnævnte oplys-
ning må uden tvivl være en lapsus, men det kan på 
det forhåndenværende grundlag ikke udelukkes, at ét 
af i alt seks kapitæler kunne være kasseret enten før 
eller efter forsendelsen til København, dog tydeligvis 
før indlemmelsen i Nationalmuseets samlinger. 

Et beslægtet kapitæl, uden proveniens, i museets 
samling (D179/1989) s tammer næppe fra denne kirke. 
Kapitælet udviser væsentlig større lighed med kapi-
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tæler i Svendborg †Gråbrødrekirke og i Horsens Grå-
brødrekirke; det hidrører sandsynligvis fra først-
nævnte. 
155 Undersøgelser af beslægtede kapitæler fra den 
nedrevne Gråbrødrekirke i Svendborg (jfr. Krongaard 
Kristensen (note 134) 71 med note 10) viser, at disse 
efter al sandsynlighed er udfør t af en dansk kridtsten. 
I brev af 3. maj 1999 fra Søren Floris, Geologisk M u -
seum, til Henrik M.Jansen, Svendborg og O m e g n s 
Museum, fremføres, at hjemstedet kan være både 
Østsjælland (Kagstrup eller Stevns Klint) og Jylland 
(Djursland, Nibe-egnen eller Hanherrederne); sand-
synligheden peger på Stevns som brudstedet. En i 
oktober 2000 gennemfør t undersøgelse af de otte be-
varede kapitæler i S. Knuds kirke viste, at tre var ud-
ført af kridt, tre af en hård, mørk grå kalksten, et af 
brændt ler og et af stuk (sml. 220-22). 
156 Bagsidens udformning synes ikke registreret forud 
for kapitælernes indmuring i Nationalmuseets nuvæ-
rende middelalderudstilling. 
157 Inv. nr. 2823. 
158 Dette mot iv optræder hyppigt som mærke på de 
kongelige kontrasigiller, første gang anvendt af Erik 
Menved og kendt i aftryk fra de første årtier af 
1300'erne (Henry Petersen og A. Thiset (udg.), Dan-
ske kongelige Sigiller samt sønderjydske Hertugers og andre 
til Danmark knyttede Fyrsters Sigiller 1085-1559, Kbh. 
1917, nr. 23b). Tilsvarende kendes fra de følgende 
konger, Christoffer II og Valdemar Atterdag (nr. 30b 
og 32b). 
159 Burman Beckers tegning er iflg. påskrift kopieret 
efter forlæg af Hanck; dette synes ikke bevaret. 
160 Inv. nr. 2824. 
161 Af Burman Becker tolket som en svane (jfr. fig. 
19). 

162 Inv. nr. 2826-27. 
163 Der ses også en vis lighed med kapitælernes ud-
seende på Brandts tegning o. 1760 (fig. 36). 
164 Inv. nr. 2825. 
165 Kapitælet er i museets udstilling opsat med en kort 
s tump 'søjleskaft ' , for at bibringe det samme højde 
som de øvrige. 
166 GP90x69 og GP90x33. Sidstnævnte antyder, at 
korets hvælvribber - i hvert fald delvis - har været af 
kridt. 
167 F. eks. Århus Vor Frue kirke (DK Århus 1042ff.), 
Viborg Søndre Sogns kirke (Tegninger af Ældre Nor-
disk Architektur V, 2, Kbh. 1912-17 og Erik Levin 
Nielsen, »Viborg Sortebrødrekloster«, MIV 4, 1974, 
44-55, og Svendborg †Gråbrødre klosterkirke (note 
134). 
168 F.eks. Riddarholmskyrkan i Stockholm, forment-
lig opfør t o. 1285-1300 (Olsson (note 132) 92), Hol-
bæk †klosterkirke, 1300'ernes første fjerdedel (DK 
Holbæk 2835), og Gråbrødrekirken i Ystad, hvis kor 
tilføjedes i 1300'ernes første halvdel (Lorenzen 109). 
169 I nævnte fald en naturlig løsning, idet klosterbyg-
ningernes tilstedeværelse på den modsatte side van-
skelig- eller umul iggjorde anbringelsen af et sideskib 
her. 
170 Dette mot iv er herudover i Danmark kun anvendt 
ved kirkerne i Køge (1300'ernes anden halvdel, DK 
KbhAmt 182 og 190) og N y b o r g (1300'ernes slutning, 
DaKunst II, 24). 
171 Krongaard Kristensen (note 134) 40. 
172 Lorenzen 55. Det siges her, at koret næppe kan 
være yngre end 1400; imidlertid fremhæves samtidig 
en række ligheder med S. Knuds kirke, hvilket vel 
snarest antyder en tidligere datering. 
173 Det synes ikke sikkert klarlagt, at hele den lange 
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fløj hidrører fra samme byggeperiode (sml. Lorenzen 
66). En opførelse i to etaper med en ældre søndre del 
og en yngre nordre fo rekommer sandsynligere, hvil-
ket underbygges af et tydeligt knæk i fløjens m u r -
flugter omtrent midt for tværfløjen. 
174 Fløjen regnes af Vilh. Lorenzen (Lorenzen 69) for 
opfør t o. 1400 i sammenhæng med klosterets østre 
(†)korsgang. Iagttagelser i østfaget af nordre kors-
gang - oprindelig østre korsgangs nordfag - godtgør 
imidlertid, at der må have været en tidsforskel mel-
lem opførelsen af østfløjen og den tilstødende kors-
gang (sml. ndf.). 
175 Engelstoft , »Graabrødre Kirke« 356f. - Gengivel-
serne af det aktuelle bygningsparti er behæftet med en 
række vanskeligt forklarlige forskelle. På en plan o. 
1720 (s. 1561, fig. 2) vises et rum mellem Sygestuekir-
ken og korets nordmur , men tårnet er her (fejlagtigt) 
inddraget i østfløjen. På tegningerne til ombygnings-
projektet 1796 (fig. 8-9) er Sygestuekirken videreført 
m o d syd helt f rem til korets no rdmur og tårnet (kor-
rekt) placeret i det udvendige østre hjørne mellem 
fløjen og koret. Engelstoft omtaler som nævnt en lo-
kalitet mellem de to ki rkerum og f remfører videre, at 
denne blev inddraget i Sygestuekirken efter beskadi-
gelserne forårsaget af tårnets delvise sammenstyr t -
ning 1817. Da det næppe kan tænkes, at dette r u m 
blev inddraget i kirken efter o. 1720, atter fraskilt før 
1793 for igen at inddrages 1817, må Engelstofts gen-
givelse være den korrekte. 
176 Fløjens bredere vestlige del blev påtruffet og delvis 
udgravet 1990 (jfr. note 92). Udgraveren tolkede 
denne del af fløjen som eftermiddelalderlig, hvilket 
ikke kan udelukkes; på den anden side synes det ene-
ste daterende element at have været tilstedeværelsen 
af brokker af vingetegl i den ene fundamentsgrøf t -
sådanne kendes allerede i sidste halvdel af 1400'erne. 
177 Larsen, Graabrødre 203. 
178 Engelstoft omtaler 1858 ét hvælv fra korsgangen, 
stående »ved Siden af Kirkens tykke Gavlmuur« (En-
gelstoft, »Graabrødre Kirke« 372). 
179 Lorenzen 69. For denne datering taler anvendelsen 
af et hvælvribbeprofil , der i Odense tillige kendes fra 
S. Knuds krypt (s. 246 og fig. 273), †S. Albani kirke 
(s. 1740) og †Sortebrødre klosterkirke (s. 1760). 
180 Nævn te år anskaffedes klokke nr. 1. 
181 En tilsvarende eller beslægtet placering er ikke 
ukendt ved tiggerordenernes kirker. Omt ren t iden-
tisk er placeringen af tårnet ved Århus Vor Frue 
kirke, tidligere dominikanerkirke (DK Århus 1066). 
Placeringen af tårnet ved Gråbrødrekirken i N y k ø -
bing på Falster er beslægtet, omend den her skete i 
t i lknytning til vestfløjen og den heri inkorporerede 
vestre korsgang (DK Maribo 214). Ved karmeliterkir-
ken i Helsingør planlagdes et tårn sammenbygget 
med østfløjen, men ved dennes vestside, over sam-
menløbet mellem østre og søndre korsgang (DK 

Frborg 328). Vedrørende nordvinduet , j f r . også note 
127. 
182 Forskydningen m o d nord fremgår tydeligt af 
Hancks opstalter af kirkens øst- og vestfacade (fig. 15 
og 16). Hans opmålingsplan fra 1816 (fig. 46) viser 
ikke en tilsvarende påforing af kormuren - hvilket 
ville indebære, at tårnets sydmur skulle have været 
båret af en aflastningsbue spændt ud mellem øst- og 
vestmuren - men til gengæld ses en sådan på en ud-
parcelleringsplan i NM fra samme år. Sidstnævnte er 
sandsynligvis den korrekte gengivelse. Grunden til, 
at tårnets sydmur ikke opførtes oven på kormuren, er 
formentl ig den, at det sydøstre hjørne i givet fald 
skulle bæres af murens svageste punkt umiddelbart 
over toppen af nordmurens vindue i 1. fag. 
183 Det overleverede kildemateriale viser intet om en 
oprindelig opgang fra koret til østfløjens overetage -
den traditionelle 'nattrappe' til munkenes sovesal. 
Har en sådan været at finde vestligt på korets nord-
væg, må den være sløjfet samtidig med og af samme 
årsag som døren til underetagens †sakristi (sml. note 
137). Umiddelbar t synes de to - oprindelige - pryd-
blændinger på nordvæggen i korets 2. og 3. fag ikke 
at levne plads til en 'dormitoriedør ' , idet blændinger-
nes sål må lokaliseres til omtrent samme højde som 
etageadskillelsen i østfløjen. Problemet ville løses, 
hvis døren anbragtes lavere på 'korsiden' og havde en 
opadstigende trappe i murlivet. Tilsvarende u d f o r m -
ning af en sådan dør kendes f.eks. fra Fåborg Hellig-
åndskirke (Vilh. Lorenzen, De danske Helligaandsklo-
stres Bygningshistorie. De danske Klostres Bygnings-
historie 1, 1912, 28ff.), ligesom indretningen for-
mentlig har været nært beslægtet med den i S. Knuds 
kirke (s. 276). 

Brandts tegning fra o. 1760 (fig. 36) viser i nord-
væggens vestre prydblænding en adgangsåbning, der 
genfindes på flere af Hancks prospekter (f.eks. fig. 
72). Denne var uden tvivl sekundær og formentl ig 
først indrettet som adgang til den del af østfløjens 
overetage, der var levnet over det tidligere †sakristi, 
efter at etagen i øvrigt var inddraget i Sygestuekir-
ken, hvilket havde vanskeliggjort adgangen til det 
nævnte rum. Den her antydede trappeforbindelse fra 
t å rnrummet til østfløjens overetage kan være sløjfet 
ved gennembrydning af døren mellem Sygestuekir-
ken og tårnrummet , da sidstnævnte indrettedes til sa-
kristi for denne. 
184 Jfr. s. 1771. Formuleringen at 'Gråbrødre kirkes 
kor nu er adskilt fra kirken' kunne dog antyde, at der 
da var udfør t nye arbejder på dette sted. 
185 Antallet af piller er usikkert. Hancks plan (fig. 46) 
viser fem piller samt en pille ved hjørnet i vest. Sidst-
nævnte må på en eller anden måde have været sam-
menhængende med vestre korsgang eller endog have 
udgjor t en del af den, idet de to sydligste fag af denne 
på opmålingstidspunktet endnu knyttede sig til kir-
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ken på dette sted (sml. s. 1797). Senest 1858 (jfr. fig. 
27b) var denne pille fjernet, hvilket formentl ig skete i 
sammenhæng med nedrivningen af vestre korsgangs 
næstsydligste fag og opførelsen af en lukkemur i til-
knytning til det resterende fags nordre gjordbue -
hele vesthjørnet må være ommure t ved denne lejlig-
hed. 

På tegningerne fra ombygningen 1793-96 (fig. 8 og 
9) mangler en pille mellem 1. og 2. fag; en sådan 
måtte i givet fald have været opfør t som erstatning 
for den i nævnte periode nedrevne østre korsgang, 
hvis vestmur mødte søndre korsgang på dette sted. 
Dens tilstedeværelse på Hancks plan skyldes dog sna-
rest en lapsus af tegneren. Efter kirkens nedrivning, 
hvor de nederste 6 alen af nordmuren bevaredes som 
hegnsmur mellem Hospitalets gård og kirketomten, 
var tre af pillerne bevaret - i nedskåret tilstand - ad-
skillende 3.-6. fag. Pillen mellem 2. og 3. fag kan 
være fjernet samtidig med murens nedskæring; på 
tegningen (fig. 27a) ses, at hegnsmurens tag ved disse 
to fag var trukket f rem i flugt med den vestre pilles 
forkant - det herved dannede halvtag har formentlig 
tjent som skærm over en ophængt stige el. lign. 
186 Sml. korsgangstilbygningen til sydsiden af Hol-
bæk †klosterkirke (DK Holbæk 2845). Engelstoft reg-
nede pillerne og det øvre stokværk for sekundære 
bygningsdele (Engelstoft, »Graabrødre« 372). 
187 Buens egentlige funkt ion har formentl ig været at 
bære søndre korsgangs øvre stokværk hen over den 
kun ét stokværk høje østre gang, idet sammenbyg-
ningen fandt sted omtrent midt i østre gangs næst-
sydligste fag. Dette svarer helt til forholdene ved 
sammenbygningen mellem den østre og den kun lidt 
yngre nordre korsgang, hvor sidstnævnte er i to stok-
værk. Overetagen bæres her af et spidsbuestik, der er 
spændt ud over den kun én etage høje østre korsgang. 
188 Samtlige åbninger fremtrådte t i lmurede efter kir-
kens nedrivning og nordmurens omdannelse til 
hegnsmur. En del af dem havde før lukningen været 
forlænget nedad til daværende jo rdsmon . Ved én - 6. 
fags østre - var spejlet bor tbrudt ved gennembryd-
ning af et vindue. Dette var formentl ig først sket efter 
kirkens nedrivning; vinduet må da have tjent som 
lysgiver til et skur, rejst op ad murens sydside. 
189 Sml. divergerende oplysninger desangående hos 
Engelstoft og Lorenzen (hhv. Engelstoft , »Graa-
brødre Kirke« 358 og Lorenzen 68). 
190 Tolkningen af denne er vanskelig; en åbning her 
måtte i t i lbygningens indre have udmundet helt op 
m o d nordvesthjørnet . Det kan næppe dreje sig om en 
dør, idet den foranliggende korsgang - som den ve-
stre halvdel af den nordre - kun var i ét stokværk, 
mens man til gengæld ville have forventet et vindue 
anbragt nærmere gavlens midte. 

En tolkning som blænding fo rekommer usandsyn-
lig, idet det aktuelle murpart i kun i begrænset o m -

fang kunne ses nedefra grundet den foranliggende 
korsgang og porthuset. 
191 Engelstofts beskrivelse af de på hans tid endnu be-
varede bygningsrester på dette sted er noget kryptisk 
(Engelstoft, »Graabrødre Kirke« 372 note 2). 
192 Sml. korsgangsti lbygningen til sydsiden af Hol-
bæk †klosterkirke (DK Holbæk 2845). 
193 De kan i givet fald have indeholdt rester af op-
rindelige vinduer i hovedskibets nordmur (jfr. s. 
1788). 
194 Nær t beslægtet udformning og udviklingsforløb 
kendes fra Holbæk †klosterkirke, hvor en søndre til-
bygning til kirken forneden indeholdt korsgang og 
herover en samtidig, hvælvet overetage, der var for-
bundet med skibet ved store arkadeåbninger. Først o. 
1636 blev ti lbygningen ændret til et sideskib ved ned-
rivning af korsgangens hvælv og forlængelse nedad af 
overetagens arkadeåbninger (DK Holbæk 2845f.). 

En lignende udformning, med korsgang og samti-
dig eller senere opført overetage i åben forbindelse 
med hovedskibet, kan have været at finde andre ste-
der, men forholdet mangler endnu i høj grad nær-
mere undersøgelse. 

Gråbrødrekirken i Stockholm - Riddarholmskyr-
kan - har en søndre tilbygning, hvis udvikling med få 
undtagelser ligner den tilsvarende i Holbæk. Ældst 
her er en hvælvet korsgang i ét stokværk, opfør t sam-
tidig med kirken. I senmiddelalderen blev denne for-
højet med et hvælvet overstokværk. Undersøgeren, 
Mart in Olsson, fremfører, at de to stokværk samtidig 
blev slået sammet til ét og inddraget i kirken som et 
søndre sideskib (Olsson (note 132) 42f.). Denne op-
fattelse synes imidlertid at hvile på et noget spinkelt 
grundlag; endnu i begyndelsen af 1600'erne eksiste-
rede i hvert fald den vestligste del af korsgangens 
hvælv, og det kan ikke udelukkes, at den generelle 
s tokværkssammenlægning først har fundet sted på 
dette t idspunkt. 

Gråbrødrekirken i Nykøb ing på Falster har på 
nordsiden en tilbygning i to stokværk, hvor den øvre 
synes at skyldes en forhøjelse. Nedre stokværk -
korsgangen - har oprindelige (rekonstruerede) hvælv 
og blev først forbundet med skibet ved arkader efter 
1766. Øvre stokværk, der har fladt loft, har en række 
'galleriåbninger' m o d skibet, men disse skyldes i de-
res nuværende udformning en restaurering ved J. D. 
Herholdt 1874, hvor de erstattede ældre, bredere åb-
ninger indrettet til nogle af kirkens lukkede stole. Der 
findes tilsyneladende intet positivt vidnesbyrd om 
oprindelige åbninger på dette sted, dvs. åbninger, 
samtidige med tilbygningens øvre stokværk; modsat 
kan de langtfra heller udelukkes (DK Maribo 216f.). 

Blandt andre kirker, hvor en korsgang med over-
etage senere er inddraget i kirken som sideskib, kan 
nævnes Søndre Sogns kirke i Viborg; her mangler 
endnu en detailundersøgelse af forholdet mellem 
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korsgang, overetage og midterskib. (Tegninger af 
Ældre Nordisk Architektur V, 2, 1908-13, 12-17 og Erik 
Levin Nielsen, »Viborg Sortebrødrekloster«, MIV 4, 
1974, 44-55. 
195 Gavlkomposit ionen er nært beslægtet med gavlen 
på det senmiddelalderlige nordre kapel ved Sanderum 
kirke (Odense hrd.). 
196 Sml. S. Hans kirkes kor (s. 1289). 
197 Ved udgravningen 1990 registreredes en grav -
G338, der var delvis overlejret af fundamentet til vå-
benhusets sydgavl. Fund af keramik i fo rm af ' fynsk 
sortgods ' viser, at våbenhuset tidligst kan være opfør t 
i 1400'ernes slutning. 
198 Stenene i det 110-120 cm brede fundament vari-
erede i størrelse mellem 20 og 100 cm. Ved anlæggel-
sen af fundamentet til vestmuren var én ældre grav -
G332 - tydeligvis respekteret, idet stenene var pakket 
tæt omkr ing fodenden af den da endnu bevarede ki-
ste. 
199 Ved udgravningen 1990 konstateredes, at funda-
mentet tilsyneladende manglede omkr ing sydgavlens 
midte, hvilket tolkedes som spor af en oprindelig 
dør. 
200 Typen synes kun at have haft ringe udbredelse i 
Danmark . Eksempelvis kan nævnes Hesselager kir-
kes våbenhus (Svendborg amt), der tilhører den tid-
lige renæssance og er placeret i t i lknytning til tårnets 
vestside (Studierejser af Kunstakademiets Elever II,1, 
1913, 1-4) samt huset på nordsiden af Horne kirke 
(Sallinge hrd. , Svendborg amt), som ikke lader sig 
datere nøjere end til senmiddelalderen eller renæssan-
cen. 
201 Aldersfølgen af våbenhusets tre døre er noget 
usikker. Flankedørene var åbne endnu o. 1720 (s. 1561 
fig. 2), men tilmuredes før 1793 (fig. 8). Gavldøren 
var åben o. 1720 og fungerede indtil kirkens nedriv-
ning, men det er uvist, om alle tre døre var i brug 
efter renæssanceombygningen, eller om gavldøren 
var ti lmuret en tid og genåbnet før ovennævnte år. 
For førstnævnte teori taler en sammenligning med 
det i 1580'erne opførte våbenhus ved Nør r e Lyndelse 
kirke (Åsum hrd.), der tilsyneladende havde tre sam-
tidigt fungerende døre 
202 Forudsat at f lankemursdørene har tilhørt renæs-
sanceombygningen, har også vinduerne uden tvivl 
tilhørt denne. 
203 Motivet kendes i 1580'erne og -90'erne fra både 
herregårde og kirker på Fyn, f.eks. Holckenhavn 
(Vindinge hrd. , Svendborg amt) samt kirkerne i 
Nør r e Lyndelse (Åsum hrd.) og Refs Vindinge (Vin-
dinge hrd. , Svendborg amt). 
204 Det var gennemboret af et kvadratisk hul, der for-
mentlig har omsluttet en dorn til fastgørelse på gav-
len. 
205 Brev 29. feb. 1820 til Nye rup fra Grønvold, Næs-
byhoved(?). Afskrift ved Chr. A. Jensen i N M . 

206 Møntergården, inv. nr. 433-1995. 
207 Her er formentl ig tale om reparation af vinduernes 
sålbænke. 
208 LAFyn. Stiftsøvr.ark.; Gråbrødre Hosp. ark. Rgsk. 
209 F.eks. spirene på N y b o r g kirke 1588-89 og Ant-
vorskov klosterkirke 1580 (DK KbhAmt 613). 
210 LAFyn. Bispeark. Gråbrødre kirkes breve 159.174 -
5. dec. 1635. 
211 Denne reparation må gælde døren fra nordre side-
skib til klosterets østre korsgang. Denne dør var 
sandsynligvis indsat i en lukkemur, der efter søndre 
korsgangs ændring til sideskib, lukkede den østre af 
m o d syd. På dette sted sås endnu efter kirkens ned-
rivning en stor ti lmuret arkadeåbning (fig. 27a). 
212 KglBibl. NyKglSaml 184, 8°. Topographia Othinien-
sis. 
213 For eksempler på middelalderlige gemmenicher i 
alterborde, j f r . DK Holbæk 1823 (Holmstrup kirke). 
214 LAFyn. Kirkeinsp.ark. (S. Knud). Hovedrgsk. 
213 Jfr. Scriptores Minores (note 3) 299. 
216 Jacob Bircherod fol. 145f.; DaAtlas VI, 599. 
217 LAFyn. Bispeark. Gråbrødre Hosp. breve; Stifts-
øvr.ark. Gråbrødre Hosp. rgsk. 
218 LAFyn. Kirkeinsp.ark. (S. Knud). Hovedrgsk. U d -
skiftningen af foden er dog ikke omtalt i rgsk., der 
kun nævner 'kirkens store kalk, som foden af kobber 
var tilforn'. 
219 LAFyn. Kirkeinsp.ark. (S. Knud). Hovedrgsk. 
220 LAFyn. Gråbrødre Hosp. ark. Rgsk. (Se desuden 
note 212). 
221 DaMag I, 1745, 294. 
222 Vedr. omtaler af baldakiner, anvendt over altre, 
tronsæder for fo rnemme dignitarer eller over hostien 
i forbindelse med processioner ved Kristi legemsfest, 
j fr . Anders Bugge i KultHistLeks I, sp. 311-13. Endvi-
dere om baldakiner, benyttet i begravelseskulten, j f r . 
Bjarne Stoklund, »De høje ro«, Skalk 3, 1964, 21ff. 
223 Mackeprang, Døbefonte 388, note 1. 
224 Jacob Madsen 202. 
225 Det er således ukorrekt , når den romanske *døbe-
font, der en tid var placeret i Gråbrødre Hospitals-
kirke (jfr. s. 1572f.) i Odense bys historie 1, 249, hen-
føres til Gråbrødre kirke, hvis gejstlighed i modsæt-
ning til sognepræsterne ingen dåbsret besad, j f r . også 
K. Mörsock, »Taufe«, Lexikon für Theologie und Kir-
che 9, Freiburg 1964, spec. sp. 1321. 

Biskop C. Th . Engelstoft , » O m S. Albani Kirkes 
Døbefont i St. Jørgensgaards Kirke«, FySaml 8, 1881, 
127-32, har fortjenesten af at have kombineret regn-
skabsoplysningen fra 1590 (dog fejlagtigt angivet 
som 1594) med omtalen hos Jacob Madsen; dog anså 
han det for lidet sandsynligt, at †S. Albani kirkes font 
som værende byens ejendom i lighed med selve kir-
kebygningen kunne afhændes af klosterkirkens kirke-
værger. Det er dog tvivlsomt, om Magistraten, der 
var kirkens forsvarer og samtidig ved rådmændene 
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Arnt Pedersen og Gregers Hansen var repræsenteret 
som kirkens værger, i realiteten ville modsætte sig en 
sådan disposition. Det er ikke korrekt som anført af 
Engelstoft smst. , at der ikke senere (dvs. efter 1590) 
fandtes nogen font i kirken, j f r . ndf. 
226 Jacob Madsen 27. 
227 Kirkebøgerne fra S. Knud og Gråbrødre kirker 
nævner ingen dåbshandlinger i t idsrummet efter 
1698, j f r . LAFyn. Præsteark. Kirkebøger (S. Knud). 
228 Jfr. Kirkebog. Dog antog Engelstoft, »Graabrødre 
Kirke« 364, endnu 1858, at døbefonten først afhæn-
dedes ved kirkens tømning 1806. 
229 Det eksisterende dåbsfad i Svendborg S.Jørgens 
kirke synes dog at være af yngre dato. 
230 Jfr . Iversens Fynske Aviser, nr. 65, 25. april 1806. 
Vedel Simonsen II,1, 130. Adskillige relikvier af det 
hellige kors er nævnt i relikviefortegnelserne fra Vor 
Frue kirke i København samt fra Gråbrødre kloster-
kirke i København og Roskilde (eller muligvis alene 
fra den sidstnævnte, j f r . DK KbhBy 6, 23, note 33) 
samt fra Vor Frue kirke i København, j f r . SRD VIII, 
269-306 og A. Frolow, La relique de la vraie croix, 
Paris 1961, nr. 959, 960 og 992. 
231 PræsteindbWorm 76. 
232 Jfr. indb. 1973 og 1979 i N M . Top. ark. 
233 Jfr. indb. af Jens Johansen. Mogens Larsen antog 
dog, at den rødlige farve kunnet have dannet bund 
for en forgyldning (note 232). 
234 Om de danske eksempler, j f r . også O t t o Norn , 
»Krucifix-Eucharisti. En kunst- og liturgihistorisk 
sammehæng belyst ved et par danske eksempler«, 
KirkehistSaml 1976, 7-16. Når der i artiklens note 22 
(s. 16) anføres, at Christusfiguren i Claus Bergs 
Odensetavle var forsynet med relikviegemme i side-
vunden, synes her dog sket en forveksling med det 
ovf. beskrevne tr iumfkrucifiks. Vedr. eksempler i 
Norge og Sverige, j f r . Roar Hauglid, »Krusifikset og 
relikvien. En nyfunnen Kristusfigur i Torsken kirke«, 
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. 
Årsberetning for 1947 og 1948, 63-68. For eksempler på 
korsrelikvier, placeret enten i kors eller i helgenfi-
gurer, j f r . Frolow (note 230). 
235 Holger Jacobæus' Rejsebog (1671-1692), udg. Vil-
helm Maar, Kbh. 1910, 32. 
236 Jfr. ældre fotografi, gengivet i Lindbæk 148. 
237 Rgsk. med tilhørende bilag er ikke bevaret i tids-
rummet 1708-15 i LAFyn. Stiftsøvr.ark. Odense Grå-
brødre Hosp. rgsk. 
238 At d ø m m e efter fig. 35 kan søjlerne have været 
anbragt med 2x3 søjler i dobbeltdøren, flankeret af 
sidefelterne, hver med fem søjler. Hvis kordørens 
bredde har svaret til sidestykkernes samlede bredde, 
har der dog snarere været fire søjler i hver del (og 2x4 
i dobbeltlågen). 
239 Jfr. Bircherod, Monumenta: »(Inscriptio) Co lum-
narum chorum a reliqua Templi parte seperantium« 

((indskrift) på søjlerne, der adskilte koret fra den øv-
rige del af kirken). 
240 Christian Brandt har på fig. 35 og 36 tegnet detal-
jer af de fire sidste våbener og de tilhørende indskrif-
ter (mærket Nr . 1-4), omend han fejlagtigt i tegnin-
gens højre side har gengivet det østrigske våben som 
hjerteskjold i kejser Ludvigs skjold. I tegningens ven-
stre side er gengivet Bayerns våben, som vel har ud-
gjort det korrekte hjerteskjold. 
241 LAFyn. Kirkeinsp.ark. (S. Knud). Rgsk.; Odense 
Gråbrødre Hosp. ark. Rgsk. 
242 Iversens Fynske Aviser, nr. 42, 7. marts 1806. 
243 Jfr. også Hans Krongaard Kristensen (note 134) 78. 
244 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Gråbrødre Hosp. rgsk. 
Overslag og regning fra snedker Mogens Hansen og 
Hans Eidorph 13. marts og 30. juli 1750 og fra Her-
man Jansen 18. marts og 12. okt. 1750. 
245 Jfr. også Birgitte Bøggild Johannsen, »Hvordan 
Odense domkirkes prædikestol blev til tre«, NMArb 
1994, 104. Om proveniensen af Frørup-stolen, et 
smukt højrenæssancearbejde fra o. 1580, vides for 
nærværende intet nærmere. 
246 Jfr. også KglBibl. Additamenta 242, 4°. 
247 LAFyn. Gråbrødre Hosp. ark. Rgsk.; Indk. breve, 
redegørelse af 4. marts 1730 fra hospitalsforstander 
Østrup; Forhandlingsprot. 1. marts 1737. 
248 Jfr. Odense bys historie 5, 177. 
249 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Gråbrødre Hosp. rgsk. 
Overslag af 13. marts 1750 fra snedker Mogens Han-
sen. 
250 En redegørelse herfor og for seriens politiske ind-
hold vil følge i forfatterens afhandling om det konge-
lige gravkor i Odense Gråbrødre kirke (note 6). 
251 Skjoldet har fem vandrette bjælker på mørk grund 
og tilhører således Barbara af Sachsen, forudsat det er 
korrekt aftegnet hos Bircherod. Sachsens våben i en 
beslægtet version, men kun med fire vandrette bjæl-
ker, findes også blandt dronning Christines aner (nr. 
IV, XXI). 
252 Dette er ikke korrekt. Kong Hans ' farfar var grev 
Didrik den lykkelige af Oldenborg og Delmenhorst , 
g .m. Hedevig af Holsten og ikke som anført hos Bir-
cherod, Helena af Braunschweig-Lüneborg. 
253 Holstens våben findes også som nr. nr. IV, VI, dog 
kun angivet med 10 fanestænger. 
254 Denne angivelse er ukorrekt . Dronningens m o r -
mors m o r var Elisabeth af Braunschweig-Gött ingen. 
255 At rækken indledtes i øst med de første par, an-
bragt nærmest alteret, ses også af Resen, Fyn 51f. 
256 En omhyggelig konservatormæssig undersøgelse 
af våbenskjoldene vil kunne afgøre, om der kan på-
vises spor af kr idtgrund og dermed en oprindelig be-
maling. 

257 LAFyn. Odense byfogedark. Tingbog 1676-78. Syn 
af 16. okt. 1676; j f r også Syn af 5. sept. 1681, smst., 
1681-83. 
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258 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Bilag fra klejnsmed 
Hans Jensen. 
259 Dronning Christine 195. Dronningen havde også en 
særlig stol i Københavns Gråbrødre klosterkirke, j f r . 
DK KbhBy 6, 22. 
260 Jfr. Grønvolds brev af 29. febr. 1820 til Nyerup . I 
N M . Top. ark. (afskift). 
261 To stolegavle med hhv. Friis' og Brockenhuus ' vå-
bener, flankeret af skjoldeholdende mænd, findes i 
Dalum klosterkirke (Odense hrd.) . Begge hidrører 
iflg. Trap 12, 206 'vistnok' fra Gråbrødre kloster-
kirke, men kan meget vel oprindelig være udfør t til 
Dalum i Johan Friis' lensmandstid (1529-70). Det 
samme gælder to stolegavle smst. med Oluf Bagers 
navn og bomærke samt årstallet 1585. Oluf Bager 
havde selv ti lknytning til Dalum (og Dalum len), 
bl.a. som ejer af Østerslevgård. 
262 En oplysning om, at dronning Christine i Odense 
1504 ved to lejligheder lod sin kapellan, Peder Gris, 
afregne med dem, som »sywnge og legtæ paa or-
gerne«, j f r . Dronning Christine 81f., kan ikke med sik-
kerhed sættes i forbindelse med messehandlinger i 
klosterkirken; se derimod s. 1394 vedr. en tilsvarende 
udgift for orgelspil i S. Hans kirke. Til hvilken af 
Odensekirkerne den i Hofholdningsregnskaberne 
hyppigt omtalte Laurens orgelmester var knyttet , er 
ligeledes uvist. 
263 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (S. Knud). Peder or-
gelmester aflønnedes med 20 dl. 
264 Jfr. Jens Aagaard, Historica Descriptio Othiniæ Civi-
tatis Fioniae, Kbh. 1737-38, 18. 
265 Jfr. Scriptores Minores (note 3) 299. 
266 PrcesteindbWorm 80. 
267 Broder Peder Olsen (note 3) 159. 
268 Hans H. Fussing, »"Fyenske Antiquiteter" 1606«, 
ÅrbOdense og Assens 1931-34, 393-94. 
269 PrcesteindbWorm 75. 
270 Om Ystadtavlen, j f r . Lindbæk 195f.; Sam. Caval-
lin, »Bland latinska inskrifter i Ystads klosterkyrka«, 
Från åtta århundraden. Skrifter utgivna av Ystads forn-
minnesförening VII, 1957, 41-64; senest Jørgen N y b o 
Rasmussen, »Franciskanerne i Ystad«, Ystads fornmin-
nesförening XXXVII, 1992, specielt 60-71. Heri næv-
nes en nu forsvunden indskrifttavle i franciskanerklo-
sterkirken i Greifswald, ophængt over korstolene, 
som en mulig parallel til Ystadtavlens placering. 
271 Jfr. Hanne Honnens de Lichtenberg, Tro ~ håb & 
forfængelighed. Kunstneriske udtryksformer i 1500-tallets 
Danmark, Kbh. 1989, 59-61. 
272 Arne Bruun Rasmussens auktioner. Katalog, 12. okt. 
1987, nr. 971. Jfr. også Fyns Stiftstidende, 8. okt. 1987. 
273 Det synes at være denne figur, omtalt som »en 
fremstillling af evangelisten Markus«, som Mogens 
Bencard »for nogle år tilbage (havde) set i en syd-
sjællandsk antikvitetshandel«, j f r . samme, »Hans 
Nielsen Bang. Billedhugger i Middelfart«, FyMi 

1962, 252f. og samme i Weilbach, KunstLeks 1, 1994, 
167. 
274 Bencard (note 273) 243f. 
275 J. V. Sørensen, »Rørup Kirke«, ÅrbOdense og As-
sens 1931-36, 367. Kilden til denne oplysning er dog 
ikke anført. 
276 LAFyn. Odense Hosp. ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. 
277 Jfr. Uldall, Kirkeklokker 222, 227, der dog ikke 
kendte klokkens proveniens. 
278 Jfr. Præsteindb (1755) i KglBibl. Kallske sml. 377, 
4°. Copie af Beskrivelse (...) af Sognepræsterne til Thuras 
Brug forfattet 1755. 
279 Jfr. Uldall, Kirkeklokker 129, der refererer en 
(mundtlig?) tradition, hvorefter klokken netop skulle 
s tamme fra Odense Gråbrødre kirke. 
280 1598-klokken i Asperup er tidligst anført her 
1853-56 af J. P. Fenger, KirkehistSaml II,1, 108, der 
dog har en fejlagtig slutning om dennes proveniens 
og tidspunktet for erhvervelsen (1598), samtidig med 
kirkens to år ældre klokke, ligeledes udfør t af M a -
thias Benninck og oprindelig iflg. indskriften hidrø-
rende fra Skyum kirke (Hassing hrd. , Tisted amt, j f r . 
DK Tisted 520). Både Præsteindb (1755) og Indberet-
ninger til Jessen, LAFyn. Topografica. Fyn i aim. 3, an-
fører endnu i 1700'erne to klokker i kirken, †klokke 
fra 1430 og klokken fra 1596, jfr . også Da Atlas VI, 648 
(dog med fejlagtigt årstal 1569). 
281 LAFyn. Odense Gråbrødre Hosp. ark. Rgsk. Uret og 
klokkerne blev allerede Hospitalets e jendom ved sal-
get af Hesselagergård, men først 1729 besluttedes det 
at beholde disse genstande f rem for at afhænde uret 
eller placere både ur og klokker i Pårup kirke, j f r . 
Odense Gråbrødre Hosp. ark. Forhandlingsprot. 
282 Klokken er ikke anført i Hans N y h o l m , Kirkeklok-
ker i Danmark, Højbjerg 1996. 
283 RA. DaKanc. H18, Brevsager, 1806 nr. 1483; LA-
Fyn. Bispeark. Odense købst. breve, 1805, bilag nr. 8; 
en afskrift findes endvidere i N M , Top. ark. samt et 
uddrag i E. C. Werlauff, Monument over Kong Hans og 
Dronning Christine, i St. Knuds Kirke, Kbh. 1827, 5-9. 
284 Fraværet af et monumen t eller en gravskrift over 
Christian II bemærkes udtrykkeligt 1593 af Erich Las-
sota von Steblau, j f r . Tagebuch des Erich Lassota von 
Steblau, udg. Reinhold Schottin, Halle 1866, 189. 
285 LAFyn. Odense Gråbrødre Hosp. ark. Rgsk.; Stifts-
øvr.ark. Rgsk. 
286 I franciskanerklosterkirken, Riddarholmskyrkan, i 
Stockholm fandtes under det daværende alterbord et 
tøndehvælvet rum, opfør t - såvel som nedgangen 
hertil - i forbindelse med kirkens kor. Funktionen af 
denne krypt kan dog ikke afgøres med sikkerhed. 
Muligvis har den til dels tjent som opbevaringssted 
for klosterets relikvier og kostbarheder. De særlige 
terrænmæssige forhold på dette sted kan dog også 
medvirke til at forklare rummets tilstedeværelse, j f r . 
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SvK Stockholm II, 74-78 og III, 255f. I det senere 
alterbord, opført 1575 ved korets østmur, findes et 
rektangulært rum, hvortil adgangen sker gennem en 
åbning i sydvægggen, j f r . smst. 255. 
287 von Steblau (note 284) 189-91; PræsteindbWorm 
76-80. Sidstnævnte er udgivet med oversættelse af 
Frank Jørgensen, som ikke kendte von Steblaus, i 
visse henseender mere komplet te afskrift af teksten. 
288 Jfr. Scriptores minores (note 3) 304. 
289 Overskrif ten er kun overleveret hos von Steblau 
(note 284). 
290 von Steblau (note 284): »Stermariae« [!]. 
291 Fejlskrivning for Mysna (dvs. Meissen)? Jfr. også 
note 292. 
292 von Steblau (note 284): »Mysszern«; Prcesteindb-
Worm: »Miisseca«[!]. Se også note 291. Dronning 
Christines far, hertug Ernst af Sachsen førte titlen: 
»Dux Saxonie (...) lantgraphius Duringiae ac mar-
chio (marchius) Misnensis«, dvs. hertug af Sachsen, 
landgreve af Thüringen og markgreve af Meissen, 
som angivet på hans gravmæle i domkirken i Meis-
sen, j f r . Michael Kirsten, »Die Grabplatten in der 
Fürstenkapelle«, i E. Hüt ter m.f l . , Das Portal an der 
Westturmfront und die Fürstenkapelle (Forschungen zur 
Bau- und Kunstgeschichte des Meissner D o m s I), 
Halle 1999, 325. 
293 PrcesteindbWorm har k o m m a efter »reliquorum«; 
von Steblau (note 284) har intet tegn. 
294 von Steblau (note 284): »hoc«. 
295 PrcesteindbWorm: »qvoqve«. 
296 von Steblau (note 284): »infantis«. 
297 PrcesteindbWorm har k o m m a efter »alvo«, von Ste-
blau (note 284) har intet tegn. 
298 PrcesteindbWorm: »seu«. 
299 Uklassisk (middelalderligt) heksameter med fire 
diaereser. 
300 von Steblau (note 284): »at«. 
301 von Steblau (note 284): »templum«. 
302 »regia« er her udgiverens rettelse; PrcesteindbWorm 
og von Steblau (note 284) har begge »regio« (jfr. note 
315). 
303 PrcesteindbWorm har k o m m a efter »tumba«, von 
Steblau (note 284) har intet tegn. 
304 PrcesteindbWorm: »Sarco Fago«. 
305 von Steblau (note 284): »pro festo«. 
306 PrcesteindbWorm har k o m m a efter »vetusto«, von 
Steblau (note 284) har intet tegn. 
307 von Steblau (note 284): »more«. 
308 von Steblau (note 284): »quingenti«. 
309 Ordene »quingente« og »vigen« er konstrueret til 
lejligheden, for at årstallet kan indpasses i versemålet. 
310 von Steblau (note 284): »conclusum«. 
311 Eller »et barn af Sachsen, datter af hertugen af 
Meissen«, men som det f remgår af prosaoverskriften 
er det Sachsen, ikke Meissen, denne var hertug (kur-
fyrste) af. 

312 Betydningen af ordet »fausti« er usikker, men der 
kan tænkes på helgenerne. 
313 Fortolkningen af dette og det foregående vers er 
usikker. 
314 Måske i betydningen: »herre«. Det er uklart, om 
dette udtryk går på det foregående eller på det efter-
følgende. 
315 Begge tekstkilder har her »regio«, hvilket vel 
skulle betyde »område«. Dette kan næppe give me-
ning, og ville samtidig være en metrisk fejl. Derfor 
foreslås her rettelsen »regia« (kongelig), j f r . note 302. 
316 »amorosissimi« mangler i PrcesteindbWorm. 
317 »Ex« står hverken i PræsteindWorm eller von Steblau 
(note 284), men er nødvendig af hensyn til metr ik-
ken. 
318 von Steblau (note 284): »Incolumem«. 
319 PrcesteindbWorm har k o m m a efter »exsors«, von 
Steblau (note 284) har intet tegn. 
320 von Steblau (note 284): »Fallitur«. 
321 von Steblau (note 284): »ornatu«. 
322 Dette vers mangler i PrcesteindbWorm. 
323 Tallet elleve, »XI«, indgår i versemålet som to sta-
velser, dvs. »X« og »I«, ikke »undecimo«. 
324 RA. DaKanc. H18, Brevsager, 1806 nr. 1483; LA-
Fyn. Bispeark. Odense købst. breve, 1805, bilag nr. 8; 
en afskrift findes endvidere i N M , Top. ark. samt et 
uddrag i Werlauff (note 283), 5-9. 
325 Jfr. Vedel Simonsen, Samlinger (1805); Iversens Fy-
enske Tidende, nr. 7, 17. jan. 1805. 
326 Fussing (note 268) 394; brødrenes død og begra-
velse i »omgangen hos Graabrødre« er omtalt i Arild 
Huitfeldt, Bispekrøniken. Den geistlige Histori offuer alt 
Danmarckis Rige (1604), Kbh. 1978, L IV. 
327 Her efter oversættelsen i Resen, Fyn 91f. 
328 LAFyn. Bispeark. Odense Hosp. og Kommuni te ts 
breve, 31. maj 1806; Kopibøger, 31. maj 1806. 
329 LAFyn. Guvernementsark. Kopibog, 5. marts 1816. 
330 Sandsynligvis identisk med den Oluf kammer -
svend, der nævnes regelmæssigt 1520-21 i dronnin-
gens hofholdningsregnskaber, j f r . Dronning Christine 
395, 397ff., 407-10, 414, 420f. Epitafiet er også omtalt 
1659 i Corfi tz Braëms rejsedagbog, dog med døds-
datoen 13. marts 1553, j f r . KglBibl. Thottske saml. 
1926, 4°. 
331 Corfi tz Braëm omtaler 1659 initalerne »C. T. F. M.«, 
j f r . note 330. 
332 Engelstoft , Byhistorie 543, nævner Laurids Hansen 
som virksom 1560. 
333 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 29. 
334 Fussing (note 268). Som anført af denne findes in-
gen person af dette navn i DaAdÅrb, ligesom med-
lemmer af den holstenske adelsslægt heller ikke synes 
at have været godsbesiddere på Fyn. Et af familiens 
navnkundige medlemmer var Anne Meinstrup 
(Meinstorf), †1534, hofmesterinde for dronningerne 
Christine, Elisabeth og Sophie. Denne ligger dog be-



1866 ODENSE • †MIDDELALDERKIRKER 

Fig. 76. Detaljer af †gravsten nr. 1, o. 1332, over Val-
demar Wonsfleth (s. 1836) og nr. 20, o. 1571, over 
Hans Foss (†1559) og Jørgen Rasmussen Ydsted 
Schonning (†1571) (s. 1844) (tv.) og af †gravsten nr. 
29 over Jørgen Simonsen (†1602) (s. 1846). Nederst 
anes to ukendte våbenskjolde muligvis fra en grav-
sten(?). Tegning o. 1760, tilskrevet Christian Brandt. 
Det Kongelige Bibliotek. - Details of †tombstone no. 1, 
c. 1332, of Valdemar Wonsfleth and no. 20, c. 1511, of 
Hans Foss (†1559) and Jørgen Rasmussen Ydsted Schon-
ning (†1571), (on the left), and of †tombstone no. 29 of 
Jørgen Simonsen (†1602). Faintly discernible below are 
two unidentified coats of arms, probably from a tomb-
stone(?). Drawing c. 1160 attributed to Christian Brandt. 

gravet i Hornslet kirke (Ø. Lisbjerg hrd. , Randers 
amt). 
335 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 110. Mette Thomas-
datter var g .m. Ebbe Hansen, smed i Assens, og mor 
til rådmand Hans Ebbesen. 
336 Resen, Fyn 95 anfører »Giert« og Bircherod, Mo-
numenta (2) »Gert«. Bircherod, Monumenta har »Bert«. 
337 Aldersangivelsen ses kun hos Resen, Fyn 95. 
338 Bircherod, Monumenta i udgaven fra NyKglSaml . 
4646, 4° og samme (2) anfører: »Karren Nielsdatter 
eller Niels Daatter«. 
339 Anfør t med kursiverede versaler i Bircherod, Mo-
numenta; med fraktur i samme, NyKglSaml. 4646, 4° 
og med skriveskrift i Monumenta(2). Teksten er her 
angivet efter førstnævnte. 
340 Liget blev 4. aug. 1747 indsat i stiftsprovstens åbne 
begravelse i kirken, jfr . Kirkebøger (S. Knud). 

341 LAFyn. Bispeark. Odense Hosp. og Kommuni te ts 
breve, 31. maj 1806. 
342 Svend Larsen, »Borgmester Hans Friis's ligsten«, 
FyMi 1957, 78-80. 
343 Jfr. om Søren Let og om hans gravsten, G. L. 
Wad, »To Odensiske Monumenter« , FyFort I, 38-45; 
Larsen, Rådsaristokrati II, 43f.; Sigvard Mahler Dam, 
»Unkersønnerne - en fynsk adelsslægt der slog sig på 
købmandshandel«, PershistT 106, 1986, 121f. 
344 Jfr. Wad (note 343) 40f.; Mahler Dam (note 343) 
122. 
345 Oversyn (note 56) XLVIIff., dog med en urigtig 
identifikation af Søren Let, j f r . herom også Wad (note 
343) 39, 43f. 
346 Hans Stangenete blev dræbt af en røverbande uden 
for Odense ved Palleshøj (mellem Odense og As-
sens), hvor der fandtes et hus med hans våben på, 
iflg. Jørgen Kaas Emmiksens beretning, j f r . Fussing 
(note 268) 393. Der betaltes 30 dl. for hans begra-
velse, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. (S. 
Knud). 
347 Navnet er udeladt hos Abildgaard. 
348 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 29, 97; Bøje II, 107; 
Fynsk kirkesølv 27f. 
349 En nærmere analyse af bomærkerne på stenfrag-
menterne, der midlertidigt er bo r tkommet på M ø n -
tergården, er ikke mulig pt. 
350 Jfr. Fynsk kirkesølv 12. 
351 Det er ikke muligt ud fra initialerne alene at identi-
ficere afdøde med en person, begravet 1629, j f r . regi-
streringen af begravelsesindtægter i t idsrummet maj -
december 1629 i LAFyn. Odense Hosp. ark. Rgsk. 
352 Det er ikke muligt ud fra initialerne alene at identi-
ficere afdøde med en person, sandsynligvis en 
kvinde, begravet 1630, j f r . begravelsesrgsk. for dette 
år i LAFyn. Odense Hosp. ark. Rgsk. 
353 Hos Abildgaard er det tredje bogstav i efternavnet 
tilsyneladende afskrevet som et »d«, men må antage-
lig have været et »n« ud fra sammenhængen. 
354 Jfr. DaAdÅrb XCIV, Kbh. 1997 723, der også 
nævner hustruen Margita som placeret samme sted. 
355 Jfr. Danmarks Riges Krønike. Chronologia III (1603), 
Kbh. 1977, 561, 650; Fussing (note 268) 393. 
356 Årstallet læses som »MCCCLXXXV« hos Birche-
rod; hos Abildgaard, hvor de første fire cifre mangler, 
der imod som »LXXXVI«. En navneliste fra en tabt 
årtidsstiftelse (eller fra et nekrologium) angiver imid-
lertid Niels Friis' dødsår som 1384, j f r . DiplDan IV,3 
nr. 140. 
357 DaAdÅrb VI, Kbh. 1905, 250. 
358 Fussing (note 268) 394. Her er dødsåret dog - urig-
tigt - angivet som 1420. 
359 Christiern Urne synes endnu at være i live 1496, 
j f r . DaAdÅrb VI, Kbh. 1905, 231. Sofie Lunge over-
levede gemalen og ægtede 2° Tellof Eriksen Bjørn. 
360 For venlig bistand takkes Tor Flensmarck. 
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361 Claus Bryske til Margaard levede endnu 1506, 
mens det anførte årstal refererer til hustruens dødsår, 
j f r . også DaAdÅrb II, Kbh. 1891, 139. 
362 Jensen, Gravsten I, 134, antager - uden nærmere 
argumentat ion - at årstallet »1540« er en fejllæsning 
for »1546«. Samtlige ældre meddelere har dog det 
førstnævnte år, ligesom dette er gengivet på broder-
sønnen, Niels Friis' version af mindestenen i Hessel-
ager kirke (jfr. ndf.). 
363 Oversættelse efter Resen, Fyn 92. 
364 En skitse, tilskrevet Christian Brandt, i dennes 
version af Bircherod, Monumenta, NyKglSaml 407, 
2°, viser Thora Nielsdatters våbenmærke, svarende 
til det gengivne på Hesselagerstenen, j f r . fig. 64. Det 
må derfor antages, at de øvrige kvindevåbener også 
var gengivet på Odensestenen. 
365 Afbildningen i Bircherod, Monumenta har kursiv, 
hvor imod den ældre version i NyKglSaml 4646, 4° 
har versaler på fem af de otte medaljoner, kursiv for 
resten. Stavningen af de enkelte navne varierer i visse 
enkeltheder. Her er fulgt den førstnævnte udgave, 
dog med korrektiver fra Brandts afskrift (fig. 64), j f r . 
note 364. 
366 Resen, Fyn 92 anfører desuden »armiger« (væb-
ner), j f r . også Hesselagerstenen. 
367 Resen, Fyn 92 tilføjer »de Lundbye« (til Lumby), 
j f r . også Hesselagerstenen. 
368 »ump« er sammenskrevne. 
369 Johan Friis havde selv gået i skole i Odense, lige-
som han og søsteren Margrethe (†efter 1562) besad 
flere e jendomme i byen (i Overgade og Mønter -
stræde), jfr . Engelstoft, Byhistorie 120, 134. Endvidere 
var han selv gennem årene politisk midtpunkt i en 
række af de betydningsfulde statshandlinger, der 
fandt sted i Odense. Hans søstre Alhed (†1572) og 
Anne (†1580) hvilede begge i Dalum kloster, som 
broderen fik i forlening 1529, og hvor de begge var 
priorinder. 
370 Noget om Altertavlen i Frue Kirke i Odense, Odense 
1813, 8 note u. 
371 DaBiogrLeks 9, 232 angiver 3. febr. 1535 som 
dødsdag. Kyndelmissen faldt dog dette år mandag 
den 2. febr. 
372 Jfr. DaAdÅrb VI, Kbh. 1905, 84-92 og 254-56, 
hvor dog ikke er angivet navnet på Elne Jensdatter 
Munks oldemoder på fædrene side, g .m. Jens Nielsen 
i Låstrup, der selv førte en vinrankesmykket bjælke i 
sit våben. Muligvis er den usmykkede bjælke en for-
enklet version af samme for den - muligvis ukendte -
formoder . 
373 Om personerne, j f r . Danske skæmteviser, udg. 
H. Grüner Nielsen, Kbh. 1927-78, 362; Mahler Dam 
(note 343) 130. 
374 Hans Unckersen var borgmester mellem 1553 og 
1565, mens hans hustru, Karen, nævnes som enke 
1582. Vedrørende hans slægtskab med Inger Unkers -

datter ((†)gravsten nr. *2), j f r . desuden Wad (note 
343) 44f. 
375 Bircherod, Monumenta har fejlagtigt »1577«. 
376 Jfr. G. L. Wad, »Til Oluf Bagers og hans Slægts 
Historie«, FyFort IV, 1924, 4; Larsen, Rådsaristokrati 
II, 123. 
377 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 48ff. 
378 Arnt Pedersen var købmand og kirkeværge ved 
Gråbrødre kirke 1576-96, j f r . †stolestader. Han blev 
også selv begravet i kirken, j f r . Larsen, Rådsaristokrati 
II, 61f., og samme, »Kaste nøglerne på graven«, 
FyMi 1955, 145f., men noget gravminde over den ved 
sin død forarmede købmand kendes ikke. 
379 Larsen (note 378) 22f. 
380 Dødsdatoen er hos Resen, Fyn 95 og MarmDan II, 
226 fejlagtigt angivet som 19. jan. 1577. 
381 Om Jørgen Hansen Friis, j f r . Larsen, Rådsaristo-
krati II, 22f. De anførte givere var hhv. søn (Hans 
Friis) og svigersønner (Mogens Henriksen Rosen-
vinge, g .m. Karen Jørgensdatter Friis, j f r . †gravsten 
nr. 25, og Arnt Pedersen, g .m. Anna Jørgensdatter 
Friis). 
382 Afdødes ægtemand er antagelig identisk med 
Christopher guldsmed (Christopher Tygesen), virk-
som i Odense 1554-75, siden hen i Kerteminde, hvor 
han døde nogle år før 1595, j f r . Bøje II, 106; Larsen, 
Rådsaristokrati II, 20, 59 (her dog som to forskellige 
personer); Fynsk kirkesølv 28. 
383 Oversættelse efter Resen, Fyn 89. 
384 Jørgen Simonsens portræt, dog med fladpuldet 
hovedbeklædning, ses antagelig på fig. 76. 
385 Larsen, Rådsaristokrati II, 87. 
386 Larsen, Rådsaristokrati II, 22f. 
387 Larsen, Rådsaristokrati II, 61f. 
388 Larsen, Rådsaristokrati II, 61f. Denne var antagelig 
opkaldt efter sin moster, Maren Jægersdatter Friis, 
j f r . samme, 22. 
389 Larsen, Rådsaristokrati I, 86, 167. 
390 Larsen, Rådsaristokrati II, 20-23. Mogens Henrik-
sen var også kirkeværge for Gråbrødre kirke. 
391 Larsen, Rådsaristokrati II, 43f. 
392 Om familien, j f r . Larsen, Rådsaristokrati II, 98ff. 
Jens Mogensens forældre, Mogens Henriksen Rosen-
vinge og Karen Jørgensdatter Friis og morforældre, 
Jørgen Hansen Friis og Barbara Pedersdatter, var li-
geledes begravet her, j f r . †gravsten nr. 35 og 26. Liget 
af Margrethe Jens Mogensens, der var afgået ved dø-
den i N ø r u p præstegård i Jylland, vel hos sønnen, 
sognepræst Mogens Jensen Rosenvinge, blev efter 
kongelig tilladelse af 12. febr. 1662 overført til Grå-
brødre kirke i Odense, j f r . PersHistT 6,3, 1912, 27. 
393 Larsen, Rådsaristokrati II, 43-45. Dor the Laurids-
datter var 2° g .m. Laurids Gaas, der 1654 anlagde sag 
m o d den tidligere ringer, Hans Ibsen, for uretmæs-
sigt at have optaget Jørgen Mands lig af begravelsen i 
Gråbrødre kirke, j f r . samme, 45. 
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394 Odense Katedralskoles Historie 94f. 
393 4. marts betaltes lejersted i kirken til tidligere by-
foged Niels Stolpes spædbarn, identisk med den her 
nævnte(?), j f r . LAFyn. Odense Gråbrødre Hosp. ark. 
Rgsk. 
396 Jfr. Kirkebøger (S. Knud). Arnt Hettings hustru 
blev begravet 20. febr. 1787 ved pulpituret, vel smst. 
som ægtemanden. 
397 LAFyn. Bispeark. Odense Hosp. breve, 1811-15, 
j f r . s. 1204 note 529. 

398 LAFyn. Præsteark. Odense S. Knud. Kirkebøger. 
399 LAFyn. Kirkeinsp.ark. (S. Hans). Rgsk. Før etab-
leringen af den nye kirkegård henviste man til S. 
Hans kirkegård. Omtalen af lig fra Gråbrødre Hospi-
tal kunne dog også tyde på, at der med betegnelsen 
Gråbrødre kirkegård refereredes til Hospitalsmenig-
hedens kirkegård i klostergården nord og øst for kir-
ken. 
400 Om indskriften, se også Kai Uldall, »Benhus og 
benkiste«, NMArb 1950, 171. 

Fig. 77. Detalje af evangelisten Markus (s. 1822). *Fi-
gur, anden halvdel af 1600'erne, tilskrevet Hans Niel-
sen Bang. Privateje. - Detail of St. Mark the Evangelist. 
*Figure, second half of the 17th century, attributed to Hans 
Nielsen Bang. 
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Fig. 78. Kirken set fra sydvest, udsnit med søndre sideskib. Tegning i NM ved J. Hanck 1817. - The church seen 
from the south-west. 

†GREYFRIARS MONASTERY CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D 
(pp. 1769-79) 

A †tablet of medieval origin placed in the chan-
cel of the monas tery church recorded that the 
Franciscan monas te ry in Odense was founded in 
1279 th rough a donat ion of land by Erik Klip-
ping. T h e monas te ry and church belonging to i t 
were consecrated to the Virgin Mary, mother of 
God, wi th the addition "of Mercy" : (de miser-
icordia). However , a solitary record dating f r o m 
1519 ment ions that the church was consecrated 
to St. Catherine. 

Its royal links are emphasised by the fact that 
Erik Klipping, as the founder (fundator) of the 

monastery, chose to be interred in f ront of the 
high altar, and he m o v e d the bodies of his t w o 
small daughters Cathr ine and Elisabeth to the 
place (both died in 1283, cf. p. 715). Together 
wi th his consort Queen Agnes, he also donated 
an altarpiece. 

Al though Erik Klipping was killed in 1286 
and buried in Viborg Cathedral , the Greyfriars 
monas te ry in Odense appears to have main-
tained its royal connections th rough the centu-
ries. Tes t imony of this, for example, are t w o 
surviving l imestone capitals enriched respec-
tively wi th the royal coat of arms and the head 
of a c rowned man, bo th capitals probably come 
f r o m the chancel, which was rebuilt shortly be-
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fore the middle of the 14th century (the high 
altar was reconsecrated on 27. July 1343). This 
royal link was also emphasised explicitly in 1468 
when Christian I appointed Laurids Brandsen 
protector of the monastery in Odense. At the 
same time the King gave his support to the rad-
ical reform of the Greyfriars ' order, the first 
chosen to undergo the reform was indeed the 
Odense monastery, which thereby gained the 
status of mother house of the reformed Francis-
can movement in the province of Dacia. After 
Christian I's death, his w i d o w Queen Dorothea, 
and afterwards King Hans and his consort 
Queen Christine continued the royal subsidies 
to the Observants. The culmination of royal 
support to the Greyfriars came about at the be-
ginning of the 16th century when their monas-
tery church in Odense was chosen as the burial 
place for King Hans and Queen Christine and 
their family. As a result, the monastery church 
was rebuilt, its furniture was enriched, and it 
contained a number of royal sepulchral m o n u -
ments. 

In medieval times the monastery also received 
an abundance of gifts f rom both the nobility 
(members of the Bild, Brock, Brockenhuus, 
Bryske, Friis, Kotte, Krumpen, Lunge, Lykke, 
Munk, Ulfeld and Urne families) and citizens of 
Odense. Furthermore, the Greyfriars came to a 
special arrangement with Odense's bootmakers, 
whose journeymen in 1402 received participa-
tion in the benefits of the Order, and in 1516 
they were given permission to bury guild m e m -
bers in part of the monastery church's cemetery. 

After the Reformation a royal deed of gift 27. 
October 1539 affirmed the conversion of the 
monastery into a hospital (cf. p. 1559), whereas 
the church passed to the congregation of St. Al-
ban's since this was condemned to demolition 
(p. 1730). The church was served by a parish 
priest and a curate, the latter was also attached 
to the hospital chapel. In continuation of earlier 
tradition the nobility and prominent citizens of 
Odense frequently attended services in the 
church and chose to be buried there (e.g. the 
family of Chancellor Johan Friis, and the promi-
nent merchant Oluf Bager). 

In 1618 the decision was made to amalgamate 
the parish of Greyfriars with the financially hard 
pressed cathedral parish (cf. pp. 81f., 701ff) . This 
was to prove fateful for the future of the church 
as it lost a steady income f rom tithes, apart f rom 
minor incomes connected with the hospital. It 
was n o w only used for one or two weekday 
services until 1739, and after that date sermons 
were held solely during Lent. Services in Ger-
man were also held here in the period before St. 
Hans Church officially became the garrison 
church in 1707 (p. 1223). Ultimately the church 
was occasionally used as a substitute place of 
worship by other parishes in Odense. 

Repairs to the building, fixtures and furniture 
as well as fresh acquisitions were limited to the 
absolute min imum in the course of the 17th and 
18th centuries, although in 1749-51 repairs were 
carried out after Frederik V visited Odense in 
1748. On 9. July 1805, however, the final sen-
tence was passed on this medieval monastery 
church when both local and central sources rec-
ommended that it be closed down and demol-
ished. 

The emptying of the church and its demoli-
tion were destined to be a lengthy process. Be-
tween 1804 and 1815 furniture, fittings and se-
pulchral monuments were gradually removed. 
Royal tombs and skeletons were transferred to 
the cathedral. The most notable furniture and 
the church's many sepulchral monuments were 
sold at three auctions in 1806; some items were 
moved to other churches in Odense, or else-
where in Funen and to Jutland. Yet numerous 
objects were th rown out and destroyed. The 
vandalism displayed both when the church was 
emptied and later, when it was pulled down 
1817-18, did not pass without public protests, 
and the then bishop, Peder Hansen, was consid-
ered to be the prime mover in the campaign for 
demolition. 

Part of the large quantity of brick debris f rom 
the church was used as land fill in two mill-
dams, Jomf rudammen and Kat tedammen on 
the islet Munke Mølle, and all that seems to 
have been salvaged are six capitals sent to the 
Commission of Antiquities in 1833. The site of 
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the church and part of the churchyard were 
turned into a public square and market place 
called Gråbrødre Torv (later Gråbrødre Plads). 
In 1871-72 a two-s to rey building, nine bays in 
length, was built to the design of architect L. 
A. Winst rup as the main building in today 's 
Gråbrødre Kloster. 

Medieval †altars. In format ion concerning the 
monas tery ' s altars is sparse and uncertain. J u d g -
ing f r o m its context a list of altars made after 
1549 but no longer extant enumerated five altars 
in all, yet f r o m the descriptions of the partici-
pants it could be identical wi th the altars be long-
ing to †St. Alban's (see this church). T h e high 
altar was dedicated the altar of O u r Lady, con-
secrated in 1279, and again in 1343, presumably 
wi th the later addition of "de misericordia". This 
altar was probably also dedicated to St. Ca the-
rine, recorded in 1519 as ment ioned above as the 
church's name saint (p. 1869). Possibly the boo t -
makers ' guild, entitled the C o m p a n y of O u r 
Lady, which as ment ioned earlier had close links 
wi th the monas te ry church, may have been af-
filiated either to this altar or another altar wi th 
the same dedication. 

Seals (fig. 6-7), 14th century, used by the 
monastery, and 15th century, used by the p ro-
tector of the monastery. K n o w n f r o m a docu-
ment of 1. M a y 1480 and an impressed seal f r o m 
1492. 

A R C H A E O L O G Y 
(p. 1779) 

An archaeological investigation of Gråbrødre Plads 
was begun in 1982, but the actual excavation 
was carried out in 1990. This was under taken 
mainly in the area of the fo rmer churchyard 
south of the church. O n l y a few building re-
mains came to light, and these could be identi-
fied as traces respectively of the chancel's south 
wall, the porch, and a gatehouse west of the 
church. T h e excavation also yielded traces of ac-
tivity which pre-dated the monastery. N o t e -
w o r t h y a m o n g the large quanti ty of material ex-
cavated are a n u m b e r of moulded bricks, pri-

marily f r o m the church, and finds f r o m graves 
in the churchyard. 

Coins. Eight coins in all, mos t of them medie-
val, were recovered in 1982 and 1990. 

S U R R O U N D I N G S A N D C H U R C H Y A R D 
(pp. 1780-82) 

T h e monas te ry is situated on the nor ther ly ou t -
skirts of Odense ' s medieval nucleus, today the 
area is bounded by the streets Jernbanegade, 
Slotsgade and Asylgade, as well as covering 
Gråbrødre Torv. In medieval t imes its nor thern 
boundary was one of the branches of the stream 
running th rough Odense , and even in 1767 a 
large pond covered some of the land between 
the stream and the monas tery buildings. There 
were also marshy areas east of the monas tery 
and part of these were probably not land-filled 
until the demoli t ion of the monastery; Asylgade 
runs between this water logged land and the 
monas te ry site and it is presumably identical 
wi th the medieval street "Gråbrødre Stente-
stræde". T h e grounds of the monas te ry were 
bound in the west by Store Gråbrødres t ræde 
("Gråbrødre Agestræde") leading to the main 
entrance of the monastery. To the south the 
monas tery ' s parcel of land extended to Vester-
gade, wi th the exception of t w o plots in the 
south-west corner. 

T h e buildings of the monas tery were situated 
approximately at the centre of the site, and 
south /south-wes t of this was its cemetery, like-
wise the southernmost of t w o quadrangles en-
closed by the wings of the monas tery served as a 
cemetery. T h e area east of the east wing, later 
called Lammehaven , seems to have been used as 
an orchard or hop-garden, whereas the main en-
trance to the monas tery was f r o m Store Gråbrø-
drestræde th rough " the w a g o n gate" in the 
west. 

The monastery buildings. T h e church occupied 
the south wing of the extensive complex which 
developed nor th of the church and which ulti-
mately enclosed the t w o quadrangles. In the case 
of the monas tery itself, the southern half of the 
east wing was probably the oldest part, built 
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towards the middle of the 14th century in con-
nection wi th the chancel of the church (p. 1785). 
T h e western part of the middle wing separating 
the t w o quadrangles also seems to have been 
fairly old. T h e south quadrangle became en-
closed dur ing the first quarter of the 15th cen-
tury w h e n a second middle wing was put up in 
extension of the first; it abutted the east wing . 
T h e cloisters in the nor th , east and west (p. 
1797) were also built dur ing this period. T h e 
nor th quadrangle was enclosed by three wings, 
the east w i n g of which was possibly only 
slightly later in date than the east w ing fo rming 
part of the south quadrangle. T h e nor th part of 
the west w ing had originally been detached and 
not until late medieval t imes was it connected to 
the other buildings. T h e monas tery ' s south 
cloister wou ld have undoubted ly dated f r o m the 
first decades of the 16th century, and at some 
point after the Reformat ion it was rebuilt and 
incorporated in the church as nor th side aisle 
(pp. 1800 and 1802). A wing west of the church, 
extending f r o m the latter 's nor th -wes t corner, 
was of medieval origin at any rate the east part 
of it, and it may well have been earlier than the 
adjoining fabric of the church (p. 1796). This 
w ing served as the link be tween the west clois-
ter and the church, and the main entrance to the 
monas te ry was also located in it. 

T h e monas tery ' s cemetery had been in use 
f r o m the t ime of the found ing of the monas tery 
onwards , almost until the demoli t ion of the 
church. T h e archaeological excavation of the 
cemetery area south and west of the church in 
1990 yielded in all 498 graves representing the 
entire period dur ing which the cemetery was in 
funct ion. T h e n u m b e r of in terments in wooden 
coffins was surprisingly large, in that traces of 
these were found in about half the graves. T h e 
find of a semi-circular *seal, w i th the inscription 
in majuscules: "* S(igillum) Christ ia ... i(?)s 
and shield fesse, was recovered f r o m the ceme-
tery, probably d ropped originally into a grave, 
it dated f r o m the latter part of the 14th century. 
*Rosaries placed in graves account for mos t of 
the beads found , 322 in all, of glass, agate, a m -
ber, bone, plaited bronze thread, and four a m -

ber crosses (partially or completely intact). 
Boundary walls and entrances. T h e monas te ry was 
enclosed on all sides by walls which to some 
degree were also the boundaries of the cem-
etery. Three entrances to the monas te ry and cem-
etery are k n o w n . Furthest west the w a g o n gate, 
and to the south-east a brick-built ga teway 
which led f r o m what was later Asylgade, either 
to the cemetery or the monas te ry garden - Lam-
mehaven. T h e entrance to the church and ceme-
tery directly opposite the church porch at the 
end of Lille Gråbrødres t ræde was probably 
made c. 1346. 

T H E B U I L D I N G 
(pp. 1783-1804) 

Little awareness of the church's antiquarian 
value was shown both prior to and after the de-
cision was taken to pull it d o w n . Yet in spite of 
this, and in light of the period and c i rcum-
stances, relatively plentiful plans and drawings 
f r o m that t ime n o w provide the chief source 
material for research into the building his tory of 
the monas tery church. T h e mos t impor tan t of 
these are t w o elevations and a plan f r o m 1806 
(figs. 15-16 and 46), as well as a series of p ro -
spects by Johan Hanck f r o m in 1816-18, i m m e -
diately before and dur ing demoli t ion works , 
which s h o w various phases of the under taking. 

An altar consecrated in 1279 (cf. above) may 
have stood in a provisional church which was su-
perseded in the course of the first half of the 14th 
century by the monas te ry church pulled d o w n 
in 1817-18. T h e monas te ry church was a single-
aisled building wi th a polygonal terminat ion to 
the east, and a side aisle to the south. It was 
probably begun about 1300 and reached c o m -
pletion towards the middle of the century, con-
secrated 1343. 

An east wing to the monas te ry was p resum-
ably already planned w h e n the chancel was 
built, and in the case of the south half possibly 
either begun or even finished before the church 
was completed. 

Short ly after 1400 the monas tery ' s south 
quadrangle was enclosed to the east, nor th , and 
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Fig. 79. Kirken set fra sydvest. Dat. 16. aug. 1817. Tegning i NM ved J. Hanck. - The church seen from the 
south-west. 

west by cloisters; the fo rmer t w o adjoined the 
east and middle wings respectively, whereas the 
latter was detached and linked the middle wing 
wi th the nor th -wes t corner of the church, and 
gatehouse there which may have been older than 
the church's nave. 

In the late Middle Ages - probably 1492 - a 
tower was added to the nor th wall of the chancel, 
in the corner by the monas tery ' s east wing . A 
two-s toreyed cloister was built along the nor th 
wall of the nave. It was later, presumably after 
medieval times, incorporated in the church as 
the nor th side aisle. A n u m b e r of alterations as 
well as additions to the fabric were undoubted ly 
carried out at the instigation of Queen Christ ine 
(†1521). A porch on the south side of the nave, 
the final surviving version was renaissance style 
f r o m 1581, probably to a large extent the re-
building of a late medieval forerunner . T h e 
church 's lead-clad spire was probably added in 
the 1570s or 1580s. 

Five capitals (figs. 21-25) dating f r o m the t ime 
the church was built, 1300-1350, were salvaged 

f r o m vault piers and imposts in the chancel and 
nave. These were incorporated in the collections 
of the then Oldnord isk M u s e u m , n o w Nat ional -
museet . T h e y are all dressed or carved l imestone 
and are the same basic fo rm. O n e of the capitals 
(fig. 21) displays the coats of arms of the Danish 
king, and another capital (fig. 22) a c rowned 
male figure, this surely represents the royal do-
nor. 

F U R N I T U R E 
(pp. 1805-24) 

O n l y a l imited amoun t of furni ture f r o m the 
monas te ry church is preserved. A n u m b e r of 
impor tan t i tems are k n o w n f r o m the medieval 
interior, for the mos t part reminiscences of the 
chancel's outs tanding enrichments commis -
sioned by Queen Christ ine in the first decades of 
the 16th century. After the demoli t ion of the 
church they were transferred either to other 
churches or preserved at the later Nat ional M u -
seum. This applies to the altar table (pp. 1084ff.), 

Danmarks Kirker, Odense amt 119 
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the altarpiece f r o m the high altar (pp. 459-538), 
the chancel arch crucifix (figs. 33-34, p. 1808), 
parts of the choir stalls (pp. 1111-13), five coats of 
arms, probably f r o m a genealogical decoration 
on these stalls (figs. 35-44, p. 1813), and t w o 
bells (cf. p. 1824). On the other hand, neither 
altar plate nor textiles f r o m the Middle Ages 
have survived, nor the †pulpit which may have 
been acquired on the same occasion (p. 1812), 
and t w o †memorial tablets recording the monas -
tery 's impor tan t days of c o m m e m o r a t i o n (be-
tween 1343 and 1522, p. 1820). 

Fig. 80. (†)*Gravsten nr. 3, o. 1598, over Hans Stan-
genete (†1598) og hustruen Mette Urne Eriksdatter 
(11607) samt ægteparrets datter, jomfru Karen Stan-
genete (s. 1834). Efter Bircherod, Monumenta. -
(†)*Tombstone no. 3, c. 1598, of Hans Stangenete 
(†1598) and his wife Mette Urne Eriksdatter (†1607), to-
gether with their daughter, Karen Stangenete. 

When the monas tery church took over the 
parish and incomes of St. Alban 's Church it 
probably acquired those i tems of furni ture 
which had not been confiscated by the C r o w n . 
This applies to the late Romanesque font, sold 
however in 1590 to St. George 's Church in 
Svendborg (cf. p. 1808), and the †tocsin ( f rom 
before 1539, recast 1597, cf. p. 1824) which was 
transferred to the cathedral. Dur ing the durat ion 
of eighty years dur ing which it served as parish 
church i t received much n e w furni ture , of 
which only t w o bells f r o m c. 1577 and 1598 re-
spectively have survived (cf. p. 1824). For exam-
ple, i tems which have been destroyed, or 
m o v e d to a locality no longer k n o w n , include a 
later † f o n t (c. 1590, p. 1808) and chancel screen 
(1601, wi th recycled older parts, p. 1812), †pews 
(1575-77, p. 1812), a †manorial pew (c. 1550, p. 
1820), a †gallery (before 1609, p. 1820), and a 
†positive organ (before 1577, p. 1820). An inter-
esting detail of the church's interior was a †me-
morial tablet f r o m 1601 in the chancel, and an 
†admonitory tablet placed by the †alms post (1574, 
p. 1821). There were †chandeliers in the chancel 
(before 1609, p. 1823), and presumably in the 
nave (before 1617, p. 1823), as well as a †tower 
clock (acquired in 1591, p. 1823), and fur ther t w o 

*bells (1597, cf. pp. 628ff., and 1598, cf. p. 1824). 

Therefore , in the period f r o m 1618 until the 
church was officially discontinued in 1805 the 
demand for n e w furni ture was extremely l im-
ited, yet cf. †altar plate (acquired 1705, p. 1807), 
†clock and t w o †bells (all of which came f r o m the 
m a n o r Hesselagergård in 1729, p. 1824). For 
h o w long the church kept its altar and baptismal 
plate is no t k n o w n , nor its organ. T h e rest of the 
furni ture has been marked by the gradual dilapi-
dation of the church (cf. p. 1806), despite an at-
t empt to remedy this t h rough a ma jo r restora-
tion of the church in 1749-50. O n l y one or t w o 
majo r pieces seem to have been salvaged w h e n 
the church was emptied over the course of t ime, 
whereas a great deal of carved w o o d furn i ture 
and objects of cast metal seem to have "gone the 
way of all flesh". 
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Fig. 81. (†)*Gravsten nr. 4, muligvis o. 1601, over guldsmed Hans Povelsen Sperling (†1601) og hustruen 
Johanne Gregersdatter Hansen (†1655) (s. 1835). Møntergården, Odense. Fot. o. 1967 smst. - (†)*Tombstone no. 
4, possibly c. 1601, of Hans Povelsen Sperling, goldsmith (†1601) and his wife Johanne Gregersdatter Hansen (†1655). 

S E P U L C H R A L M O N U M E N T S 
(pp. 1825-49) 

T h e sepulchral m o n u m e n t s of the monas tery 
church, like its furni ture , were either scattered 
to the winds or destroyed after 1805. T h e cata-
logue of the auction f r o m April 1806 listed 12 
wall m o n u m e n t s (not counting the t w o royal 
memorials) and 62 tombstones , this n u m b e r can 
be compared wi th the record compiled about 
1680 by the Bircherod brothers when the total 
amoun ted to 10 wall m o n u m e n t s and 58 t o m b -
stones. As far as we k n o w , jus t a small number 
of these (only four m o n u m e n t s and five t o m b -
stones) were rescued for posterity out of rever-
ence for the deceased or transferred by descend-
ants to other churches. This applies, for exam-
ple, to the royal memoria ls and bones (although 
not the tombstones pertaining to them), and the 

m o n u m e n t s for Bishop Jørgen Jensen Sadolin 
(†1559) and Gert Rantzau (†1580), all of which 
were m o v e d to the cathedral (pp. 712-40, 
747-51, 803-05). A wall m o n u m e n t and t w o 
tombstones for the influential merchant Oluf 
Bager (†1602) and his family were b rought to 
the church of St. Hans (pp. 1420-23, 1451-53, 
1457), whereas a tombs tone for Chris toffer 
Bang (†1599) was bough t for Sanderum church 
(Odense hrd.) . O the r tombstones have been re-
covered in f ragments f r o m building debris else-
where in Odense (pp. 1832-36 and fig. 81). 

Special ment ion should be made of the t w o 
royal †wall monuments (nos. 1-2) for Prince Frans 
(†1511) and Queen Christ ine (†1521), bo th of 
which are early examples of Renaissance neo-
Latin prose (pp. 1826ff.). T h e preserved *tomb-
stone fragments (nos. 1-7, pp. 1832-36) and depic-
tions of vanished †tombstones (nos. 1-56) d e m o n -
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strate that the assemblage of sepulchral m o n u -
ments , namely f r o m the close of the 15th cen-
tury and the 16th century, has included exam-
ples of considerable artistic meri t by master 
craf tsmen, which in Jensen: Gravsten are termed 

the Odense Ornamental is t and the Odense 
M o n o g r a m m i s t , the works of w h o m are also 
found in other churches in Odense ((†) * t o m b -
stone nos. 1, 4 and † tombstone no. 12; (†) t o m b -
stone 3). 

Fig. 82. †Gravsten nr. 12, antagelig o. 1560, over 
Mikkel Petersen Akeleje (†1539) og Magdalena Drage 
(†1560) (s. 1843). Efter Bircherod, Monumenta. -
†Tombstone no. 12, probably c. 1560, of Mikkel Petersen 
Akeleje (†1539) and Magdalena Drage (†1560). After 
Bircherod, Monumenta. 



Fig. 1. Udsnit af Brauns og Hogenbergs kort over Odense 1593 med S. Jørgensgården (sml. s. 79 fig. 8). - Detail 
from Braun's and Hogenberg's Odense-map 1593 with St. Georg's Church (cf. p. 79 fig. 8). 

†S.JØRGENSGÅRDENS KIRKE 
NOTER s. 1882 

Et spedalskhedshospital (»hospitali leprosorum«) i 
Odense nævnes første gang i forbindelse med testa-
mentariske donationer 1291 og formentl ig igen 1295.1 

Dette bekræfter tilstedeværelsen af en sådan institu-
tion, omend hverken placering, anlæggelsestidspunkt 
eller grundlægger er anført. Fra 1400'erne kendes 
flere donationer,2 og 1452 omtales beliggenhed af 
j o rd ved 'S. Jørgen' , hvilket er første gang, institutio-
nens værnehelgen er nævnt . 3 Også kirken eller kapellet 
ved »s. Jørghens Kloster« var viet til denne helgen, 
således som det er anført 1502.4 En væsentligt yngre 
tradition knytter også S. Laurentius' navn til kirken, 
omend en kilde hertil savnes.5 Provsten i Odense, 
Anders Glob, fik 1525 forleningsbrev på S. Jørgens 
hospital for livstid,6 men allerede 7. dec. året efter fik 
Tyme Lindegaardt livsbrev, »naar han er død, som nu 
har det«.7 

Ved reces af 4. maj 1542 nedlagde Christian III in-
stitutionen og lagde den under det nye almindelige 
hospital (Gråbrødre hospital, j fr . s. 1559), hvortil be-
boerne fra S. Jørgensgården skulle overføres.8 Dagen 
efter fik lensmanden på Odensegård, Jacob Harden-
berg, følgebrev til t jenerne under S.Jørgens hospital, 
at »de herefter skulle svare ham til det almindelige 
Hospital i Odense«,9 1543 udstedte Christian III et 
»vejbrev«, ifølge hvilket folk blev opfordret til at 
give almisser til S.Jørgens folk.10 Kirkegården var 
endnu i brug i hvert fald til anden halvdel af 
1500'erne, idet den 1551 gjordes til fattigkirkegård for 
byen.11 På Brauns og Hogenbergs prospekt over 
Odense by 1593 (fig. 1) ses en bygning med påskrif-

ten »S: Georgij«; denne må formodentl ig være kir-
ken, men kan næppe opfattes som andet end en signa-
tur. Kirken stod længe bevaret. Endnu 1597 omtales 
den som »nu øde og forladt«,12 men først 1625 blev 
den afhændet. I forbindelse med et større salg af Grå-
brødre hospitals gods dette år, erhvervede rådmand 
Hans Brun bl.a. »den Øede S.Jörgens Kircke«, for 
hvilken han erlagde 40 rdl.13 Rester af kirken sås 
endnu i 1700'erne.14 

Arkæologiske undersøgelser. Efter at Odense Magi-
strat 1975 havde udarbejdet planer om en fuldstændig 
sanering af kvarteret omkr ing Pjentedamsgade, Ryt-
tergade, Ridehusgade og Skt. Jørgensgade, fremsat-
tes 1977 - af den året før dannede byforening - for-
gæves et forslag til redning af den bevaringsværdige 
del af bebyggelsen.15 Som følge heraf foretoges 1977 
en prøveundersøgelse, der dannede udgangspunkt 
for de 1980-81 gennemførte arkæologiske undersø-
gelser. Herved afdækkedes kirken, kirkegården samt 
en del bolig- og værkstedsbygninger tilhørende den 
middelalderlige S. Jørgensgård.1 6 

Møntfund. Ved ovennævnte undersøgelse blev fun-
det 114 mønter, hvoraf 96 var middelalderlige. Af de 
nævnte mønter er tre formodentl ig ældre end institu-
tionen; generelt antyder de en grundlæggelse af S. 
Jørgensgården til sidste tredjedel af 1200'erne.17 Af 
mønterne kan kun 19 knyttes til kirken, heraf 11 fra 
dens nedbrydningslag (jfr. s. 1879). 

Middelalderlige altre. Højalteret må sandsynligvis 
have båret en indvielse til S.Jørgen (og S. Lauren-
tius?). 1730 omtalte Jacob Bircherod ved S. Jørgens 
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Fig. 2. Plan af kirkens omgivelser. 1:1.000. Tegnet af 
MN 2000 efter tegning ved Jørgen Nielsen, Mønter-
gården. - Plan of the surroundings of the church . 

hospital »eet bekiendt St. Jørgens Alter«, hvorpå en 
katolsk altertavle skulle have stået, ifølge en samtidig 
tradition identisk med en altertavle i Vor Frue kirke 
(jfr. s. 1091 og ndf.).18 Hvem kirkens sidealtre (jfr. s. 
1881) var viet til, er uvist. 

B E L I G G E N H E D O G K I R K E G Å R D 

Den middelalderlige S. Jørgensgård lå uden for 
byen ved den østgående landevej m o d N y b o r g 
og Ker teminde, nær byens østlige afgrænsning 
ved P jen tedammen og den middelalderlige by -
port , Pjenteport . I det nuværende bybillede be-
grænses S .Jørgensgårdens g rund m o d syd og 
øst af hhv. Skt. Jørgensgade og Ridehusgade 
(fig. 2). 

I syd grænsede S. Jørgensgården op til lande-
vejen, som i begyndelsen af 1500'erne benævne-
des Algaden, idet den var dennes (den nuvæ-
rende Overgades) forlængelse østpå.19 Navne t 
Skt. Jørgensgade kendes tidligst fra første halv-
del af 1800'erne. I øst grænsede kirkegården op 
til et stræde, som dog ikke m e d sikkerhed vides 
at være middelalderligt. Et stræde på dette sted 
kendes fra Brauns og Hogenbergs kort over 
Odense 1593 (fig. 1), hvor det dog ikke har n o -
gen benævnelse; i 16- og 1700'erne kaldtes stræ-
det Skt. Jørgensstræde; det nuværende navn Ri-
dehusgade kendes først fra 1878.20 At S. Jø r -
gensgården ikke var den eneste bebyggelse i 
området , f remgår blandt andet af, at der 1502 og 

1540 nævnes gårde ved Algaden nær S .Jørgens 
kapel og kirkegård. 4 

Kirkegård. Ved de arkæologiske undersøgelser 
1977-81 påvistes en indhegning i øst langs med 
Ridehusgade samt i nord og vest i f o r m af en 
indtil 2 m bred og 1 m dyb grøf t . D e n nordre 
grøf t var tilsyneladende bevaret i fuld længde, 
mens grøf terne i øst og vest manglede på den 
sydligste del ned m o d Skt. Jørgensgade. 2 1 Grøf -
ten, der forment l ig blev anlagt samtidig m e d 
etableringen af insti tutionen og den t i lhørende 
kirkegård, synes at være opgivet allerede o. 
1300.22 Der blev ikke ved undersøgelsen funde t 
rester af et yngre kirkegårdshegn - m u r eller 
dige - , men afgrænsningen sås klart respekteret 
også af kirkegårdens yngre grave.2 3 

Den eneste påviste indgang lå i vest, lidt no rd 
for midten af den vestre grøf t , hvor den gav sig 
til kende ved, at grøf ten var a fbrudt over en kor t 
s trækning.2 4 Hovedadgangen må fo rmodes at 
have været fra vejen syd for komplekset . 

S. Jørgensgården synes oprindelig at have o m -
fattet et kompleks af bygninger , placeret no rd -
og muligvis vest - for kirkegården. Ef ter skel-
grøf tens opfy ldning o. 1300 bredte bebyggelsen 
sig fra nord ind over den nordligste del af ki rke-
gården og inddrog tillige dele af dennes vestlige 
afsnit. Den registrerede bebyggelse i nord be-
stod sandsynligvis fortrinsvis af værksteder, der 
har været anvendt i forbindelse med jernt i lvi rk-
ning og smedning. Beboelsen synes at have lig-
get m o d vest, hvor blandt andet områdets ene-
ste to b rønde registreredes: én ved kirkegårdens 
nordøs th jørne , i funk t ion fra tidligt i 1300'erne 
til ind i 1400'erne, og én syd herfor, i kanten af 
Skt. Jørgensgade, taget i b rug sent i inst i tutio-
nens funkt ionst id og gået af b rug efter en vo ld-
som brand i 1500'erne eller tidligt i 1600'erne, 
dvs. efter institutionens nedlæggelse.2 5 

B Y G N I N G 

Kirken, der kan have haft en forgænger, bestod af 
skib med ret afsluttet, smallere kor i øst. Hertil føje-
des i middelalderens løb mod øst en tilbygning, et 
sakristi(?), der var smallere end koret, samt en for-
længelse af skibet mod vest, muligvis et tårn. Orien-
teringen var solret. 
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Fig. 3. Plan af kirkens udgravede fundamenter. Rekonstruktion af kirkens plan angivet med rød farve. 1:300. 
Tegnet af MN 2000 på grundlag af opmålinger 1977-81, i Møntergården. - Plan of the church. Reconstructions 
signified in red. 

Trækirke(?). Den kendte k i rkebygning af sten 
kan have haft en forgænger af lettere materialer, 
formodent l ig træ. Hovedpar ten af kirkegårdens 
grave var orienteret efter stenkirken, en del dog 
markant anderledes - svarende til orienteringen 
på kirkegårdens marker ingsgrøf ter - og kan 
have rettet sig efter en ældre, skævt placeret kir-
kebygning. 2 6 Der er ikke fundet entydige levn af 
en sådan.27 

Ved stenkirkens nedrivning fjernedes stort set 
alle brugbare bygningsmaterialer . Således var 
opgående murværk kun bevaret i yderst be-
grænset omfang , og endog fundamente rne var i 
vid udst rækning plyndret for kampesten. 
Grundplanen var ved den arkæologiske udgrav-
ning 1977-81 derfor kun repræsenteret ved de 
gravede fundamentsgrøf te r i den - of te stærkt 
forvanskede - skikkelse, de havde fået ved deres 
plyndring. 

Kirkens plan havde, som nævnt , skib med 
smallere kor i øst. Så vidt det kan b e d ø m m e s på 
det forhåndenværende grundlag, var koret o m -
trent kvadratisk, mens skibets længde var ca. 
halvanden gange bredden. 

Materialer og teknik. Kirkens m u r e blev båret 
af kampes tensfundamenter , der var lagt i 125-
150 cm brede og ca. 85 cm dybe grøfter . Funda-
ments ten var kun bevaret på plads over kor te 
s trækninger i korets øst- og sydmur , i t r iumf-
m u r e n samt i den vestlige del af skibets no rd - og 
sydmur . Stenene havde gennemgående en stør-
relse af 35-50 cm og var pakket med mindre sten 
og grus. Enkelte af de bevarede sten var noget 
større, op til 80-90 cm; fundamente rne kan have 

indeholdt adskilligt flere sådanne, idet man ved 
nedbrydningen forment l ig fortrinsvis har f jer -
net de største sten.28 Opgående murværk var in-
tetsteds bevaret, men nedbrydningslagenes store 
indhold af tegl viser, at murene forment l ig ude-
lukkende var opfør t af munkes ten . To løsfundne 
*formsten af tegl, hver med to affasninger, kan 
ikke knyttes til nogen bestemt bygningsdel .2 9 

Bredden af korhuen, der var angivet dels ved 
fundamente ts udstrækning, dels ved bevarede 
rester af korets gulv, var ca. 1,8 m. 3 0 

Datering. M ø n t f u n d i t i lknytning til kirke-
bygningen sandsynliggør, at denne er opfør t i 
den senere del af 1200'erne, dvs. næppe længe 
efter institutionens oprettelse. Mest interessant i 
denne s ammenhæng er en m ø n t fra Valdemars-
tiden, fundet i opfyldningslaget under kirkens 
kor, hvoraf f remgår , at bygningen er yngre end 
o. 1240, samt en møn t , slået af Erik Klipping 
forment l ig i første halvdel af 1280'erne, i et af-
retningslag under korets f l isegulv, som dog 
sandsynligvis er sekundært (sml. s. 1880).31 D a -
teringen modsiges ikke af kirkens p lanform, der 
normal t regnes for ' romansk ' , men som også 
fandt anvendelse i den senere del af middelal-
deren. 

Klokkestabel(?). To kraft ige stolpehuller 1-1,25 
m vest for kirkens oprindelige vestgavl er fo r -
søgsvis tolket som dele af en stabel - s ammen-
bygget med gavlen - til ophængning af en kir-
keklokke.3 2 

Middelalderlige tilbygninger. Til korets østside 
føjedes et sakristi(?). Den diminut ive t i lbygning 
var tydeligvis smallere end koret og lå f o rmen t -
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lig for rykke t m o d syd i forhold til kirkens læng-
deakse.33 Bygn ingen var opfør t på fundamente r 
af rå kampesten, der kun var bevaret for no rd -
murens og nordøs th jørne ts v e d k o m m e n d e , 
mens det resterende kun repræsenteredes af 
'p lyndr ingsgrøf te r ' (jfr. s. 1758). Af det opgå-
ende teg lmurværk var blot bevaret dele af to 
parallelle rulskifter i no rdmuren ; af t ryk af yder-
ligere to syd herfor viser, at n o r d m u r e n har haft 
en tykkelse af ca. 110 cm. Ti lbygningens anven-
delse er usikker. En gulvrest, der overlejrede 
fundamente t af korets gennembrud te østgavl 
nær t i lbygningens no rdmur , viste, at der havde 
været forbindelse mel lem de to bygningspart ier , 
m e n om denne havde f o r m af en nordligt pla-
ceret døråbning eller en bueåbning i t i lbygnin-
gens fulde bredde er uvist. I førs tnævnte tilfælde 
må t i lbygningen uden tvivl have t jent som sa-
kristi.34 

En pestforlængelse af skibet havde omtren t 
s a m m e bredde som dette og var ved ves thjør-
nerne udstyret med to diagonaltstillede støtte-
piller. Det er usikkert , hvorvid t f lankemurene 
f lugtede m e d skibets, eller om t i lbygningen 
eventuelt var en smule bredere, l igesom det er 
uvist, hvorvid t den var tænkt som unde rbyg-

Fig. 4. Murfragment af sakristiets nordmur (s. 1879). 
Jørgen Nielsen, Møntergården fot. 1977. - Fragment 
of northern wall of the sacristy. 

Fig. 5. Fragment af gulv i sydsiden af kirkens skib (s. 
1880). Møntergården fot. 1980-81. - Fragment of the 

floor to the north in the nave of the church. 

ning for et tårn.3 5 Pillernes tilstedeværelse an-
tyder en overhvælvning af bygningsdelen; i så 
fald med uprofi lerede ribber, idet der ikke er 
fundet rester af profi lr ibber i nedbrydnings la-
gene. Vestpartiets aldersmæssige forhold til kir-
kens skib kunne ikke fastlægges m e d sikkerhed 
ved den arkæologiske undersøgelse, men da 
dens fundamentsgrøf te r - i modsætn ing til ski-
bets - gennemskar en række ældre grave, var 
den uden tvivl en yngre tilføjelse. 

Kirkens gulve var, umiddelbar t fo rud for ned-
rivningen, af kvadratiske røde, uglaserede tegl-
fliser, lagt i fint sand.3 6 Større s a m m e n h æ n -
gende dele heraf blev f remdrage t i korets vest-
lige del og i midten af skibets østlige del foran 
korbuen . Et mindre gulvparti ved skibets syd-
side var i syd afgrænset af kantstillede m u n k e -
sten, der forment l ig markerede gulvets afslut-
ning m o d sydvæggen. 3 7 Korgulvet lå hævet ét 
trin (10-20 cm) over skibets gulv; trinnet har til-
syneladende haft forkant f lugtende med t r iumf-
murens vestside.38 I t i lknytning til korets østtil-
bygning f r e m k o m dele af afretningslag for et 
gulv i såvel t i lbygningen som over den nordl ige 
del af fundamente t af korets østgavl. En enkelt 
flise var af s a m m e størrelse og type som de i 
koret og skibet liggende. I vestforlængelsen 
f r e m k o m f ragmenter af en lidt s tørre flisetype,39 

der kan have udgjor t gulvbelægningen i dette 
bygningspart i . Ældre flise- eller teglgulve er 
kun påvist med rimelig sikkerhed i koret , hvor 
der afdækkedes afretningslag til eventuelle så-
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danne under det delvis bevarede gulv. I såvel 
skib som kor er funde t lerklumper, der kan hid-
røre fra opbrud te lergulve.3 8 

Tagbeklædning. Kirkens tage var tækket med 
tegl - 'munke og nonner ' , af hvilke talrige rester 
f r e m k o m ved den arkæologiske undersøgelse. 

Kalkmalerier. På en enkelt, løsfundet fo rmsten 
(jfr. ovf.) er konstateret farvespor i rødt og for -
mentl ig okker.2 9 

I N V E N T A R 

Et †højalterbord i koret gav sig formodent l ig til 
kende ved manglende gulvbelægning i korets 
østende, uden at der dog sås klare afgrænsnin-
ger.40 

Et †sidealterbord i skibets sydøs th jørne afsløre-
des på tilsvarende vis, idet gulvf ragmente t foran 
korbuen i sydsiden var afgrænset af to rækker 
kantstillede munkes ten . Kantskif tets afstand til 
sydvæggen taget i betragtning, har det snarere 
grænset op til et podium(?) end til selve al terbor-
det.41 

Som nævnt s. 1877 fandtes ifølge Jacob Bir-
cherods beretning 1730 en »catholsk(e) †alter-
tavle« i Vor Frue kirkes sakristi, overfør t fra 
S.Jørgens alter i S .Jørgens hospital. Beretnin-
gen, der byggede på en samtidig overlevering, 
er sandsynligvis urigtig, hvis der he rmed refere-
res til Vor Frue kirkes senmiddelalderlige alter-
tavle med fremstil l ing af den hellige familie. 
Den sidstnævnte tavle fandtes siden 1716 i kir-
kens sakristi (s. 1091).42 

Et stolpehul i gulvet under korbuens vestside 
er forment l ig vidnesbyrd om eksistensen af et 
†korbuekrucifiks, placeret på en jo rdgrave t stol-
pe.4 3 Stolpehullet var formodent l ig samtidigt 
med kirkens opførelse. I hullet var senere lagt en 
stor, flad sten med overfladen i hø jde m e d kir-
kens ældste lergulv - forment l ig som erstatning 
for en bor t rådnet stolpeende. Arrangemente t 
blev sløjfet senest ved lægning af skibets flise-
gulv (s.d.).44 

†Pengeblok(?). Et stolpehul, der blev f r emdra -
get i skibets vestende nær sydmuren , muligvis i 
t i lknytning til syddøren, kan have indeholdt den 
nedre del af en pengeblok. 4 5 

G R A V M I N D E R 

Ved de arkæologiske undersøgelser 1977-81 af-
dækkedes i og omkr ing kirken i alt godt 1100 
grave, heraf én mure t og mindst 112 med træki-
ste.46 Af de undersøgte skeletter udviste en del 
som ventet spor af spedalskhed, o m e n d det fak-
tiske antal vanskeligt lader sig fastslå med sik-
kerhed.4 7 Som ovenfor nævnt , fordeler gravene 
sig efter to hovedorienter inger , l igesom der sy-
nes at være overvægt af m æ n d på sydsiden og 
kvinder på nordsiden.4 8 De begravedes armstil-
linger kan i en vis uds t rækning anvendes til en 
bestemmelse af kirkegårdens funktionst id. 4 9 De 
typologisk ældste armstill inger var i klart over-
tal og underbygger et fo rmode t ibrugtagnings-
t idspunkt til anden halvdel af 1200'erne, l igesom 
materialet synes at antyde en aftagende begra-
velseshyppighed fra 1400'erne. Ef termiddelal -
derlige grave er ikke påvist med sikkerhed.5 0 Af 
alle de undersøgte begravelser var der kun otte 
undtagelser fra reglen om, at den døde blev be-
gravet m e d hovedet i vest; syv lå med hovedet i 
øst, og én vendte nord-syd. 5 1 

†Gravsten(?). Manglende fliser over en grav i 
korets gulv kan indikere en f jernet gravsten.5 2 

Muret grav (fig. 6), t rapezformet , forment l ig 
med separat hoved rum. O p m u r e t af tre skifter 
munkes ten , lagt i mør te l og uden spor af låg 
eller anden overdækning. Af kisten var bevaret 
godt halvdelen, regnet fra fodenden, samt halv-

Fig. 6. Muret grav i kirkens skib (s. 1881). Mønter -
gården fot. 1980-81. - Medieval brick-built cist in the 
nave of the church. 
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a n d e n s ten a f h o v e d r u m m e t . 5 3 G r a v e n i n d e h o l d t 
l iget a f en 36-50 år ig m a n d u d e n påvise l ige t egn 
på speda l skhed . I skibets m i d t e r a k s e ca. 2 m vest 
fo r k o r b u e n . 

I to g r a v e påvis tes parv i s t st i l lede m u n k e s t e n 
ved h e n h o l d s v i s h o v e d e t o g benene . 5 4 

De reg i s t re rede trækister va r alle s imple b r æ d -
dekis ter , samle t m e d t rænag le r eller j e r n s ø m . E n 
benkule, der lå o m t r e n t m i d t i ves t fo r længe l sen , 
i n d e h o l d t skele t res ter a f m i n d s t o t t e indiv ider . 
Disse var f o r m e n t l i g o p s a m l e t a f g rave , der ø d e -
lagdes ve d g r a v n i n g af f u n d a m e n t s g r ø f t e r n e til 
f o r længe l sen . 5 5 

Gravfund. *Seglstampe af b ly , 5 6 bev ids t b u k k e t 
og d e s u d e n s tærk t beskad ige t i k a n t e n . M i d t -
m o t i v e t e r u tyde l ig t , m e n har m u l i g v i s i n d e -
h o l d t en s t je rne , o m k r a n s e t a f pe r l ebor t . Af i n d -
sk r i f t en i m a j u s k l e r k a n k u n læses: » N ( ? ) O : « . 
F u n d e t i g r a v i k o r e t s længdeakse , l idt vest fo r 
m i d t e n . 5 7 

*Rosenkrans(?). En per le af rav, en af r ø d t glas 
og t re af j e t k a n h a v e indgåe t i en ro senk rans . 
F u n d e t i g r a v på k i r k e g å r d e n syd fo r k i r k e n u n -
der l igets vens t r e sku lde rb lad . 5 8 

*Karonsmønt.59 En lille f lad s ten, 4 -5 cm i 
t v æ r m å l , f u n d e t i m u n d h u l e n på en spedalsk 
k v i n d e , k a n opfa t t e s s o m e r s t a tn ing fo r e n k a -
r o n s m ø n t . 6 0 
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858, 948, 961 og 1109, mens den nord-sydvendte har 
nr. 231, j f r . Arentoft 56 samt 73 note 21. 
52 Arentoft 58-59. Grav 809. I graven lå skelettet af en 
36-50 årig mand. Senere var et 4-12 årigt barn nedlagt 
i samme grav (nr. 810). Gravene 809-810 gennem-
brød korets teglflisegulv. I udgravningsberetningens 
delrapport ved Knud Hornbeck tages en tilsynela-
dende manglende retablering af flisegulvet som tegn 
på, at begravelsen var foretaget fra et yngre, høje-
religgende gulv, hvilket næppe er korrekt (jfr. ovf.). 
53 Grav 819. Arentoft 62. Udvendig bredde ved foden-
den 48 cm, ved det bredeste bevarede sted ca. 60 cm; 
længden ikke opgivet. Den ene af hovedrummets to 
sten var muligvis skubbet en smule ud af leje. 
54 Grav 864 og 976. Arentoft 63. 
55 Grube A O M , Arentoft 63-64. 
56 Møntergården, inv.nr. SJ80-G810-18. Tværmål: 3,3 
cm. 
57 Grav 809. Sml. note 52. 
58 Møntergården, inv.nr. SJ80-G606-1. Kan eventuelt 
oprindelig være nedlagt i den underliggende grav G 
607; Arentoft 169. 
59 I alt seks mønter - heraf fire fra grave i kirken - fra 
de arkæologiske undersøgelser 1977-81 kunne ud fra 
deres fundomstændigheder opfattes som dødemøn-
ter, sml. historisk indledning s. 1877. Alle er dog sna-
rest tilfældigt tabt på kirkegulvet eller kirkegården, 
idet mønterne lå i gravfylden uden direkte tilknyt-
ning til skelettet. 
60 Grinder-Hansen (note 17) 177. Den døde, G 164, var 
endvidere begravet med hovedet i øst (jfr. s. 1881). 
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CHURCH IN ST. GEORGE'S LEPER HOSPITAL 

E N G L I S H S U M M A R Y 

H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D . A leper hos-
pital in Odense is ment ioned for the first t ime in 
1291, but the date w h e n it was founded, and the 
person w h o founded it, i s not k n o w n . N u m e r -
ous donat ions are k n o w n f r o m the 15th century. 
T h e pat ron saint of the insti tution, St. George, 
is ment ioned for the first t ime in 1452. H o w -
ever, the earliest date at which this name is asso-
ciated wi th a church or chapel is in 1502. By an 
enactment of 2. M a y 1542 Christ ian III dis-
banded the insti tution and put the n e w general 
hospital (Greyfriars hospital) in charge, to which 
the inmates of the St. George 's hospital were 
moved . T h e cemetery was in use at any rate 
until the second half of the 16th century, since in 
1551 it was turned into Odense ' s paupers ' ceme-
tery. In 1625 Hans Brun , t o w n councillor, 
bough t " the deserted Church of St. George". 

T h e archaeological excavations in 1977-81 
b rough t to light the church, cemetery and part 
of the residential complex and workshops be-
longing to St. George 's leper hospital in the 
Middle Ages. 

T h e principal altar in the church was consecra-
ted to St. George and possibly to St. Lawrence. 

S U R R O U N D I N G S A N D C H U R C H Y A R D . 
T h e medieval hospital was situated a little be-
yond the t o w n bounda ry on the main t ho rough -
fare out of Odense to the east. N o w a d a y s the 
site is bounded by Skt. Jørgensgade and Ride-
husgade in the south and east respectively. 

Excavations revealed a boundary ditch of the 
churchyard to the east along Ridehusgade, and to 
the nor th and west . T h e only evidence of an en-
trance was in the west , but the principal entrance 
was presumably f r o m the road in the south. 

To begin wi th the buildings of St. George's leper 
hospital appear to have been situated to the nor th 
of the churchyard, or possibly west of it. Abou t 
1300 the building complex spread f r o m the 
nor th inwards across the no r the rnmos t part of 
the cemetery, including part of its west section. 

B U I L D I N G . T h e church, which m a y have had 
a t imber-bui l t predecessor, consisted of a nave 
wi th a na r rower almost square chancel to the 
east. T h e walls of the church were built on 
foundat ions of boulders, but no masonry has 
survived a l though the amoun t of brick debris 
f r o m it suggests that the walls were of large 
bricks, so-called " m o n k s ' bricks". Coin finds 
recovered dur ing the excavation of the church 
indicate that this was erected dur ing the latter 
part of the 13th century, viz. not long after the 
founding of the insti tution. An extension was 
added to the east end of the church in the course 
of the Middle Ages - a sacristy? - p robably nar -
rower than the chancel, and similarly the nave 
was extended to the west, mos t likely a tower . 

T h e floor of the church was paved wi th square 
unglazed red tiles - in the chancel raised one step 
above the level of the nave. Fragments of a 
slightly larger type of tile in the nave's extension 
in the west may have been the paving for this 
part of the building. T h e roof was undoubted ly 
tiled wi th the traditional medieval, almost t ubu-
lar roof-tiles. 

FITTINGS. T h e absence of paving in the east 
end of the chancel presumably means that there 
was once an altar there. Similarly the site of a side 
altar in the south-east corner of the nave is re-
vealed. 

An altarpiece, t ransferred to Vor Frue church, 
is recorded at the beginning of the 18th century 
as coming f r o m an altar (principal altar?) in the 
church at St. George 's leper hospital. 

T h e church's chancel arch crucifix has been sup-
ported by a post in the west flank of the arch. 

I N T E R M E N T S . Abou t 1.100 graves were exca-
vated dur ing investigations, one a brick cist and at 
least 112 w o o d e n coffins. Traces of leprosy were 
found in a n u m b e r of the examined skeletons. 

A *lead seal and a *rosary(?) were a m o n g the 
grave f inds. 



Fig. 1. Område t ved Fisketorvet og byens retterting (»Foru(m) Justiciarum et piscariu(m)«), ved hvis østside 
Helligåndshuset var placeret (s. 1887). Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates orbis 
terrarum, V, Køln 1597, j f r . s. 79, fig. 8. - Fisketorvet with the city court, on the east side of which the hospital of the 
Holy Ghost was situated. 

†KIRKE I HELLIGÅNDSHUSET 
NOTER s. 1888 

På et t idspunkt før 24. april 1437 ansøgte Odensepræ-
sten Peder Jensen om pavelig stadfæstelse af et af ham 
nyoprettet hospital til ære for Gud og J o m f r u Maria 
og viet til Helligånden, S. Antonius og S. Olaf. H o -
spitalet, der var beregnet til fattige og syge, havde en 
kirke eller et kapel (»capella«) og en kirkegård, alt 
indviet af Fyns biskop, Navne.1 For at konsolidere 
den nye stiftelses økonomi bad Peder Jensen yderli-
gere om tilladelse til at indlemme grund og gods, der 
tidligere havde tilhørt et nu ødelagt †hospital for fat-
tige, pi lgr imme og syge. Ansøgningen, der i første 
instans blev imødekommet , annulleredes imidlertid 
allerede januar 1438, da det efter indsigelse fra Knuds-
klosterets prior og kapitel viste sig, at det omtalte 
hospitalsgods tilhørte domkirken eller rettere kapi-
telsbordet.2 Ikke desto mindre må disse problemer 
snart efter være ryddet af vejen, siden Peder Jensen 
allerede august samme år og igen juni 1442 kunne 
underskrive sig som »den Helligaands Hus ' Forstan-
der i Othense«.3 Om det ældre hospitals beliggenhed 
og alder vides intet nærmere.4 Hvorvid t det nyopret -
tede Helligåndshus i øvrigt bevarede ti lknytningen til 
domkapitlet og fortsat stod under dettes tilsyn på 
samme måde, som det kendes i Roskilde, Lund, Ribe 
og Århus, står heller ikke klart.5 

I Christian I's regeringstid, da flere ældre hellig-
åndshuse lagdes ind under helligåndsordenen (Ålborg 
(1451), Nakskov (1470), København (1474), Fåborg 
(1477), Malmø (1480) og Randers (1480'erne),6 synes 
også institutionen i Odense at være undergået en både 
administrativ og fysisk ændring. Helligåndshusets 
daværende forstander, lægpræsten Hans Olsen, op-
nåede således 1478 en pavelig stadfæstelse af, at det 
nyligt grundlagte Helligåndskloster i Fåborg måtte få 
tillagt det ældre kloster af samme orden i Nakskov 
sammen med andet gods, erhvervet af Odensehospi-
talet, specielt en grund, der forløb fra kirkegården til 
bækken m o d nord, tillige med alle de bygninger, der 
var opfør t (herpå) af ham selv (»specialiter unum fun-
dum a cimaterio usque ad torrentem versus aquilo-
nem cum omnibus edificiis per ipsum Johannem con-
structis«).7 Ifølge en senere overleveret notits skulle 
Helligåndshuset i Odense vitterligt være blevet for-
nyet 1478 efter pavelig billigelse, hvilket bevidnedes 
af rådmændene Johannes Jes Mule og Hieronimus 
Olsen samt af ovennævnte Hans Olsen, nu betegnet 
som prior for Helligåndsklosteret i Fåborg.8 Tilsyne-
ladende fik Odenseinsti tutionen status som anneks el-
ler filial til klosteret i Fåborg, men man beholdt sin 
egen præst og forstander, undertiden én og samme 
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Fig. 2. Af t ryk af Helligåndshusets konventsegl, 2. 
fjerdedel af 1400'erne (s. 1886). Efter Henry Petersen, 
Danske gejstlige Sigiller. - Impression of convent seal of 
the hospital of the Holy Ghost (p. 1886). Second quarter of 
the 15th century. 

person.9 At Helligåndshusets kirke på dette tidspunkt 
havde en vis anseelse, he rom vidner den omstændig-
hed, at det kongelige retterting 1497 blev holdt i 
»Helligesthuss Kirke«, ikke i Sortebrødre kloster-
kirke som vanligt (s. 1756).10 

Den gavmilde dronning Christine, som betænkte 
andre af byens velgørende stiftelser, deriblandt det af 
Helligåndshuset uafhængige hospital på S. Hans kir-
kegård (også benævnt 'Helliggejsthus', j f r . s. 1232) 
begavede hospitalet både 1504 og 1505.11 

1540 besegledes Helligåndshusets skæbne, da det 
(betegnet som »hellig Geistes her ibid(em) ved Tin-
get«) i lighed med Gråbrødre kloster (fraregnet kir-
ken, j f r . s. 1559), Sortebrødre kloster, det oven-
nævnte sygehus på S. Hans kirkegård samt klosteret i 
Fåborg indlemmedes i byens nyopret tede Alminde-
lige Hospital.12 Indlemmelsen gjaldt også institutio-
nens gods og e jendomme (»Tilliggelse«) i og uden for 
byen. Det følgende år skænkede kongen imidlertid 
kirken og kirkegården til fire privatpersoner, Peder 
Christensen, Christiern Lauridsen (Mule), Anne 
(Bang), Mikkel Mules enke, og Anne Weilofs.13 Fra-
regnet var dog den del af kirkegården, som Jørgen 
Nielsen havde livsbrev på, måske det nøje specifi-
cerede areal (jfr. ndf.), som han i et udateret brev (før 
1541) havde fået adkomstret til m o d betaling af en 
afgift til Hospitalet eller en anden ejendom, som han 
ligeledes betalte afgift for i henhold til brev fra Hans 
Knudsen og Mikkel Mule, tidligere forstander for 
Helligåndshuset.14 

I disse år handledes der også flittigt med andre af 
områdets e jendomme, karakteriseret som enten be-
liggende ved Helligåndshuset, ved institutionens ho-
vedgård, eller på kirkens og kirkegårdens grund. Så-
ledes 1540, da Lauritz Kotte fik brev på et stykke jo rd 
'ved Helliggeistes hovedgård ' , måske identisk med 
den fjerdepart af ' fo rdum helliggejst kirke og kirke-

gård østen bytinget ' , som hans bror Jørgen Kotte 
1556 afhændede til Hans Mule og dennes familie.15 

Selve hovedgården blev bortfæstet til f ru Else Peders-
datter, Thomas Nielsens enke, der 1543 svarede ho-
spitalet afgift heraf.16 1543 fik Wellum Kelebrecker 
(Vilhelm Pedersen Kedelbrecker) stadfæstelse på et 
pantebrev vedrørende en gård 'ved Helligesthus' som 
Jep Unkersen havde pantsat til hans far for 400 mk.1 7 

Endelig noterede s torkøbmanden Oluf Bager i låse-
brevet over sine e jendomme fra 1584 bl.a. 'Hellig 
Geistis kierkegaardt' .18 Oluf Bager og hans familie 
ejede i øvrigt en række huse ved Overgades nordside, 
der må have grænset op til eller måske ligefrem var 
placeret på Helligåndshusets område, j f r . også ndf.19 

1597 fastslog Braun og Hogenberg i deres Odense-
beskrivelse, at Helligåndshusets kirke nu var helt for-
ladt, sammenstyrtet og ruineret, og det samme ind-
tryk bekræftes af en kilde fra o. 1692. Som det f r em-
går af samme to kilder, skulle kirken være viet 
S. Gertrud (værnehelgen).20 

Fra Helligåndshuset kendes aftryk af to segl, 2. f jer-
dedel af 1400'erne. 1) (Fig. 2), konventsegl, cirkulært, 
med et ligearmet kors, kronet af en due (Helligånds-
duen) og med minuskelindskriften: »Sigil(lum) curie 
hospitalis s(an)c(t)i sp(iritu)s ot(toni)e« (segl for Hel-
ligåndshospitalets forsamling i Odense). Kendt i af-
tryk fra 16. aug. 1438.21 2) Segl for hospitalsforstan-
deren, Peder Jensen. Omskr i f ten , der er utydelig, 
r ummer navnet på Helligåndshusets første forstan-
der, »Per Jensøn« og smykkes af et bogstav eller bo-
mærke. Kendt i aftryk fra 16. juni 1442.22 

Arkæologiske undersøgelser. I forbindelse med gade-
gennembruddet ved anlægget i Thomas B. Thriges 
gade o. 1970, der gennemskar det areal, som afgræn-
sedes af Hans Jensens Stræde i nord, Korsgade og 
Overgade i syd, Overstræde og Bangs Boder i øst 
samt Fisketorvet og Nørregade i vest, foretoges en 
række undersøgelser og prøveudgravninger 1972 
samt 1995-96.23 Undersøgelserne gennemførtes inden 
for det område, hvor Helligåndshuset antagelig 
havde været placeret. 1972 registreredes i forbindelse 
med fundamentudgravningen til den moderne mur 
m o d Thomas B. Thriges gade flere profilstykker 
samt ved Bangs Boder flere gruber med middelal-
derlige potteskår; endvidere to teglgulve i forskelligt 
niveau. Den senere prøveudgravning iværksattes i 
forbindelse med byggeriet af børnekulturhuset Fyr-
tøjet i den tidligere apoteker Gustav Lotzes have, an-
lagt bag Løveapoteket i Overgade 8.24 Ved den sidst-
nævnte udgravning afdækkedes et 500 m2 stort o m -
råde ved etablering af tre nord-sydgående søgegrøfter 
(felt 1-3) mellem Hans Jensens Stræde og Bangs Bo-
der. Nordligst på grunden registreredes sumpområ-
det langs med Rosenbækken med en række gruber, 
antagelig grustagningshuller, sekundært (efter 1300) 
anvendt til affaldshuller. Sydligere på området afdæk-
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kedes rester af en bygning, antagelig af bindings-
værk, fra 1500'ernes begyndelse med gulv af røde og 
gule fliser, lagt i skaktavlmønster. Endvidere et lo-
kum fra 1400'erne samt spor af andre tidligere byg-
ninger (syldsten, stolper) og forskellig brolægning af 
tegl og marksten. Af det rige fundmateriale kan intet 
dog med sikkerhed knyttes til Helligåndshusets til-
stedeværelse. Der blev heller ikke iagttaget begravel-
ser, der kunne tyde på forekomsten af en kirkegård 
inden for det udgravede område. 

Beliggenhed. Selvom Helligåndshusets og de til-
hørende bygningers bel iggenhed ikke lader sig 
fastslå ad arkæologisk vej, r u m m e r de skriftlige 
kilder en række oplysninger, der mul iggør en 
omtrent l ig placering af insti tutionen. Lokalise-
ringen ved Fisketorvet, hvor også byens retter-
ting lå (tidligst benævnt 1593 af Braun og H o -
genberg som »Forum Just iciarum et piscarium«, 
j f r . fig. 1), kan tidligst påvises 149625 og lader sig 
yderligere præcisere til torvets østside.26 H v o r 
langt m o d nord og syd område t har strakt sig, 
lader sig nogenlunde fastslå. Erhvervelsen af en 
grund (og bebyggelsen af samme) 1478 fra kir-
kegården til bækken m o d nord taler for, at B y -
ens Bæk (senere Rosenbækken) har dannet en 
nordgrænse, hvad enten det har været den gren, 
der for løb via Gravene og Hans Jensens Stræde 
og indgik i byens nordre befæstning eller den 
sydligere, der ifølge fig. 1 krydsede Nør regade 
tæt ved Fisketorvet.2 7 At område t m o d nordvest 
og nord har grænset op m o d netop Nør regade 
og Hans Jensens stræde (Byens Bæk) turde også 
udledes af beskrivelsen af Jø rgen Nielsens g rund 
o. 1540 (jfr. ovf.) , der i længden strakte sig fra 
Adelgaden (formentl ig Nørregade) og 'udi 
øster ' (dvs. m o d øst) 42 alen (ca. 26,3 m), og i 
bredden i nord og syd fra 'agestrædet ' (Hans 
Jensens stræde?) og til k i rkemuren 22 alen (ca. 
13,75 m), således at 'agevejen' (den førnævnte?) 
blev fri til hovedgården. 2 8 

M o d syd har Overgade og dens forlængelse 
m o d øst, Korsgade, antagelig dannet grænse. 
Placeringen af Helliggejsthusets hovedgård , der 
lå ved en grund, erhvervet 1540 af Lauritz Kot te 
og hans familie (jfr. ovf.) , var muligvis ved 
Overgade , øst for O l u f Bagers fædrene gård (nr. 
8-10) og måske senere ejet af denne.2 9 Den o m -

stændighed, at O lu f Bager, der siden ejede flere 
e j e n d o m m e langs gadens nord (og syd-)side og 
desuden skrev sig til insti tutionens kirkegård, 
kunne pege i retning af, at s to rkøbmanden m å -
ske over tog andre af de attraktive grunde, der 
var solgt fra Hell igåndshuset og lå placeret ved 
Overgade , hvor hans egen fader, Niels Bager 
allerede o. 1529 havde sin e jendom. 3 0 

Helligåndshusets afgrænsning m o d øst lader 
sig ikke nærmere fastslå. Blot må det antages, at 
Sor tebrødre klosters område har dannet den de-
finitive østgrænse (jfr. s. 1758). 

Bygninger. Som fastslået allerede 1437 omfa t -
tede insti tutionen et hospital, en kirke og en kir-
kegård (jfr. ovf.) . Herti l k o m et ukendt antal 
bygninger , opfør t 1478, samt en hovedgård, 
nævnt o. 1540 (jfr. o v f ) . Hvorv id t sidstnævnte 
har fungere t som cent rum for institutionens 
p rodukt ion af materielle fornødenheder eller har 
dannet r a m m e om andre behov, hospitalsvirk-
somhed, administrat ion eller som bolig for de til 
insti tutionen knyt tede personer, er uvist. Den 
efter en senere tradition betegnede »Priorgård« 
(nedrevet 1897) ved knudepunkte t mel lem Ve-
stergade, Stålstræde og Korsgade, er tidligere 
blevet tolket som bolig for Fåborgklosterets 
prior og for Helligåndshospitalets forstander. 
Der savnes dog arkivalsk belæg herfor, l igesom 
selve grunden heller ikke synes omfat te t af de 
e jendomme, der 1540 overgik til Almindelig 
Hospital og kor t derefter videreforhandledes.3 1 

Som nævnt kendes hverken den nøjagt ige 
placering eller u d f o r m n i n g af Helligåndshusets 
kirke. Muligvis har den haft facade m o d Fiske-
torvet, men lader sig dog ikke særligt udpege 
blandt de bygninger , der på fig. 1 er gengivet 
langs torvets østside. Samtidig er det uvist, 
hvilke af de gengivne bygninger inden for det 
rektangulære område, hvorpå insti tutionen må 
have ligget (markeret af Fisketorvet, N ø r r e -
gade, Hans Jensens Stræde, Bangs Boder, O v e r -
stræde, Overgade og Korsgade), der hidrører 
fra det middelalderlige kompleks eller snarere 
afspejler det store eftermiddelalderlige byggeri 
på stedet. Et beplantet, åbent område i arealets 
nordøs th jørne , som senere indgik i de o m k r a n -
sende e jendommes haverum, kan være en remi-
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niscens af stedets kirkegård. Som nævnt ovf. er 
der dog ikke påvist begravelser inden for den 
udgravede parcel af dette areal. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Møntergården , Odense . Udgravningsberetning (Lot-
zes Have) ved Eskil Arentoft, 1996 (LH95). 

Litteratur. J. Lindbæk og G. Stemann, De danske Hel-
ligaandsklostre, Kbh. 1906, 140, 151, 153. - Vilh. Lo-
renzen, De danske Helligaandsklostres Bygningshistorie, 
Kbh. 1912, 36-39. 

Redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen, afsluttet 
juni 2000. 

N O T E R 
1 ActaPont III, nr. 1786 (24. april 1437) med pave Eu-
gen IV's befaling til abbeden i Holme kloster om at 
bekræfte hospitalets oprettelse. Bisgaard (note 54, s. 
1744) 263 foreslår tankevækkende, at hospitalets op-
rettelse kunne have forbindelse med Elende lav, der 
grundlagdes 1435 og havde sit lavshus tæt ved (i Hær-
stræde nær S. Albani Stræde, senere Albani Torv). 
2 ActaPont III, nr. 1786 (24. april 1437); nr. 1808 (10. 
jan. 1438). 
3 Repert II, nr. 6968 (16. aug. 1438); nr. 7251 (16. juni 
1442). 
4 1365 omtaltes et hospital ved S. Knuds kloster, jfr . 
DiplDan III, 7, nr. 278, hvilket kan være identisk med 
den ødelagte institution, jfr . Christensen, Middelal-
derbyen 111f. Beliggenheden af hospitalsgrunden kan 
have været ved eller ligefrem identisk med det senere 
Helligåndshus' grund. 
5 Jfr. KultHistLeks V, 407. At kapitlet muligvis fortsat 
har opretholdt en forbindelse med Helligåndshuset, 
herpå tyder dog den omstændighed, at Knudskloste-
rets prior, Chr. Povlsen 1548 i sit register over klo-
sterets ejendomsbreve bl.a. anførte otte breve på 
gods i Hareholm, 'som ligger og er givet til helliggejst-
hus kiircke her udi Odense østen fra Odense byting', 
jfr . ÆldDaArkReg V, l , 240. 
6 J. Lindbæk og G. Stemann, De danske Helligaands-
klostre, Kbh. 1906. Om Odense Helligåndshus, speci-
elt 140, 151, 153; om samme endvidere Vilh. Loren-
zen, De danske Helligaandsklostres Bygningshistorie, 
Kbh. 1912, 36-39. 
7 ActaPont IV nr. 2709 (14. marts 1478). 
8 KglBibl. GlKglSaml 2349, 4°, Jacob Bircherod, Col-
lectanea Fionensia. Refereret af Vedel Simonsen II,1, 1, 
af Engelstoft, Byhistorie 67, samt af Lindbæk nr. 153 
(14. marts 1478); sidstnævnte opfattede dog notitisen 
som en reference til ovennævnte pavebrev, dog med 
»adskillige Misforstaaelser«. 

9 Jfr. Engelstoft, Byhistorie 68f. 
10 Repert II, nr. 6409 (17. juni). 
11 Dronning Christine 93, 112, 145. 
12 HofmFund V, 149-50; DaKancReg (3. maj 1540). 
Fundatsen gengives også i C. T. Engelstoft, »Odense 
Hospital eller Graabrødre Hospitals Historie«, Fy-
Saml 4, 1871, 14-15, dog med en lakune netop i om-
talen af Helligåndshuset. 
13 Jfr. udtog, dateret mandag efter S .Markus ' dag 
(dvs. 11. okt.) 1541 i LAFyn. Odense Graabrødre Hospi-
tals ark. Kopibog 1709, 94. Gengivet i Engelstoft, By-
historie 524 samt omtalt i Engelstoft, »Odense Hospi-
tal ...« (note 12) 16, note 3. 
14 Jfr. udtog i LAFyn. Odense Graabrødre Hospitals ark. 
Kopibog 1709, 94. Gengivet i Engelstoft, Byhistorie 
523 (bilag 3). 
15 Jfr. udtog 11. okt. 1541 (note 13). Om dokumentet 
fra 1556, jfr. KglBibl. NyKglSaml 402, fol. Copie af 
endeel Breve, Fyens Stift angaaende (...) samlede af 
Th. B. Bircherod, 1731. 
16 HofmFund V, 180. Hovedgårdens afgift var 1 pd. 
(2,5 tønde) rug og 1 fjerding smør. 
17 De kgl. Rettertingsdomme og Rigens Forfølgninger fra 
Christian Ill's tid I, udg. Troels Dahlerup, Kbh. 1959, 
616. 
18 G. L. Wad, »Til Oluf Bagers og hans Slægts Histo-
rie«, FyFort IV, 27 (nr 5). 
19 Oluf Bagers egen fædrene gård lå på den østlige del 
af Overgade nr. 8 og den vestlige del af nr. 10, jfr . 
Wad (note 18) 26 og note 1-3. Hvornår hans far, køb-
mand Niels Bager, havde erhvervet/opført ejendom-
men vides ikke, men han skal have beboet den 1529, 
jfr. Engelstoft, Byhistorie 119. 1584 ejede storkøbman-
den desuden de to murede huse øst herfor samt det 
hus, Niels Madsen beboede, bortset fra en mindre 
del, som hospitalet havde ejendomsret til. Endvidere 
det nye murede hus vest herfor (Overgade nr. 4, be-
tegnet »Jordan« og opført 1581), der erstattede to vå-
ninger (dvs. mindre bygninger) og strakte sig mod 
vest til 'gamle Herman Vales' hus' (vistnok på hjørnet 
af Korsgade og Fisketorvet, jfr . Engelstoft, Byhistorie 
120) og i længden til 'hans eget por t rum (...) mod 
Bytinget ' (dvs. Fisketorvet). 
20 Jfr. Brauns og Hogenbergs Odensebeskrivelse fra 
1597 i forbindelse med omtalen af Fisketorvet, Oto-
nivm 32 (»ædes D. Gertrudi sacra, plane nunc deso-
lata«; »eine Kirche zu S. Gertraut(...), so dieser zeit 
gar eingefallen ist«; »l'Eglise de saincte Gertrude (...), 
qui est maintenant toute ruinée«), I en utrykt, ano-
nym tale, holdt i forbindelse med 175-års jubilæet for 
Reformationen 1692, omtales, at Fyns første superin-
tendent, Jørgen Jensen Sadolin, efter 1531 at være 
vendt tilbage til Odense, alvorligt belærte folket om 
deres fejltagelser 'i en bygning i denne by, viet den 
hellige Gertrud og idag helt jævnet med jorden, sna-
rere egnet til dyrkelse af haver fremfor af afguder' 
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(»in æde hujus urbis Divæ Gertrudæ sacra, quæ hodie 
solo æquata, ho r to rum quam idolorum promptior«). 
Jfr . H. F. Rørdam, »Fra Reformationens Tidsalder 
VI«, KirkehistSaml III,3, 1881-83, 237, t rykt efter en 
afskrift i Christian Brandts samlinger i Fortegnelse paa 
Præster i Danmark, it. alia ecclesiastica Danica, Kallske 
saml. 473, 4°, KglBibl. Episoden hentyder formentl ig 
til Landemodet i Odense 27. maj 1532, da den unge 
luthertro prædikant forelagde sin egenhændige over-
sættelse af Luthers lille Katekismus og samtidig for -
manede de forsamlede præster om deres pligter ved 
undervisningen i den nye lære, j f r . Holger Fr. Rør -
dam, »Mester Jørgen Jensen Sadolin. Fyns Stifts Re-
formator og første evangeliske Biskop«, FySaml 4, 
1867, 23ff. At Landemodet holdtes her og ikke i 
S. Gertruds kapel (jfr. ndf.), ville være en viderefø-
relse af den ovf. omtalte praksis med at holde ret-
tering på dette sted. 
21 Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller fra Middel-
alderen, Kbh. 1886, nr. 590. Repert I, nr. 6968. 
22 Petersen (note 21) nr. 591. Repert I, nr. 7251. 
23 Udgravningsberetning LH95 (Lotzes Have) ved 
Eskil Arentoft , Møntergården 1996. 
2 4 Jfr. Rich. Honoré og Niels Oxenvad, » O m Lotzes 
Have«, FyMi 1976, 63-80. 

25 Jfr. kong Hans ' stadfæstelse 17. marts 1496 af Tre-
foldighedsgildets (Købmandsgildets) privilegier, i C. 
Nyrop , Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelal-
deren I, Kbh. 1900, 778 (»marcket vid helligestis oc 
wid tinget«). 
26 Jfr. Chr. Povlsens registrant 1548 i ÆldDaArkReg 
V,l , 240 (»helliggejsthus kiircke (...) østen fra 
Odense byting«); Copie af endeel Breve (note 15) (1556, 
'Helliggejst kirke og kirkegård østen Bytinget ') . 
27 Jfr. Christensen, Middelalderbyen, specielt 25f., 38ff. 
28 Jfr. note 27. Det er ikke klart, hvorvidt agevejen er 
forløbet i øst-vestgående retning, som hævdet i Chr i -
stensen, Middelalderbyen 62, eller i nord-sydgående 
retning. Den smst. omtalte punktering af vejen på 
fig. 38a mangler desuden. 
29 Jfr. Engelstoft , Byhistorie 119. Grunden kan være 
identisk med den, som 1556 af broderen, Jørgen 
Kotte, og Herman Vales' børn videresolgtes til Hans 
Mule og måske derfra igen k o m på Oluf Bagers hæn-
der, j f r . låsebrevet af 1584 (Wad (note 18), 26 (nr. 2)). 
30 Jfr. Engelstoft, Byhistorie 119. 
3 1 Om »Priorgården«, j f r . Ebbe Hædersdal, »Prior-
gården i Odense«, hikuin 7, 1981, 149-62; Christen-
sen, Middelalderbyen 84f. 

†CHAPEL IN THE HOSPITAL OF THE HOLY GHOST 

E N G L I S H S U M M A R Y 

A t s o m e t i m e p r i o r t o 24. A p r i l 1437 a n e w h o s -
pi tal w a s f o u n d e d t o t h e g l o r y o f G o d a n d t h e 
V i r g i n M a r y ; a n d ded i ca t ed t o t h e H o l y G h o s t , 
St. A n t h o n y a n d St. O l a f . T h e hosp i t a l , w h i c h 
r ep laced a n ear l ier o n e u n d e r t h e ca thed ra l c h a p -
ter, w a s i n t e n d e d f o r t h e p o o r a n d i n f i r m , a n d i t 
pos se s sed a c h u r c h or chape l ( "cape l la" ) . A c -
c o r d i n g t o p o s t - R e f o r m a t i o n sou rces th is chape l 
w a s c o n s e c r a t e d to St. G e r t r u d e a n d i t h a d a 
c e m e t e r y a t t a c h e d to it. A l r e a d y in 1438 a r e c o r d 
m e n t i o n s tha t t h e w a r d e n o f t h e h o s p i t a l w a s t h e 
p r ies t P e d e r J e n s e n (cf. seal f ig . 2). A b o u t 1478 
t h e site o f t h e i n s t i t u t i o n w a s e n l a r g e d t h r o u g h 

t h e p u r c h a s e o f p l o t s o f l and n o r t h o f t h e c e m e -
te ry ; t hese w e r e a t t h e s a m e t i m e t r a n s f e r r e d t o 
t h e n e w l y f o u n d e d c o n v e n t o f t h e H o l y G h o s t 
i n F å b o r g , s o u t h F u n e n , p r o b a b l y i n c o n n e c t i o n 
w i t h t h e r e o r g a n i s a t i o n o f t h e f o u n d a t i o n i n 
O d e n s e . 

In 1540 its O d e n s e p r o p e r t i e s , i n c l u d i n g t h e 
c h u r c h o r chape l , c e m e t e r y a n d m a i n b u i l d i n g , 
w e r e so ld t o v a r i o u s p r i v a t e p e r s o n s . I n 1597 t h e 
c h u r c h w a s d e s c r i b e d a s b e i n g a b a n d o n e d a n d i n 
ru ins . 

T h e loca l i ty o f t h e hosp i t a l o f t h e H o l y G h o s t 
a n d b u i l d i n g s p e r t a i n i n g t o i t h a v e n o t c o m e t o 

Danmarks Kirker, Odense amt 120 
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light during archaeological excavations (the lat-
est digs in the area, 1995-96, were in what is 
n o w the Lotze gardens), but its whereabouts can 
be roughly deduced f rom written sources. Thus 
the institution presumably occupied a rectangu-
lar area between Fisketorvet and Nørregade in 
the west, Hans Jensens Stræde (and the stream 
running through town) in the north, Bangs 

Boder and Overstræde in the east, and Over -
gade and Korsgade in the south. Possibly the 
church's principal facade overlooked Fisketor-
vet, whereas the cemetery might have been sit-
uated in the north-east corner of the site: corre-
sponding to the open land shown in the view of 
Odense published by Braun and Hogenberg 

(fig. 1). 



Fig. 1. Område t ved borgbanken, hvor Næsbyhoved slot (mærket »h«) var placeret. Udsnit af bykort 1593 i 
Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum, V, Køln 1597, j f r . s. 79, fig. 8. - The area around the 
hill, where Næsbyhoved castle (marked "h") was situated. 

†KAPEL PÅ NÆSBYHOVED SLOT 
NOTER s. 1892 

Et kapel på Næsbyhoved Slot er ikke direkte 
nævnt i kilderne. Ikke desto mindre tør dets ek-
sistens - i det mindste i senmiddelalderen - ud-
ledes af flere omtaler af gudstjenstlige handlin-
ger på slottet i dronning Christines tid. Således 
er i t idsrummet 1504-06 anført udgifter såvel til 
udefra kommende prædikanter (hr. Laurens fra 
S. Hans og prioren fra Sortebrødre kloster samt 
en af hans brødre) som til de peblinger, der assi-
sterede ved messerne på slottet.1 Ud over f rem-
mede præster omfattede dronningens hofstab i 
Odense også et antal kapellaner og kapeldegne, 
der kan have holdt gudstjenester her.2 Når der 
13. febr. 1504 nævnes en udgift på snoede voks-
lys både 'for min frue til kyndelmisselys og for 
lys til Gråbrødre kloster og S. Hans, at tændes, 
når Salve Regina synges', kan dette vel også re-
ferere til en særskilt højtideligholdelse i kapellet 
af Mariæ renselsesdag.3 Den omstændighed, at 
der efter 1506 ikke omtales messer på slottet, 
skyldes antagelig, at dronningen nu havde for-
lagt residensen til selve Odense by (jfr. s. 1897).4 

Om slotskapellets placering i borganlægget 
og dets fysiske udformning vides intet. Anlæg-
get, der muligvis har dannet et lukket firfløjet 
og tårnprydet kompleks (jfr. s. 506 og fig. 385) 
på den omtrent kvadratiske borgbanke ved øst-
siden af Næsbyhoved Sø, er nævnt i de skriftlige 
kilder fra 1337. Borgen var kongelig besiddelse 
og sæde for en lensmand, men benyttedes jævn-
ligt som objekt for pantsætninger. Under Erik 
af Pommerns dronning Philippa og atter under 
dronning Christine synes den at have fungeret -
i hvert fald i princippet - som del af dronningens 
livgeding, selvom det ikke friholdt kong Hans 
for endnu 1484 at udpante borgen.5 En admini-
strativ ændring med overgang fra afgiftsien til 
regnskabsien kan være sket i forbindelse med 
dronning Christines mere permanente bosæt-
telse i Odense fra sommeren 1504.6 Arkæolo-
giske udgravninger 1933 og 1999 har afsløret 
sparsomme bygningsrester på bankens nord-
vestlige del.7 Et keramikfund fra o. 1500 i ban-
kens nordvesthjørne hidrører formentlig fra en 
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r e g u l e r i n g af a n l æ g g e t på d e t t e t i d s p u n k t , vel i 
f o r b i n d e l s e m e d e n u d b y g n i n g p å d r o n n i n g 
C h r i s t i n e s t i d . 8 

I de n æ r m e s t f ø l g e n d e år t ie r s y n e s a n l æ g g e t a t 
h a v e v æ r e t p r æ g e t a f f o r f a l d , og 1534 skal de t 
v æ r e b l eve t ø d e l a g t i f o r b i n d e l s e m e d o p r ø r e t 
u n d e r G r e v e n s Fe jde . 9 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen, afsluttet 
juni 2000. 

N O T E R 
1 Dronning Christine 139, 107, 109, 122, 123 og an-
tagelig også 85 (omtale 1. juli 1504 af en udgift på 6 
sk. til hr. Peder (Griis, dronningens kapellan) til mes-
ser, vel som betaling til en pebling. 
2 Jfr. Dronning Christine passim (kapellaner, kapel-
degne). 
3 Dronning Christine 116. 
4 Det i dronningens regnskaber 1509 (Dronning Chri-
stine 322) nævnte »helge treefoldighetdz capelle fore 
Nesbyhoffui t« er næppe identisk med slotskapellet. 
For en identifikation mellem disse to kapeller, j f r . dog 
Christensen, Middelalderbyen 112. Her imod argumen-

terer dog også Engelstoft, Byhistorie 565. Sandsynlig-
vis drejer det omtalte kapel sig om et særligt valfarts-
sted i nærheden af slottet ved den nordgående ud-
faldsvej m o d Bogense, og til hvis blok dronningen 
1521 skænkede penge (Dronning Christine 410). Det er 
utvivlsomt dette, betegnet 'Helligtrefoldighedskapel 
kaldet »Kluszet«', hvortil Henrik Hansen 22. juni 
1530 fik præsentationsret tillige med rettigheden til 
Lumby kirke (Lunde hrd.), j fr . Frederik I.s Registran-
ter. Kapellet nedlagdes 1545, og indtægterne deltes 
mellem Lumby kirke og Gråbrødre Hospital, j f r . Da-
Mag IV,1, 95. Ved nedrivningen fire år senere deltes 
materialerne (kalk, sten, t ømmer samt klokker og 
sølv) mellem Lumby og Allese kirker, j f r . DaMag 
IV,4, 146. At d ø m m e efter ovennævnte har kapellet 
således hørt under Lumby sogn, hvor det i Danmarks 
Kirker vil blive beskrevet nærmere. 
5 Om borgen, jfr . Christensen, Middelalderbyen 
118-20; Odense bys historie 1, navnlig 357-65; Næsbyho-
ved Lens Regnskaber 1502-1511, udg. Haakon Bennike 
Madsen og Erland Porsmose, Odense 1991; Jakob 
Thue Christensen, »De senere års udgravninger af 
Næsbyhoved slot og ladegård«, Sletten 1999, 63-69. 
6 Odense bys historie 1, 362. 
7 Udgravningsberetninger i Møntergårdens og N M s 
ark. 
8 Thue Christensen (note 5) 66. 
9 Da Atlas VI, 545-47; L. S. Vedel Simonsen, Borgmi-
nerne I, Kbh. 1813, 44f.; Vedel Simonsen II,1, 195; 
Odense bys historie 1, 427, 429-32. 

THE †CHAPEL AT NÆSBYHOVED CASTLE 

E N G L I S H S U M M A R Y 

N o s o u r c e s d i r ec t ly m e n t i o n a chape l a t N æ s b y -
h o v e d castle, b u t its ex i s t ence - n o t a b l y in the 
M i d d l e A g e s - can be d e d u c e d f r o m severa l r e -
c o r d s d e s c r i b i n g re l ig ious se rv ices a t t h e m a n o r 
i n t h e t i m e o f Q u e e n C h r i s t i n e , p r i m a r i l y i n t h e 
p e r i o d 1 5 0 4 - 0 6 . N o t h i n g i s k n o w n a b o u t w h e r e 
t h e chape l w a s s i t ua t ed o n t h e site n o r w h a t its 
a p p e a r a n c e a n d l a y - o u t m i g h t h a v e b e e n . N æ s -
b y h o v e d castle, m e n t i o n e d in w r i t t e n r e c o r d s a s 
f r o m 1337, w a s a roya l p r o p e r t y a n d t h e seat of a 
vassal , b u t i t w a s o f t e n the o b j e c t o f p l edges . 

U n d e r Q u e e n Ph i l i ppa , E r i k o f P o m e r a n i a ' s 
c o n s o r t , a n d aga in u n d e r Q u e e n C h r i s t i n e , i t 
s e e m s t o h a v e f u n c t i o n e d a s p a r t o f t h e q u e e n s ' 
l ife in te res t , i .e. as l ife es ta te . Spa r se b u i l d i n g 
t races o n t h e n o r t h - w e s t e r n pa r t o f t h e cast le 
b a n k w e r e e x c a v a t e d i n 1933 a n d 1999, a m o n g 
w h i c h w a s a p o t t e r y f ind f r o m c . 1500, p r e s u m -
ab ly f r o m w h e n t h e si te w a s r e g u l a t e d d u r i n g 
t h e t i m e o f Q u e e n C h r i s t i n e . I n 1534 t h e cast le 
w a s e v i d e n t l y d e s t r o y e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e 
u p r i s i n g o f t h e nob le s . 



†S. GERTRUDS KAPEL 

Et kapel uden for byen, viet til S. Gertrud, vær-
nehelgeninden for vejfarende og pi lgrimme samt 
for fattige og nødlidende, er så vidt vides kun 
nævnt en enkelt gang i kilderne til Odense bys 
historie. Således lod dronning Christine søndag 
30. marts 1505 ofre »vdi sancte Gertrudis capelle 
vden fore Othen(se)«. Ofr ingen til kapellet, hvis 
placering i en tilføjelse til regnskaberne var »ex-
tra muros« (uden for (byens) mure), skete i for-
bindelse med fejringen af stedets (alterets) ind-
vielse (»dedicacio«), dvs. vel som en forsinket 
markering af helgenindens festdag 17. marts, der 
også kan have været kapellets indvielsesdag.1 

Tidspunktet for kapellets etablering er 
ukendt. Den præcise lokalisering af bygningen, 
der bemærkelsesværdigt nok ikke ikke er angi-
vet på Brauns og Hogenbergs Odenseprospekt 
fra 1593 eller omtalt i den tilhørende beskrivelse, 
forbliver ligeledes uvis.2 Hvis den ovennævnte 
notits står til troende,3 må det formodes, at ka-
pellet har været placeret uden for byens mure og 
grave nær en af de store udfaldsveje. Det har 
næppe ligget ved den østgående vej m o d N y -
borg og Kerteminde i betragtning af S.Jørgens-
gårdens lokalisering her (s. 1878).4 En placering 
ved de syd- eller sydvestgående veje mod 
Svendborg, Assens, Fåborg og Dalum kunne 
antages, dersom kapellet sættes i relation til lo-
kaliteten Gertrudsholm (S. Gertrudsholm), en 
lille holm i Odense Å, sydvest for byen.5 Dette 
sted kan også have været navngivet ud fra en 
tilknytning til byens S. Gertrudsgilde (tidligst 
omtalt 1343), der vides at have haft e jendomme 
både i og uden for byen,6 til et af de lokale 
S. Gertrudsaltre (Vor Frue kirke (s. 1015f.); †S. 
Albani kirke (s. 1729)) eller til Helligåndshusets 
kapel eller kirke, som antagelig var viet til 
S. Gertrud (jfr. s. 1886).7 Der kan endvidere 
have været en direkte - nu ikke længere åbenbar 
— forbindelse mellem S. Gertrudskapellet på den 
ene side og gildet eller en af de omtalte hellig-
d o m m e på den anden. En lokalisering ved byens 
sydvestlige udkant er foreslået i relation til ud-

gravningen af en tomt ved Søndergade nr. 5 
(matr. 771), hvor syv halshuggede individer 
blev fremdraget dels under, dels uden for funda-
mentsgrøften til (sydenden af) en nord-syd ori-
enteret bygning, vurderet som sen- eller efter-
middelalderlig.8 Hypotesen om begravelsernes 
tilknytning til en kirkegård ved kapellet bygger 
på en - spinkelt dokumenteret - formodning 
om anvendelsen af kirkegårde til forbrydere ved 
den type hell igdomme.9 Et skafot eller en galge 
er hverken arkæologisk eller arkivalsk påvist 
knyttet til området.10 Derfor må det også for-
blive en ubekræftet hypotese, hvorvidt ned-
brydningsmaterialet i den fremdragne funda-
mentsgrøft i givet fald kunne hidrøre fra det 
nedrevne kapel.11 

Om kapellets udseende vides intet. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

M ø n t e r g å r d e n , Odense . Rapport om udgravning Søn-
dergade 5, Odense, matr. 111, ved Jørgen Nielsen, j a -
nuar 1983. 

Redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen, afsluttet 
maj 2000. 

N O T E R 
1 Dronning Christine 127. 
2 Jfr. Otonium. D o g er angivet et S. Gertrudskapel på 
Fisketorvet, sandsynligvis identisk med Helligånds-
husets kapel (jfr. s. 1886). På Odenseprospektet fra 
1593 ses uden for Vesterport en unavngiven bygning i 
to fag, en højere m o d øst og en lavere del m o d vest. 
Hvorvid t dette blot er en signatur for bebyggelse el-
ler hentyder til en konkret bygning, er uvist. 
3 Jfr. dog placeringen af S. Gertrudskapeller inden for 
bymuren i forbindelse med kapellerne i København 
(DK KbhBy 6, 29; Stege (DK Præstø 228) og - vistnok 
- Køge (DK KbhAmt 274). 
4 Lars Bisgaard, Odense Universitet, takkes for 
denne betragtning. 
5 Lokaliteten er nævnt to gange 1584 i Oluf Bagers 
låsebrev over sine e jendomme, til dels nærmere præ-



1894 ODENSE • †MIDDELALDERKIRKER 

ciseret i forbindelse med en eng 'langs mellem åen og 
landevejen', j f r . G. L. Wad, »Til Oluf Bagers og hans 
slægts Historie«, FyFort IV, 29. Stedet er angivet på 
den omtegnede version af J .Themsens kort 1717 af 
Odense by med omliggende jorder, j f r . Engelstoft, 
Byhistorie pi. III. 
6 1343 solgte præsten i Fangel sin gård i Kallerup syd 
for Odense til forstanderen for S. Gertruds gilde, j f r . 
DiplDan III,1, nr. 413, med henvisning til Vedel Si-
monsen (I,2, 36f.). Sidstnævnte henfører Gertruds-
holm til gildet, j f r . smst. 37. Der imod er det urigtigt, 
som anført af samme, at identificere den 1593 (dvs. 
1597, i Brauns og Hogenbergs Odensebeskrivelse, 
j f r . s. 1886) omtalte Gertruds kirke med gildeshuset 
(for S. Gertruds gilde). Christensen, Middelalderbyen 
127, 148, 163, 168. 
7 Om S. Gertrudsgildets særlige ti lknytning til det 
sidstnævnte alter og til Helliggejsthusets kirke vides 
intet nærmere. 
8 I muldlaget, der dækkede et f remdraget gulv inden 
for fundamentet , fandtes genstande, dateret til tiden 
efter 1600. En nærmere analyse af det f remdragne 
materiale, navnlig af formsten af tegl, kunne mulig-
vis medvirke til at lokalisere dette, der måske hid-
rørte fra en ombygn ing af S. Knuds kirke. 

9 Christensen, Middelalderbyen 113 med henvisning til 
Oloph Odenius i KultHistLeks V, 277. Ellen Jørgen-
sen, Helgendyrkelse i Danmark, Kbh. 1909, 128, næv-
ner kun et enkelt dansk eksempel: Torben Oxes hen-
rettelse og jordfæstelse på S. Gertruds kirkegård i 
København (jfr. DK Kbh By 6, 29). I Jørgen Nielsen, 
Rapport om udgravning Søndergade 5, Odense, matr. 771 
22 (i Møntergården) tages dog forbehold for oven-
nævnte antagelse, der forudsætter, at stedet efter re-
formationen blev udvidet med det omtalte anlæg. 
10 En galge er angivet på Brauns og Hogenbergs 
Odenseprospekt 1593 mellem vejene til hhv. Rugård 
og Middelfart , hvilket harmonerer med en senere an-
givelse (o. 1800) af lokaliteten »Galgeheden«, j f r . O v e 
Jørgensen, »Hvor lå Odense galge?«, FyMi 1977, 
57-66. En stejle (et hjul på en stang) ses der imod på 
samme prospekt sydvest for byen ved vejen m o d Få-
borg og Assens. Placeringen af denne kan knyttes 
sammen med lokaliteterne »Stejlehøj« eller »Stejle-
hus« ved Dyrup , dvs. i væsentlig afstand fra Sønder-
gade og den gamle bykerne, j f r . Odense amts bebyggel-
sesnavne, udg. John Kousgård Sørensen, Kbh. 1969, 
60 og Jørgensen (note 10) 58. Selve byens skafot var 
1593 angivet på Albani Torv, j f r . smst. 
11 Christensen, Middelalderbyen 113. 

†ST. GERTRUDE'S CHAPEL 

E N G L I S H S U M M A R Y 

A chape l b e y o n d t h e c i ty l imi t s c o n s e c r a t e d to 
St. G e r t r u d e , p a t r o n sa int o f t rave l le rs , p i l -
g r i m s , t h e p o o r a n d n e e d y , i s so le ly m e n t i o n e d 
in 1505 in c o n n e c t i o n w i t h a v o t i v e o f f e r i n g . 
T h e p o s i t i o n o f t h e chape l i s e x p r e s s l y r e c o r d e d 
as b e i n g o u t s i d e O d e n s e . I t can be a s s u m e d tha t 
t h e chape l w a s s i t ua t ed close t o o n e o f t h e m a i n 
t h o r o u g h f a r e s o u t o f t h e t o w n , a l t h o u g h n o t 
p o s s i b l e to i d e n t i f y . In t h e o r y , t h e n , a loca l i ty in 
r e l a t i on to G e r t r u d s h o l m , an islet in t h e r ive r 

O d e n s e Å , s o u t h - w e s t o f t h e c e n t r e o f t o w n , o r 
an e x c a v a t e d si te ( S ø n d e r g a d e 5 ) w h e r e r e m a i n s 
o f a n u m b e r o f e x e c u t e d p e r s o n s c a m e to l igh t . 
H o w e v e r i t i s u n c e r t a i n w h e t h e r these h a v e 
s o m e l ink w i t h a c e m e t e r y by t h e chape l , i .e . 
ba sed o n t h e ske t ch i ly d o c u m e n t e d p rac t i ce tha t 
b o d i e s w e r e i n t e r r e d a f t e r e x e c u t i o n bes ide 
chapels o f St. G e r t r u d e . N e i t h e r t h e da te t h e 
chape l w a s f o u n d e d n o r t h e a p p e a r a n c e o f t h e 
b u i l d i n g i s k n o w n . 



†HELLIG KORS KAPEL PÅ HEDEN 

Kapellet er kun omtalt en enkelt gang i dron-
ning Christines hofholdningsregnskaber i for-
bindelse med en offergave hertil 1506 på fest-
dagen for korsets fund (3. maj).1 Tidspunktet 
for kapellets stiftelse og senere nedlæggelse er 
uvis.2 Bemærkelsesværdigt nok er kapellet ikke 
angivet på Brauns og Hogenbergs Odensepro-
spekt fra 1593. Den nøjagtige placering på He-
den, byens marker vest og sydvest for den 
egentlige bykerne, er ligeledes ukendt. Kapellet 
kan i lighed med andre Hellig Kors kapeller 
have været placeret ved en af udfaldsvejene, i 
givet fald vejen mod Assens, Fåborg og Da-
lum.3 Kapellet kan måske have haft en tilknyt-
ning til byens Helligkorsgilde, præstekalentet 
ved domkirken, svarende til †Hellig Kors kapel i 
Ribe, der havde forbindelse med et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«), antagelig denne 
bys Helligkorsgilde (DK Ribe 851).4 

N O T E R 
1 Dronning Christine 233. Christensen, Middelalderbyen 
112-13 omtaler fejlagtigt kapellet som »Helligånds-
kapellet på Heden«. En mulig identifikation med 
S. Gertruds kapel som anført her s. 113, kan ikke do-
kumenteres. 
2 I Danmark synes kun få Hellig Kors kapeller kendt, 
jfr . †Hellig Kors kapellerne i Helsingør (DK Frborg 
514), Kalundborg (DK Holbæk 3343) og Ribe (DK 
Ribe 851f.). Endvidere i Middelfart, j fr . Dronning 
Christine 70 (nævnt 1504) og i Ålborg, jfr . Ålborgs 
Historie 1, udg. Erik Johansen, Bodil Møller Knudsen 
og Jan Kock, Ålborg 1992, 252, 301. 
3 Jfr. DK Ribe 851f. og DK Holbæk 3343. †Hellig 
Kors kapellet i Helsingør var placeret på sletten uden 
for byen, j f r . DK Frborg 515. 
4 Odense domkirkes præstekalente var tilknyttet Hel-
ligkorsalteret smst. (s. 88). 

Redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen, afsluttet 
juni 2000. 

†THE HOLY CROSS CHAPEL ON THE HEATH 

ENGLISH S U M M A R Y 

The chapel is only mentioned in 1506 in the ac-
counts of the royal household of Queen Chris-
tine in relation to a donation she made on the 
feast-day to celebrate the finding of the cross (3. 
May). 

The dates respectively of the foundation of 
the chapel and of its desertion are not known. 
N o r where the chapel was situated on the heath, 
Odense's common land west and south west of 
the town centre. 



Fig. 1. S. Clare kloster (»D. Claræ Coen(obium)«). Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg, 
Civitates orbis terrarum, V, Køln 1597, j f r . s. 79, fig. 8. - St. Clare's convent. 

†S. CLARE KLOSTERKIRKE 
NOTER s. 1900 

25. febr. 1519 mod tog enkedronning Christine en pa-
velig tilladelse til at oprette et kloster af S. Claras or-
den i Odense i en bygning (»certa domo«), der til-
hørte Christian II.1 Nonnerne skulle leve under claris-
sernes første, strenge orden, og dronningen fik lov til 
både at vælge klosterets navn og selv (eller den dan-
ske konges døtre) besøge det med et lille følge.2 Der-
imod fik hun ikke mulighed for egenhændigt sam-
men med nogle rådgivere at udarbejde klosterets sta-
tutter. Det måtte opføres og indrettes med en kirke, 
et lavt klokketårn, en klokke, sove- og spisesale, 
korsgang, blomster- og køkkenhave samt de nød-
vendige værksteder. Prioren i Knudsklosteret i Odense 
samt ærkedegnene i Århus og Viborg fik befaling om 
at lade den pavelige ordre effektuere.3 Stiftelsen af 
nonneklosteret i Odense gentog i hovedtræk proce-

duren fra kongeparrets oprettelse af et S. Clare klo-
ster i København 1497 (DK KbhBy 6, 31-35).4 

Ved Christian II's besøg i Odense i forbindelse med 
enkedronningens bisættelse udfærdigedes 27. dec. 
1521 en foreløbig stadfæstelse af nonnernes adkomst 
til 'de jorder og grunde, som deres kloster af Guds 
forsynlighed og vor hjælp er bygget (på)' og som 
dronningen retmæssigt havde købt eller tilskiftet sig. 
På stedet stod den bygning, »som nw kallis drotning 
gardhin i Othens«. Grundens udstrækning præcisere-
des nøje som forløbende fra byens grav i vest til age-
strædet, der løb til Munkemøl le i øst, og fra åen i syd 
og til den gård, som hr. Knud Bertelsen, sognepræst i 
Pårup, nu beboer (jfr. ndf.). Dronningegården var 
med kongens samtykke af enkedronningen skænket 
til nonnerne, og brevet stadfæstede nu gaven til gen-
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gæld for Clarasøstrenes forbøn for kongen og hans 
familie.5 

21. sept. 1522, på apostlen og evangelisten Mat -
tæus' dag, indførtes nonnerne i klosteret.6 At nonner-
nes ejendomsret hertil imidlertid endnu ikke var fuldt 
retmæssigt stadfæstet, bekræftes af to omstændighe-
der: 15. marts 1523, umiddelbart før sin landflygtig-
hed, valgte Christian II at pantsætte Dalum kloster til 
købmand og borgmester i København, Albrecht van 
Goch til gengæld for et kontantlån på 1000 mk. med 
den klausul, at købmanden skulle bygge og forbedre 
det førstnævnte kloster »oc Sancte clare closter 
mett«.7 Adkomsten til, eller rådighedsretten over, 
nonneklosteret er således tilsyneladende indgået som 
del af pantet. Og endnu tre år senere, 1526, anmodede 
nonnerne om et 'beskærmelses- og forvaringsbrev på 
de jorder , grunde og hus' , som kongen havde over-
draget dem i Odense. Et tilbagevendende tema var 
desuden deres store a rmod ('vi fattige piger'), som de 
dog forsøgte at skjule for ikke at glæde deres fjender, 
hvoraf 'de desværre nu havde mange ' . 8 Endnu 1527 
formidlede Clarasøstrenes skriftefader, Andries (An-
ders) Arzen en anmodning fra disse til Christian II.9 

Heri bad de om, at indholdet af en kiste med kostbar-
heder, som mor Sigbrit havde indsamlet til de fattige, 
og som Arzen havde faet i forvaring, måtte deles 
mellem S. Clareklostrene i København og Odense.1 0 

Nonnerne påmindede i øvrigt kongen om, at claris-
serne havde været hans afdøde mors 'sønderlige og 
udkårne børn ' , og at de til stadighed anråbte Gud 
om, at han snart måtte k o m m e tilbage til sit rige. 

Reformationsbevægelsens gradvise fremvækst , og 
næppe nonnernes fat t igdom, var dog antagelig bag-
grunden for, at Kristoffer Hvitfeldt 1532 fik kongens 
tilladelse til at udtage sin søster, ' som af dem kaldtes 
Klara' af klosteret.11 Endnu 1537 betænktes nonnerne 
af Mogens Bille i hans testamente med både føde-
varer og et psalter, som han dagligt læste i. Sidst-
nævnte var dog særligt tiltænkt hans søsterdatter, der 
endnu befandt sig i klosteret.12 

S. Clare kloster blev således ikke opløst umiddel-
bart efter reformationens gennemførelse 1536, da alle 
nonner som fastslået i kirkeordinansen frit kunne for-
blive i deres klostre, så længe de respekterede den nye 
lære.13 Men det må være sket umiddelbart herefter. 
Således nævnede et kongeligt reskript september 
1538, at Clarasøstrene nu var ' bor t rømt ' og havde 
forladt deres kloster. Derfor blev de tilhørende gårde, 
huse, abild-, kål- og humlegårde overladt til residens 
for superintendenten og for fire andre personer (sog-
nepræsten til S. Albani (†Gråbrødre klosterkirke), en 
kapellan samt en læse- og en skolemester), idet en-
hver af disse skulle have en residens og gård i klo-
steret.14 Om en eventuel kirkes skæbne vides intet. 

Arkæologiske undersøgelser. I forbindelse med ned-
rivningen af den tidligere bispegård (opført 1804) un-

dersøgte C. M. Smidt oktober 1915 en kælder med to 
store hvælvede rum (fig. 2), j f r . ndf. Ved udgrav-
ningen af fundamentet til e jendommen Klaregade 27 
(matr. 607 n) f remdroges 1929 godt 1 m under jo rden 
en nord-sydgående munkestensmur, forløbende vin-
kelret på endegavlen af e jendommen Klaregade 25 
(matr. 607 h) ca. 7 m m o d syd og i en afstand af ca. 
2,40 m fra den nuværende Klaregades fortov. For en-
den af muren og vinkelret på denne påvistes endnu en 
murstrækning. I den førstnævnte mur, der var 73 cm 
tyk, var en tilmuret døråbning. I en afstand af et par 
meter bag ved denne, dvs. vel vest herfor, fandtes i 
ca. 1 meters dybde mindst fem skeletter, hvis køn 
dog ikke blev fastslået.15 

Beliggenhed og udstrækning. S. C l a r e k lo s t e r h a r 
v æ r e t p lacere t i d e n s y d v e s t l i g e del a f d e n m i d -
de la lde r l ige by på de t s k r å n e n d e , til dels v a n d -
f y l d t e t e r r æ n m e l l e m b y e n s ø s t - v e s t g å e n d e h o -
v e d f æ r d s e l s å r e , Ves t e rgade , i n o r d o g åen m o d 
s y d . S o m n æ v n t o v f . e r k l o s t e r o m r å d e t s g r æ n -
ser m o d ves t , øs t o g n o r d y d e r l i g e r e p ræc i se re t 
1521. V e s t g r æ n s e n u d g j o r d e s a f b y e n s g rav , vel 
d e n i n d e r s t e a f d e e k s i s t e r e n d e m i n d s t t o g r a v e 
m o d ves t , p lace re t u d e n f o r d e n i n d r e V e s t e r p o r t 
paral le l t m e d de t n u v æ r e n d e H o l s e d o r e - S m e d e -
s t ræde . 1 6 I øs t s t r a k t e o m r å d e t sig til a g e s t r æ d e t 
m o d M u n k e m ø l l e , vel s v a r e n d e til de t n u v æ -
r e n d e M u n k e m ø l l e s t r æ d e - K l i n g e n b e r g , f o r b i n -
de l sesve jen m e l l e m K n u d s k l o s t e r e t o g de t s 
mø l l e . 1 7 M o d n o r d e r k lo s t e r e t s j o r d e r i k k e nåe t 
hel t o p til Ves te rgade , m e n k u n til K n u d B e r t e l -
sens g å r d , vel v e d en ø s t - v e s t g å e n d e gade , s v a -
r e n d e til d e n n u v æ r e n d e S . A n n a g a d e ( i P o g e -
s t r æ d e s fo r længe l se ) eller d e n s y d l i g e r e p l ace -

Fig. 2. Plan af den overhvælvede kælder under den 
1916 nedrevne bispegård. 1:300. Målt og tegnet af C. 
M. Smidt august 1916. - Plan of vaulted basement under 
the Bishop's Residence, demolished in 1916. 
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Fig. 3. Vestre del af overhvælvet kælder, set fra syd. Th. ses gavlen på den bevarede rest af den ældre bispegård. 
C. M. Smidt fot. 1916. - Western bays of vaulted basement, seen from the south. To the right is seen the former Bishop's 
Residence. In the background is the present Residence. 

rede S. Knuds Kirkestærde-Mageløs. En forbin-
delsesvej fra den daværende Dronningegård til 
Gråbrødre kloster, omtalt inden for t idsrummet 
1504-11, kan være identisk med den senere Kla-
regade, der på Brauns og Hogenbergs Odense-
prospekt 1593 (fig. 1) dog er markeret som et 
bredt gadeforløb mellem Vestergade og åen.18 

En muret afgrænsning af klosteret mod nord 
(»Clare closters mur«) er alene nævnt 1584 i for-
bindelse med Oluf Bagers låsebrev på seks bo-
der og en abildhave, der strakte sig 'langs fra 
strædet (vel Pogestræde) og ned i syd til denne 
mur ' .1 9 Ud fra Brauns og Hogenbergs bypro-
spekt 1593 kunne klosterområdet (benævnt »D. 
Claræ Coen(obium)«) tolkes som en parcel, vist 
mellem åen og gaden syd for Vestergade og op-
delt i fem mindre områder, afgrænset af både 

forskelligartet bebyggelse og hegnsmure. N o r d 
for områdets største bygning (jfr. ndf.) er an-
givet en port med udgang til Klaregade, vel klo-
sterets hovedport . De indhegnede haver øst for 
bygningen og vest for det angivne stræde til 
Munkemølle kunne også have hørt ind under 
klosterets oprindelige område. 

Som nævnt ovf. er en kirkebygning eller et 
kapel ikke omtalt i kilderne, ej heller inventar 
herfra.20 Clarissernes usikre stilling efter enke-
dronning Christines død kan have medført , at 
de næppe har kastet sig ud i et større byggeri, 
således som det var tilfældet i det københavnske 
søsterkloster, opført og indrettet i begyndelsen 
af 1500'erne (DK KbhBy 6, 33f.). 

Om placeringen af et eventuelt kirkerum in-
den for komplekset kan man derfor kun gisne. 
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Fig. 4. Vestre kælderrum, set m o d nordvest. I hjørnet 
er sekundær hypocaust. C. M. Smidt fot. 1916. -
Western bay of the basement, seen towards the north-west. 
In the corner is a secondary hypocaust. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Nat iona lmusee t . Top. ark. Indb. ved C. M. Smidt, 
8. nov. 1915 og februar 1925. 

Møn te rgå rden , Odense . Indb. ved tømrermester A. 
Ho lm (11/1929). 

Tegninger : Nationalmuseet: Opmål inger ved C. M. 
Smidt 1915 og 1925. 

Lit teratur: Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklo-
stre, Kbh. 1914. - Vilh. Lorenzen, De danske Fran-
ciskanerklostres Bygningshistorie, Kbh. 1914. - J . N y b o 
Rasmussen, »Die Klara-Schwestern im Norden Eu-
ropas«, Wissenschaft und Weisheit 47, 1984, 63-68. 

Redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen og M o -
gens Vedsø, afsluttet juni 2000. 

A f d e p å 1 5 9 3 - p r o s p e k t e t syn l i ge b y g n i n g e r 
(f ig. 1) k a n k u n de t g r u n d m u r e d e hus , de r lå 
m e d ø s t g a v l e n u d m o d K l a r e g a d e r e g n e s f o r 
k l o s t e r e t s h o v e d b y g n i n g . H u s e t v a r t yde l igv i s 
o p f ø r t i t o dele, h v o r a f d e n v e s t r e m å v æ r e i d e n -
t isk m e d e n b y g n i n g , i n d e h o l d e n d e d e n e n d n u 
b e v a r e d e kælde r , m e n s d e n øs t re , f o r m e n t l i g se-
n e r e t i l f ø j e d e del,2 1 m u l i g v i s k a n v æ r e en lille, 
k l o s t e r e t t i l h ø r e n d e kirke(?).22 

K æ l d e r b y g n i n g e n s b e v a r e d e m u r v æ r k e r o p -
f ø r t a f m u n k e s t e n i p o l s k sk i f t e u n d e r t yde l i g 
h e n s y n t a g e n til de t m o d s y d s k r å n e n d e t e r r æ n , 
ide t s y d s i d e n e r u d f o r m e t s o m f acade m e d v i n -
d u e r o g dø r , m e n s n o r d s i d e n f o r m e n t l i g f ra o p -
f ø r e l s e n v a r j o r d d æ k k e t . B y g n i n g e n s t o r u m 
o v e r d æ k k e s a f k a r a k t e r i s t i s k e r i b b e l ø s e k r y d s -
h v æ l v ; 2 3 i de t v e s t r e e r s ene re i n d b y g g e t en h y -
p o k a u s t til o p v a r m n i n g a f d e ø v r e , n u f o r -
s v u n d n e r u m i h u s e t (fig. 4). D e n n e b y g n i n g e r 
s a n d s y n l i g v i s de t 1509 a f d r o n n i n g C h r i s t i n e 
o p f ø r t e n y e h u s . 2 4 

F u n d a f ske le t t e r i n d e n f o r d e n g a m l e b i s p e -
g å r d s o m r å d e , s y d ø s t f o r d e n f o r m o d e d e D r o n -
n i n g e g å r d ( j f r . o v f . ) o g i n d e n f o r e t a f m u r e a f -
g r æ n s e t areal k u n n e d a to lkes s o m v i d n e s b y r d 
om en kirkegård, h v o r d isse k i s t e løse b e g r a v e l s e r 
k u n n e h a v e v æ r e t p lacere t u m i d d e l b a r t s y d f o r 
e n t i l h ø r e n d e k i r k e b y g n i n g , s n a r e r e e n d s o m re -
m i n i s c e n s e r af b e g r a v e l s e r i n d e i en k i r k e . 

N O T E R 
1 ActaPont VI, nr. 4683. 
2 Peder Olsen hævdede i sin franciskanerkrønike, at 
dronningen endog, hvis hun havde overlevet nonner-
nes officielle indtræden i klosteret, selv ville have an-
lagt ordensdragten, j f r . M. Cl. Gertz (udg.), Scriptores 
Minores historiæ danicæ II, Kbh. 1922, 304. 
3 ActaPont nr. 4681. Jfr. Lucas Wadding, Annales Mi-
norum, XVI, R o m 1736, 498 med den fulde ordlyd. 
4 Jfr. ActaPont nr. 3564 og Annales Minorum (note 3) 
XV, 540. Her nævnes dog også indretningen af en 
kirkegård. Om Claraordenens danske klostre i øv-
rigt, j f r . J. N y b o Rasmussen, »Die Klara-Schwestern 
im Norden Europas«, Wissenschaft und Weisheit 47, 
1984, 63-68. 
5 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) , H 29,5. At 
brevet antagelig alene er et udkast til stadfæstelsen, 
som anført i Emilie Andersen, Miinchen-Samlingen, 
(Vejledende Arkivregistraturer XV), Kbh. 1969, 88f. 
bekræftes ndf. 
6 Scriptores minores (note 2) 304. 
7 SuhmSaml II,2, 1782, 57f. 
8 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,7, brev 
af 5. febr. 1526. Jfr. også breve af 19. marts 1523 og 
30. maj 1527, smst. H 29,6 og 29,8 samt ndf. 
9 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,8, brev 
af 30. maj 1527. Trykt i C. F. Allen, Breve og Aktstyk-
ker til Oplysning af Christian den Andens og Frederik den 
Førstes Historie I, Kbh. 1854, nr. 226. 
10 Jfr. også brev af 19. marts 1523, RA. Christian II's 
ark. (Münchensaml.) H 29,6. 

11 Frederik I.s Registranter 462. Jfr. også Johs. Lindbæk, 
De danske Franciskanerklostre, Kbh. 1914, 256. 
12 »Hr. Mogens Bildes testamente. 1537«, DaMag VI, 
1752, 51. 
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13 DaKirkelove I, 125f.; Kirkeordinansen 1537/39, udg. 
Martin Schwarz Lausten, Kbh. 1989, 139f., 237-39. 
14 DaKirkelove I, 17-19. Omtalen af clarissernes røm-
ning 1538 findes også i Jens Andersen Beldenaks †epi-
tafium, der nævnede, hvordan clarisserne løb fra de-
res løfte og frivilligt rømmede bygningen, der helt og 
holdent blev overladt til gejstligheden til sit oprinde-
lige brug, jfr. s. 792, 794-95 og 944 note 282. 
15 Indb. og skitse ved tømrermester A. Holm 1929 
samt fotografi, Møntergården (11/1929). Fundet er 
endvidere omtalt i Fyns Tidende og Fyns Venstreblad 
6. april 1929. Indb. og artiklen i Fyns Tidende omtaler 
kun fem skeletter, mens Fyns Venstreblad, der refere-
rer Møntergårdens museumsinspektør Chr. Petersen 
(som dog ikke overværede undersøgelsen person-
ligt), nævner fem eller seks skeletter. 
16 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 38ff., 64. Omtalen 
af 'en klosters have' mellem Holsedorestræde og åen 
vest for S. Clare kloster, jfr. ÆldDaArkReg V,l , 185, 
tyder på, at betegnelsen i middelalderen sigtede til en 
øst-vestgående gade, parallel med åen. 
17 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 63f. Det er således 
ikke korrekt, når det heri hævdes (64), at denne 
strækning ikke er omtalt i middelalderen. 
18 Jfr. også Christensen, Middelalderbyen 64. 
19 G. L. Wad, »Til Oluf Bagers og hans Slægts Histo-
rie«, FyFort IV, 28. 

20 En lille senmiddelalderlig klokke, 36 cm i tvm. og 
antagelig oprindelig beregnet som messeklokke, er 
1916 overført til Fyns Stiftsmuseum (Møntergården, 
inv.nr. F869) fra Bispegården, hvor den havde været 
benyttet ved slagværket i et ur. Klokken, der øverst 
på halsen har en vanskeligt tydbar reliefminuskelind-
skrift (»q i m a p l e i«, muligvis for »ielp maria«), har 
dog ingen sikker proveniens fra S. Clare klosterkirke, 
selvom denne som nævnt ovf. havde ret til at lade 
opsætte en klokke. 
21 I forbindelse med C. M. Smidts undersøgelser 1915 
synes det godtgjort, at kælderbygningen næppe 
havde strakt sig længere mod øst. Heraf følger, at den 
østre bygningsdel næppe har haft kælder, ligesom det 
er mest sandsynligt, at den var en senere tilføjelse til 
vesthuset. 
22 For dette taler dels dens orientering (øst-vest), dels 
dens beliggenhed i forhold til det af skeletfundene 
antydede kirkegårdsområde. Dette må være anlagt i 
tilknytning til en eventuel kirke, der altså med størst 
sandsynlighed skal søges nord eller syd herfor. 
23 Disse har stor lighed med grathvælv, men er tek-
nisk set opmurede som ribbehvælv med fire separate 
kuplede kapper. 
24 Dronning Christine 336, sml. Anemette S. Christen-
sen, »Middelalderlige stenhuse i Odense«, hikuin 13, 
1987, 99. 

†ST. CLARE'S CONVENT CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

O n 25. F e b r u a r y 1519 D o w a g e r Q u e e n C h r i s -
t ine received papal consen t to es tabl ish a c o n -
ven t fo r the o r d e r of St. C la re in O d e n s e , in a 
bu i l d ing ("cer ta d o m o " ) w h i c h b e l o n g e d t o 
Chr i s t i an II. On 27. D e c e m b e r 1521 a p r e l i m i n a -
ry a f f i r m a t i o n ra t i f ied t he o r d e r ' s c la im to the 
land o n w h i c h the c o n v e n t s tood , i nc lud ing the 
so-cal led D r o n n i n g e g å r d ( Q u e e n ' s m a n o r ) . O n 
21. S e p t e m b e r 1522 the n u n s m o v e d in to t he 
c o n v e n t . T h e i r t i t le r igh t , h o w e v e r , does n o t 
appear t o h a v e been fu l ly ra t i f ied by the k i n g 
and a p p a r e n t l y even n o t in 1527. O v e r this pe -
r iod , t oo , t he n u n s con t inua l ly bewa i l ed their 
p o v e r t y . 

T h e n u n n e r y w a s d i sso lved o n l y a coup le o f 
years a f te r the R e f o r m a t i o n w a s b r o u g h t in to 

effect i n D e n m a r k . By S e p t e m b e r 1538 the n u n s 
had lef t the place. T h e p r o p e r t y b e c a m e the res i -
dence o f the s u p e r i n t e n d e n t and f o u r o thers . N o 
m e n t i o n i s m a d e in the sources of t he fa te of an 
even tua l c h u r c h and its f u r n i t u r e . 

T h e situation and boundaries of St. C la re ' s c o n -
ven t are re la t ively wel l r eco rded , b o t h on the 
basis o f c o n t e m p o r a r y r ecords and f r o m B r a u -
n ius ' O d e n s e p rospec t f r o m 1593. T h e c o n v e n t 
w a s s i tua ted i n t he s o u t h - w e s t pa r t o f the m e -
dieval t o w n o n s lop ing g r o u n d b e t w e e n 
O d e n s e ' s pr inc ipa l eas t -wes t t h o r o u g h f a r e , Ves-
t e rgade in the n o r t h and the r iver to the sou th . 
T h e t o w n d i tch m a r k e d the p lo t ' s w e s t e r n l i m -
its, w h e r e a s the area to the east e x t e n d e d to the 
w a g o n r o a d t o w a r d s M u n k e m ø l l e , p r e s u m a b l y 
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what is n o w Munkemøl les t ræde-Kl ingenberg . 
In 1929 a wall running no r th / sou th came to light 
south of the p roper ty Klaregade 25 (title no. 
607h). T h e length of wall amoun ted to 7 metres, 
it contained a walled up doorway , and at r ight-
angles to it there was a f r agment of masonry 
extending east /west which could well be inter-
preted as part of the boundary wall of the con-
vent site. 

T h e exact posit ion of the church (or chapel) 
wi th in the complex is no t k n o w n . I t may have 
been arranged in one of the existing rooms in 
the original Dronn ingegård (later Bispegård), 
which was not pulled d o w n until 1804. T w o 

surviving rooms in the then cellar storey had 
characteristic ribless groined vaults; a later h y -
pocaust had been built into the west r o o m in 
order to heat the other, n o w non-existent r ooms 
in the building. This building is probably the 
one built by Queen Christ ine in 1509. T h e 
church may possibly be identical wi th the l ow 
n a r r o w annex added to the east gable of the 
c o m m a n d i n g building shown in Braun and H o -
genberg 's prospect of 1593. In 1929 the remains 
of at least five skeletons (gender no t k n o w n ) re-
covered west of the no r th / sou th wall migh t thus 
suggest that the convent cemetery had been sit-
uated south of the church itself. 



MIDDELALDERLIGE BYGNINGSSTEN AF 
NATURSTEN 

FRA U I D E N T I F I C E R E D E K I R K E R I O D E N S E 

I Møntergården opbevares et antal genstande af gra-
nit, fortrinsvis bygningssten, som til forskellig tid er 
skænket til museet og dets forgænger, Fyns Stiftsmu-
seum, af private givere. Hertil kommer enkelte byg-
ningssten, som fortsat befinder sig i privat eje, enten i 
byen eller omegnen. For dem alle gælder, at de med 
stor sandsynlighed hidrører fra byens kirkelige insti-
tutioner. 

1-2) Baser (fig. la og 2a), to ens, romanske, af 
granit, 32x32 cm, 29 cm høje. Baserne, der er 
groft udført, har attisk profil med hjørneknop-
per. De skal have ligget uden for en ejendom i 
Holsedore, Odense, og erhvervedes muligvis af 
en købmand Ottsen(?), Nedergade 3, til Stifts-
museet (mus.nr. 67-68/1908). En mulig prove-
niens er den ved hovedrestaureringen 1851-52 
forsvundne søjleportal på nordsiden af Vor Frue 
kirke (s. 1188, note 131 og 134). 

3) Kapitæl, romansk, af granit, 27,5x21 (af-
hugget) cm, højde 28,5 cm. Det sekundært for-
huggede kapitæl med hjørneknopper, der går i 
ét med dækpladen, er beslægtet med baserne nr. 
1-2. Møntergården (mus.nr. 3/1956). 

4) Kapitæl (fig. 1b-c og 2b), romansk, af gra-
nit, 30x30 cm, 25 cm højt. Terningkapitæl med 
tovsnoet halsring, bestemt til søjleportal. De to 

sider med glatte skjolde har således været dæk-
ket af dørfalsen, mens de øvrige skjolde smyk-
kes af palmetlignende bladornamentik i relief. 
Det ene hjørne er afhugget. Fundet på en byg-
geplads i Godthåbsgade, Odense, og skænket af 
tømrermester Hersaa til Stiftsmuseet (mus.nr. 
51/1925). 

5) Karmsten(?), romansk, af rødlig granit, 
47x23 cm. Det ene hjørne markeres af tovsno-
ning, som det f. eks. kendes fra en række jyske 
portaler, tilskrevet mester Horder.1 Gave til 
Stiftsmuseet (mus.nr. 18/1919) fra arkitekt Jens 
Christensen, der var konduktør ved genskabel-
sen af S. Knuds kloster 1915-19. 

6) Kapitæl (fig. 2c), romansk, af granit, 32x32 
cm, 32 cm højt. Terningkapitæl med forsænkede 
skjoldfelter; halsringen og den ene side forhug-
get. Møntergården (mus. nr. 4/1956). 

7) Base (fig. 2d og 3a), romansk, af granit, 
40x40 cm, 31 cm højt. Formen svarer til ter-
ningkapitælet med akantusbladlignende relief i 
de forsænkede skjoldfelter; på hjørnerne mands-
hoveder. Fundet i Rådhuskælderen og overdra-
get til Stiftsmuseet (mus.nr. 212/1909). 

8) Mandshoved (fig. 2e), romansk, af granit, 
15x9 cm. Det lille fragment af et mandshoved 

Fig. la-c. Romansk base og kapitæl af granit. a. Base (nr. 1-2). b.-c. To sider af kapitæl (nr. 4). Møntergården. HJ 
fot. 1997. - Romanesque base and capital of granite. a. Base (nos. 1-2). b.-c. Two faces of capital (no. 4). 
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Fig. 3a-c. Romansk base og kapitæl af granit. a. Base (nr. 7). b.-c. To sider af kapitæl (nr. 9). Møntergården. HJ 
fot. 1997. - Romanesque base and capital of granite. a. Base (no. 7). b.-c. Two faces of capital (no. 9). 

med hue mangler nu næse og hage. Muligvis 
hidrører det fra mundingsranden af en fonte-
k u m m e af den såkaldte Højby- type fra Odense-
egnen.2 Fundet i Klaregade, Odense og skænket 
af møbelhandler Poulsen til Stiftsmuseet 
(mus.nr. 27/1894). 

9) Kapitæl (fig. 2f og 3b-c), romansk, af gra-
nit, 51x53 cm, 35-37 cm højt. Hjørnerne mar-
keres af en stående fugl (ørn) med udbredte vin-
ger, og på hver side er herimellem et hoved. De 
to af disse hoveder er kronede, de to resterende, 
som kendetegnes af store ører, minder om gra-
nitfontenes fremspringende løvehoveder.3 Den 
karakteristiske markering af hjørnerne ved ørne 
med udbredte vinger er som motiv velkendt i 
den fra Lombardiet udgående bygningsskulptur 
og i det middelalderlige Danmark navnlig kendt 
fra domkirken i Lund og dens kreds.4 De få ek-
sempler på ørnemotivet blandt vore romanske 
granitkapitæler er derfor af Mackeprang sat i 
forbindelse med den lundensiske skulptur.5 

Gave fra tømrermester Holm, Klaregade, 
Odense til Stiftsmuseet (mus.nr. 742/1947). 

10) Base (fig. 4), romansk, af granit(?), 52x52 
cm, 35 cm høj. Attisk base med hjørneknopper. 
Basen, der nu står omvendt oven på base nr. 11, 
er omdannet til fuglebad ved udhugning af cir-
kelformet kumme. Dette er sket, efter at den 
sammen med andre middelalderlige bygnings-

Fig. 2a-f. Romanske bygningssten mv. af granit fra 
uidentificerede kirker i Odense, nu i Møntergården. 
a. Base (nr. 1-2). b. Kapitæl (nr. 4). c. Kapitæl (nr. 6). 
d. Base (nr. 7). e. Mandshoved (nr. 8). f. Kapitæl (nr. 
9). Planer og opstalter tegnet og målt af Camilla 
Bang 1997. 1:10. - Romanesque building stones of granite 

from unidentified churches in Odense, now in Møntergår-
den. a. Base (nos. 1-2). b. Capital (no. 4). c. Capital (no. 
6). d. Base (no. 7). e. Male head ( n o . 8 ) . f . Capital 
(no. 9). 

Fig. 4. To romanske baser af sandsten(?) og granit, nr. 
10-11. Lunde Møllegård. HJ fot. 1997. - Two Roma-
nesque bases of sandstone(?) and granite, nos. 10-11. 
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sten, bl.a. to søjler, købtes af møller Hansen, 
Lunde mølle, på auktionen over kasserede byg-
ningssager fra Odense, S. Knuds kirke 1874 (jfr. 
s. 359, fig. 272). Auktionsprotokollen giver in-
gen oplysninger om fundomstændighederne, 
men det er tænkeligt, at denne base har hørt 
sammen med kapitælet nr. 9. I haven til Lunde 
Møllegård. 

11) Base (fig. 4), romansk, af granit, 55x57 
cm, 40 cm høj. Den stærkt eroderede base er 
kubeformet med antydning af hjørneknopper 
samt vulstring foroven. Proveniens som nr. 10. 

12) Base (fig. 5), senromansk, af granit, ca. 
46x48,5 cm, ca. 23 cm høj. Attisk base med 
hjørneblade på den stærkt udladende nedre 
vulst. Beslægtet med baser fra 1200'ernes jyske 
herreklostre.6 I kælderrum tilhørende J. H. Han-
sens Vinhandel, Vestergade 97-101, Odense. 

13) Base, senromansk, af granit, ca. 42x44 cm, 
ca. 24 cm høj. Attisk base med hjørneblade på 
den stærkt udladende nedre vulst. Af type og 
dimensioner nært beslægtet med nr. 12; dog er 
hjørnebladene glatte og uden de ribber, som 
kendetegner denne. Basen, der er fundet i en 
gård på nordsiden af Albani Torv, har af den 
grund været henført til †Albani kirke (s. 1746, 
note 105) ;7 men kunne snarere hidrøre fra 

S. Knuds kloster, hvor senromansk byggeakti-
vitet er dokumenteret. I privateje. 

Redaktion ved Hugo Johannsen 2001. 

N O T E R 
1 M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 
197ff. 
2 Enkelte af fontene i denne gruppe prydes netop af 
sådanne mandshoveder, f.eks. i Fraugde, Ørsted og 
Tanderup, jfr . Mackeprang, Døbefonte 108ff. 
3 Her tænkes navnlig på de østjyske løvefonte, j fr . 
Mackeprang, Døbefonte 201ff. 
4 Jfr. Ewert Wrangel, Lunds Domkyrkas Konsthistoria, 
Lund 1923, 293ff.; endvidere vestportalen i Vä, jfr . 
Henrik Græbe, Kyrkorna i Vä (SvK, vol. 139) Stock-
holm 1971, 19 og fig. 16-17. For eksempler på typens 
forekomst i Tysklands lombardisk inspirerede byg-
ningsskulptur, se Erwin Kluckhohn, »Die Bedeutung 
Italiens für die romanische Baukunst und Bauorna-
mentik in Deutschland«, Marburger Jahrbuch für 
Kunstgeschichte 16, 1955, fig. 92, 93 og 98. 
5 De omtalte ørnekapitæler findes på portaler i de to 
Ø r u m kirker, ved hhv. Randers og Viborg, jfr. Ma-
ckeprang (note 1) 79ff. 
6 Jfr. J. B. Løffler, Ruinerne af Vitskøl Klosterkirke, 
Kbh. 1900, Tvl. IV, 1.2.; C. M. Smidt, »Øm Klo-
ster«, Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus 
Stift XXXV, 1942, 14 (fig. 7). 
7 Jfr. Albani Kirke & Torv 41f. 

Fig. 5. Senromansk base af granit, nr. 12. J. H. Han-
sens Vinhandel, Odense. HJ fot. 2000. - Late-Roma-
nesque base of granite, no. 12. 
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Kerteminde er anlagt på nordsiden af Kerteminde 
Fjords udløb i Storebælt, hvor landevejen fra Hinds-
holm krydser fjordmundingen og syd herfor deles i ret-
ning af Odense og Nyborg. Tidspunktet for anlæggel-
sen er ukendt, men en egentlig bydannelse synes først o. 
1300 at have afløst det ældre, sæsonbetonede fiskeleje, 
der vel må være opstået i løbet af 1100-1200-tallet.1

 Byen har altid hørt til blandt de mindste på Fyn, 
og købstadsrettigheder opnåedes først i 1413.2 Byens 
opland var for lille til at understøtte en egentlig vækst; 
men de gode havneforhold udnyttedes i stort omfang 
i senmiddelalder og renæssance, da Kerteminde funge-
rede som stabelplads for Odense.
 I middelalderen fandtes ikke andre kirkelige insti-
tutioner i byen end sognekirken, hvis grundlæggelses-
tidspunkt ikke kendes. Den nævnes første gang 1350, 
da købmanden Johan Swanebeke, borger i Lübeck, 
betænkte kirken i Kerteminde i sit testamente.3 Den-
ne †kirke, der kun kendes i begrænset omfang (sml. s. 

1920), synes at have bestået af et skib med selvstændigt, 
muligvis smallere, kor. Bygningen er sandsynligvis påbe-
gyndt samtidig med at bydannelsen fandt sted o. 1300, 
men plantypen udelukker ikke, at den kan være ældre.
 Byens erhvervelse af købstadsrettigheder 1413 ses ik-
ke umiddelbart afspejlet i kirkens bygningshistorie. En 
betydelig udvidelse, som traditionelt dateres til 1476,4 
var tilsyneladende en belastning for den ikke særligt 
velhavende kirke – først mere end 200 år senere fuld-
førtes den efter de oprindelige intentioner (sml. ndf.). 
1559 fik kirkeværgerne tilladelse til at oppebære kon-
getienden af Mesinge Kirke i tre år for at istandsætte 
den meget forfaldne kirke.5 Bedre er situationen næp-
pe blevet efter den alvorlige bybrand, der indtraf det 
følgende år – selvom kirken ikke vides at have været 
direkte berørt heraf.6 1631 var det alle kirker i Nyborg 
Len, der efter evne måtte komme kirken til hjælp.7

 Den uden tvivl mest dramatiske begivenhed i byens 
historie indtraf under Svenskekrigene. I januar 1658 

SKT. LaurENTII KIrKE
NOTEr S. 2051.

Fig. 1. Kerteminde set fra syd, tværs over fjordens udmunding i Storebælt. Lidt til højre for midten ses Skt. Lauren-
tii Kirkes tårn og messeklokkespir og til venstre, ved møllen, spiret på Emauskirken (s. 2079). Foto Mogens Vedsø 
2007. – Kerteminde seen from the south, accross the mouth of the fjord into the Great Belt. The St. Laurentii church tower and 
mass bell spire are visible center right, while the spire of St. Emaus church is visible to the left by the mill.
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besattes Kerteminde af svenske tropper på lige fod med 
resten af Fyn. Efter fredsslutningen i roskilde 27. febr. 
skulle besættelsestropperne trækkes tilbage, men al-
lerede inden dette var tilendebragt, genoptog Karl X 
Gustav krigshandlingerne i august 1658. Vendepunktet 
kom 31. okt. 1659, da en stor dansk-hollandsk flåde-
styrke under ledelse af Hans Schack og den holland-
ske admiral Michiel de ruyter ankrede op i Storebælt 
ud for byen.8 Efter et omfattende bombardement, der 
tilintetgjorde Langebro, forbindelsen mellem byen og 
området syd for indløbet til fjorden, samt forårsagede 
store ødelæggelser i byen, landsattes de danske tropper 
ved Kikkenborg nord for Kerteminde. 11. nov. forene-
des Schacks styrker i Odense med tropper, der, un-
der ledelse af Ernst albrecht von Eberstein, var rykket 
frem mod byen efter at have passeret Lillebælt nogle 
dage tidligere. Det afgørende slag fandt sted uden for 
Nyborg den 14. nov. 1659. Kerteminde Kirke bærer 
endnu vidnesbyrd om begivenhederne i form af et 
usædvanligt mindesmærke over en, nu ukendt, falden 
dansk officer (s. 2047, sml. sagn ndf.).9

 Kirken vides ikke at være blevet beskadiget under 
angrebet, men de alvorlige ødelæggelser skabte store 
økonomiske problemer for byen. Dette forværredes 
yderligere, da Odensekøbmændene efter 1680 be-
gyndte at benytte Stige Strand som ladeplads; herefter 
gik byens udvikling stort set i stå.

 Fra midten af 1600-tallet modtog kirken betydelige 
gaver fra byens velstående borgere. altertavlen skænke-
des 1675-76 af borgmester Johan rudolph Burenæus 
og hustru Karen Poulsdatter, mens den samtidigt an-
skaffede prædikestol skænkedes af sognepræst anders 
Poulsen og hustru anna Pedersdatter. Borgmesterpar-
ret Johan Glysing og anna Mølkens testamentariske 
donation til kirken af 30. nov. 1696 gav midler til an-
skaffelse af et nyt korgitter og et orgel, der dog først 
opstilledes 1719. En betragtelig sum anvendtes til at 
fuldføre kirkebygningen, der fik indbygget hvælv i si-
deskibene og højkirkens vestende.10 Som betaling for 
deres gravsted (jf. s. 2046) gav de endvidere en vind-
mølle og et ligklæde, som skulle udlejes.11

 Kertemindes stadige tilknytning til havet med sejlads 
og fiskeri fremgår bl.a. af det 1737 stiftede Skipper-
ligbærerlav, hvis ligbårer endnu opbevares i kirken (s. 
2007), men først i løbet af 1800-tallet skabtes fornyet 
vækst ved opbygning af en betydelig søfart og et større 
fiskeri.12 Byens fremgang afspejles tillige i kirken af to 
store istandsættelser af dens indre i 1854-55 og dens 
ydre i 1873-76.
 Fra 1526 nævnes Drigstrup som annekskirke til Ker-
teminde; i perioden 1931-79 var Drigstrup Sogn for-
enet med Munkebo, men er nu atter knyttet til Kerte-
minde pastorat.13

Altre og kapeller. Da kildematerialet er sparsomt, og 
altre og kapeller kunne være viet flere helgener eller 
skifte navn ved nyindvielser, er den følgende redegø-
relse næppe fuldstændig.
 Skt. Anna alter? Tilstedeværelsen af en Skt. anne gård 
kan tyde på, at der har været et Skt. anna alter i sogne-
kirken.14

 Vor Frue alter omtaltes 1487, da Clemens Persen og 
hans hustru, Else, skæn kede en kalk og disk samt en 
‘helligdom’ til alteret. Mathias Knudsen havde givet en 
gård, til gengæld for hvilken byen havde lovet at lade 
afholde en messe hver lørdag.15

 Skt. Gertruds alter nævnedes 1499, da et jordstykke, 
som tilhørte alteret, blev bortfæstet.16

 Skt. Nikolaj alter omtales i forbindelse med jordegods 
i Lille Viby.17

 Højalteret var antagelig viet til Skt. Laurentius. Ingen 
middelalderkilder nævner kirkens værnehelgen, men 
fra 1630 kaldes kirken jævnligt Skt. Laurentius,18 og 
det er naturligt at antage, at kirken – og højalteret –  har 
været viet til denne helgen.19

Sagn. Det fortælles, at en dansk officer i 1659 kæmpede 
med 10 svenskere på kirkegården. Han sårede de ni, men 
fældedes af den tiende. Til minde om den bedrift blev 
hans støvler og kårde hængt op i kirken (jf. s. 2047).20

 Om Peder Juels kapel fortælles, at de afdøde rejser sig 
fra kisterne nytårsnat og kører til Hverringe i en karet 
med fire sorte heste og hovedløs kusk (jf. s. 2036).21

Fig 2. Odensebispen Herman med en by, formentlig 
Kerteminde, i baggrunden. Tegning o. 1570 ved Cor-
nelius Hamsfort. I KglBibl. – Herman, the Bishop of 
Odense, with a town, probably Kerteminde, in the back-
ground. Drawing by Cornelius Hamsfort.
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Kirken er beliggende centralt i den gamle byker-
ne. Orienteringen er omtrent solret, og bygnin-
gen strækker sig fra torvet og Langegade i vest til 
Strandgade i øst. De to gader forbindes nord og 
syd for kirken af to passager benævnt henholds-
vis Nordre og Søndre Kirkerist. arealerne mellem 
kirkens langsider og ‘kirkeristene’ er græsklædte 
med enkelte mindre buske; til begge sider tillige 
nogle ældre gravsten (s. 2048). arealerne afgrænses 
til de frie sider af lave hegn med vandrette jern-
stænger mellem granitpiller. I øst flugter kirkens 

gavl med byggelinjen ud til Strandgade, mens der 
mod vest ud for kirken er en udvidelse af gade-
bredden, der nu indgår i byens torv. Ved en regu-
lering af terrænet 2004 sænkedes området foran 
kirketårnet omkring en halv meter (sml. s. 1937). 
adgangen hertil er ad skrånende granitklædte ram -
per fra nord og syd, mens der mod den resterende 
del af torvearealet er rejst en granitmur.
 †Kirkegård. Hele området, der omgiver kirken 
mellem Strandgade og Langegade, er identisk med 
kirkens oprindelige †kirkegård, der var i funktion 
indtil nogle år efter anlæggelsen af assistenskirke-
gården 1807 (s. 2087), sidste begravelse fandt sted 

Fig. 3. Tegning af Kerteminde Kirke. udsnit af miniature i kanten af kort over Fyn tegnet af den hollandske kort-
tegner J. Elandt 1659. I KglBibl. – Drawing of Kerteminde Church. Detail of corner miniature of a map of Funen drawn by 
J. Elandt, a Dutch cartographer.
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1852.22 Kirkegården blev flere gange gjort mindre 
ved bortsalg eller mageskiftning. 1807 solgtes et 
stykke af kirkegården til købmand Mads Møller.23

Oprindeligt strakte den sig lidt længere mod 
øst til omtrent midt i den nuværende Strandga-
de, men arealet her blev 1841 afgivet til byen.24 
Yderligere et mindre areal ved nordøsthjørnet 
blev afgivet til byen 1884.24

 1835 fremsattes forslag til beplantning af den 
da næsten afviklede kirkegård,25 mens man 1840 
i stedet ønskede en brolagt kirkeplads.24

 †Kirkegårdsmure og -hegn. Det er vanskeligt at 
skaffe sig fuldt overblik over kirkegårdens ind-
hegning. I hvert fald mod Langegade, mod vest, 
og mod nord var der mure, mens der var et sta-
kit mod stranden i syd. En mur mod Strandgade, 
mod øst, nævnes først sent (jf. ndf.).26 Et ned-
blæst hegn ved ‘det grundmurede hus’, dvs. mod 
syd nær Strandgade, repareredes 1697 af tøm-

rer Simon Møller27 og udskiftedes helt af ham 
1708.28 Murer Mathiis Johansen opmurede 1723 
et stykke af nordmuren, der året efter fik pålagt 
tagsten, og 1731 reparerede han tilsvarende mu-
ren mod Langegade; 1735 måtte han lægge tag-
sten på ‘begge’ mure.29 En større ændring indtraf 
1818, hvor snedker Niels Lauenborg opnåede 
mindste bud på istandsættelse af kirkegårdshegnet 
omkring den gamle kirkegård, hvilket approbe-
redes af biskop Plum. Ifølge licitationsmaterialet 
skulle der opføres to stakitter, et fra kirkeristen 
ved hospitalet til kirkeristen overfor ud til Lan-
gegade samt et fra kirkeristen ved lodsens hus 
til den modsatte kirkerist ved Langegade – dvs. 
langs kirkegårdens nordre og søndre side. Des-
uden skulle en port opføres i egetræ.23 Stakittet 
repareredes 1827 af Friederich Julius Bormann.30 
Muren mod Langegade fjernedes 1836 og er-
stattedes af stakit nærmere kirken (sml. fig. 6 og 

Fig. 4. Prospekt af Kerteminde med Langebro og kirken. udsnit af dørstykke fra herregården Lundsgaard. Ho-
vedbygningen opførtes 1765, og maleriet må være udført ved den efterfølgende indretning efter forlæg i DaAtlas 
1767. Foto Kertemindeegnens Museer. – Painting of Kerteminde, the Long Bridge and church. Detail of a door-section from 
Lundsgaard manor house. While the main building was erected in 1765, the painting must have been painted in connection with 
the following interior-design carried out to the plan noted in Daatlas from 1767.
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7).31 Den resterende del af ringmuren, dvs. øst-
muren, ønskedes fjernet 1841 og erstattedes af et 
stakit nærmere kirkens østgavl (sml. ovf.).24 1867 
nævnes, at der var træstakit mod Strandgade og 
jernstakit mod Langegade.32 Året efter opsattes 
nyt jernstakit mod nord og syd ved jernstøber 
Julius Nielsen. 33

 †Porte og låger. adgangen til kirkegården skete
ad en køreport og fire mindre fodgængerlåger, 
der alle har haft murede portaler. Køreporten var 
anbragt i vestmuren mod Langegade omtrent ret 
ud for kirkens vestindgang, mens to af lågerne 
sad i samme mur nær hjørnerne mod nord og 
syd; sidstnævnte var simple murede portaler med 
vandret øvre afdækning, mens køreporten mod 
Langegade fremtrådte med en kamtakket gavl 

prydet af en cirkelblænding (fig. 3).34 De to reste-
rende låger var anbragt mod Strandgade i øst. Den 
søndre, ofte benævnt porten mod stranden, var 
anbragt i sydmuren helt op til kirkegårdens syd-
østhjørne (fig. 3),35 mens den nordre var anbragt i 
tilknytning til eller muligvis endog sammenbyg-
get med skolen ved kirkegårdens nordøstre hjør-
ne. Porte og låger krævede hyppigt reparationer. 
1718 fremstillede snedker Florens Hansen en ny 
låge til køreporten, og Jens maler satte efterføl-
gende Frederik IV’s monogram og årstallet over 
porten.36 Samtidig istandsatte Florens Hansen to 
låger, og Per smed leverede de fornødne beslag til 
hele arbejdet.37 Få år senere, 1723, lavede Florens 
Hansen fire nye låger til ‘ristene’,38 og smeden 
rasmus Simonsen leverede hængsler, beslag og 

Fig. 5. Maleri af Kerteminde Havn med kirken i baggrunden. Malet af Niels Larsen 1828. I Kertemindeegnens 
Museer. – Painting of Kerteminde harbour with the church in the background. Painted by Niels Larsen 1828.
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håndtag.39 Den nordøstre fodgængerlåge styr-
tede sammen 1741 i forbindelse med skolebyg-
ningens renovering og genrejstes det følgende år 
af murermester Peter Sivers.40 En ny stakitport, 
der opsattes 1818 af N. Lauenborg,41 hører sam-
men med det af ham samtidigt opsatte stakit langs 
kirkegårdens nord- og sydgrænse. Samtidig med 
at kirkepladsens afgrænsning mod vest flyttedes 
nærmere kirken 1836 satte a. Kjærbye en sten-
kiste foran kirkens indgang, formentlig til gen-
nemløb for gadens rendesten.25

 †Kirkeriste. Fodgængerlågerne havde, i modsæt-
ning til porten, både riste og låger i gennemgan-
gen. De fire riste nævnes 1696;27 mens det 1705 
præciseres, at to af ristene var anbragt mod Lan-
gegade.28 Snedker Simon Møller lavede 1707 en 
‘ramme med opstandere’ ved den ene rist mod 

Langegade,28 og året efter udskiftedes rammerne i 
den anden låge mod Langegade samt mod stran-
den.28 Nye riste til tre låger fremstilledes 1728 
af karetmager(?) Niels ‘juulmand’, mens rasmus 
Simonsen leverede jernet;39 den sidste rist mod 
Langegade fornyede Niels 1742.42 ristene måtte 
atter fornyes både 1762 og 1783, sidstnævnte år 
ved Hans tømmermand,40 mens blot rammerne 
fornyedes 1810 ved tømrer Diderick Feldthusen.43

 Bygninger m.m. på kirkegården. Et †kalkhus, der 
var nødvendigt ved den stadige vedligeholdelse af 
kirken, nævnes første gang 1696, da der anskaf-
fedes en ny lås til huset.27 Dets nærmere belig-
genhed er ukendt. I forbindelse med indbygnin-
gen af hvælv i kirken 1698 (s. 1932) opførtes på 
kirkegården, opad kirkens nordside, et †kalk hus af 
tømrer- og murermester Christen Troelsen; huset 

Fig 6. Kirken set fra nordvest. I forgrunden vestre †kirkegårdsmur (s. 1916) og den nordre af vestmurens to †fod-
gængerlåger (s. 1917). Malet af Niels Larsen i 1820’erne eller -30’erne. I Kertemindeegnens Museer. – The church 
seen from the north-west. The western †churchyard wall and the northern gate, of two west wall †pedestrian gates, to the fore. 
Painted by Niels Larsen.
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‘klædtes’ med brædder fra sideskibenes nedrev-
ne lofter. To år senere benyttedes ‘skuret’ stadig 
som materialhus.27 Kalkhuset repareredes 1729 af 
Mathiis Johansen.36 I hvert fald siden midten af 
1500-tallet havde byen haft en †skole,44 der var 
placeret uden for kirkegårdens nordøstre hjørne. 
En omfattende reparation af skolen 174140 havde 
karakter af en fuldstændig fornyelse.45 Dens funk-
tion som uddannelsessted ophørte 1805, mens 
bygningen bevaredes på stedet frem til 1933, hvor 
den flyttedes til Købstadsmuseet »Den gamle By« 
i Århus. Kirken havde fået varmeanlæg 1868 i 
kælderen under nordre sideskibs østfag. I 1951 

udgravedes et underjordisk brændselsrum på den 
gamle kirkegård nord for fyrkælderen med ad-
gang fra dennes trappenedgang. Siden overgan-
gen til fjernvarme tjener rummet til opbevaring.
 Fortov. Langs begge kirkens flankemure findes 
en sti, der tangerer støttepillerne og er brolagt 
med chaussesten; mellem stien og muren er be-
lagt med perlegrus.
 †Fortov. Kirkens fortov i Strandgade renoveres 
1805.43 1854, et par år efter sidste gravlægning på 
kirkegården, brolagdes omkring kirken;24 denne 
brolægning fornyedes ved kirkens restaurering 
1873-76 (s. 1936).

Fig. 7. Kirken set fra nordvest efter nedrivning af kirkegårdsmuren 1836 (s. 1916). Malet af Christoffer Faber. I 
Kertemindeegnens Museer. – The church seen from the north-west after the removal of the churchyard wall 1836. Painted 
by Christoffer Faber.
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Kirken består af et treskibet langhus med messeklok-
kespir over østgavlen og i vest et lavt tårn, der oprin-
delig er opført i tilknytning til en ældre †kirke. Den nu 
stående bygning er påbegyndt i midten af 1400-tallets 
anden halvdel og er for hovedpartens vedkommende 
fuldført før middelalderens slutning.

En ældre †kirke er, med undtagelse af det senere 
tilføjede, endnu bevarede tårn, kun i begrænset 
omfang påvist arkæologisk og giver sig først og 
fremmest til kende ved den nuværende kirkes 
bygningshistorie (sml. ndf.).

BYGNING

Fig. 8. Kirken set fra sydvest. Foto arnold Mikkelsen 2007. – The church seen from the south-west.
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 Et tagspor på tårnets østside viser, at bygningen 
har bestået af et skib af omtrent samme bredde 
som det nuværende midterskib og med tagryg-
gen liggende ca. 4 m lavere end dettes rygning. 
En tydelig pause i byggeriet af den stående kirke 
mellem 2. og 3. fag fra øst afspejler østafslutningen 
af et bygningsafsnit i den ældre kirke, formentlig 
skibet, der dermed har målt ca. 21,5×9 m. Øst 
herfor lå en korbygning, der som minimum har 
haft en længde svarende til det nuværende kors 
2. fag, men hvis øvrige dimensioner og udform-
ning er ukendt. Til dets nordside har knyttet sig 
en †tilbygning, formentlig et sakristi.46

 Kirken må være påbegyndt senest samtidig 
med byens opståen o. 1300. Et betragteligt antal 
genanvendte, rektangulære kvadre af kridt i 3.-5. 
fag af overmurene i det nuværende langhus må 
uden tvivl være overført fra den ældre kirke. Om 
kridt har været det eneste byggemateriale, eller 
om der har været suppleret med tegl, er uvist.47

 Et tårn, der som nævnt senere kom til at indgå 
i den nu stående kirke, blev, formentlig i sidste 
halvdel af 1300-tallet, føjet til den ældre †kirkes 
vestende. Bevaret er i alt fire stokværk – tårnrum, 
to mellemstokværk og klokkestokværk, mens gav-
lene er gået tabt ved en senere forhøjelse. Tårnets 
murværk, der har en forbavsende ringe murtyk-
kelse,48 er opført af munkesten i polsk skifte og 
rejser sig nu over en glat granitsokkel, der ved 
restaureringen i 1873-76 indsattes i et niveau 
ca. 0,5 m over den oprindelige syld. Tårnets ne-
derste del, indtil en højde omtrent svarende til 
de nederste to tredjedele af understokværket, er 
opmuret i skifter af vekselvis røde og gule sten, 
mens stenene i den resterende del af stokværket 
fortrinsvis er gullige iblandet enkelte røde. I ne-
derste mellemstokværk er murværket opført i en 
tilfældig blanding af gullige og røde sten, mens de 
røde munkesten stort set er enerådende i øverste 
mellemstokværk og klokkestokværket.
 Tårnets hjørner prydes af støttepiller, der rej-
ser sig til en højde omtrent midt i klokkestok-
værket. Den sydvestre er diagonaltstillet, mens de 
to mod øst knytter sig til henholdsvis nord- og 
sydmuren; sidstnævnte er nu for størstepartens 
vedkommende inkorporerede i vestgavlen af det 
senere langhus. Den nordvestre, noget større, pille 

springer frem i forhold til såvel vest- som nord-
muren og indeholder en trappe, der giver adgang 
til tårnets øvre stokværk.
 Tårnrummet overdækkes af et halvstens kryds-
hvælv med vederlag i væggene til alle sider49 og 
har retkantede, helstensbrede ribber.50 Der er ad-
gang udefra gennem en vestdør, der i sin nuvæ-
rende skikkelse stammer fra restaureringen 1873-
76 (sml. s. 1937), men som har haft en ældre, 
formentlig oprindelig forgænger.51 Den synes at 

Fig. 9. Dør fra tårnets 1. mellemstokværk til vindel-
trappen (s. 1923). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Door 
from the tower’s 2. floor opening onto the spiral staircase.

†KIrKE



1922 Kerteminde · SKt. laurentii KirKe

have været fladbuet i dobbeltfalset, spidsbuet spejl 
(jf. fig. 6, 17). Mod øst var forbindelse til skibet 
gennem en nu delvis blændet tårnbue, der over-
dækkes af et spidsbuestik og har tårnrummets 
fulde bredde. rummet belyses ensidigt fra syd af 
et spidsbuet vindue, hvis profilerede vanger og 
stik prydes af en slank tilspidset stav. To fladbuede 
gemmenicher i sydmuren er skjult ved indmu-
ring af ældre gravsten (s. 2027 f.).

 Forbindelsen til tårnets øvre stokværk formid-
les af en vindeltrappe, hvortil der er adgang ad en 
fladbuet, falset dør i tårnrummets nordvestre, 
skråt afskårne hjørne. Trappen, hvis løb overdæk-
kes af fladbuestik af bindere på fladen, snor sig 
om en halvstens, cirkulær spindel og giver adgang 
til såvel 1. som 2. mellemstokværk. I trappehusets 
vestside er tre seks til syv skifter høje og godt en 
halv sten brede lyssprækker.

Fig. 10. Nordre højkirkemur set fra sideskibets loft. I murfladen ses en række genanvendte kridtstenskvadre (s. 
1921). Foto HJ 1997. – The northern nave wall seen from the aisle loft. A row of reused chalk ashlars is evident in the ma-
sonry surface.
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 I 1. mellemstokværk er forbindelsen gennem 
en fladbuet dør, hvis halvstens brede og tykke 
døranslag vender ud mod trappen. Den indven-
dige dørniche har en dybde af ca. 1½ sten, i syd-
vest dog noget mere grundet dørens skrå place-
ring i hjørnet (fig. 9). I nordøstsiden er spor af 
to stabler og i 12. skifte over tærsklen et o. 140 
cm dybt stængebomhul, mens det tilsvarende i 
den modstående vange er en halv sten dybt. Dø-
ren udmunder forbavsende højt, 11 skifter, over 
stokværkets gulv, med hvilket den forbindes af en 
kort trætrappe.52

 I 2. mellemstokværk er dørens placering og 
udformning omtrent identisk med den forrige, 
dog er den indre niche blot en sten dyb, og der 
mangler stængebomhuller (fig. 12). Også her 
udmunder døren over gulvet, fem skifter, men 
tærsklen er senere sænket ved behugning.

 Det har tilsyneladende været planen også at 
skabe forbindelse til klokkestokværket, idet trap-
peløbet fortsætter yderligere seks trin over over-
dørens oprindelige tærskel, hvor det nu afsluttes 
af en lodret mur.
 1. mellemstokværk oplystes oprindeligt af otte 
lysåbninger – to til hver side.53 Åbningerne har 
indvendig seks til syv skifter høje og to sten dybe, 
fladbuede nicher, og i bunden heraf er jævnhøje 
1 sten brede og vandret overdækkede lysspræk-
ker. udvendig overdækkes sprækkerne af små, 
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Fig. 11. Glug i tårnets østmur i 1. mellemstokværk (s. 
1923-24). I bunden af gluggen ses ‘bagsiden’ af midter-
skibets vestre skjoldbue. Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– Peephole in the tower’s east side 2. floor wall. The “rear” of 
the middle aisle’s western supporting arch is evident through 
the base of the peephole.

Fig. 12. Dør fra tårnets 2. mellemstokværk til vindel-
trappen (s. 1923). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Door 
from the tower’s 3. floor opening onto the spiral staircase.
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fladbuede stik, der hver er opmurede af blot tre 
sten; disse hidrører fra kirkens udvendige restau-
rering 1873-76 og har afløst vandrette afdæknin-
ger.54 De to østre åbninger er, for at gå fri af det 
ældre skibs tagflader, hævet et skifte i forhold til 
de andre og skubbet helt ud mod hjørnet; yder-
mere sidder lyssprækken asymmetrisk i nichens 
bund. Begge er nu tilmuret i forbindelse med 
opførelsen af det nuværende midterskib.55 Midt i 
østvæggen ses den oprindelige adgang til det æl-
dre skibs loftsrum. Døråbningen, der er 13 skifter 
høj til vederlaget, har halvstensfals til begge sider 
og overdækkes af en højtrejst fladbue.56

 2. mellemstokværk er udformet omtrent som 
det underliggende, dog er åbningerne mod nord 
erstattet af en enkelt større af samme form som 
klokkestokværkets glamhuller. Den fladbuede, 
falsede åbning er nu tilmuret i ydre murflugt. 
af østsidens to åbninger er den nordre tilmuret, 
idet den ligger under det nuværende midter-
skibs tagflade, men den har bevaret den vandrette 

Fig. 13. Tårnets 2. mellemstokværk set mod sydvest. Foto arnold Mikkelsen 2007. – South-westward view of the 
tower’s 3. floor.

Fig. 14. Oprindeligt glamhul i tårnets klokkestokværk 
med sekundær forlængelse nedad (s. 1926). Set fra ski-
bets loftsrum. Foto HJ 1998. – Original soundhole in the 
tower’s belfry, with a secondary downward reaching extension. 
Seen from the nave loft.
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Fig. 15. Kirken set fra nordøst. Foto arnold Mikkelsen 2007. – The church seen from the north-east.
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overdækning, også på ydersiden, ind mod skibets 
loftsrum. Den søndre er gennembrudt og forlæn-
get nedad for at tjene som adgang til skibets lofts-
rum (fig. 14). Væggene brydes i en højde af seks 
skifter over gulvet af en række to skifter høje, til 
dels radiært gennemløbende, bjælkehuller, der nu 
alle er tilmurede i det ydre.
 Klokkestokværket har fladbuede glamhuller med 
halvstens fals både ude og inde – to til hver side; 
de østre, der kolliderer med langhusets tagflader, 
er nu tilmurede. Frem til restaureringen 1873-
76 kronedes stokværket mod vest og øst af to 
kamtakkede †gavle, der næppe var samtidige med 
tårnet, idet deres blændingsdekoration var af sen-
middelalderlig karakter (s. 1928).

DEN NuVærENDE KIrKE

Den nu stående bygning dateres traditionelt til 
1476 (jf. s. 1913). Den er opført i to faser, først 
de to østre fag og dernæst de tre vestre.57 Ho-
ved- og sideskibe er samlede under et fælles tag 
(sml. tagværker s. 1938), og fagene adskilles på 
langsiderne af støttepiller,58 der på hjørnerne 
er diagonaltstillede, ligesom adskillelsen mellem 
midt- og sideskibe på østgavlen er markeret med 
to støttepiller.
 Materiale og teknik. Langhuset er opført af rø-
de, til tider gullige eller flammede, munkesten i 
munkeskifte og rejser sig over en skråkantet gra-
nitsokkel, der er indsat ved restaureringen 1873-
76. Østgavlen er relativt velbevaret, mens især 
langmurene og de tilhørende støttepiller bærer 
stærkt præg af senere reparationer og skalmurin-
ger.
 Østgavlen (fig. 15, 17) er, trods dens påfalden-
de skævheder, kirkens fornemste arkitektoniske 
element. Midt på gavlen er et ca. 3,5 m bredt og 
to sten dybt murfremspring, der omfatter mid-
terskibets østvindue og bærer et messeklokke-
spir. Gavlens støttepiller er afsluttet i højde med 
langsidernes murkroner, og herover brydes mur-
fladen af to store cirkelblændinger, der flankerer 
gavlmidtens murfremspring; denne har i samme 
højde tre savskifter med ikke helt sammenfalden-
de afslutninger mod nord og syd. Gavltrekanten 
over midterskibet og sideskibenes halvgavle kro-

nes under et af brynede kamtakker og prydes af 
højblændinger afdækket med tvillingdelte trap-
pestik. Sideskibenes blændinger har sål i højde 
med murkronen, mens de i midterskibet rejser sig 
fra et niveau svarende til højkirkemurenes krone 
i kirkens indre. Den omtalte skævhed i opbyg-
ningen skyldes, at tagryggen er skudt mod nord i 
forhold til det oprindeligt projekterede. 59 Skæv-
heden er søgt udlignet ved, at pillerne mellem 
blændingerne i midterskibsgavlens søndre del 
er 1½ sten brede mod kun en sten i nordsiden. 
Farveforskelle i murværket og bortfald af profilet 
i midtervinduet godtgør, at gavlen først er ført 
op til samme højde som langsidernes murkrone; 
efterfølgende er midterskibets murværk opført 
til samme højde som højkirkemurene. Endelig 
er gavltrekanterne tilføjet efter rejsningen af det 
store fælles tagværk.
 Messeklokkespiret rejser sig midt for tagryggen 
og er dermed ligeledes forskudt mod nord, hvil-
ket især er tydeligt forneden ved overgangen til 
gavlmidtens murfremspring. Den nederste del af 
spirets murværk er retkantet og prydes på østsi-
den af to højblændinger af samme udformning 
som på de tilstødende dele af gavltrekanten. I 
blændingsbundene ses i omtrent halv højde to 
lyssprækker, der er anbragt klods op ad helstens-
pillen mellem de to blændinger. Over tagryggen 
rejser spirets murværk sig som en ottekantet pille, 
der foroven er afsluttet af en tredobbelt falsge-
sims. Det er uvist, om murpillen er bevaret i sin 
fulde højde; det nuværende kobberklædte spir er 
af yngre dato (jf. s. 1941). Indvendig er den hule 
pille cylindrisk, og der er adgang hertil gennem 
en fladbuet døråbning, der udmunder umiddel-
bart over østhvælvets østre skjoldbue.
 Nordre og søndre langside fremtræder i dag 
stort set uden oprindelige detaljer; der er såle-
des ingen synlige spor af dørene, der har været 
anbragt i langhusets 5. fag (sml. fig. 3 og s. 1938). 
Støttepillerne må formodes alle at være samtidige 
med langmurene, men fremtræder nu, som det 
øvrige murværk, kraftigt ommurede.
 Nordre sideskibs vestgavl, der er relativt velbeva-
ret og krones af brynede kamtakker, er sammen-
bygget med det ældre tårns østre støttepille på 
nordsiden. Murfladen brydes af en enkelt, bred 
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blænding med sål blot omkring 1,5 m over nuvæ-
rende sokkel. Forneden har blændingen omslut-
tet et oprindeligt, nu tilmuret, fladbuet vindue, og 
herover tvedeles blændingen af en helstensbred 
hængestav, der bæres af en to skifter høj konsol 
sammensat af to forneden skråkantede sten over 
en rulskiftestillet binder. De to blændingsdele, 
hvoraf den søndre er højest, afstemt efter gavltre-
kantens stigning, er hver tvillingdelt foroven med 
to kvartcirkelformede bueslag, der bæres af en 
fem skifter høj konsol af trinvis udkragede bin-
dere – den næstøverste afrundet på undersiden.
 Søndre sideskibs vestgavl fremtræder som en ko-
pi af den nordre og stammer i vid udstrækning 
fra restaureringen 1873-76. Inden da havde den 
kamtakkede gavl tre cirkelblændinger i gavlfods-
højde og herover fire højblændinger, tre slanke 
med trinvis stigende afdækning og længst mod 
nord en bredere blænding af samme form som 
de to blændingstoppe på den nordre gavl. I bun-
den af sidstnævnte var der en slank lyssprække. 
Desuden sås en lille korsformet blænding på den 
øverste kamtak.

 Vinduer. af langhusets lysåbninger er blot tre 
bevarede, om end tilmurede. Det midterste øst-
vindue er højt og tredobbelt falset. Forneden er 
falsene profilerede med en spinkel stav på hjør-
nerne, men i højde med sideskibenes murkroner 
(sml. s. 1926) overgår de til simple retkanter. Også 
mod kirkens indre står vinduet synligt som tre-
dobbelt falset blænding. Grundet de ovennævnte 
ændringer af de oprindelige byggeplaner er vin-
duet skubbet mod syd i forhold til østvæggens 
midtakse. Sideskibenes vinduer, ligeledes tilmu-
rede, er også tredobbeltfalsede; yderste og inder-
ste led med den spinkle stav på hjørnet, mens det 
midterste led er affaset. Profileringen gentages i 
det spidse buestik, der ledsages af et prydskifte af 
løbere. Den let trykkede spidsbue er usædvan-
lig ved markante knæk i vederlaget, især tydeligt 
ved inderste stik. Den nordre vestgavl havde som 
nævnt et fladbuet (†)vindue nederst i den store 
gavlblænding, der herved udgjorde et spejl over 
åbningen. Tilsvarende placeret var et fladbuet 
†vindue i den søndre vestgavl. Det var tilmuret 
tidligere end 1858 og forsvandt ved restaurerin-

Fig. 16. Plan. 1:300. Målt af C. Lendorf 1873. Suppleret 1995 af Ebbe Lehn Petersens tegnestue og 2007 af Mogens 
Vedsø. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2008. – Groundplan.
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gen 1873-76 i forbindelse med kopieringen af 
blændingen fra den nordre gavl.60

 Tårnets †gavltrekanter mod øst og vest var uden 
tvivl opsat samtidig med fuldførelsen af langhuset. 
Vestgavlens to par slanke højblændinger kan have 
været oprindelige, mens det store glamhul midt i 
gavlen muligvis var senere indrettet.
 Indre. I modsætning til udvendigt ses et tydeligt 
skel mellem de to hovedfaser, henholdsvis 1.-2. 
fag og 3.-5. fag; disse beskrives derfor hver for 
sig. Skellet giver sig til kende ved en forenkling 
af arkitekturformerne og ses tillige som lodfu-
ger i såvel højkirkemurenes ydersider som i side-
skibenes indermure over de senere indbyggede 
hvælv.61 Hele kirkens indre er tykt overpudset 

ved restaureringen 1855, og en lang række detal-
jer unddrager sig derfor nærmere undersøgelse.
 Østafsnittet. Midterskibet, der udgør kirkens 
to fag lange højkor, forbindes med sideskibene 
ved spidsbuede falsede arkader. Falsene er dels 
retkantede, dels afrundede og med en ikke helt 
systematisk fordeling. Vederlagene i arkadebuer-
ne er markerede af tre skifter høje glatte, bindige 
bånd. Såvel i østhjørnerne som midt på arkade-
pillerne er en halv sten fremspringende hvælv-
piller, sidstnævnte af form som en hel sten brede 
halvsøjler.62 Over arkadebuerne brydes højkirke-
murene af spidsbuede ‘triforieåbninger’, der nu 
er tilmurede, men synlige som blændinger. De 
spidse bueslag, der næsten tangerer hvælvenes 

Fig 17. Opstalter af kirkens vest- og østfacader forud for restaureringen 1873-76. 1:300. Målt af C. Lendorf 1973. 
– Elevations of the church’s western and eastern facades prior to it’s restoration in 1873-76.
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skjoldbuer, har samme karakteristiske form som 
sideskibenes østvinduer med markante knæk 
i vederlagene. Åbningerne har en halvstensfals 
mod såvel kirke- som loftsrummet.
 I sideskibene er der halvstens skjoldbuer til 
hvælvene i begge fag i syd, men kun i det østre 
i nord.63 Hvælvene er yngre end østafsnittet, der 
en tid lang må have stået med midlertidige bræd-
delofter. Disse udskiftedes i midterskibet allerede 
i forlængelse af langhusets fuldførelse (s. 1931), 
mens sideskibene først fik hvælv så sent som 
1698 (s. 1932).
 Vestafsnittet er langt enklere i sin udformning. 
Midterskibets tre fag forbindes med sideskibene 
ved spidsbuede falsede arkader, der bæres af ot-

tekantede arkadepiller. På pillerne, der har en ka-
rakteristisk langstrakt form,64 markeres bueveder-
lagene med et skifte høje, afrundede kragbånd. I 
skellet mellem de to faser tilhører hovedparten af 
arkadepillerne østafsnittet, blot er tilføjet endnu 
et led på vestsiden i form af en polygonal halv-
pille svarende til de ottekantede i vestafsnittet.65 
Mod vest afsluttes arkaderækkerne ligeledes af 
polygonale halvpiller, der er kraftigt fremsprin-
gende i rummet. Højkirkemurene brydes, som i 
øst, af ‘triforieåbninger’, der dog her er fladbuede. 
De nu blændede åbninger har mod kirkerummet 
en halvstensfals i vanger og stik. Mod loftsrum-
met i syd er falsen i vangerne en hel sten dyb, 
mens stikket har to halvstensfalse og overdækkes 

Fig. 18. Opstalt af kirkens nordfacade forud for restaureringen 1873-76. 1:300. Målt af C. Lendorf 1873. – Elevation 
of the church’s northern facade, prior to it’s restoration in 1873-76.
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af to bueslag af bindere på fladen. I nord mangler 
vangerne fals, mens stikkene har samme udform-
ning som i syd. Højkirkemurene må fra opførel-

sen have været udstyret med murede hvælvve-
derlag, idet de senere indbyggede hvælv mangler 
skjoldbuer (s. 1931-32).

Fig. 19. Kirkens 3. fag set mod nord. Foto arnold Mikkelsen 2007. – Northward view of the 
church’s 3. section.
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 I sideskibene er forholdene tilsvarende, idet dis-
se må være opmurede med hvælvvederlag både i 
ydermurene og mod midterskibet.
 Hvælv. Som det fremgår var hele kirken dispo-
neret for hvælv i både midterskibet og sideskibe-
ne. arbejdet hermed indledtes i højkoret, østaf-
snittets midterskib, hvor de to planlagte hvælv 
indbyggedes. Overhvælvningen synes ikke påbe-
gyndt, før hele det fem fag lange langhus var un-
der tag. Hvælvene er halvstens krydshvælv med 
retkantede halvstensribber, der overalt bæres af de 

ved østafsnittets opførelse afsatte hvælvvederlag 
og skjoldbuer. De to fag adskilles af en retkantet, 
helstens gjordbue. Vestafsnittets østre hvælv er af 
helt samme form som de to i østafsnittet og må 
formodes at være opført i umiddelbar forlængel-
se heraf.
 Herefter gik hvælvarbejdet i stå og de følgende 
o. 200 år stod resten af midterskibet samt side-
skibene med flade lofter dækkede med brædder, 
‘deller’, således som biskop Jacob Madsen beskrev 
det efter sit besøg i kirken 26. april 1588.66

Fig. 20. Søndre sideskib set mod øst. Foto arnold Mikkelsen 2007. – View of the southern aisle, towards the east.
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KIrKEN EFTEr rEFOrMaTIONEN

De første godt 150 år efter reformationen har 
kirken tilsyneladende kun gennemgået almin-
delig vedligeholdelse på tag og murværk (sml. 
s. 1913). 1559 nævnes, at kirken er meget byg-
fældig, og kirkeværgerne får ret til at oppebære 
kronens del af kirketiende fra Mesinge Kirke til 
brug for en reparation.5 atter 1631 omtales kir-
kens brøstfældighed; da byens borgere ikke mag-
tede en istandsættelse, bevilligede kongen, at alle 
kirker i Nyborg Len skulle bidrage hertil.7

 Indbygning af hvælv 1698. af de hvælv, der al-
lerede var forberedt ved den senmiddelalder-
lige kirkes opførelse, udførtes som nævnt blot 
højkirkens tre østligste (s. 1931). De resterende 
hvælv opførtes 1698 som traditionelle ‘middelal-
derhvælv’ – krydshvælv med halvstenskapper og 
-ribber. ribberne har bredde som munkesten,67 
mens kapperne er opmuret af gule Flensborgsten. 
Kirken modtog 1697 et beløb til fuldførelsen af 
hvælvarbejdet fra anna Mølken ifølge testamente 
fra hendes afdøde mand, borgmester Johan Gly-
sing (sml. s. 1943).68 allerede tidligt på året sy-

Fig. 21. Detalje af hvælv i højkirkens 3. fag med englemasker af stuk (s. 1933). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Detail 
of a vault in the nave’s 3. section, comprised of stucco cherub masks.
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nedes det kommende arbejde af murermester 
Hans Haagerup fra Fåborg og Hans Christensen 
fra Odense. Kirken tegnede kontrakt med først-
nævnte, og i løbet af 1697 indkøbtes de fornødne 
materialer, teglsten samt tømmer til stilladser og 
bueskabeloner, og der indrettedes kalkhuse, både 
under orgelpulpituret og ved kirkens østende, til 
lagring af den indkøbte kalk. I april 1698 ankom 
murermester Hans Haagerup, der lod tømrerme-
ster Christen Troelsen opføre et nyt kalkhus på 
kirkegården nord for kirken. arbejdet indledtes 
i søndre sideskib, hvor Christen murermester69 
nedtog loftsbjælker og brædder; sidstnævnte fandt 
anvendelse i det nævnte kalkhus på kirkegården. 
Blot en måned senere fjernedes loftstømmeret li-
geledes i nordre sideskib og over højkirkens to 
vestlige fag. De fornødne stilladsarbejder udførtes 
tilsyneladende af Niels snedker, mens det øvrige 
tømrerarbejde var overladt til Christen Troelsen. I 
forlængelse af byggearbejdet forberedtes en repa-
ration af de tre gamle hvælv i højkirken; som ind-
ledning hertil fjernedes en bjælke, ‘som sad tværs 

over kirken ved den gamle hvælving i den store 
gang’. Fra samme reparation hidrører formentlig 
de små stukmasker, fire eller fem i hvert fag, der 
ses i toppen af hver hvælvkappe (fig. 21). Midt 
på sommeren anskaffedes Mariager-kalk til kalk-
ning af hvælvene og kirkens mure. anbringelsen 
af kongens og dronningens malede navnetræk i 
kirken i begyndelsen af august markerede for-
mentlig afslutningen på arbejdet i kirkens indre, 
mens der arbejdedes videre med forstærkning af 
tagværkerne over sideskibene og reparation af 
kirkens tegltage, der blev understrøgne midt i 
september.70

 Hvælvenes indbygning var uden sammenlig-
ning det største byggearbejde, der fulgte af borg-
mester Glysings testamentariske gave, mens præ-
dikestolens flytning (s. 1980) og opsætningen af 
et (†)korgitter (s. 1970) medførte andre arbejder i 
koret. Således skulle murermester Christen ‘mure 
om det nye kor’, hvilket formentlig betyder, at 
der opførtes skrankemure i arkaderne mod korets 
sideskibe.27

Fig. 22. Plan. 1:300. Målt af Erik Schiødte 1884. – Groundplan.
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 Det store ombygningsarbejde afsluttedes i lø bet 
af 1699, hvorimod det voldte betydelig større 
besvær at få afsluttet regnskabet. Årsagen hertil 
var, at kirkeværge Otto Jensen ikke kunne gøre 
fyldestgørende rede for en række byggemate-
rialer (vel primært indkøbt til stilladser) samt 
tiloversblevne nedbrydningsmaterialer. Sagen 
afsluttedes 1705, efter kirkeværgens død, under 
medvirken af provsterne over Nørre Åsum og 
Salling herreder, Knud Landdorph og Claus Mi-
chelsen.70

 I de følgende hundrede år gennemførtes hyppige, 
tilbagevendende reparationer på såvel tag (s. 1940) 
som fag. resultatet af manglende vedligeholdelse 
sås hyppigt; både 1708 og -09 måtte murermester 
Jens rasmussen flere gange kaste sne af hvælvin-
gerne grundet mangler i tagbeklædningen.28 En 
større reparation af søndre sideskibs indermur ud-
førtes 1722 af Christen Troelsen, der samme år be-
taltes for at lægge et stykke egetømmer i bunden 
af vestre tårngavls glamhul under stormklokken 
– formentlig for at hindre klokkekæden i at slide 

Fig. 23. Sakristiet i østenden af nordre sideskib set mod øst. Foto arnold Mikkelsen 2007. – View of the sacristy in 
the east end of the northern aisle, towards the east.
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murværket (jf. s. 2013).36 Samme år repareredes 
flere af støttepillerne på kirkens nord- og sydside; 
dette arbejde blev overladt til murermester Ma-
thiis Johansen, der hermed optræder for første 
gang i regnskaberne.36 reparationen af søndre si-
deskibs mur fulgtes op 1724, da smeden rasmus 
Simonsen betaltes for et muranker til at indlægge i 
muren, ‘som var ganske revet fra hinanden’.36 ud-
bedringerne af kirkens støttepiller strakte åbenbart 
ikke, idet Mathiis Johansen 1727 måtte dels repa-
rere dels ommure samtlige piller på kirkens lang-

sider.36 1748 var turen kommet til østgavlen og 
vesttårnet; til reparationsarbejdet, der udførtes af 
murermestrene Niels Nielsen og Petter Kelleroer, 
havde man af Nyborg Kirke lånt en ‘murervogn’ 
– en art hængestillads, der kunne hejses op og ned 
langs murværket. 36 Samme år gav Hylleborg Ma-
ria Jacobsdatter Bager (sml. alterskranke, s. 1966) 
midler til renovering af kirkens hvælv og væg-
ge, hviket formentlig blot omfattede kalkning.97 
Mindre reparationer af murværket og især soklen 
udførtes af murermester Jens Bjørn 1778.42

Fig. 24. Sakristiet i østenden af nordre sideskib set mod vest. Foto arnold Mikkelsen 2007. – View of the east end 
sacristy of the northern aisle, towards the west.
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 Et †materialhus af brædder, der en tid lang havde 
stået i kirkens nordvestre hjørne blev nedbrudt 
1844 og erstattedes af et stolestade (s. 1986).71

 Restaureringer 1854-55 og 1873-76. Kirkens in-
dre og ydre præges stadig af to gennemgribende 
restaureringer, der gennemførtes i 1800-tallets 
sidste halvdel.
 J. D. Herholdt udarbejdede 1852 tegning og 
overslag vedrørende en restaurering af kirken, 
men sagen blev ikke fulgt op.24 To år senere blev 
dele af restaureringen udbudt i licitation og byg-
ningsarbejdet overdroges til murermester Eriksen. 
I arbejdet indgik udvendig istandsættelse af mur-
værket og murbehandlingen samt indsættelse af 
nye vinduer (jf. s. 1938). Langt mere omfattende 
var arbejdet i det indre, hvor alt synligt murværk 
reguleredes og dækkedes af et tykt pudslag.22 De 
to lukkemure, der afskilrer sideskibenes to østre 
fag, må være opsat samtidig. På vestsiden prydes 
de af to slanke, spidsbuede, falsede blændinger, 
der flankerer en ligeledes spidsbuet dør. Denne 
og blændingerne adskilles af gråmalede søjler, der 
er af støbejern. af regnskabet fremgår, at Her-
holdt kun i begrænset omfang har medvirket til 
arbejdets praktiske gennemførelse på stedet, idet 
han efterfølgende betaltes for blot to rejser til 
Kerteminde.

 Ved opførelsen af ovennævnte lukkemur i nor-
dre sideskib etableredes den i vid udstrækning end-
nu bevarede indretning til sakristi. Gulvet i det 
østre fag er af hensyn til den underliggende kæl-
der (først begravelse (s. 2046), siden fyrkælder (s. 
1941)) hævet tre trin over vestfaget. Faget afskær-
mes fra koret af en lav lukkemur, hvorpå er anbragt 
et støbejernsgitter med en gitterdør, der forbinder 
de to bygningsafsnit. Op ad østgavlen anbragtes fa-
ste, endnu bevarede, skabe.72 De to fag adskiltes af 
en bræddevæg, og i vestfaget var tillige afskilret et 
smalt rum i syd bag korstolene (fig. 83); adgangen 
hertil var dels fra nord gennem en dør midt i skil-
levæggen, dels fra koret ad en dør midt i korstole-
rækken. De to †skillerum fjernedes o. 1896.73

 De i 1854-55 gennemførte arbejder med kir-
kens ydre har kun haft karakter af reparationer 
med bibeholdelse af murbehandlingen med puds 
og kalk. Tiltagende forvitring af kirkens sokkel-
partier medvirkede til ønsket om en større, gen-
nemgribende restaurering af kirkens ydre.
 I årene 1873-76 udbetaltes Carl Lendorf hono-
rarer for projektering af og tegninger til denne re-
staurering, hvis erklærede mål var at genskabe kir-
kens ‘oprindelige’ ydre som teglstenskirke i blank 
mur.33 I efteråret 1873 indkøbtes materialer i form 
af teglsten, tømmer og kalk. arbejdet, der var ble-

Fig 25. Prospekt af kirken set fra sydvest tegnet af Burman Becker 1858. – Prospect of 
the church seen from the south-west.
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vet overdraget til murermester H. Eriksen, indled-
tes 1873-74 med tårnet og sideskibenes vestgavle. 
Efter afgravning af terrænet indsattes såvel i tår-
net som i sideskibsgavlene nye, glatte granitsok-
ler. Murværket afrensedes og repareredes sammen 
med de tilhørende piller og trappehuset, tårngav-
lene blev nedbrudt, tårnet forhøjet med 9 fod, og 
efterfølgende opførtes nye gavle, som regulerede 
kopier af de nedtagne.74 af sideskibsgavlene restau-
reredes den nordre i nær overensstemmelse med 
dens oprindelige udformning, mens den søndre 
fornyedes som en spejlvendt kopi af den nordre.
 arbejdet fortsattes samme år med de to langsi-
der, der begge fik indsat nye granitsokler leveret 
af stenhuggerne M. rasmussen og Lars Johansen. 
I nord rensedes murværket, der ‘udhuggedes og 
formuredes’, dvs. at forvitrede sten fjernedes og 
erstattedes af nye; interessant er oplysningen om, 
at murermesteren skulle ‘udbryde alle kridtste-
nene’ (sml. s. 1921). Herudover ommuredes vin-
duerne og gesimsen samt toppen af støttepillerne. 
Døren i 2. fag omtales ikke specifikt, men må væ-
re indsat ved samme lejlighed.75 I syd var arbejdet 
mere omfattende. Her måtte stort set alt murværk 
fornyes, ligesom tre af pillerne nyopførtes på nye 
fundamenter. Denne etape af restaureringen af-
sluttedes med at brolægger Jørgensen drænede og 
brolagde langs kirkens langsider og vestende ud 
mod torvet. Hertil havde Elias B. Muus leveret 
rør og vognmanden fragtet i alt 16 læs brosten.
 En planlagt renovering af tårnrummet, der tje-
ner kirken som våbenhus,76 bragtes til udførelse 
året efter, 1875. En ny hovedadgang etableredes 
fra vest, hvor der indsattes en stor, fladbuet portal 
i spidsbuet spejl. Den prydes af profilerede vanger 
og stik samt teglornamentik i spejlet i form af en 
cirkelblænding med et kors omrammet af et firpas 
flankeret af to mindre cirkler med et heksagram. 
Tårnrummets indre blev ryddet, idet et indskud 
i forlængelse af orgelpulpituret fjernedes, og såvel 
tårnurværket som orgelbælgene, der var anbragt 
her, blev flyttet op til stokværket over tårnhvæl-
vet. Endelig udvidedes det i størrelse, idet nogle 
stolestader i øst sløjfedes. Tårnbuen tilmuredes og 
heri anbragtes en dør til skibet samt ny opgang til 
orgelpulpituret, hvorunder der indrettedes et par 
små aflukker samt vindfang.

 Samtidig med disse arbejder afsluttedes restau-
reringen af kirkens østgavl. Murværket her er ge-
nerelt væsentligt bedre bevaret, så murermester 
Eriksens arbejde bestod fortrinsvis i udskiftning 
af forvitrede sten samt indhugning af en granit-
sokkel svarende til den, der indsattes på de øvrige 
sider. Den eneste større ændring var fjernelsen af 
en blænding øverst på gavlen syd for messeklok-
kespiret. Grundet den forskydning af tagryggen 
mod nord, som opstod under opførelsen (sml. s. 
1926), var der her blevet plads til en ekstra blæn-
ding (fig. 17).
 En indvendig restaurering gennemført 1978-
79 ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen havde for 
bygningens vedkommende fortrinsvis karakter af 
grundig vedligeholdelse med kalkning af hvælv 
og vægge, opretning af gulve m.m.
 Kirkens ydre fremtræder i dag omtrent som ef-
ter restaureringen 1873-76 med blankt teglmur-
værk og røde tegltage.
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Gulve. Kirkens nuværende gulve af store, kvadra-
tiske gule og blåsorte teglfliser er lagt ved restau-
reringen 1873-76. I stolestaderne og sakristiet, 
dvs. nordre sideskibs to østfag, er der gulve af 
afhøvlede fyrrebrædder. I gravkapellet i sydøst-
hjørnet og i tårnrummet er der gulve af kvadrati-
ske, gotlandske kalkstensfliser, sidstnævnte sted er 
alle fliser indrammet af røde teglsten på kant.
 †Gulve. En større omlægning af korets gulv, 
der udførtes 1698 af murermester Christen, var 
foranlediget af de arbejder, hvortil borgmester 
J. Glysing havde testamenteret midler (sml. s. 
1933).27 Senere samme år og i begyndelsen af det 
følgende anskaffedes Flensborgsten til udbedring 
af kirkens gulve. En udbedring af tårnrummets 
gulv, der blev foretaget 1703 af murermester 
Christen, var til gengæld udført af ‘store lybske 
sten’.27 1747 udskiftede Mathiis Johansen hele 
dette gulv med Flensborgsten.36

 Døre. Kirken har i dag to døre. Hovedindgan-
gen er tårnets vestdør, hvis nuværende form hid-
rører fra restaureringen 1873-76 (jf. ovf.). Dog 
blev døren 2004 forlænget omkring en halv me-
ter nedad i forbindelse med sænkning af terrænet 
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foran kirken (s. 1915); tidligere var der et par trin 
fra torvet ned til tårnrummet. Den fladbuede dør 
i nordre sideskibs 2. fag fra øst er af uvis alder. 
Den er yngre end 1873 (jf. fig. 18) og dermed 
formentlig indsat 1873-76; i hvert fald eksiste-
rede den 1884 (jf. fig. 22).
 †Døre. Langhusets to døre var (jf. s. 1926) an-
bragt i det vestligste, 5. fag. Norddøren blev repa-
reret 1705 af murermester Jens rasmussen, der 
dels murede en ny trappe til døren, dels udhugge-
de og genindmurede stablerne, der repareredes af 
Johan smed.28 1724 istandsatte murermester Ma-
thiis Johansen den søndre kirkedør og forhøjede 
‘adgangen’. Dette kunne tyde på, at døren stadig 
var for lav, selv om det to år tidligere var blevet 
besluttet at bortgrave de 2 alen jord, som graverne 
efterhånden havde kastet op langs kirkens mur, og 
som gjorde denne ‘ganske rådden’. Samtidig ind-
lagde Florens snedker et nyt trappetrin i døren.36 
1732 anbragte smed rasmus Simonsen to mur-
ankre ved den nordre dør, hvori han året efter 
indsatte en ny stabel.36 af en udgiftspost til ma-
lerarbejde fremgår det, at kirken 1798 havde tre 
døre,43 dvs. skibets døre i nord og syd samt tårnets 
vestdør. I forbindelse med arbejde på vinduerne 
1821 tilmuredes kirkens syddør af murermester 
Hans Christian Sørensen.77 Kirkens norddør var i 
brug endnu i 1837, da Ove snedkers enke betaltes 
for at have ‘bygget en ny forstue’, dvs. et vindfang, 
inden for døren, mens det fornødne murerarbejde 
udførtes af J. andersen.25 En udskiftning af kirkens 
tårnur 1839 (jf. s. 2010) foranledigede en samtidig 
udvidelse af tårnets vestdør, der udskiftedes med 
en bredere døråbning med fløjdøre. 78

 Vinduer. Kirkens nuværende vinduer af smede-
jern med rektangulære, blysprossede glasruder er 
indsat ved restaureringen 1873-76.33

 †Vinduer. Erik glarmester reparerede 1707 kir-
kens vinduer med nyt glas.28 1732 indgik han 
kontrakt med kirken om det store vindue i østen-
den bag alteret; to dele skulle fornyes og resten 
repareres, ligesom rasmus Simonsen leverede 26 
jernstifter til vinduet. Desuden skulle glarmeste-
ren indsætte ruder over alt i kirken og Mathiis 
Johansen fuge og kalke omkring alle vinduerne.36 
1752 måtte glarmester Bartram udskifte tårnets 
vindue; 1773 fornyedes de fem vinduer i sønd-

re langside ligeledes af glarmester Bartram, der 
havde indkøbt glas og vinduesbly i Odense, og 
efterfølgende fugedes omkring vinduerne af mu-
rermester Hans Pedersen. Samtidig repareredes de 
fem vinduer i nordsiden, og året efter udskiftedes 
det store vindue i øst.40 1778 fulgte en udskiftning 
af det østligste af vinduerne i nord; materialerne 
hertil var indkøbt hos glarmester Boring i Ny-
borg.36 De øvrige vinduer i nordsiden udskiftedes 
1790 og -97 af glarmester Hans Nielsen.43 atter 
1821 måtte vinduerne udskiftes; 13 vinduer fjer-
nedes, og der indsattes 12 nye af snedker Diderick 
Feldthusen.79 Ved restaureringen 1854-55 forsy-
nedes kirken med nye støbejernsvinduer, der le-
veredes af J. Nielsen.22 Det er usikkert, hvornår de 
tre vinduer i østgavlen tilmuredes. Midtervinduet 
kan være lukket 1821 (jf. ovf.); de to sidevinduer 
fremtrådte begge tilmurede 1873 (fig. 17), for det 
nordres vedkommende må det være sket senest 
1868, da der opførtes en skorsten på gavlens in-
derside (s. 1941). Sandsynligvis er begge blændet 
ved restaureringen 1854-55.
 Tagværker. Langhusets tagværk er relativt velbe-
varet og må være samtidigt med de to hovedaf-
snit i kirkens opførelse, henholdsvis 1.-2. fag fra 
øst og 3.-5. fag, idet skellet mellem de to afsnit 
tydeligt genspejles i tagværket. I østafsnittet er 
tagværket over hovedskibet, højkirken, udformet 
som spærfag med to hanebånd, et sæt krydsende 
skråstivere samt korte lodrette stivere ved spærfo-
den. Spærfagene bæres af spærsko, der mellem de 
enkelte fag og ved østgavlen dog er erstattet af en 
gennemgående bindbjælke; både sko og bjælker 
hviler på to murremme. En række af spærskoene 
er forlængede ud over højkirkemurens ydre mur-
flugt og gennembrudt af en kile, der tjener som 
ankerforskud og skal medvirke til at hindre ud-
skridning af murværket. Til yderligere afstivning 
har der været indlagt vandrette †skråbånd mellem 
bindbjælkerne og den 2. spærsko til hver side for 
bjælken. alle samlinger er udført som blade, de 
fleste med hage. adskillige tømmerstykker bærer 
nummerering indhugget med huljern.
 Sideskibenes spær er udformet som lange stik-
spær, der udgår fra højkirkens rygning. undervejs 
er det enkelte spær støttet af to korte stivere, der 
er tappede i henholdsvis stikspær og højkirkens 
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hovedspær. Til yderligere afstivning tjener en 
skråstiver, der bæres af en rem på højkirkemurens 
yderside ca. 2,5 m under kronen. remmen hviler 
på en række indmurede konsoller. Det har ofte 

været fremført, at sideskibenes spær skulle være 
sekundære, og at kirken oprindeligt havde haft 
basilikalt tværsnit med særskilte tage over mid-
terskibet og sideskibene.80 Denne rekonstruktion 

Fig. 26-27. Detaljer af midterskibets tagværk (s. 1938). 26. Spær og spærstivere i nordsiden set mod øst. 27. Kryds-
bånd set mod vest. Foto HJ 1997. – Details of the middle aisle’s roof structure. 26. View of the north side rafters and struts, 
towards the east. 27. View of the cross-braces towards the west.

Fig. 28-29. Detaljer af korets og midterskibets tagværk (s. 1938). 28. Fodremme og bindbjælke i nordsiden mellem 
1. og 2. fag; i bjælken spor af blade fra nu fjernede †skråbånd. 29. Spærsko og -stivere i sydsidens 5. fag. Foto HJ 
1997-98. – Details of the chancel’s and the middle aisle’s roof structure. 28. North side wall plates and tie beams between 1. 
and 2. section. Traces of scarf from former †braces. 29. Rafters and struts in the south side’s 5. section.
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er dog ikke holdbar. Dels ville sideskibenes tag-
hældning blive meget lav,81 dels er åbningerne 
mellem højkirken og sideskibenes loftsrum ikke 
udformet som vinduer.82

 Tagværkerne i 3.-5. fag har en udformning, der 
i vid udstrækning svarer til østfagenes, dog med 
variationer i hanebåndshøjderne og en vis forenk-
ling i detaljerne. Således mangler kilerne i spær-
skoene samt de vandretliggende skråafstivninger.
 Bjælkelaget over tårnets klokkestokværk, der 
nu udgør etageadskillelsen mod den forhøjelse 
af tårnet som opførtes 1874, indgik oprindelig i 
tårnets tagværk. udførelsen er bemærkelsesvær-
dig ved, at bjælkerne ligger øst-vest, dvs. parallelt 
med tagryggen, mens spærene havde været fæst-
net til korte, endnu delvis bevarede, stikbjælker, 
der udgik fra den yderste bjælke mod nord og 
syd. udformningen må ses i sammenhæng med 
fire klokkestole, der ligeledes bæres af bjælkela-
get. Med den valgte form kunne klokkerne svin-
ge i tagets længderetning, hvilket gav bedre plads. 
Bjælkelag og †tagværk må være samtidigt med 
de to gavle i øst og vest, af hvilke sidstnævnte 
havde et stort glamhul. Dele af tømmeret indgår i 
det nuværende tagværk, der opsattes efter tårnets 
forhøjelse 1874.

 En del af tømmeret i langhuset er tydeligvis 
genanvendt fra et ældre †tagværk,83 bl.a. ses dele 
af en rem med udhugninger til spær genanvendt 
som hanebånd. Enkelte udskiftninger af tømmer 
og skaring af et spær udførtes 1705 af tømrer-
mester Simon Møller, der foretog løbende arbej-
der også i de følgende år.28 En større reparation 
af tagværket gennemførtes 1719 ved Christen 
Troelsen, der på sydsiden fornyede 16 spærfag, 
ligesom et antal spær med tilhørende ‘boxho-
veder’ (bukkehoveder, dvs. krydsbånd til afstiv-
ning) skulle skares.39 Tilsvarende udskiftninger i 
langhusets tagværk udførtes i årene 1786 og -90 
af tømrermester Hans Poulsen og 1816 af Niels 
Lauenborg.84 Ved en reparation 1867 af tårnets 
tagværk indsatte H. Eriksen 12 knægte samt jern-
ankre i tilknytning til stikbjælkerne.32

 Tagbeklædningen har formentlig altid, i hvert fald 
for den senmiddelalderlige kirkes vedkommende, 
været af tegl – dog undtaget messeklokkespiret. 
1694 foretog murermester Jens Jyde og kalkslager 
Knud Nielsen en større reparation på kirkens tag 

Fig. 30. Tagværk over nordre sideskib set mod øst (s. 
1938-39). Foto HJ 1997. – View of the northern aisle’s 
roof structure, towards the east.

Fig. 31. Sammenbygningen af kirkens to hovedfaser i 
midterskibets nordre højkirkemur set fra sideskibet (s. 
1928); koret til venstre, skibet til højre. Forneden ud-
hugning til fjernet ankerbjælke tværs over kirkerummet 
(s. 1933). Foto HJ 1997. – The point at which the church’s 
two main sections are built together, situated in the wall of the 
middle aisle’s northern nave as seen from the aisle, with the 
chancel to the left and the aisle to the right. Hewn out groove 
for former †anchor beam which spanned the church interior.
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og i mindre udstrækning tillige på murværket. I de 
følgende år nævnes hyppige reparationer på tegl-
tagene.27 Et større arbejde fandt sted 1704, hvor 
otte fag på nordsiden omlægtedes og tækkedes 
med nye ‘holl’ tagsten af murermester Jens ras-
mussen – taget var altså endnu på dette tidspunkt 
lagt med tagsten af middelalderlig type, såkaldte 
munke og nonner, også benævnt hulsten; nye sten, 
der lå på kalkhuset, blev inddraget til formålet, og 
huset tækkedes i stedet med nogle af de gamle 
sten fra kirketaget.27 Næsten årligt udførtes re-
parationer på taget på grund af stormskader. Det 
har åbenbart knebet med den efterfølgende op-
rydning, idet Christen Troelsen 1718 blev betalt 
for arbejde med at ‘kaste sammen af alle hvælvin-
gerne udi 3 dage på det at hvælvingerne ej nogen 
skade skulle tilføjes derfor’. Året efter udbedrede 
Christen en større del af taget, samt forsynede det 
med to †kviste, en til hver side.36 af en omtrent 
fuldstændig udskiftning af tagbeklædningen, der 
blev udført af murermester Mads Tomesen 1786 i 
nord og 1790 i syd, fremgår, at beklædningen da 
endnu var hulsten på sydsiden og på godt halvde-
len af nordsiden.43 Stadige reparationer udførtes i 
løbet af 1800-tallet, men som noget nyt forsynede 
murermester H. Eriksen 1870 kirken med tagren-

der af zink. render på tårnet, der blev leveret af 
kobbersmed H. I. Tommerup, opsattes 1873 efter 
tårnets forhøjelse i forbindelse med kirkens re-
staurering 1873-76 (s. 1936).33 Tagbeklædningen 
er senest udskiftet 1997 (jf. fig. 26-32).
 Messeklokkespiret over korets østgavl (s. 1926) var 
1631 ‘aldeles afblæst og sønderslagen’,85 men må 
efterfølgende være blevet fornyet (jf. fig. 3). 1748 
istandsattes messeklokkespirets fløjstang med 
kugle, der var blæst ned et par år tidligere.86 En 
fuldstændig fornyelse af det blyklædte spir udfør-
tes 1833 af tømrermester rasmus Linde gaard.30 
I forbindelse med restaureringen 1873-76 for-
nyedes spiret endnu en gang ved tømrermester 
Nielsen og kobbersmed H. I. Tommerup, der ud-
førte arbejdet 1875. Den gamle blybeklædning 
blev nedtaget og i stedet oplagdes kobber.33

 Vindfløjen på messeklokkespiret er fornyet 
1875 (jf. ovf.). Dens fløjstang af jern prydes af en 
kobberkugle og herover et par krydsende jern-
stænger, i hvis ender bogstaver markerer de fire 
verdenshjørner. Fløjen er af kobber.
 Opvarmning og lys. Kirken fik indlagt varme 
1868 i form af et varmtvandsbaseret, kulfyret 
centralfyr leveret af jernstøberiet og maskinfa-
brikken Phønix samt købmand Elias B. Muus 
efter et forslag udarbejdet af arkitekt C. Lendorf. 
Fyret indrettedes i en kælder under nordre side-
skibs østende, hvor murermester Eriksen skaffede 
plads ved nedbrydning af skillevægge og hvælv i 
ældre begravelseskrypter (s. 2046). Der skaffedes 
adgang til fyrrummet ved at gennembryde nord-
muren og mure en trappe ned langs sideskibets 
yderside. Skorstenen opmuredes midt for på side-
skibsgavlens inderside og førtes fra loftsrummet 
videre op til højkirkens tagrum.87 anlægget for-
nyedes 1949 med radiatorer anbragt langs yder-
væggene, hvor stolestaderne måtte afkortes 20 
cm. 1967 erstattedes fyret af fjernvarme. Toppen 
af skorstenen fjernedes 1970, mens resten blev 
nedrevet 1978-79.88 Kirkens ansøgning om tilla-
delse til indlægning af gas til belysning 1896-9724 
effektueredes først 1902. 1923 overgik kirken til 
elektrisk belysning.89

 Murbehandling. Kirkens murværk har sandsyn-
ligvis fra opførelsen stået i blank mur. Det er uvist, 
hvornår kirken pudses og kalkes, men dette må 

Fig. 32. Tagværk over nordre sideskib set mod vest (s. 
1939). Foto HJ 1997. – View of the northern aisle’s roof 
structure, towards the west.
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være sket tidligere end fremstillingen af en af de 
ældst kendte afbildninger af bygningen fra 3. fjer-
dedel af 1600-tallet (fig. 3). Ved en reparation af 
kirken 1797 kalkedes hvælvene og kirkens ydre 
med gullandsk stenkalk leveret af købmand Lar-
sen,43 mens der fra rasmus Møhl indkøbtes køn-
røg, brunrødt og mælk til farvning af soklen. End-
videre et antal røde mursten fra bager Lange til at 
afskure kirken med; de sidstnævnte må formodes 
at være genanvendte.90 1822 skulle murermester 
Peder Jensen atter ‘overstryge’ kirken udvendigt 
med røde mursten efter endt kalkning.77 Tilsva-
rende arbejder udførtes 1834 af murermester H. 
Eriksen. Murene kalkedes med Saltholms kalk; i 
modsætning hertil benyttedes der Faxe stenkalk 
til understrygning af taget. Soklen maledes med 
mørk farve. Tårnet øverste del kalkedes fra en 
højde svarende til skibets gesims (fig. 6), herunder 
afskuredes det med røde sten; til adskillelse heri-
mellem påmaledes en rød kordongesims.91

 †Glasmaleri. Skænket af købmand Hans Mor-
tensen og hustru Elsebeth Steffensdatter Blok 
1674 efter en vellykket søsætning af et nyt skib. 
(jf. lysearm nr. 1, s. 2004).92  Glasmaleriet, der vi-
ste et skib, indsattes i et vindue i kirkens sydside, 
mod stranden. N. S. Bøgh meddeler, at gamle folk 
endnu huskede ruderne (1770), selvom de var er-
stattet af andre.
 †Kalkmalerier. I forbindelse med kirkens kalk-
ning afdækkedes 1979 partier af †dekorations-
malerier på korets hvælv. Samtlige dekorationer 
overkalkedes atter.

 1) På den sydlige del af gjordbuen mellem ko-
rets 1. og 2. fag afdækkedes partier af et malet dra-
peri, som har prydet muren omkring anders Jør-
gensen Mands epitafium, opsat o. 1677 (s. 2021). 
Draperiet, malet i grå og brune farver, bredte sig 
ud på hvælvkapperne og samledes oventil i en 
baldakinlignende top, kronet af et drejet spir, alt 
malet i røde og okkergule nuancer.93

 2) På den sydlige del af korets vestlige gjordbue 
afdækkedes et draperi (fig. 169), formentlig ma-
let omkring prædikestolens lydhimmel, som indtil 
1698 var opsat her (jf. s. 1980). Draperiet var malet 
i gråtoner med barokslyng og bladværk, der om-
sluttede englehoveder, og afsluttedes nedentil af en 
9 cm høj okkergul frise med englehoveder malet 
med brunt. Oventil var draperiet sammenbundet 
i en kugle, hvorover sås en 53 cm høj figur af den 
opstandne Kristus med sejrsfane og korsstav, iklædt 
okkergul kjortel med brune foldemarkeringer. Fi-
guren havde gråbrunt hår og skæg og rødlig kar-
nation, mens glorien, med kraftigt markeret kors, 
var okkergul. Maleriet var af høj kvalitet og på nær 
Kristusfigurens ansigt, ganske velbevaret.93

 3) På det østlige hvælvs østkappe fremkom 
overdelen af en fransk lilje, malet med sort, mens 
der i vesthvælvets østkappe sås partier af en ran-
kedekoration med slyngede og krydsende bånd, 
malet med sort og ledsaget af stumpe bladformer 
i okker og rødt.93

 4) Kongernes og dronningernes navnetræk 
blev malet 1698 som afslutning på opførelsen af 
kirkens nye hvælv ( jf. s. 1932).
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Oversigt. Kirkens inventar omfatter enkelte, senmid-
delalderlige genstande. ud over det murede alterbord 
gælder det et (†)monstransskab, som er omdannet til 
pengeblok, et stort egetræsskab og en lille klokke med 
årstallet 1419.
 alterkalken er formentlig fra 1500-tallets slutning, 
mens den tilhørende disk vistnok er omsmeltet 1855 
og forsynet med guldsmed Harald Klokkers stempel. 
De store alterstager er skænket 1616 af borgmester 
Poul Skinkel. De ældste stolestadegavle stammer fra o. 
1635, mens nogle (†)herskabsstole, tilhørende lokale 
adelige, kom til i 1640’erne. En Christian IV bibel fra 
1632 er foræret til kirken af en anonym giver i 1990.
 Fra 1600-tallets anden halvdel stammer en række 
markante inventarstykker, skænket af velstående bor-
gere. Den rigt udskårne og med tre malerier udsmyk-
kede altertavle fra 1675-76 er en gave fra borgmester 

Johan rudolph Burenæus og hustru Karen Poulsdat-
ter til minde om hans svigermor, Birgitte Olufsdatter. 
Sidstnævnte år bekostede sognepræst anders Poulsen 
og hustru anna Pedersdatter prædikestolen. Lysekro-
nerne er skænket af tolder Christen Poulsen i 1655 og 
af købmand Jesper Jacobsen Bager og hustru Dorthea 
Hansdatter 1685, mens en dobbelt lysearm fra o. 1639 
er foræret af købmandsægteparret Hans Mortensen og 
Elsebeth Steffensdatter Blok 1673-74. En anden dob-
belt lysearm er skænket 1739 af Morten Bager i Kø-
benhavn. Det ældste af de to kirkeskibe, et tremastet 
orlogsfartøj, er givet 1686 af købmand Poul Jespersen 
Bager og hustru anna Sophie Husum. Et antal træ-
skårne figurer og topstykker, nu placeret østligt i side-
skibene, stammer fra et (†)korgitter fra 1698, der var 
opsat som en testamentarisk gave fra borgmester Johan 
Glysing og hustru anna Mølken. De er udført af den 
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Fig. 33. Indre set mod øst. Foto Henrik Wichmann 1998. – View of the interior, looking east.
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litauiske billedhugger Michael Tuisch, som samme år 
medvirkede ved fornyelsen af prædikestolens opgang.
 Smedejernsalterskranken er skænket af købmand 
Thomas Johansen og hustru Hylleborg Maria Jacobs-
datter Bager 1712. Den er smedet af grovsmed Chri-
sten Sørensen i Marslev. Oblatæsken fra 1721 er en 
foræring fra ægteparret aage Pedersen Syv og Barbara 
Mattæusdatter reutz (sammen med en †vinkande) 
og udført af den lokale guldsmed Knud Povelsen. Det 
yngste kirkeskib, en tremastet korvet, er ophængt 1735, 
muligvis som en gave fra byens skipperligbærerlav, hvis 
ligbårer siden 1737 findes i kirken. Et maleri fra en 
†pengeblok bærer årstallet 1767.
 De to rækker korstole er opstillet i forbindelse med 
en renovering af koret 1855-56, mens døbefonten og 
dåbsfadet er fra 1875. alterbordskrucifikset er skænket 
1878 af provstinde Krog, og de to syvstager af tidli-
gere kateket Valdemar Julius Winther. Kirkens største 
klokke er fra 1835.
 Fra 1900-tallet stammer kirkens tekstiler samt en 
række mindre genstande, deriblandt en alterkande fra 
1927, udført af Peter Hertz. Orglet fra 1938 er byg-
get af Marcussen & Søn med samtidig facade udført 
af billedhugger Erik Pedersen efter tegning af arkitekt 
Harald Lønborg-Jensen. Den mellemste klokke er fra 
1924 og tårnuret fra 1945.
 Farvesætningen. Stolestaderne er malet rødbrune og 
dørfløje og panelværk er holdt i grå nuancer, mens 
billedskærerarbejderne fremstår polykrome med lasu-
rer og forgyldning. Farvesætningen er fastlagt ved re-
staureringerne i årene o. 1920, delvis på baggrund af 
konstaterede spor af oprindelige farver, og der er kun 
foretaget mindre justeringer heraf siden da. arbejderne 
udførtes af de lokale malere, brødrene Johannes og C. 
a. Klokker.
 I øvrigt er inventarets ældre staffering stort set 
ukendt. 1834 blev korgitteret og korets paneler, præ-
dikestolen, stolestaderne, herskabsstolene og orgelfaca-
den malet med perlegråt. 1875 blev dele af inventaret 
egetræsmalet.
 Kilder. Den ældste bevarede beskrivelse af kirkens 
indre er fra 1588 og findes i biskop Jacob Madsens vi-
sitatsbog med optegnelser fra hans visitatsrejser i Fyns 
Stift i årene 1588-1604. Jacob Madsen opremser det 
vigtigste inventar (korgitter, prædikestol, klokker, al-
tertavle, monstrans og Kristi grav) og nævner desuden 
kirkens ringe jordtilliggende samt det, kritisable, for-
hold, at en del af kirken brugtes til at opbevare bor-
gernes skibssejl.94 Det øvrige kildemateriale før 1694 
er sparsomt, men herefter giver kirkeregnskaberne i 
Stiftsøvrigheds- og Kirkeinspektionsarkiverne detalje-
rede oplysninger om indtægter og udgifter i forbin-
delse med reparationer, ombygninger og nyanskaffel-
ser. Her findes også det ældste bevarede inventarium 
fra 1694. Kirkeinspektionsarkivet indeholder endvi-
dere indkomne breve vedrørende kirken, de ældste fra 

1700-tallet, hovedparten fra 1800-tallet. af uvurderlig 
betydning er provst Nicol Seidelin Bøghs righoldige 
manuskript »Beskrivelse over Bierge-Herred i almin-
delighed og Kierteminde- og Drigstrup-Sogne i Sær-
deeleshed«.95 Manuskriptet er forfattet i årene 1770-
71 som en kommentar til den mangelfulde beskrivelse 
af byen og egnen i Erik Pontoppidans Danske Atlas, 
hvis tredje bind omhandlende Fyn og Langeland var 
udkommet 1767.96 Manuskriptet bygger på mundtlige 
beretninger, nu forsvundne arkivalier og Bøghs egne 
iagttagelser. Det rummer en mængde oplysninger af 
købstads- og personalhistorisk karakter, herunder en 
grundig beskrivelse af kirken, dens inventar og begra-
velser med omtale af adskillige, nu forsvundne indskrif-
ter. Fra N. S. Bøghs hånd findes endvidere en fyldig 
indberetning om kirken til arkitekt Lauritz de Thurah 
fra 1755, der på enkelte punkter supplerer ovennævnte. 
Indberetningen er bevaret i afskrift i Det Kongelige 
Bibliotek.97

 Det middelalderlige kirkerum. Vi har sparsom viden om 
den senmiddelalderlige kirkes indretning og udstyr, der 
allerede ved biskop Jacob Madsens besøg i 1588 har 
været stærkt decimeret. Det murede alterbord stod 
som nu ved korets østvæg, mens en †døbefont af sten 
antagelig var placeret i søndre sideskibs vestende. Fon-
ten, formentlig en romansk granitfont, kan som den 
eneste kendte inventargenstand være overflyttet fra 
den ældre †kirke (s. 1920). Derudover har kirken rum-
met i hvert fald fire †sidealtre (s. 1914), måske placeret 
i sideskibene. Særlig interesse påkalder sig en *Kristi 
grav fra 1500-tallets første fjerdedel (siden 1845 i Na-
tionalmuseet). ud over at have indgået i de liturgiske 
påskespil kan den have haft en funktion som andagts-
billede og således stået fremme i kirken året rundt (jf. 
s. 1960). (†)Monstransskabet og det store egetræsskab 
har formentlig været placeret i koret, hvor sidstnævnte 
sikkert har været benyttet til opbevaring af det †al-
tersæt, som Clemens Persen og hustruen Else o. 1487 
skænkede i forbindelse med indstiftelsen af en ugentlig 
Maria-messe ved kirkens †Vor Frue alter. I tårnet hang 
mindst to klokker, i senere kilder betegnet tiklokken 
og †stormklokken, fra henholdsvis 1419 og 1447. To 
†messeklokker, som omtales af biskop Jacob Madsen, 
var formentlig også middelalderlige. De hang i spiret 
over kirkens østende.
 Det efterreformatoriske kirkerum. Sidealtrene er an-
tagelig blevet fjernet i årene efter reformationen. De 
påtales ikke af Jacob Madsen ved hans besøg i 1588 og 
1589 i modsætning til de bevarede levn af det katol-
ske inventar, (†)monstransskabet og *Kristi grav, som 
præsten måtte love at bortsælge.98 Egentlige fornyelser 
af inventaret synes først at have fundet sted hen ved 
fire årtier efter reformationen, hvilket stemmer over-
ens med det generelle billede i Danmark. Indtil da har 
man formentlig fortsat anvendt det katolske udstyr.99 
Da fornyelserne kom, berørte de først og fremmest 
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korets indretning. I 1577 skænkede anne Lauridsdatter 
Knob, enke efter Palle van Mehlen, således en †kate-
kismustavle til alteret sammen med et †alterklæde, og 
før 1588 tilførtes kirken desuden en †lektorieprædike-
stol, som opsattes oven på et †korgitter for indgangen 
til koret. Måske udstyredes kirken i denne periode også 
med et †orgel, der kan have stået på et †pulpitur i vest-
enden. I 1571 havde byens borgmester og råd bekostet 
en *klokke (nu i Hammel Kirke, DK Århus 3468 f.), 
og allerede før 1609 fandtes et †tårnur. I det lave vest-
tårn sad urskiven dog så lavt, at man ifølge præsten L. 
M. Wedel, som besøgte kirken i 1800-tallets første år, 
kunne række op til den med en stok.100

 O. 1635 fornyedes stolestaderne, og i 1640’erne om-
byggedes enkelte stader, bl.a. de forreste i midterskibet, 
til (†)herskabsstole med rigt udsmykkede, våbenpry-
dede gavlstykker og døre. Derimod er det uvist, hvor-
når et †pulpitur i kirkens nordside opførtes. Kirkerum-
mets fremtræden i denne periode prægedes endvidere 
af opsætningen af en række epitafier, dels to træskårne 
med malerier opsat o. 1603 og 1621, dels to små sten-
tavler fra o. 1618 og o. 1629 (jf. s. 2016 ff.).
 Forandringer i kirkerummet 1650-1750. Ved bombar-
dementet 31. oktober 1659 blev store dele af byen lagt 
i ruiner, men kirken synes som nævnt at være slup-
pet nogenlunde uskadt gennem begivenhederne (jf. s. 

Fig. 34. Tilnærmet indretningsplan o. 1750. a. alter med altertavle, 1675-76 (s. 1948). Heromkring †skrifte- og 
degnestole (s. 1988) samt formentlig senmiddelalderligt skab (s. 1992) og (†)monstransskab (s. 1994). B. alter-
skranke, 1712 (s. 1966). C. †Vægpaneler, 1694 (s. 1974). D. Lysekrone nr. 2, 1685 (s. 2003). E. (†)Korgitter, 1698 
(s. 1970). F. Prædikestol, 1676, med opgang fra 1698 (s. 1976). G. Lysearm nr. 2, 1739 (s. 2005). H. Lysekrone nr. 1, 
1655 (s. 2003). I. Stolestader, o. 1635 (s. 1983). J. Herskabsstole, 1648 (s. 1988). K. Lysearm nr. 1, skænket 1673-74 
(s. 2004). L. †Orgel nr. 2, 1719, på †orgelpulpitur nr. 2 (s. 1999). M. †Døbefont, formentlig romansk, med †fonte-
gitter fra 1682 og †fontehimmel fra 1739 (s. 1968). N. Kirkeskib nr. 1, skænket 1686 (s. 2007). Tallene 1-6 angiver 
placeringen af kirkens †lukkede stole (s. 1990). Nr. 1 stod, i hvert fald 1696, i korets nordre sideskib (nedbrudt før 
1761), nr. 2 ved nordre kirkedør, nr. 3-4 under orglet, og nr. 5-6 i sydsiden. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2008, 
suppleret af Mogens Vedsø 2009. – Approximate list of furnishings c. 1750. A. Altar with altarpiece 1675-76, surrounded 
by a †confessional boxes and parish clerk chair, a cupboard thought to be from the late middle ages and a (†)monstrance cabinet. 
B. Altar rail, 1712. C. †Wall panelling, 1694. D. Chandelier no. 2, 1685. E. (†)Chancel screen, 1698. F. Pulpit, 1676, with 
staircase from 1698. G. Candle bracket no. 2, 1739. H. Chandelier no. 1, 1655. I. Pews, c. 1635. J. Manorial pews, 1648. K. 
Candle bracket no. 1, donated 1673-74. L. †Organ no. 2, 1719, on †organ pulpiture no. 2. M. †Font, presumably romanesque, 
with a †font screen from 1682 and †font canopy from 1739. N. Ship no. 1, donated in 1686. The numbers 1-6 denote the 
positions of the church’s †closed pews. No. 1 stood, in 1696 at least, in the chancel’s northern aisle (demolished prior to 1761), 
no. 2 by the northern church entrance, nos. 3-4 below the organ, and nos. 5-6 in the south side of the church.
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1914).101 Ødelæggelserne forstærkede den økonomi-
ske afmatning, som allerede var sat ind; en tendens, der 
blev yderligere intensiveret i første halvdel af 1700-
tallet, da Kerteminde definitivt mistede sin betydning 
som havneby for Odenses købmænd.102 alligevel er 
det i høj grad de rige inventargaver, kirken særligt i år-
tierne op mod år 1700 modtog fra velstående borgere, 
som præger kirkerummet i dag.
 Opsætningen 1675-76 af altertavlen og prædike-
stolen, sidstnævnte i korbuens sydside, må have med-
ført, at såvel den knap 100 år gamle †katekismustavle 
som †lektorieprædikestolen og †korgitteret blev fjer-
net. Herefter har menigheden haft frit udsyn til koret, 
som yderligere var blevet prydet ved opsætningen af 
et stort, træskåret epitafium med maleri 1675 (s. 2021 
f.). 1681 forsynedes prædikestolen med et fint dekore-
ret, firedobbelt *timeglas, skænket af rådmand Wilhelm 
Weghorst og hustru Kirsten andersdatter (nu i Natio-
nalmuseet), og 1685 lod medlemmer af Bager-slægten 
den store lysekrone ophænge over deres begravelse (s. 
2040). En mindre lysekrone i skibet samt en dobbelt 
lysearm ved norddøren sikrede lys også i disse områder 
af kirken, som da endnu stod med fladt loft. 1682 blev 
døbefonten i vestenden af søndre sideskib afskærmet 
med et †fontegitter med træskårne fremstillinger af 
Kristus og apostlene, skænket af købmand Poul Jesper-
sen Bager og hustru Kirsten Henriksdatter Krog 1682.
 Borgmesterparret Johan Glysing og anna Mølkens 
testamentariske donation af 30. november 1696 omfat-
tede foruden skibenes overhvælving et (†)korgitter, hvis 
opsætning kom til at forandre indretningen af hele den 
østlige del af kirken, samt bidrag til et †orgel, der dog 
først kom på plads i kirken 1719.103 allerede 1694 hav-
de de bekostet opsætningen af et træskåret †panelværk 
langs korets syd- og nordvægge, og 1696 havde Johan 
Glysing opført en †lukket stol i korets nordre sideskib. 
Placeringen af (†)korgitteret (skåret af Michael Tuisch) 
tværs over indgangen til koret 1698 forudsatte nyplace-
ring af prædikestolen, og den genopsattes samme år på 
den første pille i midterskibets sydside. Samtidig forsy-
nedes den med en ny opgang fra søndre sideskib. Koret 
udstyredes desuden med to skriftestole, en degnestol 
og en bænk til disciplene, og skibenes stolestader blev 
istandsat med nye fodstykker. Overhvælvingen med-
førte, at et †pulpitur, som fandtes i kirkens nordside, 
blev nedbrudt. Istandsættelsen var delvist finansieret 
af kirken, og bidrag fra menigheden indsamledes i en 
†pengeblok, som 1697 blev opsat på kirkegården.
 I første halvdel af 1700-tallet modtog kirken yder-
ligere to store inventargaver. 1712 placeredes alter-
skranken i det allerede rigt udstyrede kor, og 1739 lod 
ægteparret Morten Poulsen Bager og anne Pedersdat-
ter, boende i København, en med indskrift smykket 
†fontehimmel ophænge over dåben, samt en lysearm 
ved prædikestolen. I første fjerdedel af århundredet 
indrettedes desuden et antal lukkede stole, dels i søndre 

sideskib, dels bagest i kirken ved norddøren og under 
orglet. Den økonomiske og befolkningsmæssige tilba-
gegang satte dog også sit præg på kirken.104 1717 stod 
mange stolestader tomme, og to gange i de følgende 
årtier bekostede kirken montering af klapsæder til fat-
tige på stolegavlene (jf. s. 1985). Men der er ikke tvivl 
om, at kirken i midten af 1700-tallet fremstod langt 
prægtigere møbleret og udsmykket, end det var tilfæl-
det 100 år forinden. Ved denne tid er det muligt så no-
genlunde at rekonstruere en indretningsplan (fig. 34).
 Mens giverne bag de store inventarfornyelser i 
1600-tallets sidste fjerdedel er kendt gennem malede 
indskrifter og skriftlige kilder, er billedskærerne, med 
undtagelse af den ovennævnte Michael Tuisch, ukendte. 
Maleren og kunstskribenten Herman Madsen har fore-
slået Middelfartbilledhuggeren Hans Nielsen Bang som 
mesteren bag altertavlen, prædikestolen og epitafiet over 
anders Jørgensen Mand.105 De tre inventarstykker, som 
i dag bærer beslægtet polykrom staffering, adskiller sig 
dog på væsentlige punkter fra hinanden. Således er epi-
tafiets frifigurer med de meget spidse, smalle ansigter, 
som nærmest går i et med halsen, ganske forskellige fra 
altertavlens frifigurer, og de noget undersætsige relieffer 
på prædikestolen igen forskellige fra disse. Heller ikke 
bruskværksskæringerne synes i så høj grad sammen-
faldende, at de kan danne grundlag for en tilskrivning 
af de tre værker til samme mester. Ingen af de tre vær-
ker kan sættes i forbindelse med billedhuggeren Peter 
Henriksen, som boede i Kerteminde i begyndelsen af 
1670’erne (jf. s. 1948, 1976, 2021).106

 Forandringer i kirkerummet 1750-1900. Den indven-
dige renovering af kirkens mure og hvælv 1748 sy-
nes ikke at have haft konsekvenser for inventaret (jf. s. 
1946), og de følgende 100 år bød kun på mindre æn-
dringer og fornyelser.107 I 1840’erne blev de få, †luk-
kede stole nedbrudt, og 1847 anskaffedes et nyt †orgel, 
bygget af P. u. F. Demant. Først restaureringen af kir-
kens indre 1855-56 ændrede for alvor det kirkerum, 
der var skabt hen ved 150 år tidligere. En tegning over 
ombygningen af koret, udført af arkitekt J. D. Herholdt 
1852, kendes desværre ikke i dag.108 allerede 1840 var 
†korgitteret taget bort fra korbuen og i stedet placeret 
ved korets langsider, og det erstattedes nu af to rækker 
korstole i nygotisk stil ved vestfagenes skillevægge mod 
syd og nord samt et støbejernsgitter i østfagets nordside 
(s. 1936). Formentlig blev også de †paneler, som siden 
1694 havde afskærmet korets sideskibe, fjernet på dette 
tidspunkt, ligesom to †skriftestole fra 1782. altertavlen 
underkastedes en omfattende istandsættelse, hvorved 
de tre malerier dels udskiftedes, dels ommaledes ved 
maleren Christoffer Faber, mens rammeværket blev 
nymalet og påført en fejlagtig giverindskrift. Samtidig 
blev stolestadegavlenes topstykker afsavet og et stort 
antal gavle nyudført. Det borttagne inventar blev for-
mentlig solgt på en auktion over ‘mursten, vinduer og 
træmaterialer’, som afholdtes 26. september 1855.109
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Fig. 35. altertavle, 1675-76, skænket af borgmester Johan rudolph Burenæus og hustru Karen Poulsdatter til 
minde om hendes mor, Birgitte Olufsdatter (s. 1948). Foto Henrik Wichmann 1998. – Altarpiece, 1675-76, a gift 
from Mayor Johan Rudolph Burenæus and his wife, Karen Poulsdatter, in commemoration of her mother, Birgitte Olufsdatter.
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 1875 erstattedes †døbefonten af en dåbsengel, og 
dermed var den nuværende korindretning etableret. 
Senest på dette tidspunkt må †fontegitteret være bort-
taget, mens †fontehimlen synes kasseret tidligere, må-
ske allerede 1840, da fonten flyttedes. Den udvendige 
restaurering 1873-76 påvirkede ikke inventaret.
 Kirkerummet i 1900-tallet. 1915 ombyggedes sto-
lestaderne. I årene o. 1920 blev hovedparten af det 
træskårne inventar underkastet restaurering, bl.a. med 
nymaling i kraftige kulører inspireret af ældre farvelag, 
og 1926 blev dele af (†)korgitteret generhvervet. 1938 
modtog kirken en gave i form af et nyt orgel fra H. 
O. Lange. Det placeredes på et nyopført orgelpulpi-
tur ca. 4 meter længere mod øst end hidtil. Samtidig 
blev prædikestolen flyttet til sin nuværende placering i 
korbuens nordside med opgang fra nordre sideskib, og 
midterskibets stolestader samledes i to ubrudte blokke, 
idet en tværgang under orglet sløjfedes. Senest er al-
tertavlens originalmalerier henholdsvis genindsat og 
fremdraget 1986, mens Christoffer Fabers malerier er 
ophængt andetsteds i kirken.

aLTErBOrD OG aLTErKLæDEr

Alterbord (jf. fig. 35), senmiddelalderligt, 229×146 
cm, 121 cm højt, af munkesten på en syld af rå 
kamp, der er delvis synlig på bagsiden. Foroven 
er på de tre sider mod koret påsat tandsnitsprofil 
af træ, stafferet med gråt, og bordet dækkes af en 
nyere træplade. Et relikviegemme, af firkantet form 
og tomt, omtales 1930.110 I bagsiden er en firkan-
tet gemmeniche, 30×22 cm, 27 cm dyb; oprindelig 
ca. 23×22 cm, idet der foroven er spor efter en nu 
borttaget teglsten.111 Hvidkalket.
 Alterklæde (jf. fig. 35), 1972, af rødt fløjl med 
guldgaloner.112

 †Alterklæder. 1) 1577, skænket af anne Laurids-
datter Knob sammen med †altertavle (s. 1954).113 
Klædet er muligvis identisk med et klæde af rødt 
kaf (fløjlsagtigt stof), der 1694 er omtalt som 
‘gammelt’.27 2) 1707, skænket af oberst Frederik 
Lützow til Lundsgaard sammen med †alterdug nr. 
2 og †kalkklæde nr. 2. af stribet silke med hvi-
de kamelhårsfrynser.27 3) 1722, skænket af aage 
Pedersen Syv og hustru Barbara Mattæusdatter 
reutz sammen med †alterdug nr. 4 (jf. oblatæske 
s. 1957, †alterkande nr. 2, gravsten nr. 13). af fløjl 
med sølvgaloner.114 1820 blev klædet ‘vendt’ og 
istandsat.41 Kasseret 1881.115 4) 1856, af rødt fløjl 
med guldgaloner.22

 Blandt kirkens †alterduge kan nævnes: 1) Omtalt 
1694, af damask med kniplinger.27 2) 1707, skænket 
af oberst Frederik Lützow til Lunds gaard sammen 
med †alterklæde nr. 2 og †kalkklæde nr. 2. af fint 
hørlærred med brede kniplinger.27 3) 1716, af fint 
drejl med brede og smalle kniplinger.28 4) 1722, 
skænket af aage Pedersen Syv og hustru Barbara 
Mattæusdatter reutz sammen med †alterklæde nr. 
3 (jf. oblatæske s. 1957, †alterkande nr. 2, gravsten 
nr. 13), af fin kartun (bomuld) med kniplinger.28 
Kasseret 1796.43 5) 1760, af drejl, skænket af klok-
ker Johan Henrik Møller.40 6) 1883, broderet.115 7) 
1924, skænket af fru Jørgine Hansen, fileret.116

 Brudetæppe (jf. fig. 23), 1945, korsstingsbroderi 
på stramaj med motiv af røde, rosa og hvide roser 
på lys og olivengrøn bund. På bagsiden broderet 
indskrift »Kamma Lange / 22-4-45«. restaureret 
1972.88 På gulvet i sakristiet.
 Kortæppe (jf. fig. 35, 59), 1913, udført af en 
kreds af damer og skænket i anledning af byens 
500-års købstadsjubilæum.117 Korsstingsbroderi 
på stramaj med kvadratisk flisemønster i røde og 
lyse nuancer, kantet af en bort med stiliserede, 
gyldne blade på blå og lys bund.
 †Kortæppe, 1878, skænket af præstefruen Lovise 
Vilhelmine Krog sammen med et krucifiks (s. 
1959). Broderet.118

aLTErPrYDELSEr

Altertavle (fig. 35-43, 166), med malet årstal 1676 
(oprindelig muligvis 1675),119 skænket af borg-
mester Johan rudolph Burenæus og hans første 
hustru, Karen Poulsdatter, til minde om hendes 
mor, Birgitte Olufsdatter (jf. †eftermiddelalderlig 
begravelse nr. 6). Forsynet med tre samtidige ma-
lerier. Såvel billedskærer som maler er ukendt.
 Den bruskbarokke tavle (hovedmål ekskl. top-
figur 481×423 cm) er opbygget i to stokværk og 
krones af et gavlstykke med topfigur. Malerierne 
i stor- og topfeltet flankeres af smalle sidefelter, 
foran hvilke der er frifigurer af evangelister, ne-
derst Mattæus med englen (tv.) og Johannes med 
ørnen, øverst Markus med løven (tv.) og Lukas 
med oksen. Figurerne står på fremskudte konsol-
ler med reliefskårne navne, henholdsvis »S. Mat-
thevs« og »S. Iohannes« forneden, »S. Marcvs« og 
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»S. Lvcas« foroven. Små hængestykker skaber en 
baldakinlignende effekt over de nedre figurer. De 
øvre fremspring bærer dobbelte volutbøjler, kro-
net af småspir, mens fodlisten er prydet med snit-
værk i form af bladslyng. Begge felter flankeres 
af sidevinger, hvoraf de nederste er rigest udskå-
ret. Postamentet har tre fyldinger i profilrammer 
og flankeres af små, gennembrudte sidevinger, 
hvis overkanter slutter sig til fodlistens under-
side. Gavlfeltets spidsovale maleri er indsat i en 

bruskværkskartouche med frugtguirlander, som 
oventil løber ud i en konsol, der bærer topfigu-
ren: Kristus med sejrsfanen stående på en klode.
 Storfeltets maleri (fig. 36), 180×170 cm, udført 
i olie på træ og indsat i en tungekantet ramme, 
forestiller Nadverens indstiftelse. I midten under 
en brændende olielampe sidder Kristus klædt i 
lys rød kjortel med den opadvendte højrehånd 
rakt frem over bordet og stråleglorie om hovedet. 
Han omgives af disciplene, der er klædt i rødligt, 

Fig. 36. Nadverens indstiftelse. Maleri i altertavlens storfelt, 1675-76 (s. 1949). Foto arnold Mikkelsen 2007. – The 
Establishment of the Eucharist. Painting in the main section of the altarpiece, 1675-76.
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grønt og sort; forrest til højre ses Judas med pen-
geposen i hånden. På bordet er to store stager 
med brændende lys, et fad med et lam, et brød 
og en kalk. Foran bordet står en kunstfærdig vin-
kande dekoreret som en fugl.120

 Topfeltets maleri (fig. 37), 112×100 cm, ud-
ført i olie på træ og indsat i en profilramme, vi-

ser den korsfæstede Kristus med adams kranium 
ved korsfoden. Korset flankeres af Maria stående 
med hænderne samlet i bøn, klædt i mørk kåbe 
og hvidt hovedklæde (tv.), og Johannes, i gylden 
kåbe og rødt slag, med armene presset mod krop-
pen. Endvidere ses de to røvere samt Longinus til 
hest med sit spyd og Stefaton stående med eddi-

Fig. 37. Kristus på korset. Maleri i altertavlens topfelt, 1675-76 (s. 1950). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Christ on 
the cross. Painting in the top section of the altarpiece, 1675-76.
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kesvampen. Korset omgives af gyldenbrune sky-
bræmmer, og i baggrunden ser man konturerne 
af en by og en menneskeflok (th.).
 Gavlstykkets maleri af Opstandelsen (fig. 38), 
42×33 cm, er udført i olie på træ og indsat i en 
spidsoval, tungekantet ramme. Det viser den op-
standne Kristus i skybræmme, svævende over ki-
sten med højre hånd løftet velsignende; omkring 
kisten ses soldaterne.
 Postamentfeltet (fig. 39) har i den midterste 
fylding latinsk indskrift med forgyldte versaler på 
sort bund: »Hocce monumentum in gloriam Dei 
et æternam socrus dilectissimæ pie defunctæ ma-
tronæ Birgittæ Olai F(iliæ) memoriam, huius, et 
suis propriis sumptibus exstruendum et adornan-
dum curavit Iohan rudolphus Burenæus consul 
civitatis« (Dette mindesmærke, til Guds ære og til 
evig erindring om en højtelsket svigermor, den 
salig afdøde frue Birgitte Olufsdatter lod Johan 
rudolph Burenæus, borgmester i staden, på den-
nes og egen bekostning opføre og bepryde).121 
Tv. er et todelt våbenskjold med tre stjerner for-
neden og en oprakt, vinget hånd med en stjerne 
foroven samt tilsvarende hjelmprydelse. Skjoldet 
indrammes af en laurbærkrans med rosetter un-
der giverinitialer og årstal »I 16 r 76 B« for Jo-
han rudolph Burenæus; årstallet kan som nævnt 
være ændret fra 1675.119 Th. et våbenskjold med 
en bjørn i en tønde og tilsvarende hjelmprydelse. 
Laurbærindramning som førstnævnte og derover 
initialerne »KPD« for Karen Poulsdatter.
 Staffering. Siden 1926 er rammeværket stafferet 
med lys grå farve med rød- og grønmarmore-

rede fyldinger, bag evangelistfigurerne dog sorte. 
Figurerne står hvide med forgyldte detaljer, de-
res navne med guld på sort bund, og vinger og 
kartoucher har rig forgyldning samt rød og grøn 
lasur. Postamentets fyldinger har sort bund, ind-
skrifterne er forgyldte, og våbenmalerierne står i 

Fig. 38. Den opstandne Kristus. Maleri i altertavlens 
gavlstykke, 1675-76 (s. 1951). Foto arnold Mikkelsen 
2007. – The resurrection of Christ. Painting on the altar-
piece’s gable, 1675-76.

Fig. 39. altertavlens postament, 1675-76 (s. 1951). Foto arnold Mikkelsen 2007. – The altarpiece’s pediment, 1675-76.
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heraldiske farver. Stafferingen svarer formentlig 
nogenlunde til den oprindelige.122 1856 udførtes 
mørk bemaling og forgyldning af rammevær-
ket. 1875 blev postamenterne malet og forgyldt, 
‘hvilket betydeligt fremhævede disse’, og evan-
gelistfigurerne, der havde stået hvidmalede, blev 
egetræsmalet ved maler N. Jantzen.123

 (†)Altermalerier, 1856, udført af Christoffer Fa-
ber. 1) (Fig. 40), Nadverens indstiftelse. 187×187 
cm, lysmål 165×165 cm, olie på lærred, indsat i 

forgyldt ramme. under en brændende olielampe 
sidder Kristus ved bordet med brødet i hånden 
og kalken foran sig. Han er omgivet af discip-
lene. I baggrunden kerubhovedsmykkede arka-
der. Kristus er klædt i lys rød kjortel, disciplene i 
grønt og brunt. Maleriet var 1856-1986 indsat i 
altertavlens storfelt (jf. fig. 43, 166). udtaget 1986 
og ophængt på søndre sideskibs vestvæg.
 2) (Fig. 41), Opstandelsen. 42×33 cm, olie på 
kobber. Den hvælvede kobbertavle er monteret 

Fig. 40. Nadverens indstiftelse, 1856. (†)altertavlemaleri nr. 1, udført af Christoffer Faber (s. 1952). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – The Establishment of the Eucharist, 1856. (†)Altarpiece painting no. 1, by Christoffer Faber.
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på en oval træplade, malet med lysegråt. Male-
riet viser Kristus svævende med udstrakte arme 
over jorden, hvor to liggende personer skærmer 
for øjnene med hånden. Kristus er vist med blåt 
klæde draperet om kroppen, mens de liggende 
figurer er klædt i rosa, grønt og blåt. Maleriet var 
opsat på altertavlens gavlstykke oven på det op-
rindelige maleri (jf. fig. 43, 166). Nedtaget 1986 
og ophængt på nordvæggen i sakristiets 2. fag.
 †Altermaleri. (Fig. 42). En korsfæstelsesscene, 
udført af Christoffer Faber 1856. 112×100 cm, 
olie på træ. Den korsfæstede flankeredes af Maria 
(tv.) og Johannes; i baggrunden Jerusalems byg-
ninger. Kristus har naturlig karnation og hvidt 
lændeklæde, Maria grøn kjortel med blåt slag, Jo-
hannes blå kjortel med rødligt slag. Baggrundens 
landskab er holdt i dæmpede, grågrønne nuancer. 
Billedet blev udført direkte oven på originalma-
leriet fra 1676, oprindelig som en opmaling: Fa-
ber havde ‘bibeholdt den gamle anordning, men 
malet til dels nye figurer, luft og andre omgivelser 
nyt stafferet, og desårsag meget mere arbejde, end 
jeg først troede ville blive tilfældet, som var en 
nødvendighed, når den skulle stå i harmoni med 
det øvrige’ (jf. fig. 43, 166).22 Ved restaureringen 
af altertavlen 1986 blev Fabers opmalinger fjer-
net og originalmaleriet afdækket.124

 Sekundære påskrifter. På postamentets bagside 
findes skårne indskrifter fra 1700-tallet, deri-
blandt: »FEB Bachman PrSF 1733« og »r. Sel-
leberg 1733«. Endvidere i højre side nogle fint 
udførte forbogstaver, malet med sort (fig. 169), 
»aP« omkring et utydeligt bogstav eller orna-
ment samt en stilk med blade, »aS«, sammenskre-
vet »aH(?)« samt »SaH(?)«. I venstre side er spor 
af lignende signaturer. Endelig vidner en række 
malede påskrifter om de istandsættelser og re-
staureringer, tavlen har været underkastet, bl.a. på 
nordre vinge »restaureret 1926. Johannes Klok-
ker Carl Klokker Malere Kerteminde«.125

 Ændringer og istandsættelser. 1719 blev altertav-
len ferniseret af Jens Maler.39 1840 bemærkede 
synet, at tavlen burde restaureres eller helt ud-
skiftes.24 restaureringen gennemførtes 1856, idet 
figurer og rammeværk blev istandsat og forgyldt, 
og de tre altermalerier dels udskiftet, dels over-
malet ved maleren Christoffer Faber, som mod-

tog 300 rdlr. for arbejdet.126 Samtidig forsynedes 
postamentets midtfelt med en malet indskrift: 
»Givet af Borgermester Pauel Schinckel anno 
1616. restaureret 1856« (fig. 43, 166).127

 1924 blev det oprindelige storfeltsmaleri, der 
siden 1856 var hensat i materialrummet, restau-
reret, indrammet og ophængt på søndre sideskibs 
vestvæg. arbejdet bekostedes af kirkeværge Emil 
andresen.128 Ved restaureringen af tavlen 1925-
26 blev postamentets våbenfelter samt den op-
rindelige latinske indskrift afdækket og opmalet, 
mens rammeværket blev stafferet i en bestræbelse 
på at genskabe den oprindelige farvesætning. ar-
bejdet udførtes af de lokale malere Johannes og 
Carl Klokker og bekostedes af en anonym giver. 
Samme år leverede malerinden anna E. Munck 
et udkast til et nyt alterbillede, som dog ikke 
realiseredes.129 1986 gennemførtes en istandsæt-
telse, hvorunder træværkets løstsiddende farvelag 
fra 1926 blev afrenset og rekonstrueret. Samtidig 

Fig. 41. Opstandelsen, 1856. (†)altertavlemaleri nr. 
2, udført af Christoffer Faber (s. 1952). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – The Resurrection. (†)Altarpiece paint-
ing no. 2, by Christoffer Faber.
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blev de oprindelige altermalerier atter genindsat 
og fremdraget. Christoffer Fabers malerier blev 
ophængt i vestenden af søndre sideskib (storfel-
tet) og i sakristiet (gavlfeltet), mens hans overma-
ling i topfeltet blev afrenset.130

 Som nævnt er billedskæreren bag altertavlen 
ukendt. Chr. axel Jensen anførte 1925, at tavlen 
syntes skåret af samme billedskærer som prædi-
kestolen, men forsøgte ikke at fastslå hans identi-
tet.131 Det er dog tvivlsomt, om denne antagelse 
kan opretholdes. altertavlens frifigurer og det rigt 
udfoldede bruskværk adskiller sig væsentligt fra 
særligt prædikestolskurvens noget undersætsige 
reliefskæringer, ligesom der er langt mere bevæ-
gelse i altertavlens topfigur end i prædikestols-
himlens stive ditto.132 Den i oversigten omtalte 
teori om, at tavlen er udført af billedhuggeren 
Hans Nielsen Bang, fremført af kunstskribenten 
Herman Madsen, synes ligeledes tvivlsom (jf. s. 

1946),133 og det er ikke muligt på nuværende 
tidspunkt at henføre tavlen til en bestemt mester 
eller til et værksted.
 †Altertavle. 1577,134 skænket af anne Lauridsdat-
ter Knob, ‘Gud til ære og salig Palle van Mehlen, 
sin kære husbond, til lovlig ihukommelse’ (jf. †al-
terklæde nr. 1).135 Katekismustavle, af biskop Jacob 
Madsen (1588) beskrevet som ‘en smuk tavle med 
nadverens indstiftelsesord på alteret’.136 Flyttet fra 
alteret 1675-76, da borgmester Burenæus skæn-
kede en ny altertavle. 1694 omtalt som ‘gammel 
og ubrugelig’.27 Kasseret eller bortsolgt 1719.36

 Knæleskammel, 1868, udført af snedker Ovesen. 
Betrukket med rødt fløjl og benene forgyldt med 
ægte guld.137 Betrækket fornyet 1990.88

Fig. 42. Kristus på korset, 1856. †altertavlemaleri, udført af Christoffer Faber 
(s. 1953). Foto Nationalmuseet 1986. – Christ on the cross, 1856. †Altarpiece 
painting by Christoffer Faber.

Fig. 43. altertavle, 1675-76, med fejlagtig giverindskrift 
(s. 1953). Foto Kristian Hude 1903. – Altarpiece, 1675-
76, with erroneous donor inscription.
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aLTErSØLV

Alterkalk, (fig. 44), formentlig o. 1600 i en gotisk 
stil, der yndedes i renæssancetiden.138 Den 22,5 
cm høje kalk har ottetunget fod med standkant 
med slidt gravering samt spor af forgyldning. På 
en af tungerne er fæstnet en støbt krucifiksfi-
gur. Skaftet er ottesidet og knoppen gotisk med 
seks rudebosser med graverede rosetter mellem 
bladtunger. Det store bæger, med profileret mun-
dingsrand, er fornyet 1880 ved guldsmed Niels 
Christopher Clausen, Odense.118 under bunden 
ejermærke i graveret kursiv »Ktm. Kirke«. Den 
tilhørende disk, 1855(?), er udført af Harald Klok-

ker i Kerteminde. Den måler 15 cm i tværmål og 
har cirkulær bund samt glat fane med kors i cir-
kelslag. under bunden er der mesterstempel for 
Harald Klokker (Bøje nr. 4347) samt ejermærke 
som ovenfor. Den er formentlig identisk med en 
disk, som 1694 betegnedes som ‘ny’,27 og som 
blev ‘repareret’ (omsmeltet?) 1855.22

 1694 betegnes kalken som ‘ny’, muligvis efter 
en restaurering af fod og evt. bæger.139 1730 blev 
den forbedret med sølv fra †alterkande nr. 1 og 
forgyldt med guld fra hollandske dukater.36 1746 
repareret ved guldsmed Knud Povelsen,42 1814 
ved guldsmed Bonne Madsen Bonnesen, begge 
Kerteminde.41 Senest repareret 1986.88 1780 an-
skaffedes et †futteral til altersættet.40

 †Altersæt. 1) O. 1487, ‘en kalk og disk og hel-
ligdom’, skænket dette år af Clemens Persen og 
hans hustru Else i forbindelse med indstiftelse af 
en ugentlig messe for jomfru Maria ved kirkens 
Vor Frue alter (s. 1914).140

 †Kalkklæder. 1) 1694 anvendtes et ‘gammelt’ tør-
klæde, broderet med silke, til at lægge over kalk 

Fig. 44. alterkalk, formentlig o. 1600 (s. 1956). Foto 
Henrik Wichmann 1998. – Chalice, presumably c. 1600.

Fig. 45. Oblatæske, 1721, udført af guldsmed Knud 
Povelsen i Kerteminde og skænket af aage Pedersen 
Syv og hustru Barbara Mattæusdatter reutz (s. 1957). 
Foto Henrik Wichmann 1998. – Wafer box, 1721, made 
by goldsmith Knud Povelsen, Kerteminde, and given as a gift 
by Aage Pedersen Syv and his wife, Barbara Mattæusdatter 
Reutz.
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og disk.27 Kasseret 1719.36 2) 1707, skænket af 
oberst Frederik Lützow til Lundsgaard sammen 
med †alterklæde nr. 2 og †alterdug nr. 2. af grønt, 
guldindvirket stof.27

 Oblatæske (fig. 45), 1721, udført af guldsmed 
Knud Povelsen i Kerteminde og skænket af aage 
Pedersen Syv og hustru Barbara Mattæusdatter 
reutz sammen med en vinkande (†alterkande 
nr. 2, jf. også †alterklæde nr. 3, †alterdug nr. 4, 
gravsten nr. 13).141 Den 7,5 cm høje æske, 12 cm 
i tværmål, har riflet standplade og tilsvarende låg-
kant. På det kuplede låg er giverindskrift med 
graveret skriveskrift »Til Guds ære og Kierte-
minde Kirkis Siir hauer aage142 Pedersen Syu 
og hans hustru Barbra Mattheei datter reute 
giuet til Taknemligheds Minde denne Eske anno 
1721«. Over indskriften er gravering af kryds-
lagte palmegrene sammenbundne med en sløjfe, 
under indskriften et englehoved. Indvendig har 
låget graveret ejermærke med kursiv »Ktm. Kir-

ke«. under bunden har æsken to mesterstempler 
(fig. 170) for Knud Povelsen (Bøje nr. 4331), der-
under graveret vægtangivelse »W 25 lod«, samt 
øverst ejermærke som låget.
 †Oblatæske, 1849, af prøvesølv, udført af guld-
smed Jacob Hansen, Kerteminde.22 æsken kas-
seret 1869.33

 Sygesæt (fig. 46), 1870,33 udført af guldsmed 
Niels Christopher Clausen, Odense, og bestå-
ende af kalk, disk og oblatæske i futteral af træ, 
betrukket med sort læder. Den 9,5 cm høje kalk 
har cirkulær fod, glat skaft med flad knop samt 
glat bæger. Bægeret har graveret Jesumonogram 
i strålekrans midt på korpus og profileret mun-
dingsrand. under bunden mestermærke for Niels 
Christopher Clausen (Bøje nr. 4280), bymærke 
for Odense og vægtangivelse (ulæselig). Disken, 
7 cm i tværmål, har glat fane; i bunden er grave-
ret et Jesumonogram i strålekrans. under bun-
den mestermærke for Niels Christopher Clausen 

Fig. 46. Sygesæt, 1870, udført af guldsmed Niels Christopher Clausen, Odense (s. 1957). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Communion set for the Sick, 1870, by goldsmith Niels Chri-
stopher Clausen, Odense.
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(Bøje nr. 4280), bymærke for Odense og vægt-
angivelse »13L4G«. Oblatæsken, 5 cm i tværmål, 
har Jesumonogram i strålekrans på låget og tre 
stempler, svarende til diskens, under bunden.
 †Sygesæt. 1-2) Formentlig 1600-tallets sidste 
del, begge betegnet ‘nye’ 1694.27 Sættene, der 
hver vejede 15 lod 1½ kvintin, blev 1868 udskif-
tet med to ‘tidssvarende’ sæt (nr. 3-4).143 Det ene 
opbevaredes hos præsten, det andet hos kapella-
nen (fra 1877 hos kateketen).144 3-4) anskaffet 

1868 som erstatning for nr. 1-2. Til hver sæt hør-
te et †futteral.33 Begge sæt fandtes endnu 1893.89

 Alterkander. *1) O. 1836.145 Fra Den kgl. Porce-
lænsfabrik, 32 cm høj, sort med forgyldte kanter 
og forgyldt kors på korpus. Samme år anskaffe-
des en drejet *fod af sortpoleret træ til kanden. 
Kertemindeegnens Museer (KTM inv.nr. 3133-
3134).
 2) (Fig. 47), 1927, udført af guldsmed Peter 
Hertz, København, og formentlig anskaffet til kir-
ken 1929. Den 25,5 cm høje kande har graveret 
kors med trepasender på korpus. under bunden 
er kronet mesterstempel for Peter Hertz, Kø-
benhavnsmærke 1927 samt guardejnsmærke for 
Christian F. Heise. Nederst ejermærke med gra-
veret kursiv »Ktm. Kirke« samt årstallet »1929«.
 †Alterkander. 1) Muligvis 1600-tallet, 1694 be-
tegnet ‘så god som ny’; den vejede 44 lod.27 re-
pareret 1705.28 Omsmeltet 1730, idet sølvet an-
vendtes til at forbedre alterkalken og †alterkande 
nr. 2.39

 2) 1721, skænket af aage Pedersen Syv og hu-
stru Barbara Mattæusdatter reutz sammen med 
oblatæsken og vel sagtens som denne udført af 
Knud Povelsen (jf. †alterklæde nr. 3, †alterdug nr. 
4, gravsten nr. 13). Formentlig bar kanden en gi-
verindskrift svarende til oblatæskens.146 1730 blev 
kanden sammen med alterkalken forbedret med 
sølv fra †alterkande nr. 1 og indvendig forgyldt 
med guld fra hollandske dukater.36 repareret 
1755.42 Kanden bortsolgtes på auktion 1796-
97.43

 Ske, o. 1900, af sølv, skaftet har foroven kors 
med trepasender. På bagsiden mestermærke for 
K. C. Hermann, Københavnsmærke samt et ulæ-
seligt stempel. En †ske var udført 1869 af Harald 
Klokker.33

 Skåle. *1) 1836, fra Den kgl. Porcelænsfabrik, 
11 cm høj, sort med forgyldt mundingsrand, fod 
og kors. I Kertemindeegnens Museer (KTM inv.
nr. 3134).
 2) 1900-tallet, af sølv med indvendig forgyld-
ning, 9,5 cm høj, 13 cm i tværmål, med udkra-
get mundingsrand og hældetud. under bunden 
stempler med »830« (kronet), »DTa« og »M«, 
samt graveret ejerindskrift med kursiv »Ktm. 
Kirke«.

Fig. 47. alterkande, 1927, udført af guldsmed Peter 
Hertz, København (s. 1958). Foto Henrik Wichmann 
1998. – Wine jug, 1927, by Copenhagen goldsmith, Peter 
Hertz.
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Alterstager. 1) (Fig. 48), 1616, skænket af borgme-
ster Poul Skinkel (jf. gravsten nr. 7). Hver af de 
58 cm høje stager har en cirkulær fod, der hviler 
på ryggen af tre liggende løver. Om standkanten 
løber en giverindskrift med reliefversaler, på den 
ene stage »ano 1616 haffver Bor(gmester) Powell 
Sckinckell«; på den anden »dise thvende stager 
ladet bekoste 1616«. Skaftet har kugle- og balu-
sterled mellem flade vulster, og øverst er en flad 
lyseskål med lysetorn. På hvert skaft er forneden 
fastgjort en skjoldformet plade med bomærke 
samt initialerne »PS« og »aa« for Poul Skinkel 
og hustru anne andersdatter (†s.å.).147

 1694 manglede en løve på hver stage,27 1719 
bekostede kirken to nye udført af guldsmed Ja-
cob Matthisen.39 1726 og 1728 betaltes Jørgen 
guldsmed for at fastgøre løvefigurerne.36

 2) (Jf. fig. 58), 1990, 57 cm høje, udført som 
kopier af nr. 1 af Georg Hansen, Kerteminde.148 
af drejet, guldstafferet træ med løvefigurer støbt 
af tin. Til daglig brug på alteret.

 †Alterstager, omtalt 1694, ‘gamle og ubruge-
lige’.27 De to indbyrdes forskellige stager indgik 
1719 sammen med †dåbsfad nr. 1 som betaling 
for †dåbsfad nr. 2 (s. 1969).36

 Syvstager. 1-2) (Fig. 49), slutningen af 1800-tal-
let, skænket af forhenværende kateket i Kerte-
minde Valdemar Julius Winther.149 af messing, 42 
cm høje, udført i gennembrudt arbejde. Cirkulær, 
svagt profileret fod hvorover en due med udbredte 
vinger, siddende på en gren og med strålekrans om 
hovedet. Grenens sideskud bærer syv lysepiber; en 
af de yderste piber mangler på den ene stage.
 Alterbog. Christian IV’s bibel, 1632, i indbinding 
af brunt læder med messingbeslag (to hjørnebe-
slag mangler), muligvis oprindelig. Midt på for- 
og bagside er desuden et rombeformet beslag, og 
ved bagsidens forkant to beslag til hængsler. På 
ryggen indskrift med forgyldte versaler »Bibilia«. 
Skænket til kirken af en anonym giver 1990. I 
glasmontre i søndre sideskibs vestende.
 †Alterbøger. 1748 skænkedes en Frederik III bi-
bel til kirken.42 1835 var biblen ødelagt af fugt og 
møl, og den kasseredes 1837.25

 †Bogstol, 1724, udført af Florens snedker til kir-
kens graduale.39 1746 repareret af Jørgen sned-
ker.42 Placeret i koret.
 Alterbordskrucifiks (jf. fig. 43), 1878, skænket af 
præstefruen Lovise Vilhelmine Krog sammen med 

Fig. 48. alterstager nr. 1, 1616, skænket af borgmester 
Poul Skinkel (s. 1959). Foto Henrik Wichmann 1998. 
– Altar candlesticks no. 1, 1616, given as a gift by Mayor 
Poul Skinkel.

Fig. 49. Syvstage, slutningen af 1800-tallet, skænket 
af forhenværende kateket i Kerteminde Valdemar Ju-
lius Win ther (s. 1959). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
–  Seven-branched candlestick, ending of the 1800s, given as 
a gift by the former catechist in Kerteminde, Valdemar Julius 
Winther.
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†kortæppet (s. 1948).118 af træ, 54 cm højt, heraf 
Kristusfiguren ca. 30 cm. Den udskårne, for-
gyldte figur, hvis fødder støtter på en konsol, er 
monteret på et glat, sortmalet korstræ, placeret på 
et trinpodium. På podiets forside er fastgjort en 
tværoval plade af sølv, hvorpå indskrift er grave-
ret med skriveskrift »Til Minde om Sognepræst J. 
Krog 1878«. På alteret.
 *Kristi grav. (Fig. 50-55, 171-72), 1500-tallets 
første fjerdedel, bemalet egetræ. Graven har form 
af en ligkiste, 204×72 cm, 145 cm høj inkl. spir, 
der rummer en realistisk figur af den døde Kristus. 
Høje, skråtstillede hjørnespir flankerer de svungne 
gavlstykker med små krabbeblade og kronende 
småspir (spidserne fornyet). Kisten har kunnet åb-
nes og lukkes, idet der til sidernes overkant har 
været hængslet to glatte låg (kun det ene bevaret), 
som i lukket tilstand har dannet et spidstag over 
figuren, og i åben tilstand har dækket kistens lang-
sider. Kristusfiguren (fig. 54-55), ca. 180 cm lang, 
har krøllet hår og skæg og bærer en tornekrone, 
flettet af tre grene. Øjne og mund er tillukkede, og 
der er tydelige naglegab i hænder og fødder. ar-
mene er krydsede over underlivet, som er dækket 
af et lændeklæde, hvis ender er foldet ind under 
lårene. På den bevarede lågflades yderside findes 
talrige, indskårne graffiti i form af initialer og bo-
mærker samt et enkelt årstal »MH 1566«.
 Bemalingen er udført på kridtgrund. Kistens 
langsider har udvendig spor af grønlig bemaling, 
mens hjørnespirene er stafferet med rødt og blåt, 
og gavlene er prydet med malerier. På det ene 
ses Kristus som smertensmand (fig. 51), sidden-
de med knudepisk og ris på en klippe. Han er 
vist med mørkt hår og skæg, naturlig karnation 
og røde blodspor over hele kroppen. På det an-
det ses en pietà (jf. fig. 52), Maria siddende med 
sin søns lig på skødet, idet hun fremviser hans 
højre hånd med tydeligt vunde. Hun er klædt i 
blå kappe over hvidt hovedlin, mens Kristus har 
mørkt hår og skæg, lys hud og blålige hænder 
og fødder. Begge malerier er præget af afskal-
ning. Indvendig er kisten rødmalet, dog er der på 
indersiden af den ene gavl (ved figurens hoved) 
malet et blåt og gyldent cirkelkors, foran hvil-
ket en udsavet, forgyldt stråleglorie af renæssan-
cetype er sekundært påsømmet.150 Lågfladen står 

udvendig umalet, mens der på indersiden er spor 
af et næsten helt forsvundet maleri, som viser 
scener fra lidelseshistorien. Scenerne adskilles af 
lodrette rammelinjer, malet med grønt. Fra højre 
mod venstre anes Bønnen i Getsemane, Tilfange-
tagelsen, Kristus for Pilatus og Bespottelsen (fig. 
171-72).151 Scenerne er malet til at ses, når låget 
er klappet ned, så det dækker kistens langside.152 
Selve Kristusfiguren er stafferet med mørkt hår 
og skæg, bleg karnation med blålige hænder og 
fødder, rødt blod strømmende fra tornekronen 
og vunderne samt gråligt lændeklæde.
 Kistens malerier er af ulla Haastrup tilskrevet 
‘de fynske malere’, Peder maler og Iffver Peder-
sen, kendt fra altertavlerne i Sanderum og Vejlby 
kirker (Odense amt) og virksomme i 1500-tal-
lets første fjerdedel.153

 Den eneste anden bevarede Kristi grav i Dan-
mark findes i Mariager Kirke (randers amt), 
men flere eksempler kendes fra bevarede figurer 
eller er arkivalsk stadfæstede.154 Gravene har ind-
gået i de liturgiske spil, der opførtes i kirkerne 
i forbindelse med påskehøjtideligheden.155 Me-
get tyder dog på, at de også havde en væsentlig 
funktion som andagtsbilleder, hvor den enkelte 
andagtssøgende kunne fremsige bønner og opnå 
aflad, således som det dokumenteres i skriftlige 
kilder knyttet til andre lokaliteter.156 Forment-
lig har også Kristi grav i Kerteminde haft denne 
dobbelte funktion som påskespilrekvisit og an-
dagtsbillede, og den må på denne baggrund an-
tages at have stået fremme i kirken året rundt, 
måske i et af sideskibene.157

 Kristi grav omtales tidligst 1588 af biskop Jacob 
Madsen (»Christi Legems Begraffelsis Sted«), der 
tilføjer, at præsten har lovet at lade den sælge.158 
Også ved biskoppens besøg det følgende år stod 
»Død Kiesten« dog i kirken,159 og i det ældste be-
varede inventarium fra 1694 omtales den som ‘en 
rygget kiste, kan åbnes til begge sider, hvori ligger 
et krucifiks’.27 1770, da N. S. Bøgh registrerede 
kirkens inventar, opbevaredes kisten i sakristiet;160 
1782 betegnes den som brøstfældig.161 1813 så 

Fig. 50. *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Na-
tionalmuseet (s. 1960). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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historikeren Christian Molbech kisten med figu-
ren, som han fandt »i den Grad væmmelig stygt, 
at det i vore Dage maatte Skræmme endog den 
ivrigste og andægtigste Catholik (...) Neppe ere 
vi nu i Stand til at tænke os en saa total Mangel 
paa Sands for den simpelste Natur, om ei for den 
ædlere Formskiønhed, der udfordres til at kunne 
frembringe en saa vanskabt Guddomsskikkelse, og 
til at kunne yde et saadant Træbillede den  høie ste 
adoration (...) Som Mindesmærker om en Tid, 

aldeles blottet for Skiønhedssands, fortiene de vel 
slige uformelige Billeder at giemmes«.162 1845 
blev kisten efter anmodning fra Oldsagskommis-
sionen overladt til Museet for de Nordiske Old-
sager (NM inv.nr. D16/1992).
 (†)Monstransskab, senmiddelalderligt, ombygget 
til en pengeblok (jf. s. 1994). Skabet var udhug-
get af én egestamme, beslået med jernbånd og 
indrettet med to rum samt en gitterlåge, svarende 
til lågen i kirkens gotiske skab (s. 1992).

Fig. 51-52. 51. Kristus som smertensmand. 52. Pietà. Malerier på *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Natio-
nalmuseet (s. 1960). Foto arnold Mikkelsen 2007. – 51. Christ as a man of pain. 52. Pietà. Painting on *Christ’s tomb, 
first quarter of the 1500s.
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Fig. 53. *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Nationalmuseet (s. 1960). Foto arnold Mikkelsen 2007. – 
*Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.

Fig. 54. Kristusfigur. Detalje af *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Nationalmuseet (s. 1960). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Christ figure. Detail of *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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Fig. 55. Hoved af Kristusfigur. Detalje af *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Nationalmuseet (s. 1960). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Head of Christ figure. Detail of *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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 Messehagler. 1) (Fig. 56), o. 1900, af lilla fløjl 
kantet med guldgaloner; på ryggen gyldent kors. 
Lyst for. 2) (Fig. 57), o. 1900, af rødt fløjl kan-
tet med guldgaloner og på rygsiden gyldent kors 
med perler. rødt for. Denne eller nr. 1 istandsat-
tes 1986.88 3) Nyere, af grøn, granatæblemønstret 
silkebrokade med påsyet, gyldent gaffelkors, som 
på ryggen har broderet alfa og omega samt ap-
plikeret Kristusmonogram i brogede farver. Gyl-
dent for. 4) Nyere, af grønt, uldent stof med på-
syet gaffelkors af guldgalon. Grønt for. 5) Nyere, 
af lilla, uldent stof med påsyet gaffelkors af sølv-
galon. Lilla for. 6) Nyere, af lys silke med påsyet 
gaffelkors af rødt fløjl, som på rygsiden er påsyet 
åbne dobbeltkors foroven og forneden. Gyldent 
for. 7) 1997, syet af damer i menigheden. af hvid, 
rudemønstret silke. På forsiden påsyet et bredt, 

rødt bånd med applikation af gyldne kors og blå 
og grønne stiliserede fladfisk. På bagsiden danner 
tilsvarende bånd et kors i cirkelslag markeret ved 
fire, gyldne fisk. Blåt og turkis for.
 †Messehagler. 1-2) 1694 omtales to hagler.27 
1702 blev den ene forsynet med et nyt, sølv- og 
guldbroderet krucifiks af atlask (silkestof), kantet 
med bånd i halsen og foret med rød bomuld.27 
En af haglerne kasseredes 1729.36 Den anden da 
meget brøstfældige hagel blev 1772 repareret af 
Søren skrædder,42 og 1836 kasseret som ‘ubru-
gelig’.163 3) To nye messehagler anskaffedes hen-
holdsvis 1839 fra ‘Pagh’ i aasum25 og 1856; sidst-
nævnte var af silkefløjl med kors af ægte guldga-
loner.22 En af disse er formentlig identisk med en 
messehagel ‘af sort fløjl med sølvindvirket kors’, 
som endnu var ved kirken 1930.164

Fig. 56-57. 56. Messehagel nr. 1, o. 1900 (s. 1965). 57. Messehagel nr. 2, o. 1900 (s. 1965). Foto arnold Mikkelsen 
2007. – 56. Chasuble no. 1, c. 1900. 57. Chasuble no. 2, c. 1900.



1966 Kerteminde · SKt. laurentii KirKe

aLTErSKraNKE

Alterskranke, (fig. 58-59), 1712, udført af grov-
smed Christen Sørensen i Marslev og skænket af 
købmand Thomas Johansen og hustru Hylleborg 
Maria Jacobsdatter Bager (jf. †eftermiddelalderlig 
begravelse nr. 8). af smedejern, sortmalet med for-
gyldte detaljer. Hver af gitterets fem sider består af 
fire fag, adskilt af lodrette stave med forgyldt knop. 
I de enkelte fag er parvist modstillede slyngbånd, 
oprullet i volutter og afsluttet med firbladede ro-
setter og spidse blade. I de to midterste fag er rek-
tangulære rammer, hvori er giverindskrifter med 
versaler »Hillebore Maria Iacobs Dater Bager« (tv.) 
og »Tomas Iohansen 1712«. På oversiden af håndli-
sten i de to sydvestligste fag findes håndværkerind-
skriften »Christen Sørensen Grofsmed i Marslef«.

 Gitteret er nært beslægtet med de lidt ældre 
gitre i Odense Skt. Knud (fra 1694, s. 569) og Vor 
Frue (fra 1716, s.1098).
 Foran skranken findes et knæfald, opført 1868 
af snedker Ovesen.33 af træ, gråmalet og polstret 
med rødt fløjl. Et †knæfald, polstret med læder,165 
blev ombetrukket og udvidet 1840 og forsynet 
med nye læderfrynser 1855.166

Fig. 59. alterskranke, 1712, udført af grovsmed Chri-
sten Sørensen i Marslev og skænket af købmand Tho-
mas Johansen og hustru Hylleborg Maria Jacobsdat-
ter Bager (s. 1966), samt gitter for Peder Juels kapel 
(s. 2035). Foto Henrik Wichmann 1998. – Altar rail, 
1712, made by blacksmith, Christen Sørensen of Marslev, 
and given as a gift by merchant Thomas Johansen and his 
wife Hylleborg Maria Jacobsdatter Bager. Also, screen for  
Peder Juel chapel.

Fig. 58. Detalje af alterskranke, 1712 (s. 1966). Foto Henrik Wichmann 1998. – Altar rail detail, 1712.
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DØBEFONT

Døbefont (fig. 60), 1875,33 kopi af H. W. Bissens 
dåbsengel fra 1843-44 i Middelfart Kirke, jf. også 
Silkeborg Kirke (DK Århus 6291 f.). udført af 
zinkstøber rasmussen, København, og skænket 
af Kertemindeborgere.167 Den 78 cm høje eng-
lefigur er udført af zink og hvidmalet. Den er 

fremstillet knælende og holder med begge hæn-
der en stor muslingeskal frem, støttet på højre 
knæ, mens et klæde er draperet over højre lår. 
Figuren hviler på et hvidmalet podium, placeret 
på et fontetæppe (jf. ndf.) midt i koret.
 †Døbefont, antagelig romansk. I følge N. S. Bøgh 
en stenfont, beklædt med brædder, ‘som giver den 
seks kanter’.168 På de to forreste sider var fremstil-

Fig. 60. Dåbsengel, 1875, kopi af H. W. Bissens dåbsengel fra 1843-44 i Middelfart 
Kirke. udført af zinkstøber rasmussen, København, og skænket af Kerteminde-
borgere (s. 1968). Foto Henrik Wichmann 1998. – Baptismal angel, 1875, a copy 
of H. W. Bissen’s 1843-44 baptismal angel in Middelfart Church. Made by zinc monger 
Rasmussen, Copenhagen, and given as a gift by citizens of Kerteminde.
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linger af Kristi dåb samt ægypternes undergang i 
Det røde Hav, på de fire øvrige af evangelisterne. 
Beklædningen kan være opsat i forbindelse med 
fontens renovering 1682, der var bekostet af Poul 
Jespersen Bager og hustru Kirsten Henriksdatter 
Krog (jf. †fontegitter ndf.).169 1723 udførte Flo-
rens snedker et trin op til fonten og satte et bræt 
på ved fodstykket.39

 Fonten kan, som den eneste kendte inventar-
genstand, være overført fra den ældre til den nu-
værende kirke, hvor den var opstillet vestligst i 
søndre sideskib.170 1840 flyttedes den til en ny 
placering, formentlig i koret.71 1875 blev fonten 
beskrevet som værende ‘under al Kritik’,171 og 
den fjernedes fra kirken ved anskaffelsen af dåbs-
englen 1875 eller kort efter.172

 Dåbsfad (jf. fig. 60), 1875, af messing, formet 
som en muslingeskal og samhørende med fonten.
 †Dåbsfade. 1) 1694 omtalt som ‘gammelt’,27 af 
messing. repareret 1719, men senere samme år 
givet i bytte for †nr. 2 sammen med †alterstager (s. 
1959).39 2) 1719,39 af messing. Bortsolgt 1882.115

 Dåbskande (fig. 61), o. 1912(?), af messing, 28 
cm høj, med georgskors i cirkelslag på hver side 
af korpus. under bunden stemplet »9.«. Ganske 
svarende til kander i Sdr. Vissing og Voerladegård 
(DK Århus 3827 og 3864). †Dåbskande, 1850, af 
blik.173

 †Fontehimmel, 1739, skænket af Morten Poulsen 
Bager og hustru anne Pedersdatter i København 
(jf. lysearm nr. 2).174 af bemalet træ.175 I følge N. S. 
Bøgh bar himlen indskriften: »Her er det Vand og 
aand, som Synd og Last aftvætter, Her er et helligt 
Bad, som aabner Himmelen. Hjelp Jesu! daglig vi 
vor Pagt med Gud opretter, Indtil vi aand af aand 
kan fødes nye igien«.176 Himlen ophængtes over 
fonten ved et jernanker.40 Muligvis kasseret i for-
bindelse med fontens flytning 1840 (jf. ovf.).177

 †Fontegitter, 1682, skænket af Poul Jespersen 
Bager og hans første hustru Kirsten Henriksdat-
ter Krog (jf. stolestader s. 1985, kirkeskib nr. 1, 
†eftermiddelalderlig begravelse nr. 2).178 af træ, 
stafferet, med målene 6,5×4,5 alen (ca. 4×2,8 
m).175 Ifølge N. S. Bøgh var gitteret smykket med 
ti af Kristi apostle (vel oprindelig tolv), deriblandt 
Paulus, velsagtens træskærerarbejder. Over dem, 
formentlig på rammeværket, var giverindskrift: 

»aar 1682 haver Povel Jespersen Bager og Hu-
strue Kirsten Henrichsdotter Krog ladet Fonten 
paa egen Bekostning renovere«.176 Formentlig 
kasseret ved anskaffelsen af den nye font 1875.179

 Fontetæppe (jf. fig. 60), 1952, syet af kvinder i 
menigheden. Korsstingsbroderi på stramaj, sam-
mensat af seks dele. Lys bund med mønster af 
rosetter i rødt, gyldent og grønt. Fontens plads 
indrammes af en tovsnoning i rødt og grønt, og 
forrest er et livstræ med drueklaser og blade, syet 
med brunt. Hele tæppet kantes af en bladbort i 
røde og gyldne nuancer. restaureret 1972.88

 *Fontetæppe (jf. fig. 101), 1913,89 udført af en 
damekomite. Stramajbroderi med et rosa kors 
med spidse korsender, flankeret af palmegrene i 
grønne nuancer på lys bund. Derunder indskrift, 
broderet med brunt, »Lader de smaa Børn kom-
me til mig«. Kantet af mørkerød bort med smal 
gul stribe. I Kertemindeegnens Museer (KTM 
inv.nr. 3129).

Fig. 61. Dåbskande, o. 1912(?) (s. 1969). Foto Henrik 
Wichmann 1998. – Baptismal ewer, c. 1912(?).
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(†)KOrGITTEr M.M.

(†)Korgitter (fig. 62-69, 173-74, 180), 1698, udført 
af billedskærer Michael Tuisch og skænket af borg-
mester Johan Glysing og hustru anna Mølken (jf. 
hvælv s. 1932, †vægpaneler, †lukket stol nr. 1, †or-
gel nr. 2, †ligklæde nr. 1, †eftermiddelalderlig be-
gravelse nr. 7).180 af gitteret er bevaret to keruber, 
seks apostelfigurer og to topstykker samt en topfi-
gur (nr. 1-11), alt af renset eg. Oprindelig omfatte-
de det yderligere seks †apostelfigurer, en †Kristus-
figur, et †topstykke og antagelig en †topfigur.

 1-2) (Fig. 62-63), to keruber med flammesværd, 
ca. 140 cm høje. Begge har kraftigt, krøllet hår med 
stor pandelok og er iklædt folderig kjortel, snøret i 
livet, samt fodlang underklædning, der på den ene 
(sydlige) figur lader underbenet med antikiseren-
de remstøvle frit. Figurerne står i kontrapost og 
vendt mod hinanden med flammesværdet i højre 
hånd og venstre hånd løftet i en opholdende ge-
stus; på den nordre kerub er venstre hånds fingre 
afbrækkede. De store vinger samt venstrearmen er 
på begge figurer fastgjort med søm. Opstillet på 
hver side af den søndre pille ved korbuen.

Fig. 62. Kerub (nr. 1) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skænket 
af borgmester Johan Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). Foto arnold Mik-
kelsen 2007. – Cherub (no. 1) from (†)chancel screen, 1698, by Michael Tuisch and given 
as a gift by Mayor Johan Glysing and his wife, Anna Mølken.



1971

 3-8) (Fig. 64-67, 173-74), seks apostelfigurer 
med flade bagsider på maskeprydede konsoller, 
70-84 cm høje. Figurerne er skåret i et med den 
øverste del af konsollerne, som er vandret delt 
over maskens næse. af de to er den nederste del 
forsvundet. 3) (Fig. 64), Mattæus, med krøllet 
hår og skæg og iklædt fodlang kjortel med slag, 
som er opviklet ved venstre hofte. Han er vist i 
trekvartprofil, hvilende på højre ben og holder i 
højre arm en åben bog. I niche nord for indgan-
gen til korets søndre sideskib. 4) (Fig. 65), Matthi-
as, skaldet med langt, lokket skæg, iklædt folderig 

klædning med slag over højre skulder, bundet ved 
venstre hofte. I højre hånd holder han øksen. Den 
nederste del af maskekonsollen er afbrækket. I ni-
che syd for indgangen til korets søndre sideskib. 
5) (Fig. 66), andreas, med kraftigt, krøllet hår og 
skæg, fodlang kjortel bundet i livet og slag bundet 
på venstre skulder. Vist i trekvartprofil, støttende 
et andreaskors (hvoraf kun de øvre korsender 
ses) med højre hånd, mens venstre hånd løfter 
op i slaget. Opstillet over indgangen til korets 
søndre sideskib (nordligst). 6) (Fig. 67), Jakob den 
yngre, med kraftigt, krøllet hår og skæg iklædt 

Fig. 63. Kerub (nr. 2) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skæn-
ket af borgmester Johan Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – Cherub (no. 2) from (†)chancel screen, 1698, by Michael 
Tuisch and given as a gift by Mayor Johan Glysing and his wife, Anna Mølken.

(†)KOrGITTEr M.M.
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lang, folderig kjortel. Støttet mod jorden holder 
han en valkestok med begge hænder. Opstillet 
over indgangen til korets søndre sideskib (syd-
ligst). 7) (Fig. 173), Johannes, med langt, lokket 
hår og åben pande, iklædt slag med bredt ombuk 
ved skuldrene og foldet over venstre arm. I den 
løftede venstre hånd holder han en kalk med en 
slange. Nederste del af maskekonsollen mangler. 
Opstillet over indgangen til sakristiet (nordligst). 
8) (Fig. 174), Peter, skaldet med stort, krøllet 
skæg, klædt i folderig, fodlang kjortel, bundet i 
livet, og med et slag over venstre skulder og arm. 
under højre arm holder han en bog, fra venstre 
hånd hænger en stor nøgle. Nederste del af ma-
skekonsollen mangler. Opstillet over indgangen 
til sakristiet (sydligst).
 9) (Fig. 68), topstykke, ca. 170 cm langt, 96 cm 
højt. Svejfet kartouche sammensat af akantusran-
ker med solsikker og kvaster, symmetrisk ordnet 
omkring et midterparti med solsikker og roser. 
Det løber over midten ud i en konsol, som i den 
nuværende opstilling bærer en topfigur (nr. 11). 
Opsat over indgangen til korets søndre sideskib.

 10) (Fig. 69, jf. også fig. 180), topstykke, ca. 153 
cm langt, 50 cm højt. Spidsovalt, hvælvet skrift-
felt i ramme af svær akantus flankeret af palme-
grene, solsikker og roser, udført i gennembrudt 
arbejde. På skriftfeltet malet giverindskrift med 
gyldne versaler, »anna Mølken«. Opsat over ind-
gangen til sakristiet.
 11) (Jf. fig. 68), topfigur, ca. 57 cm høj. Putto, 
vist i trekvartprofil med ansigtet vendt mod højre 
og iført lændeklæde bundet på højre hofte, ståen-
de på en volutkonsol. I venstre hånd et ris, mens 
den løftede højre hånd har fattet om en nu tabt 
attribut. Sekundært placeret på topstykket (nr. 9) 
over indgangen til korets søndre sideskib.
 Oprindelig form og senere ændringer. Det velståen-
de ægtepar, borgmester Johan Glysing og anna 
Mølken, skænkede i deres testamente 100 rdlr. 
til ‘et net arbejde over korsdøren, Guds hus til 
ære og sirat’.181 Til at udføre arbejdet valgtes bil-
ledhuggeren Michael Tuisch fra riga, boende i 
Odense, som 26. februar 1697 besigtigede koret, 
hvor arbejdet skulle opsættes. 3. marts samme år 
bragte et bud hans »afritzning« over arbejdet, og 

Fig. 64-67. apostelfigurer (nr. 3-6) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skænket af borgmester Johan 
Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). 64. Mattæus. 65. Matthias. 66. andreas. 67. Jakob den yngre. Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Apostle figures (nos. 3-6) on (†)chancel screen, 1698, by Michael Tuisch and given as a gift by Mayor 
Johan Glysing and his wife, Anna Mølken. 64. Matthew. 65. Matthias. 66. Andrew. 67. James the younger.
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26. marts blev kontrakten underskrevet i Kerte-
minde. I foråret 1698 leveredes bjælker til opstan-
dere i koret samt fyrretræ, og Niels snedker med 
en svend betaltes for arbejde i koret, måske med 
at udføre rammeværket til korgitteret. 16. april 
samme år udbetalte kirkeværgen 118 rdlr. til Mi-

chael Tuisch for et »Zirat Bilt snider arbejde« til 
koret samt for prædikestolens flytning (jf. s. 1980). 
I maj modtog mureren betaling for at mure om-
kring det nye kor (jf. s. 1933), og i juni leveredes 
29 »Piller« til koret, antagelig balustre til gitteret. 
Smed Johan Petersen leverede stifter og bolte til 

Fig. 68. Topstykke (nr. 9) og topfigur (nr. 11) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skænket af borgme-
ster Johan Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Top piece (no. 9) and top figure 
(no.11) on (†)chancel screen, 1698, by Michael Tuisch and given as a gift by Mayor Johan Glysing and his wife, Anna Mølken.

Fig. 69. Topstykke (nr. 10) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skænket af borgmester Johan Glysing 
og hustru anna Mølken (s. 1970). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Top piece (no. 10) on (†)chancel screen, 1698, by 
Michael Tuisch and given as a gift by Mayor Johan Glysing and his wife, Anna Mølken.

(†)KOrGITTEr M.M.
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at fastgøre figurerne med samt tre par hængsler til 
kordøren. 1704 blev en arm sømmet fast på en af 
keruberne.27

 Provst Bøgh beskriver gitteret som ‘et præg-
tigt og kostbart billedhuggerarbejde, hvori de 12 
apostle står, men over dem Kristus med sine eng-
le kommende til dommen’.165 I sin oprindelige 
opstilling har det formentlig bestået af faste side-
stykker omkring et sæt fløjdøre, vel med paneler 
forneden og smalle balustertremmer derover, for-
oven afsluttet af en gesimsbjælke (jf. f.eks. korgit-
re i Horsens Klosterkirke (fra 1679, DK Århus s. 
5801 ff.) og i Hansted Kirke (fra 1722, DK Århus 
s. 4846 ff.)). Det ulige antal balustre (29) tyder 
på, at sidefagene har været af uens bredde. De 12 
apostelfigurer har formentlig været påsat pane-
lernes forside, to af dem evt. på dørfløjene. Det 
bredeste topstykke (nr. 9) må formodes at have 
siddet over indgangen med †Kristusfiguren stå-
ende på konsollen og flankeret af de to keruber 
(et relativt sjældent element i dansk kirkeinven-
tar).182 Topstykket med anna Mølkens navn (nr. 
10) og et tilsvarende med Johan Glysings navn183 
må have været placeret over sidefagene, og yderst 
th. har formentlig den lille putto (nr. 11) stået 
med en tilsvarende figur i den modsatte side.
 Gitteret har formentlig oprindelig stået umalet, 
sådan som det var tilfældet 1761.175 1834 blev det 
som hovedparten af det øvrige træinventar malet 
med perlegråt.91 1837 anmodede kirkeinspektio-
nen om at få det fjernet, da det ikke længere kunne 
anses for en pryd for kirken og i øvrigt hindrede 
udsynet. 1840 blev det taget ned og i stedet opsat 
‘ved nordsiden’, d.e. formentlig langs korets nord-
væg, mens ‘postamenterne’ opsattes andetsteds i 
koret.184 I forbindelse med restaureringen blev fi-
gurer og topstykker 1855 solgt på auktion.185 1917 
erhvervedes det ene topstykke (nr. 10) af Natio-
nalmuseet fra en antikvitetshandler i København 
(NM inv.nr. D 9265), uden at dets proveniens dog 
var kendt. De yderste akantusblade i hver side var 
afsavede. og det havde moderne, hvid bemaling 
med gule, blå og brune detaljer. På den hvælvede 
midtmedaljon var et maleri af en liggende kvinde, 
som pegede på en ufuldendt tårnbygning, omgi-
vet af attributter som palet, hammer, tang, vinkel, 
murske og lodbræt; måske en fremstilling af hånd-

værkets genius (fig. 180). 1925 blev stykket afgivet 
til kirken ud fra en formodning om, at det oprin-
delig havde siddet på opgangen til prædikestolen, 
som da var under restaurering (jf. s. 1981). Først 
da den moderne bemaling var afrenset, blev den 
korrekte proveniens fastslået og giverindskriften 
opmalet.186 Samme år erhvervedes de øvrige dele 
fra herregården ulriksholm, hvor de var anbragt 
ved trappeopgangen i hovedbygningen.187 1926 
blev keruberne opsat ved hver side af indgangen 
til koret, mens apostelfigurerne og topstykkerne 
fordeltes omkring indgangene fra sideskibene til 
korets søndre sideskib og sakristiet.188 Ved prædi-
kestolens flytning 1938 placeredes keruberne på 
hver side af korbuens søndre pille.
 †Korgitter, omtalt 1588, da biskop Jacob Mad-
sen noterede, at der var »Treller« for koret, samt at 
prædikestolen var placeret oven på disse (jf. †lek-
torieprædikestol s. 1981); måske en opstilling i stil 
med den, der fandtes i Valløby Kirke, opsat 1591 
(DK Præstø 304 ff.), om end et pulpitur ikke om-
tales i Kerteminde.189 Gitteret kan være nedtaget 
i forbindelse med opsætningen af den nye prædi-
kestol 1676.
 †Vægpaneler i koret, 1694, skænket af borgme-
ster Johan Glysing og hustru anna Mølken (jf. 
(†)korgitter m.m.).165 af brandtaksationen 1761 
fremgår, at det 20 alen lange kor (ca. 12,5 meter) 
var indhegnet med bemalet panelværk på begge 
sider, d.e. ved begge langvæggene.175 Provst Bøgh 
nævner, at ‘tømmerværket’ var prydet med gi-
verinskription med årstal på nordsiden (»ao 1694 
haver fordum Borgm. Johan Glysing med sin K: 
Hustrue anna Mølken ladet Choret paa begge 
sider indrette, og af nyt bekoste«) samt ‘mange 
smukke sprog’ (d.e. skriftsteder), deriblandt på 
nordsiden lige for alteret over ægteparrets be-
gravelse (†eftermiddelalderlig begravelse nr. 7) 1 
Tess. 4,16-18, på sydsiden lige for alteret 2 Krøn. 
6,40-41, og ‘længere nede’ Sl. 135,1-3.190 1834 
malet perlegråt.191 Panelerne er senest nedtaget 
ved restaureringen 1855-56, hvor korstolene blev 
opsat (s. 1988).

Fig. 70. Prædikestol, 1676, skænket af sognepræst an-
ders Poulsen og anna Pedersdatter (s. 1976). Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – Pulpit, 1676, donated by vicar, 
Anders Poulsen and Anna Pedersdatter.
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PræDIKESTOLE

Prædikestolen (fig. 70-78, 181-82), med malet års-
tal 1676, er skænket af sognepræst anders Poul-
sen og hustru anna Pedersdatter. Den består af en 
kurv med opgang og dør samt lydhimmel. Kur-
ven og himlen er udført af en ukendt billedskæ-
rer, mens opgangen og døren, fra 1698, skyldes 
Niels snedker og har snitværk tilskrevet Michael 
Tuisch.
 Kurvens (fig. 70) plan er ottekantet med fem 
prydfag ud imod kirkerummet. De enkelte fag 
adskilles af snoede søjler med diminutive baser 
og kapitæler, sidstnævnte med bosser og negle-
snit. Storfelternes relieffer, i profilindfatning med 
buesnit, viser fra opgangen: 1) Mattæus, stående 
med en bog i venstre hånd og englen ved sin 
side. 2) Markus, stående med hånden på en bog 
ved alterbordet, hvorpå en kalk. Ved hans fød-
der ligger løven. 3) Kristus på korset under en 
kraftig skybræmme, bag ham en by med huse og 
tårne (Jerusalem). 4) Lukas, stående ved alterbor-
det hvorpå en kalk. Ved hans venstre side ligger 
oksen. 5) Johannes, stående med en opslået bog i 
venstre hånd og ørnen ved sin venstre side. alle 
figurer står på en lille forhøjning. Over evangeli-
sterne er baldakinlignende draperier, holdt oppe 
ved en ring.

 Frise- og postamentfelterne indrammes af tand-
snit- og buelister og adskilles af retkantede, frugt-
klaseprydede fremspring forneden, af engleho-
vedsmykkede foroven. af de sidste har de to mid-
terste bladværkskartoucher, hvori der er skjolde 
med giverinitialer, »aPS« samt et kronet kors for 
anders Poulsen tv. (vestligst) og »aPD« samt en 
blomst for anna Pedersdatter th. (fig. 71-72). Po-
stamentfelterne har reliefskårne indskrifter med 
delvist sammenskrevne versaler: 1) »S. Mathevs«; 
2) »S. Marcvs«; 3) »Passio Christi«; 4) »S. Lvcas«; 5) 
»S. Iohannes«, og derunder hængestykker i form 
af bruskværkskartoucher med tværovale medal-
joner.
 under kurven danner otte svejfede brusk-
værksbøjler en underbaldakin (jf. fig. 70). Bøj-
lerne, hvis ender er oprullet i volutter, samles 
omkring en snoet stolpe, der forneden afsluttes af 
en stor drueklase.
 Lydhimlen (fig. 73) har form som kurven. Ge-
simsen har glat frisefelt, indrammet af bue- og 
tandsnit samt profileret kronliste. Topstykkerne 
udgøres af bruskværkskartoucher med fantasi-
masker, som foroven løber ud i konsoller, der vel 
oprindelig har båret †ornamenter; under frisen 
er der smalle hængestykker. Mellem topstykker-
ne står seks nøgne drengebørn med marterred-
skaber, henholdsvis kors, stige, tang, hammer og 

Fig. 71-72. Skjolde med giverinitialer. Detalje af prædikestol, 1676 (s. 1976). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Shields with donor initials. Detail of pulpit, 1676.
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nagler, spyd og stage med svamp. Bag dem rejser 
sig en svejfet baldakin, dannet af bruskværksbøj-
ler svarende til underbaldakinens. Bøjlerne er 
foroven fæstnet til en snoet midtstolpe, som bæ-
rer topfiguren: Kristus med stråleglorie holdende 
korsæblet i venstre hånd, mens højre er løftet i 
en velsignende gestus. Himlens loft har i midten 
kerubhoved inden for ottekantet profilramme, 
omgivet af bosser og med tandsnit langs kanten.
 Opgangen (fig. 75), fra 1698, er som nævnt ud-
ført af Niels snedker og har snitværk samt for-
mentlig relieffer og frifigurer af Michael Tuisch. 

Opgangen, der føjer sig om pillen, består i sin nu-
værende opstilling af et langt og to kortere fag og 
er ornamentalt søgt tilpasset kurven. De enkelte 
fag adskilles således ved snoede søjler, ligesom 
kurvens bue- og tandsnitslister er videreført på 
opgangspanelet. De øvre (korte) fag har relieffer i 
profilindfatning med kraftig akantus, nederst Mo-
ses med hovedet vendt mod venstre, højre hånd i 
siden og støttende lovens tavler mod akantusram-
men, øverst aron, klædt som ypperstepræst, med 
løftet venstre hånd og et røgelseskar i højre (fig. 
76). under sidstnævnte er der et hængestykke i 

Fig. 73. Prædikestolshimmel, 1676 (s. 1976). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Pulpit canopy, 1676.
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form af en akantusranke. Frise- og postamentfel-
terne adskilles af fremspring med englehoveder i 
halvprofil foroven, bladværk og roset forneden; 
sidstnævnte hviler på høje fodstykker, mens først-
nævnte bærer små frifigurer af henholdsvis Peter 
med nøglerne i højre hånd og Paulus med svær-
det ved sin højre side (fig. 77), begge har en bog 
under armen. Det nedre (lange) fag har to profil-
indfattede fyldinger. I hver fylding er påsat relief af 
en blomst med stilk og blade. Opgangens bagside 
udgøres siden 1938 af et genanvendt fyldingspa-
nel, muligvis et (†)forpanel fra stolestaderne.
 Den tilhørende dør med gavlstykke af Michael 
Tuisch (fig. 74) har to glatte fyldinger, bukke-
hornsbeslag og låsekasse. Den er indsat i profi-
leret gerigt med tilsvarende gesimsstykke hvor-
over er et gavlornament, bestående af akantusløv 
og blomster omkring en rosetprydet konsol. På 
konsollen står en Kristusfigur, der peger med den 
oprakte højre hånd (en talende gestus), mens han 
med den venstre bærer korsæblet. På indersiden 
af dørfløjen er sekundært påsat relief af en blomst 
med stilk og blade.
 Prædikestolen fremtræder med en broget staffe-
ring med rig brug af forgyldning samt rød og grøn 
lasur, der i følge en indskrift bag på et af kurvens 
hængestykker skyldes malerne Johannes og C. a. 
Klokker 1925. arbejdet skete efter undersøgelse af 
ældre farvelag. Frisefelterne er sorte med malede 
skriftsteder (forgyldt fraktur): 1) Matt. 4,4; 2) Mark. 
16,16; 3) Es. 53,4; 4) Luk. 11,28; 5) Joh. 20,23,192 
mens hængestykkerne har sorte medaljoner på 
blågrøn bund, på nr. 2-3 læses (forgyldte versaler) 
»anno 1.6.7.6.«. Himlens drengebørn har natur-
lig karnation og gyldent hår, mens frisefeltet står 
sortmalet med giverindskrift med forgyldt fraktur: 
»1676 har den ærwerdige Hæderlig lerde Mand H: 
anders Povelsen, Sogneprest her til stedet oc Dri-
strup sogen med sin Kieriste den Hæderlige Gud 
oc dydelsckende Matrone anna peders=datter la-
det denne Predickestol Bekoste Gud og det Hel-
lige Predicke=Embede til ære Kircken til Prydelse 

Fig. 75. Prædikestolsopgang, 1698, udført af Niels sned-
ker med snitværk tilskrevet Michael Tuisch (s. 1977). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Pulpit staircase, 1698, by 
carpenter Niels, with carvings attributed to Michael Tuisch.

Fig. 74. Prædikestolsdør, 1698, udført af Niels snedker 
med snitværk tilskrevet Michael Tuisch (s. 1978). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Pulpit door, 1698, by carpenter 
Niels, with carvings attributed to Michael Tuisch.
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oc dem selff til En Chrestelig oc Berømmelig 
amindelse oc Gudelig Effter=mæle«. Opgangens 
panelværk samt døren er lysegrå, akantusværket 
forgyldt og frifigurer og relieffer polykrome.
 Ændringer og istandsættelser. O. 1676 blev præ-
dikestolen opsat ved den søndre pille i korbuen. 
Formentlig fremstod selve stolen da stafferet med 
guld, sølv og kraftige farver,193 og der var malet en 
baldakin over lydhimlen (jf. †kalkmaleri s. 1942 
og fig. 167). I begyndelsen af 1698 blev stolen 
flyttet til pillen mellem 3. og 4. fag i midterskibets 
sydside. Den forsynedes med en ny opgang fra 
søndre sideskib, og muren, hvor den havde stået, 

blev repareret.194 Opgangen blev udført af Niels 
snedker. Til arbejdet var indkøbt ege- og fyrretræ, 
og smed Johan Petersen leverede de nødvendige 
ankre, stivere og vinkeljern. I april måned modtog 
billedhugger Michael Tuisch, der arbejdede i kir-
ken i forbindelse med opsætningen af korgitteret 
(s. 1972), betaling for sin medvirken ved flytnin-
gen, herunder formentlig udførelsen af snitværk, 
relieffer og frifigurer til opgangen og døren.27

 1834 blev prædikestolen som hovedparten af 
det øvrige inventar malet med perlefarve,191 og 
formentlig 1855-56 med egetræsmaling.195 1916 
stod kurven med hvidmalede relieffer, fod- og 
frisefelterne udfyldtes af malede rudeornamenter, 

Fig. 76. aron. Detalje af prædikestolsopgang, 1698 (s. 
1977). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Aron. Pulpit stair-
case detail, 1698.

Fig. 77. Paulus. Detalje af prædikestolsopgang, 1698 
(s. 1978). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Paul. Pulpit 
staircase detail, 1698.
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rammeværket på den del af opgangen, der vendte 
mod koret, havde ligeledes malede ornamenter, 
mens resten af stolen var brun med enkelte, for-
gyldte lister (jf. fig. 78, 182). Lydhimlens under-
side var blåmalet, kerubhovedet forgyldt.196

 Ved restaureringen 1925 blev de overmalede 
skriftsteder fremdraget og den oprindelige staf-
fering søgt genskabt. Samtidig blev figurerne af 
Peter og Paulus flyttet fra døren, hvor de flanke-
rede gavlfeltet med Kristusfiguren, til deres nu-
værende placering på opgangens fremspring, li-
gesom bortkomne ornamenter fornyedes (arons 
røgelseskar, de fleste af marterredskaberne).196

 1938 blev prædikestolen under ledelse af arki-
tekt Harald Lønborg-Jensen flyttet til sin nuvæ-
rende placering i korbuens nordside med opgang 
fra nordre sideskib. I forbindelse med nyopsæt-
ningen afkortedes opgangens nedre fag fra de 
oprindelige tre til de nuværende to fyldingsfel-
ter (jf. fig. 183), og blomsten fra den bortskårne 
fylding opsattes på dørens inderside. Endvidere 
blev himlen beskåret i begge sider; de afsavede 
fragmenter opbevares i kiste nr. 1 (s. 1992).197

 Billedskæreren bag prædikestolens kurv, un-
derbaldakin og himmel er ukendt, og såvel den 

af Chr. axel Jensen 1925 som den af Herman 
Madsen 1964 fremførte tanke om et mesterfæl-
lesskab med altertavlen må formentlig afvises (jf. 
s. 1946, 1954).198 Derimod kan der næppe rejses 
tvivl om, at dørens gavlstykke, akantusrammerne 
og de store blomster i opgangens fyldinger samt 
hængestykket under den, skyldes billedhuggeren 
Michael Tuisch. Såvel akantusbladene som de 
store solsikkeblomster med skraveret bund svarer 
ganske til de tilsvarende ornamenter i (†)korgitte-
ret. Opgangens relieffigurer, der er langt mere vel-
proportionerede end kurvens noget lavstammede 
evangelister med store hoveder og tydeligvis ud-
ført af en anden hånd end disse, kan formentlig 
tilskrives samme, hvilket antagelig også gælder 
opgangens frifigurer og øvrige udsmykning.
 †Lektorieprædikestol, før 1588. Biskop Jacob Mad-
sen noterede 1588, at prædikestolen var placeret 
oven på korgitteret.199 Der er med stor sandsyn-
lighed tale om en såkaldt lektorieprædikestol og 
dermed et relativt tidligt eksempel på en sådan i 
dansk sammenhæng. Typen kendes fra adskillige 
kirker, men kun to er i dag bevaret i deres op-
rindelige sammenhæng, i ulfborg Kirke (ring-
købing amt), dateret før 1587, og i Tise Kirke 

Fig. 78. Prædikestolsopgang, 1698, udført af Niels snedker med snitværk tilskrevet 
Michael Tuisch (s. 1977). Foto Kristian Hude 1903. – Pulpit staircase, 1698, by carpenter 
Niels, with carvings attributed to Michael Tuisch.
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(Hjørring amt) fra o. 1590.200 Efter nedtagelsen 
1676 omtaler inventariet fra 1694 ‘en gammel af-
sat prædikestol’.27 Kasseret eller bortsolgt 1719.201

 En †prædikestol fra 1597 omtales udelukkende 
af resen.202 Muligvis er der tale om en forveks-
ling eller fejlskrivning.
 †Talerstol. 1876, til brug ved bibellæsning.33

 *Timeglas (fig. 79a-b), 1681, skænket af råd-
mand Wilhelm Weghorst og (kommende) hu-
stru Kirsten andersdatter (Bager) (jf. †lukket stol 
nr. 2).203 Det fint udsmykkede timeglas, som må 
tælles blandt de ældste bevarede i landet, måler 
41×24 cm og er udført af glas, træ (indfatnin-
gen) og jernblik (opstanderen). Det består af fire 
glas, de to med hvidt sand, de to med rødbrunt, 
anbragt i en indfatning med fem smalle baluster-
søjler fortil og to ved baghjørnerne. Indfatningen 
er fastgjort på en korsformet opstander, således 
at den kan vendes rundt. Opstanderens øverste 
korsende er udformet som en engel med udbred-
te vinger, mens tværarmene ender i stornæsede 
mandsprofiler. Ved korsfoden adams kranium. Fra 

korsskæringen udgår to fuglehoveder med åbne 
næb og lange, oprakte tunger, mens korsstammens 
nedre del flankeres af to kvindelige hermeprofiler. 
I opstanderens fod er fire huller til fastgørelse.
 rammeværkets forside og søjlerne er forgyldte, 
mens bagside, top og bund har sort og rød mar-
morstaffering. Mellem søjlerne er malede blomster 
med sorte og røde konturer. På bagsiden er giveri-
nitialer (forgyldte), »WW« foroven, »KaD« forne-
den, for Wilhelm Weghorst og Kirsten andersdat-
ter. Også opstanderen er bemalet på såvel for- som 
bagside med brogede kulører og forgyldning, og 
på tværarmens bagside gentages giverinitialerne 
»W.W. K.a.D.« og derunder årstallet »1681«.
 Oprindelig placeret på prædikestolen. 1893 hen-
stod glasset i materialrummet.89 1902 overladt 
Nationalmuseet (NM inv.nr. D 5101).204

 Beklædning. 1989, rødt fløjl med guldgaloner.88 
†Beklædninger. 1820 anskaffedes en ny beklæd-
ning med frynser.41 1855 blev stolen ombetruk-
ket med lærred, 1880 med rødt silkefløjl med 
ægte guldfrynser.205

Fig. 79a-b. *Timeglas (for- og bagside), 1681, skænket af rådmand Wilhelm Weghorst og (kommende) hustru Kir-
sten andersdatter (Bager). I Nationalmuseet (s. 1982). Foto arnold Mikkelsen 2007. – *Hour glass (front and rear), 
1681, given as a gift by alderman Wilhelm Weghorst and his wife to be, Kirsten Andersdatter (Bager).
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Stoleværket omfatter foruden de egentlige sta-
der i midt- og sideskibe, som i deres kerne er fra 
renæssancetiden, to rækker korstole fra 1855-56 
samt et antal nyere løse stole og bænke.
 Stolestader (jf. fig. 33, 80, 179), formentlig fra o. 
1635 med senere tilføjelser.206 Stolene er opstillet 
i to blokke af 13 rækker i hver side af midterski-
bet samt en blok af 19 rækker i søndre sideskib 

og en af 18 rækker i nordre sideskib. Opstillingen 
er senest ændret 1938.
 Stolenes endegavle (plankegavle, ca. 117 cm hø-
je), der alle er vandret afskåret foroven og forsy-
net med sekundær fyrretræsafdækning, fordeler 
sig i tre typer:
 a) O. 1635. De i alt 25 gavle er prydet med to 
kannelerede pilastre med profilkapitæler og bos-
sesmykkede søjlepostamenter. Profillister marke-
rer overgangen til postamentet, som ligeledes er 

Fig. 80. Indre set mod vest. Foto arnold Mikkelsen 2007. – View of the interior, looking west.
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smykket med bosser, og det glatte frisefelt. De 
omfatter en sydgavl (nr. 3) og ni nordgavle (nr. 
3-11) i midterskibets søndre blok, ni sydgavle (nr. 
3-11) i midterskibets nordre blok samt de tre ba-
geste gavle i begge sideskibe.
 B) (Fig. 86-91), 1640’erne. 12 herskabsgavle, 
som er opsat parvis forrest og bagest i midterski-
bets stoleblokke. Disse behandles ndf. (s. 1988).
 C) 1855-56, med pilasterlignende kannelering 
på midtstykket, riflet postament og glat frisefelt, 
adskilt ved vandrette profillister.
 Endvidere har sideskibenes stolestader mod 
væg gene glatte gavle, dels af ældre dato, dels fra 
1915, samt fyldingspaneler fra 1949, der tjener 
som radiatorskjulere. Midterskibets stader, der 
står uden forpanel, afsluttes bagtil af fyldingspanel, 

mens si deskibenes har forpaneler med fyldings-
felter på begge sider, de indvendige profilerede. 
Samtlige stole har fyldingsryglæn af varierende 
udformning, heraf en del gamle (oprindelige?), 
på hvis bagsider er hatteknager. Sæderne og de 
svejfede fodstykker er fra 1915, og dette år er 
også stadernes rødbrune staffering udført. På sæ-
derne ligger flade hynder, betrukket med brunt, 
uldent stof.
 *Stolestadedør (fig. 81), o. 1635, 98×58 cm, af 
eg. Døren har profilindrammet arkadefylding 
med bueslag hvilende på profilerede kapitæler. I 
sviklerne er rosetter, og nederst på døren et tvær-
rektangulært fyldingsfelt. Stafferet med lys ege-
træsmaling med grønne, grå, hvide og lysebrune 
detaljer. arkadefeltet har versalindskrift med lys 
farve på sort bund »Min naade er dig nok thi min 
kraft fuldkommes i skrøbelighed«. Nederst th. på 
rammeværket er malet indskrift med gult »Th. 
Nielsen Kerteminde 1929«. afmonteret 1882, da 
stolestaderne blev gjort åbne for alle. I Kertemin-
deegnens Museer (KTM inv.nr. 1144).
 *Stolepanel, (fig. 82), o. 1635, 172 cm langt, 
97 cm højt, af eg. Bestående af tre fag hvortil er 
hængslet et fjerde fag med et moderne hængsel. 
Panelet har indskårne arkader med bueslag med 
kantede tunger, hvilende på pilastre med dob-
belte kapitæler og profilerede postamenter. Det 
har angiveligt været sortmalet,207 men fremstår 
nu stafferet med rødbrunt med forgyldte detaljer. 
Tidligere opsat under prædikestolen ved skibets 
sydøstre pille, men nedtaget ved dennes flytning 
1938. Tilsvarende paneler er opsat omkring den 
sydvestre pille i kirken. I Kertemindeegnens Mu-
seer (KTM inv.nr. 2082).
 Ændringer og istandsættelser. Den ældst kendte re-
degørelse for stolestadernes opstilling stammer fra 
1717. I midterskibet fandtes ti rækker mandssto le 
mod syd og 13 rækker kvindestole mod nord. En 
tværgang adskilte dem fra stolene under orglet, 
som omfattede syv rækker mandsstole og et til-
svarende antal kvindestole, idet de to bageste sto-
le i begge rækker var ombygget til lukkede stole 
(†luk ket stol nr. 3-4). I søndre sideskib fandtes 
20 rækker mandsstole, og i nordre sideskib stod 
25 rækker kvindestole, begge rækker opstillet fra 
dørene i sideskibenes vestligste fag.208 Denne op-

Fig. 81. *Stolestadedør, o. 1635. I Kertemindeegnens 
Museer (s. 1984). Foto arnold Mikkelsen 2007. – *Pew 
door, c. 1635.
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stilling blev med mindre ændringer op retholdt til 
1915 (fig. 83).
 Taksterne for at benytte stolestaderne var fast-
lagt i et reglement fra 1698. En plads i et stole-
stade i midterskibet kostede 2 rdlr., under orglet 
1 rdlr. 2 mark og i sideskibene 1 rdlr. samt en 
årlig afgift på henholdsvis 1 mark 8 sk., 1 mark 
4 sk. og 1 mark.209 1717 stod mange stolestader 
imidlertid ubenyttede. Det gjaldt de tre forreste 
stader i hver side af midterskibet samt seks ud af 
syv mandsstole og tre ud af syv kvindestole under 
orglet. Blandt mandsstolene i søndre sideskib var 
kun en enkelt ud af 20 stole bortfæstet, og fem ud 
af 25 kvindestole i nordre sideskib stod ledige. I 
mange af de øvrige stole var kun en enkelt plads 
bortfæstet, selv om stolene rummede 4-5 plad-
ser.36 Samtidig havde kirkeværgen vanskeligt ved 
at inddrive betalingen for staderne: En del skyld-
tes af borgerskabet, en del af forarmede og en del 
af andre, ‘som selv om de kan betale, er modvil-
lige og fortrædelige og ikke vil betale’.28 Situatio-
nen synes at afspejle den befolkningsmæssige og 
økonomiske tilbagegang, byen oplevede i denne 

periode (jf. s. 1914, 1946). 1761 var antallet af 
stolestader reduceret en smule, til 19 mandsstole 
og 18 kvindestole i midterskibet, 13 mandsstole 
og 22 kvindestole i sideskibene, hvortil kom i alt 
fem lukkede stole.175 I 1840’erne havde byen dog 
oplevet så stor befolkningstilgang, at antallet af 
pladser atter blev udvidet.210

 Kirkens regnskaber vidner om talrige mindre 
reparationer, f.eks. i form af nye låger og låse på 
enkelte stole. O. 1686 lod Poul Jespersen Bager 
og hustru en stol inden for kirkedøren repa-
rere og male (jf. †fontegitter s. 1969, kirkeskib 
nr. 1),211 og i forbindelse med en omlægning af 
gulvet 1698 fik samtlige stole nye fodstykker ved 
snedker Christen Troelsen.27 1722 udførte sned-
ker Florens Hansen 16 nye låger til stolene, som 
smed rasmus Simonsen forsynede med hæng-
sler og låse, og yderligere seks låger fik nye ‘blad-
hængsler’.28 1732 monterede Florens Hansen 
14 klapsæder på kvindestolene i nordre sideskib, 
hvor de fattige kunne sidde, og 1735 modtog 
snedker Hans Knudsen betaling for yderligere ti 
klapsæder til fattige.40

Fig. 82. *Panel fra stolestader, o. 1635. I Kertemindeegnens Museer (s. 1984). Foto arnold Mikkelsen 2007. – *Pew 
panel, c. 1635.
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 1770 konstaterede N. S. Bøgh, at stolene kunne 
behøve ‘nogen forbedring’,212 men de istandsattes 
først 1804 i forbindelse med en gulvomlægning.23 
1834 blev de malet med perlegråt.213 1844 blev 
der, i forbindelse med nedbrydelsen af †materi-
alhuset i nordvesthjørnet (s. 1936), opført et sto-
lestade magen til de øvrige (dog noget større) til 
medlemmerne af kirkeinspektionen, mens stole-
rækken i søndre sideskib forlængedes til vestvæg-
gen. Endvidere erstattedes de †lukkede stole nr. 
5-6 af almindelige stolestader, og 1847 skete det 
samme med de †lukkede stole nr. 3-4.214 Samme 
år blev adskillige andre stole under orglet ændret 
som følge af, at det gamle orgelpulpitur blev ned-
brudt og et nyt opført (s. 2001).23

 Ved renoveringen af kirkens indre 1855-56 i -
stand sattes de ældre dele af stolestaderne af sned-

kerne L. Olsen og O. Ovesen, idet gavlenes †top-
stykker blev afskåret og en del ældre gavle erstat-
tet af de nye.23 Tre stolerækker blev egetræsmalet 
ved maler Heiborg, mens ‘den søndre side’ blev 
‘forgyldt, bronzeret og lakeret’.23 1882 ophæve-
des betalingen for stolestader, og stoledørene blev 
borttaget.215

 1915 blev stolestaderne istandsat efter forslag af 
arkitekt august Colding.73 Gavle og ryglæn gen-
anvendtes, mens sæderne blev fornyet og skubbet 
længere frem. Endvidere udførtes nye vanger, og 
forpanelerne for midterskibets stolerækker blev 
borttaget. Samtidig blev midterskibets nordblok 
afrenset for maling, og det konstateredes, at per-
lefarven de fleste steder lå direkte på træet.216

 I forbindelse med opsætningen af et nyt orgel 
og flytning af prædikestolen 1938 blev den nu-

Fig. 83. Plan over kirken 1901, 1:300, tegnet af  J. Vilhelm Petersen. Syd opad. I Kerteminde By- og Egnshistoriske 
arkiv. – Ground plan of the church, 1901. South up.
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værende opstilling etableret.217 Ved installationen 
af et nyt varmeanlæg 1949 blev sideskibenes sto-
lestader afkortet i bredden, og foran radiatorerne, 
der opstilledes langs væggene, opsattes fyldings-
paneler i højde med ryglænene.218

 Kirkens ældre †stolestader beskrives i en synsfor-
retning fra 1631 som ‘brøstfældige, så det er højst 
fornødent, at der gøres nye stole’.219 Formentlig 
erstattet af de nuværende stader kort efter.
 †Embedsstole m.v. Som normalt i købstadskir-
kerne indgik der i stoleværket en række hierar-
kisk placerede embedsstole og sæder forbeholdt 
bestemte befolkningsgrupper. 1) ‘Borgmester- og 
råd(mands)stolene’, omtalt 1698 i forbindelse 
med en reparation.27 af stolestadelisten 1717 
fremgår, at borgmesteren sad i den fjerde mands-
stol i midterskibet, mens begge rådmænd sad i 

den ottende stol sammesteds.220 1736 repareredes 
stolene ved Jørgen snedker, og rasmus smed le-
verede nye låse og nøgler.36 2) En stol for fattige 
kvinder, repareret 1704 af Christen snedker. af 
stolestadelisten 1717 fremgår, at stolen var place-
ret som nr. 2 i nordre sideskib, dvs. næstbagest i 
stolerækken.27 3) ‘Klokkerens stol’. 1711 fik sto-
len ny dør af fyrretræ, udført af Florens Hansen 
og forsynet med lås og hængsler af Peter Johan-
sen.28 uvis placering. 4) ‘Byskriverens stol’. 1713 
udførte Florens Hansen en ny dør til stolen. af 
stolestadelisten 1717 fremgår, at stolen var place-
ret som den første mandsstol under orglet, samt 
at også byfogeden havde sin plads her.28 1723 
modtog Florens snedker betaling for at udføre 
eller reparere to små stole til ‘byfogeden og byens 
tjener’.39 5) ‘Præstekonernes stol’, repareret 1717 
af Florens Hansen. Stolen stod i midterskibets 
nordblok.36 6) 1737, ‘officersfruernes stol’. Dette 
år betaltes Christen snedker for at opdele en stol 
til de indkvarterede officersfruer ved garnisonen. 
anders smed leverede lås og nøgle.36 uvis place-
ring.

Fig. 85. *rudegitter, muligvis fra †skriftestol. I Kerte-
mindeegnens Museer (s. 1988). Foto arnold Mikkel-
sen 2007. – *Pane grating, possibly from †confession box.

Fig. 84. Præstestol, nyere (s. 1988). Foto arnold Mik-
kelsen 2007. – Priest’s chair. Newer date.
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 Korstole (jf. fig. 33, 182), 1855-56, i nygotisk stil, 
udført af snedker Olsen og opstillet i to rækker 
på podier langs nord- og sydvæggen i korets 2. 
fag.22 Hver række omfatter syv sæder. rygpa-
nelerne har profilerede fyldingsfelter, mens van-
gerne mellem de enkelte pladser har karakter af 
stiliserede planteornamenter oprullet i volutter. 
De trekantede topstykker har spidsbuede, forsæn-
kede felter med trepas og krones af skiftevis kors 
og fialer. Stolene er stafferet i gråbrunt med for-
gyldte og rødlige detaljer. På topstykkernes trepas 
er malede, trebladede ornamenter. Stolene blev 
restaureret 1926 ved maler Johannes Klokker.89

 Der er tale om en usædvanlig sen forekomst af 
denne inventartype. Korstolene optræder således 
løsrevet fra deres oprindelige funktion som sid-
depladser for gejstligheden, og det primære for-
mål med deres opstilling har været at skabe en 
passende afskærmning mod sideskibenes sakristi- 
og materialrumindretninger som afløsning for de 
†træpaneler (s. 1974), der blev nedtaget i forbin-
delse med restaureringen 1855-56. Ydermere har 
den midterste plads i nordrækken fungeret som 
en kamufleret dør til sakristiet: Sædet har kunnet 
slås til side (hængslerne er bevaret), og i rygstyk-
kets højre side findes et nøglehul.
 †Skriftestole. 1-2) 1698, ‘præsternes stole’, ud-
ført af Christen og Niels snedker til sognepræsten 
og kapellanen i forbindelse med nyindretningen 
af koret.221 1726 udførte Florens Hansen to nye 
skamler til en af stolene,39 og 1759 blev sæder-
ne i begge beklædt med flettede måtter.42 3-4) 
1784, tegnet og udført af snedker Jens Jacobsen 
efter †skriftestolene i Nyborg Kirke (Svendborg 
amt).222 Formentlig kasseret ved restaureringen 
1855-56.
 Et *rudegitter fra 1700-tallet, måske fra en 
†skriftestol (fig. 85), findes i Kertemindeegnens 
Museer (KTM inv.nr. 2044). Gitteret, der måler 
87×75 cm, er af fyrretræ, fladbuet med rygget 
overkant. Det er umalet og bærer ikke spor af 
ældre bemaling.
 Præstestol (fig. 84), nyere, i historiserende stil. 
af lakeret eg. armstol med spidsbuet, blad- og 
spirprydet ryg med gennembrydninger, kug-
ledrejede støtter samt lige forsarg og bagben. Sæ-
de, rygstød og armlæn er polstret med brunt fløjl 

med liljedekoration i brogede farver. Stolen er 
nært beslægtet med præstestolen i Horsens Klo-
sterkirke (DK Århus 5862). I sakristiet.
 †Degnestole. 1) 1698, ‘skolemesterens stol’ (d.e. 
rektor for latinskolen), antagelig udført af Chri-
sten og Niels snedker.223 I koret. Formentlig kas-
seret ved renoveringen 1855-56. 2) 1855, arm-
stol, udført af snedker Olsen og afskildret fra 
kirkerummet med tre skillevægge af brædder.22 
Muligvis identisk med løs stol nr. 2.
 Herskabsstole. 1-2) (Fig. 86-89), o. 1648, for 
Markor rodsteen til Lundsgaard (revninge 
Sogn) og hustru Vibeke Tønnesdatter Friis (jf. 
†eftermiddelalderlig begravelse nr. 3). Bevaret er 
otte gavle og fire døre, som nu indgår i det almin-
delige stoleværk.
 Gavlene (147 cm høje, med sekundær fyrre-
træsafdækning) er prydet med dobbelte pilastre 
med rankedekoration i fladsnit på skaftet, profil-
kapitæl og opslidset volutfod, hvilende på fælles, 
rosetsmykket postament. Frisefeltets fordybning 
har rulleværkskartouche med reliefversaler: På 
det forreste par i midterskibets sydblok læses 
»MrSF« (østligst), på det næste »MrSM« for 
Markor rodsteens fædrene og mødrene slægt. 
På de tilsvarende sydvendte gavle i nordblokken 
læses »WFF« (østligst) og »WFM«, på de nord-
vendte »WFM« (østligst) og »WFF« for hustruen 
Vibeke Friis’ fædrene og mødrene slægt. Herover 
har været topstykker med parrets våben samt års-
tallet 1648.224

 Dørene har lodrette rammestykker med fladsnit, 
svarende til gavlenes pilasterskafter. Derimellem 
er en arkadefylding, hvis bueslag har tilsvarende 
dekoration, mens de svungne pilastre foroven er 
oprullet i volutter. arkaden krones af en halvroset 
under bruskværk, som bryder rammeværket for-
oven. under arkaden er tværfelt med båndslyng 
og derunder en tværrektangulær profilfylding.
 Stolene fremstår som de øvrige siden 1915 
stafferet med rødbrunt, kartoucher og initialer 
dog med sølv og guld. Ved istandsættelsen dette år 
konstateredes spor af oprindelig, partiel staffering. 
Initialerne har stået forgyldte på rødbrun bund, 
kartoucherammen forsølvet med grøn lasur, 
mens rammeværket for en stor del har stået uma-
let, muligvis med rødbrune detaljer. Sidstnævnte 
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Fig. 86-87. Herskabsstol, o. 1648, for Markor rodsteen til Lundsgaard og hustru Vibeke Tønnesdatter Friis (s. 
1988). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Manorial pew, c. 1648, for Markor Rodsteen of Lundsgaard and his wife, Vibeke 
Tønnesdatter Friis.

Fig. 88-89. Herskabsstol, o. 1648, for Markor rodsteen til Lundsgaard og hustru Vibeke Tønnesdatter Friis (s. 
1988). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Manorial pew, c. 1648, for Markor Rodsteen of Lundsgaard and his wife, Vibeke 
Tønnesdatter Friis.
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kan dog også hidrøre fra en sekundær overmaling, 
som også har dækket initialerne. Som det øvrige 
stoleværk blev herskabsstolene 1834 malet med 
perlegråt, 1855-56 med lys egetræsmaling.225

 N. S. Bøgh forklarer tilstedeværelsen af stolene 
med, at Lundsgaards ejere i 1600-tallet søgte til 
Kerteminde Kirke for at undgå den lange, be-
sværlige vej til deres rette sognekirke, revnin-
ge.226 Ved opgørelsen over stolestaderne 1717 
stod begge stole ubenyttede.36 1722 hævdede 
baronesse anna Sidonie Podebusk til Lundsga-
ard at have arvemæssigt krav på de fire øverste 
stole i midterskibet og forsynede yderligere de 
to forreste stole med lås uden kirkeværgens sam-
tykke.227 I forbindelse med istandsættelsen 1855-
56 blev topstykkerne som på de øvrige stolegavle 
afskåret. Et †forpanel, som ses på et ældre foto 
(jf. fig. 101), er formentlig fjernet 1938. Stolene 
har bibeholdt deres oprindelige placering forrest 
i midterskibets stoleblokke.
 (†)Herskabsstole, (fig. 90-91), o. 1640, for Hans 
Oldeland og hustru Ingeborg Gyldenstierne.228 
Bevaret er fire gavle, som nu indgår i det almin-
delige stoleværk.
 Hver gavl (159 cm høje med sekundær fyrre-
træsafdækning) er prydet med to joniske hermer 
af let varierende udformning, heraf har to ar-
mene krydset over brystet, mens to andre holder 
en vandret stav foran sig. Sidstnævnte er, som de 
eneste, mandlige. alle mangler de nu næsen, en 
hele ansigtet. Hermerne har på skaftet et koglelig-
nende ornament under draperi, ophængt i ringe; 
en enkelt kogle er erstattet af en kvast. Bueslaget 
har ægge- og perlestav samt tandsnit og er på to 
af gavlene yderligere kantet med runde tunger. 
Sidstnævnte gavle har frugtfyld i sviklerne, de 
andre to har bladværk. Volutkonsoller indrammer 
postament og frisefelter, de første med dukat-
mønster, de sidste med bladværk og flankerende 
pålagte plader med våbenskjolde: I sydrækken 
Gyldenstierne (østligst) og Trolle, i nordrækken 
Oldeland (østligst) og abildgaard.229 Øverst kron-
liste med tandsnit og bladværk, hvorover der har 
været topstykker. Stafferet som det øvrige stole-
værk, våbenerne står med heraldiske farver.
 Den oprindelige placering er ukendt, men har 
formentlig været ret langt fremme i midterskibet. 

Før 1915 indgik gavlene i stolerækkerne under 
orglet. Ved forandringerne dette år opsat som 
gavlstykker mod midtergangen for de to bageste 
stolestader.216

 †Lukkede stole. 1717 rummede kirken fire †luk-
kede stole (nr. 1-4), alle opført inden for de to 
foregående årtier. 1725 tilføjedes endnu en stol 
(nr. 5), mens en sjette blev opført på et ukendt 
tidspunkt før 1758. Stolene fordelte sig over hele 
kirken. Nr. 1 blev tilsyneladende nedbrudt alle-
rede før 1761 (jf. ndf.), nr. 2 formentlig før 1821. 
I 1800-tallet bortlejedes de fire tilbageværende 
stole til skiftende borgere.230 Lejen var på livs-
tid eller løb så længe, lejeren tilhørte menighe-
den.41 Stolene blev erstattet af åbne stolestader i 
1840’erne.
 1) Borgmester Johan Christopher Glysings stol, ind-
rettet 1696, ‘lille’ (jf. hvælv s. 1932, (†)korgitter, 
†vægpaneler, †orgel nr. 2, †ligklæde nr. 1, †ef-
termiddelalderlig begravelse nr. 7). Opsat i korets 
nordre sideskib, mod en betaling til kirken på 6 
rdlr.27 Nedbrudt før 1761.231

 2) Rådmand Wilhelm Weghorsts stol (jf. *time-
glas). Indrettet 1702 og beliggende vestligst i 
nordre sideskib som nr. 1 i stoleblokken, regnet 
fra nordre kirkedør.232 1770 beskrev N. S. Bøgh 
stolen som ‘gammel’ og forsynet med en latinsk 
indskrift »Deo gloriæ Sellam hanc proprio sump-
tu ornandam curavit cum uxore sua perdilecta 
Christina Bager W. Weghorst hujus urbis Sena-
tor anno 1702« (Til Guds ære lod W. Weghorst, 
denne bys rådmand, med sin højtelskede hustru 
Kirsten Bager, denne stol indrette på egen be-
kostning) samt på døren »a mundo spreta, a Deo 
æstimantur« (Foragtet af verden, agtet af Gud).233 
1717 betegnet Andreas Lundins stol efter hustru-
ens anden ægtemand.234 1757, da stolen var fæstet 
til Hr. Wiborg, udførte Matthias snedker ‘et lille 
skillerum af brædder oven på stolen for at hindre 
al indgang i kirken, når døren var lukket’, der er 
formentlig tale om en slags vindfang.42 Forment-
lig nedbrudt før 1821.235

 3) Melchior Jensen Kjærs stol, indrettet 1709. Det-
te år købte Melchior Kjær seks pladser i mands-
stolene nr. 8-9 under orglet til sig selv, sin hustru, 
to sønner og to døtre og lod dem indrette til en 
lukket stol mod betaling af 4 rdlr. 4 mark samt 
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overdragelse til kirken af en plads i stol nr. 23 og 
to pladser i stol nr. 14 i nordre sideskib.39 1770 
beskrev N. S. Bøgh stolen som temmelig stor og 
rummelig, uden indskrift eller årstal, men smuk-
kere end den anden lukkede stol under orglet 
(dvs. den nordre, nr. 4). Nedbrudt 1847 sammen 
med nr. 4 og erstattet af tre åbne stolestader (jf. s. 
1986).214

 4) Borgmester Peder Christian Schiøtz’ stol. Omtalt 
1717. Indrettet af seks pladser i stolestaderne nr. 8-9 
i nordsiden under orglet oven på Peder Christian 
Schiøtz og hustru Hylleborg Maria Bagers begra-
velse (†eftermiddelalderlig begravelse nr. 8).40 af 
N. S. Bøgh 1770 beskrevet som temmelig stor 
og rummelig ligesom nr. 3. På stolen var ind-
skrift »Betænk ved du gaaer ind, betænk ved du 
gaaer ud, at Livets udgang skeer, som er begyndt 
i Gud«. Efter enkens død fæstede byfoged Mor-
ten Bendtsen og købmand Hans Bernsen hver 
tre pladser i stolen.42 Nedbrudt 1847 sammen 
med nr. 3 og erstattet af tre åbne stolestader (jf. s. 
1986).236 
 5) Købmand Jens Ottesen Langemachs stol, opført 
1725 (jf. †eftermiddelalderlig begravelse nr. 4) og 
beliggende i søndre sideskib.237 Ved en offentlig 
auktion 1729 fæstedes stolen af Jørgen Thestrup 

og Madam Grønbech.28 Ifølge N. S. Bøgh bar sto-
len årstallet 1725 samt en malet indskrift »Gud! 
lad den Himmel Lyd og søde Sandheds Lære til 
Troe, til Trøst, til Fryd i Liv og Død mig være; 
at jeg maa vandre saa, som Dig behages kan, Og 
Troens Maal opnaae i det forjætte Land«.237 Ned-
brudt 1844 sammen med nr. 6, da de var til ‘van-
sir’ og hindrede udsynet til prædikestolen.236 
 6) Borgmester Peder Christian Schiøtz’ anden stol. 
Omtalt 1758, da den efter enken, Hylleborg Ma-
ria Bagers død, bortfæstedes til sognepræst N. S. 
Bøgh. Beliggende ved mandsstolene i den store 
gang og bestående af to pladser. Formentlig iden-
tisk med en stol i søndre sideskib, som ifølge N. 
S. Bøgh var opført af Peder Christian Schiøtz og 
‘meget smuk og net men lille og uden årstal’.237 
Nedbrudt 1844 sammen med nr. 5.236 
 Løse stole. 1) 1838, udført af N. Grønholt.238 af 
egetræ, lakeret. armstol med ryg med tre tvær-
stivere, den midterste med drejet midtknop, og 
lige ben. Sædet er polstret med brunt læder. I sa-
kristiet. 2) 1855(?),22 af eg, lakeret. armstol med 
ryg med to tværstivere, den nedre med to drejede 
led, lige ben og sæde polstret med brunt læder. 
Muligvis oprindelig placeret i †degnestol nr. 2 (s. 
1988), nu i sakristiet. 3) Nyere, et halvt hundrede 

Fig. 90-91. (†)Herskabsstole, o. 1648, for Hans Oldeland og hustru Ingeborg Gyldenstierne (s. 1990). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – (†)Manorial pews, c. 1648, for Hans Oldeland and his wife, Ingeborg Gyldenstierne.
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stole af teaktræ med fletsæder. Opbevares i korets 
søndre sideskib.
 †Løse stole. 1-4) 1734 anskaffedes fire høje 
stole.40 Den ene kasseredes 1825, de øvrige blev 
solgt på auktion 1837.239 Stolene stod i sakristiet 
sammen med bord nr. 1. 5) 1879 anskaffedes 12 
polerede rørstole, udført af snedker P. Hansen.115

 Bænke. Tre løse bænke med fyldingsryg, staffe-
ret som stoleværket, er opstillet i krypten under 
korets søndre sideskib, og en tilsvarende findes 
i østenden af nordre sideskib. Endvidere en fast 
bænk i korets søndre sideskib, hvis ryglæn udgø-
res af munkestolenes rygpanel. Lysegrå.
 †Bænke. 1698 udførtes en bænk til disciplene.27 
Den opstilledes i koret og fornyedes 1724 ved 
snedker Florens Hansen og 1729 ved snedker 
Lars Knudsen.39 1719 udførte Florens Hansen to 
bænke til orglet, som blev fornyet 1732 ved sned-
ker Christen Nielsen, der 1737 desuden udførte 
en lang bænk af fyrretræ til sakristiet.240 1847 an-
skaffedes to bænke med fyldingsryglæn, antagelig 
identiske med to store, massive, ‘gotiske’ bænke i 
våbenhuset (tårnrummet), omtalt 1875.241 1856 
opstilledes to bænke i korsgangen,22 og 1868 fire 
bænke til konfirmander i sakristiet.33 1875 op-
gjordes kirkens beholdning af bænke til fire fast-
gjorte bænke i korsgangen, 11 løse bænke i skibet 
og to i våbenhuset.33

 Borde. 1) 1734, udført af Hans snedker. af fyrre-
træ med krydsfod og nyere plade (egetræsådret). 
anskaffet sammen med †løse stole nr. 1-4 (jf. 
ovf.) og opstillet i sakristiet til brug for præsten.242 
2) 1881, placeret i korets søndre sideskib. †Bord. 
1869 anskaffedes et lampebord til orgelpulpituret 
sammen med to petroleumslamper (jf. s. 2006).

KISTEr OG SKaBE

Kister. 1) (Fig. 92), 1700-tallet, af eg, 70,5×44,5 
cm, 33,5 cm høj. Det blanke træ er beslået med 
sortmalede hjørnebeslag af jern. På forsiden tre 
låse med store låseblik, og for hver ende en bæ-
rehank. I kisten opbevares afsavede fragmenter af 
prædikestolens lydhimmel (jf. s. 1981). I sakristiet, 
fastgjort til gulvet i nordsiden.
 2) 1700-tallet, af eg, 46×31,5 cm, 27 cm høj, 
med fladt låg og hemmeligt rum i bunden. På 
forsiden et enkelt låseblik og for hver ende en 
bærehank med midtvulst. Træet står blankt. I sa-
kristiet, fastgjort til gulvet i sydsiden.
 †Kister. 1) 1705, af fyrretræ, til opbevaring af 
†ligklæde nr. 1. Malet og forsynet med lås og 
nøgle.243 2) 1722 anskaffedes et firkantet, sortma-
let skrin til opbevaring af ‘ligklædet’ (†ligklæde nr. 
2).39 3) 1718, udført af Florens Hansen. af egetræ, 
til opbevaring af kirkens breve. Per smed beslog 
den med to låse, hængsler og håndtag.39 Måske 
identisk med et grønmalet skrin, omtalt fra 1821, 
til opbevaring af kirkens papirer. Skrinet, der stod 
hos kirkeværgen, kasseredes 1837.244 4) 1825, af 
egetræ, til opbevaring af kirkeregnskaberne og 
pengebeholdningen. Hos kirkeværgen.77

 Skab (fig. 93), 1500-1525, et værdifuldt, sen-
middelalderligt møbel, 232×170,5×60 cm, med 
to store låger foroven, to mindre forneden samt 
en bred låge (skænkeklappen) og en smal skuffe i 
midten. Låger og skuffe har foldeværksfyldinger 
i varierende udformninger, der er rigest foroven 
og forenkles nedefter. På de øvre låger danner 
foldeværket fire figurer i form som parvis rygstil-
lede C’er, i hvis midte små, sakseformede blade 
fylder ud. Skænkeklappens og skuffens foldeværk 
er vandretliggende, mens de nedre lågers kun er 
udført som kontur med en midtgrat. Bag øvre, 
højre låge er en gitterlåge af smedejern forsynet 

Fig. 92. Kiste nr. 1, 1700-tallet (s. 1992). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Chest no. 1, 1700s.
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Danmarks Kirker, Odense
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med låsetøj (delvist afbrækket), svarende til gitter-
lågen i (†)monstransskab (s. 1962, 1994). Skabet 
hviler på riflede fodstykker og afsluttes foroven af 
en nyere fyrretræsliste som erstatning for en op-
rindelig †gesims. Lågerne har korsblomstbeslag 
med midtroset samt rombeformede beslag med 
dobbelte eller hjerteformede griberinge. Skæn-
keklappen har fornyede hængsler samt rosetbe-
slag med hjerteformet gribering, mens skuffen 
blot har en tilsvarende ring. alle rum er forsy-
nede med låsetøj, og de øvre låger har låseblik 

med korsblomstbeslag, mens de andre rum har 
mindre, asymmetriske låseblik.
 Den nuværende staffering, formentlig fra 1926, 
er rødbrun på blågrøn bund med sortmalede be-
slag. 1879 malet med gullig egetræsmaling.245 Før 
da stod skabet vistnok umalet med sorte felter.246

 Formentlig fynsk arbejde, beslægtet med ska-
bet i Odense Vor Frue (s. 1115) samt et skab fra 
Bjerreby Kirke på Tåsinge (Svendborg amt), nu i 
Nationalmuseet (NM inv.nr. D 3207).247 Gitter-
lågen antyder, at en del af skabet har været an-

Fig. 93. Skab, senmiddelalderligt (s. 1992). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Cupboard, 
late Middle Ages.

126
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vendt til indviede hostier, når de ikke var udstillet 
i (†)monstransskabet. Skabet er første gang omtalt 
i inventariet 1694. Det var da placeret i koret og 
anvendtes til opbevaring af altersølvet. 1695 forsy-
net med et nyt hængsel, 1704 med en ny nøgle.243 
Fra 1782 opstillet i sakristiet. restaureret 1926.248

 (†)Skab. 1870 udførte snedker O. Ovesen et skab 
til opbevaring af messetøjet. Formentlig et af to 
skabe med dobbeltdøre med profilerede fyldinger, 
placeret ved sakristiets østvæg på hver side af skor-
stenen. Det nordlige skab er omdannet til indgang 
til aflukke med håndvask o.l. (jf. fig. 23).137

PENGEBEHOLDErE

Pengeblok, (fig. 94a-b), i form af et ombygget, 
sen middelalderligt (†)monstransskab (jf. s. 1962), 
130×45×43 cm, udhugget af én egestamme. 
Blokken har to rum, et stort foroven dækket af en 
låge, bag hvilken er et smedejernsgitter af samme 

type som gitteret i kirkens gamle egetræsskab (s. 
1992), og et mindre forneden, som nu er tillukket 
med brædder. Både låge og gitter er forsynet med 
lås. Beslået med vandrette og lodrette jernbånd 
på alle sider og udstyret med et overfaldslukke og 
kraftig hængelås. To pengeslidser foroven.
 Stafferingen med rødbrunt og sorte beslag ud-
førtes ved en istandsættelse 1924, hvor også bræd-
dedækket for det nederste skabsrum blev etable-
ret. 1924 stod blokken stafferet med lysegråt.248

 antagelig identisk med den »Magestrantz«, bi-
skop Jacob Madsen så i kirken i april 1588, og som 
endnu var der ved hans besøg året efter på trods 
af præstens løfte om at sælge den.249 Det er uvist, 
hvornår skabet er omdannet til pengeblok, men 
den vandrette øvre afslutning er formentlig skabt 
ved denne lejlighed. Den oprindelige afslutning 
kan have været tagformet som på de beslægtede 
skabe i allindemagle og Vigersted (DK Sorø 464, 
492). En spirformet afslutning som den, der findes 

Fig. 94a-b. Pengeblok i form af ombygget senmiddelalderligt (†)monstransskab. Lukket og åben tilstand (s. 1994). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Alms post in the form of a transformed (†)monstrance cabinet from the late Middle Ages. 
Closed and open.
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på et monstransskab fra Mørkøv Kirke, nu i Natio-
nalmuseet (NM inv.nr. 16096) (DK Holbæk 799), 
er dog også mulig. Ligeledes har det nederste rum 
uden tvivl oprindelig været lukket med en låge.
 Blokken kan være identisk med ‘kirkens blok’, 
der 1705 blev flyttet (uvist hvorfra) og opstillet 
ved koret.243 1924 henlå den i materialrummet. 
Ved åbning af den fandtes 15 mønter fra perio-
den 1670-1848.250 Efter istandsættelsen opstillet i 
vestenden af nordre sideskib.
 †Pengeblokke. 1) 1697, udført i Odense, forsynet 
med lås og nøgle og beslået med jern af smed 
Johan Petersen. Opstillet på kirkegården til ind-
samling af bidrag til kirkens vedligeholdelse (jf. s. 
1946).243 1710 fik blokken ny lås, 1715 var den 
ganske forfalden og repareredes af snedker Flo-
rens Hansen med egetræ og søm. 1719 udførte 
han en ny tavle dertil. Den blev stafferet af Jens 
maler, som også skrev et vers på den.39 Kasseret 
1724 og erstattet af nr. 2. 2) 1724, beslået med 
jern og forsynet med dobbelt låge, den inderste 
med lås. Jens maler stafferede blokken og satte et 
vers på rammen.39 På kirkegården ved sydsiden af 
kirken. 3) 1808 købtes egetræ til en ny blok.43

 To nyere pengebøsser, af messing, klokkeformede 
med pengerille foroven, er opsat på hver side af 
døren fra aflukket under orgelpulpituret til tårn-
rummet.
 †Pengebøsser. 1-2) anskaffet 1856, af blik, anvendt 
til indsamling ‘til trængende uden for fattigforsør-
gelsen’.22 Kasseret 1910. 3-4) 1910, af blik.89

 Klingpunge. 1) (Fig. 95), 1715,27 146 cm lang. 
Drejet, rødmalet skaft af træ med sortmalet hånd-
greb og guldmalet dølle. Pose af lyst skind, be-
klædt med rødt fløjl med guldgaloner og frynser 
om mundingen. under bunden en sølvklokke. 
1841 repareret med silke sammen med nr. 2.23 
Opbevares i skab i sakristiet.
 *2) (Fig. 96), 1715,27 svarende til nr. 1, dog med 
kvast af frynser under bunden (oprindelig sølvklok-
ke). I Kertemindeegnens Museer (KTM inv.nr. 3197).
 †Klingpunge. 1-3) Omtalt 1694 som ‘gamle’. 
Kasseret 1717. 4) 1715, anskaffet sammen med nr. 
1-2, forsynet med en sølvbjælde. Kasseret 1855.22 
5) 1730 omtales »Onsdags børsen«, formentlig en 
klingpung, muligvis identisk med nr. 1 eller 2.28

DØrFLØJE OG †PuLPITur

Dørfløje. Udvendige. 1) (Jf. fig. 8), 1875, udført 
af snedker Ovesen.33 Fladbuet dobbeltfløj af eg 
med højrektangulære og kvadratiske fyldinger og 
dørgreb af messing, indsat i tårnets vestvæg ved 
restaureringen 1873-76. 2) O. 1875. Enkeltfløj 
med trepaslignende afslutning foroven, indsat i 
fladbuet gerigt i sakristiets 2. fag. Fløjen er ud-
vendig påsat lodrette lister og beslået med bosser 
af jern, indvendig fremstår den glat. Ydersiden er 
stafferet med mørkebrunt, indersiden med gråt. 
Palmebladsformet dørgreb af jern.
 Dørfløje. Indvendige. 1-4) Fra restaureringen 
1855-56 stammer formentlig to spidsbuede, grå-

Fig. 95-96. 95. Klingpung nr. 1, 1715 (s. 1995). 96. *Klingpung nr. 2, 1715 (s. 1995). I Kertemindeegnens Museer. 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – 95. Offertory purse no. 1, 1715. 96. Offertory purse no. 2, 1715.
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malede enkeltfløje, hver med seks fyldinger og 
dørgreb af træ, indsat i sideskibenes østvægge (jf. 
fig. 20, 24); en fladbuet enkeltfløj i tårnrummet 
for trappen til tårnet; samt en lige afskåret dob-
beltfløj med 2×6 fyldinger og dørgreb af messing. 
Sidstnævnte er indsat mellem tårnrummet og af-
lukket under orglet i et gerigt, der mod tårnrum-
met danner et spidsbuet spejl med fire fyldinger 
over døren samt et lille fremspring, som bærer en 
skulptur af Skt. Laurentius (s. 2002); de to sidst-
nævnte er stafferet i grå og gråviolette nuancer.
 5-8) Fra forandringerne 1938 stammer en 
rundbuet, jernbeslået enkeltfløj af eg i tårnrum-
met for trappen til orgelpulpituret og to lige 
afskårne enkeltfløje med to fyldinger i aflukket 
under orglet for henholdsvis et depotrum og et 

rum med el-installationer. Endvidere en lige af-
skåret dobbeltfløj (fig. 97), udført af billedhugger 
Erik Pedersen, efter tegning af arkitekt Harald 
Lønborg-Jensen, sammen med orgelpulpituret (s. 
1998) og indsat i vindfanget under dette mel-
lem forstuen og kirkerummet.251 Hver fløj har 
mod kirkerummet en arkadefylding prydet med 
festoner og akantus under tandsnitsgesims og er 
udfyldt med blyindfattet glas foroven; forneden 
en kvadratisk, profileret fylding. Slaglisten er ud-
formet som en kanneleret pilaster med korintisk 
kapitæl og højt, akantusbladprydet postament, 
og fløjene har marmorstaffering i forskellige grå 
nuancer med forgyldte detaljer. Mod forstuen 
har fløjene enkle arkadefyldinger og staffering i 
hvidt, gråt og grålilla med få, forgyldte detaljer.

Fig. 97. Indvendig dørfløj nr. 8, 1938, udført af billedhugger Erik Pedersen efter teg-
ning af Harald Lønborg-Jensen (s. 1996). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Interior door 
no. 8, 1938, made by sculptor Erik Pedersen, to a drawing of Harald Lønborg-Jensen.
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 9) En rundbuet dobbeltfløj af eg, udvendig be-
slået med trefligede jernbånd, er siden 1944 ind-
sat for krypten under Peder Juels kapel.
 †Dørfløje. Udvendige. 1) under en storm i 1710 
blev dørfløjen i tårnets vestvæg ødelagt og måtte 
repareres med revler og søm.28 1750 leverede 
rasmus smed en ny lås.42 1776 blæste fløjen atter 
i stykker og måtte udskiftes, Hans Jespersen smed 

leverede de nye hængsler.42 1796 blev den malet 
med brunrødt og tjære af Hans rask.43 1839 er-
stattedes den af en ny, udført af snedker Jens O. 
Olsen,163 som atter udskiftedes 1855.22

 2) 1716 udførte Florens Hansen en dørfløj af 
planker, som forsynedes med lås, en »skode« og 
en »puchel« med dørring af jern.28 Den blev ind-
sat i døren i søndre sideskibs vestligste fag.

DØrFLØJE OG †PuLPITur

Fig. 98. Orgelfacade, 1938, udført af Erik Pedersen efter tegning af Harald Lønborg-Jensen (s. 1998). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Organ casing, 1938, made by sculptor Erik Pedersen, to a drawing of Harald Lønborg-Jensen.
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 3) Dørfløjen i nordre sideskibs vestligste fag 
forsynedes jævnligt med ny lås og nøgle, bl.a. le-
verede Hans Knudsen en ny lås 1731.39

 Blandt de indvendige †dørfløje er ‘den inderste 
dør under tårnet’, det er antagelig en inderdør 
inden for indgangsdøren, hvis hængsel reparere-
des 1705,28 en dørfløj mellem koret og nordre 
sideskib, som 1740 fik ny nøgle,36 og to tremme-
døre til lufttræk i våbenhuset, omtalt 1870.252

 †Vindfang, 1837, udført af Ove snedker.253 Op-
sat ved nordre kirkedør.
 †Pulpitur. Nedbrudt 1697-98 i forbindelse med 
opførelsen af hvælvene (s. 1932). I kirkens nord-
side, det vil sige midterskibets nordside eller nor-
dre sideskib.254

OrGLEr

Orgel (fig. 98), 1938, med 31 stemmer, 3 manualer 
og pedal, bygget af Marcussen & Søn, aabenraa; 
ombygget 1993 og 2002 af samme.255

Hovedværk
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur V-VII
Dulcian 16'
Trompet 8'

Rygpositiv
Gedakt 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Gemshorn 2'
Nasat 11/3'
Scharf IV
Krumhorn 8'
Tremulant

 Orgelfacaden, i barokstil, er tegnet af Harald Løn-
borg-Jensen og udført af billedhuggeren Erik Pe-
dersen, Birkede. Hovedorglets øverste topstykke 
bærer inskriptionen »Soli Deo gloria«. På ryg-
positivet læses: »anno domini 1938 rejstes dette 
Orgel til Minde om Købmand og Kirkeværge Pe-
der Balthazar Lange og Hustru Marie Sophie født 
Møller, Gud til ære og Menigheden til Opbyg-
gelse«.
 Orgelpulpitur, 1938, i skibets vestende, tegnet af 
Harald Lønborg-Jensen.
 †Orgler. 1) Omtales 1694 som gammelt og 
brøstfældigt og kan muligvis have stået i kirken 
siden 1500-tallets slutning.258 3. juli 1699 slut-
tede kirkeværgen, Otto Jensen, kontrakt med or-
gelbygger abraham Nielsen Svane, Slagelse, om 
reparation og forbedring af orglet, der herefter 
transporteredes til orgelbyggerens værksted.259 af 
uvisse årsager, muligvis i henhold til en mundtlig 
aftale med kirkeværgen, udførte Svane et langt 
mere omfattende arbejde end det i kontrakten 
fastsatte, idet han i realiteten byggede et nyt orgel 
(†orgel nr. 2) med anvendelse af dele af det gamle. 
Eftersom kirken i mange år ikke så sig i stand til 

Brystværk
rørfløjte 8'
Quintadena 8'
Kobbelfløjte 4'
Hulfløjte 2'
Flûte octaviante 1'
Sesquialtera II
Cymbel III
Vox humana 8'256

Svelle
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
rauschquint III
Basun 16'

Kopler: rP-HV, BV-HV, BV-rP, HV-P, rP-P, rP 
4'-P, BV-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f ' . 
Setzeranlæg med 256 kombinationer. Tutti. Mekanisk 
traktur med to elektriske supplementskopler,257 elek-
trisk registratur. Sløjfevindlader.

Skænket af generalkonsul Hans Ove Lange til min-
de om hans forældre (jf. rygpositivets inskripti on).

Fig. 99. Detalje af orgelfacade, 1938 (s. 1998). Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – Organ casing detail, 1938.
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Posetivet (rygpositiv)
Gedacht 8 foed
Octaw 4 foed
Octaw 2 foed
Octaw 1 foed
Hvocemana 4 foed263

Princepal 4 foed264

Cymbelstjerne (klokkespil) og kalkantklokke (signal-
klokke til bælgtræderen).265 Kort oktav. Faltebælge. 266 
Høj stemning.267

Orglet blev 1812 og 1823 repareret af medlem-
mer af Fischer-familien.268

 Orgelfacaden var bemalet, og såvel hovedværk 
som rygpositiv udstyret med hængslede fløjdøre. 
1834 maledes orglet med perlefarve.25 På †orgel-
pulpitur nr. 2.
 3) (Fig. 100-01), 1847, med 16 stemmer, 2 ma-
nualer og pedal, bygget af Peter ulrik Frederik De-
mant, Dalum.269 Den oprindelige disposition lød:270

Hovedmanual
Principal 8 Fod
Bordun 16 Fod
Gemshorn 8 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Fag
Trompet 8 Fod

ketårnets ombygning 1873-76 blev bælgene, der 
tidligere havde været anbragt under tårnrummets 
hvælving, flyttet op over denne til tårnets 1. mel-
lemstokværk og anbragt i et dertil opført ‘hus’, der 
tillige rummede – og fortsat rummer – tårnuret.89 
Orglet blev omdisponeret to eller flere gange, sid-
ste gang i 1925 i forbindelse med en hovedistand-
sættelse, foretaget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Dispositionen var herefter:274

Manual I
Principal 8'
Tibia major 16'
Flauto 8'
Fugara 8'
Oktav 4'
Flautino 4'
Oktav 2'
Mixtur

Brystværk
Principal 4 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Gedact 8 Fod
Floite 4 Fod

Pedal
Principal 8 Fod
Subbas 16 Fod
Gedact 8 Fod
Posaune 16 Fod

Manualkoppel. Manualomfang: C-f ''', pedalomfang: C-
c'.271 3 spærreventiler. 4 kassebælge. Kalkantklokke.272

Trompetstemmen udskiftedes 1859 med en ny af 
forbedret konstruktion.273 I forbindelse med kir-

Fig. 100. Tegning af orgelfacade til †orgel nr. 3, 1847, 
udført af P. u. F. Demant (s. 2000). LaFyn. – Drawing of 
the organ casing belonging to †organ no. 3, 1847.

at betale herfor, beholdt Svane instrumentet på 
sit værksted, hvilket betød at menigheden måtte 
undvære orgelmusik i perioden 1699-1718.260 På 
†orgelpulpitur nr. 1.
 2) 1719, med to manualer, bygget af abraham 
Nielsen Svane, Odense, med genanvendelse af de-
le af †orgel nr. 1.261 Brandtaksationen 1761 op-
regner orglets 14 stemmer,175 af hvilke den ene 
(Gedacht 16 Fod) er af fyrretræ, mens de øvrige 
er af bly:

Manuahl
Principalen 8 foed
Gedacht 16 fod
Octaw 4 foed
Octaw 2 foed
Octaw 1 foed
6qvalter 1½ foed262

Mixteur 3 Choer
Trompetstemme 8 fod

DØrFLØJE OG †PuLPITur · OrGLEr

Manual II
Gamba 8'
Tectus 8'
Vox celeste 8'
Flauto dolce 4'
Svelle

Pedal
Subbas 16'
Tectus 8'
Trombone 16'
Basson 8'Elektrisk luftforsyning.275



2000 Kerteminde · SKt. laurentii KirKe

Orgelfacaden, i enkel nygotisk stil, var tegnet af orgel-
byggeren.276 Dens udformning afspejlede på klas-
sisk vis instrumentets værkopbygning (hovedværk, 
brystværk og pedalværk). På en af fa cadepiberne 

fandtes forskellige inskriptioner ved rørende orglet. 
Et udsnit af denne pibe, med samtlige inskriptio-
ner, er bevaret i form af en indrammet *tavle (jf. s. 
2001). På †orgelpulpitur nr. 3.

Fig. 101. Kirkens indre set mod vest før 1938. Indrammet fotografi ophængt i sakristiet. – View of the interior before 
1938, looking west.



2001

 †Orgelpulpiturer. 1) Som tilbehør til orglet om-
tales 1694 et gammelt ‘underslag’ (pulpitur).27 I 
skibets vestende.
 2) 1719, opsat af snedker Florens Hansen og 
dennes søn. Pulpiturets understøttelse forbedre-
des 1752 med to nye 9 alen lange stolper af ege-
træ.36 I skibets vestende.
 3) 1847, bygget af orgelbygger P. u. F. Demant, 
Dalum.23 I skibets vestende.

TaVLEr, MaLErIEr M.M.

Salmenummertavler. *1) (Jf. fig. 168, 182), 1783, 
udført af Bertel snedker sammen med fire tilsva-
rende †tavler.42 af træ, højrektangulær med buet 
afslutning foroven. 1822 blev tavlerne beslået 
med vandrette lister til skydebrikker og stafferet 
med sort af maler C. aarenstrup, og 189 skyde-
brikker blev malet sorte med hvide tal.77 1835 og 
1848 suppleredes bestanden til i alt syv tavler.277 
En af tavlerne samt et antal skydebrikker findes i 
Kertemindeegnens Museer (KTM inv.nr. 3196).
 2-8) (Jf. fig. 33, 179), 1924,89 i nyklassicistisk 
stil med kannelerede pilastre, høje postamenter 
og profilkapitæler samt en tandsnitsgesims. Stifter 
til ophæng af cifre i sortmalet blik. Tavlerne er 
stafferet med hvidt, rammeværket med gråt med 
forgyldte og mørkerøde detaljer.
 Præsterækketavle, o. 1950, af mørkbejdset ege-
træ, 151×125 cm. Profileret ramme med tandsnit 
omkring skriftfelt, hvorpå der som overskrift står 
»Sognepræster i Kerteminde efter reformatio-
nen« og derunder præsternes navne og årstal i 
to rækker med forgyldt fraktur. På nordvæggen i 
nordre sideskibs 3. fag, over for døren til prædi-
kestolen.
 Andre tavler. 1) (Fig. 102), 1826, en mindetavle 
for 1000-året for indførelsen af kristendommen i 
Danmark (d.e. begyndelsen på ansgars missions-
virksomhed). af træ, 65×37 cm. Den ovale tavle 
har indskrift i forgyldt fraktur på sort bund, indsat 
i forgyldt ramme: »anno 826 1000 aar, ere for 
dig O Gud! Som een Dag. 1826«. På nordvæggen 
i sakristiet.
 *2) 1847, en tavle til minde om †orgel nr. 3 
(s. 1999). af bly og indsat i en ramme af lys eg, 
40,8×28,4 cm, med indskrift med indridset skri-

veskrift: »anno 1847 er dette Orgel bygget af P. 
u. F. Demant, Eier af Dalum Mølle Medhjælper 
ved sammes Bygning var Johan Frederik Demant 
Niels Jørgensen Huggo Weinholt Grott Hans 
Christen Nielsen Gud bevare Orgelet og Kir-
ken«. Efter ‘Dalum Mølle’ er indridset en sekstak-
ket frimurerstjerne med indskrevet »G« (Geome-
tria). Nedenfor er med anden hånd tilføjet »aaret 
1925 Febr er Orglet restareret samt indsat Basun 
16 Ped Voc-celeste 8 II Man tillige Sveller om 
II Manual Firmat Th. Frobenius, København M 
Lou Tagene[?]«, og derunder med en tredje hånd 
»a. Friisholm Organist«. Blypladen er et udsnit af 
en facadepibe fra †orgel nr. 3 og må være nedta-
get for bevaring i forbindelse med demonterin-
gen af orglet 1938. I Kertemindeegnens Museer 
(KTM inv.nr. 5196).
 3) 1988, en mindetavle for 1000-året for det 
første skriftlige vidnesbyrd om Odense bys status 
som bispesæde, Odenses ‘dåbsattest’.278 udført 
som kopi af nr. 1 med indskriften »anno 988, 
Herre du var vor bolig – I – Slægt efter slægt. 
1988«. På nordvæggen i sakristiet.
 Maleri, (fig. 103), 1767, med en opfordring til at 
betænke den fattige, 40×43 cm, udført i olie på 
træ. Det viser en tigger, klædt i brunt og med en 
bylt bundet i bæltet, som med højre hånd rækker 
sin hat frem, mens han med venstre støtter sig til 
en stok. Over for ham ses en rank, fornemt klædt 
mand med paryk og hat, blå frakke over rød un-

OrGLEr · TaVLEr, MaLErIEr M.M.

Fig. 102. Tavle, 1826, til minde om 1000-året for ind-
førelsen af kristendommen i Danmark (s. 2001). Foto 
Henrik Wichmann 1998. – Wooden tablet, 1826, in com-
memoration of the millenium of the introduction of Christia-
nity to Denmark.
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derklædning, sorte knæbukser og hvide strømper. 
I højre hånd holder han en stok, mens han med 
venstre hånd lægger en mønt i tiggerens hat. Ved 
hans fødder sidder en lille hund. Bag manden ses 
en kirke, rødmalet, og i baggrunden endnu en. 
Motivet er placeret på en landskabelig baggrund 
med grålige skyer og rødmende horisont. For-
neden er indskrift med fraktur, malet med hvidt 
på sort bund, »Den ringeste Skierv du giver mig 
skal giøre mig taknemmelig og glæde dig i Him-
merig« samt »aN(no) 1767«.
 Maleriet, der er indsat i en profileret ramme af 
sortmalet træ, har været opsat i forbindelse med 
en †pengeblok. restaureret 1923 af J. Klokker, 
hvilket er anført i en malet indskrift på bagsiden. 
På nordvæggen i sakristiets 1. fag.
 Skulptur, (fig. 104), 1903, Skt. Laurentius, udført 
af »WL«. af eg, ca. 85 cm høj. Skulpturen viser 
kirkens værnehelgen stående iklædt lang, folde-

rig kjortel med risten i venstre hånd, støttet mod 
jorden, mens højre hånd holder et knytte med 
mønter foran kroppen. Om hovedet en glorie-
skive. På fodstykkets forside er udskåret indskrift 
med versaler »St. Laurentius«, og på den ene side 
ses skaberindskrift og årstal »19WL03«. Figuren 
fremstår umalet, dog med forgyldt glorie. I tårn-
rummet over indgangen til kirken.
 †Skulptur. 1915 anskaffedes en buste af Frede-
rik VIII.89

BELYSNING

Kirken oplyses i dag af tre store og otte små lyse-
kroner samt to dobbelte lysearme.
 I slutningen af 1600-tallet udgjordes belysnin-
gen af to lysekroner, som var ophængt henholds-
vis i midterskibet og i koret (nr. 1-2), samt en 
dobbelt lysearm, der var opsat på den vestligste 

Fig. 103. Maleri, 1767, formentlig fra en †pengeblok (s. 2001). Foto arnold Mikkel-
sen 2007. – Painting, 1767, presumably from an †alms post.
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pille i nordsiden, tæt ved indgangen (nr. 1). alle 
var skænket af borgere i byen. 1739 suppleredes 
med yderligere en lysearm, der placeredes ved 
prædikestolen i midterskibets sydside (nr. 2), en 
gave fra et i København bosat bysbarn. 1770, da 
N. S. Bøgh beskrev kirkens lyskilder, tilføjede han 
dog: »Men Skade, at de med alle disse Lyse-Kro-
ner og arme icke have givet det mindste enten til 
Lys eller til Ornamenternes renselse og Vedlige-
holdelse«.176

 Fra anden halvdel af 1800-tallet suppleredes 
belysningen med lysearme og hængelamper, bl.a. 
på orglet. 1902 indlagdes gas,24 1923 elektrisk 
lys,89 og der anskaffedes yderligere en lysekrone. 
1950 er belysningen øget ved et antal små kroner 
i sideskibene og sakristiet.
 Lysekroner. 1) (Fig. 105), 1655, skænket af tol-
der Christen Poulsen. Kronen har 2×8 s-svungne 
arme (delvis fornyede) med bladled og flade lyse-
skåle samt otte små pyntearme, oprullet i volutter. 
rigt profileret balusterskaft med hængekugle hvis 
nedre karnisprofil afsluttes med en drejet knop. 
På kuglen er omløbende giverindskrift med gra-
verede versaler »Christen Povelsen Tolder anno 
1655«. Som topfigur en flakt ørn. Trepasformede 
ophæng. Kronen hænger i en sortmalet leddelt 
jernstang med ti røde kugler.
 Kronen har gennemgået talrige reparationer. 
1694 manglede fire arme, og 1698 blev to arme 
repareret i København.27 1721 manglede syv ar-
me, syv lysepiber og otte ‘plader’ (d.e. lyseskåle), 
den blev da istandsat af Jacob Martinsen guld-
smed.279 1748 reparerede guldsmed Knud Povel-
sen kronen, som var meget brøstfældig, blandt 
andet manglede fire arme.280 1843 og 1845 ud-
førtes henholdsvis tre og to nye arme til kronen, 
og 1869 blev den repareret af kobbersmed Tom-
merup.241

 Kronen hang på sin oprindelige plads i mid-
terskibet til o. 1800,27 hvor den blev flyttet til sin 
nuværende placering i korets 2. fag.
 2) (Fig. 107), 1685, skænket af købmand Jes-
per Jacobsen Bager og hustru Dorthea Hansdat-
ter (jf. †eftermiddelalderlig begravelse nr. 2). Den 
store lysekrone har 2×8 s-svungne lysearme med 
delfinled og flade lyseskåle. I de indre slyng er 
bladværk. Balusterskaftet afsluttes foroven af en 

enkel ring, forneden af en stor hængekugle med 
profileret knop. På kuglen er graveret en omlø-
bende, smukt udført giverindskrift med versaler 
(store og små): »Til gvds ære Kierchens Prÿdelse 
oc ander Gud Frychtige Christenes Exempel 
Hafver Dese Voris Her Vnder Nedsæte/ Kiere 
Sal: Forældere Den Erlig achtbaar oc velfor-
nehme Mand Jesper Jacobsen Bagger Borger oc 
Velfornehme Handels mand/ Her I Kirteminde 
Med Sin Erlic Dyd Elschnde Hustrv Sal: Dor-
thia Hans Datter Giefvet Til En Evig Oc Lovlig 
Berøvmmelse Denne Lÿse Cron Her/ Til Kier-
teminde Kirche Som Nu af Dieres Efterlefvende 

Fig. 104. Skt. Laurentius, 1903, udført af »WL« (s. 2002). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – St. Lawrence, 1903, by 
»WL«.
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Fornehme Børen Oc arfvinger Ladet Op Henge 
Gvd Gifve Dennem En Glædelig Op/ Standelse 
Paa Den Yderste Domme Dag Kierteminde Den 
16 Febrvari anno 1685«. Ved indskriftens begyn-
delse er graveret en rose, mens linjeskift er mar-
keret ved graverede blomster af forskellige sor-
ter, og de enkelte ord adskilles af stjerneformede 
punkter. Også ophænget er et smukt arbejde: En 
leddelt, snoet jernstang prydet med syv kugler. 
Forneden samt midt på stangen er to gange fire 
prydvinger anbragt vinkelret på hinanden. De er 
oprullet i volutter og smykket med udsprungne 
blomsterhoveder. Stangen og vingerne er sort-
malede, kugler og blomster røde.
 1748 blev en istandsættelse af lysekronen beko-
stet af ‘godtfolk’.242 Den var oprindelig ophængt 
i koret over giveren, Jesper Jacobsen Bagers be-
gravelse (s. 2040),27 men blev o. 1800 flyttet til sin 
nuværende placering i midterskibet mellem 3. og 
4. fag.

 3) (Fig. 175), 1923, anskaffet efter indsamling 
da kirken fik elektrisk lys.281 Barokkopi med 2×8 
s-svungne arme (otte store og otte små) med del-
finled og flade lyseskåle. I armenes indre slyng er 
mandshoveder i profil, de nedre med blød hat, 
de øvre med alpehuelignende hovedbeklædning 
samt bladværk. rigt profileret balusterskaft, kro-
net af en flakt ørn og forneden afsluttet af en 
hængekugle med dråbeformet profilknop. Kro-
neformet ophæng. Ophængt i en leddelt jern-
stang i midterskibet mellem 4. og 5. fag.
 4-11) (Jf. fig. 20, 23-24), 1950, udført af kunst-
smed Knud Eibye, Odense. Otte små lysekroner 
med 2×5 s-svungne arme med bladled og flade 
lyseskåle, balusterskaft afsluttet af hængekugle 
med profilknop og trepasformet ophæng. Op-
hængt i sortmalede, leddelte jernstænger, hver 
med fem forgyldte kugler. Tre i hvert sideskib 
samt to i sakristiet.
 Lysearme. 1) (Fig. 106), o. 1639, til to lys, skæn-
ket af købmand Hans Mortensen og hustru Else-
beth Steffensdatter Blok 1673-74 (jf. †glasmosaik 
s. 1942). Den s-svungne arm har bladled på mid-
ten, og enderne er oprullet i volutter. I de to slyng 
er en fremstilling af Bebudelsen, inderst den sid-
dende Maria, yderst englen, stående med en stav 

Fig. 105. Lysekrone nr. 1, 1655, skænket af tolder Chri-
sten Poulsen (s. 2003). Foto Henrik Wichmann 1998. 
– Chandelier no. 1, 1655, given as a gift by customs officer 
Christen Poulsen.

Fig. 106. Lysearm nr. 1, o. 1639, skænket af købmand 
Hans Mortensen og hustru Elsebeth Steffensdatter 
Blok 1673-74 (s. 2004). Foto Henrik Wichmann 1998. 
– Candle bracket no. 1, c. 1639, given as a gift by merchant 
Hans Mortensen and his wife Elsebeth Steffensdatter Blok, 
1673-74.
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i hånden. Tværarmene bærer flade lyseskåle. Som 
midtfigur ses en nøgen mandsfigur med en bylt i 
skrårem over skulderen, med venstre hånd støtter 
han et skjold mod jorden, mens den løftede højre 
hånd har grebet om en nu tabt attribut. under 
figuren er fæstnet en skjoldformet plade med gi-
verindskrift med fordybede versaler »Hans Mar-
teson 1673 Elsebet Stafensdater Blok«. armen 
er ved en tap fæstnet til en ottekantet, profileret 
vægplade, hvorfra en holder udgår. Holderen har 
oprindelig været skjult af et nu tabt ornamentled, 
antagelig en hånd. Vægpladen har randskrift med 
reliefversaler »anno 1674 Hans Mortensen« og 
er smykket med bukler mellem perlestav.
 armen er nært beslægtet med en lysearm 
skænket til Århus Vor Frue i 1639 (DK Århus 

1183). Særligt fremstillingen af Bebudelsen er en 
næsten tro kopi, og de to lysearme må være ud-
ført i samme værksted. Oprindelig opsat på den 
vestligste pille i midterskibets nordside, tæt ved 
indgangen til kirken. I forbindelse med restau-
reringen 1855-56 flyttet til den midterste pille 
i samme side.32 O. 1900 flyttet til sin nuværende 
placering i korbuens nordside.
 2) (Fig. 108), 1739, til to lys, skænket af Mor-
ten Poulsen Bager og hustru i København til 
brug ved prædikestolen (jf. †fontehimmel).282 
Den s-svungne arm er prydet med volutter og 
bladled, mens tværarmene har graveret bladværk 
og bærer flade lyseskåle. Midtfigur i form af en 
orientalsk klædt mand med høj turban, langt 
tvedelt skæg, overdel med posede ærmer og til-
svarende knæbukser. Han har højre hånd i siden, 
mens han med venstre arm oprækker et scepter. 
under figuren er fæstnet en skjoldformet plade 
med giverindskrift med fordybet kursiv »Denne 
her oprettede Lyse arm haver ædle Sigr. Mor-
ten Pauelsen Bagger tillige med sin Dyd ædle 
Kiæreste anna anders Datter Bagger Til Gude-
lig brug Foræret. 2. Petri. 1. Dit Lys O Herre 
Gud paa rette vey os lede I aand og Sandhed 
Lær os Daglig Dags at bede«;283 under indskrif-
ten et graveret skjold. Lysearmen er ved en tap 

Fig. 107. Lysekrone nr. 2, 1685, skænket af købmand 
Jesper Jacobsen Bager og hustru Dorthea Hansdatter 
(s. 2003). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Chandelier no. 
2, 1685, given as a gift by merchant Jesper Jacobsen Bager 
and his wife, Dorthea Hansdatter.

Fig. 108. Lysearm nr. 2, 1739, skænket af Morten Poul-
sen Bager (s. 2005). Foto Henrik Wichmann 1998. 
– Candle bracket no. 2, 1739, given as a gift by Morten 
Poulsen Bager.
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fastholdt af en hånd, som udgår fra en kuplet, 
cirkulær vægplade. Den blev fra første færd opsat 
på pillen ved prædikestolen i midterskibets syd-
side. O. 1900 flyttet til sin nuværende placering i 
korbuens sydside.
 †Lysearme. 1-2) 1851 omtales to lysearme ved 
orglet.22

 3-15) (Jf. fig. 168), 1902, skænket af Spare- og 
Laanekassen for Kerteminde og Omegn. 13 lam-
per til gas med svungne arme og kupler af hvid-
ligt glas, fordelt på ti trearmede hængelamper, en 

enarmet lysearm til brug ved prædikestolen og to 
‘lamper’, som opsattes ved orglet.89

 †Kandelabre, (jf. fig. 168), o. 1900, to høje, tre-
armede kandelabre med kupler af hvidligt glas, 
placeret på gulvet forrest i hver side af koret.
 Lampe. En moderne, hvid hængelampe er op-
hængt i tårnrummet.
 †Lamper. 1869 omtales to petroleumslamper 
samt et lampebord ved orglet, og 1882 to hænge-
lamper sammesteds.123 1871 anskaffedes yderligere 
to hængelamper til brug ved aftengudstjenesten.33

Fig. 109. Kirkeskib nr. 1, 1681(?), skænket af købmand Poul Jespersen Bager og hustru anna Sophie Husum 1686 
(s. 2007). Foto Henrik Wichmann 1998. – Ship no. 1, 1681(?), given as a gift by merchant Poul Jespersen Bager and his 
wife, Anna Sophie Husum, 1686.
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KIrKESKIBE

Kirkeskibe. 1) (Fig. 109), formentlig 1681,284 med 
navnet »Dannebrog« (siden 1765), skænket af 
købmand Poul Jespersen Bager og hans anden 
hustru anna Sophie Husum 1686, angiveligt ‘til 
erindring om en særdeles frelse, da Gud havde 
reddet ham med skib og gods langt over al hans 
forventning’(jf. †fontegitter (s. 1969), stolestader 
(s. 1985), †eftermiddelalderlig begravelse nr. 2).285 
Tremastet orlogsskib med fuld rigning og 70 ka-
noner fordelt på tre dæk samt to hækkanoner. 
Gallionsfiguren er en løve med spillende tunge 
og Dannebrog mellem forpoterne. agterpartiet 
har udskåret spejl med tre vinduer samt en krone, 
indrammet af draperi og flankeret af hukmænd. 
Det svejfede hakkebræt bærer malet navn og 
årstal »17 Dannebrog 65«. Sort skrog med hvid 
bund og rødt agterparti samt forgyldte og grønne 
detaljer. 1706 blev skibet renoveret med maling, 
forgyldning, snedkerarbejde og takkelage. arbej-
det udførtes på kirkens bekostning som tak for, 
at ægteparret havde bekostet istandsættelsen af 
dåben samt en stol i kirken (jf. s. 1969, 1985).243 
1718 istandsat af Jens maler.36 Dette eller nr. 2 
forsynedes 1750 med fire nye »fløje« (faner?) ud-
ført af Jeronimus guldsmed.242 1765 renoveret på 
ligbærerlavets bekostning sammen med nr. 2 og 
da navngivet »Dannebrog« til minde om linjeski-
bet Dannebrogs forlis under slaget i Køge Bugt 
4. oktober 1710, hvor 22 Kertemindesøfolk om-
kom.286 atter istandsat o. 1915 og 1960.287 Oprin-
delig hang skibet i søndre sideskibs vestende, tæt 
ved døbefonten og den stol inden for kirkedøren, 
som Poul Jespersen Bager havde bekostet istand-
sat (jf. ovf.). Ophængt i sortmalet jernkæde med 
røde kugler i nordre sideskib mellem 3. og 4. fag. 
 2) (Fig. 110), o. 1735.288 Tremastet, fuldrigget 
korvet med syv kanoner på hver side samt to 
hækkanoner og gallionsfigur i form af en krone. I 
agterstavnen malet årstal »1735«. Hvidmalet med 
røde, sorte og forgyldte detaljer. 1765 istandsat på 
ligbærerlavets bekostning sammen med nr. 1.289 
Desuden istandsat o. 1915, formentlig med ny 
rigning, og 1960.290 Ophængt i sortmalet jern-
kæde med røde kugler i søndre sideskib mellem 
3. og 4. fag.

BEGraVELSESTILBEHØr

Ligbårer. 1) (Fig. 111-14), 1737, af eg med udskår-
ne ornamenter, 76 cm høj, 468 cm lang inklusiv 
bærestængernes endeknopper, 89 cm bred.291 Bå-
ren har forsænket lad med omløbende ramme og 
lange bærestænger, der afsluttes af vindrueklaser 
med bladkrans. For enderne er kartoucher i gen-
nembrudt storakantus, hvori der er et skjold med 
anker over et vinget timeglas (fig. 113). Langsider-
ne er prydet med hængestykker i form af massive 
kartoucher, på bårens ene side med et skib for 
fulde sejl og vajende flag, på den anden side med 
den opstandne Kristus med sejrsfane og flagren-
de hår stående på en vinget klode (fig. 111-12). 
Benenes sideknægte danner akantuskartoucher 
og har øverst et laurbærkranset, flagermusevinget 
kranium, derunder tre rosetter, ophængt i bånd 
med sløjfe og kvaster (fig. 114). Benene hviler på 
fodstykker, udformet som en dyrepote eller -klo. 
På de glatte lister, som indrammer ladet, er malet 
indskrift i forgyldt fraktur, på den ene langside 
»Saalænge Kierteminde Staar og denne Baare va-
rer/ Saalænge Skib paa Søen gaaer og unge Sø-
emænd farer/ Skal og Monarchens Naade staae 
i hver en Siæl indskrevet/ Som gav os Haand og 

BELYSNING · KIrKESKIBE · BEGraVELSESTILBEHØr

Fig. 110. Kirkeskib nr. 2, o. 1735 (s. 2007). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Ship no. 2, c. 1735.
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Segl paa at dette Værk blev drevet«, på den anden 
»De Døde til sin Grav og Hvile paa mig bæres/ 
Naar ieg med Sørgedragt og store Følger ære/ 
Er Siælen i sin Fryd og Kroppen i sin roe/ Vel 
den der bæres bort i salig Haab og Troe« (jf. fig. 
111a-b).
 Båren er sortmalet med hvide detaljer, de ud-
skårne dele er stafferet med rig brug af forsølv-
ning og detaljer i blåt, rødt og guld. Den tilhører 
Skipperligbærerlavet og anvendes ved lavsmed-
lemmernes begravelser. Hensat i tårnrummets 
sydside.
 2) (Fig. 115-18), 1737(?), af eg, 67 cm høj, 368 
cm lang inklusiv bærestængernes endeknopper, 74 
cm bred. En forenklet udgave af nr. 1 med malede 
dekorationer i stedet for skårne. Forsænket lad 
med omløbende ramme og bærestænger afsluttet 
af vindrueklaser. Endestykkerne har udsavet blad- 
eller bølgeværk, der gentages på overkanten af be-
nenes tværstivere. Langsiderne er prydet med kar-

touchehængestykker, mens benene har profilerede 
knæ og fodstykker samt svejfede sideknægte. De 
malede dekorationer er variationer over de skårne 
motiver på nr. 1: Endestykkerne har skjold med 
anker over vinget timeglas, indfattet af akantus 
med blomsterstand, mens tværstiverne har opad-
vendte fakler, krydslagte over et kors og flankeret 
af grangrene (fig. 117). Langsidens kartoucher har 
henholdsvis den opstandne Kristus (fig. 115-16) 
og et skib for fulde sejl. Endelig har benene for-
oven timeglas med flagermusevinger, derunder en 
roset i båndophæng med sløjfe (fig. 118). På ladets 
glatte rammelister er indskrift med forgyldt frak-
tur, på den ene langside »Min Pragt er sørgelig og 
sort til Trøst vil jeg dog sige/ Et Legeme her bæres 
bort hvis Siæl er i Guds rige«, på den anden »Seer 
Dødens Bud O! tænker paa Sidste Ting og hører/ 
Til Livet skulde de opstaae som ieg til Graven fø-
rer« (jf. fig. 115a-b). Båren er stafferet som nr. 1 og 
har tilsvarende tilhørsforhold, brug og placering.

Fig. 111a-b. Ligbåre nr. 1, 1737, tilhørende Kerteminde Skipperligbærerlav (s. 2007). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– Bier no. 1, 1737, which belongs to Kerteminde Skipper Bearer’s Guild.
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 †Ligbårer. 1-4) 1694 omtales fire ligbårer, to 
store, hvoraf den ene ubrugelig, og to mindre 
(til børn). 1705 måtte den ene repareres efter at 
være blevet ødelagt af to løbske heste i forbin-
delse med en begravelse.243 5) O. 1871, tilhørende 
‘arbejderne’.123

 †Ligklæder. 1) 1696, skænket af Johan Glysing 
og hustru anna Mølken til udlejning ved begra-
velser (jf. hvælv s. 1932, (†)korgitter, †vægpa-
neler, †lukket stol nr. 1, †orgel nr. 2, †eftermid-
delalderlig begravelse nr. 7). Klædet blev i tre år 
opbevaret af Johan Glysings arving, kirkeværge 
Christoffer Mogensen, før han pålagdes at afleve-
re det til kirken. 1705 udførtes et †skrin til klæ-
det (†kiste nr. 1).243 2) anskaffet 1717, fra 1722 
opbevaret i †kiste nr. 2.39 Kasseret 1761. 3) 1761, 
indkøbt på Manufakturhuset og syet af albert 
skrædder.40 1827 var klædet næsten ubrugeligt, 
kasseret 1837.292 4) Fra 1858 nævnes atter et lig-
klæde.32

TÅrNurE

Tårnur, 1945, udført af tårnurfabrikant Kjeldsen 
Nielsen, Løkken.293 Stellet fremtræder rødmalet 
og har på forsiden messingskilt med indskrift 
»Chr. Ørnsholms Eftf. Kjeldsen-Nielsen Taarnur-
fabrik No 308 Løkken 1945«. I urhus af gråmalet 
træ med glas foroven. Opstillet i 1. mellemstok-
værk.
 †Tårnure. 1) Før 1609,294 af jern, med timeslag-
værk.175 1694 omtales uret første gang i kirkens 
egne regnskaber i forbindelse med indkøb af en 
lodline.295 Gennem første halvdel af 1700-tal-
let udførtes talrige reparationer på gangværket, 

de fleste foretaget af guldsmed Knud Povel-
sen.296 1718 leverede en søn af arent sejermager 
i Odense en ny uro til værket,39 1736 leverede 
Knud Povelsen en tilsvarende, og året efter et nyt 
vindfang.40 1744 fornyede han optrækshjulet og 
renoverede værket, som atter blev istandsat 1750 
ved urmager og organist Niels Pedersen Fischer.42 
Også slagværket var genstand for mindre repara-

Fig. 114. Detalje af ligbåre nr. 1, 1737 (s. 2007). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Detail of bier no. 1, 1737.

Fig. 112-113. Detaljer af ligbåre nr. 1, 1737 (s. 2007). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Details of bier no. 1, 1737.
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tioner. Formentlig 1752 blev uret ombygget fra 
uro- til pendulreguleret, og 1758 betales for en 
ny fjeder til »perpendichelen«.297 uret kunne på 
dette tidspunkt gå i 24 timer,175 og 1770 note-
rede N. S. Bøgh, at det var ‘ganske renoveret’ i 
1766 og ‘temmelig godt’.212 I 1800-tallets første 
årtier gennemførtes flere reparationer, og 1839 
blev uret overladt urmager L. Mortensen som del 
af betalingen for et nyt tårnur (†nr. 2).163

 Værket var placeret i et urhus af fyrretræ, opført 
eller repareret af snedker Florens Hansen 1712, 
og 1718 forsynet med ny lås og nøgle. 1722 var 
huset dog helt ødelagt og måtte fornys.298

 2) 1839, udført af urmager Lars Mortensen, 
Kerteminde, mod betaling af 100 rbdlr. samt det 
gamle ur (†nr. 1). Ottedages urværk med to vi-
sere, forsynet med kvarterslagværk.299 1858 solgt 
til urmager Lars Jørgensen den yngre i Horne, 
som udførte det nye tårnur (†nr. 3), for 30 rdlr.32

 3) 1858, udført af urmager Lars Jørgensen den 
yngre i Horne for 600 rdlr.89 Syvdagsværk.24 
1873 renoveret ved urmager Fischer og forsynet 
med et overtræk, udført af sadelmager Nielsen, 

formentlig for at skåne det under den efterføl-
gende restaurering. Efter restaureringen blev ur-
værket flyttet til stokværket over tårnhvælvet (jf. 
s. 1937).33 1945 omtales værket som ‘meget af-
fældigt’.
 Urskive. Nyere, sortmalet med forgyldte romer-
tal og visere. Indsat i tårnets vestmur lige under 
den største klokke.
 †Urskiver. 1702 behøvede ‘solskiven’ repara-
tion.300 1712 udførte snedker Florens Hansen en 
ny urskive af to egeplanker, som blev malet og 
forgyldt med bladguld. Peter Johansen smed le-
verede viseren.28 1731 istandsattes den med en ny 
ramme af eg, ligeledes udført af Florens Hansen. 
Den blev stafferet af Ib maler,298 som atter stod 
for maling og forgyldning 1752,301 hvor skiven 
også forsynedes med årstallet for urets renovering 
»1752«.302 1823 bar urskiven kongens kronede 
navnetræk, der ligesom tallene blev forgyldt, 
mens selve skiven blev malet med forskellige 
farver.77 Skiven sad i tårnets vestmur, lige over 
indgangsdøren (jf. fig. 3, 6), så lavt, at den besø-
gende kunne nå den med sin stok (jf. s. 1945). 

Fig. 115a-b. Ligbåre nr. 2, 1737(?), tilhørende Kerteminde Skipperligbærerlav (s. 2008). Foto arnold Mikkelsen 
2007. – Bier no. 2, 1737(?), which belongs to Kerteminde Skipper Bearer’s Guild.



2011

1839 anskaffedes en ny urskive af bly sammen 
med †tårnur nr. 2,303 hvis opsætning betød, at 
den måtte placeres højere end hidtil.163 1873 blev 
urskiven lakeret og forgyldt med ‘dobbeltslået’ 
guld.33

KLOKKEr

I middelalderen hang to klokker fra 1419 og 1447 
i tårnet (nr. 1 og †nr. 1). Endvidere havde kirken 
formentlig to messeklokker, ophængt i spiret ved 
østgavlen (†nr. 2-3) og tidligst omtalt af biskop 
Jacob Madsen 1588. 1571 bekostede Kerteminde 
borgmester og råd støbningen af en *klokke, som 
nu findes i Hammel Kirke, men det er uvist, hvor 
længe den har været anvendt i kirken.
 Fra slutningen af 1600-tallet omtaler kirke-
regnskaberne tre klokker, tiklokken (fra 1757 og-
så betegnet femklokken), tolvklokken og storm-
klokken (eller ‘den store klokke’) (nr. 1, †nr. 1 og 
4). 1763 anskaffes desuden en lille klokke til at 
slå timeslag på inde i kirken (†nr. 5). N. S. Bøgh 
nævner tre klokker, tolvklokken uden inskrip-
tion samt tiklokken og stormklokken, hvis in-
skriptioner han aftegner.302 1770 beklagede han 
klokkernes placering i det lave vesttårn (jf. fig. 
3, 6-7): »... Skade, at de hænge saa lavt, thi ellers 
vilde de lyde meget bedre«.212

 1758 installerede urmager og organist Niels 
Pedersen Fischer en ‘invention’, så alle tre klok-
ker kunne kimes af en person på en gang, i stedet 
for at man som hidtil kun anvendte den største 
klokke.36 Taksterne for klokkeringning blev for-

højet 1779 for at skaffe midler til istandsættelse 
af kirken, således at ringning ved begravelser ko-
stede 2 rdlr. for alle klokker og 1 rdlr. for de små 
klokker, mens fattige nød gratis ringning. Kimen 
med alle klokker for ‘fornemme brudefolk’ ko-
stede 1 rdlr. 2 mark, med de små klokker for ‘fat-
tige borgere’ 4 mark.36

TÅrNurE · KLOKKEr

Fig. 116-117. Detaljer af ligbåre nr. 2, 1737(?) (s. 2008). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Details of bier no. 2, 1737(?).

Fig. 118. Detalje af ligbåre nr. 2, 1737(?) (s. 2008). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Detail of bier no. 2, 1737(?).
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 I første halvdel af 1800-tallet blev to af klok-
kerne omstøbt, begge ved urmager Lars Morten-
sen i Kerteminde: 1835 den største klokke (†nr. 
1 til nr. 2), og 1845 tolvklokken (†nr. 4 til †nr. 6). 
1924 omstøbtes tolvklokken atter (†nr. 6 til nr. 3) 
efter i en årrække at have været itu. Kirken har 
manuel ringning.
 1) (Fig. 119), 1419, ‘tiklokken’, fra midten af 
1700-tallet også betegnet ‘femklokken’.304 Tvær-
mål 70 cm. Om halsen tolinjet, dansk- eller 
svensksproget indskrift med store reliefminusk-
ler: »arum efter guds bird mccccxix opa tet x ta 
giordis tena kloka« (‘År efter Guds byrd 1419 på 
det 20. da gjordes denne klokke’). Ved slutnin-
gen af nederste linje ses fem relieffer: En mandlig 
figur (biskop?), to utydelige figurer, Maria med 
barnet på armen samt endnu et utydeligt relief.305 
Derefter ses støberens mærke i form af et lyn.306 
Indskriften indrammes af dobbelte lister over og 
mellem linjerne, af en enkelt liste under nederste 
linje. Ved overgangen fra legemet til slagkanten er 

ligeledes en enkelt liste. alle hankene prydes af et 
mandshoved, hvis skæg ender i to lange fletnin-
ger. Ophængt i nyere slyngbom fra august Niel-
sen i klokkerummets sydvestlige hjørne.
 2) (Fig. 121), 1835, støbt af urmager Lars Mor-
tensen, Kerteminde, af ‘kirkens største klokke’, 
†nr. 1.163 Tværmål 95 cm. Om klokkens hals og 
på slagkanten er henholdsvis en og tre lister. På 
legemet indskrift med reliefversaler »Støbt af L. 
Mortensen, Kjerteminde, anno 1835«.307 Jule-
aften 1835 modtog tømrer rasmus Lindegaard 
betaling for at ophænge klokken i kirketårnet.25 
Ophængt i det øverste glamhul mod vest i nyere 
vuggebom.
 3) (Fig. 122), 1924, støbt af De Smithske Jern-
støberier i aalborg af †klokke nr. 6. En anonym 
giver bekostede omstøbningen.308 Tværmål ca. 
93 cm. Om klokkens hals er indskrift mellem 
tredobbelte rammelinjer: »Støbt af L. Morten-
sen Kerteminde 1845. Et medlem af Kerteminde 
menighed lod mig gjøre om af De Smithske Stø-
berier i aalborg i aaret 1924«. På den ene side 
af legemet er indskrift »Jeg kalder paa gammel 

Fig. 119. Klokke nr. 1, 1419 (s. 2012). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Bell no. 1, 1419.

Fig. 120. Indskrift på †klokke nr. 1, 1447 (s. 2013). 
KglBibl. – Inscription on †bell no. 1, 1447.
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og paa ung,/ mest dog paa sjælen træt og tung,/ 
syg for den evige hvile«, og på den modsatte side 
»Den herres Jesu Christi naade være med eder«. 
alle indskrifter er med reliefversaler. Ophængt i 
klokkerummet i moderne vuggebom.
 *Klokke, 1571, ifølge indskrift på klokken be-
kostet af borgmester og råd i Kerteminde. Klok-
ken er på et ukendt tidspunkt overført til Ham-
mel Kirke og er beskrevet under denne (DK År-
hus 3468 f.).
 †Klokker. 1) (Fig. 120), 1447, betegnet ‘storm-
klokken’ eller ‘den store klokke’.309 På klokken 
fandtes en minuskelindskrift på latin og plattysk, 
som blev aftegnet af N. S. Bøgh 1755 »anno dni 
m cccc xlvii iar na der bartt xpi in de uncr leven 
vrowen« (‘i det herrens år 1447 efter Kristi fød-
sel på vor kære frues dag’); mellem ordene var 
korsformede adskillelsestegn. Endvidere fandtes 
på den ene side et relief af en biskop med stav, 
på den anden af Maria med krone på hovedet og 
barnet på armen.310 Nedtaget 1699 og forsynet 

med en ny aksel sammen med 12-klokken (†nr. 
4).27 Klokken ringedes ved hjælp af en jernlænke, 
som repareredes 1721,311 og de følgende år udfør-
tes jævnligt mindre reparationer. 1737 leverede 
rasmus Smed ‘fire store jernkugler’ til klokken, 
da der skulle ringes i anledning af ‘markgrevin-
dens’ død.36 1748 gennemførtes en forandring, 
således at klokken fremover kunne ringes inde 
fra tårnet i stedet for som hidtil udefra, hvilket 
havde forårsaget stor skade på muren.42 1819 var 
klokken revnet,23 og 1835 blev den omstøbt til 
klokke nr. 2.312

 2-3) Messeklokker, utvivlsomt middelalderlige, 
omtalt 1588 af biskop Jacob Madsen som ‘to små 
klokker i spiret’.313 Det er uvist, om klokkerne 
hang i den murede opbygning eller i tømmer-
værket derover. De kan være taget ned 1631, da 
spiret var ‘helt afblæst og sønderslået’ (jf. s. 1941).
 4) uden årstal eller inskription, betegnet ‘tolv-
klokken’.314 1699 blev klokken taget ned og for-
synet med en ny aksel sammen med ‘den store 

Fig. 121-122. 121. Klokke nr. 2, 1835, støbt af urmager Lars Mortensen, Kerteminde (s. 2012). 122. Klokke nr. 3, 1924, 
støbt af De Smithske Jernstøberier i aalborg (s. 2012). Foto arnold Mikkelsen 2007. – 121. Bell no. 2, 1835, cast by 
clockmaker Lars Mortensen, Kerteminde. 122. Bell no. 3, 1924, cast by De Smithske Jernstøberier (ironfoundaries) in Aalborg.
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klokke’ (†nr. 1).315 I 1700-tallet foretages flere 
mindre reparationer. 1840 var klokken revnet, og 
1845 omstøbtes den til †klokke nr. 6.316

 5) 1763, lille, opsat i kirken til at slå timeslag 
på samtidig med tårnurets slag.36 Nævnes endnu 
1812.41

 6) 1845, omstøbt af urmager Lars Morten-
sen, Kerteminde, af †nr. 4. Klokken bar støber-
indskriften »Støbt af L. Mortensen Kerteminde 
1845«, idet hvert ord adskiltes af et punkt.317 1856 
behøvede klokken reparation, og 1862 nævnes, at 
den var revnet.318 1924 omstøbt til klokke nr. 3.
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Oversigt. Kirken rummer seks epitafier og mindetavler 
samt 17 gravsten, heraf enkelte i fragmenteret tilstand. 
Endvidere findes et gravkapel med to stensarkofager.
 Den ældst kendte registrering af gravminderne er 
foretaget 1770 af sognepræsten Nicol Seidelin Bøgh 
og omfatter fem epitafier og 15 gravsten samt et ikke 
specificeret antal gravsten ‘uden inskription, eller in-
skriptionen er ganske udslidt og ulæselig’.319 Den kort-
fattede registrering giver oplysning om monumentets 
ejermand og dets placering og størrelse (stort eller lil-

le), men gengiver ikke indskrifterne. Samtlige epitafier 
og mindst 11 af de omtalte gravsten kan umiddelbart 
identificeres i den nuværende beholdning.
 En fornyet registrering af gravstenene blev foretaget 
af lokalhistorikeren V. Woll 1918. registreringen, som 
skete i forbindelse med, at hovedparten af stenene blev 
flyttet fra deres (sekundære) placering i gulvet i korets 
søndre sideskib og i stedet indmuret i tårnrummets 
vægge, omfatter afskrifter af indskrifterne samt beskri-
velser af stenenes udsmykning og placering.320 under 

GraVMINDEr

Fig. 123. Epitafium nr. 1, o. 1603(?), over C. P. og K. D. (begge †1603) (s. 2016). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Wall monument no. 1, c. 1603(?), for C. P. and K. D. (both 
†1603).
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arbejdet drog Woll ‘overordentlig nytte’ af Bøghs ma-
nuskript, og begge registreringer er fortsat af stor værdi 
for identifikationen af de enkelte gravsten. Samtlige 
gravsten beskrevet af Woll findes i kirken i dag.
 Kirken som begravelsesplads. Der er ikke kendskab til 
middelalderlige begravelser. I 1500-tallets slutning ses 
kirken at have været ramme om enkelte adelsbegravel-
ser, således Palle van Mehlen til Lundsgaard (†1576), 
hans hustru anne Lauridsdatter Knob (†1580) og 
parrets datter Ellen (†1587), som formentlig alle blev 
gravsat i den murede, hvælvede begravelse under korets 
søndre sideskib betegnet ‘Lundsgaards begravelse’ (†ef-
termiddelalderlig begravelse nr. 3). Fra samme periode 
er bevaret en enkelt gravsten, kirkens ældste gravminde, 
over Poul Klausen, †1564 (gravsten nr. 1). Kirkens ene-
ste adelsgravsten, lagt over jomfru anne Norby (grav-
sten nr. 4), stammer fra 1606, mens de øvrige gravsten, 
der alle er fra 1600-1700-tallet, primært er lagt over 
præster, rådmænd, borgmestre og handelsmænd.
 Også kirkens fem epitafier stammer fra 1600-tal-
let, de fire fra første halvdel af århundredet, det femte 
fra 1670’erne. I de følgende årtier modtog kirken en 
række kostbare inventargaver (jf. s. 1946), og byens vel-
stillede borgere synes at have foretrukket at sikre deres 
eftermæle gennem indskrifterne på disse donationer 
frem for ved ophængning af egentlige epitafier.321 
Det er muligt, at fraværet af nye epitafier i 1700-tallet 
også afspejler den forarmelse, byen oplevede i denne 
periode (jf. s. 1914, 1945). I 1760’erne indrettedes et 
privat gravkapel i korets søndre sideskib for Peder Juel 
til Hverringe og hustru Birte Cathrine, møbleret med 
to stensarkofager udført af Flensborg-billedhuggeren 
Johann Thiel. Sidst i 1800-tallet opsattes en mindetavle 
for sognepræst J. E. Heilmann.
 Istandsættelser og ændringer. Mens fire af de fem ældre 
epitafier efter alt at dømme findes på deres oprindelige 
plads, er dette ikke tilfældet for en eneste af kirkens 
gravsten. Ved den omfattende restaurering 1854-56 
blev stenene, som hidtil havde ligget fordelt i gulvene 
over hele kirken, taget op og anbragt som gulvbelæg-
ning i korets søndre sideskib (materialrum).322 Siden 
1918 er hovedparten af stenene indmuret i tårnrum-
mets vægge.
 Der er ikke bevaret vidnesbyrd om, at antallet af epi-
tafier har adskilt sig fra det nuværende. Derimod om-
tales i regnskaberne en række gravsten, som ikke kan 
identificeres blandt de bevarede (jf. †gravsten s. 2033). 
Større, samlede kassationer af ældre gravsten er ikke 
dokumenteret arkivalsk, men i første halvdel af 1700-
tallet blev sten, hvortil der ikke længere var nogen 
ejermand, enkeltvis udført af kirken til kirkegården og 
videresolgt. I det følgende er som †gravsten kun med-
taget de, som ud fra oplysninger i regnskaberne kan 
knyttes til et personnavn. Det kan ikke udelukkes, at 
enkelte er identiske med bevarede gravsten, som pga. 
helt udslidte indskrifter ikke har kunnet identificeres.

EPITaFIEr OG MINDETaVLEr

1) (Fig. 123, jf. også fig. 23), o. 1603(?), over [C. 
P.] og [K. D.], begge †[1603] (jf. ndf.).323 Epitafiet 
er istandsat flere gange, bl.a. med nye vinger og 
partiel nystaffering.
 renæssanceepitafium, 163×125 cm. Det lille, 
ar kitektonisk opbyggede epitafium består i sin 
nuværende skikkelse af storfelt med maleri, po-
stament og gesims med indskriftfelter samt se-
kundære sidevinger fra o. 1750. Oprindelig fand-
tes endvidere et hængestykke, to ældre sidevinger 
samt tre spir.
 Storfeltets maleri flankeres af smalle, lodrette 
fyldingsfelter, der videreføres på postament og 
gesims, og krones af en trekantgavl. Sidevin-
gerne, der er af fyrretræ, er udsavet i gennem-
brudt akantusslyng, som foroven løber ud i en 
diminutiv rovfugleprofil.324 rammeværkets staf-
fering må være fra o. 1750 og omfatter rød og 
grå marmorering samt grønne fyldingsfelter med 
røde profillister. Skriftfelter og maleri indrammes 
af lysebrune profiler, mens vingerne er stafferet 
med mørkerødt med hvide kantlinjer. Indskrif-
terne på postament og gesims, der har form af 
skriftsteder, henholdsvis Sl. 90,1 og 3, står med 
lysebrun fraktur på sort grund. Personalia var an-
ført på et †hængestykke, mellem afdødes initialer 
stod ‘Kristi navn’ samt årstal »1603«.325

 Storfeltets maleri, 69×62 cm, olie på træ, viser 
portrætter af de afdøde knælende ved Kristi kors 
med hænderne samlet i bøn. Tv. ses ægteman-
den med mørkt hår og skæg, hvid pibekrave og 
sort klædning, og ved hans højre side en dreng 
med lyst hår og tilsvarende dragt. Th. ses hustruen 
med sort konehue og hvid pibekrave, sort dragt 
og hvidt forklæde, og ved hendes venstre side to 
piger med lyst hår og sorte hårbånd samt tilsva-
rende klædning. Foran dem ligger et svøbelse-
barn på en pude. Kristus er vist med mørkt hår 
og skæg, hvidt lændeklæde og naturlig karnation. 
Om hans hoved er en strålekrans, og ved hans si-
der svæver to engle, klædt i rødt og blåt, som op-
samler blodet fra hændernes og brystets vunder 
i gyldne kalke. Ved korsfoden ligger adams kra-
nium. Bag figurerne ses et landskab og til venstre 
en fjern by med huse og tårne, mens aftenhimlen 
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flammer i orange og røde farver under en mørk 
skybræmme; en ofte brugt fremstilling af Golga-
thabjerget med Jerusalem i baggrunden.
 På gavlfeltet er et malet kerubhoved med na-
turlig karnation og brunt hår samt hvid krave 
over fjerdragt i grønne, blå og rødlige nuancer, alt 
på brun bund.
 Ifølge N. S. Bøgh blev epitafiet istandsat o. 
1750,326 formentlig med delvis nystaffering og 
muligvis montering af nye vinger.327 Måske blev 

også gavlens †spir borttaget i denne forbindelse, 
mens det †hængestykke må være bortkommet 
senere. O. 1920 istandsattes epitafiet, som i en år-
række havde henstået i materialrummet.328 atter 
restaureret 1972.329

 Oprindelig opsat ‘på en pille ved koret’. Efter 
restaureringen o. 1920 opsat på nordvæggen i sa-
kristiets 1. fag.
 2) (Fig. 124), o. 1618, over Matz (Mads) Ibsen, 
skipper, †10. juli 1618, med hustruerne Birgite 
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Fig. 124. Epitafium nr. 2, o. 1618, over skipper Mads Ibsen (†1618) og hustruerne 
Birgitte andersdatter (†1603) og ane Fransdatter (s. 2017). Foto Henrik Wichmann 
1998. – Wall monument no. 2, c. 1618, for skipper Mads Ibsen (†1618) and his wives, Bir-
gitte Andersdatter (†1603) and Ane Fransdatter.
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Fig. 125. Epitafium nr. 3, 1621, over rådmand anders Eggertsen (†1620), og hustru Johanna Lauritsdatter (†1629) 
(s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Wall monument no. 3, 1621, for alderman Anders Eggertsen (†1620 ) and his 
wife, Johanna Lauritsdatter (†1629 ).
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(Birgitte) andersdaater (andersdatter), †19. aug. 
1603, og aane (ane) Fransdaater (Fransdatter), 
† .
 Epitafium af sort kalksten (tavlen) og grå sand-
sten (rammen), 54×41 cm. Tavlen har indskrift 
med fordybede versaler og derunder et bomærke 

samt initialerne »MI« for Mads Ibsen. rammen 
udgøres af en rulleværkskartouche med vingede 
hermer ved de lodrette sider og kerubhoveder 
foroven og forneden.
 I søndre sideskib på arkadepillen mellem 4. og 
5. fag.

Fig. 126. Højre sidevinge. Detalje af epitafium nr. 3, 1621 (s. 2021). Foto arnold Mik-
kelsen 2007. – Right wing. Detail of wall monument no. 3, 1621.
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Fig. 127. Maleri. Detalje af epitafium nr. 3, 1621, over rådmand anders Eggertsen (†1620), og hustru Johanna Lau-
ritsdatter (†1629) (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Painting. Detail of wall monument no. 3, 1621, for alderman 
Anders Eggertsen (†1620 ) and his wife, Johanna Lauritsdatter (†1629 ).
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 3) (Fig. 125-127), med malet årstal 1621. an-
ders Eggertzøn (Eggertsen), (rådmand), †3. jan. 
1620, og hustru Johanna Lauritz Daater (Laurits-
datter) (død 1629).330 af hængestykkets indskrift 
fremgår, at epitafiet blev bekostet af ægteparret, 
dvs. enken, og opsat 1621.
 renæssanceepitafium, 312×243 cm, arkitekto-
nisk opbygget med vinger, hænge- og topstykke i 
form af velskårne rulle- og beslagværkskartouch-
er. Storfeltets maleri, i smal profilramme, flan-
keres af slanke, korintiske søjler, hvis prydbæl-
ter har reliefskårne kartoucher, til venstre med 
mandshoved med gyldent hår og skæg, til højre 
kvindehoved med konehue og tørklæde. Det rigt 
profilerede postament med tandsnit, beslagværk 
og indskriftfelt brydes af løvehovedsmykkede vo-
lutfremspring, mens krongesimsen har fremsprin-
gende kerubhoveder omkring et skriftfelt. De 
gennembrudte sidevinger (fig. 126) har små apo-
stelfigurer, stående på konsolled, og løber oventil 
ud i vingede hermer, ved siderne og forneden i 
ørne- og løveprofiler. Sidstnævnte bærer i flaben 
draperi med frugtklase. Hængestykket har malet 
indskriftfelt, prydet med kerubhoveder og, i en 
gentagelse af vingernes motiv, løvemasker, der 
holder draperede frugtklaser. Topstykket har ind-
skrift i oval beslagværksramme med frugtfyld op-
hængt i draperi og krones af muslingeornament.
 rammeværket har broget bemaling med grålig 
marmorering samt lyseblåt, grønt, hvidt, rødt og 
sort, de to sidste bl.a. som grundfarve i indskrift-
felterne. De mange detaljer er fremhævet med rig 
forgyldning samt lyserødt, rødt og grønt, mens 
englenes karnation fremstår svagt rosa og ind-
skrifterne er forgyldte.
 Indskrifterne er udført med fraktur på nær po-
stamentfeltets antikvaindskrift. På hængestykket 
gravskrift med personalia. Postamentfeltet bærer 
en latinsk sentens, »Nolo Domine Sine Vulnere 
Vivere,/ Quia video te Vulneratum æ« (Herre, jeg 
vil ikke leve uden sår, da jeg ser dig såret. æ.).331 
Frise- og topfelterne har skriftsteder fra Johan-
nes-evangeliet, henholdsvis kap. 3 og kap. 11.
 Storfeltets maleri (fig. 127), olie på træ, viser 
portrætter af de afdøde knælende med hænder-
ne samlet i bøn ved Kristi kors. anders Eggert-
sen har mørkt hår og skæg, hvid pibekrave og 

sort klædning, Johanna Lauritsdatter bærer hvid 
konehue og pibekrave over sort klædning med 
hvidt forklæde. Kristus er vist med mørkt hår og 
skæg, naturlig karnation samt hvidt lændeklæde. 
Over korset er en mørk skybræmme og ved dets 
fod ligger adams kranium. Figurerne er placeret 
i et kuperet, græsklædt landskab og i baggrunden 
ses konturerne af en by; en fremstilling af Golga-
tabjerget med Jerusalem i baggrunden.
 Epitafiet blev istandsat 1932 af Johannes og C. 
a. Klokker med kulørt opmaling af rammeværket 
og udbedring af afskallede partier på maleriet.332 
En større restaurering, hvorunder rammeværkets 
dele blev adskilt og nylimet, løs farve samt over-
malinger fjernet og den originale farvesætning 
rekonstrueret, gennemførtes 1990. Nyforgyld-
ning udførtes som olieforgyldning.333

 I midterskibets søndre side på pillen mellem 4. 
og 5. fag.
 4) (Fig. 128), o. 1629, over Iohan(n)i (Johannes) 
Eliæ F(ilio) (Eliasen), †1. sep. 1629, 10 år gammel. 
af indskriften fremgår, at afdøde var steddatter-
søn af sognepræst anders (Jørgensen) Mand, som 
lod monumentet opsætte på pillen over barnets 
begravelse.334

 Epitafium af sort kalksten (tavlen) og lys sand-
sten (rammen), ca. 68×46 cm. Tavlen har latinsk 
indskrift med indhuggede versaler og kantes af 
indridset rulleværk. Den har smalle bruskvinger 
og afsluttes forneden af et englehoved, foroven af 
et tilsvarende i rundbuegavl.
 I søndre sideskib på pillen mellem 3. og 4. fag.
 5) (Fig. 129-33), 1675. anders Jørgensen Mand, 
sognepræst til Kerteminde og Drigstrup sogne, 
†30. juni 1654, og anders Poullsen (Poulsen), li-
geledes sognepræst til Kerteminde og Drigstrup, 
†17. juli 1677, samt deres hustru anna Peders 
Datter (Pedersdatter), »som sagde denne verden 
gode natt« 3. maj 1677 (jf. †kalkmaleri s. 1942, 
prædikestol s. 1976, gravsten nr. 8 og †eftermid-
delalderlig begravelse nr. 1). Epitafiet er opsat af 
de to sidstnævnte, angiveligt 1675.335

 arkitektonisk opbygget epitafium i bruskbarok. 
Storfeltets maleri er indsat i en bred ramme med 
tandsnit og diamantbosser. Det flankeres af bibel-
ske figurer, der repræsenterer det gamle og det nye 
testamente. Til venstre står Moses, der med højre 
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hånd løfter en stav og med venstre støtter lovens 
tavler mod jorden, til højre Johannes Døberen (fig. 
133), der holder en korsstav i højre hånd, mens 
korslammet ligger for hans fødder. Figurerne står 
på kerubhovedsmykkede postamenter flankerende 
et skriftfelt, mens gesimsfremspringene over de-
res hoveder har kerubhoveder og på undersiden 
muslingeskalornamenter. under postamenterne er 

nedhængende frugtklaser. Sidevingerne er i reli-
efskåret og gennembrudt bruskværk, der yderst 
løber ud i en art småengle og nederst har mand-
lige profilmasker med hageskæg. Hængestykket 
(fig. 132) udgøres af et tværovalt skriftfelt indfattet 
i en bruskværkskartouche dannet af profilvendte 
engle af kvindekøn. Gesimsen har skriftfelt under 
kronliste med tandsnit og æggestav. Den bærer to 

Fig. 128. Epitafium nr. 4, 1629, over Johannes Eliasen (†1629) (s. 2021). Foto Henrik 
Wichmann 1998. – Wall monument no. 4, 1629, for Johannes Eliasen (†1629 ).
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Fig. 129. Epitafium nr. 5, 1675, over sognepræst anders Jørgensen Mand (†1654), sognepræst anders Poulsen 
(†1677) og deres hustru anna Pedersdatter (†1677) (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. –Wall monument no. 5, 
1675, for vicar Anders Jørgensen Mand (†1654 ), vicar Anders Poulsen (†1677 ) and their wife, Anna Pedersdatter (†1677 ).
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kvindefigurer, nøgne på nær et draperet klæde og 
hvilende på albuen med forkrænkelighedssym-
boler stående på knæene, tv. et kranium og th. et 
timeglas. Mellem dem danner en frugtroset over-

gang til et konsolled, hvorover er en kronende en-
gel med basun for munden og spyd i hånden.336

 rammeværkets staffering er broget med rødt 
og grønt som de dominerende farver og rig for-

Fig. 130. Maleri. Detalje af epitafium nr. 5, 1675, over sognepræst anders Jørgensen Mand (†1654), sognepræst an-
ders Poulsen (†1677) og deres hustru anna Pedersdatter (†1677) (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Painting. 
Detail of wall monument no. 5, 1675, for vicar Anders Jørgensen Mand (†1654 ), vicar Anders Poulsen (†1677 ) and their 
wife, Anna Pedersdatter (†1677 ).
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gyldning. Figurerne har naturlig karnation med 
stærkt røde kinder, mens indskrifterne står for-
gyldte på sort eller rødbrun bund. På postament- 
og gesimsfremspringene er malede blomster, hvor-
af bl.a. kan identificeres liljekonval, tulipan og 
rose.
 Indskrifterne er udført med forgyldt fraktur. 
Hængestykket rummer gravskriften, mens posta-
mentet og gesimsen har skriftsteder (hhv. Åb. 14,13 
og Joh. 11,25-26). Gravskriften afsluttes med et 
årstal, »anno 167.(?)«, hvor det sidste ciffer dog 

fremstår ufuldstændigt, formentlig et femtal (jf. 
note 335).
 Storfeltets maleri (fig. 130-31), er udført i olie 
på træ. Det viser portrætter af de afdøde på en 
baggrund af rødt draperi. Til venstre står anders 
Poulsen med mørkblondt hår og skæg, hvid pi-
bekrave og sort klædning. Han holder en bibel 
i hænderne. Til højre ses anna Pedersdatter med 
sort hue over hvidt lin samt sort kjole med hvid 
krave, hvide ærmer og hvidt forklæde. Hæn-
derne er lagt over hinanden på maven. I mid-

EPITaFIEr OG MINDETaVLEr

Fig. 132. Hængestykke. Detalje af epitafium nr. 5, 1675 (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Hanging piece. 
Detail of wall monument no. 5, 1675.

Fig. 131. Englebørn. Detalje af maleri på epitafium nr. 5, 1675 (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Angelic 
children. Detail of a painting on wall monument no. 5, 1675.
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ten, bag ægteparret, står anders Jørgensen Mand, 
anders Poulsens forgænger som sognepræst og 
ægtemand, fremstillet som en gammel mand 
med hvidt hår og skæg samt pibekrave og sort 
dragt. En åbning i draperiet lader lyset stråle ned 
over de portrætterede, og i lyskeglen svæver to 
englebørn med en laurbærkrans, den ene med 
fjervinger, den anden med guldsmedevinger (fig. 
131).
 Epitafiet er ifølge en malet indskrift på bag-
siden af venstre vinge restaureret i 1932 af ma-
lerne C. a. Klokker og Johannes Klokker. 1979 

konstateredes rester af et kalkmalet †draperi over 
epitafiet (s. 1942).
 Opsat på korets sydvæg på pillen mellem 1. og 
2. fag.
 6) 1895, over Johan Ernst Heilmann, sogne-
præst i Kerteminde og Drigstrup 1778-1800, 
*29. jan. 1735 i Haderslev, †24. nov. 1800.
 Mindetavle af sort marmor, 55×76 cm, med 
indskrift i fordybet antikva, udfyldt med guld, 
inden for tilsvarende rammelinje. af indskriften 
fremgår, at tavlen er opsat af ‘børnebørns børn’. 
Indmuret i nordre sideskibs vestvæg.

Fig. 133. Johannes Døberen. Detalje af epitafium nr. 5, 1675 (s. 2021). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – John the baptist. Detail of wall monument no. 5, 1675.
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1) (Fig. 134), o. 1564. »Wnder dene sten hviler er-
lig man sine ben«, Pol (Poul) Klavs[en], †1564.337

 Grå kalksten, 36×36 cm. Gravflise med ind-
skrift med reliefversaler i fordybede, vandrette 
bånd. De to nederste linjer af indskriften brydes 
af et næsten udvisket skjold med bomærke. Op-
rindelig lå stenen i gulvet i ‘den lille gang ved ko-
ret’,338 det er antagelig i tværgangen foran koret. 
1918 indmuret i tårnrummets sydvæg.
 2) (Fig. 135), 1603, over »KKD«.
 Grå kalksten med spor af lys rød og gul bema-
ling, 58×59 cm. Gravflise med indskrift med for-
dybede versaler i form af initialer og årstal om-
kring et bomærke. Oprindelig i nordre sideskib 
sammen med gravsten nr. 3.338 1918 indmuret i 
tårnrummets sydvæg.
 3) O. [1603], over »DaD[G]«.339

 Grå kalksten, 66×64 cm, revnet tværs over. 
Eneste indskrift (med fordybede versaler) er af-
dødes initialer, som flankerer et bomærke over 
årstallet »16[03]«. Oprindelig i nordre sideskib 
sammen med gravsten nr. 2.338 Ved restaurerin-
gen 1855 nedlagt i gulvet i korets søndre side-
skib.

 4) (Fig. 136), o. 1606. Jomfru anne Norby, dat-
ter af Peder Norby til urup, boende i Kerteminde 
fra 24. april 1587, †24. nov. 1606. af indskriften 
fremgår, at stenen blev lagt af afdødes broderdat-
ter, jomfru Margrethe Norby.
 rødlig kalksten med spor af rød bemaling, 
205×143 cm. Skriftfeltet, der har indskrift med 
reliefversaler i forsænkede, vandrette bånd, er 
indfattet i en rulleværkskartouche og krones af 
et muslingeskalornament. Feltet indrammes af 
2×8 anevåbener, på heraldisk højre side de fæd-
rene aner, på venstre de mødrene. De tilhørende 
skriftbånd er helt udslidte. Endvidere hjørneme-
daljoner med evangelistsymboler, foroven Mat-
tæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og Jo-
hannes. En sten med tilsvarende våbener, lagt over 
afdødes søster Margrethe, †1606, findes i Maribo 
Domkirke (jf. DK Maribo 74, jf. også s. 1116).
 Oprindelig i gulvet i koret, lige ud for en 
†skriftestol (s. 1988).338 1918 indmuret østligst i 
tårnrummets nordvæg.
 5a-b) (Fig. 137), 1600-tallets begyndelse, M[aar-
te]. Formentlig er stenen lagt over rådmand Mor-
ten Henrichsen.340

 Gravsten af lys grå kalksten, brækket i to dele, 
henholdsvis 114×80 og 79×80 cm. Indskrift med 
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Fig. 134-135. 134. Gravsten nr. 1, o. 1564, over Poul Klavsen (†1564) (s. 2027). 135. Gravsten nr. 2, 1603, over 
»KKD« (s. 2027). Foto arnold Mikkelsen 2007. – 134. Tombstone no. 1, c. 1564 for Poul Klavsen (†1564 ). 135. 
Tombstone no. 2, 1603, for »KKD«.
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fordybede versaler (personalia) og reliefversaler 
(randskrift). randskriften brydes af medaljoner 
med evangelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) 
og Johannes, forneden Markus (tv.) og Lukas. På 
stenens nedre del tre skjolde med initialer og bo-
mærker, »aGH« (tv.), »H« samt bomærke (mf.) og 
»NBa« samt bomærke (tv.).
 Oprindelig i gulvet i søndre sideskib. 1918 ind-
muret i tårnrummets sydvæg.
 6) (Fig. 138), 1600-tallets første fjerdedel, over 
ukendt.341

 Grå kalksten, 165×132 cm. Stenen er afskåret 
foroven, således af den øverste del af randskriften 
(en ulæselig, religiøs sentens) samt de to øverste 
evangelistmedaljoner mangler. Forneden brydes 

randskriften af medaljoner med symboldyr, tv. for 
Markus, th. for Lukas. På skriftfeltet, der indram-
mes af rulleværk, er en næsten udvisket indskrift 
med reliefversaler i forsænkede bånd. under tav-
len to skjolde med bomærke (tv.) og Jesumono-
gram »IHS«; derimellem et bomærke.
 Stenen indmuredes 1918 vestligst i tårnrum-
mets sydvæg.

Fig. 136. Gravsten nr. 4, o. 1606, over jomfru anne 
Norby (†1606) (s. 2017). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– Tombstone no. 4, c. 1606, for Anne Norby (†1606 ).

Fig. 137. Gravsten nr. 5a-b, 1600-tallets første halv-
del, formentlig over rådmand Morten Henrichsen (s. 
2027). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Tombstones nos. 
5a-b, first half of the 1600s, probably for alderman Morten 
Henrichsen.
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 7) (Fig. 139), o. 1636. Povel (Poul) Scinchel 
(Skinkel), borgmester, †3. dec. 1636, med sin før-
ste hustru anne anders Daater (andersdatter), 
†22. sep. 1610, og anden hustru Karen Ottes Da-
ater (Ottesdatter), †29. aug. 1646.342 Jf. alterstager 
(s. 1959).
 Lys kalksten med enkelte spor af sort og blå be-
maling, 230×142 cm. Indskrift med fordybede ver-
saler i et skriftfelt, der optager stenens nedre halv-
del og flankeres af to engle i form af joniske her-
mer. under skriftfeltet flankerer to udslidte skjolde 
et svævende timeglas samt en sæbebobleblæsende 
putto, som sidder på et kranium; et forkrænkelig-
hedssymbol udført efter stik af Hendrick Golt-
zius.343 På stenens øvre del en fremstilling af Op-
standelsen: Kristus stående på kisten, indrammet af 
en skybræmme. Samlet omkring kisten er hele 10 
soldater med skjolde og spyd. I hjørnerne næsten 
udviskede evangelistmedaljoner, øverst Mattæus 
(tv.) og Markus, nederst Lukas (tv.) og Johannes.
 Oprindelig i midterskibets gulv nær prædike-
stolen.338 1918 indmuret i tårnrummets vestvæg, 
nord for døren.

 8) (Fig. 140), o. 1641.344 andreæ (anders) Ge-
orgii (Jørgensen) Mand, sognepræst, †3. juni 
1654, og hustru anna Petræa (Pedersdatter), †16

. af indskriften fremgår, at anders Jørgensen 
Mand lod stenen lægge som 67-årig, og at han 
da havde været præst i 38 år. Jf. epitafium nr. 5, 
(†)eftermiddelalderlig begravelse nr. 1.
 rødlig kalksten med enkelte spor af rød, gul 
og grøn bemaling, 174×111 cm. Latinsk ind-
skrift med reliefversaler i forsænkede bånd. Som 
randskrift et skriftsted (Sl. 121), ligeledes på la-
tin, afbrudt af hjørnemedaljoner med evange-
listsymboler, foroven Mattæus (tv.) og Markus, 
forneden Lukas (tv.) og Johannes. Tekstfeltet, der 

Fig. 138. Gravsten nr. 6, 1600-tallets første fjerdedel, 
over ukendt (s. 2028). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– Tombstone no. 6, first quarter of the 1600s, for an un-
known deceased.

Fig. 139. Gravsten nr. 7, o. 1636, over borgmester Poul 
Skinkel (†1636) og hustruerne anne andersdatter 
(†1610) og Karen Ottesdatter (†1646) (s. 2029). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Tombstone no. 7, c. 1636, for 
alderman Poul Skinkel (†1636 ) and his wives, Anne An-
dersdatter (†1610 ) and Karen Ottesdatter (†1646 ).
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er indrammet af kartoucheværk, flankeres af joni-
ske englehermer på blomster- og frugtsmykkede 
postamenter. under tavlen er forkrænkeligheds-
symboler: Et vinget timeglas og et kranium på 
krydslagte knogler. Over tavlen er en tredobbelt 
arkade med skriftsted (Joh. 11,25), og herunder 
ses den opstandne Kristus med sejrsfanen på gra-
ven, omgivet af to vagter. Over trepasset er to 
skjolde, tv. med initialer »aM« og et bomærke, th. 
med »aPD« og Jesumonogram »IHS«. Endvidere 
frugt- og blomsterfyld.
 Oprindelig lå stenen over anders Jørgensen 
Mands murede begravelse i koret foran alteret.338 
1918 indmuret midt på tårnrummets nordvæg.
 9) (Fig. 141), 1600-tallets første halvdel, over u -
kendt (jf. note 341).

 Grå kalksten, 174×109 cm. Stenen er afskåret 
forneden. Lille tværovalt skriftfelt uden spor af 
indskrift, indrammet af en prikket bort. under 
tavlen et bomærkeskjold med reliefversaler, mu-
ligvis »IIS«, omkranset af laurbær og støttet af to 
putti med opadvendte fakler. Desuden forkræn-
kelighedssymboler: En hane på et kranium over 
krydslagte knogler og et timeglas med en klode 
på toppen. Skriftfeltet flankeres af to personer i 
samtidsdragt med skovl og spade (refererende til 
arbejdets personifikation, Labor).345 Over tavlen 
ses en fremstilling af Opstandelsen og derover et 
vinget englehoved. I hjørnerne medaljoner med 
evangelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) og 
Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes; sidst-
nævnte dog kun halve medaljoner.

Fig. 140-141. 140. Gravsten nr. 8, o. 1641, over sognepræst anders Jørgensen Mand (†1654) og hustru anna Peders-
datter (s. 2029). 141. Gravsten nr. 9, 1600-tallets første halvdel, over ukendt (s. 2030). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– 140. Tombstone no. 8, c. 1641, for vicar Anders Jørgensen Mand (†1654 ) and his wife, Anna Pedersdatter. 141. Tombstone 
no. 9, first half of the 1600s, for an unknown deceased.
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 Stenen indmuredes 1918 østligst i tårnrummets 
sydvæg.
 10) (Fig. 142), o. 1694. [Bent Pedersen] Top, 
sognepræst [til Kerteminde] og D[rigstrup], 
†[8.] marts [1698], med sin første hustru, [an-
ne] [Chri]stensdatte[r] Pontoppidan, †23. maj 
1694, [3]7 år gammel, samt parrets lille søn 
Bendt Ch[r]ist[...] og sin anden hustru [Karen] 
Ch[...]tensdatter Morsing.346

 Lys grå kalksten, 209×160 cm. Indskrift med for-
dybede versaler på tekstfelt, støttet af flankerende 
engle. Derunder et felt med to udviskede skjolde, 
årstallet »1698« samt initialerne »BP«, »ST«, »KC« 
og »DM« for Bent Pedersen Top og Karen Chri-
stensdatter Morsing. Foroven ses en putto med 
et timeglas i hånden, stående på et kranium på 
krydslagte knogler. Endvidere et skriftsted (Sl. 90) 
(fordybet fraktur). I hjørnerne evangelistmedaljo-
ner, foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden 
Lukas (tv.) og Johannes. angiveligt havde stenen 
desuden oprindelig en randskrift, forfattet af Bent 

Pedersen Tops svoger, Provst Christian Fischer i 
Nørre Lyndelse: ‘Den snare brast og jeg slap ud fra 
verdens vold og vælde/ af nød i død mig frelste 
Gud fra skalk- og musefælde/ på jorden mig ej 
undtes rum, i graven derfor bedes/ mit legeme 
her indtil Guds dom en rolig søvn må stedes’. Ver-
set, og særligt ordene ‘skalk- og musefælde’, der 
skal have refereret til en strid, afdøde havde med 
rektor Mathias Henriksen Schacht og kapellan 
Niels Jacobsen Muus, blev dog angiveligt udslet-
tet af disse to ved nattetide, og der er ingen synlige 
spor af indskriften på stenen.347

 Ved Bent Pedersen Tops død blev stenen, som 
lå på graven over hans første hustru, sat ud på 
kirkegården, da der ingen ejere var til den. Hans 
anden hustru købte imidlertid stenen og lod den 
atter placere på gravstedet i midterskibet lige ved 
prædikestolen.348 Samtidig må årstallet 1698 samt 

Fig. 142. Gravsten nr. 10, o. 1694, over sognepræst Bent 
Pedersen Top (†1698) og familie (s. 2031). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Tombstone no. 10, c. 1694, for vicar 
Bent Pedersen Top (†1698 ) and family.

Fig. 143. Gravsten nr. 11, genanvendt 1706, over teo-
logisk student Johan Hansen Pontan (†1703) (s. 2032). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Tombstone no. 11, re-
used 1706, for theological student Johan Hansen Pontan 
(†1703 ).
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skjolde og initialer være blevet tilføjet. 1918 ind-
muret vestligst i tårnrummets nordvæg.
 11) (Fig. 143), genanvendt 1706, Iohan (Johan) 
Hansen [Pon]tan, theolog studiosus (teologistude-
rende), *6. okt. 16[7]3 i Odense, †[maj 1703].349

 rødlig kalksten, 124×80 cm, genanvendt. Del-
vis udvisket indskrift med fordybede versaler. I 
hvert hjørne en blomst (vist nok kejserkrone, 
nellike, rose og tulipan). 1706 fik afdødes mor, 
Dorthe, enke efter Hans Hansen, tilladelse til at 
tage en af tre sten i Odense Vor Frue Kirke, hvor-
til hun hævdede at være arving, og lægge den 
på sin afdøde søns grav mod en betaling til Vor 
Frue Kirke på 1 rdlr. 2 mark.350 Stenen blev lagt i 
gulvet i søndre sideskib ved døbefonten.348 1855 
nedlagt i gulvet i korets søndre sideskib.
 12) (Fig. 144), o. 1721. Knud Pedersen [H]ind, 
rådm(and), †20. marts 1721, 57 år gammel.351

 rødlig kalksten med enkelte spor af rød og 
grøn bemaling, 74×60 cm. Indskrift med fordy-
bede versaler, der afsluttes med et gravvers:

»En glædelig Opstandelse/ o Iesv gif
mig min Talsmand/ dv paa Dommedag blif
oc paa/ min synd icke mere tenk/
ded evige Lif mig naadelig/ Skenk«.

Nederst th. en liljelignende blomst, tv. spor af til-
svarende ornament. Oprindelig i gulvet i nordre 
sideskib.338 1918 indmuret i tårnrummets syd-
væg.
 13) (Fig. 145), o. 1722 (jf. ndf.).352 [a]age Peder-
s[ø]n Sy[F] (Syv), [han]de[ls]mand, †1721, samt 
hans tre hustruer, [Maren Knud]sdatter, †[1673], 
[Karen Lar]zdatter [Balum], †[1685] og [Mar]en 
andersdatte[r], †[1706].353

 Grå kalksten, 230×155 cm. Indskrift med for-
dybede versaler. Som randskrift et skriftsted (Job. 
19,25), afbrudt af hjørnemedaljoner med evan-
gelistsymboler (øverst Johannes (tv.) og Mattæus, 
nederst Lukas (tv.) og Markus). I tværfelt nederst 
på stenen, flankeret af timeglas (tv.) og kranium 
(th.), er gravvers:

»Efter Doeden Dyden leever
Efter Manden rygtet sveever
Legemet er her [i] giemme
Sielen alt [h]os Gud er hiemme«

Personalia er anført på stenens midte i højrek-
tangulært felt med blomsterranker i båndophæng 

langs siderne. På stenens øvre del er svejfet tre-
pas med skriftsted (Joh. 11,25), og herunder ses 
den opstandne Kristus med sejrsfanen, omgivet 
af en knælende og en flygtende vagt. I sviklerne 
er kraftig planteornamentik.
 Der kan være tale om en ældre, genanvendt 
gravsten, idet aage Pedersen Syv 1720 købte en 
stor gravsten, som var udtaget af kirken og sat på 
kirkegården for 6 rdlr. 4 mark.298

 Stenen lå oprindelig over familiens jordfæste-
begravelse i midterskibets vestende under org-
let.354 1918 indmuret i tårnrummets vestvæg, syd 
for døren.
 14) 1790, [Morten Møller, krigsråd, *1711], 
†1790.355

 rød-hvid marmor, 142×77 cm, stærkt slidt 
og med flere revner forneden. Indskriften er 
med fordybede versaler. Stenen lå oprindelig i 
midterskibet over Morten Møllers jordfæstebe-
gravelse. 1855 nedlagt i gulvet i korets søndre 
side skib.

Fig. 144. Gravsten nr. 12, o. 1721, over rådmand Knud 
Pedersen Hind (†1721) (s. 2032). Foto arnold Mikkel-
sen 2007. – Tombstone no. 12, c. 1721, for alderman Knud 
Pedersen Hind (†1721 ).
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(†)GraVSTEN

1) 1600-1700-tallet, over ukendt.
 rødlig kalksten, 46×56 cm, fragment. På ste-
nen, der er uden indskrift, er udhugget to skjolde 
med hjelmprydelse og -klæde. 1855 nedlagt i 
gulvet i korets søndre sideskib.
 2) 1600-1700-tallet, over ukendt. Grå kalksten, 
33×23 cm. Fragmentet, formentlig øverste ven-
stre hjørne af en gravsten, har rest af bort med 
indskrift i reliefversaler »re leffv« samt af evange-
listmedaljon med skriftbånd, hvorpå læses »S. Io« 
(Johannes). Endvidere rulleværk.
 Oprindelig placering ukendt. 1855 nedlagt i 
gulvet i korets søndre sideskib.
 3) (Fig. 146), 1700-tallets slutning.356 Hans 
Chris[...]sen Snediker, †13. april [....].
 rødlig kalksten, 51×33 cm, fragment. Indskrift 
med fordybede versaler. under indskriften er 

forsænkede felter med snedkerens redskaber, bl.a. 
en hammer, og derunder initialerne »HCS« (tv.) 
og »KM«. Stenen er 1855 nedlagt i gulvet i korets 
søndre sideskib.

†GraVSTEN

1) O. 1603, over Christen Poulsen og hustru, 
begge †1603. Stenen lå i den lille gang ved koret, 
det er formentlig tværgangen foran koret.338

 2) O. 1610, over Erich Jensen Schmidt, †1610, 
og hustru. Stenen lå i gulvet i søndre sideskib ved 
døren til prædikestolen.338

 3) O. 1615, over borgmester Samuel Hansen, 
†1615 og hustru Maren Nielsdotter (Nielsdatter). 
Stenen lå i midterskibet lige for koret.338

Fig. 145. Gravsten nr. 13, o. 1722, over handelsmand 
aage Pedersen Syv (†1721) samt hans tre hustruer (s. 
2032). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Tombstone no. 
13, c. 1722, for tradesman Aage Pedersen Syv (†1721 ) and 
his three wives.

Fig. 146. (†)Gravsten nr. 3, slutningen af 1700-tallet, 
over snedker Hans Chris[...]sen (s. 2033). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – (†)Tombstone no. 3, end of the 1700s, 
for carpenter Hans Chris[...]sen.

GraVSTEN · †GraVSTEN
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 4) Før 1685, over købmand Jesper Jacobsen 
Bager, †før 1685 (jf. lysekrone nr. 2). Stenen lå 
over familiens murede begravelse i koret (†efter-
middelalderlig begravelse nr. 2).357

 5) 1699, over borgmester Otte Poulsen, †o. 
1670, og hustru Ingeborg Lauritsdatter, †1699.358 
Stenen, der erhvervedes 1699, lå over parrets 
jordfæstebegravelse i midterskibet.
 6) 1700, over købmand og kirkeværge Christen 
Jensen og hustru Karen Nielsdatter, begge †1700 
i en epidemi.359 Stenen, der bekostedes af parrets 
svigersøn, rådmand Laurits Mikkelsen Leermand, 
blev lagt over deres begravelse ‘i søndre side af 
koret’, det er muligvis i korets søndre sideskib.360

 7) 1700, over Jens Nielsens hustru, †1699. Ste-
nen erhvervedes af Jens Nielsen året efter hustru-
ens død og lagdes formentlig på hendes grav i 
koret.361

 8) 1700, over Otte Jensen, †1700 eller 1701. 
Hustruen, Marie Katrine, erhvervede en ligsten, 
som stod på kirkegården, og lod den lægge på 
ægtemandens grav, formentlig i kirkens kor, hvor 
hun selv blev begravet 1708.243

 9) Genanvendt o. 1722, over købmand Mor-
ten Henriksen Morville, †1722, og hustru anne 
Dorthea Norup, †1724. Ved ægtemandens død 
købtes en ældre sten af kirken, som blev lagt på 
hans begravelse i tværgangen foran koret.298

Fig. 147. Peder Juels kapel, indrettet o. 1764-69 (s. 2035). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Peder Juel’s chapel, furnished 
c. 1764-69.
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 10) Genanvendt 1723 over Karen, Mikkel Leer-
manns hustru, †1723. Stenen, der blev købt af 
kirken for 8 rdlr., blev lagt over gravstedet i tvær-
gangen ved koret.298

 11) Genanvendt 1747 over andreas Høyer, 
rådmand og kirkeværge, †1747. Hans enke købte 
en ligsten af kirken for 8 rdlr., som blev taget op 
af gulvet og lagt på ægtemandens gravsted i mid-
terskibet.362

 12) ældre, genanvendt 1754, over madam 
Broch, †1754. Der købtes en ligsten af kirken for 
6 rdlr. Stenen, der allerede lå i koret, blev taget 
op og lagt igen over hendes begravelse samme-
steds.42

PEDEr JuELS KaPEL

Indrettet o. 1764-69 af gehejmeråd Peder Juel til 
Hverringe ved korets sydside i søndre sideskibs 
østlige fag (fig. 59, 147-53). Kapellet er hævet ca. 
86 cm over korets gulvniveau af hensyn til en 

underliggende hvælvet krypt (Lundsgaards be-
gravelse, s. 2040). To spidsbuede åbninger mod 
koret og søndre sideskib er skærmet med gitre. I 
rummet står to sarkofager af sandsten.
 Peder Juel erhvervede arealet ved korets syd-
side over Lundsgaards begravelseskrypt 29. nov. 
1763 for 200 rdlr. med henblik på at indrette et 
begravelsessted for sig og sin familie.363 Stedet 
havde gennem århundreder ‘efter gammel skik 
og bevilling’ været anvendt af borgerne til opbe-
varing af skibssejl; en praksis, som blev påtalt af 
biskop Jacob Madsen under hans visitats i kirken 
i 1588.364 Selve indretningen af kapellet ‘med git-
ter og andre sirater’ skulle Peder Juel selv forestå 
og vedligeholde. Endvidere påhvilede det kapel-
lets ejer at holde gulvet i stand, mens kirken var 
forpligtet til at vedligeholde hvælvene over og 
under kapellet, murene og vinduet.365 1765 be-
kostede kirken reparation af taget over kapellet,42 
og N. S. Bøgh oplyser, at Peder Juel 1769 lod 
lægge et nyt flisegulv samt indsætte et nyt vin-

†GraVSTEN · PEDEr JuELS KaPEL

Fig. 148. Detalje af smedejernsgitter for Peder Juels kapel, o. 1764-69 (s. 2035). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Detail of the wrought-iron screen of Peder Juel’s chapel 
c. 1764-69.
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due.366 Samme år blev de to sarkofager opstillet i 
rummet (s. 2036). 1771 bestemte ægteparret Juel, 
at der af hensyn til hvælvene under kapellet ikke 
måtte hensættes flere kister af sten i rummet.367 
1806 afstod Peder Juels arvinger retten til kapel-
let på betingelse af, at kirken også fremover ville 
holde det ved lige, samt at kisterne forblev på ste-
det.368 1880 bemærkes, at begravelsen stedse har 
været holdt i ‘proper, forsvarlig stand’.115 Et sagn 
fortæller, at de afdøde nytårsnat rejser sig fra ki-
sterne og kører i karet til Hverringe (jf. s. 1914).
 Kapellets to arkader lukkes af smedejernsgitre 
(fig. 59, 147-48). Gitteret i hovedarkaden mod 
koret er ifølge to cirkulære stempler på gitterets 
overside (fig. 176) udført af en ikke identificeret 
smed »N«. Det består af en dobbelt låge, hvis fløje 
er delt i seks felter, samt to faste sidestykker, hver 
delt i andre seks felter. Felterne indrammes af ro-
setprydede fladjern. Lågernes midtfelter deles af 
tætstillede fladjern, hvorimellem bladled, og har 
udvendig påsatte guirlander af jernblik med roset-
ter og nedhængende kvaster. De tilhørende fod- 
og topfelter har indbyrdes modstillede slyngbånd 
oprullet i volutter og fligede blade. På højre låge 
er monteret en samtidig lås. Sidestykkernes midt-
felter deles lodret af to sæt asymmetrisk formede, 
indbyrdes spejlvendte fladjern, hvorimellem der 
er bladled svarende til lågernes, mens fod- og 
topfelterne har slyngbånd med rosetender om-
kring ovale midtmedaljoner, som i topfelterne er 
prydet med flammeled. Gitteret krones af et svej-
fet gavlfelt med slyngbånd omkring to skjolde af 
jernblik, hvorpå der er malede våbener for Peder 
Juel (til heraldisk højre) og hustru Birte Cathrine 
Levetzau. Endvidere små, flankerende topstykker. 
Gitteret er sortmalet (oprindeligt med forgyld-
ning),366 mens skjoldene er stafferet med heraldi-
ske farver og forgyldning.
 Et beslægtet gitter er opsat mod korets søndre 
sideskib, dog uden mesterstempler. Det består af 
et bredt midtstykke, flankeret af to gange to smal-
lere sidestykker, hver delt i tre felter, indrammet af 
rosetprydede fladjern. Midtstykkets midt- og top-
felt har slyngbånd afsluttet med rosetter og flam-
mespidser. Fodfeltet har tv. krydslagt hammer og 
nøgle (fig. 148), måske inspireret af kunstsmeden 
Caspar Finckes bomærke, som bl.a. findes på git-

teret for Valkendorfs kapel i Odense Skt. Knuds 
Kirke (hvor også rammeværkets rosetprydede fl-
adjern genfindes) (s. 833). Sidestykkernes midt-
felter deles lodret af tre par asymmetrisk formede, 
indbyrdes modstillede fladjern, hvorimellem er 
bladled, mens de tilhørende fod- og topfelter har 
slyngbånd afsluttet med rosetter og spidse blade. 
Midtstykket krones af et kerubhoved af jernblik, 
mens sidestykkerne bærer små topstykker. Sort-
malet.

Begravede: Gehejmeråd Peder Juel til Hverringe †8. jan. 
1779 og hustru Birte Cathrine Juel †13. aug. 1784.

Sarkofager. I kapellet står to store stensarkofager, 
den østligste for gehejmeråd Peder Juel (nr. 1), 
den vestligste for hustruen Birte Cathrine Juel, 
f. Levetzau (nr. 2) (fig. 149-53). Begge er udført 
af Flensborg-billedhuggeren Johann Thiel (1735-
80). De er næsten identiske med fem sarkofager 
i Grabows kapel i Østbirk Kirke, formentlig alle 
udført af Thiel (DK Århus 4497 ff.), og nært be-
slægtede med to sarkofager for Gerhard de Lich-
tenberg og hustru i Horsens Klosterkirke, tilskre-
vet samme (DK Århus 5931).
 Sarkofagerne blev udført efter kontrakt indgået 
14. november 1767 mellem Margrethe Ølle gaard 
de rantzau, enke efter oberst Hans rudolph 
Grabow til urup, på vegne af Peder Juel, og sten- 
og billedhugger Johann Thiel af Flensborg.369 
Thiel skulle til Peder Juel udføre to kister af 
bedste, gotlandske sten af samme model, kvalitet, 
størrelse og form som de to, han havde leveret 
til Hans rudolph Grabow og hans første hustru, 
Elisabeth Margrethe rantzaus kapel i Østbirk 
Kirke. Endvidere skulle han ‘fornøje’ kisterne 
med »Zirater, Inscription og Vaaben, hvilke 2de 
sidste skal vorde ham tilsente«. For hver kiste ville 
Thiel modtage 220 rdlr., når kisterne var trans-
porteret til Kerteminde og opsat i kapellet. ar-
bejdet skulle være udført til pinse 1768.370

 De to sarkofager, der hviler direkte på stengul-
vet, er udført af sandsten med mørkegrå bemaling 
af selve kisten og gråhvid bemaling af ornamen-
terne. Såvel låg som underdel er samlet af tre dele. 
Kisterne måler i højden 111 cm ved hovedenden, 
105 cm ved fodenden, i længden 227 cm og i 
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bredden 121 cm ved hovedenden, 111 cm ved 
fodenden (målt ved fodlisten). Lågpladerne må-
ler i længden 190 cm, i bredden 81-73 cm ved 
henholdsvis hoved- og fodende. Målene svarer 
til sarkofagerne i Østbirk. Kisterne har ensartede 
barokprofiler og flade låg, hvorpå der er indskrift 
med kursiv og navne med kursiverede versaler. 
Låg og underdel er smykket med store rocaille-
kartoucher i relief hugget i et med selve kisterne 
og udfyldt med varierende motiver. På sarkofa-
gernes højre (østvendte) side har lågets kartouche 
et grædende barn siddende ved en kiste med an-
sigtet skjult i et klæde (fig. 150). På den venstre 
(vestvendte) side har lågkartouchen et opstandel-
sesmotiv: Et barn, der skubber et kistelåg til side 

og løfter sig på albuen, hvorunder ses flere låg 
og derimellem ansigter vist i profil eller bagfra, 
nederst af en ældre mand, skaldet og med kraftigt 
skæg (fig. 151). I fodendens nedre kartouche, syn-
lig fra koret, er anbragt cirkulære våbenskjolde, 
på sarkofag nr. 1 for Juel, kronet og med Dan-
nebrogordenskæde (fig. 152), på sarkofag nr. 2 for 
Levetzau (fig. 153). De tilhørende lågkartoucher 
har en bladkvist. De øvrige kartoucher, på under-
delenes langsider og i hovedenderne, er tomme. 
Ved kartouchernes yderkanter er stedvis indflet-
tet en vinge, en konkylie eller en palmegren.
 1) Peder Juell (Juel), »Fordum Herre til Erichs-
holm, aastrup, Friisholm, agersvold Hverringe, 
Billeshauge p(ræter) p(lura) (med mere)«, ridder, 

Fig. 149. Interiør af Peder Juels kapel, indrettet o. 1764-69 med sarkofager udført af billedhugger Johann Thiel, 
Flensborg (s. 2035). Foto Henrik Wichmann 1998. – Interior of Peder Juel’s chapel, furnished c. 1764-69, with sarcophagi 
completed by Flensborg sculptor Johann Thiel.
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gehejmekonferensråd371 og kammerherre, *11. juni 
1708, †<8. jan. 1779>. Indskriften med fordybede 
versaler afsluttes af gravvers:

»Efter striden har ieg fundet
hvilen jeg har efterstundet
den mig kiøbte ved sit blod
selv med mig i kampen stod
og den bragte saa til ende
at ieg palmer har i hænde«.

 2) Birte Cathrine Juell (Juel), f. Levetzau, g.m. 
gehejmekonferensråd Peder Juell (Juel), *11. feb. 
1715, †<13. aug. 1784>.

»Ieg nyder nu den salighed
som Iesus han mig har bereed
og som ieg her attraaede
min higen kiendte han heel grant
der for ieg ogsaa seyer vant
og mine ønsker naaede«.

Fig. 150-151. Detaljer af sarkofag i Peder Juels kapel, o. 1768 (s. 2037). 150. Grædende barn. 151. Opstandelses-
motiv. Foto Henrik Wichmann 1998. – Details of sarcophagus in Peder Juel’s chapel, c. 1768. 150. Crying child. 151. 
Ressurection motive.

Fig. 152-153. 152. Våben på gavlen af Peder Juels sarkofag, o. 1768 (s. 2037). 153. Våben på gavlen af Birte Cathrine 
Levetzaus sarkofag, o. 1768 (s. 2037). Foto Henrik Wichmann 1998. – 152. Coat of arms on the gable of Peder Juel’s 
sarcophagus, c. 1768. 153. Coat of arms on the gable of Birte Cathrine Levetzau’s sarcophagus, c. 1768.
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†EFTErMIDDELaLDErLIGE 
BEGraVELSEr

Som andre købstadskirker rummede Kerteminde 
kirke en mængde eftermiddelalderlige begravelser, 
enten i form af murede gravkrypter eller jordfæ-
stebegravelser. Den ældst kendte fortegnelse over 
de åbne, murede begravelser er udarbejdet 1719 
af kirkeværge andreas Høyer.28 Fortegnelsen, der 
omfatter otte gravkrypter, redegør for beliggen-
hed og ejerforhold. Syv af de otte krypter var pla-
ceret i øst under koret og dets sideskibe, mens en 
enkelt fandtes under orglet i kirkens vestende.
 Gravkrypterne var alle indrettet forud for den 
tid, der belyses gennem kirkens regnskaber. De 
nærmere omstændigheder omkring tilkomsten 
er således ukendte, men bestanden har ligget fast i 
hvert fald siden 1600-tallets slutning. I forbindel-
se med sin generelle beskrivelse af kirken omtalte 
N. S. Bøgh de samme otte krypter, dog til dels 
med andre ejernavne, ikke sjældent refererende 
til tidligere (oprindelige?) ejere.372

 Bemærkelsesværdigt er det, at de murede begra-
velser med en enkelt undtagelse var koncentreret 
i kirkens østende, tæt ved alteret. I modsætning 
hertil fordelte de mange jordfæstebegravelser sig 
over hele kirken. De murede gravkamre synes i 
høj grad at være gået i arv og således at være for-
blevet i visse slægters eje, og der er kun få do-
kumenterede eksempler på egentlige salg. Måske 
for at imødekomme en efterspørgsel fra borgere, 
der ikke var i besiddelse af egen muret begravelse, 
erhvervede kirken 1728 en ledig krypt, hvor in-
teresserede kunne købe sig plads (†eftermiddel-
alderlig begravelse nr. 3). Her blev også en række 
personer med tilknytning til militæret nedsat. 
Egentlige embedsbegravelser synes kirken deri-
mod ikke at have rummet, dog muligvis undtaget 
en begravelse i koret (nr. 1), som kan have haft en 
funktion som præstebegravelse i 1600-tallet.
 Taksterne for begravelser blev 1698 fastsat som 
følger, blandt andet for at skaffe midler til ‘kirkens 
store brøstfældighed at reparere’: En muret begra-
velse til to lig med ligsten i koret kostede 32 rdlr., 
i midtergangen samt i tværgangene foran koret 
24 rdlr., mens der for åbning af en eksisterende 
gravkrypt fremover skulle betales 10 rdlr., såfremt 

afdøde var af adelsslægt, og 2 til 4 rdlr. for perso-
ner af ‘privat stand’. En jordfæstebegravelse for en 
voksen kostede i koret 10 rdlr. (med ligsten 16 
rdlr.), for et barn 6 (8) rdlr. og for et spædbarn un-
der tre måneder 3 rdlr. I midterskibet var de tilsva-
rende takster mellem 12 og 2 rdlr., i sideskibene 
og under midterskibets stolestader 6 til 2 rdlr.42

 Ændringer og istandsættelser. Op gennem 1700-
tallet måtte gulvet jævnligt omlægges over sunk-
ne begravelser, og der udførtes mindre repara-
tioner på blandt andet lemmene til de murede 
gravkrypter. I 1780’erne var kirkens begravelser 
næsten fyldt op, således at der kun var plads til ‘et 
eller to lig mere’.23 Som følge heraf blev en muret 
begravelse i koret (nr. 1, jf. ndf.) åbnet og istand-
sat, men synes dog ikke taget i anvendelse på ny. 
Begravelser i kirken ophørte i løbet af 1790’erne 
og blev endelig forbudt ved lov i 1805.
 1834 blev fire murede begravelser, som kirken 
legatmæssigt var forpligtet til at vedligeholde, un-
dersøgt. De to (nr. 4 og nr. 8) syntes tømt ved en 
tidligere lejlighed, mens kisterne i de to andre (nr. 
6-7) blev repareret. Ved istandsættelsen 1855 blev 
de to førstnævnte sløjfet, mens sidstnævntes ind-
hold af kister 1868 blev overført til Lundsgaards 
begravelse (nr. 3), som derpå tilmuredes.115 1937-
38 foretoges udgravninger i kirkegulvet i vesten-
den i forbindelse med støbning af fundamenter-
ne til det nye orgel (s. 1998). I denne forbindelse 
konstateredes spor efter ældre begravelser i form 
af knogler, rester af parykker og kvindefletninger 
samt kistebeslag.373 1944 indrettedes Lundsgaards 
begravelse til beskyttelsesrum.
 I det følgende er de murede begravelser be-
skrevet efter deres geografiske placering (koret, 
korets søndre sideskib, korets nordre sideskib (sa-
kristiet) samt vestenden). For hver begravelse an-
gives om muligt type, beliggenhed, ejerforhold, 
større istandsættelser og kendte begravelser. De 
opgivne datoer er, hvor intet andet er nævnt, 
den dato, hvor betalingen for begravelsen fandt 
sted, altså ikke døds- eller begravelsesdatoen. De 
mange jordfæstebegravelser er ikke medtaget 
her, men oplysning om dem kan findes i kirkens 
regnskaber. udeladt er endvidere en række per-
soner, hvor det ikke kan afgøres, i hvilken af de 
murede begravelser, de blev nedsat.

PEDEr JuELS KaPEL · †EFTErMIDDELaLDErLIGE BEGraVELSEr
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1) ‘De gamle præsters begravelse’374 eller sognepræst 
Anders Jørgensen Mands begravelse (jf. epitafium 
nr. 5 og gravsten nr. 8). En muret, hvælvet be-
gravelse i koret lige foran alteret, ca. 5×4,5 alen 
(ca. 313×282 cm) og dækket af en ligsten.375 Be-
gravelsen kan være indrettet af anders Jørgen-
sen Mand o. 1641, samtidig med at han lod den 
dække af sin ligsten (jf. s. 2029), men det kan 
ikke udelukkes, at der er tale om en ældre em-
bedsbegravelse for kirkens præster. 1719 tilhørte 
begravelsen Margrethe Knudsdatter, som må ha-
ve overtaget den efter sin første ægtemand, sog-
nepræst Hans Sørensens død i 1690,376 hvilket 
kan bestyrke antagelsen om, at begravelsen har 
været forbeholdt præsterne. Dog er denne prak-
sis ophørt før sognepræst Bent Pedersen Tops 
død 1698, idet såvel han som hans efterfølgere 
alle nød fri jordfæstebegravelse i midterskibet.377 
Som følge af pladsmangel i de øvrige begravel-
ser valgte man 1787 at optage gravstenen for 
at undersøge, om den dækkede over en krypt. 
Krypten, som viste sig ikke at være ‘nogen or-
dentlig åben begravelse, men alene et muret hul 
under jorden’, indeholdt ti små og store kister, 
hvoraf den yngste bar årstallet 1696. Året efter 
blev rummet istandsat, nogle af kisterne fjernet 
og knoglerne lagt i benkister,378 men krypten sy-
nes ikke at være taget i anvendelse på ny.

Begravede: Sognepræst anders Jørgensen Mand †30. 
juni 1654; hans hustru anna Pedersdatter †3. maj 1677; 
anna Pedersdatters anden ægtemand, sognepræst an-
ders Poulsen, †17. juli 1677 (jf. epitafium nr. 5).

2) Købmand Jesper Jacobsen Bagers begravelse (jf. ly-
sekrone nr. 2 og †gravsten nr. 4). En muret begra-
velse beliggende midt i koret under den store ly-
sekrone og dækket af en ligsten.357 1719 tilhørte 
begravelsen annanias Jespersens enke, Sidsel.298 
1775 var den meget forfalden, og 1784 repare-
redes nedgangen med egetømmer,379 formentlig 
for at kirken fremover kunne sælge begravelses-
pladser i den.380

Begravede: Dødfødt barn af Johan Petersen Hop-
pensach 11. okt. 1694; købmand Poul Jespersen Bager 
20. okt. 1698 (†fontegitter s. 1969,†kirkeskib nr. 1); 
annanias Jespersens enke, Sidsel, 8. okt. 1727; Holger 
Bager 10. juni 1731; Engel Bager 17. aug. 1747; jomfru 

anna annaniasdatter 9. dec. 1760; Provstinde Tved 22. 
dec. 1766; Niels rasmussens hustru, Dorthea Kragh, 2. 
juli 1785. Hendes første ægtemand, købmand, eligeret 
mand, Niels Carlsen, blev samtidig overført hertil fra 
en anden åben begravelse (uvist hvilken), hvor der var 
betalt for hans nedsættelse 24. april 1782;381 købmand 
Niels rasmussen 4. okt. 1786.

3) Palle Rodsteens eller Lundsgaards begravelse, si-
den ‘kirkens begravelse’ (jf. herskabsstol nr. 1-2) 
(fig. 154). En muret, hvælvet begravelse, ‘meget 
større og bedre end nogen af de andre’,366 belig-
gende østligst i korets søndre sideskib under det 
nuværende Juels kapel. Begravelsen er antagelig 
indrettet i 1500-tallet, idet den må formodes at 
have dannet ramme om de adelige begravelser i 
kirken i sidste fjerdedel af dette århundrede. 1641 
erhvervede Palle rodsteen til Lundsgaard begra-
velsen efter kongeligt påbud til borgmestre og råd 
om at sælge en passende begravelsesplads i kirken 
til ham,382 og 1719 tilhørte den baronesse anna 
Sidonie Podebusk til Lundgaard (jf. herskabsstole 
s. 1990).383 1722 noterede kirkeværgen, at graven 
ikke havde været benyttet eller vedligeholdt i 26 
år, men lå hen til beskæmmelse for kirken, og 
1726 erklæredes den hjemfalden til kirken.384 I 
forbindelse med sin redegørelse for de murede 
begravelser meddelte N. S. Bøgh 1770, at kryp-
ten, der da tilhørte kirken, rummede mange ‘ade-
lige lig’ fra Lundsgaard, men da kisterne ikke bar 
indskrifter, var det uvist, hvem der lå i dem.366

 Begravelsen er efter alt at dømme identisk med 
‘kirkens begravelse’, som kirkeværge andreas  Høyer 
på kirkens vegne erhvervede 1728 for 6 rdlr. 4 
mark efter ordre af biskop Lodberg.385 1736 blev 
krypten renset for skarn og kisterne stablet, lige-
som den forsynedes med en egeramme og to nye 
lemme med lås og nøgle; 1759 lagde murerme-
ster Peter Sivert et gulv af mursten over krypten, 
hvor der hidtil blot havde været grus og sand.242 
1788 blev nogle kister flyttet til side, så der var 
plads, hvis nogen skulle ønske at blive nedsat i 
begravelsen.42

 1868 blev kisterne fra Burenæus’ og Glysings 
begravelser under korets nordre sideskib (nr. 6-7) 
overført til Lundsgaards begravelse, hvis indgang 
derpå tilmuredes.137 Da kirken 1944 blev på-
budt at indrette beskyttelsesrum i krypten, blev 
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25 voksen- og 10 barnekister udtaget og genbe-
gravet i det nordvestlige hjørne af Kerteminde 
Gl. Kirkegård (jf. ndf.).386 Krypten er i dag møb-
leret med tre bænke og benyttes i forbindelse 
med besøgsaktiviteter i kirken.

Begravede: Palle van Mehlen til Lundsgaard begr. 6. dec. 
1576,387 hans hustru anne Lauridsdatter Knob begr. 
17. febr. 1581388 og ægteparrets datter Ellen van Meh-
len begr. 1. jan. 1588, antagelig alle her.389 Endvidere 
Vibeke Tønnesdatter Friis, begr. 6. april 1666;390 hen-

des ægtemand, Markor rodsteen begr. 16. febr. 1671 
‘med adelig pomp’ (jf. herskabsstole nr. 1-2);391 Marcor 
Lützow 20. april 1697; Nikolaj Jacobsen Bierfrynd 10. 
nov. 1736;392 Margrethe Balum (gift med Johan Jør-
gen Hoppensach) 19. juli 1748; Hans Kellinghuusens 
hustru, Elisabeth Trochmand,393 5. jan. 1750; kapellan 
Peder Bouchorsts spæde barn 19. febr. 1754; købmand 
Jørgen Thestrup 25. febr. 1757; generalmajor adam 
Levin von Linstow 24. marts 1757 (jf. †kiste nr. 4, 
kisteplade nr. 1); regimentsfeltskærer Frantz Herman 
Schmalz 5. aug. 1757 (jf. †kisteplade nr. 1); general-
major von Linstows hustru, Dorthea Margaretha von 

†EFTErMIDDELaLDErLIGE BEGraVELSEr

Fig. 154. Interiør af †eftermiddelalderlig begravelse nr. 3, ‘Lundsgaards begravelse’, 
ved tømningen 1944 (s. 2040). Indrammet fotografi i søndre sideskibs 2. fag. – Interior 
of †post-medieval grave no. 3, ‘Lundsgaard’s grave’, at the exhumation in 1944.
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Kamps,394 23. nov. 1763; Jørgen Thestrups hustru, 
Pernille Ottesdatter Langemach, 17. okt. 1766; major 
Bendix Ludvig Pflueg, 22. jan. 1770 (jf. †kisteplade nr. 
2); kaptajn Pultz’ spædbarn 20. juli 1772; major von 
Bruuns hustru, Frederikke Jørgine Pultz, 23. juli 1772 
(jf. kisteplade nr. 2); kapellan Jens Ibsen 22. dec. 1778; 
kancelliråd Friderich Petersen 28. aug. 1779 (jf. ki-
steplade nr. 3);395 kaptajn Frederik Pultz 2. sep. 1784 
(jf. †kisteplade nr. 3); fru kaptajn Pultz 19. febr. 1788 
(formentlig her); ‘fru Petersen’, d.e. Karen Møller (jf. 
kisteplade nr. 3) 15. marts 1791.

Kister. Forud for kryptens tømning 1944 blev 
dens kister undersøgt af lokalhistorikeren V. 
Woll.396 Der fandtes i alt 25 voksenkister og ti 
barnekister, udført af ege- og fyrretræ i vanlig, 
profileret barokfacon, de fleste umalede og de 
større forsynet med inderkiste. Ligene lå omgivet 
af fyldmateriale som høvlspåner og halm. I tre 
barnekister fandtes i alt 16 hønseæg henlagt un-
der ligene (jf. ndf.), formentlig som en slags op-
standelsesamuletter. Størstedelen af kisterne blev 
nedgravet på kirkegården, dog findes to kister 
bevaret i Odense Bys Museer. Enkelte kister blev 

desuden registreret og/eller fotograferet forud 
for nedgravningen.
 *Kister. 1) (Fig. 155), 1710, barnekiste, 109×45 
cm, 37 cm høj, med ophøjet, profileret låg. Selve 
kisten er umalet, mens de malede ornamenter er 
hvide: På låget ses foroven Jesumonogram »IHS« 
samt et krucifiks, midt på er en cirkulær medaljon 
i bladværksramme, hvori er et spejlmonogram 
»IGIS« og derunder årstal »1710«, og nederst et 
kranium over krydslagte knogler. I hjørnerne er 
bladværk, og på kort- og langsiderne ses engle-
hoveder i bladslyng. I Odense Bys Museer (inv.nr. 
554/1947).
 2) (Fig. 156), 1719, tilhørende anne Marie Ja-
cobsdatter Norup (jf. †begravelse nr. 7), 190×54 
cm, 70 cm høj, med ophøjet, profileret låg. Selve 
kisten er sortmalet, de malede ornamenter hvide: 
På låget er øverst et krucifiks, midt på ses en høj-
oval medaljon i laurbærkrans og akantusramme 
med initialerne »aMIDN« (for anne Marie Ja-
cobsdatter Norup) samt årstal »1719«, og nederst 
er forkrænkelighedssymboler: Et timeglas samt 

Fig. 155. *Kiste nr. 1, 1710, tilhørende »IGIS« (s. 2042). I Odense Bys Museer. Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– *Coffin no. 1, 1710, of »IGIS«.
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kranium over krydslagte knogler. I hvert hjørne 
er en basunblæsende engel med en palmegren i 
hånden, og på kort- og langsiderne ses kerubho-
veder omgivet af bladværk. I Odense Bys Museer 
(inv.nr. 586/1949).
 †Kister.397 1) 1710, barnekiste, sortmalet med 
malede ornamenter. På låget Jesumonogram »IHS« 
samt initialer og årstal »MrML ID 1710«. 2) 1716, 
barnekiste, sortmalet med malede ornamenter. På 
låget initialer og årstal »OJ.[ulæseligt]T 1716«. 3) 
1733, voksenkiste, med malede ornamenter. På 
låget Jesumonogram »IHS« samt initialer og årstal 
»MJDG 1733«. 4) (Fig. 157), 1757, tilhørende ge-
neralmajor adam Levin von Linstow (jf. kistepla-
de nr. 1), 200×80 cm. Kisten, som var den største 
i krypten, var betrukket med læder. På hver lang-
side var tre kistebeslag af jernblik med bærehank 
af smedejern, symmetrisk opbyggede med blad-
værk omkring et krucifiks. En side af kisten blev 
midlertidigt hensat på Kerteminde Museum, men 
er ikke bevaret.386 5) (Fig. 177), inderkiste, inde-
holdende et velbevaret kvindelig med hænderne 

foldet over livet og iklædt en vid, plisseret kjole 
samt kyselignende hovedbeklædning. 6) Voksen-
kiste, 188×78 cm, af egetræ. 7) Barnekiste, 74×35 
cm, af egetræ, med stærkt profileret låg.
 Kisteplader. 1) (Fig. 158), 1757. adam Levin von 
Linstov (Linstow), generalmajor af kavaleriet, *10. 
nov. 1689 på sit fædrene gods Linstov i Mecklen-
burg, opfostret i Danmark som kgl. page, beskik-
ket som kgl. officer 1709, som ritmester 1711, 
som oberstløjtnant 1737, som oberst 1747 og 
som generalmajor af kavaleriet 1755; gift 6. juni 
1713 med Dorthea Margreta (Margaretha) von 
Kamps og velsignet med en søn og fem døtre, »af 
hvilcke de 2de begge udi Enke Stand enu Sørge-
ligst efterleve«; †4. marts 1757. »Har altsaa beviist 
Sig i Sin Konges tienneste Troe og Tapper I 48 
aar/ Levet udi Sit ægteskab From og Faderlig i 
44 aar/ og været udi denne Verden/ oprigtig For 
Gud/ og reedelig mod Sin Næste/ udi 67 aar 3 
maaneder og 22 dage« (jf. †kiste nr. 4).
 Tin; 43×33 cm, med hvælvet, asymmetrisk 
skriftfelt hvorpå der er indskrift med fordybet 

Fig. 156. *Kiste nr. 2, 1719, tilhørende anne Marie Jacobsdatter Norup (s. 2042). I Odense Bys Museer. Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – Coffin no. 2, 1719, of Anne Marie Jacobsdatter Norup.

129*

†EFTErMIDDELaLDErLIGE BEGraVELSEr



2044 Kerteminde · SKt. laurentii KirKe

kursiv og versaler (navne). Fanen er formet som 
en rocaillekartouche med graverede grene og 
blade samt øverst Linstowslægtens våbenskjold. 
Optaget af krypten 1944 og ophængt på nord-
væggen i korets søndre sideskib.
 2) (Fig. 159), 1772. Frideriche (Frederikke) Jør-
gine Pultz, *25. sep. 1732 på ryegaard, datter af 
ritmester Peder Pultz og Edel Margrethe Gylden-
krone, gift 19. sep. 1766 med »sin sørgelig efterle-
vende Herre«, Jørgen Christian Bruun, major og 
kommandant af garnisonen i Kerteminde, †13. juli 
1772. Hun efterlod sig tre sønner og to døtre.
 Tin; 45×30 cm, med hvælvet, asymmetrisk 
skriftfelt med indskrift med fordybet skriveskrift 
samt versaler (afdødes navn). Fanen er formet 
som en rocaillekartouche med graverede blade. 
Optaget af krypten 1944 og ophængt på nord-
væggen i korets søndre sideskib.
 3) (Fig. 160), 1779. Friderich Petersen, kancel-
liråd, *22. jan. 1720 i Odense, gift 30. april 1759 

med Karen Møller på Hindemae, †18. sep. 1779. 
Indskriften afsluttes med gravvers.
 Tin; 46×33 cm, med hvælvet, asymmetrisk 
skriftfelt med indskrift med fordybet skriveskrift 
samt versaler (afdødes navn), udfyldt med sort. 
Fanen er formet som en rocaillekartouche med 
graverede blade. Optaget af krypten 1944 og op-
hængt på nordvæggen i korets søndre sideskib.
 †Kisteplader. 1) 1757. Frantz Herman Schmalz, 
regimentsfeltskærer ved det andet fynske kyras-
sérregiment, *12. april 1699 i altona, opdraget 
i Danmark og oplært af sin far, den berømte re-
gimentsfeltskærer Jacob Hendrich Schmalz, selv 
beordret som regimentsfeltskærer 24. dec. 1725, 
gift 15. juli 1732 med Cathrine Magdalene Smidt, 
nu sørgelig efterlevende, og velsignet i ægteskabet 
med 18 børn, hvoraf tre sønner og seks døtre lever, 
†30. juli 1757, 59 år gammel.398

 af tin. Det hvælvede skriftfelt havde indskrift 
med fordybet skriveskrift, mens fanen var prydet 

Fig. 157. †Kiste nr. 4, 1757, tilhørende generalmajor adam Levin von Linstow (s. 2043). Foto r. Nellemann 1944. 
– †Coffin no. 4, 1757, of general major Adam Levin von Linstow.
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med graverede ornamenter. Optaget af krypten 
1944. Denne eller en af de to øvrige †kisteplader 
blev stjålet fra sin plads på væggen i korets søndre 
sideskib 1978.399

 2) 1770.400 Bendix Ludvig Pflueg, major, *[1]693, 
g.m. Hedvig Munch, †[1770].398 Materiale, form 
og skrifttype som †nr. 1. Pladen var delvis fortæret 
af rust. Optaget af krypten 1944.
 3) 1784. Hans Friderich von Pultz, kaptajn, *14. 
september 1729, gift 10. april 1761 med Henri-
ette Elisabeth Pflueg, †29. aug. 1784.398 Materiale, 
form og skrifttype som †nr. 1. Optaget af krypten 
1944.

4) Kirkeværge og fattigforstander Jacob Mogensens 
begravelse. En muret begravelse i korets søndre 
sideskib, ‘næst op til’ Lundsgaards begravelse.298 
Begravelsen målte 305×195 cm i længden og 

bredden, 165 cm i højden, og en muret lyska-
nal førte fra gravkammeret til et kældervindue.401 
Formentlig identisk med købmand Jens Ottesen 
Langemachs begravelse, omtalt af N. S. Bøgh 1770 
(jf. †lukket stol nr. 5).366 Efter Langemachs død 
1728 erhvervede hans arvinger begravelsen for 
24 rdlr. Langemach havde desuden stiftet et le-
gat på 20 rdlr. til gravens vedligeholdelse.402 1741 
repareredes den med to nye låger,36 men allere-
de 1755 var de ganske rådne og måtte udskiftes 
med to nye lemme af fyrretræ, som atter forny-
edes 1787.403 De gentagne reparationer skyldtes, 
at begravelsen manglede ‘træk og lufthuller’.404 
Ved en undersøgelse af gravkammeret omkring 
1834 konstateredes, at det var fyldt med gulvop-
fej, men tilsyneladende uden kister. I forbindelse 
med istandsættelsen 1855 blev begravelsen sløjfet 
og dækket med fast gulv.115 under installationen 

Fig. 158-159. 158. Kisteplade nr. 1, 1757, for generalmajor adam Levin von Linstow (†1757) (s. 2043). 159. Ki-
steplade nr. 2, 1772, for Frederikke Jørgine Pultz (†1772) (s. 2044). Foto Henrik Wichmann 1998. – 158. Coffin 
plate no. 1, 1757, of general major Adam Levin von Linstow (†1757 ). 159. Coffin plate no. 2, 1772, for Frederikke Jørgine 
Pultz (†1772 ).
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af et nyt varmeanlæg 1949 blev det tilmurede 
gravkammer i den vestlige del af korets søndre 
sideskib (denne eller nr. 5) åbnet. Det rummede 
fire †kister af egetræ, stående to og to oven på 
hinanden, men sammensunkne. Endvidere fand-
tes kistebeslag, rester af silkepudevår og fjer.401

Begravede: Barn af Jørgen Matthiessen Thestrup 25. sep. 
1716;405 Jacob Mogensens hustru 4. marts 1717; spæd-
barn af Jørgen Matthiessen Thestrup 7. juni 1719; Jens 
Ottesen Langemach 30. sep. 1728.406

5) Borgmester Johan Adam Merchels begravelse. En 
muret begravelse til to lig, vistnok beliggende 
lige for indgangen til korets søndre sideskib og 
1706 erhvervet af Johan adam Merchel for 16 
rdlr.407 1770 var den eneste arving til begravelsen 
major Henrik Flindt gennem hustruen Vilhel-
mine Merchel.408 Det kan være denne, der blev 
åbnet og undersøgt 1949, jf. nr. 4.

Begravede: Borgmester Johan adam Merchels mor, 23. 
dec. 1709; borgmester Merchels yngste søn 10. okt. 
1730; borgmester Merchel 28. juli 1733; borgmester 
Merchels enke, Vilhelmine Merchel,409 30. jan. 1742; 
tre børn af løjtnant Flindt henholdsvis 7. okt. 1743, 21. 
sep. 1744 og 26. juli 1745; tolder Christen Carl Mer-
chel 22. juni 1746; endnu et barn af løjtnant Flindt 1. 
sep. 1746; et barn af ritmester Flindt 4. nov. 1757.410

6) Borgmester og landsdommer Johan Rudolph Bure-
næus’ begravelse (jf. altertavle s. 1948). En hvælvet, 
muret begravelse østligst i korets nordre sideskib, 
lige ved alteret.411 Identisk med sognepræst og provst 
i Dalby, Mathias Testrups begravelse.412 1757 blev 
begravelsen dækket med 30 mursten.36 O. 1834 
blev krypten undersøgt og kisterne repareret.115 
Ved en ny undersøgelse foretaget i 1868 i for-
bindelse med indretningen til fyrkælder (s. 1941) 
konstaterede overlæge Westphalen, at begravel-
seshvælvet rummede 10-12 små og store kister, 
samt at luften dernede var ‘i høj grad fordærvet, 
muggen, rådden’. For at hindre den usunde luft 
i at trænge op i kirken blev kisterne flyttet til 
Lundsgaards begravelse (nr. 3), som derpå tilmu-
redes.413

Begravede: Jomfru Christianie Charlotte amshoffen 12. 
aug. 1705.

7) Borgmester og kirkeværge Johan Glysings begra-
velse (jf. hvælv (s. 1932), (†)korgitter (s. 1970), 
†vægpaneler (s. 1974), †lukket stol nr. 1, †orgel 
nr. 2 og †ligklæde nr. 1). En muret, hvælvet be-
gravelse i korets nordre sideskib ved Burenæus’ 
begravelse (nr. 6).414 Begravelsen havde en lysåb-
ning ud mod kirkegården og nedgang fra koret 
gennem skillerummet mellem koret og nordre 
sideskib.254 Johan Glysing erhvervede begravel-
sen i sin tid som kirkeværge, det vil sige efter 
1672,415 og skænkede til dens vedligeholdelse 
indtægterne af en vindmølle, som stod nord for 
byen.416 Ved enken anna Mølkens død 1699 gik 
begravelsen i arv til kirkeværge Christoffer Mogen-
sen.417 1755 blev en stor taskelås for begravelsen 
repareret.42 O. 1834 blev begravelsen undersøgt 
og kisterne istandsat.115 1868, da begravelsen atter 
undersøgtes sammen med nr. 6, konstateredes, at 
den rummede 10-12 små og store kister, hvoraf 
flere var faldet sammen, således at der lå knogler 

Fig. 160. Kisteplade nr. 3, 1779 for kancelliråd Fride-
rich Petersen (†1779) (s. 2044). Foto Henrik Wich-
mann 1998. – Coffin plate no. 3, 1779, for state chancellor 
Friderich Petersen (†1779 ).
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og kisterester på gulvet, samt at begravelsen var 
meget fugtig. Kisterne blev flyttet til Lundsgaards 
begravelse (nr. 3).413

Begravede: Borgmester Johan Glysing 9. nov. 1696; Jo-
han Glysings enke, anna Mølken, 24. febr. 1699; Jo-
han Glysings søster, anne Glysing, 30. april 1700; fire 
børn af købmand Jørgen Nielsen henholdsvis 8. febr. 
1701, 13. juli 1709, 27. aug. 1710 og 19. sep. 1710;418 
et spædbarn af anne Christophersdatter, Christoffer 
Mogensens datter, 14. nov. 1718; anne Christophers-
datter 18. nov. 1718; anne Marie Jacobsdatter Norup 
(jf. *kiste nr. 2)419 gift med ‘lille’ Johan Glysing (Johan 
Glysings søsterdatters søn), 18. okt. 1719; Christoffer 
Mogensen 21. april 1731; Christoffer Mogensens hu-
stru, Margrethe Glysing, 25. marts 1733.

8) Købmand Thomas Johansens begravelse, siden borg-
mester Peder Christian Schiøtz’ begravelse (jf. alter-
skranke (s. 1966) og †lukkede stole nr. 4 og 6). En 
muret begravelse til to lig, beliggende i kirkens 

nordvestre hjørne under orglet og bag kvinde-
stolene, erhvervet af Thomas Johansen 1705 for 
16 rdlr.420 Hans enke, Hylleborg Maria Jacobsdat-
ter Bager, var 2° g.m. borgmester Peder Christian 
Schiøtz, og parret lod en lukket stol opføre over 
begravelsen. De skænkede 13 rdlr. til kirkens re-
paration,42 og 1751 legerede enken 100 rdlr. til 
begravelsens og kirkens vedligeholdelse.421 O. 
1834 blev begravelsen undersøgt, men indeholdt 
kun nogle kistebeslag af jern, 1837 blev den ren-
set og lemmen repareret, og 1855 sløjfet og dæk-
ket med fast gulv.422

Begravede: Købmand Thomas Johansen 27. marts 1713; 
borgmester Peder Christian Schiøtz 28. okt. 1747; 
Hylleborg Maria Jacobsdatter Bager 9. febr. 1758.

GraVuDSTYr

1) (Fig. 161, jf. også fig. 129), o. 1630-1660. En 
kårde og et par støvler, fastgjort på en sortma-
let trætavle. Kården, der er forsølvet, har våben-
smedemærke for Johannes Wundes den yngre i 
Solingen (†1630) i form af et profilvendt, kro-
net mandshoved med fuldskæg.423 Støvlerne er 
af brunt skind med høj hæl og vide skafter, der 
flere steder er gennemskåret. Ifølge traditionen 
tilhørte udstyret en dansk officer, som faldt på 
kirkegården efter en heltemodig indsats mod 
svenskerne under kamphandlingerne i Kerte-
minde 31. oktober 1659 (jf. s. 1914). N. S. Bøgh 
meddeler, at officeren blev begravet i koret, og at 
der opsattes en tavle over ham, som dog aldrig fik 
nogen indskrift.424 Ophængt højt på den sydlige 
hvælvkappe i korets 2. fag (ved epitafium nr. 5).
 2) (Jf. fig. 125), o. 1748. Kårde og skede, til-
hørende oberstløjtnant andreas Crane. Ophængt 
højt på den søndre hvælvkappe mellem midter-
skibets 4. og 5. fag (ved epitafium nr. 3) over det 
sted, hvor Crane blev begravet.425

 3) O. 1750. Kommandostav, sporer, kårde og 
skede, tilhørende generalmajor adam Levin von 
Linstow (jf. †eftermiddelalderlig begravelse nr. 3, 
†kiste nr. 4, kisteplade nr. 1). Genstandene er op-
hængt højt på den østlige hvælvkappe i korets 
søndre sideskibs 2. fag over nedgangen til Lunds-
gaards begravelse, hvor von Linstows lig blev 
nedsat 1757.

Fig. 161. Kårde og støvler, o. 1630-1660 (s. 2047). Foto 
Henrik Wichmann 1998. – Rapier and boots, c. 1630-
1660.

†EFTErMIDDELaLDErLIGE BEGraVELSEr · GraVuDSTYr
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 *4) (Fig. 162), 1700-tallet, tre hønseæg. I for-
bindelse med tømningen af Lundsgaards begra-
velse (nr. 3) fandt man i alt 16 hønseæg fordelt i 
tre barnekister. æggene er velsagtens lagt i kister-
ne som opstandelsesamuletter. Tre af de 16 æg er 
bevaret i Kertemindeegnens Museer (KTM inv.
nr. aI-38).

KIrKEGÅrDSMONuMENTEr

1) (Fig. 163). 1820,426 over Marie Benedicte Palu-
dan Müller, f. rosenstand Goiske, *1775, †1820, 
(mor til forfatteren Frederik Paludan Müller), 
samt afdødes mor, anne Catrine rosenstand 
Goiske, f. Kierulf, *1746, †1805.
 Tavle af hvid marmor, 56×91 cm. Indskrift med 
fordybede versaler, udfyldt med sort. I hjørnerne 
er påsatte bronzerosetter, den øvre venstre mang-
ler. Stenen, der havde været anbragt på kirkens 
sydmur på et stakithegnet gravsted,31 blev i en 
årrække opbevaret i Kertemindeegnens Museer. 
Derpå atter anbragt på sydmuren, 2. fag fra øst.
 2) O. 1820, over Hans Otte Bruun, købmand, 
*15. juni 1734, †6. juli 1820. I sit sidste ægteskab 
gift i 17 år med »WE«, f. Larsen, *18. april 1762 i 
Svendborg, †<7. feb. 1836>.
 Liggesten af grålig kalksten med ortoceratit, 
165×109 cm, med to revner forneden. Stenen, 
der er uden dekoration, har indskrift med for-
dybet kursiv. Nederst sekundær indskrift med 

fordybede versaler <Som legatstiftere mindes de 
afdøde med tak af Kerteminde Kommune>.427 
1920 lå stenen syd for kirken. Siden flyttet til 
nordsiden.

 (†)KIrKEGÅrDSMONuMENTEr

*1) O. 1600, over »tho drenge og en liden pige 
...ist.ff...(Christoffer?) Gvldsmedts børn«.428

 42×42 cm, indfattet i en sekundær træramme 
(45,6×47 cm), indskrift med versaler. Stenen, der 
1948 blev fundet sønderslået i forbindelse med 
jordarbejder bag ejendommen Langegade 65-67, 
må antages at have ligget på kirkegården. I Kerte-
mindeegnens Museer (KTM inv.nr. 1751).429

 2a) O. 1763-65, over [Karen ... dater], †6. nov. 
1763.430

 Fragment af grå kalksten, 42×70×20 cm, for-
mentlig samhørende med nr. 2b og med (†)kir-
kegårdsmonument på den gamle kirkegård og i 
så fald tilhørende fattigforstander Christen Lau-
rentin. På den korte led har stenen indskrift med 
fordybede versaler, derunder spor af et rundt 
ornament, muligvis et skjold. Ved siden af dette 
er bevaret begyndelsesbogstaverne af en tolinjet 
indskrift, ligeledes med fordybede versaler, men 
udført på langs af stenen »Hie.../ e...«. På kirke-
gården syd for kirken, adskilt fra nr. 2b.

Fig. 162. Hønseæg, 1700-tallet (s. 2048). I Kerteminde-
egnens Museer. Foto arnold Mikkelsen 2007. – Hen’s 
eggs, 1700s.

Fig. 163. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1820, over Ma-
rie Benedicte Paludan Müller, f. rosenstand Goiske, 
(†1820) og hendes mor anne Catrine rosenstand 
Goiske, f. Kierulf, (†1805) (s. 2048). Foto arnold Mik-
kelsen 2007. – Churchyard monument no. 1, 1820, in 
memory of Marie Benedicte Paludan Müller, née Rosenstand 
Goiske, (†1820 ) and her mother Anne Catrine Rosenstand 
Goiske, née Kierulf, (†1805 ).
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 2b) (Fig. 165), o. 1763-65, over den »salige 
dannemand« C[hristen Laurentin]«, (købmand, 
fattigforstander, kirkeværge), *1718, [gift 1741, 
†1765].431

 Fragment af grå kalksten, 87×70×20 cm, for-
mentlig samhørende med nr. 2a og med (†)kir-
kegårdsmonument på den gamle kirkegård (s. 
2092). Indskrift med fordybede versaler. under 
indskriften et skjold i bladramme med initialerne 
»CLP aMMD« for Christen Laurentin Peiter-
sen432 og hustru anna Marie Michelsdatter. På 
kirkegården syd for kirken, adskilt fra nr. 2a.
 3a) 1772, genanvendt o. 1812, over I. Birkroed 
Christensen, købmand, *21. nov. 1773, † [1].(ulæ-
seligt)433 maj 1812.
 Liggesten af rødlig kalksten med ortoceratitter, 
146×73 cm, samhørende med (†)kirkegårdsmo-
nument nr. 3b.434 Stenen, der er uden dekoratio-

ner, har indskrift foroven med fordybede versaler. 
På kirkegården nord for kirken.
 3b) (Fig. 164), 1772, over ukendt.
 Fragment af rødlig kalksten, 73×146 cm. Frag-
mentet kan identificeres som en del af den grav-

Fig. 164. (†)Kirkegårdsmonument nr. 3b, 1772, over ukendt (s. 2049). Foto arnold Mikkelsen 2007. – (†)Churchyard 
monument no. 3b, 1772, in memory of an unknown deceased.

Fig. 165. (†)Kirkegårdsmonument nr. 2b, o. 1763-65, 
over købmand, fattigforstander og kirkeværge Chri-
sten Laurentin Peitersen (†1765) (s. 2049). Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – (†)Churchyard monument no. 2b, 
c. 1763-65, in memory of merchant, inspector of the poor and 
church warden Christen Laurentin Peitersen (†1765 ).

GraVuDSTYr · (†)KIrKEGÅrDSMONuMENTEr
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sten, der 1812 genanvendtes over I. Birkroed 
Christensen (nr. 3a).434 Omløbende profileret 
ramme og svejfet skriftfelt. Midt på ses en tværo-
val medaljon i akantusramme med indskrift i 
fordybet kursiv »anno 1772 den 20de [Ju]lii er 
denne Steen lagt«. Medaljonen flankeres af knæ-
lende engle. Den venstre blæser sæbebobler, og 
ved dens fod ses en trestilket blomst. Den højre 
støtter med venstre hånd et kranium mod venstre 
lår og rækker højre arm frem mod et svævende, 
vinget timeglas. Over medaljonen er et kerubho-
ved, under den palmegrene og kranium på kryds-
lagte knogler. Stenen bærer spor af reparation, og 
sæbeboblerne er delvist afslåede. På kirkegården 
syd for kirken.

†KIrKEGÅrDSMONuMENTEr

1) O. 1554, over Henrich Vestenkamp, billed-
snedker i Kerteminde, †1554, og hustru Maren 
Nielsdotter. 1770 var stenen den ældste på kirke-
gården, hvor den lå nord for kirken.435

 2) O. 1659, over Karl Niels Vestenkamp, †20. 
dec. 1659, »Hans alder 1629« (refererende til fø-
deåret, dvs. død 30 år gammel).436 Stenen lå lige 
ud for søndre kirkedør.
 3) O. 1823, over Nicolai Jensen, stempelpa-
pirsforhandler, †1. marts 1823, og hustru Barbara 
Kirstine f. Paarup, †21. dec. 1841.
 En marmortavle, som 1920 lå syd for kir-
ken.437
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NOTEr

1 Byhist 1, 22-24. Jf. Jørgen Elsøe Jensen, Danmarks 
Middelalderlige Byplaner. Fyn med omliggende øer, Odense 
1992, 61-65.
2 Erik Kroman (udg.), Danmarks Gamle Købstadslovgiv-
ning, Kbh. 1955, 497 f.
3 DiplDan 3, III, nr. 339.
4 DaAtlas VI, 612.
5 KancBrevb 31. dec. 1559.
6 Byen begærede fritagelse for indkvartering af lands-
knægte ‘... formedelst den store ildebrand, som er over-
gået deres by; dette kan imidlertid ikke tilstedes, da il-
debranden skyldes deres egen forsømmelighed, idet de 
ikke have adlydt Christian III’s befaling om at afbryde 
stråtage og tække med tegl.’ KancBrevb 21. april 1560.
7 KancBrevb 9. dec. 1631.
8 Veronica Frenks, »Michiel de ruyter – i kølvandet af 
en hollandsk søhelt«, Nyborg – før og nu, 2007, 35-38.
9 Byhist 1, 213-17.
10 HofmFund V, 278 ff.
11 HofmFund V, 275-82, samt LaFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1694-1717 (5. marts 1698).
12 Jørgen Elsøe Jensen (note 1) 64 f.
13 Frederik I.s Registranter 28. okt. 1526, Byhist 3, 234.
14 I DaKancReg nævnes 2. jan. 1550 en Skt. anne gård.
15 FyAktst I, 151 f.; Repert 2, III, nr. 6096; Byhist 1, 54.
16 FyAktst I, 152 f.; Repert 2, V, nr. 8780.
17 KancBrevb 23. sept. 1630; Resen, Fyn 284.
18 ra. DaKanc 108 a. Kirketjenere i Nyborg Len.
19 Woll, Kerteminde Sognekirke 642.
20 Thiele, Danske Folkesagn, 73; DaAtlas VI, 613.
21 Tang Kristensen, Danske Sagn V, 62.
22 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1848-57.
23 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1710-1819.
24 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915.
25 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39.
26 På en af de ældst kendte afbildninger af kirken og 
dens omgivelser, J. Elandts tegning fra 1659 (fig. 3), ses 
kirkegårdens mure mod vest, nord og øst dækket med 
røde tagsten, mens sådanne mangler mod syd, hvor der 
formentlig har været et stakit. 
27 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717.
28 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31.
29 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1704-31, 1732-93.
30 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1827-33.
31 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1820-39.
32 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1858-67.
33 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1868-76.
34 Det fremgår ikke klart, om det, der ses over porten, 
er et gravmæle på kirkegården bag den, eller om det er 
en fløjstang øverst på portalgavlen.
35 Da kirkegården sprang frem i Strandgade i forhold 
til byggelinjen, var en sådan placering naturlig, idet 
ganglinjen gik fri af Claus Bagers store stenhus, den 

senere Toldbod, der ligger i Strandgade lige syd for den 
nedlagte †kirkegård.
36 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
37 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31. Det kan tænkes, 
at porten har været udstyret med både køreport og 
fodgængerlåge(r), idet Florens Hansen allerede fem år 
senere fornyede fire låger (sml. ndf.).
38 Betegnelsen må her, såvel som i en række andre om-
taler, opfattes synonymt med fodgængerlågerne. Nav-
net lever endnu videre i Nordre og Søndre Kirkerist, 
navnene på de to fodgængerpassager nord og syd for 
kirken (jf. s. 1915).
39 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1704-31.
40 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1732-93.
41 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20.
42 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93.
43 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812.
44 Byhist 1, 112.
45 Byhist 2, 125.
46 En gennemgang af den nuværende kirkes bygnings-
historie (sml. ndf.) viser, at af korets nordre sideskib er 
kun østfaget samtidigt med resten, der altså må være 
opført under hensyntagen til ældre bygningsdele på 
stedet – et kor med en tilbygning på nordsiden. Først 
efter disses nedrivning er langhuskirkens to fag lange 
østafsnit fuldført.
47 under alle omstændigheder er tilstedeværelsen af 
kridt usædvanlig og forekommer tilsyneladende ikke 
andre steder på Fyn. Kridt kendes som byggemateriale 
fortrinsvis fra to større koncentrationer på Stevns samt 
på randersegnen og Djursland. Kvadrene i Kerte-
minde må uden tvivl være tilvejebragt fra en af disse 
to lokaliteter, snarest sidstnævnte, hvortil sejlafstanden 
er kortest.
48 Tykkelsen er i tårnrummet kun ca. 1 m. Det kan ikke 
helt udelukkes, at tårnet oprindelig kun var planlagt 
som en vestforlængelse af skibet, jf. et tydeligt bygge-
skel mellem 1. og 2. stokværk (fig. 8).
49 Dette betyder sandsynligvis, at den ældre kirkes vest-
gavl er helt nedrevet ved tårnets opførelse. Dette gæl-
der i hvert fald gavltrekanten og den øverste del af 
gavlmuren, hvor alt synligt murværk er samtidigt med 
tårnet.
50 ribbetypen er usædvanlig og kendes på Fyn tilsy-
neladende kun i det nærliggende Mesinge samt i syd-
kapellet ved Skt. Hans Kirke i Odense (DK Odense 
1308). Sidstnævnte, der dateres til o. 1525, gør sig des-
uden bemærket ved at ribberne er en hel sten høje, 
mens førstnævnte, der har helt samme udformning 
som i Kerteminde, sandsynligvis er noget ældre.
51 Oprindelige vestindgange i tårne er hyppige på Fyn 
i modsætning til det øvrige land. under alle omstæn-
digheder er døren ældre end 1600-tallets midte (jf. fig. 
3).
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52 Forholdet skyldes næppe en tidligere, højere place-
ring af gulvet. Dels mangler bjælkehuller til en sådan, 
dels ligger dørens tærskel blot et skifte under bunden af 
stokværkets lysåbninger. Årsagen er formentlig proble-
mer med at få trappens stigning til at stemme overens 
med etagehøjderne, jf. ndf. (sml. DK KbhAmt 1401).
53 De to østre nu tilmurede, mens åbningerne mod 
nord og syd optages af ‘uglekasser’.
54 En ofte fremført opfattelse, at disse åbninger og de 
tilsvarende i følgende stokværk skulle være skydeskår 
og have tjent til forsvar, er lidet sandsynlig. Åbningerne 
er, med deres ret gennemløbende vanger og vandrette 
sål, uegnede til formålet.
55 I bunden af lyssprækkerne ses ‘bagsiden’ af vestre 
skjoldbue fra midterskibets hvælv.
56 Døren tjener i dag som forbindelse mellem orgel-
værket i skibets vestende og den tilhørende blæser og 
bælg, der er anbragt i tårnets mellemstokværk i et der-
til indrettet ‘hus’ (sml. s. 1998).
57 I fald årstallet er korrekt, angiver det formentlig 
ibrugtagningen af den nye kirkes østre, ældste afsnit.
58 Pillen mellem 1. og 2. fag i nord er anbragt noget 
forskudt mod øst i forhold til skellet mellem fagene. 
Dette må skyldes, at 1. fag en kort tid har stået alene, 
mens pladsen for 2. fags nordmur endnu var optaget af 
en tilbygning til den ældre kirke.
59 Skævheden skyldes en fejlafsætning ved byggeriets 
indledning, idet den nye kirkebygning er påbegyndt 
for langt mod syd i forhold til den ældre kirkes mid-
terakse. For at de to arkaderækker med tilhørende 
højkirkemure kunne bringes i kontakt med østhjør-
nerne på den ældre kirkes skib (efter det tilhørende 
kors nedrivning), måtte begge mure skydes 30-40 cm 
mod nord. Som en direkte følge heraf er det søndre 
sideskib indvendig blevet 60-70 cm bredere end det 
nordre, ligesom alle tre østvinduer indvendigt sidder 
forskudt mod syd i de respektive vægge.
60 Det kan ikke udelukkes, at dele af vinduet er repræ-
senteret i den nederste del af denne blænding.
61 I søndre højkirkemur ses ca. 3,5 m under murkronen 
og umiddelbart øst for lodfugen en ca. 30×50 cm stor 
natursten indmuret bindigt med murflugten. Stenen 
skal formentlig ses i sammenhæng med et hul til et 
muranker herover og har da dannet modhold for anke-
rets forskud (sml. s. 1933).
62 Den flittige anvendelse af afrundede former giver ar-
kade- og hvælvpillerne en historiserende karakter, der 
kunne forlede til at regne dem som et resultat af re-
staureringen 1854-55. Dette er imidlertid ikke tilfæl-
det, hvilket fremgår af et stykke af den søndre hvælv-
pille mellem 1. og 2. fag, der er gemt bag epitafium nr. 
5 og her fremtræder uden det tykke pudslag.
63 Også dette må tages som udtryk for, at nordre sideskibs 
2. fag ikke er helt samtidigt med østafsnittet i øvrigt.
64 Her, som i østafsnittet, kunne formen antyde en æn-
dring af de tykt overpudsede piller ved restaureringen 

1854-55. En sondering ved foden af den vestre pille i 
sydrækken inde i den trækasse, der knytter sig til den 
nuværende opstilling af stolestaderne (jf. s. 1983 f.), 
viste imidlertid velbevaret, om end overkalket, fuget 
middelaldermurværk; pillernes form må derfor opfat-
tes som autentisk.
65 Den lidt forskellige udformning i nord og syd må 
skyldes problemer ved den midlertidige sammenbyg-
ning mellem østafsnittet og den ældre kirkes skib.
66 Jens rasmussen og anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 143.
67 Det er uvist, hvorvidt de reelt er opført af munkesten 
eller af Flensborgsten som kapperne.
68 HofmFund V, 278. Ifølge testamentet skænkedes 600 
rdlr. til indbygning af de resterende to hvælv i midter-
skibet og 600 rdlr. til hvælvene i sideskibene.
69 Tømrermester Christen Troelsen og murermester 
Christen må være samme person. af regnskabsnotitser 
langt ind i 1700-tallet fremgår, at hans arbejde omfatter 
både murer- og tømrerarbejde.
70 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Fyns Bispe-
ark. Indkomne breve fra Fyns herreder, Bjerge Herreds 
breve, 1553-1852.
71 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47.
72 Den 1979 sløjfede skorsten fra den underliggende 
kælder blev trukket op midt gennem skabsarrange-
mentet 1868 (s. 1941).
73 LaFyn. Den kgl. bygningsinspektør. Sager vedr. kirke-
bygningerne på Fyn o. 1896-1915.
74 Forhøjelsen af tårnet har primært været arkitektonisk 
betinget. Siden fuldførelsen af den senmiddelalderlige 
kirke havde tårnet fremtrådt meget undersætsigt, idet 
skibets tag skar langt op i tårnets østre gavltrekant.
75 Den er yngre end Lendorfs opmåling af kirkens 
nordside fra 1873 (fig. 18).
76 Den korrekte term for rummet er tårnrum; denne 
benyttes derfor i den aktuelle redaktion, trods kilde-
materialets næsten konsekvente anvendelse af beteg-
nelsen våbenhus.
77 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26.
78 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39. Den gamle ur-
skive sad umiddelbart over spidsen af dørens spidsbu-
ede spejl (fig. 3, 6). Det er sandsynligvis en fejl, når 
et spidsbuet spejl ikke er at se på Christoffer Fabers 
maleri af kirken (fig. 7).
79 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26; Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve 1710-1819, 1840-1915. Det fremgår ikke, 
hvilket af kirkens vinduer der tilmuredes, men det kan 
være det store midt i østgavlen, idet der brugtes hele 
8000 Flensborgsten i forbindelse med vinduesudskift-
ningens gennemførelse.
80 Kerteminde By- og Egnshistoriske arkiv, indb. ved 
Kristian Franzen Sinnet, 1982. Byhist 1, 51.
81 Højdeforskellen mellem højkirkemurenes remme, 
der i givet fald skulle have båret sideskibsspærene, og 
sideskibenes murkroner, overstiger ikke 1 m.
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82 De mangler bl.a. glasfalse.
83 Sandsynligvis fra den ældre †kirke, der blev nedrevet 
ved den senmiddelalderlige kirkes opførelse.
84 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1811-20 .
85 LaFyn. Fyns Bispearkiv. Synsforretninger og andre 
indberetninger om kirkebygninger 1631-1702.
86 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Kristian Fran-
zen Sinnet (note 80).
87 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1868-76; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1834-1882.
88 Ved embedet. Synsprot. 1957 ff.
89 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
90 Mælken indeholder bindemidlet til farvningen; før 
brug blev kønrøgen dampet med 4 potter brændevin.
91 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-82.
92 Bøgh, 185.
93 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1979).
94 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143. De fleste af 
manuskriptets kirkebeskivelser ledsages af en tegning 
af den pågældende kirke; dette er dog ikke tilfældet for 
Kerteminde.

95 N. S. Bøgh var sognepræst i Kerteminde og Drigstrup 
1747-78 samt provst over Bjerge Hrd. fra 1761. Manu-
skriptet er udgivet med kommentarer af Birgit Bjerre 
Jensen, “Skiønne Efterretninger”. Provst Bøghs Beskrivelse 
af Kerteminde og Bjerge Herred 1770, Odense 1995. Side-
angivelserne i det følgende henviser til denne udgave.
96 Manuskriptet supplerer endvidere de i HofmFund V 
aftrykte gavebreve. N. S. Bøghs oplysninger blev ud-
nyttet med tak i supplementsbindet til Danske Atlas 
(VI), udsendt 1774. Jf. Bøgh 35.
97 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°. Copie af Beskrivelse 
over Kirkerne og Herregaardene i Fyen og Laaland af 
Sognepræsterne til General Major og Hofbygmester 
de Thura forfattet 1755. Tom I.
98 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
99 Jf. Ebbe Nyborg, »Lektorieprædikestole og katekis-
musaltertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjyske 
kirker i reformationsårhundredet«, Martin Blindheim 
(red.), Tro og bilde i Norden i reformasjonens århundre, 
Oslo 1991, 228 med tilhørende note 7.
100 L. M. Wedel, Indenlandske Rejse igjennem de betydelig-
ste og skjønneste Egne af de danske Provindser, I, 2, Kbh. 
1803, 146.
101 Den omtales således ikke i et tingsvidne fra 1660 
over de materielle skader efter kamphandlingerne, jf. 
Byhist 2, 14.
102 Byhist 2, 52.
103 Testamente dateret 30. nov. 1696 med ordlyd fast-
lagt 12. maj 1695. HofmFund V, 278 ff. Parret testamen-
terede desuden 100 rdlr. til henholdsvis præstens og 
kapellanens husleje og til latinskolen samt 500 rdlr. til 
byens fattige.
104 Befolkningstallet er behandlet i Byhist 2, 27.
105 Herman Madsen, »Kerteminde Barok«, Kunst 11. 
årg. 9, maj 1964. Madsen baserer sin teori på dels sti-
listiske forhold, dels personalhistoriske forhold af en 
noget spekulativ karakter. Der kendes kun få sikre vær-
ker af Hans Nielsen Bang, således prædikestolen i Nr. 
Åby Kirke samt prædikestolsopgangen, to stolegavle 
og †mandsstolene i Middelfart Kirke (alle Odense 
amt), mens en lang række værker er tilskrevet ham, 
jf. Weilbach, KunstLeks 1, 167. Om Hans Nielsen Bang 
se i øvrigt Mogens Bencard, »Hans Nielsen Bang. Bil-
ledhugger i Middelfart«, FyMi 1962, 230-256 og Sven 
arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen (Bang) og nogle 
samtidige billedskærere«, FyMi 1968, 216-229.
106 Peter Henriksen omtales i kilder fra 1670’ernes 
begyndelse, jf. Woll, Kerteminde Sognekirke 651 f. samt 
Arnvig 1968 (note 105) 219. Der kendes ingen værker 
fra Peter Henriksens hånd.
107 De forhold, der beskrives i en brandtaksation fra 
1761, stemmer i vidt omfang overens med de forhold, 
der skabtes o. 1700. LaFyn. Kerteminde købstadskomm.
ark. Brandtaksationsprot.
108 Tegningen omtales i LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 
1848-57; samt i korrespondancen i ra. Ministeriet for 

Fig. 166. altertavlen (s. 1948). Foto før 1875. I KglBibl. 
– The alterpiece. Before 1875.
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Kirke- og Undervisningsvæsenet. 1. kontor. Journalsager 
F 421 (1854).
109 Woll, Kerteminde Sognekirke 655 f., hvor det også an-
føres, at der flere steder i småejendomme i byen findes 
panelstykker, som kunne se ud til at stamme fra stole-
stader eller andet kirkeinventar.
110 »I alterbordet findes fra den katholske Tid et saakaldt 
relikviegemme, et lille firkantet rum til Helgenben 
ell. lign; det er selvfølgelig nu tomt«. Woll, Kerteminde 
Sognekirke 651.
111 Det kan ikke udelukkes, at det er denne niche, Woll 
beskriver som et relikviegemme (jf. note 110). Jf. også 
Jens Vellev, »altre og alterindvielser – særligt i Odense 
Stift«, FyMi 1975, 23-61.
112 Korrespondance i NM.
113 C. F. Bricka og S. M. Gjellerup, Den danske Adel i det 
16de og 17de Aarhundrede. Samtidige Levnetsbeskrivelser 
uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener I, Kbh. 1874-
75, 535.
114 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31. Senere benævnt 
guldgaloner, jf. bl.a. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20.
115 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1877-83.
116 Woll, Kerteminde Sognekirke 651.
117 Woll, Kerteminde Sognekirke 659.

118 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955; Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1877-83.
119 Således anfører N. S. Bøgh i begge sine indberetnin-
ger om kirken (fra 1755 og 1770), at altertavlen bærer 
årstallet 1675, jf. KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 
121. Det kan rejse tvivl om, hvorvidt den nuværende 
indskrift, som hidrører fra en renovering foretaget 
1926, er en korrekt genskabelse af den oprindelige.
120 Ved sit besøg i kirken 18. april 1816 betegnede 
Christian VIII altermaleriet som ‘mådeligt’, »en Judas 
givet en rød Paryk over sort Haar«. albert Fabritius, 
Finn Friis og Else Kornerup (udg.), Kong Christian 
VIII.’s dagbøger og optegnelser, II, 1, 1815-1821, Kbh. 
1973, 33.
121 N. S. Bøgh anfører, at indskriften afsluttes med or-
dene »Consul Civitatis Kiertemindensis«. Jf. KglBibl. 
Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 121 med tilhørende note 
112. Oversættelsen af den latinske indskrift er revideret 
ved Peter Zeeberg.
122 Dog var de oprindelige farver formentlig mere 
dæmpede, jf. NM. Indb. ved Mogens Larsen (1979). 
Endvidere korrespondance 1925 i NM.

Fig. 167. †Kalkmalet baldakin over prædikestolshim-
lens oprindelige placering i midterskibets sydside (s. 
1942). Foto Mogens Larsen 1979. – †Baldachin mural 
over the pulpit canopy’s original position in the south side of 
the middle aisle.

Fig. 168. Kirkens indre set mod øst. Foto o. 1900. I 
KglBibl. – View of the interior, looking east.
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123 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1868-76; Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1955
124 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1987).
125 Endvidere på storfeltet »a. Klein resaureret[!] 
– 1921«, på postamentet »Niemann. Forgylder« samt 
»B.P. Zacho 1840« og »N. Larsen 1828« og på søndre 
vinge »Juel Maler 1917« m.fl.
126 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1848-57; Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1955.
127 Oplysningen om, at altertavlen skulle være givet af 
Poul Skinkel findes i Hofmans Fundationer »En Smuk 
alter-Tavle, givet 1616 af en Skinkel«, jf. HofmFund V, 
275. allerede N. S. Bøgh gjorde dog opmærksom på, at 
det var en fejlagtig oplysning, formentlig opstået ved 
en sammenblanding med alterstagerne, jf. Bøgh 121 f. 
Indskriften er afskrevet i NM. Indb. ved Sophus Mül-
ler (u.å.).
128 Woll, Kerteminde Sognekirke 651; LaFyn. Menigheds-
rådsark. Synsprot. 1862-1955.
129 NM. Korrespondance 1925-26; LaFyn. Menigheds-
rådsark. Synsprot. 1862-1955.
130 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1979) og Bent 
Jacobsen (1987). Det oprindelige storfeltsmaleri var 
restaureret 1975-76, jf. NM. Indb. ved Jan Brøndsted 
(1975) og Ola Westerudd (1976).
131 Ej heller anførtes argumenter for synspunktet, der 
synes at have haft karakter af en umiddelbar antagelse 
snarere end at være resultat af en nærmere undersø-
gelse. Skrivelse fra Chr. axel Jensen til C. rindorf, 
Kerteminde, 3. marts 1925. I NM.
132 Kompositionsmæssigt udviser altertavlen med sin 
opbygning i to stokværk og de fritstående, flankeren-
de evangelistfigurer et vist slægtskab med altertavlen 
i Nakskov (DK Maribo 103 ff.) samt (†)altertavlen i 
Odense Skt. Knud (s. 539 ff.). Begge er dog langt stør-
re og rigere udformede. De er henholdsvis udført af og 
tilskrevet den o. 1662 afdøde Odense-mester anders 

Mortensen. Det er uvist, om anders Mortensens værk-
sted videreførtes efter hans død. Om anders Morten-
sen se Sven arnvig, »Billedskæreren anders Morten-
sen fra Odense og hans arbejder i fynske Kirker samt 
Nakskov Kirke«, FyÅrb II, 1942-46, 157-213.
133 Hans Nielsen Bang er tilskrevet altertavler i Balslev 
og Kavslunde kirker (Odense amt). Begge er små tav-
ler med fire frifigurer af evangelister, der dog ikke i ud-
præget grad ligner figurerne i Kerteminde, og tavlerne 
savner fuldstændig Kertemindetavlens rige bruskværk.
134 Resen, Fyn 284.
135 Bricka og Gjellerup (note 113) 535. Palle van Mehlen 
blev begravet i Kerteminde 6. dec. 1576, jf. s. 2041.
136 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
137 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1868-76, 1877-83.
138 Fynsk kirkesølv 63.
139 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; jf. også Fynsk 
kirkesølv 63.
140 FyAktst I, 1841, 151 f.; Repert 2, III, nr. 6096. Ved 
‘helligdom’ må forstås alterudstyr, hvis art dog ikke kan 
bestemmes nærmere.
141 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1704-31; jf. også Fynsk kirkesølv 136.
142 Eller »Oge«. Der er foretaget en rettelse i den gra-
verede indskrift.
143 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20; Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1955.
144 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1877-83.
145 Kanden nævnes først i inventariet for 1855, men er 
uden tvivl samhørende med den drejede fod. LaFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39, 1848-57.
146 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 122.
147 Bøgh 157.
148 avisklip 14. aug. 1990 i Kerteminde By- og Egns-
historiske arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Laurentius). 
a1464.
149 Kragh, Kerteminde 73. Tidspunktet for donationen 
fremgår ikke. Winther var kateket i Kerteminde 1873-
79, siden sognepræst i Pedersborg 1879-86 og i Ka-
strup 1886-1906, jf. Paul Nedergaard, Dansk Præste og 
sognehistorie 1849-1949, II, Kbh. 1954, 703.
150 Denne glorietype blev først almindelig fra midten 
af 1500-tallet. Dens tilstedeværelse i kisten er måske et 
tegn på, at Kristi grav også efter reformationen havde 
en liturgisk funktion i påskens kirkespil (og måske også 
som andagtssted?); et forhold, der også beskrives i sven-
ske beretninger. Jf. ulla Haastrup, »Medieval Props in 
the Liturgical Drama«, Hafnia 11, 1987, 143 og 145 f.
151 Jf. Haastrup 1987 (note 150) 143; ulla Haastrup, 
»Fynske malere i Claus Bergs værksted omkring 1510-
27«, Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1992, 48.
152 Dvs. de fremstår på hovedet, når låget er lukket.
153 Haastrup 1987 (note 150) 143; Haastrup 1992 (note 
151) 39-42 og 47 f. Selve snitværkets oprindelse er 
uvis. Det er af Chr. axel Jensen stilistisk bedømt som 

Fig. 169. Signaturer på altertavlens bagside (s. 1953). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Signatures on the altar-
piece gable.
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lybsk værkstedsarbejde fra 1400-tallets slutning, men 
maleriernes detaljer, bl.a. de brede fødder, tyder på en 
lidt senere datering. Chr. axel Jensen, »Katolsk Kir-
keinventars Skæbne efter reformationen. Studier og 
Exempler«, ÅrbOldkHist 1921, 186 ff.
154 Graven i Mariager er hårdt restaureret med bl.a. ny-
opmaling, jf. Haastrup 1987 (note 150) 183. Endvidere 
er bevaret Kristusfigurer uden kiste fra Frørup Kirke 
(Svendborg amt), nu i Odense Bys Museer (inv.nr. 
KMO/1906/50c), og Tornby Kirke (Hjørring amt), 
nu i Vendsyssel historiske Museum (inv.nr. 17380). 
†Kristi grave er bevidnet arkivalsk i roskilde †Skt. 
Clare Klosterkirke (DK KbhAmt 146) og ribe Dom-
kirke (DK Ribe 420) samt omtalt i Næstved Skt. Pe-
ders Klosters dødebog, jf. Hans Jørgen Helms, Næstved 
St. Peders Kloster (Skovkloster), Næstved 1940, 339, jf. 
også DK Sorø 1138. Internationalt må fremhæves den 
velbevarede Kristi grav i klosterkirken i Wienhausen 
nær Celle i Tyskland, hvor kisten (fra 1448) indven-
dig i lågsiderne har malerier, delvist malet på hove-
det ganske som i Kerteminde. Jf. også Poul Grinder-
Hansen, »Public Devotional Pictures in Late Medieval 
Denmark«, Søren Kaspersen og ulla Haastrup, Images 
of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian 
Images in Medieval and Post-Medieval Europe, Gylling 
2004, 237 ff.
155 Haastrup 1987 (note 150) 138 ff. og 165 f.
156 afladslisten i Næstved Skt. Peders Klosters døde-
bog meddeler, at de, som gik omkring graven og bad 
for fred, godt vejr, Danmarks riges gode tilstand og for 
dem, som var begravet ‘her’, fik 80 dages aflad. Jf. Helms 
(note 154) 339, DK Sorø 1138. Et afladsbrev med sam-
me ordlyd knyttet til †Kristi grav i ribe Domkirke 
omtales angiveligt af ribeantikvaren Peter Terpager, jf. 
DK Ribe 420. For roskilde †Skt. Clare Klosterkirke 
fastslår et brev, udstedt af ærkebiskopperne for Lund 
og Nidaros samt en række biskopper 7. juli 1489, at de, 

som knælede ved Kristi grav og fremsagde bønner for 
‘vores kirkes, rigers og hele kristenhedens ro og fred’, 
opnåede 40 dages aflad. Repert 2, IV, nr. 6540. Se også 
Grinder-Hansen (note 154) 233-41. 
157 Jf. også Grinder-Hansen (note 154) 239.
158 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
159 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 144.
160 Jf. Bøgh 129 f.; DaAtlas VI, 613.
161 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1742-86.
162 Christian Molbech, Ungdomsvandringer i mit Føde-
land, bd. 2: Fragmenter af en Dagbog skreven paa en 
reise i Danmark 1813, Kbh. 1815, 98 f.
163 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-39; Indk. breve 
1820-39.
164 Jf. Woll, Kerteminde Sognekirke 659. Fra 1858 omtaler 
kirkens inventarier ‘en gammel og en ny messehagel’, 
fra 1881 i stedet ‘en rød og en sort messehagel’; anta-
gelig de samme. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1858-67, 
1877-83.
165 Bøgh, 122.
166 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47, 1848-57.
167 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-57; jf. også 
Woll, Kerteminde Sognekirke 657.
168 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 123.
169 Jf. også LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717.
170 LaFyn. Kerteminde købstadskomm.ark. Brandtaksati-
onsprot. 1761; Bøgh 123.
171 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955; jf. 
også Woll, Kerteminde Sognekirke 657.
172 Lokalhistorikeren V. Woll forespurgte 1928, om fon-
ten fandtes i Nationalmuseets samlinger, men svaret 
var negativt. Skrivelse fra V. Woll til Hugo Matthiessen 
7. febr. 1928, i NM.
173 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-82, 1848-57; Me-
nighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955
174 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1732-93; Bøgh 123.
175 LaFyn. Kerteminde købstadskomm.ark. Brandtaksati-
onsprot. 1761.
176 Bøgh 123.
177 Himlen optræder således ikke på den i synsproto-
kollen 1862 optegnede liste over inventar skænket til 
kirken. LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
178 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Bøgh 123.
179 Gitteret var endnu i kirken 1862, hvor det optræder 
på synsprotokollens liste over inventar skænket til kir-
ken. LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
180 HofmFund V, 278 ff.
181 Jf. LaFyn. Bispeark. Indkomne breve fra Fyns her-
reder, Bjerge Herreds breve 1553-1852 blev pengene 
givet »til Et Næt arbeit Guds huus til ære og Zirat«. 
En tilsvarende formulering findes i LaFyn. Kirkeinsp.
ark. rgsk. 1694-1717, mens ordlyden i det trykte te-
stamente er »Til et nyt arbeyde over Chors-Døren«, jf. 
HofmFund V, 279.
182 Ydermere havde keruberne en ganske usædvanlig 

Fig. 170. Detalje af oblatæske, 1721, med mester-
stempler for guldsmed Knud Povelsen i Kerteminde (s. 
1957). Foto Henrik Wichmann 1998. – Detail of wafer 
box, 1721, with Kerteminde goldsmith, Knud Povelsen’s 
master stamps.

130
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placering, idet sådanne figurer vanligt anbragtes flan-
kerende indgangen til koret, jf. Otto Norn, »Cherub-
motivet i østjydsk Kirkeinventar fra Baroktiden«, Smaa-
studier tilegnet Christian Axel Jensen paa hans 65 Aars 
Fødselsdag, Kbh. 1943, 129-36.
183 N. S. Bøgh noterer, at gitteret ikke bar anden ind-
skrift end ‘begge deres navne og årstallet 1698’. Kgl-
Bibl. Kallske Saml 377, I, 4°.
184 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1840-47; Indk. breve 
1820-39.
185 Woll, Kerteminde Sognekirke 655 f.
186 NMs protokol inv.nr. D 9265 samt korrespondance 
1924-25 i NM.
187 Skrivelse fra kirkeværge Emil andresen 30. nov. 
1925, i NM.; Woll, Kerteminde Sognekirke 655 f.
188 Jf. skrivelse fra kirkeværge Emil andresen 16. jan. 
1926, i NM. Det fremgår af ældre fotos i NM, at fi-
gurerne ved opsætningen 1925 placeredes anderledes 
end i dag. Jakob den yngre og Matthias ophængtes i 
nicherne på hver side af indgangen til søndre sideskib, 
andreas og Mattæus på de tilsvarende pladser i nordre 
sideskib med Johannes og Peter flankerende topstykket 
i samme side.

189 Jf. også Marie-Louise Jørgensen, »Lektorieprædi-
kestole i Østdanmark. udbredelse og forudsætninger«, 
Kirkens bygning og brug, 90 ff.
190 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 122.
191 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-82, 1916.
192 I den trykte udgave af N. S. Bøghs manuskript fra 
1770 angives, at feltet bar indskrift fra Joh. 20,28, jf. Bøgh 
123. I Bøghs indberetning fra 1755 angives indskriften 
dog som Joh. 20,23, jf. KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°.
193 Denne staffering, som er den ældste konstaterede, 
forekom kun på selve prædikestolen, ikke på det yngre 
opgangspanel. NM. Indb. ved Niels Termansen (1917). 
Muligvis har dele af stolen en tid stået sortmalet, jf. 
NM. Indb. ved Chr. axel Jensen (1915).
194 Jf. N. S. Bøgh stod prædikestolen 1770 ‘en pille fra 
koret på den søndre side af den store gang imellem 
mandsstolene, (tilforn har den stået en pille højere op-
pe, som var lige ved koret)’, Bøgh 123; LaFyn. Kirke-
insp.ark. rgsk. 1694-1717.
195 Bemalingen med mørk oliefarve omfattede såvel 
kurv som lydhimmel og opgang. NM. Indb ved Mag-
nus Petersen (1895).
196 NM. Indb. ved Niels Termansen (1917).

Fig. 171. Bønnen i Getsemane og Tilfangetagelsen. Malerier på lågfladens inderside på *Kristi grav, 1500-tallets 
første fjerdedel (s. 1960). I Nationalmuseet. Foto arnold Mikkelsen 2007. – The Prayer in Gethsemane and the Arrest 
of Jesus. Paintings on the inside of the lid of *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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197 Kisten rummer seks afsavede fragmenter med må-
lene 40×13 cm, 25×6,5 cm, 23×4 cm, 21×14 cm, 7×7 
cm og 10×3,5 cm, alle på nær sidstnævnte, som er 
umalet, har staffering svarende til lydhimlens.
198 Den af Herman Madsen foreslåede mester, billed-
huggeren Hans Nielsen Bang, har udført prædikestolen 
i Nr. Åby Kirke (Odense amt) og er desuden tilskrevet 
prædikestole i assens, Føns, Ingslev, Skeby og Skovby 
kirker samt en prædikestolsopgang i Middelfart Kirke 
(alle Odense amt). Den reliefskårne udsmykning og 
frifigurerne på disse stole er dog udført i en langt mere 
ekspressiv, bevægelig stil end Kertemindestolens stive 
relieffigurer og skyldes næppe samme billedskærer. 
Om Hans Nielsen Bang jf. note 105.
199 »Treller for Choret oc Prædikestolen offuen paa«, 
Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
200 †Lektorieprædikestole kendes fra bl.a. Valløby Kirke 
(DK Præstø 307). Se også Jørgensen (note 189) 89-108, 
hvor der bringes en liste over forekomsten af †lektorie-
prædikestole i Østdanmark, baseret på skriftlige kil der 
(s. 102).
201 Prædikestolen omtales ikke i inventariet fra dette år, 
jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1717-82.

202 Resen, Fyn 284.
203 Timeglasset må være skænket i parrets forlovelses-
tid, idet vielsen først fandt sted 6. sep. 1682, jf. V. Woll, 
»Borgmestre og rådmænd i Kerteminde indtil 1747«, 
FyÅrb V 1953-55, 330 f.
204 Korrespondance i NM samt LaFyn. Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve 1840-1915.
205 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1848-57, 1877-83.
206 Stolestaderne er af Chr. axel Jensen dateret til o. 
1600, jf. NM. Indb. ved Chr. axel Jensen (1915). Den 
her foreslåede datering o. 1635 tager hensyn til, at en 
synsforretning fra 1631 noterer, at størstedelen af sto-
lene er brøstfældige og bør udskiftes, hvilket næppe 
havde været tilfældet, såfremt stolene blot var ca. 30 
år gamle. LaFyn. Fyns Bispearkiv. Synsforretninger og 
andre indberetninger om kirkebygninger 1631-1702.
207 NM. Indb. ved Chr. axel Jensen (1915).
208 Således at stolen nærmest døren, dvs. den bageste 
i rækken, betegnedes nr. 1, den næstbageste nr. 2 etc. 
LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
209 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Bispeark. Ind-
komne breve fra Fyns herreder, Bjerge Herreds breve 
1553-1852. reglementet vidner om, at den ovenfor 

Fig. 172. Kristus for Pilatus og Bespottelsen. Malerier på lågfladernes inderside på *Kristi grav, 1500-tallets første 
fjerdedel (s. 1960). I Nationalmuseet. Foto arnold Mikkelsen 2007. – Christ before Pilate and the Blasphemy. Paintings 
on the inside of the lid of *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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beskrevne opstilling af staderne var gældende også i 
slutningen af 1600-tallet. Pladserne i midterskibets sto-
lestader var de fornemste, fulgt af staderne under org-
let, mens sideskibenes stole blev anset for de ringeste. 
Spørgsmålet om, hvem der havde ret til hvilke pladser, 
kunne resultere i korporlige sammenstød, som det var 
tilfældet mellem to kvinder i et brudefølge 1687. Sa-
gen måtte afgøres ved bytinget. Woll, Fra Kertemindes 
Fortid. Kulturhistoriske og topografiske Skildringer, Kerte-
minde 1925, 97 ff., Byhist 2, 47.
210 Fra 1769 til 1850 tredobledes befolkningstallet, jf. 
Byhist 2, 155; LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47.
211 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. arbejdet, 
der omtales 1705-06, må være sket før Poul Jespersen 
Bagers død 1698, måske i forbindelse med donationen 
af kirkeskibet 1686.
212 Bøgh 120.
213 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-82, 1916; NM. 
Indb. ved Chr. axel Jensen (1915).
214 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47; Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve 1840-1915.
215 En gruppe borgere havde allerede 1855 fremsat 
forslaget om åbne stolestader, men forgæves. LaFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915; Menighedsrådsark. 
Synsprot. 1862-1955.
216 NM. Indb. ved Chr. axel Jensen (1915).

217 Skrivelse fra Kirkeministeriet 9. marts 1938. I NM.
218 Korrespondance i NM samt Kerteminde avis 12. 
aug. 1949.
219 LaFyn. Fyns Bispearkiv. Synsforretninger og andre 
indberetninger om kirkebygninger 1631-1702.
220 af stolestadebogen 1718 fremgår dog, at borgme-
ster Johan adam Merchel havde købt plads i det fjerde 
stade i midterskibets sydside, mens det syvende stade 
sammesteds betegnes ‘Borgmester Merchels stol fri’. 
Borgmesterstolen har måske egentlig været den sy-
vende, umiddelbart foran rådsstolen. LaFyn. Bispeark. 
Indkomne breve fra Fyns herreder, Bjerge Herreds 
breve 1553-1852.
221 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. Betegnel-
sen ‘kapellanens skriftestol’ anvendes 1741, jf. LaFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93. Jf. også Erik Skov, »Skrif-
temål og skriftestol«, Kirkens bygning og brug, 109-26, 
særligt 113.
222 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1742-86.
223 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. Skoleme-
steren i Kerteminde besad indtægterne af degneem-
bederne i Kerteminde og Drigstrup sogne, jf. Byhist 
1, 112 f.
224 Bøgh 124. Markor rodsteens fædrene og mødrene 
våben samt Vibeke Friis’ mødrene våben er aftegnet 
og hendes fædrene våben omtalt af Søren abildgaard, 
Notebog II, 1762, 1. Markor rodsteen var søn af Palle 
rodsteen og Ingeborg albertsdatter Skeel, Vibeke  Friis 
datter af Tønne Friis og anne Podebusk Clausdatter, jf. 
DaAdÅrb VIII, 1914, 26 f. og I, 1887, 141 f.
225 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-82, 1916; Stiftsøvr.
ark. rgsk. 1848-57; NM. Indb. ved Chr. axel Jensen 
(1915).
226 Bøgh 124. revninge Kirke blev erhvervet til Lunds-
gaard 1679 af amtmand Hugo von Lützow, jf. Trap, 5. 
udg., 7, 296.
227 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31. Baronesse Po-
debusk døde 1725, uden der var kommet en løsning på 
sagen, jf. Woll, Lidt mere om Kerteminde Sognekirke 231 
(jf. også s. 2040 og note 383-84).
228 ægteparret flyttede til Kerteminde på dette tids-
punkt efter salget af ejendommen Trellerupgård til 
Christian IV. Byhist 1, 211.
229 De to sidstnævnte våben er aftegnet og de to først-
nævnte omtalt af Søren abildgaard, Notebog II, 1762, 1.
230 Jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26, 1827-33, 1834- 
39.
231 Stolen nævnes ikke i brandtaksationen d.å., ligesom 
den ikke indgår i N. S. Bøghs liste over lukkede stole i 
kirken. Jf. LaFyn. Kerteminde købstadskomm.ark. Brand-
taksationsprot. 1761; Bøgh 124.
232 Bøgh 124; LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
233 Bøgh 124 med tilhørende note 122.
234 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Woll 1953-55 
(note 203) 330 f.

Fig. 173-174. apostelfigurer (nr. 7-8) fra (†)korgitter, 
1698, udført af Michael Tuisch og skænket af borgme-
ster Johan Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). 
173. Johannes. 174. Peter. Foto Henrik Wichmann 
1998. – Apostle figures (nos. 7-8) on (†)chancel screen, 
1698, by Michael Tuisch and given as a gift by Mayor Jo-
han Glysing and his wife, Anna Mølken. 173. John. 174. 
Peter.
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235 D.å. afholdes auktion over fire lukkede stole, jf. La-
Fyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26.
236 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47; Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve 1840-1915.
237 Bøgh 124.
238 Formentlig identisk med en lænestol, omtalt fra 
dette år. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39.
239 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93, 1821-26, 1834-
39; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
240 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31, 1732-93; Kirke-
insp.ark. rgsk. 1717-82, 1742-86.
241 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47, 1868-76.
242 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82.
243 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1704-31.
244 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26, 1834-39.
245 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1877-83; NM. Indb. ved 
Magnus Petersen (1895).
246 NM. Indb. ved Niels Termansen (1918).
247 Som på skabet i Bjerreby er fyldingseffekten opnået 
ved påsatte rammelister. Om Bjerrebyskabet se des-
uden Niels-Knud Liebgott, Kister og skabe, National-
museet 1975, 16 ff.; Jensen, Snedkere 14 f. og 32.
248 Korrespondance i NM; LaFyn. Menighedsrådsark. 
Synsprot. 1862-1955.
249 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143 f.
250 NM. Indb. ved V. Woll (1924).
251 Korrespondance i NM.
252 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot 1862-1955; Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1877-83.
253 D.å. blev hans enke udbetalt beløbet for arbejdet, 18 
rbdlr. 7 sk. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39.
254 LaFyn. Bispeark. Indkomne breve fra Fyns herreder, 
Bjerge Herred 1553-1852.
255 Ved en restaurering og ombygning 1993 fornyedes 
spillebordet; samtidig ændredes registraturen fra pneu-
matisk til elektrisk funktion, og der installeredes et set-
zeranlæg til erstatning for den oprindelige frikombina-
tion (denne kunne anvendes generelt eller separat for 
hvert af orglets værker) og de separate afstillere for rør-
stemmerne. Endvidere udskiftedes brystværkets regal 
8' med en Vox humana 8', og der tilføjedes tre kopler: 
BV-rP, rP-P og rP 4'-P. Ved ombygningen 2002 ind-
byggedes to elektriske supplementskopler. Forskellige 
tiloversblevne pneumatiske komponenter blev overdra-
get til Danmarks Orgelmagasiner. Basun 16' (Frobenius 
1925) er genbrugt fra forgængerinstrumentet.
256 Vox humana 8' indsattes 1993 i stedet for en regal 8'.
257 Foruden de mekaniske kopler rP-HV og BV-HV 
findes to tilsvarende elektriske kopler. Via en trykknap 
kan man kollektivt omstille de to kopler mellem me-
kanisk og elektrisk aktion. Indtil 1993 havde orglet 
følgende kopler: rP-HV, BV-HV, HV-P, BV-P.
258 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. I slutnin-
gen af 1500-tallet boede organist Oluf Pedersen i byen, 

og det kan derfor antages, at kirken har haft orgel på 
dette tidspunkt, jf. Byhist 1, 111.
259 Ved kontraktens oprettelse lå værkstedet i Slagelse, 
men det blev få år senere flyttet til Odense, hvor abra-
ham Nielsen Svane 1702 udnævntes til organist ved 
Skt. Knuds Kirke.
260 En detaljeret redegørelse for sagsforløbet 1699-1718 
findes i Den Danske Orgelregistrant.
261 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82. Instrumentet må have stået helt eller 
delvis færdigt på værkstedet i længere tid, førend det 
1719 opsattes i kirken. Orgelanskaffelsen blev delvis 
finansieret ved en arv fra borgmester Johan Glysing, jf. 
HofmFund V, 279.
262 Sesquialtera.
263 Vox humana.
264 Ejendommeligt nok rummede positivets disposition 
to tilsyneladende identiske stemmer: en Principal 4' og 
en Octav 4'.
265 Kalkantklokken omstøbtes 1788, og 1831 repare-
redes ‘sangværket (klokkespillet) og stjernen’. LaFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93, 1827-33.
266 1719 indkøbtes 12 store lybske mursten, der be-
nyttedes som bælgvægte. 1831 istandsattes tre bælge. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31, 1827-33.
267 rapport om orglets tilstand 28. okt. 1846 ved P. u. 
F. Demant i LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-
1915. Demant opregner og kommenterer her de fejl 
og mangler, han umiddelbart kan konstatere ved org-
let: 1) Bælgene er bygget som faltebælge (en konstruk-
tionsmåde, der ifølge Demant var gået af brug 100 år 
tidligere) og giver en så uegal vind, at al ordentlig in-
tonation og stemning er umulig. 2) Orglet har kort 
oktav i bassen og mangler således tonerne Cs, Ds, Fs 
og Gs. 3) Hele pibeværket er så tæt sammenpakket, 
navnlig i rygpositivet, at man ikke kan komme til det 
ene for det andet. 4) Orglet står så højt i stemning, at 
de fleste koraler må transponeres, hvis en almindelig 
mandsstemme skal kunne synge med. 5) alle metal-
piber er angrebet af blysukker. Demant anslår orglets 
alder til mere end 200 år, en fejldatering, der vel må 
bero på en arkaisk byggemåde samt tilstedeværelsen af 
genanvendte dele fra †orgel nr. 1.
268 reparationen 1812 blev foretaget af Peder Fischer, 
Nyborg, og reparationen 1823 af Nicolai Hellevad 
Fischer, Odense. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20; 
1821-26.
269 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47. arbejdet afsy-
nedes af Peter Foersom, organist ved Odense Vor Frue 
Kirke, og Jørgen Ernst Simonsen, organist ved Nyborg 
Kirke.
270 Overslag på nyt orgel 28. okt. 1846 ved P. u. F. De-
mant. LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915.
271 Pedalomfang if. oplysninger i Marcussen & Søns 
arkiv.
272 Kalkantklokken omtales ikke i overslaget, men regn-
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skabet 1880 oplyser, at der indsattes en ny ‘ringestang’. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1877-83.
273 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1858-67. arbejdet udfør-
tes af Demant & Søn, Odense.
274 Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927.
275 Den elektriske luftforsyning etableredes 1926. La-
Fyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
276 Tegningen findes i LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 
1840-1915.
277 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39, 1848-57.
278 Jf. Henrik Thrane, Tore Nyberg, Finn Grandt-Niel-
sen og Mikael Venge, Fra boplads til bispeby. Odense til 
1559, Odense 1982, 113 ff.
279 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717, 1717-1782; 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-1731.
280 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-1731, 1732-93; Kir-
keinsp.ark. rgsk. 1717-1782. 
281 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955; Woll, 
Kerteminde Sognekirke 649.
282 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-1793; Kirkeinsp.ark. 
1717-82; Bøgh 123.
283 Morten Bagers hustru benævnes anne Pedersdatter 
af Bøgh. Denne navneform er anvendt i nærværende 
redaktion.
284 Årstallet er angiveligt brændt ind i skibets agter-
skrog, jf. anngret Pods og Henning Henningsen (dansk 
version), Kirkeskibe i Danmark og de tidligere hertugdøm-
mer Slesvig og Holsten, rendsburg 1989, 58. Det er dog 
yderst vanskeligt at læse. N. S. Bøgh angiver året for 
donationen til 1686 og nævner, at også givernes navne 
er at læse på skibet, jf. Bøgh 178.
285 Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Bøgh 123 og 178.
286 Istandsættelsen beløb sig til hen ved 19 rdlr., jf. V. 
Woll, »Kerteminde Skipper-Ligbærer-Lav, dets stiftelse 
og ældste Historie«, ÅrbOdense og Assens, 6, 1937-38, 
240. Jf. også Byhist 2, 39 ff.
287 Henningsen, Kirkeskibe 149; Henning Thalund, 
»Fynske kirkeskibe«, Skrifter fra Svendborg & Omegns 
Museum, bd. 27, Svendborg 1989, 55.
288 Ifølge en ikke bekræftet tradition er skibet skænket 
til kirken af »Kerteminde Skipper- og Baadsmandslig-
bærerlaug« i 1735, jf. Henningsen, Kirkeskibe 29 med 
tilhørende note 35. Samme anfører, at skibet bærer 
navnet »Haabet«, hvilket ikke ses i dag. Skipperligbæ-
rerlavet blev dog først stiftet 1737, jf. Woll, Kerteminde 
Skipper-Ligbærer-Lav (note 286) 234 f.
289 V. Woll, Kerteminde Skipper-Ligbærer-Lav (note 286) 
240.
290 Henningsen, Kirkeskibe 150; Thalund, Fynske kirke-
skibe (note 287) 54.
291 angiveligt blev båren udført i Odense for en be-
kostning af 20 rdlr., jf. Woll, Kerteminde Skipper-Ligbæ-
rer-Lav (note 286) 240.
292 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1827-33, 1834-39.
293 referat sep. 1945 i NM. Jf. også Hans Stiesdal, no-
tebog XXX, 7.

294 D.å. omtales uret første gang i byens kæmnerregnska-
ber, jf. Jens Kongsted Lampe, »urmageriet i Bogense og 
Kerteminde«, FyÅrb 1983, 48. Jf. også Woll, Kerteminde 
Sognekirke 674, der noterer omtale af et sejerværk, anta-
gelig kirkeuret, i kæmnerregnskaberne 1609 og 1623-24.
295 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. I 1600-tal-
let synes vedligeholdelsen af uret at have påhvilet byen; 
jf. Woll 1925 (note 209) 21 f. De bevarede kirkeregn-
skaber fra 1700-tallet rummer imidlertid talrige udgif-
ter til vedligeholdelse og reparation af uret.
296 1704 gik uret ganske forkert, 1710 og 1712 måtte 
det atter repareres, og de følgende årtier udførtes tal-
rige mindre reparationer på bl.a. stighjulet, optrækket 
og vindfanget. Jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704 ff.; 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717 ff.
297 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93. 1755 noterede 
N. S. Bøgh, at uret blev renoveret 1752, jf. KglBibl. 
Kallske Saml 377, I, 4°. Omtalen i Danske atlas af et 
sejerværk fra 1752 hentyder formentlig til denne re-
novering, jf. DaAtlas VI, 612. Jf. også Hans Stiesdal, 
»Danske tårnure 1400-1850«, Hikuin 17, 1990, 65 f.
298 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82.
299 Kvarterslagværket medførte en merudgift på 30 
rbdlr. LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1820-39; Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1834-39.
300 LaFyn. Fyns Bispearkiv. Synsforretninger og andre 
indberetninger om kirkebygninger 1631-1702.
301 Samme år noteres dog, at skiven er malet og for-
gyldt ved Jep Møller i Kolding, jf. LaFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-1782; Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-39.
302 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°.
303 LaFyn. Fyns Guvernements arkiv nr. 126. Diverse 
1823-40; Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39.
304 Jf. Bøgh 120; LaFyn. Kerteminde købstadskomm.ark. 
Brandtaksationsprot. 1761.
305 De utydelige relieffer er tolket som visende mulig-
vis to krucifikser og et aftryk af en brakteat, jf. uldall, 
Kirkeklokker 99.
306 uldall gør opmærksom på, at et lignende støber-
mærke findes på en klokke fra Söderköping Kirke, af-
bildet i Hans Hildebrand, Sveriges Medeltid, III, Stock-
holm 1898-1903, 720.
307 Jf. Woll, Kerteminde Sognekirke 675.
308 Skrivelse fra De Smitske Jernstøberier 23. juli 1924, 
i NM; LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
309 Bøgh 120; LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717.
310 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°. Den vanskeligt tyd-
bare afskrift, der synes præget af enkelte fejllæsninger 
fra N. S. Bøghs side, er læst og oversat af aage ander-
sen.
311 Et stykke egetræ, som lå på muren under klokken, 
og som lænken slog mod under ringningen, måtte 
jævnligt udskiftes, jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-
31; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; (jf. også s. 1934). 
312 Oprindelig havde kirkeinspektionen indhentet til-
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bud på omstøbningen fra klokkestøber Gamst i Kø-
benhavn, som dog blev fravalgt pga. prisen. Det frem-
går endvidere, at klokken før omstøbning vejede 57 
lispund 3 pund, efter omstøbningen 61 lispund. La-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1820-39; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1834-39.
313 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
314 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 120; LaFyn. 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717.
315 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. Jf. Bøgh 120 
stod årstallet 1699 at læse på akslen.
316 Det fremgår, at klokken før omstøbningen vejede 
40 lispund 12 pund, efter omstøbningen 44 lispund 1½ 
pund. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47.
317 Skrivelse fra De Smitske Jernstøberier 23. juli 1924, i 
NM. Heraf fremgår, at støberiet havde modtaget klok-
ken ‘i aldeles sønderslået tilstand, lutter skår’. Klokken 
var formentlig slået i stykker oppe i tårnet for at lette 
nedtagningen.
318 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915; Menig-
hedsrådsark. Synsprot. 1862-1955. af økonomiske årsa-
ger kunne en omstøbning imidlertid ikke gennemføres. 
319 Bøgh 125 ff.
320 NM. Indb. ved V. Woll (1918), omfattende 14 grav-
sten. registreringen (dog kun omfattende 12 sten) er 
publiceret i Woll, Ligstenene.
321 Kun enkelte af inventargenstandene kan siges at have 
egentlig epitafiekarakter, defineret som at de bærer en 
mindeindskrift for en person samt dennes nærmeste 
slægtninge, hvis gravsted findes i kirken, jf. Eva de la 
Fuente Pedersen, Dansk træskæreri. Studier i snedker- og 
billedskæreri fra renæssancen og bruskbarokken ca. 1560-
1660, I, 101. Det gælder således †katekismusaltertavlen 
(s. 1954), prædikestolen (s. 1976) og lysekrone nr. 2 (s. 
2003). Fælles for de øvrige til dels testamentariske in-
ventargaver er, at de som minimum bærer givernavn(e), 
oftest suppleret med årstallet for donationen, ligesom 
hovedparten af giverne må formodes at være gravsat i 
kirken. ud over at pryde kirken har de skænkede gen-
stande uden tvivl også haft til formål at bevare erindrin-
gen om giveren hos de efterfølgende slægtled.
322 Woll, Ligstenene 183.
323 Suppleret efter Bøgh 127. Woll foreslår at identifi-
cere afdøde med Christen Poulsen, foged på Hverrin-
ge, og hans hustru, en datter af Christoffer guldsmed. 
Hustruens fornavn er ukendt, men hendes efternavn, 
Ch(K)ristoffersdatter passer med initialerne KD. Dette 
ægtepar døde i pesten 1603, efterladende sig en søn og 
to døtre. Woll 1925 (note 209) 8 ff.
324 Spor af de oprindelige vinger ses på de lodrette 
rammestykker, jf. »Epitafium fra Kerteminde Sogne-
kirke«, afgangsopgave fra Konservatorskolen ved Det 
kgl. Danske Kunstakademi, 1975. I NM.
325 Bøgh 126 f.
326 Tavlen blev istandsat ‘for en snes år siden’, dvs. o. 
1750; Bøgh 127.

327 En undersøgelse af maleriet har påvist, at bl.a. for-
grundens flisegulv kan henføres til denne opmaling. 
under flisegulvet ligger en ældre bemaling visende en 
græs- og blomsterklædt høj. Ligeledes er skriftstederne 
nymalet efter en bibeludgave fra midten af 1700-tal-
let. Vingerne lader sig derimod ikke tidsfæste med be-
stemthed. Jf. »Epitafium fra Kerteminde Sognekirke«, 
afgangsopgave fra Konservatorskolen ved Det kgl. Dan-
ske Kunstakademi, 1975. I NM.
328 Woll 1925 (note 209) 8.
329 Indb. ved Mogens Larsen (1970) samt korrespon-
dance i NM.
330 Bøgh 126.
331 Et citat fra Stimulus Amoris 1,2; et meget udbredt, 
franciskansk opbyggeligt værk fra 1200-tallet, jf. med-
delelse fra Peter Zeeberg. æ’et sidst i indskriften kan 
være en sammenskrivning af anders Eggertsens initialer.
332 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1979).
333 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1990, 1992).
334 anders Jørgensen Mand var 1° g.m. sin forgænger 
Hans Pedersens enke, Sidsel Clausdatter, jf. Bøgh 251; 
Strøm 8.
335 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; se også Bøgh 252.
336 Det udskårne rammeværk er af kunstskribenten 
Herman Madsen blevet sat i forbindelse med Mid-
delfart-billedskæreren Hans Nielsen Bang (jf. s. 1946), 

Fig. 175. Lysekrone nr. 3, 1923 (s. 2004). Foto Henrik 
Wichmann 1998. – Chandelier no. 3, 1923.
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men dette må betegnes som tvivlsomt. Hans Nielsen 
Bang er tilskrevet epitafier i Brøns (1668 over Hans 
Outsen, DK SJyll 1238 f.) samt i Kolding Skt. Nicolai, 
jf. også s. 1954, 1981.
337 Suppleret efter Bøgh 127.
338 Bøgh 127.
339 Suppleret efter Bøgh 127. Det sidste bogstav fremstår 
i dag ødelagt.
340 Suppleret efter Woll, Ligstenene 187. Jf. desuden 
Bøgh 127 og 157, ifølge hvem Morten Henriksen var 
rådmand under borgmester Eggert Hansen, som døde 
o. 1612.
341 Stenen kan være identisk med en af tre sten, omtalt 
af Bøgh 127, som ikke kan identificeres blandt de øv-
rige sten (†gravsten nr. 1-3). Bøgh nævner dog også et 
ikke specificeret antal ligsten med ulæselig indskrift. 
342 En afskrift fra 1700-tallet anfører den anden hustrus 
navn som »Karen Ottesdaatter Seeblad« uden dødsår 
og fremviser i øvrigt mindre afvigelser fra, hvad der 
læses på stenen i dag. KglBibl. NyKglSaml 736, 4°.
343 Om Goltzius’ stik se Carsten Bach-Nielsen »Tidens 
tegn. Lidt om vanitasmotiver i 1600-tallet«, Den icono-
graphiske Post 1986, 4, 1-12.
344 Bøgh 126 ff. med tilhørende note 130 og 135; Strøm 
6 ff. Oversættelsen af den latinske indskrift er revideret 
ved Peter Zeeberg.
345 Labor vil normalt optræde sammen med Qvies (Hvi-
len) og eventuelt Immortalitas (udødeligheden) jf. Bir-
gitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, »Den 
ydmyge soldat og udødeligheden. Wilhelm van den 
Blockes gravmæle over Christoph von Dohna i Odense 
domkirke«, Hugo Johannsen (red.), Synligt og usynligt. 

Studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 
13. december 1990, Herning 1990, 95-113, særligt 104 ff.
346 Suppleret efter Woll, Ligstenene 188 samt N. S. Bøgh, 
ifølge hvem stenen lå over Bent Pedersen Top, hans 
første hustru og parrets fire børn, mens hans anden hu-
stru, der ganske vist er nævnt på stenen, siden ægtede 
hører ved latinskolen Lars Christensen, som blev præst 
på Sjælland. Bøgh 127 og 138; Strøm 91.
347 Bøgh 138.
348 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Bøgh 127.
349 Suppleret efter Bøgh 127; Woll, Ligstenene 92 f., iføl-
ge hvem Pontan var hører ved Kerteminde skole og 
døde 30 år gammel. Kirken modtog betaling for hans 
begravelse 23. maj 1703, jf. LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1694-1717.
350 LaFyn. Odense Vor Frue Kirkeinspektionsarkiv. rgsk. 
1694-1716.
351 Suppleret efter Bøgh 127; Woll, Ligstenene 127.
352 D.å. betalte enken for at lægge en sten på graven. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1717-82.
353 Suppleret efter Woll, Ligstenene 184. Bøgh 127 no-
terer, at aage Pedersen Syv var begravet med sine fire 
hustruer, ‘endskønt den sidste, Barbara Mattæusdatter 
reutz, kom der aldrig til at ligge’. Formentlig har også 
hendes navn været anført på den nu næsten udviskede 
sten. Hun blev siden gift med Ove Guldberg, sogne-
præst i Hvirring ved Horsens. Bøgh 153 og 176.
354 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82; Bøgh 127.
355 Suppleret efter Woll, Ligstenene 192; LaFyn. Kirke-
insp.ark. rgsk. 1786-1812.
356 Stenen nævnes ikke af Bøgh.
357 Bøgh 128.
358 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Woll 1953-
55 (note 203) 319 f.
359 Bøgh 173 med tilhørende note 232.
360 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Woll 1953-
55 (note 203) 331.
361 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. Jens Niel-
sen selv blev begravet i koret 1701.
362 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Woll 1953-55 
(no te 203) 337.
363 Nic. Clausen Schack, Revision og Fortsættelse af Hof-
mans Fundatssamling, V, Kbh. 1841, 185 ff. Jf. også La-
Fyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1717-82.
364 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143; LaFyn. Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82. 
En ny opbevaringsplads indrettedes andetsteds i kirken 
i efteråret 1764.
365 Schack (note 363) 185 f.
366 Bøgh 129.
367 Schack (note 363) 185 f.
368 ra. DaKanc. 1. Dep. H 17 Brevbøger 1806; H 18. 
Brevsager 1806 (sag 162).

Fig. 176. Stempler på smedejernsgitter for Peder Juels 
kapel, o. 1764-69 (s. 2036). Foto Henrik Wichmann 
1998. – Stamps on the wrought-iron screen of Peder Juel’s 
chapel c. 1764-69.
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369 Om slægtsrelationerne mellem familierne Juel, Le-
vetzau, rantzow og Grabow se DK Århus 6027 note 
547. Om Johann Thiel se Weilbach, KunstLeks 8, 248.
370 LaFyn. Hverringe Godsarkiv. rgsk. 1721-73. Jf. Bøgh 
129 blev sarkofagerne dog først opstillet ‘i fjor år 1769’. 
Inskriptionerne synes først udført efter 1770, i hvert 
fald noterede Bøgh, at der på kisterne ‘skal ske inskrip-
tion med indhuggen stil’.
371 »conferens« er på såvel Peder Juels som hustruens 
kiste tilføjet med mindre skrift over linjen.
372 Bøgh 127 ff.
373 Woll, Lidt mere om Kerteminde Sognekirke 231.
374 Således betegnet af Bøgh 127.
375 Begravelsen lå inden for den alterskranke, der skæn-
kedes til kirken 1712 (s. 1966), jf. Bøgh 127; LaFyn. 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812.
376 Hun var anden gang gift med kapellan i Åsum Jør-
gen Billeskou, efter hvem hun 1719 sad i enkestand. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1717-82; Strøm 11 ff.
377 Således Bent Pedersen Top 16. marts 1698 i ‘fri jord’ 
i den store gang (Top døde angiveligt af et slagtilfælde 
fire timer efter at have modtaget et irettesættelsesbrev fra 
biskop Kingo i en sag om åbenbart skrifte, jf. Bøgh 137 
f., Strøm 15 ff.); Sebastian Johansen Friis 26. dec. 1722; 
Johan Frederiksen Hornemann 19. marts 1731 (Horne-
manns enke, anna Helene Hvid blev sammen med Lars 
Pedersen Mørch, med hvem hun var forlovet, da Hor-
nemann friede til hende og hendes far tvang hende til 
at acceptere, dødsdømt for at have myrdet Hornemann. 
Parret henrettedes i Odense 4. dec. 1732. Sagen omtales 
af Bøgh 138 og er nærmere beskrevet af Strøm 19 ff.); 
Oluf Sørensen Bagge 31. dec. 1746 (han døde 1. juledag 
under højmessen, jf. Bøgh 138, Strøm 24). Præsternes hu-
struer begravedes samme sted, dog mod betaling. Provst 
Nicol Seidelin Bøgh nød fri begravelse 27. aug. 1778 i 
koret ved degnestolen, jf. Bøgh 24. Hans første hustru 
samt nogle af parrets børn var begravet i søndre sideskib.
378 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812, Indk. breve 
1710-1819; Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93.
379 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1742-86; Indk. breve 
1710-1819.
380 Herpå tyder i hvert fald en oplysning, meddelt af 
Woll og formentlig hidrørende fra kirkebøgerne, om 
at Niels rasmussen i 1786 blev hensat i ‘kirkens åbne 
begravelse lige for korsdøren’. V. Woll, »Bidrag til Ker-
teminde Købstads Historie i det 18. aarhundrede«, Årb-
Odense og Assens 1937-38, 86.
381 Bøgh 200, V. Woll, »De eligerede mænd i Kerteminde 
(1732-1837)«, FyÅrb VI, 1956-58, 464.
382 ra. DaKanc. B 72. Fynske tegnelser 1596-1660 
(KancBrevb 5. marts 1641); B 160. Indlæg til registre og 
tegnelser samt henlagte sager. Før 5. marts 1641.
383 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82. Hun døde 1725 og blev begravet i rev-
ninge Kirke (Odense amt), jf. DaAdÅrb VII, 1910 121. 

384 Baronesse Podebusk havde 1719 erklæret, at be-
gravelsen var hende ‘uvedkommende’, jf. LaFyn. Kir-
keinsp.ark. rgsk. 1704-31 samt NM. Indb. ved V. Woll 
(1944) med reference til kirkens regnskaber.
385 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82. Høyer noterede, at han havde ‘købt til 
kirken en åben begravelse i Kerteminde Kirke i sakri-
stiet på den søndre side af anne salig Jacob Madsens i 
Birkende’.
386 NM. Indb. ved V. Woll (1944).
387 FySaml 6, 1873, 327; DaAdÅrb VI, 1905, 147.
388 †5. dec. 1580, jf. DaAdÅrb VI, 1905, 147.
389 †20. nov. 1587, jf. FySaml 6, 1873, 367; DaAdÅrb 
VI, 1905, 148.
390 DaAdÅrb I, 1887, 141 f.; VIII, 1914, 27. 
391 Ludvig Boesen, Beskrivelse over det smukke og fornøye-
lige Stamhuus og Herresæde Lundsgaard ved Kierteminde 
i Fyen, med underliggende Eyendomme og Herligheder, 
og Efterretning om alle Gaardens og Godsets Eyere indtil 
denne Tid, Kbh. 1769, 63; DaAdÅrb VIII, 1914, 26 f.; 
H. Hjort-Nielsen (udg.), »Jens Bircherods dagbøger 
1658-1708«, PersHistT 1927, 226.
392 Woll 1956-58 (note 381) 447 f.
393 Bøgh 203 med tilhørende note 408.
394 Bøgh 129; DaAdÅrb LXXVI, 1959, II, 16.

Fig. 177. †Kiste nr. 5, tilhørende ukendt (s. 2043). Foto 
r. Nellemann 1944. – †Coffin no. 5, of an unknown 
de ceased.
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395 Seks mand måtte rydde en del kister til side for at få 
plads til kancellirådens kiste i begravelsen. Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
396 Forinden var krypten besigtiget af den kgl. bygnings-
inspektør, som konstaterede, at kisterne stod ‘i lag over 
hinanden, flere er væltede og sønderslåede, og ligrester-
ne er faldet ud. Støv, snavs og rotter hersker i rummet’. 
Jf. referat i NM samt indb. ved V. Woll (1944).
397 De †kister er beskrevet i NM. Indb. ved V. Woll 
(1944), hvor også enkelte fotos findes.
398 afskrift ved V. Woll i Kerteminde By- og Egnshistori-
ske arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Laurentius). a1464.
399 avisklip 10. jan. 1978 i Kerteminde By- og Egns-
historiske arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Laurentius). 
a1464.
400 Bendix Ludvig Pfluegs dødsår, jf. Bøgh 129.
401 Kerteminde avis 12. aug. 1949. 
402 HofmFund V, 282; LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31.
403 Legatet bekostede reparationerne. LaFyn. Stiftsøvr.
ark. rgsk. 1732-93.
404 Jf. Bøgh 129.
405 J. M. Thestrup var gift med en søster til købmand 
Jens Ottesen Langemach, jf. Bøgh 182.
406 Jens Ottesen Langemach døde uden arvinger. 2. 
marts 1706 betaltes for en spæd søn, Otte Jensen, som 
blev jordfæstet i søndre sakristi, og 20. juni 1724 for 
hans hustru Dorthe Hermansdatter Brochs jordfæste-
begravelse i koret. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; 1717-82; samt Bøgh 
175 med tilhørende note 252 og 254.
407 Begravelsen lå ‘lige over for den søndre gang’, jf. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31, også beskrevet som 
‘i den søndre gang oppe mod koret’, jf. Bøgh 128. 
408 Borgmester Merchels barnebarn, jf. Bøgh 128 og 181.
409 Bøgh 162.
410 ægteparret Henrik Flindt og Vilhelmine Merchel 
fik ‘mangfoldige børn, uden tvivl 20 i alt’, hvoraf stør-
stedelen endnu levede 1770, jf. Bøgh 181.
411 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; LaFyn. Kirke-
insp.ark. rgsk. 1717-82; Bøgh 128.
412 Mathias Thestrup var gift med Barbara Jørgensdat-
ter, en datter af Johan rudolf Burenæus’ hustru, Karen 
Poulsdatter, og hendes første ægtemand, tolder Jørgen 
Mand. Jf. Bøgh 180 og tilhørende note 291.
413 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915; Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1868-76, 1877-83.
414 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1955; Bøgh 128.
415 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; jf. også Woll 
1953-55 (note 203) 323.
416 HofmFund V, 279 f. Vedr. møllen se V. Woll, »Kerte-
minde Markjorder«, ÅrbOdense og Assens 1922-25, 417 f.
417 Christoffer Mogensen var gift med Johan Glysings 

søsterdatter Margrethe. Bøgh 181. Forud var gået en 
strid om indtægterne af den vindmølle, Glysing havde 
testamenteret til begravelsens vedligeholdelse, men som 
Christoffer Mogensen som arving inkasserede uden at 
videregive dem til kirken. LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1694-1717.
418 Jørgen Nielsen var gift med en niece af anna Møl-
ken, jf. Bøgh 181.
419 Bøgh 180-181.
420 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1694-1717.
421 Testamentet er gengivet i Schack (note 363) 186 f. 
Det gengives også af Bøgh 233 f. (Denne afskrift synes 
dog at rumme en fejl, idet begravelsen angives at ligge 
i kirkens nordøstre hjørne under parrets lukkede stol. I 
Schacks gengivelse hedder det, at begravelsen ligger i det 
nordvestre hjørne, hvilket stemmer overens med de øv-
rige arkivalske oplysninger). Se også LaFyn. Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1732-93, 1811-20; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
422 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39, 1877-83.
423 Jf. skrivelse fra Joh. Støckel, Tøjhusmuseet, til V. 
Woll, Kerteminde, 31. aug. 1932. I Kerteminde By- og 
Egnshistoriske arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Lauren-
tius). a1464. Jf. også V. Woll, »Kerteminde under Sven-
skekrigen«, ÅrbOdense og Assens 1931-36, 291, samt 
Kjerteminde avis 17. marts 1984.
424 Bøgh 130.
425 Crane blev begravet i en jordfæstebegravelse under 
midterskibets mandsstole (dvs. i søndre side), betalingsda-
to 2. marts 1748, jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93.
426 D.å. erhvervede afdødes ægtemand, stiftsprovst Jens 
Paludan Müller, et gravsted på kirkegården, jf. LaFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20.
427 Parret testamenterede halvdelen af deres bo til Ker-
teminde Fattigvæsen. Hustruens dødsdag og minde-
skriften er tilføjet efter 1920, jf. Woll, Ligstenene 193 f.
428 Om Christoffer Guldsmeds slægt, se FySaml 6, 
1873, 4 f. (noten).
429 Jf. meddelelse ved V. Woll i Kerteminde avis 18. okt. 
1948.
430 Suppleret efter Woll, Ligstenene 194 f.
431 Suppleret efter Woll, Ligstenene 194 f., Bøgh 131. 
Sidstnævnte beskrev stenen som ‘en smuk ny ligsten’. 
Jf. også E. Juel Hansen, »Slægten Laurentin i Danmark«, 
PersHistT 1940, 233 ff.
432 Jf. Woll, Ligstenene 194 f.
433 Suppleret efter Woll, Ligstenene 194.
434 Woll, Lidt mere om Kerteminde Sognekirke 232 f.
435 Bøgh 131.
436 Bøgh 131, ifølge hvem stenen var ‘navnkundig’ pga. 
indskriftens umiddelbare udsagn om afdødes høje al-
der.
437 Woll, Ligstenene 193.
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 Kerteminde is situated on the north-eastern 
coast of the island of Funen (Fyn), and probably 
emerged as a town around the year 1300. The 
town has always been amongst the smallest towns 
on Funen, only gaining its royal borough rights 
in 1413. While its hinterland has always been 
limited, its citizens made extensive use of the ad-
vantageous harbour conditions during the Late 
Middle ages and renaissance periods, when 
Kerteminde served as port of access to Odense, 
the largest town on Funen. 
 The parish church, whose date of establish-
ment is unknown, was the sole church in the 

town during the Middle ages. The first mention 
of the church is in 1350, when merchant Johan 
Swanebeke, citizen of Lübeck, made a bequest to 
the church in his testament.
 The town’s acquisition of royal borough rights 
in 1413 does not seem reflected in the church’s 
construction history. apparently, a major exten-
sion, traditionally dated to 1476, was quite an 
economic burden for the relatively poor church. 
In fact, more than 200 years were to pass before 
it was completed in keeping with the original 
plans. Without doubt, the most dramatic event in 
the town’s history took place during the Swedish 

ST. LaWrENCE CHurCH
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Fig. 178. Farvelagt tegning af Kerteminde med kirken i baggrunden. Tegnet af Hans Smidth o. 1852. I Kerteminde-
egnens Museer. – Coloured drawing of Kerteminde with the church in the background. Drawn by Hans Smidth c. 1852.



2068 Kerteminde · SKt. lawrence church

Wars. In January 1658, the Swedish troops oc-
cupied Kerteminde, as they had done through-
out Funen. Following the Peace Treaty signed on 
the 27th of February in roskilde, the occupying 
troops were meant to retreat. unfortunately, be-
fore this action was completed, Karl X Gustav 
recommenced the acts of war in august 1658. 
The turning-point came on the 31st of October 
1659, when a large Danish-Dutch fleet anchored 
up in the Great Belt opposite the town. Follow-
ing extensive bombardments, which demolished 
Langebro, i.e. the southern access-point to the 
town, and caused massive destruction, the  Danish 
troops were landed north of Kerteminde. The 
decisive battle took place on the 14th of Novem-
ber 1689 outside Nyborg. Kerteminde church 
still bears witness to the events in the form of an 
unusual memorial, erected in memory of a, now 
unknown, fallen Danish officer.
 While, the church is known not to have been 
damaged during the bombardments, serious levels 
of destruction elsewhere caused severe economic 
problems for the town. These were exacerbated 
when the Odense merchants stopped using the 
town as their cargo terminal. In fact, the town’s 
development ground more or less to a halt as a 
result.
 From the middle of the 1600s, the church was 
the recipient of quite substantial bequests from 
affluent citizens. The town’s ongoing connection 
to the sea through sailing and fishing is evident, 
amongst other things, through the establishment 
of the Skipper’s Bearers Guild, whose biers are still 
stored in the church. However, renewed growth 
was first created during the 1800s through the 
growth of considerable shipping and fishing ac-
tivities. Furthermore, the town’s renewed pros-
perity was mirrored by two major renovations of 
the church, i.e. of its interior from 1854-55, and 
its exterior in 1873-76.

THE CHurCH SurrOuNDINGS. The church 
is situated on a central spot in the historical town 
centre. It is orientated almost exactly east to west, 
extending from the town square and Langegade 
in the west to Strandgade in the east. These two 
streets are connected by the north and south 

passages, entitled ‘Nordre og Søndre Kirkerist’ 
(northern and southern church grid).
 †Churchyard. The entire area surrounding the 
church between Strandgade and Langegade is 
identical with the church’s original †graveyard. 
The latter, was in use until a few years after the 
establishment of assistens Cemetery in 1808. The 
last burial to take place there was in 1852.
 From the middle of the 1500s approximately, 
the town had a †school which was placed outside 
the churchyard’s north-eastern corner. Extensive 
renovations of the school in 1741 resulted in an 
almost complete renewal of the premises. While 
it ceased to function as an educational institution 
in 1805, the building was preserved in–situ un-
til 1933, when it was transferred to the National 
Open air Museum of urban History and Cul-
ture »The Old Town« in Århus.

BuILDING. archaeologically speaking, the ex-
istence of an older church, with the exception 
of the existing bell tower which was added at a 
later date, has only been proven in part. It is pri-
marily evident in the construction-history of the 
present church. St. Lawrence has been described 
as a single nave church, 4 meters lower than the 
present church. It probably had a narrower choir 
to the east, on the north side of which a sacristy 
has been attached. Wholly built in limestone, the 
church must have been built around the year 
1300 alongside the emergence of the town.
 as mentioned above, a tower was presumably 
added to the west end of the †older church dur-
ing the latter half of the 1300s. Later, the tower 
was incorporated into the present day church. In 
all, four storeys have been preserved, while the 
gables were lost in connection with an elevation 
work.
 The tower corners are comprised of decorated 
support-pillars, the north western of which is 
somewhat larger than its counterparts and con-
tains a stairwell providing access to the tower’s 
top storey.
 The tower chamber’s ceiling is comprised of a 
cross vault, and may be accessed from outside 
through a west facing door. While the door has 
existed in its present form since the 1873-76 res-
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Fig. 179. Indre set mod øst. Foto Henrik Wichmann 1998. – View of the interior, looking east.
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toration works, it has probably had an original 
forerunner. It was presumably formerly possible 
to access the nave from here, through a now par-
tially blinded tower arch.
 Traditionally, the present day church has been 
dated to 1476. It was built in two phases, first 
the two bays facing east, and then the remain-
ing three to the west. The key and side vaults are 
joined under the same roof, and the bays are se-
parated from each other lengthwise by support 
pillars. Similarly, two support pillars form a line 
of distinction between the middle and side aisles 
along the eastern gable.
 Despite the fact that the east gable is the 
church’s most magnificent architectural feature, 
it bears some striking anomalies. right in the 
middle of the gable is an approximately 3.5 me-
ters wide and two brick deep wall projection en-
compassing the central nave’s east window and 
carrying a sacring-bell turret. This construction 
anomaly is a result of the fact that the roof ridge 
is misaligned northwards in relation to the origi-
nal plan.
 The sacring-bell turret rises up opposite the roof 
ridge, similarly misaligned northwards. a fact 
which is particularly evident below, where it 
connects with the right-angled wall projection 
from the gable’s midpoint. The spire’s masonry 
rises above the roof ridge in the form of an oc-
tagonal pillar.
 The contemporary copper-clad spire is of more 
recent date. access to the hollow cylindrical pil-
lar is provided through a segmental arch doorway, 
opening directly above the eastern wall rib of the 
east nave.
 Today there is little or no trace of the original 
details on the north and south nave walls. Thus, 
there is little evidence of the doors which were 
placed in the nave’s 5th bay. While having under-
gone vast changes, masonry wise, the supporting 
pillars probably originate from the same period 
as the nave walls.
 Interior. Contrary to the exterior, there is a visib-
le distinction between the two primary chamfers, 
i.e. 1st-2nd bay and 3rd-5th bay. The boundary be-
tween them is visible as a simplification of the 
architectural forms employed, not to mention 

as soldered joints above the arches incorporated 
in both the nave walls’ exterior and aisle inner-
walls. The entire interior surface has been plas-
tered over during the 1855 restorations, with the 
result that a large number of details have avoided 
closer inspection.
 East section. The middle aisle, comprising the 
church’s double bay high chancel, is connected 
to the side aisles by lancet arcades, supported by 
pillars decorated with raised moulding. above 
the arcade arches, the nave walls were broken by 
lancet arched triforium openings, now bricked-
up and visible as blinded openings.
 The west section is much simpler in design. Here 
the middle aisle’s three bays are connected to the 
side aisles by lancet arcades borne by character-
istic elongated octagonal arcade pillars. as in the 
east section, the nave walls are broken by now 
blinded ‘triforium’ openings – in this case in the 
form of segmental arches.
 Vaults. as indicated above, the entire church was 
prepared for vaults throughout the middle and 
side aisles. These preparations commenced in the 
high chancel, east section’s middle aisle, where the 
two planned vaults were incorporated. The con-
vex surfaces seem to have been added subsequent 
to the roofing of the entire five bay nave. The 
vault in the west section is identical to the two in 
the east section, and must have been added imme-
diately following their completion. Subsequently, 
work on the remaining vaults came to a halt, and 
the remaining ceiling areas in the middle and side 
aisles came to stand as flat board ceilings for the 
next 200 years, until 1698. That this was the case 
is evident in Bishop Jacob Madsen’s account of 
his visit to the church on the 26th of april 1588.

THE POST-rEFOrMaTION CHurCH. Me -
re roof- and wall maintenance was all the care 
given to the church during the first 150 years 
following the reformation.
 Completion of vaults, 1698. Of the vaults pre-
pared for as part of the erection of the Late Me-
dieval church, only three had been completed at 
the time. The remaining vaults were completed in 
1698 as ‘traditional Medieval vaults’, following the 
bequest of an undisclosed sum for this purpose by 
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anna Mølken as part of her late husband, Mayor 
Johan Glysing’s last will and testament. During 
the following hundred years, regular, recurring 
repairs were carried out on the roof and bays.
 Restorations 1854-55, 1873-76. The interior 
and exterior of the church still bear witness to 
two extensive restorations which took place in 
the second half of the 1800s.
 In 1852, J. D. Herholdt made a drawing and 
estimation of the costs involved in restoring the 
church. Subsequently, however, the case was 
left on hold. Two years later, some parts  of the 
planned  restoration were invited to tender. The 
most extensive work was that to be done on the 
interior, where all visible brickwork was brought 
into alignment and covered by a thick layer of 
plaster. The two blinding walls, separating the 
side aisle’s eastern bays, must have been erected 
at this point in time. While the aforementioned 
blinding wall in the north side aisle was being 
built, the interior-design of the present sacristy 
was more or less being defined. 
 The 1854-55 work on the church exterior con-
sisted merely of reparations, as the existing wall 
treatment, plaster and lime-wash, was retained.
 Between 1873-76, Carl Lendorf received hono-
raria for planning and drawing a restoration of 
the church, whose declared goal was to recreate 
the church’s ‘original’ exterior as an un-plastered  
church. The tower gables were demolished and 
the tower was extended by 9 feet. Then, new ga-
bles were built, as adjusted copies of their prede-
cessors. Facing walls in new medieval brick were 
added throughout the church. However, only 
weathered or crumbling bricks were replaced in 
the tower and the eastern gable. a new granite 
plinth was also put in place here.
 In connection with renovation of the tower 
room, which it may be added also serves as the 
church porch, it was redesigned with a new main 
entrance facing west.
 an interior restoration carried out in 1978-
79 by architect Ebbe Lehn-Pedersen set its mark 
primarily on the building itself, as thorough 
maintenance with the white-washing of vaults 
and walls, alignment of floors, etc. Hence, the 
church exterior appears more or less as it did fol-

lowing the restoration works of 1873-76, with 
raw brickwork and red tiled roofs.
 Floors. The church’s contemporary floors, 
which are made of large square yellow and blue-
black tiles, date back to the restoration of 1873-
76. However, in the pews and the sacristy (the 
two east bays in the north side aisle) the floors are 
made of planed pinewood planks. also, the floors 
in the tomb chapel, situated in the south eastern 
corner, and in the tower room, are made out of 
square limestone tiles from Gotland, Sweden.
 Doors. Today, the church has two doors. The 
main entrance is through the tower’s west door, 
whose present design originates from the re-
storations of 1873-76. However, the base of the 
door was extended by approximately a half me-
ter, in connection with the lowering of the ter-
rain in front of the church, where there formerly 
were a couple of steps leading from the square 
to the tower room. The segmental arch door in 
the northern side aisle’s second bay, seen from the 
east, is of unknown date. It is younger than 1873 
(cf. fig. 18) and was thus probably added in 1873-
76. at any rate it existed in 1884 (cf. fig. 22).
 Windows. The church’s contemporary wrought-
iron windows with rectangular lead came win-
dowpanes were added in connection with the 
restorations of 1873-76.
 Roof constructions. The nave’s roof construction is 
relatively well-preserved (fig. 26-32) and must be 
contemporary with the erection of the two main 
sections of the church. In the east section, the 
roof construction above the nave, is comprised 
of trusses made up of two collar beams, a pair of 
diagonal ties, together with short vertical under 
purlins at the rafter bottoms. In the main, the 
trusses are borne by hammerbeams, which, how-
ever, are replaced by ceiling tie beams where there 
is a greater expanse to be bridged, i.e. between the 
bays and at the east gable. Both hammer beams 
and ceiling joists rest on two wall plates. Hori-
zontal †bias binds have been added between the 
roofbeams and the second hammerbeam to each 
side of a beam for further strengthening. Many 
pieces of wood have numbering engorged.
 The side aisles’ rafters are departing from the 
nave’s roof ridge. It has often been suggested, that 
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the side aisles’ rafters were secondary, indicating 
that the original church dimensions were Basili-
cal in proportion – with separate roofs above the 
middle and side aisles. Nevertheless, this recon-
struction theory is untenable. Partly, because the 
side aisles’ roof pitch would be too low, and part-
ly, because the openings between the nave and 
side aisle attics are not formed as windows. The 
shape of the west section’s roof constructions is 
the same as those of the east bay, albeit with vari-
ations in collar-beam heights and a certain sim-
plification of detail. Thus, the horizontal braces 
are not used here.
 Some of the wood used in the nave roof has 
clearly been recycled from an older †roof con-
struction. amongst other things, parts of a wall 
plate with grooves engorged for anchoring raft-
ers have been reused as collar ties.
 From the Late Middle ages at least, the church 
has always had tiled roofing, with the exception 
of the sacring-bell turret above the chancel’s east 
gable. The turret spire, which has been replaced a 
number of times, was formerly clad in lead. This 
was, however, replaced by copper cladding at the 
time of the latest renovation in 1873-76.
 Murals. In connection with the lime-washing 
of the church in 1979, fragments of the †mu-
rals on the chancel vault were uncovered. all of 
the decorations were covered over by the lime-
washing. On the southern part of the groined 
arch between the chancel’s first and second bays, 
fragments of painted drapes were uncovered 
which had decorated the wall above an epitafium 
erected in 1675 for anders Jørgensen Mand. 
On the southern part of the chancel’s western 
groined arch, painted drapes were exposed (fig. 
167). They had probably been painted around 
the pulpit canopy which was situated here until 
1698.

FurNISHINGS. The following are the remain-
der of furnishings from the late Middle ages: a 
(†)monstrance cabinet which has been trans-
formed into an alms post, a large oak wood cup-
board, and a bell with the year 1419 embossed. 
Not to mention a *Christ’s tomb which was en-
trusted to the National Museum in 1845.

 Moreover, written testimony indicates, that the 
church has had a †stone baptismal font (probably 
a romanesque granite font) – the only furnish-
ing which could possibly have been transferred 
from an older †church. The font was scrapped 
c. 1875. In addition, a †bell from 1447 recast in 
1835 as bell no. 2 and two small †mass bells.
 Following the reformation, anne Lauridsdat-
ter Knob donated an †altar catechism tablet in 
memory of her husband, Palle van Mehlen. Prior 
to 1588, the church was furnished with a †gal-
lery pulpit. Possibly, there was also an †organ (no. 
1), while a †tower clock is mentioned in a 1609 
source. While the stalls were refurbished in c. 
1635, the local gentry furnished some (†)mano-
rial pews in the 1640s.
 In the decades coming up to the year 1700, 
the church received numerous furnishings as gifts 
from prosperous citizens. among these, both the 
altarpiece donated by Mayor Johan rudolph 
Burenæus and his wife, 1675-76, and the pulpit 
donated by vicar anders Poulsen and his wife, 
1676, deserve a mention. The latter of these, was 
placed by the pillar to the south of the chancel 
arch. In 1694, Mayor Johan Glysing and anna 
Mølken financed the erection of †wall panelling 
along the chancel’s longitudinal walls. In 1698 a 
(†)chancel screen was erected as a testimonial gift 
on their behalf. They also contributed to the pur-
chase of a new †organ (no. 2), which only came 
into place in 1719. The erection of the chancel 
screen meant that the pulpit had to be moved to 
the eastern pillar of the middle aisle’s south side, 
where it was augmented by a new staircase and 
door. Between 1650 and 1750 the church also 
received a large number of other gifts, includ-
ing a wrought-iron altar rail, two chandeliers and 
two candle brackets, two ships, a †font screen and 
a †font canopy for the baptismal font. In addi-
tion, a total of six †closed pews were furnished. 
Thus, by the mid-1700s, the church was much 
more ornately furnished than it had been 100 
years earlier.
 During the first half of the 1800s, the †closed 
pews were converted into ordinary open pews, 
and the †baptismal font screen was removed. a 
new organ (†no. 3) was purchased in 1847. While 
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two rows of chancel chairs were put in place in 
the chancel’s west bay, in connection with inte-
rior restorations 1855-56, the chancel screen and 
other furnishings were sold off by auction. at the 
same time, the top pieces of the closed stalls were 
sawn off. In 1875, a new baptismal font, in the 
shape of a baptismal angel, was purchased.
 While parts of the (†)chancel screen were re-
covered in 1926, a new organ, donated by H. O. 
Lange, was put in place in 1938. at the same time, 
the pulpit was moved to its’ present position, next 
to the chancel arch’s north side pillar.
 In the years c. 1920, the furnishings were refur-
bished and redecorated, partly in keeping with 
traces of former colouring. The woodcarvings 
appear polychrome with stains and gilt, the stalls 
are red-brown, while the double-doors and pan-
elling are kept in shades of grey.
 The furnishings’ former colour-scheme is al-
most unknown. In 1834, the carvings were paint-
ed a pearly grey, and in 1855-56, some of the 
woodcarvings were painted as oak wood.

DESCrIPTION. In the following, the most im-
portant items of furniture will be described in 
the same sequence as in the Danish text with 
relevant figure reference and page number in 
brackets.

 Altarpiece (fig. 35-43, 166), from 1675-76, do-
nated as a gift by Mayor Johan rudolph Burenæus 
and his first wife, Karen Poulsdatter, in memory of 
her mother. The tablet, in auricular style, is a two 
tier construction, flanked by evangelist figures and 
crowned by a figure of Christ carrying the ban-
ner of victory. It is decorated by three contem-
porary paintings. Two altar paintings (fig. 40-41), 
depicting the Establishment of the Eucharist and 
the resurrection, by artist Christoffer Faber, were 
incorporated in the altarpiece 1856-1986. Since 
then, they have been moved to the southern aisle’s 
west wall and the sacristy, respectively.
 Altar plate (fig. 44-47). The chalice is from c. 
1600. The wafer box, from 1721, is made by Knud 
Po velsen, Kerteminde, and donated as a gift by 
aage Pedersen Syv and his wife, Barbara Mat-
thæusdatter reutz, together with †wine jug no. 2. 
The communion set for the Sick is from 1870 and 
made by Niels Christopher Clausen, Odense.
 Altar candlesticks (fig. 48). 1616, donated as a gift 
by Mayor Poul Skinkel. The candlesticks have a 
baluster shaft above a circular base, which in turn 
rests upon the backs of three reclining lions.
 (†)Monstrance cabinet, late Middle ages, trans-
formed into an alms post (see below).
 *Christ’s tomb (fig. 50-55, 171-72). First quar-
ter of the 1500s. The grave, which is formed like 

Fig. 180. Topstykke (nr. 10) fra (†)korgitter, 1698, med sekundær bemaling (s. 1974). Foto i Nationalmuseet. – Top 
piece (nr. 10) on (†)chancel screen, 1698, with secondary painting.



2074 Kerteminde · SKt. lawrence church

a coffin, contains a realistic figure of the dead 
Christ. Formerly, the coffin could be opened and 
closed by means of two smooth doors (of which 
only one remains). When closed they comprised 
a pointed roof over the reclining figure, and when 
open they hid the sides of the coffin, lengthwise. 
The gables are decorated with paintings of Christ 
as a man of pain and a Pietá. The paint on both 
is peeling. There are traces of an almost obso-
lete painting on the inside of the remaining door, 
depicting scenes from the Passion of Christ. The 
only other surviving Christ’s tomb in Denmark, 
is that in Mariager Church (randers amt). The 
existence of other surviving figures of Christ and 
archival references, point towards the former ex-
istence of other examples.
 Altar rail (fig. 58-59). 1712, donated as a gift by 
merchant Thomas Johansen and his wife, Hylle-
borg Maria Jacobsdatter Bager. The railing, made 
by blacksmith Christen Sørensen in Marslev, is 
of partially gilted wrought-iron and closely re-
lated to the slightly older altar rails in St. Knud’s 
Church and The Church of our Lady in Odense 
(p. 569, 1098).
 Baptismal font (fig. 60), 1875. a copy of H. W. 
Bissens baptismal angel from 1843-44 in Middel-
fart Church, made by zinc monger rasmussen in 
Copenhagen and donated by Kerteminde citizens.
 (†)Chancel screen (fig. 62-69, 173-74, 180). 1698, 
donated by Mayor Johan Glysing and his wife, an-
na Mølken. Made by sculptor Michael Tuisch from 
riga. The following are the surviving elements of 
the screen: two cherubs, six apostle figures, two 
top pieces and a top figure, all of which have been 
mounted on the east-facing interior aisle walls.
 Pulpit (fig. 70-78, 181-82). 1676, donated by 
vicar anders Poulsen and his wife, anna Peders-
datter. The pulpit’s five bays are decorated with 
simple reliefs of Christ and the evangelists, while 
the canopy’s top pieces are comprised of auricu-
lar cartouches covered in masks between which 
male-children stand bearing instruments of the 
Passion. In 1681, alderman Wilhelm Weghorst and 
his wife, Kirsten andersdatter donated a beau-
tifully decorated *hourglass (fig. 79a-b), for the 
pulpit, as a gift (now in the National Museum). In 
1698 a new staircase and door were added to the 

pulpit. They were carried out by carpenter Niels 
with carvings attributed to Michael Tuisch.
 Stalls (cf. fig. 80-91). While the oldest gables 
are from c. 1635, the remaining parts are prima-
rily remnants following the 1855-56 restoration 
and the refurbishment in 1915. The pews include 
gables and doors from (†)manorial pews, covered 
in richly carved ornamentation. These pews date 
from the 1640s and were erected for Markor 
rodsteen of Lundsgaard and his wife, Vibeke 
Tønnesdatter Friis, and Hans Oldeland and his 
wife, Ingeborg Gyldenstierne, respectively.
 Cupboard (fig. 93), from the first quarter of the 
1500s, with linen fold pattern. Behind one of the 
doors is a wrought-iron screen, which suggests 
that part of the cabinet was used for consecrated 
hosts.
 Alms post (fig. 94a-b), in the form of a trans-
formed late Middle age (†)monstrance cabinet, 
hewn out of an oak log, with iron-bands mount-
ed on all sides. It is comprised of two chambers. 
The upper chamber is covered by a lid, behind 
which is a wrought-iron screen, similar to that of 
the cupboard from the late Middle ages.
 Organ (fig. 98-101). 1938, built by Marcussen 
& Søn, aabenraa, with 31 chords, 3 manuals and 
pedal. The organ casing was drawn by Harald 
Lønborg-Jensen and carried out by sculptor Erik 
Pedersen, Birkede.
 Chandeliers (fig. 105, 107, 173). The oldest chan-
delier was donated as a gift by customs officer 
Christen Poulsen. a larger, and very beautiful, 
chandelier was donated as a gift in 1685 by mem-
bers of the Bager family. They had it hung over 
their crypt in the chancel. Furthermore, there are 
two double candle brackets in existence (fig. 106, 
108). One from c. 1639, decorated with an im-
age of the annunciation, and donated as a gift by 
merchant Hans Mortensen and his wife, Elsebeth 
Steffensdatter Blok 1673-74. The other was do-
nated as a gift by Morten Poulsen Bager and his 
wife from Copenhagen, for use by the pulpit.
 Ships (fig. 109-10). One, a three-masted man-
of-war, was donated as a gift by merchant Poul 
Jespersen Bager and his wife, anna Sophie Hu-
sum in 1686. Since 1765, it has had the name 
»Dannebrog« written on its’ side, in commemo-
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ration of the shipwreck of a battleship, Danne-
brog, during the battle of Køge Harbour on the 
4th of October 1710, in which 22 sailors from 
Kerteminde died. The other, a three-masted cor-
vette, was presumably donated as a gift by the 
Kerteminde Skipper Bearer’s Guild 1735.
 Biers (fig. 111-18), 1737. a large and a small 
bier, with relief-carved and painted ornamenta-
tions, respectively. The biers, which are placed in 
the tower chamber, belong to the Kerteminde 
Skipper Bearer’s Guild.
 The tower clock (p. 2009) is from 1945.
 Bells (fig. 119-22). The church’s oldest bell is 
from 1419. It has miniscule inscriptions and cast 

reliefs and -marks in the form of a bolt of lighten-
ing. The two other bells are from 1835 and 1924.

SEPuLCHraL MONuMENTS. The church 
contains six wall monuments and memorial tab-
lets and 17 tombstones. also, there is a burial 
vault containing two stone sarcophagi.
 There is no remaining knowledge regarding 
burials in the Middle ages. Written testimonials 
witness the fact that the church, at the end of 
the 1500s, provided a framework for the burial 
of some members of the gentry, as in the case 
of Palle van Mehlen of Lundsgaard (†1576), his 
wife anne Lauridsdatter Knob (†1580) and their 

Fig. 181. Prædikestol, 1676, skænket af sognepræst anders Poulsen og anne Pedersdatter (s. 1976). Placering i 
skibets sydside før 1938. Foto Harald Lønborg-Jensen. – Pulpit, 1676, donated by vicar, Anders Poulsen and Anne Pe-
dersdatter. Location in the southside of the nave before 1938.
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daughter, Ellen (†1587). The oldest surviving tomb 
relic is a stone from 1564 which was placed over 
Poul Klausen (fig. 134).
 While there are no surviving testimonials of 
large-scale scrapping of tombstones in the first 
half of the 1700s ownerless stones were removed, 
one at a time, from the church. In 1855, the 
stones were gathered in the floor of the chancel’s 
southern aisle. Most of them were subsequently 
built into the tower room’s walls in 1918. almost 
all the wall monuments are to be found in their 
original positions.
 Five of the wall monuments originate from the 
1600s. They include three wood carved frames 
with paintings and two small stone tablets. a large 
renaissance wall monument, erected in memory 
of alderman anders Eggertsen and his wife, Jo-
hanna Lauritsdatter, (fig. 125-27) is particularly 
interesting. It is richly decorated with scrollwork, 
herma, lion masks and fruit. The same is true of a 
large wall monument from 1675, made in auricu-
lar style, and erected in memory of vicars anders 
Jørgensen Mand and anders Poulsen, and their 
wife anna Pedersdatter. The latter, is adorned 
with figures of Moses and John the Baptist and 
decorated with cherub heads, masks and fruit. Its’ 
crowning glory is an angel blowing a trumpet 
and carrying a spear (fig. 129-33).
 among the surviving tombstones, attention 
must be called to the following stones: firstly, 
that of anne Norby, dating from c. 1606 with 16 
family coats of arms (fig. 136), and secondly, that 
of vicar anders Jørgensen Mand, dating from c. 
1641 and bearing Latin inscriptions (fig. 140). a 
third stone is also worth further scrutiny, it is a 
stone from the first half of the 1600s, placed over 
an unknown deceased, and bearing the image of 
to people wearing clothes contemporary to the 
period and with shovel and spade, thereby refer-
ring to the personification of work, Labour (fig. 
141).
 The church’s only chapel, Peder Juel’s chapel (fig. 
147-53), was furnished c. 1764-69 by titular Privy 
Councillor Peder Juel of Hverringe in the eastern 
bay of the chancel’s southern aisle. The pointed-
arch openings onto the chancel and the southern 
aisle are shielded by wrought-iron gratings. The 

grating that opens onto the chancel is crowned by 
two shields with the painted coats of arms of Peder 
Juel and his wife, Birte Cathrine Levetzau. There 
are two sandstone sarcophagi in the chapel, both 
carried out by Flensborg sculptor Johann Thiel 
following a contract from 1767. The sarcophagi, 
which are adorned with large rocaille cartouches, 
are almost identical to five sarcophagi in Grabow’s 
Chapel in Østbirk Church (DK Århus 4497) and 
closely related to two sarcophagi of Gerhard de 
Lichtenberg and his wife in Horsens Klosterkirke 
(DK Århus 5931). The lid panels carry inscrip-
tions for Peder Juel and his wife.
 †Post-medieval burial vaults. Seven of the church’s 
eight brick-built burial vaults were placed in 
the eastern side under the chancel and its’ aisles, 
while the last one was to be found under the 
organ in the west end. They were all furnished 
prior to the period documented in the church’s 
financial records. While, the particular details sur-
rounding their bringing-about thus remain un-
known, they have remained the same in number, 
at least since the end of the 1600s. The largest 
and best burial vault, a vaulted crypt under the 
eastern bay of the southern aisle, belonged to the 
owners of Lundsgaard (Lundsgaard’s burial vault). 
In 1728, the burial vault was purchased by the 
church as it was otherwise unused, with the aim 
that interested citizens could buy a space in it. 
In 1944, the crypt was emptied of coffins and 
furnished as an air-raid shelter. Two coffins have 
been preserved in Møntergården in Odense. The 
remaining burial vaults have been demolished in 
connection with floor reparations in the 1800s 
and 1900s.
 Burial equipment. a rapier and a pair of boots 
from c. 1630-1660, which have been hung on 
the southern vault sheath in the chancels second 
bay. Traditionally, they were thought to belong to 
a Danish officer, who fell on the churchyard fol-
lowing a heroic effort against the Swedes dur-
ing battle in Kerteminde on the 31st of October 
1659. Three hen’s eggs (fig. 162) from the 1700s, 

Fig. 182. Indre set mod øst. Foto Kristian Hude 1903. 
– View of the interior, looking east.
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which were removed from child coffins in the 
Lundsgaard burial vault, are preserved in Kerte-
minde Museum.
 Churchyard monuments. Only a few tombstones 
have been preserved in the graveyard next to the 

church. amongst others, a white marble tablet 
from c. 1820 in memory of Marie Benedicte 
Paludan Müller (mother of the author Frederik 
Paludan Müller). The tablet has been built into 
the church’s southern wall.



En splittelse i menigheden i forbindelse med ansættelse 
af en ny sognepræst medførte 28. juni 1868 oprettelse 
af en valgmenighed for Kerteminde og omegn.1 Der 
blev straks taget skridt til opførelse af en kirkebygning 
i byen; man forsøgte at erhverve et grundstykke nær 
den gamle kirkegård, men valget faldt til sidst på den 
nuværende grund tilhørende manufakturhandler Th. 
Delcomyn. Arbejdet påbegyndtes ud på efteråret 1868, 
og 24. jan. 1869 kunne kirken indvies. Grundlaget for 
byggeriet udgjordes af indsamlede økonomiske midler 
samt gaver, der også indbefattede byggematerialer og 
arbejdsydelser.1 På grund af menighedens store geo-
grafiske spredning grundlagdes kort efter i Dalby på 
Hindsholm et bedehus, Betlehemshuset, der indviedes 
17. okt. 1869 og 1898 afløstes af Betlehemskirken.2

Kirken ligger på et areal, der mod øst afgrænses af 
Skolegade og mod nordvest af Nørregade. Byg-
ningen, der er orienteret øst-vest, omgives af et 
haveanlæg med græs og spredt træbevoksning og 
har østgavlen flugtende med gadelinjen i Skole-
gade. Mod denne gade afgrænses kirkearealet af 
mure af gule tegl flugtende med kirkegavlen og 
med køreporte både nord og syd for kirken.
 Nord for nordre kørelåge er op ad hegnsmurens 
inderside opført et halvtagsdækket materialhus af 
gule mursten. En fritliggende bygning fra 1972 af 
tegl med rødt tag nordvestligst på grunden tjener 
blandt andet som præstebolig.3

EMAuSKirKEN
KErTEMiNDE vAlGMENiGHEDSKirKE

Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2007. – The church viewed from the north.
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 i muren mod Skolegade er lige nord for kirken 
indsat en mindetavle over lægprædikant Ole Hen-
rik Svane (jf. s. 2089), en af vækkelsesbevægelsens 
foregangsmænd, der trodsede forbudet mod pri-
vate, religiøse møder:

»Her bode
Ole Henrik Svane

fra 1814-1825
og her virkede han til velsignelse

for christenlivet i Kerteminde og omegn
Et vidnesbyrd herom er valgmenigheden

der satte ham dette minde«.

udført 1916 af mørkegrå, poleret bornholmsk 
granit med versaler og oprindelig indmuret i hu-
set langegade 39. Opsat på nuværende sted efter 
en tid at have været opbevaret i Kertemindeeg-
nens Museer.4

ByGNiNG

Den 1868-69 opførte kirkebygning anføres at væ-
re tegnet af bygmester Hansen ‘junior’ i Svend-
borg; murer- og tømrerentreprisen  tilfaldt tømrer 

Fig. 2. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2007. – The church viewed from 
the south-west.
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Danmarks Kirker, Odense

2081

Hansen fra Odense og snedkerarbejdet udførtes 
af snedkermestrene l. Gregersen og Bom, smst.5

 Kirken, der er opført af gule tegl over en pudset 
sokkel og dækkes af et rødt tegltag,6 er korsfor-
met med et lavt, spirprydet tårn i vest. De korte 
korsarmes flankemure er jævnhøje med hoved-
kirkens, mens tagrygningen ligger væsentlig lave-
re. Gavlene er kamtakkede med blændinger med 
vekslende udformning (jf. fig. 1-2) over et dobbelt 
savskifte. Alle murflader prydes af to rulskifter i 
højde med henholdsvis sålbænkene og vederlage-
ne i vinduerne, og foroven afsluttes flankemurene 
af spærstikfriser. De falsede vinduer overdækkes 
af spidsbuede helstensstik og har støbejernsstel. 
Hovedadgangen er ad en spidsbuet dør i tårnets 
sydside, mens et vindue i korets nordside sekun-
dært er erstattet af en præstedør (sml. fig. 1).
 Tårnet etagedeles af bæltegesimser – et sav-
skifte med rulskiftestillede tænder flankeret af to 
fremspringende glatte skifter. i nederste stokværk 
brydes murværket ud over døren af to spidsbuede 
blændinger i nord og vest, sidstnævnte omkran-
sende et vindue. Mellemstokværket har til de frie 

sider falsede vinduesåbninger med høje brystnin-
ger og spidsbuede helstensstik med ‘knæk’ i veder-
lagene. Klokkestokværkets glamhuller har i vest 
fals og spidsbuet helstensstik, mens de i nord og 
syd er lavere, bredere og kun har false i vangerne. 
Tårnets gesims er udformet som bæltegesimserne, 
og herover rejser sig et lavt, tegltækket pyramide-
tag kronet af en lanterne med kobberklædt, svejfet 
spir med fløjstang prydet af kugler og et kors.
 Kirkens indre er glatpudset og hvidkalket. lang-
huset overdækkes af et pudset, fladtspændt, spids-
buet tøndehvælv af brædder, mens korsarmenes 
tilsvarende, men lavere, hvælv skærer sig ind i 
dette som stikkapper. i østgavlen er en spidsbuet 
alterniche (fig. 3).
 Med få undtagelser fremtræder kirken i sin 
oprindelige skikkelse. i forbindelse med kirkens 
25-års-jubilæum i 1894 blev det indre kalket. 
istandsættelser o. 2000 indbefattede nye, grå flise-
gulve samt bræddegulve i stolestaderne og foran 
alteret. Hvælvet og træværket nymaledes, og der 
blev foretaget en delvis udskiftning af tagbeklæd-
ningen.7

Fig. 3. interiør mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. – Interior towards east.
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iNvENTAr

inventaret er for en stor del skænket af lokale med 
tilknytning til menigheden.8 væsentlige stykker som 
altertavle og prædikestol stammer fra kirkens opfø-
relse, mens blandt andet alterbordet og stolestaderne 
er fornyelser. Ældre end kirken er den romanske dø-
befont samt brudestolene fra o. 1750. Kirken er senest 
istandsat o. 1998-2000 med blandt andet nymaling af 
alt træværk og ny belysning.

 Altertavlen er et maleri fra 1871, Kristus og di-
sciplene i Emaus, udført af Johan Peder Bless som 
en kopi efter Wilhelm Marstrands altermaleri i 
Faaborg Kirke fra 1858. Det rundbuede maleri, 
udført i olie på lærred, bærer i nederste højre 
hjørne signaturen »Bless«, og derunder »i. Bless. 
1871. efter. prof. Marstrand«, alt påført med sort. 
Maleriet er indsat i et nygotisk rammeværk, der 
består af en indre, profileret rundbue indfattet af 
en større, trepasprofileret spidsbue med marke-
rede vederlag. rammeværket er stafferet med lys 
farve med hvide og forgyldte detaljer samt blå 
bund. Tavlen er renoveret o. 1998-2000.
 Altersølv. Den 21 cm høje kalk, fra o. 1868, er 
udført af Niels Christopher Clausen, Odense. Den 
har cirkulær, profileret fod, rundt skaft med midt-
knop med graveret tovsnoning samt glat bæger 
med latinsk kors på den ene side og tre stempler 
på den anden: Niels Christopher Clausens me-
sterstempel (Bøje nr. 4277a), et tretårnsmærke 
samt et ulæseligt stempel. Bægeret er sekundært 

Fig. 4. interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2007. – Interior towards west.

Alterbordet er et nyere, fritstående bord af lakeret 
egetræ, 185×80,5 cm, 89,5 cm højt. Grundste-
nen til det oprindelige †alterbord, en rektangulær, 
muret opbygning, blev lagt første søndag i advent 
1868. Stenen bar indskriften »i i(esu) N(avn) 
byggedes Emaus-Kirken 1868«.9

 Samme år skænkede farver Dørch i Odense 
stof til et †alterklæde af rødt fløjl, præst laurids 
Christian Hagen og hustru skænkede en †alter-
dug, og kvindelige medlemmer af menigheden et 
†altertæppe.10
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forhøjet. På foden er ejermærke med graveret 
skriveskrift »Tilhører Emaus Kirken«. Den tilhø-
rende disk, fra o. 1868, er udført af laurids Grøn-
lund, Odense, og måler 13,5 cm i tværmål. Den 
har glat fane med kors i cirkelslag foroven samt 
ejermærke som kalken forneden. På fanens un-
derside er tre stempler, heriblandt mesterstempel 
for laurids Grønlund (Bøje nr. 4301).
 Oblatæsken, fra o. 1890, er skænket af Peter og 
Katrine Gregersen. Den måler 8,5 cm i tværmål 
og er 4,5 cm høj. lågfladen udfyldes af et graveret 
cirkelkors med liljeagtige korsender. Om lågets 
kant er giverindskrift med skriveskrift »Et Minde 
til Emaus Kirken om Peter Gregersen og trofaste 
Hustru Katrine Gregersen 1865-1890«. under 
bunden er fire stempler: »Ei«, guardejnsmærke 
for Christian F. Heise, tre tårne samt et utydeligt 
stempel. Tilsvarende stempler under låget.
 Alterkanden er fra 1867, udført af Niels Christo-
pher Clausen, Odense, og ifølge indskriften skæn-
ket 1898 til valgmenighedskirken i Dalby, uden 
tvivl af præsten Poul Boisen.11 Den 29 cm høje, 
slanke kande har cirkulær fod og derover udbuget 
korpus, hvortil den s-svungne hank er fæstnet ved 
et Dionysoshoved. På korpus er graveret vinløv og 
druer samt indskrift med skriveskrift: »Til Sogne-
præst Dr:phil lN Boisen paa Sølvbryllupsdagen 
1867 fra hans Menighed i Westerborg Sogn Ti-
moth 1.3.13, Thi de som tjene vel i Menigheden 
de bane sig selv en vei og erhverve sig stor Fri-
modighed i Troen paa Christum Jesum. <Skænket 
til Bethlehems Kirken (d.e. valgmenighedskirken i 
Dalby) 1898>«. under bunden tre stempler, blandt 
andet Niels Christopher Clausens stempel (Bøje 
nr. 4279 eller 4280) samt vægtangivelse »13l4G«.
 Alterstagerne er fra 1868, af sølv, og 43 (49) cm 
høje. De slanke stager har profileret klokkefor-
met fod, skaft med fladtrykt vulst foroven og for-
neden samt flad lyseskål og sekundær lyseholder. 
Om foden indskrift med graveret skriveskrift 
»Fra vennemødet i Boltinggaard Skov d 18 og 19 
Juni 1868«.
 En syvstage, fra o. 1890, er 44,5 cm høj og af 
messing. Den er udført i gennembrudt arbejde 
med cirkulær, profileret fod og balusterskaft. Om 
foden er graveret giverindskrift med skriveskrift 
»Minde om P Gregersen og Hustru«.

 Alterskranken, vistnok oprindelig, er af træ med 
drejede balustre stafferet med lysegråt. Knæfaldet 
har hynder betrukket med lyst skind. Oprindelig 
betrukket med rødt fløjl, skænket af farver Dørch, 
Odense.10

 Døbefont (fig. 5), romansk, 93 cm høj, af grov-
kornet, sortrød granit (kummen) samt rød granit 
(foden). Fonten er noget ophugget, og samlingen 
mellem fod og kumme er dækket med en tyk 
fuge af cement. Kummen (84 cm i tværmål) er 
smykket med rundbuede, tomme arkader med 
kraftige vederlagsmarkeringer, og mundingsran-
den ledsages af to modsatsnoede tovstave. Foden 
er nederst cylindrisk med en buefrise svarende 
til kummens arkader og derover keglestubfor-
met med let indhvælvede sider, der smykkes af 
trapezformede felter. Den tilhører den fynske 
arkadetype (Mackeprang, Døbefonte 135 f.) og 
stod indtil 1893 i præstegårdshaven i Kværndrup 
(Svendborg Amt), da den lokale præst forærede 
den til valgmenighedskirken i Kerteminde.12

Fig. 5. Døbefont, romansk (s. 2083). Foto Arnold Mik-
kelsen 2007. – Romanesque baptismal font.
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 †Døbefont, 1868, skænket af snedker l. Greger-
sen. Efter værdifastsættelsen på 5 rdlr. at dømme 
en enkel font af træ.10

 Dåbsfad, 1973, udført af keramiker P. vett. Fa-
det er indvendig glaseret med mørkeblå glasur, 
i bunden ses to krydslagte fisk.13 under bunden 
indskrift »“Potter” P. vett Kerteminde 1973«. En 
pendant til fadet findes i valgmenighedskirken i 
Dalby (Odense Amt).
 Dåbskande, o. 1890, udført af laurids Grønlund 
og skænket af Peter og Katrine Gregersen. Den 
36 cm høje kande har profileret fod og udbu-
gende korpus, hvortil hanken er fastgjort med et 
bladornament. På den ene side af korpus er der 
en dekoration svarende til oblatæskens, på den 
anden en giverindskrift (skriveskrift) »Et Minde 
til Emaus-Kirken om Peter Gregersen og trofa-
ste Hustru Katrine Gregersen 1865-1890«. End-
videre omløbende bånd af liljer. under bunden 
fem stempler, bl.a. mesterstempel for laurids 
Grønlund (Bøje nr. 4304). Kanden er placeret på 
et søjlepodium af træ, tæt ved fonten.
 Prædikestol, 1868, med malerier fra 1998, ud-
ført af Sven Havsteen-Mikkelsen.14 Den femsi-
dede kurv, som hviler på en drejet bærestolpe, er 
af en enkel renæssancetype med profilfyldinger, 
kantet af snoede søjler. under de enkelte fag er 
udsavede hængestykker. i storfelterne er indsat 
malerier, 24×53 cm, udført i olie på træ, med 
motiver fra Jesu liv og opstandelse.15 Opgangen 
har form af en trappe med balustergelænder fra 
koret. Prædikestolens oprindelige bemaling blev 
bekostet og udført af maler Jantzen, mens kur-
vens betræk af rødt fløjl var skænket af farver 
Dørch, Odense.10

 Stolestaderne, formentlig fra 1930’erne, har gavl-
stykker i klassicistisk stil med rifling og friser af 
krydsende rundbuer og mæanderbort. De er staf-
feret med lysegråt med mørkeblå og gyldne de-
taljer og omfatter 2×14 stader langs skibets syd- 
og nordvægge. De ældre †stolestader fra kirkens 
opførelse havde form af åbne bænke.
 Præstestol, o. 1901. Armstol af mørkbejdset eg, 
betrukket med rødt plys. Øverst på ryggen er en 
oval sølvplade med giverindskrift (skriveskrift) 
»Fra venner i Flødstrup Sogn 1901«. På orgelpul-
pituret.

 To brudestole, fra o. 1750, er af brunmalet fyr og 
har svejfet ryg med muslingeornament foroven; 
et tilsvarende ornament ses på forsargen. Forbe-
nene er svungne, mens bagben og tværstivere er 
drejede. De fornyede sæder er som ryggen pol-
stret med gyldent silkestof.
 Dørfløje. Udvendige. 1) indgangsdøren i våben-
husets sydvæg, formentlig oprindelig, er en spids-
buet dobbeltfløj af eg. Dyrlæge Jørgensen skæn-
kede en lås til døren i forbindelse med kirkens 
opførelse.10 2) i korets nordvæg er en lige afskåret 
fyldingsfløj, indvendig stafferet med gråt, udven-
dig med rødt, og uden for denne en rødmalet 
tremmedør.
 Den indvendige dørfløj mellem våbenhuset og 
skibet er formentlig oprindelig. Den har form af 
en dobbelt fyldingsfløj, hvidmalet med dørgreb 
af messing. Fløjen er mod våbenhuset indsat i 
portallignende gerigt med en kraftig, profileret 
gesims, båret af frisøjler.
 Pengebøsse, 1868, af blik, firkantet med penge-
slids foroven. Sortmalet med indskrift med hvid 
skriveskrift »Til Kirkens indsamlinger«. Ophængt 
på våbenhusets nordvæg ved indgangsdøren, op-
rindelig sammen med en tilsvarende †pengebøsse 
med påskriften »Til de fattige«.16

 Orgel, 1869, oprindelig med seks stemmer, ét 
manual og anhangspedal, bygget af J. A. Demant, 
Århus, til Gråbrødre Klosterkirke, Odense (jf. s. 
1574), med anvendelse af bælgene, orgelhuset og 
to stemmer fra det tidligere †orgel sammesteds 
(†Sygestuekirken s. 1565), bygget o. 1835 af P. 
u. F. Demant, Dalum.17 Ombygget 1927-28 af 
Eggert Froberg, Odense,18 og 1961 af Marcus-
sen & Søn, Aabenraa. i forbindelse med den før-
ste ombygning udvidedes stemmeantallet til syv. 
1991 flyttede P. Bruhn & Søn, Aarslev, orglet til 
valgmenighedskirken, hvor det opstilledes bag fa-
caden fra det tidligere †orgel.19 Disposition: Ma-
nual: Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4', Fløjte 4', 
Oktav 2', Quint 11/3'. Pedal: Subbas 16'. Svelle for 
hele orglet. Koppel M-P. Manualomfang: C-f ''', 
pedalomfang: C-d'. Mekanisk aktion, sløjfevind-
lade. På vestpulpituret; spillebordet er placeret i 
orgelhusets sydgavl.
 †Orgel, oprindelig med fem stemmer, bygget 
o. 1894 af A. H. Busch & Sønner, København,20 
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med genanvendelse af diverse pibemateriale.21 
Ombygget og udvidet o. 1940 af Eggert Froberg, 
Odense. Disposition efter ombygningen (seks 
stemmer): Manual: Bordun 16 Fuss, Gedackt 8 
Fod, Salicional 8 Fod, Principal 4 Fod, Flöite 4 
Fod, Octav 2 Fod fra Ds. Manualomfang: C-f ’’’. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlade, Bordun 16 Fuss 
dog på pneumatisk vindladetilbygning.
 Orgelfacaden, der afskærmer kirkens nuværende 
orgel, er opbygget med tre spidsbuede pibefelter 
i højrektangulær indramning, kronet af krenele-
ring. Prospektpiberne har oprindelig været klin-
gende. På fyldingerne citeres fra N. F. S. Grundt-
vigs salme, »vor Herre, til dig maa jeg ty«: »Du er 
i det hellige Ord du gav os i Hjerter og Munde 
Du blandt vore lovsange bor som røsten blandt 
Fugle i lunde«. På vestpulpituret; spillebordet var 
placeret i orgelhusets nordgavl.22

 Otte salmenummertavler, sammenhørende med 
stolestaderne og udsmykket som disse, er op-
hængt på væggene.
 En †kirkestævnetavle anskaffedes af præst lau-
rids Christian Hagen.23

 Lysekrone, o. 1868, af messing. Den 12-armede 
krone erhvervedes ‘billigt’ af bygmester Hansen.10 
Ophængt i våbenhuset.
 †Lysekrone, 1915, udført efter tegning af arki-
tekt Thor Beenfeldt på kunstsmed Knud Eibyes 
værksted og ciseleret af frk. Aagesen.24 Af messing. 
Kronen, der havde diademform, var prydet med 
kristne symboler, bl.a. Jesumonogram »iHS«, kors, 
korslam og tre fisk. Endvidere indskrift »A(nno) 
Dom(ini) 1915«. Den ophængtes over knæfaldet, 
følgende dettes runding.
 Kirkeskib, o. 1868, »Marie«, firemastet bark med 
fire kanoner på hver side og mandlig galionsfigur. 
i agterstavnen påsat en plade med indskrift »Ma-
rie«. Skroget er stafferet med sort og rødt med 
forgyldte detaljer. Hvidt ophæng med gyldne 
kug ler.
 Klokke, 1918, 104 cm i tværmål. Om klokkens 
hals er en bladbort, og derunder støberindskrift 
mellem tredobbelte rammelinjer »Støbt af B. 
løw & Søn København«. På legemet står et vers 
forfattet af præsten Poul Boisen »De gamle klok-
ker har hørt op med at ringe/ dog gennem mig 
de tone skal paany;/ ieg kalder siæle ind til fromt 

at bringe/ ny tak for gammel fred i kirkens ly 
1869-1870-1919«. Klokken blev taget i brug ved 
50-året for kirkens indvielse 1919.25

 To †klokker fra henholdsvis 1869 og 1870 om-
støbtes 1918 til den nuværende klokke.

KilDEr OG HENviSNiNGEr

ArKivAliEr. ved embedet. Synsprotokol 1962-2005. 

liTTErATur. Aksel Appel (red.), Kerteminde-Dalby 
Valgmenighed 1868-1968, Kolding 1968 (Appel). – Ag-
nete Holm Hvidt, Kerteminde Dalby Valgmenighed 125 
år, Munkebo 1993 (Hvidt). – Erland Porsmose, Birgit 
Bjerre og Kurt risskov Sørensen, Kerteminde bys histo-
rie 1-3 (1350-2000), Odense 2000 (Byhist 1-3).

Historisk indledning og beskrivelse af kirkens om-
givelser og bygning ved Mogens vedsø. inventar ved 
rikke ilsted Kristiansen og Ole Olesen (orgler). En-
gelsk oversættelse ved Jette Ní Mhaolcatha. redak-
tionssekretær Heidi lykke Petersen. redaktionen af-
sluttet oktober 2007. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse 
ved Mogens vedsø 2008-09.

NOTEr

1 Byhist 3, 85-86 og Appel 14-15.
2 Appel 20, 52.
3 Byhist 3, 234.
4 Appel 5.
5 Appel 16. Hvorvidt der er familiebånd eller person-
sammenfald mellem Hansen jun. og tømrer Hansen 
er uvist. Sidstnævnte er sandsynligvis identisk med 
Odense-bygmesteren Peter Christian Hansen (1793-
1876).
6 Appel 15-16. røde mursten måtte kun anvendes, hvis 
de kunne skaffes til samme pris som de gule, ligesom 
der skulle benyttes røde tagtegl, medmindre ‘blå’ (sor-
te) kunne erhverves uden merudgift. 
7 ved embedet. Synsprotokol 1962-2005.
8 En gaveliste fra 1869, hvor de enkelte bidrag er vær-
disat, findes trykt i Appel 17 f. 
9 Illustreret Tidende nr. 496 28. marts 1869.
10 Appel 18.
11 Søn af den i indskriften omtalte lars Nannestad 
Boisen. Appel 41.
12 indberetning fra dyrlæge P. Jensen, Kværndrup, 9. 
marts 1912, i NM. 
13 Et motiv med gammel hævd på dåbsfade, se f.eks. 
Skanderborg Slotskirke (DK Århus 6210).
14 Mikael Wivel, Sven Havsteen-Mikkelsen. Det kristne 
spor, 2004, 81.
15 Motiverne er (regnet fra opgangen): Julenat, Get-
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semane, Korsgangen, Golgata og Genkomsten. Wivel 
(note 16) 81.
16 Appel 17.
17 Jf. Niels Friis, »Orgelbygger Peter ulrik Frede-
rik Demant«, Orglet 1971, 1, 7-12. En seddel i org-
lets vindlade har følgende påskrift: »Anno 1869 blev 
Orglet i Graabrødre Hospital ombygget. Det tidligere 
Orgel var 1840 skjenket Kirken af nu afdøde Cantor 
Anton Jensen. Orgelhuus, Bælgene, Gedakt og Flöite 
bibeholdes. Aarhuus i Februar 1869 J. A. Demant P. Ja-
cobsen J. A. rasmussen Chr. Skou Medhjælpere« (jf. 
meddelelse fra Marcussen & Søn). Årstallet 1840 kan 
ikke bekræftes, da orglet allerede 1836 omtaltes som 
værende nyt. lAFyn. Odense købstads provsti. Synsfor-
retninger for kirker og præstegårde 1835-98.
18 Orgelbyggerens identitet fremgår af håndværksmæs-
sige detaljer.

19 Den tiloversblevne facade blev magasineret ved Grå-
brødre Klosterkirke.
20 Orgelanskaffelsen blev vedtaget 6. nov. 1893 jf. Ap-
pel 73. Orgelbyggerens identitet fremgår af håndværks-
mæssige detaljer.
21 Genbrug af pibemateriale fra forskellige orgler er 
ikke typisk for A. H. Busch & Sønner. i dette tilfælde 
må firmaet have fraveget principperne for at kunne 
reducere orglets salgspris.
22 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
23 Appel 22.
24 Arkitekten 1915-16.
25 Asger Højmark og uffe Hansen, De grundtvigske Fri- 
og Valgmenigheder. En historisk oversigt med en kort frem-
stilling af hver enkelt menigheds tilblivelse og virksomhed, 
Odense 1944, 194; Appel 55.

THE CHurCH OF EMAuS – ENGliSH SuMMAry

The recruitment of a new vicar in 1668 led to a fal-
ling out amongst parishioners, and subsequently to the 
founding of the Free Church of Kerteminde and en-
virons on the 28th of June 1868. Construction of the 
church began in late autumn 1868 and on the 24th 
of January 1869 it was inaugurated. Soon afterwards 
a prayer house, Bethlehemshuset, was established in 
Dalby on Hindsholm due to the congregation’s geo-
graphical spread. The prayer house was succeeded by 
The Bethlehem Church.
 The church is situated on a site demarcated by Sko-
legade to the east and Nørregade to the north-west.
Oriented east-west, the church building is surroun-
ded by a park with grass and sparsely spread growth 
of trees.
 A plaque set in the enclosure wall, just north of 
the church and facing Skolegade, was placed there in 
commemoration of lay-preacher Ole Henrik Svane, 
one of the pioneers of the revivalist movement.

BuilDiNG. The church building from 1868-69 was 
built in cruciform, with a low spire-topped tower to 
the west. The yellow brick walls are built on a plaste-
red base with a red tiled roof overhead. Even though 
the flanking walls of the short transepts are similar in 
height to those of the nave, their roof ridge is a lot lo-
wer. The gables are crow stepped with blind openings 
of varying form.
 The main entrance is through a pointed arch door 
in the tower’s west wall. While cornices separate the 
tower storeys from one another, the tower itself is 
crowned by a low tile clad pyramid roof with a copper 
clad lantern topped by a spire.
 The church interior has a smooth plastered and lime-
washed surface. The nave ceiling consists of a plastered 

fanned, pointed arch, barrel vault constructed out of 
wooden boards. This is cut by the transepts’ similar, but 
lower, vaults. The east gable contains a pointed arch 
altar niche.
 Today, the church, with a few exceptions, stands as 
it did originally. Maintenance work carried out in ap-
prox. 2000 included new grey tile flooring together 
with wood flooring in the pews and in front of the 
altar. The vault and woodwork were painted, and the 
roofing was partially renewed.

FurNiSHiNGS. For the most part, the furnishings 
were donated as gifts by members of the local popula-
tion with ties to the congregation. While some impor-
tant pieces are from the erection of the church itself, 
there are also a number of pieces of older date. The 
altar piece is a painting from 1871, depicting Christ 
and the disciples in Emaus, painted by Johan Peder 
Bless as a copy of Wilhelm Marstrands 1858 altar-
painting in Faaborg Church. The painting is set in a 
neo-gothic frame. The baptismal font is romanesque 
in origin and belongs to the archetype of Funen. it 
came to the church in 1893. it had stood in the manse 
garden in Kværndrup, prior to that. The pulpit from 
1868 is a simple renaissance type with profile panels, 
in which paintings by Sven Havsteen-Mikkelsen from 
1998, have been inserted. The paintings depict motives 
from the Passion of Christ. The present pews, neo-clas-
sicist in style, are most probably from the 1930s, while 
two bridal chairs originate from c. 1750. The organ 
is from 1869. it stood in the †Greyfriars Monastery 
Church in Odense originally, and was erected by the 
Free Church in 1991. The bell was cast in 1918, by B. 
løw & Søn, out of two †bells from 1869 and 1870 
respectively.



Efter forordningen af 22. febr. 1805, der påbød kir-
kerne at anlægge nye kirkegårde uden for byen, an-
skaffedes et stykke jord vest for Kerteminde og syd 
for vejen til Odense, den senere Vestergade. Kirkein-
spektionen besluttede 1806 at indhegne den nye as-
sistenskirkegård med en jordvold, grøft og levende 
hegn, men endnu ved årets slutning var kirkegården 
ikke anlagt, og biskop Nansen gav derfor tilladelse til 
at anvende den gamle kirkegård ved kirken vinteren 
over.1 Det følgende år plantedes asketræer, og Hans 
Davidsen ansattes til at udstikke, planere og beplante 
kirkegården.2 1835 gennemførte gartner H. M. Møller 
en større istandsættelse i form af regulering af gangene 
og nyplantning af buske og træer.3 Omsorgen for den 
nyistandsatte kirkegård vistes 1839 ved en forordning 
fra kirkeinspektionen, der ‘forbyder børn uden voksent 
og ansvarligt tilsyn adgang på kirkegården, da hegn, 
træer og blomster tager skade af deres besøg.’ Allerede 
1853 fremførtes ønske om anlæggelse af endnu en kir-
kegård i byen,4 men i stedet besluttedes en udvidelse 

ved opkøb af kommunal jord.5 Atter 1884 blev der 
foretaget en mindre udvidelse og 1902 opfyldtes og 
reguleredes terrænet.4 Da yderligere udvidelse af den 
gamle kirkegård ikke var mulig, anskaffedes i 1928 jord 
til en ny ‘assistenskirkegård’ i byens vestlige udkant.5 
Den nye kirkegård blev taget i brug 1931.6

DEN gAMlE KirKEgårD 
(AssistENsKirKEgårDEN)

Kirkegården ligger i byens sydlige del ud til fjor-
den og mod nord afgrænset af Vestergade. 
 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod 
nord og øst af mure af kløvet kamp, der opfør-
tes 1924,5 mens der mod vest og syd er klippede 
tjørnehække på lave, i et vist omfang stenkran-
sede, jordvolde. Muren omsattes delvist 1965.7 
Hovedindgangen (fig. 1) i den østre ende af den 

KirKEgårDE i KErtEMiNDE

Fig. 1. Den gamle Kirkegård. Hovedindgangen fra Vestergade. Foto Mogens Vedsø 2007. – Den gamle Kirkegård (The 
Old Cemetery). Main entrance.
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Fig. 2-3. 2. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1829(?), over Birgitte Cathrine Causlund (†1842) og ægtemanden Knud 
Jensen Causlund (†1829) (s. 2089). 3. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1830, over Henrik Carstensen (†1830) og hu-
stru Ane Marie Nielsen (†1832) (s. 2089). Foto Mogens Vedsø 2007. – 2. Churchyard monument no. 4, c. 1829 (?), in 
memory of Birgitte Cathrine Causlund (†1842 ) and her husband Knud Jensen Causlund (†1829 ). 3. Churchyard monument 
no. 5, c. 1830, in memory of Henrik Carstensen (†1830 ) and his wife, Ane Marie Nielsen (†1832 ).

nordre kirkegårdsmur prydes siden 1891 af en 
stor, sortmalet jernportal med køreport og flan-
kerende fodgængerlåger.5 Fløjene er af smedejern 
og bæres af støbejernssøjler, hvoraf de to mid-
terste smykkes af kors på toppen. i det sydøstre 
hjørne, ud mod fjorden, er en fodgængerlåge 
med to groft tilhuggede granitpiller, der bærer en 
trætremmefløj. En bred køreport i det nordvestre 
hjørne, ved materialhuset (jf. ndf.), lukkes af tråd-
gitterfløje og tjener til arbejdskørsel.
 †Hegn og indgange. Ved anlæggelsen afgrænse-
des kirkegården af græstørvsvolde med foranlig-
gende grøfter (jf. ovf.). Endnu 1812 var arbejdet 
hermed ikke afsluttet, idet både Erik Jacobsen og 
Ove Vitrock betaltes for at opsætte jordvolden, 
mens søren Christensen gravede de tilhørende 

grøfter.8 En dobbelt port fremstilledes 1808 af 
snedker Niels lauenborg,2 og 1818 forfærdigede 
han to nye stakitter og en stakitport.8 Omfatten-
de reguleringer af voldene og opsætning af hegn 
blev udført 1881.9

 Bygninger m.m. på kirkegården. Et lille material-
hus af røde tegl med tag af sort tagpap er opført 
1884.5 lige inden for hovedindgangen er opstil-
let et stort sortmalet skibsanker (jf. fig. 1, 6), der 
står på en brolagt plads omgivet af granitpiller og 
udspændte jernkæder.

KirKEgårDsMONuMENtEr

1) 1816,10 over Jørgen Kragh, skipper, *1760, †5. 
nov. 1815.



2089KirKEgårDE

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1842, over kate-
ket P. g. C. Westergaard (†1842) (s. 2090). Foto Mogens 
Vedsø 2007. – Churchyard monument no. 6, c. 1842, in 
memory of catechist P. G. C. Westergaard (†1842 ).

 rød kalksten, 147×80 cm. Profileret liggesten 
med indskrift med fordybet kursiv øverst på ste-
nen. sekundært placeret på fælles gravsted med 
nr. 2 midt på kirkegården.
 2) O. 1818, over Joh. Bering, *1765, †1818.
 rødlig granit, 141×63 cm. liggesten med ind-
skrift med fordybet kursiv på stenens øvre halv-
del. Midt på kirkegården sammen med nr. 1.
 3) 1825(?), over Ole Henrik svane (lægprædi-
kant), *13. nov. 1740 i Koldsbæk, †3. juli 1825.
 tavle af hvid marmor, 64×47 cm, med indskrift 
med fordybede versaler, udfyldt med sort. tavlen, 
der fremstår istandsat med opmalet indskrift, har 
været knækket tværs over. På kirkegårdens nord-
lige del.
 4) (Fig. 2), o. 1829(?), over Birgitte Cathr(ine) 
Causlund, *24. juli 1782, †14. marts 1842, og 

ægtemanden Knud iensen (Jensen) Causlund, *3. 
okt. 1784, †11. dec. 1829.
 støbejern, 140×105 cm. Kors med spidse tre-
pasender. langs kanten løber et ophøjet bånd, 
som i korsenderne danner fire spidse blade. ind-
skrift med relieffraktur og -versaler. sortmalet. 
Ved nordmuren.
 5) (Fig. 3), o. 1830, over Henrik Carstensen, *2. 
nov. 1784, †30. okt. 1830, og hustru Ane Marie 
Nielsen, *11. nov. 1787, †10. dec. 1832.
 støbejern, 110×68 cm. Kors med trefligede, 
kølbueformede ender; mindre, tilsvarende orna-
menter udgår fra korsskæringen. i den øverste 
korsende er et utydeligt ornament, formentlig en 
blomst, og ved korsfoden et bladornament. ind-
skrift med reliefversaler, endvidere på bagsiden 
af den vandrette korsarm »Fred med eders støv«. 
sortmalet. Ved østmuren.

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 7d, o. 1867, over Chri-
stiane svitzer (†1867) (s. 2090). Foto Mogens Vedsø 
2007. – Churchyard monument no. 7d, c. 1867, in memory 
of Christiane Svitzer (†1867 ).
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Fig. 6. Kirkegårdsmonumenter nr. 7a-e, o. 1843-81, over medlemmer af familien svitzer (s. 2090). Foto Mogens 
Vedsø 2007. – Churchyard monuments nos. 7a-e, c. 1843-81, in memory of members of the Svitzer family.

 6) (Fig. 4), o. 1842, over P(eter) g(eorg) C(hri-
stian) Westergaard, kateket i Kerteminde, *4. april 
1806, †1. nov. 1842.11

 støbejern, 116×71 cm. Kors med trefligede, 
liljeformede korsender, hvori en roset med fire 
spidse blade. Fra korsskæringen udgår mindre 
liljer, og lignende ornamenter pryder korsfoden. 
indskrift med relieffraktur og -versaler. På øvre 
korsende spor af et påskruet †ornament (sml. 
nr. 7b). sortmalet. Midt på kirkegården sammen 
med nr. 8 og 9.
 7a-e) (Fig. 5-6), o. 1843-81. Fem ensdanne de, 
sortmalede støbejernskors, svarende til nr. 6, ca. 
105×70 cm, over medlemmer af familien svit-
zer, opsat på fælles gravsted nordøstligt på kir-
kegården.

 7a) O. 1843, over s. i. C. svitzer, *13. febr. 1813, 
†3. juli 1843. Foroven spor efter †ornament, an-
tagelig en sommerfugl (sml. nr. 7b). indskrift med 
relieffraktur og -versaler. 7b) O. 1843, over Elise 
Adolphine Petrine switzer[!], *31. okt. 1840, 
†24. juli 1843. indskrift med relieffraktur og 
-versaler. På øvre korsende et ornament i form 
af en påskruet sommerfugl. 7c) O. 1850, over Else 
Petrine svitzer, f. Bachmann, *5. jan. 1778, †19. 
marts 1850. indskrift med reliefversaler. På bag-
siden af den vandrette korsarm et skriftsted (åb. 
14,13). 7d) (Fig. 5), o. 1867, over Christiane svit-
zer, f. schroll, *13. aug. 1801, †27. maj 1867. På 
bagsiden af korsskæringen er ornament i form af 
et håndtryk. indskrift med reliefversaler. 7e) O. 
1881, over Jacob Bjørn svitzer, *18. juli 1800, 
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Fig. 7. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1848, over maler 
lorentz Møller (†1848) (s. 2091). Foto Mogens Vedsø 
2007. – Churchyard monument no. 8, c. 1848, in memory 
of painter Lorentz Møller (†1848 ).

†13. dec. 1881. Ornament og indskrift som nr. 
7d.
 8) (Fig. 7), o. 1848, over lorentz Møller, maler, 
*29. juli 1801 i Odense, †11. april 1848.
 støbejern, 115×71 cm. Kors med trefligede, 
spidse korsender; fra korsskæringen udgår min-
dre, tilsvarende ornamenter. indskrift med relief-
versaler. sortmalet. Midt på kirkegården sammen 
med nr. 6 og 9.
 9) (Fig. 8), o. 1852, over Marie Nielsen, f. An-
dersen, *16. feb. 1815, †3. juni 1852.
 sortmalet støbejernskors svarende til nr. 5, 
102×68 cm. indskrift med reliefversaler; endvi-
dere på bagsiden af den vandrette korsarm »Fred 
være med eders støv«. Midt på kirkegården sam-
men med nr. 6 og 8.12

 10) (Fig. 9), o. 1880, over laurids Kristian[!] 
Hagen, præst (ved Valgmenighedskirken), ridder 
af Dannebrog, *29. maj 1808, †1. juni 1880. un-
der indskriften et skriftsted (sl. 118).
 Kløvet natursten af sort-hvid granit, 130×125 
cm. stenen har poleret forside med indskrift med 
fordybede versaler, hvoraf det fremgår, at den er 
sat af ‘venner’. gravstedet er indhegnet af et sort-
malet støbejernsgitter, som mangler flere fag. På 
kirkegårdens vestlige del.
 11) (Fig. 10), o. 1910, over i(ens) (Jens) th(e-
odor) Kragh, præst i 48 år, *1835, †1910.
 stele af egetræ beslået med jernbånd, 178×60 
cm. stelen har cirkulær afslutning foroven og på 
forsiden et reliefkors. langs kanten samt tværs 
over er den beslået med svære jernbånd. Bånde-
ne har indskrift med fordybede versaler, på forsi-

Fig. 8. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1852, over Marie 
Nielsen (†1852) (s. 2091). Foto Mogens Vedsø 2009. 
– Churchyard monument no. 9, c. 1852, in memory of Marie 
Nielsen (†1852 ).
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Fig. 9. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1880, over valg-
menighedspræst laurids Christian Hagen, (†1880) (s. 
2091). Foto Mogens Vedsø 2009. – Churchyard monu-
ment no. 10, c. 1880, in memory of vicar Laurids Christian 
Hagen (†1880 ).

Fig. 10. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1910, over præst 
Jens theodor Kragh (†1910) (s. 2091). Foto Mogens 
Vedsø 2007. – Churchyard monument no. 11, c. 1910, in 
memory of vicar Jens Theodor Kragh (†1910 ).

den af monumentet personalia samt skriftsted, på 
bagsiden navnene på de lokaliteter, hvor afdøde 
havde embede (Hyllested, Holsteinborg, Korne-
rup, gudbjerg). Ved østmuren.
 12) (Fig. 11), o. 1927, med buste udført af bil-
ledhugger ludvig Brandstrup, over Alhed larsen, 
f. Warberg, (maler), *1872, †1927, Johannes lar-
sen, (maler og grafiker), *1867, †1961, Andreas 
larsen, *1899, †1953, Else larsen, *1910, †1984 
og Jeppe larsen, *1935, †1984.
 stele af rødgrå granit med buste af bronze, 
178×42 cm, heraf måler busten 47 cm. stelen 
har indskrift på forsiden med påsatte antikva af 
bronze. Busten (fig. 12) er et ungdomsportræt af 
afdøde med håret samlet i en fletning og iført en 
klædning med høj krave. Forneden på forsiden er 
indridset navnet »Alhed« med fordybede versaler, 

på bagsiden ses kunstnersignaturen »lB 6.10.89« 
for ludvig Brandstrup.13 sydligt på kirkegården.
 (†)Kirkegårdsmonument. O. 1763-65. Fragment 
af grå kalksten, 65×70×20 cm, formentlig sam-
hørende med to fragmenter på kirkegården ved 
kirken, (†)kirkegårdsmonumenter nr. 2a-2b (s. 
2048-49), og i så fald tilhørende fattigforstander 
Christen laurentin, †1765. i nedre højre hjørne 
ses et blomsterornament. Den næsten helt udvi-
skede indskrift er med fordybede versaler. Place-
ret op ad kirkegårdens nordmur.
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DEN NyE KirKEgårD

Kirkegården er anlagt på et areal, der nu lig-
ger centralt i byen, men ved indvielsen lå i dens 
vestlige udkant. Den støder i sydvest op til Hans 
schacksvej og i nord til grønløkkevej, men er 
derudover omgivet af bebyggelse. tilkørsel sker 
fra øst ad Kirkegårdsallé.

Fig. 11. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1927, med 
buste udført af billedhugger ludvig Brandstrup, over 
maler Alhed larsen (†1927) og maler og grafiker Jo-
hannes larsen (†1961) samt familie (s. 2092). Foto 
Mogens Vedsø 2007. – Churchyard monument no. 12, c. 
1927, with a bust carried out by sculptor Ludvig Brandstrup, 
in memory of painter Alhed Larsen (†1927 ), painter and 
graphicist Johannes Larsen (†1961 ) and family.

Fig. 12. Buste af Alhed larsen (†1927), udført af billed-
hugger ludvig Brandstrup. Detalje af kirkegårdsmonu-
ment nr. 12 (s. 2092). Foto Mogens Vedsø 2007. – Bust 
of Alhed Larsen (†1927 ), by sculptor Ludvig Brandstrup. 
Detail of churchyard monument no. 12.

 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes fortrins-
vis af hække suppleret med trådhegn, dog er der 
ud mod grønløkkevej en kortere murstrækning 
af røde tegl afdækket med vingetagsten. Hoved-
indgangen i øst har en bred køreport med en 
fodgængerlåge ved hver side. Porten flankeres af 
to høje granitkvaderpiller, der prydes af et kors 
på østsiden og krones af en kugle; ved lågerne 
yderligere tilsvarende, lave kvaderpiller uden ud-
smykning. Fløjene er af sortmalet smedejern. En 
fodgængerlåge i muren mod grønløkkevej er 
ligeledes udstyret med en sortmalet gitterfløj af 
smedejern.
 Bygninger på kirkegården. umiddelbart inden for 
hovedindgangen står syd for vejen en bygning fra 
1931,6 der oprindelig tjente som †ligkapel, men 
nu anvendes som materialhus. Den omtrent kva-
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dratiske bygning har grå, pudsede mure og kraftig 
fremspringende gesims, der bærer et lavt pyrami-
deformet, papklædt tag. indgangen i nordsiden er 
vandret overdækket og har en smal indfatning af 
granit. i vestsiden er et cirkelvindue med pudset 
indfatning og støbejernsstel. Det nuværende lig-
kapel er opført 1967 midt på kirkegården og højt 
placeret.7 Den vinkelformede bygning af røde 
tegl har sorte, papklædte pulttage. Kapellet er pla-
ceret i den søndre fløj, mens den østre tjener som 
indgangsparti, venterum m.m. En nyere bygning 
af røde tegl og med rødt tegltag umiddelbart vest 
for det gamle ligkapel indeholder kirkegårdskontor, 
toiletter m.m.

Kirkegårdsmonument. (Fig. 14), o. 1940, over Hans 
Chr(istian) Hansen, menig nr. 305, 2. regiments 
kanonkompagni, *18. feb. 1920, †9. april 1940, 
faldet i Haderslev. På soklen »rejst af borgerne i 
Kerteminde«.

 rød granit, 124×68 cm. Cippus med poleret 
midtstykke hvorpå indskrift med fordybede ver-
saler, udfyldt med guld. Øverst spor af †toppry-
delse (urne?). gravstedet er hegnet af granitplinte 
med jernkæde imellem. Midt på kirkegården.

KilDEr Og HENVisNiNgEr 
ArKiVAliEr

lANDsArKiVEt FOr FyN. Fyns Stiftsøvrigheds 
arkiv: Kerteminde Kirkes regnskaber 1704-1883 (for-
kortet: Stiftsøvr.ark. rgsk.). Kirkeinspektionsarkivet: Ker-
teminde Kirkes regnskaber 1694-1916 (forkortet: Kir-
keinsp.ark. rgsk.). – indkomne breve 1710-1915 (for-
kortet: Kirkeinsp.ark. indk. breve). Menighedsrådsarkivet: 
Kerteminde kirkesynsprotokol 1862-1955 (forkortet: 
Menighedsrådsark. synsprot.).

KErtEMiNDE By- Og EgNsHistOrisKE Ar-
KiV. A1464: Kerteminde Kirke (sct. laurentius).

VED EMBEDEt. synsprotokol 1957 ff. (forkortet: 
Ved embedet. synsprot.).

Fig. 13. Den gamle Kirkegård set mod sydøst. Foto Mogens Vedsø 2007. – Den gamle Kirkegård (The Old Cemetery) 
seen towards the south-east.
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Fig. 14. Kirkegårdsmonument, o. 1940, over menig nr. 
305, Hans Christian Hansen (†1940) (s. 2094). Foto 
Mogens Vedsø 2007. – Churchyard monument, c. 1940, 
in memory of private no. 305, Hans Christian Hansen 
(†1940 ).

littErAtur

g. strøm, »Efterretninger om Kjerteminde Præster, 
rectorer og Hørere siden reformationen«, Samlinger 
til Fyns Historie og Topografi, bd. 3, 1865 (Strøm).   Erland 
Porsmose, Birgit Bjerre og Kurt risskov sørensen, 
Kerteminde bys historie 1-3 (1350-2000), Odense 2000 
(Byhist 1-3).

Historiske indledninger og beskrivelse af kirkegårdene 
ved Mogens Vedsø. Kirkegårdsmonumenter ved rikke 
ilsted Kristiansen. Engelsk oversættelse ved Jette Ní 
Mhaolcatha. redaktionssekretær Heidi lykke Peter-
sen. redaktionen afsluttet oktober 2007 med enkelte 
supplementer januar 2009. teknisk og grafisk tilrette-
læggelse ved Mogens Vedsø 2008-09.

NOtEr

1 lAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve 1710-1819.
2 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812.
3 lAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve 1820-39.
4 lAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve 1840-1915.
5 lAFyn. Menighedsrådsark. synsprot 1862-1955.
6 Byhist 3, 172.
7 Ved embedet. synsprot.
8 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20.
9 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1877-83.
10 D.å. modtog kirken 10 rbdlr. for ligstenens placering 
på graven. lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20.
11 Jf. afskrift ved V. Woll i Kerteminde By- og Egnshi-
storiske Arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Laurentius). A1464; 
jf. også Strøm 61 f.
12 Efter redaktionens afslutning opstillet ved østre kir-
kegårdsmur.
13 En tilsvarende bronzebuste findes i Johannes lar-
sen Museet i Kerteminde. Busterne har fælles forlæg i 

en gipsbuste i svensk privateje, jf. meddelelse fra Kurt 
risskov sørensen, Kertemindeegnens Museer.
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Historisk indledning.1 Navnet Bogense er sam-
mensat af det gamle danske ord for bøg (bok) og 
ordet næs.2 Det afspejler byens placering på syd-
siden af en lav bakke yderst på et næs omgivet af 
lavvandede vige og nu inddæmmede strandenge. 
Området var gennemstrømmet af et lille vand-
løb, Bybækken, som dannede en naturlig grænse 
for byen mod landsiden. Syd for Bogense mødtes 
landevejene fra Odense og Middelfart og søgte til 
byen, hvorfra der allerede i middelalderen var fær-
geforbindelse til Klakring nord for Vejle Fjord.
 Byens hovedstrøg er nu som tidligere den øst-
vestorienterede Adelgade (tidligere Kongens- el-
ler Storegade), der fører ned til vandet. Via Øster-
gade og Kirkestræde forbindes den med Skt. An-

nagade og Torvet, der ligger som en smuk, rek-
tangulær plads på byens højeste sted med kirken 
omgivet af kirkegården ved sin vestre ende.
 Bogense nævnes første gang 1288 i forbindelse 
med, at Erik Menved stadfæstede dens privile-
gier,3 men det er uvist, hvornår byen opnåede 
sin købstadsstatus. Borgmestre og rådmænd om-
tales 1449 i Christian I’s privilegiebrev,4 og 1480 
fandtes der et gilde i byen (»Boensze gilde«), hvis 
oldermand, den adelige Erik Nielsen (jf. gravsten 
nr. 1), også var rådmand.5

 Den stående kirkebygning består i sin kerne af 
romansk kor og skib og vidner om, at der allerede 
da må have været et bysamfund af en vis formåen. 
Kirken er viet til de søfarendes helgen, Skt. Ni-

SKT. NIKOlAj KIrKE
NOTEr S. 2205.

Fig. 1. Bogense fra søsiden. Malet af lauritz Holst (1848-1934). I Nordfyns Museum. – Bogense seen from the sea. 
Painted by Lauritz Holst.
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kolaj, hvilket tidligst er bevidnet 1485,6 og vær-
nehelgenens ‘billede’ skal have været opsat over 
indgangen til tårnet (jf. s. 2173).7 I forbindelse 
med en donation 1524 kaldtes den dog »Sancti 
Michaelis kircke«.8

 Bogense har altid været blandt de mindste køb-
stæder på Fyn, og byens beskedne størrelse un-
derstreges af, at den ingen klostre havde, og aldrig 
fik mere end den ene kirke. Øst for byen ved By-
bækken fandtes et †Skt. Jørgens Kapel, vel sagtens 
i forbindelse med en Skt. jørgensgård. Kapellet 
er ikke påvist arkæologisk og kendes udeluk-
kende fra en omtale 1517 i forbindelse med en 
kongelig tilladelse til at opføre en vandmølle nær 
ved det.9 Skt. Annagade har inspireret til en teori 
om, at byen har rummet et Skt. Anna Kloster øst 
for torvet, hvis bygning skulle være omdannet til 

byens ældste rådhus (nedrevet 1846),10 og ældre 
fund af grave og skeletter nær rådhuset er blevet 
tolket som rester af klosterets kirkegård.11 Mere 
sandsynligt er det dog, at Skt. Annagade har navn 
efter en ejendom, som har tilhørt en alterstiftelse 
i sognekirken, sådan som det f.eks. kendes fra 
Middelfart.12 Tilsvarende har gadenavnet »Gier-
tisstræde«, nævnt i Danske Atlas, givet anledning 
til en forestilling om, at byen tillige har haft et 
Skt. Gertruds hospital.13 Grundstammen i Gier-
tisstræde er dog snarere Gert end Gertrud.14

 I senmiddelalderen og renæssancen synes byen 
at have indtaget en mere fremtrædende plads, 
ikke mindst i kraft af den lokale købstadsadel, 
der både økonomisk og politisk satte sit præg på 
byen. I denne periode blev kirken stærkt om- og 
udbygget. Arbejderne indledtes hen mod midten 

Fig. 2. Kort over Bogense fra Peder Hansen resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. 1. Kirken. 2. Skt. Annagade. 6. råd-
huset. 7. Skolen. 8. Torvet. 9. Skibsbroen. – Map of Bogense from Peder Hansen Resen, Atlas Danicus. 1. The Church. 6. 
The Town Hall. 7. The School. 8. The Market Square.
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af 1400-tallet med opførelsen af tårnet, der mod 
sædvane er placeret i øst, og hvis høje, spåntæk-
kede spir har tjent som sømærke (jf. s. 2116).15 En 
oplysning om, at kirken og østtårnet blev opført 
1406, kan vanskeligt kædes sammen med byg-
ningshistorien, men skyldes en sen tradition.16

 14. okt. 1575 brændte det meste af byen; blot 
kirken, rådhuset og nogle få private bygninger 
bevaredes. Genopbygningen gik langsomt, og 
i de følgende århundreder stod byen i stampe. 
Den lavvandede kyst og de dårlige havneforhold 
hæmmede udviklingen. Kun fladbundede både 
kunne lægge til ved ‘Skibsbroen’, egentlig blot en 
stendæmning, mens større fragtskibe måtte ligge 
på red og omlosse godset. En egentlig havn etab-
leredes først 1827-44.
 Anneksforhold. 1465 blev Skovby anneks til Bo-
gense,17 og denne forbindelse bevaredes til 1. jan. 
1903, da Skovby blev et selvstændigt pastorat. Pa-

tronatsretten må som vanligt have ligget hos kon-
gen.
 Sognepræsten skulle ifølge en aftale fra 1584 
prædike i annekssognet hver tredje højtidsdag og 
hver tredje søndag, i hovedsognet de øvrige da-
ge.18 Aftalen blev indgået efter en strid 1581, hvor 
borgerne nægtede at ofre til præsten, fordi han 
havde overladt det til kapellanen at holde guds-
tjeneste i hovedsognet pinsedag, mens han selv 
prædikede i annekssognet.19 I 1650’erne mente 
borgerne, at beboerne på Æbelø burde søge Bo-
gense Kirke og betale tiende dertil, og ikke som 
hidtil til kirken i Klinte.20 1656 afgjorde Frederik 
III, at de, der opholdt sig på øen, frit kunne vælge 
mellem at benytte de to kirker, og at tienden af 
øen fremover skulle deles mellem de to præster.21

 Jordegods m.m. I senmiddelalderen skænkedes 
gods til højalteret samt til to navngivne altre i kir-
ken (jf. †alterstiftelser ndf.), og 1524 gav Maren 
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Fig. 3. Bogense set fra vest med Æbelø i baggrunden. Ukendt maler 1854. I Nordfyns Museum. – Bogense seen from 
the west with Æbelø in the background. Unknown artist, 1854.
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Bussesdatter sin anpart af en gård til ‘Skt. Mikaels 
kirke’ (jf. ovf.). Kirken overtog 1560 to gårde i 
Tofte, der var gammelt altergods, oprindeligt til-
hørende Helligåndsalteret (jf. ndf.),22 og i 1600-
tallet ejede den en gård i Hagebølle.23 Alle tre 
gårde lå i annekssognet Skovby. En samlet over-
sigt over kirkens jorder og ejendomme kendes 
dog først fra 1760.24 Den ejede da fem gårde og 
13 agre samt nogle mindre jord- og havestykker, 
hvoraf hovedparten 1837 var bortsolgt.25

 Kirkens tilstand. Borgerne havde fra slutningen 
af 1500-tallet vanskeligheder med at holde kir-
kebygningen ved lige. 1586 fik kirkeværgerne 
råderet over kongetienden af annekssognet, da 
kirken var ‘bygfældig’ på både mur, tømmer og 
tag og samtidig havde stor gæld.26 Den var un-
der istandsættelse, da biskop jacob Madsen be-
søgte byen i maj 1588, og da han vendte tilbage 
i sensommeren, fandt han kirken »nys dynniket 
oc vel flyd« (kalket og istandsat, jf. s. 2136).27 
Allerede 1604 var den dog atter ‘ganske byg-
fældig’, hvorfor lensmændene over Nyborg og 

Odensegård len af kongen fik besked på hver 
at udrede 150 rdlr., indsamlet blandt de formu-
ende kirker.15 Igen 1634 havde kirken ‘ringe 
beholdning og stor brøstfældighed’,28 og 1642 
fik borgerne eftergivet de unionsskatter, de var 
i restance med, mod at bystyret anvendte det, de 
formåede at indkræve af skatten for årene 1641-
42, til reparation af kirken.29 1707 var kirken ‘så 
ganske forfalden og ellers af torden så beskadiget 
på muren, at den uden reparation ej længe kan 
blive stående’, hvorfor den blev bevilget 1 rdlr. 
af hver kirke på Fyn.30 17. dec. 1731 medførte et 
nyt uvejr med lyn og torden, at ‘ej alene tårnet 
er blevet ganske spoleret, men end og altertavlen 
tillige med to vinduer i koret læderet og alter-
dugen opbrændt’.31 1755 betegnedes kirken dog 
som værende i god stand.32 Det lille bysamfunds 
begrænsede økonomiske formåen betød, at kir-
kebygningen ikke, som så mange andre købstads-
kirker, underkastedes en hårdhændet restaurering 
i 1800-tallet, men med få tilføjelser står, som den 
har stået gennem århundreder.

Fig. 4. Udsnit af kort over Bogense 1860. 1:10.000. a. Kirken. b. rådhuset. f. Borgerskolen. i. Hospitalet. Trykt i 1. 
udgave af Trap. – Section of map of Bogense, 1860. a. The Church. b. The Town Hall. f. The School (Borgerskolen). i. The 
Hospital.
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 Kirkens regnskabsbøger er bevaret fra og med 
1587, men er for de første mange år yderst sum-
mariske. Det ældste inventarium er dateret 1675, 
og fra dette årti er indført indtægter og udgifter 
vedrørende blandt andet begravelser, reparationer 
og nyanskaffelser. Det påhvilede tillige kirken at 
vedligeholde præsteboligen i Adelgade og byens 
latinskole, som lå øst for kirken (jf. fig. 2). Dag-
ligdagen var i første del af 1700-tallet præget af 
bitre, gensidige anklager mellem kirkens skiften-
de værger, sognepræsten og byfogeden. De måtte 
1735 formanes om ‘ikke formedels deres egen 
particulaire animositet og stridighed (at) forsøm-
me kirkens tarv og forårsage dens patroner idelig 
fortræd og bryderi’.33 1817 blev der sat lys på al-
teret i anledning af 300-året for luthers teser (jf. 
s. 2175), og 1818 hedder det, at døbefonten slet 
ikke bruges, ‘da alle børn efter nuværende brug 
er hjemmedøbte’.34

 Møntfund. Ved gravning af en grav vest for kir-
ken fandtes i 1924 otte danske, middelalderlige 
mønter, præget under Erik Menved i ribe i 
1290’erne. Fundet indeholdt yderligere tre-fire 
mønter. Mønterne kan være nedlagt o. 1300 som 
en såkaldt ‘død mands skat’.35

 En †signetring(?) af sølv med »Moder Mariæ 
Billede i« er angiveligt fundet på kirkegården. 
Fundet er sket før 1811.36

 Sagn. Ifølge sagnet skal Bogense tidligere have 
omfattet tre sogne og haft hele syv kirker.37 En 
gravsten (†nr. 1) over den katolske præst, Niels 
jakobsen (†1532), sagdes i 1700-tallet at være be-
lagt med en forbandelse, som ville ramme den, 
der vovede at flytte den. Stenen lå på kirkegår-
den ved tårnet.38 Om en tjørnebusk på kirkegår-
den vest for kirken fortaltes, at den stod over en 
begravet trold.39 Både gravsten og tjørn var væk 
1811.40

Fig. 5. Kirken set fra øst med Torvet i forgrunden o. 1871. Foto i Nordfyns Museum. – The church seen from the east 
with the market square in the foreground, c. 1871.
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MIDDElAlDErlIGE AlTrE

Der foreligger skriftlige oplysninger om to alter-
stiftelser ud over højalteret, mens antagelsen om 
yderligere to kun hviler på formodninger. Kirken 
kan dog meget vel have haft flere altre, end det 
sparsomme kildemateriale lader ane. Altrene blev 
fjernet fra kirken i sommeren 1588 efter påbud af 
biskop jacob Madsen.41 
 Bygningsarkæologiske detaljer sandsynliggør, at 
to †sidealterborde har flankeret triumfmuren mod 
skibet (jf. s. 2111). Fragmenter fra en eller flere 
senmiddelalderlige (†)altertavler er genbrugt i kir-
kens nuværende altertavle, jf. s. 2146.

1) Vor Frues alter. Stiftet af Tue Nielsen o. 1425 
og ‘fuldkommet’ af hans søn, Niels Tuesen; deres 
efterkommere havde patronatsret.42 Efter refor-
mationen modtog kapellanen i Bogense årligt 10 
mark af vikariegodset mod at holde froprædiken 
hver søndag i stedet for den fromesse, der tidlige-

re var blevet holdt.43 Det forholdsvis omfattende 
altergods opgjordes 1577 til seks gårde, to huse, et 
‘byggested’ i byen og et jordstykke.44

 2) Højalteret var formentlig viet til Skt. Nikolaj, 
men benævnes aldrig sådan. Da jep (jakob) Mor-
tensen (jernskæg?),45 der var prior i Antvorskov, 
og hans bror, præsten jens, i 1485 stiftede en sjæ-
lemesse, benyttedes betegnelsen »howæ alteræ«. 
Foruden deres fædrene gård i byen og en jord i 
Kærby mark (Skovby Sogn) skænkede de en al-
tertavle til 42 mark, et alterklæde med et ante-
pendium til 8 mark, en messehagel til 50 mark, en 
messeskjorte til 4 mark samt 20 rhinske gylden til 
et krucifiks (jf. s. 2140). Til gengæld skulle kirken 
holde en messe hver fredag samt en årlig højtid 
fredag før midfastesøndag med messer og vigilier 
aftenen forinden med deltagelse af sognepræsten 
og alle øvrige præster, som var i byen.46

 3) Helligåndsalteret er omtalt 1560, da indtæg-
terne fra to gårde i Tofte overførtes fra alteret til 
sognekirken (jf. ovf.).47

Fig. 6. Kort over Bogense 1822, tegnet af Thorbrøgger. I rA. – Map of Bogense 1822, drawn by Thorbrøgger.
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 4) Skt. Mikaels alter? Da Skt. Mikael i et en-
kelt tilfælde (1524) nævnes som kirkens værne-
helgen,8 kan denne helgen muligvis have været 
repræsenteret med et alter i kirken (jf. ovf.).
 5) Skt. Annas alter? Det endnu eksisterende ga-
denavn, Skt. Annagade, kan som nævnt referere 
til et alter i kirken (jf. ovf.).

KIrKENS OMGIVElSEr OG KIrKE-
GårD

Kirken ligger nordvest for bykernen mellem Tor-
vet i syd og havet i nord, en beliggenhed, der 
1755 betegnedes som ‘afsides mod stranden’.32 
Den omgives af sin kirkegård, der formentlig 
er lige så gammel som kirken selv. Kirkegården 
har tidligere været et omtrent kvadratisk område 
omkring kirken (jf. fig. 2, 4 og 6), men efter flere 
udvidelser i 1800-1900-tallet, navnlig mod øst, 
er formen nu et uregelmæssigt rektangel med et 
samlet areal på ca. 1,5 ha. (fig. 7). Grunden er 
orienteret nordøst-sydvest, men langsiderne vil 
i det følgende for overskuelighedens skyld blive 
betegnet hhv. nord og syd.48

 Set fra syd danner kirken og den åbne torve-
plads en sjælden fin sammenhæng, der ofte er 
blevet fremhævet (fig. 5). Tårnet hæver sig over 

lave, ensartede småhuse fra 1800-tallets første 
halvdel, og torv og kirkegård bindes sammen 
ved rækker af høje, gamle lindetræer. Kirkegår-
den har tidligere ligget frit ud mod havet uden 
omgivende bebyggelse, men med enge og haver 
mod øst og vest. Øst for det gamle kirkegårdsdige 
lå således de såkaldte ‘kirkehaver’, nu indtaget til 
begravelser. langs nordsiden er anlagt en gangsti, 
Kirkebakkestien, hvorfra der er smuk udsigt over 
Kattegat og Æbelø. Ved en runding i stendiget er 
1913 rejst en granitstøtte med portrætmedaljon, 
udført af billedhugger Axel Hansen, til minde om 
politikeren, redaktør på Bogense Avis, Christian 
lehmann Pagh (†1912).49

 Kirkegårdens næsten landlige beliggenhed be-
tød, at den ikke som andre købstadskirkegårde 
blev udflyttet efter forordningen af 1805.50 Byen 
indvendte, at man allerede havde en kirkegård 
‘vest for byen på en høj banke mod stranden’, og 
at den var rummelig nok, da der kun døde 10-
16 personer om året. Og igen 1816 blev kirken 
indtil videre fritaget for forordningens bestem-
melse pga. ‘kirkens og kirkegårdens beliggen-
hed’.51 De følgende år, 1818-20, gennemførtes 
en omfattende renovering af den gamle kirke-
gård, som blev planeret og inddelt i kvarterer, 
ligesom samtlige hegn og indgange istandsattes; 

Fig. 7. Kirkegårdskort 1948. 1:1800. Tegnet af Frands Hansen. – Plan of churchyard, 1948.
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herfra stammer de nuværende indgangspartier 
mod byen.52

 1839 blev kirkegården udvidet med et mindre 
stykke mod vest, da man forudså snart at ville 
mangle gravpladser, og herefter gradvist mod 
øst 1852, 1888, 1912 og 1944.53 I tidens løb er 
nordgrænsen flere gange rykket tilbage som følge 
af havets indhug i kysten, senest 1958.54 Den ret 
ubeskyttede beliggenhed har voldt bekymring. I 
1700-1800-tallet anvendte kirken mange ressour-
cer på at vedligeholde et dige ved strandbrinken 
(jf. ndf.), og 1876 betalte man for at få udarbejdet 
en plan til kirkebakkens beskyttelse.34 1936 op-
førtes en stenmur som sikring mod oversvøm-
melse. 1890 gravede man en brønd til vanding på 
kirkegården, finansieret ved frivillige bidrag fra 
menigheden.55

 Begravelser på kirkegården. Efter kongelig forord-
ning af 7. nov. 1682 fastsattes taksterne for begra-

velser således, at området øst og syd for kirken var 
det dyreste, derpå fulgte pladserne vest for byg-
ningen, mens nordsiden var billigst.33 Efter den 
nye inddeling i fire kvarterer 1820 fastsattes en 
højere pris for gravsteder i de to ‘øverste’ kvarte-
rer, som næsten var fyldt op, mens de to ‘nederste’ 
endnu stod tomme.56 1849 gradueredes taksterne 
efter afdødes klasse, så en grav til rangspersoner 
og den bedre klasse var dyrest, mens en grav til 
fattiglemmer var gratis.57

 Under svenskekrigene blev enkelte svenske 
soldater begravet på kirkegården i foråret 1658,58 
og under de slesvigske krige 1848-50 og 1864 
begravedes danske soldater, der var døde på Bo-
gense lazaret (jf. kirkegårdsmonumenter nr. 4-9, 
s. 2203).
 Hegnet mod Torvet og Kirkestræde udgøres af 
en teglhængt mur, der er kalket gul på ydersiden 
og hvid på indersiden. Muren, der forneden er af 

Fig. 8. Indgang til kirkegården fra Kirkestræde med granitpiller, udført 1818. Foto rikke Ilsted Kristiansen 2009. 
– Entrance from Kirkestræde with granite pillars made in 1818.
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kampesten, omtales fra slutningen af 1600-tallet. 
Den er ommuret og repareret gentagne gange, 
bl.a. 1820 ved murermester Henrik Berg i for-
bindelse med kirkegårdens renovering.56 I takt 
med gravpladsens udvidelser er den forlænget 
mod vest og øst.53 Den østligste del står i blank 
mur, og her er indsat en mindeplade over fem 
unge roere, som druknede 1959.
 Mod øst og vest er der kampestensdiger, be-
vokset med græs og vedbend. Digerne synes at 
have gammel hævd og må være udflyttet i takt 
med de omtalte udvidelser. Mod nord indhegnes 
kirkegårdens ældre del af et grønmalet planke-
værk langs strandbrinken.
 †Hegn. Den gamle og betydeligt mindre kir-
kegård har, som det fremgår, været omgivet af en 
mur mod byen og af stendiger mod engdragene i 
øst og vest, alle genstand for tilbagevendende re-
parationer. Mod nord var rejst et plankeværk, som 

man 1689 måtte købe nyt træ til i stedet for det, 
‘onde mennesker har bortstjålet’.33 Plankeværket 
blev 1725 fornyet ved tømrer Mikkel Pedersen, 
hvortil anvendtes 254 alen egetømmer.59 Mest 
krævende var dog vedligeholdelsen af et stendige, 
der var rejst som en slags kystsikring, omtalt 1713 
som ‘stenmuren ved plankeværket’.33 Diget blev 
hyppigt omsat og forstærket, blandt andet i 1790, 
da kirkegården ellers var ‘i fare for at styrte i ha-
vet’, og de følgende år repareredes det med tang, 
grus, sten, enebærstave og lægter.60 Ved renove-
ringen 1820 blev det omsat med brug af 27 læs 
kampesten, hvorimellem udfyldtes med tang,34 
og lignende arbejder udførtes gennem hele 1800-
tallet.61

 Indgange. Kirkegården har fra gammel tid haft 
to indgange, der gav adgang fra henholdsvis Tor-
vet og Kirkestræde (fig. 5 og 8). De benævntes 
‘østre’ og ‘søndre’ kirkeport, og fra 1700-tallet 

Fig. 9. Kirkegården og kirken, set fra vest. Foto rikke Ilsted Kristiansen 2009. – The churchyard and the church seen 
from the west.
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omtales brolagte stier, som førte fra portene til 
kirken. Hver indgang består af en køreport, luk-
ket af tømrede og nu grønmalede fløje, samt af 
to flankerende ganglåger. Porte og låger indfat-
tes af piller af granit med kugler, såkaldte vaser, 
på toppen. Pillerne er udført 1818 af stenhugger 
lars Hansen i Tofte, og året efter leverede jørgen 
Mikkelsen to porte og fire låger dertil, som siden 
er fornyet gentagne gange.34 1884 blev pillerne 
malet med stenkulør og 1965 med brunt, for at 
blive afrenset i 1970’erne.62

 I sydøst ved sygehuset findes en køreport og en 
ganglåge af grønmalet træ, ophængt i lave granit-
piller, og i plankeværket ved Kirkebakken er en 
ganglåge.
 †Indgangene mod byen fremtrådte tidligere som 
murede og teglhængte †portaler,63 hvis låger og 
portfløje jævnligt blev udskiftet, for eksempel i 
1687, da Niels Meinertsen gav en ny port til den 
søndre indgang som betaling for et stolestade.33 
1728 måtte Peder murermester genopføre den 
ene indgang ‘med en lukket bue’, da den gamle 
var faldet ned.59 Indgangene var forsynet med 
†kirkeriste af jern, som var lagt i rammer af træ 
over murede gruber i bunden af åbningerne. ri-
stene, der tjente til at holde løsgående dyr ude fra 
kirkegården, blev fornyet 1697, da nyt jern blev 
skænket af skipper jørgen Hiernøe og købmand 
Christen Hansen.33 Dette til trods måtte kirken i 
1715 betale natmanden i Odense for at slæbe en 
død hest ud fra kirkegården.33 1792 blev lågerne 
forsynet med lås for at holde kirkegården ‘i fred 
for børn og ildesindede’ og 1794 yderligere med 
et jernrækværk med pigge.33

 Beplantning. Høje lindetræer på den ældre del af 
kirkegården er plantet o. 1870 samtidig med lin-
detræerne på Torvet. I 1600-tallet nævnes ask på 

kirkegården.64 I forbindelse med omlægningen 
1820 ved gartner Portz indkøbtes 200 popler;34 
i de følgende årtier plantedes tillige gran, lind og 
elm.34

 Bygninger på kirkegården. En muret, hvidkalket 
toiletbygning ved kirkegårdens sydvesthjørne er 
opført 1919 og istandsat 1980.65 I det nordøstre 
hjørne er 1980 opført en tømret og teglhængt 
redskabs- og kontorbygning efter tegning af arkitekt 
Svend Aage Kofoed, Bogense.66

 †Bygninger på kirkegården. regnskaberne omta-
ler tre †benhuse, som efter tur har været anvendt 
til opbevaring af opgravede knogler. Deres belig-
genhed kendes ikke, men det seneste kan (som 
de øvrige?) have ligget i tilknytning til tårnet. 1) 
1675 indkøbtes brædder til at slå over »Been Ki-
sten« ved kirken.33 Denne er formentlig identisk 
med det benhus, der omtales 1687, da trappen 
‘ved det’ blev repareret.67 2) 1697 indkøbtes 2000 
mursten samt tagsten og kalk til et benhus, og 
murermesteren fik betaling for dets opførelse. 
En lås til døren blev leveret af Niels klejnsmed.33 
1705 ‘klædtes’ huset med brædder, og 1715 blev 
gavlen repareret med brug af fire murankre.59 
Det blev nedbrudt 1765 og murstenene genan-
vendt i dets afløser (nr. 3), mens de knogler, som 
havde været opbevaret i det, blev gravet ned.34 3) 
1765 opførtes et nyt »Been- eller Taarn Huus«, 
en bygning af bindingsværk og tækket med spån, 
forsynet med en dør og et vindue.59 Betegnel-
sen ‘tårnhus’ lader formode, at den har været op-
ført i tilknytning til tårnet (jf. f.eks. †benhus ved 
Fruering Kirke, DK Århus 2976). Spåntaget blev 
tjæret 1793 og 1800, da bygningen omtales sid-
ste gang.33 1717 indkøbtes træ til en †kalkbænk, og 
1720 opførtes et †kalkhus af brædder til brug ved 
reparationsarbejder på kirken samme år.33
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Kirken, der præges af mange om- og tilbygninger, be-
står i sin kerne af romansk kor og skib af kamp, der i 
højmiddelalderen er forlænget mod vest.
 I senmiddelalderen forandredes kirkens udseende 
radikalt af en række om- og tilbygninger, hvis indbyr-
des kronologi kan følges bygningsarkæologisk, og som 
via dendrokronologiske undersøgelser hovedsageligt 
kan henføres til 1400-tallets anden del. Ændringerne 
indledtes med opførelsen af et tårn øst for koret, og 
efterfulgtes o. 1455 af en forhøjelse af den romanske 
kirke, som tilføjedes et †øvre stokværk. Herefter rejstes 
søndre korsarm, ligeledes med et †øvre stokværk, der 

blev sløjfet over kor og skib, da disse bygningsafsnit 
overhvælvedes, formentlig o. 1485. O. 1495 tilføjedes 
nordre korsarm; et †våbenhus ved vestsiden af søndre 
korsarm er formentlig også middelalderligt.
 1760 blev tårnet forhøjet med et nyt klokkestok-
værk, og i 1800-tallets første del tilføjedes et trappehus 
ved dets sydside. 1857 erstattedes †våbenhuset af et 
nyt våbenhus samme sted, mens der 1874 ved nordre 
korsarms østside tilføjedes et kapel, som udbyggedes 
1934. 13 stræbepiller på skib og korsarme stammer fra 
forskellig tid. Orienteringen har en mindre afvigelse 
mod syd.

BYGNING

Fig. 10. Kirken set fra nordøst. Foto Henrik Wichmann 1998. – The church seen from the north-east.
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Den romanske kampestenskirke udgøres af koret 
og de østligste to tredjedele af skibet, der senere 
er forlænget mod vest (jf. s. 2111 ff., fig. 11, 12). 
Den oprindelige vestgavl blev i den forbindelse 
nedtaget, men sten fra dens facade og bagmur ses 
indvendigt i skibets sydmur som en svagt frem-
springende fortanding i op til ca. 1,5 m’s højde i 4. 
hvælvfag fra øst (fig. 13a). Fortandingen har udløb 
i et ca. 5 cm bredt tilbagespring i muren, der kun 
ses i dette hvælvfag, hvilket må skyldes, at murens 
øvre del på dette sted blev helt omsat ved vestfor-
længelsens tilkomst. Sammenstødet mellem de to 
bygningsafsnit ses i øvrigt ikke tydeligt.68

 Den romanske kirke er udført med betydelig 
skævhed, idet både kor og skib spidser til mod 
øst, men bygningen kan som udgangspunkt være 
udlagt over kvadrater med en sidelængde på ca. 
7,9 m. Trods planens skævhed svarer det oprin-

delige skibs indre således omtrent til to kvadrater, 
mens korets udvendige mål, fraregnet triumfmu-
ren, danner ét. 
 Et nøjere byggeforløb fremgår ikke af de slø-
rede og stærkt forstyrrede mure, men den på-
faldende skæve placering af triumfmuren, som 
medfører, at korets nordre langmur er kortere 
end den søndre, taler for, at kor og skib i lighed 
med mange andre romanske kirker, tilhører hver 
sin byggefase. Hvor byggestoppet præcis skal pla-
ceres, kan ikke fastslås, men da kvadratudlægnin-
gen af skibet mod øst tager afsæt i triumfmurens 
vestside, har triumfmuren formentlig da eksiste-
ret og er sandsynligvis rejst sammen med koret. 
 Den oprindelige murkrone fremgår i både kor 
og skib, som forhøjedes i senmiddelalderen (jf. s. 
2116 ff.), af et let tilbagespring i bagmurene, der 
i vestforlængelsen suppleres af en oversavet bind-

Fig. 11. Plan 1:300. Målt af Thomas Hillerup 2009, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2009. – Plan.
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bjælke fra en ældre tagkonstruktion (fig. 22, jf. s. 
2136). De to jævnhøje bygningsafsnit har målt ca. 
4,8 m fra fundament til murkrone, hvorved kir-
ken i lighed med mange af Fyns øvrige romanske 
kirker har været påfaldende lav i forhold til sin 
bredde (jf. s. 2118).69

 Materiale og teknik. Den romanske kirkes mure, 
som udvendigt sløres af tykke hvide kalklag og 
indvendigt dækkes af hvidtet puds, er primært 
opført af rå og kløvet kamp lagt i uregelmæssige 
vandrette skifter. Stedvist i facaderne, navnlig ved 
hjørner og i murenes nederste del, indgår granit-
kvadre, som på korets nordside og skibets nord-
østhjørne er rejst over en tilhugget kvadersokkel. 
Soklen, der kun kan iagttages fra nedgangen til 
kapellets fyrkælder (s. 2131), hvor dens overkant 
er placeret ca. 10 cm under det eksisterende ud-
vendige terræn, har et groft tilhugget profil med 

afrunding over to vandrette linjer (fig. 15, 116). 
Hvorvidt også skibet, der antageligt er rejst efter 
korets og triumfmurens færdiggørelse, har haft 
sokkel, er uvist.
 Kirkens granitmure omtales flere gange i regn-
skaberne i forbindelse med større og mindre repa-
rationer. 1679 indkøbtes således to læs kampesten, 
som kan være anvendt til murreparationer.33

 Døre. Skibets døre er ikke bevarede, men har 
ganske givet haft samme placering som den nu-
værende syddør, der stammer fra våbenhusets 
opførelse 1857 (jf. s. 2129). Norddøren, som er 
blændet med kamp, blev o. 1840 gennembrudt 
af et vindue, men anes i dag som en forstyrrelse i 
murværket (jf. s. 2134 ff.). 
 Vinduer. Af kirkens oprindelige vinduer er blot 
korets østvindue bevaret. Den rundbuede, smi-
gede åbning, som skjules bag altertavlen og her 

Fig. 12. Tværsnit 1:300 gennem skibet set mod øst. Målt af Thomas Hillerup 2009, suppleret og tegnet af Thomas 
Bertelsen 2009. – Cross-section through the nave looking east. 
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måler ca. 160×115 cm i murflugten, har vanger af 
groft tilhuggede granitkvadre og muligvis kilestik. 
Mens lysningen er let udvidet, er vinduet i den 
oprindelige gavlfacade omsat til en snæver flad-
buet åbning på ca. 41×31 cm (fig. 17). I dens nu-
værende udformning er den udført af gule tegl-

sten i normalformat. Dens bibeholdelse antyder 
dog, at den ikke blev lukket ved opførelsen af øst-
tårnet, men muligvis tjente til en belysningsmæs-
sig iscenesættelse af en †altertavle (jf. s. 2114). 
 Indre. De kampestenssatte bagmure har kun gan-
ske få oprindelige detaljer. Korbuen er udvidet i 
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Fig. 13a-f. Aksonometrisk rekonstruktion af seks stadier i Bogense Skt. Nikolajs bygningshistorie 1:500. a. Den 
romanske kirke. b. Senromansk vestforlængelse er opført. c. O. 1450. Tårnet er opført. d. O. 1455. Den romanske 
bygning med †øvre stokværk. e. 1455-85. Søndre korsarm er opført. f. O. 1495. Nordre korsarm er opført. Yder-
ligere gengives et formodet middelalderligt †våbenhus ved søndre korsarms vestside. Tegnet af Thomas Bertelsen 
2009. – Axonometric reconstruction of six stages in the building-history of Bogense St. Nicholas. a. The Romanesque church. b. 
With late-Romanesque western extension. c. c.1450. Tower has been built. d. c.1455. Romanesque building with †upper floor. 
e. 1455-85. Southern transept has been built. f. c.1495. Northern transept has been built. In addition a presumed medieval 
†porch on the west side of the south transept has been included.

e f

senmiddelalderen (jf. s. 2123), men et ca. 130 cm 
højt og ca. 30 cm bredt murfremspring i skibets 
nordøstre hjørne kan meget vel repræsentere et 
romansk †sidealter, som er reduceret i dybden 
(fig. 27, 28). At triumfmuren mod skibet har været 
flankeret af to regulære alterborde, understøttes af, 
at der ved den senmiddelalderlige overhvælvning 
blev udeladt hvælvpiller i skibets østhjørner, for-
mentlig af hensyn til altrene (jf. s. 2121). Tilsva-
rende forhold genfindes i adskillige, navnlig fynske 
kirker, hvoraf det også fremgår, at disse to sidealtre 
endnu spillede en central rolle mod middelalderens 
slutning.70 Både kor og skib har haft fladt træloft.
 Gavltrekanter. Kun korets østre gavltrekant er 
bevaret, men blev ved opførelsen af tårnet, hvis 
østmur rejstes derpå, nedskåret ca. 2 m. Både bag-

mur og facade er udført af rå og kløvet kamp i 
uregelmæssige skifter og har stedvist i de brede 
fuger indsatte småsten.71 Mod korets indre mar-
keres gavltrekantens fodlinje af en let murafsæt-
ning i højde med en 1719-20 indsat bindbjælke 
bag altertavlen (jf. s. 2137, fig. 44). 
 Romanske tilføjelser. Ved opførelsen af skibets vest-
forlængelse, som udvendigt måler 8,1 m og har øget 
skibets areal med knap en tredjedel, blev kirkens 
oprindelige vestgavl helt fjernet (jf. s. 2108, fig. 
136). At dømme ud fra vinduesformer og mur-
teknik er udvidelsen ikke meget yngre end den 
oprindelige romanske bygning, og en dendrokro-
nologisk datering til o. 1300 af en bindbjælke fra 
den tagkonstruktion, som bygningsafsnittet bar 
forud for den romanske kirkes forhøjelse (jf. s. 
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2116 ff.), må tilskrives en reparation (jf. s. 2136). 
Sammen med et let tilbagespring i bagmurene 
fastslår bindbjælken dog, at bygningsafsnittet op-
rindeligt var jævnhøjt med skibet og i det ydre 
har fremtrådt som en ubrudt forlængelse af dette.
 I lighed med det ældre kor og skib er også for-
længelsen opført af rå og kløvet kamp og enkelte 
spredte granitkvadre, som skimtes i både facade 
og bagmur. Indvendigt blev væggene ved opfø-
relsen dækket af en grov, lysegrå puds, der er be-
varet i forlængelsens vestre hjørner. Facaden er 
uden sokkel, som dog kan skjule sig under det 
nuværende terræn (jf. s. 2109).
 Mod nord og syd har udvidelsen ét dobbeltsmi-
get vindue med rundbuestik (fig. 14). åbninger-
nes nærmere udførelse afsløres ikke i de kalkede 
og pudsede mure, og begge præges tilmed af om-
muringer, hvorunder lysningerne, der måler ca. 
135×62 cm, er udvidet. Muligvis har sålbænkene 
indvendigt flugtet med et ca. 5 cm bredt tilbage-
spring i syd- og nordmuren, ca. 2,2 m over det 

nuværende gulv, og kan have oplyst et formodet 
†pulpitur i skibets vestende (jf. s. 2113). Som det 
ældre skib har forlængelsen haft fladt træloft.
 Den vestre gavltrekant ommuredes 1801 (jf. s. 
2132), men dens nedre oprindelige del er indlej-

Fig. 15. Profil af sokkel på korets nordside (s. 2109). 
1:10. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2009. – Pro-
file of the plinth on the north side of the chancel.

Fig. 14. Udsnit af kirkens sydfacade med romansk vindue i vestforlængelsen og nyere vindue i skibet (s. 2111 ff., 
2134). Foto Thomas Bertelsen 2009. – Part of the south facade of the church with Romanesque window in the western 
extension and later window in the nave.
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ret i den senmiddelalderlige murforhøjelse (jf. s. 
2116 ff.) og er synlig i bagmuren. Som de øvrige 
mure er den ca. 85 cm høje gavlstump af kamp, 
og har et let tilbagespring ud for den oprindelige 
murkrone.
 Fra første færd har vestforlængelsen muligvis 
haft et †pulpitur, som er blevet båret over et ca. 5 
cm bredt tilbagespring i nord- og sydmuren (jf. s. 
2112).72 Herover kan en træbygget konstruktion, 
der muligvis også er blevet støttet af frie stolper, 
have hvilet, og i lighed med murede gallerier i fle-
re romanske tårne have tjent som herskabsstol.73

 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. En om-
fattende om- og udbygning af kirken, hvis kro-
nologi kan følges bygningsarkæologisk og til dels 
dendrokronologisk, indledtes med opførelsen af 
et tårn øst for koret. O. 1455 blev korets og ski-
bets mure forhøjet med et †øvre stokværk, som 
også har været at finde over den søndre korsarm, 
der udgør næste tilføjelse. Den usædvanlige over-
etage sløjfedes over kor og skib ved kirkens over-
hvælvning, formentlig o. 1485, hvorunder også 
korbuen udvidedes. O. 1495 opførtes yderligere 

en korsarm mod nord; et †våbenhus mod søndre 
korsarms vestside samt en vestindgang i skibet kan 
ligeledes være af middelalderlig afstamning.
 Tårnet blev opført, før den romanske kirke 
forhøjedes o. 1455 (jf. s. 2117), men ud fra en 
stilistisk vurdering er det ikke meget ældre. Det 
høje og kraftige bygningsafsnit blev rejst øst for 
koret og tilhører dermed det fåtal af kirketårne i 
Danmark, der af vidt forskellige grunde ikke blev 
placeret ud for skibets vestgavl (fig. 10, 13c).74 
I Bogense er den alternative placering praktisk 
motiveret, idet arealet ud for skibets gavl er ueg-
net som byggegrund som følge af den korte af-
stand til den stejle skrænt, der adskiller kirkegår-
dens vestre del fra vandet (fig. 1).
 Det velbevarede bygningsafsnit, som er jævn-
bredt med koret, blev oprindeligt opført i tre stok-
værk, men forhøjedes 1760 med nyt klokkestok-
værk (jf. s. 2116). Planen er let rektangulær, hvor-
ved tårnoverdelen, hvis østmur er rejst over korets 
romanske gavltrekant (jf. s. 2111), kunne blive kva-
dratisk. Murene er opført af røde teglsten i mun-
kestensformat iblandet spredte mørkbrændte sten, 

Fig. 16. Kirken set fra nord. Foto Thomas Bertelsen 2009. – The church seen from the north.
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som endnu ses i de blanke bagmure, der er udført 
i polsk skifte og fuget med jævne skarpryggede 
fuger. De hvidkalkede facader har ingen detaljer, 
men i sydmuren, skjult bag trappehuset, angiver et 
åbent stilladshul i spejlet over mellemstokværkets 
fridør (s. 2115, fig. 18), at stilladshullerne er luk-
ket sent og oprindeligt har indgået som en del af 
facadeudsmykningen, som det kendes fra adskilli-
ge andre sengotiske bygninger.75 Også bagmurene 
har åbne stilladshuller foruden en række større til-
murede bjælkehuller fra et udvendigt hængestillads, 
hvorfra tårnoverdelen er muret.
 Tårnrummet dækkes af et krydshvælv med 
halv stensribber og firsidet slutsten. ribberne, der 
bæ  rer de puklede halvstenstykke kapper med sil-
debensmurede grater, udspringer direkte fra væg-
gene, der med undtagelse af den østre udfyldes af 
en bred, halvanden sten dyb spidsbuet blænding 
med afslutning ca. 40 cm over det nuværende 
gulv (fig. 118). Hvælvet har i den søndre kappe 
et klokkerebshul.

 rummet har sandsynligvis været oplyst af ét vin-
due i hver af de frie sider, hvoraf der er levnet re-
ster af det nordre og søndre. Det nordre, som er det 
bedst bevarede, omend blændet og forsynet med 
en ventilationskanal, fremstår i facade og bagmur 
som et ca. 110 cm bredt spidsbuet halvstensstik og 
har været mindst 140 cm højt. Det søndre har gan-
ske givet været identisk, men er stærkt omdannet i 
nyere tid ved etableringen af en dør i tårnrummets 
sydside, og kun dets indvendige bueslag, som nu 
er spidsrundbuet, er bevaret (jf. s. 2114). Tårnrum-
mets eksisterende østvindue er formentlig fra o. 
1840 (jf. s. 2134), men da senmiddelalderlige tårn-
rum almindeligvis ikke har været oplyst af vinduer 
i nord- og sydmuren alene, er der formentlig tale 
om en udvidelse af et oprindeligt.76

 Den snævre og enkle dør, der gennembryder 
det oprindelige vindue i tårnets sydmur (fig. 19), 
er indvendigt forbundet med en totrinstrappe, 
der udligner niveauforskellen mellem kirkens 
indre og det omgivende hævede terræn. Døren 
er etableret før 1836, hvor dens vindue udskifte-
des,34 men oprindeligt har der kun været adgang 
til tårnrummet fra koret, der i den nordre del af 
østgavlen fik en fladbuet, ca. 87 cm bred dør med 
let omdannet halvstensbred dørfals mod tårnet 
(fig. 17). Den indvendige adgang giver tårnrum-
met karakter af et sakristi, som ved et mindretal 
af de danske kirker ikke er opført på korets nord-
side, men ud for østgavlen;77 funktionen som sa-
kristi fremgår tidligst af en omtale 1682.33 Yder-
murenes relativt mange og store vinduer taler 
dog mod denne funktion som rummets eneste, 
og den sandsynlige bibeholdelse af korets østvin-
due efter tårnets rejsning (jf. s. 2109 ff.) kan an-
tyde, at tårnrummet også har tjent til at belyse og 
iscenesætte en alteropsætning på den anden side 
af muren.78 Tilsvarende senmiddelalderlige arran-
gementer ses i Sahl (Ginding Hrd., ringkøbing 
Amt) og Tamdrup (DK Århus 5092). 
 Adgangen til de to øvre stokværk er henlagt til 
en fridør i sydmuren, som munder ud i tårnhvæl-
vets sydvestre hvælvlomme umiddelbart under 
mellemstokværkets bjælkelag (fig. 18). I nyere tid 
er den fladbuede åbning, som er ca. 115 cm bred 
og bevaret i ca. 210 cm’s højde, forsynet med et 
trin i løbet, der sandsynligvis har erstattet et æl-

Fig. 17. Dør og glug mellem kor og tårnrum, set fra 
øst (s. 2114). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Door and 
peep-hole between the chancel and the tower-room, seen from 
the east.
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dre. Døren ledsages udvendigt af en halvstensfals 
med spidsbuet spejl, udført som halvstensstik, 
mens den indvendigt har en halvstensfals, som 
har dobbelt bredde mod vest af hensyn til åbnin-
gen af fløjen. 
 Den højtsiddende dør har oprindeligt haft en 
udvendig †fritrappe, der 1716 havde spåntækket 
overdækning,34 men siden er erstattet af et trap-
pehus (fig. 19) med affasede hjørner. Den smalle, 
hvidkalkede tilbygning, som hviler på et højt 
betonfundament, er udført af bindingsværk og 
forsynet med et halvt polygont pyramidespir af 
fyrretræ over en profileret trægesims, der lige-
som tårnets spir er tækket med tjærede spån. På 
sydsiden leder en granittrappe til indgangen, som 
sammen med et fladbuet vindue oven over ud-
fylder hele den smalle facade. Det indre, der kun 
er tiltænkt en stejl stige, oplyses yderligere af et 
rundbuet vindue i vestmuren. jf. fig. 38 eksiste-
rede tilbygningen 1858 og er formentlig tilkom-
met i århundredets første del.

 Da kun få senmiddelalderlige tårne på Fyn har 
en oprindelig adgang til kirkens loft,79 har en se-
kundær fladbuet åbning af gule normalsten, som 
forbinder hulrummet under mellemstokværket 
med korloftet, næppe haft en forgænger. åbnin-
gen, der måler ca. 135×58 cm, er muligvis etable-
ret 1894, hvor der ønskedes en udgang til loftet.55

 Mellemstokværkets sekundære bjælkelag er af 
fyrretræ, men hviler i oprindelige bjælkehuller i 
bagmurene, som i hele tårnets højde er uden af-
sætninger. Stokværket oplyses i hver friside af en 
ufalset glug med fladbuet halvstensstik, ca. 60×45 
cm, i en indvendig fladbuet niche. I forhold til 
facadens spejlingsakse er den østre placeret påfal-
dende langt mod syd (jf. fig. 10). 
 Det oprindelige klokkestokværk, der efter for-
højelsen af tårnet (jf. s. 2116) tjener som et øvre 
mellemstokværk, hviler primært over svære ege-
bjælker, som helt eller delvist stammer fra repara-

Fig. 18. Dør til mellemstokværk i tårnets sydmur (s. 
2114 ff.). 1:50. Plan og opstalt af ydersiden målt og 
tegnet af Thomas Bertelsen 2009. – Door in the south 
wall of the tower, leading to the middle storey.

Fig. 19. Tårnets trappehus, set fra sydøst (s. 2115). Foto 
Thomas Bertelsen 2009. – The tower staircase, seen from 
the south-east.
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tioner i 1600- og 1700-tallet (jf. s. 2137). Dette 
bjælkelag, der også tæller enkelte af fyr, er dog an-
lagt i og ud for oprindelige bjælkehuller. Hver mur 
har to store glamhuller med fladbuet halvstensstik, 
ca. 160×85 cm, som både ind- og udvendigt led-
sages af en halvstensfals og i nyere tid er forkortet 
med skrånende vingeteglstækkede sål bænke.
 Tilføjelsen af det nye klokkestokværk skal u tvivl-
somt ses i lyset af, at det middelalderlige tårn efter 
etableringen af den romanske kirkes †øvre stok-
værk, har virket undersætsigt (fig. 13c-d). Ifølge 
jernankre på sydfacaden etableredes klokkestok-
værket 1760, hvilket er i overensstemmelse med 
dets enkle barokarkitektur (fig. 10). Murene, der 
er jævnbrede med de middelalderlige, er af røde 
og gule teglsten, ca. 25×12,5×6 cm, lagt i kryds-

skifte og bæres af svære fyrretræsbjælker, der lige-
ledes er anvendt i en kraftig øst-vestgående stol-
perække i stokværkets indre, hvori klokkerne er 
ophængt. I lighed med det ældre klokkestokværk 
har hver mur to glamhuller, ca. 140×93 cm, med 
fladrundbuet halvstensstik og gennemløbende 
van   ger, der med undtagelse af det vestre ledsa-
ges udvendigt af en let forhøjet indramning med 
markerede hjørner, buevederlag og slutsten, som 
tidligere har stået gul (jf. s. 2138).
 Glamhullerne flankeres på hver facade af to 
murankre med undtagelse af sydfacadens, hvor fire 
murankre danner »1760«. En fornyelse af ankrene 
er løbende udført, bl.a. 1845, 1848 og 1879.34 
 Som flertallet af Danmarks øvrige senmiddel-
alderlige kirketårne opførtes tårnet formentlig 
med sadeltag, men bar allerede 1604 et spir, der 
fungerede som et vigtigt sømærke.15 1755 var 
spiret ottekantet32 som det nuværende, der trods 
mange reparationer formentlig er samtidig med 
stokværksforhøjelsen. Den overordentlig høje og 
slanke konstruktion, som hviler over en profileret 
trægesims, er udført af kraftigt fyrretømmer uden 
en central kongestolpe.
 regnskaberne omtaler adskillige  reparationer 
 af det nuværende og ældre spir, som allerede 
1680 repareredes af jep tømmermand med del-
ler fra Bang i Middelfart samt en 16 alen lang 
bjælke.33 En større reparation af den nuværende 
konstruktion udførtes 1834, hvortil der anvend-
tes 50 rdlr. til arbejdsløn og 37 rdlr. til materialer, 
og igen 1843 betaltes 50 rdlr. for arbejdet og 29 
rdlr., 4 mark og 4 sk. for materialer i forbindelse 
med udbedringer af spiret.33

 Forhøjelse af kor og skib. Ifølge dendrokronologiske 
undersøgelser forhøjedes hele den romanske kirke 
og vestforlængelsen o. 1455 med et †øvre stokværk 
(jf. s. 2136 ff.), hvis nymurede vestre gavltrekant 
muligvis blev forsynet med et †messeklokkespir (jf. 
s. 2137, fig. 13d). Den rummelige overetage an-
lagdes direkte over bindbjælkerne i den romanske 
kirkes tagkonstruktion, der bibeholdtes som gulv, 
mens murene forhøjedes (fig. 20). Først da etagen 
nedlagdes ved korets og skibets hvælvning, for-
mentlig o. 1485, blev bindbjælkerne nedtaget, og 
de oversavede ender fra en af bjælkerne iagttages 
derfor i vestforlængelsens bagmure (fig. 22). 

Fig. 20. Aksonometrisk principtegning af den roman-
ske kirkes †øvre stokværk fra o. 1455 ved sammenstø-
det mellem kor og skib (s. 2116 ff.). 1:300. Tegnet af 
Thomas Bertelsen 2009. – Axonometric drawing of the 
†upper floor of the Romanesque church from c. 1455, at the 
junction between the chancel and the nave.
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 Mod syd har den indmurede bjælkeende bibe-
holdt sin spærstiver, hvilket antyder, at murforhø-
jelsen udførtes direkte oven på den ældre tagkon-
struktion. Fremgangsmåden er bemærkelsesvær-
dig, men skal formentlig ses som et ønske om at 
bevare bygningen under tag så længe som muligt 
under ombygningen. Ved blot at nedtage den 
nedre del af tagbeklædningen, som nødvendigvis 
måtte fjernes, for at forhøjelsen kunne opmures, 
kunne kirkens indre uhindret benyttes helt frem 
til murforhøjelsens afslutning. Først herefter blev 
den gamle tagkonstruktion nedtaget, og ifølge 
dendrokronologiske undersøgelser er den over 
skib og vestforlængelse formentlig genanvendt 
over det nye øvre stokværk (jf. s. 2136). 
 Murforhøjelsen, hvis falsgesims formentlig op-
sattes 1801 (jf. s. 2132), står blank mod kirkeloftet, 
hvor den er udført i polsk skifte af røde teglsten i 

munkestensformat, fuget med skarpryggede pro-
filer. Over koret er de nyopførte langmure tyde-
ligvis opmuret mod tårnets eksisterende østmur, 
mens de i overgangen mellem kor og skib er ført 
ubrudt forbi triumfmuren, som ikke blev forhø-
jet, men i stedet fik nedskåret gavltrekanten (fig. 
23). Det øvre stokværk har derved dannet ét stort 
rum, men mens dets ydermure over koret førtes 
op i ca. 2 m’s højde, blev de over skibet kun rejst 
i ca. 75 cm’s højde, således at overetagen herover 
blot udformedes som et styrtrumsloft. Herved 
kunne de to bygningsafsnits nye tagkonstruktion 
samles under ét tag med fælles kip og give ind-
tryk af, at kirken var et udelt langhus i lighed 
med tidens ideal.80

 Over koret får hver af stokværkets langmure 
under murkronen én ufalset glug, hvis lysning 
mod nord måler ca. 35×25 cm og mod syd ca. 

Fig. 21. Korets sydfacade, set fra sydøst. Foto Thomas Bertelsen 2009. – South facade of 
the chancel, seen from the south-east.
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52×40 cm (fig. 21, 117). De to snævre åbninger, 
som mod nord er retkantede og mod syd dækkes 
af et fladbuet halvstensstik, er delvist dækket af 
hvælvets skjoldbuer, hvorved det ikke kan ude-
lukkes, at der også over skib og vestforlængelse 
har været glugger. 
 Senmiddelalderlige forhøjelser af romanske kir-
ker er ikke ukendte herhjemme, men alminde-
ligvis er de udført i tilknytning til hvælvslagnin-
gen og har blot skullet sikre, at de enkelte fag 
blev placeret i en acceptabel højde. Denne frem-
gangsmåde er endda især udbredt på Fyn, hvor 
romanske kirker generelt er meget lavstammede, 
eksempelvis Balslev (Vends Hrd.), men i Bogense 
viser de af hvælvet delvist skjulte glugger over 
koret, at hvælv og murforhøjelse tilhører to sepa-
rate byggetiltag. 
 Den rummelige overetage savner i høj grad 
direkte hjemlige paralleller, ligesom også dens 
funktion er uklar. I lille Heddinge (DK Præstø 
454-58) og Ørslev (DK Sorø 896-98) er kirken 
undtagelsesvist opført med en overetage, men 
begge er romanske og samtidige med den øvrige 
bygning. Her kan overetagerne opfattes som ma-
gasiner, der har erstattet selvstændige kirkelader, 
og en tilsvarende tolkning er mulig for det øvre 

stokværk i Bogense. Fra en lang række danske 
kirker, eksempelvis lomborg (DK Ringkøbing 
735), Grimstrup og Vester Nykirke (DK Ribe 
1685, 1721) vides kirkeloftet at have tjent som 
kornmagasin langt op i nyere tid, og i senmid-
delalderen kan magasinfunktionen også knyttes 
til enkelte kirketårne.81 De snævre glugger over 
koret kan derved opfattes som ventilationsåbnin-
ger, mens en hejseluge, der er en forudsætning 
for, at stokværket kan fungere som magasin, kan 
have været placeret i vestforlængelsens omsatte 
gavltrekant ( jf. s. 2132) eller i en kvist på kirkens 
langside. 
 Det øvre stokværk over Bogense Skt. Nikolaj 
kan have tjent som kirkens eget magasin, men det 
skal påpeges, at loftsmagasinerne over en række 
større bykirker i Østersøområdet er indrettet og 
anvendt af tyske købmænd til handelsvarer.82 Det 
kan således ikke udelukkes, at brugsretten til det 
store loftsrum i Bogense skal søges uden for kir-
ken.
 Søndre korsarm,‘karlekapellet’,83 der støder mod 
den østligste del af skibets sydfacade, kan fastslås 
at være opført efter indretningen af den roman-
ske kirkes øvre stokværk o. 1455, men før kirkens 
overhvælvning, formentlig o. 1485 (fig. 13e, 26, jf. 

Fig. 22. Overskåret bindbjælke med spærstiver i vestforlængelsens sydmur (s. 2116 ff.). 
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Severed tie-beam with rafter-support post in the south wall 
of the western extension.
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s. 2120). Den rummelige tilbygning, hvis sidemure 
ikke har forbandt med sydmuren i skibets †øvre 
stokværk, er udlagt over en påfaldende skæv plan, 
som medfører, at den østre mur er betydelig læn-
gere end den vestre, hvis nedre del tilmed er omsat 
ved våbenhusets opførelse 1857 (jf. s. 2129 ff.). 
 Facaderne synes under de tykke hvide kalklag 
alene udført af røde teglsten i munkestensformat, 
der fra loftet ses fuget med skarpryggede profiler i 
den ligeledes teglsatte gavltrekants blanke bagmur. 
Skiftegangen heri er dels munkeskifte, dels polsk 
skifte, som suppleres med enkelte rene binderskif-
ter. Tre bomhuller lukket med teglsten i munke-
stensformat stammer fra et hængestillads (fig. 24). 
I mindre grad indgår tegl også i bagmuren, som 
primært er sat af kamp. Mod øst danner muren her 
et ca. 44 cm højt og ca. 13 cm bredt tilbagespring, 
hvorpå en gravsten (nr. 8) er opstillet (jf. s. 2188).
 rummet blev forbundet med skibet ved en 
dobbeltarkade, der i sin nuværende form dog 
hovedsageligt stammer fra overhvælvningen af 
skibet, hvor åbningerne blev ændret og fripillen 
flyttet (jf. s. 2121 ff.). Af de oprindelige arkader, 
der modsat de nuværende formentlig har været 
jævnbrede, er blot bevaret den side af deres bue-
slag, som slutter sig til korsarmens ydermure. Det 
fremgår heraf, at bueslagene indvendigt har været 
ledsaget af en halvstensfals og sandsynligvis dan-
net spidsbuer (fig. 25). 
 Fra loftet ses i korsarmens sydmur to spidsbu-
ede hvælvforlæg, som angiver, at bygningsafsnittet 
var tiltænkt hvælv, der imidlertid først indsattes i 
renæssancen (jf. s. 2128 ff., fig. 24, 33). Herunder 
kan yderligere forlæg i øst- og vestmuren være 
skjult. Indtil da stod bygningsafsnittet med træ-
loft, og en stor fladbuet åbning i den bevarede 
øvre del af vestmuren angiver, at det i lighed med 
den romanske kirke indrettedes med et †øvre 
stokværk (jf. s. 2116 ff.). Den stærkt forstyrrede 
åbning, der fra våbenhusets loft kan iagttages på 
den oprindelige facade, hvor den er udmuret med 
gule teglsten i normalformat, har været ca. 90 cm 
bred, mindst 90 cm høj og ufalset. I modsætning 
til de snævre glugger over koret kan den opfat-
tes som en regulær hejseluge og understøtter det 
øvre stokværks funktion som magasin (jf. s. 2118). 
Som i pakhuse har den givetvis siddet lavt over 

bjælkelaget, der ikke kan placeres, men formentlig 
har stemt nogenlunde overens med bjælkelaget i 
skibets øvre stokværk, idet dettes sydmur er ned-
brudt ud for korsarmen, således at de to bygnings-
afsnits overetager har været forbundet.
 I sydgavlen har korsarmen spor efter to vinduer, 
der i facaden erkendes som spidsbuede halvstens-
stik over to vinduesudvidelser fra o. 1840 (jf. s. 
2134). En snæver retkantet dør i den ommurede 
vestmur stammer fra opførelsen af våbenhuset 
1857 (jf. s. 2129 ff.) og har afløst en ældre dør 
som etableredes 1854.34 Muligvis var der da blot 
tale om en udvidelse eller genåbning af en endnu 
ældre, muligvis oprindelig indgang, idet der 1688 
bekostedes et nyt hængsel til en dør i karleka-
pellet,33 hvis øvrige ydermure er uden spor efter 
indgange. 
 Den frie østre langmur har en todelt falsgesims, 
der danner afsæt for de nederste af gavltrekantens 
femten velbevarede, hulteglstækkede kamtakker 
(fig. 26, 121). Blændingsdekorationen, der som 
almindeligt for fynsk sengotik har en høj detal-
jeringsgrad, er opbygget over syv højblændinger 

Fig. 23. Murforhøjelsen af den romanske kirke i sam-
menstødet mellem kor og nordre korsarm, set fra sydvest 
(s. 2116 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Heightening 
of the wall of the Romanesque church at the junction between 
the chancel and the north transept, seen from the south-west.
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med uregelmæssige tvillingerundbuer, der hver 
støt tes af en binderkonsol. Som typisk for lands-
delen følger blændinger og kamtakker ikke samme 
rytme, og en frise af rektangulære felter, som over 

to savskifter markerer gavlfoden, er ligeledes et 
sær ligt regionalt karakteristikum, der eksempelvis 
genfindes i Odense Vor Frue (s. 1063). Dette gæl-
der også rækken af småblændinger, som udfylder de 
enkelte kamtakker; her cirkulære og rektangulære 
blændinger, korte båndblændinger samt savskifter 
foruden to mindre spidsbueblændinger. Den iøj-
nefaldende dekorationsform genkendes i adskillige 
nordfynske kirker og har navnlig fornemme re-
præsentanter i rønninge (åsum Hrd.) og Skamby 
(Skam Hrd.), hvis velbevarede gavldekorationer ses 
på henholdsvis skibets østgavl og tårn. 
 I korsarmsblændingen er indsat flere murankre, 
hvoraf fire angiver »1720«, der formentlig henvi-
ser til en istandsættelse (jf. s. 2132).84

 Hvælvslagning. Den romanske kirkes rummelige 
†øvre stokværk fik en kort levetid, da det sløjfe-
des af korets og skibets hvælv, der formentlig blev 
indsat o. 1485, hvor det store korbuekrucifiks er-
hvervedes, og kirkerummet kan have gennemgået 

Fig. 24. Ubenyttet hvælvforlæg på indersiden af søndre korsarms gavl, set fra nordvest i loftsrummet (s. 2119). Foto 
Arnold Mikkelsen 2009. – Unused preparation for vaulting on the inner side of the gable of the south transept, seen from the 
north-west loft area.

Fig. 25. Bueslaget i søndre korsarms vestlige arkade set 
fra syd (s. 2119, 2121 ff.). Foto Thomas Bertelsen 2009. 
– Arch in the west arcade of the south transept, seen from 
the south.
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en større modernisering (jf. s. 2155). Hvælvene 
placeredes da så højt, at de strakte sig op over bind-
bjælkerne i den ældre tagkonstruktion, som efter 
stokværksforhøjelsen bibeholdtes som overetagens 
gulv (jf. s. 2116). Bindbjælkerne måtte følgelig 
fjernes, og samtidig blev korets tagkonstruktion 
tilpasset de højtsiddende hvælvkapper (jf. s. 2136). 
 Skibet og vestforlængelsen dækkes af fem iden-
tiske krydshvælv, som hviler på vægpiller med 
tredobbelte halvstensfalse mod langmurene og 
dobbeltfals i vesthjørnerne (fig. 27). Det østligste 
hvælv udspringer direkte fra et forlæg i triumf-
muren, der ommuredes samtidig hermed, hvilket 
formentlig skyldes, at hjørnepiller her ville for-
styrre sidealterbordene (jf. s. 2116 ff.). Mod lofts-
rummet ses hvælvkonstruktionen udført af røde 

og mørkbrændte teglsten af munkestensformat, 
som på de vestligste hjørnepiller dækkes af en 
oprindelig grålig og grovkornet puds. Af hensyn 
til skibets eksisterende stolestader er det østligste 
pillepar let behugget mod øst.
 I skibet er de enkelte hvælvfag af let uens bred-
de, hvilket må tillægges, at vægpillerne placere-
des under hensyn til nord- og syddøren. Derved 
måtte bredden på det midterste fag øges lidt i for-
hold til de øvrige, men denne tilpasning til den 
eksisterende kirkes åbninger er ikke konsekvent. 
Den forkrøblede udformning af dobbeltarkaden 
til søndre korsarm (jf. s. 2119) angiver, at en op-
rindelig dobbeltarkade med jævnbrede åbninger 
blev tilpasset hvælvpillernes rytme ved skibets 
overhvælvning. Dette nødvendiggjorde, at den 

Fig. 26. Søndre korsarm og våbenhus, set fra syd (s. 2118 ff., 2129 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – South transept 
and porch, seen from the south.
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vestre åbning, som forblev spidsbuet, måtte gøres 
smallere end den østre, der nu er rundbuet, hvor-
ved en ny firsidet fripille tillige måtte opføres.
 De puklede halvstenskapper i skibet er udført 
med sildebensmurede grater og har i vestfagets 
østkappe et rebshul, som antageligt stammer fra 
et †messeklokkespir (jf. s. 2137). Kapperne hvi-

ler mod ydermurene på skjoldbuer, hvis bredde, 
på grund af bagmurenes ujævne forløb, veksler 
fra en til to sten. Deres bueslag har toppunkt ca. 
40 cm over den oprindelige murkrone og dan-
ner spidsbuer ligesom de én sten brede gjordbuer, 
der mod begge sider ledsages af en halvstensfals. 
Dette træk er særlig udbredt på Fyn, århusegnen 

Fig. 27. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Interior, looking east.
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og Djursland, som på flere punkter bekender sig 
til samme arkitektoniske idealer.85 Falsene er i en 
glidende bevægelse elegant ført ned i den yder-
ste fals på de kragbåndsløse vægpiller ligesom 
halvstensribberne, der i overgangen til pillernes 
næstyderste fals blot afbrydes af ribbeenden, der 
er udformet som en spidsstillet trekant. De tre 
vestligste hvælvfag har overribber af fladelagte 
løbere i forlængelse af hinanden, som på de to 
vestligste fag afbrydes af rulstillede trinsten.
 Trods flere forskelle mellem hvælvene i kor og 
skib er de sandsynligvis samtidige, idet også kor-
hvælvet har kappen mod triumfmuren anlagt i et 
vægforlæg. Det enlige krydshvælv hviler over fire 
dobbeltfalsede hjørnepiller uden kragbånd, som 
mod langmure og gavl er forbundet med spids-
buede skjoldbuer, der ledsages af en halv sten bred 
og kun ganske svagt fremspringende fals (fig. 41). 

Denne detalje følger også underkanten af den ve-
stre hvælvkappe og har som de falsede gjordbuer 
ganske stor udbredelse på netop Fyn, eksempelvis 
Hårslev (Skovby Hrd.) (jf. s. 2122). De puklede 
halvstenskapper har sildebensmurede grater og 
bæres af halvstensribber, som øverst samles om 
en firsidet slutsten. 
 Samtidig med den romanske kirkes overhvælv-
ning er triumfmuren ombygget i røde teglsten i 
munkestensformat iblandet spredte mørkbrændte 
bindere. Selve korbuen er formentlig gjort bredere 
og forsynet med et ufalset spidsbuet halvanden-
stensstik, der fra loftet blot fremstår som en bred 
gjordbue.
 Mod kirkerummet danner den omsatte del af 
triumfmuren ud for bueslagets vederlag et ca. 50 
cm bredt og ca. 15 cm dybt tilbagespring i for-
hold til den romanske kampestensmur (fig. 27). 

Fig. 28. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Triumfmuren med rekonstrueret †lektorium (s. 2123 ff.). Målt 
af Thomas Hillerup 2009, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2009. – Cross-section through the nave looking east. 
Chancel arch with reconstructed †gallery.
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Den iøjnefaldende murafsætning, der i kraft af 
den romanske murs lette tilspidsning i højden 
udlignes ca. 4 m over skibets gulv, må ses i re-
lation til, at der samtidig med murens ombyg-
ning etableredes et tømret †lektorium på tværs 
af korbuen (fig. 28). Eksistensen af et lektorium 
angives yderligere ved, at den omsatte del af tri-
umfmuren fik indmuret en række tværgående 
egebjælker, hvis afsavede ender er synlige fra kor 
og skib (fig. 29-30, 119). Ca. 2,5 m over gulvet er 
hver af korhvælvets to vestligste hjørnepiller såle-
des gennembrudt af en bjælke, ca. 18-20×22 cm, 
som mod nord også ses på triumfmurens vestside, 
hvor den udmunder ved murafsætningens nedre 
hjørne. Den søndre bjælke konstateredes 1987 
at have et tilsvarende forløb. Sammen har de to 
bjælker formentlig båret lektoriets gulv, som mod 
skibet har flugtet med den iøjnefaldende vand-

rette murafsætning. Denne har således ikke været 
synlig, og sandsynligvis skal den blot ses som en 
opretning af muren. Endnu en indmuret bjælke, 
hvis afsavede ende ses fra skibet ca. 1m over den 
netop omtalte bjælkeende nord for korbuen, kan 
have båret lektoriets overdel. 
 Nordre korsarm,‘kvindekapellet’,86 er anlagt som 
pendant til den søndre korsarm, hvorved kirken 
fik form som en korskirke (fig. 13f, 31). Dendro-
kronologisk dateres bygningsafsnittet til o. 1495, 
hvilket er i overensstemmelse med opførelsestids-
punktet for de øvrige nordfynske byggerier, som 
kan tilskrives Skovby-mesteren (jf. s. 2126, 2137).
 Murene er udført af røde og spredte mørk-
brændte teglsten i munkestensformat lagt i mun-
keskifte, som i gavltrekantens blanke inderside 
står fuget med jævne skarpryggede profiler. I fa-
caden, som dækkes af tyk hvidtekalk, brydes tegl-

Fig. 29-30. Korets sydvestre (tv.) og nordvestre hvælvpille med overskåret bjælke fra †lektorium (s. 2123). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2008. – The south-west (left) and north-west vaulting pillar of the chancel, with severed beam from the †gallery.



2125BYGNING

murværket dog af enkelte isprængte kampesten. 
Mod rummet danner øst- og nordmuren en ca. 
65 cm høj og ca. 18 cm bred retkantet afsætning, 
der muligvis også har strakt sig mod vest, hvor 
den kan være fjernet ved opstillingen af gravsten 
(fig. 32). 
 Korsarmen er sluttet til skibet ved en bred 
dobbeltarkade, som trods åbningernes påfaldende 
uens udformning synes oprindelig. Mens den ve-
stre arkade er spidsbuet, er den bredere og højere 
østre rundbuet, hvilket må tillægges en tilpasning 

til skibets to østligste hvælvfag, hvorigennem ar-
kaderne er ført. Mod skibet er åbningerne ret-
kantede, mens de mod korsarmen ledsages af en 
halvstensfals, som er delvist borthugget på den 
firsidede midterpilles østside ligesom på den til-
stødende hvælvpille (jf. s. 2121). 
 rummet dækkes af to hvælv, som mod vest 
har fire og mod øst seks halvstensribber. De puk-
lede halvstenskapper har sildebensmurede grater 
og hviler over vægforlæg, hvorfra ribberne også 
udspringer. 

Fig. 31. Nordre korsarm, set fra nordøst (s. 2124). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – North transept, seen from the north-
east.
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 Gjordbuen, der har adskilt korsarmens to hvælv-
fag, er 1840 forstærket med en kraftig påmuring, 
som fra rummets nord- og sydvæg udspringer fra 
en svær vægpille (fig. 32).34 Forstærkningen, der 
suppleredes med en udvendig pille midt for byg-
ningsafsnittets nordgavl, var resultatet af årtiers 
forgæves kamp for at redde hvælv og korsarm, 
der var truet af sammenstyrtning. 1819 var gjord-
buen svag, og det foresloges, at den understøtte-
des eller fastgjordes i en bjælke, der blev lagt over 
det nedre hanebånd i tagkonstruktionen. Til det 
sidste forslag udarbejdedes en principtegning (fig. 
35), men på trods af at denne løsning, som ikke 
hindrede udsynet til prædikestolen, blev anbefa-
let, realiseredes den ikke.51 I stedet blev gjord-
buen understøttet af en rund pille, som 1832 blev 
erstattet af en ny efter overvejelser om at nedrive 
korsarmen.51 Denne pille kunne imidlertid hel-
ler ikke sikre hvælvets stabilitet og tjente højst 
frem til etableringen af gjordbuens eksisterende 
og funktionsdygtige forstærkning.
 Tilbygningens to sekundære nordvinduer (jf. s. 
2134) har antageligt slettet de oprindelige lyskil-
der, men et østvindue, som 1874 blev blændet 
ved opførelsen af kapellet langs murens yderside 
(jf. s. 2131), ses endnu i bagmur og facade. Den 
højtsiddende åbning, der er lukket med gule 
teglsten i normalformat, måler ind- og udven-
digt ca. 135×115 cm og afsluttes med et fladbuet 
halvstensstik.
 I nordmuren kan yderligere have været en dør, 
der i den glatpudsede væg nord for vinduet anty-
des ved en revne, som kan repræsentere en ind-
gangs sydvange. 
 Gavltrekanten er indrammet af 21 velbevare-
de hulstensbehængte kamtakker, som rejser sig 
fra flankemurenes falsgesims. Den smykkes af en 
kompliceret, etagedelt dekoration af blændinger 
på blot en kvart stens dybde, der er en fornem 
eksponent for fynsk sengotik (fig. 31, 120). Kom-
positionen udspringer over gavlfoden fra to vand-
rette savskifter og udgøres nederst af otte jævnhøje 
fladbueblændinger, som krones af en båndblæn-
ding. Denne vandrette deling danner overgang til 
dekorationens anden etage, der dannes af endnu to 
fladbuede blændinger flankeret af to rudestillede 
trappeblændinger. Fladbueblændingerne ad  skilles 

af den nedre arm på et stort hammerkors, der 
udfylder hele gavlens øvre del, og hvis tværarme 
markerer overgangen til dekorationens tredje eta-
ge; denne har to kvartcirkelblændinger centreret 
på hver side af korsets øvre arm. 
 Den karakteristiske dekoration, der brydes af 
seks nyere murankre, har flere paralleller på Nord-
fyn, hvor nærtbeslægtede udsmykninger kan iagt-
tages på kirketårnene i Hjadstrup (lunde Hrd.), 
Hårslev og Skovby (Skovby Hrd.). Som i Bo-
gense er også disse gavlblændinger opbygget over 
et centralt placeret hammerkors og gør desuden 
brug af trappeblændinger og jævnhøje højblæn-
dinger med fladbue- eller spidsbuestik. I de tre 
tårnblændinger er desuden indarbejdet to store 
fladbuede glugger, der er et hyppigt indslag i 
Fyns senmiddelalderlige tårnbyggeri. 
 Trods mindre variationer imellem de fire nævnte 
blændingsdekorationer skal deres nært beslægtede 
og komplicerede mønster meget vel tilskrives sam-
me mester, Skovby-mesteren, der også på anden vis 
har sat markant arkitektonisk aftryk på det nord-
fynske tårnbyggeri i 1400-tallets sidste årtier.87

 Et †våbenhus med samme placering som det nu-
værende nævnes 1682 og kan meget vel være af 
middelalderlig afstamning (fig. 13f ).33 Af selve til-
bygningen er kun levnet et tagspor, som fra loftet 
over det nuværende våbenhus ses på skibets sydfaca-
de. Herudfra kan fastslås, at det som dets afløser har 
haft et halvtag i forlængelse af den søndre korsarms 
vestre tagflade, svarende til senmiddelalderlige vå-
benhuse ved flere andre fynske kirker, eksempelvis 
Kerte (Båg Hrd.) og Odense Vor Frue (s. 1069).88

 Det ældre våbenhus nævnes hyppigt i regnska-
berne i forbindelse med reparationer. 1718 var 
det i dårlig stand,34 og det blev 1857 nedrevet og 
erstattet af et nyt med tilsvarende placering (jf. s. 
2129 ff.).
 Fra samme periode stammer antagelig også en 
vestindgang i skibets vestforlængelse. Døren, der 
ikke markerer sig i den nuværende facade (jf. s. 
2127), ses i bagmuren som en fladbuet niche af rø-
de teglsten i munkestensformat, ca. 211×143 cm, 
som mod syd har spor efter en fals, der formentlig 
er borthugget mod nord og langs bueslaget.
 At døren tilhører middelalderens sidste del skal 
ses i lyset af, at netop vestindgange da fik stor 
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udbredelse på Fyn, hvor de navnlig blev placeret 
i tårnene. Deres funktion er ikke entydig, men 
formentlig skal de ofte fornemt udformede ind-
gange ses i relation til en stærk regional tradition 
for store liturgiske processioner.89

 Dørens løb er formet som en skrånende ram-
pe, der udligner højdeforskellen mellem kirkens 
indre og dets højere liggende omgivende ter-
ræn. 1772 var den blændet og forsynet med en 
trækrude,34 og genåbningen er formentlig først 

Fig. 32. Nordre korsarms indre, set fra sydøst (s. 2124). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Interior of the north transept, 
seen from the south-east.



2128 Bogense · skt. nikolaj kirke

etableret i 1900-tallets begyndelse, hvor døren 
udvendigt blev indrammet af et retkantet portal-
lignende fremspring, tækket med vingetegl (fig. 
9). 

KIrKEN EFTEr rEFOrMATIONEN

I renæssancen overhvælvedes søndre korsarm 
med to grathvælv, hvorved det †øvre stokværk 
blev sløjfet. Hvælvfagene er af røde teglsten i 
munkestensformat og udført med så fladspændte 
kapper, at deres overside fremstår som fladbuede 

tøndehvælv, lagt vinkelret på hinanden (fig. 33, 
34). Mod rummet er hvælvgraterne således også 
kun svagt vinklede og derfor fremhævet i puds. På 
grund af tilbygningens skæve grundplan er fagene 
af synlig uens størrelse og let trapezformede.
 Da man til de fladspændte hvælv ikke har kun-
net anvende murenes oprindelige, ubenyttede 
hvælvforlæg (jf. s. 2119), er de opmuret over ind-
vendige murpiller, som i korsarmens hjørner og 
mod arkadepillens sydside er enkeltfalset og mod 
sydmurens inderside retkantet. En pille i rummets 
nordvestre hjørne er formentlig fjernet 1857 ved 

Fig. 33. Søndre korsarms indre, set fra nordøst (s. 2118). Foto Arnold Mikkelsen 2009. 
– Interior of the south transept, seen from the north-east.
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ommuringen af korsarmens vestmur, som her fik 
en dør til våbenhuset (jf. s. 2129). 
 1604 blev triumfvæggen syd for korbuen gen-
nembrudt af en højtsiddende opgang til prædikesto-
len, som samtidig blev opsat (jf. s. 2159 ff., fig. 27, 
67). Det skrånende løb i murlivet, der dækkes af 
et tøndehvælv og er forsynet med en nyere ege-
træstrappe, har indgang vestligst i korets sydmur, 
hvor den snævre retkantede åbning i nyere tid er 
ommuret med teglsten i normalformat og afdæk-
ket med en fyrrebjælke (fig. 29). Den rundbuede 
åbning mod skibet synes derimod oprindelig. 
Opgangen blev ved prædikestolens flytning 1797 
tilmuret mod både kor og skib, men genåbnedes 
ved stolens tilbagekomst 1994 (jf. s. 2162).
 Partier af løbets sydmur synes under den tyk-
ke hvidtekalk udført i polsk skifte, hvorved op-
gangen kan have rod i en ældre opgang, som er 
etableret samtidig med triumfmurens ommuring 
(jf. s. 2123). Dens nærmere udformning kan ikke 

fastslås, men muligvis har den ledt til det tømre-
de †lektorium, som etableredes i den nyomsatte 
korbue. Mulige paralleller ses i de to djursland-
ske langhuse i Nødager og ålsø (Djurs Sønder 
Hrd.), der har en udsparet opgang i sydmuren 
til en muret prædikestol, og som begge har klare 
arkitektoniske referencer til Fyn.90 
 Foruden den indvendige indgang har opgan-
gen også haft en udvendig dør, ca. 170×110 cm, 
som på den vestre del af korets sydfacade ses som 
en fladbuet niche (fig. 21). åbningen, hvis lave 
højde må tillægges en hævning af kirkens omlig-
gende terræn, er næppe oprindelig, men muligvis 
brudt endnu i renæssancen. 
 1857 opførtes et våbenhus mod vestsiden af 
søndre korsarm som erstatning for et ældre for-
modentligt middelalderligt †våbenhus (jf. s. 2126, 
fig. 26). I den forbindelse blev den nedre del af 
korsarmens vestmur ommuret fra grunden (jf. s. 
2119).34 Den øvre del af muren, der kan iagttages 

135

Fig. 34. Oversiden af søndre korsarms hvælv, set fra nordøst (s. 2128). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Upper side of 
the vaulting in the south transept, seen from the north-east.
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fra loftsrummet, blev under arbejdet holdt af en 
svær bjælke, som i korsarmens indre ses under 
hvælvet (fig. 33). 
 Den beskedne bygning, der muligvis genan-
vender forgængerens fundament, er af små gule 
teglsten i binderskifte, ca. 22×11×4 cm, som bå-
de ind- og udvendigt dækkes af glat hvidkalket 
cementpuds. I det indre danner det pudsede loft 
en hulkel mod væggene, som mod øst- og vest-
muren ledsages af en ca. 44 cm høj og ca. 16 cm 
bred afsats. 
 Tilbygningen oplyses fra vest af et fladbuet, let 
dobbeltsmiget vindue og har mod syd en bred, 

dobbeltfalset og fladbuet dør, som via en indven-
dig granittrappe leder ned til det indre. Den brede 
retkantede, let smigede dør til skibet er etableret 
på samme tid ligesom en snæver, ligeledes ret-
kantet dør i korsarmens ommurede vestmur. 
 Taget er udført som et halvtag i forlængelse af 
korsarmens vestre tagflade, svarende til forgæn-
gerens, der dog var placeret ca. 50 cm lavere (jf. 
s. 2126). Dette har dog ikke hindret tilføjelsen af 
en trekantgavl på sydgavlen med ni lave vinge-
teglstækkede kamtakker over tre rundbuede høj-
blændinger. Nederst i midterblændingen er med 
smedejernstal anført »1857«.

Fig. 35. Principtegning af tagkonstruktionen i nordre korsarm, med forslag til støtteanordning af tilbygningens 
hvælv (s. 2126). landsarkivet for Fyn 1819. – Construction drawing of the roof structure of the north transept, with proposal 
for arrangement of support for the vault of the extension.
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 Et smalt kapel med støbt fyrkælder og hvid-
malede facader blev 1874 opført langs ydersiden 
af den nordre korsarms østmur (fig. 36).55 Til-
bygningen, som er af gule teglsten i normalfor-
mat, lagt i krydsskifte, fik halvtag i forlængelse af 
korsarmens østre tagflade men udvidedes 1934 
med et større kapel (arkitekt Knud lehn Peter-
sen, Odense), der anlagdes som en tværbygning 
med sadeltag (fig. 10). Tilføjelsen, der i materialer, 
teknik og murbehandling svarer til tilbygningens 
ældre del, har mod øst en falset fladbuet dobbelt-
dør under tre højblændinger med trappestik, som 
udfylder den kamløse gavltrekant. I hver lang-
mur oplyser et cirkelvindue kapellets hvidkalkede 
ind re, som dækkes af et fladbuet tøndehvælv af 
træ med ventilationsrist og profileret gesims. En 
dør til fyrkælderen i den sydlige del af det ældre 
kapels østfacade er formentlig oprindelig lige-
som to vinduer i fløjens nordlige del, der i hele 
bygningsafsnittets højde udgør en ventilations-
skakt.91 
 Tretten stræbepiller mod korsarmenes og skibets 
facader eksisterede alle i 1800-tallets anden halv-
del (fig. 36), men er tilkommet løbende, hvilket 

bekræftes af deres arytmiske placering og forskel-
lige dimensioner. De hvidkalkede piller, som er 
afdækket med vingetegl, er udført i teglsten af 
vekslende format og har stedvist et uregelmæssigt 
sokkelled. 
 Stræbepillerne, som giver kirkens ydre et tungt 
udtryk, kan i regnskaberne følges tilbage til 1684, 
hvor Niels murermester reparerede tre piller på 
kirken, og siden optræder de hyppigt.33 1689 
hav de kirken ti piller, som samme murermester 
istandsatte med 2½ læster kalk, 200 tagsten, 6 læs 
grus og 60 mursten;33 atter 1705 indkøbtes 450 
mursten og 50 tagsten til en pille ved vestgav-
len.34

 Hvilke piller, der præcist arbejdedes på, kan 
sjældent udredes, men flere af nordre korsarms 
piller synes tilkommet i 1800-tallet. Gavlens mid-
terste pille blev således opført i tilknytning til en 
større reparation af hvælvet 1840 (jf. s. 2126), og 
1843 blev hele 5100 flensborgsten, 100 tagsten, 
16 læs kampesten og 11 læs grus anvendt til en 
pille på kirkens nordside, hvilket taler for, at det 
må dreje sig om en af korsarmens svære hjørne-
piller.34 

135*

Fig. 36. Skitseplan af kirke, 1800-tallets anden del. landsarkivet for Fyn. – Sketch-plan of the church, second half of 
19th century.
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 Som en del af ydermurenes forstærkning må 
også regnes en teglsat halvstensmur på korets syd-
facade, der i nyere tid er opført som støtte for 
facadestenene mellem vinduet og tårnets trappe-
hus (fig. 21). Hertil kommer en svær granitsten, 
som 2,8 m over det udvendige terræn springer 
frem for murflugten i hjørnet mellem den nordre 
korsarms vestfacade og skibets nordfacade og kan 
stamme fra en forsvundet stræbepille (fig. 37). 
 Reparationer og restaureringer. Kirken bærer ikke 
præg af nogensinde at være underkastet en gen-
nemgribende istandsættelse, men af regnskaberne 
fremgår mange større og mindre reparationer. 
Navnlig omtales ofte udbedringer af facaderne 
(jf. s. 2109), især af de teglsatte, hvortil der hyp-
pigt indkøbtes nye sten. Allerede 1680 indkøb-
tes 100 mursten til tårnet, og samme år betaltes 
murermester jørgen Mejer for at udføre arbej-
det.33 Igen 1719 indkøbtes 663 mursten til kir-

kens fornødenhed foruden 120 tønder kalk fra 
Norge,34 og året efter optoges et lån på 400 rdlr. 
til nødvendig reparation.33 Til denne, der bl.a. 
atter omfattede tårnet og ifølge murankre for-
mentlig også søndre korsarm (s. 2120), indkøbtes 
8500 teglsten for 85 rdlr. og 1500 tagsten for 30 
rdlr. af Christian Nissen på Als. Hertil kom for 26 
rdlr. 13 stk. 16 alen lange bjælker, som anvendtes 
til fastholdelse af kirkens gavle, og samme år blev 
der indgået kontrakt med Hans murermester i 
Odense, der betaltes 132 rdlr. for at udføre repa-
rationerne. Til arbejdet medvirkede fem kalksla-
gere og håndlangere i otte uger.34

 1816 gennemgik kirken en udvendig reparati-
on, hvorunder kirke og tårn blev spækket og kal-
ket, og nye mursten indsattes. Arbejdet, der beløb 
sig til 1300 rdlr. og udførtes af murermester Hen-
rik Berg, skulle afsluttes inden udgangen af sep-
tember.34 På grund af manglende midler kunne 
en større reparation ikke gennemføres 1838, men 
måtte udsættes til den efterfølgende sommer. Ar-
bejdet omfattede igen ydermurene, som udbed-
redes med stenkalk, der blev læsket i en nygravet 
kule og solgt af skipper jensen i Aabenraa. På 
denne tid er de punktvise istandsættelser så hyp-
pige, at der stort set må være repareret uafbrudt 
på kirken. Således udførtes igen 1841 adskillige 
reparationer på søndre korsarm og våbenhus, 
som beløb sig til 60 rdlr. for arbejdsløn og 132 
rdlr. for materialer, der omfattede 4200 mursten, 
50 fustager kalk og 20 fustager stenkalk.34 
 De mange tiltag bar frugt, da kirken 1858 blev 
beskrevet som god og vedligeholdt, men året ef-
ter iværksattes alligevel en større istandsættelse af 
vestforlængelsens gavl,34 som også i årene forud 
hyppigt blev nævnt i dårlig stand, bl.a. 1800, 
hvor nedstyrtning frygtedes.51 jf. jernankre blev 
vestforlængelsens gavltrekant således 1801 helt 
fornyet i gule teglsten, ca. 21×10×4 cm, lagt i 
krydsskifte og forsynet med en ufalset rundbuet 
luge med dobbelt halvstensstik mod loftet og en 
indfatning med markerede hjørner, vederlag og 
slutsten i facaden (fig. 9). Skibets falsgesims, som 
griber om gavlens vesthjørner, udførtes forment-
lig ved samme lejlighed. Et †messeklokkespir 
over kirkens vestende var da muligvis nedtaget 
(jf. s. 2137).

Fig. 37. Sammenstødet mellem skibets nordfacade og 
nordre korsarm, set fra nordvest (s. 2132). Foto Thomas 
Bertelsen 2009. – Junction of the north facade of the nave 
and the north transept, seen from the north-west.
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Gulve. Korets, skibets og korsarmenes gulve er af 
kvadratiske gule og grå teglfliser lagt i skaktavl. 
De diagonallagte fliser, som mellem kor og skib 
afbrydes af et trin og stedvist i korsarmene af be-
tongulv, er formentlig etableret ved 1800-tallets 
midte. Således indkøbtes 1856 121 blå og 122 
gule fliser,34 og 1857 lagdes et tilsvarende flise-
gulv i våbenhuset (jf. s. 2129). Tårnrummets røde 
teglgulv erstattede 1979 et bræddegulv. 

 regnskaberne omtaler adskillige reparationer 
og omlægninger af gulvene, der på grund af be-
gravelser ofte sank. 1710 blev skibets gang om-
lagt med 80 mursten, mens 200 sten blev lagt ved 
fonten,33 og igen 1722 nedlagde murermester 
Christian Schrase fra Bogense 3200 mursten.34 
1821 var gulvet i skib og korsarme atter sunket 
og omlagdes med nye teglsten, hvortil der betal-
tes 60 rdlr. for sten, 31 rdlr. og 3 mark for grus til 
opfyldning og 30 rdlr. for udførelsen.33 Allerede 
to år efter blev arbejdet fulgt op, idet skibets mid-

Fig. 38. Prospekt af kirken set fra syd tegnet af Burman Becker 1858. – View of the 
church from the south, drawn by Burman Becker.
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tergang og gulvet i karlekapellet var sunket tre 
steder.34 Korets gulv er sidst omlagt 1979. 
 Vinduer. Kor, skib og korsarme har dobbelt-
smigede og fladrundbuede vinduer, som er ind-
sat kort før 1841, hvor det omtales, at kirken 
umiddelbart forinden havde fået nye vinduer, og 
dermed var blevet meget lysere.92 Samtidig med 
etableringen af de store lavtsiddende lysninger 

blev tårnrummets tilsvarende, men mindre øst-
vindue formentlig udført. 
 At kirken ved denne tid omtales som meget 
mørk, antyder, at den romanske bygning da endnu 
havde bevaret sine snævre rundbuede lysåbninger, 
hvoraf to er bibeholdt i vestforlængelsen. Således 
er den ældste del af bygningen også uden spor 
efter gotiske vinduer, som der efter korsarmenes 

Fig. 39. Øvre del af korets østligste spærfag, set fra vest (s. 2135 ff.). Foto Arnold Mik-
kelsen 2008. – Upper part of the furthest east rafter section of the chancel.
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tilkomst heller ikke har været oplagte placeringer 
til. Af skibets tre nuværende vinduer er ét således 
placeret ud for den oprindelige norddør, mens to 
er placeret i sammenstødet mellem det oprinde-
lige skib og vestforlængelsen, hvor murværket er 
særlig sårbart og næppe fundet egnet for gennem-
brydning før nyere tid. At også korets romanske 
vinduer har eksisteret langt op i tid antydes af, at 
prædikestolen i slutningen af 1700-tallet tog ly-
set fra degnestolen (jf. s. 2167). Dette indikerer, at 
korets oplysning da var mere afhængig af korsar-
menes vinduer end af sine egne.
 Alle vinduer har småsprossede grønmalede træ-
rammer med undtagelse af våbenhusets, der har 
støbejernsstel. I tårnet har glamhullerne sorttjæ-
rede skodder, mens mellemstokværkets glugger 
har brune luger. 
 Tagværker. Fraregnet tårnet (jf. s. 2116) har alle 
kirkens middelalderlige bygningsafsnit tagværker, 
som helt eller delvist er af egetømmer, hvorfra 
der er udtaget prøver til dendrokronologisk da-
tering (jf. s. 2136). 

 Korets syv fag er primært af eg og hviler med 
undtagelse af det vestligste, som har bindbjælke, 
i spærsko (fig. 40). De enkelte fag, som stives af 
langsgående brædder fastgjort på spærsidernes 
inderside, har bladede spærstivere, som over spær-
skoene er forlængede, så den nedre ende griber 
om murkronen. Hertil kommer to bladede ha-
nebånd, som på det vestligste fag suppleres med 
to tappede skråstivere, der strækker sig fra bind-
bjælken til nedre hanebånd (fig. 20). Taphuller i 
undersiden af de øvrige nedre hanebånd angiver, 
at også disse tidligere har haft skråstivere, således 
at de eksisterende spærsko må have oprindelse i 
overskårne bindbjælker. 
 Med undtagelse af vestfaget har alle tømmer-
dele mod øst stigende stregede tømmermærker 
i sydsiden, mens der i nordsiden ses tilsvarende 
nummerering med kvadratiske indskæringer (fig. 
39). Den fortløbende nummerering antyder, at 
tagværket aldrig er omsat, men udskæringer i de 
enkelte spær viser, at hanebåndene tidligere har 
været placeret højere. Sammen med de fjernede 

Fig. 40. Korets tagkonstruktion, set fra øst (s. 2135). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Roof construction of the chancel, 
seen from the east.
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skråstivere og de oversavede bindbjælker taler 
dette for, at tagværket er opsat ved etableringen 
af korets †øvre stokværk o. 1455, men lettere 
ombygget ved hvælvets indsættelse, formentlig o. 
1485 (jf. s. 2116 ff., 2120 ff.).
 Skib og vestforlængelse har 24 stærkt omsatte 
spærfag af dels ege-, dels fyrretømmer. De en-
kelte fag, der hviler i spærsko og har spærstivere, 
hvoraf de af eg svarer til korets, har to bladede 
hanebånd, men udskæringer på egespærene viser, 
at de oprindeligt kun har haft ét. 
 De enkelte spær er forstærket med talrige 
langsgående brædder foruden en række sekun-
dære tværgående bjælker, som fra spærsidernes 
nedre del strækker sig på tværs af kirken og i 
hvælvlommerne hviler over murede piller af 
teglsten i munkestensformat. Flere fyrredele har 
tømmermærker i form af romertal, men ikke i 
fortløbende orden.
 Søndre korsarms fem spærfag og to stikspær 
over skibets søndre tagflade er af både ege- og 
fyrretømmer og har ingen tømmermærker (fig. 
12, 34). Hvert fag, der hviler i spærsko, har tappe-
de spærstivere og to bladede hanebånd, som på de 
to sydligste er sekundært suppleret med endnu et 
hanebånd. Som en indbyrdes forstærkning af de 
enkelte fag er de forbundet med brædder samt 
en langsgående bjælke, der fastgjort til det nedre 
hanebånd strækker sig til nordre korsarm. 
 Den nordre korsarms ti spærfag og fire stikspær 
er primært af fyr, men indeholder enkelte ege-
dele (fig. 12). Hvert fag, der hviler i spærsko med 
tappet spærstiver, har to bladede eller tappede ha-
nebånd. I det sydligste regulære spærfag, som er af 
eg, er det nedre tappet og det øvre bladet. Ingen 
dele har tømmermærker. 
 Våbenhusets halvtag er af fyr og dannes af fem 
spærfag, hvis øvre ende hviler på søndre kors-
arms vestre tagflade foruden en række stolper 
langs ydersiden af dens vestmur. Også kapel-
let langs den nordre korsarms østmur bærer et 
halvtag af fyrretømmer, mens bygningsafsnittets 
tværfløj fra 1934 (jf. s. 2131) har syv spærfag li-
geledes af fyr med tappet hanebånd og krydsfor-
stærkning.
 Øverst i skibets nord- og sydvæg, ud for skibets 
vestligste hvælvfag, ses de oversavede ender fra 

en egebjælke, som har dannet bindbjælke i den 
tagkonstruktion vestforlængelsen bar, før skibet 
blev forhøjet (jf. s. 2116 ff., fig. 22). Bjælken, hvis 
underkant markerer bygningsafsnittets oprinde-
lige murkrone og formentlig tilhører konstruk-
tionens næstvestligste fag, har mod syd en bladet 
spærstiver, som viser, at den ældre tagkonstruk-
tion ikke blev nedtaget, da den romanske kirke 
forhøjedes. 
 En tilsvarende, intakt bjælke bag altertavlen i 
koret stammer fra 1719-20 (jf. s. 2111, fig. 45). Da 
også underkanten af denne bjælke, som muligvis 
har skullet støtte altertavlen, markerer den oprin-
delige murkrone, kan den meget vel genanvende 
ældre bjælkehuller. 
 Dendrokronologiske undersøgelser. I 2009 er der 
udtaget boreprøver fra egetømmeret over alle 
kirkens middelalderlige bygningsafsnit, foruden 
bindbjælkerne i kirkerummet og bjælkeenderne 
fra †lektoriet i korbuen (jf. s. 2124, 2135-36). 
 Mens tømmeret fra †lektoriet ikke kan dateres, 
kan det fastslås, at den oversavede bindbjælke, der 
har indgået i vestforlængelsens ældre tagkonstruk-
tion, stammer fra træ, der er fældet o. 1300. Med 
tanke på bygningsafsnittes arkitektur tilhører den 
dog næppe den første konstruktion men snarere 
en større reparation (jf. s. 2111). Således dateres 
store dele af skibets nuværende tagkonstruktion 
ligeledes til o. 1300, hvorved det sandsynliggøres, 
at dele af vestforlængelsens ældre tagkonstruktion 
genanvendtes ved etableringen af det †øvre stok-
værk o. 1455.
 I skibet er enkelte tømmerdele ældre, fra 1205-
20, 1229-44 og 1253-68. Hvorvidt dette tømmer 
stammer fra kirkens første tagværk og angiver 
opførelsen af det romanske skib og vestforlæn-
gelsen, kan ikke afgøres. 
 Korets tagværk er opsat o. 1455 og kan ad den-
drokronologisk vej kun tillægges én reparation 
1578-93; dog ses en ældre bindbjælke fra 1413-
28. reparationen er muligvis udført 1588, hvor 
biskop jacob Madsen besøgte kirken, som da 
stod under istandsættelse (jf. s. 2100). Det vel-
bevarede tagværk, der kun bærer præg af få æn-
dringer, er ganske givet sammenhørende med 
den romanske kirkes †øvre stokværk, således at 
dets lette ombygning er udført ved overhvælv-
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ningen (jf. s. 2120 ff.). En bindbjælke bag alter-
tavlen, som muligvis har tjent som en støtte, er 
udført af træ fældet 1719-20 (jf. s. 2136).
 Mens et enkelt spær i søndre korsarm kan da-
teres til o. 1590 og må tilskrives en reparation 
(jf. s. 2118 ff.), angiver tømmer fra den nordre 
korsarm en mulig opførelse o. 1495, hvilket er i 
overensstemmelse med Skovby-mesterens øvrige 
nordfynske arbejder (jf. s. 2126).
 Eftersom tårnet er den tidligste af kirkens sen-
middelalderlige tilbygninger, må tre bjælker i 
klokkestokværket, som er indsat 1637-52, 1682-
97 og 1701-14, være sekundære.93

 Tagbeklædning. Hele bygningen er tækket med 
røde vingetegl med undtagelse af tårnet og dets 
trappehus, som har sorttjæret spåntag. Kirkens ta-
ge nævnes hyppigt i regnskaberne, navnlig tårn-
spiret, som også før tilføjelsen 1760 var spånklædt 
(jf. s. 2116). Heraf fremgår, at spånbeklædningen 
i århundreder har været vanskelig at holde tæt 
og næsten ubrudt har været underlagt reparation. 
1712 repareredes taget med spånsøm, og 1733-
34 indkøbtes der egetræ, som blev ophugget til 
kirketårnets spåntag. Skaden ansloges da at kræve 
9000 spån, men da kirkeværgen frygtede et større 
omfang, huggedes 13000. Til arbejdet indkøbtes 
20000 spånsøm for 25 rdlr. foruden 100 lægte-
søm. Blytækkeren betaltes 50 rdlr. efter akkord 
for at tække.34 1834 opsattes der igen nye spån, 
som tjæredes to gange.34 Den sidste større repa-
ration udførtes 1970.55

 Den øvrige kirke var 1755 tækket med bly på 
sydsiden, mens nordsiden og størsteparten af til-
bygningerne bar tegl,32 som er den eneste type 
tagbeklædning, der i øvrigt omtales i regnska-
berne. 1718 købtes 200 tagsten til en reparation, 
der 1743 fulgtes op med yderligere 800 sten, som 
erhvervedes for 12 rdlr.34 Udbedringerne kan 
være forårsaget af kirkens udsatte beliggenhed, 
som bærer en del af skylden for senere hyppige 
arbejder på taget. 1813 reparerede murermester 
jeppe Hansen kirkens tag, der havde lidt skade i 
hårdt vejr, med tagsten, kalk og lægter, og 1831 
ansloges en stormskade at beløbe sig til 400-500 
rdlr. En storm var også baggrunden for, at Mat-
thias jørgensen 1835 betaltes for at oplægge ca. 
400 tagsten og understryge taget.34 

 Tagets skotrender var tidligere af bly og siden 
af zink. 1710 repareredes de af en blytækker for 
22 rdlr.,34 og 1718 oplagdes to tavler bly af jør-
gen Christian i en rende på våbenhuset.33 Navn-
lig i korsskæringen har graterne været vanskelige 
at holde tætte, hvilket også fremgår af åbenlyse 
vandskader i tagrummet. 1919 blev taget således 
understrøget ved »Korsene«,55 og en række tag-
reparationer med zink har sikkert også været ret-
tet mod dette komplicerede sammenstød. Således 
betaltes blikkenslagermester P. From 1851 for 
19½ kvadratalen zinkskotrender og ni kvadrata-
len zinktag.34

 †Messeklokkespir. Kirken havde 1755 et lille 
blytækt spir, der formentlig var rejst over kirkens 
vestgavl, hvilket støttes af et rebshul i skibets vest-
ligste hvælvfag (jf. s. 2122).94 At det som da be-
skrevet var af samme højde som tårnet, er næppe 
sandsynligt, men som ved andre fynske kirker kan 
der være tale om en større evt. muret konstruk-
tion af middelalderlig oprindelse, jf. eksempelvis 
Kerteminde (s. 1926). Muligvis er spiret opsat ved 
etableringen af skibets †øvre stokværk o. 1455, 
hvor vestgavlen måtte helt eller delvist ommures 
(s. 2116 ff.). 
 Vindfløje. Tårnspiret krones af en korsformet 
fløjstand med kugle og vimpel i kobber, som i 
regnskaberne kan følges til 1735, hvor Søren kob-
bersmed udfærdigede en ny kobberknop som er-
statning for en ældre.33 Under en reparation 1894 
konstateredes, at de to pryddele, som var dækket af 
gul oliemaling, tidligere havde stået guldbelagte,55 
og muligvis er det disse, der omtaltes 1848, hvor 
to plader blev forgyldt.34 Kuglen er sidst restau-
reret 1974, da den repareredes for ti skudhuller 
forårsaget af tyske soldater under Anden Verdens-
krig. Også messeklokkespiret var 1755 prydet af 
en vindfløj med kugle og vimpel.33

 Opvarmning. Kirken fik 1713 opsat en ny kak-
kelovn,34 der må regnes som den primære var-
mekilde frem til 1874, hvor der blev indrettet et 
varmluftsanlæg i kælderen under det i samme år 
opførte kapel (jf. s. 2131).51 Dette suppleredes 
1881 med en centralkalorifere, der for størstepar-
tens vedkommende betaltes af menigheden.55 
Formentlig blev også den placeret i fyrkælderen, 
efter det 1877 blev forkastet at udgrave en fyr-
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kælder under tårnet.51 Kirken har i dag fjernvar-
me, der godkendtes 1963, hvorefter der opsattes 
radiatorer langs væggene.
 Kirken fik indlagt gas 1897, mens der instal-
leredes elektrisk lys 1915.55

 Murbehandling. I dag står alle facader hvidkal-
kede, men de har tidligere haft gulkalkede borter 
omkring vinduer og glamhuller. Mens bemalin-
gen omkring tårnets glamhuller ses på fotogra-
fier fra o. 1900, er den omkring vinduerne alene 
påtruffet ved en murundersøgelse 1977, hvorun-
der der tilmed påvistes flere faser. Den første be-
maling bestod således blot af et gult bånd, men 
blev ved senere opmalinger suppleret med to 
røde kantstreger. Begge borter er ældre end de 
eksisterende vinduer, men gule rammer med røde 
konturstreger anvendtes også efter, at disse blev 
brudt o. 1840 (jf. s. 2134). Herefter følger fire-fem 
genopmalinger alene med gult. 
 Da de fremhævede rammer omkring glam-
hullerne i tårnets sekundære klokkestokværk fra 
1760 lægger op til bemaling med en kontrast-
farve, er det sandsynligt, at alle kirkens gulkalkede 
borter stammer fra denne tid. 

GlASMAlErIEr

I ligkapellets to vinduer er indsat glasmalerier, ud-
ført og signeret af Alan og Sven Havsteen-Mik-
kelsen, »A+S∙H∙M 1996 E+M.B«.95 De cirkulære 
glasmalerier forestiller hhv. Bønnen i Getsemane 
og Kristus i Emmaus og er udført i forskellige 
nuancer af røde og blå glasstykker, førstnævnte 
i en overvejende mørkeblå farveholdning, sidst-
nævnte i overvejende rødt. Mosaikkerne adskiller 
sig fra traditionelt glasmaleri ved at glasstykkerne 
er limet sammen uden brug af blyindfatning.96

KAlKMAlErIEr 

I forbindelse med indvendig kalkning o. 1978 
afdækkedes fragmenter af (†)dekorationsmaleri i 
skibets første fag, ligesom draperier om altertav-
len blev konstateret. 1987 afdækkedes to konge-
monogrammer på korhvælvingens nordside, der 

atter blev overkalket.97 Under den indvendige 
istandsættelse 2009 fremkom der spredte frag-
menter af kalkmaleri flere steder i kirken, hvoraf 
en del var malet på det inderste kalklag. 
 (†)Kalkmalerier, o. 1700. I skibets vestligste fag, 
over orgelpulpituret, er en ældre sort-hvid spar-
reudsmykning af hvælvribberne synlig, hvor de 
overliggende lag hvidtekalk er afskallet. 
 †Kalkmalerier. 1-2) I skibets første fags nordlige 
og sydlige hvælvkappe blev o. 1978 afdækket to 
uidentificerbare fragmenter af en dekoration.98 
Fragmenterne ligger på et tyndt kalklag oven på 
de inderste kalklag, og stammer formentlig fra 
1500-tallet. Overkalket 2009.
 3) I søndre korsarm blev 2009 (fig. 122) kon-
stateret en trekantsbort langs flere af graterne. 
Dekorationen er udført med sort og hvidt på 
et tyndt kalklag oven på det inderste kalklag. 
Overkalket 2009.
 4-5) 1731 betaltes maler lars Pedersen for at 
sætte kongens og dronningens (d.e. Christian 
VI og Sophie Magdalene) monogrammer ‘over 
kordøren’.99 I 1987 afdækkedes dele af et mono-
grams krone, hvis puldring målte 40-50 cm, på 
korhvælvets nordside. Overkalket 1987. 
 6-7) 1747 betaltes maler lars Pedersen for at 
sætte kongens og dronningens (d.e. Frederik V 
og louise) monogrammer på ‘hvælvingen i kir-
ken’.33 Frederik V’s kronede monogram blev af-
dækket 1987. Monogrammet, af hvilket kronen 
samt en smule af initialerne var bevaret, var malet 
oven på nr. 1 i okkergult og brunt og omgivet af 
rankeornamentik i gråt. 
 8) Før 1760. Et draperi om altertavlen, ma-
let med blåt, blev konstateret i forbindelse med 
kirkens kalkning 1988. Draperiet blev opmalet 
1760, 1821 (»et støkke gevant med liim farve 
bag Altere«), 1836-40 og 1846, hvor maler S. P. 
Holst dekorerede muren bag alteret med ‘lim-
farve’.56

 9-10) 1770 blev kong Christian VII og Dron-
ning Caroline Mathildes monogrammer malet i 
korets hvælv.33 Der blev ikke fundet spor af mo-
nogrammerne i forbindelse med undersøgelsen 
1987. 
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Oversigt. Inventaret rummer enkelte middelalderlige 
stykker. Ældst er det murede alterbord, den romanske 
døbefont og den lille klokke, der daterer sig til 1200-
tallets anden halvdel. Fra senmiddelalderen stammer 
kirkens korbuekrucifiks, fragmenter af en eller flere 
†altertavler, der er genbrugt i kirkens nuværende al-
tertavle, og den store klokke, støbt 1516 af den neder-
landske klokkestøber Henrik de Campen. 
 Fra Christian IV’s tid stammer nogle væsentlige 
eksempler på den fynske træskærerkunst. Dels en 

katekismusaltertavle med baldakin fra 1588, dels en 
prædikestol bekostet af kirkeværgerne Niels Bang og 
Mads Ibsen 1604 og skåret af den ellers ubekendte bil-
ledskærer Harmen Garstenkorn. Endvidere er de to 
messingalterstager typiske arbejder fra det sene 1500-
tal. Det senere 1600-tal er repræsenteret ved den store 
lysekrone, skænket 1654 af hamburgeren jost Fechtel, 
samt et ganske anonymt dåbsfad af messing. Forment-
lig stammer også de klassicerende endepaneler, som er 
integreret i de nuværende stolestader, fra 1600-tallet.

INVENTAr

Fig. 41. Koret, set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – The chancel, seen from the 
west.
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 Fra 1700-tallet stammer den lille lysekrone skænket 
1705 af Christian Pedersen Bøgvad, Kirsten Sonnes-
datter og Kirsten Michelsdatter lermand, og (†)fon-
tegitteret udført 1754 af Mikkel snedker, som nu fører 
en tilbagetrukket tilværelse i skibets vestende, hvor det 
siden 1789 har været anvendt som materialkammer. 
Fra 1772 stammer en pengetavle, leveret af Andreas 
snedker, mens de to alterlysestager i senbarok stil blev 
udført 1777, og samme år skænket kirken af kirkevær-
ge jens jørgensen. I denne periode fik kirken også nyt 
altersølv, hvoraf er bevaret et sygesæt udført af rasmus 
Møller, Odense, 1789.
 I 1800-tallet blev altertavlens storfelt erstattet af et 
maleri forestillende Kristus i Getsemane, udført 1824 
og skænket af kammerjunker P. D. von Bardenfleth. 
Alterskranken blev opført 1836-40, mens S. H. Kragh 
leverede den dobbelte pengeblok, der er opstillet i vå-
benhuset, 1859. Endelig må lars jørgensens unikke 
tårnur fra 1847 og orglet, udført 1862 af Marcussen & 
Søn, Aabenraa, fremhæves som det betydeligste inven-
tar fra dette århundrede.
 Fra 1900-tallet stammer stolestaderne, der er udført 
i skønvirkestil 1915, en del altertilbehør, otte messing-
lampetter og tre elektriske lysekroner. Endelig tilkom 
nyt altersølv 2002, udført af Ebbe og Dorthe Hjorth. 
 Farvesætningen. Kirkerummets indretning er præget 
af de åbne stolestader, indsat ved hovedrestaureringen 
1913-1915 (s. 2122 fig. 27). Stolene står med lysegrå 
og blå staffering fra 1953. Altertavlen har polykrom re-
næssancestaffering, genskabt ved istandsættelsen 1989, 
ligesom prædikestolen, der 1994 fik tilsvarende staf-
fering.
 De tidligste oplysninger om kirkens ældre farve-
holdning stammer fra tiden o. 1750, da altertavlen, kor-
buekrucifikset og formentlig også prædikestolen havde 
en overvejende perlefarvet staffering med forgyldnin-
ger og enkelte koloristiske islæt, mens (†)fontegitret fra 
1754 i kirkens vestende stod i en hvidlig marmorering 
med blå og røde islæt. Ved midten af 1800-tallet vinder 
brugen af den karakteristiske egetræsbemaling indpas, 
mens den matte perlefarve veg tilbage for en blank, 
hvid lak- eller emaljemaling i opmalingen af altertavle 
og prædikestol. Korbuekrucifikset nystafferedes 1841 
med Kristus holdt aldeles i hvid emaljemaling på ege-
træsfarvet korstræ, stolestaderne blev malet med ege-
træsådring 1861, ligesom også de nye salmenummer-
tavler, leveret 1879. 1915 blev de nye stolestader malet 
med egetræsådring, mens prædikestolen blev afsyret og 
mørkbejset.
 Det middelalderlige kirkerum. I den ældste indretning 
stod det murede alterbord som nu ved korets østmur, 
mens et antal sidealtre bl.a. har været placeret på tri-
umvæggen (jf. s. 2146). Grænsen mellem kor og skib 
markeredes i senmiddelalderen med en korskranke og et 
†lektorium, hvorover korbuekrucifikset var anbragt (fig. 
28). Sidstnævnte indgik i den omfattende sjælegave fra 

brødrene jep (jakob) og jens Mortensen 1485, der yder-
ligere udstyrede kirken med en ny †højaltertavle, †alter-
klæder, †messehagel og †messeskjorte mv. (s. 2102). 
 En †prædikestol har muligvis været indmuret i tri-
umfmurens søndre del, mens døbefonten middelalde-
ren igennem stod i skibets vestende.
 Det efterreformatoriske kirkerum. Kirken fik muligvis 
allerede 1550 en ny altertavle og en prædikestol, skæn-
ket af Claus Eriksen (Halvbjørn) i dennes dødsår (s. 
2146). Ved biskop jacob Madsens visitats 1588 var kir-
kens nyordning efter reformationen langt fra gennem-
ført. Først da fjernedes de middelalderlige sidealtre, og 
der anskaffedes en ny højaltertavle (1588) og en præ-
dikestol (1604). Kirkens stolestader er formentlig lige-
ledes tilkommet o. 1600, men er i øvrigt kun sparsomt 
belyst arkivalsk. En †lukket stol blev opført o. 1650 i 
søndre korsarm, formentlig på foranledning af borg-
mester Hans jørgensen, mens der o. 1675 blev opstil-
let nye stolestader i skibets østligste del. Et †korgitter 
nævnes først 1676, men har sikkert været af ældre dato. 
1691 lod Matthias Bolt og hustru Sibilla Melhop koret 
renovere, mens jochum rodenborg og hustru Maren 
Pedersdatter lod en †alterskranke opføre. Sammen 
bekostede de en nykalkning af hele kirken undtagen 
søndre korsarm; alt ifølge en inskription på korbue-
krucifikset.
 Forandringer i kirkerummet 1700-1900. Ved indgangen 
til 1700-tallet var kirkebygningen særdeles brøstfældig 
og over de næste år blev såvel bygningen som dele af 
inventaret istandsat. 1712 repareredes prædikestolens 
billedskærerarbejde, hvorefter den blev malet. I samme 
periode, 1714-24, opsattes to †lukkede stole hhv. i nor-
dre korsarm og i skibets vestende, mens stolestaderne i 
skibets vestende blev fornyet 1722. En mindre istand-
sættelse af koret blev gennemført 1749, hvor bl.a. alter, 
skriftetavle og bogstole blev repareret; efterfølgende 
blev altertavle og prædikestol malet og forgyldt.
 På samme tidspunkt, 1748, anskaffedes kirkens før-
ste orgel, et underdimensioneret værk af ringe kva-
litet, som blev sat på et nyt †orgelpulpitur i skibets 
vestende. I århundredets sidste årtier anskaffedes nyt 
†altersølv, 1777 en †oblatæske, udført af Clemens Pe-
dersen, Odense, og 1794 en †kalk og †disk udført i 
klassicistisk stil af den københavnske sølvsmed Sivert 
Thorsteinsson. 1789 flyttedes døbefonten til søndre 
korsarm, men blev allerede 1796 flyttet til dens nuvæ-
rende placering i koret, hvor også et †fontelukke blev 
opført. Samme år blev prædikestolen flyttet til pillen 
mellem kirkedøren og søndre korsarm og fik tilføjet 
en ny opgang, mens opgangen gennem triumfmuren 
blev tilmuret. 
 1819 blev korbuekrucifikset flyttet til søndre kors-
arm. Herefter fulgte en hovedistandsættelse i 1820’er-
ne, der betød, at nye †stolestader blev opført i søndre 
korsarm (1821), en lukket stol blev opsat under orgel-
pulpituret (1822), og at kirkens stoleværk og †orgel-
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pulpitur blev malet. 1824 nyudsmykkedes alteret og 
dets omgivelser, bl.a. med kammerjunker von Barden-
fleths altermaleri. Koret blev istandsat 1836-40, idet 
†skriftestolene kasseredes, en lavere *korskranke erstat-
tede det ældre †korgitter og altertavlen blev ferniseret. 
1856 opførtes fem †familiestole i nordre korsarm som 
erstatning for de ældre †kvindestole, Marcussenorglet 
blev anskaffet 1862 og sat på et nybygget pulpitur, hvis 
nygotiske orgelfacade endnu er et markant element 
i kirkens indre. Opførelsen af pulpituret fordrede en 
ombygning af (†)fontelukket og de to lukkede stole 
under pulpituret, der i alt væsentligt fremstår som 
konstruktioner fra denne tid. Endelig blev sakristiet 
1862 indrettet til skriftestol, og 1879 fik man nye sal-
menummertavler.
 Hovedrestaureringen 1913-15. Under ledelse af arki-
tekt Niels jacobsen, Odense100 gennemførtes 1913-15 
en gennemgribende renovering af interiøret. Ved den-
ne lejlighed blev *korskranken fjernet og †stolesta-
derne udskiftet med nye i skønvirkestil. Prædikestolen 
blev nu flyttet til den søndre del af triumfvæggen, hvor 
den blev opsat med en ny opgang. Efter genopdagelsen 
af den indmurede opgang gennem den søndre del af 
triumfmuren blev prædikestolen 1994 flyttet op for-
an denne, så den atter befinder sig på sin oprindelige 
plads.
 2009 gennemføres en hovedistandsættelse af kirkens 
indre under ledelse af Havsteen-Mikkelsens Tegne-
stue. 

AlTErBOrD OG AlTErKlÆDEr

Alterbord (jf. fig. 41), middelalderligt, af munke-
sten, muret op ad korets østvæg, 178×148 cm, 
124 cm højt. Beklædt med træ langs overside, 
front og delvis på siderne. En †beklædning ud-
førtes 1754, da Mikkel snedker slog træ på alteret 
for at hindre fugtskader på alterets tekstiler.33 Be-
klædningen blev repareret 1779 af Gert snedker. 
 Alterklæde (jf. fig. 41), 1988, af jette Nevers, i 
grøn uld med lodrette, indvævede guldtråde på 
forsiden og blågrønt kantebånd på de to kort-
sider. Anskaffet i anledning af 700-året for Erik 
Menveds stadfæstelse af Bogenses købstadsrettig-
heder. 
 *Alterklæde, 1781, af rødt fløjl med for af hør-
lærred; en †besætning af guldgaloner dannede 
tidligere Christian VII’s kronede monogram og 
årstallet 1781, hvoraf aftryk endnu ses. Besætnin-
gen fjernedes formentlig, da klædet blev erstattet 
af †alterklæde nr. 4. 1986 overført til Nordfyns 
Museum (inv.nr. A10753).101

 †Alterklæder. 1) 1485, med »listh oc antepediis«, 
skænket til hovedalteret af brødrene jep (jakob) 
og jens Mortensen, (jf. s. 2102).6 2) 1675, af rødt 
fløjl med frynser.33 3) 1741, et »blommet« (dvs. 
blomstret) plysalterklæde. Udbedret i forbindelse 
med alterets renovering 1753 og omkantet med 
heluldent (»floreten«) bånd.33 4) 1824, af sort 
bomuld, dekoreret med guldgaloner og for ne-
den silkefrynser, indkøbt i forbindelse med kir-
kens hovedistandsættelse.34 5) 1844, af rødt silke-
fløjl med bort og frynser, syet af Caroline Brün-
nich (jf. †messehagel nr. 9, †knæleskammel og 
†prædikestolsbeklædning nr. 3); omsyet af skræd-
der A. larsen 1854.34 6) 1882, af silkefløjl med 
guldfrynser og kors af guldgaloner. I anvendelse 
indtil efter 1909, hvor det ønskedes fornyet.55 7) 
O. 1961, af rødt fløjl med guldfrynser.55

 *Alterduge. 1) 1892, skænket af Haderslev Sang-
forening.102 Dugen er af bomuldslærred og de-
koreret med vindrueklasemotiv, et kors i hvert 
hjørne og kniplinger; siden 1976 i Nordfyns 
Museum (inv.nr. A9697). 2) 1901, skænket af by-
ens damer. Den håndbroderede alterdug af hvidt 
hørlærred er kantet med tungebort. Siden 1976 i 
Nordfyns Museum (inv.nr. A9699).

AlTErTAVlEr

Altertavle (fig. 42-48), udført 1588 ifølge malet 
årstal, med nyere storstykke, signeret af P. D. von 
Bardenfleth 1824, der også skænkede dette værk. 
Tavlen, der er af katekismustype med baldakin, 
måler 512×398 cm, er arkitektonisk opbygget 
med fremskudt postament, storstykke, baldakin, 
gesims og topstykke med trekantgavl; både fod-, 
stor- og topstykke har sidevinger. 
 På et lavt postament (fig. 43) med to lisenind-
rammede og kerubhovedsmykkede arkadefelter, 
flankeret af kvartcirkulære sidevinger, er place-
ret det tredelte storstykke, som ved hjælp af ko-
rintiske halvsøjler er opdelt i et bredt storfelt og 
to smallere sidefelter. Halvsøjlerne dubleres af 
foranstillede frisøjler, der bærer tavlens overbyg-
ning. Søjleskafterne har prydbælter med firbla-
dede rosetter i rulleværkskartoucher. Storstykket 
indrammes af akantussmykkede sidevinger (fig. 
42), der nedadtil afsluttes i dyreben med hove. 
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En firdelt, kvartcirkulær baldakin formidler over-
gangen til altertavlens fremskudte gesims. Denne 
omfatter en arkitrav, under en firdelt frise, adskilt 
af maskesmykkede volutled; øverst tandsnitpry-
det kamliste, der forkrøppes over friseleddene. 
Topstykket, hvis inddeling korresponderer med 
storfeltet, består af to arkadefyldninger, svarende 
til postamentets; disse indrammes af mandlige 
hermer og flankeres af vinger med båndorna-
ment. Øverst en gesims og en løvemaskeprydet 
trekantgavl; kugleprydede pyramidespir hviler på 
storstykkets gesims og på topgavlen. 
 På bagsiden af storstykke, postament og top-
stykke findes en række fragmenter af en eller 
flere senmiddelalderlige (†)altertavler.
 Altertavlens træværk er nystafferet 1989 af Bent 
jacobsen.103 Grundfarven er italienskrød, med en 
udbredt brug af guld og okkertoner samt azur-
blåt til baldakin og postament. Dermed fremstår 
altertavlen i en nedtonet udgave af originalstaf-
feringen (jf. ndf.).
 Fraregnet storfeltet og topstykkets arkadefelter 
domineres altertavlen af indskrifter, både fra Det 
Gamle og Det Nye Testamente samt fra katekis-
men, rekonstrueret på grundlag af ældre spor. 
Teksterne, der overvejende står i guld på sort 
grund, er anført i fraktur med smukt formede 
initialer og enkelte versaler. Storstykkets side-
felter gengiver De Ti Bud (nord) og Trosbeken-
delsen (syd), mens de tilhørende postament- og 
frisefelter fra venstre mod højre viser hhv. rom. 

Fig. 43. Altertavlens postament, 1588 (s. 2141). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Base of the altarpiece, 1588.

Fig. 42. Storstykkets vinger på altertavlen, 1588 (s. 2141). 
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Wings of the main sec-
tion of the altarpiece.
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10,3, Fadervor (Matt. 6,9-13) og joh. 8,51 samt 
joh. 5,28-29 og Fil. 3,20-21, hvert skriftsted 
løbende over to felter. I postamentet læses Ez. 
33,11 og joh. 3,16, mens årstallet »15« og »88« 

ses på de volutsvungne sidevinger. I topstykket 
er Frederik II’s og dronning Sophies kronede 
våbenskjolde, mens frisen herover viser følgende 
indskrifter, dog med versaler: »Insignia Illvstris-

Fig. 44. Altertavle, 1588 (s. 2141). Foto Henrik Wichmann 1998. – Altarpiece.
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simi/ Danorvm etc: regis,/ Friderici. II« (Den 
berømmelige konge af Danmark etc., Frederik 
II’s våben) i venstre metope, og »Insignia Illvstris-
simæ/ Danorvm etc: reginæ/ Sophiæ.« (Den 
berømmelige dronning af Danmark etc., Sophies 
våben). I trekantgavlen ses indskrift fra Sl. 58,7: 

»Psai lVIII/ Herren sønde støder Tenderne/ i 
løuerne deris Munde«. 
 Altermaleri (fig. 44), forestillende Bønnen i Get-
semane, er udført 1824 af kammerjunker Poul 
Ditlev von Bardenfleth til Harritslevgård. Sig-
neret og dateret i nedre venstre hjørne. Billedet 

Fig. 45. Altertavle, 1588. Bemaling fra 1846 med blåmalet baldakin tilføjet 1955 (s. 
2146). Foto Mogens larsen 1973. – Altarpiece. Painting from 1846, with blue–painted 
canopy added in 1955.
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viser den knælende Kristus med foldede hæn-
der og himmelvendt blik; i baggrunden ses de 
sovende disciple og soldaterne, der trænger ind i 
haven.104 Farveholdningen er domineret af har-
monien mellem Kristi røde klædning og den blå 
aftenhimmel. Doneret til kirken 1824 af male-
ren.34 På samme tid blev de oprindelige indskrif-
ter på storstykkets sidefløje erstattet af nye †ind-
skrifter i fraktur, som knyttede bedre an til det 
nyindsatte altermaleri, hhv. Matt. 26,39 og 26,39. 
Indskrifterne blev atter sløjfet under altertavlens 
istandsættelse 1989, idet de oprindelige katekis-
muscitater blev rekonstrueret (jf. ovf.).103

 †Altermaleri. 1824 blev et panel med en frem-
stilling af Nadveren, vel det oprindelige storfelt, 
udtaget af altertavlen, da det var »slet og af Ælde 
ødelagt«.34 
 At altertavlen er af fynsk oprindelse fremgår 
af, at der i opførelsen er genanvendt materialer 
fra en eller flere ældre (†)altertavler, samt af dens 
tilhørsforhold til en gruppe katekismusaltertavler 
med baldakin fra o. 1590-1600. Denne gruppe 
indbefatter tavlerne i Norup (lunde Hrd.), Se-
den (åsum Hrd.), Ellinge, Hellerup (begge Vin-
ding Hrd., Svendborg Amt) samt Marslev og 
Munkebo (begge Bjerge Hrd.). De to sidstnævn-
te med skårede dateringer 1592.105 Den statelige 
altertavle anskaffedes 1588, utvivlsomt på initia-
tiv af biskop jacob Madsen, der netop 22. maj d.å. 
påtalte, at kirken stadig havde ældre katolsk in-
ventar og påbød kirkeværgerne at »tage de Taffler 
neder oc Alterne«. Til gengæld kunne han med 
tilfredshed allerede 27. august konstatere, at dette 
nu var fjernet.41 Altertavlen har antagelig erstat-

Fig. 47. Skabelonsblomster fra en senmiddelalderlig 
(†)altertavle. Forefundet på indersiden af altertavlens 
karmsider (s. 2147). Foto Bent jacobsen 1989. – Sten-
cilled flowers from a late medieval (†)altarpiece. Found on the 
inner side of the casing of the altarpiece.

Fig. 46. Skt. Bartholomæus med kniven, fragment af 
senmiddelalderlig (†)altertavle. Forefundet på bagsiden 
af altertavlens postament (s. 2147). Foto David B. Kaa-
ring 2009. – St. Bartholomew with knife, fragment of a late 
medieval (†)altarpiece. Found on the back of the base of the 
altarpiece.

136
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tet den middelalderlige højaltertavle (†altertavle 
nr. 1). Det kan dog ikke fuldstændig udelukkes, 
at kirken i en kort periode efter reformationen 
havde en altertavle, der ifølge Danske Atlas (1774) 
var skænket 1550 af Claus Eriksen (Halvbjørn) 
sammen med en prædikestol (jf. s. 2147). 
 Altertavlen er blevet istandsat og nystafferet 
en række gange. Den oprindelige staffering, der 
påvistes 1989, omfattede en cinnoberrød grund-
farve med detaljer i spanskgrønt, guld og sølv.103 
Herover fandtes et farvelag, domineret af hvidgråt 
med mørkegrønt, blåt, blågråt og sølv på ramme-
værk, vinger og søjlernes profilled. Dette stam-
mer antagelig fra 1749, da lars maler stafferede 
og forgyldte altertavlen, mens lærlingen julius 
Kok malede ‘skilderierne’, vel storfeltet, våben-
tavlerne og indskrifterne.106 
 1824 nystafferedes og forgyldtes tavlen.34 På 
samme tid blev de oprindelige indskrifter på 

storstykkets sidefløje erstattet af nye †indskrifter i 
fraktur, som knyttede bedre an til det nyindsatte 
altermaleri, hhv. Matt. 26,38 og 26,39. Indskrif-
terne blev atter sløjfet under altertavlens istand-
sættelse 1989, idet de oprindelige katekismuscita-
ter blev rekonstrueret (jf. ovf.).103 En fernisering 
1836 afløstes 1846 af en bemaling i hvid, gulgråt 
og brunt med forgyldninger, der antagelig skyld-
tes P. Bardram, som efterlod signaturen: »PAB/ 
1846« på tavlens bagside og atter 1866 malede 
og ‘forgyldte’ tavlen.107 Senere istandsættelser før 
1989 fremgår af andre påskrifter på bagsiden, så-
ledes 1955 af E. lind Hansen, og 1959 af A. M. 
langaa, der malede baldakinen blå (fig. 45).108

 (†)Altertavler. Som anført ovf. indgår en række 
fragmenter fra en eller flere senmiddelalderlige 
altertavler i den nuværende altertavle, som sand-
synligvis hidrører fra en eller flere af de alter-
tavler, der blev fjernet 1588 på jacob Madsens 

Fig. 48. (†)Mariaaltertavle, senmiddelalderlig. Fragmenter af bagklædning med ud-
skåren mandorla og solgisel. Forefundet på bagsiden af altertavlens topfeltet (s. 2147). 
Foto Bent jacobsen 1989. – (†)Mary altar, late medieval. Fragments of backboard with 
carved mandorla and aureole. Found on the back of the top section of the altarpiece.
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initiativ (jf. ovf.).109 Til storstykkets gesims er 
genbrugt karmsider med fragmenter af malede 
blomstermønstre, udført efter skabelon (fig. 47). 
På topfelternes bagside er fundet fire fragmenter 
af en altertavles bagklædning, med en solgisel, 
der har hørt til en fremstilling af jomfru Ma-
ria. Imellem solgislens stråler er sømhuller ef-
ter en rosenkrans (fig. 48).110 Fragmenterne kan 
stamme fra en sidealtertavle, der i givet fald har 
fremstillet Den apokalyptiske Madonna i solgi-
sel, omgivet af mandorla og rosenkrans, men det 
kan ikke udelukkes, at de hører til †højaltertav-
len; jf. også den senmiddelalderlige højaltertavle 
i Skt. Hans (s. 1355), som muligvis endda er-
hvervedes i den tid, da jep (jakob) Mortensen 
var prior ved stiftsbyens johanitterkloster (dvs. o. 
1460).111 
 Endelig er der på postamenternes bagsider kon-
stateret senmiddelalderlige malerifragmenter på 
kridtgrund. Det største af disse fragmenter, ca. 
20×25 cm, forestiller apostlen Bartholomæus 
med sin kniv, iklædt grønne klæder og rød kap-
pe, begge kantet med guld, stående på et brunt 
og rødt ternet gulv foran en guldgrund (fig. 46). 
På apostlens venstre side er der spor af tekstil i 
kridtgrunden, der har dækket en skade i pane-
let, før den oprindelige kridtgrund blev påført. 
Til højre for apostlen ses et beskedent fragment 
af yderligere en helgen med rød kappe, mens et 
tredje fragment forestiller en uidentificerbar hel-
gen med glorien punslet i guldgrunden.
 †Altertavler. 1485, skænket til højalteret af jep 
(jakob) og jens Mortensen (jf. s.2102).6 Tavlen 
kostede 42 mark. 2) 1719 opbevaredes et gam-
melt skab uden låger, der 1741 beskrives som et 
fragment af en altertavle. Solgt på auktion 1778 
(jf. også †løse træfigurer 1-3).112 
 †Altertavle(?) 1550, skænket af Claus Eriksen 
(Halvbjørn) ifølge Danske Atlas (1774), i den-
nes dødsår, jf. gravsten nr. 3. Det kan ikke afgøres 
hvorvidt denne omtale hentyder til en konkret 
genstand, skænket sammen med en prædikestol 
(s. 2164), eller en, nu ukendt, oplysning om en 
donation (muligvis testamentarisk), der ikke blev 
realiseret. Imidlertid blev meddelelsen af Pontop-
pidan fejlagtigt knyttet til den nuværende alter-
tavle.

 †Løse træfigurer. 1-3) 1719 opbevaredes tre skå-
rede figurer, henholdsvis »2 höye træ billeder« og 
»1 lidet ditto«, i sakristiet. Figurerne kan hidrøre 
fra en †altertavle eller alternativt have stået på de 
tre konsoller på Niels jensen løwes epitafium (jf. 
s. 2180). Solgt på auktion 1778.131 

AlTErSØlV

Alterkalk (fig. 49), 2002, udført af Ebbe og Dor-
the Hjorth, 23,5 cm høj. Cirkulær fod med lod-
ret, riflet standkant. På det pyramidestubformede 
skaft er fæstnet seks forgyldte rundstave. Stort, 
glat bæger med hældetud. Under bunden ses tre 
stempler: ejermærke for Bogense Kirke, præ-
get i versaler, mestermærke for Ebbe og Dorthe 
Hjorth, ligeledes i versaler, og lødighedsmærke 
(»925S«). Den tilhørende disk, tværmål 16 cm, er 
af let konkav form. I bunden er fæstnet et reli-
efkors, hvis længste arm er ført om undersiden, 
således at disken står en smule på skrå. Under 
bunden stempler som kalken. 
 †Alterkalke og -diske. 1) En ældre †alterkalk og 
en †disk, nævnt i kirkens første inventarium 1675. 
De var angiveligt indgraveret med donators ini-
tialer, I. N. r., vejede tilsammen 35½ lod og blev 

Fig. 49. Altersølv, 2002, udført af Ebbe og Dorthe 
Hjorth (s. 2147). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altar 
silver, 2002, made by Ebbe and Dorthe Hjorth.
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opbevaret i et klæde.113 Disken blev repareret og 
forsølvet 1768.34 
 2) (Fig. 52), 1794, udført af Sivert Thorsteins-
son, København, ved omstøbning af †nr. 1. 
Kalken, 23 cm høj, havde cirkulær fod med to 

smalle, rette afsæt hvorimellem en bladbort. Skaft, 
skaftled og bæger var dekoreret med tunger, de 
to sidstnævnte endvidere med bladbort. Monte-
ret på foden var en støbt krucifiksgruppe (den 
korsfæstede Kristus med Maria og johannes) fra 
renæssancen, formentlig tilhørende †nr. 1. Un-
der bunden fire stempler: Sivert Thorsteinssons 
mestermærke (Bøje nr. 422), Københavnsmærke 
for 1794 (Bøje nr. 70), Frederik Fabricius’ guar-
dejnmærke (Bøje nr. 72), og formentlig måneds-
mærket jomfruen;114 endvidere forskellige sølv-
mærker. Forgyldt 1801 af guldsmed jørgensen.33 
1999 istandsat af sølvsmed Søren Weitemeyer.115 
Disken, tværmål 14,5 cm, var glat med en bred 
kant, hvorpå indgraveret et hjulkors med cirku-
lær skraveret bund. Kalken og disken blev sam-
men med oblatæsken, alter- og dåbskanden (se 
denne) stjålet i år 2000. Til sættet hører futteraler 
(fig. 51), 1880, af træ beklædt med brunt læder 
med forgyldt mønsterbort, disse er endnu i kir-
ken.34

 Oblatæske (jf. fig. 49), 2002, udført af Ebbe og 
Dorthe Hjorth. 5 cm høj, 11 cm i tværmål, cirku-

Fig. 51. Futteraler til Sivert Thorsteinssons †altersølv, 
1880 (s. 2148). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Cases 
for Sivert Thorsteinsson’s †altar silver, 1880.

Fig. 50. Sygesæt, 1789, udført af rasmus Møller, Odense (s. 2149). Foto Arnold Mik-
kelsen 2008. – Sacramental set for the sick, 1789, made by Rasmus Møller, Odense.
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lær, med glatte sider og svagt hvælvet låg, hvorpå 
et let buet og forgyldt kors. Under bunden ejer- 
og sølvmærker som på alterkalk.
 †Oblatæske, 1777, udført af Clemens Pedersen, 
Odense.116 Cirkulær, tværmål 17,5 cm, fladt låg 
med rundende afsæt, på lågets overside med skri-
veskrift indgraveret, »Bogense Kirke 1777«. Un-
der bunden var to stempler: Odenses bymærke 

(jf. Bøje nr. 4028) og Clemens Pedersens mester-
mærke (Bøje nr. 4161). Æsken blev anskaffet som 
erstatning for en flettet kurv, hvori oblaterne blev 
opbevaret indtil da. 1867 anskaffedes et †futteral 
til oblatæsken.34 Stjålet i år 2000 (jf. ovf.).
 Sygesæt (fig. 50), 1789, udført af sølvsmed ras-
mus Møller, Odense. Sættet omfatter kalk, ob-
latæske og sekundær glasflaske. Kalken er 13 cm 

Fig. 52. †Alterkalk, 1794, udført af Sivert Thorsteinsson, delvist ved omsmeltning af 
ældre †alterkalk og †disk (s. 2147). Foto Odense Bys Museer. – †Chalice, 1794, made 
by Sivert Thorsteinsson, partly made by melting down an earlier †chalice and †paten.
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høj, har cirkulær, profileret fod, skaft med pro-
filringe og flad, profileret knop og bæger med 
profileret mundingsrand. Under bunden rasmus 
Møllers mesterstempel (Bøje nr. 4145). Oblatæ-
sken, tværmål 5,5 cm, er forgyldt indvendigt. In-
gen stempler. Nyere vinflaske af klart glas med 
sølvskruekapsel, 11 cm høj.
 Alterkande (fig. 49), 2002, sølv, udført af Ebbe 
og Dorthe Hjorth. Kalken har cylinderformet 
korpus, dekoreret med lodrette, ret brede for-
dybede linjer af gradvis stigende og aftagende 
længde. Hældetud, aflang hank og svagt kuplet 
låg påsat forgyldt kors. Mærker under foden som 
på alterkalk.
 †Alterkande, 1845, udført af Asbjørn jacobsen. 
Senempirestil, chokoladekandeformet, vægt 64 
lod og 2 kvint, indvendigt forgyldt 1845 af S. j. 
N. Prahl.34 Under bunden fire stempler: Køben-
havnsmærke for 1845, guardejnmærke for Peter 
reimer Hinnerup (Bøje nr. 73), mestermærke 
for Asbjørn jacobsen (Bøje nr. 1456) og måneds-
mærke for jomfruen. Før anskaffelsen af kanden 
anvendtes glasflasker.33 Stjålet i år 2000 (jf. ovf.). 

Til kanden hører en kasse, 1845, udført af r. 
Koft i mørkbejset træ, betrukket indvendigt med 
brunt klæde. Kassen er endnu i kirken.34

 Ske (fig. 49), 2002, udført af Ebbe og Dorthe 
Hjorth. 14,5 cm lang, glat skaft med udskåret 
græsk kors, cirkulært laf, perforeret i fire koncen-
triske cirkler.

AlTErUDSTYr

Alterstager. 1) (Fig. 53), o. 1575, ca. 41 cm høje. 
Stagerne har en lav, profileret fod, cylinderskaft 
med tre flade ringe og lav lyseskål med kanne-
lering langs kanten og korsdekoration, dannet af 
prikker; lysepig af malm. Under bunden indridset 
»Bogense Kirke«. 1732 betaltes enken efter Oluf 
klejnsmed for en mindre reparation af den ene af 
stagerne.33

Fig. 53. Alterstager nr. 1, o. 1575 (s. 2150). Foto Arnold 
Mikkelsen 2008. – Altar candlesticks no. 1, c. 1575.

Fig. 54. Alterstager nr. 2, 1777, skænket af tidligere kir-
keværge jens jørgensen (s. 2151). Foto Arnold Mikkel-
sen 2008. – Altar candlesticks no. 2, 1777. Donation from 
former church warden Jens Jørgensen.
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 2) (Fig. 54) 1777, skænket af kirkeværge jens 
jørgensen, 40,5 cm høje. De senbarokke, trefo-
dede stager består af hver tre led, alle dekore-
rede med bladværksornamentik og ciselerede 
netmøn stre omkring et centralfelt, i nederste led 
cirkulært, i de to øverste ovale. I centralfelterne 
er øverst en indgraveret datering, »1777«, i de 
midterste og nederste felter fordybede versalind-
skrifter, hhv.: »Aar/ 1777/ nye aars/ dagen/ er/ 
disse tven/ de stager/ givet/ til/ Bogense/ Kir-
ke«, og »Af/ Iens Iørgensen/ som har været/ dens 
wærge/ udi 26 aar/ borger og kiøbmand/ udi 53 
aar/ i sit alders/ 77 aar«. Der er mindre forskelle 
i orddeling og stavning de to stager imellem. 
 1890 lod Provst C. j. H. Fog de nu udrangerede 
stager forsølve i anledning af sin sølvbryllupsdag, 
hvorefter de atter blev brugt på alteret; o. 1911 
var de imidlertid flyttet til orgelpulpituret, hvor 
de stod i en kortere årrække.117 Indtil o. 1976 de-
poneret på Nordfyns Museum (inv.nr. A2364), 
nu atter i kirken.118

 *Alterstager, 1866, udført af snedker j. j. larsen 
af drejet træ, 40 cm høje.34 Stagerne har glat fod, 
smalt skaft med tre skarpe skaftringe og afslut-
tes med en bred, profileret lyseskål. Hvidmalede. 
Stagerne er udført til to ældre blikalterlys, 1836, 92 
cm høje, hvidmalede. Blikalterlysene, der oprin-
deligt var udstyret med lamper, blev 1845 repa-
reret af j. P. Grønning.34 Deponeret på Nordfyns 
Museum (inv. A2362-63).
 Syvstage, 1931, udført af Knud Eibye, Odense. 
Stagen, 44 cm høj. Stagen har profileret fod med 
indskrift i graveret skriveskrift: »Skænket til Bo-
gense Kirke Pinsen 1931 af Købmand Sophus 
jensen og Hustru Karna Werenberg.« (se alter-
bordskrucifiks), kegleformet skaft med blador-
namentik og leddelte arme. Støbermærke under 
bunden: »K. Eibye« og indridset ejermærke. 
 To †bogstole, nævnt 1717, var opstillet i koret. 
De repareres løbende, indtil de 1796 kasseredes 
for at gøre plads til døbefonten.59

 Alterbordskrucifiks, o. 1940, af marmor, træ og 
messing, 43 cm høj, heraf måler Kristusfiguren 
20,5 cm. Kristus er korsfæstet med fire nagler, 
hovedet hviler på højre skulder, øverst en skrift-
tavle af marmor, hvorpå med fordybede versa-
ler »INrI«. På basens bagside en plakette med 

indskriften: »Fru Købmand Sophus jensen, født 
Karna Werenberg. 25.12.1940« (jf. syvstage ovf.). 
 Messehagler. 1) (Fig. 55), o. 1900, af rødt fløjl 
med rygkors og kantbesætning af guldgaloner. 2-
4) Tre nyere i de liturgiske farver, lilla, hvid og 
rød. De to førstnævnte er af silke med gaffelkors, 
hhv. gråt og rødt; sidstnævnte er af uld med guld-
kors og brunt for, og blev udført af sognets damer 
og foræret til kirken 1992.
 *Messehagel, o. 1888, af rødt fløjl med kant af 
guldgaloner og spor efter †rygkors, vel ligeledes 
af guldgaloner, rødt kippervævet bomuldsfor. 
Nordfyns Museum (inv.nr. A10828).119 
 †Messehagler. 1) 1485, skænket af brødrene jep 
(jakob) og jens Mortensen, til en værdi af 50 
mark, (jf. s. 2102).6 2-3) 1675 ejede kirken to 
messehagler, en af brunt og en gammel af gyldent 

Fig. 55. Messehagel nr. 1, o. 1900 (s. 2151). Foto Arnold 
Mikkelsen 2008. – Chasuble no. 1, c. 1900.
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fløjl. Begge undergik 1690 mindre reparationer 
og omtales 1716 som gamle. 4-5) 1719 anskaf-
fedes to messehagler af fløjl, dekorerede med 
broderede kors. Foruden en mindre reparation 
1733-34 fik de 1735 tilføjet brunt inderfor og 
kantebånd samt 1748 påsyet kantebånd af floret-
silke. 1753 var haglerne ‘forslidte og forrådnede’. 
6) 1753, syet af skrædder Peder Mortensen af 
karmoisinrødt fløjl og dekoreret med guldgalo-
ner. 7) 1777 fik kirken tilladelse til at anskaffe 
en højtidsmessehagel, til hvilken der indkøb-
tes rødt fløjl, guldtresser og silke.33 8) 1824, sort 
bomuldsfløjl med guldgaloner. I brug indtil 1844, 
hvor den nedslidte hagel kasseredes, mens galo-
nerne og tresserne søgtes frasolgt.34 9) 1844, af 
rødt bomuldsfløjl med guldgaloner og kors, syet 
af Caroline Brünnich (jf. †alterklæde nr. 5, knæ-
leskammel og †prædikestolsbeklædning nr. 3). 
1862 forsynet med inderfor af kashmir og røde 
bånd af skrædder A. larsen.34

 †Messeskjorte med stola, hovedlin og håndlin, til 
en værdi af 4 mark, skænket af brødrene jep (ja-
kob) og jens Mortensen, (jf. s. 2102).6

AlTErSKrANKEr

Alterskranke (jf. fig. 41), 1837, af fyrretræ, udgør 
fem sider af en ottekant, med kraftige balustre; 
en indvendig hylde til særkalke er tilføjet 1925.55 
Oprindeligt stødte skranken op til alteret, men 
1961 besluttedes det at fjerne de to låger på hver 
side af alteret.55 Håndlisten er malet mørkegrøn, 
balustrene i gul marmorering, mens knæfalds-
bjælken er blågrå. Det tilhørende knæfald er be-
trukket med grøn uld. 
 Ifølge den oprindelige licitation skulle balustre-
ne males brune og rækværket samt knæfaldsbjæl-
ken perlefarvede, mens knæfaldet skulle betræk-
kes med kalveskind.34 1854 blev knæfaldet for-
nyet, 1866 blev balustrene ‘bronzeret’ af maler P. 
Bardram, og o. 1898 blev knæfaldet ompolstret 
med rødt fløjl.120 1903 stod alterskanken i en 
mørkebrun bemaling.
 †Alterskranke, 1691. Ifølge en inskription på 
korbuekrucifikset (jf. s. 2155) lod ægteparret jo-
chum rodenborg og Maren Pedersdatter i for-
bindelse med korets istandsættelse 1691 et ‘galleri 
om alteret opsætte’. Dets læderbetrukne knæfald 
blev ombetrukket 1718, 1748 og 1822.59 
 Præstens knæleskammel, 1909(?), af fyrretræ, 
med grønt uldbetræk fra 1988. Oprindelig be-
trukket med rødt plysfløjl med forgyldte kanter 
og frynser, der blev fornyet o. 1961.55 

Fig. 56. Døbefont, romansk (s. 2153). Foto Arnold Mik-
kelsen 2008. – Baptismal font, Romanesque.

Fig. 57. Dåbsfad, 1600’erne (s. 2153). Foto Arnold 
Mikkelsen 2008. – Baptismal plate, 1600s.
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 En lille plysbetrukket †knæleskammel erhver-
vedes 1741. 1778 nævnes den som læderbetruk-
ket, men 1781 atter med plysbetræk.59 1825 fik 
skamlen sort fløjlsbetræk, der udskiftedes 1844 
med rødt for, syet af Caroline Brünnich (jf. †al-
terklæde nr. 5, †messehagel nr. 12 og †prædike-
stolsbeklædning nr. 3).

DØBEFONT OG DåBSUDSTYr

Døbefont (fig. 56), romansk, af rødlig granit, ca. 
81 cm høj, kummens tværmål er 72 cm. Den 
lave terningformede fods fire sider er udsmykket 
med dobbeltarkader med et liljeornament; langs 
overkant og hjørner løber en tovsnoning, der i 
hjørnerundingerne afbrydes af maskehoveder. 
En smal overgang adskiller foden fra den kedel-
formede kumme hvis høje og næsten lige sider 
er indrammet af en kraftig tovsnoning. Kummen 
er vandret delt på midten af en smal rundstav, 
nederst med liljesmykkede arkader, øverst med 
kraftige akantusrænker. Intet afløbshul. rester af 
hvid farve vidner om, at fonten har været bema-
let, senest i 1866, hvor den blev ‘ferniseret’.34

 Mackeprang (Døbefonte 140) fandt, at fonten 
adskilte sig så meget fra de i Bogenseegnen im-
porterede djurslandske rankefonte, at den ikke 
kan være inspireret af disse. I stedet pegede han 
på kummens akantusranke som et ‘nærmest midt-
fynsk’ træk. Selvom terningformede baser kendes 
fra Midtfyn, er såvel dennes udformning som ar-
kaderne, maskehovederne og brugen af liljemo-
tiver atypiske for de midtfynske fonte, og Bogen-
sefonten fremstår snarere som en fri fortolkning 
af såvel syd- som midtfynske impulser.121 Peder 
Syv anfører i sin Danske Ordsproge, at ordsproget 
»saa stor som Bogense-funt« skulle være udbredt 
på Fyn; fonten er imidlertid af helt ordinær stør-
relse.122

 Fonten var tidligere placeret i midtskibets nord-
vesthjørne, hvor den stod bag et (†)fontegitter 
(jf. ndf.). Efter opførelsen af †orgelpulpitur nr. 1 
var hjørnet imidlertid blevet så mørkt, at præ-
sten havde besvær med at læse dåbsformularen. 
Fonten flyttedes derfor 1789 til søndre korsarm, 
hvorfra den allerede 1796 blev flyttet til sin nu-
værende plads i koret.33

 Dåbsfad (fig. 57), 1600’erne, af messing. Fadet, 
tværmål 55,5 cm, er glat med plan bund, skrå si-
der og en bred fane. Fanens bredde er øget, såle-
des som det fremgår af en takket lodningsfure, på 
undersiden forstærket med tin.123 Under bunden 
indridset et nyere ejermærke »Bogense Kirke«. 
restaureret 1994.66

 Dåbskander. 1) (Fig. 58), 1878, af tin, udført af 
Kgl. Hofkandestøber Hans Christensen Høys eftf. 
Kanden er 24 cm høj, har cirkulær fod, urnefor-
met korpus med øvre profilled og indknebet hals. 
Flad hank med gæk. låget er prydet med et kors. 
På korpus indgraveret i kursiv »Bogense Kirke«, 
nederst en reparation, måske istandsættelsen af 
foden 1950.55 Kanden er typisk for værkstedet 
og kendes fra talrige kirker, særligt på Sjælland.124 
Ikke i brug. 2) (Fig. 59), 2002, udført af Dorthe 
og Ebbe Hjorth, af messing. Kanden er 36,5 cm 

Fig. 58. Dåbskande nr. 1, 1878, udført af Hans Chri-
stensen Høys eftf. (s. 2153). Foto Arnold Mikkelsen 
2008. – Baptismal ewer no. 1, 1878, made by the firm of 
Hans Christensen Høy & Sons.
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høj, og har korsprydet korpus og bøjlehank. Un-
der bunden et mesterstempel og ejermærke: »Bo-
gense Kirke/ anno 2002« i fordybede versaler. 
 En nyere †dåbskande, o. 1990, af messing, købt 
for en arv efter kirkeværge Mogens Eigenbrod 
(1927-90), som anført i indskrift på foden. Stjålet 
2000.125

 †Fontehimmel. 1796 leverede snedkermester Bo-
je Carstensen en ‘trone’ (dvs. en himmel), hvorpå 
blev sat en muligvis ældre træfigur af Kristus 
med sejrsfanen stående på den tredelte klode.33 
Himlen blev malet og forgyldt af ‘maler Dahlin’ 
fra Gyldensten, og ophængt over døbefonten.126 
Sandsynligvis nedtaget i forbindelse med moder-

niseringen af koret 1836-40 og identisk med den 
tronhimmel og »1 stk. gl. Billedhuggerarbeide«, 
der blev solgt på auktion 1836.127

 (†)Fontegitter (fig. 61), 1754, udført af Mikkel 
snedker i midtskibets nordvesthjørne som er-
statning for †fontegitter nr. 1.59 Gitteret består 
af to vinkelstillede sider, nederst med fyldings-
paneler med rundede hjørneprofiler og derover 
udskårne balustre med et simpelt liljeornament 
indsat mellem to profillister; øverst en hulkelge-
sims. Indgangen er placeret i sydsiden, mens seks 
balustre i østsiden er omdannet til en luge ind 
til kirkerummet. Østsiden udgør nu bagvæggen i 
lukket stol, nr. 2, idet der er slået brædder for de 
udskårne balustre. 
 Gitterets inderside står i den oprindelige do-
denkoprøde farve, mens ydersiden er malet ens-
artet grå.128 Partielle farveafdækninger fortæller 
imidlertid, at såvel balusterværk som fyldninger 
har haft blå marmorering på hvid bund; fyldnin-
gerne med en rødgul staf. Tilsvarende har ram-
meværket været blåt og gesimsen rød- og blå-
marmoreret på hvid bund, ligeledes med rødgul 

Fig. 59. Dåbskande nr. 2, 2002, udført af Dorthe og 
Ebbe Hjorth (s. 2153). Foto Arnold Mikkelsen 2008. 
– Baptismal ewer no. 2, 1878, made by Dorthe og Ebbe 
Hjorth.

Fig. 60. †Vægpaneler nr. 2, 1837, opsat ved døbefonten 
indtil 1913 (s. 2155). Foto Chr. Axel jensen o. 1911. 
– †Wall-panels no. 2, 1837, mounted beside the baptismal 
font until 1913.
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staf. 1754 satte Stephen maler kongens ‘cifre’ og 
et ‘vers’ over døren i forgyldte bogstaver.33 
 Gitteret blev overflødigt 1789, da døbefonten 
blev flyttet til søndre korsarm. I stedet fik kirken 
tilladelse til at opføre en lukket stol i den mørke 
‘afkrog’,51 men allerede samme år blev ‘den gam-
le dåb’ taget i anvendelse som materialkammer, 
hvilket det har fungeret som siden.33 Ombygget 
1862 af P. Brandt i forbindelse med nedrivningen 
af †orgelpulpitur og opsætning af det nuværende 
pulpitur.34 
 †Fontegitter. Nedtaget 1748 i forbindelse med 
opførelsen af †orgelpulpitur nr. 1 og solgt på auk-
tion året efter.129 
 †Vægpaneler. 1) 1796. I forbindelse med opsæt-
ningen af fonten i koret (jf. ovf.) betaltes maler 

Dahlin for at ‘indklæde’ fonten ‘i samme form som 
klokkerens stol’.130 2) 1837 nedtog I. Fabricius pa-
neler ved ‘dåben og degnens stol’ (jf. nr. 1) og er-
stattede dem med nye. Et enkelt fyldingspanel med 
tandsnitsfrise var indtil 1913 opsat på den nordre 
korbuepilles inderside, bag døbefonten (fig. 60).

KOrBUEKrUCIFIKS OG KOrSKrANKE

Korbuekrucifiks (fig. 62-65), o. 1485, bekostet af 
brødrene jep og jens Mortensen, der skænke-
de »20 rinskæ Gylden til et Kors« (jf. s. 2102).6 
Kristusfiguren, der måler 170 cm og har kraf-
tigt udhulet torso, hænger i let skrånende arme. 
Hovedet, der bærer en turbanflettet tornekrone, 
hælder mod højre skulder med lukkede øjne og 

Fig. 61. (†)Fontegitter, 1754, opført af Mikkel snedker (s. 2154). Foto Arnold Mik-
kelsen 2008. – (†)Baptismal screen, 1754, made by »Mikkel carpenter«.
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let åben mund, hvor tunge og tænder skimtes; 
håret og skægget er ordnet i regelmæssige lok-
ker. Brystmuskulaturen er svagt antydet over de 
fremtrædende ribben, imellem hvilke den lod-
rette muskelfold fra bryst til navle er accentueret 
i det indtrukne mellemgulv. Det smalle lænde-
klæde har midtsnip og sidesnip ved højre hofte. 

På arme og ben er angivet blodårer, dels skåret i 
relief, dels modelleret i kridtgrunden.
 Korstræet, 343 cm højt og 251 cm bredt, be-
står af rette planker, samlet ved blading. Korset 
er karakteriseret som et livstræ med krabbeblade, 
skåret i et med kantlisten. Korsarmene afsluttes 
af endeplader med evangelistsymboler (øverst 

Fig. 62. Korbuekrucifiks, o.1485, skænket af brødrene jep (jakob) og jens Mortensen 
(s. 2155). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Chancel arch crucifix, c. 1485, donation from 
the brothers Jep (Jakob) and Jens Mortensen.
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johannes, tv. Markus, th. lukas, den nedre ende-
plade med Mattæussymbolet mangler) i ottekan-
tede stjerner, hvis fire hjørnespidser ligeledes lø-
ber ud i krabbeblade, lidt mindre end korstræets. 
Øverst på korstræet et skriftbånd med påmalet: 
»INrI«. 
 Korset er en lidt yngre variation over en lybsk 
krucifikstype, der kendes fra byens Skt. Ægidie- 

og Skt. Katharinekirker, og som fik stor udbre-
delse efter 1450 i særligt Sønderjylland.132 rent 
motivisk er korset beslægtet med krucifikset i 
Odense Skt. Hans (s. 1368) og ikke mindst med 
Holbølkrucifikset (DK Aabenraa 2019), der for-
mentlig er udført efter et tilsvarende forlæg. 
 Krucifikset fremstår med den oprindelige staf-
fering, der blev afdækket 1981.133 Kristusfiguren 

Fig. 63. Detalje af korbuekrucifiks, o. 1485 (s. 2155). Foto Arnold Mikkelsen 2008. 
– Detail of the chancel arch crucifix, c. 1485.
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har en lys, let rødlig karnation med dybrød blod-
stænkstegning og forgyldt lændeklæde med blåt 
for, mens skæg og tornekrone er brune. Korset 
er malet sortbrunt med forgyldte kantlister og 
korsblade. På det nederste af korstræet er en se-
kundær indskrift fra 1691, skrevet i forgyldt frak-
turskrift på sort (fig. 64): »Anno 1[6]91 da udi 
Fyen var stifft amptmand Helmuts Ottho von 
Winterfeld og Biscop D. Thomas Kingo Hafver 
Matthis bolt og hans Hus[tr]u Sibilla melhop lade 
choer renovere og Prÿde jochum rodenborg og 
hans hustru Marn Peders[d.] ladet [g]all[er]iet 
om alteret op reyse Tilsamm[en h]ar de ladet 
den gansk[e] Kirche [male] undta[gen] KarllCa-
pelle og det [paa] deris Egen bekaastning G[ud 
til ære] K[ir]c[k]en til Zirat og [til] en Christelig 
am[in]delse ho[s] Effter Kommerne«. 
 Korsenderne med evangelistsymboler har cin-
noberrød bund, mens skriftbåndet er gullig hvid. 

Store dele af korstræets og særligt Kristusfigurens 
bemaling er afskallet. Bagsiden af korset fremstår 
i en marmorering af nyere dato. 
 1731 betales maler lars Pedersen for at an-
stryge korbuekrucifikset.34 1796 stafferet af maler 
Dahlin med ‘behørige kulører’,33 og 1841 af ma-
ler Willumsen, formentlig svarende til den hvide 
emaljemaling af Kristus og korstræets egetræsåd-
ring, korbuekrucifikset stod med indtil 1981 (fig. 
65).134

 Korbuekrucifikset blev flyttet til søndre kors-
arm på et tidspunkt før 1819, hvor det nu er op-
sat på østvæggen.34

 *Korskranke. (jf fig. 66), o. 1836-40. Skrankens 
to halvdele, af fyr, hver bestående af en søjle med 
rosetafslutning, en overligger, hhv. 130 cm og 150 
cm lang, og fem drejede balustre, der har været 

Fig. 64. Detalje af korbuekrucifiks, inskription på kors-
træet, 1691, om korets istandsættelse (s. 2158). Foto 
Arnold Mikkelsen 2008. – Detail of the chancel arch cru-
cifix, inscription on the wood of the cross, 1691, about the 
renovation of the chancel.

Fig. 65. Korbuekrucifiks, o. 1485, med hvid bemaling 
og korstræ i egetræsådring fra 1841 (s. 2158). Foto 
Fritz Thode 1981. – Chancel arch crucifix, c. 1485, with 
white painted figure and oak-grain painting on the wood of 
the cross from 1841.
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nedtappet i en egetræsrem, har flankeret en ca. 
150 cm bred åbning til koret.135 Søjler og over-
liggere er malet rødbrune med forgyldte detaljer, 
mens balustrenes bronzering er udført 1866 af P. 
Bardram.34 Opført i forbindelse med den omfat-
tende istandsættelse af koret 1836-40.136 O. 1896 
blev der monteret †gaslamper på de to søjler (jf. 
s. 2175). Opbevares på Nordfyns Museum (uden 
inv.nr.).
 †Korgitter, af træ, tidligst omtalt 1676, da der 
anskaffes en nøgle til ‘korsdøren’.33 1691 limes 
og gøres »adchilligt ofuer Chors døren af par-
nels verched« til rette; dette ‘panelværk’ kan dog 
muligvis henvise til †lektoriets brystning (jf. s. 
2170).33 Nedtaget 1836 da koret blev moderni-
seret; i denne forbindelse blev bl.a. en del ‘billed-
huggerarbejde’, en dør, nogle trærammer, paneler 
og fire søjler, der alt sammen kan stamme fra kor-
gitteret, bortauktioneret.34

PrÆDIKESTOl

Prædikestol (fig. 67-71), udført ifølge skåret årstal 
og signatur 1604 af den formentlig nederlandske 
billedskærer Harmen Garstenkorn og skænket af 
kirkeværgerne Niels Bang og Mads Ibsen (jep-
sen) (jf. gravsten nr. 10 og 8). Stolen omfatter en 
kurv med fem arkadefag og en diminutiv under-
baldakin.
 Kurvens enkelte fag adskilles af kannelerede søj-
ler, sat tre og tre på de tilspidsende hjørnefrem-
spring, mens der ved væggen er enkeltsøjler. De 
enkelte søjler har lavt, jonisk kapitæl og prydbælte 
med rosetter, der på de tre midterste søjler er ud-
fyldt af bustefremstillinger af kong David, Karl den 
Store og Aleksander den Store, der repræsenterer 
det i middelalderen velkendte tema De Ni Hel-
te.137 Arkadefelterne har kassetteprydede pilastre 
og bueslag, førstnævnte med forenklet toskansk 

Fig. 66. Skibet set mod øst. Foto før 1905. – The nave looking east.
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Fig. 67. Prædikestol, 1604, udført af Harmen Garstenkorn og skænket af kirkeværgerne Niels Bang og Mads Ibsen 
(s. 2159). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Pulpit, 1604, made by Harmen Garstenkorn and donated by the churchwardens 
Niels Bang and Mads Ibsen.
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kapitæl og sidstnævnte med flade tandsnit langs 
underkanten; i sviklerne ses englehoveder, hvis 
ansigter ikke er blevet udskåret. 
 Arkaderne indrammer reliefskårne fyldinger 
med scener fra Det Gamle og Det Ny Testamen-
te, formentlig alle udført efter nederlandske kob-
berstukne forlæg fra o. 1580-1600. 1) Syndefaldet 
(fig. 68), skåret efter Hendrick Goltzius’ stik efter 
Bartholomeus Spranger fra 1585.138 Eva griber 
med sin venstre hånd æblet fra slangen, mens 
Adam rækker armen frem for at modtage det. 2) 
Bebudelsen (jf. fig. 67), skåret efter et uidenti-
ficeret, formentlig nederlandsk forlæg.139 Maria 
knæler ved en læsepult med højre hånd på bry-
stet og venstre hånd rakt frem mod ærkeengelen 
Gabriel, der entrerer fra højre, flyvende på en sky 
og med højre arm løftet. Over ham ses hellig-
åndsduen i en solgisel. 3) Hyrdernes Tilbedelse 
(fig. 69), skåret efter en spejlvendt kopi efter et 
udateret stik af johannes Wierix.140 Omkring det 
sovende Kristusbarn knæler Maria, en engel og 
to hyrder, mens josef står i baggrunden. 4) Kors-
fæstelsen (fig. 70), med Maria og johannes Evan-
gelisten stående på hver side af korset, og Maria 
Magdalene knælende ved dets fod, hvor Adams 
hovedskal ligger.141 5) Opstandelsen (fig. 71). 
Kristus svæver på en sky over sarkofagen. I sin 
venstre hånd holder han (et fragment af) opstan-
delsens banner. Under ham beskytter en romersk 
soldat sig bag sit løftede skjold, mens en anden 
sover uforstyrret.142 Figurerne er beslægtede med 
et udateret stik af Crispijn de Passe efter Maerten 
de Vos.143 Under motivet er kunstnerens signatur, 
med fordybede versaler, »Harmen Garstenkorn 
exqvdebat anno 1064 (fejlskrift for 1604)«.
 Kurvens frise- og postamentsfelter er indram-
mede af tilspidsende, femkantede hjørnefrem-
spring med spejlfyldninger. De tre midterste 
frisefelter har versalindskrifter i højt relief, hen-
holdsvis: »Gud[z] ord slaar aldrig feyl Esa 40« (Es. 
40,8), »Matz Ibsen ∙ Nels Bang ∙ kirwer [1]604«, 
og »Herren er nær alle dem hannem paaka[l]der 
rettelig ps 145« (Sl. 145,18). I det første frisefelt 
skåret, kartoucheindrammet felt, der kopieres i 
maling i det femte, rekonstruerede fag (jf. ndf.). 
I tre af postamentsfelterne er indsat sekundære 
reliefskårne frugtmotiver, i et fjerde et engleho-

ved, mens der i femte fag er malet en kopi af 
andet fags relief. reliefferne adskiller sig fra den 
øvrige stol ved dels at være grovere skåret, dels 
ved at være beskåret for at kunne passe i posta-
mentsfelterne. Under de fire hjørnefremspring 
hænger bevingede englehoveder, og mellem 
disse båndornamenterede hængestykker, de ydre 
med et hjerte i en kartoucheramme, det midter-
ste med en afbildning af jesus i bustefigur og en 
fordybet inskription: »Sal va tor« i en cirkulær 
ramme omgivet af ansigtsmasker og blomster.144 
Under kurven er anbragt en flad underbaldakin 
med en stor koglelignende hængeknop. Prædike-
stolen fremtræder med en staffering fra 1994 do-
mineret af rød, guld og blå, med enkelte grønne 
islæt.145 
 Stolen er opstillet på den sydlige triumfvæg, 
hvori indgangen til en tilmuret †præstedør er 
genbrugt i forbindelse med en tøndehvælvet op-
gang tværs igennem korets sydmur (jf. s. 2129 og 
†prædikestol(?) nr. 1). 
 Prædikestolen er udført i fynsk højrenæssan-
cestil146 og svarer i sin udformning nøje til en 
type, jens Asmussen og hans værksted udførte til 
en række fynske kirker i årene o. 1590-1610 og 
til ribe Domkirke (DK Ribe 4384).147 Harmen 
Garstenkorns træskærerarbejde er dog mindre 
detaljeret end i Asmussen-værkstedets stole, og 
slægtskabet mellem de to billedskærere må for-
mentlig ses som et udtryk for typens popularitet 
i perioden. Mest oplagt kan Garstenkorn have 
taget udgangspunkt i Asmussens prædikestol til 
Odense Domkirke (s. 576-79).148 Bogensestolen 
dannede efterfølgende forlæg for prædikestolen 
i Hårslev Kirke (Skamby Hrd.), der både kopie-
rer arkitektoniske særkender som arkadefelternes 
kassetteværk og flere af Garstenkorns storfelter. 
Billedskærerarbejdets beskedne kvalitet udeluk-
ker imidlertid, at Hårslevstolen kan være Gar-
stenkorns værk.149

 Ændringer og istandsættelser. Prædikestolen, der 
antagelig erstattede en ældre stol, enten middel-
alderlig eller fra o. 1550 (jf. ndf), var oprindelig 
opsat ved opgangen gennem triumfvæggens syd-
side. Den ældste staffering er kun fragmentarisk 
bevaret med rester af blåt og rødt på kridtgrund, 
som påvist 1973.150 

137
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 Stolen blev istandsat flere gange i løbet af 
1700-tallet, både snedkermæssigt og i forbindelse 
med nystafferinger af inventaret. 1712 blev johan 
snedker betalt 5 rdlr. og 2 mark for at reparere 
billedskærerarbejdet, hvorefter laurids maler an-
strøg den.59 1749 malede og forgyldte lars maler 
både prædikestolen og altertavlen, formentlig en 
perlegrå bemaling med forgyldte detaljer og må-
ske enkelte koloristiske islæt.151 
 1763 gennemgik stolen endnu en mindre re-
paration, denne gang forestået af Mikkel sned-
ker.59 Det kan have været i forbindelse med en 
af disse reparationer, at postamentets oprinde-
lige fyldninger blev udskiftet med de nuvæ-
rende, sekundære fyldningspaneler. 1782 blev 
der muret en ny trappe til prædikestolen i den 
indmurede opgang gennem triumfmuren, og 
1792-93 indsatte Truels jørgensen en †prædike-

stolsdør i åbningen fra koret til prædikestolsop-
gangen.34

 1796 blev stolen af akustiske årsager flyttet 
til »den 3. Pille fra Choret neder i Kirken«, dvs. 
mellem kirkedøren og søndre korsarm (fig. 66), 
og opgangen i koret blev herefter tilmuret.33 Da 
stolen tog skade under flytningen blev den ved 
samme lejlighed repareret, malet og forgyldt af 
maler Dahlin fra Gyldensten.152 Samtidig blev 
der etableret en ny †opgang, der føjede sig om 
pillen, med adgang fra karlekapellet; en løsning 
der imidlertid krævede, at kurvens femte fag med 
Opstandelsesrelieffet blev vendt ind mod muren. 
 Stolens oprindelige †lydhimmel blev sandsyn-
ligvis kasseret på dette tidspunkt og erstattet af 
en sekundær (†)lydhimmel (jf. fig. 66), o. 1800.153 
Denne har form som en ottekant, der er beskåret 
til en sekskant, sådan at det murvendte og de to 

Fig. 68-69. 68. Prædikestolsarkade med Syndefaldet, 1604 (s. 2161). 69. Prædikestolsarkade med Hyrdernes Tilbe-
delse, 1604 (s. 2161). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 68. Pulpit arcade with the Fall of Man, 1604. 69. Pulpit arcade 
with the Adoration of the Shepherds, 1604.
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tilstødende fag er hhv. længere og kortere end de 
tre forreste fag. Den har glat, profilkantet frise og 
en tandsnitgesims, hvorpå tidligere sad en kar-
touche omgivet af snitværk. Nedadtil afsluttedes 
himlen af klokkeformede hængestykker, der nu 
er afsavede. lydhimlen fremstår med afskallet 
hvidlig bemaling. Da prædikestolen blev flyttet 
tilbage til triumfvæggen blev himlen taget ud af 
brug og sat på loftet. Den tilhørende helligånds-
due, der 1866 blev forsølvet af maler P. Bardram,34 
er nu malet hvid og opsat i våbenhusets loft.
 Som en del af inventarets istandsættelse 1822 
‘ferniseres’ prædikestolen, antagelig med perlefar-
ve.34 1862 blev P. Bardram betalt for at male præ-
dikestolen hvid med forgyldninger.55 Da kirkens 
stolestader skulle udskiftes 1913-15, valgte man, 
efter at de oprindelige farvelag var afrenset og 
stolen mørkbejset og lakeret, at flytte den tilbage 

til triumfvæggens søndre del; en smule nordligere 
end dens nuværende plads.154 I den forbindelse 
udtog man det overflødige femte fag med Op-
standelsen og ophængte først relieffet i sakristiet, 
siden over døbefonten.155 Samtidig etableredes 
en ny †opgang, nr. 2, i mørkbejset træ, som føjede 
sig om triumfmuren.
 1994 blev prædikestolen flyttet tilbage til sin 
oprindelige plads, efter at den indmurede opgang 
var blevet genfundet 1987. I den forbindelse blev 
det femte fag rekonstrueret i eg med pilastre og 
bueslag af gips, mens de tilhørende frise- og po-
stamentfelter udførtes som malede kopier efter 
henholdsvis første og andet fag.156 1999 udbed-
redes en mindre skavank på stolens ene hænge-
stykke.66

 †Prædikestole(?) 1) Den murede åbning og op-
gang i triumfmurens sydside kan være opført i 

Fig. 70-71. 70. Prædikestolsarkade med Korsfæstelsen, 1604 (s. 2161). 71. Prædikestolsarkade med Opstandelsen, 
1604 (s. 2161). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 70. Pulpit arcade with the Crucifixion, 1604. 71. Pulpit arcade with the 
Resurrection, 1604.

137*



2164 Bogense · skt. nikolaj kirke

senmiddelalderen som en selvstændig prædike-
stol; jf. Kolby Kirke på Samsø (DK Holbæk, 2653) 
og tilsvarende eksempler i Øst- og Midtjylland.157 
2) Som angivet i Danske Atlas (1774) skulle Claus 
Eriksen (Halvbjørn) 1550 have skænket både en 
prædikestol og en altertavle (s. 2147).158 Oplys-
ningen, der af Pontoppidan henføres til de nuvæ-
rende genstande fra 1604 og 1588, lader sig ikke 
nærmere verificere.
 Et †timeglas med »fire glas udi« er omtalt 1741 
og repareres af Andreas snedker 1772.33

 †Bogstol, 1776. Den lille bogstol blev forandret 
1823 af snedker Nicolai Brandt, på foranledning 
af præsten, H. j. Fich.34

 †Beklædninger. 1) 1781, af rødt fløjl med guld-
frynser (jf. *alterklæde, s. 2141).33 2) 1824, af sort 
fløjl med guldfrynser.34 3) 1844, syet af Caroline 
Brünnich (jf. †alterklæde nr. 5, †knæleskammel 
og †messehagel nr. 9) af karmoisinrødt fløjl med 
guldgaloner og -frynser.34 4) 1884, af rødt silke-
fløjl, shirting, grønt fløjl og guldfrynser.34

STOlEVÆrK

Kirkens stolestader stammer fra restaureringen 
1913-15. I staderne indgår genanvendte paneler 
fra †stolestader fra 1600-tallet. Kirkens ældste sto-
lestader stammer fra flere forskellige tidspunkter. 
De ældste dele var antagelig fra tiden o. 1600, der 
fornyedes eller istandsattes løbende, blandt andet 
o. 1675, 1722, 1796, 1822, o. 1850 og 1861.
 Stolestader (fig. 72), 1913-15, tegnet af arkitekt 
Niels jacobsen, Odense, med genanvendte for- og 
bagpaneler fra 1600-tallet (jf. ndf.).159 Staderne er 
udført i skønvirkestil med skrå ryglæn og smalle 
gavle, 115 cm høje, der afsluttes af volutter i bas-
relief under en halv roset. For- og bagpanelerne 
har profilerede hammerfyldinger, afsluttet ned-
adtil med tandsnit, som er genbrugt fra kirkens 
ældre stolestader (jf. ndf.). Stolenes bemaling fra 
1953 er lysegrå med mørkegrå, hvide og lyseblå 
accenter, sædet er koksgråt.55 Oprindelig stod de 
med egetræsådring.160 Til stolene hører mørkeblå 
stofhynder. Stolene er en videreudvikling af Niels 
jacobsens stolestader til Ansgars Kirke, 1901-02 
(s. 1597)
 †Stolestader, o. 1600.161 En enkelt *gavl (fig. 73), 
109 cm høj og 44 cm bred, sammensat af to glatte 
brædder med halvrund afslutning, hvori er ud-
skåret en halv muslingroset, stammer formentlig 
fra kirkens første stolestader. Gavlens nederste ca. 
60 cm er påført en gullig maling, den øvre del 
står i transparent blåt, og mellem disse to farvelag 
er en dodenkoprød undermaling synlig i et ca. 
2 cm bredt bælte. Bemalingen antyder, at gavlen 
efter at være nedtaget er genbrugt i forbindelse 
med en af de mange ombygninger og delvise for-
nyelser af stolestaderne.162 I Nordfyns Museum 
(uden inv.nr.)
 Et antal stolestader i skibets østlige del blev 
fornyet o. 1675.163 Af disse er bevaret en enkelt 
*stolestadedør, 103 cm høj og 61 cm bred, med 
to fyldinger, den øverste en hammerfylding hvis 
nedre, nu forsvundne profilliste har inkluderet 
et tandsnit svarende til fyldingerne på de nuvæ-
rende stolestaders for- og bagpaneler (fig. 74).164 
Mellem de to fyldinger er skåret en tværrektan-
gulær fordybning med halvrunde endestykker. 
Døren, der var i anvendelse indtil 1913, fremstår 

Fig. 72. Stolestader, 1913-15, tegnet af Niels jacobsen 
(s. 2164). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Pews, 1913-
15, designed by Niels Jacobsen.
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i en gullig egetræsådring fra 1861, øverst er med 
sort maling skrevet ‘No 5’.34 I Nordfyns Museum 
(uden inv.nr.)
 Ændringer og istandsættelser. Ifølge en stolestade-
bog fra maj 1719 var der opstillet syv mandsstole 
foran kirkedøren, dvs. langs sydvæggen i skibets 
to østligste fag, og yderligere ti bagest i skibet, 
hvoraf de tre var »øde og Ubrugelige«. I kvinde-
siden var der ligeledes syv stole foran kirkedø-
ren, men elleve bag, mens der i søndre og nordre 
korsarm var henholdsvis fire og fem stolestader.33 

1722 opførte snedker jens Nielsen 11 nye kvin-
destole ‘neden i kirken’ og henholdsvis ni og fem 
stole i mandssiden og søndre korsarm.165 De nye 
stolestader havde en glat, rektangulær gavl og dø-
re med en enkelt spejlfylding (jf. fig. 66) og var i 
anvendelse indtil 1913. 
 I forbindelse med flytningen af prædikestolen 
1796 (s. 2162) opførte snedkermester Boje Car-
stensen yderligere en stolerække forrest i skibet. 
Samtidig forlængedes to stole med 4½ alen, for-
mentlig de to mandsstole ud for den vestlige åb-
ning til søndre korsarm, hvor †skriftestol nr. 3-4 
havde stået indtil da, og de resterende mands- og 
kvindestole blev ‘forandret’ og fik bredere sæ-
der.166 1822 opførte H. Hansen seks nye stole og 
reparerede de gamle i søndre korsarm.34

 Stolestaderne i korsarmene blev udskiftet o. 
1850. 1856 kasseredes de fire stolestader i nordre 
korsarm, og i stedet opførte snedkermester Chri-
stian Andersen og smed Hans Petersen fem nye 
‘familiestole’, mens stolestaderne i søndre kors-
arm blev udskiftet 1861 med fire nye stole med 
i alt 80 siddepladser, udført af snedker j. j. larsen 
og malet med gullig egetræsådring.167

 Lukkede stole. 1) (jf. fig. 74), 1724 og ombygget 
1862. Opført i skibets sydvestlige hjørne under 
orgelpulpituret på foranledning af senere byfo-
ged Martinus Holst, hans hustru Anna Dorothea 
jørgensdatter (Molken) og jens jørgensen, der 
delte stolen.168 Dens nuværende udseende er i alt 
væsentligt resultatet af snedker j. j. larsens om-
bygning 1862, foranlediget af opførelsen af et nyt 
orgelpulpitur (s. 2171). Af den oprindelige stol 
synes kun brystningspanelet med spejlfyldinger, 
140 cm højt, og håndlisten at være genbrugt i den 
nuværende stol. I håndlisten er der spor efter et 
oprindeligt vinduespartis tapninger; ifølge et rids 
af orgelfacaden fra o. 1880 havde stolen rundbu-
ede vinduesåbninger (fig. 36).169 Indgangsdøren 
er placeret ud mod skibets mellemgang. Gulvet 
er hævet ca. 30 cm i forhold til kirkegulvet, hvor-
for der er indbygget et enkelt trin i stolen. Stolen 
står i ensartet grå bemaling fra 1953, hvorunder 
kan konstateres en blå bemaling. 1822 var stolen 
malet perlefarvet.34

 Stolen gennemgik flere ændringer i løbet af 
1800-tallet. I forbindelse med opførelsen af luk-

Fig. 73. *Stolestadegavl, o. 1600, opbevaret i Nord-
fyns Museum (s. 2164). Foto Arnold Mikkelsen 2008. 
– *Pew-end, c. 1600, preserved in Nordfyns Museum.
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ket stol nr. 2, i 1822, blev dens gesims fjernet, 
»og i dens stæd Sokler anbringes under de paa 
Orgelets Forside værende Piller«; 1833 anskaf-
fedes en kanapé eller baldakin til stolen.34 1851 
klagede fæsteren, postmester Niels G. Kolbye, 
over, at skulle passere et ‘materialkammer’ (jf. 
(†)fontegitter s. 2154) for at få adgang til stolen, 
og han foreslog døren flyttet ind i selve kirken.51 
Kolbyes klage samt sporene efter et muranker i 
kirkens sydmur bag stolens nuværende bagvæg 
og præcis over for et tilsvarende muranker, der 
støtter (†)fontegitrets østvæg, tyder på, at den 
lukkede stol oprindeligt stod lidt længere tilbage 
i kirkerummet, sådan at dens front flugtede med 
fontelukket. 
 2) 1822, opført i skibets nordvestside under 
orgelpulpituret (jf. fig. 74). Stolen er indrettet li-
gesom nr. 1, bortset fra, at den er opført foran 
(†)fontelukket, hvis østvæg fungerer som stolens 

bagvæg, idet dets balustre er blevet dækket af 
vandret opslåede brædder. Oprindelig indrettet 
som nr. 1.34 Stolen står i en ensartet grå bemaling 
fra 1953,55 men en afdækning af brystningspane-
lerne har afsløret tre ældre farvelag: en perlegrå 
bemaling, der blev påført af maler Faaborg ved 
stolens opførelse; en gul egetræsådring fra 1861-
62, og en brun ådring, rimeligvis påført 1913-
15.170

 Stolen blev ombygget 1862 af snedker j. j. lar-
sen med genanvendelse af brystningspanel og 
håndliste. I 1800-tallet havde stolen en overbyg-
ning med rundbuede vinduer over brystningen 
(jf. ovf.). Betegnet ‘Paghs stol’ efter etatsråd Chri-
stian lehmann Pagh (†1912), som brugte den o. 
1900.
 †Lukkede stole. 1) O. 1650, opført i karlekapel-
lets ‘søndre side’.171 Stolen blev formentlig op-
ført af dens tidligst kendte fæster, borgmester jens 

Fig. 74. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Interior looking west.
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Madsen, og blev efter dennes død 1659 overtaget 
af svigersønnen, borgmester Hans jørgensen (jf. 
†eftermiddelalderlig begravelse nr. 3). Overgået 
til kirkeværge Christian Pedersen Bøgvad ved 
hans ægteskab med borgmester jørgensens enke. 
Christian Pedersen lod den siden pynte med ud-
skårne sirater og male.51 Murermester Matthias 
Dreyer nedbrød stolen 1809.33 2) 1714, etableret 
af postmester jørgen Wederkinch i nordre kors-
arm, hvor den var i konstant brug indtil 1870.33 
Formentlig opstillet langs korsarmens vestvæg (jf. 
fig. 36). 3) 1809, udført af snedkermester Boje 
Carstensen.33 Stolen, der må opfattes som en af-
løser for nr. 1, blev opført i nordre korsarm, for-
mentlig langs den østlige væg (jf. fig. 36). Alle-
rede 1813 stod den imidlertid ledig og blev ikke 
siden udlejet.172

 †Skriftestole. 1-2) Nævnt 1691, da to små skam-
ler i skriftestolene repareredes. Opstillet i koret, 
vel i nord- og sydsiden til henholdsvis sognepræst 
og kapellan. 1749 reparerede snedkeren stolene, 
mens sadelmageren betrak en skammel og knæ-
faldsbrættet.33 3) 1758 forandrede snedkeren en 
‘ny’ †skriftestol, hvorefter den blev malet.33 4-5) 
1793 fik kirken nye skriftestole,34 der formentlig 
var opstillet i den vestre arkade til søndre kors-
arm. Stolene blev kasseret 1796 for at gøre plads 
til en opgang til prædikestolen, der blev flyttet 
til søjlen mellem kirkedøren og korsarmen (jf. 
s. 2162).33 6-7) 1796, betaltes maler Dahlin 136 
rdlr. og 4 mark for to nye skriftestole, som blev 
opstillet i koret.173 Stolene blev nedtaget i forbin-
delse med korets renovering 1836 og formentlig 
solgt på auktion.174 8) 1862 var sakristiet indrettet 
til skriftestol, jf. særlige rumindretninger.
 En (†)degne- eller talerstol, 1892(?), fyr, med skrå 
overplade og boghylde. Fronten er udsmykket 
med et tværrektangulært felt og en hammerfyl-
ding og afsluttes med en gesims, hvis frise rum-
mer en spejlfylding. Stafferet i ensartet mørke-
grønt. Stolens enkeltdele er inspireret af paneler-
ne til de fornyede stolestader fra o. 1675 (jf. ovf.), 
men hammerfyldingens manglende tandsnit samt 
fyldingernes smallere profillister antyder, at deg-
nestolen er kommet til senere, formentlig først 
1892, hvor et ‘kantorbord’ og to tilhørende stole 
blev anskaffet.55 Talerstolen var opstillet i koret, 

men blev taget ud af brug o. 1960 og er nu op-
magasineret på loftet.175

 †Degnestole. 1) 1691 repareredes en stol, hvor 
»rector med Disciplerne staar«, og nogle om-
kringstående skamlers panelværk.33 I slutningen 
af 1700-tallet ønskede kirken at flytte stolen, da 
prædikestolen tog det begrænsede lys. På den-
ne baggrund må man antage, at degnestolen var 
opstillet i korets sydvestlige hjørne.176 2) Maler 
Dahlin udførte 1796 klokkerens stol med fem 
sæder til ‘disciplene’, og betaltes 37 rdlr. for sit 
arbejde.33

 En †brudestol eller -bænk, opstillet i sakristiet, 
nævnes 1675 og 1719.33 Antagelig identisk med 
den gamle ‘løjbænk’, dvs. polstrede bænk, der 
nævnes 1741 og sælges 1778.177

 †Officersstol. 1711 blev det tredje stolestade på 
mandssiden indrettet til officersstol på ordre fra 
stiftamtmand joachim Pritzbuer (†1719), mens 
evt. officersfruer havde plads i det fjerde stolesta-
de på kvindesiden, kaldet ‘præstekonernes stol’.33 
Stolen, der blev repareret 1754, kasseredes sam-
men med de øvrige stolestader under moderni-
seringen 1913-1915. 
 To †stole og et †bord, 1754, leveret af Mikkel 
snedker, blev opstillet i sakristiet.
 Løse stole. 1) Et antal stole, o. 1900, med drejede 
ben og ryglæn med talrige profilled, cirkulært 
fletsæde, mørkbejsede. En af stolene er mærket 
»Greisdal Stolefb: Veile« under sædet, andre »jj 
Veile«. 2) 28 stole, anskaffet o. 1970,178 tegnet af 
arkitekt Peter Hjort-lorenzen i mørkt træ med 
sort lædersæde, er opstillet forskellige steder i kir-
ken.179 
 Ni bænke, 1819-62, af fyrretræ, er opstillet hen-
holdsvis i koret, foran skibets stolestader, i de luk-
kede stole under orglet, våbenhuset og ligkapel-
let. Bænkene er indbyrdes forskelligartede dels i 
længde, dels i udformningen af ryg- og armlæn. 
To blev anskaffet til sakristiet 1819, y derligere to 
blev leveret 1836 af H. Draier og sat i koret, mens 
snedker j. j. larsen leverede tre bænke til sakri-
stiet, en til våbenhuset og to til de lukkede stole 
1862.180 Bænkene står i en grå bemaling med 
blå-sort sæde fra 1962, fraregnet det hvidmalede 
eksemplar i ligkapellet. I såvel 1862 som 1925 
nævnes sakristiets bænke som egetræs ådrede.55
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KISTEr OG PENGEBEHOlDErE M.M.

*Kiste (fig. 75), 1600-tallet(?), af eg, 107×50 cm, 
71 cm høj, beslået med jernbånd og med håndtag 
på endesiderne. Kisten havde oprindelig tre låse, 
hvoraf kun en enkelt er bevaret, mens to andre 
er fjernet og hullerne fyldt ud med træstykker, 

hvoraf det ene mangler. På forsiden kan mel-
lem andet og tredje jernbånd skimtes cifferet ‘6’, 
formentlig resterne af et årstal. Grøn med røde 
jernbånd. Muligvis identisk med kirkens ‘kasse’, 
hvis lås og ‘slag’ blev sat i stand 1841.34 Opbevares 
i Nordfyns Museum (inv.nr. A2361).
 †Kister. 1) Nævnt 1719 som en lille kiste eller 
‘skrin’ med tre rum, hvori lå henholdsvis kirkens 
tavlepenge, de fattiges penge og Helsingørs sko-
letavlepenge; kisten blev kasseret før 1741.33 2) 
Nævnt 1719 og omtalt som en ‘lodkiste’ uden 
jernbånd. Formentlig identisk med den store ki-
ste uden lås, der blev solgt på auktion 1778.34 3) 
1737, en halvkiste til opbevaring af messetøjet, 
af fyr, udført af Mikkel snedker og beslået med 
lås og hængsler af klejnsmeden.34 Da imidlertid 
messehaglerne blev jordslåede af at ligge i kisten, 
blev den 1754 erstattet med et åbent †skab, lige-
ledes bygget af Mikkel snedker, der blev solgt på 
auktion 1778.34 
 Pengeblok, (fig. 76a-b), af eg, antagelig fra 1859, 
da S. H. Kragh betales for en dobbelt og en enkelt 
blok. Den kommodelignende dobbeltblok med 
jernbeslag, 77×33 cm, 93 cm høj, har karnispro-

Fig. 75. Kiste, 1600-tallet (s. 2168). Foto Arnold Mik-
kelsen 2008. – Chest, 17th century.

Fig. 76a-b Pengeblok, 1859(?), udført af S. H. Kragh (s. 2168). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Alms post, 1859(?), 
made by S. H. Kragh.
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fileret sokkel, svungne sider og for oven frise og 
kronliste med tandsnit. Den hængslede overside 
er dekoreret med et fladt jernbeslag og to flad-
bundede pengetragte, der leder til hver sin træ-
skuffe (fig. 76b). Malet i en ensartet lysegrå tone, 
formentlig i 1953. 
 Soklens bageste hjørner er delvis ødelagt af 
fugt, hvorfor man på et senere tidspunkt har sat 
blokken på fire lave ben. Derudover er et bræt 
udskiftet i pengeblokkens bagside og forsynet 
med en indskrift, der oplyser, at snedker A. A. 
Evensen, Bogense, reparerede den 1919. Opstillet 
i våbenhuset.
 †Pengeblokke. 1) 1725 betales for et stykke egetræ 
til en pengeblok, som skal beslås med jern, have lås 
og males.33 1734 leverer Mikkel snedker en skuffe 
til kirkens blok.181 2) Før 1789, hvor kirkens ‘blok-
ke’, opstillet i søndre korsarm, måtte vige pladsen 
for døbefonten (jf. s. 2153).33 1859 opmagasineres 
de to gamle blokke i tårnet.34 3) En enkelt blok, 
1859, bygget af S. H. Kragh blev leveret sammen 
med kirkens nuværende ‘dobbelte’ pengeblok.34 
 Pengebøsser. 1) (Fig. 77), 1856, af blik, leveret af 
blikkenslager P. From.34 Oval bøsse med penge-
tragt foroven. Spor af sort farve, endvidere ind-

skrift med versaler »Bogense Kirke«. Samme ord 
er indridset under bunden. 2-3) 1862 (fig. 78), af 
blik, ovale, opsat i våbenhuset med et svungent 
smedejernsbeslag.34 Opstillet i skibets vestende.
 †Pengebøsse, 1730, med lås. Bøssen blev anskaffet 
på kirkeværge jørgen Wederkinchs foranledning, 
for bedre at kunne holde forskellige indsamlinger 
adskilt. 1733 havde bøssen imidlertid kun været 
anvendt en enkelt gang.33

 Pengetavle (fig. 79), 1772, 50 cm lang, skuffe 
med halvdæksel og rygbræt med udskårne orna-

Fig. 77-78. 77. Pengebøsse nr. 1, 1856 (s. 2169). 78. Pengebøsse nr. 2, 1862 (s. 2169). Foto Arnold Mikkelsen 2008. 
– 77. Offertory box no. 1, 1856. 78. Offertory box no. 2, 1862.

Fig. 79. Pengetavle, 1772, udført af Andreas snedker 
(s. 2169). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Collection 
box,1772, made by »Andreas carpenter«.
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menter, hvoraf enkelte er afbrækkede, samt drejet 
håndtag. Tavlen er den ene af to, som blev leve-
ret af Andreas snedker 1772, som erstatning for 
†pengetavler nr. 2-3; den anden er gået tabt, se 
†nr. 5.33

 †Pengetavler. 1-3) Tre pengetavler, nævnt 1716, 
af træ.33 Den ene blev 1764 erstattet af †nr. 4, 
mens de to resterende blev erstattet af nr. 1 og 
†nr. 5. Tavlerne blev solgt på auktion 1778-79.182 
4) 1764, udført af Andreas snedker.183 Stjålet 
2007.184 5) 1772, leveret af Andreas snedker sam-
men med den bevarede tavle. Kasseret o. 1900. 
 †Klingpunge. Tre tavlepunge med stang, nævnt 
1675. Omtales som ubrugelige 1719 og kasseres 
o. 1764-65.33 

DØrFlØjE OG lEKTOrIUM M.M.

Dørfløje. Udvendige. 1) 1857, dobbeltfløj, rund-
buet, med fem fyldinger, der udadtil er ryggede, 
samt messinggreb, leveret af H.P. rasmussen.34 
Perlefarvet indvendigt og olivengrøn udvendigt. 
I våbenhuset. 2) 1882, fyldingsdør med fire ryg-
gede fyldinger og dørgreb af stål.34 Olivengrøn. 
I døren til tårnet. 3) O. 1900, med fire tværrekt-
angulære, ryggede fyldinger og dørgreb af stål. 
Olivengrøn, udvendigt med påskriften »Sakri-
stiet« i hvide versaler. I sakristiet. 4-5) 1934, en 
rundbuet fløj med lodrette profilfyldinger og 
mes singgreb samt en rektangulær fløj med til-
svarende fyldinger er sat i henholdsvis ligkapel-
let og kælderdøren i forbindelse med udvidelsen 
af ligkapellet. Olivengrønne. 6) Efter 1971, fyl-
dingsdør med termorude. Hvidmalet. I skibets 
vestende.55

 Indvendige. 1) O. 1833, dobbeltfløj med fire rek-
tangulære spejlfyldinger og oprindeligt dørgreb. 
Perlefarvet. Fløjene blev opsat mellem de lukkede 
stole, dels for at skærme kirken for træk fra vest-
døren, dels for at etablere en ‘vestibule’, hvorfra der 
er adgang til orgelpulpituret og materialkammeret, 
(jf. (†)fontegitter, s. 2154).51 2) 1854, glat, med op-
rindeligt messinggreb, leveret af snedker C. Ander-
sen.34 lysegrå. I døren mellem koret og sakristiet. 
3) 1857, med fem rektangulære spejlfyldinger, le-
veret af H. P. rasmussen. lysegrå. I døren mellem 
våbenhus og skib.185 4-5) O. 1861, to fløje med 

tre spejlfyldinger, en kvadratisk mellem to tvær-
rektangulære, med mindre forskelle i fyldingernes 
profiler. Formentlig leveret af snedker j. j. larsen 
1861.34 Perlegrå. Sat henholdsvis i døren mellem 
våbenhuset og søndre korsarm, og som den indre 
af de to døre i sakristiets yderdør. 6) O. 1862, med 
fire tværrektangulære fyldinger, messinggreb. Ma-
let perlegrå. I døren til orgelpulpituret.
 †Lektorium, o. 1485, opført på triumfvæggen, 
hvor indmurede bjælkestumper og murfrem-
spring fortsat vidner om dets eksistens (jf. s. 2124). 
1691 repareres »parnels verched« over korsdøren. 
Det er uklart om dette henviser til lektoriets 
brystning eller til †korgitret (jf. s. 2159). 
 Særlige rumindretninger. I forlængelse af tidens 
tendens til fælles skriftemål186 blev sakristiet 1862 
anvendt til skriftestol og indrettet med i alt fem 
bænke opstillet langs ydervæggene (jf. bænke, s. 
2167). Endvidere opsattes en ny lænestol til præ-
sten, foruden to læderbetrukne stole fra 1754, 
et malet ‘natbord’ og en spytbakke.187 rummet 
bevarede omtrent denne indretning indtil 1966, 
hvor nogle af bænkene fjernedes for at gøre plads 
til køkkenskabe og -bord.55 

OrGlEr

Orgel (fig. 80), 1862, med 15 stemmer, to manua-
ler og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Aaben-
raa;188 senere udvidet til 21 stemmer. Den oprin-
delige disposition lød:189

Manual I
Principal 8 Fod
Bordun 16 Fod
rörflöite 8 Fod
Octav 4 Fod
Qvint 2²/³ Fod
Superoctav 2 Fod
Trompet 8 Fod

Manual II
Principal 8 Fod190

Salicional 8 Fod191

Gedackt 8 Fod192

Flöite 4 Fod

Kopler: II-I, I-P. Manualomfang: C-f ''', pedalomfang: 
C-c'. Tonehøjde: kammertone. Mekanisk aktion, sløj-
fevindlader.193 Tre kassebælge.

Pedal
Subbas 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedackt 8 Fod
Basun 16 Fod
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Ved en ombygning 1942, udført af samme fir ma, 
udvidedes orglet med seks stemmer,194 og 1961 
udskiftedes piberne i Trompet 8 Fod.195 Org let 
har nu følgende disposition: 

Manual I
Principal 8 Fod*
rörflöite 8 Fod*
Octav 4 Fod*
Qvint 2²/³ Fod*
Superoctav 2 Fod*
Mixtur 3-4 fag
Trompet 8 Fod

Manual II
Gedackt 8 Fod*
Principal 4 Fod
Flöite 4 Fod*
Blokfløjte 2 Fod
Nasat 1¹/³ Fod
Sesquialtera 2 fag
regal 8 Fod

Tremulant for hele orglet. Kopler: II-I, I-P.196 Manu-
alomfang: C-f ''', pedalomfang: C-c'. Mekanisk aktion, 
sløjfevindlader; tre pedalstemmer placeret på pneuma-
tisk bælgventilvindlade med pneumatisk registratur. 
De med * mærkede stemmer er fra 1862.

Orgelfacaden, 1862, i neogotisk stil, er tegnet af 
Marcussen & Søn.56 Den består af fem pibefelter, 
med klingende og stumme piber af tinlegering, 
og er sammenbygget med orgelpulpiturets bryst-
ning, der i øvrigt omfatter to gange tre fag, et 
centralt med to arkadefelter, flankeret af paneler 
med tredelte cirkulære åbninger. Siden 1953 har 
den været hvidmalet med blå og grå stafferin-
ger.197 1925 beskrives facaden som hvidmalet 
med forgyldte lister. Spillebordet er placeret i or-
gelhusets søndre gavl. 
 Orgelpulpituret, 1862, er opført af P. Brandt. Pul-
pituret understøttes af fire støbejernssøjler med 
tilnærmet toskansk kapitæl, leveret af jernstøber 
P. C. riber.34 I skibets vestende.
 †Orgel,198 med ét manual, anskaffet til kirken 
1748 for testamenterede midler.199 På grund af 
donationens utilstrækkelige størrelse så man sig 
efter alt at dømme nødsaget til at erhverve et 
brugt instrument samt afstå fra den nødvendige 
istandsættelse.200 I de første år stod orglet ubenyt-
tet, idet man først i 1754 var rede til at aflønne en 
organist og en bælgtræder.33 Der opstod hurtigt 
behov for renovering, og da den første repara-

Fig. 80. Orgel 1862, udført af Marcussen & Søn, Aabenraa (s. 2170). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Organ, 1862, 
made by Marcussen & Søn, Aabenraa.

Pedal
Subbas 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Oktav 4 Fod
Quintatøn 2 Fod
rauschquint 3 Kor
Basun 16 Fod*



2172 Bogense · skt. nikolaj kirke

tion, udført 1766 af Fabritius, kirkens tidligere 
organist, viste sig utilstrækkelig, lod man 1771 
orgelbygger Amdi Worm, Engum, gennemføre 
en bekostelig hovedreparation og ombygning, et 
arbejde der viste sig at kræve en udvidelse af or-
gelpulpituret.201 Desværre måtte man konstatere, 
at orglet ikke var kraftigt nok til at ‘styre sangen i 
kirken’,51 og i et forsøg på at afhjælpe dette pro-
blem ved at styrke bastonerne tilbyggede Worm 
1783 et pedalværk med fire stemmer, alle ud-
ført af metal.202 Pedaldispositionen lød: Subbas 
16 Fod, Gedact 8 Fod, Octav 4 Fod, Tromet 8 
Fod. Pedalværket blev opstillet på orgelpulpitu-
rets bageste afdeling i kirkebygningens vestligste 
fag, og det blev i den forbindelse nødvendigt at 
flytte bælgene samt øge deres antal fra tre til fire. 
Pedalklaviaturet krævede åbenbart ekstra gulv-
plads, i hvert tilfælde var det påkrævet at fore-
tage en mindre udbygning af pulpituret ud for 
orgelbænken.51 resultatet af dette arbejde synes 
ikke at have været tilfredsstillende, for det påpe-
ges i en orgelbeskrivelse fra 1853, at pedalvær-
ket havde en uhensigtsmæssig placering i alt for 
stor afstand fra ‘den brugte del af kirken’.511819 
og 1842 repareredes instrumentet af henholdsvis 
Caspar Herman Gottlob Worm, Engum, og Peter 
Mortensen Gudme, Svendborg.203 I Gudmes re-
parationsforslag 1842 oplyses navnet på en af ma-
nualværkets stemmer, en »Sexquialtera«, der med 
fordel kunne forandres eller ‘sættes i oktav’.204

 I forbindelse med et ikke realiseret reparations-
forslag 185351 anfører orgelbygger Peter Ulrik 
Frederik Demant orglets aktuelle disposition (11 
stemmer, ét manual og pedal):

Manual
Principal 4 Fod
Gedact 8 Fod
Flöite 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Sedecima 1 Fod
Trompet 8 Fod

Der forefandtes et pedalkoppel.205 Af en salgsan-
nonce fra 186234 fremgår det, at manualets klavia-
turomfang var fire oktaver og pedalets to oktaver. 
Pedalet manglede tonerne Cs og Ds.206 Stemnin-
gen var ifølge Demant ‘alt for høj’.

 Det oplyses 1864, at orglet, der i nogen tid hav-
de været opmagasineret i præstegården, nu var 
blevet solgt.207 Orglet var en testamentarisk gave 
fra Eleonora, salig johan Hartvigs, Skovby.208 
 †Orgelfacader. 1) 1748. Om †orglets første fa-
cade vides kun, at instrumentet var ‘lidet’, men 
smukt, samt at der var indsat et maleri.32 2) 1771, 
en ny »orgel Presentation« med sirater, opført af 
Amdi Worm i forbindelse med hovedreparatio-
nen og udbygningen af †orglet og †orgelpulpitu-
ret. Ved samme lejlighed renoverede Niels Dahlin 
‘det gamle maleri på pulpituret’.34 1842 blev fa-
cadepiberne ‘forsølvet’.209

 †Orgelpulpiturer, 1748, et mindre pulpitur ind-
rettet til †orglet. Pulpituret blev anskaffet for 
arven efter Eleonora Hartvig (jf. ovf.).210 Amdi 
Worms hovedreparation og ombygning af orglet 
1771 nødvendiggjorde, at pulpituret blev ‘flyttet 
ud i kirken’, dvs. udvidet, et arbejde Worm selv 
forestod.201 I skibets vestende.211

Pedal 
Subbas 16 Fod
Gedakt 8 Fod
Octav 4 Fod
Trompet 8 Fod

Fig. 81. lysekrone nr. 1, 1654, skænket af jost Fechtel, 
Hamburg (s. 2173). Foto Henrik Wichmann 1998. – 
Chandelier no. 1, 1654, donated by Jost Fechtel, Hamburg.
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TAVlEr M.M.

Salmenummertavler (jf. fig. 27), 1879, 11 tavler, 
66×44 cm, udført af snedker Frederik Fabricius 
sammen med 800 skydenumre, og tre kasser til 
deres opbevaring, af træ med hvidmalede tal.34 
Tavlerne, der med lister er inddelt i otte min-
dre felter til skydebrikker, er forneden afsluttet 
af en karnisprofil, mens den udsvejfede overkant 
er delvist skjult bag to nyere, pålimede træpla-
der, hvorpå er anført henholdsvis »før prædiken« 
og »efter prædiken«. Stafferet 1953 med lyse- og 
mørkegråt på sort bund. Fire tilsvarende *tavler 
er overført til Nordfyns Museum (uden inv.nr.). 
To af disse divergerer dog fra de ovennævnte ved 
at listerne opdeler tavlen i to adskilte områder, et 
øvre og et nedre, over hvilke med hvide versaler 
er malet henholdsvis »Daab« og »Altergang« på 
mørkegrå grund, mens en tredje endnu står i den 
oprindelige gullige egetræsådring (jf. fig. 66). 
 †Salmenummertavler. 1) 1710 betaltes Anders 
snedker for fire tavler, hvorpå salmenumre kunne 
skrives.33 2) 1783-84 anskaffedes fire tilsvarende 
tavler,33 men 1794 ejede kirken ingen, hvilket 
førte til ‘forvildelse i sangen’.51 3) 1794, syv tavler, 
hver med 90 tilhørende skydenumre, udført af 
snedkermester Boje Carstensen.33 1811 nævnes ti 
salmenummertavler og 16 i 1839.34 Tavlerne blev 
malet sorte 1821 og 1839; førstnævnte år maledes 
begge sider af de tre »faste« tavler, og bagsiderne 
fik tilføjet overskrifter.
 Præsterækketavler. 1) 1952, udført af malerme-
ster Ejnar ravn Christensen, Bogense, på bagsi-
den hans signatur: »Tippe 1952«. Tavlen, 104×60 
cm, har profileret ramme med fladt tandsnit. Ind-
skrift med hvid fraktur på sort bund. Ophængt på 
skibets nordvæg. 2) 2008, udført af tømrer jørgen 
jensen, signeret bagpå. Tavlen svarer i opbygning 
til nr. 1 og er en fortsættelse af denne.212

 Kapellanrækketavle, 1952, udført af Ejnar ravn 
Christensen, signeret bagpå »Tippe 1952«, i ud-
formning svarende til præsterækketavle nr. 1. Ind-
skrift med hvid fraktur på sort bund. Ophængt på 
skibets nordvæg.
 †Skulptur. 1773 betaltes Christian murer for 
farve og olie til ‘billedet over tårnhuset’.33 Angi-
veligt er der tale om en skulptur forestillende Skt. 

Nikolaj, kirkens værnehelgen, der skal være blæst 
ned, og vel ødelagt, under en storm.213

BElYSNING M.M.

Lysekroner. 1) (Fig. 81), 1654, skænket af jost 
Fechtel, Hamburg. Kronen har 2×8 s-svungne, 
bladornamenterede lysearme, hvorimellem små 
pyntearme, de nedre med spir. Flade lyseskåle. Det 
profilerede balusterskaft har en stor hængekugle 
med profilknop, hvorpå med versaler er graveret 
»Anno1654 hat Iost Fechtel von Hambvrg diese 
Kron ahn Bogense Karch vorehrt zvm Gedeckt-
nis wicht 152#«. Som topfigur en flakt ørn. 

Fig. 82. lysekrone nr. 2, 1705, skænket af kirkeværge 
Christian Pedersen Bøgvad og dennes første og anden 
hustru Kirsten Sonnesdatter og Kirsten Michelsdat-
ter lermand (s. 2174). Foto Arnold Mikkelsen 2008. 
– Chandelier no. 2, 1705, donated by churchwarden Chris-
tian Pedersen Bøgvad and his first and second wives Kirsten 
Sonnesdatter and Kirsten Michelsdatter Lermand.
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 1716 var en enkelt lysearm brækket af; 1741 
var to af de nedre lysearme borte, mens en af 
de øvre var beskadiget; 1755 var yderligere to 
store og en lille arm ødelagt, så kun ti lysearme 
kunne benyttes. De afbrækkede dele blev re-
monteret 1769 af gørtler johan Adolph Schal-
ler, Odense.33 1796 blev yderligere en arm re-
pareret. Ophænget blev malet 1821 af maler 
johansen og 1854 af maler Chr. Christensen.34 
restaureret 1960. Ophængt i en jernkæde med 
spidse, sortmalede bladornamenter og forgyldte 
kugler på sin oprindelige plads i skibets andet 
fag.33

 2) (Fig. 82), 1705, skænket af kirkeværge Chri-
stian Pedersen Bøgvad og dennes to hustruer, 
Kirsten Sonnesdatter og Kirsten Michelsdatter 
lermand (jf. †eftermiddelalderlig begravelse nr. 

3). Kro nen har 2×6 s-svungne lysearme med 
flade lyseskåle, de nedre arme har foruden en 
ledpude på midten også en roset i slynget. Balu-
sterskaft med hængekugle med aflang profilknop. 
På hængekuglen er indgraveret »Kirsten Sonnis 
Datter Christian Pedersen Kirsten Michels Dat-
ter lermand 1705« (versaler). Som topfigur en 
flakt ørn. 1741 var to lysearme brækket af og 
yderligere tre i stykker, så kun syv arme kunne 
anvendes. repareret og rengjort 1769 af gørtler 
johan Adolph Schaller og 1788 af rasmus Dre-
jer.33 restaureret 1960. 
 Ophængt i en jernkæde med forgyldte kugler 
i skibets østligste fag, hvortil den blev flyttet på 
et tidspunkt efter 1872 fra sin oprindelige plads 
i søndre korsarm over giver Christian Pedersen 
Bøgvads murede begravelse. 

Fig. 83. Kirkeskib nr. 1, kaldet ‘Arken’, o. 1880, skænket af købmand laurits Barfoed 
(s. 2175). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Ship no. 1, called ‘Arken’, c. 1880, donated by 
Laurits Barfoed, merchant.
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 3-4) (jf. fig. 32), 1913, leveret af Nordfyns Cyk-
lefabrik.154 lysekronerne har seks s-svungne ar-
me, hver med to lys, balusterskaft med profilerede 
led og refleksblomster, og nederst en midtdelt 
hængekugle med knop. Ophængt i henholdsvis 
søndre og nordre korsarm.
 5) 1971, skænket af Bogense Sangforenings le-
gat. Med versaler indgraveret: »Skænket Bogense 
Kirke af Bogense Sangforening 1971« og ophængt 
i skibets tredje fag i samme type jernkæde som nr. 
1.
 †Lysearme. 1) Nævnt 1675, af messing, var an-
bragt ved prædikestolen.33 Kasseret o. 1900. 2) 
1722, af messing, opsat på muren i skibets vest-
ende, nær døbefonten. Den blev givet til kirken 
som betaling for enkefru Karen Basses, ‘salig løjt-
nant Bertel Basses’, grav sammesteds (jf. †gravsten 
nr. 8). Kasseret o. 1900. 3) Nævnt 1741, skænket 
af birkedommer Frederick lachmann og opsat i 
søndre korsarm over hans svigermoders begra-
velse.214 Kasseret o. 1900.
 †Lysestage, 1817, udført af snedker jens jør-
gensen. I anledning af 300-året for luthers teser 
1817 anskaffedes en ‘pyntelig æske, der fyldt med 
jord’ fungerede som lyseholder under kirkefes-
ten.34

 To nyere trestager i drejet træ, hvidmalede, op-
bevares i tårnet.

 Loftslamper. 1) 1913. To lamper, af messing med 
glascylinder, leveret af Nordfyns Cyklefabrik, er 
opsat i de lukkede stole.154 2) O. 1913, af messing 
med glascylinder, er opsat i våbenhuset. leveret 
af Nordfyns Cyklefabrik 1913.215

 Lampetter. 1) 1913. To messinglampetter med 
tilspidsende glascylinder hængende fra en s-svun-
gen arm er ophængt på orgelpulpituret. For-
mentlig leveret af Nordfyns Cyklefabrik.216 2-9) 
O. 1950, af messing, formentlig udført af Knud 
Eibye, med to s-svungne arme omkring en del-
fin. Opsat i skibet. 
 †Gaslamper (jf. fig. 66), 1897. De runde lamper 
af matteret glas, med flad top og bund, blev opsat 
på hver anden stolegavl, i koret og på korskran-
ken i forbindelse med installering af gas 1897.55 
 Kirkeskibe. 1) (Fig. 83), o. 1880, bygget af fisker 
Hans Hannibal Iversen.217 Skibet tjente oprinde-
lig som legetøj i købmand laurits Barfoeds fami-
lie, inden det blev udstyret som fregat og navn-
givet ‘Arken’ og foræret til kirken 1920. Skroget 
er malet sort og rødt, mens masterne står i lakeret 
træ. Ophængt i kirkens skib.218

 2) (Fig. 84), 1978, kopi af fregatten ‘Norske lø-
ve’, udført af ragner Christensen, Bogense, holdt 
i lakeret træ med hvidt skrog. Ophængt i søndre 
korsarm 1985, efter tidligere at have hængt i ski-
bet.

Fig. 84-85. 84. Kirkeskib nr. 2, fregatten ‘Norske løve’, 1978, bygget af ragner Christensen, Bogense (s. 2175). 
85. Kirkeskib nr. 3, skoleskibet ‘Georg Stage’, 1985, bygget af ragner Christensen, Bogense (s. 2176). Foto Arnold 
Mikkelsen 2008. – 84. Ship no. 2, the frigate ‘Norske Løve’, 1978, built by Ragner Christensen, Bogense. 85. Ship no. 3, 
training ship ‘Georg Stage’, 1985, built by Ragner Christensen, Bogense.
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 3) (Fig. 85), 1985, kopi af skoleskibet ‘Georg 
Stage’, udført af ragner Christensen, Bogense, 
og malet i en overvejende hvid bemaling med 
sort og rødt skrog.66 Ophængt i nordre korsarm.
 †Kirkeskibe. 1-2) 1822 ophængtes to små kir-
keskibe i skibets mellemgang. 1845 fjernedes de 
fra skibet og opmagasineredes herefter, indtil de 
‘ubrugelige skibe’ 1884 blev ophugget og brugt 
som brænde i kirkens nye varmeanlæg.34

 †Ligbårer. 1-2) 1675 nævntes to ligbårer, der 
kasseredes 1741.33 3) 1708 leverede jens jensen 
snedker en ny ligbåre af sortmalet træ. 4) 1719 
nævnes en lille ligbåre.33 1805 anbefaledes nr. 3-4 
solgt, da bærerlavet havde en ligbåre og kirkens 
derfor var overflødige.51 De to ligbårer forblev 
imidlertid i kirken, nu dog overført fra søndre 
korsarm til materialkammeret (jf. †fontegitter s. 
2154). Kasseret o. 1858.

TårNUrE OG KlOKKEr

Tårnur (fig. 86), 1847, ottedøgnsværk med time-
slag, leveret af urfabrikant lars jørgensen, Horne, 
jf. signatur på stilleskiven. Værkpladen, af støbe-
jern, 130×61 cm, har to bueslag, hvori ganghjul og 
optræksdrev er sat.219 Støbejernsrammen er blåla-
keret med enkelte røde kantlinjer. Det smukke 
værk er også teknisk set bemærkelsesværdigt, idet 
jørgensen har benyttet et af ham selv udviklet og 
patenteret hemværk (gangen), der svinger 90o på 
ganghjulet, samtidig med at dets paletter viger for 
ganghjulet ved hjælp af fjedre. Slagværket er for-
synet med ti hammerløftestifter, der trækker på 
værkets oprindelige hammer. Urværket står i tår-
nets mellemstokværk i det oprindelige, hvælvede 
urhus. restaureret 1984 og nylakeret i støbe-
jernsrammens oprindelige farver af tårnurmager 

Fig. 86. Tårnur, 1847, konstrueret af lars jørgensen, Horne (s. 2176). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Tower clock, 
1847, constructed by Lars Jørgensen, Horne.
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jens Søren Frausing, København. Frakoblet 2008, 
i stedet styres tårnuret såvel som ringningen af et 
automatisk urværk af mærket Apollo II. Urskiven, 
af kobber, er malet sort med forgyldte romertal 
og visere.
 †Tårnur. Et ældre tårnur omtales første gang 
1720; herefter males og repareres det løbende.220 
Urets opsætning fremgår endnu af udskæringer i 
gulvet i tårnets mellemstokværk og to hammer-
væller, der hænger under loftet. Uret var ikke i 
brug i det tidlige 1800-tal, og 1838 anbefales kir-
ken at spare op til et tårnur, idet et sådan »mang-
ler ganske«.221

 Klokker. 1) (Fig. 87), 1200-tallets anden halv-
del, tværmål 68 cm.222 Glat klokkelegeme med 
dobbelt profillister om halsen og yderligere to 
om slagringen. Klokken har en gammel revne. 
Nedtaget 1727 da klejnsmed Christen Olufsen 
udskiftede ophænget, dertil blev benyttet 5 lis-

pund og 4 pund jern. 1760 var den så brøstfældig, 
at den måtte repareres, før den atter kunne ringe 
ved begravelser. 1964 blev klokken istandsat af 
Thubalka, Vejle.223 Ophængt i sekundær slynge-
bom. Klokken er så nært beslægtet med den sam-
tidige i Skeby Kirke, at et værkstedsfællesskab må 
antages.224

 2) (Fig. 88) 1516, støbt af den nederlandske 
klokkestøber Henrik de Campen den ældre, 
virksom i lübeck, tværmål 97 cm.225 Om hal-
sen latinsk indskrift med reliefminuskler: »Iu-
bilant nunc homines per nomen hoc saluatoris 
Funde preces gnato sanctissima virgo beningno 
Anno XVc XVI« (Nu juble menneskene ved 
dette Frelserens navn. Fremfør, helligste jomfru, 
bønner til din søn, den hulde, anno 1516).226 På 
legemet et relief forestillende Salvator Mundi 
med jordkloden i venstre hånd og højre hånd 
løftet i en velsignende gestus, omgivet af en 
indskrift i reliefminuskler »Saluator mundi salua 

Fig. 87. Klokke nr. 1, 1200-tallets anden halvdel (s. 
2177). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Bell no. 1, second 
half of 13th century.

Fig. 88. Klokke nr. 2, støbt 1516 af Henrik de Campen 
(s. 2177). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Bell no. 2, cast 
in 1516 by Henrik de Campen.
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nos« (Verdens frelser, frels os).227 På den modsat-
te side et relief forestillende den kronede jom-
fru Maria, siddende på nymånen med Kristus-
barnet på armen og omgivet af en solgisel (fig 
89). Omkring hende en indskrift i reliefmi-
nuskler »Sancta Maria ora pro nobis« (Hellige 
Maria, bed for os).228 Klokken blev nedtaget 

i forbindelse med reparationer 1684, 1699 og 
1727. 1807 istandsatte Niels Basse og jens smed 
klokken, der var gået i stykker på grund af for 
megen ringning, og 1964 blev den hovedistand-
sat af Thubalka, Vejle.229 2008 blev ringningen 
automatiseret (jf. tårnur s. 2177). Ophængt i se-
kundær slyngebom.

Fig. 89. Madonna med Barnet, relief på Henrik de 
Campens klokke (s. 2178). Foto Arnold Mikkelsen 
2008. – Madonna and Child, relief on Henrik de Campen’s 
bell.
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Fig. 90. Gravsten nr. 1, 3, 5 og 15, o. 1500-1618, over medlemmer af Halvbjørnslægten. Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Gravestones nos. 1, 3, 5 and 15, c. 1500-1618, in memory of members of the Halvbjørn family.

Oversigt. Kirken rummer et epitafium samt 17 gravsten, 
heraf tre i fragmenteret tilstand. Samtlige bevarede 
grav minder stammer fra perioden o. 1500-1650.230

 Der er ikke kendskab til middelalderlige begravelser. 
I 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet tjente kir-
ken som begravelsesplads for medlemmer af den lokale 
købstadsadel, slægten Halvbjørn af Bogense.231 Herom 
vidner seks gravsten, hvoraf de fire er lagt over fire 
generationer af slægtens mænd (nr. 1, 3, 5 og 15) (fig. 
90), de to over kvindelige efterkommere (nr. 2 og 8). I 
begyndelsen af 1630’erne var kirken endvidere ramme 
om adelige bisættelser, således af jomfru Anne Qvit-
zow (†1632) og af jørgen lykke til rugård (†1633).232 

1559 overnattede Christian III’s ligtog i byen, og kon-
gens kiste stod en nat i kirken.233

 Halvbjørnslægten tilhørte det fynske rådsaristokra-
ti,234 og også hovedparten af de øvrige bevarede grav-
sten er lagt over borgmestre og rådmænd, som i vidt 
omfang udgik fra samme kreds af familier.235 De om-

fatter en fornem samling figursten, hvoraf enkelte er 
tilskrevet en Odense-mester (nr. 6 og 8), mens de øv-
rige formentlig er udgået fra et eller flere fynske pro-
vinsværksteder, således f.eks. nr. 3-5. En gruppe lidt 
yngre sten med portalopbygning og opstandelsesmotiv 
(nr. 11-14) udviser ligeledes et tydeligt værkstedsfæl-
lesskab. En enkelt sten, nr. 10, har hjørnemedaljoner 
med allegoriske fremstillinger af liv og død i stedet for 
de vanlige evangelistsymboler; et træk, som kendes fra 
sten fra kirker på Sydsjælland og lolland-Falster. En-
delig er kirkens yngste gravsten, nr. 17, der er udført 
i livlig bruskbarok, nært beslægtet med sten i Mid-
delfart Kirke (Odense Amt). Kirkens eneste epitafium, 
fra 1647, er opsat af kapellan ved Skt. Knuds Kirke i 
Odense, Niels jensen, over hans forældre.
 Istandsættelser og ændringer. Ingen gravminder er be-
varet på deres oprindelige plads, og kirkeregnskaberne 
omtaler jævnligt flytninger af enkelte sten. I 1789, da 
døbefonten blev opstillet i søndre korsarm, blev tre 
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gravsten overført til kirkegården,34 og da fonten få år 
senere blev placeret i koret, fik den følgeskab af en 
gravsten fra nordre korsarm. Samtidig blev en sten, 
som lå i materialrummet, dvs. ved fontens oprindelige 
placering i vestenden, også flyttet til koret.33 1821 blev 
gulvene omlagt (s. 2133), og gravstenene, som lå spredt 
over hele kirken, blev samlet i korsarmene.34 1840 
blev ‘en del’ ligsten omlagt, og 1842 modtog brolæg-
ger H. johansen betaling for at ‘afhugge og tilrettegøre’ 
tre sten, som lå i nordre korsarm.34 En række grav-
sten, som var helt eller delvist skjult under stolestader 
og gulve, kom atter for dagens lys ved restaureringen 
1913-15, hvorpå samtlige sten opsattes mod korsarme-
nes vægge (jf. fig. 32-33).
 Fra kirkens regnskaber kendes desuden et antal 
†gravsten samt to formentlig yderst beskedne †epita-
fier. Der er ikke bevaret vidnesbyrd om samlede kas-
sationer af gravminder, men ældre sten, hvortil der 
ikke var nogen ejer, blev løbende bortsolgt og eventu-
elt genanvendt. Denne skæbne overgik Bertel Bosens 
gravsten, som i 1743 blev forsynet med en ny indskrift 
over Mads jørgensen riif (gravsten nr. 14).236 I det 
følgende er som †gravsten kun anført de, som ud fra 
oplysninger i regnskaberne kan knyttes til et person-
navn.

EPITAFIEr

Fig. 91, 1647, med maleri tilskrevet Hans Schütte, 
(over Gertrud lauritsdatter og ægtemand), opsat 
af Niels jensen (løwe), præst (kapellan) ved Skt. 
Knuds Kirke i Odense, »Gud til Ære, sin Fædrene 
Kirke til Prydelse, sine Kiære Forældre til Amin-
delse« 22. juli 1647.237

 Træskåret epitafium, ca. 140×87 cm, bestående 
af en bruskbarokramme omkring et uregelmæs-
sigt, højovalt storfelt med maleri over et tværo-
valt skriftfelt. rammen løber ved siderne ud i 
diminutive vinger og krones af et kerubhoved 
(delvis fornyet), som danner konsoller for tre se-
kundært tilføjede vaser i nyklassicistisk stil (fyr-
retræ), formentlig erstatninger for oprindelige 
†figurer.238

 rammeværkets staffering er lysegrå med grå-
grønne yderkanter; skriftfeltet har indskrift med 
brun antikva på sort bund. Stafferingen er udført 
1913 efter den daværende farvesætning.239 Den 
oprindelige staffering, som ved samme lejlighed 
blev afrenset, omfattede sort bundfarve med grå 
og gyldne detaljer samt ‘rød og grøn sølv’ på eng-
levingerne.

 Storfeltets maleri, 57×41 cm, olie på træ, viser 
Kristus på korset flankeret af Maria og johannes. 
De tre figurer er udført efter kobberstik af Boëti-
us Adamsz Bolswert efter maleri af rubens.240 
Kristus er vist med brunt hår og skæg samt ty-
delige vunder, om det gråhvide lændeklæde er 
bundet et reb. Ved korsfoden ligger Adams krani-
um. Til højre ses Maria med bortvendt ansigt og 
hænderne vredet i sorg. Hun bærer hvidt hoved-
lin, blå overkjole og rosa underklædning. johan-
nes, som ses til venstre, er vist barbenet og med 
brunt hår, iklædt gul underkjortel og rød over-
kjortel, hvis grønne for bliver synligt, idet han 
tørrer øjet med en snip af klædet. Bag ham anes 
konturerne af en by (jerusalem). Baggrunden 
udfyldes af mørke skybræmmer, i øverste venstre 
hjørne ses solen mod en stump blå himmel. re-
staureret 1983 og 1999.241

 Maleriet er tilskrevet Odense-maleren Hans 
Schüt te.242 Kristusfiguren genfindes i to epita-
fiemalerier fra 1650 og 1668, begge signeret af 
Hans Schütte, over henholdsvis Alexander Chri-
stensen Sønderborg (Nr. åby Kirke, Vends Hrd.), 
og Christen Nielsen Friis og hustru (århus Vor 
Frue Kirke, DK Århus 1204). 1912 blev male-
riet kopieret til brug i altertavlen i lerup Kirke 
(Øster Han Hrd., Hjørring Amt).66

 Epitafiets oprindelige placering er ukendt. I før-
ste halvdel af 1800-tallet var det ophængt i søndre 
korsarm, hvorfra det 1861 blev flyttet til skibet.34 
I begyndelsen af 1900-tallet placeret på sakristiets 
nordvæg,243 men før 1925 ophængt på sin nuvæ-
rende plads på triumfmurens nordlige del.55

 †Epitafier. 1) Omtalt 1719, ‘en lille tavle til en 
gravskrift’, formentlig en beskeden plade af træ 
med malet påskrift. Tavlen, der var placeret i sa-
kristiet, kan have hørt til den murede begravelse 
sammesteds (†eftermiddelalderlig begravelse nr. 
5).59 2) Omtalt 1719, ‘en tavle til at sætte over 
en begravelse’, formentlig svarende til nr. 1. Tav-
len var placeret ved den murede begravelse i 
søndre korsarm (†eftermiddelalderlig begravelse 
nr. 3), og kan muligvis oprindelig have båret en 
indskrift over en af begravelsens tidligere ejere, 
borgmestrene jens Madsen (†1659) eller Hans 
jørgensen. 1719 gjorde tolder Christian Pedersen 
hævd på tavlen.59
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GrAVSTEN

1) (Fig. 92a-b, 123), o. 1500 med senere tilføjel-
ser (o. 1550), over Erik Nielsen, rådmand, †29. 
november 1500, og hustru Anne Eriks (Olufsdat-
ter).244 »[an(n)o] d(omi)ni md245 vigilia andree 
obijt e[ric(us)] ni[c(olaus)] (con)sul bog(nensis) 
cu(m) [vxore sua] anne erikes [reqviescant in pa-
ce]« (I Herrens år 1500 Skt. Andreas aften døde 

Erik Nielsen rådmand i Bogense med sin hustru 
Anne Eriks. Hvil i fred) (løffler, Gravsten 37, tav-
le XXXI; jensen, Gravsten nr. 91, tavle 11).
 Grå kalksten, 230×120 cm. Øverste højre hjørne 
er afslået og stenen er stærkt slidt, navnlig i venstre 
side. Indskrift med reliefminuskler i forsænkede 
bånd; som skilletegn romber. randskriften afbry-
des af evangelistsymboler med skriftbånd, vendt 
som langsidernes tekst og indfattet i grenkranse 

Fig. 91. Epitafium, 1647, opsat af Niels jensen over hans forældre (s. 2180). Foto Henrik 
Wichmann 1998. – Epitaph, 1647, put up by Niels Jensen in memory of his parents.
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(øverst johannes (tv.) og Mattæus, nederst lukas 
(tv.) og Markus). Konsollignende udhugninger 
foroven på stenen tyder på, at figurfeltet oprin-
delig var indrammet af en †arkade, som er bort-
slebet og erstattet af to sekundære våbenskjolde. 
Til venstre ses Halvbjørn af Bogense, til højre en 
mur med tre tinder og som hjelmprydelse to ves-
selhorn.246 Tilføjelsen af våbenskjoldene kan mu-
ligvis være sket i forbindelse med, at Erik Nielsens 
sønnesøn, jørgen Clausen (gravsten nr. 5), i 1553 
måtte forsvare sit adelskab i en retssag.247

 Ægteparret er vist stående, men dog med kvast-
besatte puder bag hovederne. Erik Nielsen er 
klædt i en knælang kofte over tætsiddende ho-
ser. I hænderne, som er krydsede foran underlivet, 
holder han et par handsker. Højre fod er vist i 
profil, mens den venstre vender lige frem, og højre 
ben fremstår kortere end venstre; formentlig en 
disposition fremtvunget af hjørneudsmykningen. 
Hustruen bærer enkedragt med tildækket hoved 
og folderig klædning, om halsen har hun en kæde. 
Hun rækker armene hen mod sin ægtemand, så-

Fig. 92a-b. Gravsten nr. 1, o. 1500 med senere tilføjelser, over rådmand Erik Nielsen (†1500) og hustru Anne (s. 
2181).  a. Foto Arnold Mikkelsen 2008. b. Tegning af Søren Abildgaard 1762. – Gravestone no. 1, c. 1500, with later 
additions in memory of alderman Erik Nielsen (†1500) and his wife Anne.
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ledes at hendes højre hånd når ind over et stort 
slagsværd, som er placeret mellem dem. Hendes 
gestus er (mindre troligt) blevet tolket som et 
energisk greb om sværdet og forklaret som ud-
tryk for hendes ønske om at fremhæve slægtens 
adelsskab.248 Under sværdet ses et bomærkeskjold, 
som delvis dækker hustruens ben.249

 Stenen, som i kraft af hustruens usædvanlige 
arm stilling afviger fra gravskulpturens vanlige kvin-
defremstillinger, henføres af Chr. Axel jensen til 
et fynsk provinsværksted.250

 1755 lå stenen, som allerede da var stærkt slidt, 
ved indgangen til koret nær prædikestolen ved 
siden af nr. 3.251 Formentlig ved omlægningen af 
gulvene 1821 flyttet til nordre korsarm, og 1915 
opsat mod søndre korsarms vestvæg.243

 2) (Fig. 93), o. 1533, over jørgen Pedersen, råd-
mand, †22. november 1533, og hustru Anne Eriks-
datter. »Her liger begraue(n) Erlig ma(n)d jørge(n) 
Pe(de)rse(n) raadma(n)d i boge(n)se m[z] sin før-
ste [høstrue] An(n)e [e]riks datt(er) oc døde ha(n) 
sa(n)ct kleme(n)tz afften [før] jul Anno [m dxxx] 
iii« (jensen, Gravsten nr. 257).
 Grå kalksten, 228×136 cm. Stenen er stærkt 
slidt. Indskrift med reliefminuskler i forsænkede 
bånd; som skilletegn romber. randskriften brydes 
af tomme hjørnecirkler og afsluttes med to linjer, 
som er anbragt i midtfeltet lige under første linje. 
Midtfeltet har som eneste udsmykning et stort 
bomærkeskjold med initialerne »IP« for jørgen 
Pedersen samt to stjerner (fig. 124), svarende til 
bomærket på gravstenen over borgmester Peder 
jørgensen (gravsten nr. 12), formentlig en søn af 
afdøde.
 1762 lå stenen »mutilered og forslidt« i søndre 
korsarm.252 Genfundet i en af korsarmene 1915 
og opsat mod nordre korsarms østvæg.243

 3) (Fig. 94a-b), o. 1550, over Claus Eriksen, 
†17. aug. 1550, og hustru Maren Bangsdatter, †2. 
febr. 1545. »Her liger erlig oc welbiirdig ma(n)d 
Clavs Erickse(n) som døde 1550 den 17 dag av-
gvsti oc hans kiere høstrv Maren Bangs Daater 
som død(e) 1545 den ande(n) dag febrvari« (jen-
sen, Gravsten nr. 538) (jf. †altertavle s. 2147, †præ-
dikestol s. 2164).
 Grårød kalksten, 185×111 cm. Den rigt ud-
smykkede sten er præget af slid. Indskrift med 

reliefversaler i forsænkede bånd; som skilletegn 
romber. Figurfeltet krones af en våbenfrise, delt 
i to ved en spinkel pilaster, med de afbildede 
personers hjelmprydede våbenskjolde. I det ven-
stre felt ses Claus Eriksens fædrene og mødrene 
våben (til venstre Halvbjørn af Bogense og til 
højre en tretindet mur), i det højre tilsvarende 
for Maren Bangsdatter (til venstre Bang af Assens 
og til højre et tværdelt skjold med et halvt dyr 
(muligvis en løve) i første felt og et ubestemme-
ligt ornament i andet felt); alle med hjelmklæder 
af akantus.253 Ægteparret står frontalt under en 
dobbeltarkade med tandsnitprydede bueslag, bå-
ret af tre piller med tandsnit- og perlestavsmyk-

Fig. 93. Gravsten nr. 2, o. 1533, over rådmand jørgen 
Pedersen (†1533) og hustru Anne Eriksdatter (s. 2183). 
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 2, c. 
1533, in memory of alderman Jørgen Pedersen (†1533) and 
his wife Anne Eriksdatter.
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kede kapitæler. I sviklerne er planteornamentik. 
Claus Eriksen har kort, tvedelt skæg og bærer ba-
ret samt lille pibekrave. Han er klædt i knælang 
kåbe med bred krave og vide ærmer over en kort 
kjortel. I venstre hånd holder han et par handsker. 
Bag hans højre ben ses spidsen af et sværd, og 
mellem benene forkrænkelighedssymbolerne ti-
meglas og kranium. Maren Bangsdatter, med hue 
på hovedet, er iklædt en lang, plisseret kåbe, som 
hun holder sammen med hænderne. Hendes ben 
og fødder er skjult bag indskrifttavlen, der også 
delvis dækker ægtemandens venstre fod. Enkelte 
spor af staffering ses i kraniets øjenhuler, som står 
sortmalede.254

 Stenen bedømmes af Chr. Axel jensen (Grav-
sten I, 262) til at være udført af en lokal stenhug-

ger. Den er meget nært beslægtet med nr. 5, lagt 
over ægteparrets søn, jørgen Clausen, og er uden 
tvivl udført i samme værksted som denne.
 1755 lå stenen ved indgangen til koret nær 
prædikestolen ved siden af nr. 1.255 Genfundet i 
en af korsarmene 1915 og opsat mod søndre kors-
arms vestvæg.256

 4) (Fig. 95), o. 1558, over Iep (jep) Madse(n), 
borgmester, †15<77>, og hustruerne Elin Iør-
ges (jørgensen), †1558, og Maren Niels Daater 
(Nielsdatter), †<16. jan. 1612> (jf. nr. 12) (jensen, 
Gravsten nr. 541).
 Grå kalksten, 206×114 cm, stærkt slidt. Ind-
skrift med reliefversaler i forsænkede bånd; som 
skilletegn romber. I hjørnerne evangelistsymbo-
ler med skriftbånd indfattet i grenkranse, foroven, 

Fig. 94a-b. Gravsten nr. 3, o. 1550, over Claus Eriksen (†1550) og hustru Maren Bangsdatter (†1545) (s. 2183). a. 
Foto Arnold Mikkelsen 2008. b. Tegning af Søren Abildgaard 1762. – Gravestone no. 3, c. 1550, in memory of Claus 
Eriksen (†1550) and his wife Maren Bangsdatter (†1545).
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placeret let forskudt, »St. Io...n…« (johannes) (tv.) 
og »...s« (Mattæus), forneden »S Marcvs« (tv.) og 
»Sanct lvcas«. Ægtemanden og hans to hustruer 
står under en tredobbelt arkade, som hviler på 
granatæblelignende konsoller. De ydre bueslag 
er halvt skjult af evangelistmedaljonerne, mens 
det midterste har indskrift »spes me[a] Christvs« 
(Kristus er mit håb). jep Madsen er vist frontalt 
med langt, tvedelt skæg. Han bærer baret og lille 
pibekrave og er iklædt en knælang kappe med 
brede ærmeslidser over posede knæbukser. I hæn-
derne holder han et par handsker. Hustruerne er 
gengivet i næsten identisk skikkelse, dog er hu-
struen til venstre lidt højere end hustruen til høj-
re. De står let vendt mod ægtemanden med hue-
klædte hoveder og lange, plisserede kapper, som 
de holder sammen med hænderne. Indskriftfeltet 
skjuler figurernes ben, og under det ses deres fød-
der: Ægtemandens drejet udad i profil, hustru-
ernes fremadvendte, begge med den yderste fod 
lidt hævet af hensyn til hjørnemedaljonerne. I 
fodfeltet er to bomærkeskjolde, svarende til bo-
mærkerne på stenen over jep Madsens søn, Chri-
stoffer Ibsen (nr. 11).
 Stenen henføres af Chr. Axel jensen (Gravsten I, 
262) til samme lokale stenhugger som nr. 3 og 5.
 Stenens oprindelige placering er ukendt.257 
1915 blev den taget op af gulvet i nordre korsarm 
og opsat mod vestmuren samme sted.243

 5) (Fig. 96a-b), o. 1562, over Iørgen (jørgen) 
Clavsen (Clausen), †<10. okt. 1592>, og hustru 
Mette Ivels (juel), †7. maj 1562 (jensen, Gravsten 
nr. 540). jørgen Clausen forsvarede 1553 sit adel-
skab ved retten (jf. gravsten nr. 1).258

 Grårød kalksten, 182×107 cm. rigt udsmyk-
ket, men noget slidt, og et ornament i nederste 
venstre hjørne er delvis afslået. Indskrift med 
reliefversaler i forsænkede bånd; som skilletegn 
romber. Meget nært beslægtet med nr. 3 og har 
som denne dobbeltarkade båret af tre piller un-
der våbenfrise samt skriftfelt placeret i nederste 
højre hjørne foran hustruens ben. Udsmyknin-
gen er udført på krydsskraveret bund. Våbenfri-
sen, som er udelt, rummer de afbildede perso-
ners hjelmprydede våbenskjolde; i venstre side 
jørgen Clausens fædrene og mødrene våben (til 
venstre Halvbjørn af Bogense, til højre Bang af 

Assens), i højre side Mette juels; mod sædvane er 
hendes mødrene våben placeret til venstre (fem 
vandrette mursten og på hjelmen et blåmandsho-
ved) og hendes fædrene til højre (to vesselhorn 
på skjoldet og på hjelmen).259 Hjelmklæderne er 
akantus. Under bueslaget, som i midten hviler 
på en kerubhovedsmykket kapitæl, står ægtepar-
ret vendt mod beskueren. Sviklerne udfyldes i 
siderne af trebladede ornamenter, i midten af en 
helligåndsdue. jørgen Clausen har tvedelt skæg 
og bærer baret samt pibekrave. Han er iklædt 
knælang kåbe med bred krave og folderige ær-

Fig. 95. Gravsten nr. 4, o. 1558, over borgmester jep 
Madsen (†1577) og hustruerne Elin jørgensen (†1558) 
og Maren Nielsdatter (†1612) (s. 2184). Foto Arnold 
Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 4, c. 1558, in memory 
of mayor Jep Madsen (†1577) and his wives Elin Jørgensen 
(†1558) and Maren Nielsdatter (†1612).
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mer over posede bukser. I hænderne holder han 
et par handsker. Hans fødder er vist i profil, og 
bag højre ben ses spidsen af et sværd. Mette juel 
er klædt i en fodlang, taljeret kjole med stive 
folder i siderne samt et kort skulderslag. På ho-
vedet har hun en hue, og om halsen bærer hun 
tre kraftige kæder med vedhæng. I hænderne, 
som er samlet foran livet, holder hun en aflang 
genstand, måske et stykke tekstil. Indskriftfeltet 
dækker delvis hustruens ben samt ægtemandens 
venstre fod; ved hans højre side er et planteor-
nament.
 Stenen er som nævnt ganske nært beslæg-
tet med nr. 3 og som denne af Chr. Axel jensen 

(Gravsten I, 262) bedømt til at være udført af en 
lokal stenhugger.
 1755 placeret ved indgangen til koret ved siden 
af nr. 3.255 Genfundet i en af korsarmene 1915 og 
opsat mod søndre korsarms vestvæg.256

 6) (Fig. 97), o. 1583, formodentlig et Odense-
arbejde. lagt over Margrete, »Niels Bangis Daa-
ter« (Niels Bangs datter) (jf. nr. 9), †2. jan. 1583, 
»hves sel gvd hafve« (jensen, Gravsten nr. 721).
 Sort kalksten, 77×36 cm; velbevaret, men med 
en revne over øverste højre hjørne. Indskrift med 
reliefversaler i forsænkede bånd på stenens ned-
re del. Under en arkade, hvis bueslag hviler på 
kannelerede kvartsøjler, ses frontalt et opretstillet 

Fig. 96a-b. Gravsten nr. 5, o. 1562, over jørgen Clausen (†1592) og hustru Mette juel (†1562) (s. 2185). a. Foto 
Arnold Mikkelsen 2008. b. Tegning af Søren Abildgaard 1762. – Gravestone no. 5, c. 1562, in memory of Jørgen Clausen 
(†1592), and his wife Mette Juel (†1562).
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svøbelsesbarn med tætsluttende kyse om hove-
det. Barnets øjne er åbne. I sviklerne er engleho-
veder.
 Chr. Axel jensen henfører stenen til en af to 
fynske kopister efter Gert van Groningen og det 
nørrejyske gravstensværksted, Odense-Kopisten 
eller den lidt senere virkende Odense-Mono-
gramist, sidstnævnte forsøgsvis identificeret med 
jørgen Stenhugger (Gravsten II, 89 ff).260

 Oprindelig placering ukendt. Genfundet i en 
af korsarmene 1915 og opsat på fripillen i søndre 
korsarm.261

 7) (Fig. 98), slutningen af 1500-tallet, over 
[rasmvs (rasmus) lavrsz (laursen) Kremer, råd-
mand] »oc byfogid i Boge(n)se som døde de(n)« 
(jensen, Gravsten nr. 760).262

 Grå kalksten, 221×140 cm. Stenen er meget 
ødelagt. Bevaret er figurerne (hustruens ansigt 
dog afbrudt), halvdelen af skriftfeltet (uden ind-
skrift) og en lille del af randskriften samt en me-
daljon i stenens nedre højre hjørne, mens den 
øvrige udsmykning er helt afbrudt, så kun kon-
turerne er synlige. Et stykke af randskriften med 
afdødes navn er bortkommet siden Nationalmu-
seets registrering o. 1911. Indskrift med relief-
versaler i forsænkede bånd langs stenens sider; 
som skilletegn romber. randskriften brydes af 
medaljoner med evangelistsymboler, hvoraf kun 
den nederste højre, Markus, er bevaret. Under en 
dobbeltarkade, båret af profilerede kapitæler på 
kuglekonsoller, ses ægteparret stående let vendt 
mod hinanden. rasmus Kremer har kort hår, 
som er ret afskåret ved øret og henover panden, 
samt tvedelt skæg. Han er iført en lille pibekrave 
og en kort kåbe, som han samler foran sig med 
hænderne, mens ærmerne hænger tomme ned. 
Derunder midtknappet overdel og posede knæ-
bukser. Hans flade sko ses under skriftfeltet, som 
er placeret tværs over figurernes ben. Hustruen 
er klædt i plisseret kåbe med opslået krave samt 
hue, med hænderne samler hun kåben foran sig. 
Hendes tåspidser titter frem under skriftfeltet, 
der midt på har en medaljon med et bomær-
keskjold.
 At stenen oprindelig har været udført med 
omhu ses af mandsfigurens udborede pupiller og 
fint bølgede hår og skæg samt af de velhuggede, 

arkitektoniske detaljer. Den synes at være be-
slægtet med stenen over Simon Hansen (†1586) 
i Odense Skt. Hans (s. 1453), men bliver af Chr. 
Axel jensen bedømt som et lokalt arbejde (Grav-
sten II, 96).
 1915 lå stenen i gulvet i nordre korsarm, delvist 
skjult af stolestaderne.243 Afdækket og opsat mod 
nordre korsarms vestvæg.

Fig. 97. Gravsten nr. 6, o. 1583, over Margrete, datter af 
Niels Bang, (†1583) (s. 2186). Foto Arnold Mikkelsen 
2008. – Gravestone no. 6, c. 1583, in memory of Margrete, 
daughter of Niels Bang (†1583).
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 8) (Fig. 99), formodentlig et Odense-arbejde. 
O. 1592, over Hans Bang,263 rådmand, †23. jan. 
1560, og Mads jepsen, rådmand, (kirkeværge), 
†21. nov. 1611, samt deres hustru Anne Klausdat-
ter, †7. okt. 1592. Af indskriften, der kun kendes 
i afskrift, fremgik, at stenen blev bekostet af Mads 
jepsen (jf. prædikestol s. 2159) (jensen, Gravsten 
nr. 720).264 
 Sort kalksten, ca. 171×130 cm (i den nuværen-
de opstilling), sammensat af fem fragmenter med 
flere lakuner, bl.a. mangler den nederste del, hvor 
indskriften samt to evangelistmedaljoner uden 
tvivl har været placeret (jf. nr. 16). Fragmenterne 
fremstår næsten uden nedslidning, men hustruens 
højre øje samt et stykke af den ene ægtemands 
pande er afslået. I de øvre hjørner er evangelist-

symboler i bladkranse, Mattæus (tv.) og johannes, 
flankerende to våbenskjolde med Anne Klaus-
datters fædrene og mødrene våben, til venstre 
Halvbjørn, til højre Bang af Assens. I figurfeltet 
står Anne Klausdatter, med fint udformet ansigt, 
mellem sine to ægtemænd under en tredobbelt 
arkade, hvis profilerede bueslag bæres af joniske 
kapitæler på volutkonsoller, hvilende på rudi-
mentære, profilerede pilastre. Hun bærer hue og 
er iført en tætsiddende overdel med opretstående 
krave, fodlang nederdel med brede folder ved si-
derne og plisseret forklæde. Om halsen har hun 
tre kraftige kæder (jf. nr. 5). Ægtemændene, der 
står let drejet mod hende, er vist i næsten identisk 
skikkelse, blot har manden tv. lige afskåret skæg, 
manden til højre tvedelt. Begge bærer baret (tv. 
med et tovsnoet bånd) og lille pibekrave. De er 
iført kort kåbe med opretstående krave over en 
knappet overdel, pludderbukser og hoser. Med 
hænderne samler manden th. kåben foran sig, 
mens ærmerne hænger tomme ned. Utvivlsomt 
har manden tv. indtaget samme positur, og også 
hustruen må formodes at have haft hænderne 
foran kroppen som vanligt i gravskulpturen.
 Den velhuggede sten er af Chr. Axel jensen til-
skrevet enten Odense-Kopisten eller -Monogra-
misten (Gravsten II, 91) (jf. gravsten nr. 6).265 
 1762 lå stenen ‘i den nordlige gang’.264 1915 
ansås den for forsvundet.243 De tre fragmenter, 
som udgør stenens øverste del, blev genfundet 
og opsat mod søndre korsarms østvæg, mens de 
to nederste stykker 1974 blev flyttet fra Kappels-
møllegården i Bogense, hvor de tjente som træ-
desten ved indgangen til stalden, og opstillet ved 
de øvrige.266

 9) (Fig. 100), o. 1595?, over Niels Bang, råd-
mand, (kirkeværge), †  16 , med sine to 
hustruer: Mette Bangs, datter af s(alige) Peder 
Hegelvnd (Hegelund), fordum borgmester i 
ribe, †26. april 1595, og K(a)rren (Karen) Niels 
Bangs, datter af Clavs (Claus) Madtzen (Madsen), 
fordum rådmand i Kiel, †  16  (jf. prædi-
kestol s. 2159) (jensen, Gravsten nr. 761).267

 Sort kalksten, 149×68 cm, sammensat af fire 
fragmenter. De udgør tilsammen et parti af ste-
nens venstre side med en smukt udført mandsfi-
gur, der, bortset fra at et stykke af panden og næ-

Fig. 98. Gravsten nr. 7, slutningen af 1500-tallet, over 
rådmand og byfoged rasmus laursen Kremer (s. 
2187). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 
7, end of 16th century, in memory of alderman and bailiff 
Rasmus Laursen Kremer.
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sen er borthugget, fremstår særdeles velbevaret. 
Nogle †fragmenter, der omfattede det nederste 
af benene af en kvindefigur samt størstedelen af 
stenens fodfelt, opbevaredes endnu 1921 i kir-
kens materialrum, men er siden bortkommet.268 
Fodfeltet var indrammet af en fliget renæssance-
ramme og rummede ud over indskriften i reli-
efversaler et bomærke med initialerne »NB« for 
Niels Bang, næsten svarende til bomærket på ste-
nen over afdødes bror, Claus Bang (nr. 16). Ste-

nen har endvidere haft hjørnemedaljoner med 
evangelister, af hvilke blot toppen af den nederste 
venstre er bevaret. Niels Bang står let vendt mod 
højre under et profileret bueslag, hvis underkant 
er smykket med en trekløverbort. Bueslaget bæ-
res ved siden af en volutkonsol prydet med perle- 
og æggestav samt en halv djævlemaske, hvilende 
på en rudimentær, profileret pilaster. Niels Bang 
er vist barhovedet med lang moustache og spidst 
skæg. Han er fornemt klædt med pibekrave samt 

Fig. 99. Gravsten nr. 8, o. 1592, over rådmand Hans Bang (†1560), rådmand Mads 
jepsen (†1611) og deres hustru Anne Klausdatter (†1592) (s. 2188). Foto Arnold 
Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 8, c. 1592, in memory of alderman Hans Bang (†1560), 
alderman Mads Jepsen (†1611), and their wife Anne Klausdatter (†1592).
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en kort kåbe, hvis pelsforing er synlig på den 
ombukkede forkant og opretstående krave. Ær-
merne, der hænger tomme ned, er pyntet med 
agramaner på skuldrene og ved håndleddene. 
Derunder har han en midtknappet overdel med 
pibemanchetter ved håndleddene samt meget 
vide pludderbukser, tætsluttende hoser og spids-
snudede sko. Foran kroppen holder han i højre 

hånd en bog, i venstre et par handsker, og ven-
stre hånds lillefinger er endvidere prydet med en 
bred fingerring. Mellem hans ben ses det øverste 
af en tværoval medaljon med indskrift med reli-
efversaler »Herre ler oss«. 
 Chr. Axel jensen henfører stenen til et lokalt 
værksted (Gravsten II, 96).269 Der er dog tale om 

Fig. 101. Gravsten nr. 10, o. 1598, over jacob Hansen 
og hustru Anne jepsdatter (s. 2191). Foto Arnold Mik-
kelsen 2008. – Gravestone no. 10, c. 1598, in memory of 
Jacob Hansen and his wife Anne Jepsdatter.

Fig. 100. Gravsten nr. 9, o. 1595?, over rådmand Niels 
Bang og hustruerne Mette (†1595) og Karen (s. 2188). 
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 9, c. 
1595?, in memory of alderman Niels Bang and his wives 
Mette (†1595) and Karen.
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et arbejde af god kvalitet, og den slanke figur-
fremstilling, Niels Bangs fint udformede ansigt 
samt de arkitektoniske detaljer, kunne tale for et 
muligt slægtskab med stenen over Niels Bangs 
far, Hans Bang (nr. 8).
 Fundet under gulvet i nordre korsarm o. 1915 
og opsat mod østvæggen samme sted.
 10) (Fig. 101), o. 1598, over Iacob (jacob) Han-
(sen),† , og hustru Anne Iepsdaater (jepsdatter) 
[som var erlig mands borgem(ester) (…) jacobsens 
hustrue som døde 26 juni A(nn)o] 1598.270

 Grå kalksten, 197×88 cm. Stenen er fint for-
arbejdet med mange detaljer, men fremstår slidt, 
særligt nederste venstre hjørne, hvor indskriften 
er udvisket; desuden er kanten beskadiget. Alle 
indskrifter er med reliefversaler. Hjørnemedaljo-
nerne rummer i stedet for de vanlige evangelist-
symboler allegoriske fremstillinger af liv og død 
med tilhørende indskrifter, foroven skabelsen »Af 
iorden est dv skabt« (tv.) og et dødningehoved 
»til iorden blifver dv igen«, forneden opstandel-
sen (overkroppen af et menneske med oprakte 
arme foran en kiste), den tilhørende indskrift er 
helt udvisket (tv.), og ærens krone (en krone 
båret af ‘skyhænder’) »til at bære ærens krone«. 
En tilsvarende udnyttelse af hjørnemedaljonerne 
ken des fra en række gravsten fra første halvdel af 
1600-tallet i Maribo og Præstø amter, og stenen 
kan muligvis være udgået fra samme værksted 
som disse.271 Mellem de øvre medaljoner er en 
fremstilling af den opstandne Kristus med sejrs-
fanen foran kisten, på hans højre side endvidere 
indskriften »gedvlt averwi(n)t alle dinck« (tålmo-
dighed overvinder alle ting),272 på hans venstre 
side »o Gvd so(m) mig hafver skabt lad mig icke 
blifve fortabt«. De nedre medaljoner flankerer 
gravskriften i stenens fodfelt.
 I figurfeltet står ægteparret let drejet mod hin-
anden under en svejfet dobbeltarkade, som i mid-
ten hviler på en kerubhovedkonsol, i siderne 
på bomærkeskjolde, det venstre med initialerne 
»IHS« for jacob Hansen, i det højre er kun det 
første initial, et »r« bevaret.273 Ægtemanden, med 
skæg, er vist barhovedet og iført en kort kåbe 
med opretstående krave over pludderbukser. Om 
halsen har han en pibekrave. Kåbens ærmer hæn-
ger tomme ned, og foran kroppen holder han i 

højre hånd en bog, i venstre et par handsker. Hu-
struen bærer hue samt lang kappe med folder ved 
siderne. På kappens ombukkede forkant er spor 
af et næsten udvisket blomstermønster. Derunder 
har hun en kort overdel med høj, opslået krave 
samt fodlang nederdel, hvorunder tåspidserne tit-
ter frem. I venstre hånd holder hun en bog, med 
højre griber hun om kappens forkant.
 1915 lå stenen i gulvet i en af korsarmene.261 
Samme år opsat mod nordre korsarms vestvæg.
 11) (Fig. 102), 1600-tallets begyndelse, over Chri-
stopfe[r] (Christoffer) Ibsøn (Ibsen), fordum råd-

Fig. 102. Gravsten nr. 11, 1600-tallets begyndelse, over 
rådmand Christoffer Ibsen og hustru (s. 2191). Foto 
Arnold Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 11, beginning 
of 17th century, in memory of alderman Christoffer Ibsen 
and his wife.
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mand, søn af borgmester Iep (jep) Madtsøn (Mad-
sen) (gravsten nr. 4), †20. aug. […], og hustru Chri-
st[…] […]ensøn […] [raad]mands […]. Af indskrif-
ten fremgår, at parret sammen fik to sønner.
 Sort kalksten, 206×112 cm. Stenen, der er 
præ get af nedslidning, fremstår med flere revner 
og nederste højre hjørne mangler. Delvist ud-

visket indskrift med reliefversaler i forsænkede 
bånd; endvidere tilsvarende randskrift i form af 
et skriftsted (joh. 3,16), afbrudt af hjørnerosetter. 
Skriftfeltet, der krones af en profileret gesims, er 
anbragt under et tredelt bueslag med en religiøs 
sentens (reliefversaler). Bueslaget bæres af joni-
ske pilastre med beslagværksprydbælter på høje 
postamenter, ligeledes med beslagværk. Under 
bueslaget ses den opstandne Kristus med sejrsfa-
nen, stående på en benrad foran den åbne kiste. 
I sviklerne er englehoveder. I fodfeltet findes to 
skjolde med bomærker, svarende til bomærkerne 
på gravstenen over afdødes far, borgmester jep 
Madsen (nr. 4). På det venstre skjold læses initia-
lerne »CI« for Christoffer Ibsen.
 Nært beslægtet med nr. 12, 13 og 14, og uden 
tvivl udført i samme værksted som disse.
 1915 lå stenen i gulvet i nordre korsarm, delvis 
skjult af stolestaderne. Samme år opsat mod nor-
dre korsarms vestvæg.243

 12) (Fig. 103), o. 1603, over Peder Iyrgensen 
(jørgensen), borgmester, †20. dec. 1603, med sin 
første hustru Margrete Iespers Daater (jespersdat-
ter) »oc avflede med hende Iorgen (jørgen) Elle-
ne (Ellen) oc Ma[rr]en (Maren) oc hedensof med 
hendis barn Ao 1564«. Endvidere hans anden hu-
stru, Karen Hans Dater (Hansdatter), †1573, og 
hans tredje hustru Marren (Maren) Niels Daater 
(Nielsdatter), <†16. jan. 1612>, »oc liger begraf-
vit hos hendis forste hosbonde Iep (jep) Matssen 
(Madsen) fordom borgmester i Bogense« (nr. 4).
 Grå kalksten, 227×109 cm. Stenen er stærkt 
slidt, og øverste højre hjørne samt højre side er 
afbrudt. Indskrift med fordybede versaler på ste-
nens midtfelt samt randskrift med reliefversaler 
(joh. 3,16). Stenen er uden tvivl udgået fra sam-
me værksted som nr. 11, 13 og 14 og svarer med 
små afvigelser til førstnævnte. I fodfeltet en rulle-
værkskartouche med et bomærkeskjold med ini-
tialerne »PI« for Peder jørgensen samt to stjerner 
(fig. 125), svarende til bomærket på gravstenen 
over jørgen Pedersen (nr. 2), formentlig afdødes 
far. Skjoldet flankeres af forkrænkelighedssymbo-
ler, tv. et dødningehoved og th. et timeglas.
 1915 lå stenen i gulvet i nordre korsarm, del-
vist skjult under stolestaderne.243 Samme år opsat 
mod nordre korsarms østvæg.

Fig. 103. Gravsten nr. 12, o. 1603, over borgmester 
Peder jørgensen (†1603) samt hans tre hustruer Mar-
grete jespersdatter (†1564), Karen Hansdatter (†1573) 
og Maren Nielsdatter (†1612) (s. 2192). Foto Arnold 
Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 12, c. 1603, in memory 
of mayor Peder Jørgensen (†1603), and his three wives, Mar-
grete Jespersdatter (†1564), Karen Hansdatter (†1573), and 
Maren Nielsdatter (†1612).
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 13) (Fig. 104), 1612, over Christofer (Christof-
fer) Nielsen, rådmand, †  16 , og hustru 
Ellen rasmvs Dater (rasmusdatter), datter af 
afdøde rasmvs (rasmus) Bosen, fordum borg-
mester i Melfar (Middelfart), †  16 . »Gvd 
gifve os alle en glædelig opstandelse til tet(!) evi-
ge lif amen 1612«.
 Sort kalksten, 203×143 cm. Meget velbevaret. 
Alle indskrifter er med reliefversaler i forsænkede 
bånd. Stenen er nært beslægtet med nr. 11, 12 og 
14 og har som disse randskrift (joh. 3,16), afbrudt 
af hjørnerosetter, samt opstandelsesmotiv under 
et tredelt bueslag, der bæres af beslagværksmyk-
kede pilastre. Kristus er imidlertid fremstillet i 
langt mere kraftfuld skikkelse end på de øvrige 
sten, nærmest springende foran kisten med tyde-
lig muskulatur og flagrende hår og ligklæde, idet 
han træder på en benrad. Portalen forekommer 
til gengæld mindre sikkert udført: Højre pilaster 

er spinklere end venstre, bueslagets midterled er 
fladtrykt og stenhuggeren har måtte gribe til for-
kortelser for at få plads til slutningen af skriftste-
det (»Ieg er opstandelsen oc lifvit hvo som tror 
paa mig h(an) s(kal) leve«) (joh. 11,25). Fodfeltet 
rummer to rulleværkskartoucher. Den venstre, 
som er rigest udformet, har et skjold med initia-
lerne »KNN« for Christoffer Nielsen, den højre 
har jesusmonogram »IHS« samt initialerne »Er« 
for Ellen rasmusdatter. Kartoucherne flankeres 
af forkrænkelighedssymboler, tv. et timeglas, th. 
et dødningehoved. Over feltet læses påmindelsen 
»Memento mori« (Husk, at du skal dø).
 Stenen lå i gulvet i nordre korsarm med fod-
feltet skjult af stolestaderne.243 1915 opsat mod 
nordre korsarms vestvæg.
 14) (Fig. 105), formentlig 1600-tallets begyn-
delse, med sekundær indskrift fra o. 1743. Oprin-
delig lagt over Bertel Bosen, borgmester rasm(us) 
Bose(n)s søn, †16.6(ulæseligt), »med si...« (d.e. for-
mentlig med en eller flere hustruer). Sekundært 
lagt over <»den salig unge karl Mads Iørgensen 
(jørgensen) riif som døde det ar anno 1743«>.
 Sort kalksten, 203×79 cm. Stenen er stærkt slidt 
og øverste højre hjørne afslået. Alle indskrifter er 
med reliefversaler i forsænkede bånd. Beslægtet 
med nr. 11, 12 og 13, men udført i en lidt for-
enklet form, idet sidernes pilastre mangler. langs 
tre af stenens sider er randskrift i form af et skrift-
sted (joh. 3,16), i øvre venstre hjørne afbrudt af 
en roset, mens gravskrifterne er anbragt i hver 
sin ende af stenens midtfelt. I topfeltet ses den 
opstandne Frelser med sejrsfanen stående på en 
benrad foran den åbne kiste. Motivet indfattes af 
et tredelt bueslag med rulleværk, båret af konsol-
ler og prydet med en religiøs sentens. I sviklerne 
er englehoveder. Fodfeltet indrammes ved sider-
ne af smalfelter af postamentagtig karakter med 
beslagværk. Derimellem ses to bomærkeskjolde, 
det venstre med initialerne »BB« for Bertel Bo-
sen,274 det højre helt udvisket. Skjoldene flanke-
res af forkrænkelighedssymboler i form af et død-
ningehoved over krydslagt skovl og spade (tv.) og 
et timeglas.
 Stenen lå over afdødes gravsted inden for den 
store kirkedør, d.e. i kirkens vestende.275 1915 lå 
den delvist skjult under stolestaderne i nordre 

Fig. 104. Gravsten nr. 13, 1612, over rådmand Chri-
stoffer Nielsen og hustru Ellen rasmusdatter (s. 2193). 
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 13, 
1612, in memory of alderman Christoffer Nielsen and his 
wife Ellen Rasmusdatter.

139
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korsarm, og samme år blev den opsat mod vest-
væggen samme sted.243

 15) (Fig. 106), o. 1618, over rasmvs (rasmus) 
Ivrgensen (jørgensen), søn af salige Ivrgen (jør-
gen) Clavsen (Clausen) i Bogense (gravsten nr. 5), 
†24. april 1618.276

 Sort kalksten, 186×86 cm. Indskrift med delvist 
sammenskrevne reliefversaler i forsænkede bånd 

tværs over stenens midte. Over indskriften er to 
cirkulære felter med rasmus jørgensens fædrene 
og mødrene våbenskjolde, til venstre Halvbjørn 
af Bogense, til højre to vesselhorn med tilsvaren-
de hjelmprydelse; hjelmklæderne er akantus.
 1755 lå stenen foran indgangen til koret.249 
1915 genfundet i en af korsarmene og opsat mod 
søndre korsarms vestmur.256

Fig. 105-106. 105. Gravsten nr. 14, 1600-tallets begyndelse, over Bertel Bosen (†16(?)6), genbrugt o. 1743 af Mads 
jørgensen riif (†1743) (s. 2193). 106. Gravsten nr. 15, o. 1618, over rasmus jørgensen (†1618) (s. 2194). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2008. – 105. Gravestone no. 14, beginning of 17th century, in memory of Bertel Bosen (†16(?)6), re-used c. 
1743 for Mads Jørgensen Riif (†1743). 106. Gravestone no. 15, c. 1618, in memory of Rasmus Jørgensen (†1618).
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Fig. 107. Gravsten nr. 16, 1620, over Claus Bang (†1592) og hustru Karen Nielsdatter samt hen-
des anden ægtemand, borgmester Søren Per Hegelund (†1618) (s. 2196). Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Gravestone no. 16, 1620, in memory of Claus Bang (†1592), and his wife Karen Nielsdatter, 
together with her second husband, mayor Søren Per Hegelund (†1618).
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 16) (Fig. 107), 1620, over Clavs (Claus) Bang, 
†4. juni 1592, 39 år gammel, og hans hustru 
gennem 6 år, Karren (Karen) Nielsdater (Niels-
datter), †16  efter 31 års ægteskab og 4  års 
enkesæde i en alder af  år. Endvidere hen-
des anden ægtemand, Sefveren (Søren) Per He-
gelvnd (Hegelund), borgmester, †11. aug. 1618 
efter 25 års ægteskab, 50 år gammel. Af indskrif-
ten fremgår, at stenen er hugget 1620.
 Sort kalksten, 225×148 cm. Den særdeles vel-
bevarede sten har indskrift med reliefversaler i 
fodfeltet, som er indfattet med perlesnor. I hjør-
nerne er medaljoner med evangelistsymboler 
med skriftbånd, foroven »S. Mathevs Evan« (tv.) 
og »S. Iohanes E(va)n«, forneden »S lvcas Evan« 
(tv.) og »S Marcvs Evan«. Figurerne står under 
en tredobbelt arkade, der ved siderne hviler på 
kvartsøjler med volutsmykkede kapitæler samt 
i midten på englehovedkonsoller; sviklerne ud-
fyldes af fligede bladornamenter. Feltet krones 
af en frise med tre skjolde. Det midterste har 
jesumonogram »IHS« samt initialerne »KND« 
for Karen Nielsdatter, det venstre bomærke og 
initialerne »KB« for Claus Bang, det højre bo-
mærke samt initialerne »SPH« for Søren Per 
Hegelund. I figurfeltet står Karen Nielsdatter 
frontalt mellem sine to ægtemænd. Hun bærer 
hue, pibekrave og lang, plisseret kappe, hvis for-
reste kant er ombukket, så man kan se foret med 
broderet mønster af akantusagtige blade, om 
hvis stængler er slynget ottetaller. Under kap-
pen har hun en overdel med spidst liv, fodlang 
nederdel og forklæde, der er rynket foroven. 
Under skørtet ses hendes tåspidser. I hænderne, 
som hun samler foran livet, holder hun en bog. 
Ægtemændene, der står let vendt mod hustruen 
med hænderne samlet i bøn, er vist i nær iden-
tisk skikkelse, blot er manden tv. fremstillet en 
anelse højere, og deres pibekraver er forskellige. 
Begge har tætklippet hår, moustache og ret af-
skåret hageskæg. De er iført knælang, folderig 
kappe, hvis forreste, ombøjede kant lader det 
mønstrede for, der ganske svarer til hustruens, 
synligt. Under kappen bærer de midtknappet 
overdel med smalt, broderet bælte, folderige 
knæbukser med bredt ombuk i livet, tætslut-
tende hoser og bredmulede sko, tv. med sløjfer.

 Stenen, der er kirkens bedst bevarede, fremvi-
ser en detaljerigdom, som oftest er gået tabt som 
følge af placeringen i gulvet. Figurerne er sirligt 
udført, om end lidt fortættede, med udborede 
pupiller, detaljerede ører og mønstret klædedragt. 
Fremstillingen som helhed er dog stereotyp og 
uden individuelt præg. Formentlig er der tale om 
et lokalt arbejde.
 1915 blev stenen, som lå i gulvet i nordre kor-
sarm, opsat mod østvæggen samme sted.243

 17) (Fig. 108), o. 1644, over [jacob?]277 Nielsøn 
(Nielsen) Boldevin, †16. jan. 1644, og [Peder] 
Hansøn (Hansen), tidligere sk[river og] ridefo-
ged over Da[lum Klo]ster,278 †  16 , med 
de res hustru Iytte (jytte) Christensdat[ter], †  
16 .
 Grå kalksten, 152×80 cm. Velbevaret fragment 
af en smukt bearbejdet gravsten, hvor højre si-
de, svarende til ca. en tredjedel af bredden, er 
afskåret. Indskrift med reliefversaler i forsæn-
kede bånd på stenens midtfelt. Udført i livlig 
bruskbarok og så nært beslægtet med grav-
sten i Middelfart Kirke (Odense Amt), at der 
må være tale om samme værksted. Skriftfeltet 
krones af den opstandne Kristus i skybræmme 
med stråleglorie og sejrsfane. Han træder på en 
tænderskærende djævel med flagermusvinger, 
som holder et dødningehoved i den ene hånd, 
mens slangen med æblet i munden snor sig om 
den anden arm. Evangelister med symboldyr 
flankerer såvel opstandelsesrelieffet som skrift-
feltet (dog kun bevaret i den ene side). Her ses 
foroven Mattæus siddende med englen ved sin 
side, og derunder lukas stående med oksen 
ved fødderne. Begge hviler på bruskværksor-
namenter, der for Mattæus’ vedkommende bæ-
res af en volutgesims. Under skriftfeltet er der 
tre skjolde, indfattet i en bruskværkskartouche 
med maske foroven: Det venstre har bomærke 
og initialer »IBV« for I. Boldevin samt cifrene 
»30«,279 det midterste med korslammet samt 
initialerne »ICD« for jytte Christensdatter, og 
det højre, delvist ødelagte, har initialet »P« samt 
et ødelagt »H«(?) for Peder Hansen. I nederste 
venstre hjørne et timeglas. 
 Stenen, som lå i gulvet i en af korsarmene, blev 
1915 opsat mod fripillen i nordre korsarm.
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Fig. 108. Gravsten nr. 17, o. 1644, over jacob(?) Nielsen Boldevin (†1644) og over 
skriver og ridefoged over Dalum Kloster, Peder Hansen, samt deres hustru jytte Chri-
stensdatter (s. 2196). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Gravestone no. 17, c. 1644, in 
memory of Jacob(?) Nielsen Boldevin (†1644) and in memory of clerk and bailiff of Dalum 
Kloster, Peder Hansen, and of their wife Jytte Christensdatter.

GrAVSTEN
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†GrAVSTEN

1) (Fig. 109), o. 1532, over Niels jakobsen, præst 
i Bogense, †1532. [»An(n)o d(omi)ni mdxxxii 
obiit venerabilis d(omi)n(u)s nicola(us) iacobi 
plebanus bognensis«] (I det herrens år 1532 døde 
den ærværdige hr. Niels jakobsen, sognepræst i 
Bogense) (jensen, Gravsten nr. 176).
 Gravstenen, der kun kendes gennem Abild-
gaards tegning, var af lys kalksten, beskrevet som 
‘hvidagtig marmor’.280 latinsk randskrift med re-
liefminuskler; få skilletegn i form af romber. Som 
hjørneprydelser evangelistsymboler i firpas, for-

oven johannes (tv.) og Mattæus; de to nederste 
tomme. På stenens midte en alterkalk og derun-
der en messehagel.
 Stenen er af Chr. Axel jensen karakteriseret 
som et isoleret, »slutgotisk« arbejde. Oprindelig 
må den have ligget over afdødes gravsted i kir-
ken. 1755 lå den på kirkegården nord for tår-
net, hvor den angiveligt havde ligget urørt i 200 
år, idet den latinske indskrift i folketroen blev 
opfattet som en forbandelsesformular, der ville 
ramme den, som flyttede stenen.251 Muligvis er 
det denne sten, der 1784 anvendtes til en kalk-
bænk i forbindelse med reparationsarbejde på 
kirkens murværk;33 i hvert fald var stenen væk 
1811, da historikeren Vedel Simonsen besøgte 
kirken, og det oplystes, at den havde lidt en så-
dan skæbne.281 
 2) (Fig. 110), o. 1543, over (Niels) Eriksen, kon-
gens præst, kannik i århus og sognepræst i Bo-
gense, †dec. 1543.282 [»Vir proeclarvs domin(us) 
[…] erici antistes regis […] canonicvs arhvsie(n)sis 
[(vicarius?)] bognensis qvi obiit [(eodem loc?)]o 
anno d(omi)ni 1543 [...] d(ie) decembris [...] 
respice finem«] (den berømmelige mand, hr. 
[(Niels)] Eriksen, kongens præst […] kannik i år-
hus [(sognepræst?)] i Bogense, som døde [(samme 

Fig. 109. †Gravsten nr. 1, o. 1532, over sognepræst 
Niels jakobsen (†1532) (s. 2198). Tegning af Søren 
Abildgaard 1762. – †Gravestone no. 1, c. 1532, in memory 
of vicar Niels Jakobsen (†1532).

Fig. 110. †Gravsten nr. 2, o. 1543, over sognepræst Niels 
Eriksen (†1543) (s. 2198). Tegning af Søren Abildgaard 
1762. – †Gravestone no. 2, c. 1543, in memory of vicar 
Niels Eriksen (†1543).
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sted?)] i det herrens år 1543, d. […] december […] 
tænk på, hvordan det skal ende) (jensen, Gravsten, 
nr. 258).
 Stenen, der kun kendes gennem Abildgaards 
tegning, var af rødlig kalksten, beskrevet som ‘lys, 
brunrødagtig marmor’. Venstre tredjedel mang-
lede 1762.252 latinsk versalindskrift i vandrette 
bånd tværs over stenens nedre halvdel; som skil-
letegn romber. Derover to våbenskjolde med 
hjelmklæde af akantus, til venstre Halvbjørn af 
Bogense, til højre en mur med tre tinder, sva-
rende til våbenerne på gravstenen over afdødes 
far (gravsten nr. 1).
 1762 lå stenen i den nordlige gang, det er anta-
gelig nordre korsarm.252 Forsvundet før 1915.
 3) O. 1602, over afdøde borgmester (i Mid-
delfart) Henrik Bangs hustru (Karen),283 †1602, 
71 år gammel, efter 40 års ægteskab. Indskriften 
afsluttedes med et skriftsted (åb. 2,7). Den rek-
tangulære sten lå ‘inden for døren’.284

 4) Før 1672, genanvendt(?) over Peder Frand-
sen og hustru. Parret erhvervede dette år et be-
gravelsessted under ‘den tredje store sten midt på 
kirkegulvet’.33

 5) Før 1710, over jens Knudsens hustrus ‘sa-
lige farfader og salige far’. Stenen, som lå midt 
i skibet, blev taget op og erstattet af 80 mur-
sten, da Christen lyhne blev begravet på stedet 
i 1710. Den erhvervedes af jens Knudsen for 5 
mark.59

 6) Før 1720, over Kaj Hansen (†før 1720) og 
hustru Maren (†1720). Stenen blev lagt ‘igen’ på 
hustruens grav i kvindekapellet mod en betaling 
på 4 rdlr.59

 7) Før 1722, over Charlotte Euphrosyne Ger-
lach, sognepræst Poul lundagers hustru, †1722. 
lundager betalte 2 rdlr. for stenen, som blev lagt 
på hendes grav ved prædikestolen ‘igen’.59

 8) Genanvendt 1722, over Karen, afdøde løjt-
nant Bertel Basses hustru, †1722 og begravet i 
kirkens vestende. En slet sten, som lå på stedet, 
blev lagt på graven igen. Som betaling modtog 
kirken en lysearm, der blev sat på muren i vest-
enden, formentlig nær gravstedet (jf. †lysearm nr. 
2).59

 9) Genanvendt 1722, over konsumptionsfor-
pagter Peder Mathiesen, †1721 (jf. †eftermiddel-

alderlig begravelse nr. 4). Stenen, som lå i kir-
ken, men ikke havde nogen ejer, erhvervedes for 
2 rdlr. af konsumptionsforpagter laurits Hiort, 
som lod den lægge på sin ‘formands’ grav i nordre 
korsarm.59

 10) 1723, over Anna Gregersdatter, byfoged Al-
bert Sørensen Friis’ hustru, †1723. Der blev be-
talt 4 rdlr. for en sten, som blev lagt på graven.59

 11) 1727, over Karen Andersdatter, †1727. Der 
betaltes 4 rdlr. for stenen, som blev lagt på hendes 
grav i gangen lige inden for kirkedøren.59

 12) Før 1735, over ukendt. Stenen, der blev 
fundet i jorden under kirkegulvet ved gravning 
af en grav dette år, blev solgt til kaptajn Bendix 
ludvig Pflueg, forpagter af Uggerslevgård.33

 13) 1748, over ritmester Holbæk, †1748. Der 
betaltes 4 rdlr. for en ligsten, som blev lagt på hans 
grav i den øverste gang, dvs. østligt i kirken.59

 14) 1749, over byskriver Niels Tanges hustru. 
En lille sten.33

†EFTErMIDDElAlDErlIGE 
BEGrAVElSEr

Oversigt. Som vanligt i købstæderne rummer kir-
ken et stort antal †eftermiddelalderlige begra-
velser i form af åbne, murede begravelser eller 
jordfæstebegravelser. 1719 udarbejdede kir  kevær-
ge jørgen Wederkinch en fortegnelse over først-
nævnte, som fordelte sig med to i koret (nr. 1-2) 
og en i hver korsarm (nr. 3-4). Formentlig har 
kirken tidligere rummet i hvert fald yderligere en 
muret begravelse, idet jørgen murermester 1682 
blev betalt for at mure og opfylde en nedsun-
ken grav i sakristiet (nr. 5).33 Bortset fra denne, 
som kan være ældre, synes begravelserne alle at 
hidrøre fra anden halvdel af 1600-tallet, uden 
at de nærmere omstændigheder omkring deres 
indretning dog kan fastslås. Halvbjørnslægtens 
begravelsessted er ikke påvist, men o. 1750 lå de 
fire sten over slægtens mænd foran koret i hele 
indgangens bredde.285

 De mange jordfæstebegravelser fordelte sig o ver 
hele kirken, dog – i hvert fald for 1700-tallets 
vedkommende – med en særlig koncentration i 
nordre korsarm (kvindekapellet) samt i kirkens 
vestende nær døbefonten. Præstens og kapella-

†GrAVSTEN ∙ †EFTErMIDDElAlDErlIGE BEGrAVElSEr 
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nens børn samt sidstnævntes hustruer blev jord-
fæstet i sakristiet, mens de to præstekoner, som 
døde i perioden, blev stedt til hvile under prædi-
kestolen. Gravene lå til dels under stolerækkerne, 
således måtte tre stole brækkes op og sættes på 
plads igen, da byfoged Albert Friis 1737 blev be-
gravet ved fonten i kirkens vestende.59

 Betalingen for gravstedet kunne have form af 
jordegods. Således skænkede Galle Bartskærer 
1654 sin anpart i Æbelø for sit og hustruens le-
jersted i nordre korsarm,286 og 1672 gav Peder 
Frandsen og hustru en have for deres lejersted 
‘neden den tredje store sten midt på kirkegul-
vet’ (jf. †gravsten nr. 4).287 I 1698 blev taksterne 
fastsat som følger: Et lejersted til et voksent lig i 
koret kostede 30 rdlr., til et barn under syv år 10 
rdlr. I midtskibet fra koret til korsgangen var pri-
sen henholdsvis 16 rdlr. og 6 rdlr. og 4 mark, og 
fra korsgangen til kirkens vestende henholdsvis 6 
rdlr. og 4 mark og 3 rdlr. I kapellerne og de små 
gange kostede et voksent lig 10 rdlr., et barn 5 
rdlr. For gravsten eller andre monumenter skulle 
betales 4 rdlr. til kirken. Indretning af en muret 
begravelse med plads til tre lig kostede 40 rdlr., og 
der skulle yderligere betales 6 rdlr. 4 mark hver 
gang, et lig blev nedsat.59

 Ændringer og istandsættelser. I 1700-tallet måtte 
gulvet jævnligt omlægges over sunkne begravel-
ser, og i 1761 blev en af de murede grave i koret 
fyldt op. Den sidste begravelse i kirken synes at 
have fundet sted i 1799, da enken efter sogne-
præst Gottfred Poulsen lundager, Anna Kirsti ne 
Bøgvad, blev begravet under prædikestolen.33 
1805 blev begravelser i kirken endegyldigt for-
budt, og i 1820 blev de resterende krypter tømt 
for kister og fyldt op med sten og grus.288

 I det følgende er de kendte murede begravelser 
beskrevet efter deres beliggenhed (koret, søndre 
og nordre korsarm samt sakristiet). Så vidt muligt 
anføres beliggenhed, ejerforhold, istandsættel-
ser og kendte begravelser. De opgivne datoer er, 
hvor intet andet er nævnt, den dato hvor betalin-
gen for begravelsen fandt sted. Enkelte personer, 
som ikke kan henføres til en bestemt gravkrypt, 
er udeladt. De mange jordfæstebegravelser er ik-
ke medtaget, og oplysning om disse må søges i 
kirkens regnskaber.

1) Sognepræst Anders Jacobsen Cheldorphs begravelse. 
En muret begravelse i koret.59 Se også nr. 2.

Begravede: Anders jacobsen Cheldorphs hustru, rebek-
ka Mikkelsen, begr. 16. marts 1696;289 Anna Bremer 
31. juli 1705. Endvidere nogle af »Bremers børn«.59

2) Sognepræst Hans Clausen Bangs begravelse. En 
muret begravelse i korets nordside mellem alte-
ret og kirkemuren. 1712 skænkede Hans Bangs 
søn, Claus Bang, sognepræst i Soderup på Sjæl-
land, en gård beliggende ved Bogense til kirken, 
som til gengæld skulle vedligeholde begravelsen, 
eller, såfremt dette var for besværligt, lade den 
fylde med jord, så ingen andre begravedes der.290 
Denne eller nr. 1 blev 1747-48 tømt for ‘jord og 
skarn’, repareret med tre egebjælker og forsynet 
med en ny lem af fyrrebrædder. 1761 blev en af 
begravelserne i koret fyldt op og dækket med 
mursten, arbejdet udførtes af Christian murer-
mester.59

Begravede: Hans Clausen Bangs datter, Salome, begr. 14. 
april 1651;291 sognepræst Hans Clausen Bang begr. 8. 
febr. 1658;292 Hans Clausen Bangs hustru, Maren,293 
19. sep. 1693.

3) Borgmester Jens Madsen (Harritslevs) begravelse, 
siden borgmester Hans Jørgensen (Husums) og tolder 
og kirkeværge Christian Pedersen Bøgvads begravelse 
(jf. †lukket stol nr. 1, lysekrone nr. 2, †epita-
fium nr. 2). En muret begravelse i søndre kors-
arm (karlekapellet). Gravstedet erhvervedes af 
borgmester jens Madsen (†1659) sammen med 
et stolestade for 100 rdlr. Efter hans død blev 
begge dele overladt hans svigersøn, borgmester 
Hans jørgensen, til gengæld for at denne havde 
ladet byens latinskole ombygge.294 Ingen af de 
to borgmestre fik dog færdiggjort indretningen 
af begravelsen. 1696 lå den ‘så godt som øde’, 
hvorpå tolder og kirkeværge Christian Peder-
sen, som var gift med Hans jørgensens enke, 
efter eget udsagn fik provstens tilladelse til at 
istandsætte begravelsen og anvende den for sig 
og sine børn.295 Til begravelsen hørte en lille 
†trætavle, som Christian Pedersen også gjorde 
hævd på (†epitafium nr. 2), og 1705 skænkede 
han en lysekrone, som blev ophængt over graven 
(jf. s. 2174). Da Christian Pedersen ved sin død i 
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1725 skyldte kirken en større sum penge, over-
tog denne såvel begravelsen som den lukkede 
stol og lod 1734 begge dele sælge på auktion 
til Christian Pedersens søn, Peder, og dennes 
svoger, Niels Meldorph.296 1774 var begravelsen 
sunket og blev repareret.59

Begravede: Borgmester jens Madsen Harritslev begr. 2. 
febr. 1659 (vel her, selv om begravelsen ikke var fær-
digindrettet);297 borgmester Hans jørgensen 1682; en 
datter af Hans jørgensen 10. dec. 1684; jens Mules barn 
blev kortvarigt nedsat i gravkammeret 5. jan. 1698; 
Christian Pedersens nyfødte søn 24. april 1698; Niels 
Meinertsen Meldorphs søn 3. juli 1699; Christian Pe-
dersens søn, Michael lermand (formentlig en søn af 
hans anden hustru) 8. juli 1705; Christian Pedersens 
datter, Catharina, 30. juli 1705; et dødfødt barn af ‘Hans 
Christian’ 9. juni 1706; Christian Pedersens hustru, Kir-
sten Michelsdatter lermand, 11. april 1708; Christian 
Pedersens hustru, Maren Hansdatter, 31. aug. 1712; sog-
nepræst Poul jørgensen lundagers søn 24. juli 1714; 
afdøde jens Mules hustru, Cathrine, 16. nov. 1714;298 
Poul jørgensen lundagers lille barn 22. jan. 1716; Chri-
stian Pedersen 14. dec. 1725; provstinde Klarskov begr. 
30. nov. 1773;299 farver johannes raffenbergs hustru, 
Anna Paulina Bonnichsen, begr. 4. febr. 1791.300

4) Rådmand Matthias Bolts begravelse, siden (sviger-
sønnerne) konsumptionsforpagter Peder Mathiesens 
og forvalter på Gyldensten, Gregorius Holms begra-
velse (jf. korbuekrucifiks s. 2155, †gravsten nr. 9). 
En muret begravelse i nordre korsarm (kvinde-
kapellet), erhvervet af rådmand Matthias Bolt 
1687.33 1722 blev gravstedet dækket med en sten 
(†gravsten nr. 9).59 1783-84 blev begravelsen re-
pareret.59 1792 blev indholdet af nogle ødelagte 
kister samlet i en †benkiste af fyrretræ, som hen-
sattes i begravelsen.59

Begravede: rådmand, borgmester (i Middelfart), Mat-
thias Bolt 1699; Matthias Bolts svoger, Niels Meinert-
sen Meldorphs søn 6. juli 1705; sammes lille datter, 
Anna, 9. okt. 1705; Peder Mathiesens søn 1. juni 1708; 
børn af Peder Mathiesen 12. jan. 1709 og 12. sep. 1710; 
‘et ungt barn’, lambert Gotfred Gerlach, †30. juni 
1712;301 Peder Mathiesens sønner 11. dec. 1712 og 16. 
april 1714; et barn af samme 9. maj 1718 samt et død-
født barn og et 3-4 dage gammelt spædbarn, som blev 
lagt i samme kiste og nedsat 24. marts 1719; endnu et 
barn af samme 5. juni 1719; Peder Mathiesen 23. april 
1721; Matthias Bolts hustru, Sibylle, 8. maj 1730; for-
valter på Gyldensten, Gregorius Holm 17. april 1741; 
Christian Pedersen Holm ‘i sin fædrene begravelse i 
kvindekapellet’ 5. aug. 1743; Gregorius Holms hustru, 

Maria Mathiasdatter Holm ‘i hendes lukkede begra-
velse’ 3. febr. 1746; ‘madam Frøyel’ 1792.

5) Muret begravelse i sakristiet. Uvis ejer. Opfyldt 
1682.33

Begravede: Ingen kendte begravelser.

GrAVUDSTYr

To mindekranse af sølv er ophængt i glas og ramme 
på nordre korsarms nordvæg: 1) (Fig. 111), 1901, 
to egegrene bundet med en sløjfe og derunder en 
plade hvorpå graveret »Til Minde om Provst Carl 
Fog r. og DM. fra lærere i Provstiet«. 2) 1930, 
bøgekrans samlet bag en plade hvorpå graveret 
mindeskrift over Arthur Storch, købmand og kir-
keværge, *8. okt. 1851, †11. april 1930. Kransen 
er givet af »Beboere i Østergade«.

KIrKEGårDSMONUMENTEr

1) (Fig. 126), 1800-01,302 over Holger Fahnøe, køb-
mand, *8. nov. 1730, g.m. Anna Maria Elisabeth 
Fahnøe, f. Bruun, 15. juni 1766, †12. jan. 1799. 
Parret havde sammen to sønner og en datter.

Fig. 111. Mindekrans nr. 1, 1901, over provst Carl Fog 
(s. 2201). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Memorial 
wreath no. 1, 1901, in memory of provost Carl Fog.

 †EFTErMIDDElAlDErlIGE BEGrAVElSEr ∙ GrAVUDSTYr ∙ KIrKEGårDSMONUMENTEr
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 liggesten af grå kalksten, 177,5×137,5 cm. 
Dobbelte fordybede rammelinjer danner to høj-
rektangulære skriftfelter. På det venstre er ind-
skrift med fordybet kursiv, personalia dog med 
fordybede versaler, mens det højre er tomt. Op-
stillet mod søndre korsarms østmur.
 2) (Fig. 112), o. 1842, over I. P. Brandt, køb-
mand og borgerrepræsentant, *24. april 1784; 
†19. febr. 1842.
 Støbejernskors, 107×70 cm. Korsenderne har 
form af tredobbelte liljer, og fra korsskæringen og 
foden udgår mindre liljeornamenter.303 Indskrift 
med relieffraktur, personalia dog med versaler. 
Sortmalet med hvidmalet indskrift. Oprindelig 
placeret på et gravsted tæt ved kirkens sydside, nu 
opstillet nord for kirken mod stranden.304

 3) (Fig. 113), o. 1852, over Hans jacob Fich, 
*15. okt. 1784 i Aasum, †29. april 1852. Afdøde 

var søn af vævermester joh. C. Fich og hustru 
joh. Cath. Boie. Han blev 2. okt. 1822 kaldet til 
sognepræst for Bogense og Skovby menigheder 
og 27. maj 1825 viet til lucie Elise Hertz.
 Cippus af grå sandsten med indfældet relief 
af hvid marmor, 226×96 cm (inkl. postament), 
heraf måler relieffet 59×50,5 cm. Monumentet 
hviler på et postament i to afsæt og krones af en 
trekantgavl med akroterier; i gavlfeltet er der re-
lief af en olivengren. Forsidens relief forestiller en 
engel med palmegren, der viser sig for en sidden-
de hyrde omgivet af to får og en vædder. Hyrden 
læner sig mod et metalignende monument, kro-

Fig. 113. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1852, over sog-
nepræst Hans jacob Fich (†1852) (s. 2202). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2008. – Churchyard monument no. 3, c. 
1852, in memory of vicar Hans Jacob Fich (†1852).

Fig. 112. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1842, over 
købmand og borgerrepræsentant I. P. Brandt (†1842) 
(s. 2202). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Churchyard 
monument no. 2, c. 1842, in memory of merchant and town 
councillor I. P. Brandt (†1842).
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net af et kors. Over relieffet er et skriftsted (jer. 
3,15),305 under det en mindeskrift over afdøde, alt 
med fordybede versaler. Postamentet er sortma-
let. Opstillet ved korets sydmur.
 4) (jf. fig. 114), 1864, over r. Hansen, menig af 
19. reg(iment) 3. comp(agni) 290, *26. nov. 1838 
i Kjædeby på langeland, †3. april 1864 på Bo-
gense lazaret.
 Støbejernskors, 128×82 cm. liljeformede kors-
ender, hvis midterste blad danner en halvcirkel, 
prydet af valmuekapsler og spiraloprullet blad-
værk. På korsstammen ses ornamenter i form af 
et lodretvendt håndtryk og to kranse samt giver-
indskrift »Sat af hans Kammerater«. Den skjold-
formede korsfod prydes af et muslingeskalsor-
nament flankeret af to rosetter, mens soklen har 
riflet mønster. Indskrift med reliefversaler. Korset 
er sortmalet, indskriften malet med hvidt. Nord 
for kirken ved stranden.

 5) (jf. fig. 114), 1864, over H. Madsen, menig, 
9. inf(anteri) reg(iment) 2. c(o)mp(agni), *14. nov. 
1837 i Baaslunde i Sorø Amt, †10. april 1864 på 
Bogense lazaret.
 Støbejernskors, 99×69 cm. Korsenderne er ud-
formet som tre pilespidser og prydet med val-
muekapsler. På bagsiden af korsskæringen er der 
et håndtryk.306 Indskrift med reliefversaler. Kor-
set er sortmalet, indskrift og ornamenter er malet 
med hvidt. Nord for kirken ved stranden.
 6) (jf. fig. 114), 1864, over Niels Andersen af 
Østby, *6. febr. 1830, †6. maj 1864.
 Støbejernskors, 128×82 cm. Svarende til nr. 4. 
Nord for kirken ved stranden.
 7) (jf. fig. 114), 1864, over Anton Füchsl[...], †8. 
juli 18[64].
 Støbejernskors, 69×46 cm. Gennembrudt kors 
med spidse trepasender; stammen flankeres for-
neden af ornamenter udformet som havdyr. Til 

Fig. 114. Kirkegårdsmonumenter nr. 4-9, 1864-65, over faldne i de slesvigske krige 1848, 1849 og 1864 (s. 2203). 
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Churchyard monuments nos. 4-9, 1864-65, in memory of the fallen in the Schleswig wars 
1848, 1849 and 1864.
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den vandrette korsarm er fæstnet en rektangulær 
tavle med indskrift i reliefversaler (højre side af-
brækket). Korset er sortmalet, indskriften malet 
med hvidt. Nord for kirken ved stranden.
 8) (jf. fig. 114), 1864, over joseph Nadderer, †8. 
juli 1864.
 Støbejernskors, 71×46 cm. Svarende til nr. 7. 
Nord for kirken ved stranden.
 9) (jf. fig. 114), 1865. Fællesmonument for sol-
dater, som døde på Bogense lazaret under de 
slesvigske krige i årene 1848, 1849 og 1864.307

 Stele af lys grå sandsten med indfældet tavle af 
hvid marmor, 187×68 cm (uden sokkel); stelen 
har en revne over nedre højre hjørne. På tavlen er 
indskrift med fordybet antikva, udfyldt med sort 
»Minde over Brødre som have givet livet hen for 
Fædrelandet 1848, 1849 og 1864«. Monumentet 
rejstes for midler indsamlet blandt byens borgere.308

 10) (Fig. 115), o. 1900(?),309 over E. K. johan-
sen, møllebygger, og hustru Kristiane johansen, f. 
 Fyhr.
 Grotte af grå sandsten med indfældet tavle af 
hvid marmor og medaljon af biskuit, 82×52 cm. 
Grotten og den tilhørende sokkel er dekoreret 
med egeløv i relief. Foroven findes en medaljon 
efter Thorvaldsens ‘Natten’ og derunder en tavle 
med indskrift med fordybet antikva. Monumen-
tet kronedes oprindelig af et †kors med trepasen-
der, nedfældet i en krans.310 Nord for kirken mod 
stranden.
 11) O. 1932, over Peter Trautner, kredslæge, 
*1869, †1932, og hustru Karoline Trautner, *1870, 
†1952. Førstnævnte var stifter af Nordfyns Mu-
seum.311

 Natursten af rødgrå granit, 85×50 cm. Indskrift 
med påsatte versaler af bronze. Øst for kirken.

Fig. 115. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1900(?), over 
møllebygger E. K. johansen og hustru Kristiane (s. 
2204). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Churchyard 
monument no. 10, c. 1900(?), in memory of mill-builder E. 
K. Johansen and his wife Kristiane.



2205

ArKIVAlIEr

lANDSArKIVET FOr FYN (lAFyn). Fyns bispe-
arkiv: Synsforretninger og andre indberetninger om 
kirkebygninger 1631-1702. Fyns Stiftsøvrigheds arkiv: 
Bogense Kirkes regnskaber 1704-94, 1810-84 (Stifts-
øvr.ark. rgsk.). Præstearkivet: Bogense-Skovby præste-
arkiv 1646-1903. Kirkeinspektionsarkivet: Bogense Kir-
kes regnskaber 1584-1812(35) (Kirkeinsp.ark. rgsk.). 
– Indkomne breve 1686-1901 (Kirkeinsp.ark. Indk. 
breve). – Korrespondance 1903-16 (Kirkeinsp.ark. Kor-
resp.). Menighedsrådsarkivet: Bogense kirkesynsprotokol 
1862-1984 (Menighedsrådsark. Synsprot). Den kgl. byg-
ningsinspektør: Sager vedr. kirkebygningerne på Fyn o. 
1896-1915. Bogense byfoged: Auktionsprotokoller 1721-
1843 (Bogense byfoged. Auktionsprot.). – Kataloger til 
løsøreauktioner 1836-43 (Bogense byfoged. Kat. til løs-
øreaukt.). Svend Larsen: Sagsregister 1950-65.

VED EMBEDET. Synsprotokol 1984 ff.

NATIONAlMUSEET (NM). Notebøger: Hans Sties-
dal XX, 86. Indberetninger m.v.: Chr. Axel jensen u.å. 
(o. 1911) (inventar og gravminder); Kristian Due 1914 
(epitafium); Hugo Matthiessen 1915 (usigneret og u.å.) 
(gravminder); Knud lehn Petersen 1933 (bygning); 
Mogens larsen 1972-73 (inventar); samme 1977 (byg-
ning); jørgen Stærmose 1979 (bygning); Fritz Thode 
1981 (korbuekrucifiks); samme 1983 (epitafium); Mo-
gens larsen 1987 (bygning, kalkmalerier); Erik Skov 
1987 (bygning); Ebbe lehn Petersen 1988 (bygning); 
Bent jacobsen 1989 (altertavle); samme 1994 (prædi-
kestol). 

TEGNINGEr

lANDSArKIVET FOr FYN (lAFyn). 1819 (snit i 
nordre korsarm). – 1800-tallets anden del (skitseplan).

NATIONAlMUSEET (NM). Bygning og inventar: 
Ebbe lehn Petersens Tegnestue, 1988 (plan, opstalt og 
snit af prædikestol og triumfmur). – Thomas Hillerup, 
2009 (plan og snit). Gravminder: Fem blade med grav-
sten ved Søren Abildgaard 1762. – Gravsten over Erik 
Nielsen ved j. Magnus-Petersen u.å. 

DET KONGElIGE BIBlIOTEK (KglBibl). j. Bur-
man Becker, 1858 (eksteriør).

lITTErATUr

literis Mando (S. H. Clausen), Bogense Byens og Skovby 
Herreds Topographi og Historie fra Sagntiden til Nutiden, 
Bogense 1859 (Literis Mando). – Idon Møller, Historiske 
Bidrag om Bogense, Bogense 1885 (Møller). – P. Chri-
stensen, »Nogle ligsten i Bogense Kirke«, ÅrbOdense 
og Assens, 1921, 570-84 (Christensen). – Hans Hansen, 
Bogenses historie 1. Købstadens opståen og udvikling frem 
til slutningen af 1700-tallet, Bogense 1982 (Bogenses hi-
storie 1). – Hans Henrik jacobsen, Bogenses historie 2-3. 
Byens udvikling 1787-1938, Bogense 1984-86 (Bogenses 
historie 2-3). – Hans Hansen og Hans Henrik jacobsen, 
Bogenses historie 4. Byens udvikling 1938-88, Bogense 
1988 (Bogenses historie 4). – johs. Fog, Kirken på Bøge-
næsset (2. udg.), Bogense 1997 (Fog). – Orla Hylleberg 
Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af boreprøver fra 
Bogense Kirke, Odense Amt, NNU rapport nr. 9, Natio-
nalmuseet 2009 (Hylleberg Eriksen 2009). 

Historisk indledning ved rikke Ilsted Kristiansen 
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NOTEr

1 Afsnittet er redigeret af rikke Ilsted Kristiansen med 
bidrag af Sven rask. Om byens historie generelt hen-
vises til Hans Hansen og Hans Henrik jacobsen, Bogen-
ses historie 1-4, Bogense 1982-88. Om byens topografi 
se jørgen Elsøe jensen, Danmarks Middelalderlige Bypla-
ner. Fyn med omliggende øer, Odense 1992, 40-50.
2 DaStedn 31. En kort redegørelse for ældre opfattelser 
af betydningen af byens navn findes i Bogenses historie 1 
37 f.
3 Erik Kroman, Danmarks gamle købstadslovgivning III, 
Kbh. 1955, 583.
4 Kroman (note 3) 586.
5 C. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelal-
deren, I, Kbh. 1899-1900, 362 f.
6 Repert II, 3, nr. 5722 (1. aug. 1485).

KIlDEr OG HENVISNINGEr
jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Odense Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense 
Amt s. 56-59.
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7 Vedel Simonsen, Samlinger til Skovby Herreds Beskri-
velse I, 96; samme, Samlinger til den fyenske Herregaard 
Elvedgaards Historie i Anledning af Secukar-Festen paa 
samme den 1 Juli 1845, Odense 1845, 4. hefte, 54.
8 ÆldDaArkReg V, 2, 970.
9 SuhmSaml II, 2, 22 f. Kapellet har sat sig spor i sted-
navnene Kappelsmøllegård og Kappelsmark, jf. Da-
Stedn 31.
10 Formodningen fremsættes tidligst i Resen, Fyn 275 
(1677) og gentages i DaAtlas VI, 624. Klosteret sagdes 
ydermere at have været forbundet med Æbelø via en 
løngang, jf. Vedel Simonsen, Skovby Herred (note 7) 51, 
og samme, Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens 
Læns og dens Lænsmænds Historie I, 1, Kbh. 1843, 138; jf. 
også Literis Mando 91; Møller 6.
11 Vedel Simonsen, Skovby Herred (note 7) 51, omtaler 
spor af grave konstateret i ‘købmand lunds gård’, mens 
Møller 7, nævner, at der er opgravet ben af menneske-
skeletter i en have nær rådhuset. I Bogense Avis 13. jan. 
1898 omtales endvidere et skeletfund på grunden til 
Adelgade 77.
12 DaKancReg 8. juni 1547.
13 Vedel Simonsen, Rugaard (note 10) 138; Literis Mando 
91; Møller 6.
14 DaStedn 32.
15 KancBrevb 2. jan. 1604.
16 Oplysningen anføres tidligst i Erich Pontoppidan, 
Annales Ecclesiæ Danicæ Diplomatici, Oder nach Ordnung 
der Jahre abgefassete und mit Urkunden belegte Kirchen-Hi-
storie des Reichs Dännemarck, Kbh. 1744, II, 504. jf. også 
HofmFund V, 297, og DaAtlas III, 466.
17 Literis Mando 108.
18 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Fordelingen aftaltes af 
bystyret i Bogense og jørgen Svave til Harritslevgård i 
forbindelse med indsættelsen af en ny sognepræst.
19 Vedel Simonsen, Skovby Herred (note 7) 56.
20 KancBrevb 19. dec. 1653 og 24. juli 1655. Æbelø var 
1623 blevet købt af en gruppe borgere i Bogense, og 

andele af øen blev handlet både borgerne imellem og 
med udenbys folk. 1654 ejede kirken en anpart i øen, 
som Galle Bartskærer havde givet for et gravsted i kir-
ken, jf. lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Se endvidere H. 
F. rørdam, »Efterretninger fra Skam Herred i Fyn. 2. 
Om Æbeløs Forhold til Klinte Sogn«, KirkehistSaml IV, 
5, 1897-99, 761-81.
21 KancBrevb 13. juli 1656.
22 KancBrevb 28. nov. 1560; Kronens Skøder I, 284 (28. 
sept. 1584). Gårdene blev solgt fra kirken 1787, jf. Kro-
nens Skøder V, 125 f. (22. nov. 1787).
23 Kronens Skøder II, 150 f. (19. dec. 1663).
24 HofmFund V, 301 ff.
25 Bogenses historie 1 179; N. Schack: Revision og Fortsæt-
telse af Hofmans Fundatssamling, V, Kbh. 1841, 234 ff.
26 KancBrevb 2. april 1586.
27 jens rasmussen og Anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 265 f.
28 lAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger 1631-1702.
29 KancBrevb 14. nov. 1642.

Fig. 116. Profileret granitsokkel på korets nordside og 
skibets østgavl, set fra nordøst (s. 2109). Foto Thomas 
Bertelsen 2009. – Granite base with moulding on the north 
side of the chancel.

Fig. 117. Korets nordfacade, set fra nordøst (s. 2117 
ff.). Foto Thomas Bertelsen 2009. – North facade of the 
chancel, seen from the north-east.
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30 rA. DaKanc. D 22. Fynske og smålandske registre (1. 
febr. 1707). 1708-09 modtog kirken 70 rdlr. af de ind-
samlede penge, 1714 yderligere 42 rdlr., og havde 1719 
endnu 59 rdlr. til rest. lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
31 DaAtlas III, 466; rA. DaKanc. D 24. Fynske og små-
landske tegnelser (26. jan. 1732).
32 KglBibl. Kallske Saml 377 4º.
33 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
34 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
35 NM. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Fundprot. V nr. 
1621 (1926/27). Keld Grinder-Hansen, »Dødemønter 
fra danske kirker og kirkegårde«, Hikuin 17, 1990, 157; 
jørgen Steen jensen m.fl. (udg.), Danmarks middelalder-
lige skattefund c. 1050-c. 1550, Kbh. 1992, nr. 119.
36 Fundet, der er omtalt i Vedel Simonsen, Skovby Her-
red (note 7) 107, kan måske have været en fingerring. 
Fingerringe med relief af Maria og barnet kendes fra 
1300-1400-tallet, jf. Fritze lindahl, Symboler i guld og 
sølv. Nationalmuseets fingerringe 1000-1700-årene, Kbh. 
2003, 32 ff. samt kat.nr. 189-214, men samme rummer 
ingen eksempler på signetringe med Maria-motiv, jf. 
kat.nr. 367-411.
37 Sagnet refereres tidligst af Vedel Simonsen, Skovby 
Herred (note 7) 51 og Samme, Rugaard (note 10) 138; jf. 
også Literis Mando 5 og Møller 6.
38 KglBibl. Kallske Saml 377 4º; HofmFund V, 297; Da-
Atlas III, 466.
39 Literis Mando 83. Der kan have været tale om en 
såkaldt ‘pesttjørn’, jf. V. j. Brøndegaard, »Traditioner om 
fynske træer«, FyÅrb 1977, 76 ff.
40 Vedel Simonsen, Skovby Herred (note 7) 107.
41 Jacob Madsens visitatsbog (note 27) 265 f.
42 DaDomme V, nr. 752 (11. juni 1596). 1480 modtog 
Tue Nielsens barnebarn, Erik Nielsen (gravsten nr. 1), 
oldermand i Bogense gilde, på Vor Frue vikariegildes 
vegne en pengegave, skænket af Mette, g.m. Henning 
jensen til Sandagergård. Nyrop (note 5) 362 f.
43 DaDomme V, nr. 752 (11. juni 1596).

44 KancBrevb 8. febr. 1577; 25. juli 1577.
45 jf. Erik reitzel-Nielsen, Johanniterordenens historie I, 
Kbh. 1984, 257 ff., jf. også DK Sorø 624.
46 Repert II, 3, nr. 5722 (1. aug. 1485). Vigilier var nat-
tevågen med bøn og læsning over de døde, jf. lars 
Bisgaard, Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelens 
tænkemåde i dansk senmiddelalder, århus 1988, 95 f.
47 KancBrevb 28. nov. 1560.
48 I rgsk. betegnes den side, der vender mod byen, ‘østre’, 
mens kortsiderne betegnes hhv. ‘søndre’ og ‘nordre’.
49 Palle E. Petersen, »Paghs minde«, Årbog, Nordfyns 
Museum, Lokalhistorisk Arkiv for Bogense Kommune, 
2001, 40-58.
50 22. febr. 1805 udstedtes en kongelig forordning, som 
bl.a. forbød begravelser inde i kirkerne og pålagde 
myndighederne at anlægge nye kirkegårde uden for 
byerne. Schous Forordninger XIV, 1808, 281-83.
51 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
52 Arbejderne, der kostede en betragtelig sum, var højst 
påkrævede, idet ødelagte hegn betød, at kirkegården lå 
‘som en fælled’. lAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk breve.

Fig. 119. Afsætning til †lektorium på kormurens vest-
side, set fra sydvest (s. 2123). Foto Thomas Bertelsen 
2009. – Recess for the †gallery on the west side of the chan-
cel, seen from the south-west.

Fig. 118. Tårnrummets østre vægblænding (s. 2114). 
Foto Thomas Bertelsen 2009. – Bricked up space in the 
east wall of the tower room.
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53 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk. og 
Indk. breve; Menighedsrådsark. Synsprot.
54 Bogenses historie 4 150 f.
55 lAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
56 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. Indk. bre-
ve.
57 Disse takster gjaldt i de såkaldt ‘almindelige’ kvarte-
rer, en plads i de to ‘første’ kvarterer var fortsat dyrere. 
lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
58 Vedel Simonsen, Skovby Herred (note 7) 63.
59 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk.
60 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Indk. breve.
61 Endnu 1890 blev diget påfyldt tang, jf. lAFyn. Kir-
keinsp.ark. rgsk.; Indk. breve.
62 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Bogenses historie 4 151.
63 1697 blev ‘muren over begge kirkelåger’ repareret; 
lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
64 Hans Danielsen pålagdes at plante asketræer på 
kirkegården som kompensation for nogle grene, han 
havde hugget derfra. lAFyn. Svend Larsen. Sagsregister 
1950-65.
65 NM. Korresp.ark.; lAFyn. Menighedsrådsark. Syns-
prot.
66 NM. Korresp.ark.
67 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Betegnelsen ‘benkiste’ 
kendes bl.a. fra †Gråbrødre Klosterkirke i Odense (s. 
1782). jf. også Kai Uldall, »Benhus og benkiste«, NM-
Arb 1950, 169-174, særligt 171.

68 Den nedbrudte vestgavl fremstår i nordmurens bag-
mur kun som en svag forstyrrelse, mens den ikke ses 
i facaderne.
69 Den romanske kirkes murhøjde er målt på korets 
nordside, hvor soklen er synlig. 
70 Tilsvarende fravalg af hvælvpiller i skibets østre hjør-
ner genfindes eksempelvis i Asperup, Gamborg (begge 
Vends Hrd.) og Kærum (Båg Hrd.).
71 Denne iøjnefaldende murteknik forhindrer revne-
dannelse under mørtlens hærdning og har muligvis en 
særlig tilknytning til netop Fyn jf. Thomas Bertelsen, 
Danmarks senmiddelalderlige kirketårne. Studier i dansk 
bygningskultur 1400-1550 I, Aarhus Universitet 2007, 
97-98 (ph.d.-afhandling).
72 Afsætningerne er på et ukendt tidspunkt repareret med 
røde teglbrokker.
73 Hans Stiesdal, »Tidlige sjællandske og lolland-fal-
sterske vesttårne«, Kirkens bygning og brug, 16.
74 Thomas Bertelsen, »Desorienterede kirketårne. Prak-
tiske løsninger og arkitektoniske idealer i senmiddelal-
derens kirkebyggeri«, hikuin 33, 2006.
75 jf. Bertelsen 2007 (note 71) 104.
76 Det skal påpeges, at også tårnrum med ét vindue 
mod hver friside herhjemme hører til sjældenhederne, 
men ses dog i eksempelvis Borre (DK Præstø 991-92). 
Se endvidere Bertelsen 2007 (note 71) 122-26. 
77 Eksempelvis Kundby (DK Holbæk 626-27) og Mør-
køv (DK Holbæk 778-79).

Fig. 120. Nordre korsarms gavl-
trekant (s. 2126). 1:100. Målt og 
tegnet af Thomas Bertelsen 2009. 
– Triangular gable of the north tran-
sept.
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78 Bertelsen 2006 (note 74) note 39.
79 Bertelsen 2007 (note 71) 166-68.
80 Denne enkle men effektive måde hvorpå en ro-
mansk kirke kunne opnå indtryk af at være et langhus, 
har i Danmark flere senmiddelalderlige paralleller, ek-
sempelvis Horsens (Kær Hrd., ålborg Amt).
81 I Højelse (DK København 1239-1240) og ålsø 
(Djurs Sønder Hrd., randers Amt) angiver hejseluger 
i tårnets mellemstokværk, at det har tjent som magasin 
jf. Bertelsen 2007 (note 71) 229-33.
82 Denne indretning er bl.a. tillagt Visby, Skt. Maria 
(SvK Visby Domkyrka 110-12, 164-65).
83 Betegnelsen kendes fra 1688. lAFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk.
84 Gavlens nederste vestre anker er blot malet på mu-
ren som pendant til et anker på gavlens østre del. 
85 På Fyn ses halvstensfalsede gjordbuer eksempelvis 
også i Hårby (Båg Hrd.), mens de på Djursland er re-
præsenteret i bl.a. Ginnerup (Djurs Nørre Hrd., ran-
ders Amt) og Ebeltoft (Mols Hrd., randers Amt). Syd 
for århus genkendes den karakteristiske detaljering 
eksempelvis i Torrild (DK Århus 2620).
86 Betegnelsen kendes fra 1687. lAFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk.
87 jf. Bertelsen 2007 (note 71) 269-80. 
88 At †våbenhuset gengives med sadeltag af resen 
1677, er således ikke korrekt (fig. 2).
89 Barbara Graves, »Social Space in the English medi-

eval Parish church«, Economy and Society 18 3, 1989, 
306-07; jf. Bertelsen 2007 (note 71) 239-41.
90 De to djurslandske langhuse er således udført i polsk 
skifte og har på korgavlen en blændingsdekoration af 
rudestillede trappeblændinger, som er særlig karakte-
ristisk for fynsk sengotik, jf. Bertelsen 2007 (note 71) 
285-87.
91 De to vinduer er henholdsvis placeret i øst- og 
nordmuren. Det sidstnævnte blev blændet ved kapel-
lets udvidelse 1934.
92 Schack (note 25) 235. 
93 Hylleberg Eriksen 2009. Af de 58 udtagede prøver 
kunne 32 dateres. Heraf har 23 bevaret splintved el-
ler kan på baggrund af iagttagelser under prøveudtag-
ningen fastslås kun at mangle splintved. Dateringen af 
vestforlængelsens første tagværk bygger på to prøver fra 
samme bjælke, hvoraf den ene har yngste årring dannet 
i 1279 (prøvenr. 40982019). Dateringen af skibets tag-
værk bygger på elleve prøver, hvoraf syv er sammen-
faldende og har yngste årring dannet 1292 (prøvenr. 
409881029). Hertil kommer endnu tre, som har denne 
dannet i henholdsvis 1190 (prøvenr. 40981099), 1214 
(prøvenr. 40981049) og 1238 (prøvenr. 40981129). 
Dateringen af koret bygges på elleve prøver, hvoraf 
fem er sammenfaldende og har yngste årring dannet 
1440 (prøvenr. 40980129). Endnu to prøver fra selve 
tagværket har denne dannet 1402 (prøvenr. 40980219) 
og 1563 (prøvenr. 40980019). Fra sydkapellet er dateret 
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Fig. 121. Søndre korsarms gavltre-
kant (s. 2119-20). 1:100. Målt og 
tegnet af Thomas Bertelsen 2009. 
– Triangular gable of the south tran-
sept.
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tre prøver, hvoraf én har yngste bevarede årring dannet 
1567 (prøvenr. 40985089), mens der fra nordkapellet 
er udtaget to prøver, hvoraf den ene er dannet 1473 
(prøvenr. 40984029). Tre daterede prøver fra tårnets 
klokkestokværk har den yngste bevarede årring dannet 
i henholdvisvis 1622 (prøvenr. 40983039), 1667 (prø-
venr. 40983019) og 1700 (prøvenr. 40983029), mens 
én prøve fra bindbjælken i koret angiver, at træet blev 
fældet 1719-20 (prøvenr. 40980119). 
94 KglBibl. Kallske Saml 377 4º. Spiret anføres heri 
over kirkens østende, som det senmiddelalderlige tårn 
er rejst ud for. Tårnets usædvanlige placering kan dog 
have medført forveksling af verdenshjørnerne. 
95 Mikael Wivel, Sven Havsteen-Mikkelsen. Det kristne 
spor, København 2004.
96 Fog 8.
97 NM. Indb. ved Mogens larsen (1987). 
98 NM. Korresp.ark., bilag til Havsteen-Mikkelsens 
Tegnestues forslag til indvendig restaurering og nyt or-
gel af 12. november 2007.
99 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. omtaler konsekvent ma-
leren som ‘lars maler’. Hans efternavn er givet af regn-
skaberne fra Middelfart Kirke, hvor en »laurs Peder-
sen, Maler fra Bogense« 1734 betaltes for at anstryge 
stolestaderne, jf. Christian Behrendt, Fra det gamle Mid-
delfart II, Middelfart 1941, 75.

100 lAFyn. Den kgl. bygningsinspektør. Sager vedr. kirke-
bygningerne på Fyn o. 1896-1915 anfører, at arkitek-
ten var Holger jacobsen (1876-1960). At dette er en 
forveksling fremgår af Kirkeinspektionens korrespon-
dance med Niels jacobsen samt af dennes forskellige 
tegninger til de nye stolestader.
101 Fog 47.
102 jf. provst Carl Fogs artikel, Bogense Avis og Nordfyn-
ske Tidende, fredag 7. okt. 1892. 
103 NM. Indb. ved Bent jacobsen (1989).
104 Altermaleriet er nært beslægtet med et usigneret 
og udateret maleri fra 1800-tallet i Uggerslev Kirke 
(Skam Hrd.). 
105 En lidt senere og simplere version af typen findes i 
Oksendrup (Gudme Hrd.), dateret 1613.
106 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Fritz Thode anslog i 
et brev til Erik Skov, NM. Korresp.ark. (1985), at dette 
‘svært daterbare’ farvelag var fra 1700-tallet. Fra denne 
tid kendes kun til lars Malers staffering.
107 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. og Fritz Thodes brev til 
Erik Skov, NM. Korresp.ark. (1985).
108 På topstykkets bagside er skrevet, med blyant, ‘A.M. 
langaa/ malermester/ 1959’. langaa skal primært ha-
ve opmalet baldakinen, jf. NM. Indb. ved Mogens lar-
sen (1973).
109 NM. Indb. ved Mogens larsen (1973).
110 NM. Indb. ved Mogens larsen (1973) og Bent ja-
cobsen (1989).
111 reitzel-Nielsen (note 45) 286.
112 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk.; Bo-
gense byfoged. Auktionsprot. (6. okt. 1778).
113 KglBibl. Kallske Saml 377 4o; lAFyn. Stiftsøvr.ark. 
rgsk.
114 Identifikationen af sølvmærkerne på dette og det 
følgende bortkomne altersølv er baseret på Chr. Axel 
jensens aftegninger, NM. Indb. ved Chr. Axel jensen 
u.å. (o. 1911).
115 lAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; NM. Korresp.
ark. (1999).
116 Afbildet i Fynsk kirkesølv 165.
117 lAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; NM. Indb. ved 
Chr. Axel jensen u.å. (o. 1911). 1925 opbevaredes sta-
gerne i sakristiet.
118 Nordfyns Museum, inv.nr. A2364.
119 Kirken anskaffede flere røde messehagler i 1800-
tallet, jf. også †nr. 9. Hagelen synes dog at være iden-
tisk med den, kirkeinspektionen anbefalede at anskaffe 
1888. lAFyn Menighedsrådsark. Synsprot.
120 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Menighedsrådsark. Syns-
prot.
121 jf. Mackeprang, Døbefonte 108 ff.
122 Som bemærket i Bogenses historie 1 168. Ordsproget 
optræder hos Peder Syv, Danske Ordsproge II, Køben-
havn 1688, 213 (Iver Kjær og john Korsgård Sørensen, 
Danmarks gamle ordsprog VII:2, København 1988, 253, 
14151), der også henviser til en jysk variant, ‘så stor 

Fig. 122. Trekantsbort langs hvælvets grater i søndre 
kors arm, renæssancen (s. 2138). Foto Mogens Vedsø 
2009. – Triangle-border along the groins of the vaulting in 
the south transept, Renaissance.
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som Darum font’. Der er muligvis tale om en trykfejl, 
idet ordsproget er korrigeret i (uden forfatter), Diction-
naire des proverbes danois, København 1761, 78, til »Saa 
stor som Bogense-Sund (i Fyen.) Darum Sund (i jyl-
land.)«.
123 Fadet er blevet repareret 1796/97 af kobbersmed 
Worm, jf. lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
124 jf. sagregistre i DK.
125 Fog 20
126 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Et hul i triumfbuen 
centralt over døbefonten, repareret med en træprop 
og overkalket, kan være et spor efter fontehimlens 
ophængning. ‘Maler Dahlin’ er muligvis identisk med 
den i 1796 aldrende Niels Poulsen Dahlin (jf. †orgel-
pulpitur), men der kan også være tale om en af hans 
maleruddannede sønner. I så fald er den mest sandsyn-
lige ludvig lundfeld Nielsen Dahlin, der blev maler-
mester 1791. For biografiske oplysninger jf. Odense 
Stadsarkivs database, www.odensedatabasen.dk (besøgt 24. 
febr. 2009).
127 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Bogense byfoged. Kat. til 
løsøreaukt.
128 Da denne maling blev påført, overmaledes en bly-
antsinskription på fontelukkets yderside, nær kirkens 
vestdør: ‘Peter Hansen Severinsen/ soldat af 3 rgt. 3 
komp./ No. 500 i Bogense/ 21. Sept. 1864’, jf. Fog 15.
129 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Bogense byfoged. Auk-
tionsprot. (13. maj 1749) (»Noget gl. Panel som haver 
sidet om funten«).
130 En anden mulighed kunne være, at der blev slået 
paneler direkte på døbefonten, sådan som det kendes 
fra Kerteminde (s. 1968). 
131 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk.; Bo-
gense byfoged. Auktionsprot. (6. okt. 1778).
132 DK Sønderjylland 2823 ff.
133 NM. Indb. ved Mogens larsen (1973 og 1981).
134 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Ved istandsættelsen 1981, 
jf. NM. Indb. ved Fritz Thode (1981), blev tre sekun-
dære farvelag fjernet. 1) I det underste farvelag var 
Kristus malet gulbrun med blåt lændeklæde, korstræet 
var gråbrunt med røde endeplader. If. restaureringsrap-
porten er inskriptionen nederst på korstræet knyttet til 
dette farvelag, der således må være ældre end 1691. 2) 
Herover en bemaling, hvor Kristus stod i perlegrå med 
rødbrunt lændeklæde og korstræ i sort med gule kant-
blade. Farveholdningen stemmer overens med inventa-
rets bemaling i slutningen af 1700-tallet og kan på det 
grundlag formentlig knyttes til Dahlins arbejde 1796. 
3) Det yngste farvelag bestod af en hård, hvid emal-
jemaling uden staffering, mens korstræet var egetræs-
ådret; sandsynligvis maler Willumsens bemaling 1841.
135 NM. Indb. ved Mogens larsens (1973). Forskel-
len på overliggernes længder skyldes, at den nordligste 
overligger har været forlænget en smule ind over afsat-
sen ved triumfvæggens nordside. 
136 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Schack (note 25) 235.

137 jf. Engelbert Kirschbaum et al. (red.), Lexikon der 
Christliche Ikonographie II, rom, Freiburg, Basel og Wi-
en 1994, 235.
138 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, En-
gravings and Woodcuts ca. 1450-1700, vol. VIII, Amster-
dam 1953, nr. 316.
139 Kompositionen kendes fra en tegning i london, Bri-
tish Museum, inv.nr. 1969, 0920.33, tilskrevet A. Blo-
emaert, men if. oplysning fra Dr. M. royalton-Kisch 
snarere af sydnederlandsk oprindelse. Samme komposi-
tion er benyttet i prædikestolen i Stenstrup Kirke, som 
er tilskrevet jens Asmussen (1619, Sunds Hrd., Svend-
borg Amt), og i Claus Gabriels prædikestol i Sottrup 
Kirke (1642, DK SJyll 2238 f).
140 Zsuzsanna van ruyven-Zeman og Herriet Stroom-
berg, The New Hollstein Dutch and Flemish Etchings, En-
gravings and Woodcuts ca. 1450-1700, The Wierix Family 
IV, Amsterdam 2003, nr. 869a-b.
141 Et egentligt forlæg er ikke identificeret. Nærmest 
kommer et antal stik fra Wierix-familien, jf. f.eks. lighe-
den til Antonie III Wierix’ Korsfæstelse. Van ruyven-
Zeman og Stroomberg (note 140) I, nr. 72. Dette stik 
er imidlertid yngre end Garstenkorns prædikestol.
142 Figuren er også anvendt i et epitafiemaleri, signeret 
»Bt 1584« over Peder Pedersen, i Køge, jf. DK KbhAmt 
227.
143 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, En-
gravings and Woodcuts ca. 1450-1700, vol. XV, Amster-
dam 1964, nr. 79. 
144 Hængestykkernes båndornamentik synes ikke helt 
at svare til stolens øvrige udsmykning og kan være en 
lidt yngre tilføjelse, o. 1650. Det er i den sammenhæng 
værd at bemærke, at der hverken på jens Asmussens 
sammenlignelige prædikestole eller på Hårslev Kirkes 
kopi efter Bogensestolen forekommer hængestykker.
145 Den renæssanceinspirerede staffering er afstemt med 
altertavlens nuværende staffering, som er en moderne 
tilpasning af den oprindelige bemaling (jf. s. 2142). Se: 
NM. Indb. ved Fritz Thode (1984) og Bent jacobsen 
(1994). 
146 jf. jensen, Snedkere 67-68.
147 Birgitte Bøggild johannsen, »Hvorledes Odense dom-
kirkes prædikestol blev til tre«, NMArb 1994, 103-112. 
148 At Garstenkorn signerede sin prædikestol i det fem-
te relief, forestillende Opstandelsen, har sit modstykke 
i jens Asmussens måde at signere sin prædikestol til 
Odense Domkirke. En nærmere undersøgelse af Bo-
gensestolens relieffer har vist, at Hyrdernes Tilbedelse 
og Korsfæstelsen ikke, som tidligere fremført, er udført 
efter samme forlæg, som jens Asmussen benyttede, jf. 
s. 578 og note 739. Til gengæld er Bebudelsen udført 
efter et forlæg, der også blev anvendt i Stenstrup Kirkes 
prædikestol tilskrevet Asmussen, jf. note 139. 
149 At Hårslevstolens relieffer er kopier efter Bogense-
stolen fremgår af eksempelvis Syndefaldsrelieffet, hvor 
hverken Adam og Evas figenblade eller træets mange 
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æbler har deres udspring i Goltzius’ kobberstik, men 
dukker op hos Garstenkorn. Yderligere to af Hårslevs 
storfelter, Bebudelsen og Tilbedelsen, er ligeledes ko-
pier efter Bogense, mens Korsfæstelsen og Opstan-
delsen er beslægtede, men dog afviger. De forsøgsvise 
tilskrivninger af Hårslevstolen til Garstenkorn og jens 
Asmussen, jf. NM. Indb. ved Chr. Axel jensen u.å. (o. 
1911) og s. 578 og note 739, kan udelukkes, dels pga. 
træskærerarbejdets kvalitet, dels på grundlag af Hår-
slevrelieffernes simplificerede og konsekvent frontale 
figurfremstillinger og det reducerede billedrum, som 
ligger både Garstenkorn og Asmussen fjernt.
150 NM. Indb. ved Mogens larsen (1973); jf. (uden for-
fatter), »Nationalmuseets anden afdeling. Virksomhed i 
finansaaret 1915-16«, Fortid og Nutid II, 1919, 110.
151 Hypotesen, at prædikestolen og altertavlen blev ma-
let i omtrent samme farveholdning, bestyrkes af, at der 
1822 gives et overslag over prisen for at male kirkens 
inventar, herunder prædikestolen, hvor ‘Hovedkoleu-
ren, hvorefter hele overslaget er giort, antages for Per-
lefarve’, rimeligvis fordi dette i forvejen var den domi-
nerende farve, lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
152 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Måske Niels Dahlin, 
der tidligere havde arbejdet for kirken, jf. side 2172, 
ellers en af hans sønner. Se også note 126.
153 Den oprindelige tronhimmel kan være identisk 
med den ‘taghimmel’, kirken solgte på auktion 17. aug. 
1836, jf. lAFyn. Bogense byfoged. Kat. til løsøreaukt.
154 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp.
155 lAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Det anføres af 
Fog 31, at relieffet blev opsat ved døbefonten 1913. 
relieffet er imidlertid ikke at se på et foto af provst 
jürgensen stående i koret; fotoets datering kan ind-
kredses til perioden 1913-24. Det er opbevaret i kir-
ken.
156 NM. Indb. ved Bent jacobsen (1994).
157 Således Nødager og ålsø kirker, Sønder Hrd., ran-
ders Amt. Fra Øst- og Midtjylland kan nævnes beslæg-
tede prædikestole i Saksild Kirke, Hads Hrd., Aarhus 
Amt (DK Aarhus 2427), og Gødvad Kirke, Hids Hrd., 
Viborg Amt. jf. også Marie-louise jørgensen, »lek-
torieprædikestole i Østdanmark«, Kirkens bygning og 
brug, 102-3.
158 Donationen nævnes første gang i DaAtlas VI, 623 
og er siden gentaget af bl.a. Vedel Simonsen, Rugaard 
(note 10) 103 og Bogenses historie 1 167.
159 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp. Forud for udfærdi-
gelsen af stolestaderne 1913-15 havde Niels jacobsen 
1904 tegnet tre forslag til nye stolestader, som kirken 
ønskede opsat i anledning af 500-års jubilæet 1906. 
Skitserne er opbevaret i lAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp.
160 jf. beskrivelsen af arbejderne ved fornyelsen af sto-
lestader og gulve af 17. april 1914, lAFyn. Kirkeinsp.
ark. Korresp. samt brev fra menighedsrådet af 23. okt. 
1953, NM. Korresp.ark.
161 NM. Indb. ved Chr. Axel jensen u.å. (o. 1911) be-

skriver, at der har været ‘en lille volut’ på gavlen, der 
skulle tyde på, at den ‘stammer fra tiden ved 1600’.
162 At materiale fra de ældste stolestader blev genan-
vendt, synes bekræftet af arkitekt Niels jacobsens be-
skrivelse af arbejderne ved fornyelsen af stolestader, 
lAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp., hvor der omtales rester 
af oprindelig udsmykning i nogle af stoleendestykker-
ne. Endvidere viser et fotografi i NM. (neg.nr. Hude 
2186 (1905)) samt Fog illustration s. 47 (ca. 1900-10) 
at 2. og 3. stolerække i skibet var adskilt af et sammen-
stykket fyldingspanel med fyldinger af uregelmæssig 
bredde.
163 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. At kirken fik nye stole 
på dette tidspunkt fremgår af, at der 1674 blev arbejdet 
på ‘de nye kvindestole’.
164 NM. Indb. ved Chr. Axel jensen u.å. (o. 1911) jf. 
beslægtede fyldingsdøre fra 1600-tallet i Danmare Kir-
ke (DK Maribo 336), Ølsted Kirke (DK Frborg 1550), 
Vejby Kirke (DK Frborg 1306) og fra Fyn stolestaderne 
i Middelfart, dateret 1636 og Nørre Søby Kirke (åsum 
Hrd.) dateret 1654.
165 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. At der kun blev opstillet 
ni nye mandsstole i 1722, kan skyldes, at man gjorde 
plads til en lukket stol. En sådan blev opført kort efter, 
jf. lukket stol nr. 1.
166 Et fotografi i NM. (neg.nr. Hude 2186 (1905)) samt 
Fog illustration s. 47 (ca. 1900-10) viser, at det forreste 
stolestade i hver side havde en bredere gavl og en mar-
ginalt højere dør.
167 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Menighedsrådsark. Syns-
prot. j. j. larsen blev foruden de nye stolestader betalt 
for ‘2 stykker nye døre’.
168 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. If. stolestadebogen for 
1719 fæstede Martinus Holst et stade i den fjerde stol, 
mens Anna Dorothea sad i fjerde stol på kvindesiden, 
der var forbeholdt officersfruer. Derfor henstilledes der 
til, at hun fæstede et andet stade.
169 At der oprindeligt har været vinduer i stolen frem-
går af, at man i forbindelse med opførelsen af lukket 
stol nr. 2 anførte, at den skal se ud som ‘jørgensens stol’, 
bortset fra, at der ikke skulle vinduer i den nye stol, 
men kun gøres klar til, at de evt. kunne isættes. lAFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 
170 jf. NM. Indb. ved Mogens larsen (1973); lAFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk.; Menighedsrådsark. Synsprot.
171 lAFyn. Bogense byfoged. Auktionsprot.
172 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Stolen figurerer ikke i 
regnskabernes gennemgang af stolestader, men dukker 
op både 1843 og 1854 i forbindelse med istandsæt-
telsesarbejder, jf.: lAFyn. Kirkeinsp.ark., Indk. breve; 
Stiftsøvr.ark. rgsk.
173 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Indtil 1837 nævnes to 
læderbetrukne taburetter i skriftestolene jævnligt i in-
ventariet, jf. lAFyn. Stiftsøvr.ark.
174 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Bogense byfoged. 
Kat. til løsøreaukt. Nedtagningen af skriftestolene er 
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inkluderet i det arbejde, der skulle udføres i forbin-
delse med korets renovation 1836-40, lAFyn. Stiftsøvr.
ark. rgsk. De nævnes imidlertid ikke specifikt i auk-
tionsprotokollen, men kan være identiske med to ‘ka-
napeer’. 
175 Et fotografi, hvis datering kan indkredses til pe-
rioden 1913-24, viser læsepulten skubbet helt op til 
radiatoren bag døbefonten. Det er dog næppe en ret-
visende afbildning af korets indretning, da læsepulten 
ikke kan anvendes i denne position. Fotografiet er i 
kirkens eje.
176 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Placeringen af †deg-
nestolen er yderligere antydet af en henvisning til, at 
døbefonten 1796 stod over for ‘klokkerens stol’, dvs. 
degnestolen, jf. lAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
177 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Bogense Byfoged. Aukti-
onsprot.
178 lAFyn. Menighedsråds.ark. Synsprot. under 1969.
179 Stolene er af model Farstrup nr. 2250, som blev pro-
duceret ca. 1970-77.
180 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. På tilbagespringet langs 
sakristiets nordmur under de nuværende køkkenskabe 
sidder endnu en liste med bladinger, der stammer fra 
en i 1966 sløjfet bænk, jf. lAFyn. Menighedsrådsark. 
Synsprot.
181 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. året før skuffen blev 
anskaffet, kritiserede kirkeværge jørgen Wederkinch, at 
det ‘ikke gik rigtigt til med pengene, som blev givet i 
bækkenet’, og for at kunne holde indsamlingerne ad-
skilt, havde han anskaffet †pengebøssen. På den bag-
grund kan den nyanskaffede skuffe til blokken også 
være en læddike, der har været indsat i kirkekisten for 
at holde rede på forskellige indsamlinger.
182 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Køberen af de to tavler 
var Andreas snedker, jf. pengetavle og †nr. 4-5, jf.: lA-
Fyn. Bogense byfoged. Auktionsprot.
183 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. If. Fog 17 havde tav-
len indvendig en indskrift, ‘A. Mundej, snedker. 1765’. 
Da imidlertid tavlen figurerer i inventariet for 1764 og 
snedkeren betales samme år, må dette enten være en 
trykfejl eller henvise til en reparation.
184 Fyens Stiftstidende 13. sept. 2007.
185 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Døren er repareret 1940 
og o. 1984, jf. lAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
186 Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol«, Kirkens byg-
ning og brug, 122-23.
187 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk.; 
Menighedsrådsark. Synsprot.
188 Orglet afsynedes 6. aug. 1862 af organist H. C. Si-
monsen, Assens. lAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
189 Dispositionen opgives efter Marcussen & Søns tilbud 
af 14. juni 1860 (i firmaets arkiv), Organist- og Kantor-
embederne, 1. udg. 1906 samt undersøgelser på stedet.
190 8 fods principalerne i manual I og II skulle ifølge 
orgelbyggeriets tilbud af 14. juni 1860 have fælles bas 
C-H.

191 Salicional 8 Fod skulle ifølge orgelbyggeriets tilbud 
have fælles bas med manual I’s Principal 8 Fod C-H.
192 Gedackt 8 Fod har fælles bas med rörflöite 8 Fod 
C-H.
193 Manual I og II på tvillinglader (C- og Cs-lade).
194 I forbindelse med ombygningen blev pibemateria-
let omintoneret. For at skaffe plads til de tre tilføjede 
pedalstemmer nedtog man de gamle kassebælge og er-
stattede dem med et nyt bælganlæg.
195 If. meddelelse fra Marcussen & Søn. En elektrisk 
blæser, placeret på kirkeloftet, udskiftedes 1965; den 
nuværende blæser er anbragt i orgelhuset. 1980 foretog 
firmaet en hovedreparation af instrumentet.
196 Koplet II-I omfatter ikke stemmerne Blokfløjte, Se-
squialtera og regal.
197 If. Fog 23 havde facaden indtil 1953 en »mere far-
vestrålende bemaling«.
198 If. Literis Mando 168 skulle kirken have fået sit første 
orgel i 1718. Denne oplysning kan dog ikke bekræf-
tes.
199 DaAtlas VI, 623. Orglets proveniens kendes ikke.
200 Den testamenterede kapital udgjorde i 1738 218 
rdlr., 4 mk. og 10 sk., jf. HofmFund V, 303.
201 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Amdi Worm modtog i alt 
300 rdlr. for sit arbejde, der omfattede orglet og pul-
piturudvidelsen. Der blev senere rejst kritik af, at man 
ikke sørgede for at tilføje et pedalværk i forbindelse 
med denne ombygning, men kritikken blev tilbagevist 
med henvisning til, at kirken på det pågældende tids-
punkt kun havde ‘en mådelig organist’. lAFyn. Kirke-
insp.ark. Indk. breve.
202 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Worm modtog 230 rdlr. 
for arbejdet. Synsforretningen blev foretaget af orga-
nist Silber. 
203 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Prisen for de to arbejder 
var henholdsvis 251 rbdlr. rede sølv og 100 rdlr.
204 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Udtrykket ‘sættes 
i oktav’ er ikke ganske klart, men formålet må have 
været at forrykke stemmen eller en del af denne til et 
dybere toneleje. 1849 foretog Gudme en reparation af 
pedalets trompetstemme. lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
205 Pedalkoplet nævnes ikke af Demant, men Gudme 
anfører 1851, at pedalets bekoblinger trænger til en 
hovedreparation. lAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
206 Dette oplyses af Demant 1853.
207 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Køberens navn anføres 
ikke.
208 HofmFund V, 303 ff.
209 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Med forsølvning menes 
antagelig foliering, en fremgangsmåde der hyppigt an-
vendtes ved prospektpiber, der var mørke på grund af 
et lavt tinindhold.
210 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Kirkeværge jens jør-
gensen anfører 1751, at orglet blev ‘opsat’ uden udgift 
for kirken, hvilket tyder på, at såvel orgelpulpituret 
som -facaden kan have fulgt med orglet.



2214 Bogense · skt. nikolaj kirke

211 Bogenses historie 1 168 anfører, at †orglet »var op-
stillet ved sydvæggen«. Oplysningen, der savner kil-
deangivelse, stemmer ikke overens med Demants be-
skrivelse af †orglet i sit ombygningsforslag af 25. aug. 
1853, lAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve, ifølge hvilket 
det havde en placering omtrent som det nuværende, 
dvs. i skibets midterakse.
212 Præsterækketavle nr. 2 er ved redaktionens afslut-
ning endnu ikke ophængt i kirken.
213 Vedel Simonsen, Skovby Herred (note 7) 95. Når Fog 
6 skriver, at skulpturen blæste ned i 1755, må det bero 
på en fejltagelse.
214 HofmFund V, 305.
215 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp. lampen er meget lig 
den lampe, Nordfyns Cyklefabrik foreslog til våben-
huset, illustration nr. 4 i fabrikkens tilbud af 24. juli 
1913. lampen er formentlig identisk med den ‘elek-
triske lampe’ i våbenhuset, nævnt i inventaret for 1925, 
lAFyn. Kirkeinsp.ark. Synsprot.
216 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Korresp. I forslaget til elektrisk 
belysning af kirken fra 24. juli 1913 anføres 1 lampet 
til orgelpulpituret. I inventariet for 1925, lAFyn. Kir-
keinsp.ark. Synsprot., anføres imidlertid fire elektriske 
lamper ‘ved orglet’.
217 Vincent lund, »Kirkeskibe i Fyens Stift«, FyStbog 
1984, 84-85.
218 Bogenses historie 3 62; Henningsen, Kirkeskibe 38, 
med henvisning til Bogense Avis 25. sept. 1920. Fog 24 
angiver, at ‘Arken’ blev skænket af fiskerne Hannibal 
Iversen, Povl Møller og rasmus Møller. 
219 NM. Korresp.ark. brev fra j. Søren Frausing til menig-
hedsrådsformand Fr. Edith Andersen af 7. sept. 1983.
220 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Solskiven blev malet og 
repareret 1774; 1818 betaltes klejnsmed Niels Boye for 
»En laage hingt paa Verket« og »En tap at løfte til hol-
dirne og paa laasen paa Verket«, 1823 malede og for-
gyldte johansen solskiven på kirken, lAFyn. Stiftsøvr.
ark. rgsk.
221 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. I 1845 nævnes, at byens 
eneste anstændige ur sidder på rådhuset. lAFyn. Stifts-
øvr.ark. rgsk. 
222 Uldall, Kirkeklokker nr. 65.
223 lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk.; 
NM. Korresp.ark., brev fra Aug. Nielsen, Thubalka, til 
menighedsrådet i Bogense af 28. aug. 1963; brev fra 
organist Hans Nyholm til Kirkeministeriet af 25. sept. 
1963; Kirkeministeriets udtalelse af 9. jan. 1964; brev 
fra Hans Stiesdal, Nationalmuseet, til Aug. Nielsen, 
Thubalka, af 15. jan. 1964.
224 Uldall, Kirkeklokker 12 og Bendt Gammeltoft-Han-
sen, »løst og fast om fynske klokker«, FyStbog 1978, 
65 ff., fig. 4.
225 Uldall, Kirkeklokker nr. 64. Henrik de Campen er også 
mester for klokker i Sdr. Dalby Kirke (DK Præstø 582), 
Svendborg Skt. Nikolaj, Næstved Skt. Mortens (DK Præstø 
152) og Vallekilde Kirke (DK Holbæk 2505).

226 Oversættelsen følger Uldall, Kirkeklokker 250. 
227 Samme indskrift findes på Henrik de Campens 
klokke i St. Nicolai Kirche, Mölln, lauenburg, jf. F. 
Uldall, »Nederlandsche kerkklokken in Holland, Du-
itschland, Zweden en Denemarken«, Verslagen omtrent 
’s Rijks verzamelingen van geschiedenis en kunst XXXIII 
(1910), nr. 36. Kristusrelieffet på de Campens klokke 
i Sdr. Dalby Kirke (DK Præstø 582) er en viderebear-
bejdning af Bogenserelieffet.
228 Samme figur findes på de Campens Skt. Francis-
kusklokke i St. Nicolai Kirche, lüneburg. Inskriptio-
nen går igen på klokken i Maria-Magdalena-Kirche, 
lauenburg, dateret 1517, og på de Campens signerede 
klokke i St. Nicolai Kirche, Mölln, lauenburg, jf. F. 
Uldall (note 227), nr. 37-38 og 40.
229 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; NM. Korresp.ark.
230 1762 registrerede arkivtegneren Søren Abild gaard 
otte af kirkens gravsten, jf. notebog II, 1762, 21 f. 
Heraf er de seks bevaret. Fra historikeren G. l. Badens 
hånd findes skitseagtige aftegninger af otte gravsten, 
formentlig udført i 1800-tallets første årtier, jf. lA-
Fyn. Bogense-Skovby præsteark. En af stenene er siden 
forsvundet. I forbindelse med restaureringen 1914-15 
blev stenene registreret af Nationalmuseet, jf. indb. ved 
Chr. Axel jensen u.å. (o. 1911) og Hugo Matthiessen 
(1915). En redegørelse for stenenes nuværende place-
ring i kirken samt afskrifter af indskrifterne er publice-
ret af overlærer P. Christensen (Christensen); udeladt er 
dog nr. 8 og 17. Sidstnævnte omtales kort af G. l. Wad, 
»Træk af Vandalismen i Fyen«, ÅrbOdense og Assens IV, 
1926-30, 367.
231 Navnet er en senere konstruktion, dannet efter slæg-
tens våben, der som figur har overkroppen af en bjørn. 
jf. Fritz Schönwandt, »Halvbjørn af Bogense«, DaAd-
Årb 1994-96, 693. 
232 Anne riising og Mogens Seidelin (udg.), Biskop 
Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Odense 1991, 93 (6. 
og 17. aug. 1632) og 101 (28. juni 1633). jf. også Da-
AdÅrb 1910, 267 (Qvitzow) og 1905, 100 (lykke).
233 KancBrevb 10. jan. 1559; jf. også H. r. Hiort-loren-
zen, »Kong Christian den Tredies Begravelse den 13. 
Februar 1559 i St. Knuds Kirke i Odense og den 28. 
juni 1578 i roskilde Domkirke«, Historisk Aarbog for 
Københavns Amt 1915, 17.
234 jf. Svend larsen, Studier over det fynske Rådsaristo-
krati i det 17de Århundrede, I, Odense 1965, 87; jf. også 
Schönwandt 1994-96 (note 231) 693.
235 Oplysninger om slægtsrelationerne kan søges i A. 
Crone, »De Bogense Herremænd«, FySaml 9, 1884, 
289 ff., Christensen 574 ff. samt hos Schönwandt 1994-
96 (note 231) 693 ff. 
236 Om denne praksis se Vibeke Michelsen, »Genbrug 
af gravsten«, Kirkens Bygning og Brug, 181 ff.
237 Oplysningerne i indskriften er suppleret efter Wi-
berg, Præstehist 2 518.
238 NM. Indb. ved Chr. Axel jensen (o. 1911). Et lille 
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og to høje ‘træbilleder’, som 1778 blev solgt på auk-
tion, kunne muligvis hidrøre herfra, jf. dog også †løse 
træfigurer s. 2147.
239 Det konstateredes samtidig, at dele af rammens or-
namentik var bortskåret; kun englehovedet, hvis ansigt 
og hår var delvist afbrudt, blev dog genskabt, jf. NM. 
Indb. ved Kristian Due (1914). På epitafiets bagside 
findes malet indskrift »Istandsat under Nationalmuseet 
1913. Billedet restaureret af N. Termansen. rammen 
istandsat af Kristian Due«.
240 F. W. Hollstein, Dutch and Flemish Engravings, Etch-
ings and Woodcuts ca. 1450-1700, III, Amsterdam 1951, 
nr. 9.

241 NM. restaureringsberetning ved Fritz Thode (1983) 
samt materiale i Korresp.ark.
242 Sven Arnvig, »Maleren Hans Schütte fra Odense«, 
FyÅrb 1942-46, 218.
243 NM. Indb. ved Chr. Axel jensen u.å. (o. 1911).
244 Schönwandt 1994-96 (note 231) 693, 707. jf. også 
Crone (note 234) 293; Christensen 574.
245 »d«’et er hugget over linjen.
246 Om identifikation af dette våben, se Schönwandt 
1994-96 (note 231) 699, der foreslår en tilknytning til 
slægten Daa.
247 Skjoldenes stilformer tyder på, at de er udført o. 
1550-60, jf. jensen, Gravsten I, 45. Våbenfeltet frem-
står desuden let forsænket i forhold til stenens øvrige 
overflade, hvilket kan tyde på, at den oprindelige ud-
smykning er borthugget. Akterne fra retssagen i 1553 
er aftrykt i Vedel Simonsen, Rugaard (note 10) 112 ff., 
samt i Crone (note 234) 299 ff.
248 jensen, Gravsten I, 45.
249 Bomærket minder om bomærket på stenen over 
Erik Nielsens oldebarn, Claus Bang (gravsten nr. 16). 
Det var endvidere udhugget på et nu forsvundet frag-
ment af stenen over dennes bror, Niels Bang (gravsten 
nr. 9). NM. Indb. ved Hugo Matthiessen (1915), samt 
Fritz Schönwandt, »Hans Bang i Bogense, †1560. Med 
et afsnit om den ældre Bang-slægt i Vends herred«, 
PersHistT, 1980, 34.
250 Stenen placeres i en såkaldt ‘Bogense-gruppe’ sam-
men med en sten over Ode og Edel Munk, †1470, 
(Håstrup Kirke, Sallinge Hrd., Svendborg Amt) og en 
forsvunden sten over Helvig Hartvigsdatter, †1498 
(Odense †Gråbrødre Klosterkirke s. 1840), jf. jensen, 
Gravsten I, 44 f.
251 KglBibl. Kallske Saml 377 4°; jf. også Søren Abildga-
ard, notebog II, 1762, 21.
252 Søren Abildgaard, notebog II, 1762, 21.
253 Om identifikation af våbnerne se Schönwandt 1994-
96 (note 231) 695, 699. Spørgsmålet er tidligere be-
handlet i M. Brandt, »Den negligerede Bogense-slægt 
– og to til«, Heraldisk Tidsskrift 4, 34, okt. 1976, 194 ff., 
samt Fritz Schönwandt, »Christoffer Bang i Odense 
(†1599) og den ældre Bang-slægt i Assens«, PersHistT, 
1980, 189 ff.
254 Det er uvist, i hvilket omfang stenen oprindelig har 
været stafferet, men formentlig har der højst været tale 
om en fremhævelse af enkelte detaljer. 1762 beskrevet 
af Abildgaard som en sten af »brunagtig Ølansk Mar-
mor«; han omtaler ingen bemaling. Søren Abildgaard, 
notebog II, 1762, 22.
255 KglBibl. Kallske Saml 377 4°; jf. også Søren Abildga-
ard, notebog II, 1762, 22.
256 NM. Indb. ved Chr. Axel jensen u.å. (o. 1911) og 
Hugo Matthiessen (1915).
257 NM. Vedel Simonsen, Skovby Herred (note 7) 97, 
anfører, at stenen lå ved indgangen til koret sammen 
med nr. 1, 3, 5 og 15. De fire sten har imidlertid alene 

Fig. 123. Gravsten nr. 1, o. 1500 med senere tilføjelser, 
over rådmand Erik Nielsen (†1500) og hustru Anne (s. 
2181). Tegning af j. Magnus-Petersen. – Gravestone no. 
1, c. 1500, with later additions, in memory of alderman Erik 
Nielsen (†1500) and his wife Anne.
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udfyldt hele åbningens bredde, og oplysningen er for-
mentlig fejlagtig.
258 Schönwandt 1994-96 (note 231) 693; jf. også Crone 
(note 234) 299 ff.; Christensen 576 f.
259 For forsøg på identifikation af Mette juels fædrene 
og mødrene våben se Schönwandt 1994-96 (note 231) 
695.
260 Stenen bærer ikke den kunstnersignatur, et N med 
en vandret tværstreg, muligvis et j, som ofte ses på ar-
bejder af Odense-Monogramisten (måske indentisk 
med jørgen Stenhugger).
261 NM. Indb. ved Hugo Matthiessen (1915).
262 NM. Indb. ved Chr. Axel jensen u.å. (o. 1911); Chri-
stensen 583 f.
263 Om Hans Bang, se Brandt (note 252) 194 ff., Schön-
wandt, Hans Bang (note 248) 27 ff. og samme, Christoffer 
Bang (note 252) 189 ff.
264 Søren Abildgaard, notebog II, 1762, 22.
265 De kransede evangelistsymboler, særligt Mattæus-
englen, samt bueslagets volutkonsoller, vidner om in-
spirationen fra det nørrejyske gravstensværksted, jf. 
f.eks. gravsten over Knud Gyldenstjerne o. 1560 (DK 
Århus 766) og jens juel o. 1563 (DK Århus 767) samt 
over Erik Bjørnsen og Birgitte Urne o. 1577 (DK År-
hus 771) og over Chresten og Peder Skram 1579 (DK 
Århus 4489).
266 Fyens Stiftstidende 23. aug. 1974; Bogenses historie 
1 177.
267 Indskriften findes afskrevet i NM. Indb. ved Hugo 
Matthiessen (1915), og Chr. Axel jensen (uden dato). 

Den er publiceret af Christensen 578. Om Niels Bang 
se Schönwandt, Hans Bang (note 248) 34. 
268 Christensen 578.
269 Volutkonsollerne er inspireret af det jyske gravstens-
værksted, jf. note 264, mens bueslagets kløverbort sna-
rere synes at have sit forlæg blandt en gruppe sjælland-
ske gravsten, udgået fra den såkaldte roskilde-succes-
sors værksted, jf. gravsten over Poul Madsen (†1576) og 
søsteren Maren Madsdatter (†1578) samt over kannik 
Mads Poulsen (†1579), alle i roskilde Domkirke (DK 
Kbh Amt 2046 og 2048 f.), og over Mikkel Sehested 
(†1583) i Næstved Skt. Peder (DK Præstø 116).
270 lAFyn. Bogense-Skovby Præsteark.
271 Se f.eks. gravsten i Næstved Skt. Peder (DK Præstø 
119 ff.), Vordingborg Vor Frue (DK Præstø 192 f.), Ma-
ribo Domkirke (DK Maribo 77 ff.) og Stubbekøbing 
(DK Maribo 284 ff.). Disse sten er forsøgsvis tilskrevet 
et Næstved-værksted, muligvis under Gert Stenhug-
ger, jf. DK Præstø 120, samt jensen, Gravsten II, 114. 
Hvor de østdanske sten har de til motiverne hørende 
indskrifter placeret i medaljonernes rammer (bortset 
dog fra stenen over jens lavritzen (†1628) i Maribo 
Domkirke (DK Maribo 77)), udfylder indskrifterne på 
Bogense-stenen i stedet medaljonernes nedre halvdel.
272 Oversat med bistand fra Vibeke Winge.
273 Sidstnævnte bomærke er identisk med bomærket 
på stenen over Bertel Bosen (nr. 14). Det manglende 
initial har muligvis været et »B«, jf. afskrift i lAFyn. 
Bogense-Skovby Præsteark., hvor det første initial »r« 
dog fejlagtigt er afskrevet som »P«.

Fig. 124. Bomærke for rådmand jørgen Pedersen. De-
talje af gravsten nr. 2 (s. 2183). Foto Henrik Wichmann 
1998. – The mark of alderman Jørgen Pedersen. Detail of 
gravestone no. 2.

Fig. 125. Bomærke for borgmester Peder jørgensen. 
Detalje af gravsten nr. 12 (s. 2192). Foto Henrik Wich-
mann 1998. – The mark of mayor Peder Jørgensen. Detail 
of gravestone no. 12.
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274 Bomærket er identisk med et bomærke på stenen 
over jacob Hansen og Anne jepsdatter (nr. 10).
275 13. april 1743 modtog kirken betaling for Mads 
jørgensen betjents lejersted samt for stenen, der blev 
lagt ‘igen’. lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. 
rgsk.
276 Højre side af ottetallets øverste bue er afslået, hvor-
for det fejlagtigt er opfattet som et sekstal, jf. KglBibl. 
Kallske Saml 377 4°; Søren Abildgaard, notebog II, 
1762, 22. Fejlen gentages i litteraturen, se f.eks. Crone 
(note 234) 316; Christensen 577. Schönwandt 1994-96 
(note 231) anfører det fejlagtige årstal i stamtavlen (s. 
706), det korrekte i gennemgangen (s. 713). rasmus 
jørgensen regnes for Halvbjørn-slægtens sidst kendte 
mand, jf. samme 703.
277 Den afbrudte del af gravstenen har i følge arkivar 
og personalhistoriker G. l. Wad (med henvisning til et 
skifte i Kærsgårds Godsarkiv (lAFyn)) indeholdt for-
navnet jacob. For yderligere oplysninger om medlem-
mer af Boldevin-familien henviser samme til Ny Kirke-
historiske Samlinger VI, 1872-73, 764-77 og KirkehistSaml 
3, V, 1884-86, 614. jf. G. l. Wad, »Træk af Vandalismen i 
Fyen«, ÅrbOdense og Assens IV, 1926-30, 367.
278 Antagelig Peder Hansen Due, 1639 omtalt som fo-
ged på Dalum, 1640 som skriver samme sted, jf. jacob 
Hansen og Knud Mortensen, Dalum sogns historie I, 
Odense 1959, 152, 157.
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280 jf. notat ved tegningen.
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282 Schönwandt 1994-96 (note 231) 702.
283 Chr. Behrendt, Fra det gamle Middelfart I, Middelfart 
1938, 40.
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285 KglBibl. Kallske Saml 377 4°; Søren Abildgaard, no-
tebog II, 21 f. Slægten har formentlig benyttet en eller 
flere murede gravkrypter.
286 lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; jf. også note 20.
287 Måske identisk med den rodhave, der 1719 omtales 
som skænket 1672 af Maren Hendrichsdatter, salig Pe-
ter rasmussens. Maren Hendrichsdatter blev begravet 
ved fonten 1721. lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk..
288 lAfyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; jf. også Fog 46.
289 Literis Mando 295. Wiberg, Præstehist 1, 181 f., anfø-
rer hustruens navn som rebekka ludvigsdatter.
290 HofmFund VI, 316; lAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; 
Stiftsøvr.ark. rgsk.
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292 Literis Mando 207.
293 Wiberg, Præstehist 1, 181 (der anfører hendes begra-
velsesdato som 29. nov. 1686).
294 jf. lAfyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk. 
samt Bogenses historie 1 92, 159. Ombygningen af latin-
skolen skete 1662.

295 Christian Pedersen kunne ikke fremlægge skrift-
ligt bevis for tilladelsen til at benytte begravelsen, men 
anførte 1719, at den var givet af kirkeskriver Mogens 
Mortensen og provsten ‘hr. rasmus udi Eilby’ (d.e. 
rasmus Madsen Kverndrup) i forbindelse med deres 
gennemgang af kirkens regnskaber 1696. Sidstnævnte 
anføres dog af Wiberg, Præstehist 1, 307, at være død 
allerede 1691. jf. også lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kir-
keinsp.ark. rgsk.
296 Kirkeinsp.ark. rgsk.; Bogense byfoged. Auktionsprot. 
De i begravelsen hensatte lig skulle blive stående.
297 Bogenses historie 1 79.
298 1725 lod Christian Pedersen ligene af Cathrine 
Mule og ægtemanden, købmand jens Mule (ukendt 
dødsår), optage af begravelsen og hensætte ‘neden i 
kirken’, d.e. i vestenden. Her stod de til 1734, hvor 
de blev nedsat i en jordfæstebegravelse under stole-
rækkerne ved dåben. Ægteparret Mule var forældre 
til Christian Pedersens svigersøn, Erik Mule. lAFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk.
299 Marie Magdalene Bockenhoffer, g.m. provst Peder 
Olufsen Klarskov, jf. Wiberg, Præstehist 1, 499.
300 lAFyn. Præsteark. Bogense Købstad. Kirkebøger 
1646 ff.

Fig. 126. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1800-01, over 
købmand Holger Fahnøe (†1799) og hustru Anna Ma-
ria Elisabeth (s. 2201). Foto Arnold Mikkelsen 2008. 
– Churchyard monument no. 1, 1800-01, in memory of 
merchant Holger Fahnøe (†1799) and his wife Anna Maria 
Elisabeth.
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301 1719 blev liget taget op og begravet i en jordfæ-
stebegravelse ved alterets sydside. lAFyn. Stiftsøvr.ark. 
rgsk.; Kirkeinsp.ark. rgsk.
302 I denne periode betales for en sten på graven. lA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
303 Svarende til nr. 143 i Faye, Støbejernskors. Tilsvaren-
de kors findes på Odense Assistenskirkegård, jf. s. 1692 
og s. 1700. 
304 1835 erhvervede Peter Brandt to gravsteder tæt ved 
kirken til sig og sin hustru. lAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; 
Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
305 Skriftstedet angives fejlagtigt på stenen som jer. 
3,18.

306 Korset er nært beslægtet med Faye, Støbejernskors 
nr. 130-31.
307 Monumentet er rejst over 107 faldne soldater, jf. 
Bogenses historie 3 70. Af rgsk. fremgår, at der i 1864 
begravedes 42 soldater i de militære grave på kirke-
gården, som var etableret 1848. lAFyn. Stiftsøvr.ark. 
rgsk.
308 Bogenses historie 3 70.
309 Møllebygger johansen optræder i rgsk. for 1882 
som lejer af en lukket familiestol, jf. lAFyn. Stiftsøvr.
ark. rgsk.
310 jf. foto 1998 i Danmarks Kirkers arkiv.
311 Bogenses historie 3 103 ff.
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HISTOrY. Bogense, which is on the northwest 
coast of the island of Funen, has always been 
one of the smallest of the island’s towns. It is not 
known when it was granted market town rights, 
but the earliest known municipal privileges were 
confirmed in 1288. There is also evidence that a 
ferry connection was established with Klakring, 
on jutland, near Vejle Fjord, in the Middle Ages.
 The existing church building consists essentially 
of a romanesque chancel and nave. It is conse-
crated to the patron saint of seafarers, St. Nicholas, 
but it is referred to on one occasion, in connection 
with a donation, as ‘St Michael’s Church’ (1524). 
In 1465 Skovby was annexed to Bogense, and this 
connection was maintained until 1903.
 Bogense had no monasteries. To the east of the 
town there was a †St. George’s Chapel, no doubt 
associated with a St. George’s Hospice, but the 
chapel is only known from a reference from 
1517, when permission was granted to construct 
a watermill in the vicinity.
 In the late Middle Ages and renaissance the 
town seems to have held a relatively prominent 
position, not least because of the local market-
town’s leading class, who set their mark on the 
town both politically and economically. The 
church was radically renovated and extended in 
this period; these alterations began around the 
middle of the 15th century with the construc-
tion of the tower, which contrary to custom is 
placed in the east, and whose high spire served as 
a navigation-mark for sailors.
 On 14 October 1575 most of the town burned 
down; only the church, the town hall and a few 
other buildings survived. The rebuilding pro-
gressed only slowly, and in the following years 
the town stagnated, partly because of the poor 
harbour conditions. The townspeople found it 
difficult to keep the church buildings well-main-
tained, and the limited economic resources of the 
little town society meant that the church did not 

suffer the fate of many others in market towns, 
which were subjected to heavy-handed restora-
tion in the 19th century.

MEDIEVAl AlTArS. The church may well 
have had several more altars than those described 
here. The High Altar was probably dedicated to St. 
Nicholas. In 1485 jep (jakob) Mortensen (jern-
skæg), who was the Prior of Antvorskov Mon-
astery, and his brother jens, the vicar, established 
a requiem mass and donated an altarpiece, vest-
ments and funding for a crucifix. There is written 
information about the donation of two further 
altars, the Altar of Our Lady and the Altar of the 
Holy Spirit, while suppositions about two others, 
dedicated to St. Anna and to St. Michael, are only 
based on conjecture.

THE SUrrOUNDINGS OF  THE CHUrCH. 
The church is situated to the north-west of the 
centre of the town on the slope down towards 
the sea. It is surrounded by the churchyard, which 
in earlier times covered an area that was almost 
square, but after several extensions, particularly to 
the east, in the 19th and 20th centuries, it now 
has the shape of an irregular rectangle (fig. 7). 
Formerly the graveyard extended unenclosed to-
wards the shore without surrounding buildings, 
and because of the almost rural context it was not 
moved out, as other market-town church yards 
were, after the introduction of the 1805 regula-
tions. In 1818-20 an extensive renovation of the 
area took place.
 On the town side the churchyard is bordered by 
a wall with tiles on top of it; there are references to 
it from the end of the 17th century. The bounda-
ries of the other sides consist of walls of boulders 
and wooden fencing. The two entrances, from 
Torvet and Kirkestræde respectively, are marked 
by granite pillars with balls on top, made in 1818. 
Before that the entrances had the form of brick 
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tile-topped †portals, and they were equipped with 
†animal grids. The accounts of the church mention 
three †ossuaries in the churchyard; they were used 
in turn to house bones that had been dug up.

BUIlDING. The church, which contains evi-
dence of many late medieval alterations and 
additions, consists essentially of a Romanesque 
church built of granite boulders with chancel and 
nave (figs. 11, 13a). The chancel has had a base 
with moulding which can still be seen on the 
north side (fig. 15, 116). Because the level of the 
ground around the church has risen it cannot be 
established whether the nave originally also had 
a base. All that is preserved of the church’s origi-
nal windows is a round-arched bevelled window 
in the east gable. The original doorways in the 
nave have disappeared; they must, however, have 
been opposite each other, near where the present 
south door from 1857 is now placed. 
 In the high Middle Ages the nave was enlarged 
with a late romanesque western extension, simi-
larly built of boulders (fig. 136). The north and 
south walls each have one round-arched win-
dow, and as in the earlier building the extension 
has had a flat wooden ceiling. A slight recess on 
the inside of the north and south walls, c. 2.2 m 
above the present floor, suggests that the exten-
sion had a wooden †gallery which, like the stone 
or brick-built galleries found in romanesque 
towers, could have served as a gallery for the lo-
cal aristocracy.
 In the late Middle Ages a comprehensive phase 
of rebuilding and extending the church was em-
barked on; this can be traced by building-archae-
ology and partly also by dendrochronology. By 
these means it can be determined that the exten-
sive building activity was largely concentrated in 
the second half of the 15th century (fig. 13c-f).
  The rebuilding began with the construction of 
a tower which belongs stylistically to c. 1450; as is 
the case of the other late medieval building-ad-
ditions it was built in red brick. The high, sturdy 
construction was erected to the east of the chancel 
and thus is among the few Danish church towers 
that for a range of widely different reasons are not 
situated at the west gable of the church (fig. 16). 

The lowest of the three storeys was used as a ves-
try, with the entrance from the chancel (fig. 17), 
but since the chancel’s romanesque east window 
was apparently retained after the construction of 
the tower, the area may well also have served to 
throw light on and provide a background for an 
altar-arrangement on the other side of the wall, cf. 
Tamdrup (DK Århus 5092).
 The upper storeys of the bell-tower had two 
belfry-lights on each side, but in 1760 the tower 
was extended upwards with a new storey for bells 
and equipped with a high octagonal spire (fig. 10). 
Originally the tower probably had a double-pitched 
roof, but that had been replaced by a spire, men-
tioned in 1604, before the new storey was added. 
 Access to the upper floors of the tower was 
originally by a door high in the south wall that 
led to the middle storey (fig. 18). The door gave 
onto an external wooden stairway which was re-
placed, in the first part of the 19th century, by a 
half-timbered enclosed staircase (figs. 19). 
 In c. 1455 the entire romanesque church and 
its western extension had an †upper storey add-
ed to them, built on above the tie-beams of the 
original roof construction, which was demol-
ished in the process (fig. 20). Above the chancel 
the upper floor had outer walls of about 2 m in 
height, while above the nave it formed a low at-
tic. Thus it was possible to have the whole church 
covered by one common roof, and it therefore 
came to have the appearance of a long-house. 
Above the chancel the upper floor had a narrow 
peephole to the north and to the south (fig. 21, 
117). Contemporary Danish parallels to this spa-
cious upper floor are extremely hard to find, but 
it may have been used as a storage area. Other 
Danish churches – e.g. lomborg (DK Ringkøbing 
735) – are known to have had lofts used as grain 
stores well up through time. The storey can thus 
be seen as a church barn, but it cannot be ex-
cluded that the rights of use were external to the 
church. There were several merchants’ churches 
in the Baltic area, for instance, that were used as 
storage houses by German merchants. 
 The south transept was built after the upper sto-
rey of the romanesque church but before the 
vaulting of the church, probably around 1485 
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(fig. 26). It was intended that the interior, which 
opened toward the nave with two arcades, would 
have two vaults, and the preparation for this can 
be seen from the loft area (fig. 24). They were not 
completed, however, because this section of the 
building was given a wooden ceiling and then, 
like the romanesque part of the church, was 
covered by an upper floor; the idea that this floor 
was used for storage is supported by the large 
opening to the west, which can be seen as a hatch 
for a hoist, and which can now be seen from the 
loft of the porch.
 The upper floor of the romanesque church 
had only a brief lifetime, since it was demolished 
by the vaulting of the nave and chancel that was 
probably added in c. 1485, when the big rood-
arch crucifix was acquired, and the church interi-
or possibly underwent a major phase of modern-
isation (fig. 27). Five vaults were inserted into the 
nave, and one in the chancel, and since in both 
sections of the building they rest on ledges in the 
chancel-arch wall, that wall must undoubtedly 
have been rebuilt at the same time. In connec-
tion with this the chancel arch was widened and 
a †gallery, from which several oak beam-ends are 
preserved in the walls, was constructed across the 
opening (fig. 28-30, 119). Because of the placing 
of the vault-pillars in the nave the double arcade 
towards the south transept also had to be rebuilt, 
and in this process the east aperture became sig-
nificantly wider than the west one. 
 Around 1495 the north transept was built, simi-
larly with a double arcade towards the nave (fig. 
31). The interior was provided with two vaults 
(fig. 32), while the exterior was dominated by 
the gable’s well-preserved blind arcading, divided 
into two storeys, which on the basis of its com-
plicated form can be ascribed to a master crafts-
man who also worked on several other churches 
in north Funen: the »Skovby master«. 
 A †porch with the same location as the present 
one is mentioned in 1682 and may very well be 
of medieval origin (fig. 13f). The section of the 
building that can be said, on the basis of the evi-
dence of the roof on the south wall of the nave, 
to have had a porch-roof, was demolished when 
its successor was built in 1857.

 Similarly, a west entrance in the western exten-
sion of the nave is probably of late medieval 
origin, since west entrances at that time became 
much more widespread on Funen in particular, 
where they were usually placed in the tower. 
Their function is not clearly defined, but should 
probably be seen in the context of a strong re-
gional tradition of large liturgical processions. 

THE POST-rEFOrMATION CHUrCH. In 
the renaissance the south transept was provided 
with two brick groined vaults, and the exten-
sion’s upper storey was then demolished (fig. 33). 
 In 1604 the chancel-arch wall to the south of the 
arch was pierced to provide a stairway up to the pul-
pit as it was positioned at that time (fig. 27). Traces 
in the stairway itself, which leads off the chancel, 
indicate however that it may be based on an earlier 
stairway, possibly leading to the late medieval gallery. 
An external door to the stairway is secondary but 
probably also dates from the renaissance (fig. 21). 
 In 1857 a porch was constructed on the west 
side of the south transept as a replacement for a 
previous †porch in the same place (fig. 26), and 
in 1874 a narrow chapel, with a boiler in the cellar 
below, was built onto the east side of the north 
transept (fig. 36). In 1934 the chapel was ex-
tended by adding a larger centrally-placed chapel 
with a double-pitched roof (fig. 10). 
 Thirteen buttresses against the outer walls of 
the transepts and nave were all in existence at the 
close of the 19th century, but they had been added 
piecemeal. Some can be seen in the accounts from 
1684, but several of the buttresses for the north 
transept were not added until the 19th century. 
The central buttress of the gable was erected in 
1840 in connection with an interior strengthening 
of the reinforcing rib of the vaulting (fig. 32). 
 The church presents no evidence of having un-
dergone any major thorough restoration, but from 
the accounts it can be seen that there have been 
many large and small repairs. In particular there is 
mention of improvements to the facades and of 
frequent purchases of stone for that purpose.

OTHEr BUIlDING FEATUrES. The floors of 
the chancel, nave and transepts are of yellow and 
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grey fired-clay tiles laid in chessboard pattern. 
They possibly date from the mid 19th century, 
since the porch was provided with a similar floor 
when it was built in 1857. In the tower room 
there is a red brick floor.
 The chancel, nave and transepts have large dou-
ble-bevelled windows with basket-handle arches 
which were put in shortly before 1841 (fig. 14). 
A similar but smaller window in the east wall of 
the tower room is probably contemporary. Before 
the present windows were created the church 
was said to be very dark, so this implies that the 
romanesque section of the building had retained 
until then its narrow round-arched apertures.
 Apart from the tower all the medieval build-
ing-sections of the church have roof-constructions 
that are completely or partly made of oak; oak 
timbers from above the upper floor of the ro-
manesque church and north transept have pro-
vided samples that have contributed to dendro-
chronological dating (fig. 39-40). 
 Roofing. The whole church is roofed with red 
pantiles with the exception of the tower and 
its staircase, which are roofed with black tarred 
shingles. 
 In 1755 the church had a †Sanctus bell turret 
which was probably erected over the west gable 
of the nave. Since the nave had had to be en-
tirely or partly rebuilt when the upper storey was 
added to the romanesque church in c. 1455, it 
is possible that the turret was also added in that 
building-phase (fig. 13d). Taking several other 
churches on Funen into account the turret may 
very well have been a rather large masonry con-
struction (cf. Kerteminde p. 1926). 
 Heating. The church was heated by stoves un-
til 1874, when the cellar below the newly added 
chapel was taken into use for a hot air system. 
Today the church has district heating. 
 Facade treatment. All the facades are whitewashed, 
but previously they had yellow bands around the 
windows and the belfry lights of the tower. 

FUrNISHINGS. The church contains the fol-
lowing medieval objects: a granite romanesque 
baptismal font, and a rood-arch crucifix donat-
ed in 1485 by the brothers jep (jakob) and jens 

Mortensen, who also donated †altar vessels, an 
†antependium and an †altarpiece to the church. 
At the same time a †gallery was built onto the 
chancel-arch wall. The church’s two bells date re-
spectively from the second half of the 13th cen-
tury and from 1516; the latter was cast by Hen-
rik de Campen. Fragments of one or more late 
medieval †altarpieces have been re-used in the 
present altarpiece.
 The church acquired its post-reformation ec-
clesiastical furnishings in the course of the last 
decades of the 16th century. Claus Eriksen (Halv-
bjørn) possibly donated a †pulpit(?) and †altar-
piece(?) in 1550, but in 1588 the re-installation of 
the church was still far from complete. In that year 
a catechism altarpiece was acquired, and within 
the same period (†)pews were installed. Finally, 
a new pulpit was procured in 1604 and erected 
in front of what was probably a previous stairway 
through the chancel-arch wall. The earliest altar 
candlesticks date from the time around 1575.
 In the course of the 17th century some of the 
furnishings were renewed or restored, often be-
cause of donations from well-to-do residents. In 
c. 1650 Mayor jens Madsen had a †closed pew 
installed in the south transept; jost Fechtel from 
Hamburg donated a chandelier in 1654, and in 
c. 1675 the pews in the eastern part of the nave 
were renewed. The bench-ends of the present 
pews probably date from this time. In 1691 Mat-
thias Bolt and Sibylla Melhop had the chancel 
renovated, while jochum rodenborg and Maren 
Pedersdatter paid for new altar rails; all this is re-
corded in an inscription on the rood-crucifix. 
The baptismal plate dates from the 17th century.
 The church fittings were significantly expan-
ded in the course of the 18th century. Chris-
tian Pedersen Bøgvad, Kirsten Sonnesdatter and 
Kirsten lermand donated the little chandelier in 
1705. In the period 1714-24 large sections of the 
pews were renovated, and two †closed pews were 
installed, one in the north transept and one at 
the west end of the nave. In 1748 the first †or-
gan was acquired; it was an under-dimensioned 
work of poor quality. The installation of the asso-
ciated †organ gallery meant that a new (†)baptis-
mal screen had to be erected in 1748. The organ 
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was extended several times, including in 1771, 
when the gallery was also extended. As a con-
sequence of this the baptismal font was moved, 
in 1789, from the dark corner under the gallery 
to the south transept, until in 1796 it was moved 
again and placed in the chancel. In the follow-
ing year the pulpit was moved from the chancel-
arch wall to the pillar between the church door 
and the south transept, and the stairway through 
the chancel-arch wall was walled up. Finally, the 
church acquired a quantity of altar silver in the 
second half of the 18th century, in part by means 
of melting down earlier silver pieces. A sacra-
mental set for the sick, from 1789, made by ras-
mus Møller, Odense, is preserved. 
 In the first half of the 19th century the pews 
were partly replaced and renovated. In 1824 the 
†altar-painting was replaced by a new one, paint-
ed and donated by P. D. von Bardenfleth, and in 
1836-40 the interior of the chancel was reno-
vated. A new tower-clock was delivered by lars 
jørgensen in 1847, and in 1862 Marcussen & Son 
delivered a new organ which was installed on a 
new gallery at the west end of the nave.
 The church was renovated in 1913-15, under 
the direction of architect Niels jacobsen, Odense. 
New pews in a variation of art nouveau style were 
installed, and the pulpit was erected on the chan-
cel-arch wall, close to its original position. In 1989 
the structure of the altarpiece was repainted using 
colours inspired by the original colour scheme. In 
1994 the pulpit was moved to its original place, 
after the walled-up stairway through the chancel-
arch wall had been rediscovered in 1987.
 The earliest information about the colours of 
the furnishings comes from the middle of the 
18th century. At that time the use of pearl grey 
with gilding was dominant. In the 19th century 
this pattern of colour-use gave way to the use of 
white gloss paint and oak graining. During the 
renovations in 1913-15 a dark brown graining 
was used, while the pulpit-surface was stripped 
and stained dark. In 1953 the pews were painted 
pale grey and blue.

DESCrIPTION. In the following the most im-
portant furniture and fittings will be described 

in the same order as in the Danish text, with rel-
evant illustration-references in brackets.
 Altarpiece (figs. 42-48), 1588. Catechism altar-
piece with canopy, architecturally constructed 
with a projecting pedestal, main section, canopy 
carried by pillars, cornice and triangular pedi-
ment; the base, the main section and the pediment 
all have side-wings. The original altar-painting, 
depicting the last Supper, was replaced in 1824 
by a depiction of Christ in Gethsemane, painted 
and donated by P. D. von Bardenfleth. Fragments 
of one or more late medieval altarpieces were re-
used when the altarpiece was constructed.
 Altar silver (figs. 42-48). The altar silver, con-
sisting of chalice, paten, wafer-box, altar ewer, 
spoon and baptismal ewer, was made in 2002 by 
Ebbe and Dorthe Hjorth. The sacramental set for 
the sick is from 1789 and was made by rasmus 
Møller, Odense.
 Altar candlesticks (figs. 49-50). c. 1575, with 
the cylinder-shaft on a low foot and a shallow 
candle-saucer with fluting around the rim and a 
cross decoration consisting of dots. In 1777 jens 
jørgensen, churchwarden, donated two late ba-
roque tripodal candlesticks to the church. 
 Baptismal font (fig. 56). romanesque, gran-
ite. The basin and the foot are decorated with 
lily-ornaments, rope-pattern borders and mask-
heads.
 (†)Baptismal screen (fig. 61). 1754, made by 
»Mikkel carpenter« as a replacement for †baptis-
mal screen no. 1. Placed under the organ gallery 
in the northwest corner of the nave and used af-
ter 1789 as a screen for a storage area.
 Rood (figs. 62-65). c. 1485, acquired for funds 
donated by the brothers jep (jakob) and jens 
Mortensen. On the lower part of the cross is an 
inscription from 1691. The crucifix is a slightly 
later variation of a lübeck crucifix-type which 
was particularly widespread in North Schleswig. 
 Pulpit (figs. 67-71), 1604, made by Harmen 
Garstenkorn and donated by churchwardens 
Niels Bang and Mads Ibsen (jepsen). The five bays 
of the pulpit are decorated with reliefs depicting 
the life of Christ. Positioned on the south side 
of the chancel-arch wall in front of the formerly 
walled-up stairway.
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 Pews (fig. 72). 1913-15, designed by Niels 
jacobsen, re-using the front and back panels from 
the 17th century. The open pews are in a varia-
tion of art nouveau style.
 Closed pews. Two closed pews, made in 1724 
and in 1822, and rebuilt in 1862 (cf. organ gal-
lery, p. 2171). The earliest pew was made at the 
request of Martinus Holst, later Town Bailiff, and 
his wife Anna Dorothea jørgensdatter (Molken) 
and jens jørgensen senior.
 *Chest (fig. 75). 17th century(?). The chest, 
which originally had three locks, is possibly in 
fact the church’s money-chest. It is now in Nord-
fyns Museum. 
 Organ (fig. 80). 1862, with 15 stops, two manu-
als and pedal, built by Marcussen & Son, Aaben-
raa. later extended to 21 stops. The organ facade 
is designed in neo-Gothic style by the organ-
builders.
 Chandeliers (figs. 81-82). The large chandelier 
was donated by jost Fechtel, Hamburg, in 1654. 
A smaller one was donated in 1705 by church-
warden Christian Pedersen Bøgvad and his wives 
Kirsten Sonnesdatter and Kirsten Michelsdatter 
lermand, and hung up over the family’s burial 
place (†post-medieval burial no. 3). 
 Church ships (figs. 83-85). The earliest ship is 
from c. 1880 and was built by Hans Hannibal 
Iversen. In 1920 it was rigged as a frigate, named 
‘Arken’ and donated to the church. In more re-
cent times ragner Christensen made two mod-
els, of the frigate ‘Norske Løve’ and of the train-
ing ship ‘Georg Stage’ and presented them to the 
church in 1978 and 1985 respectively.
 Tower clock (fig. 86). 1847, eight-day mechanism 
with hourly striking, made by lars jørgensen, 
Horne. The clock was built with a patented es-
cape mechanism which swings at a 90o angle to 
the escape wheel. Taken out of use in 2008.
 Bells (figs. 87-89). The little bell is from the 
second half of the 13th century. The large bell 
was cast in 1516 by Henrik de Campen, lübeck. 
Around the neck there is a latin relief inscription 
in minuscules. The corpus is decorated with two 
reliefs depicting Salvator Mundi and the Ma-
donna of the Apocalypse; around each is a relief 
inscription in minuscules.

GrAVESTONES AND MONUMENTS. The 
church contains one epitaph-tablet and 17 tomb-
stones, all from the period c. 1500-1650.
 There is no evidence of medieval burials. In the 
16th century and at the beginning of the 17th cen-
tury the church served as the burial place for the 
leaders of the local market-town society, the Halv-
bjørn family from Bogense, which provided nota-
ble municipal political figures on Funen. The ma-
jority of the other preserved tombstones also be-
long to mayors and councillors. In 1821 the tomb-
stones were collected in the floors of the transepts, 
and during the restoration-work in 1913-15 they 
were set up along the walls of the transepts.
 The one epitaph-tablet in the church was 
erected in 1647 by Niels jensen, vicar of St. 
Knud’s Church in Odense, for his parents (fig. 
91). It consists of a carved wooden frame in au-
ricular baroque style around a painting of Christ 
on the Cross with Mary and john, attributed to 
the Odense artist Hans Schütte.
 Among the tombstones mention should be 
made of those for the Halvbjørn family (figs. 
90, 92-94, 106 and 123). It is also worth noting 
the two stones for councillor Niels Bang (only a 
fragment) (fig. 100) and his brother, Claus Bang 
(fig. 107), which appear almost without wear and 
with a wealth of detail only rarely preserved. Fi-
nally the stone for jacob(?) Nielsen Boldevin (fig. 
108) should be mentioned. It is made in spirited 
auricular baroque style and is closely related to 
a group of tombstones in Middelfart Church. 
Among the †tombstones there are two stones for 
the clergymen Niels jakobsen, †1532 (fig. 109), 
and Niels Eriksen (Halvbjørn), †1543 (fig. 110).
 †Post-medieval burials. The church housed five 
walled tombs, two in the chancel, one in each 
transept and one in the vestry. The latter was de-
molished as early as 1682, while one of the burials 
in the chancel was obliterated in 1761 and the 
others were filled with stones and gravel in 1820.
 Churchyard monuments. In the churchyard there 
is a common monument, erected in 1865, for the 
soldiers who died at Bogense camp hospital dur-
ing the Schleswig Wars in the years 1848, 1849 
and 1864; there are also five cast iron crosses from 
1864 (fig. 114).
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til havnen, og her udmunder smågaderne Gl. Ve-
stergade fra vest og Smede- og Knorregade fra syd. 
Syd om bykernen løber Søndergade, der omtrent 
midtpå via Grønnegade (tidligere Mørkegyde) har 
forbindelse til Torvet midt på Algades nordside.
 Stednavnet Middelfart (»Mæthælfar«) nævnes 
før ste gang i Kong Valdemars Jordebog 1231. Det 
er sammensat af de gamle danske ord ‘mæthal’ 
(midter) og ‘far’ (vej), og har nok oprindelig be-
tegnet et afsnit af den strækning, hvor Fyn og Jyl-
land stødte op til hinanden, eventuelt både kysten 
og farvandet, men er siden indsnævret til at be-
tegne købstaden.4 Angiveligt blev byen afbrændt 
i 1287 under et af den norske konges togter 
mod Danmark. Det er uvist, hvornår den opnå-
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Historisk indledning.1 Middelfart ligger ved Lille-
bælt på nordsiden af Hindsgavl-halvøen, der som 
det vestligste af Fyn skyder sig ud i det smalle, 
strømfyldte farvand. Kirken er rejst på en lille 
bakke med skrænt umiddelbart ned til havnen i 
byens vestre del. Øst for byen mødtes landevejene 
fra Bogense og Odense og løb til Østerport, hvor 
også landevejen fra Assens stødte til. Vest for byen lå 
det kongelige borganlæg Hindsgavl, som blev byg-
get i 1200-tallet og siden var sæde for lensmanden. 
Hovednerven i byens liv var allerede i middelalde-
ren færgefarten til Snoghøj på Jyllandssiden.
 Byens hovedstrøg er den øst-vestorienterede Al-
gade (tidligere Storegade2 eller Store Adelgade3), der 
ender ved kirken. Herfra skærer Brogade sig ned 

SKT. NiKOLAJ KirKe
NOTer S. 2371

Fig. 1. Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart. Malet af Jens Juel o. 1800. i Thorvaldsens Museum. 
Foto Hans Petersen. – View of Little Belt from raised ground at Middelfart. Painted by Jens Juel in c.1800.
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på kirkegården (jf. ndf.). På ‘Kappelsbjerg’ øst for 
byen har der ligget et †Hellig Kors Kapel (s. 2409), 
og fra 1400- og 1500-tallet er bevaret vidnesbyrd 
om et †kapel på Hindsgavl Slot (s. 2407).
 i senmiddelalderen udstedte syv biskopper et 
afladsbrev,9 og medlemmer af de adelige slægter 
Skinkel, Gyldenstierne og Frille med flere stif-
tede et †Trefoldighedskapel ved kirken (se dette) 
parallelt med deres stiftelser i Johanniterkloster-
kirken i Odense (s. 1223 ff.). i årtierne o. 1500 
underkastedes kirken en gennemgribende om- og 
udbygning, der indledtes med opførelsen af sakri-
stiet o. 1480 (s. 2249). 1510-20 tilføjedes tårnet, 
der blev udstyret med skydeskår, og formentlig 
o. 1524 opførtes det basilikale skib (s. 2256 og 
2264). Arbejderne, der muligvis blev helt eller 
delvist udført på kongelig bekostning, skal måske 
ses i sammenhæng med byens funktion som op-
krævningssted for strømtolden (jf. s. 2262).
 Mange rejsende, som passerede gennem færge-
byen på vej mellem landsdelene, må have besøgt 

ede købstadsstatus; de ældst kendte privilegier er 
stadfæstet af kong Hans 1496.5 Byens råd omtales 
tidligst 1362,6 og i 1400-tallet nævnes jævnligt 
borgmestre og rådmænd. 
 Det kirkelige og administrative centrum lå for 
vestenden af Algade, hvor Smede- og Knorre-
gade mødes og danner en plads, det såkaldte Fi-
sketorv. Den nu stående kirke har formentlig sin 
oprindelse i en †kirke af natursten (s. 2234), som 
i løbet af 1200-tallet erstattedes af en større tegl-
stenskirke. Den er som i så mange andre kystbyer 
viet til de søfarendes helgen, Skt. Nikolaj, hvilket 
tidligst er bevidnet 1507,7 men formentlig har 
gammel hævd. Patronatsretten lå som vanligt hos 
kongen. ifølge et sagn skal der også have ligget en 
»herregaard« kaldet »Borgen« i denne del af byen, 
omkring den nuværende Vestre Kirkegård, men 
herom savnes arkæologiske vidnesbyrd.8

 Middelfart fik ingen klostre og synes aldrig at 
have haft mere end den ene kirke. et †Trefoldig-
hedskapel var opført som en selvstændig bygning 

Fig. 2. Kort over Middelfart fra Peder Hansen resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. 1. Kirken. 2. Skolen (s. 2250). 3. ‘en 
gammel mur af et kapel’ (s. 2232). 4. rådhuset. 8. Torvet. – Map of Middelfart from Peder Hansen Resen’s Atlas Danicus. 
1. The Church. 2. The School. 3. ‘An old wall from a chapel’ 4. The Town Hall. 8. The Market Square.
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told flyttet til Fredericia, men Middelfart beholdt 
sin position som en vigtig færgeby.12

 1884-88 opførtes Statshospitalet syd for byen 
efter tegning af arkitekt Vilhelm Petersen. Kom-
plekset, der var beregnet for sindssyge fra Fyn og 
det sydlige Jylland, omfattede bl.a. en †kirkesal og 
†kirkegård (s. 2410).
 Anneksforhold. Senest fra o. 1520 var Kavslunde 
anneks til Middelfart,13 og denne forbindelse be-
varedes til 1896. 
 ifølge en aftale fra 1588 skulle kapellanen præ-
dike i hovedsognet hver anden søndag og hel-
ligdag, mens sognepræsten skulle betjene anneks-
sognet. Aftalen blev indgået, efter at lensmanden 
og borgerne havde klaget over, at præsten, Ole 
Pedersen Bang, var ‘ubegribelig i prædiken’ (jf. 
gravsten nr. 9).14 1632 stiftede borgmester Claus 
Madsen et legat, så kapellanen hver lørdag efter-
middag kunne holde en halv times gudstjeneste 
med sang og prædiken i bykirken.15

 Jordegods m.m. i senmiddelalderen blev der skæn-
ket gods til højalteret samt til seks navngivne altre 

kirken. Blandt disse var også konger og fyrster; 
mest berømt er Christian ii’s sejladser frem og 
tilbage mellem Fyn og Jylland under hans ophold 
i Middelfart i begyndelsen af 1523, skildret i my-
tisk skær af Johannes V. Jensen i romanen ‘Kon-
gens Fald’.
 et særkende for byen var marsvinejagten, der 
er dokumenteret siden o. 1500, men formentlig 
er ældre. Marsvinefangerne var organiseret i et 
særligt lav, som årligt skænkede en andel af fang-
sten, kaldet ‘Skt. Nikolaj lod’, til kirken. Lavets 
medlemmer nød til gengæld siddepladser i tårn-
rummet til halv takst.10

 Middelfart var toldsted for en gren af den ind-
bringende studeeksport, og dette bidrog til at 
skabe en velstående borgerstand. Byen slap no-
genlunde urørt gennem 1600-tallets krige,11 men 
i tiden derefter mærkede man købstædernes al-
mindelige tilbagegang. Anlæggelsen af Fredericia 
1651 og en ny færgerute herfra til Strib har dog 
nok ikke skadet byen i samme omfang som tidli-
gere antaget. 1655 blev opkrævningen af strøm-

Fig. 3. Udsigt fra Kongebroskoven mod Middelfart. Maleri af Christian Berthelsen o. 1905. i Middelfart Museum. 
– View towards Middelfart from the Kongebro wood. Painting by Christian Berthelsen c.1905.
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 De følgende årtier blev de omkringliggende 
landsbykirker gentagne gange pålagt at komme 
kirken til hjælp, i 1590 kirkerne i Odensegård 
Len,21 i 1605 kirkerne i Vends og Båg herreder,22 
og i 1631 atter kirkerne i Vends Herred.23 1651 
var kirken angiveligt så brøstfældig, ‘at den ganske 
skulle forfalde, om ikke den i tide hjælpes’, og 
kirkerne i Vends Herred måtte igen holde for.24

 1808, i forbindelse med Napoleonskrigene, 
overnattede spanske soldater i kirken,25 og under 
treårskrigen blev bygningen benyttet til opbeva-
ring af krudt.26 Ulig så mange andre købstadskir-
ker slap bygningen for en hårdhændet restaure-
ring i slutningen af 1800-tallet, og den står derfor 
i dag i vidt omfang i den skikkelse, den fik i årti-
erne o. 1500.
 Kirkens regnskabsbøger er bevaret fra og med 
1642, men detaljerede oplysninger om indtægter 
og udgifter er først indført fra 1674. Det ældste 
inventarium er dateret 1675. Til hen mod midten 
af 1700-tallet varetog kirken tillige vedligeholdel-
sen af latinskolen, der var indrettet i sakristiet, samt 

(jf. †alterstiftelser og kapeller ndf.), og 1507 te-
stamenteredes halvparten af ‘mit hus og gård’ til 
kirken.16 en samlet oversigt over kirkens jorder 
og ejendomme kendes først fra 1760.17 Den nød 
da landgilde af tre gårde i Asperup, som den 1718 
havde fået i refusion for korn- og kvægtienden 
af Fænø, samt indtægterne af nogle jorder og 
gårdsrum.18 indtil marsvinejagten ophørte i slut-
ningen af 1800-tallet, modtog kirken desuden sin 
årlige andel af fangsten (jf. ovf.).
 Kirkebygningens tilstand. efter reformationen var 
bygningen jævnt hen i dårlig forfatning, og ud-
gifterne til vedligeholdelse synes at have overste-
get indtægterne. 1574 blev det bestemt, at ma-
terialer fra den nedbrudte †Viby Kirke (Udby 
Sogn, Vends Herred) skulle benyttes til istandsæt-
telse af den ‘meget forfaldne’ bykirke, og konge-
tienden af Skovby Sogn henlagdes til samme for-
mål.19 Ved visitatsen i 1588 konstaterede biskop 
Jacob Madsen, at kirkens indre var i dårlig stand, 
og bemærkede desuden, at den blev anvendt til 
opbevaring af fiskegarn.20

Fig. 4. Middelfart set fra øst. Tegning af Johan Jacob Bruun 1755. i KglBibl. – Middelfart seen from the east. Drawing 
by Johan Jacob Bruun 1755.
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blev angiveligt stjålet, da byen blev plyndret un-
der Grevens Fejde (1534-36), hvorfor der opstod 
usikkerhed om ejendomsforholdene til visse jor-
der.34 Da væsentlige dele af altergodset 1547 blev 
fradømt Hans Bang (jf. note 33), blev der udstedt 
ejendomsbreve på to huse, som begge kaldtes Skt. 
Anne hus, to boder, to gårde og en humlegård i 
byen, som havde tilhørt alteret, imod en årlig ydel-
se til sognepræsten.35 Desuden omtales 1550 en 
gård i Odense, som var forlenet til Hans Bang.36

Skt. Birgittas alter (»ad S. Birgittam«) fik 1507 et 
lille vaskekar (»løffkar«), og vikaren, hr. Nikolaj, 
modtog fire skilling.7

Højalteret (»høgæ altar«) har formentlig ligesom 
kirken været viet til Skt. Nikolaj. Det er dog ikke 
identisk med det nedenfor omtalte Skt. Nikolaj 
alter, der 1507 nævnes særskilt.37 Dette år blev 
alteret betænkt med seks alen »koler« (sandsyn-
ligvis en art tekstil) til et alterklæde.7

Skt. Mauritius’ alter (»til Sanctum Mauricium«) 
modtog 1507 en sølvske, seks »foer« (formentlig 
pelsværksskind, ‘fo(d)er’, eller tekstil, ‘foderdug’, 
‘foderlagen’), ‘min’ messebog og et korporale 
(dvs. et kalkklæde).7

Skt. Nikolajs alter (»altare S. Nicolai«) var sandsyn-
ligvis et sidealter (jf. ovf.). 1453 stadfæstede Jes 
Haiess, rådmand i Odense, at hans mor, Boeldt 
(Bodil), havde skænket en jord i Vestergade til al-
teret, ligesom han selv gav en jord i byen og en 
jord på Skrillinge Mark til samme alter.38 1507 
blev alteret betænkt med fire skilling.7 Det erin-
dredes endnu i 1620’erne at have været i kirken.39

Trefoldighedskapellet (»capellam S. Trinitatis«) var 
opført som en selvstændig bygning på kirkegår-
den sydvest for kirken (s. 2232). Kapellets stiftelse 
skyldtes Bernike Skinkel (†1418), der fremhæ-
vedes som »Fundator primus«, dvs. den egentli-
ge grundlægger, og hans to hustruer, Hilleborg 
(Christiernsdatter Frille) og Catharina (Karen 
Jensdatter Kiste).40 1493 indledtes kapellets op-
førelse (eller evt. en ombygning), idet der nu fø-
jedes en lang række både nulevende og afdøde 

af embedsboliger for præst, kapellan og latinsko-
lens lærer.27 Vedligeholdelsen af et bolværk mod 
stranden påhvilede også kirken, men overgik 1750 
til ejeren af Vejlby Sogns kongetiende.28 Til for-
mælingsfesten i anledning af prins Frederiks (Vii) 
bryllup 1. november 1828 blev koret udsmykket 
med lys og brudeparrets navnetræk,29 og ved fej-
ringen af 300-året for reformationen 1836 pynte-
des våbenhuset med guirlander af grøn ne grene.29

 Sagn. Klokkerens tjenestepige, som var ked af 
at ringe med den tunge klokke, råbte, da hun en 
aften kom op i tårnet, ‘Gid pokker havde den 
klokke’, hvorpå både klokken og pigen røg ud af 
lydhullet og sank til bunds i Lillebælt.30

MiDDeLALDerLiGe ALTre 
OG KAPeLLer

Hovedkilden til altrene og kapellernes historie 
er et testamente oprettet 1507 af en unavngi-
ven person. Testamentet omtaler samtlige kendte 
stiftelser i byen og kirken; ni i alt. Heraf er spe-
cifikt nævnt fire altre (Højalteret, Skt. Andreas’ 
alter, Skt. Nikolajs alter og Vor Frues alter) og to 
kapeller (viet til Helligkors og Trefoldigheden; 
heraf var det førstnævnte dog ikke placeret i eller 
lige ved kirken). Derudover er omtalt gaver til 
tre helgener, formentlig referencer til altre, viet 
til de pågældende (Skt. Anna, Skt. Birgitta og Skt. 
Mauritius).31 Det kan dog ikke udelukkes, at kir-
ken kan have haft flere altre og kapeller end de 
anførte.

Skt. Andreas’ alter (»altare S. Andree«) blev 1507 
betænkt med tre skilling.7

Skt. Annas alter blev stiftet af en hr. Mats Bang, 
måske o. 1475,32 med den klausul, at en præst af 
hans slægt i fremtiden skulle have alteret med dets 
tilliggende i forlening mod at holde visse messer. 
Denne bestemmelse blev dog tilsyneladende ikke 
overholdt, siden Hans Bang, borger i Bogense, fik 
vikariet i forlening af biskop Jens Andersen Bel-
denak, vistnok i 1523.33

 1507 blev der skænket tre skilling til alteret (»ad 
S. Annam«) og det samme til vikaren, hr. Thomas.7 
Alterets adkomstbreve, som lå i vikariets skab, 
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indtil sognegården er anlagt en grussti. Nogle 
enkelte asketræer er plantet på græsplænerne, og 
i buskadset nord for kirken gror et majestætisk 
egetræ. På plænen foran sognegården, i kirkeom-
rådets nordøstlige hjørne, er placeret et jernanker, 
skænket 1968 af Middelfart Havn.45

 Hegn og indgange. Kirken er på alle fire sider del-
vis afgrænset af huse opført på grunde, der i tidens 
løb er udstykket af †kirkegården. Mod Algade er 
opført en ca. 25 cm høj kant af kløvede, rødlige 
granitsten sat i cement, der afbrydes af to køreåb-
ninger, og fortsætter i en runding et stykke ned 
ad Brogade, hvor kantsætningen udligner gadens 
stejle fald; på denne sidste strækning er desuden 
plantet en lav hæk som afskærmning mod gaden 
nedenfor. i det nordvestlige hjørne indrammes 
kirkeområdet dels af bagsiderne af husene i Bro-
gade, dels af en 1,5 m høj teglsat mur ind til gård-
haverne, opført 1819 og forhøjet 1854, der fort-
sætter om på kirkens nordside, hvor den omtrent 
ud for sakristiet løber nordpå ned ad skråningen.46 
Herfra og indtil kirkeområdets nordøstlige hjørne 
er plantet en lav bøgehæk, der dækker næsten 
hele skråningen. Ved Havnegade står hækken på 
en ca. 1 m høj stensætning af natursten. endelig 
er kirkeområdet mod øst, dvs. bag sognegården, 
afgrænset af et nyere, grønmalet plankeværk. 
  Foruden de ovennævnte køreindgange fra Al-
gade er der adgang til kirkeområdet via en bro-
lagt trappe fra Havnegade.
 †Kirkegård. Området omkring kirken var sognets 
kirkegård indtil indvielsen af †Østre Kirkegård 
1819 (s. 2405). Herefter fortsatte begravelserne 
på den gamle kirkegård i mindre omfang indtil 
1901,47 og området bar 1957 endnu præg af at ha-
ve været kirkegård.48 Kirkegården har været større 
end det nuværende kirkeområde, hvilket bekræftes 
af skeletfund under de ‘boder’ og huse, der i tidens 
løb blev opført i kirkegårdens periferi.49 På nord-
siden har Lillebælt desuden gjort indhug i kirke-
gården (jf. †‘Gjordhus’),50 dog først og fremmest i 
tiden indtil 1697, da et 107 m langt bolværk blev 
opført neden for skrænten.51 endelig afstod kirken 
1819 nogle mindre ‘haver’ i kirkegårdens nordvest-
lige hjørne til naboerne, mod at disse bekostede en 
planering af det gamle kirkegårdsareal og opførte 
en mur ind mod kirkeområdet (jf. ovf.).52

medstiftere til, et flertal heraf med tilknytning 
til Skinkelslægten.41 1507 blev kapellet og vi-
karen, hr. Peter, betænkt med en ort rug, mens 
en hr. Michael (vikarens medtjener?) fik en ny 
skjorte.7 Kapellets jordegods omfattede en bety-
delig donation fra Henrik Knudsen Gyldenstierne 
(†1517), der ud over nogle bøndergårde skæn-
kede provstegården i Middelfart, som hr. Peder 
boede i.42 1565 pantsatte borgmestre og råd ka-
pellet til borger Herman Kremer for 50 daler.43

 †Kapelbygningen er beskrevet s. 2232. Den var 
indrettet med et †alter og vist også et †positiv (or-
gel).44 1665 blev der givet tilladelse til dens ned-
brydning.

Til Vor Frues alter (»altare beate Marie virginis«) 
blev 1507 skænket tre skilling, og til vikaren, hr. 
Peter, fire skilling.7 1588 forlangte biskop Jacob 
Madsen alteret med jomfru Marias billede på 
fjernet, hvilket kirkeværgerne lovede.20 Alteret er 
sandsynligvis identisk med det Vor Frues alter, som 
man endnu i 1620’erne erindrede i kirken.39

KirKeNS OMGiVeLSer

Beliggenhed. Kirken, der indtil 1819 var omgivet af 
en †kirkegård, er opført i den vestlige del af den 
gamle bykerne på en lav bakke, der mod nord skrå-
ner ned mod Lillebælt. Den ligger på en omtrent 
rektangulær hjørnegrund mellem byens hovedgade 
Algade (syd) og Brogade (vest); syd for dette vej-
kryds løber Knorregade og Smedegade sammen og 
danner et lille, langstrakt torv, Fisketorvet.
 Set fra Algade antager området omkring kirken 
torvelignende karakter i det tætbebyggede ga-
debillede. Den kystnære kirke hæver sig over de 
omkringliggende huse, og fra dens nordside er frit 
udsyn over Lillebælt med de to broer. Terrænet 
ligger ca. 7 m over havet, og ender nord for kirken 
i en skråning mod Havnegade. Arealet omkring 
kirken er brolagt o. 1960; nogle enkelte gravsten 
er nedfældet i brolægningen. Det brolagte areal 
omkranses mod Algade (syd), sognegården (øst) 
og til dels mod Brogade (vest) af smalle græsplæ-
ner, mens der nord for kirken i stedet er etable-
ret et buskads ind mod naboejendommene. Bag 
buskadset og fortsættende østpå langs skråningen 
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m lang ‘strandmur’ af sten (1,9 m høj og tyk).56 
Samme år forestod Oluf Murmester en gen-
nemgribende istandsættelse og delvis fornyelse af 
kirkegårdsmuren. På dette tidspunkt erstattedes 
plankeværket i det nordvestlige hjørne med en 
mur, der ligesom den øvrige mur var 1,9 m høj 
og 80 cm tyk.51 i forbindelse med kirkegårdens 
omlæggelse efter indvielsen af †Østre Kirkegård 
1819, blev ‘strandmuren’ omsat, mens den gamle 
mur blev nedbrudt.57 Året efter opførtes et stakit 
sat på en grundvold af kampesten, mens der op-
førtes en 1,6 m høj mur mellem kirkeområdet 
og beboelseshusene mod Brogade.58 ‘Strandmu-
ren’ blev nedrevet 1916.59 Stakittet om kirken var 
allerede 1904 blevet erstattet af et højt jernsta-
kit sat mellem svære granitpiller (arkitekt H. F. 
J. estrup),28 som stod indtil anlæggelsen af den 
nuværende kantsætning 1960.
 †Porte og låger. Kirkegårdens primære indgange 
var to portaler med jernlåger i muren mod Algade, 
dels i den vestre ende af muren, dels i muren mel-
lem sygehuset og kirkeboderne (dvs. omtrent over 
for korsarmen). Under begge lå jernriste over mu-
rede gruber. Portalerne blev repareret 1719, 1746 
blev begge ommuret og fik nye låger.60 Herudover 
var der 1713 tre jernriste, henholdsvis under en 

 På kirkegården var anlagt brolagte gange. Såle-
des omlagdes gangen fra kirkedøren til risten ved 
præstegården 1720, og samme år lagdes en ny fra 
kirkedøren til den ‘øverste rist’.51 1871 brolagde 
P. Dupont ‘rundt om kirken’, hvilket må hentyde 
til gangstierne, idet der indtil 1960 var grusbe-
lægning om selve kirkebygningen.53

 †Kirkegårdsmure og -hegn. De tidligste oplysnin-
ger om kirkegårdsmuren stammer fra 1600-tal-
lets slutning. På det tidspunkt var der mod Algade 
opført mur mellem kirkeboderne og sygehuset 
samt fra sygehuset om hjørnet ad Brogade indtil 
rektorboligen og gadens øvrige bygninger. Her-
fra var der i kirkegårdens nordvestlige hjørne 
sat et plankeværk mod Store Bro,54 og nord for 
kirken var neden for skrænten opført en mur i 
kort afstand fra det ovennævnte bolværk. Mod 
øst afgrænsedes kirkegården fra præstegården ved 
et plankeværk eller stakit, nævnt 1670.55

 Kirkegårdsmuren blev løbende repareret, og 
det følgende dækker derfor kun de væsentligste 
arbejder. 1672 blev den gamle mur repareret, og 
der opførtes ‘en del ny kirkegårdsmur’. imidler-
tid måtte den nordre mur, der var særligt udsat 
for vejret, fornys allerede 1686. Det ruinerede 
bolværk af træ blev 1719 udskiftet med en 120 

Fig. 5. Carl Mechlenburgs kort over Middelfart, 1798. 1:20.000. i rigsarkivet. – Carl Mechlenburg’s map of Middelfart, 
1798.
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 †Gjordhus. 1623 omtales nord for kirken et 
†gjordhus med fire skorstene, der få år forin-
den var skredet i vandet.50 rester af bygningen 
var muligvis synlige endnu 1798, da byens plan 
gengives med et uspecificeret skraveret rektangel 
nord for tårnet (jf. fig. 5). Bygningens funktion 
og alder er ukendt, men navnet refererer mulig-
vis til Gjord Nielsen, lensmand på Hindsgavl, der 
kan have ladet huset opføre o. 1500.70

 †Hospital. 1645 oprettede borgmester Claus Mad-
sen et †hospital,71 der 1670 gengives som en rek-
tangulær bygning mellem †kapellet og †kirke-
boderne med langside mod Algade (fig. 2). Byg-
ningen, der var af bindingsværk, blev 1819 flyttet 
til markedspladsen uden for byen, hvor den blev 
nedrevet i 1960’erne.72

 †Rektorens residens. 1719 repareredes den vestre 
kirkegårdsmur på begge sider af †rektorens re-
sidens, som da må have ligget vest for kirken.29 
Muligvis er det denne bygning, der gengives her 
1670 og 1798 (fig. 2, 5), men siden er nedrevet. 
 Sognegård. Sydøst for kirken, på grunden Al-
gade 3, opførtes 1983 en sognegård, kaldet ‘kir-
kehus’ (arkitekt Vagn Møller, Strib), som erstat-
ning for et ældre byhus. Bygningen, som er i én 
etage, har gule malede teglstensfacader og vinge-
teglstækket sadeltag.
 en ny sognegård påbegyndtes 1996 øst for kir-
ken (Jørgen Overbys Tegnestue, Gram) på en 
grund, der dels udgjorde kirkegårdens østligste 
del, dels grunden Algade 15; en lang og smal ma-
trikel langs ydersiden af kirkegårdsmuren. Vin-
kelbygningen, der er indrettet med kontorer og 
mødesal, har mørkerøde teglsatte facader og er 
tækket med røde vingesten. 
 Forud for byggeriet udførtes en arkæologisk 
undersøgelse på grunden, hvor der både inden 
og uden for den daværende østre kirkegårdsaf-
grænsning blev påtruffet et stort antal begravel-
ser.73 Således repræsenterer den inddragede ma-
trikel en muligvis senmiddelalderlig udstykning 
af kirkegården, der kan have været bebygget med 
et gavlhus, som har indgået i ‘kirkeboderne’ langs 
Algade.
 Under udgravningen fremkom et næsten intakt 
vievandskar af granit, som er opstillet inden for 
sognegårdens hovedindgang (jf. s. 2308, fig. 170).

ganglåge ‘med bom og kæde’ i kirkegårdens nord-
vestlige hjørne mod Store Bro, under den hvælvede 
låge ind til præstegården og sandsynligvis ved ‘stet-
ten’ i den nordre kirkegårdsmur, der gav adgang til 
kirkens jordhave på skråningen.61 Anvendelsen af 
jernriste har næppe fundet sted før 1641, da biskop 
Hans Mikkelsen efter sit besøg i kirken krævede, 
at man sikrede, at svinene holdtes ude af kirkegår-
den.62 Da muren blev erstattet af et stakit 1820 (jf. 
ovf.) opførtes samtidig to stakitporte mod Algade. 
1833 bekendtgjordes det ved trommeslagning, at 
‘opgangene’ fra stranden nu var aflukkede.28

 †Beplantning. Kirkegården var i 1700-tallet be-
plantet med lindetræer, hvoraf et blev fældet 
1746, da dets rødder gjorde skade på rektors re-
sidens (jf. ndf.), mens de øvrige ‘8 a 9’ linde blev 
fældet 1819 i forbindelse med planeringen af 
kirkegården.29 Kort efter plantedes kastanjetræer 
mod Algade, og i 1827 et antal popler.63 Kastan-
jetræerne stod om kirken indtil 1971, da de blev 
erstattet af manna ask sat i grupper.64 
 †Fortov. 1768 anlagdes ‘et stykke stenbro’ foran 
kirken,51 og 1824 lagde brolægger H. Hansen ca. 
100 m2 fortov om kirken.29 
 Bygninger på kirkegården. På kirkegården har 
stået en række bygninger, hvis funktion og belig-
genhed delvis kendes.
 et †kapel i kirkegårdens sydvestre hjørne, indviet 
til Trefoldigheden (jf. s. 2226), blev angiveligt opført 
eller ombygget 1493.65 1625 var bygningen stærkt 
forfalden,66 og man besluttede at nedrive den. Det-
te iværksattes dog formentlig først fra 1665, da kir-
kegårdsmuren udbedredes med sten fra †kapellet,67 
der 1667 igen leverede byggematerialer til opførel-
sen af våbenhuset (s. 2277 ff.). 1670 blev †kapellet 
gengivet som en ruin (fig. 2), der endnu 1719 tjente 
som stenbrud for reparation på kirke og mur.29 
 Ligesom våbenhusets mure må †kapellet have 
været af røde teglsten i munkestensformat iblan-
det mørkbrændte bindere. Angiveligt fandtes der 
en jernbunden dør med årstallet »1489«,68 hvor-
på der var placeret en pengeblok med udvendig 
pengesprække, som kunne åbnes indefra. Arki-
tektonisk har det været en usædvanlig bygning, 
idet der i facaden 1623 var indsat ni kranier over 
døren, et ‘memento mori’, hvortil der herhjem-
me kun kendes få paralleller.69
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des med skydeskår, og sandsynligvis har der yderligere 
været et †våbenhus foran †skibets syddør. 
 Formentlig o. 1524 erstattedes †skibet af et bredere 
basilikalt skib, der muligvis udgør første etape af en 
opgivet plan, hvorunder bygningen skulle omdannes 
til et regulært langhus.
 O. 1550 forhøjedes tårnet med et nyt klokkestok-
værk, der muligvis har tjent som magasin, mens det 
tredelte skib sandsynligvis blev overhvælvet i midten af 
1600-tallet. 1667 opførtes et våbenhus ud for søndre 
sideskib, og 1701 rejstes et materialhus ud for nordre 
sideskibs vestgavl. 1734 var der yderligere et †benhus 
på korets nordside.
 To stræbepiller på korgavlen er rejst i senmiddelalde-
ren, mens fire piller på nordre sideskib stammer fra nyere 
tid. Orienteringen har en markant afvigelse mod syd.

Kirken, som har en lang og kompliceret bygningshi-
storie, har sandsynligvis sin oprindelse i en †romansk 
kirke, hvorfra granit- og kalksten i den stående kirke 
stammer. i løbet af 1200-tallet erstattedes denne byg-
ning af en større teglsat kirke ved opførelsen af et ro-
mansk †skib og et rummeligt, senromansk kor i år-
hundredets anden halvdel.
 i senmiddelalderen gennemgik kirken en omfat-
tende om- og udbygning, der muligvis kan ses i til-
knytning til strømtolden, som indtil 1655 opkræve-
des i Middelfart. Byggeaktiviteten, hvis kronologi kan 
udledes af dels bygningsarkæologiske, dels dendrokro-
nologiske undersøgelser, indledtes o. 1480 med tilfø-
jelse af et sakristi ved korets nordside og efterfulgtes o. 
1496-1508 af en korsarm på sydsiden af †skibet. Hertil 
sluttedes o. 1510-20 desuden et vesttårn, som indrette-

BYGNiNG

Fig. 6. Kirken set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Church seen from the northwest.
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udgjort et korafsnit, hvortil det teglsatte †skib 
sluttedes ved 1200-tallets midte.
 Den romanske teglstenskirke. i løbet af 1200-tallet 
erstattedes den formodede †naturstenskirke af en 
større romansk teglkirke med samme placering 
som den nuværende (fig. 10a-b). i det nuværende 
skib er der således bevaret rester af †skibet, der 
er ældre end koret fra 1200-tallets anden del (jf. 
s. 2242), og trods mangel på entydige daterbare 
detaljer kan stamme fra århundredets midte.
 Af †skibet er levnet dele af gavlene, som ved 
opførelsen af det større basilikale skib, forment-
lig o. 1524, integreredes i midtskibets gavle. Heri 
fremstår de ældre murkroner indvendigt som et 
ca. 30 cm bredt tilbagespring, ca. 7,8 m over gul-
vet (fig. 8, 70), og fra tårnoverdelen, hvis østmur 
rejstes over det forsvundne skibs vestgavl, kan til-
med iagttages et velbevaret facadeudsnit (fig. 11). 
 Det blanke facadeparti, der ses fra et hulrum 
mellem tårnhvælv og mellemstokværk (jf. s. 2259), 
er af røde teglsten i munkestensformat og spredte 
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†Romansk granit- og kalkstenskirke. Da det brede 
teglsatte romanske †skib mod sædvane er ældre 
end koret (jf. s. 2242 ff.), er det sandsynligt, at dette 
ved opførelsen i 1200-tallets anden del, erstatte-
de et ældre kor, som imidlertid ikke har efterladt 
entydige spor (fig. 10a).74 eksistensen af en ældre 
romansk †kirke af natursten støttes af en række 
granit- og kalkstenskvadre, som foruden to karnis-
profilerede sokkelsten indgår spredt i den stående 
bygnings mure (jf. s. 2244, 2253, fig. 22, 166b). 
 efter opførelsen af det teglsatte †skib må den 
formodede forgænger have udgjort kirkens kor, 
men dens nærmere beliggenhed og udformning 
er i øvrigt uvis. Således kan efterfølgeren både 
tænkes opført uden om en ældre bygning med 
samme placering, eller mod øst sluttet til forgæn-
gerens vestgavl, tilsvarende Nakskov Skt. Niko-
laj (DK Maribo 91-97). Yderligere kan det ikke 
udelukkes, at den naturstenssatte †kirke blot har 

Fig. 7. Plan 1:300. Målt af Albert Jensen, erik Petri Jeppesen og Skarphéðinn Jóhannsson 1947, suppleret og tegnet 
af Thomas Bertelsen 2010. – Plan 1:300.
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Fig. 8a-b. Snit 1:300. Målt af ejner Wulff og Mogens Andersen 1947-48, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 
2010. a. Længdesnit set mod nord. b. Tværsnit gennem skibet set mod øst. – Sections 1:300. a. Longitudinal section 
looking north. b. Cross-section through the nave looking east.

mørkbrændte bindere lagt i uregelmæssigt munke-
skifte. Murværket, som har fuger med skarprygget 
profil, brydes af åbne stilladshuller, der har udgjort 
en enkel men effektfuld facadeudsmykning,75 der 
strækker sig op i den blændingsprydede gavltre-
kant, som er nedskåret til ca. 1,3 m’s højde.

 Blændingsdekorationen, som er påbegyndt u- 
middelbart over murkronen, dannes af tre blæn-
dinger med blot få centimeters dybde og pudset 
bund. Ved tårnets opførelse blev blændingernes 
overdele nedskåret, men midterblændingen, som 
sekundært er gennembrudt af et større bjælkehul, 
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Fig. 9a-b. Facadeopstalter 1:300. a. Sydfacade. b. Vestfacade. Målt af Poul Hvam Andersen, Per Christiansen og An-
dreas Vallentin 1947. – Elevations of the facades, 1:300. a. South facade. b. West facade.
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Fig. 9c-d. Facadeopstalter 1:300 c. Nordfacade. d. Østfacade. Målt af Poul Hvam Andersen, Per Christiansen, 
Manuel Lohse og Andreas Vallentin 1947. – Elevations of the facades, 1:300. c. North facade. d. East facade.
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fra o. 1494 (s. 2124-26) og de samtidige tårne 
i Hjadstrup (Lunde Hrd.), Hårslev og Skovby 
(Skovby Hrd.). Herved antydes, at også gavltre-
kanten i Middelfart er senmiddelalderlig og se-
kundær i forhold til †skibet, skønt korsmotivet 
også kendes fra betydelig ældre byggeri.76

 Ved korets opførelse i 1200-tallets anden del blev 
†skibets østgavl, som dækkes af glat cementpuds 
mod øst og sløres af tykke kalklag mod vest, delvist 
omsat (jf. s. 2244 ff.). Udvendigt markeres gavlens 
sydhjørne dog af en kort lodfuge, og i søndre side-

har klodsformet ende og repræsenterer utvivl-
somt den nedre stav i et stort hammerkors. Flan-
keret af mindre højblændinger har dette sandsyn-
ligvis udgjort det centrale motiv i dekorationen, 
som dog kan have haft langt større udstrækning i 
både højde og bredde. Af gavltrekantens kantning 
er intet bevaret, men et mørtelsat tagspor på dens 
inderside angiver, at den har været ca. 7,7 m høj.
 Den store korsblænding knytter i særlig grad 
udsmykningen til Nordfyn, hvor paralleller ses 
på eksempelvis Bogense Skt. Nikolajs nordkapel 

Fig. 10a-b. Aksonometrisk rekonstruktion af stadier i kirkens bygningshistorie 1:600. a. O. 1250. Teglsat †romansk 
skib med formodet ældre romansk †kor af natursten. b. O. 1275. Koret er opført. Tegnet af Thomas Bertelsen 2010. 
– Axonometric reconstruction of phases of the building-history of the church, 1:600. a. c.1250. Brick-built †Romanesque nave 
with (presumed ) older Romanesque stone-built †chancel. b. c.1275. The chancel has been built.

a

b
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skedent facadeparti af †skibets vestgavl, der bag 
materialhuset (s. 2279 f.) kan følges ca. 40 cm 
frem for tårnets nordside, hvor det afbrydes af 
en stræbepille på gavlen af nordre sideskib (jf. s. 
2266). Medregnet vestgavlen har bygningsafsnit-
tets indre således omtrent udgjort to kvadrater, 
der kan repræsentere udlægningsprincippet.
 †Hvælv. †Skibet, der i samtidens hjemlige byg-
ningskunst hører til blandt de bredeste, kan ved 
opførelsen have båret bjælkeloft, men senest ved 
opførelsen af koret må det have været overhvælvet. 

skibs nordøstre hjørne ses yderligere en behugget 
stump af dens bagmur, der tilsvarende facaden og 
den vestre gavltrekant er teglsat (jf. s. 2264, fig. 45).77 
 Mens †skibets længde har været identisk med 
det efterfølgende basilikale skibs, kan dets bredde 
kun sandsynliggøres. Ved opførelsen af det større 
tredelte skib fjernedes forgængerens langmure, 
men er koret som forventeligt opført i †skibets 
spejlingsakse, kan det med udgangspunkt i øst-
gavlens bevarede sydhjørne anslås at have været 
ca. 12,7 m bredt. Dette modsiges ikke af et be-

Fig. 10c-d. Aksonometrisk rekonstruktion af stadier i kirkens bygningshistorie 1:600. c. O. 1480. Sakristiet er op-
ført. d. O. 1496-1508. Korsarmen er opført. Tegnet af Thomas Bertelsen 2010. – Axonometric reconstruction of phases 
of the building-history of the church, 1:600. c. c.1480. The vestry has been built. d. c.1496-1508. The transept has been added.
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korhvælvet sandsynliggør, at den har forbundet to 
hvælvede bygningsafsnit (jf. s. 2248 f.). Yderligere 
står et højtsiddende parti af den nymurede gavls 

Ved korets tilkomst i 1200-tallets anden del for-
synedes †skibets delvist fornyede østgavl således 
med en dør under murkronen, hvis placering over 

Fig. 10e-f. Aksonometrisk rekonstruktion af stadier i kirkens bygningshistorie 1:600. e. O. 1510-20. Tårnet er 
opført. f. O. 1524. Sideskibe til basilikalt skib under opførelse. Tegnet af Thomas Bertelsen 2010. – Axonometric 
reconstruction of phases of the building-history of the church, 1:600. e. c.1510-20. The tower has been built. f. c.1524. The side 
naves alongside the basilican nave are under construction.
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 Jf. †skibets betydelige bredde har †hvælvene 
muligvis været fordelt på to skibe, tilsvarende 
Skælskør Skt. Nikolaj, hvis ca. 13,2 m brede ro-

inderside, som kan iagttages fra korsarmens loft, i 
blank mur og har derfor snarere været synlig fra 
loftet end fra kirkerummet (fig. 48).

Fig. 10g-h. Aksonometrisk rekonstruktion af stadier i kirkens bygningshistorie 1:600. g. O. 1524. Basilikalt skib er 
opført. h. O. 1550. Tegnet af Thomas Bertelsen 2010. – Axonometric reconstruction of phases of the building-history of the 
church, 1:600. g. c.1524. The basilican nave has been built. h. c.1550.
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unggotiske kor således også allerede i 1200-tal-
lets anden del, hvorved der skabtes bedre overens-
stemmelse i bygningens proportioner (fig. 10b). 
 Det nye kor udlagdes over en let rektangulær 
plan og har været en smule smallere end †skibet 
(jf. s. 2239).78 Ved opførelsen blev †skibets østgavl 
delvist ommuret, hvilket markeres af et ca. 12 cm 
dybt tilbagespring på murens østside, der ses fra 
korets indre (fig. 167). Afsætningen, der er place-
ret ca. 2,4 m over gulvet, dækkes som vægge og 
hvælv af cementpuds, der ikke afslører byggema-
terialet, men de blanke facader er sat af røde tegl-
sten i munkestensformat og spredte mørkbrænd-
te bindere lagt i uregelmæssigt munkeskifte.79 
 Navnlig nord- og sydfacaden er stærkt omsatte, 
men under sakristiets tag skjules et velbevaret 
parti af nordfacaden, der har fuger med skarpryg-

manske skib o. 1300 fik 2×4 hvælv, båret af fri-
piller i rummets længdeakse (DK Sorø 247-48). 
Den karakteristiske indretning, der herhjemme 
kun tæller ganske få middelalderlige eksempler, 
genfindes yderligere i Vejle Skt. Nikolajs ung-
gotiske skib, der i 1200-tallets slutning fik otte 
primære hvælv (DK Vejle 92-98), og det kan ikke 
udelukkes, at købstadskirkerne i Middelfart og i 
denne nærliggende østjyske købstad på denne tid 
har trukket på samme arkitektoniske idéer. 
 Koret. Skal koret fra den mulige romanske †kir-
ke af natursten, der formentlig har eksisteret frem 
til opførelsen af den romanske teglstenskirke (jf. 
s. 2234), søges under det nuværende kor, må det 
tænkes at have været væsentlig mindre og virket 
klejnt efter opførelsen af det store †skib (jf. s. 2234 
ff.). Ud fra en arkitektonisk vurdering rejstes det 

Fig. 11. Blændingsdekoration på vestgavlen af det teglsatte †skib, set fra vest under tårnets mellemstokværk (s. 
2235). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Blind arcading on the west gable of the brick-built †nave, seen from the west below 
the middle storey of the tower.



2243DeN ÆLDre KirKe

142*

ere retkantet granitsokkel. På østhjørnerne løber 
soklen ud i slanke, stærkt omsatte lisener, som 
desuden forstyrres af sakristiets østmur og en 
stræbepille på gavlen. På netop gavlen kan det 
dog fastslås, at lisenerne under murkronen har 
været sluttet til en vandret retkantet gesims af 
rulstillede og kantstillede sten, hvorved et savskif-
te øverst på facadens forsænkede del har udgjort 
eneste gesimsfrise (fig. 13, 14). Tilsvarende gesim-
ser kan være forsvundet på flankemurene, hvorpå 
der kun er levnet et dobbelt savskifte mod syd. 

gede og skråtskårne profiler. Heraf fremgår des-
uden, at omsætningerne allerede påbegyndtes i 
middelalderen, idet murens øvre 8-10 skifter før 
tilføjelsen af sakristiet o. 1480 blev ommuret i en 
sjusket murteknik, der misvisende giver indtryk 
af, at der da etableredes en båndblænding under 
gesimsen (fig. 17). 
 Nederst i facaderne indgår enkelte granitkvad-
re, muligvis fra en ældre †kirke (jf. s. 2234), som 
er genanvendt i et højt skråkantet sokkelled på 
korets frisider; mod øst udspringer det fra en ny-

Fig. 12. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – The church seen from the northeast.



2244 Middelfart · Skt. Nikolaj kirke

den for denne disponeringsmæssige ujævnhed er 
uklar, men fremgangsmåden mod nord angiver, at 
hvælvet planlagdes ved murens opførelse, hvilket 
bekræftes af de svagt puklede og helstenstykke 
kapper, der fra loftsrummet ses ringmurede.80 
 Pillerne, der er forbundet med svagt frem-
springende rundbuede skjoldbuer, er i nyere tid 
forsynet med profilerede cementgesimser, der 
kan have erstattet oprindelige kragbånd. Mod 
vest indrammer skjoldbuen en rundbuet ufalset 
korbue med sokkel af genanvendte granitkvadre 
langs vangerne; mod nord retkantet og mod syd 
karnisprofileret.

 Det indre dækkes af et hvælv med otte helstens-
brede ribber; den østre strækker sig kun halvvejs 
ned af kappen og er sandsynligvis behugget. rib-
berne, hvis ender er tilspidsede, har rundet profil, 
tilsvarende hvælvribberne i Odense Vor Frues sa-
kristi fra o. 1250 (s. 1046-54), men som væggene 
dækkes de af cementpuds, og profileringen følger 
ikke nødvendigvis de oprindelige forskrifter.
 Hvælvet hviler på fire affasede hjørnepiller, som 
er placeret op mod bagmurene. Dette gælder også 
en hvælvpille midt for sydmuren, hvorimod en til-
svarende pille mod nordmuren dannes af to store 
blændinger, indfældet i væggen (fig. 7). Baggrun-

Fig. 13. Korets vestgavl (s. 2243 ff.). 1:100. Målt af Svend Aage Kofoed 1947, 
suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2010. – West gable of the chancel. 1:100.
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nicher (fig. 14, 164). De smigede rundbuede lys-
ninger krones af let spidsbuede halvstensstik med 
et svagt udkraget prydskifte, som tilfører en for-
nem detaljering, der herhjemme kun undtagel-
sesvist genfindes i den middelalderlige bygnings-
kultur; en nær samtidig parallel ses i Kolding Skt. 
Nikolajs vestgavl (DK Vejle 610-14, 617).82 
 Kun nordfacaden har yderligere rester af et op-
rindeligt vindue, som imidlertid blev blændet og 
delvist ødelagt ved opførelsen af sakristiet o. 1480 

 Sydmuren har ud for den vestre vægblænding 
en tilmuret præstedør, som alene markeres i faca-
den af en kort lodfuge, der repræsenterer den ve-
stre vanges nedre del. Under facadereparationer 
1933 fremkom betydelige dele af indgangen, der 
meget vel kan være oprindelig.81

 Østgavlen har to blændede vinduer, som i bag-
muren kun anes som svage forstyrrelser, men i 
facaden, hvor de i nyere tid er lukket med røde 
teglsten i munkestensformat, er de bevaret som 

Fig. 14. Koret set fra øst (s. 2242 ff.). Foto Thomas Bertelsen 2009. – Chancel seen from the east.
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(fig. 17, jf. s. 2249). Åbningen lukkedes da med 
en halvstensmur i den indre murflugt, og mod sa-
kristiets loft står vinduets øvre del således som en 
dyb niche med dobbeltsmigede vanger og glasfals 
af kantstillede, let fremkragede løbere. Det delvist 
nedbrudte bueslag, hvis form ikke kan bestem-
mes, er udført som et halvstensstik. 
 i det indre har vinduet været placeret centralt 
i murens østligste vægblænding, og et tilsvarende 
vindue må formodes at have eksisteret i den vest-
ligste, hvor et nyere vindue imidlertid har slet-
tet alle spor. Ligeledes må sydmuren antages at 
have haft to vinduer, som i nyere tid er erstattet 
af større (jf. s. 2283); her kan præstedøren i mu-
rens vestre del dog have medført udeladelse af det 
østre vindue (jf. s. 2245). 

Fig. 15-16. Dør i triumfmuren mellem korets og †ski-
bets loft (s. 2248 f.). 15. Opstalt set mod vest, plan og 
snit. 1:50. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2010. 16. 
Døren set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 
Door in the chancel-arch wall between the loft of the chancel 
and that of the †nave. 15. Elevation looking west, plan and 
cross section. 1:50. 16. Door seen from the northeast.

Fig. 17. Blændet romansk vindue i korets nordmur, 
set fra sakristiloftet fra nord (s. 2245 f.). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Blocked-up Romanesque window in 
the north wall of the chancel, seen from the loft of the vestry, 
from the north.
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en hejseluge, men grundet korhvælvet kan lofts-
rummet dårligt have tjent som magasin.85 Alter-
nativt kan åbningen have været tiltænkt kirkens 
messeklokke, som frem til opførelsen af det tre-
delte skibs tagrytter (jf. s. 2287) kan have været 
ophængt heri. Denne funktion finder støtte i 
vangernes delvise falsning, som kan tillægges, at 
åbningens øvre del, hvor klokken hang, stod åben, 
mens den nedre del var skærmet mod regn af en 
halvdør, som kunne benyttes ved eftersyn og re-
parationer. Herudover kan åbningen tillige have 
tjent som almindelig opgang til kirkens loftsrum.
 Over åbningen har facaden tre rudestillede 
kvadratblændinger med mønstermuret bund af 
fladelagte løbere, som omsluttes af en bred frise 
langs taglinjen, dannet af et savskifte over et let 
fremhævet rulskifte med rundet underkant. Lig-
nende gavlfriser af diagonale savskifter har i Dan-
mark nogen udbredelse i senromansk og unggo-
tisk teglstensarkitektur, navnlig på Lolland og Fal-

 Ved opførelsen af det basilikale skib formentlig 
o. 1524 blev †skibets østre gavltrekant, som rej-
stes samtidig med triumfmurens ombygning (jf. 
s. 2242), nedbrudt langs kanten, men integreredes 
i øvrigt i den nye, højere midtskibsgavl.83 Af den 
bevarede facade fremgår, at den var udekoreret i 
modsætning til korets stejle østre gavltrekant, som 
udspringer fra en nyere falsgesims af røde teglsten 
i munkestensformat, der formentlig opsattes på 
sidemurenes 1844 (fig. 13, 14).84 Midt i gavlfel-
tet, der brydes af tre nyere murankre, er der en 
stor åbning, som før 1857 blev blændet med røde 
teglsten i munkestensformat (jf. fig. 52), men mod 
loftsrummet er bevaret som en dyb niche med 
fladbuet halvstensstik. Åbningen, der i ydre mål 
antager ca. 210×88 cm, har langs den nedre del 
af de pudsede vanger en dobbelt halvstensfals, der 
ikke synes at have haft videre udstrækning. 
 Den store gavlåbning, som er uden nære hjem-
lige paralleller, har i kraft af størrelsen karakter af 

Fig. 18. Midtskibets indre under istandsættelse, set fra vest. Foto Poul Frederiksen 1933 (efter Behrendt ii, 23). – In-
terior of the nave during restoration in 1933, seen from the west.



2248 Middelfart · Skt. Nikolaj kirke

har det også været nødvendigt at udføre en let for-
højelse af gavltrekanten, hvis glatte taglinje i nyere 
tid er omsat med røde teglsten i munkestensfor-
mat; formentlig samtidig med korgesimsens om-
muring 1844 (jf. s. 2247). Oprindeligt kan gavlen 
have haft en kam eller blot fod- og toptinder, jf. 
Hillesteds senromanske teglkor (DK Maribo 835).
 Korets vestgavl har over hvælvet en dør, som op-
rindeligt må have givet adgang til †skibets loft (jf. 
s. 2239 ff.; fig. 15-16). Åbningen, som er placeret 
i gavlens nordside og måler ca. 155×59 cm, har 

ster, hvor fornemme repræsentanter ses på koret i 
Gurreby og eskildstrup (DK Maribo 430, 1299). 
O. 1250 udførtes yderligere Odense Vor Frues 
korgavl med en tilsvarende frise (s. 1046-48), men 
til forskel fra disse paralleller danner frisen i Mid-
delfart ikke en spids vinkel i gavlspidsen, men en 
blød rundbuet kurve uden hjemlige sidestykker.86

 Da gavlfrisen har en lidt stejlere hældning end 
tagfladerne, må tagkonstruktionen ved udskiftnin-
gen o. 1420 have fået denne ændret en smule i 
forhold til den oprindelige (jf. s. 2286). Herunder 

Fig. 19. Korets indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Interior of the 
chancel looking southeast.
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føjedes et vesttårn. Fra middelalderens sidste del 
stammer formentlig også et formodet †våbenhus 
ud for †skibets syddør.
 et sakristi ved korets nordside tilføjedes o. 1480 
(jf. s. 2286), hvorved kormurens østlige vinduer 
måtte blændes (jf. s. 2245 f.). Tilbygningen er op-
ført af teglsten i munkestensformat lagt i munke-
skifte, men facaderne er stærkt omsatte, og kun 
mod øst ses intakte partier af røde og spredte 
mørkbrændte sten, der muligvis har været sup-
pleret af gulflammede sten, som indgår i gavltre-
kantens bagmur. 
 Det hvidkalkede indre dækkes af et krydshvælv 
med halvstensribber, hvis nedre ender dannes af 

rundbuet halvstensstik og ledsages mod korloftet af 
en falset helstensdyb niche med fladbuet halvstens-
stik. en tilsvarende niche med fladrundbuet stik 
har vendt mod †skibets loft men blev 1933 blæn-
det med gule teglsten i normalformat (jf. fig. 18).87 
indtil da havde åbningen en træfløj, som nord for 
korbuen var synlig i midtskibets østgavl (jf. s. 2323).
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. en om-
fattende om- og udbygning af kirken, hvis krono-
logi kan udredes gennem bygningsarkæologiske 
og dendrokronologiske undersøgelser, indledtes 
o. 1480 ved opførelsen af et sakristi på korets 
nordside. O. 1496-1508 sluttedes en korsarm til 
sydsiden af †skibet, der o. 1510-20 yderligere til-

Fig. 20. Sakristiet set fra nordøst (s. 2249 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Vestry 
seen from the northeast.
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uden på den ældre kormur, mens de øvrige er i 
forbandt med ydermurene og blot en halv sten 
brede. Hvælvet har halvstensbrede overribber 
af løbere på fladen, stedvist afbrudt af rulstillede 
trinsten (type f i DK Svendborg 47). 
 rummet har adgang til koret via en fladbu-
et dør med smigede, pudsede vanger, som i sin 
nuværende skikkelse er en udvidelse fra 1843.29 
Det indre oplyses af et vindue i nordgavlen, men 
der har oprindeligt også været et vindue mod 
øst, som i nyere tid er lukket med røde teglsten i 
munkestensformat. i bagmuren ses blot omridset 
af den fladbuede, ca. 120 cm brede åbning, men i 
facaden er den fladbuede lysning bevaret som en 
niche, ledsaget af en dobbelt, delvist omsat halv-
stensfals.
 Nordvinduet har indvendigt en retvinklet ni-
che, der tilsvarende lysningen er fladbuet. i fa-
caden ledsages denne af en halvstensfals med et 
højt tvillingespidsbuet spejl, som i nyere tid er 
udført af røde teglsten i munkestensformat. Da 
denne fornemme senmiddelalderlige detaljering 
har stor udbredelse på netop Fyn, jf. korsarmens 
gavlvindue og tårnets vestindgang, er det sand-
synligt, at ommuringen følger et oprindeligt for-
læg (jf. s. 2254, 2259).
 Også gavltrekanten er i nyere tid omsat i faca-
den og forsynet med 11 brynede kamtakker, som 
udspringer fra en ligeledes sekundær falsgesims 
på langmurene. Nederst brydes gavlfeltet af det 
høje vinduesspejl, som hæver sig op over mur-
kronen, men smykkes i øvrigt kun af to cirkel-
blændinger, der indrammer en spidsbueblænding 
over et savskifte. Jf. gavlvinduet kan dekorationen 
have udspring i en oprindelig udsmykning, men 
er da formentlig forenklet i forhold til forlægget, 
idet senmiddelalderens fynske gavldekorationer 
kendetegnes ved stor detaljerigdom.88

 en dør i østmuren er sandsynligvis etableret i 
forbindelse med sakristiets indretning til latin-
skole før 1588.89 indgangen fandtes 1692, og 
omtaltes da som ‘skoledøren’,51 men er i nyere 
tid omsat i røde teglsten i munkestensformat 
til en ufal set åbning med fladbuet halvstensstik. 
Tilbygnin gen ophørte 1739 som skolestue,90 men 
dannede 1822 ramme om konfirmandundervis-
ningen.29

kantstillede sten. De puklede halvstenskapper, som 
har sildebensmurede rygninger, hviler i rummets 
nordvendte hjørner over falsede hjørnepiller, mens 
de mod syd udspringer fra to diagonaltstillede 
vægkonsoller, dannet af halvstensfalsede fladbue-
stik (fig. 21). Denne karakteristiske senmiddelal-
derlige konsoltype har stor tilknytning til navn-
lig Fyn og anvendtes gerne i skibenes østhjørner, 
hvor regulære hvælvpiller ville forstyrre sidealter-
bordene, jf. Bogense (s. 2111, 2121). Selvom også 
sakristier kunne have altre, jf. Tybjerg (DK Præstø 
609, 614), må de iøjnefaldende konsoller i Mid-
delfart dog først og fremmest have været arkitek-
tonisk motiverede, idet de her er placeret meget 
lavt; ca. 25 cm over det nuværende gulv. 
 Pillerne er forbundet af rundbuede skjoldbuer, 
hvoraf den søndre er én sten bred og opmuret 

Fig. 21. Hvælvkonsol i sakristiets sydvestre hjørne, set 
fra nordøst (s. 2250). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 
Corbel of the vault-rib in the southwest corner of the vestry, 
seen from the northeast.
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Fig. 22. Korsarmen set fra sydøst (s. 2252). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Transept seen from the southeast.
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opførte søndre sideskib, hvorved den nordre del af 
bygningsafsnittets vestmur foruden det tilstødende 
†skibs søndre langmur blev nedrevet (jf. s. 2239, 
2264). Herved reduceredes tilbygningens grundare-
al betragteligt, men jf. †skibets anslåede bredde kan 
det sandsynliggøres, at den ved opførelsen udlagdes 
over en plan, hvis indre omtrent har dannet et kva-
drat med sidelængder på ca. 7,5 m (fig. 7, 10d). 

 en korsarm på sydsiden af †skibet opførtes o. 
1496-1508 (jf. s. 2286). 1635 tjente tilbygningen 
som dåbskapel foruden som gravkapel, da borg-
mester Claus Madsen her købte en begravelse for 
sig selv med hustru og børn for 50 dlr. (jf. †be-
gravelse nr. iV,2).51 
 Ved opførelsen af det basilikale skib (jf. s. 2264) 
blev korsarmens nordre del indlemmet i det ny-

Fig. 23. Korsarmens gavl 1:100. Opstalt tegnet af K. H. Mønsted 1916. – Gable of the transept, 
1:100. Elevation.
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koration i lighed med en række groft tilhuggede 
granit- og kalkstenskvadre, som er indmuret i gav-
len. Det uensartede stenmateriale, som formentlig 
stammer fra en romansk †kirke af natursten (jf. s. 
2234), er ca. 60 cm over niveau ordnet i et vandret 
bånd, som afsluttes af et afrettende rulskifte.
 Som almindeligt for senmiddelalderlige korsar-
me har tilbygningen formentlig været forbundet 
med †skibet ved en arkade, som forsvandt ved 
rummets delvise indlemmelse i det basilikale skib. 
Herunder nedtoges formentlig også et hvælv, 
hvis eksistens antydes i det kalkede rums syd-
vestre hjørne, som under det nuværende hvælvs 
ribbeende har spor efter en ribbe fra et lavere 
hvælv båret over vægforlæg. 

 Murene, der var uden forbandt med †skibets 
(jf. s. 2238), er udført af røde teglsten i munke-
stensformat iblandet spredte mørkbrændte bin-
dere, lagt i polsk skifte. i den kalkede bagmur 
er fugningen udført med skarpryggede profiler, 
mens gavltrekanten mod loftet blot står med 
groft udglattede fuger. Østfacaden er i nyere tid 
delvist omsat i krydsskifte. 
 Mod syd og vest markeres overgangen mellem 
facademur og terræn af høje, kantstillede funda-
mentssten, som danner et kraftigt tunget forløb. 
Den iøjnefaldende disponering har nødvendig-
gjort et betydeligt arbejde med at tilpasse stenene 
i det omgivende teglstensmurværk og må alene 
af den grund ses som en nøje overvejet facadede-

Fig. 24-25. Kalkstensfigur i korsarmens gavl (s. 2254 f.). 24. Set fra sydvest. Foto elna Møller 1944. 25. Set fra syd. Fo-
to Mogens Vedsø 2009. – Limestone figure on the gable of the transept. 24. Seen from the southwest. 25. Seen from the south.
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 Sydgavlens større vindue har mod rummet en 
fladbuet, halvstensfalset niche, mens det i facaden 
indrammes af en dobbelt halvstensfals, hvis in-
derste led danner et spidsbuet halvstensstik med 
prydskifte om lysningen. Af den yderste fals dan-
nes et højt spejl med tvillingespidsbuet halvstens-
stik, der ligeledes er et hyppigt anvendt motiv i 
samtidigt fynsk byggeri, jf. tårnvinduerne i Nørre 
Åby (Vends Hrd.) og Særslev (Skovby Hrd.) samt 
tårnets vestindgang (jf. s. 2259). 
 Bueslagene udspringer fra en binderkonsol med 
affaset underkant, som hviler på en ca. 40 cm høj 

 Det indre har været oplyst af et vindue mod øst 
og syd, som trods store forskelle begge er oprinde-
lige. Det østre, som blev sløjfet ved korsarmens del-
vise indlemmelse i basilikaens sideskib (jf. s. 2264, 
2273), ses i facaden som en bred, dobbelt halvstens-
falset, fladbuet niche, som 1938 ommuredes med 
røde teglsten i munkestensformat.91 Stikkene er sat 
af halve sten, der i falsene ledsages af et prydskifte 
af bindere, hvorved deres bredde er øget i forhold 
til vangernes; dette træk synes mod middelalderens 
slutning særlig populært på Fyn, jf. eksempelvis 
tårnets vestvindue i Sønderby (Båg Hrd.).

Fig. 26. Korsarmens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Interior of the 
transept looking west.
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i Balslev (Vends Hrd.) og søndre korsarm i Bo-
gense fra o. 1455-1485 (s. 2118-2120). 
 Dekorationen er opbygget over syv højblæn-
dinger med tvillingestik, der hviler på en binder-
konsol med affaset underkant og hængestav af 
kantstillede sten; den midterste har spidsbuer, de 
øvrige spærstik. Midterblændingen, som er bre-
dere end de øvrige og nederst har en stor ufalset 
luge med trappestik jf. tårnet (s. 2275), er sammen 
med de to næstfølgende hævet over gavlvindu-
ets høje spejl, der strækker sig over murkronen, 
mens de øvrige udspringer fra en frise af dobbelt 
savskifte og rektangulære felter ud for gavlfoden. 
Som almindeligt for landsdelens gavldekoratio-
ner følger blændingerne ikke samme rytme som 
kamtakkerne, der er dekoreret med savskifter og 
båndblændinger foruden to cirkelblændinger, der 
flankerer de yderste højblændinger. endnu en cir-
kelblænding har kronet midterblændingen, men 
den er delvist ødelagt af en rudestillet pinakel af 
røde teglsten i munkestensformat, som formentlig 
er tilføjet i 1800-tallet. Muligvis er kamtakkernes 
øverste skifte, der er ommuret med kantstillede 
løbere, tilkommet ved samme lejlighed.

figurkonsol af kalksten, der gengiver en siddende 
skægget mand med hænderne i skødet (fig. 24-
25). Figurens detaljer er stærkt slørede af forvit-
ring og nyere reparationer, hvorunder ansigtstræk 
er optrukket i cementmørtel, mens det højre un-
derben er erstattet af en tilhugget teglsten.92

 i den hjemlige senmiddelalderlige bygnings-
kunst ses kultiverede facadedetaljer af natursten 
i større udstrækning kun på Stevns, hvor brugen 
må tilskrives landsdelens rige naturlige forekom-
ster af kalksten, jf. Smerup Kirke (DK Præstø 
428). Derimod er brugen næsten fraværende på 
Fyn, men en parallel til den fornemme figurkon-
sol i Middelfart kan findes på Svendborg Skt. Ni-
kolajs tårn, som under nordfacadens glamhuller 
har indmuret to kalkstenshoveder.
 Gavltrekanten, som brydes af tre nyere mur-
ankre, har femten kamtakker, der udspringer fra 
en falsgesims, som både på nord- og sydmuren 
strækker sig over et savskifte. Den smykkes af en 
velbevaret blændingsdekoration, som i kraft af 
den høje detaljering og de enkelte komponenter 
er en fornem repræsentant for senmiddelalderens 
fynske teglstensgotik med nære paralleller i tårnet 

Fig. 27. Korsarmens gavltrekant (s. 2255). 1:100. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 
2010. – Gable triangle of the transept. 1:100.
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 Tårnoverdelen, der bærer adskillige murankre, 
smykkes mod nord, syd og vest af en rig facade-
dekoration, som påbegyndtes i tårnets første byg-
gefase og afsluttedes før iværksættelsen af klok-
kestokværket; mod syd er den dog udført 1863 
(jf. s. 2282). På hver side dannes hovedmotivet 
af to højblændinger, hvis tvillingespidsbuer hviler 
over en binderkonsol med affaset underkant og 
kvartstenshængestav. Blændingerne udspringer fra 
et fire skifter højt bånd af gule sten og flankeres 
ud for bueslagenes halvstensstik af rudestillede 
trappeblændinger. Herover løber et galleri af lave 
spidsbuede blændinger, der også har fundet vej 
til østfacaden, hvorpå én er indsat på hver side af 
skibets tagflader; mod nord er den kombineret 
med en trappeblænding. 
 Mod nord afbrydes spidsbueblændingerne af 
den nedre arm af et stort græsk kors, som i sær-
lig grad giver denne side karakter af skuefacade. 
Herigennem har tårnet fået en særlig signalværdi 
for sejladsen på Lillebælt, hvilket også udtrykkes 
i disponeringen af mellemstokværkets skydeskår 
og det basilikale skibs blændingsprydede nordre 
sideskib (jf. s. 2262).
 i kraft af blændingsdekorationerne er tårnet en 
fornem repræsentant for den enkle, men virk-
ningsfulde arkitektur, som i særlig grad ken-
detegner den fynske sengotik. Tilsvarende ud-
smykninger findes således på en række navnlig 
nordvestfynske kirker, mens de i den øvrige del 
af landet er næsten fraværende.96

 Skjult bag materialhuset har nordfacaden åbne 
stilladshuller, som har brudt murfladerne og væ-
ret en del af facadedekorationen.97 På den øvrige 
del af tårnet er de lukket i nyere tid, men over 
tårnrummmet har ligeledes de blanke bagmure 
talrige stilladshuller foruden større, delvist dia-
gonaltstillede bjælkehuller fra hængestilladser, som 
etableredes ved opførelsen af mellem- og klok-
kestokværket (fig. 34-35). 
i facaden er disse større gennemgående huller 
lukket med røde teglsten i munkestensformat, 
formentlig ved byggeriets afslutning.
 Det hvidkalkede tårnrum dækkes af et kryds-
hvælv med halvstensribber. De puklede halv-
stenskapper, som hviler i vægforlæg, har silde-
bensmurede rygninger og flere blændede reb-

 et tårn med skydeskår i mellemstokværket op-
førtes ved vestgavlen af †skibet o. 1510-20 (jf. s. 
2286, fig. 10e). Svarende til adskillige andre fyn-
ske kirketårne har det været en smule smallere 
end †skibet og blev udlagt over en rektangulær 
plan, som videreførtes i overdelen, til trods for 
at tårnets østmur rejstes over skibets delvist ned-
skårne gavltrekant (jf. s. 2235).
 Tårnet, der forhøjedes o. 1550 (jf. s. 2274 ff.), har 
tre stokværk og er opført i røde teglsten i munke-
stensformat iblandet spredte mørkbrændte bindere; 
sydfacaden er dog 1863 ommuret i røde teglsten 
af tilsvarende format lagt i krydsskifte fra niveau-
et over tårnrummet. Bagmurene er fuget med 
skarpryggede profiler, der også ses nederst på nord-
facaden, som skjules bag materialhuset (s. 2279 f.).
 i tårnunderdelen, der ligesom korsarmen er 
delvist rejst over dekorative, kantstillede funda-
mentssten (jf. s. 2253), er teglstenene mørkere 
end i tårnoverdelen, hvilket markerer et byg-
gestop, som også udtrykkes i valget af forbandt. 
indtil overkanten af sideskibenes tage, omfatten-
de tårnrummet, er murene således udført i polsk 
skifte, der i mellemstokværket afløses af kryds-
skifte og i klokkestokværket af munkeskifte.93 
 Det skiftende forbandt udtrykker, at tårnet 
opførtes i flere etaper af murere med forskellig 
håndværksmæssig baggrund. Jf. dendrokronolo-
giske undersøgelser (s. 2286) har byggeriet dog 
næppe strakt sig over en længere årrække, men 
har muligvis kun været afbrudt af de nødvendige 
vinterpauser, som opførelsen af det svære tårn 
krævede.94

 Krydsskiftet i mellemstokværket repræsenterer 
dermed et af de tidligste hjemlige eksempler på 
brugen af denne skiftegang, som først bliver al-
mindelig i løbet af 1500-tallet og fra århundredets 
første del kun kendes i stærkt begrænset omfang. 
Netop på Fyn har skiftegangen dog indiskutabelt 
været i anvendelse i middelalderens seneste del, 
eksempelvis i sydkapellet ved Odense Skt. Hans 
(s. 1305-09) og Assens Vor Frues tårnoverdel. Da 
forlægget til dette særprægede ottekantede tårn 
skal søges i Nederlandene, hvor også krydsskiftet 
menes at have sin oprindelse, er det muligt, at den 
tidlige brug af forbandtet i denne landsdel skal 
tilskrives indskrevne håndværkere.95



DeN ÆLDre KirKe

Danmarks Kirker, Odense

2257

143

Fig. 28. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Church seen from the southwest.
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Fig. 29. Tårnet, set fra nord (s. 2256 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – The tower seen from the north.
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via en halvstensfalset dør, ca. 177×73 cm, med 
fladbuet halvstensstik i et højt hulrum mellem 
tårnhvælvets overside og mellemstokværkets bjæl-
kelag. 
 Herfra er den videre opgang til mellemstok-
værket henlagt til en indvendig trappe, som dan-
nes af to svære egevanger med udskæringer til 
23 trin (fig. 31).100 Mens udskæringer i en ege-
baluster, der støtter et nyere fyrretræsgelænder, 
angiver, at denne er genanvendt, er dette ikke 
tilfældet for de to ca. 5,5 m lange trappevanger. 
De må være udført til formålet, og med tanke på 
deres længde er det mest sandsynligt, at de er op-
sat under tårnets opførelse. Dette støttes af den-
drokronologiske undersøgelser, der viser, at den 

huller, hvis træforinger er synlige på oversiden. 
rummet er forbundet med skibet ved en arkade, 
som blev brudt i vestgavlen af det teglsatte ro-
manske †skib, hvorfor den i forhold til det yngre 
højere midtskib er meget lav (fig. 71). Den ufal-
sede åbnings spidsbuestik er udført som et hel-
stensstik, der mod vest ledsages af prydskifte. 
 Mod syd oplyses rummet af et fladbuet vindue 
med halvstensstik i facaden. Lysningen ledsages 
ind- og udvendigt af en dobbelt halvstensfals, 
men forstyrrelser antyder, at endnu en fals er 
fjernet i nyere tid, hvor også vinduesnichen er 
forlænget nedad i bagmuren. Ændringerne ud-
førtes muligvis 1859 hvor Glarmester C. P. Torp 
indsatte ruder i det ‘nye’ tårnvindue.29

 Mod vest er der en bred dør, som i facade og 
bagmur dækkes af et fladbuet halvstensstik med 
ledsagende prydskifte (fig. 30). Selve åbningen er 
dog let behugget og fik indvendigt smigede van-
ger efter beslutning om udvidelse 1900.28 i det 
ydre ledsages døren af en halvstensfals, der danner 
et højt spejl med tvillingespidsbue sat som halv-
stensstik, der hviler på en binderkonsol med kort 
hængestav af kantstillede sten; begge med affaset 
underkant. 
 Det høje tvillingedelte spejl er på Fyn et ud-
bredt motiv i sengotisk kirkebyggeri, hvor det 
også har fundet bred anvendelse over vinduer 
(jf. s. 2254). i tilknytning til døre har det nære 
paralleller i ingslev og Ørslev (Vends Hrd.), som 
ligeledes er fornemme repræsentanter for den i 
denne del af landet udbredte tradition for at ind-
sætte kultiverede vestindgange i tårnrummene i 
senmiddelalderen. Deres funktion er ikke entydig, 
men de skal formentlig ses i relation til en stærk 
regional tradition for liturgiske processioner.98 
 Fra tårnrummet leder en bred trappe af ølands-
sten, der 1973 erstattede en ældre, op til døren.
 Opgangen til de øvre stokværk er henlagt til et 
trappehus på sydmuren, hvis facader blev delvist 
omsatte med røde teglsten i munkestenformat 
1863, hvor også skråtagets falsgesims opsattes (jf. 
s. 2282). Fra en udvendig, ligeledes omsat, fladbu-
et dør er der adgang til en pudset tøndehvælvet 
spindeltrappe med rundet spindel og egetræsbe-
lagte trin.99 Trappen, der oplyses af tre udvendigt 
fornyede glugger i vest- og sydmuren, udmunder 

Fig. 30. Tårnets vestindgang, set fra vest (s. 2259). Foto 
Thomas Bertelsen 2009. – West entrance to the tower, seen 
from the west.
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Snarere skal gluggerne ses som en del af kirkens 
særlige eksponering mod nord (jf. s. 2262). Det 
er således tænkeligt, at de to glugger har skul-
let illudere skydeskår og sammen med mellem-
stokværkets regulære skydeskår give indtryk af, at 
ildkraften var særlig stærk mod Lillebælt. Denne 
illusoriske brug af glugger genfindes i en række 
senmiddelalderlige tårne i Nordvestjylland, der 
herigennem giver indtryk af at have flere stok-
værk, end tilfældet er, eksempelvis Lomborg (DK 
Ringkøbing 731). 
 Nær tårntrappens udmunding i midtskibets 
vestgavl etableredes på arkitekt estrups foranled-
ning 1900 en fladbuet indgang, som leder til det 
samtidige orgelpulpitur (jf. s. 2324).102

 Det høje mellemstokværks gulv hviler over 
kraftige ege- og fyrrebjælker i tårnets bagmure, 
som her afsættes ca. 30 cm mod frisiderne. Fra 
stokværket er der adgang til skibets loft ad en 
retkantet sekundær dør, ca. 195×87 cm, som 
indrammes af gule teglsten i flensborgformat, 
svarende til stenene i materialhuset fra 1701 (s. 
2279).
 Stokværkets bevarede nord- og vestmur har 
hver tre skydeskår med fladbuede halvstensstik, 
ca. 54×41 cm, der åbner sig i og imellem faca-
dens højblændinger (fig. 32-34). Ved sydmurens 
omsætning 1863 etableredes her yderligere to 
lidt større åbninger, hvortil der ikke kendes for-
gængere (jf. s. 2282).
 De oprindelige skydeskår har indvendigt en 
retkantet niche med fladbuet halvstensstik og 
prydskifte. i vangerne, der strækker sig ned til 
gulvet, er over sålbænken indmuret en svær pri-
mær rekylbjælke af eg med et cirkulært hul be-
regnet til en gaffelkanon. Der er utvivlsomt tale 
om skydeskår beregnet til ildvåben rettet mod 
skibsfarten på bæltet, og sammen med tårnets og 
det lidt yngre basilikale skibs facadedekorationer 
mod nord har de haft en særlig signalgivende 
funktion, der kan ses i tilknytning til en kongelig 
opkrævning af en strømtold (jf. s. 2262).103 
 1700 var der vagt i tårnet, som da næppe havde 
militær betydning.29 Som i andre danske køb-
stadstårne var der da snarere tale om en storm- 
eller brandvagt, jf. ribe Domkirkes store tårn 
(DK Ribe 279-80, 291).

vestre trappevange sammen med andet tømmer 
fra tårnet kan dateres til o. 1510-20. Trappen er 
således den ældst daterede trætrappe i Danmark, 
som endnu er i brug (jf. s. 2286).
 en tilsvarende men udateret, ca. 5,9 m lang, 
egetræstrappe med udskæringer til 24 trin leder 
fra mellemstokværket til klokkestokværket. 1740 
repareredes trappernes trin, som i dag udgøres af 
nyere fyrretræsbrædder.101

 Hulrummet under mellemstokværket har mod 
nord to retkantede, ufalsede glugger, ca. 48×45 
cm, som indvendigt er placeret i smigede nicher 
med fladbuede halvstensstik. Da de er placeret ud 
for tårnrummets nordre hvælvkappe (fig. 8a), er 
deres tilgængelighed og lysindfald stærkt begræn-
set, og de har næppe været praktisk motiverede. 

Fig. 31. Trappe i tårnet som forbinder hulrummet over 
tårnrummets hvælv med mellemstokværket (s. 2259 
f.). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Staircase in the tower 
linking the space above the vault of the tower room to the 
middle storey.
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 Klokkestokværket, der som mellemstokværket 
er anlagt over kraftige ege- og fyrrebjælker, har i 
den bevarede nord-, vest- og østmur to fladbu-
ede glamhuller med halvstensstik og prydskifte, 
ca. 155×86 cm (fig. 35). Mod øst blev åbningerne 
delvist blændet ved opførelsen af det basilikale 
skibs høje midtskib, hvis tag skjulte deres nedre 
del, og de er som de øvrige yderligere forkortet 
med skrånende sålbænke i nyere tid (jf. s. 2264 
ff.). i facaden ledsages lysningerne af en halv-
stensfals, som mod nord og øst genfindes i bag-
muren, hvor den dog er en sten bred; de vestre 
glamhuller har indvendigt dobbelt halvstensfals. 
Mod syd er glamhullerne 1863 erstattet af en cir-
kulær indfatning til urskiven (jf. s. 2282).
 Tårnet forhøjedes o. 1550, hvorved det oprin-
delige tagværk blev nedtaget, men det har som 
den altovervejende del af landets øvrige senmid-
delalderlige kirketårne formentlig haft sadeltag.104

Fig. 32-33. Østligste skydeskår i nordmuren i tårnets 
mellemstokværk (s. 2260). 32. Opstalt set mod nord, 
plan og snit. 1:50. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 
2010. 33. rekylbjælke med hul til gaffelkanon, set fra 
sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Embrasure furthest 
to the east in the north wall of the tower’s middle storey. 32. 
Elevation looking north, plan and cross section. 1:50. 33. Re-
coil beam with hole for a gun-support, seen from the southeast.

Fig. 34. Skydeskår i tårnets mellemstokværks nordmur 
(s. 2260), set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2009. 
– Embrasures in the middle storey of the tower’s north wall, 
seen from the southwest.
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betydning i særlig grad har været rettet mod Lil-
lebælt (fig. 29). Denne eksponering mod bæltet 
genfindes yderligere i blændingsudsmykningen, 
som netop mod nord har karakter af skuefaca-
de, der formentlig o. 1524 suppleredes med det 
blændingsprydede nordre sideskib (jf. s. 2266). 
Om alle tårnets frisider oprindeligt har haft sky-
deskår er uvist.
 Tårnets aktive militære rolle i kontrollen med 
det smalle farvand kan ses i relation til den strøm-
told, som opkrævedes i Middelfart indtil 1655, da 
toldstedet flyttedes til Fredericia.106 Det er gan-
ske vist usikkert, hvornår tolden indførtes, men 
det kan allerede være sket i middelalderens sidste 
del, hvor de kongelige borge Hindsgavl og Høn-
borg yderligere kontrollerede bæltets henholds-
vis fynske og jyske side.107 Kirkens dobbelte rolle 
som militær magtmanifestation og skuebyggeri er 
så ledes en parallel til eksempelvis erik af Pom-
merns stort anlagte borg Krogen ved Helsingør, 
hvor Øresundstolden opkrævedes fra 1429.108

 Har kirken spillet en aktiv rolle for opkræv-
ningen af strømtolden, er tårnet og det basili-
kale skib sandsynligvis helt eller delvist bekostet 
af centralmagten. Jf. den dendrokronologiske 
datering kan tårnet således tilskrives kong Hans 
(1481-1513), som ved etableringen af orlogs-
værfter og en egentlig flåde havde markante 
søfartsmæssige ambitioner,109 eller sønnen Chri-
stian ii (1513-1523), og ikke umuligt markerer 
tilføjelsen af det svære tårn o. 1510-20 strømtol-
dens indførelse.

et †våbenhus har meget vel sluttet sig til syddøren 
i †skibet, men er som dette nedrevet ved opfø-
relsen af det basilikale skib, formentlig o. 1524 (jf. 
s. 2264 f., fig. 10e-f ) . Af †våbenhuset, der som 
flertallet af landets øvrige våbenhuse kan være 
rejst i senmiddelalderen, er intet bevaret, men 
dets eksistens antydes ved placeringen af døren i 
søndre sideskib, som i forhold til den tilsvarende 
norddør er rykket påfaldende langt mod vest (jf. 
s. 2267, fig. 7, 43). Denne særegne disposition kan 
skyldes, at basilikaens sideskibe, som påbegynd-
tes før nedrivningen af det ældre †skib, mod syd 
opførtes under hensyntagen til en tilbygning på 
†skibets vestre del.

TÅrNeTS MiLiTÆre BAGGrUND 

Skydeskårene i mellemstokværket knytter tårnet 
til en ganske snæver gruppe af danske kirketårne 
med militære indretninger. Af samtidige parallel-
ler kendes foreløbig kun Stubbekøbing Skt. Anna 
(DK Maribo 264), hvis tårnglugger ligeledes har 
rekylbjælker, og Tranebjerg på Samsø (DK Hol-
bæk 2572-78), der foruden skydeskår har skolde-
huller i tårnet.105

 To svært tilgængelige glugger i hulrummet 
under mellemstokværket giver indtryk af, at tår-
nets nordside har været særlig ildkraftig, og det 
er højst tænkeligt, at bygningsafsnittets militære 

Fig. 35. Østre glamhul i nordmuren i tårnets klokke-
stokværk, set fra sydvest (s. 2261). Foto Arnold Mik-
kelsen 2009. – Eastern belfry light in the north wall of the 
bell-storey of the tower, seen from the southwest.
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Fig. 36. Midtskibets indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior, central nave looking east.
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kunne sideskibsgavlene støde direkte hertil, hvor-
ved nedrivningen af †skibets nord- og sydmure 
kunne udskydes. Dette støttes af, at den søndre del 
af forgængerens østgavl delvist afsluttes som en rå 
behugning, der springer frem i søndre sideskibs 
nordøsthjørne og udvendigt ses over korsarmens 
sadeltag (jf. s. 2238 f., fig. 45). Var langmuren ble-
vet fjernet tidligt i byggeforløbet, må det formo-
des, at den ældre gavl på dette sted undervejs var 
blevet muret i forbandt med nybyggeriet.
 i søndre sideskib antydes det særegne bygge-
forløb yderligere i døren, som i forhold til den 
tilsvarende norddør er placeret meget tæt på vest-
gavlen. Denne disponering kan tillægges, at der 
foran †skibets syddør har stået et †våbenhus (jf. 
s. 2262), som nødvendiggjorde, at sideskibsmu-
ren på dette sted måtte afbrydes; ønskedes den ny 
indgang etableret straks, måtte den flyttes lidt til 
siden. Den formodede tilbygning må dog være 
nedtaget, da sideskibsmuren på dette sted var rejst 
i halv højde, idet et vindue ovenover er placeret 
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Det basilikale skib. Jf. dendrokronologiske under-
søgelser er det teglsatte romanske †skib forment-
lig erstattet med det nuværende tredelte skib o. 
1524 (jf. s. 2286, fig. 10g), hvilket er i overens-
stemmelse med, at skibet på bygningsarkæologisk 
grundlag kan fastslås at være tilkommet efter tår-
net o. 1510-20, men før dettes forhøjelse o. 1550 
(jf. 2286).110 Ved udlægningen bestemtes det nye 
skibs længde af det bibeholdte kor og tårn, men 
det øgedes betydeligt i bredden i forhold til for-
gængeren, hvorved korsarmen, der ligeledes be-
varedes, måtte integreres i det nytilkomne søndre 
sideskib (jf. s. 2252).
 Fuldførelsen af det nordre sideskibs østre gavl-
trekant før rejsningen af højkirkemuren (fig. 47), 
antyder, at byggeriet indledtes med de to lave side-
skibe, som opførtes uden om det ældre †skib (fig. 
10f ) . Da †skibets gavle, som dels indgår i tårnets 
østmur, dels udgør triumfmuren, skulle bevares, 

Fig. 37. Søndre sideskib og højkirkemur, set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – The south aisle and the clerestory 
wall, seen from the south.
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Fig. 38-39. Nordre sideskibs østligste og vestligste fag, set fra nord (s. 2266). Foto Mogens Vedsø 2009. – The eastern- 
and westernmost section of the north aisle, seen from the north. 

 Ligeledes er det tænkeligt, at det basilikale skib 
skal opfattes som første etape af en langt mere 
omfattende, men opgivet ombygning af kirken. 
Da det rummelige skib skulle indpasses mellem 
det ældre kor og tårn, fik det nødvendigvis et 
meget kompakt udtryk, der ikke mindst frem-
går af det indre, hvor der er en markant kontrast 
mellem det høje midtskib og den ældre og meget 
lave korbue og tårnarkade. Dette taler for, at det 
har været hensigten også at nedrive koret og for-
længe det tredelte skib mod øst, hvorved kirken 
ville fremstå som et basilikalt langhus svarende til 
Helsingør Skt. Olai, som Middelfart Skt. Niko-
laj også på andre punkter har iøjnefaldende fæl-
lestræk med (jf. s. 2269, 2273). At den ambitiøse 
plan aldrig fuldførtes, er dog ikke enestående. 
Også i randers Skt. Morten111 og Vordingborg 
Vor Frue (DK Præstø 167-70) slutter et højt sen-
middelalderligt og basilikalt skib sig på uharmo-
nisk vis til et ældre og væsentlig lavere kor, der 
meget vel skulle have været erstattet af et større.
 Materiale og teknik. De tre skibe er af røde tegl-
sten i munkestensformat iblandet spredte mørk-

centralt i sideskibets vestligste fag, tilsvarende den 
nordre sideskibsdør. 
 Da midtskibets arkadepiller blev placeret inden 
for det ældre, meget brede †skibs ydermure, er det 
muligt, at også disse påbegyndtes, mens det ældre 
†skib endnu var under tag (jf. s. 2239). Herved 
blev det først meget sent i byggeforløbet nødven-
digt at nedrive det ældre †skib, som kunne benyt-
tes længe efter påbegyndelsen af det nye. 
 Det nye tredelte skib projekteredes formentlig 
med et væsentlig anderledes udtryk end resultatet. 
Således angiver et let tilbagespring i det nordre 
sideskibs østre gavltrekant og det søndre sideskibs 
vestre gavltrekant, som ses fra loftsrummet, at disse 
planlagdes med en hældning, der ville have gjort 
dem ca. 1,5 m lavere, og mod nord udtrykkes 
dette også i det ydre, hvor blændingsdekoratio-
nen har to faser (jf. fig. 41, 46). Dette kunne tyde 
på, at midtskibets vinduer skulle være væsentlig 
højere end de meget lave eksisterende åbninger, 
men planen forkastedes før påbegyndelsen af den 
nordre højkirkemur, som uden forbandt støder til 
sideskibets forhøjede gavltrekant (fig. 47).
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modvirke revnedannelse på dette særligt sårbare 
sted, der mod syd forstærkes af tårnets trappehus. 
Derved har gavlpillen først og fremmest været 
konstruktivt motiveret i modsætning til sideski-
benes øvrige svagere piller, der også kan tillægges 
en rolle i en taktfast opdeling af facaderne. 
 Sideskibenes ydre har flere forskelligheder; mest 
markant er det nordres blændingsprydede facader 
(fig. 9c, 38-39). De tre østligste vinduer flankeres 
her af to cirkelblændinger, som delvis skjules bag 
yngre stræbepiller, mens det vestligste vindue, der 
er placeret over døren, indrammes af to højblæn-
dinger med fladbuet halvstensstik; en tilsvarende 
højblænding ses yderligere på vestgavlen (fig. 
7).114 Mens cirkelblændingerne blot er en halv 
sten dybe og oprindeligt kan have været bema-
lede, tilsvarende cirkelblændinger på sakristiet i 
everdrup (DK Præstø 844-45), er de større flad-
buede én sten dybe og kan have rummet figurer, 
som har fremhævet indgangspartiet.115

 Udsmykningen kan ses i relation til en udbredt 
nordvestfynsk tradition for i senmiddelalderen 
at indarbejde facadeblændinger i arkitekturen, 
jf. tårnet (s. 2256). Som på dette er dekoratio-
nen dog i særlig grad rettet mod bæltet og kan 
derfor også have været motiveret af den særlige 
rolle, som kirken kan tillægges for opkrævningen 
af strømtolden. Det er således sandsynligt, at det 
store basilikale skib er helt eller delvist bekostet 
af kongen, som det også kan være tilfældet for 
tårnet (jf. s. 2262). 

brændte bindere, som nederst i sideskibsfacaderne 
er suppleret med enkelte granitkvadre; muligvis 
fra en ældre †kirke (jf. s. 2234).112 Murværket er 
primært udført i polsk skifte, der stedvist veksler 
med ujævnt munkeskifte, og har jævne skarpryg-
gede fuger i både facade og bagmur.113 
 Facaderne har stået med åbne stilladshuller, som 
enkelt, men effektfuldt har brudt murfladerne (jf. 
s. 2256). De er lukket i nyere tid, men ses endnu 
på nordre sideskibs vestgavl, som 1701 blev skjult 
af et materialhus (s. 2279 f.), samt på den del af 
højkirkemurene, der dækkes af sideskibstagene. To 
bjælkeender, der i nordre sideskibs bagmur er ind-
muret ca. 2,25 cm over gulvet, kan repræsentere 
ender af stilladsbomme, som ved byggeriets afslut-
ning sad fast og måtte hugges over. Det samme er 
tilfældet for en bjælkeende af eg, som er fastklemt 
i et stilladshul i den del af nordre højkirkemur, 
som vender mod sideskibsloftet (fig. 44). 
 Sideskibene har haft svagt fremspringende stræ-
bepiller, som har markeret de enkelte hvælvfag 
foruden gavlene. Flere er nedtaget eller erstattet 
af kraftigere piller (jf. s. 2280), men langs søndre 
sideskib kan alle tre piller konstateres. Både pillen 
ud for vestgavlen og pillen, som har delt sideski-
bets 2. og 3. fag, er således bevaret om end stærkt 
omdannede, dels ved våbenhusets opførelse, dels 
af en nyere forstærkning (jf. s. 2277 f., 2280). 
Hertil kommer mellem sideskibets to vestligste 
fag en pille, der blev nedtaget ved våbenhusets 
opførelse 1667, men har afsat spor i murværket 
(jf. s. 2277 f.). 
 Det nordre sideskib har kun ud for østgavlen 
bevaret en oprindelig pille, hvis skråtag afsluttes 
ca. 1,5 m under murkronen, men fire kraftigere 
stræbepiller opsat i 1700-tallet har haft forgæn-
gere (jf. 2280, fig. 12, 68). Fem piller, som 1694 
repareredes på kirkens nordside, var således meget 
vel oprindelige.51

 Det nordre sideskib har desuden på vestgavlen 
en stræbepille, der skjules af materialhuset (s. 2279 
f.). Pillen, der er kraftigere end de øvrige, har på 
fronten et aftrappet tilbagespring, der sandsynlig-
vis har været teglhængt ligesom den øvre, ligele-
des aftrappede afslutning. Den særegne placering 
i sammenstødet mellem det ældre †skibs vestgavl 
og sideskibsgavlen taler for, at pillen har skullet 

Fig. 40. Nordre sideskibs vestre gavltrekant (s. 2267). 
1:100. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2010. – 
West ern gable triangle of the north aisle. 1:100.
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liggende båndblænding ud for gavlfoden; i de to 
inderste blændinger er i nyere tid brudt en ret-
kantet luge til loftet (fig. 40, 59). De fire inderste 
højblændinger afsluttes af en halvstenssat tvil-
lingefladbue, der hviler på en binderkonsol med 
kort hængestav, dannet af en kantstillet binder. en 
tilsvarende konsol deler den yderste ret afsluttede 
blænding. Søndre sideskibs vestre gavltrekant har 
en beslægtet dekoration, der ligesom gavlens fem 
kamtakker dog er fra nyere tid (fig. 28).
 Hvert sideskib har i det vestligste fag en dør, 
som i nyere tid er blændet mod nord med røde 
teglsten i munkestensformat lagt i krydsskifte og 
nedskåret ved forlængelsen af et vindue ovenover 
(fig. 39, 43, jf. s. 2269).118 Mens denne indgang 
er placeret centralt i faget, er den søndre af byg-
getekniske hensyn rykket tæt op mod vestgavlen 
(jf. s. 2264 f.).

 Sideskibene afsluttes af gavltrekanter, hvis kam-
takker udspringer fra en falsgesims på langmure-
ne. Kun mod syd, hvor østgavlen dækkes af kors-
armens sadeltag, er trekantgavlen fraværende, men 
må have eksisteret før ændringen af tilbygningens 
tagkonstruktion o. 1542 (fig. 10g; jf. s. 2273). 
 Mod nord har østgavlen syv kamtakker, der er 
opsat efter opførelsen af den nordre højkirkemur, 
modsat den egentlige gavltrekant (jf. s. 2264, fig. 
41).116 Gavlfeltet smykkes af talrige savskifter, 
som er et ofte anvendt hovedelement i samtidens 
fynske blændingsdekorationer.117 Nederst veksler 
de med vandrette båndblændinger, som alle er 
udført før øgningen af gavltrekantens hældning 
undervejs i byggeriet (jf. s. 2265). 
 Det nordre sideskibs vestgavl, der indrammes 
af seks savskifteprydede kamtakker, har fem høj-
blændinger rejst over et savskifte med en under-

Fig. 41. Nordre sideskibs østre gavltrekant set fra nordøst (s. 2267). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Eastern gable 
triangle of the north aisle, seen from the northeast.
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gere ved at have haft spejl; formentlig et spidsbuet 
halvstensstik.119

 Ved syddøren udlignedes niveauforskellen mel-
lem kirkens omgivelser og det lavere liggende in-
dre 1773 af en bred indvendig trappe dannet af 
tre gravsten (nr. 5, 16, 23), som må have erstattet 
en ældre, muligvis oprindelig trappe.29

 Syddøren dækkes af et fladbuet halvstensstik og 
har ind- og udvendig dobbelt halvstensfals. Der-
ved er den væsentlig forskellig fra norddøren, der 
i facaden står som en niche. Da denne dørs totale 
bredde er mindre, har den formentlig blot været 
indrammet af den enlige synlige halvstensfals, og 
i forhold til syddøren markerer den sig yderli-

Fig. 42. Nordre sideskibs indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior 
of the north aisle, looking west.
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 Mod rummet er åbningerne indsat i dybe ret-
kantede nicher med stærkt skrånende sålbænke, 
mens de i facaden ledsages af en halvstensfals. i det 
ydre tilfører deres ringe højde skibet et lukket og 
trykket udtryk, der ikke umiddelbart har fulgt go-
tikkens grundfæstede ønske om at bringe lys ind 
i kirkerne, men at det tredelte skib har efterlevet 
tidens hjemlige kirkeideal kan næppe betvivles. 
Tilsvarende beskedne højkirkevinduer genfindes 
således i Helsingør Skt. Olai (DK Frederiksborg 68 
ff.) og planlagdes desuden i Fåborg Helligåndsklo-
sterkirkes nært beslægtede skib (jf. s. 2272).122

 Både mod nord og syd flankeres højkirkevin-
duerne af fladbuede blændinger, som i dimension 
og teknik svarer til vinduerne.123 Mod syd skjules 
dekorationens østligste del sammen med murens 
østligste højkirkevindue af korsarmens tag, men 
kan fra tilbygningens loft iagttages med rester af 
pudset bund.124 At både vindue og blændinger er 
ført forbi korsarmen, kan umiddelbart tale for, at 
det var hensigten at nedrive det ældre bygnings-
afsnit efter færdiggørelsen af det nye basilikale 
skib, formentlig o. 1524. Da korsarmens sadeltag 
efter skibets færdiggørelse ikke synes at være slut-
tet til højkirken, men i stedet forsynet med to 
regulære gavltrekanter, skyldes det dog snarere et 
specifikt ønske om at friholde højkirkemuren i 
sin fulde længde, som en fremhævning af skibets 
basilikale opbygning (jf. s. 2273, fig. 10g). 

 Sideskibenes langmure har i hvert fag et flad-
buet vindue, som med undtagelse af vestfagets, 
der skulle indpasses over dørene, er af betydelig 
størrelse. Mod syd fik dette mindre vindue, der 
i modsætning til døren er placeret centralt i fa-
get, lysningen blændet ved våbenhusets opførelse 
1667, mens det nordre vindue i nyere tid har fået 
lysningen udvidet og forlænget.120

 De velbevarede vinduer ledsages indvendigt af 
en dobbelt halvstensfals, som mod syd genfindes 
udvendigt, hvor lysningerne dækkes af halvstens-
stik med prydskifte. i nordfacaden er indramnin-
gen reduceret til én halvstensfals og ét halvstensstik; 
muligvis som hensyn til sideskibets facadeblændin-
ger, som derved har fremtrådt tydeligere (jf. s. 2266, 
fig. 37-39). 
 Midtskibet. Mod nord og syd har højkirken 
tilsvarende sideskibene ét vindue med fladbuet 
halvstensstik i hvert hvælvfag; mod syd blev det 
østligste blændet ved ombygningen af korsar-
mens tagkonstruktion o. 1542 (jf. s. 2273).121

Fig. 44. Galleriåbninger og bomhul med overhugget 
ende fra stilladsbjælke på nordre højkirkemur, set fra 
nordvest fra nordre sideskibs loft (s. 2262). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Gallery and putlock hole with severed 
end of a scaffolding beam on the north clerestory wall, seen 
from the northwest, from the loft of the north aisle.

Fig. 43. Dør i søndre sideskib, set fra nord (s. 2267 f.). 
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Door in the south aisle, 
seen from the north.
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dækkes derved af korets tag. Fremgangsmåden 
genfindes på flere nordvestfynske kirketårne, hvis 
østvendte facadeblændinger strækker sig ned bag 
skibets tag, eksempelvis Asperup (Vends Hrd.), og 
disponeringen må antages at være tilsigtet. 
 i den øvre del har midterblændingen en ufalset 
luge med fladbuet halvstensstik, og en lignende 
åbning ses nederst i hver af de næstinderste blæn-
dinger, hvor den lave placering har medført, at de 
skæres diagonalt af kortaget (fig. 41, 45). De lavt-
siddende åbninger må have trukket store mæng-
der regnvand ind i bygningen, og deres uhensigts-

 Midtskibet har mod øst en høj gavltrekant, som 
er rejst over det teglsatte romanske †skibs del-
vist bevarede østgavl og i nyere tid er forsynet 
med flere murankre (jf. s. 2246 f., fig. 12). Selve 
gavlfeltet, der udspringer fra en falsgesims langs 
flankemurene, har ni kamtakker, som kroner et 
tilsvarende antal højblændinger med fladrund-
buet halvstensstik; sammen med topkammen er 
midterblændingens bueslag ommuret ved ned-
tagningen af en skorsten, formentlig 1986 (jf. 
s. 2287). Blændingerne har fælles fodlinje over 
murkronen, og den nedre del af de tre midterste 

Fig. 45. Midtskibets sydøsthjørne, set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 
Southeast corner of the nave, seen from the southeast.
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 Indre. Hver af midtskibets fire fag er forbundet 
med sideskibsfagene ved en spidsbuet arkade i høj-
kirkemuren. Mod skibet har bueslagene dobbelt 
halvstensfals, mens de mod sideskibene blot ledsa-
ges af en enkelt halvstensfals; mod begge sider sat 
som halvstensstik. Mens den vestligste arkadebue i 
begge sider udspringer direkte af skibets vestgavl, 
hviler de øvrige på to gange tre ottekantede fripil-
ler samt tilsvarende halvpiller mod skibets østgavl. 
De enkle piller, som er delvist behuggede og skjult 
bag træpaneler, har en høj skråkantet sokkel med 
omløbende vulst dannet af et let udkraget skifte 
foruden et kragbånd af to let udkragede skifter ad-
skilt af tre tilbagetrukne skifter. 
 Hver arkade krones af to ‘triforieåbninger’, som 
danner et galleri under højkirkevinduerne. Åb-

mæssige placering må derfor have været nødven-
dig. Var det under opførelsen af det tredelte skib 
hensigten at lade det forlænge mod øst i en sepa-
rat byggeetape (jf. s. 2265), har gavltrekanten blot 
været tiltænkt en kort levetid. Under opførelsen af 
et nyt og større korafsnit kan det imidlertid have 
været hensigtsmæssigt at lade den stå, og lugerne 
kan i dette perspektiv have været tænkt som prak-
tiske midlertidige forbindelsesled mellem lofterne 
over det nyopførte skib og nybyggeriet. 
 1857 var midterblændingens glug endnu åben 
(jf. fig. 52), men den er siden blændet med røde 
teglsten i munkestensformat, tilsvarende de to 
øvrige.125 Ligeledes er korets og midtskibets lof-
ter i nyere tid forbundet ved en rå gennembryd-
ning nederst i gavlfeltet.

Fig. 46. Søndre højkirkemur, set fra loftet af søndre sideskib fra sydøst (s. 2271 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 
South clerestory wall, seen from the loft of the south aisle, from the southeast.
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 Skibets disponering og detaljering har nært 
slægtskab med Fåborg Helligåndsklosterkirke, hvis 
skib ligeledes må henføres til årene umiddelbart 
før reformationen.126 Det tredelte skib opførtes 
her som en pseudobasilika, men planlagdes som 
en basilika med lave fladbuede højkirkevinduer 
flankeret af fladbueblændinger, som nu er syn-
lige fra sideskibslofterne. Mere iøjnefaldende er 
slægtskabet i det indre, hvor højkirkemurenes 
‘triforieåbninger’, arkadepiller og -buer er næ-
sten identiske; de to skibe er meget vel forestået 
af samme bygmester.
 Planlagte hvælv. De tre skibes tilsammen tolv 
fag stod 1588 med flade trælofter og overhvæl-
vedes formentlig først ved 1600-tallets midte (jf. 
s. 2277). At bygningsafsnittet var tiltænkt hvælv 
ved opførelsen, fremgår dog af dels konstruktive, 
dels arkitektoniske detaljer. Både sideskibenes 

ningerne, der vender mod sideskibslofterne, har 
fladbuede halvstensstik foruden halvstensfals mod 
kirkerummet, men er i nyere tid lukkede med dels 
fyrretræsskodder, dels gule teglsten i normalformat 
(fig. 46). Begge højkirkemure præges af mange re-
parationer og er i nyere tid forsynet med flere 
murankre mod nord.
 Nordre sideskibs vestgavl har en højtsiddende 
rektangulær pudset ramme med rundet profil, 
som indtil o. 1850 indfattede en †indskriftstavle 
(jf. s. 2329). en tilsvarende †tavle kan tidligere 
have haft plads i sideskibets østligste fag, hvor 
langmuren har en retkantet reparation ca. 110 cm 
over gulvet.

Fig. 48. Sammenstødet mellem midtskibets søndre ar-
kademur og den søndre del af det teglsatte romanske 
†skibs behuggede østgavl, set fra korsarmsloftet fra syd-
vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010.  – Junction between 
the south arcade wall of the nave and the south part of the 
east gable of the brick-built Romanesque †nave, with treated 
surface, seen from the loft of the transept, from the southwest.

Fig. 47. Sammenstødet mellem nordre højkirkemur 
og nordre sideskibs østre gavltrekant, set fra loftet af 
nordre sideskib fra nordvest (s. 2264). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Junction between the north clerestory 
wall and the eastern gable triangle of the north aisle, seen 
from the loft of the north aisle, from the northwest.
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formentlig erstattede et oprindeligt hvælv (jf. s. 
2253). et vindue i østmuren, som var placeret ud 
for skillemuren, måtte i samme forbindelse blæn-
des; i nyere tid er dets tilmuring omsat i facaden 
(jf. s. 2254).
 1871 indrettedes korsarmen som ligkapel, og 
arkaden til sideskibet blændedes med en cement-
pudset og hvidkalket teglstensmur.29 Adgangen 
blev herefter henlagt til østmuren, hvor der etab-
leredes en ufalset dør med fladbuet halvstensstik, 
udført af røde teglsten i munkestensformat (fig. 
22).
 Stræbepiller. Korgavlen har to stræbepiller af røde 
teglsten i munkestensformat lagt i uregelmæssigt 
munkeskifte; nederst i den søndre, indgår desuden 
et par granitkvadre, der formentlig stammer fra 
en ældre †kirke (jf. s. 2234; fig. 14). Begge pillers 
front brydes af et kraftigt tilbagespring, som på 
den nordre er suppleret med fire svage skråkan-
tede afsætninger. Denne tydelige horisontale ind-
deling genfindes på tårnene i Brenderup (Vends 
Hrd.) og Hårby (Båg Hrd.) fra 1500-tallets første 
årtier og signalerer, at pillen opførtes under ind-
flydelse af renæssancens arkitekturidealer.130

og midtskibets mure disponeredes således med 
hvælvvederlag, der i loftsrummet ses som halv-
stensdybe udskæringer (fig. 49). Hertil kommer, 
at arkadepillerne mod midtskibet førtes op i højde 
med triforieåbningerne, så hvælvribber og gjord-
buer på samme måde som arkaderne kunne slut-
tes direkte til pillen i en glidende bevægelse.127

 Korsarmens ombygning. Ved opførelsen af det 
tredelte skib indlemmedes den ældre korsarms 
nordre del i det søndre sideskib, hvorved dens 
grundareal omtrent halveredes (jf. s. 2252). Mel-
lem den reducerede korsarm og sideskibet opfør-
tes i forlængelse af sideskibets ydermur en skil-
lemur, som bag hvidtekalken synes udført i en 
teknik, der svarer til skibets øvrige teglsatte mure.
 Skillemuren har en bred ufalset arkade med 
spidsbuet helstensstik og mod korsarmen en skrå 
afsætning ud for buevederlaget, hvorved den øvre 
del opnår samme bredde som sideskibets reste-
rende ydermur.128 At murens nedre del udlagdes 
sværere end sideskibets øvrige langmur kan skyl-
des, at korsarmens sadeltag efter ombygningen 
ikke blev ført ind på højkirkemuren, men mod 
nord afsluttedes af en selvstændig gavltrekant, der 
rejstes over den nyopførte skillemur (jf. s. 2269, 
fig. 10g). Skulle denne som korsarmens søndre 
gavltrekant grundmures, måtte muren være kraf-
tig, men planen kan under byggeriet være æn-
dret. Da den nyopførte gavltrekants ydre ikke 
var synlig, kan den i stedet være udført i let bin-
dingsværk, hvorfor skillemuren, der ikke længere 
skulle bære samme vægt, gjordes smallere.129 
 Med den særegne tagløsning fremhævedes ski-
bets basilikale opbygning, da søndre højkirkemur 
kunne friholdes i sin fulde længde, og samtidig 
sikredes, at den reducerede korsarm forblev un-
der tag under skibets opførelse. i Danmark hø-
rer løsningen til sjældenhederne, men har for-
mentlig også eksisteret på Helsingør Skt. Olais 
Trefoldighedskapel, som færdiggjordes o. 1475 
(DK Frederiksborg 63-64). Jf. dendrokronologiske 
undersøgelser er korsarmens formodede nordre 
gavltrekant dog nedtaget o. 1542, hvor sadeltaget 
sluttedes til højkirken (jf. s. 2286). 
 i den reducerede korsarms indre indsattes et 
krydshvælv med halvstensribber og puklede halv-
stenskapper med sildebensmurede rygninger, som 

Fig. 49. Hvælvforlæg for midtskibets næstøstligste hvælv 
fra øst, set fra nordvest (s. 2272 f.). Foto Arnold Mik kel-
sen 2009. – The vault-setting for the nave’s second vault from 
the east, seen from the northwest. 
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 Murene er af røde teglsten i munkestensfor-
mat og spredte mørkbrændte bindere lagt i polsk 
skifte. i facaden udspringer de fra en to skifter høj 
båndblænding, som brydes af udmurede bjælke-
huller efter det hængestillads, hvorfra forhøjelsen 
udførtes (fig. 50). Hullerne var endnu åbne 1857, 
da også facader og gavltrekanter stod med åbne 
stilladshuller (jf. fig. 52). 
 Stokværkets mure er jævnbrede med tårnets 
middelalderlige mure og hviler i det indre over 
svære ege- og fyrretræsbjælker. Mod øst og vest 
har det to glamhuller med kurvehanksformede 
halvstensstik, ca. 177×85 cm; i nyere tid er de dog 

KirKeN eFTer reFOrMATiONeN

Tårnets forhøjelse. Jf. gavltrekanternes †kam (s. 2275 
f.) forhøjedes tårnet o. 1550 med et klokkestok-
værk, meget vel fordi tårnet virkede undersætsigt 
efter opførelsen af det høje basilikale skib, for-
mentlig o. 1524 (jf. s. 2264 ff.; fig. 10h). et lignen-
de tiltag ses ved eksempelvis Bogense Skt. Nikolaj, 
hvis senmiddelalderlige tårn tilføjedes et yderlige-
re stokværk efter forhøjelse af den romanske kirke 
(s. 2116). i Middelfart tjener det nye stokværk som 
klokkestokværk, men kan desuden have opfyldt 
kirkens behov for magasinplads (jf. s. 2275).

Fig. 50. Tårnets østfacade og gavltrekant set fra skibets tagrytter (s. 2274 ff.). Foto efter 1935, Danmarks 
Kunstbibliotek. – Upper part and gable triangle of the east facade of the tower, seen from the ridge turret of the nave.
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144*

 i den 1863 omsatte sydmur (jf. s. 2282) findes 
to åbninger tilsvarende vest- og østmurens, dog 
med fladbuestik. 
 Sadeltaget har øst-vestvendte gavltrekanter, som 
delvist ommuredes 1863, men deres formodede 
oprindelige udformning blev gengivet 1857 (fig. 
50-52). Begge gavltrekanter, der som facaderne 
udspringer fra en båndblænding, smykkes af fem 
højblændinger med halvstenssatte tvillingebuer; 
formentlig rundbuede. De tre midterste blæn-
dinger brydes af en stor ufalset glug med højt 
trappestik, der ligesom de tvillingedelte blæn-
dinger er et udbredt motiv i fynsk sengotik. en 
tilsvarende glug indgår således i korsarmen fra 
1496-1508 (s. 2255), men de knytter sig i særlig 
grad til tårngavle, jf. Nørre Åby (Vends Hrd.) og 
Sandager (Båg Hrd.).
 1863 omsattes højblændingernes øvre del med 
tvillingespidsbuer, og der opsattes en kam med 
ni kamtakker dekoreret med savskifter og cirkel-
blændinger, alt af røde teglsten i munkestensfor-
mat. Denne kam erstattede en ældre †kam med 
elleve halvcirkulære kamtakker med falset bund. 

forkortet med skrånende sålbænke. ind- og ud-
vendigt ledsager en halvstensfals lysningerne, som 
mod vest er reduceret i bredden af en påmuring 
af røde teglsten i munkestensformat. Østfacadens 
søndre glamhul er derimod udvidet, idet en del 
af falsen er borthugget.
 Mod nord er der derimod kun én åbning, som 
i nyere tid er blændet med røde teglsten i mun-
kestensformat lagt i uregelmæssigt binderskifte; 
forud herfor er lysningen ligesom de vestre åb-
ninger blevet let indsnævret (fig. 29). Den enlige 
åbning er yderligere væsentlig større end de øv-
rige, ca. 184×162 cm, og placeret let forskudt for 
facadens spejlingsakse i vestlig retning. 
 Baggrunden for denne asymmetri er ikke indly-
sende, men åbningens tilnærmelsesvise centrering 
i facaden antyder, at den ikke skal opfattes som et 
glamhul men derimod som en hejseluge, hvortil 
varer har kunnet bringes via en bom i en kvist på 
tagets nordside.131 Således kan stokværket have haft 
en underordnet funktion som magasin, eventuelt 
med tilknytning til tårnets militære funktioner, 
hvilket også kan gælde for tagrummet (s. 2262).

Fig. 51. Tårnets østre gavltrekant med rekonstrueret renæssancekam (s. 2275 ff.). 
1:100. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2010. – The eastern gable triangle of the 
tower, with reconstructed Renaissance outline. 1:100.
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 Trods den sene datering har hvælvene et nært 
form- og konstruktionsmæssigt slægtskab med sen-
middelalderens hvælv (jf. s. 2249 f., 2256 f., 2273), 
der om end i begrænset omfang har været i brug 
langt op i tid.135 Således dækkes hver af de tre skibes 
fire fag af et krydshvælv med stærkt puklede halv-
stenskapper med sildebensmurede rygninger, der 
fra loftet ses muret af røde teglsten i munkestens-
format. ribberne, hvis ender er tilspidsede, fremstår 
retkantede, men har under pudsen muligvis affa-
sede hjørner tilsvarende et større antal ribbesten, 
som er fremkommet i materialhuset (fig. 166a).136 
 De enkelte hvælvfag er opført over de oprinde-
lige vægforlæg med undtagelse af søndre sideskibs 
østre fag, som mod gavlen, der primært dannes af 
den ældre korsarms østmur, hviler på en spidsbuet 
skjoldbue (fig. 7). i kirkens længderetning adskilles 
de af helstensbrede og høje gjordbuer, rundbuede 
i midtskibet og spidsbuede i sideskibene, som med 
undtagelse af det nordre sideskibs udspringer fra 
kunstfærdige konsoller med form af nedafhæn-
gende skjolde eller krumme kløer, som stedvist 
danner et cirkelslag (fig. 54-55, 58). Konsollerne, 
hvis lave relief antyder, at de er udført i puds, sup-
pleres i hvælvenes toppunkter af smådekorationer, 
som i søndre sideskib og midtskibet danner roset-
ter og i nordre sideskib stjerner (fig. 56-57).137

 et våbenhus på søndre sideskib tilføjedes 1667 
af genanvendte materialer fra det samtidig ned-
brudte kapel på kirkegården (jf. s. 2232, fig. 28).138 

Tilsvarende kamme genfindes på Stranges tårn på 
Nyborg Slot, som henføres til 1550’erne, og på 
Hesselagergårds høje skuegavle fra o. 1540’erne, 
hvor påvirkningen fra norditaliensk renæssance 
er tydelig.132 Tårnforhøjelsen i Middelfart er 
ganske givet udført på samme tid, da gotikkens 
og renæssancens formsprog gerne kombineredes 
i den hjemlige bygningskunst.133

 Samtidig med tårngavlenes ommuring 1863 
for synedes hver af forhøjelsens tagflader med en 
kvist af røde teglsten i munkestensformat lagt i 
krydsskifte (fig. 28). Begge har en stor luge med 
fladbuet halvstensstik, ca. 168×117 cm, og ud-
vendig halvstensfals, som krones af en gavltrekant 
med syv savskifteprydede kamtakker med ud-
spring fra en falsgesims. Topkammene er sekun-
dært tilføjet en ottekantet pinakel af røde teglsten 
i munkestensformat med et frontspir af støbejern; 
disse er muligvis jævngamle med korsarmens lig-
nende kampinakel (jf. s. 2255).
 Kvistene afløste ældre kviste og har muligvis 
rod i tårnforhøjelsens oprindelige tagløsning. Mu-
rede tårnkviste har således stor udbredelse på 
Fyn og er i Mesinge (Bjerge Hrd.) bevaret netop 
med halvcirkulære kamtakker. Da den østre her 
er placeret over skibets tag, må den tillægges ar-
kitektoniske hensyn, men har tårnforhøjelsens 
stokværk og tagrum i Middelfart fungeret som 
magasin (jf. s. 2275), kan kvistene yderligere have 
tjent som hejseluger og hver haft en bom. 
 Kvistene gengives tidligst 1659 af hollænde-
ren J. elandts (fig. 61), hvis fremstilling af kirken 
imidlertid har mange ukorrektheder. i regnska-
berne kan kvistene følges fra 1757, hvor den 
søndre var af bindingsværk.29

 Skibets overhvælvning. Det basilikale skib blev 
ved opførelsen planlagt overhvælvet (jf. s. 2272 
f.), men stod endnu 1588 med flade trælofter.134 
etableringen af de tolv hvælvfag må dog være 
tilendebragt før 1673, da efterkommere af Johan 
Borchenfeldt (†1672) gjorde krav på en række 
frie begravelser, der tilkom deres forfader i forbin-
delse med hans hjælp til kirkens overhvælvning.51

Fig. 52. Kirken set fra øst tegnet af J. D. Herholdt, 1857, 
Danmarks Kunstbibliotek. – The church seen from the 
east.

Fig. 53. indskriftsplade over våbenhusets dør, set fra syd 
(s. 2278). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Relief with 
inscription above the porch door, seen from the south.
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bygningskunst, er opført af røde teglsten i mun-
kestensformat og spredte mørkbrændte bindere 
lagt i krydsskifte. Det hvidkalkede indre, der har 
bjælkeloft og murede bænke langs væggene, op-
lyses fra øst og vest af et kurvehanksformet vin-
due med udvendig halvstensfals med halvstens-
stik og indvendig retkantet niche. 
 Tilsvarende udformning ses i gavldøren, der 
krones af en rektangulær plade med lavt relief af 
rød sandsten, ca. 71×52 cm, som gengiver byvåb-
nets tremastede skib (fig. 53). i hver mast vajer et 
stort flag med et bogstav, der tilsammen danner 
»J H G«; initialerne for daværende præst Johan 
Henrik Gosmann. Langs pladens overkant løber 
en indskrift med versaler: »DOMiNi SerVA 
NOS PeriMUS« (Herre, frels os! Vi går under! 
Mat. 8,25), som suppleres af »Anno 1667« langs 
underkanten. Pladen var 1740 farvelagt.29

ifølge det detaljerede regnskab blev byggeriet fo-
restået mellem 4. maj og 8. juli og beløb sig til 
216 mark, der efter kontrakt betaltes murerme-
steren, som yderligere modtog 12 mark i drik-
kepenge til sig selv og sine svende.40

 Da sideskibsdøren var placeret meget tæt på 
vestgavlen (jf. s. 2267), kunne tilbygningen mod 
sædvane ikke centreres i forhold til denne, men 
udlagdes i stedet ud for vinduet ovenover, midt 
i sideskibets vestligste hvælvfag (fig. 43). Våben-
husets vestre mur rejstes i forlængelse af side-
skibsgavlen, hvor den sluttedes til en stræbepille, 
mens den østre, som følge af den valgte centre-
ring, måtte føres direkte ind på sideskibsfacaden, 
umiddelbart vest for murens næstkommende stræ-
bepille, der fjernedes (jf. s. 2266). 
 Den lille tilbygning, der trods det sene opfø-
relsestidspunkt er stærkt påvirket af renæssancens 

Fig. 54-55. Gjordbuekonsoller (s. 2277). 54. Mellem midtskibets to midterste hvælvfag, set fra syd. 55. Mellem søndre 
sideskibs to østligste hvælvfag, set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Corbels. 54. The rib between the two central 
vault-sections of the nave, seen from the south. 55. The rib between the two eastern vault-sections of the south aisle. 
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 Den vælske gavltrekant, der udspringer af flan-
kemurenes falsgesims, har tre etager med svungne 
kamme, der i nyere tid er kantet med et rulskifte. 
etagerne adskilles af vandrette gesimsbånd dan-
net af et udkraget binderskifte med rundet front, 
som også markerer gavlspidsen, der afsluttes som en 
fronton. Den midterste etage har en ufalset, kurve-
hanksformet luge, som er blændet med nyere tegl-
sten i munkestensformat, mens der i de to øvrige 
er indsat tre murankre; nederst flankerer de årstallet 
‘1667’ i støbejern, der ligeledes er opsat i nyere tid. 
 et materialhus med halvtag opførtes 1701 i hjør-
net mellem nordre sideskibs vestgavl og tårnets 
nordfacade som depot for kirkens byggemate-
rialer (fig. 59).51 1702 husede tilbygningen kalk 
til reparationsbrug29 og benævntes 1822 ‘kalkhu-
set’,29 men blev siden anvendt til brændsel og 
omtaltes 1901 som ‘kulhus’.28

 Samtidig med materialhuset rejstes en stræbe-
pille på sideskibets nordvestre hjørne, formentlig 
som erstatning for en oprindelig pille (jf. s. 2266). 
Pille og tilbygning, som begge er rødkalkede, er 
af gule teglsten af flensborgformat, ca. 24×12×4,5 
cm, lagt i krydsskifte. Ydermurene er spinkle og 
indvendigt forstærket med halvpiller, som mod 
vest danner tre lave nicher, ca. 100×125×12 cm, 
med fladbuede halvstensstik.

Fig. 58. Gjorbuekonsol på midterste arkadepille, set fra 
syd i søndre sideskib (s. 2277). Foto Arnold Mikkelsen 
2010. – Corbel of the rib on the central arcade pillar, seen 
from the south in the south aisle.

Fig. 56-57. 56. Stukroset i toppen af søndre sideskibs næstvestligste hvælvfag (s. 2277). 57. Stukstjerne i toppen af 
nordre sideskibs østligste hvælvfag (s. 2277). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 56. Stucco rosette at the top of the second 
vault-section from the west in the south aisle. 57. Stucco star at the top of the easternmost vault-section of the north aisle.
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 Forstærkningen af netop denne mur, som hæl-
der kraftigt udefter (fig. 86), kan i regnskaberne 
følges fra 1694, hvor en ældre pille erstattes af en 
ny, men denne har næppe afhjulpet sætningspro-
blemerne, da de nuværende piller opførtes blot få 
år senere.51 Ved opførelsen af materialhuset 1701 
rejstes således en stræbepille på sideskibets vest-
hjørne (jf. s. 2279), mens tre piller ud for side-
skibshvælvenes gjordbuer opførtes 1710-11 som 
modtryk for hvælvene, der var ved at styrte ned. 
Arbejdet udførtes af Bendt Pedersen, der nedtog 
murens ældre, muligvis oprindelige stræbepiller og 
erstattede dem med nye særdeles kraftige piller, der 
delvist dækkede facadeblændingerne og tilførte 
hele kirkens nordside et tungt udtryk (fig. 168).140 
 De tre piller er rejst af røde teglsten i renæs-
sanceformat lagt i krydsskifte over en groft til-
hugget granitsokkel.141 Opmuringen er udeluk-
kende udført af strømskifter, der følger de stærkt 
skrånende fronter, som på de to østligste piller 
danner et tilbagespring. Ligesom pillernes øvre 
afsluttende skråtag er dette tækket med vingetegl. 
 Pillernes stærkt konstruktive rolle har nød-
vendiggjort løbende istandsættelser, hvilket be-
kræftes af både regnskaber og murværk. Trods 
de svære dimensioner underkastedes nordfaca-
dens piller således en omfattende istandsættelse 
1822,28 mens den oprindelige pille mellem sønd-
re sideskibs to midterste hvælvfag, formentlig i 
1800-tallet, påmuredes en forstærkning i røde 
teglsten i munkestensformat, hvorved dens dybde 
blev fordoblet (jf. s. 2266).
 Projekteret fyrrum. 1901 planlagdes opførelsen af 
et mindre fyrrum ved kirken, hvortil arkitekt H. 

 Mod nord er der en bred dør med fladbuet 
halvstensstik, hvis højde på blot ca. 167 cm an-
tyder, at terrænet omkring kirken på opførelses-
tidspunktet lå lavere end i dag; dens nuværende 
bredde er en udvidelse fra efter 1947 (jf. fig. 9c). 
indgangen er placeret under en høj gavltrekant 
med glat taglinje, der som en falsgesims langs vest-
muren er ommuret i gule teglsten i normalformat. 
Det udekorerede gavlfelt har to nyere murankre.
 1734 var korets nordside yderligere tilføjet et 
†benhus,29 der jf. oversigtsplan 1819 (fig. 165) var 
rejst i indhakket mellem sakristiets vestmur og 
sideskibets østgavl.28 Da den beskedne bygning 
ikke har efterladt spor i murværket, har den sand-
synligvis udgjort en let trækonstruktion; således 
var den nedtaget 1891 (s. 2378).139

 Stræbepiller. Korgavlens to middelalderlige stræ-
bepiller (s. 2273) er efter reformationen suppleret 
med yderligere piller, der i regnskaberne kan føl-
ges fra 1685, hvor deres tage repareredes.51 Pille-
forstærkningerne har navnlig været nødvendige 
langs nordre sideskib, som var anlagt tæt på en 
stejl skrænt og særlig udsat for sætninger, der ikke 
kunne modstås af murens oprindelige, men kun 
svagt fremspringende piller (jf. s. 2266).

Fig. 59. Materialhus ved nordre sideskibs vestgavl (s. 
2279 f.). Foto Thomas Bertelsen 2009. – Storehouse at 
the west gable of the north aisle.

Fig. 60. Skitse af kirkens nordfacade tegnet af Jacob 
Madsen 1588. – Drawing of the north facade of the church 
by Jacob Madsen, 1588.
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bidrage med en fjerdedel af årets tiende til bykir-
kens istandsættelse, i fald de selv var i god stand,144 
og igen 1605 pålagdes alle kirker i Vends og Bog 
herreder at bidrage til arbejder på købstadskirken, 
som da havde fire svære revner.145

 Skaderne synes herefter udbedret, men 1630 
måtte borgmester og råd igen anmode om kon-
gelig hjælp som følge af de ødelæggelser, den 
overståede krig med svenskerne havde forvoldt 
bygningen.146 Året efter pålagdes kirkerne i Vends 
Herred derfor at bidrage med 1223 sletdaler, 1 
mark og 12 skilling til kirken,147 og samme kirker 
anmodedes igen om økonomisk bidrag 1651.148

 Hvad disse arbejder præcist har omfattet er uvist, 
men af senere regnskaber fremgår, at udskiftning 
af facadesten og indsættelse af murankre har væ-
ret hyppige foreteelser. 1700 reparerede Anders 
Christensen således kirkens mure i 25 dage for 39 
mark og 1 skilling med deltagelse af sønnen Niels 
Andersen og to kalkslagere, som betaltes hen-
holdsvis 25 og 50 mark,29 og 1702 forstærkedes 
hvælvingerne i søndre sideskib med ankre.51

 reparationer af skibet har især fundet sted i 
det nordre sideskib, hvis placering ud for en stejl 
skrænt mod bæltet tidligt medførte svære sæt-

F. J. estrup tegnede to forslag (jf. s. 2287).142 i før-
ste forslag indrettedes fyrrummet, som skulle huse 
et dampvarmeanlæg, på korets nordside, hvor det 
indsattes i indhakket mellem sakristiet og nordre 
sideskibs østgavl, tilsvarende et ældre †benhus (jf. s. 
2280), mens tilbygningen i andet forslag placeredes 
ved vestgavlen af nordre sideskib som erstatning for 
materialhuset fra 1701 (s. 2279 f.). i begge forslag 
er tilbygningen sat af røde teglsten i munkestens-
format og gengiver et enkelt nygotisk formsprog; 
planerne realiseredes imidlertid ikke.
 Reparationer og restaureringer. i modsætning til de 
fleste danske købstadskirker har Middelfart Skt. 
Nikolaj aldrig været underlagt en stor samlet re-
staurering. Af skriftlige kilder fremgår dog mange 
større og mindre istandsættelser og reparationer 
af bygningen, som allerede i 1500-tallets anden 
del var stærkt forfalden. 
 1574 fik byens borgmester og råd således kon-
gelig tilladelse til at reparere kirken med sten fra 
den nedbrudte †Viby Kirke (Vends Hrd.),143 men 
den var endnu ved biskop Jacob Madsens besøg 
1588 i dårlig forfatning.20 Kongen pålagde derfor 
1590 de fynske landsbykirker, som Axel Brahe, 
embedsmand på Odensegård, havde i forsvar, at 

Fig. 61. Tegning af Middelfart Kirke. Udsnit af miniature i kanten af kort over Fyn tegnet af den hollandske kort-
tegner J. elandt 1659. i KglBibl. – Drawing of Middelfart Church. Detail of corner miniature of a map of Funen drawn by 
J. Elandt, a Dutch cartographer.
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skulle nedbrydes og genopføres fra niveauet over 
tårnrummet. Til arbejdets udførelse optoges året 
efter et lån på 2.500 rigsdaler, som foruden syd-
murens fornyelse omfattede indsættelse af nye 
bjælker i klokkestokværket, ommuring af gavl-
trekanternes kamme samt omlægning af taget, 
hvis karnapper ligeledes fornyedes (jf. s. 2275 
ff.). Det omfattende arbejde udførtes samme år 
af tømrermester N. Jørgensen fra Middelfart og 
murer- og tømrermester Peder Juhlsen Gram fra 
Vejen, der til opgaven anvendte 33.000 stk. store, 
røde, helbrændte mursten.51

 i de efterfølgende årtier beskrives kirken som 
værende i god stand, men 1942 afstedkom ry-
stelserne fra sprængning af miner og dybvands-
bomber store revner i sideskibene, som anmeld-
tes krigsforsikringen.150 Kirkens seneste større 
restaurering iværksattes 1986, hvor facadesten 
blev udskiftet, kammene istandsat og skorstene 
fjernedes (jf. s. 2287). 

ningskader, der blev afhjulpet med stræbepiller 
(jf. s. 2280). Trods opførelsen af tre svære piller 
langs sideskibets ydermure 1710-11 måtte muren 
allerede 1715 underkastes en større istandsæt-
telse, da den stadig bevægede sig udefter.51 Ar-
bejdet omfattede opsætning af en række forank-
rede bjælker, som muligvis er identiske med de 
bindbjælker, der over murkronen strækker sig på 
tværs af sideskibet (jf. s. 2285).29

 reparationerne synes i særlig grad også rettet 
mod tårnet, der 1703 istandsattes fra 12. maj til 
23. oktober af murermester Bendt Pedersen fra 
Jylland.51 Foruden udskiftning af sten må arbejdet 
have omfattet indsættelse af murankre, som 1755 
dannede ‘1703’ på tårnets sydfacade.149 Arbejdet 
fulgtes 1728 op af Oluf Murermester, som over 
12 uger udførte en større reparation af tårnets syd-
mur, der delvist ommuredes.29

 Af regnskaberne fremgår, at netop tårnets syd-
mur var svag, og 1862 besluttedes det, at den 

Fig. 62. Kirkens nordfacade. 1:300. Opstalt af Wilhelm Petersen 1885. – The north facade of the church. 1:300. 
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 Alle vinduer har småsprossede trærammer, der 
ligesom skodderne for tårnets glugger og glam-
huller er brunmalede.
 Tagværker. Med undtagelse af tårnet har kirkens 
middelalderlige bygningsafsnit tagværker, som helt 
eller delvist er af egetømmer, hvorfra der er ud-
taget prøver til dendrokronologisk datering (jf. s. 
2286). 
 Korets 11 spærfag er primært af eg, som kun er 
sparsomt suppleret med fyrretømmer (fig. 63). De 
enkelte fag, som har stormlægter, hviler i spærsko 
med tappede spærstivere og har to bladede hane-
bånd, hvoraf de nedre støttes af to ligeledes bladede 
skråstivere. På de seks vestligste fag har flere dele 
fortløbende stregede tømmermærker, men ho-
mogeniteten i den samlede konstruktion taler for, 
at hele tagværket er samtidigt, hvilket bekræftes 
af dendrokronologiske undersøgelser (jf. s. 2286). 
 Sakristiet har fem spærfag af eg foruden et kel-
spær af fyrretræ (fig. 64). De enkelte fag, som er 
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Gulve. Koret er belagt med gule ottekantede tegl-
fliser med grå petringer i sammenstødene, og som 
langs sidemurene er kombineret med en bort af 
ældre lyse Hasleklinker. i skibet og tårnrummet 
ligger røde og gule teglsten i skaktavl, som i kor-
buen støder til en nyere trappe med tre stentrin. 
Denne belægning afløste 2004 et tilsvarende gulv, 
der allerede 1897 fandtes i midtskibet.28

 i korsarm og våbenhus ligger store grå stenfliser, 
der ligeledes ses i sakristiet, hvor de ved etable-
ringen 1960 kombineredes med spredte rødlige 
sten. Tilsvarende fliser findes i materialhuset, hvis 
uensartede belægning også omfatter gule kvadra-
tiske teglfliser, muligvis fra et udtjent gulv i kirken. 
 regnskaber omtaler adskillige omlægninger af 
kirkens gulve, som ofte sank over begravelserne. 
1712 omlagde Oluf Murermester således korets 
gulv ud for sakristiet, efter Christopher rasmus-
sens begravelse (jf. begravelse nr. i,b) var faldet 
sammen,51 og 1728 måtte gulvet i søndre side-
skib og tårnet oprettes med 10 læs jord og sand 
og omlægges med gamle sten og 200 nye Flens-
borgsten.29 De mange reparationer resulterede i, 
at hele kirkens gulv 1757 omlagdes med 6.100 
‘Flensborg dobbelte mursten’ og 129 læs grus 
og sand.51 Under stolestaderne ligger ferniserede 
fyrrebrædder.
 Vinduer. Kirken har bevaret den overvejende 
del af de middelalderlige vinduer, som i tårn og 
skib er fuldtallige. i søndre sideskibs østgavl, der 
dannes af den ældre korsarms østmur, er de op-
rindelige lyskilder dog suppleret med et smalt 
vindue før 1727, da ruden repareredes.29 i fa-
caden dækkes den ufalsede lysning af et kurve-
hanksformet halvstensstik med prydskifte, mens 
vinduet indvendigt har en smiget rundbuet niche 
(fig. 14). 
 Under etableringen af dette vindue udførtes 
formentlig i korets sydmur to tilsvarende vin-
duer, der eksisterede 1857 (jf. fig. 52), mens et 
mindre vindue i korets nordmur indsattes 1824.28 
Vinduet, som er placeret ud for murens vestre 
vægblænding, har kurvehanksformet halvstensstik 
i facaden, hvor lysningen er blændet med røde 
teglsten i munkestensformat.

Fig. 63. Korets tagværk, set fra sydvest (s. 2283). Foto 
Arnold Mikkelsen 2009. – The roof construction of the 
chancel, seen from the southwest.
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kronologiske undersøgelser) straks efter skibets 
færdiggørelse. Dette antyder, at den reducerede 
korsarms sadeltag da forsynedes med to gavl-
trekanter, som praktisk sørgede for, at det ældre 
bygningsafsnit blev holdt under tag under om-
bygningen, og samtidig friholdtes skibets sydlige 
højkirkemur i sin fulde længde (jf. s. 2273, fig. 
10g). Jf. dendrokronologiske undersøgelser slut-
tedes taget først til midtskibet o. 1542, da kon-
struktionen tilføjedes de fire nordligste spærfag, 
som i vestsiden rejstes over et kelspær på tværs 
af sideskibet. Da også den oprindelige konstruk-
tions genanvendte nordligste fag hviler herover, 
må dette ved tagets forlængelse atter være omsat. 
 Konstruktionens ældre afsnit har på flere dele 
fortløbende tømmermærker i form af romertal, 
mens de nytilkomne spær har en uensartet streget 
nummerering. 
 Midtskibet har 21 stærkt omsatte spærfag af 
ege- og fyrretømmer, som hviler i spærsko med 

Fig. 64. Sakristiets tagværk set fra syd (s. 2283). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – The roof construction of the vestry seen 
from the south.

rejst i spærsko, har tappede spærstivere samt to 
bladede hanebånd, hvoraf det nedre skæres af et 
kraftigt ligeledes bladet krydsbånd, som er ned-
taget på det nordligste fag. Fortløbende stregede 
tømmermærker på flere dele i alle fag antyder, at 
tagværket aldrig er omsat. 
 Korsarmens 10 spærfag er ligeledes udført af 
egetømmer, men i nogen grad repareret med fyr 
(fig. 66). Fagene, som har stormlægter, er rejst over 
spærsko med tappede spærstivere og har desuden 
to ligeledes tappede hanebånd. Som en ekstra 
forstærkning er de fem sydligste fag yderligere 
forsynet med et bladet krydsbånd, som markerer, 
at disse stammer fra tiden, før korsarmens nordre 
del indlemmedes i det basilikale skibs søndre si-
deskib, formentlig o. 1524 (jf. s. 2252, 2264). 
 Herunder blev konstruktionens fem nordlig-
ste fag nedtaget, men kun det sydligste af disse, 
der tilsvarende de ældre spærfag har udskæringer 
til et fjernet krydsbånd, genopsattes (jf. dendro-
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 Tårnets seks spærfag har foruden spærstivere to 
tappede hanebånd; de to midterste fag har des-
uden en kongestolpe. Konstruktionen er af fyr 
med undtagelse af enkelte spærstivere af eg lige-
som en række sekundære skråstivere, der støtter 
konstruktionen på langs og tværs. Tagkarnapper-
nes sadeltag har hver ét spærfag af fyr med tappet 
hanebånd samt ét kelspær.
 Våbenhusets fire spærfag af fyr har hver ét tap-
pet hanebånd, som på det sydligste fag er sekun-
dært suppleret med endnu et hanebånd fastgjort 
til spærsiderne. Samme enkelhed kendetegner 
materialhusets halvtag, hvis fyrretræstagværk blot 
dannes af seks spær, der hviler i en rem på vest-
muren. 
 ifølge regnskaberne har tagkonstruktionerne 
hyppigt været underkastet reparationer, som i 
lange perioder synes at have stået på næsten uaf-
ladeligt. 1690 var tagværket over skibets østre 
ende således ramt af råd som følge af vandned-

Fig. 65. Midtskibets tagværk og hvælv, set fra sydøst (s. 2284 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – The roof construction 
and vault of the nave, seen from the southeast.

tappede spærstivere (fig. 65). Fagene, som indbyr-
des forstærkes med stormlægter, har to bladede 
hanebånd foruden en ligeledes bladet krydsfor-
stærkning, som skærer det nedre hanebånd. Flere 
tømmerdele har stregede tømmermærker, som 
dog ikke er fortløbende.
 Også sideskibenes tagkonstruktioner er grund-
læggende af eg, men stærkt suppleret med fyrre-
tømmer. Mod syd udgøres den af 16 spærfag rejst 
i spærsko, der stedvist har en tappet spærstiver 
(fig. 46). Spærenes øvre ender hviler på en rem 
støttet af bjælkeender, som taktfast er indmuret 
i højkirkemuren, tilsvarende et tappet vandret 
hanebånd. Mod nord har sideskibet 38 spærfag, 
hvoraf flertallet er nyere og af fyr. Konstrukti-
onsmæssigt svarer de enkelte spær til fagene over 
søndre sideskib; dog er hanebåndene skråtstillede. 
Over murkronen er konstruktionen forstærket 
med flere svære bindbjælker af eg og fyr; muligvis 
delvist etableret 1715 (jf. s. 2282).
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seks sydligste fag er ældre end de fire nordligste, 
som først etableredes efter inkorporeringen af 
tilbygningens nordre del i det basilikale skibs 
søndre sideskib (jf. s. 2264). Således stammer 
konstruktionens ældre sydlige del fra o. 1496-
1508, mens den yngre nordre del kom til o. 
1542. 
 De udtagne prøver fra tårnet falder i to faser, 
hvoraf den yngre omfatter prøver fra bjælkela-
get i begge klokkestokværk samt trappen op til 
mellemstokværket, som er udført af træ fældet 
o. 1510-20. Da denne fase omfatter træ fra alle 
tårnoverdelens middelalderlige stokværk angives, 
at tårnet, der tydeligvis har flere byggefaser, op-
førtes over en meget kort årrække (jf. s. 2256). At 
fasen omfatter en bjælke under det sekundære 
klokkestokværk fra o. 1550 (jf. s. 2274) skyldes 
formentlig blot, at denne udgør en genanvendt 
bindbjælke fra tårnets første tagkonstruktion. 
Den ældste fase, som blot omfatter rekylbjælken 
fra vestmurens midterste skydeskår, der er udført 
af træ fældet o. 1472-87, må vurderes at repræ-
sentere genanvendt tømmer. 
 Fra skibets tre stærkt omsatte tagværker har det 
kun været muligt at datere tømmer fra det nor-
dre sideskib, som falder i to faser; o. 1524 og o. 
1566-81. Mens den yngre fase må tilskrives en 
reparation, er det sandsynligt, at den ældre, trods 
få prøver, repræsenterer skibets oprindelige kon-
struktion (jf. s. 2264).151

 Tagbeklædning. Hele bygningen har siden 1868 
været tækket med sortglaserede vingetegl, der 
også dækker kamtakker og stræbepiller.29 Und-
taget herfra er kun midtskibets tagrytter, som har 
kobberinddækkede sider og spir (s. 2287). 
 Knækkede hulsten på korets, korsarmens og 
midtskibets lofter angiver, at kirken også i mid-
delalderen var belagt med tegl,152 som helt frem 
til i dag synes at have været den primære tag-
beklædning. 1695 repareredes midtskibet således 
med 900 tagsten,51 som kan være nedblæst un-
der en af de storme, der jf. regnskaberne hyppigt 
gjorde skade, og 1715 ødelagdes en del af taget 
mod syd og på våbenhuset, der repareredes med 
400 lybske tagsten.29

 Dele af kirken har dog båret bly, som tidligst 
nævnes 1672-73 i forbindelse med en tagrepa-

sivning fra tagrytteren (s. 2287),51 og 1733 for-
synede Jep Laursen korets tagkonstruktion med 
jernankre og nye krydsbånd.29 Da disse siden er 
nedtaget (jf. s. 2283), var der muligvis blot tale 
om en midlertidig løsning, og tagene gennem-
gik da også allerede 1740 en hovedistandsættelse, 
hvorunder der indsattes nye spær og krydsbånd af 
gotlandsk fyrretømmer i midtskib og tårn.29

 Dendrokronologiske undersøgelser. i 2010 er der 
udtaget boreprøver fra egetagværkerne over kir-
kens middelalderlige bygningsafsnit samt fra an-
dre egekonstruktioner i tårnet. Hertil kommer 
en bjælkeende fra en stilladsbom, som 2009 blev 
udtaget af nordre højkirkemur (jf. s. 2266).
  Korets tagværk er opsat o. 1420 og har lige-
som konstruktionen over sakristiet, der etable-
redes o. 1480, ingen påviste reparationer. Kors-
armens tagværk har derimod to faser, idet de 

Fig. 66. Korsarmens tagværk (s. 2284), set fra nord. 
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Roof construction of the 
transept, seen from the north.
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Den nuværende stammer hovedsageligt fra 1980, 
hvor vindfløjen atter nedblæste.45 
 †Solur. et ældre solur, der formentlig stammede 
fra tiden før †tårnuret blev anskaffet, forblev i 
brug indtil mindst 1780.29 1746 blev en ny ‘sol-
skive’ anskaffet, udført af snedker rasmus Hansen 
og malet af P. Strasbourg.29 1747 blæste soluret 
ned og måtte repareres og derefter atter fæstnes 
med jernbolte på tårnmuren.
 Opvarmning. 1820 havde kirken to ovne, hvor-
af den ene var en toetages jernovn, der samme 
år opstilledes i sakristiet.29 en skorsten, som 
1891 var rejst mod sakristiets nordgavl (jf. fig. 
169), kan være fra denne tid, men er som kir-
kens øvrige skorstene nedtaget. Hvor den an-
den ovn stod i 1800-tallets første del er således 
uvist, men efter korsarmens indretning til kapel 
1871, placeredes endnu en i søndre sideskibs 
østende, hvor en skorsten har været rejst mod 
arkadens lukkemur.157 1894 etableredes yderli-
gere en ovn i nordre sideskibs nordøstre hjør-
ne,158 som sluttedes til en skorsten, der førtes 
ud i midtskibsgavlens topkam, og en ovn, der 
har stået op mod sideskibets vestgavl, er sikkert 
ikke meget yngre. Dennes skorsten, der var ført 
ud i tårnets kip, blev nedrevet 1986, da skibets 
og sakristiets skorstene sikkert også fjernedes (jf. 
fig. 9).159

 1901 ønskedes ovnene erstattet af et dampvar-
meanlæg, som skulle placeres i et tilstødende fyr-
rum. Hertil fremstillede H. F. J. estrup to forslag 
(s. 2280 f.), der imidlertid forkastedes. 1965 fik 
kirken oliefyr, som indrettedes i en separat fyr-
kælder på korets nordside, men overgik 1973 til 
fjernvarme.
 Murbehandling. Facaderne står i dag blanke med 
undtagelse af materialhuset og dets samtidige 
stræbepille, som over et groft pudslag er kalket 
røde (fig. 59). Tidligere har hele kirken haft kal-
kede facader, som tidligst omtales 1734, da de 
genbehandledes.29 Murene har jf. fig. 1 stået hvi-
de o. 1800, men kort før 1860 kalkedes bygnin-
gen rød. Denne behandling var imidlertid sårbar 
over for regn, og få år efter påbegyndtes en af-
rensning af alle kirkens facader, som med undta-
gelse af det omtalte materialhus har stået blanke 
siden begyndelsen af 1900-tallet.160

ration.51 Hvilke bygningsafsnit, der har stået bly-
klædt, kan ikke præciseres, men 1702 var det til-
fældet for tårnet, hvis tag repareredes af rasmus 
Frandsen fra Odense og en karl med 580 bly-
søm.29 1708 stod også søndre sideskib med bly,51 
som endnu fandtes 1755, da korsarm, våbenhus, 
sakristi og kor foruden en række piller derimod 
var teglhængte.153

 På søndre sideskib blev blyet nedtaget før 
1798-1799, da det sammen med våbenhustaget 
repareredes med tegl,51 mens tårnet stod blyklædt 
frem til 1868.29

 Tagrytter. Over midtskibets østre del rider en 
kobberinddækket nygotisk tagrytter med et slankt 
spir, som er udført efter 1885, da en forgæn-
ger med opskalket spir var placeret en smule 
tættere på skibets østgavl (jf. fig. 12, 62). Den 
kraftige ottekantede fyrretræskonstruktion, der 
er fæstnet i skibets tagkonstruktion, har i hver 
smalside en slank åbning mod klokkehuset, som 
krones af små trekantgavle, hvorfra spiret ud-
springer. 
 Tagrytteren kan følges fra 1588, hvor den blev 
gengivet af biskop Jacob Madsen (fig. 60), og har 
ikke umuligt rod i et middelalderligt messeklok-
kespir, som var samhørende med det basilikale 
skib, der formentlig rejstes o. 1524. Tidligere kan 
messeklokken have været ophængt i den store 
åbning i korets gavltrekant (jf. s. 2247). 
 Tagrytteren, som 1685 var beklædt med bly 
og benævntes ‘femklokkespiret’,51 omtales ofte i 
regnskaberne i forbindelse med stormskader, der 
1706 medførte, at spiret nedblæste og skadede 
kirkens nordre tage.51 1886 blev blyet nedtaget 
og erstattet med kobber.154

 Vindfløje. Tagrytteren krones af en fløjstang 
med kugle og vimpel, som i regnskaberne kan 
følges fra 1671, da Niels Kindstrup bevilgedes 
en begravelse for at bekoste en ny (†begravelse 
nr. ii,3).51 Muligvis er det denne, som nedblæste 
1751 og erstattedes med en 8 alen lang stang, li-
geledes med vimpel og kugle. Stangen maledes 
efterfølgende med rød oliemaling, mens dens 
korsformede afslutning forgyldtes ligesom kug-
len,155 og den er muligvis identisk med en beva-
ret fløjstang, ca. 118 cm lang, med Frederik V’s 
monogram og krone, der henføres til kirken.156 
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på tårnrummets nordvæg i en højde af 131 cm 
over gulvet.162 
 4) 1899-1902, friser af tidselbladsornamentik på 
undersiden af arkadebuernes og triumfvæggens 
bueslag.163 Ornamentikken, der er malet med blå-
grå og okkergule farver og sorte konturlinjer, er 
komponeret af dekorationsmaler Fr. Hansen, Hel-
singør, med inspiration fra roskilde Domkirke.28 
Dekorationen omfattede oprindeligt en †tegl-
stensbort langs gjordbuernes kanter samt †blador-
namentik på korets ribber. Overmalet 1977.45

 †Kalkmalerier. 1) Før 1596. Under istandsæt-
telsen 1896-1900 konstateredes spor efter en 
planteornamentik bag den midlertidigt nedtagne 
prædikestol.163 
 2) O. 1650, fragmenter af et kronet våbenskjold 
tilhørende Kirsten Kaas (†1652) blev 1949 kon-
stateret på triumfvæggens søndre del og derefter 
overkalket.164 
 3) 1678/81 betalte kirken for at lade ‘male gar-
diner på væggene i koret og vinduer i koret’.51 
1734 opmalede Lars Pedersen, Bogense, ‘løv-
værket omkring vinduerne’, og 1873 trængte 
draperierne bag altertavlen og døbefonten, dvs. 
på korets nordvæg, til at blive opmalet.45 Det var 
muligvis dele af denne dekoration, Jacob Kor-
nerup konstaterede 1896, da han beskrev en blå 
anstrygning omkring nogle af kirkens vinduer. 
 4) 1734 malede Lars Pedersen, Bogense, Chri-
stian Vi’s og Sophie Magdalenes monogrammer 
‘som blev sat hver for sig i hvælvingen oven over 
korsdøren’.165 

KALKMALerier

1896 foretog Jacob Kornerup en partiel under-
søgelse for kalkmalerier forud for, at der 1899-
1902 udførtes en dekoration med teglstensborter 
og tidselbladsornamentik i hvælvene, på skibets 
arkadebuer og på triumfvæggen.28 Kornerup iagt-
tog en enkel †dekoration på triumfvæggen, og 
under arbejderne 1899-1902 fremkom †plante-
ornamenter af ukendt alder på den midlertidigt 
nedtagne prædikestols plads.
 1933 afdækkedes et par malerifragmenter på 
tårnets nordvæg, og 1935 afdækkedes og restau-
reredes tre senmiddelalderlige indvielseskors i ka-
pellet. 1949 istandsattes kalkmalerierne på tårn-
rummets nordvæg; samme år fremkom et kronet 
†våbenskjold fra o. 1650 for Kirsten Kaas. 1961 
og 1977 er dele af dekorationen fra 1899-1902 
atter overkalket. 

1) (Fig. 67), o. 1500, tre indvielseskors med omgi-
vende tornekrone er malet med sort og rød farve 
på kapellets sydvæg i en højde af 165 cm over 
gulvet. Fremdraget og opmalet 1935.161

 2) (Fig. 69), o. 1500, et svært tolkeligt og stærkt 
opmalet fragment, 86×126 cm, er udført med 
rødbrun farve på tårnrummets nordvæg i en høj-
de af 168 cm over gulvet. Hovedmotivet er en 
båd, der fisker med garn.
 3) (Fig. 68), et kraftigt opmalet og svært dater-
bart fragment af et bord eller en gitterlignende 
frise, 109×265 cm, malet med rødt, gult og sort  

Fig. 67. indvielseskors, o. 1500, på korsarmens sydvæg (s. 2288). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Consecration crosses, c.1500, on the south wall of the transept.
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 Graffiti. 1) O. 1637, tegnet med rødt kridt på 
anden pille fra øst i skibets sydside, to initialer 
»NiS/ ZiZ« i en perspektivisk ramme; nedenfor 
dateringen »1637«. Til højre for denne ramme 
er de indrammede initialer »HHS«. i forhold til 
placeringen og dateringen skal disse initialer mu-
ligvis opfattes som en form for supplement til de 
i stolestadegavlene skårne initialer fra 1636 (jf. s. 
2316).167 
 2) 1600-tallet(?), forskellige rids, herunder to 
forestillende sejlskibe, er udført med rødt kridt på 
tårnrummets vestvæg. Fremdraget 1933.168

 5) 1749 malede P. Strassburg kongens og dron-
ningens (det er Frederik V’s og Louises) mono-
grammer i kirken, ligesom han malede skyer 
uden om korbuekrucifikset.29 
 6) 1759 malede rasmus Pedersen et draperi 
bag orglet.51

 7) Før 1896, da Jacob Kornerup på den nordli-
ge del af triumfvæggen konstaterede svage rester 
af en ældre dekoration bestående af fire rækker 
røde og grå siksaklinjer, der sammen udgjorde en 
kort frise. Neden for frisen blev konstateret spor 
af cirkler og rosetter.166 

Fig. 68. Kalkmaleri på tårnrummets nordvæg (s. 2288). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 
Mural painting on the north wall of the tower room.

Fig. 69. Fragment af kalkmaleri på tårnrummets nordvæg (s. 2288). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Fragment of mural painting on the north wall of the tower room.
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Fig. 70. indre, set mod øst 1906. Danmarks Kunstbibliotek. – Interior looking east, 1906.
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 Kirkens ældste modelskib, kaldet ‘Neptun’, er skæn-
ket 1845 af Marsvinlavet, mens ‘Freia’ er bygget af 
skipper Lars Hansen og skænket 1857 af byens næ-
ringsdrivende. Det interessante (†)tårnur fra 1859 skyl-
des tårnurmager Lars Jørgensen, Horne. 
 Det ældste malede præsteportræt forestillende Albert 
Leth blev anskaffet o. 1847, og fik 1895 følgeskab af 
et portræt forestillende hans søn, pastor Andreas Leth 
(anskaffet 1895). Salmenummertavler og pengebøsser 
kom til i forbindelse med istandsættelsen af kirkens in-
dre 1896-98. 
 en del af 1900-tallets inventargenstande er tilkom-
met som gaver. Det gælder blandt andet en syvstage 
skænket 1900 af ægteparret, provst Conrad Knudsen 
og Anna Louise Berg, lysekronen i tårnrummet, som 
kirkeværge Chr. og Mette Behrendt skænkede 1933, 
de otte lysekroner i sideskibene, der blev skænket af 
byens borgere 1950, da byens jubilæum fejredes, mens 
anonyme givere 1951 skænkede et relief af Carl Bjer-
ring forestillende Lazarus’ Opvækkelse.
 i nyeste tid er anskaffet nyt altersølv, udført 1973 af 
Hans Bunde, et sygesæt, 1983, og kirkeskibet ‘Saga’, 
skænket 1984 af det nye Marsvinlav.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens nuværende 
farvesætning skyldes i alt væsentligt istandsættelsen 
1898, da altertavlen, stoleværket og prædikestolen blev 
afrenset for farver for nu at fremstå med mørk lakeret 
egetræsådring. indskrifter på altertavle og prædikestol 
står i guld, mens sidstnævntes underbaldakin står med 
et renæssancemønster i rødt og sort.
 Der vides kun ganske lidt om kirkens ældre farve-
sætning. 1679 og 1692 beskrives henholdsvis prædike-
stolen og †trædøbefonten som stafferet med (olie-)far-
ver, sølv og guld. Også altertavlen har oprindelig været 
bemalet. Vi er bedre informeret om Laurids Pedersens 
farvesætning fra 1734, da stoleværket blev malet rødt 
med grønne lister, mens prædikestolen, korskranken og 
orgelpulpituret blev ‘ferniseret’. Til arbejdet, der også 
indbefattede kalkmalerier, benyttedes brunrødt, mønje, 
spansk grøn, blyhvidt, kønrøg, okkergult, indigo, kob-
berrøg, sølverglød, umbra og guld. Denne farvehold-
ning prægede kirken resten af 1700-tallet og blev fast-
holdt 1772, da fire bænke blev malet hvide med islæt 
af ‘brunrødt, sølverglød og kobberrøg’. Prædikestolen 
blev malet igen 1785, muligvis i den farveholdning, der 
kendes fra ældre fotografier med lyse felter i en mørke-
re indramning. Den ny †alterskranke og (†)fontegitret 
fra 1844 havde begge bronzerede søjler. 
 Om kirkerummets indretning ved vi først noget fra og 
med renæssance- og baroktiden, da de nuværende hoved-

Oversigt. Middelalderen er sparsomt repræsenteret i 
form af et romansk vievandskar af granit, et korbue-
krucifiks, o. 1500, et sjældent *relikviekors samt en 
*votivkrone fra o. 1500/20, hvis tilknytning til kirken 
dog er usikker.
 Årtierne efter reformationen er repræsenteret ved to 
alterstager prydet med de uidentificerede giveres bo-
mærker og årstallet 1564 samt ved et antal (†)paneler 
fra slutningen af 1500-tallet, der blandt sine karvskårne 
bomærker tæller hele tre for borgmester Henrik Bang. 
 Fra renæssancetiden stammer prædikestolen, der er ud-
ført 1596 og skænket af brødrene Hans og rasmus 
Nielsen Bang samt deres hustruer Dorthe og Mette. Af 
en (†)lysearm ved prædikestolen, skænket af Frederik 
Jacobsen, er kun vægskjoldet med årstallet 1603 i be-
hold. Fra samme år stammer nogle store knogler af fin-
hval, der nu er ophængt over vestdøren i tårnrummet. 
et markant præg af renæssancestil har endvidere stole-
værket, der omfatter konge- og dronningestole forrest 
og i øvrigt består af dele fra hele perioden o. 1630-1680.
 Baroktiden. Kirkens altertavle, o. 1650, samt den lokale 
billedskærer Hans Nielsen Bangs prædikestolsopgang fra 
1675 tilfører et markant bruskbarokt islæt til kirkerum-
met. Af andet træskærerarbejde fra denne periode skal 
nævnes de ældste dele af præsterækketavlen, der blev 
opsat 1663 og er udført af ældre, genanvendt panelværk.
 Den ældste del af altersølvet stammer også fra denne 
periode, idet oblatæsken er udført af sølvsmed Lorenz 
Madsen og skænket af kirkeværge Niels Nielsen Kind-
strup 1661.169

 Kirkens ældre lysekroner stammer i det væsentlige 
fra årene omkring 1700. Som supplement til kirkens 
ældste krone skænkede ovennævnte Niels Kindstrup 
sammen med sin hustru else Steffensdatter 1680 en 
rigt ornamenteret lysekrone (nr. 2), mens de to reste-
rende gamle kroner er skænket 1701 af Niels Pedersen 
Bager og hustru Karen Paulsdatter Boerre (nr. 3) og 
1709 af rådmand Matthias Bolt d.y. og Margrete Niels-
datter (nr. 4). Fra 1700-tallet stammer også to klok-
ker med årstallene 1723 og 1727, begge støbt af Lau-
rentz Strahlborn, Lübeck, og fra 1800-tallet klokkerne 
‘Domklokken’ og ‘Gamle Tolv’, der er støbt 1838 af J. 
C. & H. Gamst, København. 
 Altersættet med kande er udført af Chr. ernst 
Struntze, Fredericia, og anskaffet 1840. Omtrent sam-
tidig, 1843, tilgik de nuværende altermalerier, malet 
af C. W. eckersberg og skænket af Christian Viii. H. 
W. Bissens bemærkelsesværdige marmordøbefont blev 
skænket til kirken 1845 af generalløjtnant Christian 
Ulrich von Sundt.

iNVeNTAr
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møbler kom til. Hertil kom en †døbefont af træ fra 
1663, udført af Hans Nielsen Bang, og tidens †epita-
fier, der ligeledes satte præg på interiøret.
 Kirkens første orgelpositiv blev anskaffet 1679 og 
placeret på et nyopført pulpitur i skibets vestende, som 
stod færdigt 1686. På dette tidspunkt lod man male 
‘gardiner på væggene i koret’, formentlig en gobelin 
om altertavlen, og illusionistiske vinduer på korets 
nordvæg (jf. †kalkmalerier nr. 3). i årene frem mod 
1700 var der opsat en †degnestol i koret, som på dette 
tidspunkt var afskærmet fra skibet af et †korgitter, ne-
den for hvilket der var placeret †bænke til latinskolens 
elever. 
 indretningen af lukkede stole, der var begyndt sidst 
i 1600-tallet, tog fart i 1700-tallet. i løbet af århund-
redets første årtier opførtes et antal mindre stole i si-
deskibene, herunder den endnu bevarede lukkede stol 
i søndre sideskibs østende samt †lukkede stole i tårn-
rummet (1707 og før 1774), i søndre sideskibs stole 
(før 1717) og i midtskibet under orgelværket (1749). 
Døbefonten stod indtil 1775 i korsarmen.

 Forandringer i 1800-tallet. inventaret blev istandsat 
1852, da bl.a. stolestaderne blev repareret og malet. Ved 
denne lejlighed solgte kirken dele af det ældre inven-
tar, herunder Bangs †trædøbefont, 14 træfigurer, alle 
kirkens epitafier og nogle ligsten. en egentlig hovedi-
standsættelse blev gennemført i årene 1896-1898. Da 
blev de gamle stole ‘under pillerne’ og den sidste til-
bageværende lukkede stol nedrevet, hvorefter midtski-
bets søndre stolerække blev udvidet til sin nuværende 
bredde, ligesom man opsatte stolestader foran den nu 
tilmurede åbning ind til korsarmen og optog ligste-
nene af gulvet og satte dem langs væggene. 
 Forandringer i 1900-tallet. 1926 fjernedes (†)fonte-
gitteret, idet døbefonten blev flyttet til sin nuværende 
placering centralt i korets forreste del; †dåbspanelet 
forblev opsat på korets nordvæg og fjernedes først o. 
1947, da også †degnestolen blev kasseret. 1959-61 blev 
koret og sakristiet istandsat (arkitekt ejnar Mindedal 
rasmussen), hvilket bl.a. resulterede i fornyelsen af al-
terskranken og ny møblering af sakristiet. endelig op-
førtes et nyt orgel 1962. 

Fig. 71. indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior looking west.
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ne er udført af C. W. eckersberg og skænket 1843 
af Christian Viii.
 Tavlen består af postament, stor- og topstykke, 
der alle kantes af vinger, og krones af en lille gavl. 
Storfeltet indrammes af slynget blomsterværk 
og er sat mellem et postament og en frise, der 
begge er knækkede og springer perspektivisk 
frem. Sidefelterne har på maskeprydede konsol-
ler trekvartrunde figurer af Kristus med korset (i 
nord) og Moses, den første skåret efter Antonius 
ii Wierix’ kobberstik efter Maerten de Vos.174 
De to figurer kantes af fremskudte, snoede fri-
søjler, som har kroneformede bladkapitæler og 
er omvundet med vindrueløv. Søjlerne hviler på 
postamentfremspring, der er formet som nicher 
for nu manglende †englefigurer med lidelsesred-
skaber og som nederst afsluttes af englehoved og 
drueklase; over søjlerne er placeret friskulpturer 
af evangelisterne.
 Postamentets perspektiviske midtstykke har pro-
filfelter, der er glatte bortset fra det midterste, 
hvor man ser et relief af Nadveren, skåret efter et 
kobberstik af Magdalena de Passe (fig. 74).175

 Storvingerne har fladovale felter sat i vilter 
bruskbarok ornamentik. Felterne rummer små-
figurer af Troen (i nord) og Håbet (fig. 72), først-
nævnte udført frit efter Jacob Mathams kobber-
stik efter Hendrick Goltzius.176

 Topstykket har et rektangulært topfelt, der ind-
rammes af to glatte søjler med vindrueløv og 
vrængemaskeprydede søjlepostamenter; over søj-
lernes kapitæler bliver topstykkets frise brudt af 
bøjlefremspring med masker. Bag søjlerne står 
reliefskårne figurer forestillende Barmhjertighe-
den og retfærdigheden, der ligesom den før-
nævnte dydefigur er udført efter Jacob Mathams 
kobberstik efter Hendrick Goltzius’ forlæg.177 På 
de beskedne topvingers volutter er placeret fire 
englefigurer.
 Gavlstykket har et tværovalt felt sat i en heste-
skoformet ornamentindramning, hvis øvre dele 
er formet som to figurer, der støtter gavlstyk-
ket. To fritstående skulpturer, sat på topstykkets 
fremspringende søjler, flankerer gavlstykket, der 
afsluttes af en topfigur af Kristus som Verdens-
dommer siddende på regnbuen med kloden for 
sine fødder. 

ALTerBOrD OG -KLÆDer

Alterbord (jf. fig. 19), 1959-61, 217×145 cm, 109 
cm dybt, opsat ca. 80 cm fra korets østvæg. Alte-
ret blev opført ved korets istandsættelse 1959-61 
og består af genanvendte, middelalderlige mun-
kesten og mursten med en alterbordplade af eg. 
 Alterbordspanel (jf. fig. 19), 1600-tallet, af fyr, 
forsiden, 109×217 cm, med fem rektangulære 
fyldinger og gesims med frise og tandsnit. Bor-
dets sider har godt tre tilsvarende fyldinger, hvil-
ket antyder, at de er konstrueret af genanvendte 
materialer.170 Bagsiden af alteret er dækket af 
et simplere panel, der bærer tilsvarende præg af 
genbrug. Alterbordspanelet fremtræder med blå-
grønne fyldinger med lysegrå profillister sat i 
koksgråt rammeværk. Det blev ‘forandret’ 1843 
af snedker Lund og istandsat 1960.171 
 †Alterklæder. 1507 skænkede en anonym giver 
seks alen »koler« til et alterklæde til højalteret 
(jf. s. 2229). 1696 forærede magister Gert Mor-
ville og hans hustru Karen Madsdatter Lime et 
nyt alterklæde af rødt damask med gule frynser, 
der 1717 betegnedes som ‘opslidt’. Det er uklart, 
præcis hvornår klædet blev udskiftet, da man 
foretrak røde alterklæder med guldgaloner igen-
nem det meste af 1700- og 1800-tallet;51 således 
også det alterklæde den forhenværende klokker 
Jens Mogensen skænkede 1745,172 og klædet 
skrædder Peder Lind, Middelfart, syede 1843.29

 †Alterduge. 1) 1831, skænket af klokker iversen 
og udført af kramlærred med frynser.29 2) 1845, 
skænket af generalløjtnant C. U. von Sundt (jf. dø-
befont s. 2305). 3) 1852, en sort dug skænket af 
friherreinde Cederström, Norge.173 4) 1896, skæn-
ket af byens damer. Dugens motiv var inspireret af 
stroferne ‘du det ser, jeg har i sinde/ rosenkrans 
om kors at vinde’ fra N. F. S. Grundtvigs salme 
Hil dig Frelser og Forsoner (Salme nr. 192) og bar 
inskriptionen: ‘Korsets Træ er Naadens Trone’.45 

ALTerTAVLer

Altertavle (fig. 72-77), o. 1650, et arbejde i brusk-
barok, der står nær Middelfartbilledskæreren Hans 
Nielsen Bangs værker, og som formentlig er 
skænket af borgmester Claus Madsen. Malerier-
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Fig. 72. Altertavlens storvinge, o. 1650 (s. 2293). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Large 
wing of the altarpiece, c.1650.
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solbeskinnet mur og holder en ung dreng i hån-
den, som han gestikulerer i retning af. Omkring 
Kristus står fire tilhørere, og i baggrunden over-
værer en ældre kone scenen. Som det er almin-

 C. W. eckersbergs storfeltsmaleri (fig. 75) fra 
1842, olie på lærred, forestiller fortællingen om 
den største og den mindste (Luk. 9,48).178 Kristus 
sidder, iklædt hvid kjortel, på en bænk foran en 

Fig. 73. Altertavlen, o. 1650 (s. 2293). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – The altarpiece, c.1650.
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stiet. Maleriet, 113,5×85 cm (lysmål), forestil-
ler Opstandelsen og er udført på grundlag af en 
spejlvendt kopi efter et stik af Cornelis Cort.184 
Kristus svæver over sarkofagen, omgivet af sky-
bræmmer. Hans arme er udstrakte, i den venstre 
holder han sejrsfanen, venstre ben er krydset bag 
om det højre. i højre forgrund sidder to romer-
ske soldater, i den venstre flygter en soldat ud af 
billedfeltet. Maleriet blev 1843 genanvendt som 
bagklædning for eckersbergs nye topmaleri, hvor 
det 1896 blev genopdaget under istandsættelsen 
af altertavlen. Herefter restaureret af malermester 
Schwaner og ophængt på sin nuværende plads.45 
 †Altermaleri, o. 1650. Altertavlens oprindelige 
storfeltsmaleri blev kasseret 1843. At dømme ud 
fra altertavlens ikonografiske program (jf. ndf.), 
har der sandsynligvis været tale om en fremstil-
ling af Korsfæstelsen.185 
 Staffering. Træværket er siden 1896 afrenset og 
forsynet med en mørkebrun lakering, der supple-
res af forgyldte inskriptioner på postamentets og 
storstykkets frise samt på gavlstykket; henholdsvis 

deligt i eckersbergs altertavler er Kristi menne-
skelighed og hans rolle som læremester betonet 
frem for hans guddommelige side.179 Særlig er 
billedet beslægtet, både motivisk og kompositio-
nelt, med eckersbergs maleri til Horne Kirke fra 
1812 (Svendborg Amt, Sallinge Hrd.).180 
 Maleriet blev skænket kirken af Christian Viii 
på foranledning af kronprins Frederik, der under 
sit besøg i kirken 1840 havde fundet det davæ-
rende altermaleri til »stor Vanziir« for kirken.181 
efter Kunstakademiets afgørelse overgik opgaven 
herefter til eckersberg, hvorpå de færdige male-
rier kunne indsættes i altertavlen 1843.51 Stor-
feltsmaleriet regnes for det væsentligste af eck-
ersbergs altermalerier fra 1840’erne.182 
 eckersbergs maleri i topfeltet (fig. 76), 1842, fore-
stiller tre amoriner og er udført efter et relief af 
Bertel Thorvaldsen til kirken i Novara.183 På en blå 
baggrund svæver de tre amoriner, mens de holder 
om hinanden og kigger ud mod betragteren.
 Det oprindelige (†)topmaleri (fig. 77) fra o. 
1650 er bevaret og siden 1896 ophængt i sakri-

Fig. 74. Nadveren. Altertavlens postamentsfelt (s. 2293). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – The Last Supper. Section of 
the predella of the altarpiece.



2297ALTerTAVLer

skab.186 De to friskulpturer af Moses og Kristus i 
storstykkets nicher repræsenterer henholdsvis det 
Gamle og Nye Testamente,187 men idet den først-
nævnte er omgivet af dyderne retfærdighed og 
Håb, sidstnævnte af Tro og Barmhjertighed, kan 
tavlens to sider også opfattes som en fremstilling af 
det lutherske tema Lov og evangelium.188

 i sin opbygning hører altertavlen til en gruppe 
af fynske tavler og epitafier, der udspringer af den 
odenseanske billedskærer Anders Mortensen.189 
Foruden tidens udbredte brug af bruskbarok or-

indstiftelsesordene, Luk. 9,48, og på gavlstykket 
‘Jahve’ skrevet på hebræisk. 
 Altertavlens ikonografi. i sin oprindelige udform-
ning har den lodrette midterakse fremstillet moti-
ver fra Kristi lidelseshistorie og genkomst i form af 
skårne og malede skildringer af Nadveren, Kors-
fæstelsen(?), Opstandelsen og Kristus som Verdens-
dommer. Kombinationen af denne midterakses 
tema med evangelist- og dydefigurer er typisk for 
1600-tallets altertavleikonografi og må opfattes 
som en henvisning til Kristi frelsebringende bud-

Fig. 75. Fortællingen om den største og den mindste, 1842. Maleri i altertavlens storfelt 
udført af C. W. eckersberg (s. 2295). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – The story of the 
great and the small, 1842. Painting in the main section of the altarpiece, by C. W. Eckersberg.
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imidlertid dette, ligesom heller ikke dens figurer 
er udført efter de grafiske forlæg, Mortensen og 
hans værksted almindeligvis benyttede.191 i sin 
helhed ligger altertavlen tættere på Hans Niel-
sen Bangs værk, men også her taler de nærmere 
detaljer imod en egentlig tilskrivning, og specielt 
Moses- og Kristusskulpturerne er vanskelige at 
indpasse i hans produktion.192 Lighederne til 
Bangs værk, der tydeligst manifesterer sig i po-
stamentsrelieffet, kan derfor også i dette tilfælde 
skyldes det typologiske og tidslige sammenfald, 

namentik og vrængemasker er gruppen kendeteg-
net ved flittig brug af knækkede postamenter og 
friser samt ved anvendelsen af snoede og rankeor-
namenterede søjler placeret foran storstykkets frise 
uden andet konstruktivt formål end at tjene som 
konsol for tavlernes mange friskulpturer.
 På baggrund af de typologiske fællestræk er det 
forståeligt, at Christian Behrendt formodede, at 
Middelfarts altertavle kunne være udført i Anders 
Mortensens værksted.190 en nærmere sammen-
ligning af tavlens stilistiske særtræk udelukker 

Fig. 76. Tre amoriner, 1842. Maleri i altertavlens topfelt, udført af C. W. eckersberg 
(s. 2296). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Three cupids, 1842. Painting in the top section 
of the altarpiece, by C. W. Eckersberg.
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og dåbens kor’ (jf. s. 2306 og 2313).196 1692 var 
en af postamentets englefigurer, nemlig ‘den med 
tornekronen’, gået tabt og en ny blev udført.51 
1823 blev tavlen repareret.29 r. Winther malede 
og forgyldte tavlen 1843; formentlig er der tale 
om den hvide bemaling med mørke indskriftfel-
ter, der ses på de ældste fotografier. 1862 ‘afpud-
sede’ malermester F. Schrøder altertavlens ram-
meværk,197 som dog beholdt sin hvide staffering. 
De fire englefigurer med passionsinstrumenterne 
fra postamentet forsvandt o. 1900, formentlig i 
forbindelse med istandsættelsen 1896-1901 (jf. 

samt at Bang siden hen arbejdede på altertavlen 
(jf. ndf.).193

 Ændringer og istandsættelser. ifølge oplysning 
fra 1717 blev altertavlen skænket af borgmester 
Claus Madsen,194 mens Pontoppidan (DaAtlas, Vi 
667) tilføjer årstallet 1650. Kilden til disse op-
lysninger er ukendt, men de kan muligvis have 
fremgået af en nu afrenset påmalet indskrift, idet 
altertavlen ved 1700-tallets midte blev beskrevet 
som værende ‘malet’ og med indskrifter.195 1675 
betaltes ‘billedhuggeren’, dvs. Hans Nielsen Bang, 
9 mark for ‘adskilligt på prædikestolen, altertavlen 

Fig. 77. Opstandelsen, o. 1650. Altertavlens (†)topmaleri (s. 2296). – The Resur-
rection, c.1650. The (†)top-section painting of the altarpiece.
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ALTerSØLV

Altersæt. 1) (Fig. 78), 1840, udført af Christian 
ernst Struntze, Fredericia, i klassicistisk stil ved 
omsmeltning af kirkens †altersæt og †sygesættets 
kalk.29 Kalken, 22,5 cm høj, har cirkulær fod, ba-
lusterskaft og stejlt bæger, alt med antikiserende 
ornamentik og bladborter. Bægerets sider har et 
omløbende bånd med vinløv, der brydes af en 
laurbærkrans med kors.
 På fodens standkant samt ved bægerets rand ses 
Struntzes gentagne stempel (Bøje nr. 6535) samt 
lødighedsmærket »13¹/³«. Under bunden læses 
med prikgravering »Wog 34 Lod« og »1840«. Til-
hørende disk, tværmål 14,5 cm. Fanen, der kantes 
af en perlestav, har på sin underside mesterstem-
pel for Christian ernst Struntze (Bøje nr. 6535), 
lødighedsmærket »13¹/³«, sikkerhedsgravering og 
med prikgravering »Wog 9¹/8 Lod« samt »1840«. 
 2) (Fig. 79), 1973, udført af Hans Bunde, Frede-
ricia. Kalken, 24,5 cm høj, har cirkulær fod, ko-
nisk skaft med forgyldt midtled hvorpå et mar-
svinrelief og glat, retsidet bæger med hældetud. 
Sikkerhedsgraveret under bunden, hvor også Hans 
Bundes stempel, fabriksmærket »Cohr«, og lø-
dighedsangivelsen »Sterling 925 Denmark« er 
præget. Tilhørende disk, 16 cm i tværmål. På den 

ovf.). 1942 påsattes enkelte af friskulpturerne de-
res manglende dele.45 
 †Altertavler. 1) Kirkens gamle †højaltertavle 
blev o. 1652 nedtaget og antagelig opmagasineret 
i tårnet, indtil den nu ubrugelige og overalt ‘op-
rådnede’ tavle blev solgt 1714 til Niels Morville, 
Brandbjerg, der bragte tavlen til Jelling Kirke.198 
2) en sidealtertavle, nævnt 1588, da biskop Jacob 
Madsen bød kirken at borttage altertavlen på Vor 
Frues alter (jf. s. 2230).199 

Fig. 78. Altersæt, 1840, udført af Christian ernst Struntze, Fredericia (s. 2300). Foto 
Arnold Mikkelsen 2009. – Altar set, 1840, made by Christian Ernst Struntze, Fredericia.

Fig. 79. Altersæt, 1973, udført af Hans Bunde, Frederi-
cia (s. 2300). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Altar set, 
1973, made by Hans Bunde, Fredericia.
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tud og svungen hank, og den prydes af borter og 
bladværk som altersættets. Midt på korpus er et 
stort kors med muslingender. indgraveret under 
bunden står med prikgravering »1840« og »Wog 
53½ Lod«, her findes også Struntzes sølvmærker 
(Bøje nr. 6531 og 6535), lødighedsmærket »13 
¹/³« og Fredericias byvåben (jf. Bøje nr. 6481).
 †Alterkander. 1) 1705, vejede 58 lod. i kanden 
var graveret: »Foræret til Guds ære og Hans Alters 
Prydelse udi Middelfart Kirche Af Sogne-Præ-
sten magister Hans Liem og sin dydædle Kieri-
ste Karen Jørgens datter 1704«.149 Omsmeltet og 
brugt til C. e. Struntzes altersølv 1840 (jf. altersæt 
nr. 1 og alterkande). 3) 1863, af porcelæn.29 
 Sygesæt, o. 1983,45 bestående af kalk, disk, ob-
latæske, plastflaske og fire særkalke; i læderbe-
trukket futteral.
 en nyere alterkalk benyttes til plejehjemsbesøg. 
Den 18 cm høje kalk har skrånende fod, skaft 
med midtknop og glat bæger med indgraveret 
hjulkors; på overkanten er monteret en hældetud. 
Under bunden en sikkerhedsgravering.
 (†)Sygesæt, 1746, udført af guldsmed Christian 
Schlegel, Fredericia, ved omsmeltning af et æl-
dre †sygesæt (jf. ndf.). Sættet blev ved udførelsen 
angivet at veje 17 lod og 2½ kvint; fem år se-
nere eftervejes imidlertid kalken, der alene vejede 

flade bunds ophøjede midterparti er et skib ind-
graveret. Under bunden samme sikkerhedsgra-
vering samt mester- og lødighedsstempler som 
kalken.
 †Altersæt, nævnt 1675. Sættets kalk og disk 
vejede 39 lod,200 førstnævnte blev repareret, for-
gyldt og poleret 1738 af guldsmed Peder Satte-
rup, Fredericia.29 Omsmeltet 1840 og benyttet 
til altersæt nr. 1 og den tilhørende alterkande (jf. 
også †sygesæt).
 Oblatæske (fig. 81), 1661, udført af Lorenz 
Madsen, Odense, og skænket af Niels Nielsen 
Kindstrup.169 Den ovale æske måler 10×7 cm og 
er 4,5 cm høj. På lågets yderside er indgraveret 
Jesumonogram i laurbærkrans, mens der på lå-
gets inderside er en versalindskrift: »Anno 1661 
den 10 avgvsti hafver Niels Nielsen Kindstrvp 
forærit denne sølfæske til Medelfardt Kirke och 
til Gvds nafns ære«. Lorenz Madsens sølvmærke 
(Bøje nr. 4076) er præget på æskens ene langside, 
derudover en sikkerhedsgravering på indersiden 
af æsken.
 Alterkande, (fig. 78), 1840, udført af Christian 
ernst Struntze, Fredericia, i samme klassicistiske 
arbejde som det samtidig leverede altersæt (nr. 1). 
Kanden, 25 cm høj, har klassisk form med svajet 

Fig. 81. Altersølv. Oblatæske, 1661, udført af Lorenz 
Madsen, Odense (s. 2301). Siske, 1745, udført af Jørgen 
Olufsen Lund, Odense (s. 2302). Foto Arnold Mikkel-
sen 2009. – Altar silver: wafer-box, 1661, made by Lorenz 
Madsen, Odense; perforated spoon, 1745, made by Jørgen 
Olufsen Lund, Odense.

Fig. 80. *Oblatæske og flaske, 1746, fra et †sygesæt 
udført af Christian Schlegel, Fredericia (s. 2301). Foto 
Arnold Mikkelsen 2009. – *Wafer-box and flacon, 1746, 
from a †sacramental set for the sick, made by Christian Schle-
gel, Fredericia.
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udstyr, og kan muligvis sættes i forbindelse med 
kirkens †Vor Frue sidealter (jf. s. 2230 og †alter-
tavle nr. 2), ligesom den i henhold til almindelig 
skik i senmiddelalderen kan være benyttet som 
brudekrone ved bryllupper.204 At dømme efter de 
velbevarede enkeltheder må kronen være blevet 
gemt af vejen allerede kort efter dens udførelse, 
måske ansporet af tidens uroligheder, eller, som 
Mackeprang anførte, for »at unddrage de[n] fra 
reformationstidens haardhændede Konfiskation 
af Kirkesølv«.205

 Mouritz Mackeprang påpegede det stilistiske 
slægtskab til det storfligede bladværk i kronerne 
fra Claus Bergs altertavle til Odense Skt. Knuds 
fra o. 1515-1523 (s. 459, 501) samt to helgenin-
dekroner på et Mariaalter i Lübecks Helligånds-
hospital, der dateres til o. 1520-30.206 På dette 
grundlag kan det antages, at der er tale om et 
hjemligt arbejde, måske fra Odense, fra tiden o. 
1520.207 Dermed er den en af de ældste bevarede 
kroner i Norden.208 i NM (inv.nr. D12257).
 *Relikviekors (fig. 82), o. 1500, af forgyldt sølv. 
Det har karakter af et krucifiks, måler 9,5×8 cm, 
1,3 cm dybt, og har trekløverformede korsen-
der, som kantes af en riflet bort. Hver af enderne 
rummer et evangelistsymbol (ørn, løve, lam og 
engel) udført i højt relief og holdende et tomt 
skriftbånd. i korsskæringens fire hjørner er fast-
loddet et stærkt fliget akantusblad. På et mindre 
kors, der kantes af gotiske småblade, er Kristus 
fremstillet med korsprydet glorie, hængende i 
næsten vandrette arme. Hovedet hviler på højre 
skulder, fødderne er overlagte og hans lænde-
klædes to snipper flagrer dramatisk. Over korset 
er monteret en stor skriftrulle med Pilati ord i 
sengotiske majuskler. relikviekorsets bagside er 
dekoreret med graverede fremstillinger, i mid-
ten Maria og barnet i strålekrans og stående på 
måneseglet, på den nedre korsarm Skt. Kristoffer 
med kristusbarnet på skuldrene, mens en granat-
æbleblomst pryder den øvre korsarm, og tvær-
armene er smykket med fremstillinger af hhv. 
apostlen Simon med sav og, formentlig, Paulus 
med sværd. Den centrale del af bagpladen kan 
fjernes, og giver adgang til smykkets relikviegem-
me, der imidlertid var tomt, da korset blev fundet. 
Krucifikset er fastgjort til en kæde af tværriflede 

17 lod og 3 kvint.29 Bevaret er en kombineret 
oblatæske og flaske (fig. 80), 3 cm høj og 6 cm 
i tværmål, udført med rundende bund, der har 
passet ned i †kalkens bæger. i skruekapslens top 
er et rum, hvori oblater kan opbevares. inskripti-
on på kapslen: »til Hørende Medel-Fahrt Kierke 
1746«. Opbevares i Middelfart Museum (inv.nr. 
884 ii 2). Kalken blev 1840 omsmeltet til altersæt 
nr. 1.
 †Sygesæt, 1601, bestod af kalk og disk med til-
hørende kande. Sættet blev omsmeltet 1746 (jf. 
ovf.).201 

 Siske (fig. 81), 1745, af sølv, udført af Jørgen 
Olufsen Lund, Odense.29 Skeen har oval, perfo-
reret laf og et smalt skaft, der er snoet på midten. 
På skaftets underside et mesterstempel for Jør-
gen Olufsen Lund (Bøje nr. 4114) og indskrift 
med graveret skriveskrift: »Middelfart kirke«. en 
tilsvarende ske, ustemplet, findes i Brahetrolle-
borg Kirke (Svendborg Amt, Salling Hrd.).202 en 
†sølvske blev 1507 testamenteret til Skt. Mauri-
tius’ alter af en ubekendt giver (jf. s. 2229).
 *Votivkrone (fig. 82), o. 1520, af delvist forgyldt 
sølv. Kronen, der måler 26 cm i tværmål og er 
11 cm høj, vejer 433 g. Kronens ring består af 
seks rektangulære led indrammet af tovsnoninger. 
Leddene er hver især dekoreret med tre fembla-
dede rosetter, som er gjort fast med splitter. De 
seks led er på indersiden fortløbende nummere-
ret med romertal. Leddene er hængslede og luk-
ket med snoede stænger, der foroven løber sam-
men med kronens stærkt fligede bladværk. Dette 
bestod oprindelig af tolv blade, hvoraf tre nu 
mangler; det bevarede bladværk er behængt med 
mindre, hjerteformede blade, hvoraf imidlertid 
broderparten er gået tabt. Øverst på bladværkets 
bagsider er monteret fatninger, i enkelte sidder 
endnu fragmenter af en tynd, sølvbeviklet jern-
ring, som har tjent til afstivning. Kronen har ud-
vendig forgyldning, bortset fra leddenes rosetter, 
der har stået i sølv med blå- og grønemaljerede 
blade, hvoraf der nu kun er enkelte farvespor.
 Kronen blev sammen med relikviekorset (jf. 
ndf.) fundet 1933 under en udgravning af et hus 
ved Middelfart Torv (nr. 2).203 Da der imidler-
tid er tale om en votivkrone, må den formentlig 
regnes for hørende til kirkens senmiddelalderlige 
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Fig. 82. Votivkrone, o. 1520, og relikviekors, o. 1500 (s. 2302). Foto NM. – Votive crown, c.1520, and reliquary cross, 
c.1500.
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 Trestage (fig. 84), 1900-tallet, af messing, 35 cm 
høj, med balusterskaft, cirkulær fod og høj, profi-
leret standkant. De to delfinformede sidearme er 
sat fast i et fladt profilled lidt over balusterskaftets 
midte. i armenes tap er numrene »5« henholdsvis 
»6« præget.
 Syvstage, 1900, skænket af ægteparret Conrad 
Knudsen (jf. maleri nr. 3, s. 2328) og Anna Louise 
Berg, udført af Lau ritz rasmussen, København. 
Stagen, 55 cm høj, er på foden indgraveret »Skæn-
ket til Middelfart Kirke af sognepræst Conrad 
Knudsen og hans hustru Anna Louise f. Berg aar 
1900« med versaler. Placeret på orgelpulpituret.
 †Lysestager. Tre lysestager blev stjålet 1971.
 Messehagler. *1) 1800-tallet, af rødt fløjl med 
rygkors og kantbesætning af guldgaloner. Hånd-
syet. Opbevares i Middelfart Museum (inv.nr. 
1194 ii K). 2) (Fig. 85) o. 1900, af rødt fløjl med 
rygkors og kantbesætning af guldgaloner. 3-6) 
Fire nyere i de liturgiske farver rød, grøn, lilla og 
hvid. De tre førstnævnte er af lærred med brode-
ret cirkelkors på ryggen og et lodret bånd foran. 
Den hvide hagel er lidt ældre end de øvrige og 
udført af uld med et vævet mønster af rektang-

ringe udført i forgyldt sølv, der ikke oprindeligt 
har været sammenhørende med korset. 
 Mackeprang har peget på ligheden med sengo-
tiske relikviekors fra Vest- og Sydtyskland fra tiden 
o. 1500, hvortil der i nyere tid er blevet føjet en sti-
listisk parallel til relikviekors fra Lüneburg dater-
bare til 1400-tallets anden halvdel. Middelfartkor-
set er formentlig et nordtysk arbejde af lidt yngre 
dato, og kan være udført i Lübeck o. 1500.207 
 relikviekorset blev fundet i 1933 sammen 
med *votivkronen (jf. ovf.), hvilket har givet 
anledning til den overvejelse, at korset ligesom 
kronen kan være benyttet ved bryllupper; i dette 
tilfælde som ‘brudgomskors’ sådan som det ken-
des fra bl.a. Norge og Skåne.209 i NM (inv.nr. 
D12258).

ALTerUDSTYr M.M.

Alterstager (fig. 83), 1564, gotiske, af messing, 29,5 
cm høje. Foden er cirkulær med høj, profileret 
standkant. På foden er graveret de uidentificerede 
giveres bomærker, initialerne »SL« og »AS« samt 
årstallet »1564«. Skaftet har to flade skaftringe og 
øverst en dyb lyseskål, hvis kant er kreneleret. 
Både fod og lyseskål er dekoreret med gennem-
brudt femhulsmønster.

Fig. 83. Alterstager, 1564 (s. 2304). Foto Arnold Mik-
kelsen 2009. – Altar candlesticks, 1564.

Fig. 84. Trestage, 1900-tallet (s. 2304). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Triple candlestick. 20  century.
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jernsbalustre (oprindelig bronzerede) og spinkel 
håndliste. Foran skranken var sat et lavt †knæfald 
af træ. Skranken og dens knæfald istandsattes og 
ompolstredes 1865.29

DØBeFONTe OG DÅBSUDSTYr

Døbefont (fig. 87), 1843-44, af marmor, 81 cm 
høj, udført i form som et englebarn af H. W. 
Bissen og skænket til Middelfart Kirke 1845 af 
generalløjtnant C. U. von Sundt.210 Det nøgne, 
knælende englebarn bærer i hænderne en mus-
lingeskal, som han understøtter med sit ene knæ; 
over højre lår hænger et draperet klæde, hvis ene 
snip flyder ind over muslingskallen. englebarnets 
milde blik er rettet lige frem. 

ler foran, bagpå desuden et broderet kvadratkors 
smykket med glassten. 
 †Messehagler. 1) O. 1651, af rødt fløjl med guld-
kniplingskors. Messehagelen blev anskaffet for 
200 mark, som Herman Friis havde betalt for 
sit gravsted (†begravelse nr. i,3).51 1676 købtes 
noget bånd til hagelen. 2) nævnt 1675, en gam-
mel grøn messehagel med guldkors.51 Underforet 
1721. 3) 1709, skænket af købmand Peder ras-
mussen, Middelfart.51 Af blåt damask med kors af 
brede guldgaloner. 4) 1784, foræret til kirken.29 
Af rødt fløjl. Formentlig identisk med den ‘gamle 
messehagel’, der 1823 blev omgjort til †prædike-
stolsbeklædning.29 5) 1804, af fløjl. Omtales 1831 
som ‘næsten ubrugelig’.29 6) 1839, af fløjl, mulig-
vis identisk med *messehagel nr. 1.29

 †Alterbøger. 1815 ejede kirken to gamle alter-
bøger i henholdsvis ‘qvarto’ og ‘octavo’, enewald 
ewalds Den Bibelske Concordantz (1748), Fun-
dats over Fyns Stift og en salmebog, mens et ek-
semplar af den augsburgske konfession, anskaffet 
1817, og en Ministerialbog, anskaffet 1814, blev 
opbevaret hos præsten.51 1819 anskaffedes Tho-
mas Kingos koralbog, der atter bortauktioneredes 
1843 sammen med ‘alterbogen fra 1688 og den 
fra 1783’ (dvs. Hans Baggers Forordnet Alterbog 
udi Danmark og Norge, København 1688, og 
den reviderede udgave fra 1783).29

 en nyere bogstol er opsat på korets sydvæg. en 
†bogstol til degnen blev anskaffet 1806.51

 †Knæleskammel, 1741. en lille skammel af træ 
med rødt læderbetræk.51 1815 var skamlen be-
trukket med sort »velz«, mens den o. 1843 fik 
rødt betræk.29

 Alterskranke (jf. fig. 19), begyndelsen af 1900-tal-
let, delvist fornyet 1959 (arkitekt ejnar Mindedal 
rasmussen). Skranken, af fyrretræ, er femkan-
tet med smalle balustre og håndliste. en hylde 
til særkalkene er 1959 monteret på balustrenes 
inderside. Håndlisten er malet i en lys rødbrun, 
mens balustrene er bronzerede. Knæfaldet (1959) 
er udført i lakeret egetræ, hvorpå er placeret hyn-
der i lysebrunt læder.
 †Alterskranker. 1) Nævnt 1745, da saddelmage-
ren betrak knæfaldet med rødt ruskind.29 2) 1844, 
leveret af M. P. Allerup Jernstøberi, Odense.29 
Den femsidede skranke havde vegetative støbe-

Fig. 85. Messehagel nr. 1, o. 1900 (s. 2304). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Chasuble no. 1, c.1900.
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Kirke (s. 1968) og Silkeborg Kirke (DK Århus 
6291 f ) .213

 (†)Døbefont. en font blev omtalt 1635, da borg-
mester Claus Madsen lovede på egen bekostning 
at flytte døbefonten i ‘søndre kapel’, så der blev 
plads til hans lejersted (jf. †begravelse nr. iV,2). 
Sandsynligvis identisk med det fragment af en 
romansk døbefont, der 1743 blev købt af sog-
nepræsten i Føns, Henrik Knudsen Werchmester 
(†1779), og som nu er opstillet ved Føns Kirke.214

 †Døbefont, o. 1663, af træ, udført af Hans Nielsen 
Bang og bekostet af borgmester Herman Friis (jf. 
†korgitter ndf.).215 Stafferet 1692 med ‘farver, guld 
og sølv’. Fonten blev opstillet i korsarmen, der og-
så hidtil havde tjent som dåbskapel (jf. ovf.). Der 
har muligvis hørt en †fontehimmel til, idet Mid-
delfart Museum ejer en udskåret helligåndsdue i 
Hans Nielsen Bangs stil, hvis proveniens med no-
gen sikkerhed kan føres tilbage til en auktion i 
1852, da døbefonten blev afhændet.216

 1675 udførte Hans Nielsen Bang arbejde på 
‘dåbens kor’ (jf. 2299 og 2313). Fonten stod i 
korsarmen indtil 1775, da kirken betalte for 
afvaskning i forbindelse med dens flytning.217 
ifølge Behrendt blev den herefter opstillet i nor-
dre sideskibs østlige hjørne, indtil den 1845 blev 
erstattet af Bissens marmorfont (jf. ovf.).218 Hans 
Nielsen Bang har udført et antal andre trædøbe-
fonte, heriblandt til kirkerne i Nr. Aaby (Vends 
Hrd.) og Skellerup (Svendborg Amt, Vindinge 
Hrd).
 Dåbsfad, 1845, af sølv, skænket kort efter fon-
ten af generalløjtnant C. U. von Sundt. Det mus-
lingformede fad, 34×39,5 cm, er tilpasset Bissens 
fonteskulptur. i bunden er indgraveret en due 
med udslåede vinger, og på undersiden læses en 
indskrift med skriveskrift: »Skjænket til Middel-
fart Kirke Anno 1845/ Af Hs exel: General-Leu-
tenant Christian Ulrich v. Sundt.« ingen sølv-
mærker.
 †Dåbsfad, o. 1600-50, af messing, tværmål 32 
cm. Den hvælvede bund var prydet af en opdre-
vet hjort omgivet af ciseleret ornamentik, mens 
fanen var dekoreret med fem drevne vindrue-
klaser mellem ciseleret rankeværk.219 Fadet var 
beslægtet med de rigere udsmykkede dåbsfade i 
Øster egesborg og Snesere, dateret henholdsvis 

 Fonteenglen er placeret på en cylindrisk sokkel 
med fodliste og arkitrav. På denne er med fordy-
bede og forgyldte versaler skrevet: »Denne døbe 
fond/ har general lieutenant Christian Ulrich 
Sundt/ skjænket Middelfart Kirke/ i aaret 1845/ 
til venlig minde/ om sit ophold her i byen/ udi 
sin alderdom«. 
 Von Sundt udtænkte selv idéen til døbefonten, 
idet han indledningsvis havde forestillet sig »en 
halv voxen Dreng med et smukt kastet Draperie 
og vinger, havende en egekrands om Hovedet, 
[der skal] staae paa en hvelvet iord Bund eller 
Forhøining, paa hvilken ligger en Bog, der omgi-
ves af en rosenkrands, og englen med den ven-
ligste Miine, seer op imod det Hoie.«211 
 Fonten blev 1845 opstillet ved korets nordvæg 
bag et dertil opført fontelukke. 1926 besluttedes 
det at flytte den til dens nuværende sted midt for 
alteret ved opgangen til koret.212

 To kopier af døbefonten i hvidmalet zink blev 
udført 1875 og 1877 til henholdsvis Kerteminde 

Fig. 86. †Fontegitter nr. 2, 1844, skænket af general-
løjtnant Christian Ulrich von Sundt (s. 2308). Foto 
Middelfart Museum. – †Baptismal screen no. 2, 1844, 
donated by Lieutenant General Christian Ulrich von Sundt.
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Fig. 87. Døbefont, 1843-44, udført af H. W. Bissen og skænket af generalløjtnant Christian 
Ulrich von Sundt (s. 2305). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Baptismal font, 1843-44, made by 
H.W. Bissen and donated by Lieutenant General Christian Ulrich von Sundt.
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væg var opsat et panel, ca. 230×200 cm, hvorpå 
var monteret en konsol og derover en laurbær-
krans med årstallet »1844« sat mellem to lyse-
arme. Over panelet sad en helligåndsdue med 
udslåede vinger under et kors. Da Bissens font 
1926 blev flyttet ind i korets midte blev skranken 
nedtaget, mens bagpanelet først blev nedtaget 
1947 og to år senere forsøgsvist opsat på nordre 
sideskibs vestvæg, før det 1950 blev opsat i kors-
armen.221 Nu er kun bevaret helligåndsduen, der 
er ophængt i den gamle sognegård.
 Vievandskar (fig. 170), romansk, af rødlig granit. 
Det råt forarbejdede kar, 42 cm højt, tværmål 72 
cm, har midtpå en 24 cm dyb fordybning (tværmål 
41 cm). Udformningen kan tyde på, at karret har 
været opstillet i et hjørne ved indgangen til kir-
ken.163 Fundet 1996 i forbindelse med udgravnin-
gen til den nuværende sognegård øst for kirken.163 

KrUCiFiKSer M.M.

Korbuekrucifiks (fig. 89), o. 1500. Den legems-
store Kristusfigur hænger i udspændte, kun let 
skrånende arme. Hovedet er let drejet og hviler 
mod højre skulder, øjnene er næsten helt luk-
kede, mens munden er en smule åben og tænder-
ne synlige; fuldskægget er tvedelt og lagt i sirlige 
cirkler. Om hovedet ligger en tornekrone flettet 
af tovsnoede grene med markante torne, hvor-
af mange er knækket af. Kroppen er lodret og 
ribbenene aftegner sig tydeligt i det udspændte 
bryst, der danner kontrast til den meget smalle 
talje. Også de strakte arme er naturalistisk model-
lerede, og særligt i underarmene er blodårerne 
fremtrædende; begge hænder knytter sig halvt 
om naglen. Knæene er let bøjede, og det højre 
ben krydser ind foran det venstre og aftegner en 
svag kurve fra hofte til den strakte vrist; fødderne 
er fæstnet med samme nagle. Det smalle læn-
deklæde har midtsnip, mens en lille fold stikker 
frem foran højre hofte. Korstræet er glat, på den 
meget korte øvre korsarm er en skriftrulle med 
indskriften »iNri«. 
 Krucifikset fremstår med en detaljeret bema-
ling, o. 1933, domineret af den blege hud, der 
kontrasteres af det mørkeblå lændeklæde, den 
grønne tornekrone og det løbende blod. Ansigts-

1621 og 1622, (DK PræstøAmt 856 og 936) og 
Hyllested (DK Sorø 871). Stjålet 1968. 
 et ‘mindre’ †messingfad ‘til anden brug’ omtales 
1827-39 i sammenhæng med †dåbsfadet.220 
 Nyere dåbskande af glas. †Dåbskander. 1) 1845, 
af fajance, skænket af generalløjtnant C. U. von 
Sundt.51 2) 1862/63, en ‘kompositionskirkekande 
til brug ved dåben’, købt hos kandestøber F. Sø-
rensen, Odense.29

 †Fontelukker. 1) Nævnt 1692, da lås og nøgle 
til ‘fontens dør’ fornyedes.51 1734 repareredes en 
nøgle og en lås, ‘som bruges ind til dåben’.29 2) 
(Fig. 86) 1844/45, skænket af generalløjtnant von 
Sundt. Det ottekantede fontelukke var udført i 
mahogni og bestod af et lavt podium omkranset 
af et rækværk bestående af en håndliste båret af 
tretten bronzerede jernsøjler. Mod korets nord-

Fig. 88. Krucifiks, 1600-tallet(?)(s. 2310). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Crucifix, 17th century(?).
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herunder krucifikserne i reerslev (DK KbhAmt 
1007) og Pårup kirker (Odense Amt, Odense 
Hrd.), begge fra begyndelsen af 1500-tallet. en 
tilsvarende datering synes at gøre sig gældende 
for Middelfarts.163 Korbuekrucifikset har for-
mentlig tjent som forbillede for et antal krucifik-
ser, der blev udført omtrent samtidig til et antal 
landsbykirker i Vends Herred.223

udtrykket er særligt fremhævet ved at aftegne 
øjenpartiets rynker og folder med brunt. Skæg 
og hår er holdt i en mørkebrun, der er lidt lysere 
end korstræets farve. Skriftrullen over Kristi ho-
ved er lysebrun med forgyldte bogstaver, og de 
tre nagler er malet koksgrå.
 Krucifikset er af en type, der kendes i varia-
tion over hele landet efter 1400-tallets midte,222 

Fig. 89. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 2308). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Chancel-
arch crucifix, c.1500.
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karvskåret, sammenslynget monogram, »AM« (fig. 
91), på hængestykket under stolens tredje fag.229

 Den anseelige stol består af en kurv, hvis første 
fag danner en karnap, dertil rygskjold, lydhimmel 
og en sekundær opgang med dør, sidstnævnte 
udført 1675 af den stedlige billedskærer Hans 
Nielsen Bang.
 Kurvens plan udgør fem sider af en syvkant, 
idet karnap og pille danner resten. Kurvens fag 
adskilles af englehermer, hvoraf to holder hvert 
sit våben med givernes bomærker (fig. 93). Stor-
felternes tandsnitsindfattede arkader har i svik-
lerne rulleværk. Arkaderne har kannelerede pi-
lastre med profilkapitæl og profileret bueslag, og 
de hviler på et postamentfelt, hvori er skåret en 
inskription i fordybede versaler, der identifice-
rer arkadefeltets motiv. i felterne er der relieffer, 
der fremstiller scener fra Kristi barndomshistorie. 
Fra karnappen ses: 1) Bebudelsen. Maria sidder 
ved et bord, mens englen kommer ind fra venstre 
med en lilje i hånden; i postamentfeltet: »Dete er 
Mareie Bebovilse«. 2) (Fig. 92) Besøgelsen. Maria 
og elisabeth holder hinandens hænder stående 
foran et murstenshus, i hvis døråbning Zakarias 
står med sin hat i hænderne; i postamentfeltet: 
»Dete er Maria Bieregang tel eliseb«. 3) Hyrder-
nes tilbedelse. Maria og en hyrde knæler på hver 
sin side af krybben med Jesusbarnet. Bag den 
står en bedende engel samt Josef og yderligere to 
hyrder; i postamentfeltet: »Dete er Christi Føseil 
Lvce 2(,16)«. 4) (Fig. 93) Omskæringen. i for-
grunden sidder to præster om et bord, den ene 
holder om Jesus, mens den anden tager fat om 
benene. i baggrunden Maria, Josef og en tredje 
præst; i postamentfeltet: »Dete er Christi om-
schersc«. 5) Kongernes tilbedelse. Maria sidder 
med Jesusbarnet på skødet, mens en knælende 
konge rækker et skrin frem mod barnet. i bag-
grunden står yderligere to konger, den ene hilser 
på Josef, der står bag sin hustru; i postamentfeltet:
 »Dete er de oferin Christi«. 6) Kristi Dåb. Jo-
hannes knæler på flodbreden, mens han hælder 
vand ud over Jesus, der står i floden med hæn-
derne samlet til bøn;230 i postamentfeltet: »Dete 
er Christi daab«.
 Kurvens frise- og postamentfelter består af 
profilkantede indskriftfelter. Stolens rektangulære 

 Krucifikset er opsat på triumfvæggen, hvor det 
formentlig har hængt siden dets anskaffelse. Kru-
cifikset blev stafferet o. 1678/8151 og ‘renoveret’ 
allerede 1708. Atter 1749 blev det ‘udstafferet’ og 
malet af P. Strassburg, der også opmalede skyerne 
uden om krucifikset (jf. †kalkmaleri nr. 5).29 1931 
betaltes for maling til kruficikset, som imidlertid al-
lerede 1933 blev renset for sine ‘mange lag maling, 
kalk og limfarve’.224 Ved denne lejlighed opdagedes 
et ca. 2,5×2,5 cm stort hulrum bag en plade i ven-
stre overarm dækket af et stykke lærred.163

 Andre krucifikser. 1) (Fig. 88) 1600-tallet(?), ca. 
120×80 cm. Kristus hænger i skrå arme, med 
hænderne knyttet om naglerne. Fødderne ligger 
over hinanden og er fæstnet med én nagle. Ho-
vedet hviler på højre skulder, øjnene er lukkede 
og munden vidt åben i et smertelidende udtryk. 
Om hovedet en turbanformet tornekrone. Læn-
deklædet har snip på Kristi højre side. Sekundært 
korstræ med glatte korsarme, hvis ender runder; 
på det øverste en skråt sat rektangulær tavle med 
indskriften »iNri«. Ophængt i blændingen over 
døren ud til våbenhuset, hvortil det blev flyttet 
i 1900-tallet efter tidligere at have været opsat i 
søndre sideskib omtrent over for prædikestolsop-
gangen.225 Krucifikset kan muligvis stamme fra et 
af de 1852 bortauktionerede †epitafier.226 2) (Jf. 
fig. 26) 1930’erne, måler ca. 90×45 cm, skænket 
af kirkeværge Christian Behrendt.227 Ophængt 
på ligkapellets vestvæg.
 †Korgitre. 1) Nævnt 1661, da borgmester Her-
man Friis tildeltes et lejersted med en sten »som 
er ret inden for Chorsdøren« imod at skænke 30 
sølvdalere til en ny font (jf. †døbefont og †begra-
velse i,3). 2) 1794 betalte kirken for et ‘rækværk’ 
for koret.51

 †Træfigurer. 1852 bortauktioneredes 14 ‘figurer 
af egetræ’.29 

PrÆDiKeSTOL

Prædikestol (fig. 90-96), 1596, udført i renæssan-
cestil på bestilling af brødrene rasmus og Hans 
Nielsen Bang, begge borgmestre i Middelfart, 
samt deres hustruer Mette Sørensdatter og Dore-
the Thomasdatter (jf. gravsten nr. 7 og 10).228 Sto-
len er antageligt signeret af billedskæreren med et 
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Fig. 90. Prædikestol, 1596, skænket af brødrene rasmus og Hans Nielsen Bang og 
deres hustruer Mette Sørensdatter og Dorethe Thomasdatter (s. 2310). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Pulpit, 1596, donated by the brothers Rasmus and Hans Nielsen Bang 
and their wives Mette Sørensdatter and Dorthe Thomasdatter.
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 Den ligeløbende opgang (fig. 95) fra 1675 er 
udført af Hans Nielsen Bang, Middelfart, der i 
henhold til en indgået aftale fra 1663 skulle le-
vere en opgang og en †døbefont imod at kunne 
nyde en begravelse, »som er i den smalle gang 
ved prædikestolen«.232 Foran og mellem opgan-
gens fyldingspaneler er anbragt ni træfigurer, 45 
cm høje, på konsoller formet som skiftevis eng-
lehoveder og vrængemasker. Figurerne forestil-
ler ni apostle, mens yderligere tre er monteret 
på opgangens dør. Fraregnet Simon med saven 
mangler alle opgangens figurer deres attributter. 
Men på nær to kan alle identificeres på baggrund 
af de grafiske forlæg, Hans Nielsen Bang har ta-
get udgangspunkt i, nemlig to apostelserier af 
Jacques Callot og Antonius ii Wierix.233 Opgan-
gens håndliste er skåret som en drage, der spyer 
en ild, som former sig til bruskbarokke ornamen-
ter og vrængemasker. Mod opgangsdørens inder-
side rejser et afgrenet træ sig oven på håndlistens 
ornamenter. 
 Opgangsdørens lodrette stolper prydes af vræn-
gemaskepiedestaler, hvorpå brødrene Peter (til 
venstre) og Andreas står (fig. 94).234 Over de to 
apostle står to diminutive, temmelig sammen-
trykte figurer, der bærer gesimsen på deres hove-
der. På denne er sat et topstykke, som flankeres af 
to friskulpturer; den venstre forestiller en kvinde 
med sin ene hånd for brystet,235 mens den højre 
forestiller Mattæus som evangelist med englen 
ved sin side. Sidstnævnte er i modsætning til sin 
kvindelige pendant skåret flad på bagsiden, hvil-
ket antyder, at Bang har genbrugt en figur fra en 
anden sammenhæng (jf. fig. 96). 
 På dørfløjens hammerfyldinger er sat to relief-
figurer, i den øverste apostlen Thomas med bog 
og spyd, i den underste retfærdigheden med 
sværd og vægt i hænderne. Begge står på en 
vrængemaskekonsol. Signeret på dørens inderside 
med karvskårne versaler: »Hans Nielsøn bilthvger 
Bang med sine/ hvstrwer s(alig) M(ette)i(ørgens)
D(atter) oc K(aren)S(ørens)D(atter) Svane 1675« 
(fig. 96). 
 Såvel prædikestol som opgang fremtræder siden 
1896 afrenset og i mørkebrun lakering. På under-
baldakinen er dog malet et elegant og formentlig 
i hovedsagen oprindeligt renæssancemønster, ud-

hjørnefremspring er udsmykket med reliefskårne 
løvehoveder på postamentet og diademhoveder 
på gesimsen. Frise- og postamentfelterne er pro-
filkantede, postamentets fremspring prydes af 
løvehoved med ring i flaben, frisefremspringene 
af englehoveder. Under fremspringene flankerer 
kerubhoveder rulleværkshængestykker, af hvilke 
det under 3. fag har en inskription i fordybede 
versaler: »A S/ V H« og nedenunder det sammen-
skrevne monogram »AM« (fig. 91), som måske er 
snedkerens. På 5. fags hængestykke er »+. F.S.« 
sekundært indridset. i flere af hængestykkerne ses 
sømhuller, der antyder, at de på et tidspunkt har 
været prydet med dekorative beslag. 
 Underbaldakinen er i sengotisk manér udført 
som en tilspidsende polygon, hvis glatte sider 
kantes af profilerede perlestavslister i stødene. Fra 
kurvens hjørner udgår dobbelte, svejfede bøjler, 
der samles i baldakinens hængeknop. 
 et rygskjold forbinder kurven med himlen. 
Det er udformet som to meget høje og glatte 
arkader, der bæres af pilastre, mens bueslaget led-
sages af tandsnit; i sviklerne en kuglebosse. 
 Den syvkantede lydhimmel har en gesims med 
glat frise, der indrammes af profillister. Nedenfor 
er sat hængestykker i kløverbladsform, mens ge-
simsen afsluttes oventil af en kronliste med tand-
snit. Oven på lydhimlen er påsat syv volutbøj-
ler formet som vinger, der samles i et cirkulært 
topled, som prydes af mindre bøjler og krones af 
en lilje. Himlen har et rigt kassetteloft opbygget 
omkring et syvsidet midtfelt med stjernedekora-
tion i fladt relief samt central knop.231

Fig. 91. Monogram på prædikestolen, muligvis billed-
skærerens (s. 2310). Foto Foto Arnold Mikkelsen 2010. 
– Monogram on the pulpit, possibly that of the wood-sculptor.
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ind Ved mig han skal blifue Salig/ Oc hand skal 
gaa ind oc hand skal gaa ud oc finde føde sige Je-
sus/ Joh: X 9.«, og på topstykket: »Zcah Xiii/ en 
Liden Kilde for Davids/ huus oc for Dem som 
Boe i/ jerusalem for synd oc udrenhed/ 1679« 
(Zak. 13,1).
 Ændringer og istandsættelser. 1675 fik Hans Niel-
sen Bang 9 mark for ‘adskilligt’ arbejde på alter-
tavlen, dåbskapellet og prædikestolen (jf. s. 2299 
og 2306). Da han ifølge den oprindelige aftale 
udførte prædikestolen som en del af betalingen 
for sit lejersted, må den beskedne betaling for 
prædikestolens vedkommende formentlig relate-
re til de tilpasninger af prædikestolen, han udfør-
te i forbindelse med opsætningen af opgangen. 
Således bærer både den skeløjede kerub under 
hjørnet mellem kurvens første og andet fag og 
englehovedet, der er sat hvor prædikestolens ge-
sims møder opgangen, umiskendeligt præg af at 
stamme fra Bangs hånd. 

ført i skiftevis rød og sort. Prædikestolens ind-
skrifter i forgyldt fraktur er rekonstrueret 1896. 
På postamentet: »Anno D(omi)ni: 1596/ den 24 
february lod tvende brødre Hans Neilsen bang 
borgemester/ i meelfar oc rasmus Neilsen ra-
admand ibidem med begge sine/ Hustruer Dor-
riti hansB: oc mette rasmus Neilsen B: opsette 
bekoste/ oc smykke denne Prædikestol paa deris 
egen bekostning Gud til/ Loff oc ære oc den 
hellige kirke til beprydelsse«;236 på frisen: »hvo 
som tien Gud med/ tro Han er Taknemelig oc 
hands/ Bøn reeker indtil Stjernerne/ forlyst dig 
i Herren hand skal/ gifve dig hvad dit Hjerte/ 
Begjerer psalm: 37« og på lydhimlen: »Salige ere 
De som Høre/ Guds Ord oc Bevare Det« (Luk. 
11,28) og »Sandelig Sandelig Jeg/ Siger eder Der 
som Nogen/ Holder mit Ord hand skal/ ikke see 
Døden evendlig« (Joh. 8,51). Tilsvarende er der 
malet forgyldte indskrifter i fraktur på opgangs-
dørens frise: »Jeg er Døren dersom Nogen Gaar 

Fig. 92-93. 92. Prædikestolens andet fag, Besøgelsen (s. 2310). 93. Prædikestolens fjerde fag, Omskæringen, omgivet 
af hermer holdende skjolde med givernes bomærker (s. 2310). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 92. The second section 
of the pulpit, The Visitation. 93. The fourth section of the pulpit, The Circumcision, with surrounding herms holding shields 
with marks representing the donors.
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dede arkadebuer som de enkle kartoucheorna-
menter som regionale træk.239 imidlertid genfin-
des hverken billedskærerens monogram, hans lidt 
stereotype og stive skæremåde eller overhovedet 
den bemærkelsesværdige brug af englehermer i 
det overleverede fynske materiale.240 en anden 
mulighed kan derfor være, at prædikestolens op-
hav, som så ofte, skal søges i det sønderjyske. Ser 
man bort fra de stilistiske forskelle, der udelukker 
et værkstedsfællesskab, er der en bemærkelses-
værdig forbindelse til den lidt yngre prædikestol 
i Brøns Kirke fra 1605 (DK SJyll 1233) både i 
form af det fælles ikonografiske program, Brøns’ 
er dog mere omfattende, og i form af sammenfald 
mellem stolenes i øvrigt sjældent anvendte grafi-
ske forlæg.241 

Fig. 94-95. 94. Prædikestolens opgangsdør, 1675, udført af Hans Nielsen Bang (s. 2312). 95. Prædikestolsopgangen, 
1675, udført af Hans Nielsen Bang (s. 2312). Foto Arnold Mikkelsen 2009.– 94. Door to the pulpit staircase, 1675, 
made by Hans Nielsen Bang. 95. The pulpit staircase, 1675, made by Hans Nielsen Bang.

 Stolen er blevet malet mindst tre gange. 1679 
blev opgangen såvel som lydhimlens inder- og 
yderside stafferet med oliemaling, »Fanidtfarve«, 
9 bøger guld og 13 bøger sølv.237 1752 repare-
rede snedkeren opgangen, hvorefter maler Strass-
burg tog fat,29 og 1785 betalte kirkeværgen, Jens 
Brandt, for at male stolen og i øvrigt for en †præ-
dikestolsbeklædning.238 Denne bemaling er sand-
synligvis identisk med den bemaling med lyse 
arkade-, postament- og frisefelter, der kan ses på 
ældre fotografier. 1823 udskiftedes prædikestols-
beklædningen med en ny syet af en †messehagel 
(nr. 4) af rødt damask.
 identiteten af den formodede monogrammist 
»AM« kendes ikke. Chr. Axel Jensen mente, at der 
var tale om et fynsk arbejde og anså såvel de tan-
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skibet: 16 stader i syd og 17 stader i nord; dertil 
kommer blokke på henholdsvis 17 og 20 stader 
i nordre og søndre sideskib samt under tårnet to 
blokke med hver syv bænke. Opstillingen er se-
nest ændret 1896-98.
 De forskelligartede gavle består af følgende ty-
per: 1) (Fig. 97), o. 1632. Ud fra en formel lig-
hed med konge- og dronningestolene fra dette år 
omfatter den ældste beholdning antagelig mid-
tergangens 31 gavle, fraregnet de ovennævnte. 
Trekantgavlen har reliefskåret trebladsornament 

 Prædikestolen og opgangen blev i 1600-tal-
lets anden halvdel en vigtig referenceramme for 
den lokale billedskærertradition, og særligt er der 
nære forbindelser til Hans Nielsen Bangs prædi-
kestol i Assens samt prædikestolen i Odense Skt. 
Hans, der er tilskrevet »Middelfartskolen«.242

STOLeVÆrK

Stolestader (fig. 97-101). Kirkens stolestader hidrø-
rer for de ældste deles vedkommende fra 1600-tal-
let. Fra dette tidsrum er bevaret ikke færre end 
seks forskellige gavltyper med tilhørende døre, al-
le af eg. De enkelte typer, der er beskrevet neden-
for, lader sig alle datere til 1600-tallet, dels ud fra 
stilistisk slægtskab med konge- og dronningesto-
lene (s. 2320), dels på grundlag af indridsede årstal 
og regnskabsoplysninger. Samtlige gavle er ca. 135 
cm høje, og har topstykke med trekantgavl over 
et arkadefelt; dørene har profileret hammerfyl-
ding, forneden med tandsnitsliste. Stoleblokkenes 
for- og bagpaneler har rektangulære spejlfyldinger, 
fra regnet midtskibets stoleblokke, hvis forpaneler 
er beskrevet under konge- og dronningestolene 
nedenfor; i sideskibe og tårn er opsat vægpaneler. 
 Stolene er fornyet eller ombygget talrige gange 
og fremstår med tilføjelser i fyr (ryglæn, sæder 
og paneler), i søndre sideskib er et ældre panel, 
formentlig fra de ældre †stolestader, genanvendt 
som rygstød. De er opstillet i to blokke i midt-

Fig. 96. Hans Nielsen Bangs signatur på opgangsdø-
rens inderside (s. 2312). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 
– Hans Nielsen Bang’s signature on the inner side of the 
door to the staircase.

Fig. 97. Stolegavl, type 1, o. 1632 (s. 2315). Foto Arnold 
Mikkelsen 2010. – Pew-end, type 1, c.1632.
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af nr. 1 uden kartoucheornamentik på pilastre og 
bueslag. en række af gavlene har indridsede ini-
tialer og bomærker.244 en variant af typen, hvoraf 
en enkelt viser årstallet »1646« er kendetegnet 
ved, at topstykkets volutter er skåret delvist ind 
over frisen.
 3) O. 1636, som angivet ved indridset »1636« 
på gavlfeltet af én af gruppens i alt otte gavle, 
opstillet i mandsrækkens sydside (seks) og i tår-
nets blokke (to). Arkadens pilastre og bueslag er 

over et rundbuet arkadefelt med kartoucheorna-
menterede pilastre og bueslag, i hvis toppunkt er 
en diamantbosse. en enkelt gavl i midtskibet bæ-
rer desuden sekundært indridset versalindskrift 
og årstal, henholdsvis »Matthias Bolt anno 1699« 
(jf. †lukket stol nr. 2) og »1734«.
 2) (Fig. 98) Udført senest 1636, som angivet 
ved de indridsede årstal (»1636«) på fem af grup-
pens i alt 35 gavle, hovedsagelig opstillet i nordre 
sideskib.243 Gavltypen udgør en forenklet version 

Fig. 98-99. 98. Stolegavl, type 2, o. 1636 (s. 2316). 99. Stolegavl, type 4, o. 1650(?) (s. 2317). Foto Arnold Mikkelsen 
2010. – 98. Pew-end, type 2, c.1636. 99. Pew-end, type 4, c.1650(?).
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 6) (Fig. 101) 1678/81(?).246 32 gavle, udført 
med type 2 som forlæg, fra hvilke de dog adskil-
ler sig på flere punkter, ikke mindst ved at roset-
ten i trekantsgavlen nu er fembladet. 
 Stolestaderne fremtræder med den staffering, 
der fastlagdes 1898 og delvis opfriskedes 1979.247

Samtlige gavle er lakerede, mens ryglæn og sæ-
der er egetræsådrede. På flere af stolegavlene anes 
overmalede tal, der svarer til nummereringen i 
1700- og 1800-tallets stolestadebøger. På inder-

prydet af reliefskåret vegetativ beslagværksorna-
mentik, og sviklerne er helt udfyldt af et blom-
sterrelief.
 4) (Fig. 99), o. 1650(?). Tre gavle opstillet dels 
i nordre sideskib, dels i tårnrummet. Udsmyk-
ning af skællagte akantusblade på gavlenes pila-
stre, arkade og frise. Gavlen i nordre sideskib har 
endvidere et rigt udskåret frisefelt med et relief-
skåret sammenslynget monogram, »DS«, sat i en 
kartouche; sekundært er tilføjet et fordybet »B« 
nederst i kartouchefeltet.
 5) (Fig. 100), 1665(?), to gavle under tårnet, 
udført af Hans Nielsen Bang (†1684), muligvis 
1665, da han opførte mandsstole i søndre side-
skib.245 Trekantgavl med roset sat over et frisefelt 
med kerubrelief, gavlens to slanke pilastre er ud-
formet som bruskværk med vrængemasker og 
forbindes øverst af en vrængemaske; søjleposta-
menterne prydes af skællagte akantusblade. 

Fig. 100. Stolegavl, type 5, 1665(?), udført af Hans 
Nielsen Bang (s. 2317). Foto Arnold Mikkelsen 2009. 
– Pew-end, type 5, 1665(?), made by Hans Nielsen Bang.

Fig. 101. Stolegavl, type 6, o. 1678/81 (s. 2317). Foto 
Arnold Mikkelsen 2010. – Pew-end, type 6, c.1678/81.
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forbeholdt Fænøs beboere. Mandsstolene slut-
tede ved pillernes nordside, hvor en skillevæg 
adskilte dem fra otte stole ‘under eller imellem 
pillerne’.250 Af disse var de to stole, der stødte op 
mod pillerne, ombygget til †lukkede stole (nr. 
1-2).
 i hver af de to sideskibe var opført en enkelt 
stoleblok. i søndre sideskib, begyndende vest 
for åbningen ind til dåbskapellet, var opført 15 
nummererede mandsstole, hvoraf de to bageste 
var ombygget til en lukket stol (†nr. 4), mens 
den lukkede stol i skibets østende var forbeholdt 
Hindsgavls tyende (jf. lukket stol ndf.). Tilsva-
rende var opført 21 nummererede kvindestole 
i nordre sideskib samt en unummereret stol til 
tjenestepigerne på Hindsgavl ‘nær koret’; dvs. 
muligvis omtrent svarende til den lukkede stol i 
søndre sideskib.  
 i tårnrummet var opført syv stole i både mands- 
og kvindesiden, der fortrinsvis blev benyttet af 
byens fattige og af fiskerne; dog sad præsternes 
tjenestefolk i kvindesidens forreste stol, mens den 

siden af de fem bageste døre i midtskibet, hen-
holdsvis tre i syd og to i nord, er malet »Fænø« 
med forgyldt fraktur. De to forreste stole i nor-
dre sideskib samt den femte stol i søndre sideskib, 
der stod forrest i blokken indtil 1898, er forsynet 
med indskriften »Hindsgaul«, ligeledes med for-
gyldt fraktur (jf. også konge- og dronningestol 
samt den lukkede stol, s. 2320).248

 Opstilling. Den ældst kendte redegørelse for 
stolenes opstilling stammer fra en stolestadebog 
fra 1719.51 Også den gang bestod midtskibets 
to blokke af henholdsvis 17 (nord) og 16 stole 
med forrest konge- og dronningestolene, som i 
det daglige var forbeholdt ejeren af Hindsgavl. i 
mandssiden fungerede tre stole umiddelbart bag 
kongestolen som embedsstole for borgmester og 
rådmænd, mens de to stole bag dronningestolen 
var forbeholdt præstekonerne; nord for den for-
reste af disse var opført en lille stol med to sta-
der, der benyttedes af hustruerne til forpagterne 
af Hindsgavl.249 Derefter fulgte i begge sider de 
nummererede stole, hvoraf fem stole bagest var 

Fig. 102. (†)Stolestader, o. 1570-90, med udskårne bomærker for Henrik Bang (s. 2319). Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – (†)Pews, c.1570-90, with carved marks of Henrik Bang.
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 (†)Stolestader (fig. 102-103), o. 1570-1592. Frag-
menter, der sandsynligvis stammer fra kirkens 
ældre stolestader, er genanvendt som panelværk 
omkring midtskibets 1. sydlige pille, dvs. under 
prædikestolen, samt i et rygstød fra en stol i sønd-
re sideskib og i den lukkede stol.256 Under præ-
dikestolen er opslået nogle panelfragmenter, 93 
cm høje og 16-29 cm brede, hvori er skåret fire 
initialer og bomærker; de fleste er fragmenterede. 
To af panelerne (fig. 103) bærer Henrik Bangs 
initialer og bomærke; under det ene desuden et 
trunkeret årstal, »[1]570«.257 endvidere er der re-
liefskårne initialer i to af panelerne, henholdsvis 
»HHi« og »HHi/ r (bomærke – kristogram)/ 
Ano 92« i fordybede rektangler. initialerne »AH« 
og »CP«, indridset i et fordybet rektangel i et 
femte panelfragment, er af nyere dato. i rygstø-
det til en af søndre sideskibs stolestader og på in-
dersiden af en af den lukkede stols gavle (under 

bageste var ombygget til en lukket stol (†nr. 3). 
Som supplement til disse stole var der opsat en 
lille stol til fattigfolk »under Walfischbenene«, dvs. 
formentlig op ad midtskibets vestvæg, nord for 
åbningen ind til tårnrummet (jf. †lukket stol nr. 
5). 
 Ændringer og istandsættelser. Stolene er flere gan-
ge blevet fornyet og ombygget.251 1665 opførte 
Hans Nielsen Bang stole langs den søndre kir-
kemur, for hvilket han blev betalt 168 mark (jf. 
type 5 ovf.).51 1678/81 opførtes syv nye kvinde- 
og otte nye ‘karlestole’.51 Da antallet af nye stole 
svarer til dem ‘mellem pillerne’, er det forment-
lig disse, der er tale om.252 1734 reparerede sned-
kermester Jørgen Nielsen hele stoleværket,29 og 
ved samme lejlighed blev der opført en ny stol 
oppe imod koret, foran ‘den stol, som forpag-
teren på Hindsgavls hustru besidder’ (jf. ovf.).29 
Stoleværket blev herefter malet af Laurids Pe-
dersen, Bogense, med rød oliefarve og grønne 
lister. 1823 blev alle stole i sideskibene og tårn-
rummet nedtaget, repareret og genopsat.253 1852 
blev hele stoleværket istandsat og malet; herud-
over fik de stole, der var forbeholdt landdistrik-
tet, fjernet sine låse.254 Blot ti år senere, 1862, 
foretog snedker Morten Hansen en omfattende 
reparation af stolene, der bl.a. inkluderede delvis 
udskiftning af gulvet.29 1873 anbefalede kirkesy-
net, at stolenes ydersider blev malet i samme far-
ver som kirkedørens fyldinger.45 Stolene stod da 
med en trefarvet staffering med mørkere profil-
lister og hvide(?) fyldinger. Hovedistandsættelsen 
1896-98 betød omfattende ændringer af stole-
værket, der bl.a. blev afrenset for ældre farvelag. 
De to små stole nord for dronningestolen, stolen 
til Hindsgavls tjenestepiger samt stolene ‘under 
pillerne’ blev nedrevet, hvorefter midtergangens 
søndre stoleblok blev forlænget ind under pil-
lerne. endvidere blev opført nye stole foran den 
tilmurede åbning ind til sydkapellet, alle tilsyne-
ladende med ældre, genanvendte gavle og døre, 
mens stolene blev omsat i tårnrummet som en 
delvis konsekvens af orgelpulpiturets hævelse (jf. 
s. 2324).255

 Middelfarts stolestader har efterfølgende dan-
net forbillede for stoleværket i Haderslev Dom-
kirke, udført o. 1947-48 (DK SJyll 148).

Fig. 103. Bomærke for Henrik Bang, 1588, skåret i et 
panel, der er genanvendt i den lukkede stol (s. 2320). 
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Mark of Henrik Bang 
from 1588, carved into a panel that has been re-used in the 
closed pew.
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skoleelevernes,259 giver indridsningerne altså ikke 
grund til denne antagelse; så meget desto mindre 
da stolen allerede tyve år før latinskolen lukkede i 
1739 var forbeholdt »Hindsgavls huus og folk«.260 
Også efterfølgende tilhørte stolen Hindsgavl, der 
i 1800-tallet lod landdistriktets beboere benytte 
den.28 
 †Lukkede stole. 1) O. 1678/81, bekostet af dens 
første fæster, Niels Lassen (†1696), Hindsgavls 
forvalter.261 Stolen, der 1708 beskrives som ‘den 
grønne lukkede stol i søndre gang’, havde tre sta-
der og var opført i den ottende stol ‘under eller 
imellem pillerne’ (jf. fig. 169), hvor omridset af 
dens bagvæg og tag endnu kan konstateres på pil-
lens nordside.51 
 2) O. 1696. ifølge stolestadebogen tillodes borg-
mester Matthias Bolt (jf. lysekrone nr. 4 og †be-
gravelse nr. i,4) at etablere en »indluggt stoel 
huor udi er 3 stader« i den fjerde af stolene ‘imel-
lem pillerne’, dvs. op mod den anden pille fra 
øst.262 På gavlen i midtergangen ud for den luk-
kede stol er skåret borgmesterens navn og årstal-
let 1699, hvilket kunne antyde, at der har været 
adgang til den lukkede stol fra midtergangen, og 
ikke fra sideskibet, sådan som det var tilfældet for 
de øvrige stole ‘under pillerne’. Stolen, der siden 
betegnedes som ‘liden’, blev fæstet og istandsat 
1822 af kammerherre Niels Basse Fønss (†1858). 
efter dennes død brød snedker P. Th. Petersen 
stolen ned og retablerede den som almindeligt 
stolestade.29 
 3) 1707, bekostet af Gregers Morville og Pe-
der rasmussen Havrumb i den sjette og syvende 
kvindestol i tårnrummet.51 1749 flyttes stolen, 
der nu fæstedes af byfoged Bechs enke, tilbage til 
vestmuren, hvorved der blev gjort plads til yder-
ligere en ‘fruentimmerstol’.51 
 4) Før 1717. Peder Pedersen Villing lod stolen 
opføre i den 14. og 15. karlestol langs sydmu-
ren.51 
 5) 1749 lod farver Christian Schultz ‘den lille 
stol under orgelværket’, der muligvis er identisk 
med den 1719 nævnte unummererede stol til de 
fattige bag kvindestolene i nordre gang (jf. ovf ) , 
ombygge til en lukket stol. Stolen var placeret ved 
væggen til højre for åbningen ind til tårnet.263 
ifølge fotografier taget før hovedistandsættelsen 

sædet) er skåret to nært beslægtede skjolde, det 
ene med monogrammet »SPi«(?), det andet med 
Henrik Bangs initialer og bomærke samt årstallet 
»[15]88« (fig. 103).
 Konge- og dronningestole (fig. 104), 1632, ifølge 
reliefskåret årstal i frisefelterne. Opført forrest i 
midtskibets to stolerækker. Stolene har hver fire 
gavle, henholdsvis to mod midtergangen og to 
mod sideskibene. Gavlene svarer nøje til midt-
skibets øvrige gavle, men er særligt fremhævet 
med Christian iV’s kronede og laurbærkransede 
monogram på midtergangens gavle. De to stoles 
forpaneler består af fire arkadefelter adskilt af rigt 
dekorerede pilastre, der bærer gesimsen. De en-
kelte fag består af glatte arkadefelter med pilastre 
og rundbue smykket af slyngbåndsornamentik og 
sat over en tværrektangulær fylding (jf. fig. 71). 
Stolene betegnes i stolestadebogen fra 1719 som 
de kongelige majestæters stole,51 og har givetvis 
fungeret som stol for kronens lens- og amtmænd 
på Hindsgavl. Tilknytningen til Hindsgavls ejere 
bevidnes således ved de malede inskriptioner på 
dørenes inderside.258

 Lukket stol, nævnt 1719, og 1898 betegnet 
som ‘den høje såkaldte tjenerstol’.28 Stolen må-
ler 168×258 cm, 139 cm dyb, og er opført på 
en lille muret forhøjning i søndre sideskibs syd-
østlige hjørne. Dens fire gavle er udført af ældre, 
genanvendte paneler og imiterer kirkens øvrige 
stolestadegavle i form. i rygstød og sæde er skå-
ret et antal figurer, magiske kvadrater, bomærker, 
navnetræk og årstal, der strækker sig over perio-
den 1649-1696; desuden er et bomærkeskjold for 
Henrik Bang med årstallet »(15)88« skåret i den 
sydvestlige gavls inderside, under sædet (jf. (†)sto-
lestader). Stolen fremtræder i en fed lakering med 
fyrretræsdelene i mørkebrun egetræsådring.
 De indridsede navnetræk og bomærker vid-
ner om, at stolen er opført ved genbrug af ældre 
paneler dels fra 1500-tallets (†)stolestader(?), dels 
fra de bænke ved korskranken, hvor latinskole-
eleverne sad i den periode, hvorfra indridsnin-
gerne i panelværket stammer (jf. †bænk nr. 1). 
Den lukkede stol må derfor være opført på et 
tidspunkt efter det yngste indridsede årstal, 1696, 
men før stolen omtales første gang 1719. Selv-
om stolen er blevet opfattet som værende latin-
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strueredes en ny skriftestol, hvori blev ophængt 
to †skrifttavler. 29 Samme år blev stolen og tavler-
ne malet. 1831 anskaffedes et grønt gardin til at 
hænge om skriftestolen, der atter bortauktioneres 
1843.265 Muligvis har et topstykke med Middel-
farts byvåben hørt til stolen (jf. s. 2329). 
 Som præste- og degnestole tjener to nyere læ-
nestole, opstillet i korets nordøstlige hjørne. en 
ældre †præstestol, anskaffet 1794, blev kasseret 
1820.51

1896-98 bestod stolen af tre søjleadskilte fag og 
havde svungen overbygning. Stolen, der endnu 
var i brug i 1800-tallets slutning, blev fjernet 
1900, da orgelpulpituret blev ombygget.264 
 6) Nævnt 1774 som tilhørende den ‘ældgamle’ 
løjtnant Lange, der havde pladsen frit.51 Placeret i 
tårnrummets mandsrække. 1796 byggede kirken 
et ‘træloft’ over stolen.28

 †Skriftestole.273 1-2) Nævnt 1709; 1734 isattes 
en ny ‘bund’ i den ene skriftestol.51 3) 1753 kon-

147

Fig. 104. Kongestolen, 1632 (s. 2320). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – The King’s 
chair, 1632.
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rundt omkring i skib og kor. Nogle få stole, teg-
net af Børge Mogensen (model J39) og anskaffet 
1961, er opsat i ligkapellet (jf. også møbler i sa-
kristiet ovf.).
 †Løse stole. 1) 1827 omtales ‘to aflange, gulma-
lede bøgetræsstole i koret’. Stolene blev solgt på 
auktion 26. okt. 1843.29 2) 1845, skænket af ge-
neralløjtnant von Sundt sammen med en bænk 
(jf. ovf.). 3) 1861 ejede kirken 18 bøgetræsstole, 
anskaffet i perioden 1850-1860.29 4) 1903 rådede 
kirken over fire stole af bøgetræ og 36 af ege-
træ.45

PeNGeBeHOLDere M.M.

†Pengeblok, nævnt 1720, da den repareredes med 
nyt jern og to låse.29 Blokken repareredes lø-
bende i 1700-tallet, bl.a. 1726 da man slog to 
jernankre om blokken op til »skiærværcket«, det 
vil formentligt sige korgitteret. 1862 anbefaledes 
det, at kirkeblokken ‘ved pillerne nedenfor koret’ 
(dvs. †korgitter nr. 2) blev nedtaget.45

 To pengebøsser, 1898, af messing, cirkulære 
med flade sider på en ligeledes cirkulær bagpla-
de. Pengebøsserne er smykket med et hjulkors 
i relief på fronten; pengerille på begge sider og 
for oven en pengetragt. Bøsserne var oprinde-
lig beregnet til henholdsvis kirken og de fattige, 
hvilket fremgik af tilhørende paneler ‘udskåret 
i stil med stolene’.45 et enkelt af disse paneler, 
61x61 cm, er bevaret og bærer den karvskårne 
indskrift: »Fattig Bøsse 1898«, det andet bar an-
givelig indskriften ‘Kirkebøsse 1898’.269 Metal-
lakeret 1944. Oprindelig opsat i våbenhuset, 
men nu placeret i søndre sideskib ved indgangs-
døren.
 *Pengebøsse, 1859(?), af blik. På siden påmalet 
»Helsingør Hospital« med skriveskrift. Antagelig 
identisk med den ene af de to blikbøsser, blik-
kenslager N. Timmermann leverede 1859.29 i 
Middelfart Museum (inv.nr. mag 0278).
 †Pengebøsser. 1859 leverede blikkenslager N. 
Timmermann to pengebøsser (jf. også ovf.).29

 †Pengetavler. 1-3) 1675 ejede kirken tre tavler 
‘til at samle almisse udi’.51 en tavle, nævnt 1690, 
er muligvis identisk med en af disse. 4) 1741, en 
indlagt trætavle med en lille sølvklokke ved.51 

 †Degnestole.273 1) Nævnt 1675, hvor der op-
bevares ‘en gammel gradual, en ny salmebog,266 
en gammel alterbog og en kirkebog til at notere 
døde og fødte’ i stolen.51 2) 1794; kasseret 1820.51 
3) Nævnt 1831, af bøgetræ. Opstillet i korets syd-
vesthjørne.267 Selvom man allerede 1926 ønskede 
stolen fjernet, forblev den ‘omfangsrige og ikke 
særligt skønne’ stol stående indtil mindst 1949.45 
 †Brudestole, 1828, udført af snedker Christian 
Holdt og betrukket med lærred af saddelmager 
Schmidts enke.51 Brudestolen er nævnt indtil 
1851, men kan være identisk med en ‘gammel 
skammel med rødt betræk’ omtalt i 1800-tallets 
anden halvdel. 
 †Korbænke. 1) 1741, benyttet af ‘de små di-
sciple’, dvs. skolebørnene.51 2) 1845, skænket af 
generalløjtnant Chr. Ulrich von Sundt sammen 
med en †stol og to drejlshåndklæder (jf. døbefont 
og dåbsfad s. 2305). Bænken blev formentlig be-
nyttet i forbindelse med barnedåb.
 †Bænke. 1) Nævnt 1685, da nogle bænke uden 
for »corslaageren«, hvor latinskoleeleverne sad 
under prædikenen, blev repareret. Materiale fra 
en eller flere af disse bænke blev senest 1719 
genanvendt til den lukkede stol i søndre sideskib 
(jf. s. 2320).51 2) 1709/10 blev der ved kongelig 
forordning opsat bænke ‘som de fattige kan sidde 
på, når de nyder almisse’.51 3) O. 1772, blev opsat 
fire bænke til ‘rytterne’, der maledes med hvidt, 
rødbrunt, »Sølverglød og Kaaberrøg«.51 4) 1820 
blev fire blå bænke opstillet i koret.51 
 Møbler i sakristiet m.v. Sakristiet er møbleret 
med to lange bænke, et bord og to skabe, alt teg-
net af ejnar Mindedal rasmussen 1959, derud-
over fire stole tegnet af Børge Mogensen (model 
J39). Møblementet blev anskaffet i forbindelse 
med rummets istandsættelse 1959-61. 
 †Møbler i sakristiet. i 1800-tallet var sakristiet 
møbleret med dels en lænestol, nævnt første gang 
som ‘gammel’ i 1815, og siden udskiftet 1824, 
1852 og 1899,51 dels med bænke. 1827 rummede 
sakristiet to blå bænke med rygstød og fem ma-
lede bænke uden ryglæn.29 Trods løbende anskaf-
felse af nye bænke varierede deres antal over de 
næste årtier mellem ni (1839) og fire (1861).268

 Løse stole. et antal nyere egetræsstole med beige 
stofsæde og salmebogshylde bag sædet er placeret 
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kirkens sydside. 4) efter 1900, udført med nr. 
3 som forlæg og indsat i sakristiets østmur. 5) 
efter 1900, fladbuet dobbeltfløj af eg, lakeret, 
med hængsler og dørgreb i sortmalet støbejern. 
indsat i ligkapellets østmur. 6-7) To nyere, brun-
malede fløje. indsat i henholdsvis materialhusets 
nordmur og i åbningen til nordre sideskibs loft 
over materialhuset.
 Dørfløje. Indvendige. 1) 1843, rundbuet dobbelt-
fløj med profilerede fyldinger og dørgreb af 
messing, gråmalet. indsat i korets nordvæg ind 
til sakristiet af snedkermester C. Lund.29 2) O. 
1900, fladbuet fløj af eg med tre hammerfyldin-
ger og dørgreb af messing. indsat i en markant 
pilaster- og fladbuedekoreret gerigt i døren mel-
lem våbenhus og søndre sideskib. 3) O. 1900, 
en enkel, rektangulær fløj, gråmalet, er indsat i 
åbningen fra tårnet til pulpituret, formentlig i 
forbindelse med pulpiturets forhøjelse og dørens 
etablering.
 †Dørfløje. Udvendige. 1) 1689 måtte en ny kir-
kedør udføres, da den gamle var så forfalden, at 
‘den intet kunne hjælpe, og ej heller holde svi-
nene ude’, som ofte gik ind i kirken om nat-
ten og forvoldte skade.51 ifølge Jacob Thomsen 
Bircherod skal der på døren have stået et vers: 
»Gatt troefuld ind i Jesu Nafn/ Beed, siung og 
hør din evig Gafn«.273 2) 1722 anskaffedes en ny 
dør ‘til den latinske skole’, dvs. sakristiet. Det er 
uklart om det er til den indvendige dør fra koret 
eller den udvendige fra kirkens østside.51 3) 1726 
blev gjort en ny dør til tårnet.29 4) Nævnt 1734, 
da fløjen i tårnrummets vestvæg indvendigt blev 
beklædt med nye ‘fjæle’; samtidig blev nogle af 
dørens hængsler udskiftet.29 5) 1747/48 opsatte 
snedker Christian Nøbling ‘den nye kirkeport’, 
det vil rimeligvis sige våbenhusets yderdør.51 6) 
1820 nævnedes en dør med et gardin for i sa-
kristiet. Gardinet har formentlig skulle hæmme 
træk, da døren året efter skal tætnes.52 7) 1829, en 
ny dobbeltfløj til kirkedøren, opført af snedker-
mester Jørgensen.51

 †Dørfløj, indvendig, o. 1708, da snedker rasmus 
Hansen ‘gjorde en låge af en anden gammel dør’ 
til loftslugen i hvælvet over korbuekrucifikset. 
Fløjen blev kasseret 1933, da åbningen blev til-
muret.87

5-7) 1806, af træ, som erstattede kirkens tidligere 
pengetavler.270 1860 var tavlerne ‘ubrugelige’ og 
de kasseredes kort herefter.271

 †Klingpunge. 1) Nævnt 1620, da Mourids 
Thomst »nogen Aar haffuer ganget met fattig 
Folcks Pose i Kirche«.272 2-3) Nævnt 1690, to 
broderede ‘tavlepunge’;51 den ene udgik 1748.51

 †Kister. 1) 1664, et skrin med beslag og tre låse, 
hvori tavlepengene opbevaredes, blev anskaf-
fet for 16 mark.55 1723 blev en jernkæde slået 
tværs over skrinet, en lås blev udskiftet, og skri-
net blev fastgjort til træværket, »thi der tviledis at 
samme Skrin icke saa vel skulde kunde forvare 
hvad Penge der udi blef lagt«.29 Udskiftet 1759. 
2) 1750, til at opbevare kirkens dokumenter, ud-
ført af Peder Klejnsmed.51 3) 1759. et jernbun-
dent skrin med tre låse, hvori ‘Helsingørs skole-
penge’ og de fattiges penge blev opbevaret i hver 
sit rum.51 Formentlig identisk med et skrin, der 
blev solgt på auktion 1807/8.51 4) Nævnt 1815, 
med tre låse. Opbevaredes hos sognepræsten. 
Formentlig identisk med det skrin, der solgtes på 
auktion 1843.29 5) 1839, en kasse af egetræ med 
lås, udført af snedker Jørgensen, til kirkens obli-
gationer.29

DØrFLØJe

Dørfløje. Udvendige. 1) 1900, dobbeltfløj af eg 
med otte spidsbuede fyldinger og to mindre, 
tværrektangulære fyldinger, som hver er prydet 
af et blomsterrelief. Dørgreb i messing, hængsler 
og beslag i sortmalet støbejern. Over fløjen dan-
ner gerigten en fladbuet tympanon med relief-
skåren ornamentdekoration omkring et centralt 
kors. Fløjen er lakeret. i våbenhusets sydmur. 2) 
O. 1900, rundbuet dobbeltfløj af eg. Hængsler, 
låsebeslag og greb i støbejern, i fløjenes øvre 
fyldinger er sat bogstaverne A og Ω, ligeledes 
af støbejern; indvendig fremstår den med lodret 
løbende planker. Fløjen er lakeret. i tårnets vest-
mur. 3) O. 1900 (arkitekt H. F. J. estrup). Flad-
buet fløj af eg, beslået på ydersiden med lod- og 
vandrette jernbånd, der inddeler den i 15 felter 
af varierende størrelse. i de øverste felter er dø-
ren beslået med en mindre rundbue i jern. Den 
lakerede fløj er indsat i døren til tårntrappen på 

147*
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 Pulpituret er løbende blevet tilpasset kirkens 
forskellige orgler.275 endvidere repareret 1722 
da man frygtede, at pulpituret ville styrte ned 
‘kirken til skade så også de mennesker som der-
under sidder’.29 indtil 1900 var pulpituret væ-
sentligt større end nu, idet det gennembrød ar-
kadebuen i midtskibets vestmur og på et ukendt 
tidspunkt var blevet forlænget ind i tårnrummet 
(jf. fig. 106).276 i 1800-tallets slutning var der to 
opgange til pulpituret, dels den primære trappe i 
nordre sideskibs vestende, dels en mindre trappe 
i tårnrummets nordvestlige hjørne, der gav ad-
gang til bælgene på den del af pulpituret, der var 
opført i tårnrummet (jf. ndf ) .277 Ombygningen 
af pulpituret 1900 (arkitekt H. F. J. estrup) re-
sulterede dels i, at pulpituret hævedes ca. 3 m, 
så det kom fri af tårnrummets arkadebue, dels 
i en reduktion af pulpituret til dets nuværende 
størrelse og endelig i etableringen af en ny ad-
gangsvej fra tårnet, der gjorde de to ældre trap-
per fra kirkerummet overflødige (fig. 106). 1962 
blev pulpituret forandret en smule og sænket ca. 
30 cm i forbindelse med opførelsen af det nuvæ-
rende orgel.278 
 †Orgler. 1) Positiv, anskaffet 1679 og ibrugtaget 
1682-83, hvor der ansattes en organist ved kir-
ken.279 repareret 1712 af Abraham Nielsen Sva-
ne, Odense, 1721 af anonym reparatør, 1729 af 
immanuel ernst Hoffmann, Fredericia, og 1756 
af Amdi Worm, Århus.29 På orgelpulpituret.280

  2) Positiv, bygget af Fabritius, kordegn i Mid-
delfart, antagelig o. 1750.281 1758 averteredes in-
strumentet til salg på auktion i De danske Post-
tidender, i hvilken sammenhæng det blev beskre-
vet som ‘et stærkt positiv, i temmelig stand, af 8 
fods tone, 7 stemmer og 1 rørstemme’.282 etatsråd 
Hans Simonsen, erholm, erhvervede det samme 
år for 10 rigsdaler29 og lod det opsætte på erholm 
Gods.
 3) 1759, med 19 stemmer, to manualer og pe-
dal,283 bygget af Amdi Worm, Århus.29 1799 re-
pareredes orglets ‘menneskestemme’, dvs. Vox 
humana,51 og 1820 samt 1828 udførtes repara-
tionsarbejder ved henholdsvis Caspar Herman 
Gottlob Worm, engum, og Peter Ulrik Frederik 
Demant, Odense.51 i sit tilbud 1827 anfører De-
mant orglets disposition:284

OrGLer OG OrGeLPULPiTUr

Orgel (fig. 105), 1962, med 28 stemmer, tre ma-
nualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. i forbindelse med istandsættelses-
arbejder 1992 ved Th. Frobenius & Sønner blev 
dispositionen udvidet til 29 stemmer:

Hovedværk
Principal 8'
rørfløjte 8'
Oktav 4'
Kobbelfløjte 4' (1992)
Quint 2²/³'
Oktav 2'
Mixtur V
Trompet 8'

Rygpositiv
Gedakt 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Waldfløjte 2'
Sesquialtera ii
Scharf iii
Dulcian 8'
Tremulant

Brystværk
Gedakt 8'
rørfløjte 4'
Principal 2'
Gedakt 2'
Nasat 1¹/³'
Cymbel ii
regal 8'
Tremulant
Svelle

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Nathorn 4'
Mixtur iV
Fagot 16'
Trompet 8'

Kopler: rP-HV, BV-HV, HV-P, rP 4'-P, BV-P. Ma-
nualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlader.

Orgelfacaden, tegnet af rolf Graae, er symmetrisk 
opbygget med et centralt orgelhus, rummende 
hovedværk, brystværk og spillebord, flankeret af 
to pedaltårne, og et rygpositiv, hvis facade ganske 
utraditionelt er anbragt oven på pulpiturbryst-
ningen, hvorved indgreb i balustraden er und-
gået. Blank eg med forgyldte detaljer. indvendigt 
med lyseblåt loft. På orgelpulpituret.274

 Orgelpulpitur (jf. fig. 105), o. 1686, opført til 
†orgel nr. 1 og anvendt til alle efterfølgende org-
ler. Opførelsen af pulpituret påbegyndtes 1678/81, 
da kirken betalte for materialer til både pulpi-
tur og orgelværk, men først april 1686 blev det 
færdiggjort.51 Dets nuværende placering højt på 
midtskibets vestmur er et resultat af ombygnin-
ger 1900 og 1962 (jf. ndf.). Den barokke pulpi-
turbrystning domineres af kraftige balustre, far-
veholdningen er lysegrå med mørkegrå islæt og 
sparsom forgyldning. 
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ret i facaden, har velsagtens været opstillet bag 
hovedorglet. Over facaden var opsat en urskive, 
forbundet med tårnuret, jf. s. 2335.
 4) (Fig. 106) 1871, med 16 stemmer, to manua-
ler og pedal, bygget af Knud Olsen, København, 
med genanvendelse af orgelhuset og hovedværks-
vindladen fra et orgel, der tidligere havde tilhørt 
Frederik Vii.286 Dispositionen lød:287 

Manual
Principal 8 fod285

Subbas 16 fod
Octav 4 fod
Quinte 3 fod
Octav 2 fod
Mixtur 4 fag
Trompet 8 fod
Vox humana 8 fod diskant

Brystverk
Gedact 8 fod
Fløite 4 fod
Octav 2 fod
Sifløte 1½ fod
Schiarff 4 fag

Pedal
Principal 8 fod
Untersatz 16 fod
Octav 4 fod
Mixtur 4 fag
Posaune 16 Fod
Trompet 8 Fod

Fig. 105. Orgel, 1962, bygget af Th. Frobenius & Co. (s. 2324) på orgelpulpitur, o. 1686. Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Organ, 1962, built by Th. Frobenius & Co. in the organ loft, c.1686.

Cymbelstjerne. Tremulant. 3 spærreventiler. 5 bælge.

1871 solgtes orglets materialer ved auktion.29 På 
orgelpulpituret. rasmus Pedersen malede 1759 
et draperi bag orglet.51

 †Orgelfacaden var opbygget med hovedværk og 
brystværk. Pedalværket, der ikke var repræsente-

Manual I
Principal 8'
Bordun 16'
rørfløjte 8'
Viola di gamba 8'
Octav 4' 
Qvint 2²/³'

288

Octav 2'
Trompet 8'

Manual II
Fugara 8'
Gedakt 8'
Fløjte 4'
Gemshorn 2'
Svelle289

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8' 290

Basun 16'

Manualomfang: C-f ''', pedalomfang: C-f '. 3 kopler. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlader.
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fig. 106). Facaden var som nævnt bygget til et 
orgel, der havde været Frederik Vii’s ejendom 
og antagelig var under bygning ved kongens død 
1863.293 Malet 1871 af O. Sørensen.29 1973 opbe-
varedes en del af orgelfacaden på kirkeloftet.294

TAVLer M.M.

Salmenummertavler. 1) (jf. fig. 90) 1898, af eg, 
bekostet af sognepræst Conrad Knudsen, borg-
mester H. C. M. Møller og jernstøber P. Hess.295 
Tavlerne opdeles på midten af en vandret profil-
liste og afsluttes af en trekantsgavl med en reli-
efmusling, der er inspireret af stolestadegavlene 
(jf. s. 2315). Til tavlerne hører tal til ophængning, 

 i forbindelse med orgelpulpiturets flytning 1900 
blev orglet nedtaget, istandsat og genopstillet af 
A. H. Busch & Sønner, København.28 en elek-
trisk blæser installeredes 1911.291 Ved en ombyg-
ning 1930 ved Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby 
og Horsens, fornyedes Trompet 8' og Basun 16', 
og Qvint 2²/³' udskiftedes med en Spidsfløjte 4'; 
endvidere tilføjedes en Mixtur i Manual i.292 På 
orgelpulpituret i skibets vestende. Før 1900 strak-
te pulpituret sig ind i tårnrummet, hvor bælgene 
var placeret.28

 †Orgelfacaden, i empirestil, var opbygget med 
tre rektangulære pibefelter: et symmetrisk midt-
felt, flankeret af to mindre, asymmetriske side-
felter. Midtfeltet kronedes af en trekantgavl (jf. 

Fig. 106. Planer og snit af tårnet og skibets vestfag med opmåling af orgelpulpituret (s. 2324) før æn-
dringen 1900. 1:300. Tegnet af Hector estrup 1899. – Plans and sections of the tower and west section of the 
nave, with sketch of the organ loft before the alteration in 1900.
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mor. pingi curavit i.h.g. Ao 1663 pastorum eccles 
mittelfartens. Nomina.« 
 Tavlen fremstår med et overvejende umalet 
rammeværk, idet dele af panelets lodrette ramme-
værk er rødmalet. Fyldingerne er sortmalede og 
præsterækken malet med guld i forskellige skrift-
typer. Samme farveskema er anvendt på gesimsens 
frise, hvor to fragmentarisk bevarede indskrifter 
dokumenterer, at præsterækketavlen er udført af 
genanvendt materiale. Friseindskriften på vest-
væggens paneler lyder: »[…] sender dig til dem og 
du skalt sige til dem saa sag[…] den Herre Herre 
huad heller de e[…] […]ber lade det, thi de ere et 
gienstridigt huus, dog skulle de vide at der haver 
Vaaret en Prophese iblandt dennem siger Her-
ren eze« (ez. 2,4-5). På østvæggens paneler lyder 
friseindskriften: »… giør dig og ikke de […] Jeg 
Vidner for Gud og den Herre Jesu Christo […] 
og de udvalde engle, at du holder dette uden dit 
eget gode lykke, og giør intet for gunst, Du skal 
ikke legge su[…]«, jf. 1 Tim. 5,1-22. 
 Præsterækketavlen er udvidet løbende, bl.a. 
1856, da r. Winther malede tre ‘nye tavler’ med 
de seneste præstebiografier og opfriskede de 

skænket af gørtler P. Grønning, Odense. Tavler-
ne blev 2009 delvist udskiftet. 2) 2009 blev otte 
hvide fladskærme opsat i skibet, hvor de fungerer 
som bl.a. salmenummertavler.
 †Salmenummertavler. 1798 betaltes snedkeren 
for fem salmenummertavler, der 1823 blev sup-
pleret med yderligere én tavle.52 Tavlerne var 
ifølge en beskrivelse fra 1827 sortmalede.51 For-
mentlig identiske med de rektangulære tavler 
med indskudsnumre, der kan ses på ældre foto-
grafier.
 Præsterækketavle (fig. 107), 1663 med senere til-
føjelser, af egetræ. De ældste dele af tavlen, opsat 
på sakristiets vestvæg, måler 487×112 cm, mens 
panelerne på østvæggen, hvis ældste oplysninger 
hidrører fra Julius Ferdinand Tolderlund (Mid-
delfarts sognepræst 1864-1869), måler 112×363 
cm. Over de ældste dele af tavlen er 1993 tilføjet 
yderligere et panel med 12 fyldinger, der imiterer 
de oprindelige.
 Den omfattende præsterækketavle består af 
sammenstykket panelværk med glatte fyldinger 
og indledes på vestvæggens sydligste panel med 
versaloverskriften »Deo. o. m. sacr. et posteris me-

Fig. 107. Præsterækketavle, 1663 (s. 2327). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Panel with names of vicars, 1663.
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9 s. 2400), malet af Georg Seligmann, olie på lær-
red, 118×88 cm (lysmål), med formentlig oprin-
delig, sortmalet ramme med gylden profil; øverst 
to forsølvede palmegrene bundet sammen af en 
sløjfe. Skænket af byen.45 Han er iført præstekjole 
med pibekrave, på brystet dannebrogsordnen. 
Han sidder i en lænestol med sin venstre albue 
hvilende på armlænet, i højre hånd holder han 
en bog med pegefingeren stukket ind mellem to 
sider. Baggrunden udgøres af et summarisk malet 
grønt klæde. Ophængt i søndre sideskib.
 3) 1916, portræt af provst Conrad Knudsen (jf. 
syvstage og salmenummertavler nr. 1), kirkens 
sognepræst 1895-1925, signeret »L. Hansen«, 
olie på lærred, 53×71 cm (lysmål). Brystbillede. 
Provsten er afbildet i kvart profil, han har gråt 
hår og veltrimmet gråt fuldskæg og er iklædt 
præstekjole og en pibekrave. Ophængt i søndre 
sideskib.
 †Maleri. et moderne ikon, opsat på nordvæg-
gen i ‘tårnrummet’, blev stjålet 2009.297 

gamle, og 1993, da der tilføjedes nye paneler over 
de ældste dele af præsterækketavlen på sakristiets 
vestvæg.197 De sekundære farvelag blev fjernet i 
1900-tallet, hvorved de ovenfor citerede bibelci-
tater blev fremdraget.
 Præsteportrætter. 1) (Fig. 108), o. 1847, Albert 
Leth, kirkens sognepræst 1837-49, olie på lærred, 
117×89 cm (lysmål), med formentlig oprindelig 
ramme, sortmalet med gylden profil. Albert Leth 
har velfriseret brunt hår og bakkenbarter. Han 
sidder iklædt præstekjole med pibekrave og støt-
ter sin højre arm og hånd, der fatter om Bibelen, 
på et bord med grøn dug; venstre hånd hviler på 
låret. Portrættet er udført af en ubekendt maler, 
der i tiden omkring 1847 skal have udført flere 
portrætter for byens borgerskab.296 Ophængt i 
søndre sideskib, hvortil det o. 1941 er blevet flyt-
tet fra sin formentlig oprindelige plads på den 
tredje af midtskibets nordre piller.
 2) (Fig. 109), 1895, pastor Andreas Leth, kirkens 
sognepræst 1870-94 (jf. kirkegårdsmonument nr. 

Fig. 108-109. 108. Præsteportræt, o. 1847, forestillende Albert Leth (s. 2328). 109. Præsteportræt, 1895, forestillende 
Andreas Leth, udført af Georg Seligmann (s. 2328). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 108. Portrait of vicar Albert Leth, 
c.1847. 109. Portrait of vicar Andreas Leth, 1895, by Georg Seligmann.
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optagen udi Middelfard Sund ved Hindsgauffls 
Skoufh, ock var erlig og Velbyrdig Mand Jacob 
Ulfeld til Ulfeldsholm Befalingsmand paa Hinds-
gaul i fornefnte tiid«.303 Nedtaget herfra o. 1850 
og opmagasineret i materialhuset (jf. s. 2279 f.).304

BeLYSNiNG

Lysekroner.305 1) (Fig. 113) nævnt 1675. 6 s-svung-
ne arme med delfinformede led og flade lyse-
skåle.51 Glat stamme, hvis øvre del er konisk, og 
hængekugle med knop. 1675 hang kronen i det 
søndre kapel, men blev 1690 flyttet til midtskibets 
østende.51 O. 1900 var kronen opsat i tårnrum-
met, hvorfra den blev flyttet til sin nuværende 
plads under orgelpulpituret i 1933.306 Ophængt 
i en jernstang med skiftevis røde og blå kugler.
 2) (Fig. 114) 1680, skænket af kirkeværge Niels 
Kindstrup og else Steffensdatter.169 2×4 s-svung-
ne lysearme med midtled, bladudløbere og flade 
rosetformede lyseskåle; profileret balusterskaft med 
pyntearme, udformet som bladranker. Topfigur i 
skikkelse af et barn med sværd og basun i hæn-
derne, siddende på en flakt ørn. Stor hængekugle, 

 Relief, (fig. 111), o. 1951, forestillende Lazarus’ 
Opstandelse, udført af Carl Bjerring. Kristus står 
i billedets midte og byder med en håndbevægelse 
Lazarus at rejse sig fra sarkofagen i forgrunden. 
Til venstre i billedet nær sarkofagen knæler Ma-
ria og Martha, mens de sørgende jøder fylder 
baggrunden. relieffet er stafferet i overvejende 
blå farver akkompagneret af grå nuancer i sarko-
fagen, jødernes hår og Marias kjole. Baggrunden 
er forgyldt. relieffet blev af kunstneren tiltænkt 
Gamborg Kirke, der imidlertid fandt, at det ikke 
passede til kirkerummet. Derefter forærede et æl-
dre ægtepar 1951 relieffet til kirken.298 
 et udskåret topstykke i form af Middelfarts by-
våben fra 1700-tallet (fig. 110), af lindetræ, måler 
109×193 cm.299 ifølge Behrendt skal det stam-
me fra skriftestolen,300 hvilket dog forekommer 
noget tvivlsomt. Topstykket blev 1993 flyttet fra 
sakristiet til korets nordmur, hvor skriftestolen 
menes at have stået indtil 1843.45

 Hvalknogler (fig. 112), fra en hval strandet 1603. 
Fem knogler, henholdsvis de to underkæber, to 
fragmenter af overkæbebenene samt en uspecifi-
ceret knogle, fra en finhval.301 På den lille knogle 
er malet indskriften »Anno 1603 d. 30 April blev 
denne Fisk fanget i Middelfart Sund.« med sort 
fraktur. Knoglerne er siden o. 1900 ophængt som 
en art indvendig portal over vestindgangen. 1667 
var knoglerne ‘oplagt på en bjælke ved orgelvær-
ket’, dvs. i nordre sideskibs vestende.302 i nærhe-
den af den endnu synlige murede ramme på side-
skibets vestvæg stod følgende inskription at læse: 
»Anno 1603 dend 30te Aprill Blev denne Fisk 

Fig. 111. relief, forestillende Lazarus’ Opstandelse, ud-
ført af Carl Bjerring (s. 2329). Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Relief depicting the Raising of Lazarus, by Carl 
Bjerring.

Fig. 110. Topstykke (s. 2329). Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Top section.
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Fig. 112. Knogler af en finhval der strandede 1603 (s. 2329). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Bones from 
a stranded fin whale, 1603.
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skaft kronet med en flakt ørn, nedenfor en stor 
hængekugle med knop. På kuglen er skrevet: 
»Niels Pedersen Bagger Karren Pavls Daatter Bo-
erre 1701« i fordybede versaler. 

hvis øvre halvdel er udsmykket med ciselerede 
mønstre omkring to bevingede englehoveder og 
inskriptionen: »1680 foræret af Niels Kindstrup 
elsken Stafensd(atter).« i fordybede versaler. Den 
nedre halvdel af hængekuglen er gennembrudt 
i blomsterornamentik omkring havfruer og af-
sluttes med en ringet, kogleformet hængeknop. 
 Da Niels Kindstrup skænkede den oprindeligt 
16-armede lysekrone, anførte han en forbandelse 
i regnskabsbogen: »Her foruden giør Jeg en høy 
eed og forbandelse offver dem, som samme Cro-
ne med fri Vilie og forset monne beskadige, eller 
aff stedet fløtte«.51 
 Lysearmene er løbende blevet repareret, bl.a. 
1696 da kronen faldt ned, og dens arme blev slået 
itu.307 istandsat 1933, hvor man fandt en trælyse-
stage i hængekuglen, der havde været anbragt til 
afstivning. 
 Ophængt i en jernstang med skiftevis blå og 
røde trækugler i midtskibets 3. fag, formentlig på 
dens oprindelige plads over givernes begravelse 
(jf. †begravelse nr. ii,3 og †epitafium nr. 4).51 
 3) (Fig. 115) 1701, skænket af Niels Pedersen 
Bager og Karen Paulsdatter Boerre. 2×6 s-svung-
ne lysearme med hestehoveder i volutterne og 
delfinformede midtled, flade lyseskåle. Baluster-

Fig. 113-114. 113. Lysekrone nr. 1, før 1675 (s. 2329). 114. Lysekrone nr. 2, 1680, skænket af Niels Kindstrup og 
else Steffensdatter (s. 2329). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 113. Chandelier no. 1, prior to 1675. 114. Chandelier no. 
2, 1680, donated by Niels Kindstrup and Else Steffensdatter.

Fig. 115. Lysekrone nr. 3, 1701, skænket af Niels Pe-
dersen Bager og Karen Paulsdatter Boerre (s. 2331). 
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Chandelier no. 3, 1701, 
donated by Niels Pedersen Bager and Karen Paulsdatter 
Boer re. 
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 5) (Fig. 117) 1933, skænket af kirkeværge Chri-
stian Behrendt og hustru Mette, f. Jørgensen, ud-
ført af Knud eibye, Odense. 2×8 s-svungne arme 
med muslingformede lyseskåle. Balusterskaft kro-
net af tohovedet flakt ørn, hængekugle med ind-
graveret versalinskription: »Aar 1933 skænket til 
Middelfart Kirke af Branddirektør Chr. Behrendt 
og hans hustru Mette f. Jørgensen«, og på leddet 
hvori armene er monteret: »Udført af kunstsmed 
Knud eibye Odense aar 1933«. Kronen blev skæn-
ket til kirken og ophængt under tårnet i forbin-
delse med flytningen af lysekrone nr. 1 (jf. ovf.).
 6) O. 1911,314 med 6 s-svungne arme med fla-
de lyseskåle. Balusterskaft med lysreflektorer og 
midtdelt hængekugle med knop. Ophængt i sa-
kristiet.
 7-14) 1950, skænket af borgere i anledning af 
Middelfarts 700-års jubilæum. 6 s-svungne arme 
med flade lyseskåle. Balusterskaft kronet af lys-
reflektorer, midtdelt hængekugle med knop; på 
den bageste krone i søndre sideskib er indgrave-
ret: »Anno 1950 skænkede borgere i Middelfart 
disse Kroner til Kirken i Anledning af 700 Aars 
Jubilæet« med fraktur. Ophængt i sideskibene i 
jernstænger med forgyldte kugler, fire i hver.

 Kronen, der oprindelig havde 2×4 arme,308 
blev i henhold til givernes ønske ophængt i tårn-
rummet. 1708 slog en efterkommer, Peder Pe-
dersen, uden at have fået tilladelse dertil hul i 
kirkens hvælv, formentlig foran orgelpulpituret, 
og ophængte kronen dér.309 Fra 1823-1941 blev 
kronen beskrevet med 3+6 lysearme.310 1902 
hang den ‘nærmest koret’, dvs. på den nuværende 
plads i midtskibets 1. fag, hvor den er ophængt i 
en flerleddet jernstang med afvekslende blå og 
røde kugler.311 Nogle mindre skader blev repare-
ret 2004.312

 4) (Fig. 116) 1709, skænket af rådmand Mat-
thias Bolt d.y. og Margrete Nielsdatter.313 2×8 
s-svungne lysearme med delfinformede midtled 
og flade lyseskåle. Balusterskaft med pyntearme 
udformet som svungne hermer; som topfigur en 
siddende putto. Glat hængekugle med versalin-
skription: »raadmand Matthias Bolt og hans Ki-
eriste Margareta Nielsdaatter foræred til Middel-
fart Kirke og ladet den ophænge dend 28 augusti 
1709 ofuer deris begravuelse« omtrent ‘midt i 
kirken, i store gang’;51 formentlig på dens nuvæ-
rende plads ud for pillen mellem skibets 2. og 3. 
fag, hvor den hænger i en jernstang som nr. 1. 

Fig. 117. Lysekrone nr. 5, 1933, udført af Knud eibye, 
skænket af Christian Behrendt og Mette f. Jørgensen 
(s. 2332). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Chandelier 
no. 5, 1933, made by Knud Eibye, donated by Christian 
Behrendt and Mette, née Jørgensen.

Fig. 116. Lysekrone nr. 4, 1709, skænket af Matthias 
Bolt og Margrete Nielsdatter (s. 2332). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Chandelier no. 4, 1709, donated by 
Matthias Bolt and Margrete Nielsdatter.
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Kirkeskibe. 1) (Fig. 119), 1845, 108×142 cm, »Nep-
tun«, skænket af Marsvinlavet.320 Tremastet fregat 
med 16 kanoner. Sort skrog med røde kanonlu-
ger samt rød og gylden dekoration af såvel galion, 
spejl og låring, der er prydet af en flakt ørn, mens 
skibets navn er malet med forgyldte versaler såvel 
på stævnen som agterspejlet. redningsbådene er 
hvidmalede. 1923 blev skibet nedtaget og fik ny 
rigning af fisker Christensen, og 1960 blev det 
restaureret af Marsvinlavet.321 i midtskibets 2. fag 
i en sortmalet jernstang. 
 2) (Fig. 120), 1857, 110×112 cm, »Freia«, ud-
ført af skipper Lars Hansen og skænket af næ-
ringsdrivende borgere i Middelfart.322 Tremastet 
fregat med 36 kanoner fordelt på to dæk samt to 
hækkanoner. Galionsfiguren forestiller en kvinde 
med hat, der med højre hånd skygger for øjnene. 
Agterpartiet har udskåret spejl med to vinduer, 

 Vægskjold (fig. 118), 1603 ifølge reliefskåret årstal, 
skænket af Frederik Jacobsen, af eg. Skjoldet er ud-
formet som en rektangulær fylding med profileret 
tandsnitsrække, nedenfor et hængestykke og over 
fyldingen et omtrent cirkulært topstykke, hvorpå 
lysearmen er monteret. i fyldingen er skåret med 
reliefversaler: »An(n)o 603 den 8 aprils haver erlige 
mand Frederick iacvpsen borger i Melfar foræret 
denne liden kierte til Melfar Kircke Gvd til loff oc 
ære oc Gvdz ordz tienere til nødt oc gav(n)«. På 
hængestykket nedenfor er to skjolde med Frede-
rik Jacobsens og hans hustrus monogrammer, »Fi« 
og »iAD«, samt giveråret; alt skåret i relief. Lakeret 
og med forgyldte inskriptioner. 
 Til vægskjoldet hørte oprindelig en †lysearm til 
to lys.51 i tidsrummet 1698-1823 omtalt som ud-
styret med tre lys, derefter i årene frem mod 1903 
atter som værende til to lys.315 Nu med en nyere 
lysearm til et lys. Ophængt på sin oprindelige(?) 
plads ved prædikestolen.
 †Lysearme. 1-2) en ‘liden’ lysearm til et lys var 
1690 opsat ‘på muren’ under tårnet. 51 1827 var to 
‘lysestager’, nu til ‘to lys hver’, opsat på muren ‘un-
der orglet’.316 Den ene bortauktioneredes 1852,29 
mens den anden indtil slutningen af århundredet 
var opsat nordligt på skibets vestvæg eller mulig-
vis på †lukket stol nr. 5; formentlig kasseret under 
kirkens istandsættelse 1896-1900.317 3) Nævnt 
1823, en lysearm til et eller to lys.318 Opsat i den 
store gang under orgelpulpituret. 
 To kandelabre, 1947, af smedejern, udført af Knud 
eibye, Odense.45 Benyttes i forbindelse med be-
gravelser. Opbevares bag altertavlen.
 en nyere trestage, af metal, er opstillet i ligkapel-
let.
 Dobbeltlampetter. 1) 1910(?),28 af messing, med 
to s-svungne arme sat i et balusterskaft. Opsat på 
skibets vestvæg nær indgangen fra våbenhuset. 
2) 1961, otte lampetter, af messing, tegnet af Kaj 
Gottlob, er opsat i sakristiet og 1967 suppleret 
med yderligere seks lampetter, der blev opsat i 
koret.319

 †Lampetter, 1899 anskaffedes 130 malmlampet-
ter. 1900 skænkede borgmester Møller 4 bevæ-
gelige malmlampetter.45 
 en moderne lysglobus, af smedejern, er opstillet 
i nordre sideskibs østende. 

Fig. 118. Vægskjold, skænket af Frederik Jacobsen og 
hustru (s. 2333). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Wall-
plate donated by Frederik Jacobsen and his wife.
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 3) (Fig. 121), 1984, tremastet barkentine, ca. 120 
×80 cm, »Saga«, skænket af det nye Marsvinlav.323 
Sort skrog med enkelte hvide og gyldne detaljer 
samt rød bund. Under orgelpulpituret i en sortma-
let jernstang med en enkelt blåmalet kugle.
 et tremastet †kirkeskib, nævnt 1823, blev bort-
auktioneret 1852.29

 Begravelsesudstyr, o. 1864. en smal spade med 
drejet skaft samt en mindre bakke udsmykket med 
bladfrise langs kanten, muslingeskal på langsiderne 
og sørgende kerubhoved på kortsiderne. Begge dele 
er sortmalede. Formentlig anskaffet kort før 1864, 
da maler L. Sick fik betaling for at male det sort.29

TÅrNUre

Tårnur, elektrisk kvartshovedur, mærket euro-
clock med slagværk for kvarter- og timeslag. 
Uret virker på (†)tårnurets urskive, der blev op-
malet 1986.163 
 (†)Tårnur (fig. 122), udført 1859, af tårnurma-
ger Lars Jørgensen, Horne, for en pris af 400 rigs-
daler, af støbejern. Ude af brug. Ottedøgnsværk 
der reguleres af en grahamsgang med pendul. 
Uret, 250×57 cm, 40 cm højt, er af flatbed-type, 
hvor gang-, kvarter- og timeslagsværker er mon-

hvor imellem skibets navn er sat. Sort skrog med 
enkelte røde og forgyldte detaljer og sandfarvet 
bund; redningsbådene er hvide med sandfarvet 
bund. i midtskibets 3. fag i en sortmalet jern-
stang.

Fig. 119-120. 119. Kirkeskib nr. 1, 1847, »Neptun«, skænket af Marsvinlavet (s. 2333). 120. Kirkeskib nr. 2, 1857, 
»Freia«, skænket af næringsdrivende i Middelfart (s. 2333). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 119. Church model ship 
no. 1, 1847, »Neptune«, donated by the Porpoise Hunters’ guild. 120. Church model ship no. 2, 1857, »Freia«, donated by 
tradespeople in Middelfart.

Fig. 121. Kirkeskib nr. 3, 1984, »Saga«, skænket af det 
nye Marsvinlav (s. 2334). Foto Arnold Mikkelsen 2009. 
– Church model ship no. 3, 1984, »Saga«, donated by the 
new Porpoise Hunters’ guild.
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eller ‘Tolvklokken’ (†nr. 1 og 4), men ændredes 
ved deres nedtagelse og omsmeltning 1837/38 til 
at slå på ‘Stormklokken’ (klokke nr. 1).29

 Det ‘meget gamle og ganske forslidte’ urværk 
blev 1701 repareret af Odense-urmageren Cas-
par Jørgensen Sibbern, der udskiftede de fleste 
af urets gamle dele.29 Det forblev dog upræcist 
og måtte løbende repareres i resten af dets le-
vetid. Den mest omfattende reparation forestod 
urmager Andreas Jensen Smidt, Bogense, der 
1747 drejede takkerne af »uurhjulet« (ganghju-
let) og filede nye, ligesom drev og tandhjul blev 
istandsat.29 1728 leverede snedker Mads ras-
mussen en ny urskive af eg, der blev malet og 
forgyldt.329 1749 malede P. Strassburg urskiven 
over orglet ‘blå med forgyldt sol og cifre og røde 
lister’. 1784 gennemgik uret en omfattende re-
paration, udført af hr. Høy.51 1986 blev urski-
ven renoveret.163 efter anskaffelsen af (†)tårnuret 
1859 blev det gamle sejerværk solgt til urmager 
Halgreen.29

teret på række på en træramme, sådan at de tre 
værker virker på hinanden i nævnte rækkefølge. 
i et urhus, der måler 260×83×148 cm. i under-
ste mellemstokværk i højde med den cirkulære 
urskive, der har blå og sort bund og forgyldte ro-
mertal og visere.
 1862 måtte uret midlertidigt fjernes i for-
bindelse med tårnets istandsættelse.324 i løbet 
af 1900-tallet udførtes en række hårdhændede 
forandringer af såvel gangen som slagværkerne, 
hvorfor det i 1970 blev konstateret, at uret »for-
modentlig ikke i detaljer kan betragtes som et 
sandt udtryk for den gamle mesters tanker.«325 
Uret blev sat i stå 1977.
 †Tårnur, nævnt 1676 da sejerværket rengøres.51 
Dets urskive på tårnet havde formentlig kun ti-
meviser, som blev udskiftet 1678. 326 Herudover 
var urværket 1749 forbundet med en urskive ved 
orglet (jf. s. 2325).327 Sejerværket havde en ‘lille 
klokke’, som slog inde i kirken (†nr. 6).328 Ur-
værket slog endvidere på enten ‘Domklokken’ 

Fig. 122. Tårnur, 1859, udført af Lars Jørgensen, Horne (s. 2334). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tower clock, 1859, 
made by Lars Jørgensen, Horne.
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 Alle klokker har løbende, og ganske hyppigt, 
gennemgået mindre reparationer, ofte af ophæn-
get og kneblen. 1744 repareredes stormklokkens 
klokkestol.29 1757 repareredes klokkestolene,29 
og 1822 blev stolene forstærket, mens gulve og 
de bærende loftsbjælker blev omlagt.253 1838 for-
stærkedes gulvet ved indlægning af to nye bjæl-
ker. 1864 måtte alle klokker nedtages midlerti-
digt i forbindelse med istandsættelsen af tårnet.297 
ringningen blev automatiseret 1977.163

 1) (Fig. 123), 1723, kaldet ‘Stormklokken’, støbt 
af Laurentz Strahlborn, af †klokke nr. 3. Tværmål 
85,5 cm. Om halsen en indskrift med reliefver-
saler: »Mich goss Lavrentz Strahlborn in Lvbeck 
Anno 1723«. indskriften indrammes foroven og 
forneden af en liste og en akantusbort. På den 
ene side af legemet er kirkeværgens navn, »ivert 

KLOKKer

Siden 1500-tallets slutning har kirken haft fire 
klokker. ‘Domklokken’, ‘Tolvklokken’ og ‘Storm-
klokken’ har altid været ophængt i tårnet, hvori-
mod ‘Femklokken’ hang i sit eget spir over 
midtskibet indtil 1715. Herefter blev klokken 
ophængt i tårnets sekundære klokkestokværk. 
De omtalte klokkenavne kan alle følges tilbage 
fra 1600-tallet, og blev også siden fastholdt trods 
omsmeltninger af de enkelte klokker.330 endelig 
optræder betegnelsen ‘bedeklokke’ (første gang 
1677), mens en ‘løbeklokke’ er dokumenteret 
1640, da det blev besluttet, at der ikke længere 
måtte ringes med den, »naar troen siunges«, »for-
medelst Almuen der efter opholde sig og jcke 
ville Syge gudtz husz der at loffue og tacke gud 
Med Salmer och den Christen Knelis«.331

Fig. 124. Klokke nr. 2, 1727, ‘Femklokken’, støbt af 
Laurentz Strahlborn, Lübeck (s. 2337). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Bell no. 2, 1727, cast by Laurentz 
Strahlborn, Lübeck.

Fig. 123. Klokke nr. 1, 1723, ‘Stormklokken’, støbt af 
Laurentz Strahlborn, Lübeck (s. 2336). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Bell no. 1, 1723, the ‘Storm’ bell, cast 
by Laurentz Strahlborn, Lübeck.
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skriften indrammes foroven og forneden af en liste 
og en akantusbort. På den ene side af legemet er 
kirkeværgens navn, »ifver Pedersen« skrevet med 
reliefversaler, omgivet af to møntaftryk; det øvre 
af en sølvkrone med Frederik iV’s monogram og 
årstallet »1724«; på den nedre anes en rytter.335 På 
klokkelegemets modstående side to møntaftryk af 
sølvkronernes bagsider, hvoraf den ene er dateret 
172(4).336 Ved overgangen fra legemet til slagrin-
gen er to rækker af dobbelte lister, mens slagrin-
gen er prydet med lister og en akantusbort over 
indskriften »Anno 1727 Lavrentivs Strahlborn me 
fvdit Lvbecæ« (År 1727, Lorenz Strahlborn støbte 
mig. Lübeck), skrevet med reliefversaler. Ophængt 
i slyngebom af eg med kuglelejer og støbt krone 
i det sekundære klokkestokværk. 1743 og atter 
1959 omhængtes klokken.337 
 Laurentz Strahlborn udførte talrige klokker til 
danske kirker i perioden o. 1720-44.338

Petersen ivrati« i reliefversaler omgivet af otte 
møntaftryk, henholdsvis tre over og under samt 
en på hver side. Kun enkelte motiver kan genken-
des på de forvitrede mønter.332 På den modsatte 
side af klokkelegemet en indskrift i reliefversaler: 
»Soli deo gloria« (Gud alene æren), indrammet 
foroven og forneden af et kerubhoved og på hver 
side af tre møntaftryk (fig. 171): to mindre der 
flankerer en dansk krone.333 Ved overgangen fra 
legemet til slagringen er to rækker af dobbelte 
lister, og på slagringen en akantusbort. Ophængt 
i slyngebom af eg med kuglelejer og støbt krone 
i tagrummet. 1745 og atter 1945 blev klokken 
omhængt;29 sidstnævnte år af Thubalka, Vejle, der 
også 1996 udbedrede en revne i kronesøjlen.163

 2) (Fig. 124), 1727, kaldet ‘Femklokken’,334 støbt 
af Laurentz Strahlborn, Lübeck, af †klokke nr. 5. 
Tværmål 60 cm. Om halsen en indskrift i relief-
versaler: »Soli deo gloria« (Gud alene æren). ind-

148

Fig. 125-126. 125. Klokke nr. 3, 1838, ‘Gamle Tolv’, støbt af J. C. & H. Gamst, København (s. 2338). 126. Klokke 
nr. 4, 1838, ‘Domklokken’, støbt af J. C. & H. Gamst, København (s. 2338). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 125. 
Bell no. 3, 1838, ‘Old Twelve’, cast by J. C. & H. Gamst, Copenhagen. 126. Bell no. 4, 1838, the ‘Cathedral’ bell, cast by J. 
C. & H. Gamst, Copenhagen.
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 2) Nævnt 1661, en muligvis senmiddelalder-
lig340 ‘Femklokke’ var ophængt i ‘Femklokkespi-
ret’, hvorfra klokkestrengen førte ned i kirken og 
blev bundet ved ‘den øverste pille’, dvs. formentlig 
ved prædikestolen.51  1685 blev klokken nedtaget 
for at få ny ‘aksel’, og 1699 var klokken revnet og 
blev derfor omstøbt i Lübeck (jf. †nr. 5).51

 3) 1571, kaldet ‘Stormklokken’, støbt af Mi-
chael Dibler, Flensburg. Klokken bar inskripti-
onen »1571 Jahr godt my Michel Dibler durch 
befohl Hans Bange« (1571 støbte Michael Dibler 
mig på Hans Bangs befaling), (jf. også †klokke nr. 
4).341 Omstøbt 1723 (jf. klokke nr. 1).
 4) 1574, kaldet ‘Tolvklokken’, støbt af Michael 
Dibler, Flensburg. ifølge præsteindberetningen 
1755 stod initialerne »PB« øverst på klokken. 
Om klokkelegemet stod med versaler »Verbum 
D(omi)ni manet in æternum – 1574 Jahr godt mig 
Michel Dibler« (Guds ord forbliver til evig tid (es. 
408). 1574 støbte Michael Dibler mig).342 Midt på 
legemet var sat borgmester Hans Bangs bomærke 
omgivet af initialerne »HB« (jf. gravsten nr. 1).149 
1702 opslog smeden Hans Damant to jernstænger 
på klokkens træværk, da ‘muren udentil er nedfal-
den og hel brøstfældig’.29 Klokken blev nedtaget 
og repareret både 1730 og 1740, da der i begge 
tilfælde var problemer med ophænget.29 Klokken 
betegnedes 1816 og atter 1829 som ‘ubrugelig’, 
dvs. formentlig revnet. Den blev 1834 repareret 
med et firkantet stykke jern boltet på klokken og 
forblev i brug indtil 1837, da stiftsøvrigheden på 
kancelliets tilskyndelse bad kirken om at lade den 
omsmelte, når der kunne afses midler dertil (jf. 
klokke nr. 3 og †klokke nr. 1).253

 5) 1699, kaldet ‘Femklokken’, omstøbt i Lü-
beck af †klokke nr. 2. 1706 nedblæste femklok-
kespiret og måtte repareres. Ved samme lejlighed 
blev klokkens aksel fornyet.29 1715 blev klokke-
spiret sløjfet og ‘Femklokken’ flyttedes herefter 
til tårnets sekundære klokkestokværk.51 1727 var 
klokken ‘helt ubrugelig’ og blev omstøbt af Lo-
renz Strahlborn, Lübeck (jf. klokke nr. 2). 
 6) Nævnt 1746. en lille klokke, der ‘slog i kir-
ken’, og stod i forbindelse med kirkens †ur. For-
nyet ved omstøbning 1775.52 Da klokken regne-
des for en del af †uret, kasseredes den i forbin-
delse med dettes udskiftning 1859. 

 3) (Fig. 125), 1838, kaldet ‘Gamle Tolv’, støbt 
af J. C. & H. Gamst, København, af †klokke nr. 4. 
Tværmål 92 cm. Om halsen en indskrift i relief-
versaler: »Støbt af i. C. & H. Gamst Kiøbenhavn 
anno 1838«, sat mellem to lister. Over indskriften 
løber en akantusbort. Ved overgangen fra legemet 
til slagringen to lister. Ophængt i slyngebom af 
eg med kuglelejer og støbt krone. i det sekun-
dære klokkestokværk.
 1837 beslutter kirken, efter først at have overve-
jet blot at udføre en reparation, at lade klokke-
støber Gamst omstøbe ‘Domklokken’ og ‘Tolv-
klokken’. Prisen for klokker, vejning og transport 
var i alt 558 rigsdaler, som kirken afdrog i årene 
1838-40.29 1959 blev klokken omhængt af Thu-
balka, Vejle.163

 4) (Fig. 126), 1838, kaldet ‘Domklokken’, om-
støbt af J. C. & H. Gamst, København, af †klokke 
nr. 1. Tværmål 94 cm. Om halsen en indskrift i 
reliefversaler: »Støbt af i. C. og H. Gamst, Kiø-
benhavn anno 1838«, sat mellem to lister. Over 
indskriften løber en bred akantusfrise. Ved over-
gangen fra legemet til slagringen er to lister. Op-
hængt i slyngebom af eg med kuglelejer og støbt 
krone i det sekundære klokkestokværk. 1959 
blev klokken omhængt af Thubalka, Vejle.163

 †Klokker. 1) en middelalderlig klokke, kaldet 
‘Domklokken’, bar om klokkelegemet en inskrip-
tion med minuskler: »Vivos voco, defunctos plango, 
fulgura frango, Dum trahor audite, voco vos ad sa-
cra venite« (Jeg kalder på de levende, jeg sørger over 
de døde, jeg bryder lynene, lyt når jeg drages, jeg 
kalder jer, kom til gudstjeneste).339 1717 blev op-
hænget repareret med egetræ og 16 store spiger.51 
1816 var både ‘Tolv-’ og ‘Domklokken’ ubruge-
lige af ælde, hvorfor kirkeinspektionen iværksatte 
en indsamling blandt byens borgere til klokkernes 
istandsættelse. i alt indsamledes 516 rigsdaler og 56 
skilling, og 1821 kunne ‘Domklokken’ gøres tilret-
te af smeden. Herefter forblev den i brug indtil o. 
1833,29 men var 1837 i så dårlig stand, at der ikke 
længere kunne ringes med den. Samme år tilbød 
byens ‘eligerede borgere’ at betale for udskæring af 
det revnede stykke og påsvejsning af nyt malm, en 
løsning klokkestøber Gamst imidlertid frarådede. 
i stedet bad kancelliet og stiftsøvrigheden kirken 
straks at lade den omstøbe (jf. klokke nr. 4). 
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ikke længere identificeres.348 Stenene omfatter en stor 
mængde figursten (12 i alt) med fremstillinger af mands- 
og kvindefigurer i periodens typiske klædedragt: Mæn-
dene med pibekrave, kort kappe, pludderbukser og tæt-
sluttende hoser, kvinderne med hue og fodsid kappe. 
Fire af figurstenene, dateret til 1500-tallets sidste årti, 
er forsøgsvis tilskrevet en Odense-mester, den såkaldte 
Odense Anonym (nr. 7, 8, 9 og 10), mens de øvrige 
antagelig er udgået fra et eller flere lokale værksteder, 
således har nr. 3 og 4 tydeligvis fælles ophav. en enkelt, 
nr. 9, fra 1598, har hjørnefelter med allegoriske fremstil-
linger af liv og død. Denne motivkreds genfindes på en 
sten i Bogense Kirke (s. 2191) og kendes i øvrigt fra 
en gruppe lidt yngre sten i kirker på Sydsjælland samt 
Lolland og Falster. To sten med en tavleholdende engel 
i halvfigur (nr. 13 og 14) har slægtninge i det syd- og 
sønderjyske. endelig udviser en gruppe bruskbarokke 
sten med opstandelsesmotiv, dateret til 1600-tallets an-
den halvdel, et tydeligt værkstedsfællesskab (nr. 20, 22 
og 24). i samme værksted må også kirkens to epitafier, 
der begge er af gravstensagtig karakter, være udført, li-
gesom i øvrigt en gravsten i Bogense Kirke (s. 2196).349

Oversigt. Kirken rummer to epitafier samt 24 gravsten, 
som alle stammer fra o. 1560-1690.343

 i perioden o. 1550-1800 tjente kirken først og frem-
mest som begravelsesplads for byens borgerskab. De 
bevarede gravsten er lagt over byfogeder, rådmænd, 
borgmestre og sognepræster og vidner om en selvbe-
vidst, lokal embedsstand. i slutningen af 1500-tallet og 
begyndelsen af 1600-tallet udgjorde kirken desuden 
rammen om enkelte adelige bisættelser, således jomfru 
ide Lindenov (†1593)344 og hendes far, lensmand på 
Hindsgavl, Hans Johansen Lindenov (†1596)345 samt 
jomfru Sophie Gyldenstierne (†1626).346 endvidere 
synes medlemmer af adelsslægten Pogwisch at have 
haft en begravelse i koret i første halvdel af 1600-tallet 
(jf. s. 2362). Da Christian iii’s lig i februar 1559 blev 
ført fra Koldinghus til Odense, overnattede ligtoget i 
byen, og kongens kiste stod i kirken natten over.347 O. 
1750 indrettedes et privat †gravkapel for amtsforvalter 
Henrik Leve og hustru i østsiden af korsarmen (det da-
værende dåbskapel), møbleret med to †stensarkofager.
 Mange af de bevarede gravsten er stærkt slidte som 
følge af placeringen i gulvet, og godt en tredjedel kan 
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Fig. 127. Kristus træder Satan under fode. Detalje af epitafium nr. 1, o. 1662, udført efter kobberstik af Hieronymus 
Wierix (s. 2340). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Christ trampling on Satan. Detail of epitaph no. 1, c.1662, made from 
an engraving by Hieronymus Wierix.
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mer til en hederlig oc christelig amindelse« (jf. 
†gravsten nr. 5). 
 rød kalksten, 219×156 cm. indskrift med relief-
versaler, som randskrift et skriftsted (Visd. 5,15-
16). Den rigt udsmykkede, velhuggede tavle, der 
er udført i livfuld bruskbarok, har siddende evan-
gelister med symbolvæsener i hjørnerne, foroven 
Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og 
Johannes. Under Mattæusfiguren er to skjolde 
for Morten Poulsen og Maren Lauridsdatter (det 
ene med »MPS« sammenslynget og som initia-
ler, det andet med Jesumonogram og initialerne 
»MLD«), under Markusfiguren tilsvarende for 
Niels Hansen Bang og Karen Pedersdatter (det 
ene med en due med olivengren i næbbet og ini-
tialerne »NHB«, det andet med et voksende træ 
og initialerne »KPD«). Mellem figurerne ses den 
opstandne Kristus med korset. Han er omgivet 
af en skybræmme og træder på en djævel med 
flagermusvinger, der har slangen om sin arm og 
et dødningehoved ved siden (fig. 127). Motivet 
er udført efter kobberstik af Hieronymus Wierix 
efter tegning af Maarten de Vos.354 Stenens nedre 
del domineres af gravskriften, som er indfattet i 
en tværoval bruskværksramme, flankeret af putti 
med brændende fakler og kronet af en konsol 
med forkrænkelighedssymboler i form af time-
glas og dødningehoved. endvidere to skriftsteder 
i laurbærkrans (Joh. 7,38 og 1 Pet. 3,22).
 Monumentet har formentlig fra første færd væ-
ret placeret i lodret position som et epitafium, sin 
gravstensagtige karakter til trods. Det er beslæg-
tet med kirkens andre bruskbarokke gravmæler, 
særligt med gravsten nr. 20 og 22, med hvilke 
det deler gengivelsen af Kristus, der træder Satan 
under fode; samme motiv findes på en lidt ældre 
gravsten i Bogense Kirke (s. 2196).
 epitafiet har formentlig altid været opsat på sin 
nuværende plads mod søndre sideskibs vestvæg, 
tæt ved familiens begravelsessted.355

 2) (Fig. 129, 172), 1691, over Claus Matsøn 
(Madsen), borgmester, *1583, †1653, og hustru An-
na rasmusdaatter (rasmusdatter), *1593, †1674, 
samt deres »ærværdige svoger«, iohan (Johan) Gos-
man (Gosmann), sognepræst, *1621, †1680, og 
»hans hustru deris daatter«, elisabeth Claus Da-
atter (Clausdatter), *1629, †1680 »som her hos 

 Stenmaterialet i Middelfart Kirke peger således både 
mod øst og vest, og samspillet med nabokøbstaden Bo-
gense er tydeligt. Antagelig har der gennem hele pe-
rioden eksisteret et eller flere stenhuggerværksteder i 
det nordvestfynske. Alligevel synes i hvert fald dele af 
Middelfarts borgerskab i 1500-tallets slutning at ha-
ve foretrukket at få deres gravmonumenter udført i 
Odense, sådan som det også var tilfældet i Bogense (jf. 
s. 2179). i anden halvdel af 1600-tallet optræder så det 
ovennævnte værksted, som huggede letgenkendelige 
stenmonumenter med opstandelsesmotiver udført ef-
ter stik af Wierix-familien (jf. ndf.). Der kan være tale 
om et lokalt værksted, og det er fristende at placere det 
i Middelfart, hvor dets værker er så rigt repræsenteret 
blandt gravminderne. Al den stund, at monumenterne 
dateres over en knap et halvt århundrede lang periode, 
må der dog antages at have stået forskellige stenhug-
gere bag de tidlige og de sene værker.350

 Istandsættelser og ændringer. i begyndelsen af 1820’er-
ne blev der gentagne gange bortsolgt †gravsten, som 
formentlig var taget op i forbindelse med omlægnin-
gen af gulvene.351 Beholdningen af gravminder blev 
yderligere formindsket 1852, da tre †epitafier blev 
solgt på auktion sammen med en række †inventargen-
stande (jf. s. 2292). endelig blev Henrik Leves grav-
kapel nedbrudt 1871, da korsarmen blev indrettet til 
ligkapel.
 1891 udarbejdede arkitekt J. B. Løffler et forslag til 
gravstenenes bevaring, og året efter blev enkelte sten 
placeret op ad væggene (nr. 7 og 14), mens de øvrige, 
der hovedsageligt lå i midtskibet, blev dækket med 
kokostæpper.352 1896 blev også disse sten taget op og 
placeret langs væggene i kirken og ligkapellet.353 ingen 
gravsten er således bevaret på sin oprindelige plads. Af 
de to epitafier findes det ene (nr. 1) vist nok på sin 
oprindelige plads, mens det andet blev flyttet i midten 
af 1800-tallet. 
 Fra kirkens regnskaber kendes yderligere et antal 
†gravsten, hvoraf flere dog kan være identiske med 
bevarede sten, som på grund af de helt udslidte ind-
skrifter ikke har kunnet identificeres. i det følgende er 
som †gravsten kun anført dem, der ud fra oplysninger 
i regnskaberne kan knyttes til et personnavn.

ePiTAFier

1) (Fig. 127-128), o. 1662, over Morten Pouelsen 
(Poulsen), †25. juli 1662, med sin første hustru 
Maren Lauridzdater (Lauridsdatter), †4. sep. 1660, 
og anden hustru Karen Pedersdater (Pedersdat-
ter), †<30. juli> 16<82>. Af indskriften fremgår, 
at monumentet er bekostet af Karen Pedersdatter 
og hendes anden ægtemand, Niels Hansen Bang, 
samt af Morten Poulsens datter »de s(alige) lege-



2341GrAVMiNDer · ePiTAFier

Fig. 128. epitafium nr. 1, o. 1662, over Morten Poulsen (†1662) og hustruerne Maren Lauridsdatter (†1660) og Ka-
ren Pedersdatter (†1682) (s. 2340). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Epitaph no. 1, c.1662, for Morten Poulsen (†1662 ) 
and his wives Maren Lauridsdatter (†1660 ) and Karen Pedersdatter (†1682 ).
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 1) O. 1635, over byfoged Niels Hansen Bang, 
†1635.360

 2) O. 1635, over borgmester Claus Madsen, 
†1653, med hustru og børn (jf. epitafium nr. 2 
m.m.).361 epitafiet hang oprindelig over familiens 
†begravelse i søndre kapel (nr. iV,2). 1670 blev 
det på enkens begæring flyttet til familiens nye 
†begravelse i koret (nr. i,1).51

 3) O. 1664, over rådmand Peder Lauritsen 
Bjørn, †1664.360 epitafiet var opsat i midtski-
bet,358 formentlig over familiens †begravelse i 4. 
fag (nr. ii,4). Det blev solgt på auktion 1852.362

 4) O. 1678,363 over rådmand Niels Nielsen 
Kindstrup,169 †1685, og hans to hustruer.364 epi-
tafiet, der var opsat i midtskibet over famili-
ens †begravelse (nr. ii,3), blev solgt på auktion 
1852.365 
 †Epitafium(?). O. 1663, over billedskærer Hans 
Nielsen (Bang) og hustru (jf. †døbefont s. 2306, 
prædikestolsopgang s. 2312), som dette år fik til-
ladelse til at lægge en sten eller opsætte ‘en lille 
tavle’ ved deres begravelsessted i søndre sideskib 
ved prædikestolen.51 Det vides ikke, om epitafiet 
blev udført (jf. †gravsten(?) s. 2361).

GrAVSTeN OG -FLiSer

1) (Fig. 131a-b), o. 1560, over Hans Ba(n)[g], 
borgmester, †<7. juli> (15)<76>, og hustru Do-
rite (Dorethe) Ta(m)sis (Thomasdatter), født i 
Fø(n)skov (jf. nr. 10) (Jensen, Gravsten, nr. 542) 
(jf. †klokker nr. 3-4).
 Figursten af lys grå kalksten, 174×97 cm. Ste-
nen, der er sammensat af seks fragmenter, er stærkt 
slidt og mangler de øverste hjørner; endvidere er 
partiet med mandsfigurens ansigt erstattet af ce-
ment. indskrift med reliefminuskler og fordybede 
cifre (»76«). randskriften afbrydes af hjørneme-
daljoner med evangelistsymboler, foroven Mattæ-

hver andre hvile«. Af indskriften fremgår, at ste-
nen til deres »høi fortient ære minde« er opsat 
1691 af sidstnævntes søn, sognepræst Hans Liem 
(Lime).356 (Jf. †bygningstavle s. 2278, altertavle s. 
2293, †alterkande nr. 1, †epitafium nr. 2, †grav-
sten nr. 3, †begravelser nr. i,1, 2, 5 og iV,2).
 Sort kalksten, 229×142 cm, særdeles velbe-
varet. indskrift med reliefversaler. Den prægtigt 
udsmykkede, bruskbarokke tavle har i hjørnerne 
siddende evangelister med symbolvæsener, deres 
navne er indridsede i rammen. Foroven ses »S. 
Mathævs« (tv.) og »S. Marcvs«, forneden »S. Lvcas« 
(tv.) og »S. iohannes«. Det lille, tværrektangulære 
skriftfelt krones af den opstandne Kristus med 
stråleglorie og sejrsfane, svævende i en skybræm-
me over den åbne kiste og omgivet af frygtsom-
me soldater. Motivet er udført efter kobberstik 
af Antonius Wierix efter tegning af Maarten de 
Vos.357 Dydefigurer, anbragt som karyatider, flan-
kerer skriftfeltet, tv. Håbet, th. Troen. Forneden er 
en bruskværkskartouche med to skjolde. På det 
venstre ses et ørneben samt initialerne »CM« for 
Claus Madsen, på det højre tre voksende blomster 
og bogstaverne »ArD« for Anna rasmusdatter. 
Skjoldene støttes af putti med forkrænkeligheds-
symbolerne timeglas og dødningehoved, mellem 
dem er der korslagte knogler og foroven en maske.
 Monumentet har tilsyneladende altid været 
placeret i lodret stilling som et epitafium; således 
også ifølge gravskriften, der netop betegner det 
som ‘opsat’. Det er beslægtet med kirkens andre 
bruskbarokke gravmæler, særligt med gravsten nr. 
24, hvor såvel en variant af opstandelsesmotivet 
som kartouchen med navneskjolde og putti gen-
findes.
 1832 var tavlen indmuret i korets nordvæg, 
formentlig på sin oprindelige plads nær de afdø-
des †begravelser (nr. i,1, 2 og 5).358 1891 fandtes 
det på sin nuværende plads i nordre sideskibs øst-
væg.

†ePiTAFier

Fra skriftlige kilder kendes mindst fire †epita-
fier: et ‘gammelt’, som blev solgt for 1 rigsdaler i 
1777,52 samt et ‘mindre’ og to ‘større’, der solgtes 
ved en auktion i 1852.359

Fig. 129. epitafium nr. 2, 1691, over borgmester 
Claus Madsen (†1653) og hustru Anna rasmusdat-
ter (†1674), samt over sognepræst Johan Gosmann 
(†1680) og hustru elisabeth Clausdatter (†1680) (s. 
2340). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Epitaph no. 2, 
1691, for Mayor Claus Madsen (†1653 )  and his wife An-
na Rasmusdatter (†1674 ), and for vicar Johan Gosmann 
(†1680 ) and his wife Elisabeth Clausdatter (†1680 ).
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hængt i en kæde, deler topfeltet i to; til venstre ses 
en engel med en tavle, til højre et bomærkeskjold 
med initialerne »HB« for Hans Bang. Ægtefæl-
lerne står let vendt mod hinanden. Han er klædt 
i knælang kappe med bred krave over midtlukket 
overdel med posede ærmer, pludderbukser og ho-

us (tv.) (den højre mangler), forneden Markus (tv.) 
og Lukas. Figurfeltet er indrammet af en dobbelt-
arkade, som ved siderne hviler på kraftige konsol-
ler. På det venstre bueslag, foran hvilket mandsfi-
gurens hoved rager op, er sekundær indskrift med 
fordybede versaler »den 7 ivli«. et krucifiks, op-

Fig. 130. Plan over gravstenene i Middelfart Kirke. 1:300. Tegning af J. B. Løffler 
1891. i NM. – Plan of the gravestones in Middelfart Church. 1:300. 
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 2) (Fig. 132), o. 1564, over … Andersen, byfo-
ged, †25. jan. 156[4], og hustru [Gertru]dt (Ger-
trud), samt Henrick … (og hustru) »… Dater« 
(Jensen, Gravsten, nr. 543).
 Figursten af lys grå kalksten, 159×99 cm. Ste-
nen er stærkt slidt, og øverste venstre og neder-
ste højre hjørne repareret med cement. indskrif-
ten er placeret dels som randskrift (gravskrift 
over byfoged Andersen og hustru), dels i stenens 
fodfelt; alt med reliefversaler i forsænkede bånd. 
Ægtefællerne står let vendt mod hinanden un-
der en dobbeltarkade, der hviler på volutkon-
soller; mellem buerne ses et næsten udvisket 
bomærkeskjold. Ægtemanden har tvedelt skæg 

ser. Kappens ærmer hænger frit ned, hænderne er 
samlet i bøn og højre hæl løftet. Ved hans side er et 
planteornament.366 Hustruen, som står på en kon-
sollignende skammel, bærer kort slag over fodsid 
kjole med høj krave og stive folder langs siden; 
også hun har hænderne samlet i bøn.
 Stenen må antages at være udført af en lokal 
stenhugger (Jensen, Gravsten i, 262).
 1892 blev de nedre partier af stenen, der lå som 
fliser ved tårndørens yderside, anbragt i gulvet i 
tårnrummets østende. 1896 blev de opsat i ko-
ret mod triumfmurens nordlige del; siden er de 
to fragmenter med topfeltet og kvindefigurens 
overkrop opsat samme sted.

Fig. 131a-b. Gravsten nr. 1, o. 1560, over borgmester Hans Bang (†1576) og hustru Dorethe Thomasdatter (s. 2342). 
a. Tegning af J. B. Løffler 1891. b. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 1, c.1560, for Mayor Hans Bang 
(†1576 ) and his wife Dorethe Thomasdatter.
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af hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, for-
oven Mattæus (tv.) og Johannes, forneden Mar-
kus (tv.) og Lukas. Ægtefællerne ses stående let 
vendt mod hinanden under en dobbeltarkade, 
båret af profilerede kapitæler på kuglekonsoller. 
Ægtemanden, med spidst hageskæg, bærer baret 
og lille pibekrave, kort kappe med høj krave og 
frit nedhængende ærmer samt pludderbukser og 
hoser. i hænderne holder han sine handsker. Hu-
struen bærer hue og lang kåbe over en tilsvarende 
kjole, hvorunder hendes tåspidser stikker frem. 
Både kåben og kjolen har stive folder ved siderne.
 Stenen må antages at være udført af en lokal 
stenhugger (Jensen, Gravsten ii, 96). Den er nært 
beslægtet med nr. 4 og uden tvivl udgået fra sam-
me værksted.

og bærer baret og pibekrave, kort kappe og tæt-
sluttende hoser; han har hænderne foran bry-
stet. Hustruen har et kort slag over en kjole med 
tætsluttende liv og folderig underdel, hvorunder 
hendes tåspidser anes. Hun holder armene foran 
livet.
 Stenen må antages at være udført af en lokal 
stenhugger ligesom nr. 1 (Jensen, Gravsten i, 262).
 1896 blev stenen taget op af gulvet i midtski-
bets vestende og opsat i koret mod triumfmurens 
sydlige del.
 3) (Fig. 134a-b), o. 1575, over Hermen (Her-
man) Meier, rådmand, og hustru Appelonie (Abe-
lone), †<6. aug. 1586> (Jensen, Gravsten, nr. 762).
 Figursten af lys grå kalksten, 206×143 cm, 
stærkt slidt. randskrift med reliefversaler, afbrudt 

Fig. 132. Gravsten nr. 2, o. 1564, over byfoged Ander-
sen (†1564) og hustru Gertrud m.fl. (s. 2345). Foto 
Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 2, c.1564, for 
Town Bailiff Andersen (†1564 ) and his wife Gertrud et al.

Fig. 133. Gravsten nr. 4, o. 1575, over ukendt mand (s. 
2347). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 4, 
c.1575, for an unknown man.
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kroppen. Ved hans højre fod er et lille, udslidt 
skjold.367

 Stenen må antages at være udført af en lokal 
stenhugger (Jensen, Gravsten ii, 96); uden tvivl 
den samme, som har hugget nr. 3.
 1896 blev stenen taget op af gulvet i midtski-
bet, hvor den lå mellem 2. og 3. fag, og opsat mod 
tårnrummets vestvæg, nord for døren.
 5) (Fig. 135), o. 1578, over ukendt borger (Jen-
sen, Gravsten, nr. 764).
 rødlig kalksten, 186×68 cm. Stenen er stærkt 
slidt, og dens venstre side er skjult. randskrift 
med reliefversaler, afbrudt af hjørnemedaljoner 
med ottebladede rosetter. Teksten, der var affattet 
på plattysk, lød angiveligt »Anno 1578 …    (B)or-
ger bin … sborch s … nesi Apend. G. g. s.«.368

 Siden 1773 ligger stenen som andet trin i trap-
pen fra våbenhuset til søndre sideskib.369

 1896 blev stenen taget op af gulvet i midtski-
bet, hvor den lå ved pillen mellem 1. og 2. fag, og 
opsat mod tårnrummets vestvæg, syd for døren.
 4) (Fig. 133), o. 1575, over ukendt mand, mu-
ligvis en slægtning til rådmand Herman Meier 
(nr. 3) (Jensen, Gravsten, nr. 763).
 Figursten af lys grå kalksten, 212×129 cm, 
stærkt slidt. Af den næsten udslidte randskrift 
(med reliefversaler, og i hvert fald til dels i 
dobbeltlinjer) læses blot langs venstre kant »… 
Her[men Me]ier som her liger nest for hans fø-
der oc …«. i hjørnerne er medaljoner med evan-
gelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) og Johan-
nes, forneden Markus (tv.) og Lukas. Afdøde står 
under en arkade båret af profilerede kapitæler på 
kuglekonsoller. Han har tvedelt skæg, bærer ba-
ret og lille pibekrave samt kort kappe over plud-
derbukser og hoser. Han holder armene foran 

Fig. 134a-b. Gravsten nr. 3, o. 1575, over rådmand Herman Meier og hustru Abelone (†1586) (s. 2346). a. Tegning 
af J. B. Løffler 1891. b. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 3, c.1575, for Alderman Herman Meier and his 
wife Abelone (†1586 ) .
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fællerne står let vendt mod hinanden under en 
svejfet dobbeltarkade, som i midten bæres af en 
konsol, hvorpå har været et bomærke eller to 
sammenskrevne bogstaver.370 Ved siderne bæ-
res arkaden af volutkonsoller. Mandsfiguren er 
barhovedet med lige afskåret hår og spidst skæg. 
Han bærer lille pibekrave, kort kappe med høj 
krave og frit nedhængende ærmer, pludderbuk-
ser og tætsluttende hoser. Foran brystet holder 
han i den ene hånd en bog, i den anden en flad 
hat. Hustruen, hueklædt, er iført lang kåbe med 
folder ved siden over tilsvarende kjole, hvorunder 
hendes tåspidser titter frem. Hun holder hænder-
ne over livet.
 1896 blev stenen, der lå i midtskibets gulv 
foran indgangen til koret, opsat mod korsarmens 
vestvæg.

 6) (Fig. 136), 1500-tallets slutning, over ukendt 
ægtepar.
 Figursten af grå kalksten, 224×142 cm, stærkt 
slidt. indskriften, der har været anbragt dels som 
randskrift, dels i fodfeltet, er helt udvisket. rand-
skriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evan-
gelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) og Johannes 
(med fordybede versaler »io.annes«); forneden er 
motiverne helt udviskede. Mellem de øvre me-
daljoner er svage spor af en Kristusfigur. Ægte-

Fig. 135. Gravsten nr. 5, o. 1578, over ukendt borger (s. 
2347). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 5, 
c.1578, for an unknown town resident.

Fig. 136. Gravsten nr. 6, 1500-tallets slutning, over 
ukendt ægtepar (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen 2009. 
– Gravestone no. 6, end of 16th century, for an unknown 
married couple.
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udgående fra symboldyrenes munde, hvorpå de-
res navne er anført med fordybede versaler. For-
oven »Matthe(us)« (tv.) og »iohannes«, forneden 
»Marcvs« (tv.) og »Lvcas«. Under de øvre cirk-
ler er afdødes initialer udhugget, tv. »rNB« for 
rasmus Nielsen Bang samt bogstaverne »DOC«, 
th. »MH« for Mette Hansdatter og »GTA«,371 og 
mellem dem ses en fremstilling af den opstandne 
Kristus med sejrsfanen, flankeret af siddende eng-
le med skriftbånd (indskriften næsten helt udvi-
sket). Ægtefællerne står let vendt mod hinanden 
under en svejfet dobbeltarkade, der i midten bæ-
res af en kerubhovedkonsol, i siderne af joniske 
halvsøjler på beslagværksmykkede postamenter; 

 7) (Fig. 137a-b), o. 1595, over rasmvs (ras-
mus) Nielsøn (Nielsen) Bang, rådmand, søn af af-
døde rådmand Niels Hansøn (Hansen), †2. marts 
1595, og hustru Mette, datter af afdøde rådmand 
Hans Matsøn (Madsen), †  1  (Jensen, Grav-
sten, nr. 747) (jf. prædikestol s. 2310).
 Figursten af grå kalksten, 222×131 cm. Stenen 
er forholdsvis velbevaret; revner ved nederste 
højre hjørne er repareret med cement. rand-
skrift med reliefversaler i form af skriftsteder 
(Matt. 25,21 og Joh. 11,26); øvrige indskrifter 
med fordybede versaler. inden for randskriften 
er hjørnecirkler i tovsnoede rammer. Cirkelfel-
terne er udfyldt af evangelister med skriftbånd, 

Fig. 137a-b. Gravsten nr. 7, o. 1595, over rådmand rasmus Nielsen Bang (†1595) og hustru Mette (s. 2349). a. 
Tegning af J. B. Løffler 1891. b. Foto Arnold Mikkelsen 2009 – Gravestone no. 7, c.1595, for Alderman Rasmus Nielsen 
Bang (†1595 )  and his wife Mette.
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nært beslægtet med nr. 8, 10 og 11 og udviser 
endvidere fællestræk med stenen over Jacob Han-
sen (†1598) i Bogense Kirke (s. 2191).
 1892 blev stenen, der lå i gulvet i østenden af 
søndre sideskib, taget op og placeret op ad syd-
væggen sammesteds (i 1. fag). 1969 opsat mod 
vestvæggen i nordre sideskib. 
 8) (Fig. 138), o. 1596, over en ukendt mand, 
Hans, og hans hustru, †1596(?)373 (Jensen, Grav-
sten, nr. 748).
 Figursten af lys grå kalksten, 200×137 cm. Ste-
nen er stærkt slidt, den øverste kant delvis afbrudt 
og de nedre hjørner repareret med cement. Af 
randskriften (reliefversaler) er kun bevaret svage 
spor langs højre side; også en indskrift i topfeltet 
samt den sekslinjede gravskrift i fodfeltet (begge 
med fordybede versaler) er næsten helt udvisket. 
Stenen er nært beslægtet med nr. 7, 10 og 11. Som 
på disse har udsmykningen omfattet hjørneme-
daljoner og søjlebåren dobbeltarkade, kronet af 
den opstandne Kristus. Ægteparret er fremstillet 
som på nr. 7, dog holder ægtemanden i den ene 
hånd sine handsker og i den anden vist nok en 
bog, mens hustruen fatter om kåbens kanter.
 Chr. Axel Jensen har forsøgsvis henført stenen 
til Odense Anonymen (Jensen, Gravsten ii, 95).
 1896 blev stenen, der lå i midtskibets 2. fag, 
opstillet mod korsarmens nordvæg.
 9) (Fig. 139a-b), 1598, over Olavs (Ole) Petri 
(Pedersen) Bang, (sognepræst), †»4 id(us) ivn(i)« 
(dvs. 10. juni) 1592 efter 30 år i embedet, 58 år 
gammel, og Zeno (Sone) Lavr(itsen) (Lauridsen) 
Svenb(org), præst i Middelfart og Kavslunde, provst 
i Vends Herred, (embeds- og dødsår ej udfyldt), og 
deres hustru Margreta Tyc[ho]nis (Tygesdatter). Af 
indskriften fremgår, at stenen er bekostet af de to 
sidstnævnte »7 cal(endae) oct(ober) (dvs. 25. sept.) 
a(nn)o 1598« (Jensen, Gravsten, nr. 746).
 Figursten af lys grå kalksten, 220×156 cm. 
Forholdsvis velbevaret, dog er flere revner for-
neden samt nederste venstre hjørne repareret 
med cement. Latinsk indskrift med reliefversaler 
som randskrift samt i fodfeltet. Den velhuggede 
sten har firkantede hjørnefelter, hvor de vanlige 
evangelistfremstillinger er erstattet af allegoriske 
billeder af liv og død; foroven evas skabelse (tv.) 
og et dødningehoved, forneden en opstandelses-

fra hvert postament hænger en blomsterknop. 
rasmus Nielsen er vist barhovedet med tvedelt 
skæg. Han bærer pibekrave samt kort kappe med 
opretstående krave og frit nedhængende ærmer 
over midtlukket overdel og pludderbukser med 
bredt ombuk i livet; han har hænderne samlet i 
bøn. Hustruen bærer hue og lang kåbe med stive 
folder ved siderne over midtlukket overdel med 
høj krave, lang nederdel og forklæde; nederst 
titter hendes tåspidser frem, og hendes hænder 
er samlet i bøn. Under parret indfatter en rul-
leværkskartouche med perlestavsramme og små 
rosetter gravskriften, og nederst ses et lille skjold 
med afdødes bomærke og initialer (»rN«).
 Den detaljerige og omhyggeligt udførte sten 
er af Chr. Axel Jensen forsøgsvis henført til 
den såkaldte Odense Anonym, der var virksom 
i 1590’erne (Jensen, Gravsten ii, 95).372 Den er 

Fig. 138. Gravsten nr. 8, o. 1596, over ukendt mand, 
Hans, og hustru (s. 2350). Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Gravestone no. 8, c.1596, for an unknown man, 
Hans, and his wife.
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lukket overdel med høj krave, lang underdel og 
kåbe med folder ved siden. Med hænderne gri-
ber hun om kåbens kant. Ægtemanden til venstre 
(Ole Pedersen Bang?) er barhovedet med lige af-
skåret hår og tvedelt skæg. Han bærer pibekrave 
og lang kåbe med mønstret for. Hans arme stik-
ker ud gennem opskårne slidser i de frit nedhæn-
gende ærmer, der er lige så lange som kappen. i 
hænderne holder han en bog og et par handsker. 
Ægtemanden til højre (Sone Lauridsen?) har lige 
afskåret hår og spidst skæg. Han er iført pibe-
krave, lang folderig kåbe med mønstret for og 
posede ærmer. i hænderne holder han en bog.
 Chr. Axel Jensen henfører stenen til Odense 
Anonymen (Jensen, Gravsten ii, 95). Ud over den 
usædvanlige udnyttelse af hjørnefelterne er stenen 
bemærkelsesværdig i kraft af den individualiserede 
udformning af ægtemændene, som sjældent ses i 
den borgerlige gravskulptur, jf. f.eks. nr. 17.375

scene (tv., en skikkelse med løftet arm, delvist 
ødelagt) og ærens eller livets krone (to ‘skyhæn-
der’, der holder en krone). De ledsagende latinske 
indskrifter er næsten helt ødelagte. Tilsvarende 
udnyttelse af hjørnefelterne kendes fra en sten i 
Bogense Kirke fra o. 1598 samt fra sten i Præstø 
og Maribo amter fra 1600-tallets begyndelse (jf. 
s. 2191). i figurfeltet, der fylder næsten hele ste-
nens flade og foroven er kantet med rulleværk, 
står hustruen mellem sine to ægtemænd. De er 
begge vendt let mod hende, mens hun er dre-
jet en smule mod manden ved hendes højre side. 
Mellem figurernes hoveder er to skjoldformede 
kartoucher med bibelske motiver, tv. Kobberslan-
gen, th. Korslammet, der træder på en drage (fig. 
140). Omkring hustruens hoved er indridset »i al 
mi(n) sor(r)ig vor det min trøst ieg sagde Gvds 
søn hafde mig ige(n)løst« samt bogstaverne »MT 
DC«.374 Hun er vist med hueklædt hoved, midt-

Fig. 139a-b. Gravsten nr. 9, 1598, over sognepræst Ole Pedersen Bang (†1592), hans efterfølger, Sone Lauridsen, og 
deres hustru Margreta Tygesdatter (s. 2350).  a. Tegning. J. B. Løffler 1891. b. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Grave-
stone no. 9, 1598, for vicar Ole Pedersen Bang (†1592 ), his successor, Sone Lauridsen, and their wife Margreta Tygesdatter.
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 11) (Fig. 143), o. 1600, over [Kn]vd (Knud) 
Handsen (Hansen)], †[1617?], og hustru, [Anne?], 
†35 år gammel.

 1896 blev stenen, som lå i midtskibets første 
fag, opsat mod korets nordvæg.
 10) (Fig. 142), o. 1600, over Hans Nielsen 
(Bang), (borgmester), søn af Niels Hans[en], og 
hustru D(orethe Thomasdatter) (jf. nr. 1) (Jensen, 
Gravsten, nr. 749) (jf. prædikestol s. 2310).376

 Figursten af lys grå kalksten, 233×143 cm. 
Stenen er forholdsvis velbevaret; dog er øverste 
venstre hjørne samt dele af topfeltets dekoration 
repareret med cement. randskrift med reliefver-
saler; øvrige indskrifter med fordybede versaler. 
Stenen er uden tvivl udgået fra samme værksted 
som nr. 7, 8 og 11 og svarer med små afvigelser til 
førstnævnte. Den har dobbelt, omløbende ramme, 
yderst med ornamentbort, inderst, afbrudt af hjør-
nemedaljoner, med skriftsted (Job 19,25-26). På et 
skriftbånd i topfeltet læses endnu et skriftsted (Joh. 
11,25). i figurfeltet ses ægteparret, borgmesteren 
med pelsforet kappe, hustruen med en roset ved 
kraven, stående under en portal, hvis midtkonsol 
er udformet som en engel, der holder et skjold 
med hans bomærke og initialer »HNS(?)B«.
 Stenen er af Chr. Axel Jensen forsøgsvis henført 
til Odense Anonymen (Jensen, Gravsten ii, 95).
 1896 blev stenen, der lå i gulvet mellem ski-
bet og tårnet, taget op og opsat mod korsarmens 
vestvæg.

Fig. 140. Kobberslangen og Korslammet. Detalje af gravsten nr. 9, 1598 (s. 2350). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 
The Serpent of Brass and the Lamb of the Cross. Detail of gravestone no. 9, 1598.

Fig. 141. Gravflise nr. 12, o. 1600, over ukendt (s. 
2353). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Grave slab no. 
12, c.1600, for an unknown person.
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 Figursten af grå kalksten, 188×129 cm. Den 
forholdsvis velbevarede sten er ved sine hjør-
nemedaljoner, sin portalopbygning, figurernes 
positur samt sin detaljerigdom nært beslægtet 
med nr. 7, 8 og 10.377 Såvel randskriften (Joh. 
16,22), der afbrydes af medaljonerne, som de øv-
rige indskrifter er udført med fordybede versaler. 
Portalens bueslag, hvorpå religiøs sentens, hviler 
i midten på en volutkonsol med afdødes sam-
menskrevne initialer (»KH«). Over den er i ste-
det for den vanlige fremstilling af den opstandne 
Kristus anbragt et kerubhoved, og på hver side 
af dette en indskrift, »ætatis  aar« (over ægte-
manden) og »ætat 35 aar« (over hustruen). Han 
holder i den ene hånd sin hat, i den anden, som 
hustruen, en bog; hun fatter desuden om kanten 
på sin kåbe.

Fig. 142-143. 142. Gravsten nr. 10, o. 1600, over Hans Nielsen Bang og hustru (s. 2352). 143. Gravsten nr. 11, o. 
1600, over Knud Hansen og hustru (s. 2352). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 142. Gravestone no. 10, c.1600, for Hans 
Nielsen Bang and his wife. 143. Gravestone no. 11, c.1600, for Knud Hansen and his wife.

 1896 blev stenen, der lå i midtskibet ved ind-
gangen til koret, opsat mod væg i våbenhuset. 
1969 blev den flyttet til nordre sideskibs vest-
væg.
 12) (Fig. 141), o. 1600, over ukendt.
 Gravflise af rødlig kalksten, 50×42,5 cm, stærkt 
slidt og forneden repareret med cement. i hjør-
nerne næsten udviskede evangelistmedaljoner, 
foroven Mattæus (tv.) og Johannes, forneden 
Markus (tv., helt udvisket) og Lukas. Skriftfeltet 
på stenens midte er indrammet af rulleværk og 
perlestav; indskriften er helt bortslidt.
 1896 blev flisen, som lå i midtskibet foran ind-
gangen til koret, opsat mod korsarmens nord væg.
 13) (Fig. 144a-b), o. 1603, over iep (Jep) Peder-
sen, byfoged, rådmand, †17. sept. 1602 (1603?), 
og hustru Margrete Hansdater (Hansdatter), †17. 
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 Stenen er beslægtet med nr. 14 og er vel udgået 
fra samme værksted; en lignende sten er bevaret i 
Kolding Skt. Nikolaj Kirke.379

 1896 blev stenen, der lå i midtskibet foran ind-
gangen til koret, opsat mod korsarmens nordvæg.
 14) (Fig. 146), o. 1622, over Mats (Mads) 
Søfrensen (Sørensen), †  16 , og hustru Anne 
»Mats Sørensens«, †  16  (jf. nr. 20),380 »med 
deris hensofvitde s(alige) datter Margrete Mats 
Datter (Madsdatter)«, †10. febr. 1622, »Hvis sielle 
Gvd hafver«. endvidere over (hustruens forældre) 
iep (Jep) Krestensen, †10. marts 1604, og hustru 
Dorite (Dorethe) iep (Jep) Krestensens, †30. sept. 
16(0)8.381

 rød kalksten, 165×89 cm. Forholdsvis velbe-
varet sten med randskrift samt indskrift på tavle i 

juli(?) 1603, samt parrets datter, Mette iepsdaater 
(Jepsdatter), †13. juli 1603 (1605?), og søn Hans 
iepsøn (Jepsen), † 16 .378

 Grå kalksten, 203×131 cm. Stenen er stærkt 
slidt og venstre sides hjørner afbrudt; det øver-
ste er repareret med cement. indskrift med 
fordybede versaler. i hjørnerne er cirkelfelter 
med evangelisternes symbolvæsener og skjold-
lignende nav neplader, foroven Mattæus (tv.) og 
Markus, forneden Johannes (th.) (venstre side er 
afbrudt). Under en trekløverbue, båret af joniske 
pilastre, der er prydet med festoner, holder en 
kvindelig engel i halvfigur skrifttavlen. På bue-
slaget er spor af indskrift. Forneden en oval me-
daljon med bomærke og initialerne »iP« for Jep 
Pedersen.

Fig. 144a-b. Gravsten nr. 13, o. 1603, over byfoged og rådmand Jep Pedersen og hustru Margrete Hansdatter 
(†1603) samt parrets datter Mette og søn Hans (s. 2353). a. Tegning af J. B. Løffler 1891. b. Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Gravestone no. 13, c.1603, for Town Bailiff and Alderman Jep Pedersen and his wife Margrete Hansdatter (†1603 ) , 
and the couple’s daughter Mette and son Hans. 
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 rød kalksten, 180×69 cm. Stenen er slidt, og 
venstre side er skjult under nr. 23. indskrift med 
fordybede versaler, der udfylder næsten hele fla-
den. i hjørnerne er cirkelfelter med evangelist-
symboler, foroven Mattæus (tv.) og Markus, for-
neden Lukas (tv.) og Johannes. Øverst en religiøs 
sentens, »Betenck enden saa sønder dv icke«, ne-
derst er to skjolde, det venstre med »ANB« for 
Anders Nielsen Bjerre sammenskrevet og som 
initialer, det højre med Jesumonogram og initia-
lerne »K[H]D« for hustruen Karen Hansdatter.

stenens midte; alt med fordybede versaler. Beslæg-
tet med nr. 13. Det tredelte bueslag, der foroven er 
fæstnet til stenens ramme, hviler på små volutled, 
og englen holder i hænderne bånd med kvaster. 
Under skriftfeltet er tre skjolde: På det venstre 
»MS« for Mads Sørensen sammenskrevet og som 
enkelte initialer, på det midterste et hjerte med 
kors foroven og en pil igennem samt initialerne 
»MMD« for Margrete Madsdatter, og på det højre 
Jesumonogram samt initialerne »AiD« for Anne 
ibsdatter (fig. 145). Ved stenens højre side er se-
kundær indskrift <28 TT KA 1894>, sikkert et 
mærke tilføjet i forbindelse med stenens flytning.
 1892 blev stenen, der lå i gulvet i nordre side-
skibs 1. fag, taget op og placeret mod østvæggen 
samme sted. Siden flyttet til korsarmens nordvæg.
 15) O. 1625, over iep (Jep) Andersøn (Ander-
sen) og iens (Jens) Sør[en]søn (Sørensen), †  
16 , med deres hustru [Marren] (Maren) [Jep-
pis] (Jeppes).
 Gravflise af lys grå kalksten, 62×62 cm, stærkt 
slidt. indskriften med reliefversaler udfylder hele 
midtfeltet. Langs siderne er rankeslyng, afbrudt af 
hjørnecirkler med Jesumonogram, indrammet af 
perlestav.
 1896 blev flisen, der lå i gulvet i nordre side-
skibs 2. fag, opsat mod korsarmens sydvæg.
 16) (Fig. 147), o. 1625, over [Anders Ni]elsen 
Biere (Bjerre), byfoged, † , og hustru Karen 
(Hansdatter), †26. marts …382 Fig. 146. Gravsten nr. 14, o. 1622, over Jep Krestensen 

(†1604) og hustru Dorethe (†1608) samt over Mads 
Sørensen og hustru Anne med datteren Margrete 
(†1622) (s. 2354). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 
Gravestone no. 14, c.1622, for Jep Krestensen (†1604 )  and 
his wife Dorethe (†1608 ) and for Mads Sørensen and his 
wife Anne, with their daughter Margrete (†1622 ).

Fig. 145. Tre skjolde med initialer, hjerte og Jesumo-
nogram. Detalje af gravsten nr. 14, o. 1622 (s. 2354). 
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Three shields with ini-
tials, heart and Jesus monogram. Detail of gravestone no. 14, 
c.1622.
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 Figursten af lys grå kalksten, 247×150 cm, 
stærkt slidt. indskrift med fordybede versaler pla-
ceret som randskrift, nederste linje mangler. in-
den for randskriften er hjørnecirkler med evan-
gelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) og Markus, 
forneden Lukas (tv.) og Johannes. Foroven og 
forneden er rektangulære felter i beslagværkskar-
toucher; foroven endvidere en medaljon med Je-
sumonogram (tv.), et dødningehoved på timeglas 
(th.) og to kerubhoveder. Hustruen og hendes to 
ægtemænd står frontalt under en tredobbelt ar-
kade, som i midten hviler på kuglekonsoller med 
dråbeformet hængeknop. Hun bærer hue og pi-
bekrave samt lang kåbe med folder ved siderne 

 Stenen ligger siden 1773 som fjerde trin i trap-
pen fra våbenhuset til søndre sideskib.
 17) (Fig. 148), o. 1625-50, over [Lavr]itz iør-
gensen (Jørgensen) rones og hustru Margrete 
»Lavritzes«, datter af afdøde Olvf (Oluf)  Bang 
(gravsten nr. 9), samt hendes første ægtemand, 
s(alig) iens (Jens) iacopsen (Jacobsen). Af indskrif-
ten fremgår, at stenen er lagt på de afdødes egen 
bekostning »til dennem en evig hvkomm(e)lse«.

Fig. 147. Gravsten nr. 16, o. 1625, over byfoged Anders 
Nielsen Bjerre og hustru Karen (s. 2355). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 16, c.1625, for town 
bailiff Anders Nielsen Bjerre and his wife Karen.

Fig. 148. Gravsten nr. 17, o. 1625-50, over Lavritz Jør-
gensen rones og hustru Margrete samt hendes før-
ste ægtemand Jens Jacobsen (s. 2356). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 17, c.1625-50, for La-
vritz Jørgensen Rones and his wife Margrete, with her first 
husband Jens Jacobsen.
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indskriften i stenens fodfelt er kun bevaret en-
kelte bogstaver (reliefversaler). randskriften af-
brydes af hjørnecirkler med evangelister, foroven 
Johannes (tv.) og Mattæus, forneden Lukas (tv.) 
og Markus. i figurfeltet, som krones af et næ-
sten udslidt opstandelsesmotiv, står ægtefællerne 
med hovedet let drejet mod hinanden under en 
søjlebåren dobbeltarkade. Ægtemanden er vist 
barhovedet med spidst skæg. Han er iført pi-
bekrave, knælang kappe med frit nedhængende 
ærmer, midtknappet overdel, pludderbukser, ho-
ser og sko med lille hæl. Hans hænder er samlet 

over en kjole, hvorunder hendes tåspidser ses. 
Hendes hænder griber om kåbens kanter. Ægte-
mændene er vist i identisk skikkelse, barhovede-
de med spidst skæg og iklædt pibekrave, knælang 
kappe, midtknappet overdel og pludderbukser 
samt sko; fødderne ses i profil. De holder hæn-
derne foran kroppen; den ene har venstre, den 
anden højre hånd øverst. Under mandsfigurerne 
er to små, udslidte skjolde.383

 1896 blev stenen, der lå i gulvet i midtskibets 2. 
fag, opsat mod korets sydvæg.
 18) (Fig. 149), o. 1635, over ukendt ægtepar.
 Figursten af lys grå kalksten, 177×104 cm, 
stærkt slidt. randskrift med reliefversaler i form 
af skriftsteder, afsluttet med årstallet »1635«;384 af 

Fig. 149. Gravsten nr. 18, o. 1635, over ukendt ægtepar 
(s. 2357). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 
18, c.1635, for an unknown married couple.

Fig. 150. Gravsten nr. 19, o. 1644, over ukendt mand (s. 
2358). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 
19, c.1644, for an unknown man.



2358 Middelfart · Skt. Nikolaj kirke

dybede versaler læses årstallet »1644«. Hjørne-
cirkler med evangelistsymboler, foroven Mattæus 
(tv.) og Johannes, forneden Markus (tv.) og Lu-
kas. På stenens nedre halvdel er to runde felter 
med udviskede skjolde, og derunder ses et sam-
menskrevet »Sr«.385 Nederst et skriftsted (rom. 
14,7-9).
 1896 blev stenen, der lå i gulvet i midtskibets 
4. fag, opsat mod korsarmens østvæg, nord for 
døren.
 20) (Fig. 151a-b), o. 1648, over Madtz (Mads) 
Søfrensøn (Sørensen), byfoged og rådmand, †12. 
maj 1637, og Peder Nielsøn (Nielsen), †  16

i bøn. Hustruen bærer hue og lang kåbe med 
folder ved siderne over midtlukket overdel med 
bred krave, lang folderig nederdel og forklæde, 
hvorunder hendes tåspidser ses. i hænderne, der 
er samlet foran livet, holder hun en genstand, vist 
en bog.
 1896 blev stenen, der lå i gulvet i midtskibets 4. 
fag, opsat mod korsarmens nordvæg.
 19) (Fig. 150), o. 1644, over ukendt mand.
 Lys grå kalksten, 193×102 cm. Stærkt slidt, en 
revne over nederste venstre hjørne er repareret 
med cement. Af den næsten udviskede indskrift 
med reliefversaler (delvis kursiverede) og for-

Fig. 151a-b. Gravsten nr. 20, o. 1648, over byfoged og rådmand Mads Sørensen (†1637), Peder Nielsen og deres 
hustru Anne ibsdatter (†1648) (s. 2358). a. Tegning af J. B. Løffler 1891. b. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone 
no. 20, c.1648, for Town Bailiff and Alderman Mads Sørensen (†1637), Peder Nielsen and their wife Anne Ibsdatter (†1648).
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 23) (Fig. 153), 1600-tallets anden halvdel, over 
en ukendt mand og hans to hustruer, den ene 
med patronymet ibsdatter.387

 rød kalksten, 176×69 cm. Stenen er stærkt 
slidt, og venstre side er skjult under nr. 5. Næsten 
udvisket indskrift med reliefversaler. i hjørnerne 
er ovale evangelistmedaljoner, foroven Mattæus 
(tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og Johan-
nes. Det højrektangulære skriftfelt krones af den 
opstandne Kristus med sejrsfanen, stående på et 
dødningehoved over krydslagte knogler, og flan-
keret af dydefigurerne Troen (tv.) og Håbet. Fod-
feltet rummer tre skjolde i bruskværksindfatning. 
På det midterste, ægtemandens, ses initialerne 
»NNS« samt sammenskrevet »NNK« under et 
kors. På hustruernes skjolde er Jesumonogram 
samt initialerne »AiD« (tv.), »KiD« (th).

, med deres hustru Anne ibsdaater (ibsdatter), 
»som af Gvd allermectigste fra denne verden 
blef henkaldit den 26. april an(n)o 1648« (jf. nr. 
14).
 rødlig kalksten, 209×116 cm, forholdsvis vel-
bevaret. indskrift med reliefversaler i forsænkede 
bånd. Nært beslægtet med nr. 22 samt med epi-
tafium nr. 1 og en sten i Bogense Kirke (s. 2196). 
Over den højrektangulære skrifttavle ses Kristus 
med korset, der træder Satan under fode, udført 
efter stik af Hieronymus Wierix.354 evangelister 
med symbolvæsener flankerer såvel opstandelses-
relieffet som skriftfeltet: Foroven »S. Matthævs« 
(tv.) og »S. Marcvs«, siddende på bruskværksor-
namenter; i rammen over dem er deres navne 
indridset. Under dem er »S. Lvcas« (tv.) og »S. 
iohannes« anbragt som karyatider på beslagværk-
prydede postamenter, hvor deres navne også er 
anført. Forneden er tre skjolde, indfattet i en 
bruskværkskartouche. På det venstre bogstaverne 
»MSS« sammenslynget og som initialer for Mads 
Sørensen, på det midterste Jesumonogram samt 
initialerne »AiD« for Anne ibsdatter, og på det 
højre »PNS« sammenslynget og som initialer for 
Per Nielsen.
 1896 blev stenen, der lå i midtskibet ved ind-
gangen til koret, opsat mod væg i våbenhuset. 
1969 flyttet til nordre sideskibs vestvæg.
 21) O. 1650, over Anne M[adsdatter].
 Gravflise af grå kalksten, 64,5×43 cm, stærkt 
slidt. indskrift med fordybede versaler, der inden 
for en omløbende rammelinje udfylder hele fla-
den.
 1896 blev flisen, der lå i nordre sideskib ved 
pillen mellem 1. og 2. fag, opsat mod korsarmens 
sydvæg.
 22) (Fig. 152), o. 1650, over en ukendt kvinde 
og hendes to ægtemænd.
 rødlig kalksten, 185×118 cm. Stenen er stærkt 
slidt. Af indskriften, der har været udført med re-
liefversaler, er kun bevaret svage spor. Udsmyk-
ningen svarer med få afvigelser til nr. 20. På de tre 
skjolde forneden ses til venstre initialerne »iP(?)
S«,386 i midten »SND« samt Jesumonogram, og til 
højre »HPS« sammenslynget og som initialer.
 1896 blev stenen, der lå i midtskibets 3. fag, 
opsat i sakristiet mod sydvæggen, vest for døren.

Fig. 152. Gravsten nr. 22, o. 1650, over en kvinde og 
hendes to ægtemænd (s. 2359). Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Gravestone no. 22, c.1650, for a woman and her 
two husbands.
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navne er indridset i rammen over og under dem. 
Over den let rektangulære skrifttavle ses den op-
standne Kristus omgivet af opskræmte soldater, 
en variant af det til epitafium nr. 2 benyttede 
Wierix-forlæg. Skrifttavlen flankeres af dydefi-
gurer anbragt som karyatider, til venstre Troen, 
til højre Håbet. Stenens nedre del udfyldes af en 
bruskværkskartouche med putti med forkræn-
kelighedssymboler og skjolde (svarende til epi-
tafium nr. 2). På venstre skjold læses »SPS« sam-
menslynget og som initialer, på højre initialerne 
»iCD« samt Jesumonogram.
 1896 blev stenen, der lå i midtskibet mellem 3. 
og 4. fag, taget op og opsat mod sakristiets syd-
væg, øst for døren til koret.

 Siden 1773 ligger stenen som tredje trin i trap-
pen fra våbenhuset til søndre sideskib.
 24) (Fig. 154), o. 1690, over ukendt ægtepar.
 Grå kalksten, 203×114 cm. Stenen er slidt og 
indskriften med reliefversaler stort set udvisket. 
Den er nært beslægtet med epitafium nr. 2, og 
har fællestræk med de lidt ældre, bruskbarokke 
gravminder. i hjørnerne er siddende evangelister 
med symbolvæsener, foroven Mattæus (tv.) og 
Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes; deres 

Fig. 153. Gravsten nr. 23, 1600-tallets anden halvdel, 
over en mand og hans to hustruer (s. 2359). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 23, second half of 
the 17th century, for a man and his two wives.

Fig. 154. Gravsten nr. 24, o. 1690, over ukendt ægtepar 
(s. 2360). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gravestone no. 
24, c.1690, for an unknown married couple.
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 6) Før 1671, over rådmand Niels Kindstrups 
far. Stenen lå over familiens †begravelse i midt-
skibet (nr. ii,3).51

 7) O. 1672, over rådmand og kirkeværge Johan 
Borchenfeldt. Stenen lå på hans gravsted i søndre 
sideskib (jf. †begravelse nr. iii,3).52

 8) Før 1694, måske over Anders Madsen. Ste-
nen lå over en †begravelse i midtskibets 1. fag (nr. 
ii,2), hvor Mette Madsdatter, enke efter Anders 
Madsen, i 1694 betalte for gravsted til sig selv.51

 †Gravsten(?). O. 1663, over billedskærer Hans 
Nielsen (Bang) og hustru, som dette år fik til-
ladelse til at lægge en sten eller opsætte ‘en lille 
tavle’ ved familiens lejersted i søndre sideskib ved 
prædikestolen (jf. †epitafium(?) s. 2342 m.m.).51

†GrAVKAPeL

HeNriK LeVeS KAPeL blev indrettet 1749-
52 af amtsforvalter Henrik Leve i den østlige del 
af korsarmen.388 1749 fik Henrik Leve skøde på 
‘en plads ved siden af dåben’, hvor han måtte ind-
rette en begravelse ‘over jorden’ for sig selv og sin 
hustru. Ægteparret skulle selv bekoste opførelsen, 
og betalte desuden 50 rigsdaler for skødet; yder-
ligere 100 rigsdaler skulle betales efter deres død, 
og renterne deraf bruges til at vedligeholde grav-
stedet.389 i rummet blev to †sarkofager opstillet. 
 Selve byggearbejderne i forbindelse med ind-
retningen af begravelsen er ikke dokumenteret. 
Den var indhegnet af mur, og indgangen til den 
var dækket af en muret bue, hvori var indsat et 
(†)gitter med låger mod kirken.390 1776 blev taget 
over begravelsen istandsat på kirkens bekostning, 

og 1862 blev gulvet repareret.29 Da korsarmen 
1871 indrettedes til ligkapel (jf. s. 2273) blev 
gravkapellet nedbrudt og †sarkofagerne gravet 
ned under gulvet.391

 Af (†)gitteret (fig. 155), udført o. 1750, af sme-
dejern, er bevaret en rundbuet, tofløjet låge. Hver 
fløj er indrammet af fladjern og udfyldes af rund-
jern, oprullet i volutter og påsat enkelte rosetter. 
Foroven ses ægteparrets kronede spejlmonogram-
mer, på venstre låge »ASD« for Anne Sørensdatter, 
på højre »HL« for Henrik Leve. Øverst på hver 
fløj er et ornament af tre fligede, udhamrede bla-
de. Sortmalet med forgyldte detaljer.

†GrAVSTeN

1) O. 1630, over ukendt. Fragment, ca. 50 cm 
bredt. Af indskriften, der var udført med fordy-
bede versaler i tværlinjer, fremgik, at stenen var 
bekostet af en kvinde, »Sedsel« (Sidsel). Forne-
den var et skjold med bomærke og initialerne 
»PM«.341 1891 lå fragmentet i gulvet under kor-
buen.
 2) Før 1644, over Marten Teuessis (Tetzes?) og 
Hans Nielsen Kræmmer. Stenen lå på et lejer-
sted, som dette år blev overladt til rådmand og 
kirkeværge Moritz Andersen og hans hustru el-
schen.51

 3) O. 1653, over borgmester Claus Madsen (jf. 
epitafium nr. 2 m.m.). Stenen lå oprindelig over 
Claus Madsens †begravelse i korsarmen (nr. iV,2), 
men blev 1670 flyttet til familiens †begravelse i 
koret (nr. i,1).51

 4) O. 1661, over borgmester Herman Friis. Ste-
nen lå over hans †begravelse i koret (nr. i,3), lige 
inden for korsdøren.51

 5) O. 1661, over Morten Poulsen. Dette år fik 
Morten Poulsen tilladelse til at lægge en sten på 
sin begravelse inden for kirkedøren samt opsætte 
et epitafium (nr. 1) over den.51

Fig. 155. Smedejernsgitter, o. 1750, fra amtsforvalter 
Henrik Leves †kapel (s. 2361). Foto Arnold Mikkelsen 
2009. – Wrought iron screen, c.1750, from district admini-
strator Henrik Leve’s †chapel.
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†BeGrAVeLSer

Som andre købstadskirker rummede kirken i Middel-
fart en stor mængde †begravelser i form af murede 
gravkrypter og jordfæstebegravelser. 
 Den ældst kendte fortegnelse over de murede be-
gravelser er udarbejdet af kirkeværgen i 1719.393 For-
tegnelsen, der omfatter fjorten begravelser, redegør for 
omtrentlig beliggenhed, størrelse og ejerforhold. Fem 
af de 14 gravkamre var placeret i koret; de øvrige for-
delte sig med fire i midtskibet, tre i søndre sideskib og 
to i korsarmen. Flere af dem var på dette tidspunkt 
hjemfaldne til kirken. Det følgende år blev samtlige 
begravelser prissat, således at kirkeværgen var forbe-
redt, hvis nogen af byens borgere skulle ønske at købe 
et gravsted. i denne forbindelse omtales yderligere en 
muret begravelse i koret, som imidlertid var fyldt op 
med jord.29

 Fortegnelserne fra 1719-20 må formodes at omfatte 
samtlige murede begravelser i kirken i første halvdel af 
1700-tallet, men det kan ikke udelukkes, at der har ek-
sisteret ældre, sløjfede begravelser. Således omtales 1667 
‘de Pogwisch’ers begravelse i koret’ (den blev forsynet 
med en ny luge),55 formentlig en muret begravelse til-
hørende Hans Pogwisch til Damsbo (†1630), der i årene 

 Gitteret var oprindelig opsat for indgangen til 
gravkapellet. Det henstod derpå en årrække hos 
en borger, der benyttede det som havelåge ved 
sit hus i Algade. 1973 blev det opsat på sin nuvæ-
rende plads inden for tårndøren mellem sidefyl-
dinger af sortlakeret jern.163

 †Sarkofager (fig. 156). Gravkapellet rummede to 
sarkofager for Henrik Leve og hustru Anne Sø-
rensdatter, udført 1752. De var af sandsten, tilsy-
neladende med ensartede barokprofiler og flade 
låg, hvorpå var indskrift med skriveskrift og kursiv. 
1871 blev kisterne sænket i jorden, således at låg-
pladerne kom i niveau med gulvet, hvor de 1891 
sås som »To lige store, trapezformede Stene, der 
begge ere samlede af tvende Stykker«. indskrif-
ten, der kendes i afskrift, lød: 1) »Hinrick Leve, 
er Bekostet 1752«, og 2) »Anne Sørens Datter, er 
Bekostet 1752«.392 Da der 1969 blev lagt nyt gulv 
i korsarmen, blev stenene skjult under dette.163

 †Gravudstyr. en kårde samt et våbenskjold var 
angiveligt ophængt på kapellets væg.163

Fig. 156. †Sarkofager, 1752, fra amtsforvalter Henrik Leves †kapel (s. 
2362). Foto erik Skov 1969. – †Sarcophagi, 1752, from district administrator 
Henrik Leve’s †chapel.
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vet over dem omlagt. 1728 blev der brugt 10 læs sand 
samt 200 nye flensborgsten til at oprette sunkne gulve 
i søndre sideskib og tårnrummet, 1732 måtte to grave i 
nordre sideskib fyldes op, og 1736 blev en begravelse i 
midtskibet eftermuret og påfyldt jord.51 Ligeledes blev 
lemmene over de åbne begravelser jævnligt udskiftet. i 
1751 frygtede man, at der ville trænge vand fra kirke-
gården ind i begravelserne, og man brolagde derfor et 
område ved sakristiet.52 
 Mod slutningen af 1700-tallet var interessen for at 
blive begravet inde i kirken dalende. Da der i 1784 
atter blev gjort status, var der kun ejere til fire af de 
daværende 11 murede begravelser. På samme tid un-
derstregede stiftsøvrigheden, at lemmene over de åbne 
begravelser ikke måtte stå åbne, ligesom der ikke måtte 
anbringes jernriste eller andre åbninger i begravel-
serne, som kunne forårsage ‘ond og skadelig stank i 
kirken’.390 De hjemfaldne begravelser blev forgæves 
sat på auktion og derpå fyldt op med jord; træet fra 
begravelsernes karme blev benyttet til reparation af 
stolestaderne.29 i 1805 blev begravelser inde i kirken 
forbudt, og købmand Jens Gieding afstod sin murede 
begravelse i koret mod i stedet at få et gravsted på kir-
kegården.28

 Nedenfor beskrives de i alt 15 murede begravelser, 
som omtales i fortegnelsen 1719 og takseringslisterne 
1720 og 1749, betegnet ved det da benyttede navn og 
ordnet efter deres geografiske placering (i. Koret, ii. 
Midtskibet, iii. Søndre sideskib, iV. Korsarmen). Lo-
kalhistorikeren Christian Behrendt har udarbejdet en 
mere omfattende liste over murede grave med en til-
hørende plantegning. Hans oplysninger har dog langt 
fra i alle tilfælde kunne verificeres, og er derfor ikke 
inddraget i det følgende.396

i. Murede begravelser i koret:

Fortegnelserne 1719-20 og 1749 omfatter seks mu-
rede begravelser i koret. 1784 nævnes fem begravelser 
sammesteds, hvoraf en tilhørte købmand Jens Gieding 
(nr. i,1?),397 en anden, i korets sydøsthjørne, var kirkens 
begravelse (nr. i,2?).

1) Afdøde borgmester Claus Madsens begravelse (jf. 
epitafium nr. 2 m.m.). Under alteret med adgang 
via Johan Gosmanns begravelse (nr. i,2). indrettet 
før 1670, da Claus Madsens enke fik tilladelse til 
at flytte hans epitafium (†nr. 2) og gravsten (†nr. 
3) fra familiens begravelse i korsarmen (nr. iV,2) 
til deres ‘nye’ grav i koret.51 1766 blev begravel-
sen repareret med fyrrebrædder og mursten.29

 2) Afdøde sognepræst Johan Gosmanns begravelse 
(jf. epitafium nr. 2 m.m.). Ved alteret, mellem 
borgmester Claus Madsens og sognepræst Mads 

1621-27 var lensmand på Hindsgavl. i hvilket omfang, 
begravelsen er benyttet, samt om den er identisk med 
en af de 1719 omtalte grave kan ikke afgøres. i de æld-
ste regnskaber omtales flere andre begravelser, blandt 
andet rådmand Mads Sørensen Tybrinds (i midtskibet, 
erhvervet 1635), rådmand Jørgen Wests (uvis beliggen-
hed, erhvervet 1636), og rådmand og kirkeværge Moritz 
Andersens (uvis beliggenhed, erhvervet 1644, dækket af 
en †gravsten (nr. 2)). en nærmere bestemmelse af disse, 
herunder om der er tale om murede begravelser eller 
jordfæstebegravelser, har ikke været mulig.394

 De fleste af de kendte murede begravelser synes op-
ført i anden halvdel af 1600-tallet og begyndelsen af 
1700-tallet, om end enkelte kan være indrettet tidlige-
re. De fornemste pladser var i koret, hvor tre på hinan-
den følgende sognepræster opførte murede gravkamre, 
ligesom to af byens borgmestre. i midtgangen fandtes 
en borgmester- og to rådmandsbegravelser, mens to 
byfogeder og byens tolder ejede begravelser i søndre 
sideskib. 
 i modsætning til de murede begravelser fordelte de 
billigere jordfæstebegravelser sig over hele kirken. Så-
ledes betalte Bertram Nissens enke 1691 for et lejer-
sted til sig og sin mand ‘straks neden under hvalfisken’ 
(i vestenden), i 1697 blev ‘gamle Abelone’ begravet 
under skolen (sakristiet), 1706 blev borgmester Hans 
Juuls søster Karen nedsat under stolestaderne, og 1709 
fik Søren Mikkelsen lejersted i nordre sideskib.52 Ho-
vedparten af byens indbyggere fandt dog deres sidste 
hvilested på kirkegården.
 1720 blev taksterne for begravelse fastsat som føl-
ger: en muret begravelse i koret kunne erhverves for 
mellem 60 og 90 rigsdaler, mens en jordfæstebegra-
velse samme sted kostede 24 rdlr. i midtskibet kunne 
de eksisterende gravkrypter købes for mellem 40 og 
80 rdlr., en jordfæstebegravelse kostede 16 rdlr. eller, 
såfremt den lå under stolestaderne, 10 rdlr. i søndre si-
deskib og korsarmen takseredes de murede begravelser 
til mellem 36 og 60 rdlr., mens jordfæstebegravelser 
kostede 12 rdlr. (8 rdlr. under stolene); samme takst 
gjaldt i tværgangen fra kirkedøren og nord på. i nordre 
sideskib og under tårnet var taksten 10 rdlr. (under sto-
lestaderne i tårnet 8 rdlr.) og i våbenhuset 6 rdlr. Når 
de murede begravelser skulle åbnes for nedsættelse af 
lig var taksten i koret 6 rdlr. for en voksen, 4 rdlr. for 
et barn; i de øvrige murede begravelser henholdsvis 
4 og 2 rdlr.395 enkelte blev forundt gratis begravelse i 
kirken, f.eks. i 1738 den tidligere byfoged Niels Oluf-
sen på grund af fattigdom; han havde desuden i første 
halvdel af 1730’erne fået nedsat fire børn i murede 
begravelser uden at betale for det.52 Også gejstlige og 
kirkeværger nød gratis jordfæstebegravelse i kirken, så-
ledes bl.a. kirkeværge Josias Møller i 1749 og kapellan 
Christen Busch i 1750.52 
 Ændringer og istandsættelser. Op gennem 1700-tallet 
blev nedsunkne begravelser jævnligt repareret og gul-
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død 1668. 1712 var begravelsen indfalden, og 
kirken lod den fylde op med tre læs grus; Oluf 
Murermester omlagde gulvet over den.52

ii. Murede begravelser i midtskibet:

Fortegnelserne 1719-20 og 1749 omfatter fire murede 
begravelser i midtskibet. 1784 nævnes blot to.

1) Afdøde Niels Jørgensens begravelse. i midtskibets 
1. fag, lige uden for koret, beregnet til to lig. er-
hvervet (og indrettet?) 1698 i forbindelse med 
Niels Jørgensens død.52

 2) Borgmester Herman Willers begravelse. i midtski-
bets 1. fag, vest for Niels Jørgensens begravelse (nr. 
ii,1) og lige ud for ‘fruens stol’ (dronningestolen, 
jf. s. 2320) og den bag ved. Begravelsen, der var 
beregnet til fem lig og dermed kirkens største, var 
dækket af en †gravsten (‘den anden fra koret’) (nr. 
8). Den må være indrettet før 1694, da en Mette 
Madsdatter, enke efter Anders Madsen, betalte 20 
rigsdaler for en plads i graven til sig selv.51 1699 
betalte Anna Hansdatter Juul 40 rigsdaler for be-
gravelsen i forbindelse med sin første ægtemands 
død. Hun indgik siden ægteskab med Herman 
Willer, som dermed fik ejerskab til begravelsen.52

 3) Afdøde rådmand Niels Kindstrups begravelse (jf. 
†epitafium nr. 4 m.m.). Midt i midtskibet, dvs. 
i 2. eller 3. fag, og dækket af en †gravsten (nr. 
6). Beregnet til tre lig. Begravelsen havde tilhørt 
Niels Kindstrups far, hvis gravsten lå på den. 1671 
bekostede Niels Kindstrup en ny fløjstang til kir-
ken og fik til gengæld bevilget plads i graven,51 
og 1675 skænkede han og hustruen, else Stef-
fensdatter, en lysekrone, som blev hængt op over 
den.399 1719 var det 16 år siden, begravelsen sidst 
var blevet benyttet, og den eneste arving til den 
var en præst, som boede ‘langt ude i Vendsyssel’.52 
1745 blev den repareret på kirkens bekostning.29

 4) Afdøde rådmand Peder Lauritsen Bjørns begra-
velse (jf. †epitafium nr. 3). i midtskibets 4. fag ud 
for søndre kirkedør, beregnet til tre lig. indrettet 
før 1661, da Peder Lauritsen fik tilladelse til at 
benytte begravelsen, som havde tilhørt hans og 
hans afdøde hustrus ‘forfædre’. Som betaling gav 
han en dobbelt markjord.51 1716 var begravel-
sen forfalden og blev istandsat på kirkens bekost-
ning med to egebjælker, tre egeplanker og op-

Mortensen Limes begravelser (nr. i,1 og i,4) og 
med åbning ind til førstnævnte, beregnet til tre 
lig. Der var adgang til graven gennem en lem i 
korgulvet. 1668 fik Johan Gosmann tilladelse til 
at indrette begravelsen under forudsætning af, at 
der ikke skete skade på alteret.51 1716 var graven 
brøstfældig og måtte repareres, 1725 blev lem-
men i gulvet fornyet.52 1736 erhvervede Niels 
Biegums enke, Anna Sørensdatter, begravelsen for 
50 rigsdaler.52 
 3) Afdøde Hans Juuls begravelse. Lige inden for 
korsdøren og dækket af en gravsten (†nr. 4), be-
regnet til to lig. Begravelsen tilhørte tidligere 
borgmester Herman Friis, som erhvervede den 1661 
for 30 sletdaler, der skulle anvendes til en †dø-
befont (s. 2306).398 1695 var graven sunket, og 
kirken måtte købe træ til reparationen, da ingen 
ville påtage sig vedligeholdelsen.51 1702 købte 
borgmester Hans Juuls enke, Karen, begravelsen 
for 66 rigsdaler og 4 mark i forbindelse med æg-
temandens død.52 1747 frasagde deres arvinger 
sig graven, som var helt brøstfældig, og kirken lod 
den reparere med to egebjælker og 40 mursten 
til gulvet.29 1784 tilhørte den Niels Nielsens enke, 
Petrina Severina, ligesom nr. iii,3. Den var da fyldt 
op med sand.51

 4) Afdøde sognepræst Mads Mortensen Limes be-
gravelse (‘Magister Mads’ begravelse’). Ved siden af 
Johan Gosmanns begravelse (nr. i,2), beregnet til 
to lig. Formentlig indrettet i Mads Limes em-
bedsperiode (1642-58). 1721 købte rådmand 
Matthias Bolt begravelsen for 50 rigsdaler (jf. ly-
sekrone nr. 4).52 1784 blev graven forgæves søgt 
solgt på auktion og derpå fyldt op.52 
 5) Afdøde sognepræst Hans Limes begravelse (jf. 
epitafium nr. 2 m.m.). i korets sydside, ved si-
den af Mads Mortensen Limes begravelse (nr. i,4, 
‘hans afdøde fars begravelse’), beregnet til tre lig. 
indrettet 1689 af Hans Lime, der på grund af sin 
lange tjeneste i Middelfart som rektor ved skolen 
i fem år, sognepræst i 17 år og kirkeværge i fire år 
fik stedet uden betaling.52 1784 blev begravelsen 
forgæves søgt solgt på auktion og derpå fyldt op.52 
 6) Afdøde Christopher Rasmussens begravelse. i 
korets nordside ved døren til skolen (sakristiet), 
beregnet til tre lig.52 erhvervet af Christopher 
rasmussen senest i forbindelse med hustruens 
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ger tilladelse til at opføre en muret begravelse på 
stedet (‘med sten at om- og opmure’); endvidere 
skulle han omlægge og jævne kirkegulvet, hvor 
†gravstenen gjorde det meget ujævnt (nr. 7).52 
1742 erhvervet af tolder Lars Nielsens enke i for-
bindelse med ægtemandens død.52 1766 repareret 
med fyrrebrædder.29 1784 tilhørte begravelsen 
Niels Nielsens enke, Petrina Severina, ligesom nr. 
i,3).51 1789 betegnes den Søren Nielsens.51

iV. Murede begravelser i korsarmen

Fortegnelserne 1719-20 og 1749 omfatter to murede 
begravelser i korsarmen. 1784 nævnes blot en begra-
velse sammesteds.

1) Afdøde sognepræst i Asperup og Roerslev, Bertel 
Jør gensen Taulovs begravelse. i korsarmens østside; 
beregnet til tre lig. 1687 bad Bertel Jørgensens 
efterladte hustru, Karen Madsdatter Lime, om 
at måtte erhverve begravelsen, som hun oply-
ste havde tilhørt hendes far.401 i anerkendelse af 
hendes mands arbejde i skolen i Middelfart og 
ægteparrets gavmildhed mod de fattige blev det 
hende tilladt for 10 sletdaler.52 1736 blev begra-
velsen fyldt op og dækket med flensborgsten.
 2) Afdøde kirkeværge Jep Hansen Juels begra-
velse. en ældre, muret begravelse i korsarmens 
vestende, erhvervet 1702 i forbindelse med Jep 
Juels død.52 Nok identisk med borgmester Claus 
Madsens første begravelse, erhvervet (og indrettet?) 
1635 og beregnet for ham selv, hans hustru og 
børn. erhvervelsen skete muligvis med henblik 
på at indrette et egentligt gravkapel, idet Claus 
Madsen samtidig fik tilladelse til at opsætte ‘et 
monument og epitafium’, og lovede at lade dø-
befonten flytte på egen bekostning.51 Dette lader 
dog ikke til at være realiseret (jf. s. 2306). O. 1670 
købte Claus Madsens enke en begravelse i koret 
(nr. i,1), hvortil familiens †epitafium (nr. 2) og 
†gravsten (nr. 3) blev overført, uden tvivl sam-
men med Claus Madsens kiste (†1653).51 Måske 
er det denne begravelse, som 1692 blev fyldt op, 
idet alt tømmeret var rådnet og faldet ned i gra-
ven, så det var farligt, når der skulle døbes børn.51 
Den må da være blevet tømt igen i forbindelse 
med salget 1702. 1784 tilhørte begravelsen køb-
mand Søren Mathiasen;51 1790 blev den fyldt op.52 

muring.52 Atter repareret 1736 og 1780.29 1784 
blev begravelsen forgæves søgt solgt på auktion 
og derpå fyldt op.51

iii. Murede begravelser i søndre sideskib:

Fortegnelserne 1719-20, 1749 og 1784 omfatter tre 
murede begravelser i søndre sideskib.

1) Afdøde byfoged Niels Hansen Bangs begravelse. i 
sideskibets 1. fag foran indgangen til korsarmen 
ved nordsiden af Thomas Nielsens begravelse (nr. 
iii,2). Beregnet til tre lig. indrettet 1710 af Niels 
Hansen Bang i forbindelse med hans hustrus død. 
Han havde oprindelig købt et gravsted i midtski-
bet, men da det viste sig, at der ikke var plads til 
at indrette en begravelse, fik han 1703 tilladelse 
til i stedet at opføre den i søndre sideskib. 1732 
var begravelsen hjemfalden til kirken, som beko-
stede en ny luge af egetræ over den, og 1736 blev 
den fyldt op med jord og gulvet over den lagt 
med flensborgsten.52 Søren Pedersens enke købte 
en gravramme, som havde ligget på graven, for-
mentlig for at anvende den på sin egen grav (nr. 
iii,2).29 1784 blev begravelsen forgæves søgt solgt 
på auktion og derpå fyldt op.51

 2) Afdøde byfoged og kirkeværge Thomas Nielsens 
begravelse. i sideskibets 1. fag lige foran indgangen 
til korsarmen, beregnet til to lig.52 Det er uvist, 
hvornår begravelsen blev indrettet, men 1671 
blev den bevilget Thomas Nielsen og hustru, 
Anne Sørensdatter.51 1695 var den hjemfalden 
til kirken, som lod den reparere med brædder; 
og 1710 styrtede den sammen og måtte repareres 
med 50 mursten og en fyrrebjælke.51 1733 købte 
rådmand Søren Pedersen begravelsen;52 1784 til-
hørte den købmand Søren Nielsen.51

 3) Tolder Henrik Brandts begravelse. i sideskibets 
østre del ud for stolene nr. 4-6; beregnet til tre lig. 
indrettet 1709 af tolder Henrik Brandt. Stedet 
havde oprindelig tjent som begravelsessted for 
rådmand og kirkeværge Johan Borchenfeld og 
dennes efterkommere; 1673 hævdede sidstnævn-
te at have krav på at blive nedsat på stedet, fordi 
Johan Borchenfeld havde været kirken behjælpe-
lig ‘i dens store nød’, da den fik hvælv.400 1709 fik 
tolder Henrik Brandt og hans hustru som Johan 
Borchenfeldts eneste i Middelfart boende arvin-
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1) (Fig. 158), 1790, over (Jens) Brant (Brandt), post-
mester (kancelliråd, kirkeværge), (†1823), og hans 
første hustru, Dorotea Flung (†1778) samt par-
rets børn, tre sønner og tre døtre. endvidere Jens 
Brandts anden hustru, Maren Wissing (†1813).403 
indskriften afsluttes med årstallet »1790«.
 Liggesten af hvidt marmor, 152×77 cm, bræk-
ket foroven. indskrift med reliefversaler i forsæn-
ket felt på stenens øvre halvdel.

GrAVUDSTYr

Tre *mindekranse, forsølvede, indfattet i glas og 
ramme og ophængt i tårnrummet, overgik 1989 
til Middelfart Museum.402 1) 1895, over Jens 
Christian Michelsen. To bøgegrene bundet med 
en sløjfe. Kransen er givet af »Forretningsvenner i 
Thingö og Øfjordssyssel paa island«. 2) (Fig. 157), 
1917, over etatsråd P. H. J. Hess, *14. maj 1848, 
†20. okt. 1917. To egegrene bundet med en sløjfe. 
Kransen er givet af arbejdere og funktionærer hos 
A/S J. S. Hess & Søn. 3) 1917, over »Broder Pe-
ter« (P. H. J. Hess). Svarende til nr. 2 og skænket af 
afdødes bror, Christian.
 †Gravudstyr. 1666, standart samt kårde og skede. 
Ophængt af Telle Nielsdatter over ægtemanden, 
Gerhard Mittelsdorph Bagers gravsted i søndre 
sideskib ved prædikestolen.51 1755 hang kården 
og skeden endnu på muren i søndre sideskib, 
mens fanen var faldet ned for ‘en 12 år siden’, så 
kun en stump af skaftet sad tilbage.149

Fig. 157. Mindekrans nr. 2, 1917, over etatsråd P. H. J. 
Hess, †1917 (s. 2366). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 
Memorial wreath no. 2, 1917, for Councillor of State P. H. 
J. Hess (†1917 ).

Fig. 158. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1790, over post-
mester Jens Brandt og hans familie (s. 2366). Foto 
rikke ilsted Kristiansen 2009. – Churchyard monument 
no. 1, 1790, for postmaster Jens Brandt and his family.
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for ‘at hædre min uforglemmelige mands støv og 
sørge for at vore ben kan hvile i ro hos hinan-
den’.51

 3) O. 1792, over ioh[annes Betzer], købmand, 
[fød i Aarhus 1743, død i Middelfart 1792, og 
kone Kristine ivarsen, fød i Koye 1747, død her i 
byen 1810].405

 Liggesten af rød kalksten, 189×103 cm. ind-
skriften med fordybet skriveskrift er næsten ud-
visket.
 Stenen ligger i brolægningen ved kirkens syd-
side mellem våbenhuset og korsarmen.
 4) 1800-tallets første halvdel(?), over ukendt.
 Liggesten af grå kalksten, 177×117 cm, med 
omløbende, riffelhugget ramme. Det højovale 
skriftfelt, hvis indskrift er helt udvisket, har for-
oven et forsænket felt med et fiskelignende orna-
ment.

 Stenen ligger i brolægningen ved kirkens sydsi-
de mellem våbenhuset og korsarmen, hvor fami-
lien havde sit gravsted. 1823 blev det indrammet 
med et †jerngitter.404

 2) 1791,29 over Peder engel, (sognepræst), *4. 
aug. 1721, †25. febr. 1791, og hustru Johanne 
Marie eilschou, *4. dec. 1730, <†21. april 1808>.
 Liggesten af rød kalksten, 156×85 cm, frag-
menteret foroven. indskrift med fordybet skrive-
skrift; derover et utydeligt ornament.
 Stenen ligger i brolægningen ved kirkens syd-
side mellem våbenhuset og korsarmen. 1796 lod 
enken gravstedet indhegne med et †jerngitter 

Fig. 159. Kirkegårdsmonument nr. 2, 1791, over sog-
nepræst Peder engel (†1791) og hustru Johanne Ma-
rie eilschou (†1808) (s. 2367). Foto rikke ilsted Kri-
stiansen 2009. – Churchyard monument no. 2, 1791, for 
vicar Peder Engel (†1791 ) and his wife Johanne Marie 
Eilschou (†1808 ).

Fig. 160. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1832, over jus-
titsråd Nicolaus Franciscus Stabell (†1832) (s. 2368). 
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Churchyard monument 
no. 6, c.1832, for Counsellor Nicolaus Franciscus Stabell 
(†1832 ).
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(Stie Tønsberg) Schøller von [K]rogh til Løjtved 
og Margaretha Christiane iuel (Juel), g.m. kam-
merjunker (Anders Claus) Wedel Heinen, †[14.] 
jan. [1845]. Af indskriften fremgår, at monumen-
tet er sat af hendes efterlevende ægtefælle og søn.
 Grotte af grå sandsten med indfældet tavle af 
hvidt marmor, 82×92 cm. Grotten er dekoreret 
med vedbend i relief og har øverst spor efter af-
brækket kors. Tavlen, der er svagt buet foroven, 
bærer indskrift med fordybede versaler.
 Oprindelig på gravsted sydøst for kirken. Ved 
opførelsen af sognegården 1996 opstillet nord for 
kirken.
 8) (Fig. 162), o. 1848, over Thor Melbye, sog-
nepræst, *8. sep. 1744, †16. juni 1829, samt hans 
to hustruer, Sophia Dorthea Adrian, *20. sep. 

 Stenen ligger i brolægningen på kirkens nord-
side ud for sideskibets 3. fag.
 5) 1800-tallets første halvdel(?), over ukendt.
 Liggesten af lys grå kalksten, 141×94 cm, stærkt 
slidt og indskriften med fordybede versaler næ-
sten helt udvisket. Stenen ligger foran indgangen 
til korsarmen.
 6) (Fig. 160), o. 1832, over Nicolaus Franciscus 
Stabell, justitsråd, by- og herredsfoged, *28. juni 
1776, †6. dec. 1832, »smertelig savnet af en el-
sket hustrue og 12 uforsørgede børn. 7 modtage 
ham hisset«. Under gravskriften et skriftsted (es. 
32,17). Af indskriften fremgår, at gravmælet blev 
lagt af »trofaste venner og taknemmelige under-
givne i Vends Herred«.
 Tavle af hvidt marmor, 89,5×58 cm, som har 
været brækket i fire dele. indskrift med fordybe-
de versaler, udfyldt med sort. Monumentet blev 
restaureret 1979.45

 Tavlen er placeret skråtstillet på en sokkel af ce-
ment i græsset ved sognegården sydøst for kirken. 
Gravstedet var oprindelig indhegnet med jern-
kæder, fastgjort til †granitstøtter.405

 7) (Fig. 161), o. 1845, over elisabeth Wedel 
Heinen, *12. juli 17[94], datter af kammerherre 

Fig. 161. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1845, over eli-
sabeth Wedel Heinen (†1845) (s. 2368). Foto rikke 
ilsted Kristiansen 2009. – Churchyard monument no. 7, 
c.1845, for Elisabeth Wedel Heinen (†1845 ).

Fig. 162. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1848, over 
sognepræst Thor Melbye (†1829) og hans to hustruer, 
Sophia Dorthea Adrian (†1803) og Caroline Maaløe 
(†1848) (s. 2368). Foto rikke ilsted Kristiansen 2009. 
– Churchyard monument no. 8, c.1848, for vicar Thor Mel-
bye (†1829 ) and his two wives, Sophia Dorthea Adrian 
(†1803 ) and Caroline Maaløe (†1848 ).
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 Stenen ligger i brolægningen på kirkens nord-
side ud for sideskibets første fag. Gravstedet var 
oprindelig indhegnet med et †gitter.406

 11) (Fig. 163), o. 1870, over Johannes Peter 
Christian Knud Leth, *11. maj 1828, †31. maj 
1870. indskriften afsluttes af skriftsted (Sl. 91,10).
 Monument af lys grå sandsten med indfældet 
tavle og kors af hvidt marmor, 116×57,5 cm. På 
tavlen er indskrift med fordybet antikva, derover 
et kors.
 Opstillet mod kirkens østgavl.
 12) (Fig. 163), o. 1874, over Mathea Christiane 
Leth, f. eilskov, *4. maj 1793, †3. juli 1874. ind-
skriften afsluttes af skriftsted (Visd. 3,1).
 Monument, svarende til nr. 11 (rejst over af-
dødes søn), 113×57 cm; det indfældede kors er 
bortkommet.
 Opsat mod kirkens østgavl.

1748, †27. sep. 1803, og Caroline Maaløe, *21. 
febr. 1776, †19. jan. 1848. indskriften afsluttes af 
skriftsted (Ordsp. 10,7).
 Tavle af hvidt marmor, 79×57 cm. indskrift 
med fordybede versaler, udfyldt med sort.
 indmuret i kirkens østgavl. Gravstedet var ind-
hegnet med et gitter.45

 9) 1800-tallets anden halvdel(?), over F. C. Pe-
dersen.
 Kors af hvidt marmor, 82,5×46,5 cm. Den 
vandrette korsarm, der er brækket, bærer ind-
skrift med fordybede versaler.
 indmuret i den sydvendte side af østgavlens 
nordlige stræbepille
 10) O. 1865, over Albreght Phillip Achen, post-
mester i 30 år, *20. okt. 1781, †10. maj 1865.
 Liggesten af grå kalksten, 186×92 cm. indskrift 
med fordybede versaler.

Fig. 163. Kirkegårdsmonument nr. 11 (th.), o. 1870, over Johannes Peter Christian Knud Leth (†1870) (s. 2369). 
Kirkegårdsmonument nr. 12 (tv.), o. 1874, over Mathea Christiane Leth (†1874) (s. 2369). Foto rikke ilsted Kri-
stiansen 2009. – Churchyard monument no. 11 (right), c.1870, for Johannes Peter Christian Knud Leth (†1870 ). Church-
yard monument no. 12 (left), c.1874, for Mathea Christiane Leth (†1874 ).
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Fig. 164. Korets østvinduer, set fra sydøst (s. 2245). Foto Mogens Vedsø 2009. – Romanesque windows, east wall of the 
chancel, seen from southeast.
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omliggende øer, Herning 1992, 73-80.
2 resen, Fyn 269.
3 DaAtlas Vi, 666.
4 Ove Jørgensen og Tore Nyberg, »Stednavnet Middel-
fart« Vends. Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvest-
fyn, 1999, 40-47 samt Dragsbo og Hansen 15 f., der afvi-
ser den tidligere tolkning af navnet som ‘den mellem-
ste overfart’, refererende til byens beliggenhed mellem 
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gen (Brogade 11) blev 1740 kordegnebolig og skulle 
fremover vedligeholdes af denne, jf. Kronens Skøder, V, 
340 f. (2. febr. 1750).
28 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve.
29 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
30 Tang Kristensen, Danske Sagn iii, 103 (nr. 540).
31 KirkehistSaml ii, 6, 1872-73, 755 f. Testamentet er 
ikke signeret. en teori om, at testator skal have væ-
ret en gejstlig (jf. G. Schovsbo, »Middelfart Kirke og 
Gejstlighed før reformationen«, ÅrbOdense og Assens 
1937, 43 ff.), evt. præsten ved Skt. Mauritius’ alter (jf. 
Lars Bisgaard, De glemte altre. Gildernes religiøse rolle i 
senmiddelalderens Danmark, Gylling 2001, 273), er næp-
pe korrekt.
32 Stifteren kunne da være den Mathias Bang, som 
var official i Vends Herred og præst i Asperup, jf. Fritz 
Schönwandt, »Hans Bang i Bogense, †1560. Med et 
afsnit om den ældre Bang-slægt i Vends herred«, Pers-
HistT 1980, 36.
33 KirkehistSaml ii, 6, 271-73. Trods klager i 1547 og 
overdragelse af nogle ejendomme i Middelfart til an-
dre af stifterens slægtninge samme år, havde Hans Bang 
endnu 25. april 1556 og 12. juli 1558 dele af vikariet 
i forlening (KancBrevb); jf. også Schönwandt (note 32), 
29 ff.
34 KglRetDom ii, 249-52.
35 DaKancReg 8. juni 1547.
36 DaKancReg 10. dec. 1550.
37 en kirke kunne have flere altre med samme navn, jf. 
f.eks. ribe Domkirke (DK Ribe 85 ff.) og Skt. Knuds 
Kirke i Odense (s. 87 ff.).
38 Repert ii, 1, nr. 302 (25.? dec. 1453); ÆldDaArkReg 
V, 2, 973 f.
39 Præsteindb Worm 97.
40 rørdam, Monumenta ii, 2, 494 f.
41 Stifterne omfattede medlemmer af fire generationer 
af Skinkelslægten, således Otte Skinkel, søn af fundator 
primus i hans første ægteskab, med hustruen Cecilie 
Ludvigsdatter Barsebek, deres datter, Hilleborg Skin-
kel, og hendes ægtemand, Knud Henriksen Gyldensti-
erne, og sønnerne Otte og Magnus, samt ægtemandens 
forældre, Henrik Knudsen Gyldenstierne og hustru 
Anne Munk. Desuden to børn af hovedstifteren i hans 
andet ægteskab, sønnen Detlev (»Teyloffus«) Skinkel og 
datteren Cecilie Bernikesdatter Skinkel, hendes mand, 
Peder Hogenskild (Huitfeldt), samt deres datter Cecilie 
(i dokumentet kaldet Catharina) og hendes ægtefælle, 
iven Bryske. endvidere Johan Skinkel, hovedstifterens 
nevø (brorsøn). endelig nogle personer, hvis forbin-
delse til hovedstifteren ikke umiddelbart kan fastslås: 
eggert Frille og hustru Anne Jul (af Sønderjylland), 
erik Krummedige til Hønborg og eiler rantzau til 
Ågårde. Familierne Skinkel og Gyldenstierne stiftede 
også kapeller og altre i Skt. Hans Kirke i Odense, såle-
des Bernike Skinkels kapel (s. 1224) med et helligkors-
alter (s. 1226) og de Gyldenstierners alter og kapel (s. 

to andre overfartssteder til Jylland. endelsen ‘-fart’ er 
først opstået i 15-1600-tallet under tysk påvirkning.
5 erik Kroman, Danmarks gamle købstadslovgivning iii, 
Kbh. 1955, 577 f.
6 DaRigBr iii, 6, nr. 222 (efter 8. okt. 1362).
7 KirkehistSaml ii, 6, 1872-73, 755.
8 Præsteindb Worm 98; jf. også Dragsbo og Hansen 17. Beh-
rendt i, 14 f. anfører, at der ved gravning på kirkegårdens 
område er konstateret en seks meter lang stensætning af 
kampesten samt munkesten og rester af stenbro.
9 rørdam, Monumenta ii, 2, 493.
10 ifølge marsvinejægerlavets ældst kendte vedtægter, 
dateret 1593, skulle kirken anvende indtægten af fang-
sten til at vedligeholde det store vindue i koret samt, 
hvis der var penge tilovers, til lys på højalteret. Dette 
synes dog ikke at være efterlevet i praksis. Chr. Beh-
rendt, »Om Marsvinsjæger-Lauget i Middelfart«, Årb-
Odense og Assens, 1921, 613, 638 ff.
11 1628 påbegyndtes et befæstningsanlæg med volde 
og grave, som dog næppe blev fuldført. i efteråret 1657 
blev der støbt kanoner i byen; seks sådanne henlå en tid 
ved kirkegården, jf. KancBrevb 2. sept. 1657.
12 Dragsbo og Hansen 92.
13 SuhmSaml ii, 2, 39.
14 KirkehistSaml iii, 5, 1884-86, 485 ff.; Jens rasmussen 
og Anne riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-
1604, Odense 1995, 323.
15 KancBrevb 5. febr. 1635; HofmFund V, 405; jf. også 
Anne riising og Mogens Seidelin, Biskop Hans Mik-
kelsens dagbøger 1626-41, Odense 1991, 86, ifølge hvem 
prædikanterne vægrede sig ved denne nyordning. Sa-
gen blev indbragt for kongen, der godkendte ordnin-
gen 1635.
16 KirkehistSaml ii, 6, 1872-73, 755. Testator skænkede 
også jern til klokkestrenge og betænkte desuden samt-
lige kendte stiftelser i byen (jf. ndf.).
17 HofmFund V, 387 f.
18 Kronens Skøder iV, 721 f. (5. nov. 1718).
19 KancBrevb 15. dec. 1574.
20 Jacob Madsen (note 14) 324.
21 KancBrevb 14. og 18. aug. 1590. Flere af kirkerne 
søgte at undslå sig for at betale, jf. KancBrevb 28. febr. 
og 19. marts 1591.
22 KancBrevb 9. marts 1605.
23 KancBrevb 25. juli 1630 og 4. april 1631. i august 
1630 nævnte lensmand Gregers Krabbe problemerne 
med kirkens murværk for biskoppen, jf. Hans Mikkel-
sens dagbøger (note 15) 59.
24 KancBrevb 27. jan. 1651.
25 Behrendt i, 92.
26 S. H. K(lausen), Ved Lillebelt eller Midelfartsunds Histo-
rie, Middelfart 1867, 52 samt Behrendt i, 122.
27 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Kapellanens residens (i 
Smedegade), der var forfalden og ikke længere an-
vendtes til sit formål, blev solgt fra kirken 1711, mens 
præstegården (Algade 19-21) solgtes 1744. Lærerboli-
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beenrad og en Kanonkugle« samt mønter fra perio-
den 1448-1525, jf. Jørgen Steen Jensen m.fl., Danmarks 
middelalderlige skattefund fra c. 1241 til c. 1550, Køben-
havn 1992, nr. 306.
50 Præsteindb  Worm 97-98.
51 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 
52 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. samt Stiftsøvr.ark. rgsk.
53 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. og NM. (Brev fra provst 
r. Fauerskov Laursen, Vends Herreds Provsti af 8. maj 
1960).
54 Plankeværket er senest opført i 1600-tallet, idet man 
1700 måtte forny det gamle, forrådnede plankeværk 
mod Store Bro (LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.).
55 rA. Rentek.rev.rgsk. Assens provstis kirkergsk.
56 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Det nye bolværk af sten 
blev opført efter kongeligt påbud og delvist for midler 
stillet til rådighed af denne. Vedligeholdelsen af muren 
påhvilede siden 1750 ejeren af Vejlby Sogns kongeti-
ende, hvilket i 1800-tallet ville sige stamhuset Hinds-
gavl, der først 1913 blev løst fra denne forpligtelse, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve. 
57 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. samt indk. breve. Stene-
ne anvendtes herefter til opførelsen af muren ind mod 
husene i Brogade, dels til opførelsen af et graverhus på 
†Østre Kirkegård.
58 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Til muren anvendtes 
sten fra den nedbrudte kirkegårdsmur og stendiget. 
Muren blev 1854 udvidet og forhøjet til 1,9 m.
59 Behrendt ii, 163.
60 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Den vestre portal blev 
endvidere nedrevet og genopført 1783.

1225 f.), mens eggert Frille indstiftede en messe ved 
samme kirkes Vor Frues alter (s. 1226). Som begravel-
sessted valgte familierne johanitterklosterets kirke.
42 Det drejede sig tilsyneladende om seks gårde i Vold-
by, tre i røjle og en i Båring, om end det ikke fremgår 
entydigt af listen over det gods, Henrik Gyldenstierne 
skænkede til kirkeligt brug, hvad der var givet til Tre-
foldighedskapellet, og hvad der var givet til andre stif-
telser. Jf. KirkehistSaml ii, 6, 1872-73, 763.
43 KirkehistSaml iii, 5, 1884-86, 477.
44 Præsteindb Worm 97 f.
45 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
46 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Til muren anvendtes 
sten fra den samme år nedbrudte kirkegårdsmur og 
stendiget mod stranden. 
47 1882 henstilledes til, at begravelser ved kirken op-
hørte, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve, hvorfor der 
ikke længere solgtes gravsteder. Den sidste begravelse 
fandt sted 27. juni 1901, jf. Behrendt ii, 164.
48 Jf. beskrivelse i Middelfart Social-Demokrat 2. febr. 
1957. 1949 nævnedes endnu gravpladser vest og nord 
for kirken, der skulle adskilles fra ‘kirkepladsen’ med 
hårdtbrændte røde mursten, jf. LAFyn. Menighedsråds.
ark. Synsprot. 
49 Jf. Behrendt ii, 160. endvidere gjorde man skeletfund 
under udgravningen til sognegården på den tilkøbte 
grund øst for kirken (Middelfart bygrunde matr. nr. 
53). Foruden disse fund, der uden videre kan knyttes 
til den gamle kirkegård, fandt man 1851 ved gravning 
i en kælder i Smedegade, dvs. lidt sydvest for kirken 
på den modsatte side af Algade, »en Liigkiste med en 

Fig. 165. Plan af kirke og kirkegård 1819. 1:1000. i LAFyn. – Plan of the church and churchyard, 1819.
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Fig. 166a-b. Bygningsdetaljer. 1:10. Målt og tegnet af 
Thomas Bertelsen 2010.  a. To ribbesten, muligvis fra 
skibets hvælv (s. 2277). b. Profil af sokkelsten i søndre 
korsarms gavl (s. 2253). – Building features. 1:10. a. Two 
rib-bricks, possibly from the vaulting of the nave. b. Profile of 
base-stone now in the gable of the south transept.

78 Med henvisning til †skibets bevarede sydøstre hjør-
ne må det afvises, at koret var jævnbredt med dette (jf. 
s. 2239) (Behrendt ii, 27-28).
79 Stedvist, navnlig i gavltrekanten, ses dog mindre fa-
cadepartier udført i munkeskifte 1 (Thomas Bertelsen: 
»Teglstensformater og forbandter i Danmarks middel-
alder og renæssance«, Flensborgsten – om murstensforma-
ter, teglhandel og arkitektur, 2010, 60-61). 
80 På baggrund af disse byggetekniske træk kan det 
således afvises, at korhvælvet først er tilkommet i sen-
middelalderen (Trap 158) eller efter reformationen 
(Behrendt ii, 22-23).
81 Således er præsteindgange på sydsiden af koret ikke 
ualmindelige i det hjemlige senromanske teglstensbyg-
geri, eksempelvis Brarup og Tirsted (DK Maribo 797-
800, 1245). Som regel er der tale om mindre åbninger, 
og det kan således være et fejlskøn, at dørbredden i 
Middelfart blev fastsat til ca. 160 cm ved fremdragelsen 
1933 (Behrendt ii, 20).
82 Netop på Fyn får motivet også en vis udbredelse 
i senmiddelalderen. Således udførtes de senmiddelal-
derlige kirketårne i Brenderup (Vends Hrd.), Hårby 
og Kærum (Båg Hrd.) foruden Fåborg Helligåndsklo-
sterkirke med svagt udkragede bryn om glamhuller, 
gavl- eller facadeblændinger (Vilh. Lorentzen, De dan-
ske Helligaandsklostres bygningshistorie, København 1912, 
28-35; Bertelsen 2007 (note 75) 278-80.
83 Overgangen mellem den ældre gavltrekant og den 
højere midtskibsgavl markeres i facaden af en bred dia-
gonal fuge på begge sider af kortaget (fig. 41). 
84 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. ifølge Chr. Behrendt er 
der under en istandsættelse fundet egetræ i korgavlen, 
der tolkes som rester af en oprindelig bindingsværks-
bygget gavltrekant (Behrendt ii, 22). Mere sandsynligt 
er dog, at det stærkt nedbrudte tømmer repræsente-
rer et muranker, som har været nedlagt i murkronen, 

61 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. For beskrivelsen af lå-
gen mod præstegården se rA. Rentek.rev.rgsk. Assens 
provstis kirkergsk.
62 Jf. Hans Mikkelsen (note 15), 8. april 1641.
63 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Poplerne omtales i for-
bindelse med udplantningen både som ‘popler’, ‘pop-
pelpil’ og ‘piletræer’, jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. samt 
en klage over træerne fra 1886, Kirkeinsp.ark. indk. 
breve.
64 1945 blev de 14 kastanjetræer på kirkeområdet fredet, 
men grundet frostskader måtte fire træer fældes 1957, 
hvorefter fredningen blev ophævet. 1971-72 blev de 
resterende syv kastanjer fældet grundet ælde, og i ste-
det plantedes 10 asketræer sat i to grupper ved køreåb-
ningerne mod Algade. Jf. NM samt avisartikler i Fyns 
Tidende 29. nov. og 5. dec. 1974, Middelfart Venstreblad 30. 
nov. og 4. dec. 1974 samt Fyns Stiftstidende 4. dec. 1974.
65 rørdam, Monumenta ii, 2, 494 ff. Jf. Behrendt II, 35 
antager, at †Trefodighedskapellet er identisk med kir-
kens korsarm, som ifølge dendrokronologiske daterin-
ger opførtes 1496-1508 (jf. s. 2252). Da †kapellet 1565 
pantsættes af byen (KirkehistSaml iii, 5, 1884-86, 477), 
har det snarere udgjort en selvstændig bygning.
66 Behrendt ii, 145.
67 rA. DaKanc C12. Fynske og smålandske tegnelser (26. 
juni 1665).
68 Det er muligt, at der er sket en sammenblanding 
af forholdene i kapellet og i annekskirken Kavslunde, 
hvor der netop er bevaret en jernbunden dør med års-
tallet 1489.
69 Præsteindb Worm 97-98. indmuring af menneskekra-
nier kendes kun fra enkelte danske kirker, bl.a. Vejle 
Skt. Nikolaj (DK Vejle 103 samt 188 note 108).
70 Dragsbo og Hansen 1996 55. At Gjordhuset skal op-
fattes som et spedalskhedshospital må afvises, da disse 
institutioner anlagdes uden for byerne (Behrendt ii, 
149).
71 Dragsbo og Hansen 1996 54-55.
72 Behrendt ii, 150, Dragsbo og Hansen 1996 54-55.
73 indberetning til Møntergården, Odense Bys Mu-
seer ved eskil Arentoft 1996 (KMO j.nr. KMO 96/25, 
MiM j.nr. 297/1995).
74 Også Trap 158 foreslår, at den ældre kirke har haft 
en forgænger, hvilket imidlertid bygges på en fejlag-
tig antagelse om, at koret er jævnbredt med det ældre 
†skib (jf. s. 2242).
75 Jf. Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige kir-
ketårne. Studier i dansk bygningskultur 1400-1550 i, Aar-
hus Universitet 2007, 104 (ph.d.-afhandling). 
76 Således smykkedes vestgavlen på Svendborg Fran-
ciskanerklosterkirke med en stor korsblænding ved 
1300-tallets midte (Hans Krongaard Kristensen, The 
Franciscan Friary of Svendborg, Svendborg 1994, 30 ff.).
77 Lodfugen, der markerer gavlens søndre hjørne, ses 
over vinduet i søndre sideskibs østgavl og markerer 
overgangen til korsarmens østmur (jf. s. 2252 f.).

a b
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109 Bjørn Poulsen, »På dansk køl – senmiddelalder og 
renæssance«, Dansk søfartshistorie 1, København 1997, 
189-90.
110 Således må ældre antagelser om skibets opførelse o. 
1475, jf. afladsbrev, afvises (jf. s. 2226) (Behrendt ii, 27-
28).
111 Otto Norn, »Kirker og klostre i middelalderen«, 
Randers købstads historie 1, randers 1952, 121-22.
112 ifølge indberetningen af sognepræst Claus Flyng til 
generalmajor og hofbygmester de Thura 1755 skal ste-
nene i kirken være brændt på en lokalitet kaldet Tegl-
gård nær Sønderstrand, hvor der tidligere var opgravet 
mursten (KglBibl Kallske Saml 377 4o). Formentlig be-
nævnes samme lokalitet engelsborg i Vedel Simonsen, 
Samlinger til Vends Herreds Beskrivelse, 1832.
113 Den oprindelige fugning er bevaret på det nor-
dre sideskibs vestgavl, der skjules bag materialhuset (s. 
2279), og på højkirkemurenes nedre del, som kan iagt-
tages fra sideskibslofterne.
114 Disse fladbuede blændinger tolkes fejlagtigt som 
oprindelige vinduer i Behrendt ii, 28.
115 Tilsvarende udvendige nicher i tilknytning til en 
indgang kendes i stort tal fra samtidige kirker langs 

jf. eksempelvis det romanske kor i Veng (DK Århus 
3195).
85 At korets loft har tjent som magasin fremføres i Beh-
rendt ii, 22, hvori der dog tages udgangspunkt i, at ko-
ret oprindeligt havde træloft.
86 en umiddelbar parallel ses kun i enderslev (DK 
Præstø 346, 1051), hvor det romanske skibs vestre gavl-
spids danner en blød krumning. Da det her er hele 
gavlspidsen, som buer, er der dog snarere tale om en 
disponering for et stråtag og ikke en dekoration.
87 Behrendt ii, 23.
88 Både spejlet over sakristiets nordvindue og gavlens 
blændingsdekoration eksisterede 1885 (fig. 62).
89 Jacob Madsen (note 14) 323 f.
90 Åge Petersen, Fra den gamle latinskole i Middelfart, Mid-
delfart 1972, 23.
91 Behrendt ii, 35.
92 Chr. Behrendt antager fejlagtigt, at figuren er udført 
af teglsten, hvilket kan skyldes reparationen (Behrendt 
ii, 35).
93 Klokkestokværket er sat i munkeskifte 1 (Bertelsen 
2010 (note 79) 60-61).
94 Jf. Bertelsen 2007 (note 75) 62-64. Chr. Behrendts 
antagelse om, at tårnbyggeriet påbegyndtes ca. 1350 og 
først afsluttedes efter middelalderen, må således afvises 
(Behrendt ii, 38).
95 Jf. Bertelsen 2007 (note 75) 291, 299, 329.
96 Jf. Bertelsen 2007 (note 75) 108-10.
97 Jf. Bertelsen 2007 (note 75) 104.
98 Jf. Bertelsen 2007 (note 75) 239-40; DK Odense 2126-
27.
99 Pga. pudsningen kan det ikke fastslås, om spindlens 
rundede form er oprindelig. 
100 Til et 24. trin på trappen hører ingen udskæringer, 
hvorved det må betragtes som sekundært.
101 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Adgangen fra det oprin-
delige til det sekundære klokkestokværk (s. 2274) er i 
nyere tid henlagt til en fyrretræstrappe. 
102 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve; upubliceret materi-
ale i Viggo Norns Arkiv på Horsens Museum (j.nr. 52A).
103 Chr. Behrendt tolker også hængestilladsernes bjæl-
kehuller som skydeskår, hvilket må afvises (jf. s. 2256) 
(Behrendt ii, 41).
104 Jf. Bertelsen 2007 (note 75) 170-75.
105 rekylbjælkerne i Stubbekøbing Skt. Annas tårn er 
ikke, som hævdet i Otto Norn, Christian III’s Borge, 
Kbh. 1949, 129-35, sekundært indsat.
106 Hugo Matthiessen, Fredericia 1650-1760, Køben-
havn 1911, 12; Bjørn Westerbeek Dahl, Fredericia Fæst-
nings Historie 1. Tiden indtil 1700, Fredericia 2010, 57.
107 Kr. erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det sextende 
Aarhundrede (1513-1596 ), København 1879.
108 Mikael Venge, Fra åretold til toldetat. Middelalderen 
indtil 1660, Dansk Toldhistorie i, København 1987, 84-
88. H. M. Møller Nielsen, »Krigen: The Medieval Pre-
decessor of Kronborg«, Château Gaillard 23, 315-328.

Fig. 167. Sydlige del af triumfmurens østside (s. 2242), 
set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – South 
part of the east side of the chancel-arch wall.
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133 Bertelsen 2007 (note 75) 312-15.
134 Jacob Madsen omtaler 1588, at koret har hvælv, 
mens den øvrige kirke har »Lofft«; Jacob Madsen (note 
14) 324. Hermed må der alene menes det basilikale 
skib, da hvælvene i korsarm, tårn og sakristi, som i for-
hold til skibets hvælv har mindre konstruktionsmæs-
sige afvigelser, må regnes for samtidige med bygnings-
afsnittene.
135 if. kalkmalet indskrift overhvælvedes eksempelvis 
tårnrummet i Ålsø (Sønder Djurs Hrd, randers Amt) 
1601 med ribbehvælv af senmiddelalderlig type.
136 De løsfundne ribbesten, der opbevares af kirken, 
fremkom 2008 under en oprensning af indhakket mel-
lem tårnets nordmur og nordre sideskibs vestvendte 
stræbepille.
137 i midtskibet har dog kun det næstvestligste hvælv-
fag toproset. 
138 På J. elandts fremstilling af kirken 1659 er der to til-
bygninger mod syd, hvoraf den vestre kan opfattes som 
en forgænger for det nuværende våbenhus (jf. fig. 61). 
Da dette ikke bekræftes på anden vis, repræsenterer 
udbygningen dog snarere en af fremstillingens mange 
ukorrektheder.
139 Tilbygningen fremgår således ikke af plantegning 
over kirken 1891 (LAFyn. KglBygnInsp.ark. Kirker i 
Fyn).
140 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. samt Stiftsøvr.ark. rgsk. 
Chr. Behrendt antager, at to af pillerne opsattes 1878, 
hvor der dog alene kan være tale om reparationer 
(Behrendt ii, 18).
141 enkelte af soklens granitsten har en mindre rund 
fordybning med ringe dybde. 
142 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve; upubliceret ma-
teriale i Viggo Norns Arkiv på Horsens Museum (j.nr. 
52A). 
143 KancBrevb 15. dec. 1574.
144 KancBrevb 14. aug. 1590; Behrendt ii, 13.
145 KancBrevb 9. marts 1605.
146 KancBrevb 25. juni 1630.
147 KancBrevb 4. apr. 1631.
148 KancBrevb 27. jan. 1651.
149 KglBibl Kallske Saml 377 4˚.
150 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
151 Hylleberg Eriksen. Af de 71 udtagne prøver kunne 28 
dateres. Heraf har 20 bevaret splintved, mens de øvrige 
på baggrund af iagttagelser under prøveudtagningen 
kan fastslås kun at mangle splintved. Dateringen af 
korets tagværk bygger på fem prøver, som har yngste 
årring dannet 1420 (prøvenr. 40993029), mens der fra 
sakristiet er dateret tre prøver, hvis yngste årring var 
dannet 1468 (prøvenr. 40994049). Dateringen af kors-
armens ældre fase bygger på syv prøver, som har yngste 
årring dannet 1495 (prøvenr. 40996039), og suppleres 
med endnu en prøve fra et spærfag, som er genanvendt 
i konstruktionens yngre fase, hvis datering bygger på 
to prøver, som har yngste årring dannet 1524 (prøvenr. 

den sydlige Østersøkyst, eksempelvis Skt. Johannes i 
Bartoszyce i Østpreussen (nuværende Polen). 
116 Kammen er således adskilt fra højkirkemuren ved 
en lodfuge. 
117 Tilsvarende fynske blændingsdekorationer opbyg-
get over savskifter ses eksempelvis på den nordre kors-
arm i Sanderum (Odense Hrd.).
118 At dømme ud fra teglstenene er norddørens til-
muring udført i 1800-tallet, og det kan således ikke 
bekræftes, at indgangen blev nedlagt 1669, jf. Behrendt 
ii, 28-29. 
119 Syddørens totalbredde er ca. 184 cm, mens nord-
dørens blot er ca. 151 cm.
120 Af vinduet over norddøren er kun bevaret et flad-
buet halvstensstik i facaden.
121 Det tilmurede højkirkevindue er ikke synligt fra 
midtskibets kalkede indre, men kan iagttages fra kors-
armens loft, hvor den blændede åbning dog i nyere tid 
er blevet skjult bag en træplade.
122 Lorentzen (note 82) 29-30.
123 i Trap 158 tolkes blændingerne fejlagtigt som til-
murede vinduer. 
124 De to blændinger, der skjules af korsarmens sadel-
tag, er på facadens synlige del delvist udmuret med 
røde teglsten i munkestensformat. 
125 På fig. 52, som gengiver skibets vestgavl 1857, ses 
kun den midterste glug. 
126 Lorentzen (note 82) 29-36.
127 if. Chr. Behrendt er højkirkemurenes øvre del med 
hvælvforlæg først tilkommet ved hvælvenes indsæt-
telse efter reformationen (Behrendt ii, 29-31). Med 
henvisning til murværkets homogenitet må dette dog 
afvises (jf. s. 2265 f.).
128 Vest for arkaden er skillemurens nedre del ca. 30 cm 
bredere end murens øvre del, mens den øst for arkaden 
er ca. 15 cm bredere. 
129 At den reducerede korsarms formodede nordre 
gavltrekant ikke har været grundmuret, fremgår tillige 
i loftsrummet, hvor den i modsætning til en træbygget 
konstruktion burde have afsat spor.
130 Jf. Bertelsen 2007 (note 75) 111-12, 299, 312-13.
131 Tilsvarende skævt placerede glamhuller ses ligeledes 
i de senmiddelalderlige tårne i Halk (Haderslev Amt, 
Haderslev Hrd.) og Hjerndrup (Haderslev Amt, Søn-
der Tyrstrup Hrd.), hvor baggrunden dog heller ikke 
er åbenlys (Thomas Bertelsen, »Desorienterede kirke-
tårne. Praktiske løsninger og arkitektoniske idealer i 
senmiddelalderens kirkebyggeri«, hikuin 33, 2006, 21).
132 erik Bjerre Fisker, »Nyborg Slot – bygningsar-
kæologiske undersøgelser«, Bygningsarkæologiske Studier 
2006-2008, 32-34. H. H. engqvist, »Fire fynske her-
reborge«, Architectura 1, 1980, 65 ff.

Fig. 168. Kirken set fra nordøst. Foto rolsted o. 1900. 
–The church seen from the northeast.
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169 Kirkeværge Niels Nielsen Kindstrup skænkede føl-
gende til Middelfart Kirke: vindfløj (s. 2287), oblatæske 
(s. 2301) og lysekrone nr. 2 (s. 2329). Se også †epita-
fium nr. 4 samt †begravelse nr. ii,3 (s. 2342 og 2364).
170 Mogens Larsens forslag til istandsættelse af 29. janu-
ar 1958, i NM, beskriver sidepanelerne som bestående 
af blot to paneler, og angiver deres bredde til 144 cm.
171 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. samt Menighedsrådsark. 
Synsprot.
172 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. samt Kirkeinsp.ark. rgsk. 
ifølge sidstnævnte blev klædet ‘forfærdiget’ allerede 1745, 
men det indgår først i inventariet for 1749. 
173 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Jf. i øvrigt kirkegårds-
monument nr. 3 over faldne under krigene 1848-50 
og 1864 s. 2401. 
174 Zsuzsanna van ruyven-Zeman og Harriet Stroom-
berg, Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts, 1450-1700, LXiV The Wierix Family 
[part Vi], Amsterdam 2003-2004, nr. 1153.
175 Karel G. Boon, J. Verbeek og ilja Veldman, Hollstein’s 
Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 
1450-1700, vol. XVi, Amsterdam 1974, nr. 3, afb. i Sigrid 
Christie, Den Lutherske Ikonografi i Norge Inntil 1800, Oslo 
1973, vol. ii, 92. Kobberstikket kendes også fra Jørgen 
ringnis’ altertavler til en række kirker på Lolland-Falster, 
bl.a. Gundslev Kirke (DK Maribo 1164), fra et epitafium 
fra Borsjö Slotskapel, nu i Historiska Museet, Stockholm 
inv.nr. 17 292e og fra altertavlerne i Serridslev og Tilst 
(DK Århus 1579 og 4957).
176 Léna Widerkehr, New Hollstein Dutch and Flem-
ish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450-1700, Jacob 
Matham i, Amsterdam 2007, nr. 145. Om dette stiks 
anvendelse, se også Christie 1973 (note 175) ii, 218.
177 Widerkehr 2007-08 (note 176), nr. 147 og 148.
178 emil Hannover, Maleren C. W. Eckersberg: En Studie i 
dansk Kunsthistorie, København 1898, kat. 561. eckers-
berg noterede i sin dagbog for 26. april 1841, at han 
arbejdede på kompositionen til altertavlen i Middel-
fart. 9. juni blev han færdig med at anlægge kompo-

40995029). Dateringen af tårnets ældre fase bygger på 
én prøve, som har yngste årring dannet 1466 (prøvenr. 
40991059), mens den yngre fase bygger på fem prøver 
med yngste årring dannet 1496 (prøvenr. 40991039). 
Dateringen af skibets tagværk bygger på fire prøver 
fra nordre sideskib, som ligeledes falder i to faser. Den 
ældste fase udgøres af to prøver, som har yngste årring 
dannet 1523 (prøvenr. 40990049), mens den yngre 
fase, ligeledes to prøver, har denne dannet 1566 (prø-
venr. 40990069). 21 prøver fra midtskibet og fem fra 
søndre sideskib kunne ligesom enden af en stilladsbom 
i nordre højkirkemur ikke dateres. 
152 Hulsten er herhjemme produceret langt op i nyere 
tid, men blandt de fundne hulsten på korloftet er flere 
munke med en indvendig tap, som muligvis repræsen-
terer en type, der i særlig grad kan knyttes til mid-
delalderen (Thomas Bertelsen, »Kirketage. – Danske 
kirkers tagbeklædning i middelalderen«, Kuml 1997-
98, 316-19).
153 KglBibl Kallske Saml 377 4˚. 1685 betaltes en bly-
tækker for at reparere midtskibstagets nordre side, men 
om dette var selve tagfladen eller blot inddækninger er 
uvist (LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.).
154 Behrendt ii, 32.
155 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk; KglBibl Kallske Saml 377 
4˚.
156 Fløjstangen er af Odense Bys Museer deponeret på 
Middelfart Museum (inv.nr. 334/1996x3).
157 Skorstenen, hvis aftryk endnu ses på lukkemuren, 
fremgår af fig. 169.
158 Opstillingen fremgår af principtegning og beskri-
velse i LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve.
159 På fig. 9b angives, at nordre sideskib 1947 ligeledes 
havde en skorsten, hvis nærmere placering imidlertid 
ikke fremgår. 
160 Behrendt ii, 19.
161 Behrendt ii, 101 angiver fundåret som 1934. Hans 
indberetning, NM. indb. ved Chr. Behrendt (1935), 
gør det imidlertid klart, at kalkmalerierne blev opda-
get 14. august 1935, jf. også Middelfart Venstreblads om-
tale af fundet 15. august 1935.
162 idet kalkmaleriet ikke er behandlet af Behrendt ii, er 
kalkmaleriet givetvis først afdækket efter 1941. 
163 NM. 
164 en kalke af fragmenterne findes i NM.
165 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Lars Pedersen udførte til-
svarende †monogrammer til Bogense Kirke (s. 2138).
166 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve; NM. indb. ved J. 
Kornerup (1896).
167 initialerne »NiS« er endvidere skåret i en af nordre 
sideskibs stolegavle, uden at nogen nærmere forbin-
delse dog kan etableres. 
168 Behrendt ii, 101. Chr. Behrendt beretter endvidere, 
at der også blev fundet rester af et billede på den mod-
satte, sydlige, hvælving, som imidlertid var i så dårlig 
stand, at motivet ikke kunne genkendes.

Fig. 169. Plan 1:600. Tegnet 1891. i LAFyn. – Plan 
1:600. Drawn 1891.
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i Norden i Reformasjonens århundre, Oslo 1991, 65-83 
især s. 73. Dets implicitte tilstedeværelse som tema også 
i 1600-tallets altertavler er berørt af Merete Bergild og 
Jens Jensen: »Asmild Klosterkirkes Altertavle. Mesteren 
og hans øvrige arbejder i Hee, Gudum og Sall kirker«, 
Fra Viborg Amt, 1984, 76-78, 101.
189 Gruppen centrerer om de altertavler og epitafier, 
Anders Mortensen og hans værksted udførte til Oden-
se Skt. Knud, 1640, (s. 759), Agedrup Kirke, 1650, 
(Bjerge Hrd.), Avnslev Kirke (Vinding Hrd.) og Tom-
merup Kirke (Odense Hrd.). Fra Hans Nielsen Bangs 
hånd kendes et epitafium af tilsvarende type, over 
Jakob From, elisabeth Henriksdatter Worm, Anders 
Madsen og Dorthe Hansdatter i Kolding Skt. Nikolaj 
Kirke (DK Vejle 782). 
190 Behrendt ii, 49.
191 Jf. Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Morten-
sen fra Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt 
Nakskov Kirke«, FyÅrb 1944, 211. 
192 Altertavlen er foreslået tilskrevet Hans Nielsen Bang 
af Herman Madsen, Kirkekunst i Danmark i, Odense 
1964, 124, hvorimod Mogens Bencard udelod den i si-
ne artikler Mogens Bencard, »Hans Nielsen Bang. Bil-
ledhugger i Middelfart«, FyMi 1962, 230-56 og »Hans 
Nielsen Bang og Jørgen rasmussen«, FyMi 1968, 230-
33. Sven Arnvig konstaterede blot lakonisk, at Hans 
Nielsen Bang ikke fik »arbejdet med alteret i Middel-
fart kirke«, Sven Arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen 
(Bang) og nogle samtidige billedskærere«, FyMi 1968, 
217. Se imidlertid også note 193. 
193 endvidere kan der peges på lighederne mellem al-
tertavlens kerubhoveder og dem på det ham tilskrev-
ne epitafium i Kolding Skt. Nikolaj (DK Vejle 782). 

Hans Nielsen Bang er utvivlsomt identisk med den 
‘billedhugger’, der 1675 fik betaling for ‘adskilligt på 
prædikestolen, altertavlen og dåbens kor’. Arnvig 1968 
(note 192) 226 satte denne oplysning i forbindelse 
med tilskrivningen af altertavlens postamentsrelief til 
Hans Nielsen Bang. Dette relief er nært beslægtet med 
et postamentsrelief med samme motiv i Balslev Kirke 
(Vends Hrd.), der stammer fra en altertavle udført 1653, 
som Arnvig imidlertid ikke mente kunne være Bangs 
værk, idet han det år var »på Koldinghus, beskæftiget 
for kongen.« Dette argument er imødegået af Bencard 
1968 (note 192) 230-31, der allerede og formentlig 
med rette havde tilskrevet Balslevaltertavlen til Hans 
Nielsen Bang i Bencard 1962 (note 192) 240.
194 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. HofmFund V, 387 nr. 
1 og 402 nr. 35 oplister to donationer fra borgmester 
Claus Madsens side. Dels skænkede han 100 sølvda-
ler, hvoraf kirken nød den halve rente, og de fattige 
den anden halvdel, dels skænkede han sammen med 
sin hustru et hus beliggende ved kirken med værelser 
til 4-6 fattige.
195 Præsteindberetningen 1755, KglBibl Kallske Saml 
377 4o, nævner inskriptioner på altertavlen, der imid-

sitionen, og han arbejdede herefter regelmæssigt på 
maleriet, indtil han 5. febr. 1842 kunne notere, at han 
‘i det væsentligste’ var færdig. Godt en uge senere, den 
13. febr., gik eckersberg derfor til kongen for at melde, 
at ‘altertavlen’ (dvs. storfeltsmaleriet) var færdigt. Han 
arbejdede imidlertid fortsat på billedet indtil den 26. 
febr., hvor han endelig noterede i dagbogen, at han var 
‘færdig med alterbilledet’. Villads Villadsen (red.), C. W. 
Eckersbergs dagbøger, 1837-1853, København 2009.
179 Kasper Monrad og Peter Michael Hornung, C. W. 
Eckersberg. Dansk malerkunsts fader, København 2005, 
314, 316-17 (afb.).
180 Jette Kjærboe, »C. W. eckersbergs altertavler«, Kunst-
museets Årsskrift XLii (1976), 144 og Villadsen 2009 
(note 178) 934 note 1.
181 Ved Christian Viii’s besøg i kirken 17. juli 1840 ud-
bad han sig yderligere oplysninger om altertavlen, som 
kirken fremsendte sent i efteråret 1840. 
182 Kjærboe 1976 (note 180) 144.
183 eckersberg noterede i sin dagbog for onsdag 9. febr. 
1841, at han havde optegnet en gruppe af ‘Genier’ ef-
ter Thorvaldsen, og to dage senere færdiggjorde han 
anlægget af gruppen (på lærredet). Herefter arbejdede 
han løbende på maleriet, og 11. april 1842 kunne han 
notere, at topfeltsmaleriet, »forestillende Tro Haab og 
Kjærlighed«, var færdigt, om end han udførte ændrin-
ger eller tilføjelser i dagene 26.-27. maj. Jf. Villadsen 
2009 (note 178) passim.
184 Maleriet er udført efter en spejlvendt kopi af Cor-
nelis Corts stik efter Giulio Clovio, jf. Manfred Sellink, 
The New Hollstein Dutch and Flemish Etchings, Engrav-
ings and Woodcuts (1450-1700 ). Cornelis Cort, rotter-
dam 2000, nr. 74. Jf. også Christie 1973 (note 175) ii, 
160-61, fig. 325-326 og fig. 329, 253 note 627.
185 Behrendt ii, 51 spekulerer over, om det gamle alter-
maleri blev overtaget af kronprins Frederik og derefter 
indgik i de kongelige samlinger. Dette forekommer 
usandsynligt, bl.a. fordi malerierne beskrives som væ-
rende til »stor Vanziir«.
186 Se eksempelvis Merete Bergild og Jens Jensen, 
»‘Nykirkemesteren’ − Jens Mortensen og hans træskæ-
rerarbejder i jyske kirker omkring midten af 1600-tal-
let«, Fra Ribe Amt 1987, 42-45.
187 i 1600-tallets altertavler og epitafier er det alminde-
ligvis Johannes Døber, der parres med Moses; i øvrigt 
almindeligvis med Moses placeret på venstresiden og 
ikke som hér på højre side af storfeltet. 
188 Lov og evangelium-temaet var især fremhersken-
de i 1500-tallets billedkunst, hvor det bl.a. kendes fra 
Cranach-værkstedet, og afledt heraf fra eberhardt Alt-
dorfers træsnit, der i Danmark vandt udbredelse i form 
af kopierne i Christian iii’s bibel (1533). Motivet er ret 
almindeligt i 1500-tallets danske kirkekunst, se Car-
sten Bach Nielsen, »Cranachs Pragmaleri af mennesket 
mellem lov og evangelium som udtryk for det luther-
ske menneskesyn«, Louise Lillie m.fl. (red.), Tro og Bilde 
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Behrendt, Om døbefonten i Middelfart Kirke, udvidet 
særtryk af Middelfart Avis 121, 11. juni 1927, 6-7.
211 Citeret efter Rostrup 1945 (note 210) i, 232-33.
212 LAFyn. KglBygnInsp.ark. Kirker i Fyn.
213 H. W. Bissens gipsmodel til døbefonten, dateret 15. febr. 
1844, ejes af Ny Carlsberg Glyptotek, København (inv.nr. 
MiN 15). 
214 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Behrendt ii, 55 skriver, at 
auktionen fandt sted 1746, og gætter på, at fonten kan 
være identisk med en, som blev brugt som hundetrug 
ved den gamle præstegård(?) i Viby, og som derefter 
blev opstillet på den tomme plads, hvor den i 1500-tal-
let nedrevne †Viby Kirke (Vends Hrd.) stod. 
215 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Borgmester Herman Friis 
skænkede 30 sletdaler til fontens udfærdigelse 1661. Når 
Behrendt 1927 (note 210) 4 skriver, at opgaven med at 
udfærdige fonten blev givet til en Jens Nielsen, skyldes det 
en fejllæsning af regnskabsbogen, hvori står »Hans Nielsen 
bilthugger«; LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
216 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Tilskrivningen til Hans 
Nielsen Bang bygger på ligheden med hans helligånds-
duer i Nr. Aaby og indslev kirker (begge Vends Hrd.). 
Jf. imidlertid også note 231.
217 i perioden 1749-1775 fungerede korsarmen både 
som dåbskapel og som Henrik Leves og Anne Sørens-
datters gravkapel (jf. s. 2252, 2361). Det er altså en 
misforståelse, når Chr. Behrendt skriver, at døbefonten 
blev flyttet o. 1752 i forbindelse med opførelsen af Le-
vernes begravelse (Behrendt ii, 56).
218 Behrendt ii, 56.
219 Middelfart Venstreblad 20. maj 1968.
220 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Fadet kan muligvis være 
identisk med et sølvfad i Middelfart Museum (inv.
nr. 334/1994x4), tvm. 40 cm, med versalinskription 
på randen: »Olef Hartighs«, der ifølge museets oplys-
ninger skal have tilhørt Middelfart Kirke, men blev 
bortsolgt på auktion og har været i privateje gennem 
fire generationer. 
221 Behrendt 1927 (note 210) 7-8.
222 DK KbhAmt 2250.
223 Således har korbuekrucifikserne i Gelsted og Fjel-
sted, begge udført af samme mester, samt i Brenderup 
Kirke væsentlige fællestræk med Middelfartkrucifik-
set. 
224 NM samt LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 
225 Som dokumenteret af ældre fotografier i NM og 
Middelfart Museum.
226 Selvom man sjældent finder epitafier, hvori indgår 
kruficikser af tilsvarende størrelse, er de ikke ukendte; 
jf. eksempelvis Mikkel og Jens Mikkelsen Malling og 
hustruers epitafium fra o. 1682 i Århus Domkirke (DK 
Aarhus 723).
227 Behrendt ii, 37. 
228 Om giverne se Chr. Behrendt, »Borgmester Hans 
Nielsen Bangs Gaard i Middelfart«, FyÅrb iii (1949), 
333-342.

lertid ikke citeres, ‘da de allerede tidligere er indsendt 
til Laurits de Thurah, jf. dennes brev af 1. juli 1752 
til klokkeren i Middelfart, hr. Aalborg’. Pontoppidans 
datering af altertavlen (DaAtlas Vi, 667) understøt-
tes af en bemærkning i regnskabet for 1714, hvor det 
oplyses, at den gamle altertavle har ‘ligget’ (på loftet?) 
over 62 år, dvs. siden o. 1652, og af at snedkermester 
Jørgensen 1829 reparerede ‘et navnetræk på alteret’, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
196 Jf. note 193.
197 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. og Menighedsrådsark. Syns-
prot.
198 Behrendt ii, 46-47 peger på de syv bevarede senmid-
delalderlige figurer, der da var indfattet i Jellings orgel-
balustrade. Disse figurers konsoller kunne imidlertid 
tyde på, at de stammer fra et lektorium eller et pulpitur 
snarere end en altertavle, ligesom det er tilfældet med 
de nært beslægtede figurer i Løgumkloster Kirke (DK 
SJyll 1121-23, 2846). 
199 Jacob Madsen (note 14) 324 samt Præsteindb Worm 
97-98, der oplyser, at der endnu i mands minde var 
opstillet altre til både Vor Frue og Skt. Nikolaj i kirken.
200 Sættets vægt er angivet i inventariet for 1823, LA-
Fyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
201 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. endvidere blev kalken 
repareret 1739, LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
202 Fynsk Kirkesølv 35.
203 Steen Jensen m.fl. (note 49) nr. 322. Kronen og 
krucifikset var pakket ind i en lærredsklud og blev 
fundet under de daværende gulvbrædder i en fordyb-
ning med sod- og ildsværtede sider af munkesten, jf. 
Mouritz Mackeprang: »Kors og Krone fra Middelfart«, 
NMArb 1934, 9. en senere undersøgelse af fundste-
det viste, at der har stået et hus, der blev ødelagt ved 
brand; derved kan man næppe fastholde den oprin-
delige antagelse, at kronen og korset var blevet gemt 
i et ildsted.
204 Barbro Hovstadius, Brudkronor i Linköping stift, för-
värv, form och tillverkning intill år 1800, Stockholm 1976, 
26-30. Der er imidlertid intet konkret bevis for, at 
Middelfartkronen er anvendt på denne måde, jf. Steen 
Jensen, m.fl. (note 49) 281 note 1.
205 Mackeprang (note 203) 10 foreslog også, at der kun-
ne være tale om nedgravet tyvegods, eller at kronen 
og korset kan være skjult af vejen i Christian ii’s sidste 
regeringsår og i den efterfølgende periode frem mod 
reformationen.
206 Mackeprang (note 203) 14.
207 Steen Jensen m.fl. (note 49) 280.
208 Hovstadius (note 204) 146.
209 Mackeprang (note 203) 16.
210 Haavardt rostrup, Billedhuggeren H. W. Bissen 1798-
1868, København 1945, i, 232-34. rostrup anfører, at 
det formentlig var Bissens medhjælper Christian Carl 
Peters, der især forestod den manuelle udfærdigelse af 
marmorfonten. Sundts gavebrev er publiceret af Chr. 
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Stroomberg 2003-2004 (note 174) nr. 1141-1152 samt 
Jacques Callots serie Les Grands Apôtres, 1631, jf. J. 
Lieure, Jacques Callot. Catalogue de l’oeuvre gravé, Paris 
1924-1927, nr. 1297-1312. Med henvisning til disse 
kobberstik kan apostlene identificeres som værende fra 
venstre mod højre: 1-2) Johannes og Jakob den Ældre 
(begge efter Wierix), 3) Ubekendt; figurens håndstil-
ling antyder, at det kan være enten Jakob den Yngre 
eller Mattæus, 4) Filip (efter spejlvendt kopi efter Cal-
lot), 5) Ubekendt; figuren har aldrig haft anden attribut 
end bogen og kan muligvis forestille enten Mattæus 
eller evt. Paulus, 6-9) Bartolomæus, Matthias, Simon 
og Judas Taddæus (alle efter Wierix’ kobberstik). For 
dørens figurer se note 234. Usikkerheden om identifi-
kationen skyldes delvist, at Mattæus allerede er frem-
stillet som evangelist i dørens topfigur, der er af samme 
størrelse som de øvrige apostelfigurer på dør og vange, 
og i modsætning til dørens kvindelige topfigur endda 
skåret fladt af på bagsiden, så den kunne placeres op ad 
en bagvæg. Det er således både muligt, at figurerne ud-
gør en serie på 13 apostle, der også inkluderede Paulus, 
og at Mattæus er skildret to gange, som evangelist på 
topstykket og som apostel på vangen.
234 De to figurer er variationer over Bangs fremstil-
linger af Peter og Andreas på 1. fag af prædikestolen i 
Assens Kirke. Samme stol gør det klart, at forlægget for 
Andreas er Jacques Callots kobberstik til Les Grands 
Apôtres, ca. 1631, jf. Lieure 1924-1927 (note 233) nr. 
1302.
235 idet retfærdigheden er placeret andetsteds på dø-
ren kan den kvindelige figur over gesimsen muligvis 
opfattes som en anden, attributløs kardinaldyd. Således 
anså biskop C. T. engelstoft, Kirkerne i Fyns Stift (Til-
læg til Jacob Madsens Visitatsbog), manuskript (påbegyndt 
1853) i NM, 148 angiveligt figuren som en fremstilling 
af Udholdenheden (Fortitudo), idet han føjer denne 
kardinaldyd til retfærdigheden i sin beskrivelse af 
prædikestolsopgangen.
236 KglBibl NyKglSaml 729 4o, 276, skriver om præ-
dikestolen i Middelfart Kirke, at den skal være dateret 
1623. Jf. stolens bemalede inskription synes denne op-
lysning ikke at være korrekt; se også note 273.
237 if. en udateret oplysning i regnskabet, LAFyn. Kir-
keinsp.ark. rgsk., fra årene 1678/81. Det præcise år for 
malerarbejdets udførelse indikeres af den bemalede da-
tering »1679« på opgangsdøren.
238 en løs seddel, der var indlagt i kirkeværgens regn-
skab, oplyser om dette, jf. Behrendt ii, 76. 
239 Jensen, Snedkere 68, 73.
240 Jensen, Snedkere 72-73 peger på, at prædikestolens 
hermer kan være påvirket af Mikkel van Grøningens 
»ejendommelige, udpræget nederlandske kartoucheher-
mer«. Der er imidlertid ikke nødvendigvis tale om 
egentlig »efterligning« af Mikkel van Grøningen, sådan 
som Jensen betegner det, idet begge billedskærere hen-
tede inspiration til deres hermer fra den kobberstukne 

229 Behrendt ii, 62, udlægger sidstnævnte monogram 
som »MAF«. Den vandrette linje i monogrammets 
øvre venstre hjørne må imidlertid tolkes som en serif 
til A’et, jf. prædikestolens øvrige skårede inskriptioner. 
230 Motivet har flere ligheder med Hans Wechtlins 
træsnit fra 1508 (J. D. Passavant, Le Peintre-Graveur iii, 
Leipzig 1804, nr. 21) og kan være en tilpasset genta-
gelse af kompositionens hovedfigurer. relieffet dan-
nede siden forbillede for Hans Nielsen Bang i den-
nes prædikestol til Nørre Aaby (Vends Hrd.) samt for 
prædikestolen i Odense Skt. Hans (s. 1373) tilskrevet 
»Middelfartskolen«; se også note 242.
231 ifølge en overlevering refereret af Behrendt ii, 144, 
skal en helligåndsdue, der nu ejes af Middelfart Mu-
seum (inv.nr. MiM 0789) stamme fra prædikestolens 
lydhimmel, hvor den blev nedtaget kort før 1830. Da 
lydhimlen imidlertid er opsat særdeles lavt over præ-
dikestolen, blot 192 cm over gulvet, forekommer det-
te tvivlsomt. Duen, der forsøgsvis er tilskrevet Hans 
Nielsen Bang, kan evt. stamme fra en †fontehimmel, 
jf. note 216. 
232 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Det beror på en fejl-
læsning af regnskabet, når Chr. Behrendt anfører, at 
opgangen oprindelig blev bestilt hos billedhugger ‘Jens 
Nielsen’ og først efter dennes død overgik til Hans 
Nielsen Bang (Behrendt ii, 63); jf. også note 215.
233 Apostelfigurerne på opgangen er ret frie varianter 
af, hovedsageligt, Antonius ii Wierix’ apostelserie efter 
Ambrosius Francken, o. 1585, jf. Van Ruyven-Zeman og 

Fig. 170. Vievandskar, romansk (s. 2308). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Aspersorium, Romanesque.
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248 Stolene med indskrifter svarer omtrent til de elleve 
stole, Hindsgavl siden 1716 rådede over på egne og 
på landdistriktets vegne (LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.); 
kun mangler en inskription på indersiden af den luk-
kede stol i søndre sideskibs østende. Se også note 254.
249 Jf. grundplanen fra ca. 1891, LAFyn. KglBygnInsp.
ark. Kirker i Fyn, hvor stolen er angivet.
250 Jf. stolestadebøgerne for 1719 og 1772, LAFyn. Kir-
keinsp.ark. rgsk. Skillevæggen er angivet på en grund-
plan fra ca. 1891, LAFyn. KglBygnInsp.ark. Kirker i Fyn, 
og kan skimtes på et fotografi fra o. 1895 afbildet i 
Behrendt ii, 132.
251 Foruden det beskrevne blev der foretaget mindre repa-
rationer af stolestaderne i årene 1700, 1716, 1732 og 1784; 
jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. og Kirkeinsp.ark. rgsk.
252 Blev stolene ‘mellem pillerne’ først opført 1678/81, 
kan de mange gavle med bomærker og 1636-daterin-
ger (type B) stamme fra mandsstolene og være fjernet 
derfra for at gøre plads til opførelsen af de nye stole 
mellem pillerne, hvorefter de blev genanvendt til de 
nye kvindestole i nordre sideskib. For denne tolkning 
taler det forhold, at snedkeren benyttede færre mate-
rialer og kortere tid per stol på at opføre kvindestolene 
end mandsstolene, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
253 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve samt Stiftsøvr.ark. 
rgsk.
254 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. At låsene blev fjernet 
var en eskalering af striden med landdistriktet, der ‘si-
den Arild tid’ (eller rettere: ifølge en kontrakt af 3. jan. 
1716, jf. stolestadebogen fra 1719, LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk.) havde haft brugsretten til ‘den høje såkaldte tje-
nerstol’ (d.e. den lukkede stol, s. 2320) og den øverste 
stol i søndre sideskib, de to øverste stole i nordre side-
skib og fem stole nederst i midtergangen. Herudover 
havde Hindsgavl rådet over dronninge- og kongesto-
lene siden mindst 1700-tallet. Da kirkeinspektionen 
ønskede fri afbenyttelse af landdistriktets 11 stole, blev 
sagen bragt for domstolen, hvorefter landdistriktets ret 
til eksklusiv anvendelse blev stadfæstet ved Vends Her-
redstings dom af 23. dec. 1844, jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
rgsk. Striden om låsene i landdistriktets stole fortsatte 
ind i det 20. århundrede, hvor Kirkeministeriet fore-
slog, at landdistriktet anskaffede låse, samt at kirkein-
spektionen forpligtede sig til at holde stolene aflåst 
indtil sidste salme før prædiken. imidlertid nægtede 
landdistriktet at betale for låse, som kirken havde fjer-
net uretmæssigt, mens kirkeinspektionen nægtede at 
holde stolene låst. Jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve.
255 J. F. H. estrups plan over tårnrummet før pulpiturets 
forandring 1900 (upubliceret materiale i Viggo Norns 
Arkiv, Horsens Museum, j.nr. 52A) viser således, at de 
syv stolerækker i den nordre side af tårnrummet stod 
fremskudt i forhold til den søndre side, således at de to 
forreste stole stod hhv. i og foran muråbningen. Bag 
stolestaderne var opført en trappe, der ledte op til or-
gelpulpiturets bagside, hvor orgelbælgen stod. 

serie Veelderley diuerse Termen (‘Caryatidvm Vvlgvs’) 
efter Hans Vredeman de Vries. i Middelfartstolen er 
inspirationen tydeligst i hermen mellem 1. og 2. fag, jf. 
Henk Nalis, The New Hollstein Dutch and Flemish Etch-
ings, Engravings and Woodcuts (1450-1700 ). The Van Do-
etecum Family (1554-1606 ), rotterdam 1998, nr. 435. 
241 Således er de to stoles relieffer forestillende Bebu-
delsen, Kongernes Tilbedelse og Omskæringen skåret 
efter samme forlæg.
242 Selvom apostlene i Assensstolen er placeret i kur-
vens hjørner, og kun en enkelt af figurerne (Andreas) 
er udført efter samme grafiske forlæg som i Middelfart, 
er forbindelsen mellem de to apostelserier åbenlys. Til-
svarende er også den nu aldeles fornyede opgang til 
prædikestolen i Odense Skt. Hans (s.1371-77) knyt-
tet til Bangs opgang i Middelfart, ligesom denne præ-
dikestols relief forestillende Kristi Dåb er udført ef-
ter samme forlæg som i Middelfart. Det overordnede 
stilfællesskab mellem Odensestolen og Hans Nielsen 
Bangs værk knytter stolen til den middelfartske bil-
ledskærerskole, men figurernes forenklede og meget 
kantede skildring af foldekast samt karakteren af de 
storøjede og opsvulmede ansigtstræk taler stærkt imod, 
at den er udført af Hans Nielsen Bang selv. Snarere 
er der tale om et værkstedsarbejde eller et værk af en 
tidligere elev, eksempelvis Jørgen rasmussen, hvis al-
tertavle og prædikestol i Taulov Kirke (Vejle Amt, elbo 
Hrd.) synes sammenlignelig med Odensestolen.
243 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Det indridsede årstal 
»1636« må opfattes som seneste tidspunkt for stolenes 
udførelse, det er også en mulighed, at stoleværket blev 
opført i forbindelse med ‘den fuldstændige’ reparation 
af kirken 1631/32 ovenpå ødelæggelserne under Dan-
marks deltagelse i kejserkrigen 1625-1629, jf. Kanc-
Brevb 25. juli 1630 og 4. apr. 1631.
244 De skårne initialer i nordre sideskibs stolegavle er 
fra øst mod vest: »Hi«, »HS«, »[bomærke med sammen-
slynget HD]/ 1636«, »[bomærke med sammenslynget 
HD]/ 1636«, »C [bomærke] M/ 1636«, »M [bomærke] 
S 1636«, »M [bomærke] S/ 16B36«, »M [bomærke] 
AS/ LiS rONiS« og »iHS:NiS«. endvidere er initia-
lerne »M [bomærke] S/ 16S36« skåret i en gavl i sønd-
re sideskib samt det nært beslægtede »M [bomærke] S« 
i en stoledør.
245 rA. Rentek.rev.rgsk. Assens provstis kirkergsk. Ben-
card 1962, 248-49 regner stolene fra 1665 for tabte, 
men idet Bangs to gavle tydeligvis er sekundært opsat i 
tårnrummet, kan de meget vel stamme fra hans mands-
stole til søndre sideskib.
246 Chr. Behrendt antager, at gavlene hører til de stole, 
kirken 1678/81 lod opføre i sideskibene, jf. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. rgsk (Behrendt ii, 69). Selvom dette 
forekommer sandsynligt, kan der ikke etableres nogen 
sikker forbindelse mellem regnskabsoplysningen og 
netop disse gavle.
247 NM. indb. ved Mogens Larsen (1979).
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at hidrøre Middelfart Kirke. Således nævner han, at 
prædikestolen er fra 1623, ikke 1596 som den malede 
inskription anfører (jf. s. 2310). Dermed må de oplys-
ninger, der ikke bekræftes af andre kilder, tages med et 
vist forbehold, herunder oplysningerne om at der på 
»loffted i Choret« stod årstallet 1584, »Paa dend mind-
ste klocken findes det aarstall 1470« og »Paa skrifte-
stoelen 1621. Hr. Peder Jørgensen og Hans Gødsen. 
Paa Degnestoelen 1574«.
274 Pulpituret blev 1962 sænket lidt i forhold til pla-
ceringen fra 1898-99, jf. Middelfart Venstreblad 2. juni 
1962.
275 Således er pulpituret 1871 tilpasset †orgel nr. 4 af 
snedker C. Holst 1871, LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk., og 
til det nuværende orgel i 1962, jf. note 274.
276 At den bageste del af pulpituret formentlig var 
en senere tilføjelse fremgår af en tværsnitstegning (o. 
1891), LAFyn. KglBygnInsp.ark. Kirker i Fyn.
277 Orgeltrappen i nordre sideskib blev ombygget 1790, 
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Trappen i tårnrummet 
kan tidligst være opført efter 1815, idet †lukket stol 
nr. 3, som var opført netop, hvor trappen siden stod, 
endnu fandtes det år. Da der ikke er nævnt ombyg-
ninger af pulpituret i løbet af 1800-tallet, forekommer 
det derfor sandsynligt, at trappen i tårnrummet først 
blev etableret i forbindelse med opførelsen af †orgel 
nr. 4 1871. 
278 Se note 274.
279 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Positivet blev købt i 
Odense 1679 og transporteret til kirken. 1681 ind-
købtes materialer til dets reparation eller færdiggørelse: 
ståltråd, messingtråd, fåre- og lammeskind, spigre, nag-
ler, folie, bladguld mv. (ved indkøbet har man åbenbart 
misforstået orgelbyggerens anvisninger, idet der anskaf-
fedes ikke færre end 67 tilberedte fåre- og lammeskind; 
det reelle behov har antagelig været 6 à 7 skind til brug 
for bælgene). imidlertid misligholdt orgelbyggeren sin 
kontrakt, og arbejdet synes først at være blevet udført 
1682 eller 1683. 
280 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Pulpituret blev først 
færdigindrettet og malet 1686.
281 et anonymt notat, LAFyn. Erholm-Søndergaarde gods-
ark. Sager vedr. rørup Kirke, oplyser, at positivet på 
erholm var bygget af kordegn Fabritius i Middelfart, 
samt at det tidligere havde stået i Middelfart Kirke, 
hvor det efter sigende blev anvendt ved gudstjenesten. 
Notatet anfører forskellige data vedr. orgelbyggerens 
efterslægt, hvilke tyder på, at han har været aktiv om-
kring 1800-tallets midte.
282 Citeret efter Behrendt ii, 79. 
283 Dette er orglets størrelse 1827, hvor orgelbygger 
Demant optegner dispositionen. Der foreligger ikke 
oplysninger om orgeludvidelser i den mellemliggende 
periode.
284 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. samt Kirkeinsp.ark. Div.
dok.

256 Behrendt ii, 70. idet nordsiden af midtskibets sydlige 
piller var dækket af skillevæggen mellem midtskibets 
stole og stolene ‘under pillerne’, kan panelværket un-
der prædikestolen først være opslået efter ombygnin-
gen af stolestaderne 1896-98. At renæssancepanelerne 
endnu er bevaret synes derfor at kunne forklares ved, at 
de blev genanvendt som enten skillevæg eller i stolene 
‘under pillerne’ fra o. 1678/81. 
257 Bomærket er identificeret af Schönwandt 1980 (note 
32) 39. Bomærket blev af Behrendt ii, 70 identificeret 
som borgmester Hans Bangs, men stemmer ikke over-
ens med dennes bomærke på gravsten nr. 1 eller hans 
segl, der er afbildet hos Schönwandt (fig. 13). 
258 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve., jf. også note 254.
259 F.eks. Petersen (note 90) 43-45.
260 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. beskriver stolen som: »en 
karlestoel i Synder gang ved Daaben hvor udi er fem 
stader, som ligger til Hindsgauls huus og folk«.
261 ‘Hr. Lassens’ identitet er indikeret i et notat ned-
fældet 6. juni 1708, LAFyn, Kirkeinsp.ark. rgsk., hvori 
omtales et brev fra ‘fru præsidentinde Lassen i Frederi-
cia’ af 2. dec. 1706, hvori nævnes, at hendes salige ‘her-
re’ opførte stolen, mens de boede på Hindsgavl. en-
kefruens titel henviser til ægtefællen Niels Lassen, der 
1682 blev udnævnt til kongens præsident i Nyborg, jf. 
Svend Larsen, Studier over det fynske rådsaristokrati i det 
17de århundrede, Odense 1965, 213-15 og 267 note 18. 
262 Jf. stolestadebogen for 1719, LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk. Bemærk imidlertid også det indridsede navne-
træk i den tidligere rådmandsstol i midtskibets mands-
række, anden stol fra kongestolen: »Matthias Bolt 
1699«, dvs. skåret tre år efter tilladelsen til at opføre 
den lukkede stol blev givet.
263 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Stolen er afbildet af 
Behrendt ii, 132.
264 Behrendt ii, 73.
265 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. samt Stiftsøvr.ark. rgsk.
266 if. et inventarium, o. 1690, er der tale om Hans 
Thomesens salmebog, dvs. formentlig Den ny danske 
Psalmebog, met mange christelige Psalmer, der blev genud-
givet bl.a. 1654 og 1671.
267 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. samt KglBygnInsp.ark. 
Kirker i Fyn, jf. også Behrendt ii, 52 (ill.). 
268 Kirken anskaffede bænke både på et tidspunkt før 
1839, i 1860, 1868 og før 1903; jf. LAFyn. Stiftsøvr.-
ark. rgsk., Kirkeinsp.ark. rgsk. samt Menighedsrådsark. 
Synsprot. 
269 Behrendt ii, 109.
270 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Pengetavlernes anskaf-
felsesår er anført i inventariet for 1815.
271 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. De tre ubrugelige tavler 
omtales ikke længere i inventariet for 1871.
272 Citeret efter Behrendt ii, 108.
273 KglBibl NyKglSaml 729 4o, 276. Jacob Thom-
sen Bircherod oplyser dørens korrekte anskaffelsel-
sesår, hvorimod andre af hans oplysninger ikke synes 
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dok., som liggende nord for orglet i ‘krogen’, er der 
utvivlsomt tale om sammenfaldende stedsangivelser.
303 Citeret efter KglBibl Kallske Saml 377 4o. indskrif-
ten er trykt i MarmDan 1, 235 som: »Anno 1603 den 
30. April blev denne Hvalfisk optagen her i Medel-
far-Sund ved Hindsgavls Skov og var erl. og Velb. 
Mand Jacob Ulfeld til Ulfeldsholm Befalings-Mand paa 
Hindsgavl samme Tid.« 
304 Behrendt ii, 67-68 samt Rasmussen 1961 (note 302) 
150.
305 Beskrivelserne af kirkens lysekroner er upræcise i 
perioden 1717-1827. Herefter oplister inventarierne 
almindeligvis fire lysekroner, en til otte lys i koret og 
tre i skibet til hhv. seksten, ni og seks lys. Disse identifi-
ceres først nærmere i inventariet for 1903, der nævner 
fire kroner ‘med dobbelte arme’: en til otte lys uden 
nogen årstalsangivelse, en til seks lys fra 1680, en til ni 
lys fra 1701 og en til 16 lys fra 1709. Da det imidlertid 
kun er tre af kirkens lysekroner, der er dobbelte, og da 
den udaterede lysekrone (nr. 1) ikke har fatninger til 
flere end seks arme, må oplysningerne være forvekslet 
i listen. Samme problematik gør sig gældende i forhold 
til Behrendts oplistning, Behrendt ii, 63-66. Lysekro-
nerne 1-4, der oprindelig var til hhv. seks, seksten, otte 
og seksten lys har nu seks, otte, tolv og seksten lys. Jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk., Stiftsøvr.ark. rgsk. og Me-
nighedsrådsark. Synsprot.
306 Behrendt ii, 66.
307 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. samt Stiftsøvr.ark. rgsk. 
if. Behrendt ii, 66 faldt lysekronen ned 1724. Dette kan 
ikke bekræftes af hverken stiftsøvrighedens eller kirke-
inspektionens regnskabsbøger, om end det i sidstnævn-
te er anført, at kirken 1724 betalte for ‘mindre reparati-
oner’ af lysekronerne, herunder 16 mark for reparation 
af Niels Kindstrups lysekrone. Beløbet er imidlertid 
næsten identisk med det, det kostede, da kirken 1696 
udskiftede samtlige kronens lysearme (18 mark).
308 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk, jf. inventarium for 1714.
309 Hvor Peder Pedersen ophængte kronen fremgår 
ikke eksplicit, men 1713 er kronen, der hidtil hang 
i tårnrummet, ‘nu ophængt ved orgelværket’. Peder 
Pedersen blev 1711 af Middelfart Byting idømt til at 
betale en bøde på 30 rdlr. for sin gerning, jf. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 
310 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. og Behrendt ii, 63. Jf. også 
note 305. 
311 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. og Behrendt ii, 
63.
312 NM. indb. ved Karen Stemann Petersen (2004).
313 HofmFund V, 388.
314 LAFyn. KglBygnInsp.ark. Kirker i Fyn.
315 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. et fotografi i NM af 
midtskibet set mod øst fra det tidlige 1900-tal bekræf-
ter, at lysearmen på dette tidspunkt var til to lys. 
316 1827 blev de to lysearme beskrevet som værende 
‘hver til et lys’, hvorimod de fra 1829 blev inventari-

285 Denne stemme var som den eneste anbragt i fa-
caden.
286 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. samt Kirkeinsp.ark. indk. 
breve. Det nævnte, Frederik Vii tilhørende, orgel kan 
have været et instrument, der var under bygning på 
Knud Olsens orgelbyggeri ved kongens død 1863, og 
skulle have været anvendt som gave. Kongen havde 
1861 skænket et orgel af tilsvarende størrelse og op-
bygning til Fredericia, Trinitatis Kirke (jf. DK Vejle 
334); dette instrument var bygget af Knud Olsen, og 
dets facade var formmæssigt beslægtet med orgelpro-
spektet i Middelfart. i Organist- og Kantorembederne, 1. 
udg. 1906 hævdes det, at Middelfart-orglet i sin tid har 
tilhørt Grevinde Danner.
287 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve (tilbud fra orgel-
bygger Knud Olsen 2. juli 1870).
288 iflg. Behrendt ii, 81 blev tre af orglets gamle stem-
mer, Trompet, Basun og Spidsfløjte, fornyet i 1930. Det 
er dog et spørgsmål, om der virkelig fandtes en Spids-
fløjte 4' i manual i før 1930, eller om den af Knud Ol-
sen tilbudte Qvint 22/3' i stedet optog den pågældende 
plads på vindladen.
289 Svellen, der hverken nævnes i Knud Olsens tilbud 
1870 eller i Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927, 
anføres i efterfølgende udgaver af Organist- og Kanto-
rembederne (4. udg. 1944 og 5. udg. 1953).
290 Pedalstemmen Gedakt 8' anføres såvel i Knud Ol-
sens tilbud 1870 som i 4. og 5. udgave af Organist- og 
Kantorembederne (1944 og 1953). i Organist- og Kantor-
embederne, 3. udg. 1927 nævnes en Oktav 4' på gedak-
tens plads.
291 LAFyn. KglBygnInsp.ark. Kirker i Fyn 1915-1925.
292 Behrendt ii, 81.
293 Jf. note 286.
294 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
295 Behrendt ii, 92.
296 Behrendt ii, 93.
297 Notits i Middelfart Kirkeblad 87 (2009), nr. 3, 3.
298 ewald Jagd, »Som et vartegn og hilsen til skibene«, 
Fredericia Dagblad, 9. marts 1968.
299 NM. indb. ved Mogens Larsen (1972) og Fritz 
Thode (1974).
300 Behrendt ii, 142.
301 Oplysningerne om hvalknoglerne er leveret af ph.d. 
Carl Chr. Kinze, København (e-mail til red. af 22. ja-
nuar 2010).
302 rA. Rentek.rev.rgsk. Assens provstis kirkergsk. Sam-
me placering anføres i præsteindberetningen 1755, 
KglBibl Kallske Saml 377 4o. Holger rasmussen, »Kir-
ken som kunstkammer«, FyMi 1961,150 ser en mod-
sætning mellem disse kilders beskrivelse og præcise-
ringen hos Behrendt ii, 67-68, at knoglerne var henlagt 
i nordre sideskibs vestlige ende. Da imidlertid trappen 
til orgelpulpituret indtil o. 1900 var netop dér, og da 
knoglerne ligefrem omtales, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div.
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331 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk., C. Kligaard, »Nog-
le Optegnelser fra Middelfart«, ÅrbOdense og Assens 
1913-1916, vol. 1, 220.
332 KglBibl Kallske Saml 377 4o beskriver mønterne 
som fra oven til venstre: 1) ‘en istøbt krone her på fin-
des en mand ridende på et asen, under bugen imel-
lem benene en figur’, 2) en ‘istøbt dansk krone’, 3) ‘en 
istøbt krone hvorpå står en mand’ med inskriptionen 
»Anno 1662 Alles mit [B]edacht«, 4-5) Til højre og 
venstre for iver Pedersens navn to mønter ‘på stør-
relse som ½ specie’, begge med græske inskriptioner, 
den venstre med et træmotiv, den højre en plante i 
en krukke. 6-8) i nederste række tre ‘istøbte danske 
kroner’. Valgsproget på nr. 3 er hertug August d. Yngre 
af Braunschweig-Lüneburgs, hvilket stemmer overens 
med det svage aftryk af en vildmand på møntaftryk nr. 
3 og 7. Hvad der kan anes af disse aftryk synes at stem-
me overens med en daler fra 1652, Colin r. Bruce 
ii (red.), Standard Catalogue of World Coins, 1601-1700, 
iola 2008, 437, KM nr. 393.3. i så fald blev årstallet 
altså fejllæst i 1755. 
333 Mønterne nævnes ikke i præsteindberetningen fra 
1755, KglBibl Kallske Saml 377 4o, men deres motiver 
kan netop anes og identificerer mønterne som gen-
tagelser af de midterste kroner i øverste og nederste 
række på klokkens forside, jf. ovf.
334 Behrendt ii, 86 anfører, at kirkeværgen 1727 omtaler 
klokken som ‘Lille Ti’. Kirkeinspektionens og stiftsøv-
righedens regnskaber taler imidlertid konsekvent om 
‘Femklokken’ det 18. og 19. århundrede igennem. 
335 Den øvre mønt er identisk med Holger Hede, Dan-
marks og Norges Mønter, København 1977 (3. rev. udg.), 
Frederik iV nr. 40. if. præsteindberetningen 1755 er 

seret som værende ‘hver til to lys’, fraregnet 1831 hvor 
lysearmene blev beskrevet som i 1827. LAFyn. Stiftsøvr.
ark. rgsk.
317 Selvom lysearmen kan konstateres på fotografier fra 
før 1900 i Middelfart Museum, figurerer den ikke i 
inventarierne fra årene efter 1852.
318 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.; jf. note 316.
319 NM. Lampetterne er af mærket Fog & Mørup, mo-
del e3365.
320 Middelfart Venstreblad 27. oktober 1984. Skibet op-
træder første gang i regnskabet for 1845, LAFyn. Stifts-
øvr.ark. rgsk. (‘skænket af søfolkene’). Fra 1860 an-
føres anskaffelsesåret i regnskaberne konsekvent som 
1848, formentlig på grund af en fejllæsning. For de-
taljerede oplysninger om skibet se Anngret Pods, Kir-
keskibe, rendsborg 1989, 78-79 og Thalund, Kirkeski-
be, 71.
321 Middelfart Venstreblad 27. okt. 1984.
322 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. if. en seddel lagt i ski-
bet blev det skænket af købmændene C. Pedersen, e. 
Thiedemann, skipper J. F. Thuesen, H. C. Tscherning, 
L. Hansen, H. illum, skipper Poulsen og smedemester 
P. H. Pedersen. Middelfart Venstreblad 27. oktober 1984. 
For detaljerede oplysninger om skibet se Thalund, Kir-
keskibe 70.
323 Skibet er bygget efter tegningerne til en barken-
tine af skibsbyggerne rasmussen og Bager, Marstal. 
Modelbyggerne var kaptajn Hans Albert Pedersen, 
skibsbygger Mogens Hansen, bager Børge Larsen og 
kunstmaler K. Krautwald, jf. Middelfart Venstreblad 27. 
okt. 1984. 
324 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div.dok.
325 NM. Urmager Svend Aage Frederiksen, Middelfart, 
der stod for at vedligeholde uret, oplyser i et brev til 
menighedsrådet 29. december 1969, at hans forgænger 
havde vendt stokkene i stokkedrevene, og »bøjet både 
hjul og hjulaksler for at få det gamle til at passe sam-
men«, mens han selv havde udskiftet stokkene i stok-
kedrevene og arbejdet på de to slagværker. 
326 Jens Lampe, »Træk af urmageriets historie i Assens 
og Middelfart«, FyMi 1993, 214.
327 Behrendt ii, 110 nævner, at der blandt inventaret 
for 1830 er anført »et Uhr bekostet 1827« for 20 rdlr. 
Dette figurerer imidlertid ikke i senere inventarier.
328 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Urværket omtales bl.a. 
1815 som et ‘sejerværk med en lille klokke, der slår i 
kirken’. ‘Slåværket’ inde i kirken blev repareret både 
1746 og 1759.
329 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Den nye urskive blev 
malet og forgyldt 1755.
330 Stormklokken fra 1571 (†nr. 3) blev omsmeltet 
1723 af Laurentz Strahlborn (nr. 1). ‘Femklokken’ (†nr. 
2) blev omsmeltet to gange, først 1699 (†nr. 5) og si-
den 1727 af Strahlborn (nr. 2). Den middelalderlige 
domklokke såvel som tolvklokken fra 1574 (†nr. 1 og 
4) blev omsmeltet 1838 af i. C. og H. Gamst (nr. 3-4).

Fig. 171. Kerubhoveder, detalje af klokke nr. 1, 1723, 
‘Stormklokken’ (s. 2336). Foto Arnold Mikkelsen 2009. 
– Cherub heads, detail of bell no. 1, 1723, the ‘Storm’ bell.
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350 Stenene har fællestræk med gravsten, signeret af el-
ler tilskrevet billedhugger Jacob Jacobsen i Haderslev, 
der virkede o. 1648-o.1673, jf. Merete Bergild og Jens 
Jensen, »»ribe-værkstedet« – Jacob Jacobsen, billed-
hugger i Haderslev – 1651-1683«, Sønderjyske Årbøger, 
1991, 87-106. endvidere med en sten i Maribo Dom-
kirke (DK Maribo 80) over Niels Nielsen (†1642).
351 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Behrendt ii, 139 f. næv-
ner, at man i den ældre bydel flere steder kan finde 
gravsten, der er genbrugt som trappesten, således bl.a. 
i Brogade 7 og 8. Stenene kan dog ikke konstateres i 
dag.
352 Ministerialtidende 1892, i NM.
353 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve; NM.
354 Zsuzsanna van ruyven-Zeeman og Harriet Stroom-
berg, Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts, ca. 1450-1700, LXV (The Wierix Family 
iii), rotterdam 2003, nr. 652.
355 1661 fik Morten Poulsen tilladelse til at opsætte et 
lille epitafium på den vestre pille inden for kirkedøren 
ved familiens begravelse; jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 
Antagelig blev epitafiet opsat mod sideskibets vestvæg, 
hvor det er omtalt 1832, jf. Vedel Simonsen, Vends Her-
red (note 112). Af uvisse årsager nævnes det ikke blandt 
kirkens epitafier i DaAtlas Vi, 668.
356 Sognepræst Hans Lime var søn af elisabeth Claus-
datter og hendes første ægtemand, sognepræst Mads 
Mortensen Lime (†1658), Johan Gosmanns forgænger 
i embedet. Wiberg, Præstehist 2, 430.
357 Zsuzsanna van ruyven-Zeeman og Harriet Stroom-
berg, Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts, ca. 1450-1700, LX (The Wierix Family 
ii), rotterdam 2003, nr. 201.
358 Vedel Simonsen, Vends Herred.
359 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. et krucifiks, som hænger i 
søndre sideskib over døren til våbenhuset, kan muligvis 
hidrøre fra et †epitafium, jf. s. 2310 og Behrendt ii, 61.
360 DaAtlas Vi, 668; Behrendt ii, 139.
361 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Behrendt ii, 138 f.
362 G. L. Wad, »Træk af Vandalismen i Fyen«, ÅrbOdense og 
Assens, iV, 1926-30, 369, efter bekendtgørelse i Hempels 
Avis 27. maj 1850; her anføres Peder Lauritsen Bjørns 
dødsår som 1661; jf. også LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
363 Dette år betalte Niels Kindstrup for sin begravelse 
som fandtes i midtskibet, lige under hans epitafium. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
364 DaAtlas Vi, 667 f.; Behrendt ii, 139.
365 Wad (note 362) 369; LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 
Angiveligt skulle dele af epitafiets træskårne udsmyk-
ning være genanvendt som udsmykning på et skab på 
Hindsgavl, nu i Middelfart Museum (Wad 369; Beh-
rendt ii, 144). Dette er dog næppe korrekt, jf. Bencard 
1962 (note 192) 250 ff.
366 en tilsvarende placering af et planteornament ses 
på en sten fra o. 1562 over Jørgen Clausen (†1592) i 
Bogense Kirke (s. 2185).

den nedre en ‘istøbt dansk krone’. Der er, jf. mønterne 
på klokkens bagside, muligvis tale om Hede, Frederik 
iV nr. 39.
336 Hede 1977 (note 335) Frederik iV nr. 39 og 40.
337 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. samt NM.
338 Strahlborn leverede klokker til kirkerne i Sønder 
Bjærge (DK Sorø 921), Tønder (Kristkirken (DK SJyll 
986), Sejerø og Udby (DK Holbæk 483, 2041) samt 
Them, Tise, Halling, Brabrand (DK Aarhus 1539, 2247, 
2807, 4135) og Arninge Kirke (DK Maribo 326). Af 
disse er der aftryk efter mønter fra Frederik iV’s tid på 
klokkerne i Arninge og Them, dateret hhv. 1728 og 
1730; dem på sidstnævnte †klokke var sandsynligvis 
identiske med dem på Middelfarts klokke nr. 2. An-
vendelsen af møntaftryk synes at være introduceret i 
Strahlborns klokker kort i de tidlige 1720’ere, jf. også 
klokkerne beskrevet af Theodor Hach, Lübecker Glock-
enkunde, Veröffentlichungen zur Geschichte der Freien und 
Hansestadt Lübeck ii, Lübeck 1913, 136 nr. 3 (1727), 
149 nr. 2 (1734) samt 247-51.
339 MarmDan i, 235; oversættelsen følger Behrendt ii, 84.
340 Jacob Thomsen Bircherod oplyser, KglBibl Nykgl-
Saml 729 4o, 275, at der »paa dend mindste klocken 
findes det aarstall 1470«. Oplysningen kan ikke på det 
foreliggende grundlag bekræftes; jf. også note 273. Ve-
del Simonsen, Vends Herred (note 112) identificerer 
klokken som den ‘Stormklokke’, der blev omsmeltet 
1723. Dette kan imidlertid udelukkes, da ‘Stormklok-
ken’ if. KglBibl NyKglSaml 736 4o var dateret 1571, jf. 
†klokke nr. 3. Vedrørende Bircherods oplysninger om 
Middelfarts kirke se også note 273. 
341 KglBibl NyKglSaml 736 4o.
342 inskriptionen følger KglBibl NyKglSaml 736 4o, der 
medtager et årstal, som ikke angives i præsteindberet-
ningen fra 1755, KglBibl Kallske Saml 377 4o.
343 De blev registreret 1891 af arkitekt J. B. Løffler. Be-
skrivelsen ledsages af en plan over stenenes daværende 
placering (fig. 130) samt tegninger af seks sten. registre-
ringen opbevares i Nationalmuseet (Løffler, Gravstenene).
344 Vedel Simonsen, Vends Herred (note 112); A. Heise, 
»Bidrag til Familien rosenkrantz’s Historie i det 16. 
Aarhundredes sidste Halvdel«, HistT 6, V, 614.
345 FySaml 6, 1873, 418. Både far og datter er begravet 
i Dronninglund Kirke (Hjørring Amt).
346 Hans Mikkelsens dagbøger (note 15) 13.
347 KancBrevb 10. jan. 1559; jf. også H. r. Hiort-Loren-
zen, »Kong Christian den Tredies Begravelse den 13. 
Februar 1559 i St. Knuds Kirke i Odense og den 28. 
Juni 1578 i roskilde Domkirke«, Historisk Aarbog for 
Københavns Amt 1915, 17.
348 Allerede 1774 anførte DaAtlas (Vi, 668), at der 
fandtes et stort antal ligsten med billeder på, men at 
indskrifterne var utydelige.
349 Også en slidt sten i Kolding Skt. Nikolaj, dateret 
o. 1650, kan muligvis henføres til denne gruppe (DK 
Vejle 761).
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377 Formentlig kan stenen som disse forsøgsvis hen-
føres til Odense Anonymen, men den omtales ikke i 
Jensen, Gravsten.
378 indskriften er forholdsvis tydelig, men der hersker 
nogen usikkerhed om årstallene, jf. også Løffler, Grav-
stenene. Det er fristende at kæde de afdødes skæbne 
sammen med den pestepidemi, som i 1603 rasede på 
Fyn og ifølge Jacob Madsen bortrev hen ved 500 ind-
byggere i Middelfart, heraf formentlig mange børn. 
epidemien betød, at antallet af elever i byens skole blev 
næsten halveret. Jacob Madsen (note 14) 328.
379 Dateret o. 1625-50, jf. DK Vejle 759. Kompositio-
nen med en tavleholdende engel i halvfigur under en 
portal kendes også fra gravsten i Haderslev Amt (f.eks. 
i Aller Kirke, DK SJyll 273 (dateret o. 1634)) og i kir-
kerne i ribe (bl.a. en sten over Oluf Pedersen rud, 
dateret o. 1620, i ribe Domkirke (DK Ribe 605) og 
tre sten i Skt. Katrine Kirke (nr. 6, 9 og 11, alle dateret 
til årene o. 1600, DK Ribe 790 ff.)). Stenene i ribe-
kirkerne er dog langt fornemmere udført og stammer 
formentlig fra et værksted der. Også en sten i Vejle Skt. 
Nikolaj Kirke fra o. 1595 tilhører denne gruppe, jf. DK 
Vejle 164.
380 Mads Sørensen og hans hustru, Anne ibsdatter, 
optræder også på gravsten nr. 20 hhv. med dødsårene 
1637 og 1648.

367 Muligvis har der på skjoldet været to sammenslyn-
gede bogstaver, heraf det ene et »M«, jf. Løffler, Grav-
stenene.
368 Løffler, Gravstenene.
369 Løffler, Gravstenene. 1969 blev trinbredden i trappen 
ændret, således at indskriften langs venstre side blev 
skjult, jf. korrespondance i NM.
370 Muligvis bogstaverne »TS«, jf. Løffler, Gravstenene.
371 Det er uvist, hvordan forkortelserne »DOC« og 
»GTA« skal opløses.
372 en i Odense virkende, unavngiven stenhugger, in-
spireret af det jyske gravstensværksted. For eksempler 
på Odense Anonymens arbejder se Jensen, Gravsten ii, 
93 ff. samt Odense Vor Frue Kirke (s. 1153).
373 Årstallet indleder indskriftens sidste linje og angiver 
formentlig hustruens dødsår eller måske året for ste-
nens udførelse (jf. nr. 9).
374 Muligvis initialer for Magreta Tygesdatter. Det er i 
så fald uvist, hvordan det sidste bogstav, »C«, skal op-
løses. 
375 Om der ligefrem er tale om portrætlighed, er dog 
tvivlsomt.
376 Oplysningerne i den næsten udviskede indskrift 
er suppleret efter Behrendt ii, 134; jf. også Schönwandt 
1980 (note 32) 36 ff., der anfører Hans Nielsens døds-
år som ca. 1629 (s. 42 note 86).

151*

Fig. 172. Putti med forkrænkelighedssymboler og skjolde. Detalje af epitafium nr. 2, 1691 (s. 2340). Foto Arnold 
Mikkelsen 2009. – Putti with vanitas symbols and shields. Detail of epitaph no. 2, 1691.
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394 Begge typer begravelser optræder til stadighed i 
regnskaberne, og det kan langt fra altid afgøres, hvilken 
type der er tale om.
395 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Da takseringen blev gen-
taget 1749 var de fleste beløb sænket lidt, jf. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. rgsk.
396 Ud over kirkens regnskaber har Chr. Behrendt be-
nyttet materiale, som det ikke har været muligt at ind-
drage i nærværende undersøgelse, således blandt andet 
kirkebøger og skifteprotokoller.
397 Jens Giedings begravelse beskrives dog 1784 som 
beliggende lige foran alterskranken, jf. LAFyn. Kirke-
insp.ark. rgsk.
398 Bevillingen blev endvidere begrundet med, at Her-
man Friis ‘i disse besværlige krigstider havde vist sig vel-
villig med en og anden umage på byens vegne’. Muligvis 
identisk med Herman Friis, slotsskriver på Hindsgavl, 
som 1651 købte lejersted til sig selv, sin hustru og begge 
deres børn på det sted, hvor hans ene barn var begravet. 
Pengene herfra skulle anvendes til en messehagel af rødt 
fløjl (†messehagel nr. 1). LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
399 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Se også note 169.
400 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Muligvis var der blot 
tale om jordfæstebegravelser, hvoraf de tre ‘med pålig-
gende sten’ altid skulle tilhøre efterkommerne, mens 
den fjerde, ligeledes med en sten på, skulle tilhøre kir-
ken og kunne sælges til andre.
401 Karen Madsdatter Lime var antagelig datter af sog-
nepræst Mads Mortensen Lime, hvis begravelse imid-
lertid lå i koret (nr. i,4).
402 Uden inv.nr. LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
403 Dødsårene, der ikke er anført på stenen, er tilføjet 
efter Behrendt ii, 164.
404 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve; Kirkeinsp.ark. Op-
tegn.; Behrendt ii, 164.
405 Behrendt ii, 164.
406 Behrendt ii, 80.

381 Dødsåret er pga. pladsmangel forkortet »168«, for-
mentlig for 1608.
382 indskriften, der kun er delvist synlig, er suppleret 
efter et foto i Middelfart Museum (nr. B 3419), som 
viser stenen i sin helhed. 
383 Muligvis med rester af bomærker, jf. Løffler, Grav-
stenene.
384 Jf. Løffler, Gravstenene. Det er dog vanskeligt at af-
gøre med sikkerhed, om det tredje ciffer i årstallet er 
et tretal.
385 På det venstre skjold sås rester af et bomærke eller 
to sammenslyngede bogstaver, »Sr«, jf. Løffler, Grav-
stenene.
386 Muligvis »irS« eller »iBS«, endvidere rester af sam-
menslyngede initialer eller et bomærke.
387 indskriften, der kun er delvist synlig, er suppleret 
efter et foto i Middelfart Museum (nr. B 3420), som 
viser stenen i sin helhed.
388 Til 1775 stod døbefonten i den vestlige del af kors-
armen, men blev derpå flyttet, angiveligt til østenden 
af nordre sideskib (jf. s. 2306).
389 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. og Stiftsøvr.ark. rgsk. 
samt HofmFund X, 4 ff. 1796 blev kirkeværgen ind-
skærpet, at kisterne skulle holdes rene og fri for støv, at 
væggene skulle kalkes, og at der skulle laves en nøgle 
til gitterdøren, så den ikke stod åben. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. indk. breve.
390 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. og indk. breve.
391 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve; jf. også Stiftsøvr.
ark. rgsk. og Kirkeinsp.ark. rgsk.
392 Løffler, Gravstenene. ifølge oplysninger i kirkens 
regnskaber blev Henrik Leve begravet 15. marts 1752; 
hans hustru 2. nov. 1762. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
393 Fortegnelsen er indført i LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk. med kopi i Stiftsøvr.ark. Rgsk. Fortegnelsen led-
sages af afskrifter af ældre dokumenter som bevis for 
adkomsten til begravelserne.
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The porpoise-trappers guild annually presented 
part of the catch, called the ‘St Nicholas portion’ 
to the church. The town emerged more-or-less 
unscathed from the wars of the 17th century, but 
in the following period it was affected by the 
general recession in the market towns. The con-
struction of Fredericia and the establishment of a 
new ferry-route from there to Strib did not dam-
age Middelfart as much as has previously been 
supposed, however.
 After the reformation the church building 
was all in all in a bad condition, and the churches 
in the surrounding area were instructed many 
times over to provide assistance to the decay-
ing town church. Unlike many other market-
town churches the building was not subjected to 
hard-handed restoration in the 19th century, and 
it therefore stands now to a great extent in the 
form that it had in the decades around 1500.

MeDieVAL ALTArS. All the altars and chapels 
now known are mentioned in a will from 1507. 
There may, however, have been more altars than 
were listed there. The high altar was probably de-
dicated to St Nicholas. The church also contained 
a separate St Nicholas altar, mentioned in 1453 in 
connection with a donation, a St Andrew’s altar 
and an Our Lady altar; the latter ‘with a depic-
tion of the Virgin Mary on it’ was the subject of 
a request from the bishop to remove it in 1588. 
There were also altars dedicated to St Birgitta, St 
Mauritius and St Anna. The last-mentioned was 
set up by Mats Bang, perhaps in c. 1475, and af-
ter the reformation the ownership of the estate 
supporting the altar became a matter of dispute.
 in the churchyard southwest of the church 
there was a †Trinity chapel. it was originally 
founded by Bernike Skinkel (†1418). The build-
ing was constructed, or possibly re-built, in 1493, 
and a long list of co-founders was added. inside 

HiSTOrY. Middelfart lies on the north side of 
the Hindsgavl peninsula, which forms the most 
westerly part of the island of Funen, projecting 
out into the Little Belt (the sea channel between 
Funen and Jutland). The town is mentioned for 
the first time in 1231. it is not known when 
the town was granted its charter, but the earli-
est known privileges were issued in 1496. The 
ferry crossing to Snoghøj on the coast of Jutland 
had already in the Middle Ages become the main 
life-blood of the town. 
 The church is situated on a little hill in the 
west part of the town. in its origins it was prob-
ably a †church made of natural stone that was 
replaced, in the course of the 13th century, by a 
larger brick church. As in so many other coastal 
towns, the church is dedicated to the saint of sea-
farers, St Nicholas. By around 1520 at the latest 
Kavslunde became annexed to Middelfart, and 
this association lasted until 1896.
 Middelfart had no monasteries or convents. 
in the churchyard there was a †Trinity Chapel 
(cf. below), founded in the late Middle Ages 
by members of the noble families of Skinkel, 
Gyldenstierne and Frille along with others, and 
to the east of the town there was a †Chapel of the 
Holy Cross (p. 2409). There is also evidence of a 
†chapel at Hindsgavl Castle (p. 2407). in the 1880s 
the State Hospital was built to the south of the 
town, with a †church room and a †churchyard (pp. 
2411 and 2414).
 in the decades around 1500 the church build-
ing underwent a thorough rebuilding and exten-
sion process, beginning with the construction 
of the vestry in c. 1480. in the period 1510-20 
the tower was added, and probably in c. 1524 the 
basilica-type nave was built.
 A particular characteristic of Middelfart was 
the porpoise hunt, which is documented from 
c. 1500 onwards, but probably dates from earlier. 

ST NiCHOLAS CHUrCH
eNGLiSH SUMMArY
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BUiLDiNG

The building-history of the church is long and 
complicated, and its chronology can be deduced 
partly from archaeological investigations of the 
building and partly from dendrochronological 
evidence. The building probably had its origins 
in a smaller romanesque †church built of gran-
ite- and limestone-ashlars, several of which now 
form part of the present church facades (fig. 22, 
10a). The precise shape of that †church is not 
known, but it was very probably built on a cor-
nice-profiled granite base, parts of which can be 
found in the re-used stone material (figs. 166b). 
 in the course of the 13th century this pre-
sumed first †church-building of natural stone 
was replaced in stages by a romanesque brick 
church, and the †gable of the nave of that church 
was incorporated into the basilican nave of the 
late medieval church building (figs. 10a). From 
this it is apparent that the †nave was c. 12.7 m 
wide; after the construction of the chancel in the 
second half of the century the roof was vaulted, 
and it seems likely that the vaults were distrib-
uted over two naves.
  As for the exterior of the building in this phase, 
all that is known is the lower part of the west ga-
ble-triangle, with remains of blind arcading that 
can be seen from the inside of the tower (fig. 
11). The arcading has been built up over a lar-
ge centrally-positioned cross-shaped recess, which 
was a motif frequently used in northwest Funen 
around 1500.
 in the second half of the 13th century the 
†nave had a spacious similarly brick-built chancel 
added to it, with an eight-section vault (figs. 10b, 
14). This decorated part of the building has two 
round-arched windows to the east, with slightly 
pointed relieving arches accompanied by cor-
belled ornamental courses and the remains of a 
window to the north that can be seen from the 
loft of the late medieval vestry (fig. 17). 
 The tall steep gable triangle is edged with a 
saw-tooth course which on top forms a soft 
curve (figs. 13, 14). in the centre of the gable 
there has been a large low-arched opening which 
is preserved as a niche, visible from the loft. From 

there was an †altar and no doubt also a †positive 
organ. The chapel was demolished in 1665.

THe SUrrOUNDiNGS OF THe 
CHUrCH

SiTUATiON. The church is sited in the western 
part of the old town centre, on a low hill that slo-
pes down on the north side towards the shore of 
Little Belt. The church is on the north side of the 
town’s main street, Algade, on a corner site with 
Brogade (west). The church land is a roughly rec-
tangular area and is partly shielded from the stre-
ets by buildings that have been put up over the 
course of time on plots of land sold off from the 
main area. 
 †Churchyard. The area around the church func-
tioned as churchyard until the opening of the 
auxiliary churchyard, Østre Kirkegård, in 1819; 
after that burials in the vicinity of the church 
continued to a limited extent until 1901. 
 Buildings in the churchyard. A †Trinity Chapel was 
allegedly built in the southwest corner of the 
churchyard in 1493 (fig. 2). in 1665 the building 
was demolished and the stones were re-used for 
the construction of the porch, but in 1719 there 
were still preserved remains of the chapel build-
ing. Architecturally it was an unusual building, 
since there were nine skulls inset in the facade 
above the door, as a ‘memento mori’ – a feature 
which has few known parallels in Denmark.
 in 1623 there is mention of a †‘gjordhus’ with 
four chimneys to the north of the church; it had 
slid into the water a few years earlier. The func-
tion and age of this building are unknown, but 
its name possibly refers to Gjord Nielsen, lord 
lieutenant at Hindsgavl in c. 1500.
 in 1645 a †Hospital was built out towards Al-
gade (fig. 2). The half-timbered building was 
moved out of the town in 1819 and was demol-
ished in the 1960s. in 1719 there was also a †vic-
arage to the west of the church, but it has since 
been demolished. 
 Parish hall. To the southeast of the church a pa-
rish Hall was built in 1983, and in 1996 it was 
supplemented with a larger building to the east 
of the church. 
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tle Belt with its shore adjacent to the church. The 
military role of the tower regarding control of the 
narrow sea channel can be seen in relation to the 
channel customs toll that was required to be paid 
in Middelfart until 1655, when the customs point 
moved to Fredericia. it is not known for certain 
when the toll was first imposed, but it may have 
been in the late part of the Middle Ages, when 
the royal castles of Hindsgavl and Hønborg also 
controlled the channel, on the Funen side and the 
Jutland side respectively. The double role of the 
church as a manifestation of military power and as 
a fine prestige building is a parallel to for instance 
erik of Pomerania’s massively constructed fortress 
of Krogen at Helsingør, where the Øresund toll 
was imposed from 1429.
 Probably in around 1524 the brick-built ro-
manesque †nave was replaced by a basilican nave. 
Since the tower and chancel were to be pre-
served, the length of the new nave was deter-
mined by these two older constructions, but the 
new structure was broader than its predecessor, 
and in this way the transept, which was also pre-
served, was in part incorporated into the newly 
built south aisle (figs. 10g, 12).
 Taking a departure point in the architectural 
details and the techniques of the wall-structures 
it is probable that the new nave was begun with 
the side-aisles that were erected outside the ear-
lier †nave. This is indicated not least by the fact 
that the door in the south aisle has been placed 
very far to the west, and this may be because 
the south door of the earlier building has had 
a †porch (fig. 10f ) . By this means the earlier 
church could have been kept under the roof long 
after the new building had been embarked on.
 in the interior the three naves are linked by 
arcades with pointed arches, above which there 
are triforium openings to the lofts of the side-
aisles and low-arched clerestory windows (fig. 
36). The restricted height of the windows is a 
feature that can be found in a number of mar-
ket-town churches in Denmark contemporary 
with this, for example St Olai in Helsingør and 
Helligånds kloster Church in Fåborg, with which 
the basilican nave in Middelfart has a particular 
architectural relationship. 

there it can be seen that the lower part has been 
equipped with a double half-brick flange, which 
suggests that this part of the aperture could be 
closed off by a door; possibly there has been a 
mass bell hanging in the upper part of the ap-
erture. The loft above the chancel originally 
had access to the †loft above the nave via a now 
bricked-up door in the north part of the chan-
cel-arch wall; the low placing of this doorway in-
dicates that that section of the building also then 
had a vaulted roof (figs. 15-16). 
 According to dendrochronological investiga-
tions the roof construction of the chancel was 
changed in c. 1420, and the angle of the roof was 
made slightly steeper at that time (fig. 63). 
 in the late Middle Ages the church was rebuilt 
in several stages and became a late Gothic brick 
church. This major rebuilding began, according 
to dendrochronological analysis, in c. 1480, when 
the north side of the chancel had a cross-vaulted 
vestry added to it (figs. 10c, 20). On the exterior 
the facades have undergone many changes and 
the blind arcading and crenellations of the gable 
triangle thus date from the 19th century. 
 in around 1496-1508 a transept was built onto 
the south side of the †nave, with a gable incor-
porating complex blind arcading, which because 
of its many small decorations is a fine example of 
the late Gothic architecture of Funen (figs. 10d, 
22). The interior most likely had vaulting which 
was demolished when this part of the building 
was partially incorporated into the basilican nave’s 
southern side-aisle, probably built in c. 1524. 
 On the west gable of the †nave a large tower 
was built in c. 1510-20; its middle storey was pro-
vided with embrasures (figs. 10e, 28, 32-34). On 
the south side the apertures were made in 1863 
(cf. p. 2392), but both the north and the west 
walls have original apertures that are equipped 
with recoil beams with holes for supports for 
guns. From its origins the tower has thus had 
military significance, and this is an extremely rare 
case among Denmark’s medieval churches. 
 Since the facade decoration on the tower is par-
ticularly detailed on the north side, it is quite pos-
sible that the military functions of this building-
section were particularly directed towards the Lit-
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 The two medieval buttresses of the chancel ga-
ble were supplemented after the reformation 
with additional buttresses that were positioned 
on the north side-aisle, which was constructed 
on a steep slope. At the same time as the building 
of the storehouse a buttress was thus added on 
the west corner of the side-aisle, and in 1710-11 
this was supplemented with three further very 
sturdy buttresses on the upper part of the facade 
(fig. 168). in 1734 there was an †ossuary that was 
added to the south side of the chancel, and in 
1901 two proposals were drawn up for a boiler-
room for the church; both were rejected, how-
ever. 
 in contrast to most of the Danish town chur-
ches Middelfart St Nikolaj has never been sub-
jected to a major comprehensive restoration. From 
the accounts it can be seen, however, that many 
major and minor repairs have been made to the 
building, which was very dilapidated even as early 
as the second half of the 16th century. The south 
wall of the tower was particularly weak, and it 
was therefore decided in 1863 that it should be 
taken down and rebuilt from the level above the 
tower-room. in that connection the gable triang-
les were also partly rebuilt (cf. p. 2392). 

OTHer BUiLDiNG FeATUreS. The chan-
cel, nave and tower have floors of red and yellow 
bricks, while the other parts of the building are 
floored with Øland stone (fig. 36). 
 The church has very largely preserved its win-
dows, but in the 18th century two windows were 
inserted into the south wall of the chancel (fig. 
52). A similar window in the east gable of the 
south side-aisle was probably made at the same 
time. 
 All the church’s medieval building sections 
have roof constructions of oak, and this has enabled 
dendrochronological dating of the individual sec-
tions (figs. 46, 63-65, 66). 
 Roofing. Since 1868 the church has had a roof 
of glazed black pantiles which replaced an earlier 
cladding of part lead and part unglazed tiles.
 A ridge turret over the central nave has been 
known since 1588 (fig. 60) and may quite pos-
sibly have its origins in a medieval mass-bell spire. 

 When the south side-aisle was constructed the 
north part of the transept had to be incorporated 
into it, and this resulted in the built-on section 
being significantly reduced in area and being 
provided with a new vault. 
 Back in the Middle Ages the chancel gable had 
been strengthened with two buttresses. The one to 
the north has slight corbie-step graduations that 
hint at the architectural ideals of the renaissance 
(fig. 14). 

THe POST-reFOrMATiON BUiLDiNG. in 
c. 1550 the height of the tower was raised; after the 
building of the basilican nave it would have ap-
peared stocky and stunted (fig. 10h, 29). in the 
north wall of the upper storey there is a wide 
aperture that can be interpreted as a door for a 
pulley-hoist, and this could indicate that the storey 
was used as storage. This may also apply to the loft 
space, into which goods and materials could have 
been hoisted via loft windows to the north and 
south. 
 The construction added to the tower termi-
nated in a double-pitched roof with east-west ori-
entated gables which were re-built in 1863. Their 
probable original form is known, however, from a 
depiction from 1857 (figs. 50-52), on which it can 
be seen that the gables had semi-circular corbie-
steps of the same type as the fine decorative gables 
at Hesselagergård that were erected in the 1540s. 
When the gables were rebuilt they were given loft 
windows to the north and south, and this possibly 
reflects the original conditions. 
 The walls of the basilican nave contain prepa-
rations for vaults, but in 1588 there was still a flat 
wooden ceiling. in spite of their late medieval 
form and construction technique the twelve 
groined vaults of the three naves are therefore of 
later date – probably from the middle of the 17th 
century (figs. 54-58). 
 in 1667 a porch was built in front of the door 
in the south side-aisle; in spite of the late date 
of its construction it was strongly influenced by 
renaissance architectural tendencies. in 1701 
there was a further addition of a storehouse in the 
corner between the north wall of the tower and 
the west gable of the north side-aisle.
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holder from the 20th century. The renaissance 
pews include a King’s chair and a Queen’s chair 
from 1632, set in the front of the central nave’s 
block of pews, together with ordinary pews in-
stalled in the period c. 1630-1680. 
 in the second half of the 17th century there 
were extensive additions to the contents of the 
church made in Funen auricular style, which 
together with the renaissance furnishings gave 
a distinct character to the church interior. The 
impressive altarpiece from c. 1650 was donated 
by Mayor Claus Madsen, while the local wood-
sculptor Hans Nielsen Bang provided a new 
wooden †baptismal font in 1663 (sold off in 
1852), and a pulpit staircase in 1675. Of the altar 
silver dating from that time, the only preserved 
item is a wafer-box made in 1661 by Lorenz 
Madsen; a 17th century altar set was melted 
down in 1840 by C. ernst Struntze, Fredericia. 
The †sacramental set for the sick from 1601 was 
melted down in 1746 by Christian Schlegel, 
Fredericia, and a Dutch †baptismal plate from c. 
1600-50 was stolen in 1968.
 in the following years, up to and shortly after 
1700, the church’s fittings were considerably in-
creased. The first †organ was acquired in 1686, 
and as a result of private donations the num-
ber of chandeliers increased by three to a total 
of four. Finally five closed pews were installed 
by means of rebuilding or re-assembling exist-
ing pews (†nos. 1-5); the only exception was the 
still-preserved closed pew in the south side-nave, 
which was renewed by re-using materials from 
the choirboys’ old benches. To this were added 
two further closed pews in the second half of the 
18th century (†nos. 5-6). in the early part of the 
18th century the church was consequently much 
more richly decorated than 100 years earlier.
 Two church bells were made in 1723 and 1727 
by Laurentz Strahlborn in Lübeck by means of 
melting down older church bells (cf. above), 
while the church’s other two bells were made in 
1838 by J. C. & H. Gamst, Copenhagen, similarly 
by melting down older bells. 
 The most important 19th century additions to 
the contents of the church were undoubtedly C. 
W. eckersberg’s two altar paintings, donated by 

The present copper-covered wood construction 
dates from after 1885 (fig. 62). 
 in 1822 the church had two heating stoves, and 
in the course of that century they were supple-
mented by other stoves. Today the church is heat-
ed by district heating.
 Treatment of the masonry. in the Middle Ages 
the church had plain exterior walls, but before 
1734 it was whitewashed. Shortly before 1860 
the facades were lime-washed in red, but they 
now stand as bare brick again after cleaning in c. 
1900. 

FiTTiNGS AND CONTeNTS

Only two items in the church are medieval in 
origin: a romanesque granite aspersorium, and 
a chancel-arch crucifix from c. 1500. To those 
items should be added a fragment of a roman-
esque (†)baptismal font which was auctioned off 
in 1743 and is now probably placed in front of 
Føns Church (Odense Amt, Vends Herred), and also 
possibly a rare *votive crown and a *reliquary 
cross from c. 1500-1520; the association of the 
cross with the church is not absolutely certain, 
however. Finally the church’s undated medieval 
‘Cathedral’ bell (†no. 1) and another bell, prob-
ably from the late Middle Ages (†no. 2), were re-
cast in 1699 and 1727 (no. 2) respectively, as was 
bell no. 4 in 1838. 
 in the Post reformation period only a few ad-
ditions were made to the church fittings. There 
are two preserved altar candlesticks which have 
two unidentified donors’ marks on them, along 
with the year 1564, and there are also a few frag-
ments of the church’s oldest pews, from c. 1570-
90, with several carved owners’ marks in them. 
These have now been incorporated into the 
present pews.
 A process of modernisation of the furnishings 
and fittings in relation to Lutheran ideals was set 
in motion in the renaissance period. The pulpit 
was donated in 1596 by the brothers Hans and 
rasmus Nielsen Bang and their wives Dorthe 
and Mette, while in 1603 Frederik Jacobsen do-
nated a bracket lamp for the pulpit, of which on-
ly the wall-plate is preserved, now with a candle-



2394 Middelfart · Skt. Nikolaj kirke

a main section and an upper section, all three parts 
with wings, and at the very top a gable piece with 
Christ sitting in Judgement over the world, on 
a rainbow. in column-flanked niches at the sides 
of the main section there are sculptures of Christ 
with the Cross and of Moses, each flanked on the 
wings by his virtue-figure. The two altar paintings 
(figs. 75-76, p. 2297-98) represent respectively the 
story about the greatest and the smallest, and three 
cupids, both painted by C. W. eckersberg in 1842. 
The original *upper-section painting depicting 
the resurrection now hangs in the vestry.
 Altar set (fig. 78, p. 2300), 1840, consisting of 
chalice, paten and ewer, made in neo-classical 
style by Christian ernst Struntze, Fredericia, by 
means of melting down an older †altar set and 
the †chalice of a sacramental set for the sick. 
Wafer-box (fig. 81, p. 2301), 1661, silver, made by 
Lorenz Madsen, Odense, and donated by church 
warden Niels Kindstrup.
 A combined *wafer-box and flacon (fig. 80, p. 
2301), 1746, made by Christian Schlegel, Frede-
ricia, comes from a †sacramental set for the sick.
 Perforated spoon (fig. 81, p. 2301), 1745, silver, 
made by Jørgen Olufsen Lund, Odense.
 A *votive crown (fig. 83, p. 2303), c. 1520, of 
partly gilt silver, together with a richly-decorated 
reliquary cross in the form of a crucifix, c. 1500, 
was found during the excavation of a house on 
Middelfart Torv (market square); these pieces 
must have been hidden away shortly after they 
were made, perhaps because of disturbances at 
the time of the reformation. The association of 
these objects with the church remains uncertain, 
however. 
 Altar candlesticks (fig. 83, p. 2304), 1564, Gothic, 
brass. On the foot the unidentified donors’ marks 
and the date »1564« are engraved. 
 Baptismal font (fig. 87, p. 2307), marble, made by 
H. W. Bissen in the form of an angel-child kneel-
ing and holding up a mussel-shell. Donated by 
Lieutenant-General Christian Ulrich von Sundt, 
together with the associated silver plate and a 
 (†) baptismal screen placed along the north wall 
of the chancel, behind which the font stood un-
til 1926, when it was moved to its present more 
central location in the chancel.

King Christian Viii, and H. W. Bissen’s marble 
baptismal font shaped like an angel, which was 
donated in 1845 by Lieutenant-General C. Ul-
rich von Sundt. From that period there is also 
an altar set with ewer, made in 1840 by C. ernst 
Struntze, Fredericia. 
 in the 20th century the main additions to the 
church contents were objects that were hung up 
and that had been acquired as presents. These in-
cluded a chandelier from 1933 (no. 5) and others 
from 1950 (nos. 6-13), as well as a model ship 
from 1984 (no. 3). Moreover a new altar set was 
acquired in 1973 and a new sacramental set for 
the sick in 1984. 
 The most recent extensive renovation of the 
interior of the church took place in 1896-1900; 
the pews were rebuilt and extended, the old paint 
layers on the altarpiece and pulpit were removed, 
both were then varnished, and the organ loft was 
rebuilt and raised. Since then the chancel and 
vestry were renovated in 1959-61, involving the 
erection of a new altar rail and rebuilding of the 
altar. 
 information about the early colours of the 
church fittings is sparse. The altarpiece is known 
to have been painted, while the pulpit and 
†wooden baptismal font, from 1679 and 1692 
respectively, are described as decorated with oil 
paint, silver and gold. in 1734 the pews were 
painted red with green beading, while the pul-
pit, the chancel rail and the organ loft were just 
‘varnished’. This colour scheme was maintained 
throughout the 18th century. When the church 
acquired a new †altar rail and (†)baptismal screen 
in 1844 both had bronze-painted columns, while 
both the altarpiece and the pulpit probably by 
that time already had the paintwork dominated 
by light-painted framing which is known from 
the end of the century. 

DeSCriPTiON. The most important contents 
are described below in the same order as in the 
Danish text and with references to relevant illus-
trations and page numbers in brackets.
 Altarpiece (figs. 72-77, p. 2293), c. 1650, prob-
ably donated by Mayor Claus Madsen. The altar-
piece, in auricular style, consists of a pedestal with 
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 Organ (fig. 105, p. 2325), 1962, by Th. Fro-
benius & Co., Kongens Lyngby, with 28 stops, 
three manuals and pedal. The organ facade was 
designed by rolf Graae, and placed on an or-
gan loft made in c. 1696 but rebuilt several times, 
most recently in 1900 and 1962.
 Tablet with names of vicars (fig. 107. p. 2327), 
1663, with later additions. Pieced together from 
re-used framework with plain panels and frag-
ments of biblical quotations in the frieze.
 Whalebones (fig. 112, p. 2331) from a fin whale 
stranded near Hindsgavl Castle in 1603, cf. in-
scription. Suspended as a kind of interior portal 
above the west entrance.
 Chandeliers (figs. 113-117, p. 2331). The old 
chandeliers are the following: the oldest, a six-
arm chandelier without inscriptions, is men-
tioned for the first time in 1675. in 1680 Niels 
Kindstrup and else Steffensdatter donated a 
richly decorated chandelier which now has eight 
arms; it was hung up over the couple’s grave in 
the central nave, in the third section from the 
east. in 1701 Niels Pedersen Bager and Karen 
Paulsdatter Boerre donated a now 12-arm chan-
delier which was hung up in the tower room but 
moved a few years later. in 1709 Alderman Mat-
thias Bolt the younger and Margrete Nielsdatter 
donated a large16-arm chandelier that was hung 
up over the couple’s grave.
 Wall-plate for a bracket candle (fig. 118, p. 
2333), 1603, made of oak, donated by Frederik 
Jacobsen and mounted on the pulpit, where it is 
still located, now with a candle-holder of more 
recent date attached to it.
 Church-ship (fig. 119, p. 2334), 1845, three-
masted frigate named »Freia«, made by Captain 
Lars Hansen and donated by tradespeople in 
Middelfart.
 (†)Tower clock, 1859, made by tower clock-
maker Lars Jørgensen, Horne. eight-day mecha-
nism in cast iron. The frame is of the flatbed type, 
with the regulating Graham escapement, and 
the quarter and hour striking works mounted in 
a row and working on each other in the order 
mentioned.
 Bells. The church’s two oldest bells, the ‘Storm’ 
bell and the ‘Five’ bell were made in 1723 and 

 Chancel-arch crucifix (fig. 89, p. 2309), c. 1500. 
The naturalistically posed life-size Christ figure is 
suspended from almost horizontal arms with his 
head resting on his right shoulder. The beard and 
hair are arranged in delicate curls, and around the 
head is a crown of thorns woven out of twisted 
branches with distinct thorns. The figure has de-
tailed paintwork from c. 1933.
 Pulpit (fig. 90, p. 2311), 1596, in renaissance 
style, donated by the brothers rasmus and Hans 
Nielsen Bang and their wives Mette Sørensdatter 
and Dorthe Thomasdatter. With possible signa-
ture on a lower section consisting of the carved 
monogram »AM« by an unidentified master crafts-
man. The pulpit consists of a main section with a 
bay, a support, and a canopy. The five segments of 
the main section are decorated with arcading and 
reliefs of scenes from the childhood of Christ. 
The support is in late Gothic style, in the shape 
of a sharp-angled polygon painted with two co-
lours in a renaissance pattern. The canopy, with 
seven edges, has a richly coffered ceiling built up 
around a central star decoration. in 1675 a pul-
pit staircase was made by Hans Nielsen Bang, of 
Middelfart (fig. 95, p. 2314). The staircase is made 
in auricular style and decorated on the side and 
on the door with standing apostle figures placed 
on corbels decorated with grimacing masks. 
 The pews (figs. 97-101, p. 2315), c. 1632-1680 
are made in high renaissance style with arcade 
fields, friezes and triangular gables. The oldest 
parts are approximately contemporary with the 
King’s chair and Queen’s chair (cf. below), but 
they were continually supplemented with new 
pews in a related style up to c. 1680. The pews 
incorporate fragments of panelling that probably 
came from earlier (†)pews from c. 1570-90. 
 The King’s chair and the Queen’s chair (fig. 104, 
p. 2321) date from 1632 according to the date 
carved in relief in the frieze. They are placed in 
front of the central nave’s two rows of pews and 
made in high renaissance style with arcade panels 
containing strapwork ornamentation, a frieze and 
a triangular gable in which Christian iV’s mono-
gram, crowned and wreathed with laurel, is carved. 
The front panels of the chairs consist of four ar-
cade panels divided by richly decorated pilasters.
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146). Finally mention should be made of a group 
of stones from the second half of the 17th cen-
tury, which were made in lively auricular style 
and decorated with a resurrection motif from an 
engraving by the Wierix family (figs. 151a-b, 152 
and 154). The two epitaph tablets in the church, 
which are both like gravestones in nature, (figs. 
127-129 and 172), must have been made in the 
same workshop, as is the case of a tombstone in 
Bogense Church (p. 2196 and fig. 108).
 The only †sepulchral chapel in the church was 
established in 1749-52 by district administrator 
Henrik Leve and his wife in the eastern part of 
the transept. it had a wrought iron (†)screen (fig. 
155) and was furnished with two sandstone †sar-
cophagi with flat lids and inscriptions about the 
deceased (fig. 156). There was allegedly a sword 
and a coat of arms hanging on the wall of the 
chapel. in 1871 the chapel was demolished and 
the sarcophagi were sunk into the ground; in 
1969 the inscription plates were covered over by 
the floor.
 †Burials. The church contained at least 14 
tombs. Five of them were situated in the chan-
cel, four in the central nave, three in the south 
side-nave and two in the transepts. They appear 
to date from the second half of the 17th century 
and the beginning of the 18th, although a few 
may be earlier. By the end of the 18th century 
most of them had reverted to the church and had 
been filled up with earth.
 Churchyard monuments. in the disused church-
yard around the church there are 12 monuments 
from the period 1790-c. 1874. Among them 
there is a tablet of white marble with an inscrip-
tion about Counsellor, Town- and County-Bailiff 
Nicolaus Franciscus Stabell (†1832) (fig. 160).

1727 respectively by Laurentz Strahlborn, Lü-
beck, while ‘Old Twelve’ and the ‘Cathedral’ bell 
were cast by J. C. & H. Gamst, Copenhagen. All 
four were made by melting down older bells.

GrAVeS AND MONUMeNTS

The church contains two epitaph tablets and 24 
gravestones from c. 1560-1690.
 in the period c. 1550-1800 the church served 
as the burial place of the town’s residents. The 
monuments preserved were set up in memory 
of town bailiffs, aldermen, mayors and vicars. in 
the decades around 1600 the church also formed 
the setting for a few noble burials, and the no-
ble family named Pogwisch seem to have had a 
 †burial vault in the chancel. in c. 1750 a †sepul-
chral chapel was set up for district administrator 
Henrik Leve and his wife; it was demolished in 
1871. †Gravestones were sold from the church in 
the 1820s, and three †epitaph tablets were sold at 
auction in 1852. in 1896 the remaining grave-
stones were taken up out of the floor and placed 
along the walls of the church and in the mortuary.
 Many of the gravestones are very worn and at 
least a third of them can no longer be identified. 
The stones include 12 stones carved with figures 
– male and female figures in garments typical 
of their time. There is one stone worthy of note 
which has carved corner sections with allegori-
cal representations of life and death (fig. 139a-b); 
this type of motif can also be found on a stone in 
Bogense Church (p. 2191 and fig. 101) as well as 
on stones from South Sealand, Lolland and Fal-
ster. Two stones with an angel, half-length, hold-
ing a tablet, are related to some others in South 
Jutland and North Schleswig (figs. 144a-b and 
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 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod 
øst af varierende typer af mur, hegn og hæk, og 
mod nord, vest og syd af klippede tjørnehække i 
kombination med trådhegn båret af granitstolper. 
Mod Kongebrovejen er hegnet sat på en ca. 1 
m høj støbt forhøjning, der udligner niveaufor-
skellen til vejen. Hovedindgangen i kirkegårdens 
sydøstlige hjørne ud til Kongebrovejen består af 
en køreport flankeret af fodgængerlåger. Fløje-
ne er af sortmalet støbejern og er kopier støbt 
1988 efter jernstøber Allerups oprindelige †lå-
ger til kirkegården fra 1853. Lågerne er sat i de 
oprindelige, ottekantede granitpiller, der spidser 
til foroven, udført af stenhugger Claus Knud-

VeSTre KirKeGÅrD

Kirkegården ligger i byens vestlige del ud til Lil-
lebælt og er mod syd og vest afgrænset af hen-
holdsvis Kongebrovej og Grimmerhus.
 Kirkegårdens anlæggelse. Ved 1800-tallets midte 
var byens første assistenskirkegård (†Østre Kirke-
gård, s. 2405) blevet for lille. 1850 anskaffedes en 
grund umiddelbart vest for byen, som blev pla-
neret og beplantet af gartner Clausen og indviet 
1853. Kirkegården blev udvidet 1882 i vestlig ret-
ning med indlemmelsen af en smal stribe jord (ca. 
3.000 m2) og 1896-97 med grunden vest for kir-
kegården op mod Grimmerhus (ca. 9.500 m2).1

KirKeGÅrDe i MiDDeLFArT

Fig. 1. Kort over Middelfart 1858 med †Østre Kirkegård og Vestre Kirkegård. 1:10.000. a. Kirken. b. 
Toldboden. c. Borgerskolen. e. rådhuset. f. Hospitalet. Trykt i 1. udgave af Traps Danmarksbeskriv-
else. – Map of Middelfart from 1858, with the †east and west churchyards. 1:10.000. a. Church. b. Custom 
house. c. Town school. e. Town Hall. f. Hospital.
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nedfældet et støbejernskors. i afsnit e langs den 
nordlige kirkegårdsmur. 
 2) O. 1865, over Anine Maria Henriette Ber-
telsen, *1(2). marts 1861, †17. dec. 186(5). 
 Grotte af grå sandsten med indskrifttavle af 
hvidt marmor, 49×42 cm. Vedbenddekoreret mo-
nument, hvori er indfældet tavle med indskrift i 
fordybede versaler. Spor af afbrækket kors foroven. 
i lapidarium langs den østlige kirkegårdsmur.
 3) O. 1866, over Jacob Holm, *26. febr. 1841, 
†2. jan. 1866, »Savnet og Begrædt af Forældre og 
Søskende«.
 Grotte af grå sandsten med indskrifttavle af hvidt 
marmor, 50×45 cm. Den egeløvdekorerede grotte 
har indfældet tavle med indskrift i fordybede ver-
saler. Spor efter afbrækket kors på grottens over-
side. i lapidarium langs den østlige kirkegårdsmur. 
 4) O. 1872, over Lars Nielsen, *10. sept. 1797, 
†15. april 1872.
 Grotte af grå sandsten med tavle af hvidt mar-
mor, 73×40 cm. Vedbenddekoreret monument, 
hvori er indfældet tavle med forvitret indskrift 
i versaler og derover cirkulært biskuitrelief ef-

sen.2 i kirkegårdens nordøstlige hjørne, ud mod 
Gl. Vestergade, er en fodgængerlåge af sortmalet 
smedejern fra 1853 sat mellem formentlig nyere, 
rektangulære granitpiller (fig. 2), mens der i det 
nordvestre hjørne, mod Grimmerhus, er sat en 
mindre, men beslægtet fodgængerlåge, båret af 
ottekantede granitpiller. 
 †Indgang. i kirkegårdens nordvestlige hjørne er 
en låge mod Sildemarken sløjfet i nyere tid.
 Bygninger m.m. på kirkegården. en mandskabs-
bygning af røde tegl med rødt tegltag er opført 
1985 i kirkegårdens nordøstlige hjørne.3 et ma-
terialskur af træ med tag af sort tagpap er opført 
1989 omtrent midt for og umiddelbart op ad den 
østlige kirkegårdsmur.4 

KirKeGÅrDSMONUMeNTer 1) (Fig. 3) 
o. 1860, over bl.a. Johan Cristian Claudius Mad-
sen, forhenværende kaptajn, udgiver og redaktør, 
*27. nov. 1825, †12. juli 1906.
 Granit, marmor og støbejern, 158×101 cm. 
Natursten med indfældet marmortavle, hvis 
versalindskrift er stærkt forvitret.5 i stenen er 

Fig. 2.Vestre Kirkegård. Køreport fra Gl. Vestergade (s. 2398). Foto David Burmeister Kaaring 2010. – The west 
churchyard. The entrance from Gammel Vestergade.
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 Grotte af grå sandsten med indskrifttavle og 
kors af hvidt marmor, 114×54 cm. Den stråtstil-
lede indskrifttavle har indskrift i fordybede versa-
ler. i lapidarium langs den østlige kirkegårdsmur.
 8) O. 1905, over Heinrich August Kauffmann, 
generalløjtnant, kammerherre, *13. april 1819, 
†17. juni 1905, og hustru Mathilde Jensine Lou-
ise Fønss, *6. nov. 1829, †4. febr. 1904.
 rød og grå granit, 180×56 cm. Stele af poleret 
granit sat på sokkel af upoleret, grå granit. Stelen 
har øverst et kors i dybt relief, derunder er påsat 
en krans om et sværd, udført i bronze. På siderne 
er indskrifter i fordybede versaler: »Han stod i 
1848 og 1864 i kampene for konge og fædreland 
ved hærførernes side, befalede i de sidste kampe 
over den anden brigade« og på den nordre side: 

ter Bertel Thorvaldsens Dagen. Spor af afbræk-
ket marmorkors for oven. i lapidarium langs den 
østlige kirkegårdsmur. 
 5) O. 1878, over Jørgen Svendsen Hess, jern-
støber, *25. dec. 1823, †20. sept. 1878, og hu-
stru Christiane Pouline Hess, født Petersen, *13. 
marts 1824, †30. aug. 1876.
 rød granit, 59×68 cm. Oversavet natursten 
med poleret front. indskrift i fordybet antikva. 
Opstillet i afsnit D, nr. 108.
 6) O. 1883, over Jan Koenen Behrendt, *19. 
aug. 1799, †25. maj 1883.
 Grotte af grå sandsten med indskrifttavle af 
hvidt marmor, 58×43 cm. Den vedbenddeko-
rerede grotte har indfældet tavle med fordybet 
versalindskrift. Spor efter afbrækket marmorkors 
foroven. i lapidarium langs den østlige kirke-
gårdsmur.
 7) O. 1889, over Julius Ferdinand Tolderlund, 
præst, *15. aug. 1815, †1. nov. 1889. 

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

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1905, over sog-
nepræst Andreas Leth (†1905), udført efter tegning 
af Niels Skovgaard (s. 2400). Foto David Burmeister 
Kaaring 2010. – Churchyard monument no. 9, c.1905, in 
memory of vicar Andreas Leth (†1905 ), made from a draw-
ing by Niels Skovgaard.
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 Granit, 92×86 cm. Groft tilvirket natursten 
med versalindskrift i dybt relief. i afdeling J, nr. 
13.
 12) (Fig. 5), o. 1945, over Jørgen Jørgensen, 
modstandsmand, *18. marts 1921, †12. maj 1945. 
 Grå granit, bronze, 72×133 cm. Poleret, rek-
tangulær sten op ad hvilken en bronzeskulptur 
forestillende en sørgende, sammenkrøbet kvinde 
i naturlig størrelse, udført af Mathilius Schack 
elo, læner sig. På soklens øvre trin er yderst til 
venstre inskriptionen »Du døde for dit land« med 
påsatte versaler af bronze, derunder på det nedre 
trin en frihedskæmpermedaljon. i afsnit C, nr. 32. 
 13) O. 1978, over Ole Justesen, oberstløjtnant, 
leder af egnens modstandskamp 1940-1945, *15. 
juli 1916, †26. maj 1978 og hustru inge Justesen, 
*1919, †1988.
 rosa natursten, 71×111 cm. Groft tilhugget 
sten med påsatte versaler af bronze. i afsnit D, nr. 
29.

»Hun var en edel kjærlig hustru og en elskelig 
moder«. i afsnit F, nr. 10.
 9) (Fig. 4), 1905, udført efter tegning af Niels 
Skovgaard,6 over Andreas Leth (*1822, †1905), 
præst ved Middelfart Kirke. Motivet er hentet fra 
Sl. 42,2.7

 Granit, 250×81 cm. Stele, der smalner nedadtil. 
Dens øvre del er prydet af et rigt ornamenteret 
kors med rundende korsender, der trunkeres af 
stelens form. Bag korset står en kronhjort, der 
bøjer sig om korset og drikker ved dets fod. ind-
skrift med fordybede skønvirkeversaler, afsluttet 
med: »Ubetinget Gud jeg giver mig i vold og va-
retægt«. i afsnit G, nr. 102.
 10) O. 1917, over Peter Henrik Jørgen Hess, 
jernstøber, etatsråd, *14. maj 1848, †20. okt. 1917, 
og hustru elise Petrine Hess, født Hansen *30. 
aug. 1850, †26. marts 1932, »Gud er Kærlighed«.
 Cippus af lyserød granit, 190×80 cm. indsat 
marmortavle af form som en bogrulle, versalin-
skription i dybt relief og påsat marmorkors. i af-
snit D, nr. 108.
 11) O. 1922, over Charlotte ejlersgaard, forfat-
terinde, *25. marts 1857, †9. maj 1922, og hendes 
ægtefælle Julius ejlersgaard, redaktør, *24. marts 
1855, †16. okt. 1948.

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1945, over 
modstandsmand Jørgen Jørgensen (†1945) (s. 2400). 
Foto David Burmeister Kaaring 2010. – Churchyard 
monument no. 12, c.1945, in memory of Jørgen Jørgensen 
(†1945 ), member of the Resistance movement.

Fig. 6. Fællesmonument nr. 1, 1866, over faldne i kri-
gen 1848-50 (s. 2401). Foto David Burmeister Kaaring 
2010. – Monument no. 1, 1866, to those who fell in the war 
of 1848-50.
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les begravelse hegnet af en lav hæk i afsnit D. 
Fem monumenter (nr. 1-5) er 1933 overflyttet 
fra †Østre Kirkegård (s. 2405).9 
 1) (Jf. fig. 7), o. 1849, over Christian Ludvig 
Holm, premierløjtnant i ingeniørkorpset, *12. 
aug. 1827, †2. juli 1849, efter at være »dødelig sa-
aret ved udfaldet fra Fredericia d. 30 juni 1849.«
 Hvidt marmor, 55×39 cm. Bogrulle med ver-
salinskription i dybt relief udfyldt med sort.
 2) O. 1849, over i. C. v. Schwarz, kaptajn ved 
6. linjeinfanteribataljon, *10. april 1812, †15. juli 
1849, »saaret i slaget ved Fredericia«.
 Hvidt marmor, 39×29 cm. rektangulær sten 
med sortmalet versalindskrift i dybt relief.
 3) (Fig. 8, 9) o. 1849, over Carl Olaf af Ce-
derström, friherre, premierløjtnant af Svea-Lif-
Gardet, officer ved 1. forstjægerkorps, *28. sept. 
1829, †7. aug. 1849 »af det saar, han for vort fæd-
reland erholdt d. 6te iuli i slaget ved Fredericia 
som officier ved 1ste forst-jæg. corps. Helliget ham 
af hans fyenske venner.«
 Hvid marmor og rød sandsten, 167×65 cm. 
Kors af marmor sat på rektangulær toleddet sok-
kel af sandsten, hvori er indfældet to tavler. På 

 Fællesmonumenter. Faldne i krigene 1848-50 og 
1864. 1) (Fig. 6), 1866, rejst af »Taknemmelige 
danske Mænd og Kvinder«, »Til Minde om de 
mange Land og Søkrigere som i Aarene 1848-
49-50 hengave Livet for Fædrelandet og fandt 
Hvile paa dette Sted. i Guds Haand staaer vort 
Fædreland! i vore Hjerter eders Minde!«.8

 Grå sandsten. Obelisk på rektangulær sokkel, 
alt hvilende på en cirkulær, brolagt forhøjning. 
en indskrifttavle monteret på soklens nordside 
angiver, at monumentet er »Flyttet fra Østre Kir-
kegaard 1950«, (jf. s. 2405). istandsat 2001. Op-
stillet centralt i skæringen mellem kirkegårdens 
hovedakser på en rektangulær plads. 
 2) (Jf. fig. 7), o. 1866-67, monument for 15 sol-
dater.8

 Sandsten, 180×105 cm. Monument med po-
leret front, øverst et kors. indskrift: »i Danmarks 
Smertes Aar 1864 nedlagdes her 15 af dets trofa-
ste Sønner. Vort Haab er til Herren.« i fordybet 
antikva. istandsat 2001. Placeret blandt krigergra-
vene i afsnit D. 
 Faldne under krigene 1848-50 og 1864. Ni grav-
minder sat omkring fællesmonument nr. 2 i fæl-

Fig. 7. Krigergravene (s. 2401-03). Foto David Burmeister Kaaring 2010. – The war graves.
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den nedre tavle i fordybede versaler: »en dag 
Gud rör och vid den graf, som detta stoft om-
gifver, du då den telning nu bröts af, föräldrar 
återgifver. Så kärlek är, den smärta ger. Men äf-
ven genom tårar ler, och hoppes än vid grafven.«; 
jf. svenska kyrkans begravelsesritual for børn og 
unge.10 
 4) (Fig. 10) o. 1850, over Steffen Jensen Vol-
derslev, ingeniør, *6. jan. 1828, †8. nov. 1850 på 
Hindsgavls lazaret.
 Støbejern, 160×70 cm. Kors med rundbuede 
kløverbladsender sat på rektangulær sokkel af 
granit. i den øverste korsende versalindskriften 
»Her hviler stövet af« i højt relief, bag på: »Fred 
være med dit Støv« i samme skrift.
 5) (Jf. fig. 7), 1861, over Christian Julius Höy-
er (Høyer), premierløjtnant af ingeniørkorpset, 
*1820, †24. april 1849, efter at være ‘såret ved 
Kolding d. 23 april’.
 Grå granit, 101×80 cm. Skrånende sten med 
spidsbuet overkant, indskrift med reliefversaler, 
sortmalede. Under ovenstående oplysninger ind-
skriften »Dette Minde er sat af Jngenieurcorpsets 
samtlige Officerer 1861.«
 6) (Jf. fig. 7) o. 1864, over W. Junge, musikdirek-
tør, *9. jan. 1831, †2. marts 1864.

Fig. 8. August Wilhelm Boesen, Friherre Carl-Olaf af Cederströms gravsted på 
Østre Kirkegård,o. 1848-57, Middelfart Museum (s. 2401). – August Wilhelm Boesen, 
Burial place of Baron Carl-Olaf of Cederström, east churchyard, c.1848-57.

Fig. 9. Faldne under krigene 1848-50 og 1864 nr. 3, o. 
1849, over friherre Carl Olaf af Cederström (†1849) (s. 
2401). Foto David Burmeister Kaaring 2010. – For those 
who fell in the wars of 1848-50 and 1864, no. 3, c.1849, in 
memory of Baron Carl Olaf of Cederström (†1849 ).
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den ligeledes tre reliefstjerner og inskriptionen 
»Sat af dybtsørgende enke Ann Jensen Kjersing 
Bryndum Sogn ved Varde. Vi sees igjen.«
 9) (Fig. 11), o. 1865, over H. H. Kruse, fyrvær-
ker, *8. sept. 1808, †24. jan. 1865, »ved et uheldigt 
spring af en vogn i nærheden af Middelfart.« 
 Støbejern, 109×88 cm. Kors med spidsbuede 
korsender; mindre ornament ved korsskæringen. 
Foruden ovennævnte også følgende inskription 
i reliefversaler: »Her hviler min elskede Mand«. 
Foroven en sommerfugl, forneden en stående 
Dødens Genius. På bagsiden en inskription i re-
liefversaler: »Midt i en sørgelig Tid blev du bort-
reven fra din Kone og Børn, men det var Herrens 
Villie; stedse er du i vor erindring som en kiær 
Familiefader« og derunder: »Fred med dit Støv«, 
indrammet af reliefmotiver som på fronten. 

 Støbejern, 160×74 cm. Monument med høj 
sokkel og tredobbelt liljekors med mindre, tilsva-
rende ornamenter udgående fra korsskæringen. 
indskrift på de tværgående korsarme med versa-
ler i højt relief, på den øverste korsarm et relief 
af en sommerfugl og på den nederste af Dødens 
Genius stående. På bagsiden et relief forestillende 
et håndtryk. På soklen berømmende indskrifter.
 7) (Fig. 11) o. 1864, over J. H. Kreutzfeldt, *12 
jan. 1827, †29. marts 1864. 
 Støbejern, 160×74 cm. Korsmonument med 
høj sokkel svarende til nr. 6.
 8) (Fig. 11), o. 1864, over Niels Mortensen, *12. 
dec. 1833, †4. juni 1864. 
 Støbejern, 93×49 cm. Kors med rundbuede 
kløverbladsender prydet med stjerner. På bagsi-

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

Fig. 11. Faldne under krigene 1848-50 og 1864 nr. 7-9, 
o. 1864, over J. H. Kreutzfeldt (†1864), Niels Morten-
sen (†1864) og H. H. Kruse (†1864) (s. 2403). Foto 
David Burmeister Kaaring 2010. – For those who fell in 
the wars of 1848-50 and 1864, nos. 7-9, in memory of J. 
H. Kreutzfeldt (†1864 ), Niels Mortensen (†1864 ) and 
H. H. Kruse (†1864 ).
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sig over alléens bredde. i syd mod Adlerhusvej er 
en treleddet fodgængerlåge; dens støbejernsfløje 
er udført i samme stil som hovedindgangens og 
bæres af to rektangulære teglsatte piller. i kirke-
gårdens nordvestlige hjørne, mod Krybeskov, er 
en stakitlåge.
 Bygninger m.m. på kirkegården. Umiddelbart in-
den for hovedindgangen er 1981 opført et kom-
bineret kirkegårdskontor og materialhus af røde 
tegl med rødt tegltag (arkitekt Jørgen Frederik-
sen). Samme år opførtes et materialskur af træ i 
kirkegårdens vestlige ende. Kirkegårdskontoret 
blev ombygget og udvidet 2004 (arkitekt Crone 
& Duedahl).4

 †Bygninger. 1927 opførte murermester Chr. Kloj-
gaard et materialhus.

KirKeGÅrDSMONUMeNTer 1) (Fig. 13), 
o. 1945, over W. J. Carthew, flight sergeant i eng-
lands royal Air Force, †1945. 
 Natursten, 79×90 cm. Oversavet sten med po-
leret front, hvorpå en versalinskription i hvidma-

 SØNDre KirKeGÅrD

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

Fig. 12. Søndre Kirkegård. Hovedindgangen fra Vesterløkke Allé (s. 2404). Foto David Burmeister Kaaring 2010. – 
The south churchyard. The main entrance from Vesterløkke Allé.
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ter indvielsen fortsatte man i begrænset omfang 
med at begrave på den gamle kirkegård omkring 
kirken (jf. s. 2230). 
 ifølge det oprindelige projekt skulle kirkegår-
den opdeles i fire kvarterer af to vinkelret lø-
bende stier i hvis skæring var anlagt en cirkulær 
plads. Kirkegården hegnedes af en jordvold be-
plantet med hvidtjørn, ved indgangene var sta-
kitporte (opført 1812). en tegning fra 1866 viser 
imidlertid, at kirkegården senest da var opdelt i 
blot tre afdelinger af svungne stier lagt som et 
T-kryds. 
 efter indvielsen af Vestre Kirkegård 1853 (s. 
2397) ophørte begravelser på den gamle assi-
stenskirkegård, nu kaldet Østre Kirkegård, i løbet 
af få år.17 Dog rejstes 1867 et monument over de 
faldne i krigen 1848-50 på kirkegårdens centrale 
plads (jf. fællesmonument nr. 1, s. 2401). Året ef-
ter overtog Selskabet De Danske Våbenbrødre 
omsorgen for anlægget, og krigergravene blev 
sløjfet. 1933 flyttedes soldatergravene til Vestre 
Kirkegård (jf. faldne under krigene 1848-50 og 
1864, nr. 1-5, s. 2401-02), og området omdanne-
des til en egentlig park, kaldet Østre Anlæg. Kun 
fællesmonumentet for de faldne soldater under 
krigen 1848-50 forblev på området indtil 1950, 
da også det blev overflyttet til Vestre Kirkegård.3 
1961 opførte kommunen nyt rådhus på grunden. 

let relief: »nedskudt under kampen for frihed og 
ret i aaret 1945«.12 Derover er monteret Hærens 
Flyvertroppers emblem13 og mellem to indskrifts-
linjer et emblem fra royal Air Force. Opstillet i 
afdeling e, nr. 190.
 Fællesmonument, opsat 1972 til minde om 86 
tyske flygtninge og 43 tyske soldater fra 2. ver-
denskrig (jf. også s. 1714-15).3 Tegnet af arkitekt 
roeleke, Kassel. Kors af bronze, 275×139 cm, 
foran hvilket er lagt fire liggesten af grå granit, 
hver målende 90×120 cm. Stenene er let hævet 
over græsplænen og indrammet af brosten. ind-
skrift på tysk og dansk med fordybede versaler, 
opmalet med sort. Opstillet i afsnit A af »Volks-
bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge«. 1978 blev 
korset ‘ordnet’.3 
 Syd for monumentet er tolv granitkors opstil-
let 1971, hver måler 71×73 cm. På de enkelte 
kors er anført mellem et og fire navne i hvidma-
lede reliefversaler. Monumenttypen og gravkor-
sene kendes fra flere danske kirkegårde (jf. f.eks. s. 
1714).14

*Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1945, over Johann 
Griguszics, *16. marts 1881, †25. juli 1945. Træ, 
36×93,5 cm. Kors, på øverste korsarm indskrif-
ten »Hier ruht«. Opbevares på Middelfart Mu-
seum (inv.nr. 2002/015-1). 2) O. 1945, over Dag-
mar Meller, *15. sept. 1944, †21. sept. 1945. Træ, 
36,5×85 cm. Kors, på øverste korsarm indskrif-
ten »Hier ruht«. Opbevares i Middelfart Museum 
(inv.nr. 2002/015-2). 

†ØSTre KirKeGÅrD

efter forordningen af 22. febr. 1805, der påbød 
købstæderne at anlægge nye kirkegårde uden for 
byen, besluttedes det 1806 at etablere en kirke-
gård øst for byen på Byfogedens eng (nuværende 
Østergade 11). 1807 opmålte og udstak Julien-
Charles Nestor de Bretteville assistenskirkegår-
dens plan.15 1813 var anlægsarbejdet mestendels 
udført, kun manglede ‘fornøden opdeling og 
nummerering af begravelsespladser’ samt et gra-
ver- og lighus, hvortil der blev udarbejdet grund-
tegning 1814. Huset var imidlertid ikke opført, 
da kirkegården blev indviet 5. august 1819.16 ef-

Fig. 13. Søndre Kirkegård, kirkegårdsmonument nr. 1, 
o. 1945, over flight sgt. W. J. Carthew (†1945) (s. 2404). 
Foto David Burmeister Kaaring 2010. – The south 
churchyard, churchyard monument no. 1, c.1945, in memory 
of Flight Sergeant W. J. Carthew (†1945 ).
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*19. august 1895 - †19. februar 1888. Andreas Daniel 
Lichtenberg Madsen, *17. november 1871 - †13. ja-
nuar 1889. Den højtelskede, ejegode hustru elisabeth 
Anna Madsen, f. Andreasen, *i ringkøbing præstegård 
27. februar 1844, †13. oktober 1904. Johan Christian 
Claudius Madsen, fhv. kapitain, udgiver og redaktør af 
Middelfart Avis, *27. november 1825 - †12. juli 1906«.
6 en skitse til gravstenen ejes af Skovgaard Museet 
(inv.nr. 14.509), mens gipsafstøbninger af hjorterelief-
fet bl.a. befinder sig på Statens Museum for Kunst (inv.
nr. KMS5669) og i Ullerød Kirke (Frederiksborg Amt. 
Lynge-Frederiksborg Hrd.). Året efter gravmonumen-
tets udfærdigelse malede Niels Skovgaard et kalkmaleri 
til Ullerød Kirke over samme tema, som også dennes 
søn J. Th. Skovgaard benyttede i et kalkmaleri i Lin-
nerup Kirke, 1924 (DK Aarhus 4314).
7 idet både Skovgaardfamilien og Andreas Leth var 
nært knyttet til grundtvigianismen, kan interessen for 
motivet også være påvirket af Grundtvigs omdigtning 
af salmen, Den Danske Salmebog nr. 410.
8 Monumentet blev indviet 5. juni 1867, jf. Behrendt 
ii, 172.
9 en liste over ‘krigere begravede på Middelfart Assi-
stenskirkegård 1864’, dvs. †Østre Kirkegård, er nedfæl-
det i et brev af 27. dec. 1883, LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. 
breve. Bortset fra graven over J. H. Kreutzfeld (nr. 7) 
tæller listen de bevarede grave over faldne i 1864-kri-
gen samt: Laurits Madsen, trainkusk, †24. april 1864; 
emil Quist, menig i 7. regiment, †6. maj 1864; Hans 
Larsen, menig i 1. infanteriregiment, †13. maj 1864; 
Christen Christensen fra Viborg, konstabel, †11. jun. 
1864;Wichtor rasmussen, artilleriintendant, †30. sept. 
1864; og Hans Madsen, menig, †23. nov. 1864.
10 Uden forfatter, Utdrag ur handbok för svenska kyrkan, 
Stockholm 1894, 345 v6.
11 Behrendt ii, 177.
12 W. J. Carthew døde 10. febr. 1945, da hans fly styr-
tede ned i Gamborg fuglereservat. Ved samme ulykke 
omkom flight sergent richard York French, royal 
Australian Air Force, der blev begravet på Christians 
Kirkegård, Fredericia (DK Vejle 534). Se Common-
wealth War Graves Commissions database, www.cwgc.
org (besøgt 22. april 2010).
13 Venligst oplyst af oberst C.-G. Schöller, Forsvarets 
Krigergravstilsyn, og oberstløjtnant Svend Volden (e-
mails af 5. aug. 2010), der henviser til Olaf Møller, Lære-
bog for hærens menige, 1. del, København 1933, planche 3.
14 Gravmonumenterne over tyske flygtninge og sol-
dater i Danmark er registreret af Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge i en database, tilgængelig 
via http://www.volksbund.de/kgs (besøgt 29. januar 
2010).
15 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve.
16 Behrendt ii, 170.
17 rA. Kultusministeriet. 1. kontor. Journaler B 302 
(1850).

KiLDer OG HeNViSNiNGer
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(Kirkeinsp.ark. rgsk.). – Diverse dokumenter 1665-
1896 (Kirkeinsp.ark. Div.dok.). – indkomne breve 
1750-1916 (Kirkeinsp.ark. indk. breve). Menighedsråds-
arkivet. Kirkegårdsudvalgets protokol 1923-1987 (Me-
nighedsrådsark. Kirkegårdsudv. prot.). 

riGSArKiVeT (rA). Kultusministeriet. 1. kontor. 
Journaler B 302 (1850).

KirKeGÅrDeNS ArKiV. Lise Sandersen, Registre-
ring af gravminder på Middelfarts Sogns kirkegårde, 1990 
(Sandersen).
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Chr. Behrendt, Fra det gamle Middelfart II. Kirken, 
Odense 1941 (Behrendt ii). 

Beskrivelse ved David Burmeister Kaaring. engelsk 
oversættelse ved Joan F. Davidson. redaktionssekretær 
Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæg-
gelse ved Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet sept. 
2010.

NOTer

1 et prospekt, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. dok. viser, en 
planlagt udvidelse med broderparten af Middelfart 
Markjorder matrikel 46. i sidste ende blev kun en del 
af grunden, matrikel 46b, udlagt til kirkegård. Før man 
besluttede sig for at udvide Vestre Kirkegård, var der 
planer om i stedet at opføre en ny assistenskirkegård, 
og der averteredes 1894 i byens aviser efter egnet jord 
til denne. et af de indkomne forslag blev 1895 appro-
beret af Kirkeministeriet sammen med et ligkapel teg-
net af arkitekt N. Christof Hansen; LAFyn. Kirkeinsp.
ark. indk. breve.
2 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
3 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkegårdsudv. prot.
4 NM. 
5 ifølge en ældre afskrift af stenen transskriberet i San-
dersen skal inskriptionen være: »Her nedlagdes vor 
elskede Bertram emil Wolmer Lichtenberg Madsen, 
*26. juni 1859 - †15. juni 1860. Den elskede og trofa-
ste hustru og ejegode moder Laura emilie Madsen, f. 
Hansen, *17. juli 1826 - †4. december 1865. Bertram 
emil Wolmer Lichtenberg Madsen, *14. november 
1865 - †27. november 1870. eigil Tage Theodor Lich-
tenberg Madsen, *25. november 1879 - †12. februar 
1886. Margrete Signe Octavia Lichtenberg Madsen, 
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se og sæde for lensmanden, og talrige kongebreve 
vidner om, at kongerne ofte opholdt sig her.
 et kapel på Hindsgavl Slot er ikke direkte nævnt 
i kilderne. Dets eksistens, i det mindste i senmid-
delalderen og frem til slutningen af 1500-tallet, 
kan dog udledes af omtaler af gejstligt personale 
og gudstjenestelige handlinger på slottet i denne 
periode.2 Således omtales 1461 erich Kragh, ‘ka-
pellan på Hindsgavl’.3 1505 er i dronning Chri-
stines hofholdningsregnskaber anført udgifter til 
en præst fra Middelfart for at holde messe på 
slottet,4 og i forbindelse med en klagesag over 
sognepræsten i Middelfart i 1588 (jf. s. 2227) blev 

Borgen Hindsgavl menes anlagt midt i 1200-tal-
let på en stejl banke på vestsiden af Hindsgavl-
halvøen. Herfra var der udsyn til skibsfarten på 
Lillebælt og til Hønborg over for på den jyske 
kyst, og man kunne observere indsejlingen til 
Kolding Fjord, i hvis bund Koldinghus rejser sig. 
Mod nord, øst og syd var banken omgivet af en 
voldgrav samt af sumpede, jævnligt oversvøm-
mede engdrag. Selve borgen bestod af et antal 
bygninger placeret rundt langs bankens kanter, 
deriblandt fruerstuen mod vest og kongens bolig 
mod syd, begge rejst i tilknytning til et højt tårn i 
sydvest (jf. fig. 1).1 Borgen var kongelig besiddel-

Fig. 1. Hindsgavl Slot fra Peder Hansen resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. – Hindsgavl Castle from Peder Hansen Re-
sen’s Atlas Danicus, Copenhagen 1677.

†KAPeL PÅ HiNDSGAVL SLOT
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og Assens 1921, 490-508, der gennemgår slottets histo-
rie ud fra skriftlige kilder og bl.a. bringer uddrag af 
synsforretninger 1643 og 1695. endvidere Liselotte 
Uhrenholt, Det middelalderlige Hindsgavl. Bygningshisto-
rien belyst ud fra det arkæologiske materiale, upubliceret 
hovedfagsspeciale i middelalderarkæologi, Århus Uni-
versitet, 2003, venligst udlånt af forfatteren. Bemærk 
også, at resens nordpil i forhold til bygningerne er 
orienteret mod øst.
2 Jf. f.eks. †kapel på Næsbyhoved Slot (s. 1891 f.).
3 Repert ii, 1, nr. 1347 (30. sep. 1461).
4 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, William 
Christensen (udg.), Kbh. 1904, 132.
5 KirkehistSaml iii, 5, 1884-86, 486. 
6 Møller (note 1) 39-48.
7 Materialet omfattede ud over almindeligt husgeråd 
og værktøj bl.a. nogle glaserede fliser, skår af drik-
keglas, kroge og glideskinner til armbrøster og et par 
bronzespænder, jf. Møller (note 1) 48. en akvamanile 
er angiveligt fundet på borgbanken, jf. Gorm Benzon, 
Hindsgavl Slot, Aalborg 1984, 52 (afbildet). De nærme-
re fund omstændigheder er ukendte, og Uhrenholt (note 
1) 65 anfører, at kanden, der er i privateje, må betragtes 
som et løsfund. Den er formentlig et nedersaksisk ar-
bejde fra første halvdel af 1200-tallet, jf. Otto v. Falke 
og erich Meyer, Romanischen Leuchter und Gefässe der 
Gotik, Berlin 1935, 69 f., nr. 439 med fig. 412, og har 
form af en løve med tottet manke, slank krop med 
antydede ribben, bagudstemte bagben og løftet hale. 
Hanken er formet som en rudimentær drage. Sådanne 
kander blev i middelalderen benyttet ved præstens 
håndvask under messen, men kunne også anvendes i 
profan sammenhæng, jf. Michael Hütt, »Quem lavat 
unda foris…«, Aquamanilien. Gebrauch und Form, Mainz 
1993, 17 ff. og 78 ff.; endvidere s. 65 ff.

det aftalt, at lensmanden kunne kalde kapellanen 
til sig for at prædike i stedet for præsten.5

 Om kapellets placering i borganlægget og dets 
fysiske udformning vides intet. Arkæologiske un-
dersøgelser 1942-43 har påvist, at bygningerne 
på borgbanken blev ødelagt og genopført ind-
til flere gange,6 og forskellige kapelindretninger 
kan dermed have afløst hinanden. intet af det ved 
udgravningerne fremkomne fundmateriale kan 
knyttes til kapellet.7

 Under svenskekrigene led slottet en del skade, 
og i tiden efter satte forfaldet ind. Ved et uvejr 
1694 skred borgbankens vestside i vandet sam-
men med fruerstuens gavl, og de ødelagte byg-
ninger blev herefter solgt fra kronen og nedrevet.

KiLDer OG HeNViSNiNGer

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
Odense Amt s. 56-59.

redaktion ved rikke ilsted Kristiansen. engelsk over-
sættelse ved Joan F. Davidson. redaktionssekretær Hei-
di Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse 
ved Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet sept. 2010.

NOTer

1 elna Møller, »Hindsgavl Borgbanke«, NMArb 1944, 
39-48. Banken måler på toppen ca. 75 m i diameter. Se 
også H. Hansen, »Kongeborgen Hindsgaul«, Årb Odense 

†CHAPeL AT HiNDSGAVL CASTLe

eNGLiSH SUMMArY

The castle of Hindsgavl is thought to have been 
built in the mid 13th century, on a steep mound 
on the west side of Hindsgavl Næs (peninsula). 
it consisted of several buildings placed along the 
top of the mound with a high tower to the south 
west. There is no direct mention of a chapel in 
the sources, but in 1461 there is mention of a cu-
rate at Hindsgavl, and in 1505 a vicar from Mid-
delfart was paid to hold masses at the castle. in 
1588 the Lord Lieutenant was able to summon 
the curate from Middelfart to preach for him.

 Nothing is known about the physical shape 
of the chapel or its location in the castle struc-
ture. Nor is it possible to link the find ma-
terial that came to light during archaeological 
investigations in 1942-43 with the chapel. The 
castle suffered major damage in the 17th cen-
tury wars against Sweden, and during a storm 
in 1694 the west gable of the ladies’ bower col-
lapsed into the water. After that the damaged 
buildings were sold off by the Crown and de-
molished.
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which was made of wood and where an annual 
mass was held, is thought to have been situated 
on the shore to the east of the town, close to the 
main road to Bogense and Odense. 

†HOLY CrOSS CHAPeL

eNGLiSH SUMMArY

redaktion ved rikke ilsted Kristiansen og Sven rask. 
engelsk oversættelse ved Joan F. Davidson. redakti-
onssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk 
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. redaktionen af-
sluttet sept. 2010.

NOTer

1 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, William 
Christensen (udg.), Kbh. 1904, 70.
2 KirkehistSaml ii, 6, 1872-73, 755 f.
3 KirkehistSaml ii, 6, 1872-73, 762. Listen er udateret, 
men refererer til en messe, der skulle holdes ved Knud 
Henriksen Gyldenstiernes alter i Skt. Hans Kirke i 
Odense (s. 1225 f.), formentlig stiftet i anden halvdel 
af 1400-tallet af sidstnævnte eller hans enke, Hilleborg 
Skinkel (jf. †Trefoldighedskapel s. 2229).
4 Dette er gældende for flertallet af de kendte helligkors-
kapeller i Danmark, således kapellerne ved Helsingør 
(DK Frborg 514), Kalundborg (DK Holbæk 3343), ros-
kilde (DK KbhAmt 142), Odense (DK Odense 1895) 
og Horsens (DK Århus 6150); endvidere ved Køge, jf. 
Marianne Johansen, Middelalderbyen Køge, 1986, 55 f., 
samt ved Aalborg, jf. Aalborgs Historie 1, erik Johansen, 
Bodil Møller Knudsen og Jan Kock (udg.), Aalborg 
1992, 301. Oprettelsen af †Hellig Kors Kapel ved ribe 
kan dog bestemmes til sidst i 1400-tallet (DK Ribe 851 
f.). Ofte beror kendskabet til kapellerne på en enkelt 
omtale i de skriftlige kilder.
5 Præsteindb Worm 98. Korsmesser fejredes to gange år-
ligt, 3. maj (korsets fund) og 14. sept. (korsets ophø-
jelse).

Kapellet omtales første gang 1504, da dronning 
Christine skænkede 4 skilling, som blev lagt i ka-
pellets blok (»hellige korss block«) ‘uden for Mid-
delfart’.1 1507 blev der testamenteret 3 skilling til 
kapellet (»capellam S. Crucis«), mens vikaren, hr. 
Henrik, fik eftergivet noget gæld.2 Det (»hillig 
kors kappell y Melfar«) omtales endvidere i en li-
ste over gods, som Henrik Knudsen Gyldenstier-
ne (†1517) gav til kirker og klostre.3 Tidspunktet 
for kapellets stiftelse er ukendt, ligesom det er 
uvist, hvornår det blev nedlagt.4 Formentlig er 
det identisk med et »liden Capell«, som ifølge en 
beretning fra 1623 erindredes at have ligget øst 
for byen. Dets bygning havde været opført af træ 
og dannet ramme om en årlig messe.5

 Beliggenheden specificeredes i 1623 til at have 
været på strandbanken øst for byen, der af samme 
grund kaldtes »Capellsbiergh« (Kappelsbjerg), dvs. 
tæt ved den nordlige udfaldsvej mod Bogense 
og Odense. en tilsvarende placering i udkanten 
af byen kendes fra andre †helligkorskapeller (jf. 
note 4).

KiLDer OG HeNViSNiNGer

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
Odense Amt s. 56-59.

†HeLLiG KOrS KAPeL

The chapel is mentioned for the first time in 
1504, in connection with a donation of money. 
Neither the time of its establishment nor that 
of its later demolition is known. The building, 
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Fig. 1a-b. Vilhelm Petersens indledende forslag til en kirke ved Statshospitalet (s. 2411). Snit og plan (uden mål). 
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Vilhelm Petersen’s initial proposal for a church at the State Hospital.
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Statshospitalet opførtes i perioden 1884-1888 på 
Middelfart Markjorder syd for købstaden efter 
tegning af arkitekt, etatsråd Vilhelm V. Petersen, 
der tidligere havde tegnet Vestre Hospital, Kø-
benhavn, (opført 1882-85) og omtrent samtidig 
tegnede Almindelig Hospital, København, (op-
ført 1885-92).1 Det tidligere hospitalsområde, nu 
kaldet Teglgårdsparken, strækker sig fra Brovejen 
i nord til Lillebælt i syd. 
 Vilhelm Petersens tegninger til hospitalet (fig. 
1a-c) viser, at det var intentionen at opføre en 
selvstændig kirkebygning på hospitalsområdet. 
i det endelige projekt valgte man imidlertid at 
opføre en kirkesal i den østre del af hovedbyg-

STATSHOSPiTALeTS †KirKeSAL
(MiDDeLFArT SYGeHUS, PSYKiATriSK AFDeLiNG)

ningens beletage. indviet 1888 i forbindelse med 
ibrugtagningen af hospitalet.
 Kirkesalen fremtræder så godt som uforandret 
i Vilhelm Petersens klassicistiske palæstil. Den 
domineres af langsidernes markante rundbue-
vinduer, der i vestvæggen spejles af to rundbue-
blændinger disponeret omkring den centrale og 
jævnhøje rundbuede indgangsdør. Foran blæn-
dingerne stod tidligere to cylindriske kakkel-
ovne, i begge blændingers rundbuer var malet 
et kors omgivet af palmeblade og bogstaverne A 
og Ω. Over indgangsdøren var malet Korslam-
met og omkring det en versalinskription (Job 
1,21). rummet var oprindelig holdt i en lys far-

Fig. 1c. Vilhelm Petersens indledende forslag til en kirke ved Statshospitalet (s. 2411). Opstalt (uden mål). Foto 
Arnold Mikkelsen 2010. – Vilhelm Petersen’s initial proposal for a church at the State Hospital.
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iNVeNTAr

†Alterbordet blev kasseret 1995. 
 *Alterduge.1) 1900-tallet, af bomuld, 220x125 
cm. Dugen er kantet med venetiansk broderi. i 
Psykiatrisk Samling, Middelfart Museum (inv.nr. 
75/1992x460). 2) 1900-tallet, af bomuld, måler 
125×215 cm. Dug med kniplet blomstermotiv 
som kant. i Psykiatrisk Samling, Middelfart Mu-
seum, (inv.nr. X 01628).
 *Antependium, af rødt fløjl, måler ca. 0,9×3 m. i 
Psykiatrisk Samling, Middelfart Museum (inv.nr. 
X 01633).
 *Alterprydelsen (jf. fig. 2), o. 1884, omfatter et ma-
leri, indsat i portalramme udført i klassicistisk stil. 
rammen er helt forgyldt. Nederst malet skriftsted 
i versaler: »Jeg er livets brød«. Korset, der oprin-
delig afsluttede tavlen, er afmonteret og ophængt 
på væggen ved siden af. Maleriet, olie på lærred, 

veholdning, mens væggenes paneler samt dørene 
havde marmorerede fyldinger. i forbindelse med 
en istandsættelse i nyeste tid er dette farveskema 
erstattet af en farveholdning domineret af lyseblå 
og hvid.
 Kirkesalens nedlæggelse 1995 må ses i sammen-
hæng med lukningen af hospitalet 1999. Den tid-
ligere kirkesal benyttes nu som mødelokale af en 
privat virksomhed, der har domicil i statshospi-
talets tidligere hovedbygning. Dens væsentligste 
inventar overgik efter nedlæggelsen til Middel-
fart Museum og er nu en del af Psykiatrisk Sam-
ling, hvorimod lamper og lysekroner forblev i 
bygningen og nu er overflyttet til den tilstødende 
festsal. 
 Kilder. Den vigtigste kilde til kirkesalens udse-
ende er foruden bevarede fotografier et inventa-
rium udført 1994 som forberedelse til nedlæg-
gelsen.2 

Fig. 2. Kirkesalens indre, 1944 (s. 2411). Foto Liisberg 1944, Middelfart Museum. – Interior of the chapel, 1944.
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men med *alterkanden og *skålen. i Psykiatrisk 
Samling, Middelfart Museum (inv.nr. X 01640). 
2) O. 1986, af tin, udført af Just, Danmark. Un-
der bunden støber- samt lødighedsmærke. Hører 
til *altersættet. i Psykiatrisk Samling, Middelfart 
Museum (inv.nr. X01635). 
 *Skål, o. 1888, af porcelæn, udført af Den Kon-
gelige Porcelænsfabrik, tværmål 15,5 cm. Sort-
malet på ydersiden, med forgyldt fod, overkant 
og kors på siden, sidstnævnte i højt relief. Hører 
sammen med *alterkanden og *oblatæske nr. 1. i 
Psykiatrisk Samling, Middelfart Museum (inv.nr. 
X 01641). 
 *Alterstager, forsølvede, 43 cm høje. Med flad, 
profileret fod, smalt balusterskaft med markant, 
fladt midtled og flad lyseskål. i Psykiatrisk Sam-
ling, Middelfart Museum (inv.nr. X 01630-31). 
 *Altertæppe, vævet, 148,5x66,5 cm. Mønster-
dekoration i rød, blå og hvid farveholdning, på 

160×116 cm, er udført 1884 og signeret af Knud 
Hansen efter Carl Blochs altertavle til Holbæk 
Kirke fra 1873 (DK Holbæk 2860). i Psykiatrisk 
Samling, Middelfart Museum (inv.nr. X 01632).
 *Altersæt. O. 1986, af tin. Sættet består af kalk 
og disk, i begge et indgraveret lødighedsmærke 
og ejermærket »Psyk. afd. Kirke 10/86«. Til sæt-
tet hører *oblatæske nr. 2.3 i Psykiatrisk Sam-
ling, Middelfart Museum (inv.nr. X 01639 og X 
01636).
 *Alterkande, o. 1888, af porcelæn, udført af Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. 28 cm høj, sortmalet 
med forgyldt kors i højt relief og forgyldt fod og 
overkant. Kanden hører sammen med *oblatæske 
nr. 1 og *skålen. i Psykiatrisk Samling, Middelfart 
Museum (inv.nr. X 01629).
 *Oblatæsker. 1) O. 1888, af porcelæn, udført af 
Den Kongelige Porcelænsfabrik. Sortmalet med 
forgyldt kors på låget i højt relief. Hører sam-

Fig. 3. Kirkesalens indre, 1944 (s. 2411). Foto Liisberg 1944, Middelfart Museum. – Interior of the chapel, 1944.
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centralt på området, og foran dette var anlagt en 
cirkulær plads. ifølge en beskrivelse af forhol-
dende o. 1908 var alle patientgrave anonyme, ‘tæt 
tildækket af vedbend’ og forsynet med en ‘stor 
grå pæl med et sort nummer’.6 Da kirkegården 
blev nedlagt var beplantningen domineret af taks. 
 (†)Kapel, 1888, tegnet af Vilhelm Petersen. Op-
ført i gule teglsten med sort tagbeklædning i sam-
me klassicerende formsprog som hospitalet. Byg-
ningen, der nu er omdannet til beboelse, rumme-
de foruden det centrale kapel mindre tilstødende 
lokaler til dissektion (nord) og ligrum (syd).

KirKeGÅrDSMONUMeNTer

 1) (Fig. 4), o. 1908, over Frederik Lange, sinds-
sygehospitalets første overlæge 1887-1907, *10. 
nov. 1842, †29. dec. 1907. 
 Grå granit, 98×209 cm. Stele med bronzerelief 
af afdøde set i profil, angivelig signeret »Frede-
rik Lange – Mai 1908«,7 med støbermærke for L. 
rasmussen, København. relieffet tager udgangs-
punkt i et portræt tegnet af P. S. Krøyer i februar 
1907.8 Under relieffet er hugget en versalinskrip-
tion.
 †Kirkegårdsmonumenter. Ved kirkegårdens ned-
læggelse 1995 fandtes følgende gravminder på 
Statshospitalets område.
 1) O. 1904, over ægteparret Carl Christensen, 
forvalter, *7. juli 1845, † 4. maj 1904 og Camilla 
Christensen *23. sept. 1851, †22. juni 1904. Af 
groft tilhugget granit. Fundet 1994 delvis skjult i 
bevoksningen nord for kapellet.
 2) O. 1917, over ægteparret Georg elliot Lum-
holtz, bogholder, *29. sept. 1851, †26. juni 1917 
og Thora Lumholtz, *9. juni 1866, †2. aug. 1946. 
Groft tilhugget granit. Fundet 1994 delvis skjult i 
bevoksningen nord for kapellet.
 3a-c) Tre gravsten over medlemmer af familien 
Berthelsen, opsat på fælles gravsted ‘lige inden for 
hovedlågen’.2 
 3a) O. 1923, over O. P. Berthelsen, overplejer, 
*23. sept. 1860, †29. maj 1923. Granit, ca. 120×70 
cm. inskription på indfældet oval marmorplade.
 3b) O. 1937, over edel Berthelsen, gift med O. 
P. Berthelsen, *1868, †1937. rektangulær mar-
morplade med fordybet versalindskrift.

smalsiderne hvidt kantebånd. i Psykiatrisk Sam-
ling, Middelfart Museum, (inv.nr. X 01634). 
 †Alterskranke, o. 1888, halvrund med håndliste 
båret af balustre. Destrueret o. 1995.
 †Prædikestol (jf. fig. 2), o. 1888. Sekskantet stol 
med markant sokkel, begge med bemalede fyl-
dingspaneler. Stolen var opstillet i salens nordøst-
lige hjørne. Destrueret 1995.
 Som (†)stolestader anvendtes 23 bænke (jf. fig. 
3), o. 1888, af træ med en enkel dekoration i 
nyklassicistisk formsprog, perlefarvede. Bænkene 
o vergik ved kirkesalens nedlæggelse til hospitalet 
og blev overtaget af de nuværende ejere af ho-
vedbygningen.4

 *Præstestol, o. 1888, af træ. Armstol udført i 
nyklassicistisk stil med markante volutter som 
afslutning på agterstaffene. Perlehvid bemaling 
med koksgrå og forgyldte detaljer. i privateje. 
 *Harmonium, o. 1888, udført af Anton Bernt-
sen, Vejle. Harmoniet, der tidligere var perlefar-
vet, er i nyeste tid blevet afrenset sine farver. i 
privateje.
 †Salmenummertavle. Destrueret o. 1995.
 To *ringkroner (jf. fig. 2), o. 1888, hver med 
18 lamper udført i et neoklassicistisk formsprog. 
ringkronerne forblev i bygningen efter kirke-
salens lukning og er nu ophængt i den tidligere 
festsal i hovedbygningen.
 Ti tredobbelte elektriske *lampetter, o. 1888, 
hvidmalede, er overført til den tilstødende sal i 
det tidligere hospitals hovedbygning. 
 *Jordpåkastelsesudstyr, o. 1888, af træ, sortmalet. i 
Psykiatrisk Samling, Middelfart Museum (inv.nr. 
X 01638).

†STATSHOSPiTALeTS KirKeGÅrD

Den lille kirkegård blev anlagt 1888 på statshospi-
talets område, nu kaldet Teglgårdsparken, sydvest 
for hospitalets hovedbygning. Kirkegården blev 
nedlagt 1995 forud for lukningen af Statshospi-
talet 1999, men ophørte i praksis med at fungere 
1963, da den sidste patientbegravelse fandt sted.5 
Området er nu ryddet og omlagt til græsplæne.
 en plan over hospitalsområdet fra 1909 viser, at 
kirkegården var opdelt af tre stier i fem rektan-
gulære sektioner. et (†)kapel (jf. ndf.) var opført 
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TeGNiNGer

UHreNHOLDT HOLDiNG (i tidl. Statshospital): 
Vilhelm Petersens første plan og prospekt til et stats-
hospital.

LiTTerATUr

Harriet Hansen, Teglgårdsparken – sindssygehospitalet, der 
blev en bydel, Middelfart 2007 (Hansen).

Beskrivelse ved David Burmeister Kaaring. engelsk 
oversættelse ved Joan F. Davidson. redaktionssekretær 
Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæg-
gelse ved Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet sept. 
2010.

NOTer

1 Vestre Hospital i Tietgensgade, der 1910 skiftede 
navn til rudolph Bergs Hospital, blev nedlagt 1999, se 
Knud Millech,  Danske arkitekturstrømninger 1850-1950 
(Kay Fisker red.), København 1951, 194. Almindeligt 
Hospital blev 1919 en del af De Gamles By.
2 NM.
3 Særkalkene fra kirkesalen blev efter 1994 søgt distri-
bueret til kirker, hvor de kunne gøre nytte. Provst Pe-
ter Lind oplyser (e-mail af 11. marts 2010), at nogle af 
særkalkene er i Middelfart Kirke og røjleskov Kirke, 
andre skal være givet til Strib Kirke.
4 Venligst oplyst 10. juni 2010 af Pia Mathiasen. 
Uhrenholt A/S overtog et antal af bænkene, da firmaet 
erhvervede det tidligere hospitals hovedbygning. 
5 efter 1963 er kun en enkelt person blevet begravet 
på kirkegården, da vedkommende blev stedt til hvile i 
sine forældres gravsted 1974. Hansen 14. 
6 Hansen 14.
7 Hvis der er tale om en signatur, er relieffet det eneste 
kendte modellerede arbejde fra Frederik Langes hånd. 
Det er imidlertid også plausibelt, at inskriptionen gen-
giver en påskrift på den tegning, der ligger til grund 
for relieffet, og at kunstneren bag relieffet derfor kan 
være P. S. Krøyer (jf. note 8). elisabeth Fabritius, Kgl-
Bibl, har endvidere peget på ligheden mellem relieffets 
inskription og Krøyers håndskrift (e-mail korrespon-
dance 10. og 29. juni 2010).
8 Middelfart Museum, Psykiatrisk Samling. Tegningen 
er signeret »S Krøyer/ Middelfart Marts/ 1907«. P. S. 
Krøyers forhold til overlæge Lange er belyst af Peter 
Michael Hornung, Peder Severin Krøyer, København 
2002, 374 ff. 

 3c) 1974, over Gudrun B. Berthelsen, datter af 
O. P. og edel Berthelsen, *26. april 1897, †12. jan. 
1974. rektangulær, poleret granitplade, indskrift 
i påsatte bronzeversaler(?). 

KiLDer OG HeNViSNiNGer

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
Odense Amt s. 56-59.

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1908, over overlæge 
Frederik Lange (†1907) (s. 2414). Foto David Bur-
meister Kaaring 2010. – Churchyard monument no. 1, 
1908, in memory of Frederik Lange (†1907 ), consultant 
doctor.
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what had been the hospital’s main building, how-
ever; the building now functions as the head-
quarters of a private company.

DeSCriPTiON. The main furnishings are listed 
below in the same order as in the Danish text.
 *Altar ornament, c.1884. Frame in neo-classicist 
style with painting modelled on Carl Bloch’s al-
tarpiece for Holbæk Church, painted by Knud 
Hansen. in the Psychiatric Collection, Middel-
fart Museum (inv.no. X 01632). 
 *Ewer, *wafer box and *bowl, c.1888, made by 
the royal Copenhagen Porcelain Factory. Paint-
ed black on the outside with gilded details. in the 
Psychiatric Collection, Middelfart Museum (inv.
nos. X 01629, X 01635 and X 01641).  
 (†)Circular chandeliers and (†)bracket lamps, c.1888, 
in white-painted metal. Now hanging in the ad-
jacent room in the former main building of the 
hospital.

The Statshospital (State Hospital) was designed by 
Vilhelm V. Petersen, architect and Councillor of 
State, and it was built in 1884-88 on fields directly 
to the south of the market town of Middelfart. 
According to the initial plans the architect wanted 
to construct a freestanding church building with-
in the hospital area (fig. 1a-c), but in the final ver-
sion of the project a chapel was instead established 
in the eastern part of the main building’s bel etage.
 The chapel-room still has much of its original 
appearance in Vilhelm Petersen’s neo-classicist 
palais style, but the original light colouring of the 
interior, with marbled panels and doors, has been 
replaced in connection with recent renovations 
by paintwork dominated by blue and white.
 The chapel was abandoned in 1995, before the 
closure of the hospital in 1999. its most impor-
tant furnishings were then transferred to Middel-
fart Museum and are now part of the Psychiatric 
Collection. Lamps and chandeliers remained in 

THe †CHAPeL iN THe STATe HOSPiTAL

eNGLiSH SUMMArY
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mark sølv.4 I kraft af sin beliggenhed og udmær-
kede havneforhold udviklede Assens sig til et vig-
tigt færge- og udskibningssted for trafik og handel 
mellem Fyn og Sønderjylland. De ældste, bevarede 
købstadsrettigheder er fra 1514, da kong Christian 
II stadfæstede de privilegier, byen havde modtaget 
af kong Hans og andre tidligere konger.5

 Assens var i middelalderen et gejstligt centrum 
af regional betydning. Biskoppens official for Båg 
Herred havde sin bolig i byen, ligesom også prov-

Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af 
ordene ‘ask’ eller ‘asp’ samt ‘næs’.1 Det afspejler be-
liggenheden i ly af næsset Asnæs, nord for Kærum 
Ås udmunding i Lillebælt. Der har formentlig væ-
ret bebyggelse på stedet allerede i 1100-tallet,2 
men den ældste omtale stammer fra 1231, da »As-
næs« nævnes i Kong Valdemars Jordebog. Om der 
hermed hentydes til byen eller til en kongsgård, 
er dog uklart.3 Sognekirken er nævnt første gang 
1295, da Niels Hamundsen testamenterede den 2 

153Danmarks Kirker, Odense

VOr Frue KIrKe
NOTer S. 2590

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – The church seen from the south west.
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 under Grevens Fejde, 1534-36, støttede As-
sens Chri stian II, hvilket resulterede i, at Chri-
stian III’s tropper 1535 stormede og udplyndrede 
byen.9 Kort herefter blev de ældre fæstningsværn 
revet ned. Byen kom dog forholdsvis hurtigt på 
fode igen, og navnlig udskibningen af kreaturer 
var i denne periode af stor betydning for dens 
økonomiske genrejsning.
 1628 befalede kong Christian IV, at et nyt for-
svarsanlæg skulle etableres (jf. fig. 2). Det nye an-
læg af grav og vold kunne dog ikke hindre den 
svenske hærs omfattende plyndringer under Karl 
Gustav-krigene 1657-59,10 og befæstningen for-

sten over Tofte eller Assens Provsti, der omfattede 
Båg og Vends herreder.6 Foruden sognekirken, Vor 
Frue, fandtes i senmiddelalderen et †Hellig Kors 
Kapel og et †Helligåndshus, der o. 1500 blev over-
draget til karmeliterordenen og omdannet til et 
†Vor Frue Kloster mod at munkene oprettede et nyt 
hospital; hospitalet blev dog muligvis aldrig opført.7

 Martin Luthers reformideer synes allerede i 
slutningen af 1520’erne at have vundet indpas i 
byen, hvilket bl.a. afspejlede sig i sløjfningen af 
sognekirkens sidealtre 1528-30 og nedlæggelsen 
af klostret (jf. middelalderlige altre s. 2420 og Vor 
Frue Kloster s. 2635).8

Fig. 2. Kort over Assens fra Peder Hansen resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. 1. Kirken. 2. Skolen. 4. Det nedrevede 
klosters beliggenhed. 13. Kirkestræde. 21. De gamle volde. – Map of Assens from Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, 
Copenhagen, 1677. 1. Church. 2. School. 4. Site of the demolished monastery. 13. Kirkestræde. 21. The old walls. 
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dog ældre bygningsdele, idet muren mellem tårn 
og midtskib hører til en ældre, formentlig sen-
romansk †kirke, hvortil nordre korsarm, kaldet 
Holevadkapellet, blev bygget i 1400-tallets anden 
halvdel (s. 2434). Tilsvarende er våbenhuset på 
kirkens nordside en yngre tilføjelse fra o. 1525, 
der traditionelt sættes i forbindelse med, at provst 
Peder Berildsen lod »et Stykke tilbygge« og be-
kostede en fuldstændig reparation af bygningen, 
mod at han og hans slægt kunne forpagte nogle 
kirkejorder for en fast afgift.13

 Anneksforhold. Kærum Sogn var anneks til As-
sens før reformationen og blev det atter 1549 ef-
ter en kort overgang som selvstændigt pastorat.14 
Forbindelsen mellem de to kirker bevaredes til 
1886. Bågø udskiltes som selvstændigt sogn 1861, 
men blev 1956 anneks til Assens.
 Jordegods. Kirken har i ældre tid, som det var 
almindeligt for købstadskirker, haft betydelige 
jordbesiddelser, dels grunde og jordlodder i selve 
byen, dels jorder i de omgivende landsogne.15 Bi-
lagt regnskaberne er bevaret en jordebog fra 1558, 
der opregner brugerne (fæsterne) af ‘kirkens jord 
og ejendom’.16 Fortegnelsen viser, at kirken da 
ejede en lang række mindre jorder i byen, heraf 
to ‘haver’. Deraf er dog kun et mindre antal nær-
mere stedfæstet: tre i Kattesund, seks i ramsher-

faldt herefter gradvist. Assens var i denne periode 
mærket af købstædernes almindelige tilbagegang, 
og først i 1700-tallets anden halvdel blomstrede 
handlen op på ny. På det tidspunkt bidrog både 
genetableringen af en garnison og skibsfarten til 
den økonomiske bedring.11 Særligt sidstnævnte 
blev dog atter væsentligt forringet efter 1864, da 
den vigtige forbindelse med Sønderjylland blev 
afbrudt. Herefter omlagdes byens næringsliv i vid 
udstrækning, og ikke mindst ved anlæggelsen af 
en ny jernbane og oprettelsen af flere industrivirk-
somheder senere i århundredet kom byen atter ind 
i en opgangsperiode i tiden omkring 1900. Blandt 
de tilflyttere, der kom til Assens på dette tidspunkt, 
var også en del katolikker, i første række fra Polen; 
disse udgjorde grundlaget for etableringen af en 
romersk-katolsk menighed, som 1927 kunne ind-
vie sin egen kirke, Vor Frelsers Kirke (s. 2617).
 Sognekirken nævnes i 1370’erne som Jomfru 
Mariæ Kirke (»ecclesie beate Marie virginis in 
Asneß«), men omtales senest i 1400-tallets slut-
ning som Vor Frue Kirke.12 Den nuværende sog-
nekirke er i alt væsentligt et sengotisk anlæg, der 
stod under tag o. 1490, hvilket stemmer overens 
med biskop Jacob Madsens noter i forbindelse 
med sin visitats 1588, hvori han skriver, at kir-
ken var ‘fuldkommen’ 1488. Den indeholder 

153*

Fig. 3. Prospekt af Assens, kobberstik fra Johan Jacob Bruuns Novus Atlas Daniæ eller Prospecter af alle Hoved og 
Kiöbstæderne, 1761-64. – View of Assens. 
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gere materialer. Da de tre klokker med navnene 
Anna, Johanne og Susanne blev hængt op, sang 
de: »Sølv og messing det glemte hr. essing/ Kob-
ber og bly han satte heri/ Anne og Johanne/ vil 
I med? nu flyver Susanne«. Herefter fløj de ud af 
tårnet, en over Østerport og to til stranden »hvor 
man endnu stundom kan høre dem ringe«.22 Sag-
net er også benyttet om andre kirkers klokker.23

MIDDeLALDerLIGe ALTre

Som i andre købstadskirker har Vor Frue Kirke 
i senmiddelalderen sandsynligvis været indrettet 
med adskillige altre og kapeller, og de mange ni-
cher i såvel sideskibenes som korsarmens vægge 
er formentlig opført som alternicher (jf. s. 2447 
og 2462). ud over de ovenfor nævnte regnskaber 
fra 1492-1583, samt enkelte bevarede original-
breve,24 er hovedkilden herom en fortegnelse fra 
1572 over Båg Herreds præster og degne.25 Deri-
mod vides intet konkret om altrenes placering og 
udseende. Den følgende redegørelse for de do-
kumenterede altre er således næppe fuldstændig.

Skt. Birgittes Alter, omtalt 1504, da præsten Hans 
Lauridsen skænkede halvdelen af sin gård til al-
teret; den anden halvdel tilfaldt sognekirken.26 
1528 besluttedes det, at alterets vikar, Laurids 
Olufsen, skulle nyde og beholde de årlige rente-
indtægter af vikariegodset livet ud. 1554 tilfaldt 
de skolemesteren.27

Skt. Gertruds Alter, nævnt 1530, da borgmester 
Jens Bang indsattes som ‘forsvarer’ af det gods og 
den rente, der havde ligget til den nu nedlagte al-
terstiftelse, særligt en gård nær Assens.28 1531 blev 
alteret omtalt som »nu ødelagd«29 i forbindelse 
med forleningen af byfogeden, esbern Smid, med 
alle kronens rettigheder til den nævnte gård.29

Helligkorsalter, tidligst nævnt 1526.30 Altertjene-
sten nedlagdes dog kort efter (før 1529) i Assens, 
men overførtes til den nærliggende Holevad Kir-
ke,31 idet alterets vikar, rasmus Hansen, endnu 
1528 oppebar renterne fra alteret i Assens.32 Selve 
stiftelsens gods, herunder jorder i Lundager Mark, 
blev af Frederik I 1532 overladt byens borgme-

red, tre i Kapelsmarken, en i Søndergade samt 
to uden for Ladegårdsporten. et stykke jord, der 
blev lejet ud, lå på selve kirkegården, hvor kirken 
også udlejede tre ‘boder’ (jf. s. 2423). Hertil op-
regnes endnu et hus i Kattesund og muligvis en 
gård (Simon Clausens gård).
 en jordebog fra 1592 opregner først den ‘mark-
jord som Vor Frue Kirke tilhører’ og dernæst ‘de 
jorder, som kirken har i byen’.15 Førstnævnte lå 
dels udenfor byportene, bl.a. i Korsvangen, dels i de 
omgivende landsbyers marker: Lundager, Aborg, 
Grimstrup og Melby. Fortegnelsen over grundene 
i selve byen nævner, uden at det kan forklares, kun 
et mindre antal af de ovenfor omtalte.
 Kirkeinspektionens regnskabsbøger, der er blandt 
de ældste i Danmark, er bevaret i brudstykker for 
årene 1372-85 samt med enkelte lakuner også 
perioden 1492-1583, og løbende fra 1608.17 De-
taljerede oplysninger om kirkens inventarium, 
indtægter og udgifter kendes først fra 1677, sam-
me år som Stiftsøvrighedens ældste regnskabsbog 
over Assens Kirke begynder. Det ældste materiale 
tegner ikke et klart billede af kirkens økonomi-
ske forhold i middelalderen, men efter opret-
telsen af Vor Frue Kloster o. 1500 (jf. ndf.) stod 
sognekirken til at miste indtægter fra sjælegaver 
og almisser. Herefter overgik tienden af byjorden 
1514, der tidligere blev delt mellem kirkerne i 
Kærum og Gamtofte, til sognekirken.18 Derved 
synes kirken i en årrække at have rådet over til-
strækkelige indtægter til at kunne sørge for sin 
vedligeholdelse. 1585 måtte den imidlertid søge 
om tilskud fra de formuende kirker i Båg Herred, 
og i årene efter omtales kirken som forfalden.19

 Sagn. Ifølge traditionen skal en forgyldt kanon-
kugle indmuret i tårnmuren stamme fra Grevens 
Fejde 1534-36 (jf. s. 2449).20 I forbindelse her-
med fortælles det om lensmand reinwald von 
Heidersdorff, at kanonkuglen sårede ham døde-
ligt, mens han sad vagt i kirketårnet, samt at den 
dræbende kanonkugle er gengivet på gravstenen 
ud for lensmandens hofte.21 Historiens sagnagtige 
karakter understreges dog af, at reinwald von 
Heidersdorff først døde 1544 (jf. gravsten nr. 6).
 Om klokkerne i Assens Kirke fortælles det, at 
klokkestøberen, hr. essing, fik udleveret sølv og 
messing til tre klokker, men i stedet brugte rin-
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KIrKeNS OMGIVeLSer OG 
†KIrKeGÅrD

Kirken er beliggende i den gamle bykernes syd-
vestlige hjørne. Området omkring kirken funge-
rede indtil 1820 som kirkegård. Grunden udgør 
et rektangulært område på hjørnet af Damgade 
(vest) og Adelgade (syd). Det er åbent ud til 
Damgade, mens der mod Adelgade er plantet en 
lav tjørnehæk. Mod såvel nord som øst indram-
mes arealet af naboejendommenes mure.
 Kirkeområdets græsklædte arealer hæver sig en 
smule over de omliggende gader. rundt om kir-
ken er etableret grusstier, på nordsiden dog asfal-
teret mellem Damgade og Lille Kirkestræde. Syd 
for kirken er plantet enkelte træer i plænerne, og 
i det sydøstlige hjørne er også et buskads over og 
omkring et beskyttelsesrum. Arealerne kantes på 
alle andre sider end mod vest af tætstillede, stynede 
piletræer; syd for kirken er trærækken dog plantet 
uden for kirkeområdet langs Adelgades fortov.37

ster og råd, mod at de årlige afgifter stadig ydedes 
til rasmus Hansen.33 Disse indtægter tilfaldt si-
den sognepræsten (rasmus Hansen), således som 
det blev fastslået 1544.34

Højalteret var formentlig ligesom kirken viet Vor 
Frue.

et Skt. Kathrine Alter kendes fra en omtale 1528, 
da altervikaren Mats Somer tillodes at nyde og 
beholde sin rente herfra for livstid.32

eksistensen af et Skt. Anne Alter samt et Hellig-
trekongers alter kan muligvis udledes af regnska-
berne fra tiden o. 1490.35 De pågældende altre 
kendes dog ikke fra andre kilder. en række lokale 
stednavne ‘Skt. Nikolaj ager’ på bymarken, »sancti 
anthonij aghre« og ‘Skt. Mikkels jord’ kunne mu-
ligvis tyde på, at det også har været et Skt. Nikolaj 
Alter, et Skt. Antonius Alter og et Skt. Mikkel Alter 
i sognekirken.36

Fig. 4. Kort over Assens, tegnet af Carl Mechlenburg 1798. I rA. Foto rA. – Map of Assens, 1798.
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stedet opførtes et malet stakit, og 1829 opførtes et 
nyt hegn mellem kirkeområdet og de tilstødende 
haver.44 Det malede stakit mod Adelgade stod 
indtil 1845, da jernstøber H. rasmussen leverede 
et støbejernsgitter, der blev sat mellem stenpil-
ler hugget af stenhuggerne Niels Christensen og 
Peder Hansen.45 Jerngitteret mod Adelgade blev 
o. 1900 erstattet af et lavt trådhegn, der fortsatte 
et kort stykke ad Damgade.46

 Indgange. Den primære adgangsvej er etableret 
vest for kirken mod Damgade, hvor to køreveje, 
formet som en halvcirkel, leder fra gaden og op til 
den højereliggende kirke. Mellem disse er etable-
ret en brolagt trappe, der flankeres af to granitpie-
destaler hvorpå er sat to bronzebuster forestillende 
kunstnerne Dankvart Dreyer og J. A. Jerichau, 
begge udført 1941 af Hans Gyde Petersen og 
skænket af grosserer Chr. Olsen, København, året 
efter. Fra nord er der adgang til kirken fra hoved-
gaden, Willemoesgade-Østergade, via den oprin-
delige hovedindgang i Lille Kirkestræde. Øst for 
kirken fungerer den smalle Kirkegyde som pas-
sage for fodgængere fra Store Kirkestræde, mens 
den sydlige indgang fra Adelgade siden o. 1910 
har været beliggende i områdets sydøstlige hjørne.
 †Indgange. I 1600-tallets anden halvdel var der 
to porte i kirkegårdsmuren (fig. 2). Kirkegårdens 
hovedindgang var placeret nord for kirken ud til 
Lille Kirkestræde, mens den såkaldte ‘strandport’ 
var beliggende vest for kirken.47 Strandporten 
blev underkastet en betydelig reparation 1681, 
mens ‘kirkeporten’ blev istandsat 1711. endvi-
dere blev begge porte repareret 1723 og helt for-
nyet i 1700-tallets anden halvdel; den mod Lille 
Kirkestræde i 1767 og strandporten i 1780.40

 Foruden de nævnte porte var der 1720 adgang 
til kirken over tre kirkeriste, som ifølge beskri-
velserne af deres løbende reparationer og forny-
elser var placeret øst, syd og sydvest for kirken.48 
I 1800-tallet var indgangen fra Adelgade placeret 
lige ud for kirkens syddør (jf. fig. 5).
 †Stier. 1741 blev stien fra kirkegårdsporten til 
kirken brolagt.39 1842 anlagdes stier omkring 
kirken, der blev brolagt med kasserede ligsten fra 
kirken, som blev lagt som ‘fortov’ (jf. s. 2560).49

 Bygninger på kirkegården. På kirkegården har der 
stået flere bygninger, hvis funktion og beliggenhed 

 Hele området omkring kirken tjente indtil 1820 
som †kirkegård, hvorefter Assistenskirkegården, 
ind viet 1816, blev benyttet (s. 2626).38 Området 
blev planeret 1824 og 1842.39 Kirkegårdens ud-
strækning har varieret gennem tiderne. Kirkens 
tilbagetrukkede beliggenhed i forhold til Østerga-
de-Willemoesgade kunne tale for, at kirkegården 
oprindelig har været en del større mod nord, såle-
des at kirkeområdet har ligget ud til hovedgaden. 
At dele af kirkegårdens jord allerede i 1500-tallet 
blev benyttet til andre formål, fremgår af, at kir-
ken ifølge jordebogen fra 1558 udlejede tre bo-
der på kirkegården vest for kirken samt af,39 at et 
jordstykke tilhørende ‘hr. Jesters hustru i Dreslette’ 
atter indlemmedes i kirkegården o. 1608.40 Heref-
ter synes kirkegårdens udstrækning at have været 
nogenlunde konstant frem til dens nedlæggelse 
(jf. fig. 2), hvorimod særligt den sydvestlige del 
af området er forandret flere gange i tiden efter 
1820. Dette år blev murdiget mod Adelgade sløj-
fet for at skabe plads til en brolægning af gaden.39 
Omtrent samtidig blev en mindre del af kirke-
områdets sydvestlige hjørne udskilt fra området, 
så nogle huse kunne opføres mod Adelgade og 
Damgade, og 1842 afstod kirken yderligere et lille 
jordstykke mod Adelgade, hvor et bibliotek blev 
opført.41 Bygningerne mod Adelgade blev nedre-
vet 1905 og mod Damgade 1916. Herefter ind-
lemmedes arealerne atter i kirkeområdet. endelig 
er områdets udstrækning mod Adelgade blevet 
reduceret en smule i nyere tid.42

 †Kirkegårdsmure og -hegn. I 1600-tallet var kir-
kegården indhegnet af en kampestensmur, der 
måtte repareres løbende; bl.a. i 1750, da den var 
så ‘ganske nedfalden, at svin og kreaturer havde 
adgang’.43 1792 var den sydlige mur styrtet sam-
men, og byfogeden foreslog, at der i stedet blev 
opført en teglsat mur, som han skønnede mere 
passende for en købstad. Det forekommer imid-
lertid tvivlsomt om denne nogensinde blev byg-
get, for da otte favne mur skulle fornyes 1816 
opsattes atter ‘stenmur’. Første sikre indikation af 
en teglsat mur kendes således først fra 1850, da en 
sådan opførtes ind mod ‘slagter Jørgensens have’, 
dvs. rimeligvis nord for kirken.39

 1822 blev ‘murdiget’ syd for kirken inddraget i 
forbindelse med brolægningen af Adelgade og i 
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Fig. 5. Kort over kirkens arealer, tegnet af Joakim Topp 1845. 1:1000. Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – Map of the churchyard, 1845 

kendes delvist. Tilbage er kun et beskyttelsesrum, der 
blev anlagt syd for koret under 2. Verdenskrig.
 1558 lå tre †‘boder’ på kirkegården, dvs. mindre 
bygninger (jf. s. 2420).
 et †benhus eksisterede 1683 men var da i så dår-
lig forfatning, at byens råd besluttede en istand-
sættelse. I den forbindelse indkøbtes træ, jern og 
søm, formentlig til taget, som samtidig omlagdes 
med gamle tagsten foruden 142 nyerhvervede. 
Bygningen, hvis beliggenhed er ukendt, kan være 
middelalderlig; 1711-12 omfattede kirkens mate-
rielbeholdning således hulsten herfra.39 Også da 

var benhuset stærkt forfaldent og blev sandsyn-
ligvis nedrevet kort tid efter. 1715 blev det ryd-
det for knogler af Jørgen ringer, som udover 4 
mark modtog det rådne tømmer fra bygningen, 
der ikke forventedes at kunne stå meget længere. 
Bygningen er meget vel forsvundet ved denne 
tid, og en begravelse ved benhuset det efterføl-
gende år henviser muligvis blot til det kirkegård-
safsnit, hvorpå det havde stået.39

 Et †sprøjtehus opførtes 1793-94 på kirkegårdens 
nordvesthjørne ud mod Damgade, hvor det af-
sluttede en husrække, der stødte op mod kirke-
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placering.39 Huset skulle erstatte et †kalkhus, som 
frem til samme år havde været indrettet i ned-
re stokværk af det korte vestfag i forlængelse af 
søndre sideskib (jf. s. 2477). Bygningen, hvis pla-
cering er uvis, erstattedes 1877 af et nyt †materi-
alhus på kirkegårdens søndre side; dette kan kun 
have haft en kort levetid. Forinden, i 1870, beslut-
tedes det endvidere at fremme opførelsen af et 
kapel på kirkegården.51 1895 blev der afsat midler 
til dets opførelse, men planen realiseredes aldrig.52

gården (fig. 4). Det eksisterede endnu 1858, men 
blev nedrevet o. 1900.50

 †Bibliotek. På den søndre del af kirkegården ud 
mod Adelgade opførtes 1845 et bibliotek (fig. 5). 
Den lille kvadratiske bygning, som lå i forlæn-
gelse af bebyggelsen ud for kirkegrundens syd-
vesthjørne, blev nedrevet kort efter 1900.39

 et †materialhus på kirkegården var under plan-
lægning 1736, da tømrer rasmus Hansen og 
mu rermester Matthias Johansen søgte en egnet 

Fig. 6. Skitse af kirken i Jacob Madsens visitatsbog. I 
LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of the church 
in Jacob Madsen's journal of pastoral visitations 1588-1604.
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før o. 1470 et gotisk †tårn, hvis underdel er levnet. 
Om overdelen færdiggjordes er uvist, ligesom det ikke 
kan afgøres, hvorvidt en formentlig samtidig planlagt 
†overhvælving af skibet er blevet realiseret. I anden del 
af 1400-tallet sluttedes yderligere til †skibet en korsarm 
mod nord, der har modsvaret en muligvis ligeledes sen-
middelalderlig †korsarm ved skibets sydside.

Den store senmiddelalderlige kirke har oprindelse 
i en mindre, formentlig romansk †teglstenskirke fra 
1200-tallet, hvis dimensioner kan fastslås omtrentligt.
 I senmiddelalderen gennemgik kirken en omfat-
tende udbygning, hvis kronologi kan udledes af byg-
ningsarkæologiske og dendrokronologiske undersø-
gelser. Ved †skibets delvist bevarede vestgavl, opførtes 

BYGNING

Fig. 7. Kirken set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – The church seen from the west.
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som er bevaret over ca. 10 m på tværs af det nu-
værende kirkerum, repræsenterer således omtrent 
den fulde indvendige bredde af skibet, som ved 
opførelsen af det basilikale langhus blot fik lang-
mure og østgavl fjernet.
 Også skibets omtrentlige højde kan anslås, idet 
murkronen må have befundet sig umiddelbart 
over toppunktet af et hvælvforlæg i gavlparti-
ets inderside (s. 2437, fig. 18). Bygningsafsnittets 
mure må på denne baggrund regnes for at have 
været ca. 8,5 m høje, svarende til højden af den 
firsidede tårnunderdel (s. 2426 ff.).
 Nordre korsarms formodede placering tæt på 
skibets østgavl antyder, at kirken også har haft et 
selvstændigt kor; muligvis et smallere bygnings-
afsnit samme sted som det nuværende højkors 
vestlige del.
 Kirkens genanvendte gavlparti, som mod midt-
skibet sløres af tykke kalklag, er af røde teglsten 
i munkestensformat, lagt i uregelmæssigt mun-
keskifte (fig. 17). Fugningen er udført med ure-
gelmæssige skarpryggede profiler, men er næsten 
overalt erstattet af ryggede cementfuger i nyere 
tid.
 Gotiske tilføjelser og ændringer. Kirkens omfatten-
de om- og udbygning, hvis kronologi kun del-
vist kan udredes, blev muligvis indledt med på-
begyndelsen af et vesttårn før o. 1470; samtidig 
planlagdes der også hvælv i skibet. Formentlig 
i 1400-tallets anden del tilføjedes en korsarm 
på nordsiden af skibet; en korsarm mod syd var 
sandsynligvis omtrent samtidig.
 Tårnunderdelen ved teglstenskirkens vestgavl 
er at dømme ud fra den spidsbuede arkade til 
tårnrummet en gotisk tilføjelse men kan ikke 
tidsfæstes nærmere end til tiden før o. 1470, da 
den ottekantede tårnoverdel tilføjedes (s. 2443). 
De mange indgreb, som herunder blev foretaget 
i underdelen antyder, at denne da havde en vis 
alder, hvilket støttes af nordmurens †ligeløbs-
trappe (fig. 9a).53 Således er det meget tænkeligt, 
at tidsspændet mellem tårnets under- og overdel 
er så stort, at det firsidede tårn har været færdig-
gjort med en †overdel; heraf er dog ingen spor 
levnet (fig. 8b).
 Tårnunderdelen, som omfatter tårnrummet, 
er udlagt over en omtrent kvadratisk plan og er 

 I slutningen af 1400-tallet blev den ældre kirke un-
derkastet en omfattende ombygning og udvidelse, som 
ud fra et arkitektonisk og murteknisk perspektiv har 
været under stærk indflydelse fra nederlændere, der har 
bidraget med formsprog såvel som faglig kunnen.
 Ombygningen indledtes o. 1470 med opførelsen af 
en ottekantet tårnoverdel, som rejstes oven på den æl-
dre underdel. efterfølgende erstattedes †teglstenskir-
ken af et stort basilikalt langhus med tresidet østgavl, 
der jf. skriftlige kilder stod færdigt 1488; dette støt-
tes af dendrokronologiske undersøgelser, der daterer 
bygningsafsnittet til o. 1490. Langhuset, der er bygget 
i to hovedetaper, indledtes med opførelsen af de fire 
vestligste fag, efterfulgt af de fire østligste. Kort før fær-
diggørelsen blev den †søndre korsarm, som under det 
omfattende byggeri kan have tjent som midlertidigt 
kirkerum, nedrevet. O. 1525 blev et våbenhus føjet til 
langhusets nordside.
 I 1800-tallet gennemgik kirken to store og veldoku-
menterede restaureringer; 1857-58 forestået af arkitekt 
C. Møller og 1881-84 forestået af arkitekterne J. D. 
Herholdt og C. Lendorf. – Kirken er orienteret solret.

DeN ÆLDre KIrKe

†Teglstenskirke. Af forgængeren for den senmid-
delalderlige kirke er alene levnet vestgavlen, hvor-
over tårnoverdelens østmur blev rejst o. 1470 (s. 
2443). Murpartiet, som i slutningen af 1400-tallet 
integreredes i det basilikale skibs midtskib, er uden 
daterbare detaljer men kan meget vel repræsen-
tere en romansk teglstenskirke fra 1200-tallet, som 
kendes fra andre fynske købstæder, eksempelvis i 
Middelfart og Svendborg (2234 ff, DK Svendborg 
109 ff., 284 ff.).
 Kirkens eksakte udseende er uvis, men dens 
plan antydes af den nordre korsarm, der oprin-
deligt blev opført hertil (jf. s. 2434, fig. 8a, 9a-b). 
Som almindeligt for senmiddelalderlige korsar-
me på Fyn, eksempelvis Bogense (2118 ff., 2124 
ff.) og Hårslev (Skovby Hrd.), er det sandsynligt, 
at tilbygningens østmur, har flugtet med eller 
stået nær østgavlen af skibet, hvis bredde yder-
ligere sandsynliggøres af den anslåede længde af 
korsarmen, der måtte forkortes ved opførelsen af 
det bredere langhus (jf. s. 2435). På denne bag-
grund er det sandsynligt, at det ældre skib har 
målt ca. 26×13 m i plan, svarende til en udlæg-
ning over to kvadrater. Det bibeholdte gavlparti, 
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Fig. 8a. Aksonometrisk rekon-
struktion kirkens bygningshi-
storie. 1:500. O. 1250. Teglsat 
formodentlig †romansk kor og 
skib. Tegnet af Thomas Bertel-
sen 2012. – Axonometric recon-
struction of the construction history 
of the church. 1:500. C. 1250. 
Brick-built, presumably †Roman-
esque chancel and nave.

som udbredt blandt Fyns middelalderlige kirke-
tårne kun en smule smallere end det tilstødende 
skib (fig. 9a). Murene er sat af røde og spredte 
mørkbrændte teglsten i munkestensformat, lagt 
i munkeskifte.54 Både ind- og udvendigt er alle 
fuger erstattet med cementfuger ved restaurerin-

gen 1881-84, hvor sydfacaden og den sydlige del 
af vestfacaden ligeledes omsattes med teglsten, 
der i format og skiftegang svarer til oprindelige 
forhold; herunder forsynedes tårnunderdelens 
frie facader ligeledes med glat granitsokkel (jf. s. 
2502).

Fig. 8b. Aksonometrisk rekon-
struktion kirkens bygningshi-
storie. 1:500. O. 1470. †Tårnet, 
†nor dre og †søndre kors arm 
er opført. Tegnet af Tho mas 
Bertelsen 2012. – Axonometric 
reconstruction of the construction 
history of the church. 1:500. C. 
1470. †Tower, †north and †south 
transept built. 
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Fig. 8c. Aksonometrisk rekon-
struktion kirkens bygnings hi -
storie. 1:500. O. 1470. Tårn-
overdelen er fornyet og lang-
huset påbegyndt. Tegnet af 
Tho mas Bertelsen 2012. – Ax-
onometric reconstruction of the 
construction history of the church. 
1:500. C. 1470. Upper part of 
tower renewed and erection of nave 
begun.

Fig. 8d. Aksonometrisk rekon-
struktion kirkens bygningshi-
storie. 1:500. O. 1490. Lang-
husets 1. byggefase er opført. 
Tegnet af Thomas Bertelsen 
2012. – Axonometric reconstruc-
tion of the construction history of 
the church. 1:500. C. 1490. First 
phase of nave built.
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Fig. 8f. Aksonometrisk rekon-
struktion kirkens bygnings-
historie. 1:500. O. 1525. Vå-
benhuset er opført. Tegnet af 
Thomas Bertelsen 2012. – 
Axonometric reconstruction of the 
construction history of the church. 
1:500. C. 1525. Porch built.

Fig. 8e. Aksonometrisk rekon-
struktion kirkens bygningshi-
storie. 1:500. O. 1490. Lang-
husets 2. byggefase er opført. 
Tegnet af Thomas Bertelsen 
2012. – Axonometric reconstruc-
tion of the construction history of 
the church. 1:500. C. 1490. Sec-
ond phase of nave built.
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Fig. 11. Tværsnit 1:300 gennem skibet set mod øst. Målt af Chr. Hansen 1865, suppleret og tegnet af Thomas Ber-
telsen 2012. – Cross-section through nave looking east.

 Det hvidkalkede tårnrum har været forbun-
det med skibet ved en bred og høj arkade med 
spidsbuet helstensstik, som allerede o. 1470 blev 
indsnævret ved tårnoverdelens tilkomst; ved ind-
snævringen blev der ligeledes indsat et hvælv 
over hjørnepiller (s. 2444 ff., fig. 9a, 17). rummet 
kan alene have været oplyst af et vindue i den 
kraftigt omsatte vestmur, hvori der meget tæn-
keligt også har været en oprindelig vestindgang, 
som på Fyn er hyppige i gotiske kirketårne, hvor 
de kan have tjent i en stærk regional tradition for 
liturgiske processioner.55

 I tårnets oprindelige frisider har væggene ni-
cher med fladbuede halvstensstik. Nicherne, som 
har uregelmæssig størrelse og placering, er blæn-
det med røde teglsten i munkestensformat; for-
mentlig o. 1470 da flere blev dækket af hjørne-
piller. I sydmuren måler en niche midt på væg-
gen ca. 254×110 cm, mens en lignende niche i 
vestmuren, nord for døren, at dømme ud fra den 
synlige søndre behuggede vange må have været 
væsentlig lavere.56 Nordmuren har to nicher; den 
vestre måler ca. 253×88 cm mens den søndre, 
hvis vestre vange er ommuret i nyere tid, blot er 
ca. 120 cm høj.

 Nicherne kan oprindeligt have tjent som side-
altre, der også i andre kirker kendes opsat i go-
tiske tårnrum, eksempelvis Gundsømagle (DK 
KbhAmt 777-78).57 Deres varierede udformning 
kan i det lys udtrykke, at de dimensioneredes 
til eksisterede figurer, tavler eller forudbestemte 
kalkmalede motiver (jf. s. 2420).58

 Den uens højde på nordvæggens nicher må 
dog først og fremmest tillægges hensynet til en 
†ligeløbstrappe i murkernen, der gav adgang til tår-
nets øvre stokværk (s. 2433). Trappen, hvis løb ik-
ke var foreneligt med den ottekantede overdel og 
ved dennes tilkomst blev sløjfet, havde indgang 
via en dør i et retkantet, formentlig nedskåret 
fremspring i tårnrummets nordøstre hjørne (fig. 
139). Af selve døren, som er blændet med teglsten 
i munkestensformat, er ca. 205 cm over gulvet 
alene levnet tre bindere med et svagt fladbuet 
forløb, der må udgøre resterne af et prydskifte 
om dørstikket. I facaden har trappeløbet været 
oplyst af en høj, retkantet glug, 93×20 cm, som 
ligeledes er blændet (fig. 138).59

 Nordre korsarm. I senmiddelalderen tilføjedes 
†skibet en rummelig korsarm mod nord, 1677 
omtalt som ‘Holevadkapellet’,39 der sandsynligvis 
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sig op i højde med korsarmens gesims, markeret 
af en lodfuge, mens dens sydside ses fra en væg-
blænding i sideskibets indre (jf. s. 2473).60 Den-
ne stræbepille sandsynliggør, at korsarmen blev 
forkortet med ét fag, svarende til ca. 2,9 m, og 
ved opførelsen har bygningsafsnittets plan således 
målt ca. 10,9×10 m (fig. 8b).
 Murene er sat af røde teglsten i munkestens-
format og spredte mørkbrændte bindere lagt i 
munkeskifte.61 Ved restaureringen 1881-84 blev 
store facadepartier dog omsat med nye teglsten, 
der i format og skiftegang svarer til de oprinde-
lige forhold. Herunder tilførtes yderligere en glat 
granitsokkel foruden falsgesimser på langmure og 
stræbepiller; sidstnævnte afsluttedes et par skifter 
under murkronen med hulteglstækkede skråtage 
(jf. s. 2502).

blev sluttet til sidemurens østre del (jf. s. 2426). 
Tilbygningen er ældre end det basilikale langhus, 
som stod under tag o. 1490, men vurderet ud fra 
arkitekturen ikke væsentligt ældre; formentlig 
fra 1400-tallets anden del. Ved nedrivningen af 
den ældre kirken blev korsarmen inkorporeret i 
det nye bredere langhus, hvorved tilbygningens 
længde måtte reduceres (s. 2477 ff.).
 Den forkortede korsarms oprindelige plan af-
sløres med stor sikkerhed af de udvendige stræ-
bepiller. Foruden to diagonalt placerede piller på 
gavlen adskilles også langmurenes to vinduer af 
en pille, der inddeler bygningsafsnittet i to fag. 
På vestfacaden suppleres pillerne af endnu én, 
som efter korsarmenes indlemmelse i langhuset, 
indkapsledes i nordre sideskibsmur (fig. 9a, 25). I 
sideskibsfacaden strækker denne pilles nordside 

Fig. 12a-b. a. Nordre korsarm. (s. 2434 ff.). Plan, snit set mod vest og opstalt af nordgavl. b. Langhusets østgavl (s. 
2451, 2462 ff.). Plan og opstalt. 1:200. Tegnet af C. Lendorf 1884. – a. North transept. Plan, section looking west and 
elevation of north gable. b. East gable of nave. Plan and elevation.
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ligeledes ændres i hvælvslagningen, som jf. stræ-
bepillerne må have bestået af tre fag, hvoraf de to 
nordligste er bevaret (fig. 26). De to krydshvælv 
er adskilt af en halvstensbred, let spidsbuet gjord-

 Som almindeligt for senmiddelalderlige kors-
arme har det indre sandsynligvis været forbundet 
med skibet ved en arkade; denne forsvandt ved 
tilbygningens afkortning. Herunder måtte der 

Fig. 13. Nordre korsarm, set fra nordøst (s. 2434 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
North transept, seen from the north east.
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(Bjerge Hrd.) (fig. 13, 140). Selve dekorationen, 
der indrammes af cirkelblændinger, udspringer 
over gavlfoden fra en båndblænding, hvorover 
følger et blændingsbånd af rektangler samt otte 
rudeformede trappeblændinger. Herover ses end-
nu en båndblænding med indsatte spærstik for-
uden fem spidsstillede trekantsblændinger. I gavl-
toppen krones dekorationen af et kors med korte 
tværarme og nedre hammerformet arm.
 †Søndre korsarm. På langhusets sydside, ud for 5. 
fag fra øst, blotlagdes under restaureringen 1881-
84 fundamenter fra en tilbygning (jf. s. 2502, fig. 
23). Fundamentstenene, som strakte sig ca. 2,5 m 
ud fra sideskibsmuren, var ordnet i to rækker med 
ca. 6 m indbyrdes afstand og havde på oversiden 
rester af de nedtagne teglstensmures første skif-
ter. Stenene må stamme fra en korsarm, som har 
stødt til den ældre teglstenskirkes †skib, der mod 
nord havde en tilsvarende tilbygning (jf. s. 2434 
ff., fig. 8b). I lighed med denne er den søndre 
korsarm formentlig tilkommet i senmiddelal-
deren, hvor fynske kirker i stort antal tilføjedes 
korsarme (jf. s. 2426). Da den blev nedrevet ved 
langhusets tilkomst, var den dog muligvis noget 
ældre end den nordre korsarm, som da bevaredes.
 Ved opførelsen af det basilikale langhus, som 
stod under tag o. 1490, blev den ældre søndre 
korsarm, som nævnt, nedrevet, men jf. mur-
værksforstyrrelser i langhusets sideskib først langt 
inde i byggeforløbet (jf. s. 2452 ff.). Herved anty-
des, at korsarmen har indtaget en central funkti-
on under byggeriet, som tidligt nødvendiggjorde 
nedrivning af den ældre teglstenskirke og om-
bygning af dens nordre korsarm. I en periode har 
menigheden således stået uden kirke, og man kan 
da have benyttet den ældre tilbygning.
 †Hvælv (?). 1884 var der i den bevarede del af 
skibets gavl et hvælvforlæg, som angiver, at byg-
ningsafsnittet ved nedrivningen i 1400-tallets 
anden del var dækket af hvælv eller var planlagt 
overhvælvet; forlægget er siden udmuret og ikke 
længere synligt (fig. 18).63 Da det uregelmæssigt 
rundbuede forlæg, som var en halv sten dybt, ud-
springer direkte fra overkanten af buestikket til 
den gotiske tårnunderdels arkade, er det meget 
vel etableret samtidig hermed, inden o. 1470 (jf. s. 
2426).64

bue, der ligesom halvstensribberne er retkantet; 
de nedre ender er sat af kantstillede sten. Kap-
perne er puklede med sildebensmurede rygnin-
ger og hviler i vægforlæg.
 under vinduerne har den bevarede del af vest-
væggen omrids af tre tilmurede nicher, der ikke 
følger vinduestakten. Den sydligste skæres af 
sideskibsmuren og er senest lukket ved langhu-
sets opførelse (fig. 9a). Nicherne, som dækkes af 
fladbuede halvstensstik, er ca. 150 cm brede og 
har modsvaret nicher i rummets østvæg, hvori de 
alene antydes. Kun på murens sydligste del ses 
svage spor efter et fladbuet stik, der kan tilhøre 
en ca. 1 m bred niche.
 Hver langmur har to store vinduer, som må have 
været suppleret med endnu ét i det nedtagne fag 
(fig. 25). De tilbageværende lysninger har spidsbu-
ede halvstensstik og såvel ind- som udvendigt tre 
halvstensfalse; den inderste fals er ommuret 1881-
84. et tilsvarende vindue ses desuden over gavlens 
dør, som har nødvendiggjort, at det i forhold til de 
øvrige er lavere; i bagmuren ledsages dette blot af 
en dobbeltfals (fig. 13, 141).
 under gavlvinduet har korsarmen en dør, som 
blev kraftigt omsat 1857-58, men 1881-84 re-
konstrueret på baggrund af bevarede partier (s. 
2502, fig. 141). I facaden er indgangen meget 
bred, ca. 280 cm, og dækket af et fladbuet halv-
stensstik med prydskifte; kun stikkets yderste sten 
er levnet. Mens der af den vestre dørvange kun 
er bevaret sparsomme rester, består den østre af 
tre halvstensfalse foruden to nyere false, som ind-
rammer det ligeledes fornyede dørhul; dette har 
halvstensfals i bagmuren. Om de inderste false 
har erstattet oprindelige er uvist, men netop på 
Fyn har mangefalsede døre og vinduer haft stor 
popularitet i senmiddelalderen.62

 Gavltrekanten har tretten brynede kamtakker, 
der 1881-84 blev tækket med hultegl og hver 
forsynet med et savskifte, hvortil der ikke synes at 
have været ældre forlæg; sådanne fandtes således 
ikke 1865 (fig. 15b).
 Selve gavlfeltet smykkes af en detaljerig etage-
delt blændingsdekoration, som i kraft af sin kom-
position og enkeltelementer er en karakteristisk 
repræsentant for senmiddelalderens fynske tegl-
stensgotik med en nær parallel i tårnet i Agedrup 
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1470 (jf. s. 2510). Denne blev tydeligvis dimensi-
oneret til det ældre †skib, som imidlertid må være 
nedrevet, nær tårnets færdiggørelse. Således er der 
ikke på tårnet spor efter det lavere skibs tagflader, 
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I 1400-tallets anden del iværksattes en gennem-
gribende ombygning af kirken, som omdannedes 
til et stort basilikalt langhus, der if. biskop Jacob 
Madsen var fuldført 1488; dette støttes af dendro-
kronologiske dateringer (jf. s. 2419, 2510).
 Den omfattende ombygning indledtes med vest-
tårnets ottekantede overdel, som stod færdig o. 

Fig. 14. Tårnet og langhusets vestre del set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Tower and western part of the nave seen from the south east.

Fig. 15a-f. Plan, opstalter og snit. 1:300. a. Plan. b. Nord-
facade. c. Sydfacade. d. Vestfacade. e. Østfacade. f. Snit set 
mod øst. Tegnet af Chr. Hansen 1865. – Plan, and facade 
elevations and section. a. Plan. b. North facade. c. South facade. 
d. West facade. e. East facade. f. Section looking east.
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Fig. 15b. Nordfacade (jf. fig. 15a-f, s. 2438). – North facade (cf. fig. 15a-f, p. 2438).
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Fig. 15c. Sydfacade (jf. fig. 15a-f, s. 2438). – South facade (cf. fig. 15a-f, p. 2438).
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Fig. 15d. Vestfacade (jf. fig. 15a-f, s. 2438). – West facade (cf. fig. 15a-f, p. 2438). 

som ville have sat aftryk på tårnets mangekantede 
østvendte facader (fig. 21).65

 At den ambitiøse ombygning er indledt med 
tårnoverdelen støttes yderligere af den arkitek-
toniske og murtekniske samhørighed mellem 

tårnoktogonen og den efterfølgende vestre del 
af langhuset; begge viser afhængighed af neder-
landske forbilleder, som kun undtagelsesvist er 
påpeget som udgangspunkt for den hjemlige 
senmiddelalderlige teglstensgotik (jf. s. 2482 ff.).
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Fig. 15e. Østfacade (jf. fig. 15a-f, s. 2438). – East facade (cf. fig. 15a-f, p. 2438).

 I dette lys kan det antages, at den ambitiøse om-
bygning af kirken indledningsvist blot havde til 
hensigt at tilføre den ældre teglstenskirke et for-
nemt tårn. Planerne ændredes imidlertid under-
vejs i byggeriet, idet den mindre kirke hurtigt blev 

nedrevet til fordel for et stort basilikalt langhus, 
hvis betydelige højde straks gav det netop færdig-
gjorte tårn et undersætsigt udtryk (fig. 8c-d).
 Tårnoverdelen. Over den ældre tårnunderdel 
blev der jf. dendrokronologiske dateringer rejst 
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tårnrummets hjørner (fig. 9a-b). Disse piller har 
givet rummet et stærkt heterogent udtryk, der ikke 
mindst må tillægges deres forskellige udformning. 
Mens pillen i det nordvestre og sydøstre hjørne 
har trekantet plan, der modsvarer oktogonens dia-
gonale sider, har dørfremspringet i rummets nord-
østre hjørne (jf. s. 2434) nødvendiggjort fæste af 
den trekantede støttepille i murværket ovenover, 
delvist støttet af en fladbuet aflastningsbue sat som 
dobbelt halvstensstik (fig. 139).66 Kraftigst er pillen 

en ottekantet tårnoverdel o. 1470; muligvis har 
den erstattet en ældre (jf. s. 2426 ff., fig. 7). Da 
underdelen har omtrent kvadratisk plan, kunne 
tårnoverdelen udlægges som en næsten perfekt 
ottekant, der blev indrettet i to stokværk; i nyere 
tid er der indsat trapper med reposer, der fører til 
klokkestokværket (fig. 9c, 10).
 Genanvendelsen af den firsidede tårnunderdel 
nødvendiggjorde, at overdelens diagonalt place-
rede sider måtte støttes af kraftige påmuringer i 

Fig. 15f. Snit set mod øst (jf. fig. 15a-f, s. 2438). – (cf. fig. 15a-f, p. 2438). 
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denne skiftegang dog indiskutabelt været brugt 
i middelalderens seneste del, og den genfindes i 
1. byggefase af langhuset, som var under tag o. 
1490. Da den ottekantede tårnoverdel og den-
ne ældste del af langhuset på en række punkter 
har stærke arkitektoniske bånd til Nederlandene, 
hvor krydsskiftet anvendtes langt tidligere, er det 
sandsynligt, at disse dele af kirken skal tilskrives 
håndværkere herfra (s. 2482-83).
 1800-tallets store restaureringer har kun i be-
skedent omfang sat aftryk på tårnoktogonens 
ydre, hvis blændingsprydede facader er et sær-
kende for en større gruppe nordvestfynske kir-
ketårne (s. 2483). Hver af de høje smalle facader 
er helt udfyldt af én høj blænding med spidsbuet 
helstensstik, der griber om klokkestokværkets 
glamhuller. Blændingerne udspringer umiddelbart 
over den ældre tårnunderdel med undtagelse af 

i rummets sydvesthjørne, som udgøres af et trap-
pehus med opgang til overdelen, hvis planløsning 
ikke var forenelig med den ældre tårn underdels 
†ligeløbstrappe (s. 2434, s. 2448, fig. 16).
 Tårnoverdelen er som de samtidige støttepiller 
i tårnrummet udført af røde og spredte mørk-
brændte teglsten i munkestensformat, som navn-
lig i tårnets indre er stærkt nedbrudte af saltud-
fældninger.67 I den delvist blanke bagmur er der 
således ikke levnet oprindelige fuger, mens faca-
den blev nyfugedes i cement 1881-84 (jf. s. 2502).
 De smalle mure gør skiftegangen uregelmæssig 
i tårnoverdelens facader, men i bagmuren er an-
vendt krydsskifte, som i Danmark først bliver al-
mindeligt i løbet af 1500-tallet. Netop på Fyn har 

Fig. 16. Trappehus i tårnrummets sydvestre hjørne, set 
fra nordøst (s. 2448). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Stairwell in the south west corner of the tower room, seen 
from the north east.

Fig. 17. Tårnarkadens søndre side, set fra nordøst (s. 
2434, 2446). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – South side 
of tower arcade seen from the north east.
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indsatte fladbueblændingers bund og vanger er 
dækket af grov hvid puds (fig. 21). Oprindeligt 
må dette tænkes også at have været tilfældet for 
de øvrige, hvor pudsningen blot er gået tabt. Fra 
loftet ses yderligere, at de hulkelede vanger i øst-
facadens blænding op til glamhullerne er erstattet 
af en skråkant (fig. 18); blændingens nedre del ses 
indvendigt i midtskibets gavl. Denne forenkling, 
der også følger de nederste skifter af blændin-
gerne på overdelens diagonaltstillede facader, kan 
mod øst skyldes, at tagfladerne på det ældre †skib, 
hvortil tårnet disponeredes, lettere kunne tilslut-
tes et ret forløb end et krumt; ved det højere 
basilikale langhus kunne dette dog ikke undgås. 
Da dette opførtes, måtte overdelen af de øverste 
fladbueblændinger, som på tårnets østvendte dia-
gonale sider stak op over tagfladerne, tilmed luk-
kes med røde teglsten i munkestensformat. Dette 
var ikke nødvendigt mod øst, hvor de to nedre 
fladbueblændinger står åbne bag orglet (fig. 18).68

 Ved restaureringen 1881-84 forkastedes en 
gen nemgribende ændring af tårnets facadeud-
smykning, som i stedet blot fik skrå sålbænke i 
blændinger og glamhuller, hvorunder der yder-
ligere blev indsat dekorative savskifter. Allerede 
1865 havde flere glamhuller denne detalje, som 
kan have rod i det oprindelige anlæg (jf. s. 2502, 
fig. 15). under restaureringen blev tårnunderde-
lens vestre hjørner yderligere forsynet med vink-
lede hulteglstækkede tage, ligeledes med et un-
derliggende savskifte. Disse tage erstattede ældre 
diagonale zink- eller kobbertækkede skråtage, der 
ligeledes kan repræsentere oprindelige forhold.
 Indsættelsen af hjørnepiller nødvendiggjorde en 
delvis ombygning af det ældre tårnrum, som fik 
et helstenstykt ringmuret kuppelhvælv med stor 
cirkulær åbning i toppen; formentlig en hejseluge 
tiltænkt klokkerne.69 Hvælvet, som udspringer fra 
forlæg i murene, er i Danmark usædvanligt for 
samtiden men har enkelte paralleller på Nordvest-
fyn. Dette gælder også tårnarkaden, som grundet 
de østre hjørnepiller, måtte indsnævres til en smal-
lere spidsbuet åbning med dobbelt helstensstik. I 
kraft af bueslagets lavtsiddende vederlag og meget 
stejle stik har den en karakteristisk og i hjemlig 
henseende usædvanlig form, dog med enkelte re-
gionale paralleller (jf. s. 2483).

den vestre, som er indhugget i tårn underdelen og 
ført til jorden; den nedre del af denne blændings 
sydside er kraftigt omsat. Blændingerne, som er 
ca. 60 cm dybe, har hulkelede vanger, som ud 
for mellemstokværket omslutter fire høje, slanke 
blændinger med fladbuet halvstensstik, ordnet i 
to etager; mod verdenshjørnerne er disse blæn-
dinger en sten dybe, mens de på de øvrige sider 
blot er en halv sten dybe.
 Mod øst rejser de store hulkelede facadeblæn-
dinger sig direkte af det basilikale skibs tagflader; 
af den østre ses kun buestikket (fig. 10, 14). Dette 
træk må dog have været tilsigtet allerede under tår-
nets disponering til det ældre, laverede †skib, idet 
tårnets østvendte facadeblændinger, tilsvarende de 
vestre, strækker sig over oktogonens fulde højde. 
Parallelle situationer genfindes i flere andre fynske 
kirketårne, eksempelvis Asperup (Vends Hrd.).
 Den skjulte del af tårnoverdelens østvendte 
facadeblændinger ses fra loftsrummet, hvor de 

Fig. 18. Tårnbuen. Plan, snit set mod nord og opstalt af 
østsiden (s.2446). 1:200. Tegnet af C. Lendorf 1884. – 
Tower arch. Plan, section looking north and east facade. 
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rummet indsattes i store blændinger (s. 2462). 
Tårnrummet kan herefter primært have tjent 
som dåbskapel; denne transformation genfindes 
eksempelvis i Gundsømagle.70

 Mod vest indsattes i den ældre tårnunderdel 
yderligere en indgang, muligvis som erstatning 
for en oprindelig (jf. s. 2434). Ved restaureringen 
1881-84 blev den erstattet, men af samtidige op-
målinger fremgår spor af både en dør og et vin-
due, som var indsat i tårnoverdelens lange vest-
vendte facadeblænding (fig. 19). Over en bred 
dør med fladbuet helstensstik har der strakt sig 
et højt vindue med rundbuet helstensstik, som 
udvendig var kronet af to prydskifter; det neder-
ste udkraget som et bryn. Indvendigt var begge 
åbninger halvstensfalsede.

 Ved restaureringen 1881-84 blev arkaden yder-
ligere indsnævret af en lukkemur af teglsten i 
munkestensformat med spidsbuedør; mod øst har 
indgangen fire halvstensfalse, mod vest én (fig. 17). 
Denne erstattede en ældre tilsvarende mur, som for-
mentlig blev etableret 1834 (jf. s. 2488-89, fig. 57c).
 Også vægnichen i tårnrummets vestmur, som 
blev delvist skjult ved hjørnepillernes tilkomst, er 
følgelig tilmuret med røde teglsten i munkestens-
format; dette gælder meget vel også væggenes 
øvrige nicher, som er blændet på lignende vis. 
Dette antyder, at tårnrummet, som oprindelige 
kan have været indrettet som kapel med sidealtre, 
ændrede status under den store udvidelse af kir-
ken (jf. s. 2434). Sidealtrene kan i den forbindelse 
være flyttet til sideskibene, hvis vinduer mod 

Fig. 19. Tårnet. Plan, snit set mod vest og syd, opstalt af tårnets vestfacade og detaljer. 1:200. Tegnet af C. Lendorf 
1884. – Tower. Plan, sections looking west and south, elevation of west facade and details.
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trekantet plan, som modsvarer den diagonalt pla-
cerede tårnmur ovenover (fig. 9a-b).
 Indgangen er henlagt til en dør i nordmuren 
med fladbuet halvstensstik og udvendig halv-
stensfals, yderste led med affaset hjørne. Herfra 
er der adgang til en spindeltrappe med tønde-
hvælvet loft, rundet spindel og murede trin af 
nyere gule teglsten i normalformat. Skakten op-
lyses af to glugger, som trods deres forskellige ud-
formning begge er oprindelige. Mod øst findes 
en højtsiddende ufalset lysåbning med fladbuet 
halvstensstik, mens en ligeledes fladbuet, lave-
residdende glug mod nord, med let behuggede 
vanger, har falset stik. Skaktens øvre del er udfor-
met som en ligeløbstrappe, der udmunder i mel-
lemstokværket (fig. 9c).
 Det høje mellemstokværk, som er anlagt di-
rekte over tårnrummets hvælv, har mod øst to 

 Det nuværende indgangsparti fra 1881-84, som 
er udført af teglsten i munkestensformat, udgøres 
af en spidsbuet dør i en dyb halvstensfalset ind-
fatning med skråtag af fladelagte sten. Herover er 
indsat et mindre vindue med spidsbuet halvstens-
stik og ind- og udvendig halvstensfals (fig. 7, 62a).
 Murede bænke langs tårnrummets nord- og 
sydvæg tilkom i 1800-tallet. De var fraværende 
1831, da der i tårnrummets nordvestre hjørne 
blev indrettet et lille aflukke (fig. 57c). Dette ek-
sisterede endnu 1840 men var nedtaget 1865, da 
den søndre bænk var realiseret (fig. 15a, 58).
 Da †ligeløbstrappen i tårnunderdelens nordmur 
(s. 2434) ikke var forenelig med tårnoktogonens 
smalle mure, blev pillen i tårnrummets sydvestre 
hjørne indrettet som trappehus (fig. 16). Trappe-
huset har tresidet plan, men ved et højtsiddende 
flerfalset fladbuestik på nordsiden, som er tilsluttet 
tårnets vestvæg, er dets øvre del tilstræbt en mere 

Fig. 20. Krydsskifte i tårnets mellemstokværk, set fra 
nordøst (s. 2445). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Crossing course in the middle floor of the tower, seen from 
the north east.

Fig. 21. Tårnets sydøstre facade, set nedefra fra side-
skibsloftet (s. 2445-46). Foto Arnold Mikkelsen 2011. 
– South east facade of the tower, seen from below from the 
side aisle ceiling.
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under Grevens Fejde (fig. 14). Kuglen omtales 
her første gang 1755 og var da forgyldt.72

 Det basilikale langhus. If. Jacob Madsen var kir-
ken færdigbygget 1488, hvilket støttes af dendro-
kronologiske dateringer af langhusets tagstol til o. 
1490 (s. 2419, 2510 ff.). Af den ældre †teglstens-
kirke bevaredes ved ombygningen alene †skibets 
vestgavl, som det netop opførte tårns østmur var 
rejst over (s. 2426). Ligeledes bibeholdtes den æl-
dre †kirkes nordre korsarm, som dog måtte for-
kortes ved integreringen i det nye bredere skib; 
en tilsvarende †korsarm mod syd blev nedrevet 
(jf. s. 2434 ff.).
 Det nye skib blev udlagt som et otte fag langt 
treskibet langhus med polygonal østgavl, dannet 
som tre sider af en ottekant (fig. 1, 9a-c, 11). I 
forlængelse af sideskibene mod vest, på hver side 

små glugger med fladbuet halvstensstik, ca. 90×55 
cm; begge er blændet i lysningen (fig. 10, 18). 
I bagmuren er de indsat i en bred, én sten dyb 
vægblænding, som fra hvælvets overside strækker 
sig op ad muren og omslutter glamhullerne i det 
overliggende klokkestokværk. I facaden munder 
de ud øverst i de nederste fladbueblændinger, 
som udfylder tårnoverdelens østre facadeblæn-
ding og nu skjules bag orglet (fig. 89). Da åb-
ningerne er placeret så lavt, at selv taget på det 
ældre og lavere †skib, hvortil tårnet disponere-
des, ville have dækket dem, kan de ikke opfattes 
som lyskilder til det i øvrigt uoplyste stokværk. 
Ved opførelsen af langhuset blev der i mellem-
stokværkets sydøstmur brudt en smal ufalset dør 
med fladbuet halvstensstik, som giver adgang til 
søndre sideskibs loft.71

 Klokkestokværket har oprindeligt hvilet over 
et bjælkelag, der var placeret ca. 2,5 m under det 
nuværende bjælkelag af svære, sekundært indsatte 
ege- og fyrrebjælker. I hver af de otte smalle fa-
cader er der to glamhuller, ca. 225×73 cm, med 
spidsbuet halvstensstik og ind- og udvendig halv-
stensfals; mod øst dannes den indre fals dog af en 
høj, en sten dyb vægblænding (jf. s. 2449). Kun 
dette glamhul, som ved langhusets tilkomst blev 
skjult under midtskibets tag, er intakt, mens de 
øvrige 1881-84 blev ommuret og forsynet med 
skrå sålbænke. Herunder blev de to nordvendte 
glamhuller, der senest 1680 blev sammenlagt og 
forsynet med en klokke, genetableret (jf. s. 2558, 
fig. 15b, 22).
 Øverst markeres tårnet af en falsgesims med 
underliggende savskifte, som 1881-84 erstattede 
en kraftig rundbuefrise fra 1834 (jf. s. 2488-89, 
fig. 146a-b). Herover rejser sig et højt spir over 
en oprindelig og velbevaret tømmerkonstruktion 
(s. 2505), som ved opførelsen sandsynligvis udgik 
direkte fra murkronen. Denne løsning eksisterede 
endnu 1856, men ved restaureringen 1857-58 til-
føjedes hver af de otte smalle mure en nygotisk 
trekantgavl af røde teglsten i munkestensformat (s. 
2489 f.). De ens gavle kantes af falsgesimser og har 
i gavlfeltet en cirkulær åbning; mod verdenshjør-
nerne udfyldt af en urskive (s. 2555, fig. 14, 59d).39

 På tårnets sydøsthjørne er indsat en kanonkug-
le i facaden, som skal være indskudt i tårnspiret 

Fig. 22. Nordre glamhul i østmuren i tårnets klokke-
stokværk, set fra sydøst (s. 2449). Foto Arnold Mik-
kelsen 2011. – Northern belfry light in the east wall of the 
tower belfry.
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af tårnet, er yderligere et kort fag, som er indret-
tet i to stokværk. Sideskibene er disponeret med 
næsten kvadratiske fag, mens fagene i det bredere 
midtskib er rektangulære. Bibeholdelsen af den 
ældre nordre korsarm har dog nødvendiggjort en 
forøgelse af bredden af det 5. fag fra øst i forhold 
til de øvrige, ligesom sideskibenes to østligste si-
deskibsfag er tilpasset den tresidede korgavl; disse 
fag har således trekantet plan. udvendigt marke-
res de enkelte fag af stræbepiller. Skibets samlede 
længde er ca. 51 m, og kirken er således Fyns næst-
længste middelalderkirke, kun overgået af Oden se 
Skt. Knud.73

 Øst for kirken i forlængelse af sideskibenes yder-
mure blotlagdes under restaureringen 1881- 84 to 
ca. 3 m lange øst-vestgående fundamenter, der an-
tyder, at langhuset under udlægningen planlagdes 
med ret korgavl (fig. 23). Denne omdisponering 
må dog være foretaget allerede under nedlægnin-
gen af fun damenterne, da langhusets østafsnit ikke 
bærer tegn på ændringer i netop planudlægnin-
gen.74 Af østgavlens murværk fremgår dog, at der 
også undervejs i byggeriet var usikkerhed om den 
nøjere udformning af langhusets korafsnit. Spor 
efter to lave vinduer taler for, at der oprindeligt 
var planer om at føre sideskibene rundt om koret, 
en koromgang, men denne løsning blev opgivet til 
fordel for den nuværende, hvor det høje midtskib 
er ført helt ud i østgavlen (jf. s. 2462-63, fig. 24, 145).

Fig. 23. Plan 1:300 (s. 2437, 2451). Tegnet af C. Lendorf 
1884. – Plan.

Fig. 24. Langhusets østgavl (s. 2451, 2462 ff.). Plan og opstalt. 1:300. Tegnet af C. Lendorf 1882. – East 
gable of nave. Plan and elevation.
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 Har det ved midtskibsgavlens påbegyndelse 
kun været hensigten af føre den op i højde med 
sideskibene, kan dens svære murtykkelse ikke ses 
som en forstærkning af den høje realiserede gavl. 
1882 antoges, at gavlen ved omdisponeringen var 
forstærket med en påmuring på indersiden, men 
dette må afvises, da de lave vinduer har afsat spor 
mod begge sider (jf. s. 2462, fig. 24).
 Langhuset er rejst i to omtrent lige store byg-
gefaser. I 1. fase fuldførtes de fire vestligste fag for-
uden de to korte fag i vestlig forlængelse af side-
skibene. Herunder blev den ældre nordre kors arm 
ligeledes afkortet og tilsluttet det nyopførte side-
skib. I 2. byggefase blev langhuset fuldført med 
opførelsen af de fire østligste fag (fig. 8d-e).75

 Da de to hovedfaser også fremgår af midtski-
bets tagkonstruktion, må denne være etableret i 
takt med byggeriet (jf. s. 2509). Derved kunne 
langhusets vestre del tages i brug, endnu før kor-
afsnittet var afsluttet, men den arkitektoniske ho-

mogenitet mellem de to afsnit antyder, at det 
samlede byggeri ikke har strakt sig over lang tid. 
Dette bekræftes af dendrokronologiske undersø-
gelser af midtskibets tagstol, som er opsat o. 1490 
over begge hovedfaser (jf. s. 2510).
 På kirkens nordside markeres sammenstødet 
mellem de to byggefaser på begge sider af høj-
kirkemuren af en lodfuge, som tilsvarende ses i 
sideskibets bagmur, hvor den dog forstyrres af en 
nyere reparation med teglsten i munkestensfor-
mat (fig. 30).76 Da de to byggefaser på denne side 
af kirken mødes ud for den ældre korsarms østre 
sidemur, ses det nævnte fasesammenstød ikke i 
sideskibsfacaden.
 På kirkens sydside er sammenstødet mellem 
langhusets to byggefaser mere irregulært, idet si-
deskibets 5. fag fra øst er opført separat (fig. 9a-b). 
Ved rejsningen af sideskibsmurens 1. fase er således 
kun fuldført de tre vestligste fag, som umiddelbart 

Fig. 25. Nordre sideskibs sammenstød med nordre 
korsarm, set fra nordvest. Foto Thomas Bertelsen 2011. 
– Where the north side aisle meets the north transept, seen 
from the north west.

Fig. 26. Nordre korsarms indre, set mod sydvest (s. 
2434 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior of the 
north transept, looking south west.
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vest for stræbepillen mellem 6. og 5. fag fra øst er 
uregelmæssigt afbrudt i både facade og bagmur; en 
kort lodfuge ses dog øverst i facaden (fig. 27).
 Øst for stræbepillen mellem sideskibets 4. og 5. 
fag fra øst er et tilsvarende byggestop, der i bag-
muren blot ses som uregelmæssigheder. I facaden 
markeres overgangen derimod af en stående for-
tanding, som ledsages af en bred fuge; den nedre 
del er forsvundet under en nyere facadeomsæt-
ning (fig. 142).

Fig. 27. Søndre sideskibs 5. fag fra øst, set fra syd (s. 2452 ff.). Foto Thomas Bertelsen 2011. – 5th bay from the east 
of the south side aisle, seen from the south.

 Det særegne byggeforløb i søndre sideskib må 
ses i tilknytning til, at den ældre †teglstenskirke 
netop ud for dette sideskibsfag har haft en †kor-
sarm (jf. s. 2437), som først på et fremskredent 
tidspunkt i byggeriet blev fjernet. Denne ud-
skydning af †korsarmens nedrivning kan ses i 
relation til, at nybyggeriet indledtes i vest. Dele 
af sideskibene kunne nok rejses rundt om den 
ældre †kirke, men allerede ved iværksættelsen af 
højkirkemurene måtte den helt eller delvist fjer-
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sætning til den nordre skulle den ikke ombygges 
og tilpasses den nye kirke.
 Både arkitektonisk og murteknisk viser det se-
parate 5. sideskibsfag afhængighed til langhusets 

nes (fig. 8c-d).77 under opførelsen af langhusets 
vestre del kan byen således have været uden for-
samlingssted, og menigheden kan i den periode 
have benyttet den ældre søndre †korsarm; i mod-

Fig. 28. Søndre højkirkemur ved overgangen mellem 1. og 2. byggefase, set fra side-
skibsloftet fra vest (s. 2455-56). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – South nave wall at the 
transition between 1st and 2nd construction phase, seen from the side aisle ceiling from the west.
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er murens ældre vestre del ret afsluttet, så faserne 
afskilles af en lodfuge, men på grund af forskyd-
ningen fremstår sammenstødet fra midtskibsloftet 
som et retvinklet knæk. I facaden er overgangen 
i højere grad søgt opløst ved en skrå påmuring, 
som ses fra sideskibsloftet; på højkirkemurens 
synlige del er denne i nyere tid blevet reguleret 
til et retvinklet tilbagespring (fig. 27).
 Den stærkt irregulære sammenføjning skyldes, 
at murens ældre vestre del kort efter opførelsen 
blev ramt af sætningsskader, som trak dens østre 
del ind mod midtskibet. Skaden må være opstået 
under rejsningen af højkirkemurens østre del, som 
følger et ret forløb og derved ikke søger en gliden-
de sammenføjning med den ældre let hældende 
mur. Trods dette, er det lykkedes at sløre sætningen 
i kirkens indre, hvor kun diskrete uregelmæssighe-
der i midtskibets 4. og 5. fag fra øst afslører søndre 

østre 2. fase (jf. s. 2456, 2461). Af fortandingen i 
facaden fremgår dog, at faget blev rejst før den 
resterende østre del af sideskibet blev fuldført. Så-
ledes følger teglstenene mod fortandingens østre 
side ikke murværkets vandrette skifter men hæl-
der let nedad, hvilket indikerer, at disse sten er 
opmuret under hensyn til en eksisterende mur 
(fig. 142). I det lys skal det separate sideskibsfag 
nok tilskrives langhusets østre byggefase men er 
formentlig rejst umiddelbart efter, at langhusets 
vestre del kom under tag. Den ældre †korsarm 
var da overflødig, og efter nedrivningen kunne 
denne del af kirken definitivt afsluttes.
 Mindst harmonisk er sammenstødet mellem 
langhusets to hovedbyggefaser udført i søndre 
højkirkemur, hvor murens to ender mødes med 
en sidevært forskydning på ca. 30 cm og derfor 
slår et markant sving (fig. 28, 29). Som mod nord 

Fig. 29. Søndre højkirkemur ved sammenstødet mellem 1. og 2. byggefase, set fra midtskibsloftet fra nordøst (s. 
2455-56). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – South nave wall at the point where the 1st and second construction phase meet, 
seen from the nave ceiling from the north east.
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menterede brug af denne skiftegang i Danmark 
(jf. s. 2482). Langhusets østre 2. fase er derimod 
sat i polsk skifte, ligesom det søndre sideskibs se-
parate 5. fag fra øst (jf. s. 2452-53).78

 I facaden rejser murene sig over en glat sokkel af 
granitkvadre, som muligvis er oprindelig; således 
eksisterede den før kirkens øvrige bygningsafsnit 
1881-84 tilføjedes lignende sokler (s. 2502, fig. 
15b).79 ud for det søndre sideskibs 5. fag fra øst 
indgår en romansk gravsten i soklen (jf. s. 2568).
 Også bagmurene er teglsatte med undtagelse af 
søndre sideskibs tre østligste fag, som i den nedre 
halve meter er udført af kampesten i vekslende 
størrelse. Det stærkt irregulære murforløb, der 
ikke kan opfattes som en del af fundamentet, an-
tyder, at hele korafsnittet var planlagt hævet; intet 
tyder dog på, at dette blev realiseret.
 Navnlig korpolygonen og søndre sideskibs to 
østlige fag blev ved restaureringen 1881-84 stærkt 
omsat i facaden med teglsten af samme dimension 
som de oprindelige men oplagt i krydsskifte (jf. s. 
2502). I forlængelse heraf udskiftedes alle udven-
dige fuger med cement, men fra våbenhusets loft 
ses den oprindelige facadefugning på nordre side-
skib udført med skrapryggede profiler. I bagmu-
rene er den oprindelige fugning mere lemfældig, 
ofte udført som grove skrabefuger (fig. 34, 50).
 Fra våbenhusloftet ses yderligere, at sideskibsfa-
caden oprindeligt har stået med åbne stilladshuller, 
som siden er blevet lukket i langhusets synlige 
facader (fig. 34). I bagmurene ses de endnu i rigt 
tal, navnlig på højkirkemurene, hvor de er an-
bragt i forskellig højde på hver side af bygningens 
fasesammenstød (fig. 28, 48-50).80

 Sideskibene og de hertil stødende korte vestre 
fag er udvendigt inddelt af stræbepiller, som på 
hjørner og østgavl er placeret diagonalt på mu-
ren. 1881-84 blev pillernes øvre dele omsat og 
forsynet med et hulteglstækket skråtag over en 
falsgesims (fig. 27).81 Denne erstattede en tand-
snitsgesims, som i lighed med langhusets gesims 
kan være oprindelig (jf. s. 2458-59, fig. 15b-c).
 Gavlene afsluttes af gavltrekanter, som mod 
vest er rejst over de korte tilstødende fag. Alene 
den nordvestre, som har glat gavlfelt, er intakt. De 
tre øvrige er mod loftet ommuret af overvejende 
knækkede teglsten i munkestensformat samt gule 

højkirkemurs konstruktive problemer (jf. s. 2467, 
2472, 2475). Således er murens uregelmæssige for-
løb kun iøjnefaldende fra orgelpulpituret (fig. 31).
 At den søndre højkirkemurs vestre del tidligt 
blev ramt af sætninger kan tillægges, at murkernen 
ikke har fået tilstrækkelig tid til at sætte sig under 
opmuringen. Skaden kan således være direkte af-
ledt af, at den ældre †kirke tidligt i byggeforløbet 
måtte vige pladsen for det nye langhus, som hur-
tigt måtte bringes under tag (jf. s. 2453 f.). Da sam-
menstødet mellem højkirkemurenes østre og ve-
stre del mødes nær den anslåede placering af den 
ældre kirkes triumfmur (jf. s. 2426), kan netop det 
østre pillepar i langhusets 1. byggefase, også være 
rejst over et delvist genanvendt fundament, der 
muligvis har sat sig; en nøje parallel til denne situa-
tion ses i Køge Skt. Nikolaj (DK KbhAmt 178 ff.).
 Materiale og teknik. Hele det basilikale langhus 
er opført af røde teglsten i munkestensformat 
iblandet spredte mørkbrændte bindere. I facaden 
er de mørke sten stedvist ordnet i grupper, som 
antyder, at de her kan have indgået i mønster-
muring, som senere reparationer har udvisket 
(fig. 144). I bygningens vestre del, 1. byggefase, er 
murene sat i krydsskifte tilsvarende tårnoverdelen 
fra o. 1470, hvilket repræsenterer den ældst doku-

Fig. 30. Nordre højkirkemur ved overgangen mel-
lem langhusets 1. og 2. byggefase, set fra nordøst. Foto 
Thomas Bertelsen 2011. – North nave wall at transition 
between 1st and 2nd construction phase of the nave, seen 
from the north east.
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Fig. 31. Søndre højkirkemur, set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – South nave wall, seen from the west.
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med et savskifte, som erstattede ældre kamme, der 
kan stamme fra restaureringen 1857-58 (fig. 15b-
e); således afsluttedes flere af gavlene 1856 af lave 
glatte kamme (fig. 146).
 Sideskibenes langmure var oprindeligt afsluttet 
af en tandsnitsgesims, som har nogen udbredelse i 

teglsten nær normalformat. 1865 fandtes på de 
østre gavle murankre med årstallet ‘1783’, hvil-
ket kan angive gavlenes opsætning (fig. 15e), men 
1881-84 omsattes de i facaden med røde teglsten 
i munkestensformat (jf. s. 2502). Herunder fik 
alle gavle ligeledes brynede kamtakker dekoreret 

Fig. 32. Søndre sideskibs vestligste del, set fra syd. Foto Thomas Bertelsen 2011. – The westernmost part of the side 
aisle, seen from the south.
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tilsvarende er dokumenteret på sideskibene (jf. s. 
2458-59, fig. 146).
 Hvert sideskib har to døre; de vestligste er pla-
ceret i sideskibenes vestligste fag, mens de østre 
er placeret i 3. og 4. fag fra øst mod henholdsvis 
nord og syd.
 Ved restaureringen 1881-84 blev begge side-
skibes østre døre stærkt omsat; den nordre, som 
1856 var blændet, blev genåbnet (fig. 146). Den 
søndre blev da helt fornyet, men da den som de 
vestre døre er placeret under et oprindeligt vin-
due med lavere højde end de øvrige, må den have 
en oprindelig forgænger (s. 2462, fig. 9b). Denne 
dørs indfatning kan meget vel være forsvundet 
ved restaureringen 1857-58, hvor den fik en ny-
gotisk cementpudset indfatning (jf. s. 2489-90, 
fig. 15c). Begge indgange, som har ind- og ud-
vendig halvstensfals, dækkes af et fladbuet halv-
stensstik, som i facaden ledsages af et prydskifte. 
Mod nord er indfatningens yderste led bevaret på 
begge sider af muren.

fynsk sengotik (jf. s. 2482-83). 1881-84 blev den 
erstattet af en falsgesims med underliggende sav-
skifte men er bevaret ud for nordre korsarms loft, 
hvorover den er ført igennem (fig. 33).
 Midtskibets høje østgavl har en glat gavltrekant 
fra 1881-84 med ni brynede, hulteglstækkede 
kam takker (jf. s. 2502, fig. 62b). Gavlen, som er af 
røde teglsten i munkestensformat, har erstattet en 
ældre gavltrekant med 15 kamtakker og tre rund-
buede glugger i gavlfeltet (fig. 15e). Denne enkle 
dekoration genfindes i flere fynske landsbykirker, 
eksempelvis tårnet i Gamborg (Vends Hrd.), og 
meget vel var denne gavltrekant oprindelig; jf. 
midtskibets bevarede tagstol, der kan følges frem 
til langhusets østgavl, har denne fra opførelsen 
båret en gavltrekant (jf. s. 2509).
 Højkirkemurene har svarende til sideskibene 
en falsgesims, der 1881-84 erstattede en krafti-
gere glat gesims med cementpudset profil fra 
1857-58 (fig. 2489 ff.). 1856 var murene afsluttet 
af et tandsnit, der formentlig var oprindeligt; et 

Fig. 33. Nordre sideskibs gesims, set fra nordre korsarms loft fra nordvest (s. 2458-59). Foto Arnold Mikkelsen 2011. 
– Cornice of the north side aisle, seen from the ceiling of the north transept from the north west.
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mens de to inderste false har hulkelet hjørne. 
Dette gælder også stikket, mens den vestre vange 
gengiver den omvendte situation; de yderste to 
led er profilerede, mens det inderste er retkan-
tet. I bagmuren står dørfalsen som en niche med 
fladbuet dobbelt halvstensstik. Døren var blændet 
i facadeflugten frem til restaureringen 1881-84, 
da en lukkemur af røde teglsten i normalformat 
blev trukket tilbage i lysningen (fig. 15c).
 Den modstillede, men bredere og mere kul-
tiverede norddør, der o. 1525 blev forbundet 
med et våbenhus (s. 2478 ff.), blev lukket mel-
lem 1840 og 1865 (fig. 15a, 58); herunder blev 
vangerne i facaden ligeledes forsynet med en lav 
sokkel. Den fladbuede åbning har udvendig dob-
belt halvstensfals (fig. 35). Stikkets yderste led er 
sat som et halvstensstik, mens det inderste er et 
helstensstik med ledsagende prydskifte. Denne 
detalje, som visuelt øger åbningens højde, har no-
gen udbredelse i fynsk sengotik, eksempelvis tår-
nets vestdør og -vindue i Sønderby (Båg Hrd.). I 
bagmuren står indgangens dørfals som en niche, 
som svarer til den modstående syddørs niche.
 Døren krones af en ca. 90 cm bred niche med 
fladbuet halvstensstik, hvis overdel ses fra våben-
husets loft; dens nedre del skæres af tilbygningens 
hvælv (fig. 34). Nichen, der kun har været synlig 
i få årtier, må være tiltænkt en indskriftstavle men 
bærer ikke spor efter en sådan.
 Sideskibene og deres tilstødende korte vestre 
forlængelser har vinduer i alle fag, inklusiv i de to 
diagonalt placerede fag mod øst samt i vestgav-
len. Mod nord, i vest og i dørfagene mod syd har 
hvert fag ét vindue, mens de øvrige fag har to 
vinduer (fig. 9b).
 I sideskibene har kun det vestligste fag mod nord 
et intakt vindue, som er placeret over døren (fig. 
34, 37). Ved våbenhusets opførelse o. 1525 blev lys-
ningen blændet (jf. s. 2478), men mod tilbygnin-
gens loft står vinduet i facaden med spidsbuet halv-
stensstik og halvstensfals. undtagelsesvist er den 
oprindelige sålbænk også bevaret, dannet af flade-
lagte løbere, som krager let frem for murflugten.
 et tilsvarende oprindeligt vindue ses i facaden 
umiddelbart vest herfor, hvor det åbner sig ind 
til det korte vestfags øvre stokværk (fig. 36). Dets 
højde stemmer overens med de øvrige regulære 

 Begge de vestre døre er blændede; den søndre 
1708.39 Denne har i facaden fladbuet halvstens-
stik og en dobbelt halvstensfals, som trods repa-
rationer altid må have været meget irregulær (fig. 
32). Mod øst er vangens yderste led retkantet, 

Fig. 35. Nordre sideskibs vestre dør, set fra nord (s. 
2460). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – North side aisle, 
western door, seen from the north). 

Fig. 34. Nedre del af vindue over nordre sideskibs ve-
stre dør, set fra våbenhusloftet fra nord (s. 2460). Foto 
Arnold Mikkelsen 2011. – Lower part of window above 
the western door of the north side aisle, seen from the porch 
ceiling from the north.
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der udvendigt blot var ca. 125 cm brede (fig. 32). 
Vinduerne i denne del af kirken har således været 
meget slanke, og i det ydre formentlig blot ledsa-
get af en halvstensfals svarende til de bevarede mod 
nord. Ved restaureringen 1881-84 blev vinduerne 
over langhusets sydvestre og nordøstre dør ligele-
des afkortet, så de atter var tilpasset indgangene, 
der samtidig blev fremdraget (jf. s. 2459-60, 2502).
 Frem til restaureringen i 1880’erne var de syd-
vendte fag med to vinduer hver forsynet med en 
mindre lysning, placeret mellem de større åbnin-
gers stik (fig. 15c). I langhusets vestre 1. fase var 
denne i 6. og 7. fag rudeformet og dannede en 
fælles afslutning på de to høje, tætstillede vinduer. 
I langhusets 2. østre fase var den mindre lysning 
i sideskibets tre østligste fag cirkulær, ligesom i det 
5. fag, der blev opført separat men herigennem 
viser arkitektonisk afhængighed af netop denne 
byggefase (jf. s. 2452-53). Da de små indskudte 
lysninger formmæssigt knytter sig nøje til lang-
husets to hovedfaser, har de utvivlsomt rod i den 
oprindelige bygning. Ved restaureringen 1881-

sideskibsvinduer, men lysningens nedre del er 
udført som en blænding, da den dårligt kunne 
strækkes over stokværksinddelingen. De øvrige 
vinduer, som i vestgavlen og mod syd har åbnet 
sig mod de korte fag, har ganske givet svaret her-
til men fik før 1865 lysningerne forlænget, så de 
stemte overens med facadens øvrige (fig. 15d).82

 Alle øvrige sideskibsvinduer blev 1881-84 om- 
sat i lysning og facade med røde teglsten i munke-
stensformat. udvendigt har de dobbelt halvstens-
fals og spidsbuet halvstensstik; dette er suppleret af 
et prydskifte i nordre sideskibs fire østligste fag (jf. 
s. 2502, fig. 143-44). Frem til da var åbningerne 
indrammet af en cementpudset profilering, som 
tilkom ved restaureringen 1857-58 (s. 2489-90).
 Af vinduerne i langhusets østre 2. byggefase er 
intet levnet udvendigt, men i den vestre del ses 
flere korte lodfuger efter de oprindelige åbninger, 

Fig. 36. Nordre sideskibs vestligste del, set mod sydøst. 
Foto Thomas Bertelsen 2011. – Westernmost part of the 
north side aisle, seen towards the south east. 

Fig. 37. Blændet vindue over nordre sideskibs vest re 
dør, set fra syd (s. 2462). Foto Mogens Vedsø 2012. – 
Bricked-up window above the west door of the north side 
aisle, seen from the south.
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vist ommuret dobbeltfals, men i 6. og 7. fag fra øst 
er de to tætstillede vinduer indrammet af høje, 
slanke spidsbueblændinger, hvis bueslag ledsages 
af en halvstensfals med binderkonsol (fig. 39). 
under de ommurede lysninger har hver blæn-
ding, en fladbueniche, ca. 150×148 cm. I side-
skibets separate 5. fag fra øst er de to vinduer 
omgivet af tilsvarende vægnicher; her er de nedre 
fladbuenicher dog udeladt.
 enklere er udformningen i søndre sideskibs fi-
re yngre østlige fag. Over døren har vinduet blot 
halvstensfals, mens de øvrige er indsat i brede 
halvstensfalsede spidsbueblændinger (fig. 45).
 I sideskibenes korte tilstødende vestfag, hvor 
der alene har været vinduer mod det øvre stok-
værk (jf. s. 2460-61), er kun det øvre nordre side-
rums velbevarede nordvindue intakt i bagmuren. 
Her indrammes lysningen af en halvstensfals i en 
bredere spidsbueniche, som mod vestgavlen ud-
springer fra en falskonsol i vederlagshøjde (fig. 
52). De to siderums tre øvrige vinduer har alene 
været kantet af en fals, som delvist blev udmuret 
ved vinduesomdannelsen i 1880’erne.
 Når vinduerne mod kirkerummet blev placeret 
i lange vægblændinger, som i søndre sideskibs 1. 
vestre del tilmed fik en mindre fladbueniche for-
neden, kan det udtrykke, at de var tiltænkt sideal-
tre. Tilsvarende løsninger fik mod middelalderens 
slutning stor udbredelse i det gotiske kirkebyg-
geri, bl.a. i Østersøområdet, hvor de genfindes i 
eksempelvis Skt. Georg i Wismar.84

 Midtskibet har mod øst et stort vindue med 
spidsbuet halvstensstik, som udfylder hele den 
høje gavlmur. Både ind- og udvendigt indram-
mes det af tre halvstensfalse, der under restaure-
ringen 1881-84 blev renset for en cementpudset 
profilering fra 1857-58 (s. 2489, fig. 15e, 62b); 
herunder omsattes tilmed den inderste fals.
 Vinduets nedre del skærer to ældre spidsbuede 
vinduer med halvstensstik og prydskifte, hvis van-
ger mod sideskibene tilmed ses i bagmuren (fig. 
9b, 145). Tilstedeværelsen af disse vinduer angiver, 
at planen for langhusets østre del ændredes under-
vejs i byggeriet. De lave vinduer, hvis højde om-
trent svarer til sideskibenes, antyder således, at det 
indledningsvist var hensigten at føre sideskibene 
rundt om korets østgavl og derved understrege 

84 blev de imidlertid blændet og udslettet i faca-
den; i bagmuren ses dog konturer efter flere.
 Mellem langhusets to hovedfaser veksler også 
vinduernes udformning i bagmuren, hvor der 
yderligere ses variationer sideskibene imellem. I 
den vestre 1. byggefases nordre sideskib ledsages 
det intakte vindue over dørene indvendigt af en 
halvstensfals, indsat i en bredere, dyb spidsbueni-
che (fig. 37). De to næstfølgende, højere vinduer 
er indrammet af tilsvarende vægblændinger, som 
er ført næsten til gulvet, men i det 7. fag fra øst, 
hvor den indre lysning er delvist bevaret, er den-
ne ufalset.
 Tilsvarende høje vægblændinger genfindes i si-
deskibets østre 2. fase, hvor stikkene dog er ledsa-
get af en indre halvstensfals, som i vederlagshøjde 
udspringer fra en falset binderkonsol (fig. 44). Af 
selve vinduesåbningerne er her kun levnet lys-
ningens ydre indfatning i det 1. fag fra øst.83

 Mod syd er sideskibets vinduesnicher mere 
kultiverede, navnlig i langhusets vestre fase. Over 
den vestre sideskibsdør har vinduet blot en del-

Fig. 38. Søndre sideskibs 6. fag fra øst, set fra syd. Foto 
Thomas Bertelsen 2011. – 6th bay from the east in the 
south side aisle, seen from the south.
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 Mod nord og syd har højkirken i hvert fag ét 
vindue, som blev kraftigt ommuret ved restaure-
ringen 1881-84. Herunder blev åbningerne også 
renset for den cementpudsede profilering, som 

koromgangen. Denne løsning, som er realiseret 
i eksempelvis Nakskov (DK Maribo 94 ff.), blev 
dog undervejs i byggeriet opgivet til fordel for en 
høj østgavl, og de to lave vinduer blev lukket.

Fig. 39. Koblede vinduer i søndre sideskibs 7. fag fra øst, set fra nord (s. 2462). Foto 
Arnold Mikkelsen 2011. – Linked windows in 7th bay from east of south side aisle, seen 
from the north.
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 Den særprægede løsning, der giver indtryk af, 
at lysningen har haft gitre i vinduesnichen, og 
meget vel er enestående i dansk sammenhæng, 
blev imidlertid udslettet, da vinduerne blev om-
muret i 1880’erne. I bagmuren er således også kun 
levnet en niche, som markerer det brede vindue 
i nordmurens korsarmsfag. De øvrige højkirke-
vinduer i langhusets 1. byggefase fik derimod de 
indvendige nicher reguleret, så de stemmer over-
ens med forholdene i langhusets østre byggefase, 
hvor de oprindelige fladbuede, halvstensfalsede 
nicher har stærkt skrånende, aftrappede sålbænke.
 I facaden flankeres de østre nordvinduer fra 
langhusets 2. byggefase af fire blændinger med 
fladbuet halvstensstik; før 1865 udmuret med rø-
de teglsten i munkestensformat (fig. 15b). Denne 
detalje, der genfindes på andre samtidige fynske 
bykirker, skal muligvis ses som en bevidst signal-
givende kultivering vendt mod byen (jf. s. 2483).
 Med de lave højkirkevinduer knytter langhuset 
sig til en gruppe større danske kirker, hvis højkir-
kevinduer mod middelalderens slutning udfor-
medes efter samme skema, eksempelvis i Helsin-
gør Skt. Olai (DK Frederiksborg 68 ff) samt på Fyn 
i Middelfart Skt. Nikolai (s. 2269), som også på 
andre punkter er beslægtet med Assens Vor Frue 
(jf. s. 2482-83).

de ligesom kirkens øvrige vinduer blev påført 
1857-58 (jf. s. 2489). I facaden har de fladbuet 
halvstensstik og halvstensfals, men kun nordmu-
rens fire østligste har i vangernes yderste led be-
varet intakte partier (fig. 143).
 1865 havde åbningerne kurvehanksformede 
stik, som muligvis kunne være oprindelige; såle-
des kan dette tidlige renæssancetræk ses i relation 
til den nederlandske påvirkning, der genfindes 
andre steder i langhuset og i den ottekantede tår-
noverdel (jf. s. 2482, fig. 15b-c).
 Kun det nordre vindue i 5. fag fra øst, som over 
korsarmens tagryg er blændet med røde teglsten 
i munkestensformat, har en afvigende form (fig. 
30, 41). Her dannes vinduet af et bredt fladbuet 
halvstensstik over korte vanger, som i facadeflug-
ten har været delt i fire smalle åbninger, adskilt af 
murede sprosser. 1856 var også højkirkemurens 
tre smallere vestligste vinduer udvendigt delt af 
én sprosse, der endnu 1874 også fulgte de fire 
vinduer i bagmuren (fig. 40, 146a-b); fra den ve-
stre del af søndre højkirkemur kendes ikke lig-
nende vinduer, hvis sprosser dog kan være fjer-
net.

Fig. 41. Blændet vindue i nordre højkirkemurs 4. fag, set fra sydøst (s. 2465). Foto 
Arnold Mikkelsen 2011. – Bricked-up window in the 4th bay of the north nave wall, seen 
from the south east.

Fig. 40. Længdesnit set mod nord. 1:300. Tegnet af C. 
Lendorf 1874. – Longitudinal section looking north.
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Fig. 42. Søndre højkirkemurs 4. og 5. fag fra øst, set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
4th and 5th bays from the east of the nave wall, seen from the north east.
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des en tilpasning af den sætningsskadede mur (jf. 
s. 2455-56). I de fire østligste fag har arkaderne 
også dobbeltfals mod sideskibet, mens de vestlig-
ste fag blot har en halvstensfals. Mens den vest-
ligste arkadebue mod begge sideskibe udspringer 
direkte af vestgavlen, hviler de øvrige på 2×7 ot-
tekantede fripiller samt to tilsvarende halvpiller 

 Indre. I kirkerummet afslører kun få detaljer, at 
det basilikale langhus er opført i to faser. Hver af 
midtskibets otte, ca. 17 m høje fag er forbundet 
med sideskibsfagene ved en spidsbuet arkade i 
højkirkemuren. Mod skibet har bueslagene dob-
belt halvstensfals, med undtagelse af sydmurens 4. 
fag fra øst, der blot er enkeltfalset; dette må skyl-

Fig. 43. ‘Triforieåbninger’ i nordre højkirkemurs 7. fag fra øst, set fra sydvest (s. 2472). 
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – ‘Triforium openings’ in the 7th bay from the east of the 
north nave wall, seen from the south west.
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Fig. 44. Nordre sideskibs indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior of north side aisle looking east.
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Fig. 45. Søndre sideskibs indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior of south side aisle looking east.
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Fig. 46. Søndre sideskibs indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior of south side aisle looking west.
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Fig. 47. Nordre sideskibs indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior of north side aisle looking west.
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5. fag fra øst, som mod syd har fire; dette kan 
ses som et forsøg på at lette denne mur, der al-
lerede under langhusets opførelse blev ramt af 
sætningsskader (jf. s. 2455-56, fig. 9c, 10, 42-43). 
Åbningerne har mod kirkerummet halvstensfals 
og spidsbuestik, men udviser mod loftsrummet 
større konstruktionsmæssige variationer, som føl-
ger etaperne i langhuset. I de fire vestre fag fra 
1. byggefase er de ufalsede og dækkes af dobbelt 
halvstensstik, mens de i de yngre østre fag har 
halvstensfals og halvstensstik (fig. 49). I lysninger-
ne er åbningerne blændet med teglsten af røde 
teglsten i munkestensformat, formentlig indsat 
under den store restaurering 1881-84 (s. 2502).
 I vestlig forlængelse af ‘triforieåbningerne’ har 
begge højkirkemure mod sideskibslofterne end-
nu en høj åbning, som ikke vender mod kirke-
rummet, men derimod sikrer forbindelse mellem 

mod skibets østgavl; disse østligste murpiller er 
uden forbandt med ydermuren, som følgelig må 
være rejst først (fig. 9a).
 De enkelte piller har en høj skråkantet sokkel 
under en omløbende vulst, som genfindes i krag-
båndet, hvor to lignende vulster adskilles af to til-
bagetrukne skifter. På de fire vestligste pillepar er 
det nedre skråkantede led blot et par skifter højt, 
mens det på de fire østligste samt på halvpillerne 
mod korgavlen er hævet ca. 70 cm over gulvet 
(fig. 10). Dette kan skyldes, at pillerne tilhører 
hver sin byggefase, men de høje sokkelled kan 
også udtrykke, at de er disponeret til at rejse sig 
over et hævet højkor (jf. s. 2456).85

 Hver arkade krones af ‘triforieåbninger’, som 
under højkirkevinduerne danner et galleri mod 
sideskibsloftet. Hvert fag har to åbninger af let 
vekslende bredde, med undtagelse af det brede 

Fig. 48. Nedre del af ‘triforieåbninger’i søndre højkirkemurs 1. byggefase, set fra sideskibsloftet fra sydvest (s. 2472). 
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Lower part of ‘triforium openings’ in the 1st construction phase of the nave wall, seen from 
the side aisle ceiling from the south west.
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tilfældig og har som udgangspunkt også blot rod 
i en konstruktiv løsning, som anvendtes, da den 
ældre nordre korsarm blev afkortet og tilpasset 
det nye bredere langhus. Den vestre del af blæn-
dingens bund dannes således af en stræbepille, 
som på tilbygningens vestmur blev indlemmet i 
sideskibet (jf. s. 9a). Bunden i blændingens østre 

de tre skibes loftsrum (fig. 9c, 50). De ufalsede 
åbninger, som i begge mure har fladbuet hel-
stensstik, er mod vest hugget ind i tårnoktogo-
nen, tilsvarende den øvrige del af muren.
 I nordre sideskibs 6. fag fra øst har væggen 
øst for vinduet en høj, fladbuet vægblænding, ca. 
328×153×21 cm, (fig. 10). Blændingen kan virke 

Fig. 49. ‘Triforieåbninger’ i søndre højkirkemurs 2. byggefase, set fra sideskibsloftet fra 
sydøst (s. 2472). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – ‘Triforium openings’ in the second phase 
of the south nave wall, seen from the side aisle ceiling from the south east.
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murkerne. Da langhuset blev rejst, var der her-
udfor således en kort murstrækning, som sprang 
let tilbage i forhold sideskibets indre murflugt, 
hvilket udnyttedes til en blænding. Tilsvarende 

del, som ikke er i forbandt med den tilstødende 
vange, må derimod repræsentere en midlertidig 
lukkemur, som ved ombygningen af korsarmen 
opførtes foran den afkortede sidemurs blottede 

Fig. 50. Aflastningsbue i nordre højkirkemur ved overgangen til tårnet, set fra side-
skibsloftet fra nordøst (s. 2472-73). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Relieving arch in the 
north nave wall at the transition to the tower, seen from the side aisle ceiling from the north east.



2475DeN NuVÆreNDe KIrKe

sat 1834 (s. 2488, fig. 57c). De øvre arkader er 
sandsynligvis tilmuret samtidig. Mod sideskibene 
fremstår de lukkede åbninger som nicher.
 Hvert stokværk dækkes af ét firdelt hvælv over 
vægforlæg. Mod syd har hvælvet i det øvre stok-
værk kvartstensribber og firsidet slutsten, mens 
de øvrige svarer til sideskibenes. Oversiden af de 
øvre hvælv ses fra loftsrummet, mens de nedre 
hvælvs lommer er opfyldt til en plan flade, som 
danner det overliggende gulv.
 Det nedre søndre stokværk har i vest- og syd-
muren en stor niche med fladbuet halvstensstik, 
henholdsvis ca. 188×130×15 cm og 192×127×28 
cm, som er hævet ca. 38 cm over gulvet.
 Adgangen til de øvre stokværk er mod syd 
henlagt til en trappe, som samtidig med opførel-
sen af langhuset blev udsparet i den ældre tårn-
underdels brede sydmur (fig. 9a). Oprindeligt har 
der været forbindelse ad en ca. 60 cm bred dør 
med fladbuet halvstensstik i siderummets nord-
mur – tårnunderdelens oprindelige sydfacade. 
Herfra var der adgang til en tøndehvælvet skakt 
med lige løb og trin af røde teglsten af munke-
stensformat, som fører ud i det øvre stokværks 
nordvestre hjørne. Trappens sidste del svinger ind 
i selve rummet og udfylder det underliggende 
hvælvs lomme (fig. 51). 1858 blev indgangen til 
trappeskakten omlagt til en snæver fladbuet dør, 
som blev brudt i skibets vestgavl under midtski-
bets vestligste arkade (fig. 17).39 I den forbindelse 
blev den oprindelige indgang delvist ødelagt og 
åbningen lukket med teglsten i munkestensfor-
mat.
 Adgangen til det øvre stokværk i nord er mere 
komfortabelt henlagt til en spindeltrappe, som i 
siderummenes sydside er rejst op mod tårnun-
derdelens oprindelige nordfacade. I det nedre 
rum fremstår opgangen som en uregelmæssig 
klods med en retkantet glug til skakten, hvor-
til der er indgang via en fladbuet dør. Skakten, 
som har rundet spindel og dækkes af aftrappede 
fladbuestik,87 har mod det øvre stokværk en smal 
fladbuet dør, og er videreført i en kort østgående 
gang (fig. 9a-b). Herfra har der oprindeligt været 
direkte udgang til det nordre sideskibs loftsrum, 
men i nyere tid er gangen lukket i enden, og ad-
gangen henlagt til en loftslem.

vægblændingerne, som indrammer langhusets 
vin duer, kan også denne have dannet ramme om 
et sidealter (jf. s. 2462).
 Hvælv. Hver af langhuset tre skibe har otte 
hvælvfag, som over forlæg udspringer direkte 
fra væggene. I midtskibets 4. fag fra øst ledsages 
hvælvets sydside dog af en rundbuet, let frem-
springende skjoldbue, der må opfattes som et di-
skret forsøg på at skabe en harmonisk overgang 
til den sætningsskadede højkirkemurs 5. fag fra 
øst (s. 2455-56, fig. 42).
 Alle hvælv er udført som krydshvælv med und-
tagelse af sideskibenes østligste, som grundet den 
polygonale korgavl er tredelte. De stærkt puklede 
halvstenskapper har sildebensmurede rygninger; i 
midtskibets 4. fag fra øst har vestkappen et cir-
kulært hul, der kan ses i tilknytning til liturgien 
ved Kristi himmelfart.86 I midtskibets vestligste 
hvælvfags vestre kappe har der nederst i hver 
side desuden været to høje rundbuede åbninger; 
i nyere tid er de lukket med gule teglsten nær 
normalformat. Åbningerne, som er placeret ca. 
2,35 m over orgelpulpituret og mod syd måler 
ca. 3,5×1 m, kan opfattes som indgange til et op-
rindeligt †pulpitur, hvortil der har været adgang 
fra langhusets loft (jf. s. 2546).
 I kirkens lænderetning adskilles de enkelte 
fag af helstensbrede spidsbuede gjordbuer, som 
1881-84 blev tilføjet en falsning ved overgangen 
til væggene. Samme detalje fik også sideskibenes 
ribber, mens flere kapper blev ommuret; alt ud-
ført i røde teglsten i munkestensformat (s. 2502).
 De korte fag i vestlig forlængelse af sideskibene 
er begge indrettet med to hvælvede stokværk, 
der har åbnet sig mod sideskibene ved en bred 
spidsbuet arkade; af hensyn til et trappehus i de 
nordre siderum er arkaderne her lidt smallere 
end de søndre (fig. 9a-b, 46-47).
 I de øvre stokværk dannes arkaden, som når 
til gulvet, af gjordbuen mellem hvælvene her og 
sideskibenes vestligste hvælvfag. I de nederste 
stokværk er arkaden mod nord retkantet, mens 
den mod syd kantes af en halvstensfals med affa-
sede hjørner; vangerne er i nyere tid stærkt repa-
reret (fig. 136). Den nedre mod nord har en luk-
kemur med dør, der opførtes 1881-84 (s. 2502). 
Den erstattede en ældre som formentlig var ind-
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hvid malet træloft med vindue til det tilstødende 
sideskibsloft.
 De korte fags to hvælvede stokværk er sjælden-
heder i Danmarks senmiddelalderlige kirkebyg-
geri. Nærmeste parallel synes at være Haderslev 

 1881-84 blev den korte gang forbundet med 
en tværgang, som leder til orgelpulpituret. Denne 
gang, som i sydlig retning er udhugget i tårnun-
derdelens nordmur og i en ret vinkel fører ud 
gennem det ældre †skibs vestgavl, dækkes af et 

Fig. 51. Øvre stokværk i det korte fag i forlængelse af søndre sideskibs vestligste fag, 
set fra syd (s. 2462, 2475 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Upper floor in the short bay, 
an extension of the westernmost bay of the south side aisle, seen from the south.
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som 1881-84 blev lukket med en mur af teglsten 
i munkestensformat. Nederst har den indmuret 
et bredt fladbuet halvandenstensstik; dette har for-
delt murens vægt over den samtidige fyrkælder 
under korsarmen (s. 2514). Herefter var der ikke 
forbindelse mellem de to bygningsafsnit (jf. fig. 
23), men formentlig kort efter tilmuringen blev 
der i skillemurens østre del brudt en smal flad-
buet dør med sydvendt halvstensfals. I nyere tid 
er den blændede arkade, der mod begge sider ses 
som niche, mod korsarmen beklædt med lyd-
dæmpende plader.
 Allerede 1831 planlagdes arkaden lukket af en 
mur med indgang, men denne var endnu ikke 
realiseret 1865 (fig. 15a, 57c).
 Ved korsarmens afkortning måtte dens indre 
delvist ombygges (fig. 9a-b, 26). en niche i vest-
væggen, som er halvt indmuret i sideskibsmuren, 
blev da lukket med teglsten i munkestensformat; 
formentlig er væggenes øvrige nicher blændet 
med tilsvarende lukkemure på samme tid.

Vor Frue, hvis kor i 1300-tallets midte opførtes 
med en hvælvet sidebygning i to stokværk (DK 
Haderslev 91-92). Deres funktion er i Assens ikke 
klar, men muligvis har de tjent som kapeller.88

 Før 1679 blev i det nedre søndre stokværk ind-
rettet et †kalkhus,39 som var adskilt fra sideskibet 
med en let væg af træ, der 1709 blev fornyet.89 
Funktionen ophørte 1736, da siderummet blev 
inddraget til gravkapel (jf. s. 2586). 1874 omtales 
det øvre søndre stokværk som arkivrum,39 mens 
det nedre nordre siderum i 1900-tallet blev ind-
rettet med et toiletaflukke; dette nyindrettedes 
2010.
 Nordre korsarms ombygning. Ved opførelsen af 1. 
byggefase i det brede langhus blev den ældre nor-
dre korsarms søndre fag inddraget i det nordre 
sideskibs 5. fag fra øst, hvorved dens areal blev re-
duceret med en tredjedel (jf. s. 2434-35). Mellem 
den reducerede tilbygning og sideskibet opførtes 
i forlængelse af sideskibets ydermur en teglsat 
skillemur med en bred ufalset spidsbuearkade, 

Fig. 52. Øvre stokværk i det korte fag i forlængelse af nordre sideskibs vestligste fag, set fra syd (s. 2462, 2475 ff.). 
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Upper floor in the short bay, an extension of the westernmost bay of the north side aisle, 
seen from the south.
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blændingen, som kan tilskrives Fåborg-mesteren 
(jf. s. 2479-80).
 Den kultiverede tilbygning, som er uden for-
bandt med skibet, er rejst mod ydersiden af den 
vestre sideskibsdørs to flankerende stræbepil-
ler, som i fuld højde rejser sig over sadeltaget. I 
det indre, hvor pillerne springer frem i rummets 
søndre hjørner, er de forbundet med et højtsid-
dende rundbuestik, der danner en dyb niche om-
kring skibets nu blændede indgang (fig. 35).90 et 
vindue over sideskibsdøren, som vender ud mod 
tilbygningens loftsrum, blev blændet med røde 
teglsten i munkestensformat; en niche nedenun-
der blev dækket af våbenhusets hvælv (jf. s. 2460).

 Yderligere må korsarmen være reduceret med 
det sydligste af i alt tre anslåede oprindelige 
hvælvfag. I den forbindelse er også de vestre dele 
af det tilstødende hvælvfag, som i det afkortede 
rum udgør det sydligste fag, blevet ommuret. Så-
ledes har halvstensribberne i dette hvælv, der mod 
sideskibsmuren hviler over forlæg, ikke til denne 
side kantstillede sten i det nederste stykke (jf. s. 
2436-37).
 et våbenhus ud for den vestre dør i nordre side-
skib blev tilføjet efter færdiggørelsen af det basili-
kale skib o. 1490 men jf. et indmuret vievandskar 
(s. 2529) endnu før reformationen 1536 (fig. 8f, 
53-54); denne dateringsramme bekræftes af gavl-

Fig. 53. Våbenhuset set fra nordøst (s. 2478 ff.). Foto Thomas Bertelsen 2011. – Porch 
seen from the north east.
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svarer til vinduernes, var 1865 kurvehanksbuet, 
hvilket som for langhusets højkirkevinduer kan 
repræsentere den oprindelige løsning (jf. s. 2465, 
fig. 15b). Da døren da var kronet af et vindue 
med et tilsvarende buestik, er det muligt, at det 
nuværende har haft en oprindelig forgænger.
 1755 fandtes en inskription over kirkens nord-
dør ‘Herren velsigne dig du retfærdigheds Bolig, 
du hellige Bierg’, hvilket kan referere til våben-
husdøren.91

 1881-84 blev også gavltrekanten omsat i facaden 
og tilført ni brynede og savskiftedekorerede kam-
takker, tækket med hulsten (fig. 53). Selve gavlfel-
tet er udfyldt af to cirkelblændinger, der flankerer 
fem højblændinger med tvillingespidsbue, som 
hviler på en binderkonsol med hængestav.
 Dekorationen erstattede en ældre lignende gavl-
blænding, dog uden cirkelblændinger og savskifter 
på de ligeledes hulstenstækkede kamtakker (fig. 
15b, 59a). Over hver højblænding var der et let 

 Tilbygningen, som restaureredes stærkt 1881-
84 (jf. 2502), er af røde teglsten i munkestensfor-
mat og spredte mørkbrændte bindere lagt i polsk 
skifte. udvendigt er der alene bevaret oprindeligt 
murværk omkring det nordvestre hjørne, mens 
den øvrige facade og falsgesims er helt fornyet 
med teglsten, hvis dimension og forbandt svarer 
til de oprindelige forhold. Samtidig tilkom en 
glat granitsokkel.
 De tre frisider har hver et vindue med flad-
buet halvstensstik og ind- og udvendig halvstens-
fals, men kun i langmurene indgår der partier af 
oprindelige åbninger. Således er begge lysnin-
gers indvendige falsede vanger bevaret foruden 
vestvinduets nordre udvendige vange. 1865 var 
vinduerne blændede i facaden men genåbnedes i 
1880’erne (fig. 15a, 23).
 under gavlvinduet er der en bred dør, som i 
dens nuværende skikkelse ligeledes må tilskrives 
restaureringen 1881-84. Døren, hvis udformning 

Fig. 54. Våbenhusets indre, set mod nordøst (s. 2480, 2529). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Porch interior, looking 
north east.
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østvæggens nordligst del, hvor den mod syd flan-
keres af en højere, stærkt omsat niche med sekun-
dært rundbuestik. Denne niche, som ligeledes er 
en halv sten dyb, er således mindst 240 cm høj.
 I gavlen flankeres døren mod vest af endnu en 
niche, ca. 184×89×28 cm. Denne har rundbuet 
spejl over tvillingefladbuer, som hviler på en kon-
sol svarende til de øvrige. Øst for døren rum-
mer en ca. 48 cm dyb niche, ca. 45×55 cm, med 
fladbuet halvstensstik et vievandskar (s. 2529); ni-
chens vestre vange er let behugget (fig. 54).
 Kun undtagelsesvist har senmiddelalderlige vå-
benhuse i Danmark i større udstrækning vægni-
cher, som dog forekommer i mindre regionale 
grupper.94 Muligvis skal de ses i relation til side-
altre, jf. vægnicherne i tårnrummet og de større 
vægblændinger omkring langhusets vinduer (s. 
2434, 2462). en muret bænk langs de to sidemure 
er formentlig etableret ved restaureringen 1881-
84.
 Våbenhuset tjener i dag som ligkapel, hvilket 
omtales første gang 1874.39 Funktionsskiftet kan 
dog være sket betydelig før, idet døren til skibet 
blev blændet mellem 1840 og 1865 (jf. s. 15a, 58).

fremspringende bryn. Denne iøjnefaldende de-
talje genfindes i andre senmiddelalderlige gavl- 
og facadedekorationer på Vestfyn, eksempelvis 
tårnene i Brenderup (Vends Hrd.), Hårby og 
Kæ rum (Båg Hrd.) foruden på skibet af Fåborg 
Helligåndsklosterkirke. I disse byggerier er de 
iøjnefaldende bryn skabt ved en udkragning af 
buestikkenes prydskifter, og originaliteten i de-
taljeringen taler for, at de skal tilskrives samme 
bygmester, der efter den mest omfattende deko-
ration kan benævnes Fåborg-mesteren.92

 I Assens må denne mester i det mindste tilskri-
ves våbenhusets gavltrekant, hvis kamtakker kan 
have haft små murede pinakler, der netop kende-
tegner flere af hans øvrige værker.93

 Det hvidkalkede indre dækkes af et krydshvælv 
med halvstensribber. De let puklede halvstens-
kapper, som hviler i vægforlæg, har hver en lille 
rudeformet gennembrydning i toppen, som til-
sammen danner en firdelt åbning mod loftet.
 Vestmuren har to halvstensdybe nicher, ca. 175-
180×140 cm, som hver dækkes af tre fladbuede 
halvstenstik over to falsede binderkonsoller med 
hulkelet underkant. en tilsvarende niche ses på 

Fig. 55. Koromgangen set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Ambulatory looking south east.
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Fig. 56. Koret set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Chancel looking east.
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bejdet ud fra egne murtekniske forudsætninger. 
endvidere er tårnrummets ribbeløse kuppelhvælv 
og tømmermærkerne i spirets egekonstruktion i 
dansk sammenhæng fremmedartede indslag, hvis 
ophav også meget vel skal søges i Nederlandene 
(s. 2446, 2509).
 Når også de fire vestligste fag i det basilikale 
langhus allerede o. 1490 udførtes i krydsskifte, er 
det højst tænkeligt, at dette byggeri ligeledes skal 
tilskrives nederlandske håndværkere. Da netop 
denne del af langhuset blev opført i direkte for-
længelse af tårnoverdelen (jf. s. 2438 ff.), kan de 
to bygningsafsnit således være rejst af den samme 
snævre personkreds, som har arbejdet i byen over 
en længere periode. Yderligere var enkeltelemen-
ter i langhuset, tandsnitsgesimsen og kurvehank-
sbuen i de lave højkirkevinduer, i brug i Neder-
landene længe før de introduceredes sammen 
med krydsskiftet i Danmark med renæssancens 
bygningskultur i løbet af 1500-tallet (s. 2458, 
2463 ff.).102 Meget muligt skal forbillederne for 
de fritstående murede sprosser, som har delt lang-
husets vestligste højkirkevinduer, ligeledes søges 
her; endnu synes denne særprægede detalje uden 
hjemlige paralleller.
 Den direkte involvering af nederlændere i byg-
geriet synes ophørt med færdiggørelsen af lang-
husets vestre 1. byggefase. Langhusets fire østligste 
fag er videreført i polsk skifte, som herhjemme 
kendes siden 1200-tallet og i senmiddelalderen 
havde stor regional udbredelse på Fyn,103 og også 
i detaljen virker byggeriet hjemligt; højkirkevin-
duerne i langhusets østre del var tilsyneladende 
ikke som de vestre delt af murede sprosser.
 Med det nederlandske engagement ved op-
førelsen af tårnoverdelen og langhusets fire 
vestre fag skabtes et markant og usædvanligt 
byggeri, der hurtigt blev et regionalt forbil-
lede. For langhusets vedkommende kommer 
indflydelsen først og fremmest til udtryk igen-
nem kirkerummets indretning, der meget vel 
er udgangspunkt for de yngre basilikale skibe 
i Middelfart Skt. Nikolaj (s. 2264 ff) og Fåborg 
Helligåndsklosterkirke, som begge kort før re-
formationen ligeledes afsluttedes med lave høj-
kirkevinduer.104 Pille- og arkadeprofiler i Assens 
svarer nøje til forholdene i disse to kirkers ski-

TÅrNeTS OG LANGHuSeTS 
ArKITeKTur

Assens Vor Frue indtager en særstilling i dansk byg-
ningskunst i kraft af den ottekantede tårn overdel 
fra o. 1470, som i senmiddelalderlig sammenhæng 
er unik. Formmæssigt er de nærmeste parallel-
le A strup (Ålborg A., Hindsted Hrd.) og Sønder 
Kon gerslev (Ålborg A., Hellum Hrd.), som begge 
fik et ottekantet vesttårn med tydelige referencer 
til renæssancen ved 1500-tallets midte.95

 Oktogonale tårne havde i senmiddelalderen 
stor udbredelse i vide dele af Østersøområdet,96 
der også tidligere er foreslået som udgangspunkt 
for tårnet i Assens. Greifswald Skt. Nikolaj, som 
i senmiddelalderen fik tilføjet en svær ottekantet 
tårnoverdel, er således påpeget som en nær paral-
lel i denne region,97 men også i Nederlandene 
var ottekantede tårnoverdele udbredte mod mid-
delalderens slutning.
 Nederlandsk bygningskunst er ikke hidtil til-
lagt større betydning for middelalderens danske 
bygningskultur, men netop i Assens taler flere 
træk i både tårnoktogonen og den vestlige del af 
langhuset for, at forbillederne for dele af kirken 
skal findes her. en parallel til tårnets fladedæk-
kende facadeblændinger genfindes således i det 
teglsatte domkirketårn i utrecht, hvis overdel 
kort før 1400 afsluttedes med høje facadeblæn-
dinger, der ligeledes griber om glamhullerne.98

 Den særprægede teglsatte hulkel i Assens-tår-
nets facadeblændinger genfindes også i Neder-
landene, særligt i kirkebyggeriet i og omkring 
Middelstum og Groningen, hvor tilsvarende 
krumme indfatninger navnlig følger vinduer og 
døre;99 en lignende formgivning synes derimod 
stort set fraværende i Østersøområdet.100

 Anvendelsen af krydsskifte i tårnoverdelen i 
Assens udtrykker også i murteknisk henseende 
afhængighed af Nederlandene. Her blev denne 
skiftegang således fremherskende o. 1300, mens 
den i Danmark først opnåede et gennembrud i 
løbet af 1500-tallet.101 Herhjemme er Assens Vor 
Frue det tidligste daterede eksempel på regulært 
krydsskifte, hvilket antyder, at tårnet ikke blot er 
en hjemlig bearbejdning af et nederlandsk for-
læg men skal tilskrives håndværkere, som har ar-
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pelhvælv, mens tårnarkaden i Sandager (Båg 
Hrd.) i lighed med arkaden i Assens har det 
stejle bueslags vederlag placeret lavt over gulvet. 
I Sandager er arkadebuens underside dekoreret 
med indskårne false, tilsvarende tårnarkaden 
i Sandholts Lyndelse (Sallinge Hrd.), men om 
dette har været tilfældet i Assens er uvist, da ar-
kaden 1881-84 blev lukket af en mur med dør 
(jf. s. 2446-47).108

 regionalt genkendes ligeledes det ottekantede 
tårns mest iøjnefaldende enkeltelement: Facade-
blændingernes karakteristiske hulkel. I Skovby, 
hvor tårnets blændingsprydede facader også har 
afsæt i købstadstårnet, har tårnrummet hulkels-
indfattede vinduer, der også ses i koret i Gamtofte 
(Båg Hrd.). Tilsvarende vinduer danner i Østjyl-
land en hel gruppe, fornemt repræsenteret i Århus 
Domkirkes korsarme og Vor Frue Kirkes sideskib 
(DK Århus 249 ff., 1062-63). Hertil kommer bl.a. 
randers Skt. Morten,109 og de djurslandske lands-
bykirker Nødager og Ålsø (ran ders A., Djurs 
Sønder Hrd.).
 At tårnoverdelen i Assens skulle være det di-
rekte udgangspunkt for de hulkelede østjyske 
vin duer er dog langt fra sikkert. Fraværet af tid-
ligt krydsskifte i disse kirker taler ikke direkte 
for, at formgivningen her blev forestået af neder-
lændere, der heller ikke nødvendigvis står bag de 
mange fynske byggerier med arkitektonisk for-
bindelse til Assens. Formsproget herfra er snarere 
overtaget af hjemlige håndværkere, der på egen 
hånd har fortolket de iøjnefaldende motiver. I det 
lys er det muligt, at også den i senmiddelalderen 
udbredte og rigt varierede nordvestfynske tradi-
tion for at indsætte facadeblændinger på navnlig 
kirketårne indirekte udspringer fra Assens-tårnet, 
hvis høje hulkelede blændinger tilfører bygnings-
afsnittet et elegant og luftigt udtryk, som arkitek-
tonisk hæver sig højt over landsdelens øvrige.
 Tidlig repræsentation af krydsskifte i andre fyn-
ske kirker taler dog for, at nederlændere ikke kun 
i Assens har været direkte involveret i byggeop-
gaver. Tårnet ved Middelfart Skt. Nikolaj, der 
færdiggjordes o. 1510-20 (s. 2256), er således op-
ført med brug af krydsskifte, der også anvendtes i 
det samtidige sydkapel ved Odense Skt. Hans (s. 
1305-09).110

be, som formentlig også var påtænkt videreført 
som langhuse.105

 Samhørigheden mellem de tre byggerier un-
derstreges i højkirkemurene, hvor de lave vindu-
er flankeret af fladbueblændinger i Middelfart og 
Fåborg svarer til nordsiden af langhusets 2. byg-
gefase i Assens (jf. s. 2465). I kraft af dette i dansk 
henseende usædvanlige motiv kan de tre køb-
stadsbyggerier muligvis tilskrives samme bygme-
ster eller samme kreds af bygmestre, der herigen-
nem kan have anvendt en signalgivende detalje. I 
Middelfart stod blændingerne således hvidtede (s. 
2269), hvilket også kan have været tilfældet i As-
sens, hvor nordsiden mod byen herigennem ville 
få karakter af skuefacade.106

 Også langhusets detaljer kan have sat regionale 
aftryk, idet murkronernes tidlige tandsnitsgesim-
ser genfindes i senmiddelalderlige sammenhænge 
i andet fynsk kirkebyggeri. Tilsvarende gesimsled 
ses således på tårnet i Vedtofte (Båg Hrd.), hvis 
kamgavle tillige er forsynet med rudestillede pi-
nakler, som også kan være af nederlandsk oprin-
delse.107 Muligvis har denne detalje, som ligeledes 
vandt fynsk udbredelse i middelalderens sidste år-
tier, også fulgt kamgavlene på langhuset i Assens; 
det kan således sandsynliggøres, at våbenhusets 
kamgavl fra kort før reformationen har båret pi-
nakler (jf. 2480).
 Mere spektakulær står tårnoktogonens regio-
nale indflydelse, som både synes massiv og man-
gestrenget. Når tårnene ved landsbykirkerne i 
Hjadstrup (Lunde Hrd.), Ingslev (Vends Hrd.) 
og Skovby (Skovby Hrd.) foruden ved Odense 
Vor Frue (s. 1063) o. 1500 fik høje spidsbuede 
facadeblændinger, som omslutter glamhullerne, 
har det utvivlsomt udgangspunkt i oktogonen i 
Assens, hvis kultiverede facader er blevet omsat 
til firsidede tårne. Dette gælder sandsynligvis også 
tårnene i Fjelsted, Nørre Åby (Vends Hrd.) og 
Sandholts Lyndelse (Svendborg A., Salling Hrd.), 
hvor samme motiv er omtolket til smalle fladbu-
ede blændinger, som i forlængelse af glamhuller-
nes halvstensfalse glider ned ad facaden.
 Også enkeltelementer i det ottekantede køb-
stadstårn genfindes i den regionale bygnings-
kultur. Koret i eksempelvis Nørre Åby og tårn-
rummet i ejby (Vends Hrd.) har ribbeløse kup-
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været tilstrækkelig, idet bygningen endnu 1588 
var i dårlig forfatning.112

 De følgende århundreder var præget af mange 
større og mindre reparationer af navnlig mur-
værk og tag (s. 2509-10). 1723 blev stræbepil-
lerne udbedret med lybske teglsten, der senere 
samme år også indsattes på langhusets nordsi-
de,39 og 1762 planlagdes en istandsættelse, som 
synes koncentreret i koret, hvor hvælvene var 
nedstyrtningstrue de. Arbejdet udførtes 1763, da 
revner i midtski bets østre hvælv blev lukket, og 
Mads Markusen Klejnsmed afstivede det høje 
gavlvindue med en tværgående jernstang. Fi-
nansieringen, som blev anslået til 1500 rigsdaler, 
var på kongelig befaling indsamlet blandt kir-
kerne i Fyns stift; da dette ikke var tilstrækkeligt, 

ISTANDSÆTTeLSer OG reSTAure-
rINGer

Kirken har siden middelalderen gennemgået man-
ge mindre istandsættelser foruden to større re-
staureringer i 1800-tallet; 1857-58 og 1881-84; 
navnlig under den sidste fik kirken sit nuværende 
udtryk (s. 2502).
 Allerede 1585 omtales kirken som forfalden og 
stormskadet. efter anmodning fra borgmester og 
råd beder kongen det følgende år landkirkerne i 
Båg Herred om at overdrage halvdelen af årets ti-
ende og anden indkomst til købstadskirken, ifald 
de ikke selv var forfaldne. regnskabet skulle ef-
terfølgende aflægges for lensmanden i Odense.111 
Den kongelige opfordring synes dog ikke at have 

Fig. 57a. restaureringsforslag 1:300. Snit mod øst (dets nedre del dækkes 
delvist af en i øvrigt bortretoucheret påklæbet flap) og vest. Tegnet af J P. 
Jacobsen 1831. I LAFyn. – Restoration proposal. Section looking east and west.
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Fig. 57b. restaureringsforslag 1:300. Snit mod nord. Tegnet af J P. Jacobsen 1831. I 
LAFyn. – Restoration proposal. Section looking north.
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Fig. 59a. restaureringsforslag 1:100. Opstalt af våbenhusets nordgavl. Tegnet af C. Møller 1859. I 
LAFyn. – Restoration proposal. Elevation of the north gable of the porch.

blev der givet tilladelse til at indsamle over hele 
landet.113

 1824 var en mere omfattende istandsættelse af 
kirkens ydre under planlægning, men atter var der 
ikke midler til arbejdet, som blev udsat til det føl-
gende år. Hvad arbejdet da præcis omfattede, er 
uvist, men meget vel var de realiserede udbedrin-
ger reduceret stærkt i forhold til udgangspunktet. 
Således synes blot mindre tiltag som reparation af 
sålbænke og murkronen på langhusets to nordre 
tilbygninger at være iværksat. en tagreparation 
med brug af 6000 sten var eneste større post.52

 At denne reparation af kirken var utilstrækkelig 
kan være direkte anledning til, at der atter 1831 

planlagdes en større istandsættelse. Projektet, som 
udarbejdedes af arkitekt J. P. Jacobsen, der også 
fremstillede tegningssæt af kirken, berammedes til 
6775 rigsdaler og lød på en fuldstændig renove-
ring af bygningens indre og ydre (fig. 57).114 Li-
citationen blev vundet af murermester Wraae fra 
Haderslev, der forestod arbejdet 1834. I det ende-
lige projekt var murerarbejdet dog indskrænket til 
700 rigsdaler, og endnu engang må en stort anlagt 
istandsættelse være blevet indskrænket betydeligt. 
Foruden en afrensning af facader og kalkning af 
det indre udførtes således hovedsageligt mindre 
istandsættelser og enkelte nytiltag (jf. s. 2447); dog 
blev en dør brudt i langhusets østgavl, mens tår-
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net fik ny gesims; begge dele er siden forsvundet 
(jf. s. 2449, 2505).114 Ved arbejdets afslutning blev 
kirkens tilstand beskrevet som god.115

 Restaureringerne 1857-58 og 1881-84. Kirken præ- 
ges endnu af to store restaureringer, som med for - 
skellige udgangspunkter gennemførtes i 1800-tal-
lets anden del.
 Indskrænkning af flere store planlagte istand-
sættelser i 1800-tallets første del nødvendiggjor-
de ved århundredets midte en større restaurering 
af kirken. Denne indledtes 1855 med fremstillin-
gen af et tegningssæt over kirken,39 som dannede 
grundlag for et projekt, der samme år udarbejde-
des af bygningsinspektør C. Møller.

 1856 anbefalede denne, at kirkens ydre over to 
år blev underkastes en istandsættelse, der skulle 
indledes med en afrensning af de kalkede facader, 
som skulle genbehandles, efter at gesimserne var 
blevet pudset. Desuden skulle blændede vinduer 
genåbnes, og alle lysninger forsynes med nye stø-
bejernsrammer; 1856 var flere vinduer således til-
muret, mens midtskibets østvindue var reduceret 
i højden (fig. 146). endelig måtte hele taget, som, 
tårnet undtaget, var belagt med tegl, oprettes og 
omlægges til skifer. Det følgende år skulle der 
opsættes zinktagrender og nedløbsrør på side-
skibe og våbenhus, og facadeafrensningen skulle 
afsluttes.

Fig. 59b-c. restaureringsforslag 1:100. b. Tårnets vestindgang. c. Dør i langhusets østgavl. Tegnet af C. Møller 
1859. I LAFyn. – Restoration proposal. b. Western entrance to the tower. c. Door in the east gable of the nave.
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Fig. 59d. restaureringsforslag 1:100. Spir (gengivet i 1:300) og tårngavl (s. 2449). Tegnet af C. Møller 1859. I 
LAFyn. – Restoration proposal. Spire and tower gable.

 1857 blev projektet godkendt og murermester 
Christensen udpeget til at forestå arbejdet på sel-
ve bygningen. Skifertækkermester F. W. Bode fra 
København skulle omlægge taget, mens Petersen 
& Bonnichsen fra Haderslev leverede vindues-
rammerne.52

 Arbejdet med facadernes afrensning indledtes 
samme år, og efterfølgende må C. Møller have 
udarbejdet tegninger (fig. 59, 63).116 Af tegnings-
materialet fremgår imidlertid, at det beskrevne 
projekt må have ændret karakter undervejs i 
forløbet. Fra at være en regulær istandsættelse, 
med vægt på vedligehold, må der være opstået 
et ønske om at forstærke bygningens udtryk med 
tilføjelsen af flere nygotiske detaljer. C. Møller 
fremstillede således en række tegninger af døre 
og vinduer, som skulle have cementpudsede ind-
fatninger med afsæt i samtidige tyske forbilleder 
(fig. 59, 61). Ingen er bevaret, men at de realise-

redes, bekræftes af opmålinger 1865 (fig. 15b-e). 
Heraf fremgår, at alle kirkens vinduer da havde 
profilerede cementindfatninger, som må være la-
vet i samme forbindelse; formentlig gælder dette 
også korsarmens dør, som foruden de profilerede 
vanger, da havde et højt spidsbuespejl, som sløjfe-
de vinduet ovenover. I samme tegningssæt indgår 
også udkast til tårnets otte trekantgavle, som lige-
ledes må tilskrives denne restaurering (jf. s. 2449, 
fig. 59d).
 1859 var arbejdet, som beløb sig til 9530 rigs-
daler, afsluttet. efter besigtigelse af C. Møller 
godkendte biskop og stiftamtmand samme år pro-
jektet, hvis finansiering kirken sikrede med et lån 
på 9000 rigsdaler fra Ministeriet for Kirke- og 
undervisningsvæsen.52

Fig. 60a. restaureringsforslag 1:300. Plan. Tegnet af 
Chr. Hansen 1865. – Restoration proposal. Plan,
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Fig. 60b-d. restaureringsforslag 1:300. Plan. b. Snit set mod øst. c. Østfacade. d. Nordfacade. Tegnet af Chr. Hansen 
1865. – Restoration proposal. b. Section looking east. c. East facade. d. North facade. 
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Fig. 60e. restaureringsforslag 1:300. Vestfacade. Tegnet af Chr. Hansen 1865. – Restoration proposal. West facade.
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Fig. 60f. restaureringsforslag 1:300. Spir. Tegnet af Chr. Hansen 1865. – Restoration proposal. Spire.

Fig. 61a-f (s. 2496-2501). restaureringsforslag 1:300. Plan, snit og facadeopstalter. a. Plan. b. Snit set mod nord. c. 
Snit set mod øst. d. Østfacade. e. Vestfacade. f. Nordfacade. g. Sydfacade. Tegnet af C. Lendorf 1879. I LAFyn. – Res-
toration proposal. Plan, section and facade elevations. a. Plan. b. Section looking north. c. Section looking east. d. East facade. e. 
West facade. f. North facade. g. South facade.
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 Det nye projekt, som blev berammet til 116.000 
kr., blev 1881 godkendt af ministeriet og indled-
tes samme år, da langhuset blev delt af en trævæg 
på tværs af rummet, så den ene del fortsat kunne 
anvendes til kirkelige handlinger. Selve arbejdet 
indledtes i øst og indebar undervejs dokumen-
tation af flere bygningsarkæologiske iagttagelser, 
foruden afdækning af fundamenter øst og syd for 
kirken (fig. 23).
 restaureringen omfattede i kirkens indre istand-
sættelse af hvælvninger og vægge, hvori større 
revner fik indlagt jern. Yderligere blev en †ka-
lorifere installeret i en nyetableret fyrkælder un-
der nordre korsarm; en foreslået placering bag 
alteret i langhuset, blev derved forkastet (jf. s. 
2514).
 I det ydre blev store murstrækninger udbed-
ret med nye røde teglsten i munkestensformat, 
mens alle murkroner fik falsgesimser. Det største 
indgreb var dog ubetinget, at næsten alle vinduer 
blev ommuret, så der skabtes et ensartet udtryk 
imellem dets to byggefaser; herunder tilmuredes 
de små cirkulære og rudestillede vinduer, som 
på sydsiden var indskudt mellem de enkelte fags 
høje koblede vinduespar. De nye vindueslysnin-
ger blev yderligere forsynet med nye smedejerns-
rammer.
 Også indgangene, hvis cementpudsede indfat-
ninger fra restaureringen 1857-58 fjernedes (s. 
2489-90), blev som vinduerne indfattet af tegl-
satte false; herunder blev det nordre sideskibs 
østre dør genåbnet, mens korsarmens oprindelige 
portal og gavlvindue blev genetableret (fig. 12a). 
Yderligere blev våbenhusets blændingsdekora-
tion fornyet i et enklere udtryk (jf. s. 2479).
 Det realiserede arbejde stemmer kun i over-
ordnede træk overens med projektforslaget, der 
også omfattede store indgreb i tårnet. Således var 
det i det godkendte projekt hensigten at omsæt-
te de høje facadeblændingers hulkelede vanger 
med false og forsyne dem med glugger, hvilket 
ikke blev udført. Heller ikke tårnets foreslåede 
vestindgang, som indebar forkortning af overde-
lens lange vestre facadeblænding, blev udført. I 
stedet skabtes den nuværende portal (jf. s. 2448), 
der havde udgangspunkt i et nyt projektforslag, 
fremlagt af Lendorf 1883 (fig. 62a).39

 Allerede 1865 blev den få år forinden afsluttede 
restaurering af kirken dog fundet utilstrækkelig, 
og arkitekt, etatsråd Chr. Hansen udarbejdede et 
nyt restaureringsprojekt (fig. 15, 60). efter opmåling 
af kirken, blev der fremstillet et forslag, der i høj 
grad gjorde op med det nygotiske udtryk, som 
bygningen havde fået få år forinden.
 Chr. Hansens projekt var dog ikke en dyrkelse 
af kirkens middelalderlige kerne, men snarere et 
ønske om at skabe en stabil bygning og, i tråd 
med tidens restaureringsånd, ensrette bygnin-
gens gotiske formsprog og udtryk. Af de frem-
lagte projekttegninger fremgår således, at lang-
husets østligste fag, som da vurderedes i dårlig 
stand, skulle nedbrydes og genopføres med sam-
me form. Det samme skulle ske for spindeltrap-
pen i det korte vestre fag i forlængelse af nordre 
sideskib, hvis uregelmæssige skakt formentlig 
skulle reguleres (jf. fig. 60a). Yderligere skulle 
kirkens vinduer ommures, så variationerne mel-
lem langhusets to byggefaser blev udlignet. Det-
te ønske om at harmonisere facaderne kommer 
også til udtryk gennem gavlblændingerne; både 
de to tilbygninger ved nordsiden af det basilikale 
langhus samt midtskibets østgavl skulle således 
forsynes med enkle højblændinger; sideskibenes 
gavltrekanter skulle derimod erstattes af helval-
mede tage.
 endelig skulle de cementindfatninger, som dø-
re og vinduer havde fået under den forudgående 
restaurering, fjernes til fordel for nye teglstens-
satte indfatninger; fra denne restaurerings mest 
iøjnefaldende tiltag blev kun levnet de karakteri-
stiske trekantgavle på tårnet, hvis gesims og spir-
konstruktion dog skulle fornyes.117

 Chr. Hansens projekt, som på væsentlige punk-
ter ville ændre middelalderkirkens udtryk, blev 
dog ikke gennemført. I stedet iværksattes 1879, 
på kirkeinspektionens foranledning, en ny plan 
for kirken, der blev udarbejdet af arkitekterne, 
etatsråd J. D. Herholdt og C. Lendorf. Projektet 
havde da været flere år undervejs, idet C. Lendorf 
allerede 1874 havde opmålt dele af kirken og 
1879 udarbejdet et af J. D. Herholdt godkendt 
restaureringsforslag, som på flere punkter havde 
udgangspunkt i C. Hansens kun få år gamle pro-
jekt (fig. 40, 61).
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Fig. 62a. Facadeopstalt 1:300. Vestfacade. Tegnet af C. Lendorf 1883. I LAFyn. – 
Facade elevations. West facade.
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rum og våbenhus har gulve af henholdsvis røde 
og gule kvadratiske teglfliser (fig. 16, 54). I de to 
korte fag i vestlig forlængelse af sideskibene, er de 
øvre stokværk belagt med røde teglsten, mens de 
nedre har store kvadratiske stenfliser; mod nord, 
hvor belægningen blev etableret 2010, er de røde, 
mens de mod syd er grå; fra sidstnævnte rum le-
der to granittrin ned til sideskibet (fig. 51, 107).
 regnskaberne omtaler adskillige omlægninger 
af kirkens gulve, ofte forårsaget af sætningsskader 
over begravelser. Af denne grund blev en kasseret 

TeMATISK OVerSIGT

Gulve. Langhuset har en stormønstret teglbelæg-
ning, som på en rød bund danner store gule og 
blågrå rudestillede kvadrater (fig. 71, 89). I højko-
ret, hvortil der er tre trin af hugget granit, ligger 
gule ottekantede teglfliser med grå og røde pe-
tringer i sammenstødene; herom danner sideski-
bene og midtskibets østligste fag en koromgang 
(fig. 55-56). Nordre korsarm er belagt med røde 
teglsten i sildebensmønster (fig. 26), mens tårn-

Fig. 62b. Facadeopstalt 1:300. Østfacade. Tegnet af C. Lendorf 1883. I LAFyn. – Facade elevations. East facade.
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et halvstensstik og ind- og udvendig halvstensfals, 
sat i røde teglsten i munkestensformat (s. 2502).
 1834 blev i midtskibets østgavl brudt en †dør, 
som 1857-58 fik en cementpudset indfatning (jf. 
s. 2489-90, fig. 59c). Indgangen, der 1882 stod 
som en enkel retkantet åbning med spidsbuet 
spejl (fig. 24), blev 1865 indarbejdet i Chr. Han-
sens restaureringsforslag, hvori den gengives som 
en falset spidsbuet åbning (fig. 60c). I det efter-
følgende, delvist realiserede projekt fra 1879, var 
denne formgivning bibeholdt, men i et supple-
rende forslag fra 1883 blev den udeladt og er ved 
den efterfølgende tilmuring helt udslettet i både 
facade og bagmur (fig. 62b).
 Vinduer. Kirken har sortmalede smedejernsvin-
duer, der blev indsat ved restaureringen 1881-84 
(s. 2502). Disse har erstattet nygotiske støbejerns-
rammer som Petersen og Bonnichsen i Haderslev 
udførte til den forrige restaurering 1857-58 (jf. 
s. 2489-90, fig. 63).39 I tårnet har glamhullerne 
grønmalede luger.
 Spir og tagværker. Tårnets øvre afslutning udgø-
res af en overordentlig velbevaret, om end noget 
suppleret, ottesidet spirkonstruktion, der dendro-
kronologisk er dateret til o. 1470 (jf. s. 2510) og 

gravsten, som var brudt i to dele, 1742-43 nedlagt 
i gulvet inden for våbenhusdøren, hvor sætninger 
ellers nødvendiggjorde reparation med teglsten.39 
1747 sank gulvet under nordre sideskibs stole-
stader, som blev forsynet med gulve af egebræd-
der. Samtidig blev det eksisterende gulv repareret 
med 1300 ‘flensborgsten’, men atter 1755 var kir-
kens belægning så sammensunken, at gulvet i ko-
ret måtte opfyldes og stenene genetableres.39 Alle 
kirkens afsnit synes på denne tid at være belagt 
med tegl, som 1700-01 blev repareret i tårnrum-
met med 950 nyindkøbte sten.39

 I forbindelse med at gravstenene 1841-42 blev 
optaget af gulvet (jf. 2560), må det atter have væ-
ret nødvendigt at udbedre store dele af belægnin-
gen, som da heller ikke længere synes at synke. På 
denne tid må gulvene dog have været stærkt præ-
get af de mange reparationer, og muligvis derfor 
blev de 1859 malet og efterfølgende ferniseret. 39

 Døre. Kirkens middelalderlige indgange blev i 
1800-tallet suppleret af endnu to i langhuset. en 
dør vestligst på langhusets nordside, som giver ad-
gang til det nedre stokværk i sideskibsforlængelsen, 
er etableret mellem 1840 og 1865 (fig. 15, 58). Ved 
restaureringen 1881-84 fik den snævre dør fladbu-

Fig. 63a-b. restaureringsforslag (s. 2505, 2514).1:100. Støbejernsram-
mer og glasmalerier til vinduer. a. Søndre sideskib. b. Korets østgavl. 
Tegnet af C. Møller 1859. I LAFyn. – Restoration proposal. Cast iron 
frames and stained glass for windows. a. South side aisle. b. East gable of chancel.
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Fig. 64. Middelalderlig spirkonstruktion (s. 2505 ff.). Bevaret tømmer suppleret med rekonstruktionsforslag. 
Planer a-f (nord opad) samt tværsnit set mod øst (tv.) og syd (th.).1:200. Målt af Mogens Vedsø og Thomas 
Bertelsen 2012, tegnet af Thomas Bertelsen 2012. – Medieval spire construction. Preserved timber supplemented by 
reconstruction proposals. Planes a-f (north up) and cross-sections looking east (left) and south (right). 1:200.
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bånd af varierende længde, hvoraf hovedparten 
nu ligeledes mangler.120 Også de to kortsider er 
forskelligt udformet; mod øst var to sæt kryd-
sende stivere, mens der mod vest kun var enkelte 
skråbånd.
 Foroven afsluttes hele konstruktionen af en 
rem af form som en regelret, oktogonal ramme, 
der dog nu mangler mod sydvest. remmen bærer 
et bjælkelag af to gange tre bjælker, der er skåret 
sammen halvt i halvt, og i de indadgående hjørner 
er suppleret med korte stikbjælker (fig. 64, d).
 Mod nord er bevaret to supplerende skråstivere, 
der fra det nederste lag af bindbjælker og skæren-
de hjørnestolperne forløber ud til tårnets mur-
krone.121 Identiske sæt af – nu forneden afsavede 
– stivere ses mod syd. Mod øst har de nederste 
skråstivere formentlig været forlængede ud til 
murkronen; mod vest kan en nordre stiver have 
haft tilsvarende udformning og placering, mens 
den søndre skråstiver kun har strakt sig ud over 
hjørnestolpen.122 Denne disposition kan være 
valgt af hensyn til en opgang fra klokkestokvær-
ket til tagrummet.
 Spirets øvre del bæres af en kongestolpe, der 
er sammensat af to tømmerstykker. Forneden er 
kongestolpen »funderet« på en ottekantet stolpe, 
der bæres af en tværbjælke lagt på det næstøverste 
lag af bindbjælker i underbygningen. Kongestol-
pen selv er ligeledes affaset til ottekantet plansnit 
undtagen ved sammenskæringer med bjælkelag 
og skråbånd. Af sidstnævnte findes to, der afstiver 
stolpen mod henholdsvis nord og vest. Op gen-
nem den øvre spirhalvdel knytter stolpen sig til 
tre sæt af vandret tømmer (fig. 64, d-f).123 Det ne-
derste sæt består af to gange tre krydsende bjæl-
ker, der forbinder modstillede spær; de midterste 
skærer i kongestolpen, der er samlet på dette sted. 
De to øvre sæt består af fire »hanebånd« tappede 
i kongestolpen og bladet på siden af fire spær.
 I spirets øvre del bæres de otte tagflader af i 
alt 16 spær, der rejser sig fra underbygningens 
toprem til toppen af kongestolpen. Den nedre 
del af spirets tagflader har været båret af stikspær 
i forlængelse af de øvre – foroven båret af den 
nævnte toprem; forneden af tårnets murkrone 
og her sandsynligvis suppleret med spærsko og 
lodrette spærstivere. Det fremgår, at spirets ned-

som uden tvivl er samtidig med tårnets murværk. 
Hele konstruktionen er udført af egetømmer, der 
i stolper, bindbjælker og løsholter er fuldtømmer 
og som i skråbånd, remme og spær er halvtøm-
mer.
 Det bærende element i spirets nedre halvdel 
er en ottesidet, pyramidestubformet tømmer-
konstruktion, der er fritstående i tagrummet og 
bedst lader sig sammenligne med tilsvarende, om 
end kvadratiske, spirunderbygninger fra Broager 
Kirke118 samt de nu fortrinsvis fra Sønderjylland 
og Lolland kendte tømrede klokkehuse, der dog 
ligeledes alle har kvadratisk grundplan.119 un-
derbygningen bæres af bjælkelaget over klokke-
stokværket og er eller har været fastgjort i dette. 
Basalt set udgøres den ottesidede pyramidestub af 
to i korsform anbragte, rektangulære konstruk-
tioner, hvis indadgående hjørner i to niveauer 
lukkes af indskudte løsholter (fig. 67). De kraf-
tige hjørnestolper, hvis udvendige, frie hjørner er 
affasede, hælder let ind mod midten, således at 
konstruktionens bredde aftager fra bund til top. 
I hver af de rektangulære grundkonstruktioner 
forbindes hjørnestolperne af løsholter og bind-
bjælker fordelt på to niveauer – hertil kommer 
et øvre bjælkelag (jf. ndf.). De to konstruktioners 
bindbjælker skærer hinanden ude af niveau, i en-
kelte tilfælde dog med en let sammenskæring.
 Konstruktionerne afstives af et komplekst sy-
stem af skråstivere. Den østvestgående ramme har 
på såvel nord- som sydsiden i alt seks stivere, tre 
der skråner nedad fra vest mod øst, og ligeledes 
tre fra øst mod vest (fig. 64, th.); stiverne skæ-
rer hinanden og bindbjælkerne i talrige punkter. 
Den østre kortside har været afstivet af to sæt – nu 
fjernede – krydsende skråstivere over hinanden, 
mens den vestre har haft en række kortere skrå-
bånd, af hvilke hovedparten ligeledes er fjernet.
 Den nordsydgående rammes afstivning er min-
dre systematisk i sit anlæg. Mod øst er et sæt af 
krydsende skråstivere, der er nært beslægtet med 
de ovf. beskrevne, men anbragt i et lidt lavere ni-
veau for at undgå sammenstød med den anden 
rammes stivere. Sættet består af to par skråstivere 
suppleret med to skråbånd foroven (fig. 64, tv.). 
I vestsiden er der kun et – nu delvis bortskåret 
– sæt krydsende skråstivere suppleret med skrå-
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Fig. 65. Tårnets spirkonstruktion, set nedefra (s. 2505 
ff.), set mod sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Spire construction of the tower, seen from below, looking south 
west.

re del har haft en let opskalkning. Alt tømmer i 
den nedre spærkonstruktion er dog nu udskif-
tet – formentlig ved tårnets restaurering 1857-
58, hvor der tillige tilføjedes murede gavltrekan-
ter med tilhørende korte sadeltage over de otte 
tårnsider (jf. s. 2489-90).
 Stiger. Som noget helt usædvanligt er bevaret 
rester af arbejdsstiger, der sandsynligvis har skul-
let bruges af håndværkerne ved spirets rejsning. I 
kongestolpen er fra basen og op til det følgende 
bjælkelag boret en række vandrette nordsydgåen-
de huller (diam. ca. 3,5 cm) tværs gennem stolpen 
med 35-37 cm's mellemrum. Disse huller har ved 
indstikning af korte rundstokke dannet en stige. 
Tilsvarende huller findes i det midterste spær i 
nordre og søndre tagflade med et udgangsniveau 
i samme højde som i kongestolpen og tilsynela-
dende forløbende helt til toppen af spærene.124 
Hullerne sidder nærmest spærenes yderside og 
har derfor ikke kunnet anvendes til anbringelse 
af stigetrin efter oplægningen af tagbrædder og 
tagbeklædning.
 Tømmermærker. På tømmeret er iagttaget op 
mod en halv snes tømmermærker af noget sær-
egen udformning. De er hovedsagelig konstate-
ret på skråstiverne i den nedre spirkonstruktions 
østvestgående – og lettest tilgængelige – ramme, 
men knytter sig til hjørnestolperne, der har været 
angivet med hvert sit mærke. Tilføjede bitegn i 
form af romertal angiver tømmerstykkets niveau 
i konstruktionen. Numrene må være skåret med 
et smalt, hulet billedskærerjern, hvilket fremgår af 
deres frie, svungne former (fig. 66a-d).
 Af kirkens øvrige middelalderlige bygningsaf-
snit har alene midtskibet bevaret den oprindeli-
ge tagkonstruktion (fig. 10-11). Det velbevarede 
egetagværk, der strækker sig i hele bygningsafsnit-
tets længde, udgøres af 44 spærfag, som er nedtap-
pet i spærsko med ligeledes tappede spærstivere 
(fig. 69). De enkelte fag har to bladede hanebånd, 
som over langhusets vestre 1. byggefase er fæstnet 
til spærenes vestside, mens de over de fire østre fag, 

langhusets 2. byggefase, er påsat spærenes østside; 
denne variation udtrykker, at tagkonstruktionen 
er opsat i takt med langhusets opførelse.125 Da hele 
konstruktionen er dendrokronologisk dateret til 
o. 1490 (jf. s. 2510), må den store nyopførelse dog 
være realiseret indenfor en begrænset periode.
 I 1800-tallet blev tagstolen suppleret med kraf-
tigt fyrretømmer, som ikke mindst er indsat som 
forstærkning af bindbjælker og udvalgte spærfag.
 Sideskibenes tagværker blev 1857-58 udskiftet 
med fyrretømmer, der også ses over langhusets to 
nordre tilbygninger, hvor de nye konstruktioner 
dog er ældre end 1857-58 (jf. s. 2489-90). Over 
sideskibene, som hver har 42 spær og tre stikspær, 
har spærsiderne, som hviler i en tappet spærsko, 
hver ét hanebånd, mod syd bladet, mod nord tap-
pet. Spærenes øvre ender hviler mod højkirkemu-
ren på en rem, som bæres af indmurede konsoller 
af fyr og eg (fig. 49, 68). enkelte af egekonsollerne 
er jf. dendrokronologiske undersøgelser oprinde-
lige, mens andre i nyere tid er udskiftet med gen-
anvendt tømmer (s. 2510 ff.). Således har flere af 
de sekundære egekonsoller afskårne tapper i en-
derne foruden riller og huller i siden efter støjler, 
hvilket viser, at tagværket er repareret med opskå-
ret bygningstømmer.
 Våbenhusets seks spærfag hviler i spærsko uden 
spærstivere og har hver ét tappet hanebånd. en 
tilsvarende konstruktion på syv spærfag og seks 
gratspær ses over nordre korsarm, hvor hvert en-
kelt fag dog har to hanebånd.
 Ifølge regnskaberne har tagkonstruktionerne lø-
bende været underlagt reparationer, hvilket også 
fremgår af de dendrokronologiske dateringer (jf. s. 
2510 ff.). Navnlig spiret er løbende blevet repare-
ret, men jf. den velbevarede konstruktion, kan der 
alene være tale om mindre udbedringer (jf. s. 2505 
ff.). 1832 blev den høje konstruktions spærsider og 
overgang til gesimsen efterset og repareret.115 en 
større istandsættelse iværksættes 1846, da de syd- 
og vestvendte sider blev istandsat. Arbejdet udfør-
tes af tømrermester Madsen, som for 2600 rigs-
daler udførte arbejdet i løbet af det følgende år.115

 Det mest omfattende indgreb i spiret skete un-
der restaureringen 1857-58, da tårnet fik otte 
trekantgavle. Herunder blev også sideskibstage-
nes bølgende rygninger udrettet til en ret linje, 
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klokkestokværket stammer fra en reparation i 
1500-tallets sidste del. Midtskibets tagværk, hvori 
der ikke er påviste reparationer, er trods både 
langhusets og konstruktionens to byggefaser af 
træ, som er fældet o. 1490; dermed må de være 
etableret over en meget kort periode.
 Over begge sideskibe er der udtaget prøver fra 
de i højkirkemurene indmurede bjælkekonsol-
ler, hvorover spærsiderne hviler (jf. s. 2509). Ved 

hvorved en del af konstruktionen måtte sænkes 
en smule. De øvrige tagværker bevaredes men fik 
foretaget fornødne reparationer (s. 2489-90).39

 Dendrokronologiske undersøgelser. 2010 er der ud-
taget boreprøver fra kirkens egetræstagværker 
samt fra tårnets spirkonstruktion; fra tårnet er der 
desuden udtaget en prøve fra en fyrrebjælke.
 Tårnets spir er udført af træ, som er fældet o. 
1470, mens en fyrrebjælke fra bjælkelaget under 

Fig. 66a-d. Tårnets spirkonstruktion. Tømmermærker i nedre del (s. 2509). Foto Mogens Vedsø 2012. – Spire con-
struction of the tower. Timber marks in the lower part.
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Fig. 67. Tårnets spirkonstruktion, nedre del (s. 2505 ff.), set mod sydøst. Foto Mogens Vedsø 2012. – Spire 
construction of the tower, lower part, looking south east.
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af disse faser er påvist i begge hovedbyggefaser i 
langhuset, mens den yngre alene er påvist i lang-
husets vestre 1. byggefase.126

 †Kviste. 1725 havde den nedre del af spiret fire 
små †kviste,89 der 1761-64 synes orienteret mod 
hvert verdenshjørne (fig. 3). †Kvistene har meget 
vel eksisteret op i 1800-tallet, men var nedtaget 
1856 (fig. 146).
 Tagbeklædning. Siden restaureringen 1857-58 
har kirken været tækket med skifer med undta-
gelse af spiret, der siden 1852 har været kobber-
beklædt. Stræbepiller, kamtakker og tårnunder-
delens vestre hjørner blev 1881-84 behængt med 
røde hultegl.
 På kirkelofterne angiver tagteglsfragmenter i 
hvælvlommerne, at bygningen i middelalderen 
var belagt med hulsten. I regnskaberne kan dette 
tagtegl følges fra 1589,113 og endnu 1758 blev store 
dele af midtskibet og søndre sideskib tækket med 
hulsten.127 Samtidig omlagdes våbenhuset med 
genanvendte sten fra skibet, foruden 200 nye tag-
sten. For dette arbejde betaltes Hans Mouritzen 
6 rigsdaler, 2 mark og 4 skilling for at have været 
murermesterens håndlanger i 34 dage, mens Pe-
der Olesen betaltes 2 rigsdaler, 1 mark og 8 skil-

udtagningen vurderedes, at alle egekonsoller var 
indsat under langhusets opførelse, hvilket de den-
drokronologiske resultater imidlertid afviser.
 Over nordre sideskibs østre del fra langhusets 
2. byggefase er konsollerne af træ, som er fæl-
det vintrene 1483-84 og 1484-85 og må mar-
kere kirkens opførelsestidspunkt. Over sideskibets 
vest re del er konsollerne af træ, som er fældet i 
Østdanmark eller Vestsverige o. 1510. Disse vest-
ligste konsoller, som indgår i langhusets 1. fase, 
må tilskrives reparationer, der meget vel er udført 
af ældre tømmer længe efter langhusets færdig-
gørelse; det er næppe sandsynligt, at tagkonstruk-
tionen havde behov for en større istandsættelse 
allerede i 1500-tallets begyndelse.
 Over søndre sideskib falder de undersøgte 
konsoller i tre faser, hvoraf den tidligste, der er 
påvist i langhusets vestre del, udgøres af tømmer 
fældet o. 1465. Dette kan være primært i forhold 
til langhuset, men er da genanvendt over sideski-
bet ligesom konsollerne i de to yngre faser, der 
omfatter træ fældet o. 1535 og formentlig efter 
1735. Da hver af disse faser omfatter en konsol 
med rester af tap i enden, er de udført af genan-
vendt bygningstømmer (jf. s. 2509). Den ældre 

Fig. 68. Konsol fra vestre 1. byggefase i søndre sideskibs tagkonstruktion, indmuret i 
højkirkemuren, set fra sideskibsloftet mod nordøst (s. 2509). Foto Arnold Mikkelsen 
2011. – Console from the western first phase in the roof structure of the south side aisle, bricked 
into the nave wall, seen from the side aisle ceiling looking north east.
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et middelalderligt messeklokkespir (fig. 3, 6, 8e). 
Tagrytteren kan fra 1589, hvor den var tækket 
med brædder,113 som 1726 erstattedes med 300 
hulsten.89 Denne beklædning har dog næppe væ-
ret hensigtsmæssig på de smalle tagflader, og 1755 
var spiret da også blybeklædt, ligesom vesttårnet.39 
1807 blev det besluttet, at tagrytteren kunne ned-
tages, i fald den ikke tjente som sø- eller lodsmær-
ke.52 Nedbrydningen iværksattes samme år, men i 
midtskibets tagværk over langhusets 4. fag fra øst 
indgår en tømret buk, som kan være en del af den 
sidste rytters fæste i tagkonstruktionen.
 Jf. regnskaberne har der løbende været foretaget 
reparationer af †tagrytteren, som har lidt stærkt 
under både blæst og regn. 1683 var der råd i spiret, 
som erstattedes af et nyt,39 der 1758 af hensyn til 
stabiliteten blev fæstnet til tagkonstruktionen med 
jernankre.39

ling for i 12 dage at have hjulpet med at hejse de 
tiloversblevne sten op i tårnet og opmagasinere 
dem over kirkens hvælvninger. Samme år notere-
des, at den omfattende tagrenovering havde væ-
ret vellykket, idet to voldsomme efterårsstorme 
ikke have forårsaget skader.39

 1832 var kirken endnu belagt med hulsten,115 
som først endelig blev nedtaget ved restaureringen 
1857-58, hvor alle bygningsafsnit, fraregnet tårn-
spiret, blev omlagt med skifer (jf. s. 2489-90).39

 Tårnets ottekantede spir var jf. biskop Jacob 
Madsen 1589 tækket med bly, som da var kombi-
neret med tegl på den nedre del.113 Bly udgjorde 
tagbeklædningen helt frem til 1852, hvor den er-
stattedes med kobber; for dette arbejde modtog 
kobbersmed H. Hansen 2250 rbd.39

 †Tagrytter. Over midtskibets østre del har der 
tidligere været en tagrytter, der kan have rod i 

Fig. 69. Midtskibets tagværk og hvælv, set mod nordvest (s. 2509). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Roofing and vaults 
of the nave looking north west.
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kølbue med trekløverbuer indsat i korets østlige 
vindue. Lammet står ved sejrsfanen mens det ud-
gyder sit blod i en kalk. Øverst i vinduet danner 
udsmykningen endvidere tre spidsbuer. udført i 
blåt, rødt og grønt glas. Den nedre del af vinduet 
var oprindelig udformet som et draperiophæng 
mellem to søjler, men efter skader forårsaget både 
under orkanen 3. december 1999 og som følge 
af hærværk i foråret 2000 blev denne del af ud-
smykningen erstattet med klart glas.
 †Glasmaleri. 1) Søren Abildgaard har i sin no-
tesbog fra sit besøg i kirken 1762 anført, at der 
»paa et af de sydlige Vinduer i Omgangen ved 
Choret« var tre våbenskjolde.131 Disse afteg-
nede han som: a) et skjold med to blå bjælker 
på hvid bund, dvs. Bielke. b) et skjold med tre 
blå roser over hinanden, dvs. Brockenhuus. c) et 
skjold med ‘regn buer af rødt og grønt og hvidt i 
grunden’, dvs. Grå. 2) O. 1859 (sml. fig. 63b). et 
fotografi fra 1870’erne (fig. 147) viser, at det øst-
ligste vindue i midtskibet var udsmykket med en 
glasmosaik forestillende to spidsbuer med stav-
værksrosetter hvor imellem er et oculus med en 
stjerne. Glasmosaikkens nygotiske præg sætter 
den i nær forbindelse med istandsættelsen 1842.
 †Kalkmalerier. 1) Senmiddelalderlige. Nogle sva-
ge fragmenter af såvel figurer som indvielseskors 
blev konstateret 1882 i forbindelse med kirkens 
istandsættelse.132

 2) O. 1500. en ribbebemaling blev konstateret i 
nordre sideskibs to østre fag under istandsættelsen 
1881/84, men blev derefter overmalet.133 Des-
uden blev et fragment af kalkmaleri konstateret 
i nordre sideskib forestillede en knælende skik-
kelse i grøn dragt og derover muligvis et skjold 
med kors, som forblev afdækket, men dog skjult 
idet monstransskabet blev anbragt foran det, og 
overkalkedes senest under den indvendige re-
novering 1955.134 De motiver, der 1882/83 blev 
malet med inspiration i de fundne fragmenter (jf. 
nr. 6), godtgør, at der formentlig er tale om ar-
bejder udført af det såkaldte liljemesterværksted, 
aktivt o. 1500.
 3) O. 1730. Kong Christian VI og dronning So-
fie Magdalenes »Nafne« med begyndelsesdatoen 
for kongens regering, 12. okt. 1730 var malet i 
højkirkens østligste hvælving.135

 Vindfløj. Tårnet krones af en vindfløj med 
kugle, der opsattes ved restaureringen 1857-58, 
hvor spirets trekantgavle fik tilsvarende frontspir 
(s. 2489-90, fig. 7).128

 †Vindfløje. en vindfløj på tagrytteren nævnes 
tidligst 1693, da Henning guldsmed fremstillede 
en fløj til spiret af messing og kobber.39 1799-
1800 var samme fløj forsynet med en hane, som 
da forgyldtes.39 en vindfløj på tårnspiret, nævnes 
tidligst 1700, hvor den bar en forgyldt kugle.89 
1736 omtales den yderligere med en hane, som 
nedblæste i en storm.39 1744 bar tårnets fire små 
†kviste hver et korsformet †frontspir, der samme 
år blev malet og forgyldt.39

 Opvarmning. Langhuset var uopvarmet frem til 
restaureringen 1881-1884, hvor der installeredes 
en †kalorifere (s. 2502). Anlægget blev 1879 plan-
lagt opstillet i et aflukke bag alteret, hvor det skul-
le tilsluttes to skorstene mod midtskibets østgavl 
med fælles udløb i tagets kip (fig. s. 61a). Planen, 
der ville have sløjfet koromgangen, forkastedes 
lykkeligvis til fordel for en støbt fyrkælder under 
nordre korsarm med nedgang igennem vestmu-
rens fundament; denne er omgivet af et sortmalet 
støbejernsrækværk (fig. 25). Fra kælderen førtes 
rør til kirken via en kanal under arkaden mod 
skibet, hvis samtidige lukkemur derfor blev rejst 
over en bred aflastningsbue (jf. s. 2477). Anlæg-
get fik to skorstene, som på hver side af døren er 
delvist indhugget i korsarmens indvendige gavl; 
deres øvre del, som har haft fælles udløb i tagryg-
ningen, er nedrevet.
 1910 blev varmluftsanlægget erstattet af et cen-
tralvarmeanlæg,51 der ligeledes installeredes i fyr-
kælderen, som i dag huser et fjernevarmeanlæg.
 Murbehandling. Facaderne står i dag blanke, 
men senest fra midten af 1700-tallet blev de kal-
ket hvide.129 under restaureringen 1857-58 blev 
murene renset for afskalninger men efterfølgende 
genbehandlet (jf. s. 2489-90), og den endelige af-
rensning af de røde teglfacader synes først gen-
nemført ved restaureringen 1881-84 (s. 2502).
 Hele kirkens indre står i dag med hvidkalkede 
vægge, som i langhuset kan følges fra 1724.89

 Glasmaleri (jf. fig. 71), 1910, skænket af sko-
mager J. J. Albinus.130 en blyindfattet glasmo-
saik forestillende Korslammet stående under en 
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delse med istandsættelsen af kirken (jf nr. 1). 
Dekorationen bestod dels af malede mursten 
i to farver langs arkadepillernes og -buernes 
kanter, dels af to forskellige ornamentborter, 
der blev malet på arkadebuernes halvstensfals, 
omkring triforier, sideskibenes vinduer og vin-
duesnicher, samt en udsmykning af og omkring 
hvælvenes ribber. endvidere maledes et illusio-
nistisk klæde på lektoriemuren. udsmykningen 
blev fjernet som led i den indvendige renove-
ring 1955.138

 4) O. 1746. Kong Frederik V og dronning Lou-
ises »Nafne« med begyndelsesdatoen for kongens 
regering, 6. aug. 1746 var malet i højkirkens øst-
ligste hvælving.136

 5) O. 1769. Kong Christian VII og dronning 
Caroline Mathildes våben blev malet af Claus 
Koch ‘under hvælvingen’.137

 6) (Jf. fig. 70) 1882/83, efter tegninger af Au-
gust Frederik Behrends, Odense. Dekorati onen 
tog sit udgangspunkt i de rester af oprindeligt 
kalkmaleri, der blev konstateret 1881 i forbin-

Fig. 70. Opstalt af nordre højkirkemurs to østligste fag med forslag til kalkmalerier 1:150. Tegnet af C. Lendorf  og 
August Behrends 1882. I LAFyn. – Elevation of the two easternmost bays of the north nave wall with proposal for wall paintings.
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og en præstestol fra 1834. Disse genstande er det eneste 
bevarede inventar fra tiden op til kirkens nyindretning 
1842, på hvilket tidspunkt kirken modtog Dankvart 
Dreyers maleri af Kristus, der viser sig for apostlene og 
de tre Mariaer, som en gave fra kunstneren. Dog har 
nyindretningen 1842 ikke i øvrigt sat sig blivende spor 
i inventariet, mens J. A. Jerichaus dåbsengel, skænket 
1883, er eneste vidnesbyrd om restaureringen 1881-
84. Derimod er snedkerkunsten fra 1800-tallets sidste 
år repræsenteret af den anselige præsterækketavle, en 
trælysekrone og to kandelabre, der nu er omdannet til 
stumtjenere. endelig tilgik 1896 et ældre kirkeskib fra 
o. 1850, som gave fra tandlæge Stub.
 I tiden omkring 1900 var kirkens belysningsmæssige 
forhold centrum for flere nyanskaffelser; heriblandt to 
syvstager, den ene skænket 1899 af byens damer, den 
anden tilkom i 1900-tallets begyndelse. 1913 anskaffe-
des en kopi af 1645-lysearmen, og 1919-20 skænkede 
(præsenteret?) Harald Plum to messinglysekroner. Si-
den er yderligere tre lysekroner tilgået kirken. endnu 
en væsentlig nyanskaffelse fra denne periode er Anders 
Bundgaards malmfont fra 1910, skænket af Assens og 
Omegns Sparekasse, hvortil hører et messingdåbsfad 
og formentlig også en dåbskande tegnet af Siegfried 
Wagner. I nyere tid er endnu et dåbsfad anskaffet.
 Blandt det yngste inventar skal nævnes Marcussen-
orglet fra 1964, der står på et samtidigt pulpitur (ud-
videt 1999), samt et klokkespil, der blev etableret ved 
kirkens jubilæum 1988 og udvidet 1991. Stolestaderne 
fornyedes 2007.
 Farvesætningen. Mens de nye stolestader er rødviolet-
te/blommefarvede, fremstår det øvrige inventar over-
vejende uden bemaling, idet såvel orgel som pulpitur 
står i lys, lakeret eg, prædikestol og altertavle i en mør-
kere lakering fra 1881/84, og monstransskabet i en lys 
egetræsådring med detaljer i rødt og blåt.
 Om kirkens ældre stafferinger vides stort set in-
tet andet end, at såvel altertavle som prædikestol i 
1700-tallet var bemalede og havde forgyldninger. 
Først fra 1800-tallets slutning foreligger nogenlunde 
sikre oplysninger om kirkens farvesætning, idet stole-
staderne og døbefonten 1862 er omtalt som perlefar-
vet.51 Denne bemaling er dokumenteret af fotografier 
fra 1870 (fig. 90 og 147), som viser, at også korskranke, 
orgel- og herskabspulpiturer samt prædikestolsopgan-
gen stod i en overvejende lys bemaling, formentlig li-
geledes perlefarvet. Derimod fremstod prædikestolen 
samt altertavlen mere brogede.
 Kilder. Af kirkens middelalderlige regnskaber er be-
varet brudstykker af de korte, årlige oversigter over kir-
kens indkomster og gæld fra perioden 1372-85 og i 

Oversigt. Kirkens middelalderlige inventar er begrænset 
til et romansk vievandskar indmuret i væggen ved vå-
benhusets dør, et monstransskab og alterkalkens fod (o. 
1500-50). 1500-tallets anden halvdel er ligeledes spar-
somt repræsenteret i inventaret, nemlig alene i form af 
to alterstager skænket 1577 af Peter Kemp. Derimod 
stammer en betydelig del af inventaret fra 1600-tallet, 
hvor kirken ikke mindst modtog mange private gaver fra 
især byens rådsaristokrati. Således blev altertavlen skæn-
ket o. 1625 af Jens Mand og hustru Karen Berildsen, 
en ny klokke (nr. 1) blev skænket 1631 af sognepræst 
Poul Andersen, borgmestrene rasmus Bang og Gabriel 
Mouritsen samt af rådmændene Laurids Hiort og Bon-
de Jacobsen. Kapellan Gregers Pedersen gav 1645 en ly-
searm, mens den ældste lysekrone blev skænket 1652 af 
Niels Iversen og hans hustru Birte. Den af Hans Nielsen 
Bang udførte prædikestol må være anskaffet i tiden o. 
1670/75. Nævnes skal også to genstande, der formentlig 
begge hører 1600-tallet til, men som først senere tilgik 
kirken: dels en lysearm skænket 1736 af herredsfoged 
Christian ulrich Bertelsen og hustru Mette Cathrine 
Winter, dels et maleri forestillende Kristus i Dødsriget 
som muligvis først er anskaffet efter 1900.
 Også altersølvet blev fornyet på dette tidspunkt. 
Sognepræst Bertel Ludvigsen skænkede 1670 en ny 
oblatæske (nr. 1), udført af sølvsmed Christian Callen-
der, Assens, mens borgmester Thomas Iversen og hu-
stru Helvig Jensdatter 1686 bekostede udskiftningen af 
den senmiddelalderlige alterkalks bæger.
 I tiden omkring 1700 anskaffedes smedejernsalter-
skranken, der svarer nøje til den daterede alterskranke 
i Skt. Knuds Kirke, Odense, fra 1694 (s. 569). 1722 
skænkede Birgitte Fugl, enke efter Christian Fogh, 
kirken en oblatæske af nordtysk oprindelse samt en al-
terkande udført af guldsmed Jens Christensen, Køben-
havn. Desuden anskaffede kirken 1737 et nyt sygesæt 
udført af guldsmed Iver Larsen, Assens, og 1780 en ny 
alterdisk udført af den lokale guldsmed Niels Iversen. 
Mens betydelige dele af inventaret således er anskaf-
fet i 1700-tallets første halvdel, er det sene 1700-tal, 
foruden den nævnte alterdisk, kun repræsenteret ved 
Kristoffer Præstmarchs tårnur fra 1795, som imidlertid 
er taget ud af brug i nyeste tid.
 I det tidlige 1800-tal fornyedes inventaret med et 
malet portræt af Martin Luther, skænket af sognepræst 
Jens Hornsyld 1817, der blev anskaffet nye malerier til 
altertavlen, udført 1826-28 af bysbarnet Jes Bundsen, 

Fig. 71. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 
2011. – Interior looking east.
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 I 1700-tallet forandredes især stoleværket, ikke 
mindst med indretningen af ti lukkede stole og syv 
herskabspulpiturer, hvoraf størstedelen var placeret 
i midtskibets vestende. 1747-48 blev stoleværket og 
korgitteret istandsat, mens en ny døbefont blev opstil-
let centralt i koret. Herefter blev de nævnte genstande 
malet af Hans Henrik Kock.
 I 1800-tallet gennemgik kirkerummet flere omfat-
tende forandringer. Koret blev istandsat 1828, hvil-
ket indebar, at det barokke korgitter, fontegitteret og 
skriftestolene blev kasseret. I stedet etableredes en lav 
korskranke, mens døbefonten blev flyttet til en pille 
nær koret. under den følgende hovedistandsættelse 
af kirken 1842 forandredes rummet atter betydeligt, 
bl.a. ved en udskiftning af døbefonten og stolestaderne 
samt ved anskaffelsen af en ny, gotiserende korskranke 
(se også s. 2559).
 Hele rummet fik et markant nygotisk præg 1854-
55 i forbindelse med udførelsen af den ny facade til 
P. M. Gudmes orgel. I den forbindelse måtte også or-
gelpulpituret og de tre herskabspulpiturer herunder 
forandres, idet deres front blev integreret i orglets fa-
cade. Samtidig opsattes panelværk i koret i samme stil. 
Nygotikken satte yderligere præg på kirken i forbin-
delse med istandsættelsen 1857-58 (jf. s. 2489), der bl.a. 
inkluderede nye vinduer og dørfløje. Herudover skal 
det nævnes, at alle herskabspulpiturer fraregnet de tre 
under orgelpulpituret, blev nedlagt i tiden frem mod 
1862.
 Etatsråd Herholdts og C. W. F. Lendorfs restaurering 
1881-84 betød, at rummets nygotiske præg blev væ-
sentligt nedtonet. Hvad angår inventaret, blev stole-
stadernes døre fjernet, mens altertavlen samt prædi-
kestolen begge blev mørklakerede. Herudover blev 
orgelpulpituret ombygget og de tre herskabspulpiturer 
under dette fjernet. Indsatsen blev særligt koncentreret 
om koret, hvor korskranken og det nygotiske panel 
blev fjernet, mens et nyt alterbord blev bygget. efter 
fundet af ældre fundamenter blev muren mellem kor 
og koromgang forlænget på begge sider, sådan at koret 
herefter var helt adskilt fra sideskibene. Lige så væsent-
ligt for kirkerummets indretning var det, at de bedst 
bevarede af gravstenene, der var blevet fjernet 1842, 
nu blev bragt ind i kirken igen og opstillet i korrun-
dingens vinduesnicher, mens mindre velbevarede sten 
blev lagt i koromgangens gulv øst for koret.
 I 1900-tallet har kirkerummet gennemgået en større 
istandsættelse 1942, da stoleblokkene og deres podier 
blev sløjfet og erstattet af stole placeret direkte på et 
nyt flisegulv. Samtidig blev kormuren nedrevet og er-
stattet af et lavt rækværk af støbejern. Fælles for disse 
forandringer var en ambition om at skabe et enklere 
kirkerum med stor sammenhæng mellem de tre skibe 
og koret. Denne istandsættelse præger fortsat kirke-
rummet; dog er der 2007 atter opsat regulære stolesta-
der i midtskibet.

mere komplet stand også for perioden 1496-1583.139 
Kirkeinspektionens ældste regnskabsbog dækker perio-
den 1608-65 og indledes med et inventarium. Herefter 
følger årlige oversigter over indtægter og udgifter, som 
dog i de fleste tilfælde ikke rummer konkrete oplysnin-
ger om tidens mange og meget betydelige inventaran-
skaffelser. Fra 1694 er også stiftsøvrighedsregnskaberne 
bevarede, dog med enkelte lakuner. 1800-tallets istand-
sættelser er foruden oplysninger i Kirkeinspektionens 
regnskaber dokumenteret igennem et større tegnings-
materiale. Såvel forløbet op til som selve istandsættel-
sen af kirken 1842 kendes fra J. P. Jacobsens forslag til 
nyindretning af kirken med nye stolestader og pulpitu-
rer fra perioden 1831-40 (jf. fig. 57a-b). Istandsættelsen 
1859, der hovedsageligt fokuserede på selve bygningen, 
er tilsvarende dokumenteret igennem tegninger, her-
under af de nye dørfløje og et ikke realiseret forslag 
til pulpiturer mellem midt- og sideskibe.140 endelig er 
Lendorfs istandsættelse 1881-84 dokumenteret i form 
af udkastet til approbationen af projektet,141 Lendorfs 
indberetning og en detaljeret beretning fra 1884, der 
opbevares med kirkeregnskaberne.142

 Om det senmiddelalderlige kirkerums indretning vidner 
såvel de bygningsmæssige spor efter et oprindeligt pul-
pitur i skibets vestende, samt monstransskabet, hvis ene, 
glatte kortside tyder på, at det var opstillet på †altertav-
lens søndre side. endvidere må en lektoriemur om ko-
ret have eksisteret, idet dele af en sådan væg, sat i polsk 
skifte, endnu eksisterede i 1900-tallets begyndelse; des-
uden blev der ved istandsættelsen 1881/84 fundet rester 
af de nedbrudte mure mellem koret og de to sideskibe.
 Oplysningerne om forandringerne af kirkerummet i 
reformationstiden er tilsvarende sparsomme. Dog vides 
det, at sidealtrene nedlagdes allerede i 1520’ernes slut-
ning (jf. s. 2420), samt at Peder Brod o. 1575 bekostede 
en ny prædikestol. Kirkens stolestader er omtalt første 
gang i 1578, men kan være ældre. Derimod tegner æn-
dringerne af kirkerummet i 1600-tallet sig nogenlunde 
klart. Stoleværket blev renoveret og udvidet 1634, 
sådan at der var stoleblokke i såvel midtskibet, under 
arkadebuerne ind til sideskibene, i søndre sideskib, i 
nordre korsarm og i søndre side af tårnrummet. Ifølge 
en beskrivelse fra 1683 stod døbefonten bag et fonte-
gitter i tårnrummets nordside. Koret gennemgik væ-
sentlige forandringer i løbet af århundredet, først med 
tilgangen af en ny altertavle o. 1625, siden omkring 
århundredets midte, da altertavlens fritstående evange-
listfigurer blev tilføjet. Denne tilføjelse fandt forment-
lig sted o. 1649/50, da Jens Clausen bekostede et ‘nyt 
kor’, dvs. en istandsættelse og nyindretning med blandt 
andet et korgitter udsmykket med billedskærerarbejde, 
der afgrænsede koret fra såvel skibet som koromgan-
gen. Samtidig med denne istandsættelse modtog or-
gelbygger Peter Karstensen, Viborg, bestilling på et nyt 
orgel til kirken, som blev leveret 1657. endelig blev re-
næssanceprædikestolen udskiftet med den nuværende.
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Fig. 72. Altertavle, o. 1625 (s. 2520). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarpiece, c. 1625.
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 Tavlen består af postament, tredelt storstykke 
og topstykke, der kantes af vinger og krones af en 
brudt trekantsgavl. Storfeltet indrammes af to glat-
te frisøjler med korintiske kapitæler og prydbælter, 
hvori er et diademhoved; søjlepostamenterne har 
løvehoveder på forsiden. Søjlerne bærer en rigt 
ornamenteret, fremskudt gesims. Storfeltet flan-
keres af nicher med halvrund, muslingformet top, 
hvori er friskulpturer forestillende evangelisterne 
Lukas (nord) og Johannes (syd), begge stående på 
svungne sokler smykket med kartouchebånd.144 
Over nicherne sidder rulleværkskartoucher med 
givernes navnetræk. Ganske bemærkelsesværdigt 
er det, at den kvindelige givers navn er sat i den 
privilegerede, heraldiske højreside (nord), hvor 
versalindskriften »Karren Iens Mands« læses under 
et blomstermotiv (fig. 74), mens hendes mands 
navn, »Iens Mand«, og bomærke ses i den modstå-
ende kartouche (fig. 75). Om dette skyldes, at Ka-
ren Berildsen havde en højre social status end Jens 
Mand,145 eller måske at altertavlen først stod fær-
dig, efter Jens Mand havde forladt Assens (jf. ndf.), 
er usikkert. Yderst på storstykkets gesims er fris-
kulpturer forestillende Mattæus (nord) og Markus 
(syd). De fire evangelistfigurer adskiller sig fra den 
øvrige tavle ved at være skåret i rødligt træ; sam-
tidig er disse i kraft af de dynamiske positurer og 
den plastiske skildring af ansigterne væsensforskel-
lige fra altertavlens øvrige billedskærerarbejde.146

 De smalle storvinger er udsmykket med rul-
leværkskartoucher omkring et centralt kerub-
hoved, og på vingens overkant sidder putti, hen-
holdsvis med et anker (nord) og et kors i hånden, 
Håbets og Troens symboler.
 Topstykkets arkadefelt indrammes af to frisøjler, 
der bort set fra kapitælerne er af samme type som 
storstykkets. Søjlerne er sat på et rigt ornamen-
teret konvekst postament, der spejler storstykkets. 
Arkadefelterne har pilastre med kartouchebånd 
og i sviklerne kerubhoveder. Topstykket flanke-
res af smalle topvinger med rulleværks- og brus-
kornamentik samt kuglespir. Dets gesims er rigt 
ornamenteret, omtrent svarende til storstykkets, 
og bærer en brudt topgavl med et anseligt kerub-
hoved i gavlfeltet, hvorpå den Opstandne Kristus 
står med sejrsfanen. På de to skrå gavlsider ligger 
englefigurer.

ALTerBOrD OG ALTerKLÆDer

Alterbord (jf. fig. 71), 1881/84, 251×94 cm, 103 
cm højt, af fyrretræ. Bordet er udført som en 
rammekonstruktionaf træ, der på front og sider 
er beklædt med træpaneler. I bagsiden er et skab.
 Alterklæde (jf. fig. 71), 2000, 90×456 cm, af hør 
og uld, vævet af Anne Marie egemose, Assens. 
Klædet, der er navngivet ‘rosenalteret’, er vævet 
i rombemønster i varierende røde nuancer.
 †Alterklæder. 1) Nævnt 1714,39 et gammelt klæ-
de af lysebrunt, ‘blommet’ silke med silkefrynser. 
2) 1738, en alterdug skænket af Hans Christen-
sens enke sammen med en messehagel (†nr. 8), 
en †alterdug, en messeskjorte og en †skammel.39 
3-4) 1792, af fint og groft lærred, syet af madam 
rotscher.39 5) Nævnt 1812, af rødt fløjl.39 6) 
1839, af rødt fløjl med guldfrynser.39 7) 1867, af 
rødt fløjl med guldfrynser og galoner.39

 Blandt kirkens †alterduge kan nævnes:143 1) 
1737/39, skænket af Hans Christensens enke, en 
fin alterdug med kniplinger. Skænket sammen 
med †alterklæde nr. 2, †messehagel nr. 8 og en 
†skammel. 2) 1877, skænket af fru Lindberg, med 
broderi. 3) 1883, skænket af frk. Christiansen, 
med broderi.
 Altertæppe, 2012, af uld, vævet af Jette Nevers. 
Det overvejende grønne tæppe har et centralt ge-
ometrisk kors-i-kvadrat motiv i guld og afsluttes 
ved enderne af en sort-hvid bjælke samt et gult 
kvadrat.
 (†)Altertæppe, 1981, af uld, vævet af Jette Nevers. 
Det overvejende himmelblå tæppe, kaldet ‘Him-
mellyset’, deles på midten af en koksgrå trekant og 
en smal stribe, der løber fra trekantens ene spids; 
kantet af smalle sort og hvide striber.
 †Kortæpper. 1-2) O. 1867 udskiftedes det gamle 
kortæppe af rødt silkefløjl med guldfrynser og 
guldgaloner med et nyt af samme materialer.39 3) 
1898, broderet, skænket af en kreds af damer.39

ALTerTAVLer

Altertavle (fig. 72-75), o. 1625 med tilføjelser o. 
1649/50, ifølge udskårne navnetræk skænket af 
Jens Mand og Karen Berildsen. Forsynet med 
malerier udført 1826-28 af Jes Bundsen, Altona.
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Fig. 73. Altertavlens topfeltsmaleri, Jesu Dåb, malet af Jes Bundsen 1828 (s. 2522). 
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Top field painting of altarpiece, The Baptism of Christ, by 
Jes Bundsen, 1828.

 Altertavlen hviler på et postament formet som 
to anselige sokler med løvefødder og prydet med 
diademhoveder. Mellem soklerne bærer to reli-
efskårede englefigurer en kartouche, hvori Joh. 
6:35 er skrevet med fordybet fraktur. et konvekst 
fremspring over dette felt fungerer som afsats for 
storfeltets søljer.
 Altertavlen fremtræder i det lakerede træs bru-
ne farve.
 Altermalerier. Storstykket (jf. fig. 72), 1826, olie 
på træ, 174×134 cm, forestiller Nadveren og er 
malet af Jes Bundsen, Altona; signeret f.n.t.h. med 

gult: »Bundsen malet 18(26)«.147 Kristus sidder 
med sine disciple omkring et rundt bord. Han 
holder kalken i venstre hånd, mens højre hånd er 
hævet til velsignelse. Maleriet blev bestilt 1826, 
efter Jes Bundsen 1823 havde tilbudt at levere en 
ny fremstilling af Nadverens indstiftelse mod at få 
det gamle storfeltsmaleri.148 Bundsens maleri er 
udført som en let varieret kopi af Cornelis Corts 
kobberstik efter Livio Agresti fra 1582.149 Dette 
for 1800-tallet noget atypiske valg af forlæg kan 
muligvis skyldes, at Jes Bundsen kopierede det 
ældre †storfeltsmaleri.
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de må antages at være føjet til tavlen omkring år-
hundredets midte, måske i forbindelse med korets 
istandsættelse 1649/50.151

 1724 opsattes et jernanker til at fastholde den 
‘brøstfældige’ altertavle. Billedskærerarbejdet ud-
bedredes 1725 af Frederik Snedker, hvorefter den 
blev malet af Carl Frederich Milan (jf. s. 1391); 
formentlig svarende til den oprindelige tilstand.39 
Tavlen var 1738 så ‘uren’, at malingen og forgyld-
ningen flere steder var ukendelig. Derfor blev den 
renset og delvis opmalet af maler Aage Wredde.39 
Den sekundære indskrift i postamentfeltet (jf. 
ovf) stammer fra 1800-tallets første halvdel152 og 
har formentlig erstattet en ældre, malet indskrift.
 Altertavlens ophavsmand er ukendt, men kan 
meget vel være en lokal mester, da området hav-
de en betydelig træskærerproduktion i 1600-tal-
lets første årtier. Denne har først og fremmest 
givet sig udslag i en distinkt gruppe af prædi-
kestole, kaldet Gamtoftetypen, udført i årene 
o. 1595-1625, og alle ligesom Assens’ altertavle 
kendetegnet ved den meget rige dekoration med 
både figurer og renæssanceornamentik i form 
af rulleværk og båndornamenter.153 Selvom den 
næsten ornamentalt opfattede fremstilling af så-

 Topfeltets maleri (jf. fig. 73), 1828, olie på 
træ, forestiller Jesu Dåb og er ligesom storstyk-
ket udført af Jes Bundsen, hvis sammenslyngede 
monogram, »JB 1828«, malet med rødt, findes 
i billedets nedre højre hjørne.150 Jesus nærmest 
står på Jordanflodens vandoverflade med hæn-
derne samlet foran brystet og let bøjet hoved, 
mens Johannes Døberen står på flodbredden og 
rækker en skål hen over Jesu hoved. Over Jesus 
flyver Helligåndsduen foran en gylden himmel. 
Maleriet er domineret af klare farver (grønt, gult 
og rødt), som sammen med det stemningsful-
de baggrundslandskab afslører indvirkningen fra 
1800-tallets tyske romantik.
 Ændringer og istandsættelser. De fire apostelfi-
gurer er tydeligvis sekundære, idet de er skåret i 
rødligt træ og i en anden stil end det øvrige bil-
ledskærerarbejde. Tilføjelsen af disse friskulpturer 
er sandsynligvis inspireret af Anders Mortensens 
altertavler og særligt af hans altertavle til Odense 
Domkirke fra 1649 (jf. s. 539 ff). Dette bekræf-
tes ved at forlægget til Lukasfiguren er identisk 
med det Anders Mortensen benyttede til Oden-
setavlen (jf. s. 541 fig. 416). Figurerne kan derfor 
muligvis være udført i dennes værksted, ligesom 

Fig. 74-75. Kartoucher med navne for altertavlens givere, Karen Berildsen og Jens Mand (s. 2520). Foto Arnold 
Mikkelsen 2011 – Cartouches with names of altarpiece donors, Karen Berildsen and Jens Mand.
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lutter og forekomsten af bruskværksornamentik, 
særligt på vingerne.
 †Altertavle. 1634 var ‘den gamle altertavle’, dvs. 
formentlig en senmiddelalderlig altertavle, endnu 
opbevaret i kirken.39

ALTerSØLV

Alterkalk, (fig. 76) o. 1500-50 med fornyelser 1686 
og i nyeste tid.155 Den 21,5 cm høje kalk består 
af en senmiddelalderlig fod og skaft hvorpå et nyt 
bæger er monteret 1686. Den seksbladede fod har 
tandsnit på den lodrette standkant, mens et kors 
er monteret på et af bladene. Skaftet er sekskantet 
med en fladoval midtknop med seks bosser med 
cisellerede bladornamenter. Bægeret, der blev for-
nyet 1686 og bekostedes af borgmester Thomas 
Iversen og hustru Helvig Jensdatter (jf. †lukket 

vel diademhoveder som af løvehovedernes man-
ker er beslægtede med denne lokale billedskæ-
rerproduktion, kan der ikke på det foreliggende 
grundlag etableres et egentligt værkstedsfællesskab 
mel lem Assenstavlen og specifikke prædikestole 
af Gamtoftetypen.
 Altertavlen er formentlig påbegyndt før give-
ren, Jens Mand, gerådede i økonomiske vanske-
ligheder og flygtede til Göteborg 1631, hvor 
han døde senest 1633,154 og tavlen stod under 
alle omstændigheder færdig 1634 (jf. †altertavle 
ndf.). en datering til tiden o. 1625 passer ud-
mærket med altertavlens stilistiske karakteristika: 
at renæssancetræk som løve- og diademhoveder, 
rulleværk og felter med symmetriske mønstre 
blandes med begyndende barokke formelemen-
ter så som opløsningen af rulleværket til blødere 
og rumligt betonende ovale former, de ovale vo-

Fig. 76. Altersæt, bestående af oblatæske nr. 1, 1670, udført af Christian Callender og skænket af sognepræst Bertel 
Ludvigsen (s. 2524), disk, 1780, udført af Niels Iversen (s. 2524), og alterkalk, o. 1500-50, med bæger fra 1686 (s. 
2523). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altar set, consisting of wafer box no. 1, 1670, made by Christian Callender and 
donated by the incumbent Bertel Ludvigsen; paten, 1780, made by Niels Iversen; and chalice, c. 1500-50, with cup from 1686.
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 †Disk, nævnt o. 1608,39 der sammen med den 
senmiddelalderlige alterkalk blev benyttet indtil 
1686, da borgmester Thomas Iversen og hustru 
Helvig Jensdatter lod kalk og disk ‘omgøre og vel 
forbedre’ (jf. alterkalk). Omsmeltet 1780 (jf. disk 
ovf.).
 Oblatæsker. 1) (Fig. 76), 1670, udført af Chri-
stian Callender, Assens, og skænket af sognepræst 
Bertel Ludvigsen (jf. epitafium nr. 2). Æsken er 
sekstunget af form, måler 10×10 cm og er 5,5 
cm høj. På låget er graveret versalindskrift: »As-
sens kirche eske gjort der h. Berthel Lvdvigsøn 
vaar sogne praest anno 1670«, hvorover et skjold 
med Korslammet. Langs lågets kant er indgrave-
ret en lille roset, der modsvares af en tilsvarende 
på æsken og angiver, hvorledes låget skal påsættes. 
under bunden er Christian Callenders mester-
mærke (Bøje II, 4368) samt ejer- og sikkerheds-
mærkning.157

 2) (Fig. 77), 1722, et hamborgerarbejde skæn-
ket af enkefru Birgitte Fugl til Brobygård sam-
men med alterkanden (jf. ndf.).158 Den ovale 

stol nr. 3 s. 2535 og †muret begravelse nr. 1 s. 
2587), har glatte og svagt koniske sider. På dets 
ene side er en indgraveret versalindskrift: »Gud 
til ære hafuer Thomas Ifüersøn borgemester her 
vdi assens/ oc hans kieriste Heilüige Iens Datter 
paa egen bekostning/ ladet denne kalck oc disk 
omgiøre oc vel for bedret/ anno 1686/ Domi-
nus providebit« (Herren vil råde). ejer- og sik-
kerhedsmærker er graveret under bunden. Kal-
ken blev skænket sammen med en †disk (jf. ndf.).
 Den middelalderlige del af kalken er nært be-
slægtet med kalkene i annekskirken i Kærum og 
i Birkende Kirke (Odense A., hhv. Båg og Bjærge 
Hrd.).156

 Disk (fig. 76), 1780, udført af Niels Iversen, As-
sens ved omsmeltning af en ældre †disk (jf. ndf.). 
Disken måler 15,5 cm i tværmål, på den glatte 
og svagt skrånende fane er Korslammet indgra-
veret i en cirkel. under bunden ses mestermærke 
for Niels Iversen, Assens, (Bøje II 4373), daterin-
gen »1780«, Assens bymærke (Bøje II, 4361), samt 
ejer- og sikkerhedsmærkning.

Fig. 77. Oblatæske nr. 2 og alterkande, 1722, skænket af enkefru Birgitte Fugl til 
Brobygård (s. 2524-25). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Wafer box no. 2 and altar jug, 
1722, donated by the widow Birgitte Fugl of Brobygård.
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 et nyere *sygesæt, af tin, bestående af kalk, disk 
og oblatæske, er udført af Just, Danmark og op-
bevares i sognegården.
 †Sygesæt. Nævnt o. 1608, af sølv, bestående af 
kalk og disk.39

 Alterkande (fig. 77), 1722, udført af Jens Chri-
stensen, København, og skænket af Birgitte Fugl 
til Brobygård sammen med oblatæske nr. 2. Den 
30 cm høje kande, der vejer 115 lod, har cirkulær, 
profileret fod, pæreformet korpus, svungen tud 
og hank, der munder ud i en volut, og hængslet 
låg. På bægerets ene side ses Christian Foghs og 
Birgitte Fugls sammenslyngede og kronede mo-
nogram, »CFBF« mellem krydsede palmeblade 
og derunder årstallet »1722«. under foden et 
mestermærke for Jens Christensen (Bøje I, 314), 
københavnsmærke for 1722, Conrad Ludolphs 
guardejnsmærke, månedsmærke (Skytten) samt 
ejer- og sikkerhedsmærkning.
 †Alterkander. 1) Nævnt o. 1608, af tin.39 2) 1877, 
af glas.
 †Ske, nævnt 1513, skænket af Mats Puir.161

 Skål, o. 1900, af porcelæn, udført på Den Kgl. 
Porcelænsfabrik. Skålen er 11 cm høj, 16 cm i 
tværmål, sortmalet med et guldkors i svag profil. 
under bunden et fabriksmærke.162

æske måler 13×10 cm, 7 cm høj. Låget er fladt 
med drevet perlestav og graveret akantusbort 
langs kanten samt på midten to palmeblade 
hvorimellem ses Christian Foghs og Birgitte 
Fugls sammenslyngede og kronede monogram-
mer, »CFBF«, samt årstallet »1722«. I modsæt-
ning til det rigt udsmykkede låg er æsken kun 
smykket af en smal, profileret kant tæt ved bun-
den samt af en indskrift i skriveskrift på æskens 
ene side: »Dette er Kirchens esche«. under 
bunden er præget Hamborgs bymærke,159 et 
uidentificeret mestermærke (»Wr« omkring et 
træ), vægtangivelsen »18½ L(od)«, samt en sik-
kerhedsmærkning.
 Sygesæt (fig. 78), 1737, udført af Iver Larsen, As-
sens. Den 14,5 cm høje kalk har sekstunget fod, 
skaft med en knop, hvis seks bosser har graveret 
kursivindskrift: »Jessus«. Bægeret er glat. På foden 
er graveret i kursiv: »Anno 1737 er Dette Bleven 
Giordt Og af Assens Kierkes Mid-del Bekostet« 
samt Iver Larsens mestermærke (Bøje II, 4370).160 
Den tilhørende disk er 10 cm i tværmål og har 
et hjulkors på fanen. Oblatæsken er cylindrisk, 2,5 
cm høj og 7 cm i tværmål. På dens låg er graveret 
en egebladskrans. Sættet opbevares i et cylindrisk 
papetui betrukket med sort lærred.

Fig. 78. Sygesæt, 1737, udført af Iver Larsen, Assens (s. 2525). Foto Arnold Mikkelsen 
2011. – Chalice and paten for the sick, 1737, made by Iver Larsen, Assens.
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 †Alterstager, o. 1851. To stager af bronzeret træ.39

 Syvstage, o. 1900, formentlig støbt af kgl. bron-
zestøber Lauritz rasmussen.164 Stagen, 37 cm høj, 
har ottekantet trappefod hvis sider er smykket af 
rankeværk, balusterskaft sat på en akantussmyk-
ket base, flerleddede lysearme og små, udposende 
lyseskåle. Opstillet i ligkapellet (våbenhuset).
 *Syvstage, 1899, af skænket af byens damer.39 På 
stagen er graveret med versaler: »Herren er mit 
Lys og min Frelse for huem skal ieg frygte Ps. 
27.1«. under standkanten er indgraveret: »Skæn-
ket Assens Kirke Helligtrekongersaften 1899« 
samt sikkerhedsgravering. Opbevares i sognegår-
den.
 en †syvarmet lysestage af træ blev anskaffet 
1883.39

 en †lygte, nævnt 1714, af messing, benyttedes 
til at hente ild til alterlysene.39

 †Sølvkors, nævnt 1526.165

 †Alterbøger. 1536 opbevaredes Bibelen, en kon-
kordans og en messebog hos sognepræsten, Hans 
Svensen.166

 *Messehagel, o. 1900, af rødt fløjl med guldkors 
og kantbesætning af guldgaloner. Opbevares i 
sognegården.

ALTeruDSTYr

Alterstager. 1) (Fig. 79), 1577, af messing, skænket 
af Peter Kemp (jf. †gravsten nr. 7). De 36 cm høje 
stager har en høj, hvælvet fod, balusterskaft med 
seks skaftringe, hvorimellem et vaseformet led, 
og hvælvet lyseskål. Mellem to fordybede linjer 
langs lyseskålens overkant er en graveret versa-
lindskrift: »Hæc tribvit templo Petrvs Cognomi-
ne Kempo anno 1577« (Disse (stager) forærede 
Peder med tilnavnet Kemp til kirken i året 1577). 
På den ene stage ses endvidere et graveret bo-
mærkeskjold med initialerne »MA«.
 2) (Fig. 80), 1700-tallet.163 Stagerne, af messing, 
er 28 cm høje, med flad fod hvorover et indkne-
bet led, slankt balusterskaft og nyere lyseskål af 
glas. På det største skaftled er initialerne »MNS 
MTD«, formentlig for et giverpar, i fordybede 
versaler indrammet af stjerneornamenter. Sta-
gerne kan muligvis være identiske med to ‘store 
messing lysestager’, som kirken købte på auktion 
efter organist Pettresch 1771.39

Fig. 79. Alterstager nr. 1, 1577, skænket af Peter Kemp 
(s. 2526). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altar candle-
sticks no. 1, 1577, donated by Peter Kemp.

Fig. 80. Alterstager nr. 2, 1700-tallet(s. 2526). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2011. – Altar candlesticks no. 2, 1700s.
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først i nyere tid fået den nuværende trekvartcir-
kulære form, idet den i 1800-tallet var mere flad-
buet med en ret afslutning (jf. fig. 58).

DØBeFONTe OG TILBeHØr

Døbefont (fig. 81), 1910, af malm, udført af An-
ders Bundgaard og skænket af Assens og Omegns 
Sparekasse. Fonten, hvis fulde højde er 88 cm, 
består af en kumme, 59cm høj, 63 cm i tværmål, 
båret af tre dydefigurer, der sidder på den cirku-
lære sokkels aftrappede kant. Kummen er formet 
som en omvendt keglestub. Langs overkanten lø-
ber en bort med et volutornament og mellem 
to profilerede lister er et skriftsted (Joh. 3,17) sat 
med reliefminuskler i middelalderstil. Derunder 
er kummen smykket med relieffer forestillende 

 †Messehagler. 1) 1578, »tirsdaghen for Martinj 
episcopj« (Mortensdag) skænkede rådmand Jør-
gen Bang en rød fløjlshagel foret med rødt sar-
dug, »som handt køffthe och sielff lodt giøre aff 
ny for sine eighne penghe«, mod at nyde frit le-
jersted i kirken (jf. †epitafium nr. 1 og gravsten 
nr. 17).167 2) O. 1608, af sort fløjl med guldborter, 
skænket sammen med en messeskjorte af ærlig 
og velbyrdig mand Jens Kruckow (jf. også †muret 
begravelse nr. 1).168 3-5) Nævnt o. 1608, tre gam-
le hagler i farverne grøn, sort og blå. 6-7) Nævnt 
1714, to gamle hagler, hhv. et ‘blå gylden stykke’ 
samt en ‘temmelig gammel’ af blå fløjl med et 
broderet kors, der kan være identisk med nr. 5.39 
8) 1738, af rødt fløjl med guldgaloner, skænket af 
Hans Christensens enke sammen med et alter-
klæde, en alterdug, en messeskjorte og en skam-
mel (jf. ndf.).39 Gjort i stand 1760.89 9) Nævnt 
1760, da en ældre messehagel af sort fløjl blev re-
pareret med groft lærred, som efterfølgende blev 
farvet for at svare til fløjlens tone.89 10) Nævnt 
1812, af rødt fløjl. 11) 1830, en ny messehagel af 
rødt fløjl.39

 en †messeklokke »som nedhænger udj Corret«, 
blev nævnt 1704, da den var faldet ned.89

 †Skammel, 1738, betrukket med rødt fløjl, skæn-
ket af Hans Christensens enke (jf. †messehagel 
nr. 8).39 Skamlen var 1839 betrukket med skind, 
men 1842 med rødt klæde.39

ALTerSKrANKe

Alterskranke (jf. fig. 71), o. 1700. Trekvartcirkulær, 
af smedejern. I de enkelte fag er parvist modstille-
de slyngbånd, oprullet i volutter og afsluttet med 
firbladede blomster og blade. Centralt for alteret 
erstattes fagets bladmotiv af en korslagt hammer 
og nøgle. Over gitteret en yngre håndliste af træ.
 Den korslagte nøgle og hammer på gitteret 
efterligner Christian IV’s smed Caspar Finckes 
(†1655) mærke (fig. 148),169 men da både bo-
mærket og fagenes udseende er identisk med al-
terskranken i Odense Domkirke (s. 569) fra 1694, 
må begge antages at være udført af samme, yngre 
mester i tiden o. 1700. rengjort 1750, hvor også 
to manglende ‘messingknapper’ fornyedes; 1768 
blev knæfaldets læder repareret. Skranken har 

Fig. 81. Døbefont, 1910, udført af Anders Bundgaard 
og skænket af Assens og Omegns Sparekasse (s. 2527). 
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Font, 1910, made by 
Anders Bundgaard and donated by the bank Assens og Om-
egns Sparekasse.
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 †Døbefonte. 1) 1683 var døbefonten, formentlig 
en middelalderlig granitfont, opstillet i tårnrum-
met bag et fontegitter (jf. ndf.).39 1747 var den 
flyttet til koret (jf. †fontelåg nr. 1).
 2) 1747, af træ.39 Om fontens udseende vides 
kun, at den ikke havde indskrifter, samt at den 
havde et tilhørende fontelåg (jf. ndf.).72 Ved an-
skaffelsen blev fonten placeret centralt i koret, 
hvilket fordrede, at to grave nær ‘korsporten’, dvs. 
korgitrets dør, måtte sløjfes. 1773 betaltes maler 
Claus Kock for at male zirater og forgyldninger 
‘behørige steder’ på fonten.89

 3) 1842, af fajance.170 udformet i et senklassici-
stisk formsprog med fod i form af en kanneleret 
søjle og en cirkulær, fladbundet kumme. Fonten 
var bemalet og forgyldt og fremstod i 1800-tallets 
slutning i en overvejende lys farveholdning (jf. 
fig. 147).
 Dåbsfade.1) O. 1910, af messing, 64 cm i tvær-
mål. 2) Nyere, af messing, 69 cm i tværmål, i fa-
dets bund er indgraveret en Helligåndsdue i en 
strålekrans.
 †Dåbsfade. 1) Nævnt o. 1608, af messing, indfat-
tet i ‘træværk’, der forøgede fadets diameter.39 2) 
O. 1747, hørende til †døbefont nr. 2.171

 Dåbskande, 1914, af messing, tegnet af Sieg-
fried Wagner for Mogens Ballins metalværksted o. 
1901.51 Den smalle, 30 cm høje kande er udført i 
skønvirkestil og har et blomstermotiv indgraveret 
på kandens ene side. Bunden er sekundær, hvor-
for der ikke forefindes mestermærke. Kanden, der 
af Wagner blev tegnet som ølkande, benyttes som 
dåbskande i flere danske kirker, herunder i Skt. 
Nikolaj Kirke, Svendborg (DK Svendborg s. 187).172

 *Dåbskande, nævnt 1862, af tin.39 Kanden, 25 cm 
høj, har aftageligt låg, under bunden er stemplet 
lødighedsmærke med Niels Frederik (ebbesen) 
Sørensens initialer samt sikkerhedsgravering.173 
Opbevares i sognegården.
 Dåbsengel (fig. 82), af marmor, skænket 1883 
af bysbarnet, billedhugger J. A. Jerichau. Det stå-
ende englebarn har halvlangt hår, lukket mund 
og blikket rettet fremad. englen er iklædt en kort 
kjortel, og hans foldede hænder hviler på det 
kors, der står ved hans højre side.174 en †model 
til englen, o. 1855,175 af gips, var tidligere i AroS, 
Aarhus Kunstmuseum.

Jesus Velsigner De Små, flankeret på sin venstre 
side af relieffer forestillende Den Gode Hyrde og 
en nøgen bedende kvinde, og på sin højre side af 
Moses med en skrifttavle og Syndefaldet.
 Nederst på kummen er en minuskelindskrift 
mellem to lister: »Igienfødelsens og fornyelsens 
bad ved den Hellig-aand«, derunder en bladbort. 
Fontens fødder er udformet som personifikatio-
ner af kardinaldyderne Tro, Håb og Kærlighed. 
På soklen indskrifterne: »Anno 1910. Skænket af 
Assens og Omegns sparekasse« og »udf af Anders 
Bundgaard«. udformningen er inspireret af sen-
middelalderens malmfonte (jf. f.eks. ribe Dom-
kirke, DK Ribe 431).

Fig. 82. Dåbsengel, udført og skænket 1883 af J. A. Je-
richau (s. 2528). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Angel 
of Baptism, made and donated in 1883 by J. A. Jerichau.
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apotekets have (Østergade 35).132 Da karrets pro-
veniens og oprindelige funktion er uklar, kan det 
ikke med sikkerhed knyttes til kirken.

KOrGITTer M.M.

Korgitter (jf. fig. 71), o. 1943, af smedejern med 
håndliste i eg. Skranken består af to dele, der på 
hver af alterets sider afskærmer koret fra korom-
gangen.
 †Korgitre. 1) O. 1649. et højt gitter, der afgrænse-
de hele kirkens østlige del. I gitteret var flere dør-
åbninger til såvel selve koret som til koromgan-
gen.176 Det var udsmykket med udskårne træfi-
gurer, herunder et antal englefigurer der stod over 
‘korporten’. Flere af englene fik udskiftet vingerne 
1677,89 1679 blev et nedfaldent ‘billede’ (dvs. en 
træfigur) genopsat ‘over koret’, og 1747 blev git-
terets ‘billedlister’ rengjort, mens det ‘manglende, 
afbrudte og ødelagte’ billedskærerarbejde på kor-
døren blev erstattet af 27 nye ‘knapper’ samt yder-
ligere 42 mindre. Sidstnævnte blev hentet fra git-
terets øvrige fag. Herefter blev gitteret malet.
 Gitteret blev formentlig opsat 1649 som en del 
af ‘det nye kor’ (jf. s. 2518) og forblev i kirken 
indtil 1828, da det sammen med andet materiale 
fra kirken blev solgt på auktion. Af det bortsolgte 
er bevaret to fragmenter af *træskulpturer, der kan 
stamme fra korgitteret. Det ene fragment er af 
en skægget, nøgen mand, der holder en delfin i 
halen, 71 cm høj, det andet forestiller en nøgen 
ung mand med et kornneg, 65 cm høj. Begge er 
i Odense Bys Museer (inv. KMO/1827/1-2).
 2) 1828, en lav skranke anskaffet for midler fra 
salget af ældre epitafier (jf. s. 2560).148

 3) (Jf. fig. 86), 1842, en lav skranke der gik helt 
ud til sideskibenes mure og altså også lukkede for 
koromgangen. Den var i enkel nygotisk stil med 
spidsbuede balustre, hvori var sat en lille stjerne. I 
såvel kor som sideskibe blev skranken afbrudt af 
centrale åbninger flankeret af rektangulære piller 
med spidsbuet gesims, hvori var sat en tilsvarende 
stjerne. På pillerne en lille hylde over et udskå-
ret kerubhoved. Nedtaget 1882-83 i forbindelse 
med hovedrestaureringen 1881-84.
 †Korskrankemur, senmiddelalderlig(?). en muret 
væg i polsk skifte omkransede koret mod nord, 

 †Fontelåg. 1) et låg til kirkens ældste døbefont 
er indikeret 1747, da man udskiftede en arm i 
koret, hvortil lågets reb blev bundet.39 2) 1747, 
hørende til †døbefont nr. 2.
 et †fontegitter, nævnt 1683, var opstillet i tårn-
rummet, men blev siden flyttet til koret sammen 
med fonten. 1723 blev ‘dåben’ (her vel at forstå 
som fontegitteret) repareret med egetræ og »4re 
dreigede piller til same«.89 Nedtaget 1747 i for-
bindelse med anskaffelsen af †døbefont nr. 2 og 
solgt på auktion 1749.39

VIeVANDSKAr M.M.

Vievandskar (fig. 83), romansk, granit. Det irregu-
lært udhuggede kar hugget af én sten og måler 
65×58 cm, 33 cm højt. Karret er indmuret i en 
niche i våbenhusets nordvæg, umiddelbart øst for 
indgangsdøren.
 et muligvis middelalderligt *kar af rødlig gra-
nit, måler 50×60 cm af form som en uregelmæs-
sig firkant med fordybning i midten er opstillet i 

Fig. 83. Vievandskar, romansk, i det tidligere våbenhus 
(s. 2529). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Holy water 
font, Romanesque, in the former porch. 
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sarkofag, foran hvilken den knælende Maria hol-
der Jesu hånd. På jorden ligger tornekronen og 
naglerne. 7) Opstandelsen. Til højre i billedet står 
Jesus med sejrsfanen i venstre hånd og højre hånd 
løftet til en velsignende gestus. I forgrunden er 
de romerske soldater blevet vækket fra søvnen, og 
ved indgangen til gravhulen står de tre Maria’er.
 De profilerede frise- og postamentfelter er 
glatte og adskilles af fremspring med engleho-
veder i frisen og vrængemasker i postamentet. 
under postamentfelterne hænger kerubhoveder 
og under hjørnefremspringene store vindruekla-
ser. Den svungne underbaldakin har glatte sider i 
hvis stød er sat bøjler prydet med vrængemasker. 
Ved en istandsættelse 1988 konstateredes det, at 
de glatte sider er monteret uden på underbalda-
kinens oprindelige fyldingssider.180

 Lydhimlen er syvkantet. Hovedgesimsen har 
glat frise, der for neden indrammes af en flam-
meliste og foroven af en tandsnitsliste og en pro-
fileret arkitrav. Som topstykker ses bruskværks-
kartoucher med vrængemaske og fialer. Bag disse 
danner bruskværksmykkede bøjler en baldakin 
omkring en central søjle, hvorpå står en skulptur 
af den tornekronede frelser med korset og klo-
den i hænderne. Himlens underside er rigt deko-
reret med bruskbarokke ornamenter i højt relief 
omkring en central cirkel, hvori er udskåret en 
strålekrans. Herunder hænger en Hellighåndsdue.
 Den sekundære opgang, fra 1700-tallet(?), af 
ho vedsageligt fyr, føjer sig om pillen. Vangen har 
glatte fyldinger, glat frise og en profileret håndliste.
 Prædikestolen og himlen, der står i blankt træ 
med en lakering fra slutningen af 1800-tallet, er 
opsat på den østligste pille i skibets sydlige side. 
Selvom den er usigneret kan tilskrivningen til 
Hans Nielsen Bang regnes for sikker, ikke mindst 
på grundlag af apostelfigurernes meget nære 
slægtsskab til Bangs signerede prædikestolsop-
gang i Middelfart Kirke, dateret 1675 (s. 2312).181 
Tilsvarende er lydhimlen sammenlignelig med 
lydhimle i Indslev og Kauslunde kirker (begge 
Båg Hrd.), der begge tilskrives Hans Nielsen 

syd og vest og dannede derved en koromgang 
(jf. fig. 23). under restaureringen 1854-55 blev 
murene mod sideskibene fjernet, således at kun 
rundingen bag altertavlen stod tilbage. 1881-84 
konstateredes rester af disse sidemure, der herefter 
blev retableret. Nedrevet 1943.
 et †vægpanel (jf. fig. 147) fra 1855, i nygotisk ud-
formning, beklædte †korskrankemuren.148 Pa nelet 
omfattede hen ved ti fag, hver især dekoreret med 
en profileret spidsbue og rosetter i sviklerne.177 
I spidsbuen var udskåret et oculus og derunder 
opdeltes den i to slanke trekløverbueblændinger. 
Øverst på panelet var sat pinakler og mellem disse 
tre små trekantgesimser for hvert af panelets fag.178

PrÆDIKeSTOLe M.M.

Prædikestol (fig. 84-85), o. 1670/75, udført af 
Hans Nielsen Bang (†1684), Middelfart.
 Den har syv fag af hvilke de fem danner en 
kurv, mens to føjer sig om pillen. På de ni svagt 
fremspringende hjørner, der adskiller de enkelte 
fag, ses apostelfigurer. I de flammelisteindram-
mede storfelter ses relieffer af Jesu Passion skåret 
med udgangspunkt i Anthonie Wierix’ kobber-
stik stukket o. 1585 efter Maarten de Vos’ serie 
Jesu Fødsel og Passion.179 regnet fra opgangen 
forestiller reliefferne: 1) (Fig. 85), Bønnen i Get-
semane. Jesus knæler i bøn med blikket rettet 
mod en engel, der viser sig i himlen. I forgrun-
den sover de tre disciple, mens Judas leder de ro-
merske soldater ind i haven bag dem. 2) (Fig. 85), 
Judaskysset. Judas omfavner Jesus, der i samme 
øjeblik pågribes af soldaterne; i forgrunden hug-
ger Peter ud efter Malchus. 3) Hudflettelsen. Jesus 
står bundet til en søjle i midten, omkring ham 
står soldater, hvoraf to pisker ham. 4) Tornekro-
ningen (jf. fig. 84). Jesus sidder med blikket rettet 
nedad og sine bundne arme hvilende på lårene, 
mens soldaterne med stave presser tornekronen 
ned over hans hoved og en ung, knælende mand 
forhåner ham. 5) Korsfæstelsen (jf. fig. 84). un-
der korset står Maria med armene krydset for sit 
bryst, Johannes, der ser mod Jesus med hænderne 
samlede i bøn; ved dets fod knæler Maria Magda-
lena. 6) Gravlæggelsen (jf. fig. 84). Tre mænd læg-
ger nænsomt Jesu døde legeme i en fritstående 

Fig. 84. Prædikestol, udført af Hans Nielsen Bang, 
1670/75 (s. 2530). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Pul-
pit, made by Hans Nielsen Bang, 1670/75.
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nes baggrunde, underbaldakinen og lydhimlens 
frise var malet i en lys farve (jf. fig. 147). Denne 
må antages afrenset i forbindelse med kirkens in-
standsættelse 1881-84, hvorefter stolen blev lake-
ret. Den seneste istandsættelse blev udført 1988, 
da snedker Per Lau reparerede nogle skader på 
underbaldakinen og bærebjælken.180

 Prædikestolsbeklædning, nyere, af rødt fløjl, mon-
teret på kurvens gesims samt på bogstolens bag-
side. †Beklædninger. 1) 1771 blev den gamle, røde 
prædikestolsbeklædning delvist fornyet, da den var 
snavset, afbleget på midten og revnet derunder.89 
2) 1845, rødt fløjl med guldfrynser. 3) 1867, et 
‘tæp pe’ af rødt silkefløjl med guldfrynser.
 Timeglas (jf. fig. 84), o. 1700, med fire glas ind-
fattet i stel af messing med pressede bladorna-
menter, tunget liste og snoede stivere; den ene 
dækplade er hængslet og fæstnet med fire små 
kroge. Som mestermærke er stemplet en pil i den 
ene dækplade.186 Monteret på prædikestolen på 
en messingfod. Timeglasset, der er udført i Nürn-
berg, er af en type, der i slutningen af 1600-tallet 
og 1700-tallets første halvdel var almindelig ud-
bredt i bl.a. Tyskland og Skandinavien.187

 †Prædikestol, o. 1575, købt til kirken af en Peder 
Brod. Stolen kendes alene fra regnskaberne, nær-
mere betegnet en udateret folio, der anfører, at 
kirken betalte »hoffuitstolen met fem gamle daler 
til den nye prædikestol«, samt en omtale 1575 af 
den ‘ny’ prædikestol.188

STOLeVÆrK

Stolestader (jf. fig. 71), 2007, tegnet af arkitekter-
ne Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen, Aarhus. 
Stolene har glatte, fladbuede gavle, der lodret er 
delt i to. Blommefarvede.
 †Stolestader. 1) Nævnt 1574, med senere tilfø-
jelser. De ældste oplysninger om stoleværket da-
terer sig til 1574, da Laurids Bager fæstede en stol 
for 4 skilling.189 repareret 1634 og udvidet med 
nye, lange ‘karlestole opad den store gang igen-
nem pillerne til den søndre gang’.39 Fra samme 
år er bevaret en redegørelse for de stole, kirken 
havde en form for rettighed til, hvorfor den ikke 
nødvendigvis er udtømmende. Her omtales 20 
mands- og 35 kvindestole i midtskibet, yderligere 

Bang.182 Assensstolen regnes af Mogens Bencard 
blandt billedskærerens bedste arbejder,183 hvilket 
en sammenligning med de i flere tilfælde mere 
skabelonagtigt udførte apostle i Middelfart be-
kræfter (jf. fig. 85 og s. 2314 fig. 94-95). Alligevel 
tyder slægtskabet mellem Assensstolen og opgan-
gen i Middelfart på en omtrent samtidig datering, 
hvilket stemmer overens med, at Lauritz Schiøtte 
i 1747 blev betalt for at reparere et nu forsvundet 
Christian V-monogram, der daterer prædikesto-
len til tiden efter 1670.39

 Stolen er af en type, der på 1600-tallets Fyn 
blev udført af både Anders Mortensen i Odense 
og af Hans Nielsen Bang og hans såkaldte »Mid-
delfartskole«.184 I tidens ånd kan stolene indbyr-
des være ganske varierede, men de er som gruppe 
kendetegnet ved det rige billedskærerarbejde, ik-
ke mindst vrængemasker, ved storfelternes rek-
tangulære relieffer og ved de ret smalle og rek-
tangulære hjørnefremspring, der består af enten 
udskårede figurer eller snoede og vinrankeom-
viklede søjler. Med sin kombination af storfel-
ternes detaljerige relieffer og apostle som hjør-
nefigurer er Assens’ prædikestol et af de rigeste 
arbejder i denne gruppe.
 Ændringer og istandsættelser. Prædikestolen blev 
repareret 1710 og atter 1736, da snedker Peder 
Nielsen fastgjorde nogle lister.40 1746 var billed-
skærerarbejdet ganske ‘affalden’ og delvist ‘spole-
ret’, hvorfor H. W. rømer (jf. Trampes Kapel s. 
2585) lod stolen istandsætte af snedkerne Lauritz 
Schiøtte og Hans Ottesen og derefter »sterk for-
gylde«.185 Istandsættelsen omfattede bl.a. reparati-
on af Helligåndsduen og det førnævnte Christian 
V-monogram.39 Stolen gennemgik atter mindre 
reparationer 1797, denne gang udført af snedker 
Hans Nielsen.39 O. 1870 fremstod stolen delvis 
bemalet, idet postamentfelterne, storfeltsrelieffer-

Fig. 85. Prædikestol, udført af Hans Nielsen Bang, 
1670/75. Prædikestolens første og andet fag, hhv. 
Bønnen i Getsemane og Judaskysset, adskilt af figurer 
af apostlene Peter, Andreas og Bartolomæus (s. 2530). 
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Pulpit, made by Hans 
Nielsen Bang, 1670/75. First and second bay of the pulpit. 
The Agony in the Garden and the Kiss of Judas, sepa ra ted 
by figures of the apostles Peter, Andrew and Bartholomew. 
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samt langs østvæggen seks stole og langs vestvæg-
gen tre ‘lange stole’ med fem stader i hver.
 en detaljeret beskrivelse af de enkelte stoles an-
vendelse gives først 1714. På det tidspunkt bestod 
midtskibets stoleværk af to blokke på hhv. 21 og 

10 kvinde- og 14 mandsstole mellem arkadebu-
erne ind til sideskibene, 20 mandsstole i søndre 
sideskib samt yderligere fem i tårnrummet. end-
videre var der i nordre korsarm to ‘lange stole’ 
til sognepræstens, borgmesterens og rådets karle, 

Fig. 86. Indretningsplan (sml. fig. 58), 1:400, med forslag til nye stolestader m.m. (s. 2535), 1:75. Tegnet af J. P. Ja-
cobsen, 1840. Foto Arnold Mikkelsen 2012. I LAFyn. – Plan for the church furnishings with proposal for new chairs etc.
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de blev ledige.39 1842 søgte kirken at indfri fæste-
brevene og nedlægge alle de lukkede stole, men 
1862 var der endnu syv tilbage i kirken.
 I 1700-tallet etableredes endvidere et antal pul-
piturstole i kirken, nogle som egentlige nyetablerin-
ger, andre ved ombygning af lukkede stole. 1772 
var fem pulpiturstole i kirken, et antal der 1805 
var steget til syv, idet to nu betegnedes som ‘min-
dre’.199 De var hovedsageligt placeret i midtskibets 
vestende, idet tre var indrettet under orgelpulpitu-
ret (nr. 2-4) og yderligere to ifølge en beskrivelse 
fra 1842 under de vestligste piller mellem midtski-
bet og nordre sideskib. endvidere vides en enkelt 
pulpiturstol at være indrettet i søndre sideskibs 
vestende (nr. 1). Stolenes og pulpiturernes køb og 
salg og deres benævnelse snart efter nuværende 
brugere gør af og til identifikationen vanskelig. 
Følgende oversigt må derfor tages med et vist for-
behold.
 1) O. 1701, etableret af postmester Johan Mul-
vad i nordre sideskib, dvs. formentlig den stol 
‘nær ved Holevads kirkedør’ som rådmand Lam-
bert Franch fæstede 1714.39

 2) O. 1706, etableret af byfoged Niels Selmer 
ved den vestligste pille mellem midtskib og sønd-
re sideskib, nær ‘kalkhuset’.39

 3) Nævnt 1707, da borgmester Lauge Hansen 
og dennes moder200 Helvig Jensdatter (jf. alterkalk 
s. 2523 og †muret begravelse nr. 1 s. 2587) fæ-
stede en lukket stol placeret bagest ‘op mod pillen’ 
i nordre sideskibs vestende (dvs. sydligt i sideski-
bet).201

 4) 1709, etableret af Sten Jørgensen, reside-
rende på provstegården.39 Stolen blev indrettet af 
snedker Henrik Jensen.
 5) Nævnt i stolestadebogen 1714. Den blev 
indrettet i midtskibets vestende og udvidet 1734, 
da farver Christian Schurtz (jf. pengetavle s. 2537) 
byggede to stolestader til stolen.202

 6) Nævnt i stolestadebogen 1714. etableret 
‘ved orgelværket’, dvs. formentlig bag en af midt-
skibets stoleblokke.39

 7) Nævnt 1720, da Hans Paulin fæstede en luk-
ket stol forrest i søndre sideskibs stoleblok.89

 8) Nævnt 1745 da tolderne Bartram Freven og 
Goet i fællesskab overtog ‘mons. Kellinghuusens’ 
stol. Ifølge en oplysning fra 1771, da hr. Freven 

24 mands- og kvindestole; deres forreste stol var 
forbeholdt officerer, mens den næste i mands-
rækken tjente som embedsstol for kancelliråden og 
byfogeden.39 I søndre sideskib var der en blok 
på 20 stole, mens der i nordre sideskib var 23 
stole, og i nordre korsarm 10. endvidere omtales 
13 kvindestole »i den mellemste gang«, hvilket 
må opfattes sådan, at der fortsat var stoleblokke 
under arkadebuerne ind til nordre sideskib.190 
endelig var der, ganske bemærkelsesværdigt, tre 
kvindestole »under prædikestolen«, dvs. tilsynela-
dende foran mandsstolene i midtskibet.
 I løbet af 1700-tallet udvidedes stoleværket, 
samtidig med at enkelte stole blev ombygget til 
lukkede stole (jf. ndf.).191 1746-47 blev kvindesto-
lene i midtskibet fornyet og de øvrige i midtskibet 
og nordre sideskib istandsat.192 De ‘mellemste fru-
entimmerstole’ blev fjernet før 1822.193

 1842 indsattes helt nye stole tegnet af J. P. Jacob-
sen (fig. 86).194 De havde glatte, svagt spidsbuede 
gavle og døre.195 1865 overvejedes en udskiftning 
af stoleværket, men et forslag af Chr. Hansen til 
nye stole i nygotisk stil blev aldrig realiseret.196 O. 
1900 blev stoledørene fjernet, og 1915-16 blev 
enkelte stole udskiftet, før stoleblokkene endelig 
1942 blev erstattet af løse stole udført i lys eg. et 
større antal af disse nu blommefarvede stole står 
fortsat i kirken, fortrinsvis i sideskibene.

†LuKKeDe STOLe OG PuLPITurSTOLe

I løbet af 1700-tallet ombyggedes et antal af de al-
mindelige stolestader til lukkede stole, ligesom nye 
kom til.197 De havde karakter af kabiner med loft, 
døre og vindue med forhæng. De ældste oplysnin-
ger herom stammer fra 1700-tallets første år, og 
alle de syv lukkede stole, der er omtalt i stolestade-
bogen fra 1714, synes etableret på det tidspunkt.39 
I løbet af århundredet føjedes flere stole til, således 
at der 1808 var ti lukkede stole foruden syv her-
skabspulpiturer, der for fleres vedkommende var 
etableret ved ombygning af en ældre lukket stol.198 
Idet fire var placeret forrest i nordre sideskib hin-
drede de med deres størrelse og placering udsigten 
til koret fra sideskibets stolestader, som derfor stod 
ufæstede hen. Af den grund besluttedes det 1777 
at ‘overdelene’ skulle fjernes fra disse, næste gang 
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Juel (jf. gravsten nr. 36) i fællesskab etablerede et 
tredje pulpitur mellem disse. De tre pulpiturstoles 
formentlig oprindelige udseende kendes fra J. P. 
Jacobsens forslag til pulpiturer mellem midt- og 
sideskibene 1831 (fig. 57a).204 Ifølge dette bestod 
den midterste pulpiturstol af tre fag og de flanke-
rende stole af to; alle tre kronedes af lave, brudte 
trekantsgavle. I forbindelse med udskiftningen af 
orglet 1855 blev stolene ombygget (fig. 92) og 
fik herefter et markant nygotisk udseende (fig. 
91). Nedtaget i forbindelse med istandsættelsen 
af kirken 1881-84.205

 5-7) Nævnt 1805.206 To af stolene var if. oplys-
ninger fra 1842205 indrettet under de vestlige pil-
ler mellem midtskib og nordre sideskib; nedtaget 
o. 1862.207 Den sidste var bygget i eller umiddel-
bart nær nordre korsarm; nedtaget 1859.208

ANDre STOLe

†Skriftestole. 1) Nævnt 1709, en snedker Henrik 
Jensen udførte en ‘præstestol’, med fodstykke, 
‘hænger’ og knapper til en skriftestol, der har stå-
et i skriftestolen. efter kalkningen af koret 1745 
måtte skriftestolen rengøres.39 1755 nævnes en 
række bibelcitater og vers på ‘præstens skrifte-

overtog stolens anden halvdel, var den opsat bag 
søndre sideskibs stoleblok.39

 9) 1746, etableret bag den store gangs nordre 
stoleblok af snedker Lauritz Schiøtte og Hans 
Ottesen på foranledning af major Cramohn og 
fru generalmajor von rømer.39

 10) O. 1747/58, opstillet ved siden af kvinde-
stolene i nordre sideskib. Stolen blev indrettet af 
byfoged uldahl på et tidspunkt efter at han afstod 
†herskabspulpitur nr. 3 (fra 1747). 1758 fæstede 
Jacob Bierfreund stolen, og den er derfor for-
mentlig identisk med den lukkede stol i nordre 
sideskib, der 1823 omtales som værende indrettet 
af Bierfreund selv og som skulle forblive i hans 
arvingers varetægt.39

 †Pulpiturstole. 1) 1745, etableret i søndre side-
skibs vestende, da hr. Kellinghuusen fik tilladelse 
til at opsætte et pulpitur over en lukket stol (nr. 
8).203 Nedtaget efter 1856, formentlig under ho-
vedistandsættelsen 1881-84.
 2-4) 1746-47. Farver Lund fik 1746 tilladelse 
til at opbygge sin lukkede stol bagest i midtskibet 
til et herskabspulpitur, der blev indrettet umid-
delbart under orgelpulpituret. Året efter indret-
tede byfoged uldahl endnu en pulpiturstol un-
der orglet, hvorefter kapellanerne Peder og Niels 

Fig. 87. Pengetavle, 1723, skænket af Christian Schurtz (s. 2537). Foto David Bur-
meister Kaaring 2011. – Collection plate, 1723, donated by Christian Schurtz.
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†Pengeblokke. 1) Nævnt 1696, da den blev repa-
reret.89 På blokken stod: »Hvo sig vil miskunde 
over de usle og arme/ Dem vil Gud sig igien over 
forbarme«.72 1859 var blokken udstyret med en 
pengekasse af jern. 2) 1783, en blok leveret af An-
ders Tømmermand med tre låse udført af smeden 
Christian Schiønsted.89 1859 var også denne blok 
udstyret med en pengekasse af jern.39 3) Nævnt 
1874 da der i inventariet omtales tre blokke.
 Pengetavle (fig. 87), 1723, af ædeltræ, skænket af 
Christian Schurtz (jf. †lukket stol nr. 5).39 Tavlen 
måler 16,5×22 cm, 18 cm høj, med sekundært, 
drejet håndtag. Skuffen er halvt dækket af en 
plade, og på det svungne rygbræt er monteret en 
sølvklokke i en bøjle. På bøjlen er i kursiv grave-
ret: »Christian Schurtz 1723«. 1813 betaltes Hans 
Bay for en sølvbøjle, der vejede 1 lod 3 qvint, og 
som antagelig har holdt en bjælde, mens Hans 
Christophersen blev betalt for en stang.
 †Pengetavler. 1-3) Nævnt 1687, da ‘Hendrich 
Guldsmed’ (Henrik Jacosen Foss?)211 blev betalt 
for en sølvklokke til en af tavlerne.212 4) 1723, 
muligvis skænket af Christian Schurtz og svaren-
de til den endnu eksisterende pengetavle.213

 Fire pengebøsser er fra o. 1859 (3 stk.) og 1883 
(1 stk.),39 af messing, 25 cm høje og 18 cm brede, 
er ovale med pengetragt. Opsat ved yderdørene 
i nordre og søndre sideskib samt to ved døren til 
tårnrummet. †Pengebøsser. 1-2) 1722. To blikbøs-
ser, opsat ved kirkedørene.
 †Skrin. 1-2) Nævnt o. 1608, to beslåede skrin, 
begge med to låse. 214 Skrinene blev benyttet til at 
opbevare kirkens og de fattiges penge.

SKABe OG KISTer

Monstransskab, (fig. 88) o. 1500-25, 376×135 cm, 
72 cm dybt, med rigt udskåret stav- og foldeværk. 
Forsiden har i øjenhøjde et gittervindue med 
krydsende jerntremmer (100×38 cm), der har 
gjort det muligt for den andagtssøgende at se ind 
til og tilbede monstransen med den indviede oblat.
 Åbningen flankeres af 2×2 profilfyldinger med 
gennembrudte hvirvelrosetter, og derunder er 
der 3×4 tilsvarende felter, de øvre med et svajet 

stol’.209 Skamlen blev ompolstret 1765 af Johan 
Samuel Fritz og atter 1783 af Andreas Saddelma-
ger i forbindelse med en ombygning af skrifte-
stolen.40 Opstillet i koret; kasseret o. 1828 ved 
dets istandsættelse.
 2) Nævnt 1726, da Frederik Snedker repare-
rede ‘kapellanens skriftestol’.40 Øverst på den var 
anført et kort vers.209 1751 udførte Lauritz Skytte 
en lille bænk, hvorpå de skriftende kunne sidde.39 
Skamlen blev ompolstret 1765 af Johan Samuel 
Fritz og atter 1783 af Andreas Saddelmager.39 Op-
stillet i koret, kasseret o. 1828 ved dets istandsæt-
telse.
 3) O. 1828, placeret ‘et passende sted’, der blev 
anvist af stiftsamtmanden.39

 Præstestole. 1) 1834, en armstol af bøg, leveret af 
snedker Justesen.39 Stolen er udformet i empire-
stil med drejede forben, svungne bagben og arm-
læn der ender i volutter. Sædet er polstret med 
rødt plys. Stolen står i koromgangen øst for koret.
 *2) O. 1855. en polstret stol uden armlæn, ud-
ført i nygotisk stil med spidsbuet ryg. Den blev 
taget ud af brug i forbindelse med den indvendige 
istandsættelse 1942 og henstår nu i sognegården.
 †Degnestole. 1) Nævnt 1843, var 1874 opstillet 
på orgelpulpituret. 2) 1909, af bøg.39

 †Rektorstol. 1) 1726, udført af Frederik Snedker 
til »rector og Colegerne«, og opstillet i koret. 
Solgt på auktion 1828.210

 †Løse stole. 27 stole af bøgetræ med spanskrør-
sæder, anskaffet 1874-83. Stolene var opstillet i 
koret.39

 Særlige rumindretninger. Bag altertavlen er ind-
rettet et mindre aflukke til præstens brug. Det 
kan spores tilbage til tiden o. 1850, da ‘præstens 
værelse bag alteret’ optræder i inventarierne. Så-
ledes var rummet 1859 indrettet med præstens 
armstol fra 1834 (jf. ovf.), et †bord, nævnt 1839, 
var af fyr, endvidere nævnes spejl, servante, kna-
gerække og spytbakke af jern.39 Ifølge en aldrig 
realiseret plan fra 1865 ønskedes rummet udvidet 
ved etablering af skillevægge ml. korskrankemu-
rens bagside og kirkens østlige ydermur (jf. fig. 
60a). rummet, der skulle indrettes med bænke, 
skulle derefter benyttes til fælles skriftemål. Den 
nuværende udformning synes at være realiseret i 
forbindelse med istandsættelsen 1943.
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ter frit218 og blev da benyttet til at opbevare bl.a. 
altersølvet i.219 I 1900-tallets første årtier stod det 
vinkelret ud fra nordre sideskibs ydermur, men 
rykkedes efter istandsættelsen 1943 til søndre 
sideskib, øst for kirkedøren. Nu opstillet ud for 
samme sideskibs østligste pille.
 et skab fra 1800-tallet er af eg i nygotisk stil 
med spidsbuepyntede fløje og afsluttet af en gavl 
med trekløvermotiv samt over hjørnerne akrote-
rier med et udskåret muslingrelief.220 Opstillet i 
det såkaldte ‘arkivrum’ over Trampernes gravkapel 
(jf. s. 2475).
 Kister. 1) 1800-tallet, af eg; ganske enkel med 
beslåede hjørner, fladt låg og tre låse. Står i det så-
kaldte ‘arkivrum’ over Trampes kapel (jf. s. 2475). 
2) Nævnt 1822, af fyr.39 en enkel kiste med fladt 
låg og en enkelt lås, i lys egetræsådring. Forment-
lig anskaffet til opbevaring af numrene til †sal-
menummertavler nr. 2, der fortsat ligger i kisten. 
Henstår i det såkaldte ‘arkivrum’ over Trampes 
kapel (jf. s. 2475).

DØrFLØJe

De udvendige og indvendige dørfløje i kirken 
hidrører fra hovedrestaureringen 1881/84.221

 †Dørfløje. Udvendige. 1) Nævnt 1707, da rådmand 
Lambert Franck købte ‘den gamle kirkedør’.89 2) 
Nævnt 1725, da rådmand Lambert Franck køb-
te ‘en gammel ubrugelig kirkedør’ på auktion, 
hvorefter døren ‘blev lukket og eftermuret’; dvs. 
formentlig døren i kirkens nordøstre ende.89 3) 
Nævnt 1755, den nordre kirkedør, hvorover et 
citat fra Jer. 31, 23 skal have stået.72 4) 1859, en 
dobbeltfløj i nygotisk stil (fig. 59b), indsat i tårn-
rummets yderdør.222 5) 1859, en rundbuet fløj i 
nygotisk stil (fig. 59a), indsat i nordre korsarms 
yderdør.223 6) 1859, en dobbeltfløj i nygotisk stil 
(fig. 59c) indsat sammen med en spidsbuet tym-
panon i koromgangen øst for alteret.224 Indvendige. 
1) O. 1855, rundbuede dobbeltfløje med rektan-
gulære fyldinger. Indsat i døren mellem tårnrum 
og midtskib i forbindelse med ombygningen af 
herskabs- og orgelpulpiturer 1855.225

rudefelt og korsblomster, de nedre med folde-
værk. Mens skabets venstre side fremtræder glat, 
er den højre udsmykket svarende til forsiden med 
felter i fem rækker; den midterste rummer sva-
jede rudefelter, de øvrige foldeværk.
 Skabet krones af en trekvartrund baldakin med 
stjerner (fra 1800-tallet). Baldakinens tre fag ad-
skilles af høje, tynde fialespir, mens frisen er ud-
smykket med gennembrudte fiskeblærer og en 
øvre buefrise.
 Skabets fem rum betjenes fra bagsiden via lige 
så mange låger. De tre øvre afspejler skabets op-
rindelige indretning, hvad de gotiske hængsler på 
den venstre låge godtgør. Derimod er den nedre 
del af skabet i efterkatolsk tid indrettet til et stort 
rum bag to fyrretræslåger med glatte fyldinger, 
der formentlig stammer fra 1700-tallet (jf. ndf.).
 Skabet står i lysebrun egetræsådring med rødt 
gitter. Bag de gennembrudte dele af skabet er sat 
bagplader i rødt og blåt, der meget vel kan af-
spejle den oprindelige farveholdning.215

 Ændringer. Mens fronten fremstår meget vel-
bevaret og endnu er samlet med de oprindelige, 
firkantede dyvler, er bagsiden meget ombygget. 
Af de tre øvre låger er kun den venstre oprin-
delig og bæres af tre gotiske hængsler, mens de 
to øvre låger og deres hængsler er yngre; for-
mentlig fra 1730’erne, da smeden Peder Poulsen 
i 1735 leverede hængsler til skabet og snedker 
Hans Olsen i 1738 udførte en ny låge til ska-
bet.39 1751 blev klejnsmed Mads Marcussen be-
talt for to nye låse.39 De to nedre låger af fyrre-
træ fremstår nyere end de øvre, og stammer må-
ske fra 1800-tallet. Det fremgår af resterne af en 
profilkant og udskæringer til hængsler i karmen 
samt af skabets indre, at disse låger har erstattet 
en klap (jf. DK Holbæk 2783) og derunder to lå-
ger. I nyere tid er skabets indre endvidere delvis 
ombygget.
 Skabets hhv. glatte og dekorerede sider tyder på, 
at det oprindelig har stået frit op ad enten alteret 
eller en af korpillerne.216 1735 omtaltes det som 
‘et skab i koret ved alteret’,39 hvilket dog godt 
kan afspejle situationen i 1800-tallets første halv-
del, da det var indmuret i kormuren på alterets 
nordside, med front vendt mod koromgangen.217 
efter istandsættelsen af koret 1855 stod skabet at-

Fig. 88. Monstransskab, o. 1500-25 (s. 2537). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2011. – Monstrance cabinet, c. 1500-25.
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Orgler. 1)(fig. 89), 1964, med 35 stemmer, tre ma-
nualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa. Den oprindelige disposition, der i alt 
væsentligt er bevaret,226 lød:

Hovedværk
Gedaktpommer 16' 227

Principal 8'
rørfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Nasat 22/3'
Oktav 2'
Mixtur V-VI
Trompet 8' 228

Rygpositiv
Gedakt 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Quint 11/3'
Sesquialtera II
Scharf IV-V
Dulcian 8'
Tremulant

Kopler: rP-HV, BV-HV, HV-P, rP-P, BV-P. Manu-
alomfang: C-g''', pedalomfang: C-f'. Mekanisk aktion, 
sløjfevindlader.231

Orgelfacaden, i blank eg, er tegnet af orgelbyg-
ger Poul-Gerhard Andersen. Hovedfacaden, der 
omfatter hovedværket (midtfor) og pedalværket 
(i siderne), består af seks tårne og seks felter, pry-
det af enkle pibegitre, og er opbygget i forskudte 
planer, så der opnås en dramatisk dybdevirkning. 
Hovedværkets trompetstemme er anbragt en cha-
made, dvs. horisontalt, under de fire forreste pi-
befelter. rygpositivets facade består af ét tårn og 
fire felter. På vestpulpituret.
 Pulpituret er samtidigt. udvidet 1999 (arkitekt 
ebbe Lehn Petersen), hvorved den nuværende 
kon kave form etableredes samtidig med at pul-
pituret forlængedes ud til sideskibenes mure. Ved 
ombygningen genanvendtes det oprindelige pa-
nelværk langs pulpiturets nord- og sydsider, mens 
et nyt etableredes mod øst, bestående af smalle 
stave, der inddeler bagklædningen i fyldingslig-
nende felter.

 2) Korpositiv ( jf. fig. 45), 2003, af standard-
type, med fire stemmer, bygget af Henk Klop, 
Garderen, Holland. Disposition: Fløjte 8', Fløjte 
4', Quint 22/3' dis kant, Fløjte 2'. Delte registre, 
transpositionsanordning.232

 †Orgler.1) (fig. 57a) 1657,233 bygget af Peter Kar-
stensen, Viborg. en seddel, der tidligere har siddet 
indklæbet i en af orglets vindlader,234 bærer føl-
gende påskrift: »Anno 1656 den 23ten Junij hat 
Peter Carstens Orgelbauer aus Wiborg in Jutland 
angefangen diese Orgel mit 2 Clavier und Petal 
mit 24 Stimmen zu bauen, es haben Ihre Magister 
Niels Sachs, Pastor alhier Bunde Jacobsen als Bur-
ger Meister, Bertelt Jensen und Jens Clausen raths 
Herren mit ihm Accor[diret. Gott gebe] Glück 
und Gesundheit. Amen.«235 Orglet repareredes 
1685 eller 1686 af Abraham Nielsen Svane, 1707 
eller 1708 af samme mester, nu bosat i Odense, og 
1752 af Justus Heinrich Christian Benterodt, We-
dellsborg.236 1753 blev fire store dekorerede træ-
piber i facaden (se ndf.) taget ud af drift; i stedet 
fremstilledes fire nye blypiber.237 1755 blev org-
let omstemt i ligesvævende temperatur, og 1781 
blev der på ny foretaget større reparationsarbej-
der, denne gang ved Peder Fischer.238 Den tidligste 
kendte dispositionsoptegnelse, der viser tilstanden 
før 1796 (24 stemmer, 2 manualer og pedal), lyder:

Manual
Bordon 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedacht 8 Fod
Octaw 4 Fod
Spitz-Fløite 4 Fod
Super-Octaw
Mixtur 4 Fag
Trommet 8 Fod

Ryk=Positiv
Gedacht 8 Fod
Principal 4 Fod
Dacht=Flöite 4 Fod
Octaw 2 Fod
Spitz=Flöite 2 Fod
Flöite 1 Fod
Mixtur 2 Fag
voxhumana 8 Fod

Zimbelstjerne.240 5 bælge. 241

Fig. 89. Skibet set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2011. – The nave seen towards the west.

Pedal
Bordoun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedacht 8 Fod
Gemshorn 4 Fod
Baurflöte239

Posaun 16 Fod
Tromet 8 Fod
Cornet 2 Fod

Brystværk
Gedakt 8'
Kobbelfløjte 4'
Principal 2'
Waldfløjte 2'
Sivfløjte 1' 229

Cymbel II
Skalmeje 8'
Tremulant
Svelle230

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 8'
Zink 4'
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Fig. 90. Kirken set mod vest, 1870. Foto i Museerne på Vestfyn. – The church seen towards the 
west, 1870.
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Fig. 91. Forslag til orgel og pulpitur (s. 2546), tegnet 1852 af C. Møller. 1:100. Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Proposal for organ and organ loft, drawn 1852 by C. Møller.

1796 påbegyndte Peter ekengren, Århus, en stør-
re reparation, som han dog ikke formåede at fuld-
føre.242 reparationsarbejdet videreførtes 1801-02 
af Ditlev Friis, Svendborg, men heller ikke den-
nes bestræbelser førte til et tilfredsstillende re-
sultat, og 1817 lod man Hans Larsen renovere 

og istandsætte det ‘næsten ubrugelige’ orgel.39 I 
1820, hvor der fortsat var store problemer med 
instrumentet, lod man omsider en erfaren orgel-
bygger tage det under behandling, nemlig Caspar 
Herman Gottlob Worm, engum. Ved denne lej-
lighed blev bælgene udskiftet og flyttet til en me-
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Denne gang drejede arbejderne sig især om faca-
den, der efter kirkens restaurering skulle forbe-
redes til at kunne ‘males og udsires i den samme 

re egnet lokalitet.52 Den næste større reparation 
udførtes 1842 af kirkens organist, Hans Madsen 
Kistrup, der tillige var virksom som orgelbygger.

Fig. 92. Forslag til orgel (s. 2546), tegnet o. 1852 af Peter Mortensen Gudme. 1:50. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2012. – Proposal for organ, drawn c. 1852 by Peter Mortensen Gudme.
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stil som før’.243 På samtidigt pulpitur (†nr. 2) i 
skibets vestende. Orglet blev nedbrudt 1854.244

 Orgelfacaden ( jf. fig. 57a), der var nært beslægtet 
med Peter Karstensens facade fra 1652 i Haders-
lev Domkirke (DK SJyll 151), var opbygget med 
et hovedorgel, bestående af et stort centraltårn, 
to mindre sidetårne samt to mellemliggende fel-
ter, et rygpositiv med tilsvarende opbygning samt 
to pedaltårne. rygpositivet og pedaltårnene var 
indfældet i pulpiturbrystningen. Lige som i Ha-
derslev var to store piber placeret i et søjlelig-
nende arrangement i hver side af pedaltårnene. 
Disse (*)piber, der oprindelig har tilhørt pedalets 
Principal 8 Fod, er udført af fyrretræ og samlet 
af fire brædder, der er afrundet på ydersiderne, 
hvilket giver dem en vis lighed med cylindriske 
metalpiber. Piberne, der opbevares dels i kirken, 
dels i NM (inv.nr. D 7467), er stafferet med guld 
på sort grund. uden om labierne er malet gaben-
de ansigtsmasker, og på kroppene ses dekorative 
beslagværksornamenter. Hver af piberne er end-
videre udsmykket med et skjold. De to piber, der 
opbevares i kirken, bærer hhv. en fremstilling af 
Kristus med sejrsfanen stående på et våbenskjold 
med »Claudius Ieanis Asnensis« (Claus Jensen fra 
Assens) og et skjold med initialerne »I. P. S B«. 
Tilsvarende ses på de to piber deponeret i NM 
hhv. et skjold med indskriften »P: K C« og et 
uidentificeret, hjelmprydet våbenskjold, hvis to 
lodrette halvdele er hhv. guld og syv skrå bjælker 
i sort og rød, derover initialerne »G I H«. Ind-
skrifterne henviser formentlig til private donorer, 
der bidrog til orglets anskaffelse.245 Piberne blev, 
efter at de blev gjort stumme 1753, bevaret i or-
gelfacaden som et dekorativt element. 
 Foruden de fire piber er bevaret flere mindre 
dele af orgelfacaden, udført i eg og stafferet med 
hvid bemaling med slagmetalsforgyldninger på 
grå grund. Bemalingen kan formentlig dateres til 
1700-tallets anden halvdel, hvilket i så fald antyder, 
at en ældre bemaling samt dennes kridtgrunde-
ring, der er dokumenteret på de to bevarede fri-
skulpturer, er blevet afrenset forud for nystafferin-
gen. Derimod fremstår de fire bevarede træpiber 
i deres oprindelige sorte staffering med forgyldte 
detaljer. Delene er udført efter samme billedpro-
gram som facaden i Haderslev Domkirke, hvilket 
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muliggør en ganske sikker bestemmelse af deres 
placering i facaden; de to orgelfacader er imidler-
tid ikke udført af samme træskærer. De nedenfor 
oplistede dele er deponeret i NM (inv. nr. D7467).
 A) englefigur, 95 cm høj, der holder sin ven-
stre hånd op foran sig, hvori den har holdt en nu 
separat basun. Over armen hviler et klæde, som 
den nøgne figur griber fat om og dækker sig bag. 
På figurens kun delvis modellerede bagside har 
været to nu afmonterede vinger. en sammenlig-
ning med J. P. Jacobsens forslag (fig. 57a) og med 
Haderslevorglet taler for, at figuren har været 
topfigur på et af hovedværkets sidetårne.
 B) Kong David, 115 cm høj. Den kronede, 
rustningsklædte konge står i en let asymmetrisk 
positur, mens han holder sin højre hånd op foran 
sig. I ansigtet er udført en afrensningsprøve, der 
dokumenterer, at figuren oprindelig har stået 
med lyserød karnation. Figuren har fungeret som 
topfigur til hovedværket.
 C) Vinge, 98×25 cm, udsmykket med rulleværk 
og bruskværksornamentik omkring et halveret 
diademhoved; langs vingens side er en havfrue. 
Vingen stammer sandsynligvis fra rygpositivet.
 D) Hængestykke, 33×68 cm, plant, udsmykket 
med bruskværksornamentik omkring en central 
vindrueklase ophængt i et bånd. Hængestykket har 
formentlig været monteret under et af pulpiturets 
brystningsfelter mellem rygpositiv og pedaltårn. 
 e) Hængestykke, 38×27 cm, plant, udformet 
som en vrængemaske med bruskværksornamen-
tik. Hængestykket stemmer godt overens med 
Haderslevorglets hængestykker under rygpositi-
vets midtfelter, og en tilsvarende placering af As-
sensdelen kan derfor antages.
 F) Hængeklase, 22×30 cm. Klasen har været 
monteret under rygpositivets centrale tårn.
 G) Hængestykke, ca. 78×110 cm, nu i to dele. 
Det frembuede hængestykke er rigt udsmykket 
med planteornamentik og bruskværk omkring en 
central ansigtsmaske, der synes inspireret af Wen-
zel Jamnitzers forlægsbog New Grotteßken Buch 
(1610). Det stammer fra et af de to pedaltårne. 
 H) Hængestykke, 36×40 cm, frembuet, ud-
smykket med bruskværksornamentik. Hænge-
stykket stammer fra et af hovedværkets sidetår-
ne.
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nye tunger med det formål at bibringe stemmen 
en kraftigere tone.39 Yderligere omdannelser fo-
retoges 1887 og 1910 ved Marcussen & Søn, Aa-
benraa.
 efter en gennemgribende ombygning 1910 lød 
dispositionen (25 stemmer, to manualer og pedal):

Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Hulfløjte 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Oktave 4 Fod
Fløjte 4 Fod
Oktave 2 Fod
Mixtur 22/3 Fod250

Trompet 8 Fod

Manual II
Gedakt 16 Fod
Violon-Principal 8 Fod
Koncertfløjte 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Salicional 8 Fod
Voix celeste 8 Fod
Violon-Principal 4 Fod
Nathorn 4 Fod
Oboe 8 Fod
Svelle

Kopler: II-I, I-P, II-P. 1 frikombination. 3 kollekti-
ver (Piano, Forte, Tutti). Automatisk pedalomveksling 
(indstilbar). Pneumatisk aktion, keglevindlader.251

et udvalg på fem Gudme-piber fra orglet opbevares i 
Museerne på Vestfyn (inv. nr. 0020x21174).

Facaden, der var tegnet af orgelbyggeren,39 var 
opbygget med tre store, spidsbuede pibefelter og 
fem mindre, rektangulære felter, alle med udskår-
ne pibegitre. Træværket var malet og forgyldt. På 
vestpulpituret.
 †Pulpiturer. 1) O. 1490, et senmiddelalderligt 
pul pitur, hvis konstruktion fremgår af spor i mur-
værket blev bygget samtidig med det basilikale 
langhus (jf. s. 2475). 2) O. 1657, til †orgel nr. 1, 
jævnbredt med midtskibet. Formentlig repareret 
o. 1706, da der det år bortsolgtes noget træværk 
som »stod for orge Verche«.89 3) O. 1855, til †or-
gel nr. 2, var jævnbredt med midtskibet. Bryst-
ningen bestod af seks ret brede fag, der hver var 
inddelt i lodrette felter. Pulpituret var ligesom det 
øvrige inventar holdt i mørklakeret træ.

 I) Topstykke, 49×29 cm, udsmykket med brusk-
værk omkring en central vrængemaske. Til top-
stykket hører en nu løs volutudsmykket spids, 
22×9 cm (inkl. tap). Det stammer fra et af ho-
vedværkets felter og genfindes i varieret form på 
Haderslevorglet.
 J) Topmuffe til en af pedaltårnenes fire cylind-
riske hjørnepiber, 17×26 cm. Sortmalet med slag-
metalsforgyldning.
 Orgelfacadens inskription, der kendes fra to af-
skrifter 1842 og 1855,246 består af en latinsk og 
en dansk tekst. Den latinske tekst er et uddrag 
af Davids salme 150 med en nytestamentlig til-
føjelse (efes. 5,19): »Laudate Dom[ino] Domini 
Sanctus eum / Laudate eum In Sono Tubæ / 
Laudate eum in Chordis et Organo / omnis Spi-
ritus Laudet Dominum / CanenTes ac psalLen-
tes In Corde Vestro Domino. Anno 1657 Hafver 
B. Bunde Jacobsen oc hans kiere Hustrue Anna 
[Anne] Jacobsdatter Ladet dette Orgelværk staf-
fere, Gud til Ære og Kirken til en Beprydelse.«247

 2) (Fig. 90-92),1855,248 med 22 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af Peter Mortensen Gud-
me, Svendborg. Den oprindelige disposition lød:39

Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Hohlflöite 8 Fod
Octav 4 Fod
Spidsflöite 4 Fod
Qvinta 3 Fod
Octav 2 Fod
Flöite 2 Fod
Cornet 4-3-13/5 Fod
Trompet 8 Fod

Manual II
Hornflöite 8 Fod
Gedackt 8 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Nachthorn 4 Fod
Fugara 4 Fod
rörflöite eller Gemshorn 2 Fod249

Manualkoppel, pedalkoppel. Manualomfang: 4½ oktav, 
pedalomfang: 2½ oktav. Kammertone.39

1863 foretog Gudme en mindre ombygning, 
hvor manual II’s stemmer indbyggedes i en svel-
lekasse, Gedackt 8 Fod omintoneredes ‘i en blø-
dere stil’ og Possaune 16 Fod forsynedes med 

Pedal
Subbas 16 Fod
Quinte 102/3 Fod
Principal 8 Fod
Violonbas 8 Fod
Octav 4 Fod
Possaune 16 Fod

Pedal
Subbaß 16 Fod
Violon 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Oktave 4 Fod
Basun 16 Fod
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profilerede rammer og gesims udformet som et 
kerubhoved i Hans Nielsen Bangs stil (jf. prædi-
kestol s. 2530). Tavlernes udførelse af Th. Willman 
1933 fremgår af en karvskåren signatur i den ene 
tavles bagside. To er opsat i koret, mens den tredje 
henstår i sognegården.
 †Salmenummertavler. Tre nummertavler, sort-
ma lede med hvide lister, blev leveret 1743 af 

Fig. 93. Kristus i Dødsriget, maleri, 1600-tallet (s. 2548). Foto Arnold Mikkelsen 
2011. – Christ Harrowing Hell, painting, 1600s.

TAVLer, MALerIer M.M.

Salmenummertavler. 1) 1917, otte ens tavler indsat i 
en svær ramme i bruskbarokstil på hvis overkant 
er et udskåret kerubhoved inspireret af prædike-
stolen.252 Tavlerne er skåret af billedhugger Ka-
ren Holst (ifølge blyantspåskrift på den ene tavles 
bagside). 2) 1933, tre enklere tavler med smalle, 
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 †Ur, 1759, skænket af kirkeværge Mads Søren-
sen.39 uret, der blev opsat over orglet i skibets ve-
stende, skulle være en pryd for kirken, ‘til fornø-
jelse ved gudstjenester’ og med sine slag bidrage 
til, at den tunghøre giver bedre kunne tage del 
‘under prædikenen’.39

 Malerier. 1) (Fig. 93) 1600-tallet, forestillende 
Jesus i Dødsriget. Maleriet, olie på træ, måler 
124×87 cm og er kopieret efter et kobberstik ef-
ter Maarten de Vos, hvis tværrektangulære format 
er beskåret og tilpasset til højformat.253 Jesus ses 
stående med sejrsfanen ved sin højre side, idet 
han med venstre hånd hjælper en skægget mand, 
vel Johannes Døber, op af dødsrigets grotte, hvis 

snedker Lars Jørgensen.39 1783 malede Claus 
Kock de nu fire tavler sorte, hvorefter de blev 
ophængt ved kirkedøren.39 1822 ejede kirken 
seks salmenummertavler (jf. fig. 147), hvortil 
hørte 800 skydenumre, der blev og bliver opbe-
varet i kiste nr. 2.39 1839 fandtes i alt otte tavler. 
salmenummertavler, idet to mindre var opsat i 
koret,39 og 1883 anskaffedes en niende salme-
nummertavle.39

 Præsterækketavle, o. 1890, måler 191×146,5 cm, 
med ramme af eg. På overstykket en kartouche i 
hvis felt er malet med forgyldte versaler: »Sogne-
præster i Assens siden reformationen«. Ophængt 
i tårnrummet.

Fig. 94. Portræt af Martin Luther, maleri, 1600-tallet (s. 2549). Foto David Burmeister 
Kaaring 2011. – Portrait of Martin Luther, painting, 1600s.
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billedet er malet indskriften: »Martinvs Lutervs«, 
derunder til venstre for hovedet: »Nascitvr eisle-
ben/ anno. 1483./ 10. novemb(ris)« og til højre: 
»Obyt eisleben/ Anno. 1546./ 18. febrvarv.« 
(født i eisleben, 10. nov. 1483, død i eisleben 18. 
febr. 1546).256 På lærredets bagside er med gult på 
sort bund malet indskriften: »Dette Billede/ af/ 
den i Gud salige Doctor/ Morten Luther,/ blev 
til erindring af/ Kirkereformationens tredje/ Ju-
belfest,/ givet Assens Kirke i Aaret 1817,/ af den 
daværende Sognepræst/ Herr Jens Hornsyld«.
 Maleriet er udført med udgangspunkt i en por-
trætfremstilling af Luther, der blev spredt via et 
træsnit af Lucas Cranach d.y. fra ca. 1535/45,257 
hvorfra ansigtet og klæderne er overtaget. Det er 
beslægtet med et maleri i Vejle Skt. Nikolaj Kirke 
fra 1585 (DK Vejle 151), men er formentlig af væ-

port trædes under fode. Til venstre står to ryg-
vendte figurer, rimeligvis Adam og eva.
 Maleteknisk er billedet udført ved brug af 
halvdækkende lasurer.254 Adams klædning er af-
vigende herfra og synes som ansigterne at være 
nymalet i 1800-tallet. Maleriet, der synes tilgået i 
1900-tallets første halvdel, blev restaureret 1979 
og er nu ophængt i nordre sideskib.255

 2) (Fig. 94), nævnt 1817, portræt af Martin 
Luther, skænket 1817 af sognepræst Jens Horn-
syld. Maleriet, olie på lærred, måler 76×61 cm og 
skildrer den midaldrende, særdeles bredskuldrede 
Luther i halvfigur. Hans ansigt er drejet i kvart-
profil mod højre, og blikket er rettet lidt opad. 
Han er iklædt sort kappe og vender en opslået 
bog mod beskueren, mens han med højre hånd 
holder sig for brystet i en elegant gestus. Øverst i 

Fig. 95. Jesus der viser sig for disciplene og de tre Mariaer, o. 1842, malet og skænket af Dankvart Dreyer (s. 2550). 
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Jesus appearing to the disciples and the three Marys, c. 1842, painted and donated by 
Dankvart Dreyer.
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at sælge billedet til en kirke. Da denne plan tyde-
ligvis ikke bar frugt skænkede Dreyer værket til 
Assens Kirke. Maleriet hang angiveligt i koret i 
1800-tallets anden halvdel,259 men er nu ophængt 
i søndre sideskib ud for tredje pille.

BeLYSNING

Lysekroner. 1) (Fig. 96) 1652, skænket af Niels 
Iversen og hustru Birte Niels Iversens. Kronen 
har 2×10 s-svungne arme, der for de nedres ved-
kommende har kronede mandshoveder i de indre 
slyng, for de øvres bevingede heste. Mellem ar-
mene er sat mindre pyntearme. Profileret baluster-
skaft og stor hængekugle med knop formet som 
en vindrueklase. Som topfigur en flakt ørn. På 
kuglen læses i fordybede versaler: »Anno MDCLII 
den XIV avgvsti er denne krone af Gvds naade 
foræret til denne herrens tempels beprydelse nem-
lig Vor Frve Kirckis i Assens«. Herunder er sat et 
bomærke flankeret af indskrifter i fordybede ver-

sentligt yngre dato, måske 1700-tallet eller lige-
frem tiden kort før det blev skænket til kirken. Ved 
anskaffelsen 1817 blev det ophængt på midstskibs-
pillen overfor prædikestolen. Nu i nordre sideskib.
 3) (Fig. 95) o. 1842, forestillende Jesus der viser 
sig for disciplene og de tre Mariaer, signeret »D. 
Dreyer« nedenfor Kristus.258 Malet og 1842 skæn-
ket til kirken af Dankvart Dreyer. Maleriet, olie på 
lærred, måler 160×217 cm og baserer sig på Johs. 
20, 19-23, idet det viser en Jesus, der fremviser 
sårene på sine hænder for ti disciple, men også tre 
kvinder, Mariaerne. Scenen foregår i et beskedent 
rum, hvis vindue er delvist tildækket af et tungt 
grønt klæde, hvorved Jesu stråleglans lyser op i 
halvmørket. Interessen for arkitekturen og særligt 
for murværkets karakter afslører en indflydelse fra 
C. W. eckersbergs sene historiemalerier (jf. f.eks., 
s. 2297). Niels ringe har beskrevet, at han under 
et besøg hos Dreyer så et maleri »forestillende Je-
sus kom(m)e ind af Lukkede Døre til sine Dissiple 
og aaben barer sig for disse«, og at Dreyer ønskede 

Fig. 96. Lysekrone nr. 1, 1652, skænket af Niels Iversen og hustru Birte Niels Iver-
sens (s. 2550). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Chandelier no. 1, 1652, donated by Niels 
Iversen and his wife Birte Niels Iversens.
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har 2×10 arme og imiterer nr. 1 i et let forenklet 
formsprog. På hængekuglen indskriften »Fecit 
fieri/ Harald Plum/ 1-7-1919« (Harald Plum lod 
den fremstille, 1-7-1919) og »In memoriam/ N. 
M. Plum/ 1841-1905« (til minde om N. M. Plum) 
samt to indgraverede våbener, dels Assens’ byvåben, 
dels slægten Plums. Ophængt i koret i en jernstang.
 4) 1920, skænket af Harald Plum til minde om 
moderen Agnes Plum. Kronen har 2×10 arme 
og imiterer nr. 1 i et let forenklet formsprog. På 
kuglen en indskrift i fordybede skønvirkeversaler: 
»e. F./ Harald Plum/ 1-7-1920« og »In memo-
riam Agnes Plum/ n(ata) Skovby« (til minde om 
Agnes Plum, født Skovby) samt Aarhus’ byvåben. 
Ophængt i skibets andet fag.
 5-6) To nyere kroner med 2×5 svungne arme 
samt vegetativt formet midtled. Ophængt i ski-
bets tredje og fjerde fag.
 7) en nyere, seksarmet lysekrone er ophængt i 
ligkapellet (våbenhuset).
 †Lysekroner. 1859 er nævnt ti malede lysekro-
ner, der benyttedes ‘til festlige lejligheder’. 1898 

saler, til venstre: »Niels Ifversen/ Adspør først Gvds 
retfærdighed oc rige/ Saa skal dig alt andet tilfalde 
lige« (Matt. 6,33), og til højre: »Birrite Niels Ifver-
sens/ Hvo som taalmodelig lider sorrig oc nød/ 
Hand blifver med Gvd i glæden sød«. Herunder 
indskriften: »Psal CXV/ Icke os icke os herre men 
Gvd dit nafn ære/ For din miskvndighed oc sand-
hed/ Lad nv spotte hvo spotte vil/ Gvd han lefver 
oc seer det til/ 1652« (Sal. 115,1 o.a.).260

 Kirken lod kronen rense 1695 og 1750, i sidst-
nævnte tilfælde blev også den rustne kæde sat i 
stand og dens trækugler forgyldt af maler Hans 
Henrik Koch.39 1829 udførte gørtler Jacobsen 
reparationer på kronen.39 Den hang i 1700-tallets 
midte midt i skibet, nu ophængt i skibets 1. fag 
fra øst.
 2) O. 1930, af træ, skåret af billedskærer Th. 
Willmann. Kronen har fem arme skåret i rig ny-
barok. Ophængt i våbenhuset efter tidligere at 
have hængt i nordre korsarm.
 3) (Fig. 97) 1919, skænket af Harald Plum til 
minde om faderen Niels Munk Plum. Kronen 

Fig. 97. Lysekrone nr. 3, 1919, skænket af Harald Plum (s. 2551). Foto Arnold Mik-
kelsen 2011. – Chandelier no. 3, 1919, donated by Harald Plum.
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med drevede dekorationer og snoninger, mar-
kant midtled og profileret lyseskål. Den profile-
rede vægplade går i et med armen. På dens front 
er under lyseskålen monteret et giverskjold med 
indskrift i fordybede versaler: »Gregorivs Petri hoc 
donavit mvnere templvm IHS anno 1645« (Gre-
gers Pedersen forærede kirken denne gave i Kristi 
navn, 1645) samt et kors.263 Opsat i prædikestolen.
 3-4) 1900-tallet, til tre lys. S-svungen arm med 
et akantusornament hvorfra tværarmen deler sig, 
flade lyseskåle. Opbevares i arkivrummet over 
Tram pes gravkapel.
 5) 1913, svarer til nr. 2. Versalindskriften på 
vægpladen lyder: »Assens Kirke Ao 1923«. Op-
hængt på skibets vestmur, nord for kirkedøren.
 6-8) O. 1943, til tre lys. S-svungen arm, der 
og tværarm formet som delfiner på hvis haler er 
monteret to flade lyseskåle; den tredje, musling-
formede lyseskål er sat på den bærende arms ene 
volut. Profileret vægplade, på to lysearme, opsat i 
koret, er indgraveret »1943«, mens der intet læses 
på den sidste lysearm i våbenhuset.

var kronerne tilpasset gasbelysning og ophængt i 
skibet.39

 Lysearme. 1) (Fig. 98), o. 1600, til to lys, skænket 
1736 af herredsfoged Christian ulrich Bertelsen 
og hustru Mette Cathrine Winter. Den s-svungne 
arm har midtled formet som blade og volutter i 
hvis slyng er dels en vinget kvindefigur (inderst), 
dels en vrængemaske. To tværarme bærer flade 
lyseskåle, som midtfigur en fiale. Kuplet vægplade 
hvorfra udgår en hånd, der griber om lysearmens 
tap. På vægpladen findes en sekundær indskrift 
i fordybede versaler: »Mette Cathrine Winther/ 
her(r)idsfogids hr. Christian Vldrich Berthelsens 
Ao 1736«.261 Lysearmen er nært beslægtet med 
en i Sporup Kirke, som dateres til o. 1600 (DK 
Årh 3587).262 Lysearmen blev i henhold til gave-
brevet opsat på den bageste pille mellem midtskib 
og nordre sideskib, ‘bag ved grevinde Trampes’ 
†lukkede stol (nr. 9), hvor den endnu var 1822.148 
Opsat på skibets vestmur, syd for kirkedøren.
 2) (Fig. 99), 1645, til et lys, skænket af kapel-
lan Gregers Pedersen. Kraftig, vinkelbøjet arm 

Fig. 98-99. Lysearme. 98. Nr. 1, o. 1600, skænket 1736 af herredsfoged Christian ulrich Bertelsen og hustru Mette 
Cathrine Winter (s. 2552). 99. Nr. 2, 1645, skænket af kapellan Gregers Pedersen (s. 2552).Foto Arnold Mikkelsen 
2011. – Candle brackets. 98. No. 1, c. 1600, donated in 1736 by the district judge Christian Ulrich Bertelsen and his wife 
Mette Cathrine Winter. 99. No. 2, 1645, donated by curate Gregers Pedersen.
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KIrKeSKIBe

Kirkeskibe. 1) (Fig. 100) o. 1850, bygget af Lauritz 
Hecht, København og skænket til kirken 1896 
af tandlæge August Stub, København.265 Den 
unavngivne, tomastede brig er udført i lakeret eg, 
med fuld rigning, 150×122 cm. Ophængt i den 
søndre arkadebue af midtskibets første fag.
 2) 1972, forestillende linjeskibet ‘Prins Chri-
stian Frederik’ (ødelagt 1808), bygget af muse-
umsleder Alfred Jensen, Glud, og skænket af en 
anonym giver.266 De 78 kanoner er fordelt på tre 
dæk. Det tremastede skib har fuld rigning, 98×90 
cm. Sortmalet skrog med hvide kanonbånd samt 
hvid køl. Ophængt i den søndre arkadebue af 
midtskibets første fag.

 *Lyseskål fra en lysearm(?), 1615, af messing. 
Den 13,5 cm høje, noget medtagne lyseskål er 
formet som en aflang vase med midtled. På siden 
anes svage spor efter tre skjolde, hvorover kan en-
kelte initialer; over det midterste skjold »P(?)…S« 
og over det højre skjold »… H…«. Fundet i kir-
ken ved restaureringen 1943, siden 1981 i Muse-
erne på Vestfyn (inv. nr. 11524).264

 †Lysearme. 1-2) Nævnt o. 1608, en lysearm til to 
lys skænket af Lucas Schalle samt en til et lys skæn-
ket af Jens Mand (jf. altertavle).39 Den ene af disse 
er rimeligvis identisk med en ødelagt messingly-
searm, der opbevaredes i kirkens skab 1714.39 Ly-
searmene var formentlig fortsat i kirken 1898, da 
‘en messingarm til to lys’ var opsat i tårnet, mens 
endnu en ‘messinglysearm’ var ophængt i skibet.39

Fig. 100. Kirkeskib, o. 1850, bygget af Lauritz Hecht, København, og skænket 1896 af tandlæge August Stub, 
København (s. 2553). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Church ship, c. 1850, built by Lauritz Hecht, Copenhagen, and 
donated in 1896 by the dentist August Stub, Copenhagen.
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TÅrNure

Tårnuret, fra nyeste tid, elektrisk af mærket Apol-
lo II, er placeret på blændingen ind mod nordre 
sideskibs vestforlængelse.
 Tårnur (fig. 101), 1795, af støbejern, bygget af 
urmager Kristoffer Præstmarch, Vejle.268 Værket 
er opstillet i et nyere urhus af træ i spiret.
 rammeværk af støbejern, 211×70 cm, 113 cm 
højt, samlet med bolte og grønmalet; de enkelte 
dele er dels nummererede, dels mærkede af støbe-
riet. uret har et centralt placeret gangværk med 
stiftgang flankeret af kvartér- og timeslagværker. 
Hvert af værkerne har tre aksler liggende i hin-
andens lodrette forlængelse. De tre snorevalser er 
af træ; værkernes lodder løb via trisser i to skakte 
nord og syd for urhuset. Gangværket har ganghjul 
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†Ligbårer. 1) 1682 lod kirken fremstille en lille lig-
båre (til børn).39 2) 1745, en ‘sokkel eller ligskam-
mel med ornamenter’, der på siderne havde ind-
skriften: »Denne Ligbar[!] tilhører Assens Sneker 
Laug/ Og samtlig Compagniet 1745«.267 På de 
fire sider var afbildninger af A) en hane, hvor-
under stod: »Jeg galer høyt, omvend dig snart/ 
Thi Døden kommer med en Fart«, B) en urskive, 
hvorunder: »Jeg pikker slaaer og viser dig/ dit 
Levnets løb snart ender sig«, C) et kranium hvi-
lende på tre korslagte ‘lårknokler’, hvorunder: » 
Jeg vidner om din Heslighed/ Naar Du i Graven 
lægges ned«, og D) et timeglas, hvorunder: »Jeg 
løber fast, agt vel derpaa/ At du kan altid færdig 
staae«. 1845 blev båren opbevaret i ligkapellet.

Fig. 101. Tårnur, 1795, bygget af urmager Kristoffer Præstmarch, Vejle (s. 2554). Foto Arnold Mikkelsen 
2011. – Tower clock, 1795, built by the clockmaker Kristoffer Præstmarch, Vejle.
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kirkens ældste inventarium fra o. 1608 nævnes 
kun én klokke i spiret foruden de tre i tårnet.39

 Antallet af klokker blev udvidet ved tre lejlig-
heder i 1600-tallet. Dels da der anskaffedes nye 
1627 og 1631 (†nr. 5 og nr. 1), dels i form af en 
klokke, der 1658 var blevet plyndret af svenskerne 
fra Verninge Kirke (†nr. 4). Herefter forblev klok-
kernes antal konstant indtil 1910, da fire af de 
ældste klokker blev omsmeltet og to nye støbt af 
metallet; den ene af disse måtte imidlertid omstø-
bes allerede 1923. Klokkerne blev omhængt 1963 
og samtidig blev ringningen automatiseret.141 Til 
markering af kirkens 500-årsjubilæum i 1988 

af bronze, mens stiften er af jern. Kvarterslaget, 
der udløses af gangen, virker selv på timeslaget. 
uret var via en udveksling på rammeværkets 
nordside forbundet med tre urskiver på tårnets 
vestre, nordre og søndre side. urskiverne, der er 
placeret i gavltrekanterne fra 1857-58 (jf. s. 2449), 
er helt eller delvist fornyede 1825 og 1905/06.
 uret blev istandsat 1818 og atter 1851 da Lars 
Jørgensen, Horne, betaltes 580 rigsbankdaler for 
en hovedreparation. Ifølge en versalindskrift på 
timeslagets snorevalse blev uret »repareret 1901 
af smed M. N. Skøtt Markussen-Pedersen kir-
keværge H. rasmussen«. 1939 blev uret kraftigt 
ombygget af Chr. Ørnholm, Løkken.269 Det nu 
nedslidte urværk blev sat i stå 1975 (jf. †nr. 2).141

 †Tårnure. 1) Nævnt 1675 i forbindelse med 
udgifter til vedligeholdelse. Det gamle 12-timers 
sejerværk var 1755/56 udslidt og næsten ubru-
geligt, hvorfor det blev repareret og forandret af 
Jens Søetofte, Brahesborg, til et 24-timers værk 
med pendul og kvarterslag.89 Året efter udførte 
Jens Søetofte en mindre reparation, da †Urskiven 
blev udskiftet 1725 og den nye blev udstyret med 
visere i form af en hånd og en halvmåne, udført 
af Adam roy. Disse dele var formentlig forgyld-
te, idet Aage Wiedes enke, Johanna, 1744 beko-
stede en nyforgyldning og staffering af urskiven. 
1756 fornyedes urskiverne, idet rebslager(!) Peder 
Conrat leverede nye.39 Også herefter måtte uret 
imidlertid hyppigt repareres.270

 2) 1975, et elektrisk urværk, udført af Wester-
strand urfabrik, Sverige.141

KLOKKer OG KLOKKeSPIL

Kirken har fra ældste tid været rigt udstyret med 
klokker, men desværre kendes kun lidt til dem. 
Biskop Jacob Madsen anførte 1589 i sin visitats-
bog, at Assens Kirke havde fem klokker, hvoraf 
tre var ophængt i tårnet og to i et †klokkespir. 
Af disse klokker er kun overleveret viden om tre 
(jf. †nr. 1-3), mens yderligere en klokke vel er 
antydet i regnskabet for 1517, hvor det anføres, at 
kirken ejer et skippund (160kg) klokkemalm.271 
Hvis biskop Madsen havde ret i, at der var to 
klokker ophængt i klokkespiret, må den ene være 
kommet fra kirken kort efter hans besøg, for i 

Fig. 102. Klokke nr. 1, 1631, støbt af Franz og Mag-
nus Breuttel, Lorraine, og skænket af sognepræst Poul 
Andersen, borgmestrene rasmus Bang og Bagriel 
Mouritsen samt rådmændene Laurids Hiort og Bunde 
Jacobsen (s. 2556). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Bell 
no. 1, 1631, founded by Franz and Magnus Breuttel, Lor-
raine, and donated by the incumbent Poul Andersen, the 
mayors Rasmus Bang and Bagriel Mouritsen, as well as the 
councillors Laurids Hiort and Bunde Jacobsen.
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en ramme af planteornamentik læses endvidere: 
»Franciscvs et Magnvs Brevtelli fratres/ lotarin-
gi me fecervnt« (Franz og Magnus Breuttel, fra 
Lothringen, fremstillede mig). Herunder løber en 
rig bort med blomster-, frugt- og ansigts motiver, 
og ved overgangen fra legeme til slagring er der 
lister.
 Da klokken blev støbt 1631 benyttedes ‘kobber 
messing tin’, som Anders Bang havde leveret året 
forinden som afbetaling på en gæld.39 1758 blev 
slaghammeren sat i stand og 1766 udskiftedes øjet, 
hvori knebelen hang.39 Allerede 1772 måtte klok-
ken imidlertid nedtages for reparation.39 1954 er-
stattedes den gamle bom med en vuggebom af 
støbejern, udført af De Smithske Støberier, Aal-
borg. Klokken, der benyttes til timeslag, er op-
hængt i en slyngebom af egetræ fra 1963.
 2) 1988, støbt af Paccard, Annecy, af en ældre 
klokke (†nr. 5). Tværmål 88 cm. Klokkelegemet 
indrammes af vinrankeborte, og bærer en ind-

etableredes et klokkespil, hvilket fordrede, at de 
to yngste klokker blev omstøbt. Klokkespillet, der 
talte 18 klokker, blev leveret af klokkestøberiet 
Paccard, Frankrig, der også forestod udvidelsen af 
klokkespillet 1991 til de nuværende 21 klokker.
 1) (Fig. 102), 1631, kaldet ‘den store klokke’,272 
støbt af brødrene Franz og Magnus Breuttel, 
Lorraine, ved omstøbning af en ældre klokke (nr. 
†1?), hvilket blev bekostet af sognepræst Poul 
Andersen, borgmestrene rasmus Bang og Ga-
briel Mouritsen samt rådmændene Laurids Hi-
ort og Bunde Jacobsen. Tværmål 121 cm. Om 
klokkens hals løber en versalindskrift sat mellem 
en guirlande- og en blomsterbort: »Soli deo glo-
ria (Gud alene æren) m(agister) Povel Andersen 
sogne prest i Asnes provst vdi Baagherrit/ rasm-
vs Bang oc Gabriel Mouritzen bvrgemestere 
Lavritz Hiort oc Bvnde Iacobsen raadmend vd 
i Asnes hafver/ ladet denne klocke omstobe og 
forbedre anno 1631«. Midt på klokkelegemet i 

Fig. 103-04. †Klokker. 103. Nr. 5, 1627, kaldet ‘bedeklokken’ (s. 2558). 104. Nr. 2, 1557, kaldet ‘niklokken’, støbt af 
Gert van Mervelt d.y. (s. 2557). Foto Joseph Allin 1910. – †Bells. 103. No. 5, 1627, called ‘the Prayer Bell’. 104. No. 2, 
1557, called ‘the Nine Bell’, founded by Gert van Mervelt the Younger.
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 2) (Fig. 104) 1557, kaldet ‘niklokken’, støbt af 
Gert van Mervelt d.y, Flensborg og København. 
Tværmål 79 cm. Om klokkens hals løb to pro-
filerede lister over en versalindskrift: »Gerart a 
Mervelt me fecit anno domini 1557« (Gert van 
Mervelt fremstillede mig år 1557); som skilletegn 
en S-form.276 Tre lister ved overgangen mellem 
legeme og slagring. På hankene var der støbte 
ansigtsmasker. Klokken er den yngste, Gert van 
Mervelt udførte for en dansk kirke.277 Omstøbt 
1910 (jf. †nr. 6-7).141

 3) (Fig. 106) 1568, kaldet ‘syvklokken’,278 skæn-
ket af rasmus Lauridsen. Tværmål 97 cm. Om 
halsen læstes mellem to dobbelte lister versalind-
skriften »Verbvm domini manet in etervm (sic) 
1568« (Herrens ord forbliver til evig tid, 1568; 
Pet. 1,25) og »H(errens) T(jenere) her rasmws 
Lavrinsz Matz Hindsz«. Som skilletegn seksbla-
dede rosetter, og under indskriften en frise af 
blomsterornamenter. På slagringen løb to lister 

skrift i reliefversaler: »Guds ord bliver til evig 
tid«, mens der på slagkanten står: »Støbt 1568 og 
i 1910 omstøbt af L. Andersen i Aarhus« (jf. †nr. 
3 og 6), og om halsen: »Støbt til Vor Frue Kirke i 
Assens af Paccard i Frankrig i nledning af kirkens 
500 års jubilæum i 1988«.273 Klokken benyttes til 
kvarterslag og indgår endvidere i klokkespillet. 
Ophængt i en slyngebom.
 3) 1988, støbt af Paccard, Annecy (Frankrig), af 
†klokke nr. 7. Tværmål 101 cm. Som nr. 2. Ver-
salindskriften på klokkelegemet lyder: »Guds ord 
bliver til evig tid/ saa længe jeg lever er mit haab 
alene til Kristus/ er gud for os hvo kan da være 
imod os« og på slagkanten: »Omstøbt 1592 og 
1910 samt 1923 af B. Løw & Søn i København« 
(jf. †nr. 4, 7 og 8).274 Indgår i klokkespillet. Op-
hængt i en slyngebom.
 †Klokker. 1) Nævnt 1552, en klokke som ‘Geert 
(van Mervelt?) og Morten Laale’ havde sagt god 
for.275

Fig. 105-06. †Klokker. 105. Nr. 4, 1592, kaldet ‘tolvklokken’, støbt af Michael Westphal (s. 2558). 106. Nr. 3, 1568, 
kaldet ‘syvklokken’, skænket af rasmus Lauridsen (s. 2557). Foto Joseph Allin 1910. – †Bells. 105. No. 4, 1592, called 
‘the Twelve Bell’, founded by Michael Westphal. 106. No. 3, 1568, called ‘the Seven Bell’, donated by Rasmus Lauridsen.



2558 Assens · Vor frue kirke

Odense, i 1599 (s. 1137) og på Lolland bl.a. Ket-
tinge Kirke i 1591 og Horbelev Kirke i 1595 
(DK Maribo 698-99 og 1098).288

 5) (Fig. 103), 1627, kaldet ‘bedeklokken’ og 
‘den lille klokke’.289 Tværmål 52 cm. Om halsen 
fandtes en versalindskrift mellem lister og liljefri-
ser: »Sit devs est pro nobis qvid contra nos anno 
1627« (er Gud for os, hvem kan da være imod 
os?; rom 8,31). På slagkanten løb to lister og ved 
overgangen til legemet en markant liste mellem 
to spinklere. På legemet var endvidere et 16 cm 
højt og 9 cm bredt kors dannet af samme lijlefri-
semotiv som på halsen. repareret 1695, da akslen 
var itu.290 Den hang i 1700-tallets midte i klok-
kespiret.291 Omstøbt 1910 (jf. †nr. 6-7).141

 6) 1910, støbt af L. Andersen, Aarhus ved om-
støbning af fire ældre †klokker (nr. 2-5, jf. også †nr. 
7). Tværmål 97 cm. Omstøbt 1988 til klokke nr. 2.
 7) 1910, støbt af L. Andersen, Aarhus ved om-
støbning af fire ældre †klokker (nr. 2-5). Da klok-
ken revnede, blev den 1923 omstøbt til †nr. 8.51

 8) 1923, støbt af B. Løw & Søn, København 
ved omsmeltning af †nr. 7. Tværmål 107 cm. 
Omstøbt 1988 til klokke nr. 3. Klokkens oprin-
delige egebom blev 1954 udskiftet med en vug-
gebom af støbejern.
 en ældre †klokkestol blev repareret 1699.39

 Klokkespil, 1988, støbt af Paccard, Frankrig. 
Klokkespillet bestod oprindelig af 18 klokker, 
hvori medregnes de svingende klokker nr. 1-3, 
men det blev i 1992 udvidet til 21 klokker.292 
Tværmål 38-80 cm. Klokkerne har en blomster-
bort om halsen hvorover versalindskriften »Støbt 
til Vor Frue Kirke i Assens i året (1988/1992) af 
Paccard i Frankrig«. På slagringen er med relief-
versaler anført de fonde og virksomheder, der har 
skænket de enkelte klokker. endvidere løber der 
på enkelte klokker en blomsterbort om legemet, 
mens der på andre er sat følgende henvisninger 
til skriftesteder i reliefversaler: Fil 4,4; Joh. 14,18; 
1 Kor 15,20; samt fire vers fra N. F. S. Grundtvigs 
Vær Velkommen, Herrens År.
 Klokkespillet er placeret nordligt i tårnets klok-
kestokværk i to klokkestole af stål med tværgå-
ende træbjælker. I våbenhuset er opsat en minde-
tavle over klokkespillets etablering, hvor også er 
anført bidragyderne.

og over den yderligere tre. Omsmeltet 1910 (jf. 
†nr. 6-7).279

 4) 1592 (fig. 105), kaldet ‘tolvklokken’,280 støbt 
af Michael Westphal, rostock, ved omsmeltning 
af en ældre †klokke, muligvis fra 1574.281 Klok-
ken blev af sognepræst Steffen Laursen skænket 
til Verninge Kirke, men tilgik på et tidspunkt efter 
1658 Assens Kirke. Tværmål 96 cm. Om halsen 
løb en firlinjet versalindskrift; flere af bogstaverne 
var støbt spejlvendt: »Anno doimne (sic) 1592 
den 14282 ivlivs blet denne klocke vm stopet/ af 
mester Mickel Westphal af rostock her Staphen 
Lawersen son/ prest thil Verninge sonne Lavres 
Thomisen kirke verre Knvdt Povelsen kirke ver-
re«; hver linje adskiltes af en profileret liste, og 
under indskriften løb mellem tilsvarende lister en 
smal liljefrise. På klokkelegemet var små relieffer; 
på den ene side fremstillinger af Adam med løve 
og æble,283 Kobberslangen og Korsfæstelsen, og 
på den anden side flankeredes samme Korsfæstel-
se af to gentagelser af Adam. reliefferne blev be-
varet, da klokkerne blev omstøbt og er nu depo-
nerede på Dansk Klokkemuseum, Sommersted. 
På slagringen var mellem to lister en versalind-
skrift, hvoraf flere bogstaver er støbt spejlvendt: 
»Si devs pro nobis qvis contra nos ve(r)bum284 
domine (sic) manet in æternvm dvm sprio (sic) 
mea spes est vnica Christo«, (Hvis Gud er for os, 
hvem kan da være imod os? Herrens ord forbli-
ver til evig tid. Så længe jeg lever, er mit håb til 
Kristus alene; rom 8,31 og 1 Pet 1,25 o.a.) og 
ved overgangen til klokkelegemet yderligere tre 
lister. Hankene var prydet af ansigtsmasker.
 Klokken, blev ført bort fra Verninge Kirke af 
svenskerne under krigen 1657-58, men forlod 
formentlig aldrig Fyn.285 Således er klokken sand-
synligvis identisk med den ‘stormklokke’, der er 
omtalt 1680, da en pæl blev sat på kirkegården, 
således at stormklokkens reb kunne bindes der-
til.286 Klokken blev ophængt i klokkestokværkets 
nordre glamhul, hvor den er dokumenteret i Chr. 
Hansens tegning fra 1865 (jf. fig. 15b), og hang 
der indtil restaurationen 1881-84.287 Omsmeltet 
1910 (jf. †nr. 6-7).141

 Michael Westphal leverede klokker til talrige 
danske kirker, og i særdeleshed til kirker i det da-
tidige Odense Stift herunder til Vor Frue Kirke, 
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benytte dem som fortov langs kirken, nedfældede alle 
gravstenenes endnu læselige indskrifter. Marckmann 
oplister foruden fire epitafier og gravkapellet 64 grav-
sten, og hans fortegnelse er derved den primære og i 
mange tilfælde eneste kilde til de mange forsvundne 
gravsten.
 Kirken som begravelsesplads. Som andre købstadskirker 
rummede Vor Frue Kirke talrige †begravelser, hvoraf 
langt størsteparten var jordfæstebegravelser, der fordel-
te sig over hele kirken, mens de fem dokumenterede 
åbne begravelser blev opført i koret (tre stk.), nordre 
sideskib og nordre korsarm. Hovedparten af byens ind-
byggere fandt dog deres sidste hvilested på kirkegår-
den.

Oversigt. Kirken rummer to epitafier, tre mindetavler 
og 45 gravsten, hvoraf nogle dog kun er bevaret som 
fragmenter. endvidere findes et gravkapel med tre 
egekister.
 Skriftlige kilder. De ældst kendte oplysninger om kir-
kens gravminder stammer fra tiden o. 1750. I sogne-
præst Ludvig Berthelsens detaljerede indberetning fra 
1755 er omtalt ti epitafier, men kun enkelte af kirkens 
gravsten.72 Disse informationer kan supperes med op-
lysninger fra Søren Abildgaards besøg i kirken 1762, 
hvor han aftegnede to gravsten og omtalte yderligere 
to. en egentlig fortegnelse over gravstenene blev først 
udført 1842 af prokurator W. Marckmann, der, motive-
ret af beslutningen om at fjerne de gamle gravsten og 

GrAVMINDer

Fig. 107. Komtesse Anna elisabeth von Trampes kapel. Generalmajor Hans Wilhelm von rømers, grevinde Anna 
elisabeth von Trampes og grevinde Susanne elisabeth von Trampes kister (s. 2585). Foto Arnold Mikkelsen 2011. 
– Countess Anna Elisabeth von Trampe’s Chapel. Coffins of Major-General Hans Wilhelm von Rømer, Countess Anna Elisa-
beth von Trampe and Countess Susanne Elisabeth von Trampe.
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omtrent samtidig en af de †murede begravelser (nr. 2), 
der blev etableret i 1600-tallet. Den ældste gik tilbage 
til o. 1615, da Jens Axelsen Krukow betalte 100 rigsda-
ler for én beliggende i koret. etableringen af murede 
begravelser fortsatte i 1700-tallet, hvor der ifølge en 
oversigt fra 1714 nu var i alt tre i koret. Kort efter etab-
leredes yderligere en i Holevadkapellet (nordre kors-
arm), mens sidste dokumenterede murede begravelse 
er nævnt 1761 og var i nordre sideskib.
 en meget væsentlig gruppe af gravminder fra denne 
periode inkluderer de tre velbevarede og nært beslæg-
tede mindetavler fra 1707-24 (nr. 2-4), der alle er prydet 
af identiske, rektangulære liljerelieffer i hjørnerne. Den 
ene af tavlerne er signeret »H roy sculps(it)«, hvilket 
må henvise til en i øvrigt uidentificeret stedlig stenhug-
ger.294 Til samme gruppe må også regnes Hans Nielsen 
Thorsagers gravsten fra 1723 (nr. 35). 1741 indrettedes 
på foranledning af komtesse Anna elisabeth von Trampe 
et gravkapel med dekorativt jerngitter i en dyb niche 
i søndre sideskibs vestende. endelig opsatte kirkeværge 
Mads Sørensen 1763 kirkens yngste epitafium, der ty-
pisk for perioden er et riffelmaleri sat i en illusionistisk 
malet ramme. Begravelser i kirken ophørte o. 1804.295

 Ændringer og istandsættelser. Ingen gravsten, epita-
fier eller mindetavler befinder sig på deres oprindelige 
pladser. I løbet af 1600-tallets anden halvdel og op igen-
nem hele 1700-tallet blev nedsunkne begravelser jævn-
ligt repareret eller sløjfet, ligesom kirkegulvet ofte måtte 
omlægges over enkelte begravelser eller som led i større 
istandsættelsesprojekter. ‘De brøstfældige epitafier’ blev 
repareret 1724, hvortil der indkøbtes søm. 1729 måtte 
den åbne begravelse i Holevadkapellet (nr. 4) opmu-
res, da indstrømmende vand havde gjort skade. 1735 
repareredes en åben begravelse i koret (†nr. 2), og i de 
følgende år sløjfedes to murede begravelser, i 1736 den 
‘ganske efterfaldne’ begravelse i korets søndre side (nr. 
3), og i 1738 den i Holevadkapellet, der var sunket.296

 Formentlig som en reaktion på det indførte forbud 
mod begravelser i kirkerne, lod man i juli 1805 trykke 
en bekendtgørelse i Fyens Stifts Journal, om at perso-
ner med ret til de åbne begravelser skulle give møde i 
kirken. 1828 besluttedes det, at åbne begravelser skulle 
tilfalde kirken, når ingen længere gjorde krav på dem, 
og på samme tid søgte kirken om tilladelse til at bort-
auktionere alle epitafier ‘hængende i koret og gangen’, 
da de var ‘lige så smagløse og brøstfældige som vansi-
rende for kirken’.297 Stiftsøvrigheden tillod imidlertid 
alene, at kirken skilte sig af med egentligt brøstfældige 
gravminder, hvorefter seks epitafier blev solgt.298

 Ved den omfattende restaurering 1842 blev samtlige 
gravsten fjernet fra kirkens indre og de større sten gen-
brugt som fortov omkring bygningen, mens fire ikke 
nærmere beskrevne gravsten måtte kasseres.39 Grav-
stenene blev benyttet som fortov i fyrre år, idet man 
som en del af kirkens restaurering 1881-84 besluttede 
at føre de bedst bevarede sten tilbage i kirken. I alt blev 

 De ældst kendte takster for begravelser stammer fra 
1608, hvor en begravelse i kirken kostede hhv. 5 og 
1 rigsdaler for voksne og børn og dobbelt så meget 
for personer, der ikke betalte tiende til kirken. Derud-
over kostede det 10, 15 eller 20 rigsdaler at lægge en 
gravsten over graven, alt efter stenens størrelse og an-
tallet af navne, der skulle ‘påhugges’. I 1680’erne stod 
erhvervelsen af en åben begravelse i 90 rigsdaler; et 
beløb både Thomas Iversen og Christen Hansen måtte 
udrede (jf. †muret begravelse nr. 1 og 2). De mest de-
taljerede begravelsestakster stammer fra 1714, hvor det 
kostede 60 rigsdaler at erhverve en åben begravelse, 
mens en jordfæstelse i koret kostede 20 rigsdaler for 
en voksen og 5 rigsdaler for et barn under 5 år. Tilsva-
rende kostede det hhv. 5 og 2 rigsdaler for jordfæstelse 
i den øvrige kirke, og yderligere 4 eller 2 rigsdaler for 
at lægge en ligsten over graven.
 Om middelalderlige begravelser vidner kun to roman-
ske gravsten (nr. 1-2) samt det fragment af en gravsten 
fra 1400-tallets anden halvdel, som Søren Abildgaard 
tegnede 1762 (†nr. 1).
 I 1500-tallet tjente kirken først og fremmest som be-
gravelsesplads for byens rådsaristokrati, mens kun nogle 
enkelte gravminder tilhørte adelige, herunder ikke 
mindst de to bevarede gravsten over ægteparret rein-
wald Heidersdorf til Hagenskov og hans hustru Anna 
von Ahlefeldts gravsten, der er henført til hhv. »Oden-
se-Skulptøren« og monogrammisten »AS« (nr. 6 og 8). 
De mange bevarede borgersten kan inddeles i to grup-
per, dels et antal gotiske våbensten fra 1540’erne med 
randsindskrift og hjørnemedaljoner omkring et centralt 
bomærke- eller våbenskjold (nr. 3-5, 7 og 10), dels en 
gruppe af figursten fra 1550’erne og 1560’erne med 
randskrift og hjørnemedaljoner omkring en fuldfigur 
stående under en arkade (nr. 9, 11-14). Begge grupper 
regnedes af Chr. Axel Jensen (Gravsten, I s. 262) for loka-
le arbejder udført i samme værksted, der i så fald indtog 
en nøglerolle i den lokale overgang til brugen af figur-
sten.293 Mod slutningen af 1500-tallet vandt opsættelsen 
af epitafier så småt udbredelse, idet de ældste dokumen-
terede stammer fra hhv. o. 1579 og o. 1581 (†nr. 1-2).
 Gravstenene fra 1600-tallet udviser nogen større ty-
pemæssig variation end tidligere, men også blandt dette 
materiale kan enkelte grupper indkredses. Tre skriftsten 
fra tiden frem mod 1650 (nr. 25, 28.-29) er således karak-
teriseret ved at have ensartede kerubhoveder sat mellem 
de øvre hjørnemedaljoner. en lidt yngre gruppe udgøres 
af to gravsten i bruskbarok stil over Bunde Jacobsen og 
ægteparret Hans Lauritsen og Birgitte Bang (nr. 30-31), 
hvor såvel stiludtrykket som anvendelsen af de samme 
motivforlæg tyder på, at de er udført af samme værksted.
 Som antydet blomstrede opsættelsen af epitafier i 
særlig grad i 1600-tallet, men kun et enkelt af de fem 
dokumenterede epitafier er endnu bevaret, nemlig det 
over ægteparret Bunde Jacobsen og Anna Jacobsdat-
ter (nr. 1, jf. også †nr. 3-6). Dette ægtepar anskaffede 
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1881/84 flyttedes endvidere to mindetavler (nr. 1-2) 
fra korpillerne mellem det 2. og 3. hvælvfag fra øst, idet 
de efter pillernes ommuring var blevet for smalle til at 
ophænge tavlerne på. I stedet blev epitafierne opsat på 
korets ‘nordre mur’ (jf. s. 2529), hvor mindetavle nr. 3 i 
forvejen hang. endelig nedlagdes de to tilbageværende 
murede begravelser, begge beliggende i koret.

19 ‘nogenlunde hele sten’ opstillet i koromgangens 
vinduesnicher, mens yderligere 11 mere ødelagte eller 
‘ubetydelige sten’ blev nedlagt i gulvet øst for koret.299 
Den gryende forståelse for stenenes antikvariske betyd-
ning resulterede således nok i en redning af de bedst 
bevarede gravsten, men medførte samtidig kassationen 
af de mest slidte (jf. †gravsten ndf.). Ved restaureringen 

Fig. 108. epitafium nr. 1, o. 1657/60, over Anne Jacobsdatter, borgmester 
Bunde Jacobsen, Margrete Christophersdatter og borgmester Christen Han-
sen, med maleri af Hans Schütte (s. 2563). Foto Arnold Mikkelsen 2011. 
– Sepulchral tablet no. 1, c. 1657/60, to Anne Jacobsdatter, Mayor Bunde Jacobsen, 
Margrete Christophersdatter amd Mayor Christen Hansen, with painting by Hans 
Schütte.
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Fig. 109. Mindetavle nr. 2, o. 1707, over rådmand Laurits Pedersen Kærumgård 
og hustru Maren Jørgensdatter (s. 2564). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Memo-
rial tablet no. 2, c. 1707, to Councillor Laurits Pedersen Kærumgård and his wife Maren 
Jørgensdatter.
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foldede på brystet på en grå pude magen til dem, 
de fire voksne knæler på. Det er iklædt hvid lig-
dragt med røde båndsløjfer.
 Skriftfeltet, der nu er føjet til maleriets under-
kant, rummer personalia sat i gylden fraktur på 
sort grund.
 Maleriet hang oprindelig i korets sydside nær 
Bunde Jacobsens begravelse. Ifølge indskrifts-
tavlen »hafuer« Christen Hansen og Margre-
the Christophersdatter »Ladet [epitafiet] Staffere 
1660«, ligesom det 1699 blev istandsat (»renou-
atum 1699« ). 1828 søgte kirken at sælge epita-
fiet og erstatte det af en mindesten, der skulle 
opsættes ved en af korets piller og forklare, hvad 
Bunde Jacobsen havde gjort for kirken (jf. †orgel 
nr. 1 og klokke nr. 1). At dette ikke skete skyldes 
formentlig, at man kun fik tilladelse til at skille 
sig af med epitafier, der vitterligt var brøstfæl-
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1) (Fig. 108), o. 1657/60 med portrætmaleri 
udført af Hans Schütte, Odense. Det er sat over 
Anne Jacobsdatter, †3. påskedag 1657, hendes 
mand Bunde Jacobsen, kgl. tolder og borgme-
ster, †1658, dennes anden hustru Margrete Chri-
stophers Datter (Margrethe Christophersdatter), 
†26. febr. 1699, samt dennes anden ægtemand 
Christen Hansen (Chulenbrun),300 kgl. tolder og 
borgmester, †23. febr. 1684.
 epitafiet omfatter et portrætmaleri, olie på træ, 
167×136 cm, signeret »HSchüt1660«, indsat i en 
sekundær ramme og et ottetalsformet tekstfelt. 
Begge dele har utvivlsomt haft en skulpturel ind-
ramning med bl.a. et postament hvori tekstfeltet 
var indsat.
 Storfeltsmaleriet viser fire personer, to mænd 
(tv.) og to kvinder, der knæler omkring et dødt 
barn; baggrunden udfyldes af en mørk skyfor-
mation, der kun tillader et lille blik til den blå 
himmel langs billedets øvre kant. Yderst til ven-
stre knæler en aldrende mand med grånende hår 
og skæg, der må opfattes som Bunde Jacobsen. 
Han er sortklædt med hvid nedfaldende krave, 
og holder en hat i sin højre hånd, der hænger 
langs siden, mens den venstre er lagt foran ma-
ven. Ved hans side knæler en yngre mand, an-
tageligt Christen Hansen, i en rank og statelig 
positur. Han er iklædt sort klædning med hvid 
nedfaldende krave og opslidsede ærmer, der af-
slører en løs, hvid skjorte, Håret er skulderlangt, 
brunt og krøllet, overskægget er smalt og beto-
ner den let nedadvendte mund, som forstærker 
det alvorsfulde blik ud mod beskueren. Han har 
sin hat i venstre hånd og hæver højre hånd frem 
for sig i en talende gestus. De to kvinder i por-
trættets højre side, Marghrethe Christophersdat-
ter (tv.) og Anne Jacobsdatter (th.), er ens klædt 
i sorte kjoler med hvid, stivet krave over en hvid 
underkjole, og om halsen guldhalskæder. Anne 
Jacobsdatter fremviser endvidere kniplede man-
chetter. Begge bærer i øvrigt en stærkt kriget sort 
hue over hvidt lin og holder mellem deres højre 
hånds tommel- og pegefinger hhv. en rød nellike 
(et forlovelsessymbol) og en rose(?), der taber et 
blad. Barnet i forgrunden ligger med hænderne 

Fig. 110. Mindetavle nr. 3, o. 1723, over sognepræst 
Bertel Ludvigsen og Birgitte Luja (s. 2564). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2011. – Memorial tablet no. 3, c. 1723, to 
incumbent Bertel Ludvigsen and Birgitte Luja.
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lig forældres grave’.39 efter istandsættelsen 1881-
84 blev den flyttet til korets ‘nordre mur’, men er 
nu opsat i nordre sideskib mellem korsarmen og 
den nordre kirkedør.
 4) (Fig. 111), o. 1724, over Magdalena Sebilla 
(Sibylla) urne, »sal. welbaarne hr: oberste Chri-
stian Geddes efterlefuerske«, †3. april 1724 »udi 
hendes alders 88 aar«.
 Grå kalksten, 97×74 cm.305 Særdeles velbevaret 
mindetavle med indskrift i reliefversaler, navne 
dog i kursiv, lagt i fordybede bånd. Over indskrif-
ten ses i et forsænket felt urnernes hjelmprydede 
våbenskjold.306 I de fire hjørner en fransk lilje i et 
forsænket, kvadratisk felt.
 Magdalena Sibyllas kiste blev den 23. april 1724 
‘hensat i kirken indtil hendes begravelsessted blev 
færdigt’; mindetavlen er formentlig udført kort 
herefter.39 Den åbne murede begravelse der om-
tales på stenen kan ikke umiddelbart identifice-
res, men nr. 1, beliggende foran koret (s. 2587), 
forekommer at være den mest sandsynlige kan-
didat, idet denne begravelse angiveligt var ledig 
1724, og idet epitafiet i 1884 var opsat på korets 
nordre mur.307 Stenen er nært beslægtet med de 
omtrent samtidige nr. 2 og 3 og gravsten nr. 35, 
der alle givetvis er udført af samme stenhugger. 
Ophængt på væggen i koromgangens nordside.
 5) (fig. 112a-b), 1763 ifgl. malet datering, over 
Mads Sørrensen (Sørensen), felbereder, »Lotterie 
Collecteur, Over Formynder; Og Kircke Wær-
ger«,308 *29. apr. 1714, †28. dec. 1761, »udi hans 
alder, 47 Aar, 10 Maaneder«. Sat af hans anden 
hustru, Lene Cortsdatter og de efterladte børn.
 epitafiet består af et riffelmaleri sat i en illu-
sionistisk malet arkitektonisk indramning. Denne 
udgøres af et højrektangulært storfelt flankeret 
af pilastre og smalle vinger, svejfet postament og 
topstykke med ovalt topfelt. Størstedelen af ram-
men er udført som illusionistisk maleri, ligesom 
bl.a. rocailleværket, to engle, der bærer posta-
mentets tekstfelt, og gesimsens vaser. epitafiet står 
i en broget bemaling, der domineres af samspillet 
mellem den sorte bundfarve, rocailleværkets og 
pilastrenes grå marmorering og den malede or-
namentik i overvejende røde farver. Personalia er 
anført på postamentsfeltet med kursiv i guld på 
sort bund og afsluttes af »Anno 1763«.

dige. Det er sandsynligt, at epitafiets skulpturelle 
indramning blev kasseret på dette tidspunkt, idet 
den nuværende, sorte ramme med forgyldninger 
synes at stamme netop fra 1800-tallet.301 Istand-
sat 1846 ifølge malet indskrift, »restaureret. 
MDCCCIVL/ N. L…«, og atter 1978 af konser-
vator Jens Johansen.302 1884 hang epitafiet endnu 
på korets ‘søndre mur’, nær gravstedet (jf. †muret 
begravelse nr. 2). Nu ophængt i søndre sideskib.
 2) (Fig. 109), o. 1707, over Lauridtz Ped(ersen) 
Kierumgaard (Laurits Pedersen Kærumgård), råd-
mand, *17. marts 1634, †21. marts 1707, med 
hustru Maren Jørgensdatter, *17. dec. 1640, †22. 
jan. 1709.72

 Mindetavle af rød kalksten med smigede sider, 
153×86 cm. Indskrift med reliefversaler, navne 
dog i kursiv, sat i fordybede bånd. Personalia af-
sluttes af et gravvers i fire linjer. Over indskrif-
ten er to hjelmprydede skjolde. I tavlens øvre 
hjørner er fordybede rektangulære felter med et 
blomstermotiv i relief, der i de nedre hjørner har 
været gentaget i en nu mestendels bortslidt be-
maling. Indskriften fremstår i afslidt forgyldning 
på sort bund, mens våbenskjoldene står i broget 
staffering. Tavlen er i type, skrift og ornamentik 
nært beslægtet med nr. 3 og 4 og gravsten 35, 
der alle givetvis er udført af samme stenhugger 
(jf. nr. 2). Da Marckmann beskrev mindetavlen i 
1842 var den opsat ‘i koret, indmuret i den nor-
dre pille’, sandsynligvis dens oprindelige plads.303 
Ophængt i koromgangen nord for koret.
 3) (Fig. 110), o. 1723, over Bartholus Ludovicy 
(Bertel Ludvigsen), sognepræst i Assens og provst 
over Båg Hrd., *24. aug. 1638, †8. dec. 1719, med 
hustru Birgittam (Birgitte) Luja, *o. 1660, †11. 
dec. 1722.
 Mindetavle af rød kalksten, 135×90 cm, sig-
neret med forsænkede reliefversaler, »H roy 
sculp(sit)« (fig. 138), i nedre højre hjørne.304 Den 
særdeles velbevarede tavle har latinsk indskrift 
med reliefversaler, navne dog i kursiv, alt i for-
dybede, sortmalede bånd. I stenens hjørner er 
hugget en fransk lilje i relief, sat i et forsænket, 
kvadratisk felt. Tavlen er nært beslægtet med nr. 
2 og 4 samt gravsten nr. 35, der formentlig kan 
tilskrives samme stenhugger. Sat af ægteparrets 
børn og indmuret i en pille i koret over ‘deres sa-
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struer, fem sønner og tre døtre, samt en indskrift 
lydende: »Denne tavle er erlige Mand Povel Bang 
Borgemester her i Assens til een kierlig Ihukom-
melsse af sine efterladte Børn og Arvinger Beko-
stet og opsadt«.316

 3) efter 1624, over Anders Meel, samt hustru, 
fem sønner og fire døtre. epitafiet kendes alene 
fra en summarisk omtale fra 1700-tallet.317

 4) O. 1633, over Peder Prieg, †7. sept. 1611, og 
hustru Gertrud Prieg, †1633, ‘med deres børn, 5 
sønner og 3 døtre’. Sat af sønnerne Hans Prieg, 
sognepræst til Nr. Broby, og Hans Schelle, borg-
mester i Assens til »allm(indelse) over deres foræl-
dre«.318

 5) O. 1649, over Berthel Hansen, skipper, †14. 
dec. 1649, ‘udi hans alders 54 år’, samt hustru 
Kirsten Jensdatter, †4. aug. 1664, ‘udi hendes al-
derdom 66 år’.72

 6) O. 1666, over Jørgen Bang, †påskedag 1666, 
»ob(iit) æt(atis) 73« (død 73 år gammel), den-
nes hustru Anna Olufs datter (Olufsdatter Lang), 
†3. påskedag 1665, »ob(iit) æt(atis) 63« (død 63 

 Storfeltets riffelmaleri, olie på panel, måler 146× 
115 cm. Set fra venstre forestiller det Korsfæstelsen, 
fra højre Opstandelsen. Førstnævnte viser Kristus på 
korset hængende i let bøjede arme med fødderne 
gennemboret af én nagle. Bag korset knæler Ma-
ria Magdalene, mens hun med højre hånd holder 
om såvel korsets træ som Kristi fod og med venstre 
hånd berører hans knæ. Maleriets Opstandelsesside 
er udført efter et kobberstik af Cornelis Cort.309 
Det viser Kristus, med sejrsfanen i hånden, som 
svæver i en skybræmme over sarkofagen, mens fire 
romerske soldater i forgrunden henholdsvis våg-
ner, opdager, blændes og forskrækkes ved synet.310

 Det tværovale topfeltmaleri, olie på træ, fo-
restiller Isaks ofring. Isak sidder på et hvidt klæ-
de, der er lagt ud over bålstedets brændeknuder. 
Han har kastet overkroppen henover brændet 
og skjuler sit hoved i armene. Bag Isak standser 
en engel den oprørte Abraham i hans gerning.
 Illusionistisk malede tavler er velkendte i 1700- 
tallet. Fra Fyn kendes blandt andet altertavlen i 
rørup (Vends Hrd.) fra o. 1750, og altertavlerne i 
Klinte (Skam Hrd.) Østrup og Hjadstrup (Lunde 
Hrd.), samt epitafiet over Wilhelm Frederik Fa-
renhorst i Kerte Kirke (Båg Hrd.), der alle stam-
mer fra tiden o. 1770.
 epitafiet blev istandsat 1980 af konservator 
Jens Johansen.311 1884 hang det i søndre korsarm 
mellem 1. og 2. vindue fra vest. Nu opsat i nordre 
sideskibs fjerde fag fra vest.

†ePITAFIer

Kirken bortauktionerede 1828 seks ‘brøstfældige’ epi-
tafier.312 De vigtigste kilder til epitafierne stammer alle 
fra 1700-tallet, herunder ikke mindst Ludvig Bertel-
sens præsteindberetning fra 1755.313

1) O. 1579, over Jørgen Bang, borgmester, 
†1579 (jf. gravsten nr. 17).314 en indskrift på epi-
tafiet oplyste, at »Dette epitaphium have Sal. Jens 
Bangs børn ladet renovere over deris sal. faders 
fader Jørgen Bang, som dødde 1579«. (jf. nr. 6).315

 2) O. 1581, over Povel (Poul) Bang, borgmester, 
†10. febr. 1581, »æt(atis) 64« (64 år gammel).
 Ifgl. beskrivelser fra 1700-tallet skal epitafiet 
have inkluderet et maleri, hvorpå var afbildet 
Poul Bang og hans familie bestående af fire hu-

Fig. 111. Mindetavle nr. 4, o. 1724, over Magdalena 
Sibylla urne (s. 2564). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Memorial tablet no. 4, c. 1724, to Magdalena Sibylla Urne.
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Fig. 112a. Mindetavle nr. 5, o. 1763, over felbereder Mads Sørensen (s. 2564). Set fra 
venstre. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Memorial tablet no. 5, c. 1763, to the skin dresser 
Mads Sørensen. Seen from the left.
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Fig. 112b. Mindetavle nr. 5, o. 1763, over felbereder Mads Sørensen (s. 2564). Set fra 
højre. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Memorial tablet no. 5, c. 1763, to the skin dresser 
Mads Sørensen. Seen from the right.
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GrAVSTeN

 1) (Fig. 113), romansk, af grå granit, skriftløs, 
153×56 cm. I lavt relief er udhugget et proces-
sionskors, i form af et georgskors med dobbelt-
kontur på en kun antydet korsstav. Nedlagt i 
brostensbelægningen nord for kirken, mellem 
nordre korsarm og våbenhuset.
 2) romansk, af grå granit, 147×68 cm, et frag-
ment, der er benyttet som sokkel for søndre side-
skibs ydermur.
 3) O. 1540, over ubekendt. Grå sandsten, 147× 
68 cm. et fragment med ulæselig randskrift i mi-
nuskler, der afbrydes af cirkulære hjørnemedaljo-
ner. Midt på stenen et nu uigenkendeligt motiv. 
Stenen er typemæssigt nært beslægtet med nr. 
4-5, 7 og 10, som af Chr. Axel Jensen (Gravsten I, 
262) henføres til et lokalt stenhuggerværksted (jf. 
s. 2560). Nedlagt i gulvet øst for koret.322

 4) O. 1540, over ubekendt. Grå sandsten, 42× 
33 cm. et fragment vistnok af en våbensten, hvis 
eneste synlige detalje er et uidentificeret bo-
mærke.323 Nært beslægtet med nr. 3, 5, 7 og 10 
og sandsynligvis udført i samme, lokale værksted. 
Nedlagt i gulvet øst for koret.
 5) O. 1543, over en ubekendt borgmester.324 
»An(n)o 1543 th[en 8]… [b]ormester y Assens 
hues sel gud haue«.325

 Grå sandsten, 95×158 cm. Stærkt nedslidt vå-
bensten med randskrift i minuskler sat i et for-
dybet bånd. Indskriften afbrydes af hjørneme-
daljoner, af hvilke kun venstre sides er bevarede; 
i den øvre ses en roset og i den nedre et kranium. 
Midt på stenen ses et bomærkeskjold i fordybet 
relief. Stenen er nært beslægtet med nr. 3-4, 7 og 
10, og må henføres til samme lokale stenhugger-
værksted. Nedlagt i nordre sideskibs gulv ud for 
koret.
 6) (Fig. 114), o. 1544,326 over reinwald Hei-
dersdorf, oberst og lensmand til Hagenskov, †1. 
jan. 1544. »[Anno 1544] des ni ars dag is de er-
bar vnd ma(n) haftiger reinol(t) van Hederstorp 
[k(ongelig) m(ajestæt) to denm…] oberster vnd 
amptman vpp Hagenschov hir begrafen dem 
got gnedigh vnd barm[hertich si…]« (Nytårsdag 
1544 er den ærbare og mandhaftige reinwald 
von Heidersdorff, hans kongelige majestæt af 

år gammel), deres søn Jens Bang, †8. juni 1660, 
»ob(iit) æt(atis) 37« (død 37 år gammel), samt O. J. 
B(ang), »ob(iit) æt(atis) 3« (død tre år gammel).319

 På epitafiet var fire, formentlig malede, skjolde, 
de tre med Bangs våben,320 mens Anna Olufsdat-
ters skjold viste »en Pelican i Blaat feldt«.321 Over 
hvert skjold stod afdødes initialer, og på dets sider 
deres dødsalder.

Fig. 113. Gravsten nr. 1, romansk (s. 2568). Foto Arnold 
Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 1, Romanesque.
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foden et hjelmsmykket skjold med Heidersdorf-
våbenet. Han er iklædt kyrads og fjerprydet baret 
og holder et sværd i sin venstre hånd.
 Chr. Axel Jensen har på grundlag af stilistiske 
fællestræk som den rodfrugtsmykkede arkitrav og 
randskriftens karakter påvist slægtskab med grav-
sten i bl.a. Skt. Hans Kirke, Odense (s. 1444-47), 
Våbensted Kirke (DK Maribo 932-33) og Sten-

Danmarks… oberst og amtmand til Hagenskov 
begravet her, Gud være nådig og barmhjertig).327

 Grå kalksten, 225×102 cm, tilskrevet »Odense-
skulptøren«. Det øvre venstre hjørne er brækket 
af og delvis rekonstrueret i cement. Figursten 
med randskrift i reliefversaler sat i to forsænkede 
bånd, hvoraf særligt det ydre er nedslidt. Indskrif-
ten afbrydes af firpasmedaljoner med evangelist-
symboler i hjørnerne, hvoraf kun de to nedre er 
bevaret (tv. Johannes, th. Markus). Figurfeltet vi-
ser reinwald Heidersdorf stående under en mus-
lingeskalsarkade i kontrapost med sin højre hånd 
hvilkende på den fremskudte hofte og overkrop-
pen drejet let mod venstre. Ved hoften ses endvi-
dere en beholder eller pung (jf. s. 2420), og ved 

Fig. 114. Gravsten nr. 6, o. 1544, over lensmand rein-
wald Heidersdorf (s. 2568). Foto Arnold Mikkelsen 
2011. – Tombstone no. 6, c. 1544, of Lord Lieutenant Rein-
wald Heidersdorf.

Fig. 115. Gravsten nr. 7, o. 1548, over Birgitte Bang (s. 
2570). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 7, 
c. 1548, of Birgitte Bang.
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nium (tv.) og et timeglas. Midt på stenen er et 
skjold med Poul Bangs bomærke (jf. nr. 16)329og 
derunder et banner med spor af en ulæselig 
indskrift. Placeret i en vinduesniche i nordre si-
deskib nær døren til nordre korsarm.330 Stenen 
er af samme type som nr. 3-5 og må anses for 
udført af samme, lokale stenhuggerværksted (jf. 
ovf).331 Opstillet i en vinduesniche i nordre si-
deskib.
 8) (Fig. 116-17) O. 1550, over Anna von Ahle-
feldt Benediktsdatter, †1550, gift med Jens roth-
feld. »An(n)o 1550 den 17 [ia]nvarii starf/ de 
erbar frow Ann[a] van [A]ne/ Velde [Benedicz 
dochte]r des/ erbare [Ie]ns ro[tested] sin hvs/ 
frow ge[vest vp H]agenschov« (1550 den 17. ja-

løse Kirke (Odense Hrd.) og har tilskrevet grav-
stenen til »Odense-Skulptøren« (aktiv o. 1540-
47).328

 Stenen lå endnu 1755 i koret,72 men da Marck-
mann registrerede gravstenene i 1842 var den 
fjernet og lå da i ‘farver Madsens gård’. Nu opsat 
på væggen øst for koret.
 7) (Fig. 115), o. 1548, over Birgitte Bang, 
†1548. »(An)no 1548… Starff Birgitte Ba(n)ge 
Pawel Bange borm…«.
 Grå sandsten, 188×87 cm. Våbensten, venstre 
og nedre del er næsten bortslidt. randskrift med 
minuskler, der i hjørnerne afbrydes af medaljo-
ner, de øvre med relieffer forestillende et ansigt 
(tv.) og en roset og tilsvarende for neden et kra-

Fig. 116-17. Gravsten nr. 8, o. 1550, over Anna von Ahlefeldt Benediktsdatter (s. 2570). 116. Foto Arnold Mikkelsen 
2011. 117. Tegning af Søren Abildgaard 1762. – Tombstone no. 8, c. 1550, of Anna von Ahlefeldt Bene dikts datter. 116. 
Photo. 117. Drawing by Søren Abildgaard 1762.



2571GrAVSTeN

 10) O. 1552, over en uidentificeret efterkom-
mer til Jens Bang. »[Anno 1552 then… Mand]… 
s[tar]ff… Ban[g, borgemester y Assens]«.337

 Grå sandsten, 150×89 cm. Stærkt slidt sten, 
hvis hjørner og højre kant er rekonstrueret i ce-
ment. Våbensten med randskrift i minuskler, der 
afbrydes i hjørnerne af medaljoner. I disse kan 
i den nedre venstre endnu genkendes et time-
glas. I det centrale våbenskjold anes en halvmåne 
og en stjerne, der kan genkendes som det våben, 
Jens Bang (†1531) introducerede, og som hans 
efterkommere kortvarigt benyttede.338 På stenen 

nuar døde den ærbare frue Anna von Ahlefeldt, 
Benedicts datter, den ærværdige Jens rothfelds 
hustru, på Hagenskov).332

 Grå kalksten, 189×116 cm, tilskrevet mono-
grammisten »AS«. Langs den nedre kant er flere 
mindre stykker bortslået. Våbensten, med to store 
hjelmprydede våbenskjolde, hhv. rothfelds (tv.) 
og Ahlefeldts (th.), sat mellem pilastre, der lige-
som grunden er dekoreret med indridsede akan-
tusbladrækker.333 Våbenerne indfattes af en mus-
lingearkade med englehoveder i sviklerne; foran 
arkaden hænger et tekstfelt på skrå. Nederst på 
stenen er personalia anført med reliefversaler.
 Ifølge Chr. Axel Jensen (Gravsten I, 187-88) kan 
stenen tilskrives en slesvigsk mester, hvis mono-
gram, »AS«, kendes fra en figursten over ejler 
rønnov og Anne Krabbe i egense Kirke (Svend-
borg Amt, Sunds Hrd.). Stenen lå endnu i koret, 
da Søren Abildgaard 1762 tegnede den (fig. 117). 
1881-84 blev den anbragt på sin nuværende plads 
i vinduesnichen øst for koret.
 9) (fig. 118) O. 1550,334 over Nyls [J]ude (Niels 
Jyde), rådmand.335 »… Nyls [J]ude radma(nd) y 
Aszens hues sel gud haf[e]«.336

 rødlig sandsten, 187×94 cm. Stenen er bræk-
ket i to dele, to afslåede hjørner er rekonstrueret i 
cement. Figursten med randskrift i reliefminusk-
ler lagt i forsænkede bånd, der i hjørnerne afbry-
des af evangelistsymboler, øverst for Mattæus (tv.) 
og Johannes (th.), nederst for Markus (tv.) og Lu-
kas (th.). Den afdøde ses i figurfeltet stående un-
der en arkade iklædt en knælang kappe med ær-
meslidser. Han har firskårent skæg og holder sine 
hænder foran brystet med fingerspidserne mod 
hinanden. Ved venstre fod ses et bomærkeskjold, 
hvorpå netop anes initialerne »NJ«. ud for man-
dens hoved er i baggrunden indridset versalind-
skriften »Spes mea Christ(us)« (Kristus er mit 
håb). Chr. Axel Jensen (Gravsten I, 262) daterede 
stenen til 1550’erne og knyttede den til samme 
lokale stenhuggerværksted, som har udført nr. 
11-14 (jf. også s. 2560). Blandt disse sten er sær-
ligt Niels Bendsen Brocks (nr. 13) nært beslægtet 
med Niels Jydes.
 Da Søren Abildgaard aftegnede stenen 1762, 
noterede han, at den lå i koromgangen ‘bag alte-
ret’. Opstillet i en vinduesniche i nordre sideskib.

Fig. 118. Gravsten nr. 9, o. 1550, over rådmand Niels 
Jyde (s. 2571). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tomb-
stone no. 9, c. 1550, of Councillor Niels Jyde.
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tede stenen som udført af samme lokale værk-
sted, som leverede nr. 9 og 12-14.340 Nedlagt i 
koromgangens gulv øst for koret.
 12) O. 1564, over rådmand Jørgen Bangs hu-
stru, †1564, samt datteren elso, †1564.341

 Grå kalksten, 141×119 cm. Stærkt slidt sten 
hvis øvre del mangler. Figursten med randind-
skrift i fraktur, hvoraf kun kan læses: »[A(nn)o 

er påmalet »33« med rødt. Den er nært beslægtet 
med de øvrige våbensten fra perioden (nr. 3-5 
og 7), der af Chr. Axel Jensen (Jensen, Gravsten 
I, 262) tilskrives et lokalt stenhuggerværksted.339 
Nedlagt i nordre sideskibs gulv ud for koret.
 11) O. 1550/60, over en ubekendt kvinde. Grå 
kalksten, 174×102 cm. Stenen er knækket i to 
dele og er flere steder udbedret med cement. Fi-
gursten med randskrift i udhugget fraktur, hvoraf 
kun ordene »da døde« kan anes. I hjørnerne af-
brydes indskriften af medaljoner med evangelist-
symbolerne, af hvilke kun Johannes i det øvre 
højre hjørne er bevaret. I det centrale figurfelt ses 
afdøde iklædt kappe og stående under en tredelt 
arkade, der hviler på brede pilastre. På den højre 
ses et krucifiks og derunder muligvis nogle ver-
saler. Chr. Axel Jensen (Gravsten II, nr. 546) opfat-

Fig. 119. Gravsten nr. 13, o. 1564, over Niels Bend-
sen Brock (s. 2573). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Tombstone no. 13, c. 1564, of Niels Bendsen Brock.

Fig. 120. Gravsten nr. 14, o. 1566, over Jørgen Laale (s. 
2574). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 
14, c. 1566, of Jørgen Laale.
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 13) (Fig. 119), o. 1564, over Niels Bendse[n 
Brock],346 borger i Assens, †1564, og hustru Ka-
rine Bro(cks), †1591.347

 Grå sandsten, 207×128 cm. Kanten samt et 
manglende stykke midt på stenen er rekonstru-
eret i cement. Figursten med randskrift i forsæn-
kede reliefversaler; langs stenens venstre side er en 
del af indskriften søgt rekonstrueret i cement.348 
Indskriften afbrydes i hjørnerne af medaljoner; de 
øvre med Niels Bendsen Brocks portræt (tv.) og 
et hjerte gennembrudt af en pil (th.), de nedre 
med et kranium med arm (tv.) og et timeglas (th.).

1564 den 2 jan]… [råd]mands hustru y Asse(n)
s oc deris datter elso hu[es]…«.342 I hjørnerne 
medaljoner med evangelistsymbolerne, af hvilke 
kun den nedre til venstre med Markus’ løve er 
bevaret. Figurfeltet viser en kvinde stående med 
hænderne foldede i bøn iklædt kjole og fodsid 
kappe. Ved hendes side står et barn med hæn-
derne foldet foran brystet, idet det vender sig og 
kigger op på hende. under dem et rektangulært 
indskriftfelt med de latinske ord: »Devs dedi(t 
michi illas, Deus abstulit, Deo sit gloria in æter-
num Georg[ius] Bang[ius])« (Gud gav mig dem, 
Gud tog dem bort, ære være Gud i al evighed. 
Jørgen Bang).343 På hver side af indskriftfeltet ses 
to skjolde; i det venstre anes Jørgen Bangs bo-
mærke (jf. nr. 17).344

 Chr. Axel Jensen (Gravsten I, 262 f) opfatte-
de stenen som udført af et lokalt stenhugger-
værksted, der også leverede nr. 11, 13 og 14 (jf. 
ovf.).345 Nedlagt i koromgangens gulv øst for 
koret.

Fig. 121. Gravsten nr. 15, o. 1575/77, over to ubekend-
te personer (s. 2574). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Tombstone no. 15, c. 1575/77, of two unknown persons.

Fig. 122. Gravsten nr. 16, o. 1578, over borgmester 
Poul Bang (s. 2574). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Tombstone no. 16, c. 1578, of Mayor Poul Bang.
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»NB«, dels et tekstfelt med versalindskriften: »Sa-
lig er den, som er riig hos Gvd«. Chr. Axel Jensen 
(Jensen, Gravsten II, nr. 547), tilskrev stenen et lo-
kalt værksted, der også producerede nr. 9, 11-12 
og 14 (jf. ovf.). Da Niels ringe o. 1842 aftegnede 
stenen, noterede han, at den lå ved det sydøstlige 
hjørne af kirkegården op ad kirken. Opstillet i en 
vinduesniche i nordre sideskib ud for koret.
 14) (Fig. 120) o. 1566, over Iørgen (Jørgen) 
Laali (Laale), borger, †(10. juni) 1(5)6(6).349

 Grå kalksten, 225×102 cm. Den temmelig 
slidte sten er knækket i to dele og har afbræk 
langs siderne. Figursten med randskrift i forsæn-
kede reliefversaler, der i hjørnerne afbrydes af 
medaljoner med for oven englemotiver og for-
neden forgængelighedssymbolerne timeglas (tv.) 
og dødningehoved (th.). I det rektangulære fi-
gurfeltet ses Jørgen Laale i halvfigur. Han holder 
hænderne ind foran kroppen og er iklædt lang 
kappe med bred krave og hue. Omkring figurens 
hoved er fyldt ud med blomsterornamentik og 
rulleværk i relief. under portrættet findes en rig 
rulleværkskartouche med bl.a. to stående børn, 
der holder et skjold(?) mellem sig, og som ledsa-
ges af den slidte indskrift: »Hodi[e] m[ihi], cra[s
t]ibi…« (i dag mig, i morgen dig).
 Chr. Axel Jensen (Jensen, Gravsten, II nr. 548) 
regner stenen blandt de figur- og våbensten, 
et lokalt stenhuggerværksted udførte omkring 
midten af 1500-tallet (nr. 9 og 11-13). Opstillet i 
vinduesnichen øst for koret.
 15) (Fig. 121), o. 1575/77, over to ubekend-
te personer, muligvis børn, †1575 og 157(7).350 
Grå sandsten, 114×154 cm. Stenen har centralt 
indskriftfelt i kartouche mellem to hermer, der 
bærer en trekantsgavl med et relief af Gudfader. 
Af den stærkt nedslidte gravskrift i fordybede 
versaler kan kun læses enkelte bogstaver og tal, 
herunder »A(nn)o 1575« og »…de 157[.]«. un-
der kartouchen hænger et skjold omgivet af en 
blomsterranke. I skjoldet ses resterne af et bo-
mærke, hvori synes at indgå et omvendt firtal. 
Chr. Axel Jensen (Jensen, Gravsten II, 96) så jysk 
påvirkning i stenen.351 Opsat i en niche i korom-
gangens ydermur syd for alteret.
 16) (Fig. 122), o. 1578, over Pawel (Poul) Bang, 
borgmester, (*1524), †10. febr. (1)578.352

 Figurfeltet indrammes foroven af en arkade, 
hvorpå med reliefversaler sat i et fordybet bånd 
står »Betenck at du est dødelig«. Afdøde står med 
sine hænder samlet i bøn foran brystet. Han har 
langt, tvedelt skæg og bærer baret samt en lang, 
foldende kappe med ærmeslidser. Ved fødderne 
ses dels et bomærkeskjold med hans initialer 

Fig. 123. Gravsten nr. 17, over borgmester Jørgen Bang 
(s. 2575). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 
17, of Mayor Jørgen Bang.
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en spade(?) holder en palmegren, der kan opfattes 
som en allusion til Kristi overvindelse af døden. I 
bueslaget over tekstfeltet ses et opstandelsesrelief 
med Kristus stående på sarkofagen med sejrsfa-
nen i hånden omgivet af de opskræmte romer-
ske soldater. I sviklerne er to engle omgivet af 
forgængelighedssymboler; den ene holder et 
timeglas i hånden og har foden på et kranium, 
den anden blæser sæbebobler. På postamentet 
ses to skjolde med ikke erkendelige motiver og 
indskrifter. Skjoldene flankeres af to siddende 
dydefigurer, Håbet og Troen. endelig har ste-
nen cirkulære hjørnemedaljoner; i de øvre ses en 
dødning, som solen rejser sig over (tv.) og andre 
vanitassymboler (th.), i de nedre en knælende 
mand, der krones af engle (tv.) og tre sørgende 
figurer ved et lig (th.). Opsat i en vinduesniche i 
søndre sideskib ud for koret.

 Grå sandsten, 122×91 cm. Stenen er knæk-
ket i to stykker og præget af slid, repareret med 
cement. Figursten med randskrift i forsænkede 
reliefversaler. I hjørnerne medaljoner med evan-
gelistsymbolerne, for oven Johannes (tv.) og Mat-
tæus (th.), for neden Markus (tv.) og Lukas (th.). I 
figurfeltet er afdøde vist stående under en arkade 
med ansigtet vendt let mod venstre og hænderne 
foldet under kappen. Han har kort, tvedelt skæg, 
er iklædt græskarbukser og bærer på hovedet en 
hue. Ved sit højre ben er sat et skjold med Poul 
Bangs bomærke og initialer, »PB«.353

 Som påvist af Chr. Axel Jensen (Jensen, Grav-
sten II, 96) er stenen nært beslægtet med nr. 17 og 
formentlig et lokalt arbejde. Stenen er nu indfæl-
det i en niche sydøst for koret.
 17) (fig. 123) O. 1579, over Jørgen Bang, borg-
mester (jf. †epitafium nr. 1 og †messehagel nr. 1), 
†24. april 1579.354

 Grå sandsten, 223×98 cm. Stenen er repareret 
med cement, særligt i det øvre hjørne, hvor en 
kile ind i figurfeltet er rekonstrueret. Figursten 
med randskrift i forsænkede reliefversaler, der af-
brydes i hjørnerne af medaljoner. I disse ses evan-
gelistsymbolerne, for oven Johannes (tv.) og Mat-
tæus (th.), for neden Lukas (tv.) og Markus (th.). 
Figurfeltet er udført som en niche med bueslag 
hvilende på konsoller. Afdøde er skildret stående, 
han har kort skæg og er iklædt en knælang kappe; 
ved hans fod er sat et bomærkeskjold.355 under 
nichen er et tekstfelt med versalindskriften: »Spes 
mea christvs/ vivit post fvnera/ V(ir)tvs I. B.« 
(Kristus er mit håb, dyden overlever døden Jør-
gen Bang).
 Som påvist af Chr. Axel Jensen (Gravsten II, 96) 
er stenen nært beslægtet med nr. 16 og er for-
mentlig et lokalt arbejde.356 Opstillet i en vindu-
esniche i nordre sideskibs 5. fag fra vest.
 18) (fig. 124) 1600-tallet, over ubekendt. Sort 
kalksten, 137×208.340 Forslidt sten med talrige 
revnedannelser, særligt to der løber diagonalt fra 
øvre venstre hjørne mod højre langside. Stenen 
har et centralt indskriftfelt, der er sat på et po-
stament og flankeret af to kvinder i nicher, som 
understøtter figurfeltets arkadebue. Kvinden til 
venstre støtter albuen på en spade som en hen-
visning til begravelsen, mens den anden foruden 

Fig. 124. Gravsten nr. 18, 1600-tallet, over ubekendt (s. 
2575). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 
18, 1600s, unknown deceased. 
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Fig. 126. Gravsten nr. 20, 1600-tallet, genbrugt o. 1778 
af handlerske Gertrud Wolder (s. 2576). Foto Arnold 
Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 20, 1600s, re-used c. 
1778 by the trades woman Gertrud Wolder

 20) (Fig. 126) 1600-tallet, sekundært benyttet 
over Gertrud Wolder, handlerske, *9. marts 1699, 
†28. dec. 1778.358

 Grårød kalksten, 204×120 cm. Den forslidte 
sten er knækket i to dele og randen er rekon-
strueret i cement. Centralt på stenen et relief af 
Opstandelsen359 og i hjørnerne medaljoner med 
evangelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) og 
Markus (th.), forneden Johannes (tv.) og Lukas 
(th.). Over og under opstandelsesrelieffet findes 
den sekundære, indhuggede versalindskrifter for 
Gertrud Wolder, der blev begravet i midtskibets 
mellemgang 15. jan. 1779. Nu opstillet i korom-
gangen nord for koret.360

 21) 1600-tallet(?), over ubekendt. rød sand-
sten, 183×102 cm. en næsten glatslidt sten med 

 19) (Fig. 125), 1600-tallet, en ubekendt. rød 
kalksten, 190×124 cm.357 udslidt sten hvis øvre 
venstre og nedre højre hjørner er brækket af, li-
gesom kanten sine steder er brækket af, alt re-
konstrueret i rødlig cement. Midt på stenen er 
et højovalt tekstfelt indrammet af en bladkrans. 
Over feltet ses et relief af den opstandne Kristus 
på en skybræmme og omgivet af to basunengle, 
og under feltet sidder to sovende børn på for-
gængelighedssymbolerne timeglas og kranium; 
det ene holder en fakkel i hånden. Langs langsi-
derne løber en vinrankebort mellem cirkulære 
hjørnemedaljoner med evangelistsymbolerne, for 
oven Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas 
(tv.). endelig ses i sviklerne forneden to små vå-
benskjolde, det højre med en arm, der holder et 
sværd samt et »D«. Opstillet i vinduesnichen øst 
for koret.

Fig. 125. Gravsten nr. 19, 1600-tallet, over ubekendt (s. 
2576). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 
18, 1600s, unknown deceased. 
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 24) O. 1613(?), over Olvff (Oluf) Lang, borg-
mester og kirkeværge, †o. 1613.361

 Grå sandsten, 201×128 cm, revnet på tværs og 
repareret med cement. randskrift i fraktur sat 
i forsænkede bånd, der afbrydes i hjørnerne af 
medaljoner med evangelistsymbolerne; foroven 
Mattæus (tv.) og Markus (th.), forneden Lukas 
(tv.) og Johannes (th.). Centralt på stenen Op-
standelsen.357 Nederst på stenen ses en fordybet 
medaljon med et bomærkeskjold. På stenens øvre 
del er svage antydninger af versaler skrevet på ho-
vedet, der viser, at stenen har været genanvendt. 
Nedlagt i koromgangens gulv øst for koret.
 25) (Fig. 127), o. 1624, over Niels Mand, råd-
mand, †1624 i »hans Alders 72 aar«, og hustru 
Bodel (Bodil) Nielsmandtzs Iørgen Laales ( Jør-
gen Laales) datter, †(1635) »hindes alder 8(1) Aar«. 

antydninger af hjørnemedaljoner, der er udfyldt 
med cement. Nedlagt i gulvet umiddelbart inden 
for våbenhusets dør.357

 22) 1600-tallet, over ubekendt. Grå sandsten, 
58,5×69 cm. et hjørne af en gravsten, hvorpå ses 
Lukas’ evangelistsymbol og »[Sa.] Lv[c]as« i en 
medaljon. Nedlagt i koromgangens gulv øst for 
koret.357

 23) 1600-tallet, over ubekendt. Grå sandsten, 
50×40 cm. et fragment med et ovalt relief af Op-
standelsen og derover et jesumonogram. Hjørne-
medaljoner med evangelistsymbolerne hvoraf de 
to til venstre er næsten helt afhugne. De to andre 
repræsenterer ifølge versalindskrifterne »S. Mar-
cvs« (øverst) og »S. Io(hannes)«. Nedlagt i korom-
gangens gulv øst for koret.357

Fig. 127. Gravsten nr. 25, o. 1624, over rådmand Niels 
Mand og hustru Bodil (s. 2577). Foto Arnold Mik-
kelsen 2011. – Tombstone no. 25, c. 1624, of Councillor 
Niels Mand and his wife Bodil.

Fig. 128. Gravsten nr. 29, o. 1657, over borgmester 
Laurids Hjort (s. 2578). Foto Arnold Mikkelsen 2011. 
– Tombstone no. 29, c. 1657, of Mayor Laurids Hjort.
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 26) O. 1639, over Jis (Jes) Pedersen, †8. marts 
1649, »hans alders aar 69«, og [Karen Anders]da-
ater (Andersdatter), †13. april »16[39 hendis al-
ders] 53 a[ar]«.363

 rød sandsten, 197×112 cm. Stenen er slidt 
og brækket i to dele, repareret flere steder med 
cement. Som randskrift Jes Pedersens personalia 
i forsænkede reliefversaler, der afbrydes i hjør-
nerne af evangelistsymboler, hvoraf kun Lukas’ 
okse i nedre højre hjørne kan erkendes. Centralt 
på stenen ses en oval med Den Opstandne Jesus i 
forsænket relief. Derover læses Karen Andersdat-
ters personalia og under det Johs. 11,25, begge i 
indhuggede versaler. Nederst på stenen anes to 
skjolde. Nedlagt i koromgangens gulv øst for ko-
ret.
 27) O. 1650, over Iohan (Johan) v(on) Löbke, 
†9. juni 1650, »vnd Seine(n) erben« (og hans ar-
vinger).364

 Gråblå sandsten, 196×85 cm. Stenen er brækket 
i to dele og repareret med cement. en gravflise 
med tysk indskrift i fordybede versaler i vandrette 
bånd og disponeret omkring et centralt, cirkulært 
ornament (tvm. 47 cm). Indskriften afsluttes med 
et vers: »Hie war gar kvrtz meines/ Lebens Zeit./ 
erfvllet mit viel Angst v(nd) Leit./ Bis mich der 
hogste hat erfreiut/ mit der Himlische Selickeit«. 
Nummereret »3« og »4« med rød maling. Placeret 
i koromgangens gulv syd for koret.
 28) O. 1650, over ubekendt. Grå sandsten, 
169×100 cm. Den slidte stens rand samt nedre 
højre hjørne er repareret med cement. rand-
skriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evan-
gelistsymboler, der kun er bevaret i de øvre hjør-
ner, hhv. Matthæus (tv.) og Johannes (th.). Det 
centrale skriftfelt kantes foroven af rulleværk. 
Derover ses et kerubhoved, der trods forskellen 
i udførelsen knytter stenen til Niels Mands og 
særligt til Laurids Hjorts gravsten fra o. 1624 og 
1657 (nr. 25 og 29). Nedlagt i gulvet øst for koret.
 29) (Fig. 128), o. 1657, over Laurids Hjort, borg-
mester, <†20. sept. 1657>, med sin første hustru, 
Maren Jensdatter, †17. febr. 1643, samt hendes 
første ægtemand, rådmand Hans rasmussen, †29. 
juli 1629.365

 Grå sandsten, 115×185 cm. Stenen er meget 
slidt. Det centrale skriftfelt har en skrift i forsænke-

»Levede ud i echteschaf 48 aar oc aflede til sam-
men 4 børn, 3 søner oc 1 dater, der af hensofved 
i Herren Iørgen oc Anne hvis siele Gud hafver.«
 Sort kalksten, 184×115.362 Stenen er velbevaret, 
bortset fra enkelte kantslag og nogen slitage langs 
højre side. Centralt indskriftfelt, hvor personalia 
i forsænkede reliefversaler afsluttende med Apok. 
14,13. Over feltet ses et kerubhoved og under det 
to skjolde adskilt af et timeglas og et kranium; i 
de to skjolde ses afdødes initialer over bomærke 
og jesumonogram. randskriften citerer rom. 
14,8 og afbrydes af hjørnemedaljoner med evan-
gelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) og Johannes 
(th.), forneden Markus (tv.) og Lukas(th.).
 Stenen er i sin opbygning nært beslægtet med 
nr. 28-29 og kan, trods mindre variationer i ud-
formningen af evangelistsymboler, keruber og 
vanitasmotiver, antages at stamme fra samme 
stenhuggerværksted. Opsat i vinduesnichen øst 
for koret.

Fig. 129. Gravsten nr. 30, o. 1658, over borgmester Bun-
de Jacobsen (s. 2579). Foto Arnold Mikkelsen 2011. 
– Tombstone no. 30, c. 1658, of Mayor Bunde Jacobsen
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hvorpå ses et »I«. I stenens hjørner er fremstillin-
ger af evangelisterne siddende i hjørnemedaljoner, 
hvorpå deres navne er anført i fordybede versaler; 
for oven ses Mattæus (tv.) og Markus, for neden 
ses Lukas (tv.) og Johannes. Overalt er gravstenen 
rigt dekoreret med bruskværk og blomster.
 Gravstenen, der sandsynligvis er udført af sam-
me værksted som nr. 31 (jf. ndf.), blev oprindelig 
placeret over Bunde Jacobsens murede begravelse 
(†nr. 2) i korets søndre side (jf. også epitafium nr. 
1).370 Opstillet i søndre sideskib ud for koret.371

 31) (Fig. 130) o. 1660, over Hans Lauritzon 
(Lauritsen), handelsmand, †21. febr. 1660, samt 
hustru Birgite (Birgitte) Nielsdat(ter) Bang, †3. 
sept. 1677, »som leuede til same et christeligt eg-
teskab i 27 aar«.
 rødbrun kalksten, 177×122 cm.372 Persona-
lia er anført i et centralt, rektangulært tekstfelt 

de reliefversaler,366 langs overkanten findes et smalt 
rulleværksornament, hvorover et kerubhoved. 
under skriftfeltet ses udslidte skjolde, der omgi-
ver et timeglas, et kranium og korslagte knogler. 
randskrift i versaler, der i hjørnerne afbrydes af 
cirkulære medaljoner med evangelistsymboler, for-
oven Mattæus (tv.) og Markus (th.), forneden Jo-
hannes (tv.) og Lukas(th.). På skriftfeltets overkant 
er et smalt rulleværksornament, hvorover mellem 
de øvre hjørnemedaljoner ses et kerubhoved.
 Stenen er nært beslægtet med nr. 25 og 28, der 
formentlig er udført i samme værksted (jf. ovf). 
Gravstenen lå over Laurids Hjorts murede be-
gravelse (†nr. 1) i koret. I 1828 ønskede kirken 
at bortauktionere stenen og i stedet opsætte en 
mindetavle.367 Nu opstillet i en vinduesniche i 
koromgangen sydøst for koret.
 30) (Fig. 129), o. 1658, over Bunde Jacob[sen], 
[borg]mester og tolder i Assens, †[25] marts 1658, 
»i sin alders [6]8 aar«, samt hustru Anna Jacobsdat-
ter, †»[3de Paaske dags] aften [anno 1657, udi sin 
alders 58 aar]«.368 efterfølgende brugt af Bunde 
Jacobsens anden hustru Margrethe Christoffers-
datter, †26. febr. 1699 »i hendis Alders 72 Aar«, 
og hendes anden ægtemand, Christian Han[søn], 
borgmester og tolder i Assens, †23. febr. 1684 
»Æt. 51 aar« (51 år gammel).369

 Sort kalksten, 203×144 cm. Stenen er brækket 
i fire stykker og repareret med cement. rigt ud-
skåret i bruskbarok stil med et centalt, ovalt skrift-
felt, hvori Bunde Jacobsens og Anna Jacobsdatters 
personalia er anført med reliefversaler. Herom 
en ramme, hvori den sekundære gravskrift læ-
ses i to bånd ligeledes i reliefversaler. Feltet om-
gives af relieffer forestillende Korsfæstelsen (tv.), 
hvorunder ordene: »(I)eg er døed for sunere« (jf. 
rom. 5,8) og Joh. 11,25. Over skriftfeltet står en 
trompetblæsende engel med et palmeblad i hån-
den i en bruskbarok kartouche. Nederst på ste-
nen ses en tværoval kartouche med et relief af et 
sovende barn omgivet af vanitassymboler: time-
glas, kranium og stearinlys(?), og indridset i kar-
touchen versalindskriften: »Ieg frygter ei dødsens 
bietter(hed)/ Christvs er min (salighed)«. Herover 
svæver to englefigurer, der holder hvert sit kro-
nede skjold, det venstre med initialerne »BS« og et 
bomærke; af det højre er kun bevaret et fragment, 

Fig. 130. Gravsten nr. 31, o. 1660, over handelsmand 
Hans Lauritsen og hustru Birgitte Nielsdatter Bang 
(s. 2579). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone 
no. 31, c. 1660, of the trader Hans Lauritsen and his wife 
Birgitte Nielsdatter Bang.
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ornamentik og billedforlæg tyder på, at stenen er 
udført af samme værksted som nr. 30. Opstillet i 
vinduesnichen nordøst for koret.
 32) (Fig. 131), o. 1665, over Nicolai Sassi (Niels 
Madsen Sass), sognepræst, provst over Båg Hrd, 
†19. juli 1665, med hustru Marika Paulina (Ma-
rie Poulsdatter), †22. juni 1672.373

 Mørkegrå kalksten, 190×122 cm. Stenen er 
brækket i to dele og repareret med cement såvel 
i bruddet som langs randen. Skriftsten med per-
sonalia på latin i fordybede versaler; indskriften 
afsluttes med: »P.D.M. (P.P.)/ a(nn)o 1672/ B.L.S. 
M.P.D.«, der synes at vedrøre Marie Poulsdatters 
død. Indskriften flankeres af nicher hvori står en 
engel; den venstre holder en segl som symbol på 
dødens høst, mens den højre holder en palmegren 
som symbol på himlens belønning. I stenens hjør-
ner er meget store, ottekantede medaljoner. I de 
øvre ses to sandsynligvis emblematiske motiver, 
dels et relief forestillende en genopstanden kvinde 
ved en spirende tulipan (tv.), dels en stående kvin-
defigur der holder en bog eller stav i hånden (th.), 
idet hun peger mod et kerubkronet skjold med 
et kranium mellem de to medaljoner. Nederst på 
stenen ses i den venstre hjørnemedaljon en begra-
velsesscene og i den højre Kristus som Verdens-
dommer. Herimellem ses et skjold med afbildnin-
ger af Kobberslangen og et kors med krone; under 
skjoldet står et timeglas mellem visnende blomster. 
Opstillet i en vinduesniche øst for koret.
 33) O. 1689, over Johanne Salome Hirschnach, 
*1683, †30. dec. 1689.
 Grå sandsten, 30×50 cm.374 Fragment af en 
gravsten med enkelte reparationer i cement. 
Skriftsten med hjørnemedaljoner. Den fragmen-
tarisk bevarede indskrift i fordybede versaler af-
sluttes med Sal. 3,6. I de to bevarede, nedre hjør-
nemedaljoner ses et timeglas (tv.) og et kranium 
(th.). Oprindelig nedlagt i gulvet øst for koret,39 
hvor den siden 1881/84 atter er placeret.
 34) O. 1718, over Iørgen Iørgensen (Jørgen 
Jørgensen), borger og handelsmand, *1634, †3. 
maj 1718, »udi hans alder 84 aar«.
 Grå kalksten, 55×42 cm. Velbevaret skriftsten 
med personalia i indhuggede versaler, der afslut-
tes af: »Gvd gifve ham en gledelig opstandelse«. 
Øverst på stenen en kerub, i hjørnerne cirkulære 

med fordybede versaler. Feltet flankeres af relief-
fer af Korsfæstelsen (tv.) og Jesus med sejrsfanen 
stående på et kranium (th.) udført efter samme 
forlæg som blev benyttet til Bunde Jacobsens 
gravsten (nr. 30), og forneden ses Gravlæggelsen 
i en oval omgivet af bruskbarokke ornamenter. I 
stenens nedre hjørner findes to skjolde med af-
dødes monogrammer, i det venstre »HLS« over 
et hjerte med kors og i det højre skjold »BNDB« 
omkring et jesusmonogram. I stenens øvre hjør-
ner sidder to engle med en palmegren i den ene 
hånd, mens de med den anden hånd holder en 
laurbærkrans mellem sig. I denne står med for-
dybede versaler gravskriften: »Wer tro/ til en-
den saa/ skal du bekom(m)e/ lifsens crone« (Åb. 
2,10). Foran laurbærkransen står et timeglas på 
tekstfeltets overkant. Sammenfaldet i bruskbarok 

Fig. 131. Gravsten nr. 32, o. 1665, over sognepræst 
Niels Madsen Sass og hustru Marie Poulsdatter (s. 
2580). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 
32, c. 1665, of the incumbent Niels Madsen Sass and his 
wife Marie Poulsdatter.
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de frem for herrens ansigt gaar«. I hjørnerne et 
akantusornament i fordybede kvadrater.
 Stenen er nært beslægtet med de tre minde-
tavler over Laurits Pedersen Kærumgård, Bertel 
Ludvigsen og Magdalena Sibylla urne (nr. 2-4) 
og kan rimeligvis knyttes til samme værksted. 
Opsat 1881/84 i vinduesnichen øst for koret.378

 36) (Fig. 133), o. 1748, over Peder Iuul (Juel), 
kapellan i Assens og Kærum Kirker, †24. apr. 
1748 (jf. herskabspulpitur nr. 2-4).
 Grå kalksten, 87×59 cm. Velbevaret skriftsten. 
I det centrale tekstfelt er personalia anført med 
fordybede versaler over en kartouche med afdø-
des sammenslyngede initialer »PSI«.379 Som rand-
dekoration en blomsterbort, der på stenens lang-
sider inkluderer relieffer af henholdsvis en frontal 
(tv.) og en rygvendt mand (th.), der begge holder 
en spade. Disse kan muligvis opfattes som perso-
nifikationer af Arbejdet (Labor, jf. også s. 2030). 
Stenen lå oprindelig over afdødes grav i nordre 

medaljoner, for oven rummende en roset (tv.) og 
tulipaner (th.), for neden en due (tv.) og Kors-
lammet (th.). Oprindelig nedlagt i nordre side-
skibs gulv; nu hensat på loftet herover.375

 35) (Fig. 132), o. 1723,376 over Hans Nielsøn 
Tors agger (Nielsen Thorsager), †17  »udi hans 
alders  Aar«, og hustru Kirstine Hansdaatter 
Woller (Wolder), †1716,377 55 år gammel, »efter 
at de hafde lefvet udi eet kierligt og af Gud med 
een søn velsignet egteskab i 13 aar«.
 rødgrå sandsten med grå årer, 196×136 cm. 
Den velbevarede sten har enkelte overfladisk ud-
ridsede områder og et borehuld i øverste højre 
hjørne. Personalia er anført med fordybede ver-
saler lagt i parallelle bånd og afsluttes af verset: 
»Saa har Gud siælene til himmelen optaget og le-
gemerne er til jordens schiød ledsaget/ naar siæl 
og legeme sin samlings tiid opnaar/ forklarede 

Fig. 132. Gravsten nr. 35, o. 1723, over Hans Nielsen 
Thorsager og hustru Kirstine Hansdatter Wolder (s. 
2581). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 
35, c. 1723, of Hans Nielsen Thorsager and his wife Kir-
stine Hansdatter Wolder.

Fig. 133. Gravsten nr. 36, o. 1748, over kapellan Peder 
Juel (s. 2581). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tomb-
stone no. 36, c. 1748, of the curate Peder Juel.
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Fig. 134. Gravsten nr. 38, o. 1775, over møller Morten Nielsen og hustru Kristina Maria 
Jørgensdatter (s. 2583). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no. 37, c. 1775, of the miller 
Morten Nielsen and his wife Kristina Maria Jørgensdatter.
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 Grå kalksten, 30×56 cm. et fragment af en skrift-
sten. Personalia er anført med indhuggede versaler. 
Nedlagt i koromgangens gulv øst for koret.
 42) O. 1794, over »kiøbmand Hans Petersens 
dødfødte datter«, begravet 20. nov. 1794.
 Grå kalksten, 45×45 cm. Velbevaret skriftsten 
med personalia i indhuggede versaler. Hensat på 
nordre sideskibs loft.388

 43) O. 1796, over Anna Maria Schmidt, født 
Møller, †maj 1796. Grå kalksten, 46×48 cm. 
Fragment af en sten med indskrift i udhuggede 
versaler. Formentlig oprindelig lagt i søndre side-
skibs gulv,389 nu hensat på nordre sideskibs loft.
 44) O. 1799, over Johann Friedrich B[olt], ba-
ger, *26. okt. 1730, †april 1799. rød kalksten, 
99×167 cm. Personalia i fordybede versaler og 
afsluttet af Kor. 15,55 samt rom. 5,5. Skriftfeltet 
er kantet af et tandsnit.390 I våbenhusets gulv.
 45) O. 1804. Christian Frederik v. Bulow, kap-
tajn og toldinspektør, *24. aug. 1736, †4. aug. 
1804. rød sandsten, 114×121 cm.391 Den øvre 
del af en sten med personalia i indhugget antikva. 
I de bevarede øvre hjørner ses fordybede medal-
joner med et uigenkendeligt motiv. I tårnrum-
met ved kirkedøren.

†GrAVSTeN

For fuldstændighedens skyld inkluderer nedenstående 
redegørelse samtlige de af Marckmann beskrevne sten, 
der ikke er identificeret blandt de endnu bevarede 
gravsten. Selvom de bevarede gravsten alle må antages 
at figurere i Marckmanns fortegnelse, har de ikke i alle 
tilfælde kunnet identificeres. De bevarede sten, der ik-
ke har kunnet identificeres hos Marckmann må derfor 
antages også at figurere i nedenstående oplistning.392

 1) (fig. 135), 1450/89, over ubekendt. et frag-
ment af en gravsten, der alene kendes fra Søren 
Abildgaards beskrivelse og aftegning 1762.393 
randskrift med minuskler: »An(n)o d(omi)ni 
mcdl…« (I det Herrens år 14[..]…), afbrudt af 
firpasformede medaljoner i hjørnerne. Midt 
på et hjelmprydet dobbelt tværdelt våben. Da 
Abildgaard beskrev gravstenen, lå den ‘ved den 
yderste og sydligste kirkedør’, hvilket muligvis 
skal opfattes som den nu tilmurede dør i skibets 
sydvestlige hjørne.394

sideskib,380 men er nu nedlagt i søndre sideskibs 
gulv ud for koret.
 37) 1750/1800, over (Helene Cathrine Hen-
ningsen, f. Westphal).381 Grå sandsten, 34×60 cm. 
et fragment af en gravsten hvorpå ses en del af 
et ovalt skriftfelt sat i et rektangel, i sviklerne et 
planteornament. Gravskrift i fordybet skriveskrift 
afsluttet af »(Gu)ds Weie med Menniskene ere 
usporlige, saaledes…«.382 I koromgangens gulv 
øst for koret.
 38) (Fig. 134), o. 1775, over Morten Nielsen, 
møller, *10. nov. 1709, †17. sept. 1786 i »strand 
møllen hans alder var 76 aar og 10 maaneder«, 
med hustru Kristina Maria Jørgensdotter (Jør-
gensdatter), *8. aug. 1717, †15. aug. 1775, »hen-
des alder var i alt 58 aar og 7 dage«.
 Grå sandsten, 119×183 cm. Velbevaret skrift-
sten med planteornamentudsmykkede hjørner. 
Personalia er anført med fordybede versaler i to 
sidestillede skriftfelter udformet som stentavler 
med svungen overkant, der adskilles af en fakkel. 
Tavlerne indrammes af et større felt med svungen 
over- og underkant; det øvre udfyldes af et digt, 
mens det nedre rummer et mindre indskriftfelt 
med rundende kortsider omgivet af akantusin-
spireret plante- og båndornamentik. Begge ind-
skrifter er i fordybede versaler.383 Stenen, blev 
oprindelig nedlagt i søndre sideskibs gulv, men er 
nu opstillet langs samme sideskibs væg.384

 39) O. 1784, over Christentze Lund, *o. 1714,385 
†25. juni 1784.
 Grå kalksten, 48×23 cm. Den nedre del af 
en knækket sten, hvis personalia er anført med 
indhuggede versaler.386 Oprindelig lagt i søndre 
sideskibs gulv, nu hensat på nordre sideskibs 
loft.39

 40) O. 1791 over Dorothea Catharina Melbye, 
*7. jun. 1780, †6. dec. 1791.
 Grå kalksten, 95×52 cm. Velbevaret sten med 
personalia i indhuggede versaler, der afsluttes af 
et vers.387 Over indskriften en ramme i form af 
en slange, der bider sig selv i halen, et symbol 
på genfødslen eller evigheden. Heri læses ordet 
»Hisset« med fordybede versaler. I søndre side-
skibs gulv ud for koret.
 41) O. 1793, over ubekendt, *[17]37, †o. 1793, 
»55 aar« gammel.340
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1577 (jf. alterstager nr. 1). Gravstenen bar den la-
tinske indskrift: »Pie vivendum qvia cito morien-
dum« (Man må leve fromt, eftersom man skal dø 
snart).400 Kasseret før 1842.
 8) O. 1585, over Frantz (Frans) Nielsen, råd-
mand i Assens, †24. nov. 1585, og hustru Marine 
Frandsis. Sekundært benyttet til bl.a. datteren 
Dorothe Frandtz Datter (Dorthe Fransdatter), 
†1620. ‘en stor blå flise i fem stykker, med to ud-
huggede billeder i menneskenaturlig størrelse’.401 
randskrift med personalia afbrudt af hjørne-
medaljoner med evangelisternes symbolvæsener. 
Nederst på stenen var tilføjet personalia for Dor-
the Fransdatter.
 9) O. 1637, over ubekendt, †1637(?). Sekun-
dært sat over Anne Jørgensdatter Bang, †7. maj 
1711. en ‘hvid flise’ med indskrift hvoraf Marck-
mann læste: »Anno 1637« og »Herunder hviler/ 
nu salig Anne Jørgensdatter/ Bang/ døde den 7 
Maii 1711«.402

 10) O. 1640, over Povl Andersen, sognepræst 
i Assens, provst, †25. dec. 1640, og hans hustru 
Margrete, †22. jan. 1654. Gravstkriften afsluttedes 
af »vincenti dabit« (Til den der sejrer, vil han give, 
jf. Åb. 2,7).403

 11) O. 1644, over en ubekendt mand, †1644, og 
dennes hustru Gjertrud Andersdatter, †1633. en 
‘blålig flise’.404

 12) O. 1651, over eskel eskelsen, *25. marts 
1613, †25. aug. 1651, og hustru Mette Jensdatter, 
†1665. ‘en blå flise med afbrækkede hjørner’.405 
Stenen havde randskrift (rom. 4:25)406 samt efter 
personalia de afsluttende ord »Gud give dennem 
og alle troe Christne en glædelig Opstandelse. 
Hodie mihi, Cras tibi« (I dag mig, i morgen dig).
 13) O. 1659, over Bertel Jensen, borgmester 
og ridefoged for Jørgen Brahe til Hagenskov 
Slot, †1659, »æt(atis) 53« (53 år gammel) og hu-
stru Gedsche Karstensd(atter), †18. marts 1658, 
»æt(atis) 51« (51 år gammel).407 Kasseret før 1842.
 14) O. 1682, over Jørgen Marchusen, kapellan i 
Assens og Kærum Kirker, †14. dec. 1682. ‘en kort 
flise’.408

 15) O. 1700, over Giertrud Christians Datter 
(Christiansdatter), *12. dec. 1698, †16. juli 1700. 
‘en rød kort flise’, personalia afsluttedes af Sal. 
3,6.409 Gravstenen lå muligvis i søndre sideskib.

 2) 1500-tallet(?), over ubekendt. et ‘fragment 
af en flise’, der befandt sig inde i kirken ved den 
første indgangsdør’ og havde en randskrift, hvoraf 
Marckmann læste: »…s mathie pocost…. y asnes 
cook…. iv«.395

 3) O. 1544, over ubekendt. ‘en rød flise med 
afbrækket hjørne’,396 hvorpå Marckmann alene 
kunne læse »Anno 1544«. Muligvis identisk med 
gravsten nr. 3.
 4) O. 1556, over en uidentificeret borgmester af 
Bang-slægten, †1556. ‘en stor blålig flise’ hvorpå 
Marckman læste: »… 1556… Bang, borgemester 
ten liusser om«.397

 5) O. 1564, over ubekendt. ‘en rød, smal flise’, 
hvorpå Marckmann tydede: »Anno 1564«.398

 6) O. 1566. Oluf Bang, borgmester, †1566. ‘en 
blå flise i to stykker’ med personalia som rand-
skrift, der blev afbrudt af hjørnemedaljoner med 
evangelistsymboler. I figurfeltet ‘et stort menne-
skebillede i grov udhugning’; stenen har således 
formentlig været af samme type som gravsten nr. 
10-14.399

 7) O. 1577, over Petrus Joanis Kempe (Peter 
Johansen Kemp), sognepræst og provst, †4. apr. 

Fig. 135. †Gravsten nr. 1, o. 1450/89, over ubekendt. 
Tegning af Søren Abildgaard 1762 (s. 2583). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2011 – †Tombstone no. 1, c. 1450/89, 
unknown deceased. Drawing by Søren Abildgaard 1762
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 16) O. 1755, over emanuel von Pfühl, oberst-
løjtnant under det holstenske Kyradsérregiment, 
†1755. ‘en blå flise i flere stykker’.410 Indskriften 
afsluttedes med: »I Fred vil jeg legge mig tidlig og 
sove, thi du Herre, allene skal lade mig boe tryg-
gelig. Nu lægges Graven til/ ej flyttes maae hans 
Been/ Før Gud paa Dommens Dag/ Oplukker 
denne Steen«. Stenen var lagt over oberstens grav 
i koret; i den periode da gravstenene benyttedes 
som fortov, 1842-81/84, lå stenen syd for tårnet.411

 17) O. 1778, over Hans Lund, farver og ‘forli-
gelses-commissair’, (†1778, jf. †herskabspulpitur 
nr. 2-4). ‘en grøn flise, jordfast’, der blev lagt over 
farver Lunds grav under orgelpulpituret.412

 18) O. 1780, over Jacob Stephansen, bager, 
*1712, †1781, samt hustru Anna Magdalene 
Avernacke.413 Sekundært lagt over bager Jør-
gen Fentz, †efter 1792. ‘en blå flise’. Personalia 
afsluttedes med verset »Vi kom af Jord, og blev 
til Jord,/ Alt efter Herrens eget Ord/ Opstan-
delsen vi venter/ Vi Frelste her, ved Jesu Blod/ 
er vis paa. Gud som evig god/ Os begge til sig 
henter«.414 Ved den højre kant var sekundært ind-
hugget: »Jørgen Fentz No 12«.415 Gravstenen blev 
oprindelig lagt i midtskibets mellemgang.
 19) O. 1791, over Agnes Hedevig Dreyer, f. 
Schmidt, *april 1761, †febr. 1791. ‘en lille, blålig 
flise’, der blev lagt i søndre sideskibs gulv.416

 20) O. 1793, over Jacob rieffestahl, apoteker, 
*3. juni 1761, †5. febr. 1793. ‘en kort grå flise’, 
der blev lagt i søndre sideskibs gulv.417

 21) O. 1794. Anna Maria Willemoes, »Kam-
merraad og Amtsforvalter Willemoes’s, hans Dat-
ter«, *22. dec. 1784, †18. nov. 1794. ‘en kort rød 
flise’, der blev lagt i søndre sideskibs gulv.418

 22) O. 1794. Margaretha Læssøe født Aagaard, 
*1718, †1794. ‘en kort flise’ lagt i den ‘vestre’(?) 
gang.419

 23) O. 1796. Margrethe Dreyer, f. Møller, 
*1773, †15. juni 1796. ‘en kort flise’ der blev 
nedsat i søndre sideskibs gulv.420

 24) O. 1799. Jacob Peter, søn af købmand Mads 
Peter, *15. nov. 1798, †20. april 1799. ‘en lille 
blåagtig flise’.421

Udaterbare. 25) Over Berild Povelsen (Poulsen). 
‘en blå flise’.422

 26) Over ubekendt. ‘en mørkeblå flise, aldeles 
glatslidt, der hvor indskriften har stået, for øvrigt 
med billedudhugninger’.423

 27) Over et ubekendt barn. ‘en lille flise’ med 
indskriften: »Jeg hviler her og glædes der/ Korte 
vare mine Dage/ Got slap jeg her, Befriet er/ Fra 
Verdens Modgangs Plage«.424

 28) Over Mette Legens, bagerske, og (…) Niel-
ses, som døde år [tomt felt] den [tomt felt]. ‘en 
stor grå flise i stykker, det ene hjørne mangler 
aldeles’, med randskrift langs stenens to langsider, 
hvor de begravedes personalia var anført.425

 29) Over ubekendt person. ‘en rød og blå-
sprængt flise’.426 Omkring et relief forestillende 
Opstandelsen(?) stod Joh. 11,25 og derunder: 
»Jeg ved at min Frelser lefver oc han skal her… 
vecke mig fra Døden« (jf. Job 19,25-26) og ne-
derst: »Memento mori« (husk at du skal dø).
 30) Over rasmus Berg, rådmand i Assens, 
og hustru else Bang. ‘en kort flise’, der af-
sluttedes med »Gud give dennem en glædelig 
Opstandelse«.427

 31) Over et ubekendt barn. ‘en lille kort flise’ 
med indskriften: »Her var jeg kort, men vandt 
dog stort/ Jeg er hos evighedens Herre/ Var Byr-
den tung, jeg gik som ung/ Hvor jeg skal evig 
salig være«.428

 32) Over ubekendt. ‘en grå flise’ med verset 
»Blev jeg vel/ af denne Graf/ Forsonet Fader/ 
Han elsked mig/ Blive lig/ Hver forlader.«429

 33) Over et dødfødt barn. ‘en kort, rød flise’ 
med verset: »Jeg Verden aldri Saae/ Jeg mindre 
Verden Kjendte./ Hvor kan jeg salig Staae,/ For 
Herren som mig hendte.«430

 34) Over ubekendt. ‘en stor blå flise’ med ulæ-
selig indskrift.431

 35) Over Anna Olwes. ‘et fragment af en kort 
flise’ med indskriften »Anno [tomt felt]«.432

TrAMPeS KAPeL

Indrettet 1741 af komtesse Anna elisabeth von 
Trampe i et hvælvet kapel i søndre sideskibs ve-
stende (fig. 107, 136). Kapellet, der er hævet 15 
cm over sideskibets gulvniveau, har spidsbuet åb-
ning mod sideskibet, som skærmes af et jerngitter 
fra 1741. I rummet står tre kister af eg.
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 1828 ønskede kirken at grave kapellets tre ki-
ster ned på Assistenskirkegården. Dette modsatte 
efterkommeren Carl rømer sig imidlertid, og 
1829 bekostede han i stedet en istandsættelse af 
kapellet.
 Smedejernsgitteret (fig. 136) er dateret med ro-
mertal, 1741, på frisen. Det består af en dob-

 Gravrummet, et tidligere material- og kalkhus, 
erhvervede komtesse von Trampe 1736 for 100 
rigsdaler med henblik på at indrette det til ‘begra-
velsesplads’.39 I forbindelse med kapellets etable-
ring 1741 måtte to store ligsten flyttes, da de ‘lå 
for’ begravelsen, dvs. at de formentlig var nedlagt 
i sideskibets gulv umiddelbart foran kapellet.

Fig. 136. Komtesse Anna elisabeth von Trampes kapel. Smedejernsgitter (s. 2585). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 
Countess Anna Elisabeth von Trampe’s Chapel. Wrought iron grating.
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†MureDe BeGrAVeLSer

I det følgende er de murede begravelser beskrevet i 
kronologisk rækkefølge efter tidspunktet, hvor de har 
kunnet dokumenteres. For hver begravelse angives om 
muligt beliggenhed, ejerforhold, større istandsættelser 
samt kendte begravelser. De mange jordfæstebegravel-
ser er ikke medtaget her, men oplysninger om dem 
findes i kirkens regnskaber samt i kirkebøgerne.

1) Jens Axelsen Kruckow og frues begravelse, indret-
tet 1615 i koret umiddelbart foran alteret. Dette 
år erhvervede Jens Axelsen Kruckow (jf. †mes-
sehagel nr. 2) begravelsen til sig selv og sin hustru 
for 100 rigsdaler. Den er rimeligvis identisk med 
det »Leyersted udi Choret«, borgmester Laurids 
Hjort erhvervede o. 1647 til sig selv og sin hustru 
mod at skænke kirken en toft ved Østerport.437 
Laurids Hjorts gravsten (nr. 29) godtgør endvi-
dere, at der da må være tale om en allerede ek-
sisterende begravelse.438 1682 erhvervet af borg-
mester Thomas Iversen (Carl) for 90 rigsdaler.439 
Ifølge en beskrivelse 1714 var krypten ‘ganske 
opfyldt med lig’, og 1723/24 måtte den ‘forfald-
ne’ begravelse repareres med 2½ alen egetømmer.

Begravede: rådmand Hans rasmussen, begr. 1629; Ma-
ren Jensdatter, begr. 1643; borgmester Laurids Hjort, 
begr. 1657; Margrethe Andersdatter (Meel), begr. 4. 
marts 1652; Thomas Iversens barn, begr. 9. dec. 1683; 
Thomas Iversens svogers barn, begr. 20. sept. 1692; 
Thomas Iversens søn, begr. 9. sept. 1693; borgmester 
Thomas Iversen, begr. 9. febr. 1698; Thomas Iversens 
hustru Helvig Jensdatter, begr. 26. april 1717; postme-
ster Hans Adolph Carl, begr. 10. dec. 1717.440

2) Borgmester Bunde Jacobsens begravelse, Indrettet o. 
1657 i korets sydlige side (jf. også klokke nr. 1 og 
epitafium nr. 1 samt gravsten nr. 30). Omtalt i for-
bindelse med borgmester Christen Hansens begra-
velse 1684 som en begravelse, han og Margrethe 
Christoffersdatter (Bunde Jacobsens anden hustru) 
havde ladet ‘gøre til to lig’.39 Begravelsen omtaltes 
1710 fortsat som ‘Margrethe Bundes’, mens den 
1714, da den tilsyneladende fejlagtigt blev anført 
som kirkens ældste, tilhørte arvingerne efter bi-
skop Niels Bangs og teolog Hans Leths arvinger.441 
Blandt disse var amtsforvalter Christen Fog, der 
havde giftet sig med Hans Leths søsterdatter, og 

beltfløj sat mellem to faste sidestykker, der bærer 
frisen og den spidsbuede gavl. Gitteret er udført 
af rundstave formet i ornamentale mønstre og er 
særligt i fløj og gavl smykket med rocailleagtige 
akantusblade og volutsnoninger. På de to fløje ses 
ovale skjolde kronet af et vifteformet ornament, 
hvori er spejlmonogrammer, hhv. bogstaverne 
»HWr« (tv.) og »AeT« (th.) for Hans Wilhelm 
rømer og Anna elisabeth von Trampe. Samtidig 
lås i ornamenteret låsekasse. I gavlens spids ses et 
kronet, rødmalet skjold hvori er malet rømers 
(tv.) og Trampes (th.) våben.
 Gitteret er beslægtet med et, Anna elisabeths 
broder, Conrad von Trampe, fik udført til sit 
omtrent samtidige gravkapel i Haarby Kirke (o. 
1735, Båg Hrd.), der på låsekassen bærer signatur 
for Hans Klopmeister.433 Dette gitters akantusor-
namentik er dog så forskellig fra Assensgitterets, 
at sidstnævnte trods de tidsmæssige og familiære 
forbindelser ikke uden videre kan tilskrives den-
ne mester.
 Kister. 1) (Jf. fig. 107), o. 1748, tilhørende ge-
neralmajor Hans Wilhelm von rømer, *6. marts 
1681, †11. maj 1748.434

 egetræ, 99×216 cm, 98 cm høj. Med svungne 
sider og ophøjet, profileret låg, hvorpå er lagt en 
kårde og et krucifiks. Kisten står på løvefødder, 
og ved fodenden er monteret en kisteplade for-
met som en skriftrulle, hvorpå personalia er an-
ført med skriveskrift. Står sydligst i gravkapellet.
 2) (Jf. fig. 107), o. 1754, tilhørende generalinde, 
grevinde Susanne elisabeth von Trampe, g.m. ge-
neralløjtnant Anthon Günter von ellebracht, †9. 
dec. 1753.435

 egetræ, 102×219 cm, 91 cm høj. Kisten har 
svungne sider og ophøjet, profileret låg og står på 
løvefødder nordligst i gravkapellet.
 3) (Jf. fig. 107), o. 1757. Indeholdende general-
inde, grevinde Anna elisabeth von Trampe, g.m. 
generalmajor H. W. von rømer (nr. 1), *4. juli 
1690, †24. marts 1757.436

 egetræ, 99×215 cm, 95 cm høj med svungne 
sider og ophøjet, profileret låg. Kisten, der står 
på løvefødder, har ved fodenden en kisteplade 
formet som en skriftrulle, hvorpå personalia er 
anført med skriveskrift. Står centralt i gravka-
pellet.



2588 Assens · Vor frue kirke

3) Amtmand Johan Ernst Carlowitz’ begravelse, 
indrettet af amtmand Johan ernst Carlowitz o. 
1713/14 og ifølge oplysning fra 1736 beliggende 
i korets søndre side.444 Sløjfet 17. december 1736, 
idet ingen ønskede at reparere den ‘efterfaldne’ 
begravelse.39

Begravede: Amtmand J. e. Carlowitz’ hustru, begr. 8. 
febr. 1713; borgmester Christen Jensen, begr. 29. nov. 
1726.

4) Den svenske postmesters begravelse,445 etableret i 
Holevadkapellet ‘indenfor kirkedøren’ på et tids-
punkt efter 1714. Begravelsen blev 1729 ‘opmu-
ret’, da indstrømmende vand havde gjort skade. 
Den var imidlertid allerede 1738 ‘sunket’ og blev 
derefter sløjfet.39

5) Oberst Johan Carl Kintlers begravelse fra 1761 i 
nordre sideskib. Den murede begravelse var dæk-
ket af en egetræslem og anskaffedes af oberst Jo-
han Carl Kintler for 50 rigsdaler.446

Begravede: Oberst Johan Carl Kintler, begr. 1761; oberst 
Kintlers hustru, begr. 19. juni 1762.

som kort før 1714 lod nogle nedfaldne bjælker 
i begravelsen reparere. Formentlig også repareret 
både 1735 og 1757, da graven måtte genopbyg-
ges, eftersom den var ‘så forrådnet, at muren var 
sammensunket’.442 I forbindelse med begravelsen 
af hofjægermester Christian Frederik von røders 
to børn i marts 1761 blev begravelsen atter gjort i 
stand, så ‘begge kister’ kunne stå der, ligesom ram-
men og lemmen blev repareret med nyt egetræ.39 
1763 erhvervedes gravstedet af oberstløjtnant Ni-
kolaj Schubarts for 60 rigsdaler og blev igen pud-
set op. Ifølge kontrakten blev den venstre side af 
begravelsen reserveret til hans hustru, mod at svare 
kirken 40 rigsdaler, og endvidere pålagdes det ar-
vingerne at vedligeholde graven.39

Begravede: Anne Jacobsdatter, begr. 1657; kgl. tolder, borg-
mester Bunde Jacobsen, begr. 1658; Margrethe Christo-
phersdatter, begr. 6. marts 1699; kgl. tolder, borgmester 
Christen Hansen (Chulenbrun), begr. 3. marts 1864; amts-
forfalter Christen Nielsen Fogs barn, begr. 17. maj 1699; 
Christen Nielsen Fogs barn, begr. 20. juni 1701; Christen 
Nielsen Fogs datter elisabeth, 24. maj 1710; hofjægermester 
Christian Frederik von røders to børn, begr. hhv. 11. og 18. 
marts 1761;443 oberstløjtnant Nikolaj Schubart, begr. 21. nov. 
1763; 89 oberstløjtnantinde Schubart, begr. 28. febr. 1769.89

Fig. 137. Detalje med mestersignatur af mindetavle nr. 3, o. 1723, over sognepræst 
Bertel Ludvigsen og Birgitte Luja (s. 2564). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Detail with 
signature of memorial tablet no. 3, c. 1723, to incumbent Bertel Ludvigsen and Birgitte Luja.
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22 J. M. Thiele, Danmarks Folkesagn, Kbh. 1843, I, 212.
23 Tang Kristensen, Danske Sagn, 94. Jf. også nr. 492, 
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rer, Kbh. 1973, XVIII, 68 og 73 f.
25 Jf. ÆldDaArkreg V, 983-1001.
26 ÆldDaArkreg V, 994 nr. QII og Repert. 2, 10246, 
(uvis dag, 1504).
27 I gavebrevet til skolemesteren i Assens udspecificeres 
vikariegodset jf. Kronens Skøder I, 45-46.
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NOTer

1 DaStedn 33. resen, Fyn 515, og Pontoppidan, Da-
Atlas VI, 673, mente, at bynavnets første led udsprang 
af det gamle danske ord for Odin (As). Se også Maaløe 
11-13 der foreslår, at første led af navnet er ‘ås’ efter 
næssets form. 
2 Jfr. Jørgen elsøe Jensen, Danmarks Middelalderlige By-
planer. Fyn med omliggende øer, Odense 1992, 29-39.
3 Svend Aakjær (red.), Kong Valdemars Jordebog, Kbh. 
1926-43, I, 12; II, 98. 
4 DiplDan 2, IV, nr. 163.
5 erik Kroman (red.), Danmarks gamle købstadslovgivning 
III, Kbh. 1955, 574.
6 Troels Dahlerup, Det danske sysselprovsti i middelalderen, 
Kbh. 1968, 205-37. Provsten af Tofte, dvs. Gamtofte, er 
omtalt første gang 1244, jf. KirkehistSaml 2, III (1864-
66), 88-89. 
7 J. Lindbæk og G. Steman, De danske Helligaandsklostre, 
København 1906, 11; KirkehistSaml 5, I (1901-03), 155. 
1530 blev jorden skænket til borgmester, råd og me-
nighed, som forpligtede sig til at opføre ‘god købstads-
bygning og gårde’ på området, Frederik I.s Registranter 
14. august 1530.
8 Pontoppidan skriver i DaAtlas III, 492-93 samt VI, 
673, at protestantismen vandt udbredelse i Assens 1530, 
da præsten Christiern Clausen Skrok havde overbevist 
byens menighed om ‘pavens og den katolske religions 
vildfarelse’.
9 Resen, Fyn 264.
10 Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekri-
gene 1657-1660, Odense 1973, 199.
11 Maaløe 145-48 og 337.
12 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583, fol. 2B; 
Repert 2, nr. 10246, FyAktst I, 186 og ÆldDaArkreg 
V, 994 nr. QII. 
13 HofmFund V, 321, jfr. endvidere KirkehistSaml 5, I 
(1901-03), 543 f. 
14 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583, fol. 7A; 
jf. også FyAktst I, 138 f. Hvor længe Kærum havde væ-
ret selvstændigt pastorat, vides ikke; i eiler rønnows 
brev 1549 nævnes blot, at Assens Sogn havde været 
uden annekskirker »siden Kærum frakom«.
15 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583, fol. 
2A-7B; jf. også note 16.
16 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583, fol. 
18B-20A. Jordebogen foreligger som en afskrift og 
ajourføring, foretaget 1586.
17 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583. Det 
eksisterende inventarium fra 1529 er sandsynligvis 
over præstegårdens inventar. Den ældste fortegnelse 
over kirkens inventar stammer fra o. 1608.
18 FyAktst I, 186.
19 KancBrevb 27. dec. 1585; Jens rasmussen og Anne 
riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, 
Odense 1995, 290.

Fig. 138. Glug i tårnets nordmur fra †ligeløbstrappe, set 
fra nord (s. 2434). Foto Thomas Bertelsen 2011. – Peep 
hole in north wall of tower from †straight-run stairs. seen 
from the north.
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52 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager.
53 Siden ældre middelalders romanske kirkebyggeri er 
ligeløbstrapper blevet anvendt i tårne, men brugen 
aftog stærkt frem mod senmiddelalderen; kun undta-
gelsesvist ses trappeløsningen efter o. 1400, jf. Thomas 
Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige kirketårne. Studier 
i dansk bygningskultur 1400-1550 I, Aarhus universitet 
2007, PhD-afhandling, 164. 
54 Munkeskifte 1 og stedvist munkeskifte 2 (DK Svend-
borg 48-49).
55 Barbara Graves, Social space in the English medieval par-
ish church, Economy and Society, London/Boston 1989, 
303-311; Bertelsen 2007 (note 53) 239-40.
56 Denne asymmetrisk placerede niche mod vest har 
ikke haft en pendant mod syd, hvor væggen kan un-
dersøges fra det senere indsatte trappehus (fig. 9a). 
57 Birgit Als Hansen, »Arkæologiske undersøgelser i 
Gundsømagle kirke 1988«, hikuin 17, 1990, 42 ff.
58 Bertelsen 2007 (note 53) 235 ff.
59 Gluggens tilmuring er udført med røde teglsten i 
munkestensformat. enkelte gule sten af tilsvarende 
størrelse må tilskrives en reparation. 
60 Når lodfugen, som i facaden markerer den indmu-
rede stræbepille, danner et uregelmæssigt bølget forløb, 

30 ÆldDaArkreg V, 996 nr. rIII.
31 ÆldDaArkreg V, 996 nr. rV.
32 Frederik I.s Registranter 26. sept. 1528.
33 ÆldDaArkreg V, 996 nr. r I; Frederik I.s Registranter 
7. dec. 1532 og FyAktst I, 138 (1537).
34 DaKancReg 25. okt. 1544 og Kronens Skøder I, 21. 
Om dette gods jf. endvidere Rasmussen og Riising 1995 
(note 19), 291. 1636 ønskede kancelliet at få undersøgt, 
om det var muligt at bortskifte herlighedsretten uden 
skade for kronen, KancBrevb 25. okt. 1636.
35 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583, fol. 6A: 
»Item st.. anæ alth… haffuer I iordh…«, fol. 6B: »then 
iord hoss resth… som the hellige tre kongher giiffwer 
the hwss th… haffwer kirken lant til alther…«. Oplys-
ningen om Skt. Annas Alter er udateret, men skrevet 
på recto af samme folie som regnskabet for 1490, hvor 
Helligtrekonger omtales.
36 HofmFund XI (1780), 159 og LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Pergament 1372-1583 fol. 2A.
37 Mod vest befinder trærækken sig som en konsekvens 
af en mindre reduktion af arealerne nu netop uden for 
kirkens område.
38 Bruun, 11.
39 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
40 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. og Stiftøvr.ark. rgsk. 
41 Jf. usigneret plan over kirkens arealer fra 1845 i LA-
Fyn. Top.saml. Assens.
42 Jf. matrikelkort for Assens Bygrunde 1875-1980, 
Kort- og Matrikelstyrelsen. På samme kort er endvi-
dere aftegnet en begrænset reduktion af kirkeområdet 
mod Damgade (vest for kirken).
43 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Herudover omtales re-
parationer af stenmuren i 1683, 1685, 1722, 1745, 1755 
og 1780.
44 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. og Indk. sager.
45 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Hegnets udseende ken-
des bl.a. fra H. rasmussens tegning, der opbevares i 
LAFyn. Top.saml. Assens.
46 Trådhegnet kan ses på et fotografi fra 1920 i Muse-
erne på Vestfyn og stammer formentlig fra istandsæt-
telsen 1910.
47 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. samt Stiftsøvr.ark. rgsk. 
Strandportens beliggenhed er angivet i LAFyn. Stifts-
øvr.ark. rgsk. (1763), da murermester Cornelius Han-
sen reparerede den ‘vestre kirkeports’ mur og tag. 
48 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. omtaler reparationer af 
kirkeristene bl.a. 1677, 1683, 1685, 1720, 1723 1749, 
1755, 1766, 1769 og 1776.
49 Kirkeområdets stier i 1800-tallet kendes fra en skitse 
til en plan af kirkegården fra 1824, underskrevet ‘Clau-
sen’, en skitse til et overslag over omlægningen af om-
rådet 1842, tegnet af gartner Duus, og fra en usigneret 
plan over kirkens arealer fra 1845, alle i LAFyn.
50 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Sprøjtehuset gengives 
1899 i Trap, 3. udg., 3, II, 390 ff.
51 LAFyn. Menighedsådsark. Synsprot.

Fig. 139. Tårnrummets nordøstre hjørne med tilgang 
til †ligeløbstrappe, set fra sydvest (s. 2434). Foto Arnold 
Mikkelsen 2011. – North west corner of tower room with 
approach to †straight-run stairs, seen from the south west.
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68 At samtlige fladbueblændinger på tårnets tre østre 
facader gengives som åbne 1884 må forklares som re-
konstruktion (fig. 18). 
69 Om kuppelhvælvet har erstattet et ældre hvælv er 
uvist, men spor herfra kan være skjult bag pillerne.
70 Als Hansen 1990 (note 57), 42 ff.; Bertelsen 2007 
(note 53) 235-39.
71 Døren er ved behugning let udvidet i bredden. 
72 KglBibl. Kallske Saml 377 4°.
73 Odense Skt. Knud er således ca. 63 m lang (DK 
Odense 132). 
74 At planændringen allerede blev foretaget under 
fundamenternes udlægning antydes også af, at de blot 
kendes i et ret forløb (fig. 23). Om de blev frilagt i 
deres fulde udstrækning er dog uvist. 
75 Således må tidligere antagelser om langhusets op-
førelse fra øst mod vest afvises (eksempelvis Maaløe 
269-70).
76 Mod sideskibsloftet fremstår fasesammenstødet i høj-
kirkemuren dog som en fortanding.
77 Jf. den ældre kirkes anslåede plan var dens kor placeret 
øst for langhusets 1. byggefase, og kan derfor principielt 
være blevet bibeholdt under hele opførelsen af de fire 
vestligste fag. Da kirkens triumfmur antages at have stået 

må det skyldes, at pillen ved indlemmelsen i det basili-
kale skib, var i dårlig stand.
61 I facaden ses primært munkeskifte 1 (DK Svendborg 
48-49).
62 I eksempelvis Sønderby (Båg Hrd.) er et ganske 
snævert vestvindue i det senmiddelalderlige tårn såle-
des omgivet af tre halvstensfalse.
63 Forlæggets øvre del kan dog endnu stå åbent bag 
orglet. 
64 Samhørigheden mellem hvælvforlæg og tårnarkade 
taler således mod, at forlægget er samhørende med det 
teglsatte, formentlig romanske †skib. Derved er den 
ældre †kirke ikke blevet overhvælvet under eller kort 
efter opførelsen modsat de romanske teglstenskirker 
Skt. Nikolaj i Middelfart og Svendborg samt Svend-
borg Vor Frue (s. 2239 ff. og DK Svendborg 130 ff., 290). 
65 Tårnoktogonens østfacader er således behugget kraf-
tigt i sammenstødet med det høje midtskibs sadeltag. 
66 I tårnrummets sydøstre hjørne antager støttepillens 
plan dog først en trekant over tårnarkaden, hvis bredde 
har nødvendiggjort beskæring af pillens nordside.
67 Navnlig indvendigt i mellemstokværkets syd- og 
vestmur er teglstenene smuldret bort over store flader 
og må forventes udskiftet i det kommende år.

Fig. 140. Nordre korsarms gavltrekant (s. 2437). 1:100. Målt og tegnet af Thomas Bertel-
sen 2012. – Triangular gable of the north transept. 
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Fig. 141. Portal og vindue i nordre korsarm, set fra 
nord (s. 2437). Foto Thomas Bertelsen 2011. – Portal 
and window in north transept, seen from the north.

84 Steve Ludwig, St. Georgen zu Wismar, Kiel 1998, 65-
66, 167-177.
85 De tre østligste pillepar er således inddraget i det for-
højede højkor. Om dette tidligere også har været til-
fældet for det næstfølgende pillepar skjules af kraftige 
ommuringer.
86 Johannes Tripps, Das Handelnde Bildwerk in der Gotik: 
Forschungen zu den Bedeutungsschichten und der Funktion 
des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung, Berlin 1998, 
114-58. Martin Wangsgaard Jürgensen, Changing Inter-
iors. Danish Village Churches c. 1450 to 1600, Kbh. 2011, 
371-75.
87 Trappeskaktens teglstenstrin er belagt med brædder. 
88 I Haderslev Vor Frue er det nedre stokværk tolket 
som et sakristi og det øvre som et sangerpulpitur (DK 
Haderslev 91-92).
89 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
90 I dets nuværende form er buestikket udført af nyere 
teglsten i munkestensformat. At dette har haft en op-
rindelig forgænger er dog givet, da hvælvet kun stræk-
ker sig frem til buestikkets forkant.

tæt op ad byggefasens østligste pillepar, er det dog sik-
kert fundet uhensigtsmæssigt at bevare dette bygnings-
afsnit længere end højst nødvendigt (jf. s. 2426, fig. 9a). 
78 enkelte steder i langhusets 2. byggefase indgår dog 
også uregelmæssigt munkeskifte.
79 Mange af langhusets sokkelsten synes dog nyhugget 
ved denne restaurering.
80 På søndre højkirkemur er stilladshullerne i langhu-
sets 1. byggefase ud for sideskibsloftet placeret to skif-
ter højere end hullerne i 2. byggefase. Mod nord falder 
stilladsgangene tilsvarende fire skifter mod øst.
81 I den forbindelse blev østgavlens piller tilmed forhøjet 
en smule og tilført et tilbagespring på fronten (fig. 12b).
82 Disse vinduers underdel strækker sig derved ned i 
de nedre stokværks hvælv; mod nord er gavlvinduet 
ført igennem hvælvet, så der til dette stokværk dannes 
en lille glug. 
83 et længdesnit af langhuset fra 1874 fremstiller vin-
duet i nordre sideskibs 4. fag fra øst som en ufalset 
åbning i bagmuren, identisk med det delvist bevarede 
vindue i sideskibtes 7. fag fra øst. Denne detalje er dog 
ikke nødvendigvis korrekt, da der i opmålingens frem-
stilling af sideskibet er flere ujævnheder (fig. 40). 

Fig. 142. Fortanding i søndre sideskibs 4. fag fra øst, 
set fra syd (s. 2452 ff.). Foto Thomas Bertelsen 2011. 
– Toothing in the fourth bay from the east of the south side 
aisle, seen from the south.
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Fig. 143. Nordre højkirkemurs østre del, set fra nordvest. Foto Thomas Bertelsen 2011. – Eastern part of the north 
nave wall, seen from the north west.

Fig. 144. Nordre sideskibs 2. fag fra øst, set fra nord. 
Foto Thomas Bertelsen 2011. – 2nd bay from the west in 
the north side aisle, seen from the north.

91 KglBibl. Kallske Saml 377 4°. en oprindelig niche 
beregnet til en tavle er nok placeret over langhusets 
nordre sideskibsdør, men ved våbenhusets opførelse o. 
1525 blev denne dækket af hvælvet (jf. s. 2460). 
92 I Fåborg kan den fornemme gavldekoration ligesom 
våbenhuset i Assens henføres til de sidste årtier før re-
formationen. Vilh. Lorenzen (De danske Helligaandsklo-
stres Bygningshistorie, Kbh. 1912, 34-35; Bertelsen 2007 
(note 53) 278-80).
93 Både i Brenderup (Vends Hrd.) og Fåborg har gavl-
trekanter med tilsvarende blændingsdekorationer in-
takte pinakelprydede kamtakker.
94 Senmiddelalderlige våbenhuse med vægnicher har 
således nogen udbredelse i Nordvestjylland, eksempel-
vis Navr (ringkøbing A., Hjerm Hrd.).
95 Navnlig tårnet i Astrup har i kraft af facadeblændin-
gerne mindelser om tårnoktogonen i Assens.
96 I Østersøområdet er ottekantede senmiddelalderlige 
kirketårne repræsenteret fra estland i nordøst, eksem-
pelvis Haljala, over Polen, eksempelvis Gdansk Skt. 
Trinitatis, til den nordøstlige del af Tyskland. 
97 Beckett, DaKunst 28, Maaløe 271.
98 Christopher Wilson, The Gothic Cathedral, London 
1996, 242, 244.
99 erik Horskjær, »Gotikken 1250-1530«, Danmarks 
Bygningskunst (red. H. Lund & K. Millech), København 
1963, 163.
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106 Denne signalgivende brug af facadeblændinger 
genfindes i Middelfart Skt. Nikolajs tårn fra 1510-20 
og nordre sideskib fra o. 1524 (jf. s. 2262). 
107 Vilh. Lorenzen, »Karmelittermunkenes Sygehus i 
Helsingør«, Architekten 24, 1906, 260-62.
108 Bertelsen 2007 (note 53) 269 ff.
109 Lorenzen 1912 (note 92) 67-68
110 Tidligere er også brugen af krydsskifte i København 
Skt. Petris tårn, der påbegyndtes før 1500, kædet sam-
men med tidlig nederlandsk påvirkning (DK KbhBy 
237, 244). 
111 KancBrevb 27. dec. 1585.
112 Rasmussen og Riising 1995 (note 19), 290 f.
113 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. og Indk. sager; DaKanc. 
Fynske og smålandske tegnelser, bd. 10, 1759-66.
114 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
115 LAFyn. Fyns Guvernementsark. Sager.
116 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1839-74. C. Møllers 
tegninger er formentlig udført et par år før de god-
kendtes 1859. 
117 LAFyn. Kirkeinsp.ark. restaurering; J. P. Jensen: 
»Meddelelse om restaurationen af Assens Kirke i 
Aarene 1881-84«, MS i Museerne på Vestfyn.

100 I Nordtyskland genfindes hulkelsindfatningen dog 
i vestgavlen af den holstenske augustinerklosterkirke i 
Bordesholm (r. Hootz (red.), Deutsche Kunstdenkmä-
ler. Hamburg, Schleswig-Holstein, München 1968, 362-
363).
101 Thomas Bertelsen, »Teglstensformater og forband-
ter i Danmarks middelalder og renæssance«, Flens-
borgsten – om murformater, teglhandel og arkitektur, 2010, 
61-62. Oplysninger om krydsskiftet i Nederlandene er 
venligst meddelt af ingeniør, docent Tom Bauer, Delft 
university of Technology.
102 Oplysninger om den Nederlandske bygningskul-
tur er venligst meddelt af ingeniør, docent Tom Bauer, 
Delft university of Technology.
103 Bertelsen 2010 (note 101) 60-61.
104 I Fåborg skjules højkirkevinduerne i dag under 
sideskibenens tage, idet kirken kort efter fuldførelsen 
blev ombygget til en pseudobasilika (Lorenzen 1912 
(note 92) 29 ff).
105 At skibet i både Middelfart Skt. Nikolaj og Fåborg 
Helligåndsklosterkirke repræsenterer ufuldendte lang-
huse, antydes af de lave kor, som i begge kirker skaber en 
markant og uharmonisk kontrast til det høje midtskib.

Fig. 145. Østgavlens nedre del, set fra øst. Foto Thomas Bertelsen 2011. – Lower part 
of the east gable, seen from the east.



2596 Assens · Vor frue kirke

a

b



2597NOTer

120 en grund til den divergerende udformning i vest 
lader sig ikke umiddelbart aflæse i det bevarede tøm-
merværk.
121 Det kan ikke ses hvordan disse skråstivere har været 
forbundet med bjælkelaget eller evt. stikbjælker.
122 Dette fremgår af at stiverens nedre blad ikke er gen-
nemgående ud til hjørnestolpens yderside, i modsæt-
ning til ved de øvrige – sandsynligvis afsavede – stivere.
123 Samt et – formentlig nyere – sæt skråtstillede stivere 
mellem de to øverste lag.

118 De omtalte underbygninger i Broager Kirkes dob-
beltspir er ikke detaljeret beskrevet i DK SJyll 2296 og 
2300. underbygningerne her er kvadratiske med hjør-
nestolper og mellemfaldende »vægstolper« omkring en 
kongestolpe, der rejser sig op gennem såvel underbyg-
ningerne som selve spirene. Afstivningen udgøres ho-
vedsageligt af korte kopbånd mellem stolper og bjælker.
119 Vedrørende klokkehuse, sml. DK SJyll 2706-09, DK 
Maribo 1571, samt elna Møller, Tømrede klokkehuse, 
Kbh. 1960.

Fig. 146a-c. Prospekter af kirken tegnet af Burman Becker 1858. a. Set fra syd  
b. Set fra nord. c. Set fra øst. I KglBibl. – Prospects drawn by Burman Becker 1858. 
a. From the south. b. From the north. c. From the east.

c
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Fig. 147. Kirken set mod øst, 1870. Foto J. J. Hansen. – The church seen towards the east, 1870.
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143 Alle oplistede alterduge er omtalt i LAFyn. Kirke-
insp.ark. rgsk.
144 Lukas er udført efter et kobberstik af Adriaen Col-
laert; jf. Ann Diels og Marjolein Leesberg, The Colla-
ert Dynasty. The New Hollstein Dutch and Flemish Etch-
ings, Engravings and Woodcuts (1450-1700), Amsterdam 
2005-06, nr. 659.
145 Birgitte Bøggild Johannsen, »Heraldik og stærke 
kvinder« Nyt fra NM 105 (2004/05), 20-21.
146 Disse forhold gør sig også gældende for Jesusfiguren 
øverst på altertavlen, hvis placering dog vanskeliggør et 
nærstudium.
147 På en seddel på altertavlens bagside står: »Denne 
Altertavle blev i Aaret 1826 malet og foræret til Assens 
Kirke af Jes Bundsen, som er født her i Assens i Aaret 
1766«. Sedlen er påklæbet februar 1949 og gentager en 
ældre indskrift på altertavlen, der er afskrevet af Marck-
mann, uden nummer (efter nr. 76).
148 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag til rgsk.
149 Manfred Sellink, Cornelis Cort. The New Hollstein 
Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 
(1450-1700), rotterdam 2000, nr. 55.
150 Jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. betalte kirken 1826 
for transport af en ‘altertavle’, dvs. af storfeltmaleriet fra 
d.å., herefter betaltes atter 1828 for omkostninger ved 
en ny altertavles transport fra Altona, rimeligvis altså 
leveringen af topfeltmaleriet.
151 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Særligt nær Anders 
Mortensen står Lukasfiguren, der er skåret efter det 
forlæg (se note 144), Mortensen sædvanligvis benyt-
tede, jf. altertavlerne i Nakskov (DK Maribo 104), 
Odense Skt. Knud (s. 541-42, 674 note 586) og Aspe-
rup (Vends Hrd), samt prædikestolen i Nyborg Kirke 
(Svendborg A.).
152 Det år blev indskriften afskrevet af Marckmann (nr. 
70).
153 Gruppen har sit navn efter det ældste, daterede ek-
semplar i Gamtofte Kirke. Typen er fortrinsvis udbredt 
i Båg Hrd, men der kendes også med enkelte repræ-
sentanter uden for dette område, først og fremmest i 
Fjeldsted og Brenderup (Vends Hrd). 
154 Jf. Svend Larsen, Studier over det fynske rådsaristokrati i 
det 17de århundrede, Odense 1965, II 291-92. 
155 Ifgl. DaAtlas VI, 675 skal den første forandring have 
fundet sted 1680.
156 J. C. A. Carlsen-Skiødt, »Historiske Optegnelser om 
Gamtofte Sogn«, ÅrbOdense og Assens 1926-30, 142 
skriver, at præsten Ditlev Monrad i Assens Kirke skal 
være blevet såret under svenskekrigen 1657-58, da han 
ikke ville udlevere alterkalken til de svenske soldater 
før gudstjenesten var forbi. Ditlev Monrad var imidler-
tid ikke sognepræst i Assens, men i Søndersø, hvorfor 
Vilhelm Bang, »Præstegårdsliv i Tidsrummet fra re-
formationen til det syttende Aarhundredes Slutning«, 
Historisk Arkiv 1883, 345 da også knytter denne fortæl-
ling til netop Søndersø Kirke.

124 Spærenes øverste del er vanskeligt tilgængelige.
125 Den konstruktionsmæssige variation i midtskibets 
spærfag ses ikke ret ud for fasesammenstødet i murene, 
men derimod over det 5. fag fra øst. Dette kunne tyde 
på, at den vestre del af tagkonstruktionen mod øst er 
blevet afsluttet af et midlertidigt valmtag, som på en 
nem måde lukkede loftsrummet frem til færdiggørel-
sen af langhusets østende. 
126 Hylleberg Eriksen. Af de 65 udtagne prøver kunne 
53 dateres. Heraf har 20 bevaret splintved, mens fler-
tallet af de øvrige på baggrund af iagttagelser under 
prøveudtagningen kan fastslås kun at mangle splintved. 
Dateringen af tårnspiret bygger på to prøver, som har 
yngste årring dannet 1452 (prøvenr. 41013039). en 
fyrrebjælke under klokkestokværket har yngste årring 
dannet 1568 (prøvenr. 41012029). Dateringen af midt-
skibets tagværk bygger på 23 prøver, som har yngste 
årring dannet 1487 (prøvenr. 41014229). Dateringen 
af den ældre fase i nordre sideskibs tagværk bygger 
på seks prøver, hvoraf to har waldkant og repræsen-
terer træer, som er fældet vintrene 1483-84 (prøvenr. 
41010139) og 1484-85 (prøvenr. 41010119), mens den 
yngre fase bygger på syv prøver, som har yngste årring 
dannet 1495 (prøvenr. 41010079). Dateringen af den 
ældste fase i søndre sideskibs tagværk bygger på fem 
prøver, som har yngste årring dannet 1456 (prøvenr. 
41011039, 41011079), mens de to yngre faser byg-
ger på henholdsvis fem og tre prøver, som har denne 
dannet 1521 (prøvenr. 41011109) og 1719 (prøvenr. 
41011049).
127 Tagstenene over søndre sideskib benævnes her ‘gam-
melsdags dobbelte muursteene som passer sig med de 
andre i muren’ (LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.).
128 Tårnets vindfløj gengives 1865 og 1879 med veks-
lende udformninger, der må betragtes som forslag (fig. 
15, 61). 
129 O. 1750 gengives kirken således med hvide facader 
af  rach og eegberg (NM, inv.nr. 366-1946). 
130 Bruun, 23.
131 I NM.
132 NM. Indb. ved C. Lendorf (1882).
133 NM. Indb. ved N. P. Jensen (1884).
134 Kalkmaleriet blev således genopdaget, da mon-
stransskabet blev flyttet 1944, jf. korrespondance i NM.
135 Omtalt i præsteindberetningen 1755, KglBibl. Kall-
ske Saml 377 4°.
136 Omtalt i præsteindberetningen 1755, KglBibl. Kall-
ske Saml 377 4°.
137 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
138 Dekorationen blev allerede foreslået fjernet 1945, jf. 
korrespondance i NM.
139 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583.
140 LAFyn. Top.saml. Assens.
141 NM.
142 NM. Indb. ved C. Lendorf (1884), LAFyn. Kirkeinsp.
ark. rgsk.
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imidlertid maleriet søger at visualisere en ‘historisk’ si-
tuation med tilføjelse af fiktive elementer som en gotisk 
altertavle, og monstransen og ciboriet i monstransskabet, 
kan det ikke afgøres, om panelet hører til de genstande, 
Dreyer faktisk studerede i kirken. At man i 1855 aflagde 
midler til at forskønne koret med panelværk, kunne dog 
tyde på, at et sådant ikke fandtes tidligere.
179 Christiaan Shuckman, Hollstein’s Dutch and Flem-
ish Engravings, Etchings and Woodcuts, 1540-1700 XLIV, 
Maarten de Vos, Amsterdam 1996, nr. 436-459.
180 NM. Indb. ved Jens Johansen (1991). 
181 Tilknytningen til Hans Nielsen Bangs opgang 
i Middelfart er først nævnt i nogle anonyme, hånd-
skrevne noter i NM. 
182 Også himlen i Odense Skt. Hans (s. 1373-74) er 
beslægtet med de her omtalte lydhimle, men kan imid-
lertid snarere tilskrives Middelfartskolen end Bang selv, 
jf. s. 2382 note 242.
183 Mogens Bencard: »Hans Nielsen Bang. Billedhug-
ger i Middelfart«, FyMi 1960-62, 243.
184 Prædikestolstypen kan ses som et udtryk for Hans 
Gudewerths betydelige indflydelse på den fynske træ-
skærerkunst i tiden frem mod 1650. De fleste af typens 
karakteristika kan således genfindes i prædikestolene i 
Bøstrup og Stoense Kirker fra 1634/35 (Svendborg A., 
Langelands Nørre Hrd.), hvis formsprog Anders Mor-
tensen synes at have eksperimenteret med i bl.a. sin præ-
dikestol til Vor Frue Kirke, Odense fra 1639 (s. 1107). 
Typen vandt udbredelse på Vestfyn og særligt i Vends 
Herred, hvor den lokale billedskærer Hans Nielsen Bang 
i tiden efter 1650 overtog og udbredte Anders Morten-
sens bruskbarokke formsprog, der blev grundlæggende 
for det lokale billedskærercentrum i Middelfart. Herfra 
stammer foruden Assensstolen også Hans Nielsen Bangs 
prædikestole til Nørre Åby og Indslev Kirker, hhv. 1649 
og o. 1650 (begge Vends Hrd.) og Middelfartskolens stol 
i Odense S. Hans (s. 1371). endvidere kan også Anders 
Mortensens senere stole til Nyborg Kirke fra 1653 og 
hans ombygning af Asperupstolen o. 1650 (Vends Hrd.) 
henregnes under denne type. 
185 DaAtlas VI, 675.
186 Samme mestermærke kendes fra to tilsvarende ti-
meglas i Mathematisch-Physikalischen Salon, Staatli-
che Kunstsammlung Dresden (inv.nr. D II 12, D II 14 
og D II 16).
187 Venligst oplyst af Lothar Hasselmeyer, Mathema-
tisch-Physikalischen Salon, Staatliche Kunstsammlung 
Dresden (brev af 5. juli 2010), der har behandlet den 
nürnbergske produktion af messingtimeglas i et fore-
drag holdt ved Freunde der Sanduhrs møde i rocken-
hausen 2006. I Danmark kendes typen fra timeglassene 
i Å Kirke (DK Bornh. 169-70) og Frederiksborg Slots-
kirke (DK Frborg 836); i førstnævnte kirke er timeglas-
sets monteret på et bemalet urbræt udført af Jacobus 
Hartman, Leipzig, jf. Bengt Stolt, »Timglas med enkel 
mekanik«, i Bengt Stolt: Kyrkliga sällsyntheter på Gotland 

157 Mestermærket er tidligere blevet henført til Henrik 
Hansen, jf Fynsk Kirkesølv, 34.
158 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk., Fynsk kirkesølv, 136. 
159 Jf. Marc rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen, 
Frankfurt a.M. 1911, 361 nr. 1587.
160 Fynsk kirkesølv, 138.
161 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1598, fol. 
12A.
162 Det pågældende stempel var i anvendelse i tiden 
1889-o.1922, jf. http://www.royalcopenhagen.com/
da/om-os/marks10/2 (besøgt 4. nov. 2011).
163 Alterstagerne er anskaffet efter 1714, hvor de ikke 
er nævnt i inventariet, men før 1812, hvor de er nævnt. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
164 Jf. salgskatalog over Lauritz rasmussens arbejder, 
[s.a.]; eksemplar i NM. Se også DK KbhBy 4, 46.
165 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1598, fol. 
12B.
166 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1598, fol. 
14B.
167 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1598, fol. 
25B. Der levede, mindst, to personer ved navn Jør-
gen Bang i Assens i 1500-tallets anden halvdel. Jf. Fritz 
Schönwandt, »Hans Bang i Bogense, †1560« PersHistT 
100 (1980a), 36 og 39 samt samme »Christoffer Bang 
i Odense (†1599) og den ældre Bang-slægt i Assens«, 
PersHistT 100 (1980b), 188-89 og 191.
168 Jens Axelsen Kruckow blev gift 1585 med Dorthe 
Sandberg i rødkilde, jf. Larsen 1965 (note 154) II, 283.
169 Dette mærke blev hyppigt imiteret, eksempelvis 
blev det mere end 100 år efter Finckes død benyttet 
i gitret for Peder Juels kapel, o. 1764-79, Kerteminde 
Skt. Laurentii Kirke (s. 2035).
170 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. I inventarierne blev dø-
befonten typisk beskrevet som værende af brændt ler, 
1898 dog af ‘majolika’, dvs. fajance.
171 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. (nævnt 1812).
172 Sophus Michaëlis, »Mogens Ballins Værksted«, 
Kunst IV, 1901, 28 ff, genoptrykt i Mogens Ballins værk-
sted, Teresa Nielsen (red.), Vejen Kunstmuseum 2010, 
101-03.
173 Halkjær Kristensen, Tinmærker, 80.
174 Om brugen af dåbsengle, se: Carsten Bach-Nielsen, 
»Dåbens engel – en inventartype i kirkens og bevidst-
hedens rum«, KirkehistSaml 1994, 7-34.
175 AroS, Aarhus Kunstmuseum, kat. 1917, nr. 229 
(gips, højde 118 cm). Ifølge Sophus Michaëlis, J. A. Je-
richau, 1906, 86 skal gipsmodellen være udført 1855. 
176 LAFyn. Præsteark. Kirkebøger, omtaler i forbindelse 
med kapellan Peter Juuls begravelse 30. april 1748, at 
graven var i den nordre gang ved den »Norden Cors 
Dør«. 
177 LAFyn. Top.saml. Assens.
178 I Dankvart Dreyers maleri af koromgangen fra o. 
1840, Statens Museum for Kunst, inv. nr. KMS427, ses 
en del af et anderledes udseende panelværks bagside. Da 
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203 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. jf. oplysninger om hr. 
Frevens stolestader af 12. sept. 1745 og 5. april 1771.
204 Selvom de tre pulpiturer ifølge projektbeskrivelsen 
ikke skulle forandres, kan det ikke udelukkes, at skitsen 
viser et forslag til ændring af stolenes udseende. Således 
må det bemærkes, at herskabspulpiturerne er skildret 
i samme detaljeringsgrad som de øvrige projekterede 
ændringer, og eksempelvis mere detaljeret end orglet, 
ligesom de understøttes af piller af samme type som 
dem, der benyttedes til de planlagte pulpiturer ud mod 
sideskibene.
205 Bruun, 17.
206 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Fæstebreve.
207 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag til rgsk. oplister alene tre 
fæstere af pulpiturstole (dvs. de tre pulpiturstole under 
orgelet).
208 Bruun, 17. Det kan ikke udelukkes, at dette pulpitur 
reelt var opbygget i nordre sideskib, idet LAFyn. Stiftsøvr.
ark. rgsk. omtaler fornyelsen af et vindue »i Hullevad 
Ved opgangen til Sigr. Birfrøndt Stoel«. Denne opgang 
kan meget vel have ledt til et herskabspulpitur i nordre 
sideskib, hvorfra man havde væsentligt bedre udsyn til 
koret. 
209 Verset er afskrevet i præsteindberetningen 1755, 
KglBibl. Kallske Saml 377 4°.
210 Gustav L. Wad: »Træk af vandalismen i Fyen« Årb-
Odense og Assens Amter IV, 1926-30, 368-39.
211 Henrik Jacobsen Foss, Bøje II, 4369, er den ene-
ste mulige kandidat blandt de guldsmede, Chr. A. Bøje 
oplister under Assens.
212 Antallet af pengetavler kendes først fra 1714, da 
der i det ældste, bevarede inventarium er oplistet tre 
trætavler, LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
213 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. nævner således anskaf-
felsen af to ‘tavler’ dette år. 

och annorstädes, Visby 2001, 164 og 167). Fra det øvrige 
Skandinavien kendes tilsvarende nürnbergske messing-
timeglas fra rusko Kirke, Finland (købt 1768, jf. Tove 
riska, Finske Kyrkar II, Helsinki 1961, 198), Västanfjärd 
Kirke, Finland (Sigrid Nikula, Finske Kyrkar VIII, 1975, 
194), Hogrän Kirke, Sverige (Bengt Stolt, »ett tidsty-
piskt timglas i Hogrän«, i Bengt Stolt, Kyrkligt – Kultu-
rellt – Gotländskt, Visby 2007, 119-122) og Historiska 
Museum, Stockholm. Fra Tyskland kendes talrige vari-
anter af typen, heriblandt fra Skt. Martins Kirke, erlan-
gen (o. 1750), Demern Kirke, Domkirken i Meissen, 
Matematisch-Physikalischer Salon, Staatliche Kunst-
sammlungen, Dresden (inv.nr. D II 12, D II 14 og D II 
16) og Volkskundemuseum erfurt, 1776 (inv.nr. 6626).
188 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1598, fol. 
19B og 24B.
189 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1598, fol. 
24A.
190 Omtalen af disse stole fortsætter i 1800-tallet, hvor 
‘den mellemste rad fruentimmerstole’ 1805 er vokset 
til 14 stole af hver 4 stader.
191 eksempelvis opbyggede Bent Baadersen 1716 en 
kvindestol i nordre sideskib, »Nestefter Hr Franchs«. 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
192 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. endvidere skal det 
nævnes, at Tyge Snedker 1788 tilføjede otte små klap-
sæder til stoleværket
193 Stolestadebogen fra 1822, LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk., omtaler således kun en blok af 16 stole i nordre 
sideskib.
194 Jf. Jacobsens skitse af stolestaderne fra 1831 er i LA-
Fyn. Top.saml. Assens.
195 udskiftningen af stolestaderne kan følges i et antal 
forslag til nyopsætning af stolene. Jf. LAFyn. Top.saml. 
Assens.
 og NM’s korrespondancearkiv.
196 Chr. Hansens tegnede forslag til nye stole fra 1865 
befinder sig i NM.
197 Således anføres stolestade nr. 4-5, 9 og 13 i nordre 
sideskib 1822 som lukkede stole.
198 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag til rgsk. Blandt de fæste-
re af lukkede stole, der også er nævnt i gennemgangen 
af de almindelige stolestader, hvor de pågældende luk-
kede stol altså formentlig var indrettet, er: Mad. Storm 
(første stol i nordre sideskib), H. H. Knudsen (3. stol i 
midtskibets mandsrækker) og Hans Møller (femte stol 
i søndre sideskib). endvidere angives stolene nr. 4-5, 9 
og 13 i nordre sideskib at være lukkede stole, hvilket 
dog formentlig skal forstås sådan, at de var ‘med låse’.
199 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Fæstebreve; Bruun, 16. 
200 jf. Larsen 1965 (note 154) II, 311.
201 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. (placeringen er nævnt 
1707).
202 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Stolens placering er gi-
vet af en oplysning fra 1738, at en grav under orgel-
værket, nær Schurtz’ stol, blev opfyldt.

Fig. 148. Korslagt nøgle og hammer i alterskrankens 
gitter, o. 1700 (s. 2527). Foto David Burmeister Kaar-
ing 2011. – Crossed key and hammer in grating of altar 
rail, c. 1700.
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233 en inskription på facaden meddelte, at orglet staffe-
redes 1657. LAFyn.Top. Saml. Assens. Værket kan næp pe 
have stået færdigt før årsskiftet. regnskabet anfører be-
talinger til orgelbygger Peter Karstensen 1647, 1649-
50 og 1651,  jf. LAFyn Kirkeinsp.ark. rgsk.
234 Sedlen er en afskrift fra 1752.
235 Vindladesedlen opbevares ved kirken. Den indklam-
mede sekvens, der ikke længere er fuldt læsbar, fremgår 
af en afskrift fra 1854. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
236 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Svane, der hidtil havde 
været ansat som organist ved Skt. Mikkels Kirke i Sla-
gelse, fik 1702 embede som organist og orgelbygger 
ved Skt. Knuds Kirke i Odense. en seddel, der tid-
ligere har siddet indklæbet i en af orglets vindlader, 
bærer følgende påskrift: »Anno 1752 den 18ten Junij 
hab ich Justus Heinrich Christian Benterodt, Organist 
auf Wedelsborg bey Ihro exellence Graff Wedel diese 
Orgel hier in Assens Kirche wiederum repariert, und 
habe mit Seigr: Mads Sørensen als Kirchen Vorsteher 
Accordirt, welcher Accord von sämtl: respect: Patro-
nen und Inspect: unterschrieben worden. Der Höchste 
gebe dazu [seiner Gnade]. Amen.« et parti af sedlen, 
med de indklammede ord, er forsvundet, men ordly-
den fremgår af en afskrift fra 1854. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. rgsk. De to sedler sidder opklæbet på et karm-
stykke af egetræ.
237 Pladerne til de nye orgelpiber blev støbt på stedet, 
og der indkøbtes hørlærred til brug for støbearbejdet. 
Ved samme lejlighed blev manualets principalpiber, 
der var for tynde i godset til at give den rette tone, 
forstærket med mere tin. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
238 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. og Stiftsøvr.ark. rgsk. 
Organist Møller fra Søbo, der åbenbart fungerede som 
Benterodts vejleder under tempereringsarbejdet 1755, 
modtog betaling for at medvirke til at ’bringe orgel-
værkets harmoni i en ligesvævende temperatur, som 
også skal være bragt (efter de derudi lærdes sigende) 
til den yderste fuldkommenhed, hvorom endogså i de 
københavnske lærde tidender er blevet ventileret’. Pe-
der Fischer er antagelig identisk med den fynske ur-
mager og organist, der levede 1756-1818, jf. L. P. Pe-
dersen, Fynske standure og deres mestre o. 1700 - o. 1850 
(udg. af Gerda rost) 2, Odense 1982, 3-7.
239 I en dispositionsoptegnelse 1801 ved orgelbyggeren 
Ditlef Friis anføres i stedet for Baurflöte en Spitsfløite 
2 Fod.  LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager.
240 1753 var cymbelstjernen blevet forsynet med 14 
nye, afstemte klokker. endvidere opsattes en kalkant-
klokke (signalklokke til bælgtræderen), LAFyn. Kir-
keinsp.ark. rgsk. I en dispositionsoptegnelse fra 1801 
oplyses det, at orglet udover de 24 stemmer har tre 
mekaniske registre: Klokkespil med stjerne, Tremulant 
samt »Pougere« (pauker), jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. 
sager.
241 I orglets levetid blev der jævnligt udført reparatio-
ner og forandringer ved bælgene, og deres antal for-

214 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. De er formentlig iden-
tiske med ‘kirkens skrin’, omtalt på et udateret folio 
fra 1500-tallets anden halvdel, i LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Pergament 1372-1598, fol. 19B.
215 Ifølge en akvarelstudie af Dankvart Dreyer, der ikke 
fuldstændig svarer til skabets nuværende udseende, var 
skabets front i tiden o. 1840 stafferet med rødt og blåt 
Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, inv.
nr. KKS7747.
216 Fritstående monstransskabe var almindelige på Fyn, 
Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks middelalderlige 
altertavler og anden billedbærende kirkeudsmykning af betyd-
ning for liturgien og den private andagt, Odense 2010, I, 28.
217 At skabet var placeret med front mod koromgan-
gen er indikeret af Dankvart Dreyers maleri, Statens 
Museum for Kunst, inv. nr. KMS427, der imidlertid 
skildrer en fiktiv historisk situation, og af J. P. Jacobsens 
plan fra 1840 (fig. 58).
218 Således beskrives det bl.a. 1859 og 1874 som ‘et 
gammelt egetræsskab som tidligere har været indmu-
ret’. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. At det først omtales 
sådan på dette tidspunkt taler for, at det blev fjernet fra 
kormuren i forbindelse med korets istandsættelse 1855. 
219 I 1859 blev følgende genstande opbevaret i skabet: 
en poleret bøgetræskasse, hvori altersølvet lå, ti alen 
gulvtæppe, en ‘fjeder’ fra kirkedøren, fire bliklysepiber, 
15 gamle salmebøger, to hængelåse og kirkens tre pen-
getavler, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
220 Formentlig identisk med det skab, der i inventariet 
for 1874 beskrives som anvendt til opbevaring af kirkens 
protokoller og arkivsager, LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
221 LAFyn. KglBygnInsp.ark. Kirker i Fyn.
222 Kirken fik tilladelse til at udskifte døren 1855, jf. 
LAFyn. Top. Saml. Assens.
223 Tegning i LAFyn. Top. Saml. Assens.
224 Skitse og tegning af den endelige dør i LAFyn. Top.
saml. Assens.
225 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag til rgsk. Topps skitse til 
døren er bevaret i LAFyn. Top. Saml. Assens.
226 De mindre ændringer, der er foretaget ved disposi-
tionen i perioden 1978-2009, er alle foretaget af Mar-
cussen & Søn.
227 Hovedværkets Gedaktpommer 16' ændredes 2007 
ved pibeforrykkelse til Bordun 16'.
228 1978 indsattes en tremulant i hovedværket.
229 Brystværkets Sivfløjte 1' ændredes 2009 ved pibe-
forrykkelse til Terts 13/5'.
230 Trinbetjente låger.
231 efter udskiftningen af kirkens stoleværk i 2007 
havde rummets akustik ændret sig så meget, at en gen-
nemgribende omintonering blev nødvendig. Dette ar-
bejde udførtes 2009 af Marcussen & Søn.
232 Ved forskydning af klaviaturet er det muligt at om-
stille stemmetonehøjden mellem 415 Hz., 440 Hz. og 
465 Hz. Ved utransponeret spil er toneomfanget C-h 
(bas) og c'-f ''' (diskant).
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253 en enkelt salmenummertavle, brunmalet, opbevares 
desuden i sognegården.
254 Christiaan Schuckman, Hollstein’s Dutch and Flem-
ish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450-1700, XLIV, 
Maarten de Vos, rotterdam 1996, nr. 875. Malerkunst-
neren har taget udgangspunkt en spejlvendt kopi efter 
det originale kobberstik.
254 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1969).
255 Maleriet figurerer således ikke blandt de øvrige ma-
lerier i de detaljerede inventarier fra tiden forud for 
istandsættelsen 1881-84 og 1923, LAFyn. Menigheds-
rådsark. Synsprot. og Kirkeark. Synsprot. Det kan deri-
mod anes på et fotografi fra 1953 i NM. Jf. også NM. 
Indb. ved Mogens Larsen (1969).
256 Afskrevet af Marckmann nr. 72.
257 F. W. H. Hollstein, German Engravings, Etchings and 
Woodcuts, ca. 1400-1700, VI, Cranach – Drusse, Am-
sterdam 1959, nr. 43.
258 NM. Indb. ved Karsten Vikkelsø Larsen (1999).
259 Maleriet er oplistet blandt korets udstyr i inventa-
rierne fra 1859, 1874 og 1898, LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk., men er imidlertid ikke synligt på nogle beva-
rede fotografier af koret.
260 Indskriften er også afskrevet af MarmDan II, 232 og 
Marckmann, nr. 71.
261 Marckmann nr. 73 omtaler endvidere »et Metal-Flag 
som holdes i Haanden af en lille Figur paa en Stang, alt 
af Metal, staaer: M. C. W. 1736«, 
262 Allerede Chr. Axel Jensen pegede i et brev 11. juli 
1910 (kladde i NM) på, at lysearmen var fra Christian 
IVs tid. 
263 Afskrevet af Marckmann nr. 76.
264 Museerne på Vestfyn modtog lyseskålen som gave af 
boet efter overlærer N. K. Kjærbye.
265 et maskinskrevet notat om modelbyggeren forefin-
des på Museerne på Vestfyn. 
266 Jf. Fyens Stiftstidende 5. maj 1971.
267 Marckmann nr. 69.
268 Kirken indbød via avisannoncer 1793 og 1794 til 
at der blev indsendt forslag til et nyt tårnur. urmager 
Præstmarch vandt licitationen med et tilbud på et nyt 
tårnur for 424 rigsdaler, som blev udbetalt i rater i 
perioden april 1794-oktober 1796. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. rgsk. 
269 Kirkeark. Synsprot. samt Hans Stiesdals notesbøger i 
NM. De ubenyttede taphuller i rammeværket er for-
mentlig forklaret af denne ombygning. 
270 reparationer af uret er således nævnt 1757, 1783, 
1785 og 1790; jf. LAfyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
271 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergamenter 1372-1583, fol. 
10B.
272 Klokkens navn følger KglBibl. Kallske Saml 377 4°.
273 Trods indskriftens ordlyd indeholder klokken fak-
tisk metal fra mere end en ældre klokke, idet den sam-
men med nr. 3 blev støbt ved omsmeltning af fire af 
kirkens ældste klokker (†nr. 1-4).

øgedes efterhånden (fra fire i 1768 til fem i 1783 og 
1805 og seks i 1820 og 1836).
242 Peter ekengren havde oprindelig anslået, at den 
nødvendige reparation ville koste 600 rd., men da ar-
bejdet senere blev udbudt i licitation, vandt han op-
gaven med et bud på blot 200 rd. Senere oplyses det, 
at han forlod arbejdet i utide og ’gjorde sig usynlig’ 
LAFyn, Kirkeinsp.ark. Indk. sager.
243 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. og Menighedsrådsark. 
Indk. breve. Prospektpiberne, der åbenbart var meget 
blyholdige, blev forsølvet.
244 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Af en orgelbyggererklæ-
ring fra 1851 fremgår det, at manualets klaviaturomfang 
var begrænset til C, D, e, F, G, A-c''' = 45 toner.
245 Tilsvarende donatorpiber kendes fra Karstensen-
orglet i Haderslev Domkirke, jf. Otto Schuman, Quel-
len und Forschungen zur Geschichte des Orgelbaus im Her-
zogtum Schleswig vor 1800, s. 256. Det vides ikke om 
disse piber har været udført i træ eller metal.
246 Marckmann og LAFyn. Top. Saml. Assens.  Afskriften 
fra 1855 forekommer at være en delvist fejlbehæftet 
gengivelse af versionen fra 1842, hvorfor den ældste 
version er lagt til grund for nærværende gengivelse. 
Det dansksprogede afsnit er ufuldstændigt overleve-
ret i afskriften fra 1842, men kendes i sin helhed fra 
1855-versionen; ordet i kantet parentes gengiver en 
afvigelse mellem de to versioner.
247 Afskriften fra 1842 gengiver det dansksprogede af-
snit to gange; ordet i kantet parentes gengiver en afvi-
gelse mellem de to versioner.
248 Det færdige orgel afsynedes af J. P. e. Hartmann, der 
erklærede arbejdet for vellykket og betegnede orgel-
byggeren som en ’tilforladelig og dygtig mand’. LA-
Fyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. I årene 1852-55 benyttedes 
et interimsinstrument, bygget af P. M. Gudme. Orglet, 
der havde fem stemmer og oktavkoppel, annoncere-
des til salg oktober 1855 af organist Simonsen, der er-
klærede, at det i omtrent 2½ år, medens det nye blev 
opført, havde gjort fyldest i den temmelig store kirke; 
dette navnlig på grund af oktavkoplet, der fik det til 
at lyde som et værk med 10 stemmer. (Vestfyenske Avis 
24. oktober 1855 og Fyens Stiftstidende 31. okt. 1855).
249 I sit tilbud giver Gudme valgmulighed mellem 
rörflöite 2 Fod og Gemshorn 2 Fod. Senere dispo-
sitionsoptegnelser viser, at rørfløjten blev valgt. I til-
buddet anføres yderligere en stemme, Dulcian 8 Fod, i 
manual II, men senere dispositionsoptegnelser synes at 
vise, at denne stemme ikke blev indsat.
250 Mixturen havde 3 fag iflg. Organist- og Kantorembe-
derne, 4. udg. 1944, 115.
251 Optegnelse i Marcussen & Søn's arkiv. Oplysning 
om aktion og vindladetype iflg. Organist- og Kantorem-
bederne, 4. udg. 1944, 115. 1911-12, da kirken fik ind-
lagt elektricitet, installeredes en elektrisk blæser. (LA-
Fyn Kirkeinsp.ark. rgsk.). Yderligere oplysninger om 
kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.
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fire etaper. Klokkespillets nuværende udformning sva-
rer til etaperne I-II, jf. projektbeskrivelse i NM. 
293 Chr. Axel Jensen understøtter imidlertid ikke til-
skrivningen af de to gravstensgrupper til samme værk-
sted med hverken stilistiske eller tekniske argumenter, 
og den må derfor regnes for tentativ.
294 efternavnet roy forekommer i Assens i 1700-tallet, 
eksempelvis 1725 da Adam roy arbejdede på urskiven 
(jf. s. 2555). Om Adam roy, se Bøje II, 4371.
295 Bruun, 11 skriver 1803. Gravstenen for Chr. Fr. Bü-
low, †4. august 1804 (nr. 45), indikerer, at de indendørs 
begravelser fortsatte i hvert fald indtil dette tidspunkt, 
hvilket stemmer overens med Frederik Julius Kaas 
samtidige bemærkning, at »Adskillige Liig begraves 
endnu i Kirken, men Øvrigheden troer ikke at kunde 
hæve denne uorden med mindre saadant ved Lov for-
bydes.« DaKanc, G 56a. Beretninger og koncept-fore-
stillinger 1-9. 1802-22. 
296 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Mærkværdigvis anfø-
res det i Præsteindberetningen 1755, KglBibl. Kallske 
Saml 377 4°, at der »Af mangel paa aabne begravelser« 
ikke kan siges noget om adelige, gejstlige og andre for-
nemme personer. På dette tidspunkt fandtes endnu to 
åbne begravelser i koret (†nr. 1-2) samt en i nordre 
sideskib (†nr. 5).
297 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager samt Bilag til rgsk.
298 Det fremgår af sagerne, at kirken planlagde at er-
statte Bunde Jacobsens epitafium med en mindesten. At 
planen ikke blev udført, skyldes sandsynligvis, at Stifts-
øvrigheden indskærpede, at tilladelsen kun gjalt for 
brøstfældige epitafier. Wad 1926-30 (note 210) 368-69.
299 NM. Indb. ved C. Lendorf (1884). 
300 Larsen 1965 (note 154), II, 295-96.
301 Blandt det 1828 bortauktionerede materiale var så-
ledes to postamenter, 4 sokler, 10 figurer, noget panel, 
og ‘noget maleri’. Om end det ikke kan siges med sik-
kerhed, kan dele af dette materiale stamme fra Bunde 
Jacobsens epitafium, (jf. også †korgitter nr. 1). Wad 
1926-30 (note 210) 368-69. under alle omstændighe-
der fandt kassationen af den skulpturelle indramning 
sted senest 1859, da inventariet beskriver epitafiet som 
‘et maleri, hvorunder en tavle med forgyldt indskrift’. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
302 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1969 og 1977) og 
Jens Johansen (1978).
303 Marckmann nr. 65. Laurits Pedersen blev begravet ‘i 
koret’ den 26. marts 1707. 
304 Marckmann nr. 63. 
305 Marckmann nr. 64. 
306 en malet afbildning af et nært beslægtet våben over 
initialerne »SVu« befinder sig i LAFyn. Top. Saml. As-
sens, hvor det sammen med et skjold med Assens byvå-
ben og dateringen 1725 knyttes til Assens Kirke. Det er 
imidlertid ikke klart, hvad forlægget har været. 
307 NM Indb. ved C. Lendorf (1884). I †muret begra-
velse nr. 1 er ikke dokumenteret nogle begravelser ef-

274 Trods indskriftens ordlyd indeholder klokken fak-
tisk metal fra flere forskellige klokker, idet den sam-
men med nr. 2 blev støbt ved omsmeltning af fire af 
kirkens ældste klokker (†nr. 1-4).
275 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergamenter 1372-1583, fol. 
17A.
276 Mackeprangs beskrivelse af kirkeklokken med af-
skrift af indskriften, dateret 31. okt. 1909, befinder sig 
i NM. 
277 Jf. Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Moes-
gård 1996, 105. Størstedelen af de klokker Gert van 
Mervelts udførte til danske kirker blev leveret til nord-
sjællandske kirker o. 1588. Foruden den nu omsmel-
tede klokke i Assens leverede van Mervelt klokker til 
Helsingør Skt. Marie, Karlebo, Lillerød, Slangerup, 
Ganløse, Dråby, samt muligvis Oppe Sundby og Slan-
gerup (DK Frborg 452, 898, 1975, 2085, 2303, 2470 
og 2567), samt Svallerup og St. Fuglede Kirker (DK 
Holbæk 1603 og 1631). DK KbhAmt 798 samt ringe 
(Svendborg A., Gudme Hrd.).
278 KglBibl. NyKglSaml 736 4°, der fejlagtigt daterer 
klokken 1598.
279 NM samt KglBibl. NyKglSaml 736 4°.
280 KglBibl. NyKglSaml 736 4°.
281 John M. Møller, »Smaating fra Verninge«, Kirkehist-
Saml 5. rk 1bd (1901-03), 332
282 Tallet var anført spejlvendt på klokken og firtallet 
var indridset. uldall læste tallet som 1de, jf. notat i NM.
283 Måske udført på grundlag af Heinrich Aldegrevers 
kobberstik, se ursula Mielke, The New Hollstein Ger-
man Etchings, Engravings and Woodcuts, 1400-1700, III, 
Amsterdam 1999, nr. 11.
284 r’et i »verbum« var indridset.
285 John M. Møller, »Smaating fra Verninge«, Kirkehist-
Saml 5. rk 1bd (1901-03), 330; evald Tang Kristensen: 
»Af Vedel Simonsens optegnelser fra Svenskekrigen«, 
FyHjemst 1935, 105.
286 Nyrop, 39 anfører at klokken skal være benyttet som 
stormklokke, mens LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. næv-
ner 1680, at stormklokkens reb blev bundet til en pæl 
på kirkegården. 
287 Den brøstfældige klokkestol blev repareret 1728. 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
288 Jf. Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark: en regi-
strant, Højbjerg 1996, klokkestøber nr. 92.
289 KglBibl. NyKglSaml 377, 4° og 736 4° samt Birche-
roed, KglBibl. RostgSaml 18 fol.
290 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. Da såvel denne klokke 
som †messeklokken betegnedes ‘den lille klokke’ er 
det uklart hvilken klokke, der er tale om, når denne 
betegnelse anvendes. reparationen kan således even-
tuelt gælde messeklokken.
291 DaAtlas VI, 674.
292 I det oprindelige forslag til etablering af klokkevær-
ket, udviklet af Hans Gammeltoft-Hansen 1984, plan-
lagdes et klokkespil på 49 klokker der skulle anskaffes i 
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bygge på dens slægtskab til nr. 7, lagt over Poul Bangs 
enke Birgitte. Bomærkerne på de to gravsten er imid-
lertid forskellige.
325 Indskriften er suppleret efter Marckmann nr. 8.
326 Marckmann nr. 57.
327 Indskriften er suppleret efter Jensen, Gravsten nr. 
214 og MarmDan. II, 232.
328 Jensen, Gravsten, II, 214.
329 Jf. Schönwandt 1980a (note 167) 39. Stenen er end-
videre omtalt af Schönwandt 1980b (note 167) 196 note 
42.
330 Marckmann nr. 7.
331 Jensen, Gravsten II, nr. 261.
332 Marckmann nr. 30 og NM Indb. ved C. Lendorf 
(1884) nr. 8. Den næsten fuldstændig bortslidte ind-
skrift kendes fra talrige afskrifter, hvoraf de ældste 
stammer fra 1700-tallet: en anonym afskrift i KglBibl. 
NyKglSaml 736 4°, KglBibl. Kallske Saml 377 4°, og 
Søren Abildgaards noter samt tegning (fig. 117), begge 
i NM (ATA 1986:834), jf. Poul Grinder Hansen, Søren 
Abildgaard (1718-1791). Fortiden på tegnebrættet, Kø-
benhavn 2010, 393 nr. 327. endvidere også Marckmann, 
samt Jensen, Gravsten og dennes notater til bogen. De 
indbyrdes ganske varierende afskrifter er uenige om 
tydningen af anden linje; her er særligt de tidlige af-
skrifter lagt til grund for supplementerne. 
333 H. Storck, Dansk Vaabenbog, Kbh. 1910, pl. 1 og 81.
334 Jensen, Gravsten nr. 544 læser årstallet som »155?«, 
mens Søren Abildgaard 1762 i sin notesbog, i NM, no-
terede »153…«.
335 en »Nielss Jyde« er omtalt 1544 som den, der gav 
det største bidrag til opførelsen af en præstegård; Hol-
ger rørdam, »Minder fra Assens og Omegn i det 16de 
Aarhundrede«, DaMag 4rk 2hft (1886) 109.
336 Marckmann nr. 56, hvor navnet læses »rets Bude«. 
Jensen, Gravsten, nr. 544.
337 Identisk med Marckmann nr. 10, hvorpå han læste 
»Anno 1552 then… Mand… Bang, Borgemester y As-
sens«. Schönwandt 1980b (note 167) 196 note 42 frem-
fører den mulighed, at stenen kunne være Jens Bangs, 
idet han introducerede det våbenskjold, der endnu kan 
anes i sidebelysning. Da Jens Bang imidlertid døde 
1531, må stenen i stedet sættes i forbindelse med en 
af de efterkommere, der også førte det pågældende vå-
benskjold, jf. note 338.
338 Schönwandts 1991-93 (note 319) 487-89.
339 Stenen er ikke registreret, men sammen med grav-
sten nr. 3 blot nævnt som ‘næsten helt udslidte’ i for-
længelse af katalogiseringen af gravsten nr. 5 og 7; Jen-
sen, Gravsten II, 200.
340 Stenen kan ikke med sikkerhed identificeres hos 
Marckmann.
341 Grundet det afdøde barns navn, elso, opfatter 
Schönwandt 1991-93 (note 319) 488-89, de begravede 
som hhv. datter og barnebarn til borgmester i Assens 
Jens Bang (†1531). Dateringen af stenen følger denne 

ter 1717, mens der i den anden sandsynlige kandidat, 
†nr. 2, ikke er dokumenterede begravelser i perioden 
1710-1761. 
308 Mads Sørensen omtales også som kirkeskriver, da 
hans hustru begraves 24. sept. 1759. LAFyn. Kirkesinsp.
ark. rgsk.
309 Manfred Sellink, New Hollstein Dutch and Flemish 
Etchings, Engravings and Woodcuts (1450-1700). Cornelis 
Cort, rotterdam 2000, nr. 74. Jf. også Christie, Ikono-
grafi II s. 160-61, fig. 325-326 og 329 samt s. 253 note 
627. På Fyn kendes motivet bl.a. fra det oprindelige 
topstykke til Middelfart Kirkes altertavle fra o. 1650 
(s. 2299). 
310 et riffelmaleri fra o. 1700, med identiske motiver 
findes i Nikolajkirken i Flensborg, men er næppe ud-
ført af samme maler. Jf. Ludwig rohling (red.), Die 
Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein. Stadt 
Flens burg, Deutscher München og Berlin 1955, 175-76.
311 NM. Indb. ved Jens Johansen (1980); jf. også Indb. 
ved Mogens Larsen (1974).
312 Wad 1926-30 (note 210) 368-69.
313 KglBibl. NyKglSaml 736 4°; Rostgaardske Saml 18 
fol.; KglBibl. Kallske Saml 377 4° samt rA. Håndskrift-
Saml Gen.-Her. Saml, Specialia B 6.
314 KglBibl. Kallske Saml 377 4°; DaAtlas VI, 676.
315 KglBibl. Rostgaardske Saml 18 fol. Jf. også afskriften 
rA. HåndskriftSaml Gen.-Her. Saml, Specialia B 6.
316 Afskriften følger Præsteindberetningen 1755, Kgl-
Bibl. Kallske Saml 377, 4°. epitafiet beskrives også af 
HofmFund V, 322, ligesom indskriften er afskrevet, med 
nogen variation, i KglBibl. NyKglSaml 736 4°.
317 KglBibl. NyKglSaml 736 4°; om Anders Meel, se Lar-
sen 1965 (note 154) II, 294 nr. 3 (som Sander Meel).
318 KglBibl. NyKglSaml 736 4°; Kallske Saml 377 4°; 
DaAtlas VI, 676. Jf. også Larsen 1965 (note 154), II, 
290.
319 KglBibl. Kallske Saml 377 4°. Indskriften er afskre-
vet, med nogen variation og supplerende oplysninger, 
i DaAtlas VI, 675-76; KglBibl. NyKglSaml 736 4°; 
rA. HåndskriftSaml Gen.-Her. Saml Specialia B 6. Se 
også Fritz Schönwandts slægtshistoriske indledning til, 
»Bang«, DaAdÅrb XCIII (1991-93) 487-89. 
320 At familien benyttede dette skjold skyldes en ge-
nealogisk misforståelse, jf. Schönwandt 1991-93 (note 
319) 487-89.
321 rA. HåndskriftSaml Gen.-Her. Saml, Specialia B 6.
322 Stenen, der ikke med sikkerhed kan identificeres 
i Marckmann (jf. dog †nr. 3), er ikke registreret i Jen-
sen, Gravsten, men er sammen med gravsten nr. 10 blot 
nævnt som ‘næsten helt udslidte’ i forlængelse af ka-
talogiseringen af de beslægtede gravsten, nr. 5 og 7; 
Jensen, Gravsten II, 200.
323 Stenen kan ikke med sikkerhed identificeres i 
Marckmann.
324 Jensen, Gravsten II, 200 nr. 260, foreslog, at stenen 
kunne være lagt over Poul Bang. Forslaget synes at 
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355 Jf. Schönwandt 1980a (note 167), 39.
356 Jensen, Gravsten, nr. 757.
357 Stenen kan ikke identificeres hos Marckmann. 
358 Marckmann nr. 5 (ufuldstændig afskrift), NM. Indb. 
ved C. Lendorf (1884) nr. 1.
359 Forlægget synes at være det samme som blev benyt-
tet til Mads Sørensens epitafium (fig. 112b), jf. note 309. 
360 Kirkens regnskaber fra 1700-tallet, LAFyn. Kirkein-
sp.ark. rgsk., redegør jævnligt for antallet af ubenytte-
de gravsten, kirken havde til rådighed. eksempelvis var 
tre ‘store ligsten’ til salg 1711, hhv. Oluf Beens, Bertel 
Jacobsens og Lauritz Bagers. 1720 rådede kirken over 
to hele og tre halve ligsten, samt en der manglede det 
ene hjørne. Herefter ligger beholdningen på 7-8 lig-
sten århundredet ud. Jf. også gravsten nr. 29 og †nr. 14. 
Om genanvendelsen af gravsten se Vibeke Michelsen, 
»Genbrug af gravsten«, Kirkens bygning og brug. Studier 
tilegnet Elna Møller, Nationalmuseets forlag, Køben-
havn 1983, 181 ff. 
361 Larsen 1965 (note 154) II, 284. 
362 Marckmann nr. 18; NM. Indb. ved C. Lendorf (1884) 
nr. 4.
363 Personalia er suppleret med Marckmann nr. 15. 
364 Stenen er suppleret efter Marckmann nr. 3
365 Stenens indskrifter er suppleret fra præsteindberet-
ningen 1755, KglBibl. Kallske Saml 377 4o, og Marck-
mann nr. 17. 
366 I præsteindberetningen 1755, KglBibl. Kallske Saml 
377 4o, er indskriften angivet som: »Her under hviler 
ærlig og Velagte Mand Laus Hiort Borgemester i As-
sens som døde Anno 1657 d. 20 Sept: med sin kiere 
Hustrue Maren Jens Datter som døde den 27de Febr 
1643 samt og Hendes forige husbonde erlig og Velagte 
Mand Hans rasmusen fordum raadmand her i Assens 
som døde 1629 d. 29de July«.
367 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. sager. Gravstenen er her 
beskrevet som et epitafium.
368 Suppleret efter Marckmann nr. 28.
369 Jf. Larsen 1965 (note 154) II, 297-98.
370 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Da Christian Hansen 
begravedes 1684 nævnedes denne placering eksplicit, 
men graven omtales da som en, han havde ‘ladet gøre’. 
1757 omtaltes den atter som ‘salig borgmester Bunde 
med families grav’.
371 NM. Indb. ved C. Lendorf (1884), nr. 7.
372 Marckmann nr. 36; NM. Indb. ved C. Lendorf (1884), 
nr. 11.
373 Marckmann nr. 32 og NM. Indb. ved C. Lendorf 
(1884), nr. 10.
374 Marckmann nr. 27
375 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Marckmann nr. 44
376 Stenen er formentlig identisk med den ‘ligsten’ tol-
der Torsager købte for 5 rigsdaler 2 mark i 1723, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
377 Begravet 21. december 1716, jf. LAFyn. Præsteark. 
Kirkebøger.

identifikation, som i øvrigt understøttes af en 1700-tals 
afskrift, jf. ndf. 
342 Indskriften er suppleret efter KglBibl. NyKglSaml 
736 4°. Også Marckmann nr. 53 supplerer randskriften 
med »Hues sel Gud haue«, som imidlertid må have 
stået på den øvre del af gravstenen, han oplyser ‘mang-
ler’.
343 Indskriften er suppleret efter KglBibl. NyKglSaml 
736 4°, der imidlertid ikke tager hensyn til indskriftens 
ortografi. Indskriften er også afskrevet af Bircheroed, 
KglBibl. Rostgaardske Saml 18 fol. 
344 Schönwandt 1980a (note 167), 39.
345 Jensen, Gravsten, II nr. 545.
346 Navnet er suppleret efter Niels ringes tegning, o. 
1841, i NM. 
347 Marckmann nr. 31; NM. Indb. ved C. Lendorf (1884) 
nr. 9.
348 rekonstruktionen af randskriften kan ikke være 
korrekt, da den luftige skrift antyder, at et eller flere 
bogstaver mangler, og da det rekonstruerede ikke ind-
går logisk i sætningen, som nu lyder: »Ano 1591 da 
døde erlig qvi(n)de Karine Bro[ks hass]ge høstrv hves 
siel gvd hafve«. Da Niels ringe aftegnede stenen o. 
1842 bemærkede han, at det nu rekonstruerede var 
»for utydeligt«, men afskrev passagen som: »qvinde Ka-
ren Brocs ha os ge hostru hvis siel Gvd haver«.
349 Jensen, Gravsten II, nr. 548 læste dødsåret som 
»1566«, mens Marckmann nr. 6 foruden den endnu 
synlige randskrift, »søndagen qvasi modogeniti som er 
then 21 Aprilis«, også læste datoen »Anno 1560 d. 10 
Juni«. Sidstnævnte fremføres af såvel Marckmann som 
af NM. Indb. ved C. Lendorf (1884) nr. 2 som dødsda-
gen. Det gælder i øvrigt for både 1560 og 1566, at den 
21. april var en søndag, så dagsangivelsen giver ingen 
spor til tydningen af dødsåret. 
350 Marckmann nr. 2 læste »1577«, det sidste ciffer er 
ikke længere læseligt på stenen.
351 Om identifikationen af Gert van Groningen som 
mester for disse sten se: Allan Tønnesen: »Gert van 
Groningen og Århusværkstedet«, Århus Stifts Årbøger 
63 bd. (1970), 69-76. 
352 På stenen er dødsmåneden utydelig og kan kun 
læses som …»uari«, dvs. enten januar eller februar. en 
anonym afskrift fra 1700-tallet, KglBibl. NyKglSaml 
4°, læser februar, hvilket underbygges af C. Klitgaard: 
»Mats Nielszen røgbiergs Optegnelser«, PersHistT 6. 
rk. 4. bd. (1913), 36-37: »Then 10. februarij Ao 78 døde 
Pouell Bang y Assens og bleff hans lig begrauett thend 
12. februarij«. Marckmann nr. 35 anfører »Anno 1576 
den 10 Februarii«, årstallet stemmer dog ikke overens 
med det endnu synlige. 
353 Jensen, Gravsten II, nr. 756.
354 Marckmann nr. 26. Marckmann angiver fejlagtigt 
Jørgen Bangs dødsår som 1529 i stedet for 1579, hvil-
ket gentages af bl.a. NM. Indb. ved C. Lendorf (1884) 
nr. 6. Jf. Schönwandt 1980b (note 167), 196 note 42.
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412 Marckmann nr. 23. Dødsåret, der ikke er afskrevet af 
Marckmann, fremgår af LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. hvor 
det oplyses, at Farver Lund begravedes 18. april 1778.
413 Ifgl. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. bisattes Anna Mag-
dalene Avernacke 6. juni 1780. 
414 Marckmann nr. 16.
415 Jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk., der oplyser, at Jør-
gen Fentz 1792 købte sin forgænger Jacob Stephansens 
ligsten af kirken.
416 Marckmann nr. 27 og LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
417 Marckmann nr. 47 og LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
418 Marckmann nr. 46 og LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 
Den elliptisk omtalte fader er amtsforvalter Christen 
Willemoes (1736-1818); Anna Maria var således søhel-
ten Peter Willemoes’ lillesøster.
419 Marckmann nr. 50, LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Den 
vestre gang skal formentlig opfattes som nordre side-
skibs gang, jf. retningsangivelserne under †gravsten nr. 
1.
420 Marckmann nr. 43 og LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
421 Marckmann nr. 24.
422 Marckmann nr. 9.
423 Marckmann nr. 21.
424 Marckmann nr. 25.
425 Marckmann nr. 37.
426 Marckmann nr. 38.
427 Marckmann nr. 39.
428 Marckmann nr. 40.
429 Marckmann nr. 51.
430 Marckmann nr. 52.
431 Marckmann nr. 54.
432 Marckmann nr. 60.
433 Formentlig identisk med den »Hans Klock Me-
ster«, der blev begravet 9. april 1748 i Skt. Knuds Kir-
ke, Odense, jf. Dansk Demografisk Database (http://
ddd.dda.dk/kiip/asp/kbindhold.asp?NAV=49&ki
pnr=B0208&begivenhed=Begravelse&aarfra=174
1&sogn=Sankt%20Knuds&aartil=1791, besøgt 11. 
febr. 2011).
434 Hans Vilhelm von rømer blev begravet 30. maj 
1748. 
435 Susanne elisabeth von Trampe blev begravet 2. jan. 
1754. 
436 Anna elisabeth von Trampe blev begravet 14. april 
1757.
437 I regnskabet for 1757 anføres indtægterne af en 
tofte ved Østerport, som ‘sl. borgmester Laurids Hjort 
har givet kirken for en åben begravelse i koret’. Det 
originale gavebrev, dateret Skt. Poulsdag (25. januar) 
1647, er publiceret i HofmFund V, 327 (endvidere om-
talt i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag til rgsk. under 1829) 
og omtaler, at toften blev givet »eftersom Sogne-Præ-
sten, samt Borgemester og raad her i Assens, haver 
undt og bevilget min Salig Hustrue, Maren Jens Dat-
ters Leyersted udi Choret, her udi vor Frue Kirke i 
Assens, saavel min og min Hustrues, Margrette Anders 

378 Marckmann nr. 20; NM. Indb. ved C. Lendorf (1884), 
nr. 5.
379 Marckmann nr. 42.
380 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Peder Juels arvinger be-
talte ved den lejlighed for genåbningen af en grav med 
»Dobbelt Fliisesteen«.
381 Afdøde er identificeret i Wiberg III, 316 nr. 8. 
382 Marckmann. nr. 22.
383 Marckmann nr. 13.
384 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; NM. Indb. ved C. 
Lendorf (1884), nr. 3.
385 e. Juel Hansen: »De fyenske Basse’r«, PersHist.Tidskr. 
12rk. 1.bd. (1946), 137
386 Marckmann nr. 45. Christentze Lund var gift med 
Bertram Treven Fibiger, kateket og kordegn, *21. jan. 
1707, †8. okt. 1785, begravet i Odense Skt. Knuds Kirke.
387 Marckmann nr 41.
388 Stenen er ikke beskrevet af Marckmann.
389 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Stenen er sandsynligvis 
identisk med den, der blev sat over forvalter Møllers 
datters grav i søndre sideskib den 6. maj 1796. Stenen 
er ikke beskrevet af Marckmann. 
390 Marckmann nr. 19.
391 Marckmann nr. 14.
392 Dvs. gravsten nr. 11, 18, 21-24 og 41.
393 Poul Grinder Hansen, Søren Abildgaard (1718-
1791). Fortiden på tegnebrættet, København 2010, 393 
nr. 328. Tegningen er i NM, ATA 1986:835. 
394 Gravstenen kan ikke med sikkerhed identificeres i 
Marckmann, jf. dog †gravsten nr. 2 (Marckmann nr. 58), 
der omtales som et fragment beliggende ved den ‘ydre 
kirkedør’, men med en anden indskrift end den hos 
Søren Abildgaards aftegnede.
395 Marckmann nr. 58.
396 Marckmann nr. 11.
397 Marckmann nr. 55.
398 Marckmann nr. 61.
399 Marckmann nr. 4.
400 KglBibl. NyKglSaml 736 4° og Kallske Saml 377 4°; 
MarmDan II, 232.
401 Marckmann nr. 1.
402 Marckmann nr. 34.
403 KglBibl. NyKglSaml 736 4°.
404 Marckmann nr. 12.
405 Marckmann nr. 33.
406 Marckmann citerer skriftstedet som »rom. 33«.
407 Gravmindet kendes fra en 1700-tals afskrift, Kgl-
Bibl. NyKglSaml 736 4°.
408 Marckmann nr. 59.
409 Marckmann nr. 49. Begravelsen af Gertrud Christi-
ansdatter kan være anført i kirkeregnskabet den 21. juli 
1700, LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.: ‘Christen Hansens 
barn begravet i den søndre gang.’
410 Marckmann nr. 29.
411 LAFyn. Kirkeins.ark. rgsk. (begravet 11. aug. 1755). 
HåndskrSaml. Kall rasmussen.
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443 At der er tale om Bunde Jacobsens begravelse frem-
går af kirkebogen, LAFyn. Præsteark. Kirkebøger, som 
omtaler »dend aabne Begravelse udi Coret, ved dend 
synder Cors Dør«.
444 Da amtmand Carlowitz’ hustru blev begravet 8. 
febr. 1713, blev hun ikke stedt til hvile i den åbne 
begravelse, men ‘ved den nordre side oppe ved alte-
ret, udenfor koret’. Idet Carlowitz imidlertid ejede 
en åben begravelse 1714, må denne antages at være 
indrettet på et tidspunkt kort efter hustruens død, dvs. 
1713/14. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
445 1728 begravedes Jens Mulwad, svensk postmester i 
‘den søndre gang’, dvs. søndre sideskib; det er derfor 
uklart om han er identisk med den svenske postmester, 
der forbindes med den murede begravelse i Holevad-
kapellet. 
446 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. omtaler 1761, at der 
var tale om en »vacant aaben begravelse«, hvorimod 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. anfører, at der blev opgra-
vet jord til en åben begravelse og derefter anskaffet 
såvel 500 flensborgsten som egetræ, ramme og beslag 
til lemmen. 

Datters Begravelse-Sted sammesteds under samme 
Steen…«. 
438 Det kan rimeligvis udledes af Marckmanns afskrift 
af indskrifterne på Laurids Hjorts gravsten (nr. 29), 
at denne overtog en allerede eksisterende muret be-
gravelse, idet stenen lå over ikke alene Laurids Hjort 
og hustru Maren Jacobsdatter, men også hendes første 
ægtemand, rådmand Hans rasmussens grav (†1628).
439 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Om Th. Iversen, se: Lar-
sen 1965 (note 154) II, 310-11.
440 Larsen 1965 (note 154) II, 311.
441 Biskop Niels Bang og Hans Leth var Christen Han-
sen Chulenbruns svogre; jf. Larsen 1965 (note 154) 
II, 117 og 312. Hans Leth og Niels Bang var i øvrigt 
vidner, da Christen Hansen på sin hustrus og afdøde 
Bunde Jacobsens vegne 1660 skænkede 200 rigsdaler 
til kirken og skolen, jf. HofmFund V, 332.
442 en åben begravelse i korets søndre side blev d.å. 
repareret af tømrer og murer. Da den anden begravelse 
i korets sydside (†nr. 3) året efter karakteriseredes som 
‘efterfalden’ da ingen ville reparere den, er det næppe 
dén, der er tale om. 
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 The Parish Church, called Vor Frue Kirke, is in all 
essentials a Late Gothic complex built in the sec-
ond half of the 1400s, but containing parts of older 
buildings. The wall between tower and nave, for 
example, belongs to an older, probably Late ro-
manesque †church for which the Holevad Chapel 
was built in the first half of the 1400s (p. 2434). 
The porch on the north side of the church is a 
later addition from the 1500s. Kærum Church was 
an annexe to Assens before the reformation and 
again in 1549-1886. Bågø was separated out as an 
independent parish in 1861, but in 1956 it became 
an annexe to Assens.

MeDIeVAL ALTArS. The sources for the me-
dieval altars of the church are on the one hand 
the accounts from the period 1492-1583, and on 
the other a few preserved original letters as well 
as a list from 1572 of the incumbents and parish 
clerks of Båg District, but it is unlikely that this 
material represents a complete picture of the Late 
Medieval altars. We know nothing of the placing 
or appearance of the altars. Like the church itself, 
the high altar was probably consecrated to Our 
Lady,. A St. Birgitte’s Altar is mentioned in 1504 
by the priest Hans Lauridsen, and rents from the 
vicarage estates were transferred after its closure 
in 1528 to the locum, Laurids Olufsen. A St. Ger-
trud’s Altar is mentioned in 1530, when Mayor 
Jens Bang is appointed as the ‘protector’ of the 
estate and the rents from the closed-down altar 
foundation. A Holy Cross Altar is mentioned earli-
est in 1526, but the altar service was closed down 
in Assens Church in 1529 at the latest and then 
transferred to the nearby Holevad Church. A St. 
Kathrine Altar is known from a reference in 1528, 
when the altar vicar Mats Somer was permitted 
to enjoy and keep his interest from it as a life an-
nuity. Moreover, the existence of a St. Anne Altar 
and a Three Holy Kings Altar can perhaps be in-

HISTOrICAL INTrODuCTION. Assens is 
on the west coast of Funen, sheltered by the point 
Asnæs and north of where the small river Kærum 
Å flows into the Little Belt. There was probably 
a community at the place as early as the 1100s, 
but the earliest reference comes from 1231, when 
“Asnæs” is mentioned in King Valdemar’s Cadas-
tre. It is not clear whether the reference is to the 
town or to a royal residence. The parish church is 
mentioned for the first time in 1295. As a result 
of its location Assens developed into an important 
ferry and shipping harbour for traffic and trade 
between Funen and North Schleswig. The oldest 
preserved municipal charter is from 1514, when 
King Christian II confirmed the privileges the 
town had been granted by King Hans and other 
earlier kings.
 In the Middle Ages Assens was a spiritual centre 
of regional importance. The Bishop’s official for 
Båg District had his residence in the town, as did 
the Dean of the Tofte or Assens deanery, which 
comprised the Båg and Vend districts. In the Late 
Middle Ages, besides the parish church, Vor Frue 
(Our Lady), there was a †Hellig Kors Kapel (Holy 
Cross Chapel) and a †Helligåndshus (Holy Spirit 
House), which was transferred around 1500 to the 
Carmelite order and converted into a †Vor Frue 
Kloster (Monastery of Our Lady) in return for the 
establishment by the monks of a new hospital. 
However, the hospital may never have been built. 
 Martin Luther’s reforming ideas seem to 
have gained a foothold in the town as early as 
the end of the 1520s, as reflected for example 
in the removal of the side altars of the par-
ish church in 1528-30 and the closing of the 
monastery (cf. Medieval altars, p. 2420 and Vor 
Frue Kloster, p. 2635). Not until the twenti-
eth century did Catholicism again gain a foot-
hold in the town, and in 1927 Vor Frelsers Kirke 
(the Church of Our Saviour) was consecrated.

THe CHurCH OF Our LADY
eNGLISH SuMMArY
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from the 1200s, whose dimensions can be estab-
lished approximately (fig. 8a, 9a). Only the west 
gable of the nave is preserved in the standing nave, 
but the plan of the older church is evident from 
the north transept, which was originally built for 
it. As was common for Late Medieval transepts on 
Funen, for example Bogense (p. 2118 ff, 2124 ff) 
and Hårslev (Skovby District), it is likely that the 
east wall of the addition was flush with or stood 
near the east gable of the nave, whose width is 
probably further attested by the estimated length 
of the transept, which had to be shortened with 
the erection of the wider nave. Against this back-
ground the nave of the older church must have 
measured c. 26.3×13 metres in plan, correspond-
ing to an extension over two squares. 

Gothic additions and alterations. In the Late Middle 
Ages the older church underwent an extensive 
expansion, the chronology of which can by and 
large be inferred from construction-archaeolog-
ical and dendrochronological investigations. By 
the partly pre served west gable, a Gothic †tower 
whose square lower part has survived was erected 
before c. 1470. It is unknown whether the upper 
part was ever completed, but the many interven-
tions in the lower part carried out around 1470 in 
connection with the addition of an octagonal up-
per tower suggest that this was of a certain age at 
the time. It is also unknown whether a contem-
porary planned †vaulting of the nave was realized.
 Presumably in the second half of the 1400s, a 
transept was added on the north side of the nave; 
in 1677 it was mentioned as “the Holevad Chap-
el” (figs. 8b, 9a, 13). When the older church was 
demolished around 1490, the transept was in-
corporated in the new, wider nave, such that the 
length of the addition had to be reduced. A †tran-
sept to the south was probably roughly contem-
porary; from this we only know the excavated 
foundations (fig. 23). 
 In the second half of the 1400s a radical re-
building of the church was initiated, and it was 
transformed into a large basilican nave which ac-
cording to Jacob Madsen, Bishop of Odense, was 
completed in 1488; this is supported by dendro-
chronological datings.

ferred from the accounts from the time around 
1490, while a number of local place names may 
indicate that there were also altars to St. Nicholas, 
St. Anthony and St. Michael in the parish church. 

THe SurrOuNDINGS OF THe 
CHurCH

The church is situated in the southwestern part of 
the old town centre, on the corner of the streets 
Damgade (west) and Adelgade (south). It is open 
out to Damgade, while towards Adelgade a low 
hawthorn hedge has been planted. To both the 
north and east the area is framed by the walls of the 
neighbouring property. The approximately rectan-
gular grassy area rises a little above the surrounding 
streets, and around the church gravel paths have 
been established, while the north side is asphalted 
between Damgade and Lille Kirkestræde.
 †The churchyard. until 1820 the area functioned 
as a churchyard, after which Assistenskirkegården, 
consecrated in 1816, was used (p. 2625).
 The size of the churchyard has varied over time, 
and its position withdrawn from the main street of 
the town may mean that the churchyard was orig-
inally somewhat larger towards the north, such 
that the church area as a whole bordered on the 
main street. That the churchyard was originally 
larger than necessary is evident from the fact that 
in the 1500s three booths in the churchyard west 
of the church were rented out and that a piece of 
land was reincorporated in the churchyard around 
1608. After 1820 the area west-south-west of the 
church was changed several times, since houses 
were built out towards Adelgade and Damgade. 
These were demolished in 1905 and 1916. 
 Buildings in the churchyard. In the churchyard 
there were formerly several buildings, all of which 
have disappeared, including a †charnel house, first 
mentioned in 1683, and a †storehouse, which in 
1736 replaced a †limehouse, which was installed 
at the western end of the south side-aisle. 

BuILDING

The large Late Medieval church had its origin in 
a smaller, presumably romanesque †brick church 
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was also incor porated in the newly-built side-
aisle. In the second construction phase the nave 
was completed with the erection of the four east-
ernmost bays (figs. 8d-e). 
 Since the two main phases are also evident 
from the roof construction of the nave, this must 
have been established concurrently with the con-
struction (fig. 10). In this way the western part of 
the nave could be used even before the chan-
cel section was finished, while the architectural 
homogeneity between the two sections suggests 
that the construction as a whole did not extend 
over a long time. This is confirmed by the den-
drochronological analyses of the roof truss of the 
nave, which was erected c. 1490 above both main 
phases (fig. 69).
 Assens Vor Frue occupies a special position in 
Danish architecture by virtue of the octagonal 
upper tower from c. 1470, which is unique in 
the medieval context. Formally its closest paral-
lel is Astrup Church (Ålborg County, Hindsted 
District), where an octagonal western tower with 
clear references to the renaissance was built in 
1542.
 In the Late Middle Ages octagonal towers were 
widespread in the Baltic area, and this has also 
earlier been proposed as the point of departure 
for the tower in Assens; but in the Low Countries 
too octagonal upper towers were widespread to-
wards the end of the Middle Ages. 
 Netherlandish architecture has not hitherto 
been assigned great importance for the Danish 
construction culture of the Middle Ages, but in 
fact in Assens several feat ures, both in the tower 
octagon and in the first construction phase of 
the nave, suggest that the models for parts of the 
church should be sought there. A parallel to the 
surface-covering facade recesses of the tower can 
be found for example in the brick cathedral tow-
er in utrecht, whose upper part was terminat-
ed shortly before 1400 with tall facade recesses 
which also surround the belfry lights. 
 The distinctive brick mouldings in the facade 
recesses of the Assens tower also appear in the 
Netherlands, especially in the church buildings 
in Middelstum and Groningen, where simi-
lar curved frames accompany the windows and 

 The extensive rebuilding began with the oc-
tagonal upper part of the west tower, which was 
completed c. 1470 (figs. 7, 9c). This was clearly 
dimensioned after the older church, which must 
however have been demolished before the tower 
was finished. There are for example no traces on 
the tower of the roof surfaces of the lower nave, 
which would have left impressions on the po-
lygonal east-facing facades (fig. 21).
 That the ambitious rebuilding began with the 
upper tower is further supported by architectural 
and masonry connections between the tower oc-
tagon and the subsequent western part of the nave.
 In this light it can be assumed that the ambi-
tious rebuilding of the church was initially only 
intended to give the older brick church a fine 
tower. However, the plans were changed along 
the way during construction, since the smaller 
church was quickly demolished in favour of the 
large nave church, whose considerable height 
immediately gave the just-completed tower a 
stocky appearance (fig. 14).
 The octagonal upper tower has recess-decorated 
facades, a distinctive feature of a large group of 
church towers of northwestern Funen, for ex-
ample Skt. Nikolaj, Middelfart (p. 2256). each of 
the tall narrow facades is filled out entirely with 
one tall recess with ogival whole-brick relieving 
arches and chamfered sidepieces surrounding the 
lights of the belfry floor. At the top the tower is 
crowned with a spire erected above the original 
construction of oak timber (figs. 64-67).
 The new basilican nave was laid out as an eight-
bay, three-aisled nave with a polygonal east gable, 
formed as three sides of an octagon (figs. 1, 9). 
As an extension of the side aisles to the west, on 
each side of the tower there is a further short bay 
divided into two floors; these probably served as 
chapels. The overall length of the nave is c. 51 
m, and the church is thus Funen’s second-longest 
medieval church, only exceeded by Skt. Knud in 
Odense (p. 178 ff).
 The nave was built in two approximately 
equally large phases. In the first phase the four 
westernmost bays were completed as well as the 
two short bays as western extensions of the side 
aisles. Beneath these the older northern transept 



2612 Assens · Vor frue kirke

the last decades of the 1500s that the furnish-
ings were modernized in accordance with the 
Lutheran ideals. The pews of the church, for ex-
ample, are mentioned for the first time in 1574, 
and at about the same time a Peter Brod bought 
a new †pulpit for the church. We know further-
more from Bishop Jacob Madsen’s book of pas-
toral visitations that at this time the church had 
five bells, two of which hung in a †bell spire. Of 
these, knowledge of only three is preserved: one 
founded in 1552 (†no. 1); one from 1557 by Gert 
van Mervelt (†no. 2); and one from 1568 (†no. 3). 
 As is the case in many other churches, a con-
siderable part of the furnishings was renewed in 
the 1600s. The oldest bell of the church (no. 1) 
was founded in 1631 by the brothers Franz and 
Magnus Breuttel, and donated to the church by 
the incumbent Poul Andersen and a circle of the 
patricians of the town. Around the same time 
Jens Mand and his wife Karen donated a new 
altarpiece to the town. In connection with re-
pairs to the chancel in 1649/50 further wooden 
sculptures seem to have been added to the altar-
piece and a new †chancel screen was acquired, 
and in 1652 Niels Iversen and his wife Birte gave 
a 20-armed chandelier (no. 1) to the church. The 
church’s first (†)organ was built by the organ-
builder Peter Karstensen, Viborg. The renewal of 
the furnishings continued throughout the centu-
ry, inasmuch as the pulpit carved by Hans Nielsen 
Bang, Middelfart, was acquired around 1670/75. 
A bell (†no. 4), which had been stolen during the 
war of 1657-58 from Verninge Church by Swed-
ish soldiers, came to the church at some time be-
fore 1680, and the altar rail comes from the time 
around 1700.
 The renewal of the altar plate that began in 
1670 when the incumbent Bertel Ludvigsen do-
nated a wafer box (no. 1) made by Christian Cal-
lender, and then when Mayor Thomas Iversen 
and his wife Helvig Jensdatter paid for a renewal 
of the Late Medieval chalice in 1686, continued 
after 1700 with Birgitte Fugl’s donation of a wa-
fer box (no. 2) and an altar jug in 1722, the ac-
quisition of a chalice and paten for the sick made 
by Iver Larsen, Assens, in 1737, and a paten made 
in 1780 by Niels Iversen, Assens. Beyond this the 

doors in parti cular; however, any such design 
seems to be absent from the Baltic area. 
 The use of cross-bond courses in the upper 
tower in Assens is also a masonry feature indi-
cating indebtedness to the Netherlands, where 
this type of course was preva lent around 1300, 
while in Denmark it only made an impact dur-
ing the 1500s. In Den mark the tower in Assens is 
the earliest dated example of regular cross-course, 
which suggests that the tower is not only a do-
mestic reworking of a Netherlandish model, but 
should be attributed to craftsmen who worked 
from their own masonry tradition. 
 Repairs and restorations. Since the Middle Ages 
the church has undergone many minor repairs 
besides two major restorations in the 1800s. In 
1857-58 the archi tect C. Møller was responsible 
for a restoration that gave the building a strikingly 
neo-Gothic appearance. In the process doors and 
windows were given profiled framing in cement 
plaster, while the spire was given eight triangular 
gables (figs. 15, 59). In 1881-84 the church was 
restored again, and many of the neo-Gothic details 
that had been established just a few decades earlier 
were removed. In this process, which was man-
aged by the architects J. D. Herholdt and C. Len-
dorf, most of the windows and doors were rebuilt 
and large sections of facade were replaced. On the 
whole the church was given its present appearance 
by this work (fig. 61). 

FurNISHINGS

The medieval furnishings of the church are lim-
ited on the one hand to a romanesque holy-
water font of granite, now bricked into the Late 
Medieval porch, and on the other hand the sub-
stantial monstrance cabinet from 1500-1525 and 
the chalice, which was however partly renewed 
in 1686. Moreover, two presumably medieval 
items are sug ges ted in the accounts of the 1600s: 
a †font of granite, which was in use until 1747, 
and ‘the old altarpiece of the church’ which was 
still preserved in the church in 1634. 
 We know almost nothing about the transfor-
mation of the church interior in the years im-
mediately after the reformation. It was not until 
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1942, when the pew blocks were removed and 
replaced with linked chairs placed directly on a 
new tiled floor. Moreover, the †chancel wall was 
demolished and replaced with a low rail. Today 
this refurnishing still dominates the appearance 
of the church interior, although it has been sup-
plemented with a new Marcussen organ in 1964 
and in 2007 with true pews. 

DeSCrIPTION. The most important furni-
shings are listed below in the same order as in the 
Danish text, and with relevant figure references 
and page numbers in brackets. 
 Altarpiece (figs. 73-74), c. 1625 with additions 
c. 1949/50, donated by Jens Mand and Karen 
Berildsen. This is an altarpiece in Late renais-
sance style with Baroque elements, consisting 
of a pedestal, threefold main body and top, both 
with wings, and a broken triangular gable. There 
are secondary free sculptures in niches and on the 
cornice from c. 1649/50 showing the evangelists. 
The two altar paintings (figs. 73-74) respectively 
showing the Last Supper, 1826, and the Baptism 
of Christ, 1828, were painted by Jes Bundsen, Al-
tona.
 Chalice (fig. 76), c. 1500-50 with cup from 
1686; the latter paid for by Mayor Thomas Ivers-
en and his wife Helvig Jensdatter. The six-lobed 
foot is a typical Late Medieval work with a cross 
mounted on one of the lobes and a stem with a 
flat oval knob with six bosses.
 Paten, (fig. 76), 1780, made by Niels Iversen, 
Assens, by melting down an older †paten. The 
paten has a smooth vane with the Lamb of God 
engraved in a circle. 
 Wafer boxes. 1) (fig. 76), 1670, made by Chris-
tian Callender, Assens, and donated by the in-
cumbent Bertel Ludvigsen. 2) (fig. 77), 1722, a 
Hamburg work donated by Birgitte Fugl of Bro-
bygård with the altar jug (cf. below).
 Chalice and paten for the sick (fig. 78), 1737, made 
by Iver Larsen, Assens, consisting of chalice, paten 
and wafer box.
 Altar jug (fig. 77), 1722, made by Jens Chris-
tensen, Copenhagen, and donated by Birgitte 
Fugl of Brobygård with the wafer box. On the 
side the interlaced, crowned monogram of the 

eighteenth century is only represented in the 
church by Kristof fer Præstmarch’s tower clock 
from 1795, while the most striking additions of 
the century to the church interior, a large num-
ber of †family and gallery pews, were removed in 
the nineteenth century (cf. below). 
 Many of the nineteenth century’s contribu-
tions to the church interior suffered a similar fate; 
most of them were removed again during the re-
furbishing projects of the century. For example 
the portrait of Martin Luther, donated in 1817 
by the incumbent Jens Hornsyld, Jes Bundsen’s 
altarpiece paintings from 1826-28, the priest’s 
chair from 1834 and Dankvart Dreyer’s paint-
ing from c. 1842 are the only nineteenth-century 
fur ni sh ings preserved from the time before the 
refurnishing of 1842, which included a replace-
ment of the pews and font as well as a renewal of 
the chancel screen. 
 On the whole the nineteenth century is typi-
fied by the three major refurbishment projects 
that were carried out. Besides the aforemen-
tioned repairs of 1842 the church interior was 
refurnished in 1854-55 in connection with the 
installation of a new organ built by P. M. Gudme 
(†no. 2), at a time when the †family galleries be-
neath the organ were also modernized; the other 
family galleries in the nave were removed and 
new panelling was installed in the chancel; all 
this in a strikingly neo-Gothic style. However, 
the effect of this refurnishing is difficult to assess, 
since it was toned down to a great extent during 
C. Lendorf ’s restoration of the church in 1881-
84, which resulted in the removal of both the 
chancel panelling and the rebuilt family galleries, 
and a rebuilding of the organ loft. At the time of 
this refurbishing in 1883 J. A. Jerichau donated a 
sculpture of a baptismal angel to the church. 
 After 1900 much of the renewal of the inven-
tory centred on the lighting condi tions, with the 
addition of two seven-branched candelabra (nos. 
1-2), a copy of the 1645 candle holder from 1913 
and five chandeliers, two of which were donat-
ed by Harald Plum. Besides these, in 1910 the 
church received a new font as a donation from 
the savings bank Assens og Omegns Sparekasse. 
The most recent repairs to the church date from 
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served as well as a number of smaller parts of the 
(†)organ casing, documenting that it was closely 
related to Peter Karstensen’s casing from 1652 in 
Haderslev Cathedral. 
 Paintings. 1) (fig. 93), 1600s, oil on canvas, show-
ing Christ in the Kingdom of the Dead, copied 
from a copperplate print after Maarten de Vos. 
The painting appears to have come to the church 
as late as the twentieth century. 2) (fig. 94), oil 
on canvas, Portrait of Martin Luther, donated in 
1817 by the incumbent Jens Hornsyld. 3) (fig. 
95, p. 2550), c. 1842, oil on canvas, showing 
Christ Appearing to the Disciples and the three 
Marys (John 20, 19-23), painted and donated by 
Dankvart Dreyer. 
 Chandeliers. The church’s oldest chandelier (no. 
1, fig. 96), was donated in 1652 by Niels Iversen 
and his wife Birte and hung in the first bay from 
the east in the nave. Worth mentioning among the 
more recent chandeliers are the two (nos. 3-4), 
both imitating the appearance of the 1652 chan-
delier, that Harald Plum donated to the church in 
1919 and 1920 in memory of his parents.
 Candle holders (figs. 98-99). The church has two 
candle holders from the 1600s: one from the pe-
riod around 1600, for two candles, donated by 
the district judge Christian ulrich Bertelsen and 
his wife Mette Cathrine Winter, mounted on the 
west wall of the nave, one for one candle, do-
nated by the curate Gregers Pedersen, mounted 
on the pulpit.
 Tower clock (fig. 101), built by Kristoffer Præst-
march, Vejle. The clock has a centrally placed pin 
movement flanked by quarter-stroke and hour-
stroke striking trains. 
 The church’s oldest bell (no. 1, fig. 102) was 
founded by the brothers Franz and Magnus 
Breuttel, Lorraine, by recasting an older bell. It 
was paid for by the incum bent Poul Andersen, 
the mayors rasmus Bang and Gabriel Mourit-
sen, and the aldermen Laurids Hiort and Bunde 
Jacobsen. Diameter 121 cm.

SePuLCHrAL MONuMeNTS 

The church has two sepulchral tablets, three me-
morial tablets and 45 tombstones which apart 

donor and her husband Christian Fogh are en-
graved with the date “1722”.
 Altar candlesticks (fig. 79), 1577, of brass, donat-
ed by Peter Kemp. On one candlestick we see an 
engraved trademark escutcheon with the initials 
“MA”. 
 Altar rail, c. 1700, of wrought iron with a rep-
resentation of crossed hammer and key in the 
central bay (fig. 148). Identical to the altar rail in 
Odense Cathedral from 1694 (p. 569). 
 Font (fig. 81, p. 2527), 1910, of bronze, made by 
Anders Bundgaard and donated by the bank As-
sens og Omegns Sparekasse. The font is inspired 
by the bronze fonts of the Late Middle Ages.
 Baptismal angel (fig. 82), of marble, donated in 
1883 by the sculptor J. A. Jerichau. Jerichau made 
the model for the angel around 1855.
 Holy-water font (fig. 83) romanesque, of gran-
ite, now mounted in a niche in the former porch 
from the Late Middle Ages.
 Pulpit (figs. 84-85), c. 1670/75, made in the 
Auricular Baroque style by Hans Nielsen Bang, 
Middelfart. The pulpit consists of seven bays, five 
of which form a basket while two bend around 
the pillar. The bays of the basket are decorated 
with reliefs of the Passion carved on the basis of 
prints by Anthonie Wierix after Maarten de Vos. 
The bays are separated by slightly projecting cor-
ners with nine apostle figures which are closely 
related to the figures on Bang’s stairs to the pulpit 
in Middelfart from 1675. 
 Pews, 2007, designed by the architects Marxen 
and Bech-Jensen, Aarhus. 
 Monstrance cabinet (fig. 88), c. 1500-25, with 
richly carved bar and linen-fold tracery and on 
the front and above a canopy with three bays sep-
arated by pinnacles. The monstrance is operated 
from the back, which is solidly built in the style 
of the eighteenth and nineteenth centuries. 
 Organ (fig. 89), by Marcussen & Søn, Aaben-
raa, with 35 stops, three manuals and pedal. The 
organ casing was designed by the organ-builder 
Poul-Gerhard Andersen. Mounted in a contem-
porary organ loft, expanded in 1999. 
 (†)Organ (fig. 57a), 1657, built by Peter 
Karstensen, Viborg. From the organ which was 
in use until 1854, four wooden pipes are pre-
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whose workshop may be responsible for all three 
tablets and possibly the tombstone no. 35 from 
1723.
 In many cases the tombstones bear clear marks 
of having lain in the church floor and as paving 
around the church, and many are only fragmen-
tarily preserved. The tomb stones of the 1500s can 
be divided into two groups: a few Gothic armo-
rial stones from the 1540s (nos. 3-5, 7 and 10) 
and figural stones from the 1550s and 1560s. The 
two groups are both thought to have been pro-
duced locally, possibly even by the same work-
shop. On the other hand, two aristocratic tomb-
stones (nos. 6 and 8) have been attributed to the 
larger, regionally active workshops referred to by 
the general desig na tion “the Odense sculptor” 
and the monogrammist “AS”. Among the tomb-
stones from the 1600s we see a more widespread 
use of inscription fields, often surrounded, how-
ever, by figural work. 
 The church’s only mortuary chapel was estab-
lished in 1741 by the Countess Anne elisabeth 
von Trampe at the western end of the south side-
aisle. The chapel has a richly decorated wrought 
iron grating with back-to-back monograms and 
crowned arms in which we see the devices of the 
rømers and Trampes. In the chapel there are still 
three coffins, those of the Countess von Trampe, 
of her husband Major-General Hans Wilhelm 
von rømer and of the Countess Susanne elisa-
beth von Trampe.
 †Masonry tombs. The church had at least five 
open masonry burials, the three oldest of which, 
from 1615, c. 1657 and c. 1713/14, were placed 
in the chancel, while two later tombs were built 
in the Holevad Chapel (no. 4) and in the north 
side-aisle (no. 5). The use of the masonry tombs 
does not seem to have become very widespread, 
and two were removed as early as 1736-38 (nos. 
3-4), while the last burial that can be related 
to the tombs took place in 1769. During the 
restoration of the church in 1884 two masonry 
tombs were noted in the south side of the chan-
cel (nos. 2 and 3). These were afterwards demol-
ished.
 Churchyard monuments. In the former church-
yard one can see two romanesque tombstones, 

from two romanesque tombstones span the pe-
riod c. 1540-1800.
 The many preserved sepulchral monuments 
come from a time when the church functioned 
as a burial place for the citizens of the town. The 
great majority were erected in memory of the 
local municipal aristocracy, but from the mid-
dle of the 1600s also of incumbents and pros-
perous citizens. The setting-up of sepulchral 
tablets seems to have begun towards the end of 
the 1500s, but all the preserved memorial tab-
lets come from the first quarter of the 1700s. The 
oldest of the church’s †masonry tombs were in-
stalled in 1615 and c. 1657 respectively, while a 
further three were built in the 1700s. In 1741 
Anne elisabeth von Trampe established a mortu-
ary chapel in which three oak coffins still stand. 
 A considerable number of the sepulchral mon-
uments were lost in the course of the nineteenth 
century. First, in 1828, the church was permitted 
to sell off six dilapidated sepulchral monuments, 
and later tombstones were lost as a result of the 
decision in 1841 to remove all tombstones from 
the church interior and re-use them as paving 
around the church. In 1842, in this connection 
the attorney W. Marckmann drew up a list of 
the tombstones which forms the most impor-
tant documentation of the c. 30 †tombstones 
that were then lost, most of them presumably 
in connection with the restoration of 1881-84, 
when only the best preserved tombstones were 
returned to the church interior and set up along 
the chancel wall or in the floor below. 
 Sepulchral tablets. The oldest sepulchral tab-
let from 1657/60 commemorates the family of 
Mayor Bunde Jacobsen and is preserved in the 
form of a group portrait painted by Hans Schütte 
and an inscription tablet; the architectural fram-
ing has been lost. The other sepulchral tablet in 
the church commemorated Mads Sørensen in 
1763 and, typically for the period, is executed 
as an illusionistic work with added perspective 
painting. 
 Memorial tablets. The three commemorative 
tablets from 1707-24 are all in limestone with a 
central inscription and rectangular floral reliefs in 
the corners: one bears the signature of “H. roy”, 
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of sepulchral monu ments from the churchyard 
are also preserved in the loft of the north side 
aisle. 

respectively re-used as foundation stones in the 
south wall of the church and laid north of the 
church by the former porch. A small number 
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holdt periodiske gudstjenester i Assens.1 Arbejdet 
med at bygge en egentlig kirke blev imidlertid 
først sat i værk, da den hollandskfødte præst Jan 
Josef Maria Cornelis van Rijckevorsel 1925 bo-

Historisk indledning. Den katolske menighed i 
Assens er grundlagt 1909 af redemptoristorde-
nen, der 1899 havde fået overdraget sjælesorgen 
i Odense (s. 1601-02), og indtil 1918 blev der 

VOR FRelseRs KiRKe
ROMeRsK-KAtOlsK

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto thomas Bertelsen 2011.– The church seen from the south east.
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BYGNiNG

Kirken er fuldført 1927 efter tegning af arkitekt 
Johannes tidemand-Dal, som netop havde tegnet 
den beslægtede katolske Vor Frue Kirke i Næst-
ved.1 Den nyromanske bygning, som har koret i 
vest, udgøres af et langhus, hvis rektangulære plan 
brydes af et slankt, fremspringende tårn på nord-
østhjørnet (fig. 1). Vestligst på nordfacaden sprin-
ger endvidere et sakristi frem for murflugten. i 
det indre er langhusplanen udvisket, idet koraf-
snittet har en bred apsisrunding med adgang til 
to flankerende rum, som er indskudt i hjørnerne; 
det nordre udgør sakristiet (fig. 2).
 Murene, som er rejst over en høj sokkel af ufor-
arbejdede granitsten, er sat af røde teglsten i nor-
malformat, lagt i krydsskifte. en fyrkælder under 
sakristiet, hvortil der er adgang ad en udvendig 
ligeløbstrappe langs kirkens nordside, er støbt.
 Murkronerne afsluttes i det ydre med tand-
snitsgesims, og hver langmur har fem rundbuede, 
ufalsede vinduer med indvendig smig. Mod syd 
oplyser det vestligste vindue korafsnittets sydlige 
siderum, mens det nordlige rum, sakristiet, har et 
større retkantet vindue og en tilsvarende dør mod 
nord. Vestgavlen, kirkens hovedfacade, brydes af tre 
tætstillede, rundbuede vinduer adskilt af halvsøjler. 
Under dem er der en bred, halvstensfalset portal 
med mønstermuret, rundbuet tympanonfelt, der 
flankeres af to smalle glugger med rundbuede spejl.

satte sig i byen og fik arkitekt Johs. tidemand-
Dal til at tegne en lille kirke, hvis grundsten blev 
lagt 30. maj 1926. Kirken blev indviet 29. maj 
1927.1

 sognet, der oprettedes som selvstændigt 1928, 
blev fra 1951 betjent fra Odense; 1972-82 fra 
Fredericia. i nyeste tid har kirken levet en om-
skiftelig tilværelse. 2001 blev sognet således ned-
lagt, og kirken overgik derefter til at være anneks 
til skt. Albani Kirke, Odense. siden 2005 er an-
svaret for menigheden overdraget til Montfort-
kommunitetet, der betjener kirken fra Frederi-
cia.
 Kirken har været – og er stadig – et samlings-
punkt for indvandrere; i det tidlige 1900-tal sær-
ligt fra Polen, i nyere tid fra Vietnam. 
 Beliggenhed. Kirken, der er opført med østgav-
len ud mod Nørregade, omgives af et lille ha-
veanlæg med græs og spredt bevoksning (fig. 1). 
Mod gaden afgrænses arealets sydlige del af en lav 
rød teglstensmur med en tofløjet sortmalet låge, 
mens de øvrige sider kantes af byhuse, mure og 
plankeværker.
 Kirken stødes i nord op imod en toetages ejen-
dom fra 1800-tallets slutning, der tidligere har tjent 
som præstebolig. Mod gaden er rødstensejendom-
mens nedre pudsede del gulmalet, mens bygnin-
gens bagside nu er malet hvid. På selve grunden, 
ud for kirkens nordvestre hjørne, står endvidere et 
ældre gulkalket materialhus med lavt sadeltag.

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt og tegnet af thomas Bertelsen 2012. – Plan.
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profilerede kragbånd i højde med vinduernes 
sålbænke deler væggene i deres fulde længde. 
Hvert vindue er hævet over en radiatorniche 
med undtagelse af rummets vestligste vindues-
par, hvor denne er erstattet af en retkantet ind-
rammet sidealterniche. Yderligere to rundbu-
ede sidealternicher flankerer apsisrundingen; den 
sønd re er en tilmuret opgang til en oprindelig 
†prædikestol (jf. s. 2623) med adgang fra det bag-
vedliggende siderum.
 Mod østgavlen har kirkerummet et højtsidden-
de pulpitur, der hviler på to murede piller og om-
slutter hovedindgangen med et lille vindfang. til 
pulpituret, der har brystning af træ, er der adgang 
fra tårntrappen østligst i langhusets nordmur.
 Materialhus. Ved midten af 1900-tallet tilføjedes 
langhusets nordside en lav tilbygning af gule tegl-
sten i normalformat, hvori der er indrettet red-
skabsrum og toilet samt en gennemgang til kir-
kerummet. tilbygningen, hvis front er hvidmalet, 
dækkes af et vingeteglstækket halvtag som har lav 

 lignende glugger genfindes i tårnet, hvor de 
oplyser trappen til klokkestokværket, der til hver 
side har to koblede glamhuller med samme ud-
formning som gavlvinduerne.
 Mod vest har gavltrekanten en lav, glat kam 
med fodtinder og topkam, der skjuler en skor-
stenspibe med aftræk i kip. Østgavlen har 11 
brynede kamtakker, hvoraf topkammen afslut-
tes med et smedejernskors. i gavlfeltet er en høj, 
rundbuet niche med fremspringende, tagformet 
baldakin samt sokkel, hvorpå der står en støbt, 
velsignende Kristusfigur. langhusets sadeltag, 
hvis nordre tagflade er forlænget ud over sakristi-
et, er let opskalket og tækket med røde vingetegl 
ligesom tårnets lave pyramidespir.
 Kirkens glatpudsede indre fremstår i vid ud-
strækning i sin oprindelige skikkelse. selve kir-
kerummet har åben tagstol, mens apsiden dæk-
kes af et muret kvartkuppelhvælv. siderummene 
har glatte, pudsede lofter. i skibet hviler tag-
konstruktionens spærfag på slanke pilastre, hvis 

Fig. 3. Kirken set mod koret. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior looking west.
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årige Jesus i templet, C) Brylluppet i Kana, D) 
Den Fortabte søn, og på sydsiden startende i den 
østlige ende: e) Den Barmhjertige samaritaner, 
F) Peters Bekendelse, G) Jesus Velsigner De små 
Børn, samt H) Opstandelsen (fig. 4). Vinduernes 
motiver følger omtrent Bibelens kronologi, men 
er dog justeret, så modstående vinduer parvist er 
tematisk beslægtede. Over pulpituret er endvi-
dere et glasmaleri forestillende Den Gode Hyrde.
 to †glasmalerier fra 1926-27 i apsis blev nedta-
get 1939, hvorefter vinduesåbningerne blev til-
muredet.

 iNVeNtAR

Alterborde. 1) (Jf. fig. 3), 1938, af travertin, måler 
180×55cm, 105 cm højt, består af en svær, rek-
tangulær bordplade, der hviler på to sekskantede 
søjler. På bordet er placeret et tabernakel, der fun-
gerer som sokkel for alterkrucifikset. 2) (Jf. fig. 8) 
o. 1970, af eg. Bordet er udført ved genbrug af 
(†)prædikestolens kurv (jf. ndf.), der tjener som 
sokkel for en nyere, lakeret bordplade. Det frit-
stående bord er placeret forrest i koret i henhold 
til 2. Vatikanerkoncils (1962-65) anvisninger. †Al-
terbord, 1927, af træ, blev erstattet 1939 af nr. 1.
 som alterprydelse tjener et beskedent krucifiks 
(jf. fig. 3) fra midten af 1900-tallet, der står over 
tabernaklet. Jesus er fremstillet på et simpelt kors, 
han hænger i let skrånende arme og hans fød-
der er lagt over hinanden og fæstnet med samme 
nagel. Figurens detaljerigdom understøttes af den 
naturalistiske bemaling. 
 indtil 1970’erne benyttedes en kopi fra o. 1927 
af Herlufsholmkrucifiksets figur (fæstnet på sam-
me kors). Denne befinder sig nu i præsteværelset.
 Mariasidealtertavle. Den nyere tavle er arkitek-
tonisk opbygget i et stokværk med halvcirkulært 
topstykke. to fremskudte, glatte søjler, der bærer en 
gesims, indrammer storfeltet, hvori er en malet ko-
pi af nådebilledet Moderen af Den stedsevarende 
Hjælp, der befinder sig i redemptoristernes hoved-
kirke, sant’Alfonso, Rom.2 Både topstykke og gavl 
er glatte; i førstnævntes midte danner forhøjede 
versaler navnet »Maria«. Rammeværket er malet i 
beige med lyseblå postaments- og gavlfelter og en-
kelte forgyldte detaljer. tavlen har oprindelig været 

hældning og er trukket frem over kældernedgan-
gen.
 Gulve. Kirkerummet er belagt med et nyere 
gråt tæppe, som formentlig skjuler en oprindelig 
belægning af røde teglsten, der endnu ses foran 
vestindgangen. i koret er der klinker, mens side-
rummene er belagt med tegl.
 Kirkens indre har hvidkalkede vægge med 
undtagelse af apsisrundingen, som er malet lyse-
blå. Den åbne tagstol står brun, ligesom dørene 
og pulpiturets front. Vinduerne har sorte jern-
rammer, mens tårnets glamhuller skærmes af 
ubehandlede træskodder. 
 Glasmalerier, 1926-27, udført af A. van Doorne, 
Gent. De er indsat i otte rundbuede vinduer, og 
følger motivisk en kronologisk sekvens skibet 
rundt. Begyndende ved korets nordvesthjørne 
ses på skibets nordside: A) Fødslen, B) Den tolv-

Fig. 4. Glasmaleri, 1926-27, udført af A. van Doorne, 
Gent (s. 2620). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Stained 
glass, 1926-27, by A. van Doorne, Ghent
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arme og blikket rettet mildt ned for sig, mens 
hun træder en slange under fode. Figuren er pla-
ceret på en kuplet krukke, der tjener som base. 
statuettens brogede bemaling er domineret af ly-
serød og turkis med forgyldte detaljer. Opstillet i 
en niche i triumfvæggens sydside. 
 6) (Jf. fig. 3), O. 2005, Josef, af blik. Han er 
fremstillet stående med en lilje og Bibelen i hæn-
derne. Overvejende hvid bemaling med enkelte 
detaljer i lysegrønt og guld. Opstillet i en niche i 
triumfvæggens nordside.
 Alterkalk (fig. 5), o. 1942, 19 cm høj, af senro-
mansk type. Foden er cirkulær med en profileret 
standkant, og på skaftet er en oval midtknop hvor 
på er monteret farvede similisten. Det brede bæ-
ger er prydet af en versalinskription indgraveret 
langs kanten: »Christvm dei filivm qvi svo nos 
redemit sangvine venite adoremus« (Kom lad os 
tilbede Kristus, Guds søn, som har frelst os ved sit 
blod). Under bunden er graveret mestermærke 
for Povl Bang, lødighedsmærke for sterlingsølv, 
samt: »Olaf sørensen fik denne Kalk af slægt-
ninge og Venner i Herren Aar 1942«. skænket til 

placeret i triumfmurens nordlige niche, men blev 
2005 flyttet til †dåbskapellet i kirkens sydøstlige 
hjørne, der herefter indrettedes som Mariakapel.3

 Løse helgenfigurer m.m. 1) (Jf. fig. 3), 1888, fo-
restillende monfortanernes ordensstifter louis-
Marie Grignion de Montfort, signeret »P. Belpin 
fecit 1888«. Ordensstifteren er fremstillet i sort 
kjole med hvidlig korskjorte. Med højre hånd 
løftet fremviser han et krucifiks, mens den ven-
stre hånd holdes ind foran brystet; med rosen-
kransen. statuetten, der har broget bemaling, blev 
anskaffet 2006 og er nu opstillet i en niche i den 
vestlige ende af skibets sydvæg.
 2) 1900-tallet, en såkaldt Jesu-Hjerte-figur, af 
træ, 131 cm høj, med broget bemaling. Kristus står 
med udbredte arme og fremviser sine sår. Figuren 
er udført på billedskærervirksomheden Ferdinand 
stuflesser, italien, og signeret på basen. Opstillet i 
trapperummet i kirkens nordøstlige hjørne.
 3) O. 1927, Antonius af Padua, af blik. i sin ene 
arm bærer han Kristusbarnet, der sidder på Bi-
belen, og under den anden ene arm holder han 
nogle liljer. Broget bemalet med dominans af 
kappens brune farve. Opstillet i en niche i den 
vestlige ende af skibets nordvæg.
 4) Nyere, Maria med barnet, af blik. Maria er 
vist i tyrkis kappe og hvid kjole, mens det lyshå-
rede Kristusbarn bærer hvide klæder. i sakristiet.
 5) (Jf. fig. 3), O. 2005, Maria af den ubesmittede 
undfangelse, af blik. Jomfruen står med udbredte 

Fig. 5. Altersølv. Hostieskål, ciborium og kalk (s. 2622-
23). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altar plate. Host 
cup, ciborium and chalice. 

Fig. 6. Monstrans, 1900-tallet (s. 2622). Foto Arnold 
Mikkelsen 2011. – Monstrance, 1900s.
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 Messeklokker. 1) Vægklokke, nyere, 18 cm i 
tværmål, med ophæng af smedejern. Ophængt 
på korets nordside. 2) Håndklokke, nyere, 13×13 
cm, med fire klokker. 
 Læsepult, 2005, af fyrretræ. Den 120 cm høje 
pult er en kopi af læsepulten i skt. Mariæ Kirke, 
Kalundborg.
 Døbefont (fig. 7), o. 1927. Af kalksten, 95 cm høj, 
tværmål 45 cm. en retkantet plint med affasede 
hjørner bærer en cylindrisk, profileret fod og der-
over et glat skaft med en kumme, der prydes af en 
zigzagfrise. Det tilhørende fontelåg, af messing, er 
kuppelformet og har øverst en knop, hvorpå er 
et kors. Fonten stod oprindelig i et †dåbskapel i 
kirkens sydøstlige hjørne, men blev flyttet 2006 til 
den nuværende placering i skibets mellemgang.3

 †Korskranke, o. 1927. Gitteret, der nu kun anes 
i form af spor i gulvet, blev fjernet o. 1970. 

kirken ved Montfortkommunitetets tiltrædelse 
2005 af pastor stephen Holm, Montfortkommu-
nitetet.4 
 Hostieskål, (fig. 5). Nyere, af hvidkobber (alpak-
ka), 9 cm høj, 13,5 cm i tværmål. Æsken har en lil-
le, cylindrisk fod med høj standkant og en bredere 
beholder med omtrent rette sider og skrånende 
bund. Under æskens fod er graveret »Alpacca«.
 Ciborium (fig. 5), skænket 2005 af Vor Frue 
Kirke, slagelse ved Montfortkommunitetets over-
tagelse af kirken. Af messing, 24 cm højt, har 
svungen fod, skaft med to profilknopper og kup-
let bæger med låg, hvorpå er et kors; alt er deko-
reret med ciseleret blomsterornamentik. sikker-
hedsmærkning under bunden.
 Monstrans (fig. 6), af messing, 1900-tallet. Mon-
stransen, 55 cm høj, er af barok type med profi-
leret fod hvorpå er dekoration af bladornamentik 
i lavt relief omkring et Jesusmonogram, »iHs«. 
skaftet har tre knopper og er smykket med en 
ornamentbort. Herover er en cylinderformet 
ramme omgivet af en stråleglorie, som er smykket 
med ornamentbort, røde og blå similisten og mod 
monstransens centrale rum tunger. Over rammen 
hæver et kors sig på en smal sokkel. Hostiegemmen, 
nyere, cirkulær, 9 cm i tværmål, 3 cm høj, har fladt 
låg, hvis overside er smykket med et blomstermo-
tiv i fladt relief.
 Alterstager, 1-6) seks nyere, 30 cm høje, med 
kuplet fod, cylinderskaft og lyseskål pyntet med 
halvcirkulære hulninger. to af stagerne er opstil-
let i bisakristiet. 9-10) Nyere, 20 cm høje.
 Kirkens røgelsessæt, af messing, består af røgel-
seskar og -skib og opbevares på et stativ i koret, 
sammen med vievandssættet, der består af vie-
vandsspand og aspergil af messing.
 Processionskors, nyere, af messing, 217 cm højt. 
Kristus hænger i næsten vandrette arme med ho-
vedet hvilende på højre skulder, hans fødder er 
lagt over hinanden. Korset, af samme materiale, 
afsluttes med firpasformede medaljoner hvori 
der er et blomstermotiv (livstræ?) og omkring 
korsskæringen en strålekrans. Korset er fæstnet 
på en sortmalet træstage. i sakristiet.
 Blandt kirkens tekstiler er adskillige messehagler 
af nyere dato, udført af uld og silke i farverne 
hvid, rød, grøn og violet.

Fig. 7. Døbefont, o. 1927 (s. 2622). Foto Arnold Mik-
kelsen 2011. – Font, c. 1927.
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skaftets nedre del er glat, men mellem den nedre 
og de to øvre, tætsiddende skaftringe er det snoet.
 Relief, 1937/40, en mor omfavner sit barn, af 
gips. Relieffet er skænket af liobasøstrene i ny-
este tid, og er udført af en ordenssøster i tiden, da 
de opholdt sig i Assens.7

 Lysearme. 1-2) to nyere lysearme, af messing, 
med s-svungne, ornamenterede arme og høj, 
profileret lyseskål. Opsat i skibets nordvestlige 
hjørne, dels på nordvæggen, dels på triumfvæg-
gen. 3-4) to nyere lysearme, af messing. Ret ly-
searm med to flade skaftled og cylindrisk lyseskål 
med kanneleret kant. Opsat i skibets sydvestlige 
hjørne, dels på sydvæggen, dels på triumfvæggen. 
5-18) Fjorten lysearme, af egetræ, formet som 
kors med påmonteret lysearm af sortmalet jern 
er ophængt over de fjorten afbildninger af Kor-
svandringen (jf. ovf.).
 Kandelabre. 1) O. 1927, af eg. Kandelaberen har 
firdelt fod, ret skaft, hvori er skåret en dobbelt 
spirallinje, og ottekantet lyseskål med rette fyl-
dingssider. Kandelaberen benyttes til påskelyset. 
2-3) Nyere, af blik, 78 cm høje, formet som engle, 
der holder et lys. Placeret på hver side af alterbor-
det (jf. fig. 3).
 Klokke, 1926, tværmål 80 cm, støbt af Petit & 
Fritsen, Nederlandene. Om halsen en indskrift med 
reliefversaler sat mellem dobbelte lister og indram-
met af en bort: »laudo deum verum plebem voco 
congrego clerum defunctos ploro nimbos fugo 

 (†)Prædikestol (fig. 8), 1927, af eg, i nygotisk stil. 
Den bevarede kurv har fem fag, hvoraf det cen-
trale rummer et relief af Jesus siddende under en 
baldakin med livets bog i venstre hånd og den 
højre løftet i en velsignende gestus. De øvrige fag 
prydes af stavværk, bort set fra det sydligste, der er 
glat. Prædikestolens gamle plads var ved triumf-
murens sydside med opgang gennem væggen fra 
kammeret bagved (jf. ovf.). Nedtaget i 1970’erne 
og genanvendt som sokkel for alterbord nr. 2. 
 Stole, o. 1927 (jf. fig. 3), 18 bænke, af eg, med ud-
savede gavle, 100 cm høje, der har halvrund øvre 
afslutning, hvori er skåret et hjulkors. De to bageste 
bænke i hver blok er 2005 vendt mod hinanden.
 tre korstole, nyere, af fyr med læderbetrukket 
sæde.
 en †skriftestol, af fyrretræ med to rundbuede fyl-
dingsdøre var indrettet i skibets østende, nord for 
indgangen, men benyttes nu som skab, idet skrif-
temålet foregår i et samtaleværelse i præsteboligen.
 Orgel, 1967, af standardtype, med fire stemmer, 
bygget af i. starup & søn, København. Anskaffet 
brugt til kirken 2007 fra Hassing Kirke (tisted 
A., Hassing Hrd.).5 Disposition: trægedakt 8', 
Rørfløjte 4', Principal 2', scharff 1'. Delte regi-
stre.6 Manuelt betjente låger. På pulpitur fra 1927 
over kirkens indgangsparti. tidligere anvendtes et 
†harmonium, opstillet på pulpituret.
 Korsvejsstationer. i skibets nord- og sydvæg er 
indfældet fjorten bemalede kakler, som hver måler 
19,5×19,5 cm. De er udført i nyeste tid af A. Pier-
matteo og forestiller Korsvejens fjorten stationer. 
 *Korsvejsstationer, o. 1927, af gips, var tidligere 
indsat i svære egetræsrammer langs skibets lang-
sider. Reliefferne blev nedtaget 1939 og over-
gik derefter til Helligåndskirken, Vordingborg 
(Præstø A.). Herfra kom de til skt. Birgittas Kir-
ke, Maribo (Maribo A.) og er nu i skt. Knuds 
Kirke, Friedrichstadt, tyskland.
 Sakristikrucifiks, nyere, af messing, 55,5 cm højt. 
Kristus hænger i udstrakte arme med hovedet en 
smule på skrå og fødderne lagt over hinanden. 
Korset er glat, har trepasender, en profileret kant, 
og nær korsskæreingen et forenklet krabbeblad; 
tværs over den øverste korsende en skriftrulle 
med bogstaverne »iNRi«. Korset er monteret på 
en stage med svungen fod med høj standkant, 

Fig. 8. (†)Prædikestol, genanvendt som sokkel for al-
terbord nr. 2 (s. 2623). Foto Arnold Mikkelsen 2011. –
(†)Pulpit, re-used as base for communion table no. 2.
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James Manley. Korrektur ved ebbe Nyborg. teknisk 
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redak-
tionen afsluttet august 2012.

NOteR

1 Karl Harmer, Biskop Josef Brems: Danmarks katolske Bi-
skop mellem to Verdenskrige: Festskrift i anledning af hans 50 
Aars Præstejubilæum, 1895-1945, København 1945, 110.
2 Kopier af maleriet Moderen af Den stedsevarende 
Hjælp findes i de fleste redemptoriske kirker, i Dan-
mark således også i bl.a. Odenses skt. Albani Kirker 
(s. 1606), Helligåndskirken i Vordingborg (Præstø A.), 
Vor Frue Kirke i Næstved (Præstø A.) og sankt Annæ 
Kirke i København.
3 Montfortkollegiets årsberetning for Vor Frelser Kirke, 
Assens 2006 (http://www.sanktknudskirke.dk/down-
loads/d20060902shberetningfrster.pdf; besøgt 24. marts 
2011).
4 Præst stephen Holm, Montfortkollegiet, havde, ifgl. 
egen oplysning, arvet kalken.
5 Hertil anskaffedes det brugt i 1968 fra ubekendt lo-
kalitet.
6 Registerdeling h/c'.
7 Karl Harmer (note 1), 111.

festaque honoro mcmxxvi« (Jeg priser den sande 
Gud, kalder på folket, sammenkalder gejstligheden, 
begræder de afdøde, holder uvejr borte og højtide-
ligholder helligdage. 1926). På nordsiden endvide-
re »Petit et Fritsen me fuderunt« (Petit og Fritsen 
støbte mig). På klokkelegemet er fire relieffer fore-
stillende Maria som den apokalyptiske madonna 
(øst), Dåben (nord), et hjelmprydet våben med tre 
klokker i et træ (syd) og Paulus (vest). Ophængt i 
klokketårnet i en vuggebom. 

KilDeR OG HeNVisNiNGeR

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
Odense Amt s. 56-59.

Arkivalier. Katolsk Historisk Arkiv, København.

Historisk indledning ved thomas Bertelsen og David 
Burmeister Kaaring. Bygningsbeskrivelse ved thomas 
Bertelsen. inventar ved David Burmeister Kaaring og 
Ole Beuchert Olesen (orgel). engelsk oversættelse ved 

tHe CHURCH OF OUR sAViOUR – eNGlisH sUMMARY

the Catholic congregation in Assens was es-
tablished in 1909 by the Redemptorist Order, 
which held periodical services in the town until 
1918. the construction of the actual church was 
initiated in 1925, when the Dutch-born priest 
Jan Josef Maria Cornelis van Rijckevorsel set-
tled in the town. the church was consecrated on 
29th May 1927. From 1951, the parish, which 
had been established as independent in 1928, was 
served from Odense, and in the period 1972-82 
from Fredericia. in 2001 the church became an 
annexe to the skt. Albani Church, Odense, but 
since 2005 the responsibility for the congrega-
tion has been transferred to the Montfort Com-
munity, which serves the church from Fredericia.
 The church was completed in 1927 after draw-
ings by the architect Johannes tidemand-Dal. the 
neo-Romanesque building, which has the chan-
cel in the west, is built in red brick and consists 
of a nave whose rectangular plan is interrupted by 
a slender, projecting tower on the northwestern 

corner (fig. 1). On the westernmost part of the 
north facade a sacristy also projects from the wall 
alignment. in the interior, which has an open roof 
truss, the nave plan has been obscured, since the 
chancel section has a wide apse curve with access 
to flanking spaces recessed into the corners; the 
northern one forms the sacristy (fig. 2). in the 
middle of the twentieth century a low storehouse 
was added to the north side of the nave.
 the eight stained glass windows (fig. 4) in the 
long wall from 1926-27 were made by A. van 
Doorne, Ghent.
 the original furnishings of the church that are 
still preserved are the font (fig. 7) of limestone, 
with its font cover of brass, the (†)pulpit (fig. 8), 
whose basket was re-used in the 1970s as the base 
for a new communion table (no. 2), and the pews, 
consisting of 18 benches with sawn-out gables, 
a candelabrum for the Paschal candle, and finally 
the bell founded in 1926 by Petit of Fritsen, the 
Netherlands. 
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deling fastholdtes indtil 1898, da det i stedet be-
sluttedes at inddele kirkegården i fire afdelinger. 
Umiddelbart øst for kirkegården er 1825 anlagt 
en Mosaisk Kirkegård.4

 i århundredets anden halvdel var behovet for 
begravelsesplads vokset, og 1889 etableredes Ny 
Kirkegård øst for byen, nær Kåls Mølle og i kort 
afstand af den ældre assistenskirkegård. 

deN gaMle KirKegård

Kirkegården ligger i byens sydlige udkant ud til 
Kærum å og mod nord afgrænset af Ny adel-
gade.

efter forordningen af 22. febr. 1805, der påbød 
kirkerne at anlægge nye kirkegårde uden for by-
en, erhvervedes o. 1807 et stykke jord nær Møl-
ledammen.1 almindeligvis regnes kirkegården, 
betegnet assistenskirkegården, for anlagt 1810,2 
men først 1813-14 blev området indhegnet med 
en ‘dobbelt jordvold’. 1816 besåedes området 
med hvide kløverfrø, og der blev plantet tjørne-
hæk.3 Kirkegården blev 1819 inddelt i tre klasser, 
hhv. »Quarteret paa venstre Haand og mellem-
ste Terrasse«, hvor begravelse kostede 4 rigsda-
ler, »Quarteret på høire Haand« udgjorde anden 
klasse, og begravelse kostede der 2 rigsdaler, mens 
den tredje klasse bestod af »nederste terrasse«, 
hvor begravelse kostede 1 rigsdaler.3 denne ind-

KirKegårde i asseNs

Fig. 1. den gamle kirkegård, hovedindgangen (s. 2626). Foto david Burmeister Kaaring 2011. – The old churchyard, 
main entrance. 
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granitpiller. endvidere er der adgang til kirkegår-
den fra Kildebakken igennem en åbning i kirke-
gårdsmuren ud for den mosaiske begravelsesplads 
samt i det sydøstlige hjørne, hvor en bro leder 
over åen. den centrale trappe fra det øvre plateau 
til det nedre er brolagt 2005.
 †Hegn og indgange. Forud for indvielsen af kir-
kegården plantedes 1816 tjørn, formentlig som 
hæk. 1829 blev denne indhegning erstattet af et 
plankeværk på det stykke, der lå op mod køb-
mand lillelunds og skomager Petersens haver, og 
1833 opførtes et hegn ind mod købmand ander-
sens have. 1854 blev stenhegnet mod Bellevue 
fornyet.
 Bygninger m.m. på kirkegården. et nyere mate-
rialhus af gråmalede bjælker med sort tagpap er 
ved den østre kirkegårdsmur.

KirKegårdsMoNUMeNTer

1) (Fig. 2) 1600-tallet, over ubekendt. rød sand-
sten, 185×85 cm. Profileret liggesten, hvis ind-
skrifter og udsmykning er helt afslidt. stenen 
har haft hjørnemedaljoner, og langs det centrale 
tekstfelts nedre kant er nogle udhuggede frynser. 
stenen skal være overført til kirkegården fra kir-
ken, og har således formentlig hørt til de grav-
minder, der 1842 blev lagt som fortov omkring 
kirken (jf. s. 2560). i lapidarium i litra C.
 2) 1823, over Jørgen Chr. dreier, borger og 
købmand, *3. okt. 1752, †1. febr. 1823.
 sandsten, 72×44 cm. Kors sat på en sokkel. 
Personalia på korsets for- og bagsider med fordy-
bet kursiv opmalet med sort. Mindeord på sokkel 
i skriveskrift. i litra C.
 3) (Fig. 3) 1851, over lars andersen, købmand, 
*4. febr 1805, †13. maj 1851.
 sandsten og marmor, 69×60 cm. grotte af grå 
sandsten med indfældet marmortavle hvorpå 
personalia er anført i fordybede versaler. Øverst 
spor efter afbrækket kors. Placeret centralt på 
mellemrepos. litra g.
 4) (Fig. 4), o. 1852(?), over maleren dankvart 
dreyer, *13. juni 1816, †4. nov. 1852. 
 granit, 84×80 cm. groft tilhugget sten med 
personalia anført i fordybede versaler opmalet i 
sort. Placeret i litra C. 

 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af lave 
mure af kløvet kamp, hvorpå der ud til Ny adel-
gade (nord) og Kildebakken (øst) er plantet klip-
pede bøgehække og mod Bellevue (vest) hæk af 
ribs. endelig afskærmes området fra åen mod syd 
af en høj bøgehæk. 
 Hovedindgangen (fig. 1) ligger centralt i kir-
kegårdsmuren mod Ny adelgade og prydes af 
en sortmalet jernportal med køreport og flanke-
rende fodgængerlåger. Fløjene er udført 1854 af 
støbejern af Petersen og Bonnichsen, Haderslev 
og er sat mellem fire rektangulære granitpiller, 
hvoraf de to midterste afsluttes af støbejernskors 
på toppen, hvorpå »anno 1854« er anført.3 i det 
nordvestlige hjørne, mod Bellevue, er en tilsva-
rende fodgængerlåge, antageligt udført samtidigt 
af førnævnte firma og sat mellem rektangulære 

Fig. 2. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1600-tallet, over 
ubekendt (s. 2626). Foto david Burmeister Kaaring 
2012. – Churchyard monument no. 1, 17th century, to  un-
known deceased.
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*1892, †1976, og deres forældre Johan Niels 
ernst, fabrikant, *1867, †1924, og gine greisen 
ernst, f. Nissen, *1869, †1923.
 granit og bronze, 126×131 cm. Cippus, hvis 
postamentbårne storstykke flankeres af pilastre, 
der bærer en trekantgesims. Personalia i versaler af 
bronze for anders Christian ernst er sammen med 
et cirkulært relief placeret i storfeltet, mens perso-
nalia for Frederik N. ernst er sat på postamentet; 
på trekantgesimsen et timeglas. det centrale mo-
nument flankeres af 83 cm høje brystninger, hvor-
på personalia for Johan Niels ernst (th.) og gine 
greisen ernst (tv.) er anført, ligeledes i versaler af 
bronze.  graven er hegnet af et lavt bronzegitter 
sat mellem rektangulære granitpiller. i litra e.
 8) 1917, over Maren Nielsen, *3. dec. 1857, 
†11. april 1917, samt hendes ægtefælle Niels Pe-
ter Brandt, remfabrikant, *16. april 1858, <†28. 
sept. 1942>.5 

 5) (Fig. 5), o. 1855, over W. l. Blædel, konsi-
storialassessor og sognepræst, *18. maj 1783, †29. 
marts 1862, og anna elisabeth dons, *25. marts 
1785, †4 okt. 1855.
 sandsten og marmor, o. 200× 80 cm. stele 
med indfældet rektangulær indskriftstavle med 
konkave øvre hjørner, hvorpå personalia er an-
ført i fordybet antikva, navne dog i fraktur. over 
indskriftstavlen er under den spidsbuede gavl et 
højt relief af en liggende Bibel, hvor på står en 
kalk; derover en stjerne. Øverst på gravstenen er 
et kors. i litra g.
 6) (Fig. 6), o. 1861, over andreas Beirholm, *16 
dec. 1854, † 6. nov. 1861. 
 støbejern, 66×38 cm. rundbuet kløverblads-
kors med flad kant, personalia i reliefversaler; 
hvidmalet. sat i lapidarium i litra g.
 7) o. 1916, over anders Christian ernst, *1895, 
†1916, broderen Frederik N. ernst, fabrikant, 

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1852(?), over 
dankvart dreyer (s. 2626). Foto david Burmeister 
Kaaring 2011. – Churchyard monument no. 4, c. 1825, to 
Dankvart Dreyer.

Fig. 3. Kirkegårdsmonument nr. 3, 1851, over lars an-
dersen (s. 2626). Foto david Burmeister Kaaring 2011. 
– Churchyard monument no. 3, 1851, to Lars Andersen.
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Fællesmonumenter. Faldne i krigene 1848-50 og 1864. 
1) (Fig. 7), 1851. Monument, udført af Hans an-
dreas Klewing, Flensborg (jf. s. 1713), rejst for 74 
soldater »som offrede livet i danmarks Kamp for 
slesvig i aarene 1848, 1849 og 1850« af assens by 
og omegns »erkjendtlige Beboere«.6

 sandsten (stele), marmor (tavler, bladkrans), gra-
nit (postament) og bronze (hjelm). stele på en 
cippusformet sokkel og kronet af en brændende 
olielampe; alt hvilende på et trappeformet posta-
ment af granit. i monumentets østvendte front er 
indfældet en tavle med indskrift i fordybet kursiv 
med fremhævelser i fraktur; opmalet i sort.7 Her-
over en mindre tavle med et relief forestillende 
våben og faner omkring en dragonhjelm; sidst-

 et kapel af støbt beton med muret dør i gule 
tegl og flammerede dobbeltfløje af eg, hver med 
et lille vindue foran hvilket er sat jernstænger. i 
det lille kapel står to egetræskister på et lavt træ-
podium. indbygget i skråningen med adgang fra 
litra H. 
 9) (Fig. 14), o. 1950, over komponisten Jacob 
gade, *1879, †1963, og hustru Mimi gade, *1879, 
†1950.
 gulgrå granit, 102×90 cm. groft tilvirket bauta 
med personalia i påsatte bronzeversaler. i litra g.
 (†)Kirkegårdsmonument, o. 1840, over rasmus 
Toxen Helms, auditør og byskriver i assens, *Hor-
sens 1773, †1840, og hustru anne Cathrine Mar-
grethe lund, *1782, †1839. 
 støbejern, 48×60 cm. gravminde formet som 
en skriftrulle, med inskription med reliefversa-
ler, der indledes: »sørgende efterladte satte dette 
Minde«. gravmindet er nu hensat på loftet af Vor 
Frue Kirkes nordre sideskib.

Fig. 6. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1861, over andre-
as Beirholm (s. 2627). Foto david Burmeister Kaaring 
2011. – Churchyard monument no. 6, c. 1861, to Andreas 
Beirholm.

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1855, over W. l. 
Blædel (s. 2627). Foto david Burmeister Kaaring 2011. 
– Churchyard monument no. 5, c. 1855, to W. L. Blædel. 
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lende korslagte kanoner på en baggrund af dan-
nebrogsflag samt øverst en oval egebladskrans. På 
monumentets sider er høje relieffer forestillende 
hhv. et kors (nord) og to korslagte fakler.
 soklen er tilsvarende rigt udsmykket med på 
fronten en flad niche, hvori en næsten frithug-

nævnte blev fornyet 2008. Øverst på monumen-
tet er en oval egebladskrans.
 Tilsvarende er på monumentets vestvendte bag-
side indfældet en rektangulær tavle med indskrif-
ter i fordybet kursiv (stednavne i fraktur) opmalet 
i sort.8 Herover er et relief af sandsten forestil-

Fig. 7. Monument over faldne soldater i krigen 1848-50, udført 1851 af Hans andreas 
Klewing (s. 2628). Foto david Burmeister Kaaring 2011. – Monument to soldiers fallen 
in the war of 1848-50, made in 1851 by Hans Andreas Klewing.
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 2) (Fig. 8) 1866. Monument, udført af billed-
hugger Christian andersen, odense (jf. s. 1713) 
for »50 af den danske armees soldater som døde 
paa assens lazareth i aaret 1864«.9

 sandsten (obelisk), marmor (tavle, egeblads-
krans) og granit (postament). obelisk på en sok-
kel; alt hvilende på et trappeformet postament. 
På obeliskens østvendte front er ovenfor citerede 
indskrift afsluttende med 2 Makk. 7, 37 i fordy-

get løve ligger på en lav sokkel. over nichen 
er en trekantgavl smykket med korslagte sværd. 
På bagsiden er et højt relief af sandsten forestil-
lende et korslagt sværd og palmeblad i en ege-
bladskrans og korslagt sværd og palmeblad under 
en trekantgavl smykket med korslagte geværer. 
På soklens sider ses relieffer af dels et bevinget 
timeglas, korslagte pile og et anker (nord), dels en 
lyre, hvorom en slange snor sig. opsat i litra F.

Fig. 8. Monument over faldne soldater i krigen 1864, udført 1866 af Christian an-
dersen (s. 2630). Foto david Burmeister Kaaring 2011. – Monument to soldiers fallen in 
the war of 1864, made in 1866 by Christian Andersen.
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malede versaler, der støttes af en sten, hvorpå er 
sat kors med trepasender og profileret kant. Både 
kors og skriftrulle er hvidmalede. sat af hustruen 
elisa Birck. i litra F.
 2) (Fig. 9) o. 1851, over Christian Michael 
v(on) Buchwald, landkadet og dannebrogsmand, 
*8. jan. 1832, †10. juli 1851. 
 grotte af grå sandsten med indfældet tavle og 
kors af hvidt marmor, 155×93 cm. grotten og 
den tilhørende sokkel er dekoreret med vedbend 
i højt relief, personalia er anført på den indfæl-
dede tavle i fordybede versaler opmalet i sort. 
Monumentet krones af et kors. i litra F.
 3) o. 1864, over Carl anderson, svensk frivillig, 
og ole olsen, begge »af capt: aarøes commando,/ 
som faldt for danmarks/ selvstændighed 18de ap-
ril/ 1864«.
 støbejern, 60×47 cm. Hvidmalet skriftrulle 
med indskrift i sortmalede reliefversaler, der af-

bet antikva opmalet i sort. Herover er indfældet 
en egebladskrans . i soklen er indfældet en tavle 
med fladbuet overkant, hvori et relief af korslagte 
kanoner foran faner og våben. På monumentets 
bagside er anført: »dette Mindesmærke/ er reist/ 
ved frivillige Bidrag/ af assens Byes/ og omegns 
Beboere.« med fordybet, sortmalet antikva. opsat 
i litra F.

 Enkeltmonumenter for faldne under krigene 1848-
50 og 1864. Fem gravminder placeret i litra F 
omkring fællesmonumenterne nr. 1 og 2 samt et 
enkelt monument i litra g.
 1) o. 1849, over l. l. Birck, maler og frivillig 
skarpskytte ved 2. Jægerkorps, *13. nov. 1813, †5. 
sept. 1849.
 støbejern (skriftrulle og støbejern) og granit 
(sokkel), 93×50 cm. skriftrulle med personalia i 
forhøjede versaler opmalet i sort, forhøjede, sort-

Fig. 9. soldatermonument nr. 2, o. 1851,  over landka-
det Christian Michael von Buchwald (s. 2631). Foto 
david Burmeister Kaaring 2011. – Soldier’s monument 
no. 2, c. 1851, to Cadet Christian Michael von Buchwald.

Fig. 10. soldatermonument nr. 4, o. 1864, over axel 
oliver iversen (s. 2632). Foto david Burmeister Ka-
aring 2011. – Soldier’s monument no. 4, c. 1864, to Axel 
Oliver Iversen.
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Fig. 12. soldatermonument nr. 6, 1942, over de svenske 
soldater F. Walin, o. Hurtig og s. Berg (s. 2632). Foto 
david Burmeister Kaaring 2011. – Soldier’s monument 
no. 6, 1942, to the Swedish soldiers F. Walin, O. Hurtig 
and S. Berg

marks sag«. stenen blev sat af selskabet af dan-
ske Forsvarsbrødre, assens, som erstatning for et 
»Jernkors med en hvilende løve«.10 i litra g.

Ny KirKegård

Kirkegården ligger i byens østlige del på en hjør-
negrund ud mod Møllevej (vest) og stadionvej 
(nord). da kirkegården blev indviet 23. april 
1889, bestod den kun af den centrale del af det 
nuværende område, der siden er blevet udvidet 
mod øst 190911 og mod vest o. 1975.
 Hegn og indgange. Kirkegården er hegnet af bø-
gehæk sat på en stensætning af natursten, der til 
dels udligner niveauforskellen mellem de skrå-
nende arealer og de tilstødende veje. Hovedind-
gangen er placeret i kirkegårdens vestligste ende 
med adgang via en kørevej fra Pilehaven. endvi-
dere er der adgang til kirkegården via trapper i 
den nordlige og sydlige kirkegårdsmur mod Pile-
haven og stadionvej. 

sluttes med: »dette minde sattes/ af/ kammera-
terne.« i litra F.
 4) (Fig. 10), o. 1864, over axel oliver Jversen 
(iversen), frivillig ved 2. infanteriregiments 3. 
Kompagni, †12. maj 1864, »21 aar gammel«. 
 støbejern, 91×59 cm. Tredobbelt æselrygbuet 
kors med profileret kant og mindre æselrygbuer i 
korsskæringen; hvidmalet. Personalia anført med 
reliefversaler opmalet i sort. Ved korsets fod er 
monteret en rektangulær skrifttavle, hvorpå med 
tilsvarende skrift står »den modige og tappre/ 
kriger sattes dette minde/ af hans stridsfæller i/ 3 
comp.« i litra F. 
 5) (Fig. 11) 1900-tallet, over W. s. (Wilhelm 
savdak) van der aa Kühle, kaptajn og kompagni-
chef ved 3. reservebataljon, *20. april 1820, †12. 
sept. 1850 ved Mysunde.
 sandsten, 63×45 cm. rektangulær tavle med 
indskrift i fordybede versaler opmalet i sort. i litra 
F.
 6) (Fig. 12), 1942, over F. Walin, †16. aug. 1848, 
o. Hurtig, †24. aug. 1848 og s. Berg, †28.8. 1848, 
»soldater af Kungl. Westgöta dahls regemente«.
 granit, 145×105 cm. Bauta, øverst med et for-
dybet relief af Västgöta dalregimentets emblem, 
der oprindelig var bemalet i blå og gule farver. 
derunder personalia i fordybede, sortmalede ver-
saler og afsluttet med ordene: »de faldt for dan-

Fig. 11. soldatermonument nr. 5, 1900-tallet, over W. 
s. van der aa Kühle (s. 2632). Foto david Burmeister 
Kaaring 2011. – Soldier’s monument no. 5, 20th century, to 
W. S. van der Aa Kühle.
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Kilder og HeNVisNiNger

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i odense 
amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
odense amt s. 56-59. 

Arkivalier. landsarkivet for Fyn (laFyn). Kirkeinspek-
tionsarkivet. assens Kirkes regnskaber 1664-1912 (Kir-
keinsp.ark. rgsk.). Den kgl. bygningsinspektør. sager vedr. 
kirkebygningerne på Fyn o. 1896-1925 (KglBygn  Insp.
ark. Kirker i Fyn).

redaktion ved david Burmeister Kaaring. engelsk 
over sættelse ved James Manley. Korrektur ved Michael 
andersen. redaktion afsluttet okt. 2011. Teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.

NoTer

1 laFyn. Kirkeinsp.ark. indk. sager.
2 Trap Xii, 181; lauritz Maaløe, Assens gennem 700, 
odense 1936, 286 anfører dog 1815.
3 laFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
4 Julius Margolinsky, De jødiske Kirkegårde i danske Pro-
vinsbyer, Kbh. 1957, [upag.]. om gravene på denne 
kirkegård, jf. alfred Heymann, »assens jødiske Menig-
hed«, årbodense og assens 1926-30, 737-741.
5 Venligst oplyst (27. maj 2011) af sven rask, Muse-
erne på Vestfyn.
6 Navnene på de begravede soldater er publiceret i 
Chr. Karup, Mindefesten paa Assens Kirkegaard den 6te 
Juli 1851, assens 1851 s. 18 og siden i otto ernst, Kri-
gergravene paa Assens Kirkegaard, Middelfart 1942.
7 indskriften lyder: »Fire og Halvfjerdsindstyve/ af/ 
Fædrelandets/ heltemodige Forsvarere/ som offrede 
livet/ i/ danmarks Kamp/ for/ slesvig/ i aarene 
1848, 1849 og 1850./ sattes dette Hædersminde/ af 
Byens og omegnens/ erkjendtlige Beboere./ Følg 
Moder! dine smaa til/ Heltegraven hen. og nævn 
dem/ deres daad, som Hvile fandt i den«.
8 den nu svært læselige indskrift lyder: »Frederi-
cia/ idsted, Missunde,/ Frederikstad./ slumrer sødt 
i Moderfavn/ Kjække Brødre, danmarks/ sønner!/ 
Verden gav Jer Heltenavn/ sildigst slægt Jer daad/ 
paaskjønner/ Fast i Kampens stund i stod/ Frelste 
Fædrelandets Ære/ seiren kjøbte i med Blod/ Hel-
ligt eders Minde være.« Navnene på de begravede 
soldater er delvist publiceret af rasmus Jørgen Jen-
sen »en Mindekrans«, årbodense og assens 1913-16, 
111-20.
9 Kjærbye, 287. Navnene på de begravede soldater er 
publiceret i otto ernst, Krigergravene paa Assens Kirke-
gaard, Middelfart 1942.
10 løjtnant otto ernst, Krigergravene paa Assens Kirke-
gaard, Middelfart 1942.

 Bygninger på kirkegården. et kombineret materi-
alhus og kirkekontor, af røde teglsten med skifer-
tag og parvis satte rundbuede vinduer, er opført 
som ligkapel 1895 centralt på kirkegården.12 i 
kirkegårdens østligste ende er i nyeste tid opført 
et større materialhus af træ med eternittag.

KirKegårdsMoNUMeNT

Gravsten, (fig. 13), o. 1944, over Niels siim eng-
bek, stud. polyt., modstandsmand, *1922, †1944.
 grå granit, 118×145 cm. Bauta med personalia 
i fordybede versaler opmalet i orange. Øverst på 
stenen er monteret Knud Nellemoses bronzere-
lief, o. 1970, for faldne danske frihedskæmpere (jf. 
s. 1714). opstillet i litra F.

Ofre fra Anden Verdenskrig. i kirkegårdens nord-
østlige hjørne er 1949 etableret en rektangulær 
plads hegnet med en lav stensætning af natursten 
og ved indgangen og centralt et korsformet bed. 
Ved indgangen er sat en mindesten, hvorpå med 
fordybede versaler står: »assens by/ hegnede/ 
denne gravplads/ 1949«. langs gravpladsens tre 
sider er opstillet i alt 19 steler eller »headstones« 
af hvid kalksten over de afdøde engelske og cana-
diske flyvere (jf. også s. 1714).13

Fig. 13. gravsten, o. 1944, over modstandsmand Niels 
siim engbek (s. 2633). Foto david Burmeister Kaaring 
2011. – Tombstone, c. 1944, of the resistance fighter Niels 
Siim Engbek.
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13 oprindelig lå også 11 amerikanske flyvere begravet 
her. disse blev 1948 hjemført til Usa.

11 Trap, 3. udg., 3, ii, 391.
12 laFyn. Kgl BygnInsp.ark. Kirker i Fyn.

Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1950, over kom-
ponisten Jacob gade (s. 2628). Foto david Burmeister 
Kaaring 2011. – Churchyard monument no. 9, c. 1950, to 
the composer Jacob Gade.
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te tidligere havde været »iboende og bosiddende« 
i helligåndshusets bygninger, hvorfor det også er 
blevet foreslået, at såvel det som det senere klo-
ster var opført ved provstigården sydøst for byen.9 
Mod denne placering uden for bymurene taler 
imidlertid førnævnte påbud om at opføre køb-
stadsbygninger på grunden.

Kilder og henvisninger

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
odense Amt s. 56-59. 

redaktion ved david Burmeister Kaaring. engelsk 
oversættelse ved James Manley. Korrektur ved Michael 
Andersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens vedsø. redaktion afsluttet okt. 2011.

helligåndshuset omtales første gang 1295, »do-
mui sancti spiritus in Asnæs«, (til helligåndshuset 
i Assens) og atter 1418: »hospitale pauperum st 
spiritus« (den hellige ånds fattighus).1 o. 1500 
afstod provsten over gamtofte helligåndshuset 
og det tilhørende kloster til karmeliterne, mod at 
munkeordenen opførte et nyt hospital. herefter 
fungerede bygningerne som kloster viet til vor 
Frue.2 1512 omtales imidlertid helligåndshuset 
som forenet med provstiet i gamtofte.3

 selvom kilderne er sparsomme, synes munke-
ordenen hurtigt at have etableret sig i Assens. 
således beklagede sognekirken 1514 sig over at 
havde mistet indtægt fra sjælegaver og almisser 
fordi ‘vor Frue Kloster, dér sammesteds nu be-
gyndt er’.4

 Trods løfterne derom opførte karmelitermun-
kene ikke det ny hospital, hvorfor provsten over 
gamtofte, hans hansen, 1515 indklagede or-
denens provincialminister Anders Kristensen for 
Christian ii og bl.a. ønskede helligåndskapellet 
lagt under sig.5 Året efter dømtes karmeliterne 
til foruden at opføre det lovede hospital at over-
levere helligåndshusets breve og privilegier samt 
‘klenodier, monstrans, kalke, diske, korkåber, skt. 
Bartholomæus’ arm og alle andre relikvier og re-
likviegemmer’ til provsten.6 det er uvist om det 
ny hospital nogensinde blev opført.7

 som en følge af overgangen til lutheranismen i 
Assens o. 1527 blev klostret nedlagt, og 1530 gav 
Frederik i kapellet, hospitalet og gården til As-
sens’ borgmester, råd og menighed mod at der i 
stedet blev opført købstadsbygninger og gårde på 
området.8 
 Beliggenhed. Klostret har sandsynligvis været 
be liggende i byens vestlige udkant på hjørnet af 
hovedgaden og ramsherred, hvor der på kortet i 
Resens Atlas er markeret et ‘skt. gertrud Kloster’ 
(fig. 1). det skal dog nævnes, at det om hellig-
åndshuset blev bemærket, at provsten af gamtof-

†KApel i helligÅndshuseT
siden KArMeliTerKlosTreT vor Frue

Fig. 1. udsnit af kort over Assens fra peder hansen 
resen (sml. s. 2418, fig. 2), Atlas Danicus, Kbh. 1677. 
4. det nedrevede klosters beliggenhed. – Detail of map 
of Assens from Peder Hansen Resen (cf. p. 2418, fig. 2), At-
las Danicus, Copenhagen, 1677. 4. Site of the demolished 
monastery. 
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5 Jf. vilh. lorenzen, de danske Karmelitterklostres Byg-
ningshistorie, Kbh. 1924, 22.
6 Beretn. fra scheymarch iii tillæg, 23; u.f. »Kirke- og 
kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1897«, Kirke-
histSaml 4, v, (1897-99), 138.
7 Rørdam (note 2), 223.
8 Frederik I.s. Registranter, 267.
9 Borgmester steeman, »randers helligaandshus«, Kir-
kehistSaml 4. rk. 5. bd. (1897-99), 489.

noTer

1 Kristian erslev, Testamenter fra Danmarks middelalder 
indtil 1450, København 1901, 42; Acta ii, 272.
2 holger rørdam, »Minder fra Assens og omegn i 
det 16de Aarhundrede«, DaMag 4., vi, 2. hefte (1886), 
222.
3 Acta v, 591.
4 FyAktst i, 186.

The holy spirit house is mentioned for the first 
time in 1295. it was probably on the western 
outskirts of the town between the main street 
and ramsherred (fig. 1), and along with the re-
lated monastery was taken over around 1500 by 
the Carmelite order, which established a vor 

†CHAPEL IN THE HOLY SPIRIT HOUSE – ENGLISH SUMMARY

Frue Kloster (our lady Monastery). As a result 
of the conversion of Assens to lutheranism the 
monastery was dissolved around 1527, and after 
1530 the buildings were donated to the town in 
return for the erection of municipal buildings 
and farms in the area. 
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Kilder og henvisninger

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
odense Amt s. 56-59. 

Arkivalier. landsarkiver for Fyn (lAFyn). Kirkein-
spektionsarkivet. Assens Kirke. Pergament 1372-85 (B 
215) og 1496-1583 (C 106, 109) (Kirkeinsp.ark. Perga-
ment 1372-1583).

redaktion ved david Burmeister Kaaring. engelsk 
oversættelse ved James Manley. Korrektur ved Michael 
Andersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens vedsø. redaktion afsluttet okt. 2011.

noTer

1 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583, fol. 4A.
2 Thomas Maaløe, Assens gennem 700 år, odense 1936, 
327.
3 DaAtlas iii (1767), 494.
4 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583, fol. 4A, 
John M. Møller, »smaating fra Assens«, KirkehistSaml 5, 
i, 1901-03, 543 og Thomas Bruun, »Fyens næststørste 
kirke, vor Frue i Assens«, FyStbog 1988, 81.
5 lAFyn. Kirkeinsp.ark. Pergament 1372-1583, fol. 4A.
6 KglBibl Kallske Saml 377 4o, John M. Møller, »Fra 
Kirkebogen«, ÅrbOdense og Assens 1913-16, 365.

eksistensen af et hellig Kors Kapel indikeres 
første gang i 1500-tallet, da ‘Kappelsmarken’ 
nævnes (jf. ndf.). Tidspunktet for dets stiftelse er 
ukendt, ligesom det er uvist, hvornår det blev 
nedlagt. Bygningerne stod imidlertid fortsat i 
1592, da der i kirkens jordebog omtales en »ag-
her helli korss kapel stander paa«,1 og synes fort-
sat at have eksisteret mod slutningen af 1600-tal-
let.2 ved 1700-tallets midte var ruinen dog for-
svundet.3

 Beliggenhed. Kapellets beliggenhed er forment-
lig angivet af omtalen af en »ager i Cappels 
marck norden for Capellen«.4 derudover om-
taler jordebogen fra 1592 en jord beliggende i 
Aborg marker, »som korsset stoor paa«,5 hvilket 
dog muligvis henviser til et vejsidekors. ifølge 
yngre oplysninger skal kapellet have ligget ved 
en hellig kilde, der endnu i 1700-tallet var me-
get søgt, og som måske er identisk med den 
‘papistiske’ kilde ved stranden, der omtales i 
præsteindberetningen 1755.6 en tilsvarende 
placering i udkanten af byen kendes fra an-
dre †hellig Kors Kapeller, bl.a. i Middelfart (s. 
2409).

†hellig Kors KAPel

cated by a holy well, pos sibly close to the beach. 
The building was still standing in 1592, but had 
disappeared by the middle of the 1700s, when 
the holy well was however still much visited. 

The existence of a holy Cross Chapel is indi-
cated for the first time in the 1500s when the 
‘Chapel Field” is mentioned. The construction 
date is unknown, but it is said to have been lo-

†holy Cross ChAPel – english suMMAry
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ODENSE HERRED i 1783. Det talte dengang 14 sognekirker: Pårup, Næsbyhoved Broby, Korup, Ubberud, Da-
lum, Sanderum, Brændekilde, Bellinge, Stenløse, Fangel, Verninge, Tommerup, Brylle og Vissenbjerg. Hjallese ud-
gjorde et selvstændigt sogn indtil o. 1576, da sognekirken blev nedrevet. Næsby Kirke er bygget 1942 og fungerede 
fra 1946 som kirkedistrikt under Næsbyhoved-Broby Sogn, indtil den 1965 blev selvstændigt sogn. Broholm Kirke 
fra 1907 var kirkedistrikt indtil et selvstændigt sogn 1979 udskiltes af Tommerup, Brylle, Ubberud og Vissenbjerg. 
Hjallese Kirke fra 1984 og udskiltes som selvstændigt sogn fra Dalum, mens Dyrup Kirke indviedes 1986 og ud-
skiltes 1989 fra Sanderum. Ravnebjerg Kirke var fra opførelsen 1902 kirkedistrikt under Sanderum, men blev først 
selvstændigt sogn 2010. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Nordfyn. 1:180.000. Tegnet af Caspar Wessel 
1780 og stukket af Claude Alexandre Guittair (Guiter) 1783. – Map of Odense district 1783.
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ROmANSKE ByGNiNGSSOKlER i Odense Herred, af granit, 1:10. målt og tegnet af martin Wangsgaard 
Jürgensen 2013. 1. Pårup. 2. Sanderum. 3. Stenløse. 4. Verninge. 5. Tommerup. 6. Brylle. 7. Vissenbjerg. – Romanesque 
base profiles in granite. 
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 Kirken lå til Gråbrødre Hospital indtil 1816, da den 
udskiltes og efterfølgende blev et selvstændigt pastorat, 
men i øvrigt fortsat ejedes af hospitalet.4 Under Tre-
årskrigen 1848-50 benyttedes kirken midlertidigt til 
opmagasinering af krudttønder.5

Kirken ligger nordligt i den oprindelige landsby, 
der i 1900-tallet er udvidet med betydelige par-
celhuskvarterer mod nord, således at kirken og 
kirkegården nu befinder sig i selve skellet mellem 
Odenses sammenvoksede nordvestlige forstæder 
og de opdyrkede arealer vest for byen. Bygningen 
er rejst på en lille forhøjning, der særligt øst for 
kirken falder ganske stejlt. I kraft af denne hæve-

Indledning. Pårup Kirke er tidligst omtalt 1339, da Fyns 
biskop, Peder Pagh, med ‘patronatsejernes samtykke’ 
inkorporerede den i Odense Skt. Knuds Kloster, med 
henblik på at understøtte de klosterbrødre, der stude-
rede i Frankrig (jf. også s. 77).1 I samme forbindelse 
omtales kirkens indvielse til Vor Frue (værnehelgen). 
Dette forhold ændredes efter reformationen, da Pårup 
Kirke 1566 blev lagt til Gråbrødre Hospital, hvis for-
stander tilkendtes kronens part af Pårup Kirkes tiende 
mod at tilskikke en ‘duelig sognepræst’, der ligeledes 
skulle betjene hospitalets beboere (jf. s. 1559).2

 Efter synet 1723 blev en omfattende restaurering 
iværksat på Gråbrødre Hospitals ordre. Denne omfat-
tede såvel kirkebygningen, klokkestol og stolestader 
som kirkegården, hvis mur og låger blev repareret og 
porten helt fornyet.3

PårUP KIrKE
ODEnSE HErrED

Fig. 1. Kirken set fra øst med stendiget som hegner den ældste del af kirkegården. Foto David Burmeister Kaaring 
2012. – The church seen from the east with the stone wall enclosing the oldest part of the churchyard. 
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kirken, som er kendetegnet ved de cirkulære 
bøgehække, der etablerer såkaldte ‘gravgårde’ på 
arealet.
 De ældste dele af kirkegården omkring kirke-
banken er hegnet af et stendige (fig. 1), hvorpå 
der nord og øst for kirken, som nu ligger inde på 
selve kirkegården, er plantet ribsbuske. De nyere 
udvidelser nord, øst og syd for kirken er hegnet 
af bøgehæk. †Hegn. Jacob Madsen beskrev 1590 
kirkegårdsmuren som opført af kamp.7 Diget blev 
repareret 1706, 1719, 1724 og 1731.3 Ved repa-
rationen 1724 anføres det endvidere, at et plan-
keværk blev opsat dér, hvor det gamle degnehus 
‘tilforne havde stået’.
 Hovedindgangen (fig. 5) er beliggende ved gra-
verhuset nord for kirken og udgøres af en teglsat, 
kalket portal med timeglasmotiv i trappegavlen 
og dobbelte stakitfløje. En brolagt trappe leder op 
til portalen (ombygget 2004)8 og mellem denne 
og graverhusets vestgavl er etableret en hvidmalet 
stakitlåge, der modsvares af yderligere en øst for 
graverhuset. nord for kirken er etableret to hvid-
malede stakitlåger, den østligste af disse med flan-
kerende fodgængerlåge. Vest for kirken er anlagt 
to køreporte hhv. nord og syd for kapellet. Den 
nordre giver adgang til kirken og begravelserne 
på kirkebanken og må anses for en del af kirke-

de position og ikke mindst gennem kirkegårdens 
betydelige størrelse ligger kirken fortsat frit og 
har trods den omfattende byudvikling i området 
bevaret sin karakter af landsbykirke.
 Kirkegården er på matrikelkortet 1810 afteg-
net som omtrent cirkulær, svarende til udstræk-
ningen af den lille bakke, hvorpå kirken ligger. 
Formentlig kort efter 1850 blev kirkegården 
udvidet mod syd og vest med jord ved tilfø-
jelsen af et jordstykke anskaffet 1845 og 1944 
med tilføjelsen af et større areal øst for kirken.6 
1987 udvidedes kirkegården mod såvel syd som 
øst ved arkitekt Torben Michelsen, Sorø (jf. også 
Korup Kirke, s. 2734). Førstnævnte sted anlag-
des en Markkirkegård omkring en trekantet sø, 
mens en Skovkirkegård blev oprettet øst for 

Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af K. nielsen 1788. 
– Cadastral map.

Fig. 3. Kirkegårdskort. 1:3000. Tegnet af Torben Michelsen 1983. – Plan of churchyard.
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og markkirkegårdene er sat en række af eg langs 
bøgehækken mod syd og øst. †Beplantning. 1815 
plantedes gran og fyr på kirkegården, der skulle 
beskytte kirken mod vind og vejr.10

 Bygninger. Den tidligere graverbolig, et bindings-
værkshus fra 1768,11 der 1983 indrettedes med 
kontor, frokoststue og toiletbygning, er opført 
med en muret, vinkelstillet tilbygning i tegl, 
u middelbart nord for hovedindgangen (fig. 1 og 
5). Et ligkapel, o. 1920, er opført sydvest for kirken. 
Den hvidkalkede bygning med rødt tegltag og 
blændingsdekoreret vestgavl blev renoveret 1991 
ved Ebbe Lehn Petersen.8 Et maskin- og redskabs-
hus tegnet af Ebbe Lehn Petersen 1989 er opført 
sydøst for kirken. Her byggedes 2000 endvidere 
et nyt kirkegårdskontor af hvidkalket tegl med 
rødt tegltag, ligeledes efter tegning af Ebbe Lehn 
Petersen. †Bygninger. En muret kirkegårdslade om-
tales af Jacob Madsen 1590.7 En degnebolig blev 
nedrevet 1719 (jf. †hegn ovf.). En †toiletbygning 
blev kalket og fik nyt tag og dør 1931.12

gårdsudvidelsen i 1800-tallets slutning. Den består 
af en spinkel støbejernsfløj sat mellem granitpil-
ler. Køreporten syd for kapellet er opført 1987 
og giver adgang til den lavereliggende Markkir-
kegård. Den udgøres af jern tremmefløje mellem 
jernpiller. †Indgange. 1681 repareredes ‘den østre 
kirkelåge’,3 som blev helt fornyet allerede 1694.3 
En ny kirkelåge blev anskaffet 1686.3 1899 var der 
foruden den murede portal endnu en middelal-
derlig indgang til kirkegården,9 der formentlig er 
identisk med den ‘gamle indgangsport mod øst’, 
der blev nedbrudt 1908.
 Beplantning. På bakkeskråningen syd for kirken 
er der lave buske. Herudover er den ældste del af 
kirkegården kun sparsomt beplantet, idet der syd 
for kirken står to tætte klynger af cypresser, mens 
bakkeskråningen er beplantet med mindre bu-
ske. Derimod er Markkirkegården og naturligvis 
særligt Skovkirkegården rigt beplantet, fortrinsvis 
med eg. Langs kirkegårdens nordre hegn er der 
plantet en række af birk, ligesom der på skov- 

Fig. 5. Kirkegårdens hovedindgang og den tidligere graverbolig. (s. 2649). Foto David Burmeister Kaaring 2012. – 
Main entrance to the churchyard and the former gravedigger’s house. 
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 Gotisk ombygning. De mange ændringer og 
ombygninger i løbet af middelalderen, udført 
af munkesten, er indledt (i 1300-tallet?) med en 
fornyelse af koret og en udvidelse af skibet mod 
nord. Under denne omdannelse til en teglstens-
bygning opretholdt man den traditionelle, ro-
manske grundplan med et mindre kor og et bre-
dere skib, der har været dækket af flade trælofter. 
 Af det fornyede (†)kor, der senere blev udvi-
det til et langhuskor (se s. 2660), er kun bevaret 
østgavlen, nu indfattet i den større gavl (fig. 8a). 
Koret har målt ca. 6,5×6,5 m, og mest sigende 
er gavlspidsens udsmykning med en gruppe af tre 
lancetformede blændinger (jf. fig. 47), der senere 
er forstyrret af en fladbuet, falset luge.13 Indvendig 
er østvæggen afbrudt 1,9 m over gulvet, og den 
ommurede væg herover er trukket en sten tilbage. 
Murens nedre, tykkere del indeholder to nicher, i 
nord en større, fladbuet (87×45 cm og halvanden 
sten dyb), i syd en lille, retkantet (48×30 cm og 
en sten dyb). I den sidste er indsat et formentlig 
senmiddelalderligt træskab (jf. s. 2677). 
 Det udvidede skib har kun bevaret få detaljer; 
der kan således ikke påvises nye døre, hvorfor vi 
må tro, at man fortsat har benyttet den gamle 
syddør. I nordmuren mellem kapel og våbenhus 

BYGnInG

Oversigt. Kirken er i sin kerne en romansk kvaderstens-
bygning, der er udvidet flere gange i løbet af middel-
alderen. Bygningshistorien belyses til dels af en række 
dendrokronologiske prøver af tagværket. Først gjordes 
kirken bredere, dernæst blev et tårn føjet til bygningen, 
hvorefter skibet blev overhvælvet ca. 1460-65. I slut-
ningen af middelalderen, o. 1505, føjedes et kapel til 
skibets nordside, og o. 1515 blev koret gjort jævnbredt 
med skibet. Endelig fik kirken også et våbenhus ved 
tårnets nordside. Orienteringen afviger lidt mod syd.

Den lille (†)romanske kirke er kun bevaret i et 
parti nederst i skibets sydmur, hvor der ude og 
inde ses op til tre skifter granitkvadre, svarende 
til ca. 1,5 m (fig. 42). Muren, der hviler på en 
skråkantsokkel, kan følges over ca. 11,5 m, der 
formentlig angiver skibets oprindelige længde. 
I murens vestre del spores den tilmurede, kva-
dersatte (†)dør, 94 cm bred. Granitkvadre ne-
derst i det ombyggede kor og i sylden herunder 
må oprindelig have siddet i den gamle kirke, og 
det samme gælder kvadre i tårnets nedre dele. I 
korets nordside er indmuret to monolitte, rund-
buede vinduesoverliggere af granit med vandret 
overkant, hvis smigede åbning har været ca. 50 
cm bred i murflugten.

Fig. 6. Plan. 1:300. Forneden er sydmurens bevarede romanske murværk angivet. Målt af Ebbe Lehn Petersen 1978, 
suppleret af Martin Wangsgaard Jürgensen og tegnet af Merethe rude 2013. – Plan. At the bottom the preserved Ro-
manesque masonry of the south wall is indicated.
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hvælvslagningen i skibet (jf. den senere reduk-
tion af tårnarkaden), og tårnrummet har – som 
det stadig gør det – fra første færd fungeret som 
en art vestforlængelse med kirkens hovedindgang 
i nord og en bred åbning mod skibet (fig. 11). 
rummet blev ikke hvælvet i første omgang, men 
var dækket af et højtliggende †træloft, ca. 6 m 
over gulvet, og er dermed 1,1 m højere end ski-
bets †træloft. nicher i vest- og nordvæggen (jf. 
ndf.) synes at være rester af en interessant indret-
ning fra tiden, før tårnrummet fik hvælv.
 Arkaden mod kirken spænder over næsten hele 
skibets bredde. Buen var oprindelig muret med 
en spidsere afslutning, hvis top rakte op over ski-
bets †træloft; men i forbindelse med overhvæl-
vingen af skibet har man udmuret åbningens 
øvre del, hvorved buen fik sin nuværende, svagt 
spidsende form. 
 Døren østligt i tårnrummets nordmur (fig. 11) 
har som sagt været kirkens egentlige indgang si-

ses et udsnit af en båndblænding, to skifter høj, 
anbragt ti skifter under gesimsen (fig. 8b). Den 
vestre gavltrekant er indkapslet i tårnet, hvis øst-
mur hviler på gavlen.
 Det magtfulde tårn, jævnbredt med skibet, be-
står af tre stokværk, hvoraf det øvre, med otte 
glamhuller, rummer klokkerne (fig. 10). Det 
dækkes af et sadeltag med gavle mod nord og syd. 
Murværket, hvori der i facaderne indgår roman-
ske kvadersten i de nedre dele, er rejst på et fun-
dament af fremspringende kampesten. Kvadrene 
må stamme fra den del af skibets vestgavl, hvor 
tårnarkaden blev brudt. En stor del af vest- og 
sydfacaden er skalmuret, men over våbenhusets 
loft ses det oprindelige murværk med omhygge-
ligt udførte, skarpryggede fuger.14 De øvre stok-
værk står med åbne bomhuller fra et hængestil-
lads.
 Tårnet kan være tænkt som en første etape i 
endnu en ombygning af kirken. Det er rejst før 

Fig. 7. Kirken set fra syd. Foto David Burmeister Kaaring 2013. – Church seen from the south.
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Fig. 8a. Opstalter og snit. 1:300. Målt og tegnet af Erling nygaard 1944. – Elevations and cross-section.
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Fig. 8b. Opstalt og plan. 1:300. Målt og tegnet af Erling nygaard 1944. – Elevation and ground plan.
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Fig. 8c. Opstalt og snit. 1:300. Målt og tegnet af Erling nygaard 1944. – Elevation and longitudinal section.
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cm, er fladbuet og har bund ca. en meter højere 
end de to i vest. – De højt placerede nicher skal 
måske forstås i sammenhæng med et tømret †pul-
pitur(?) ved vestvæggen, der har hørt til rummets 
første indretning, men er sløjfet i forbindelse med 
hvælvslagningen (fig. 13). Krydshvælvet, der må 
være indbygget endnu i middelalderen, hviler på 
falsede piller og på kraftige, to sten dybe, spidse 
skjoldbuer. Indmurede egetræsbjælker i mellem-
stokværket, dateret til o. 1480, kunne angive tids-
punktet for hvælvslagningen og viser endvidere, 
at tårnet først på det tidspunkt har fået den frem-
toning, det har nu.16

 Der er adgang til tårnets øvre del via et trap-
pehus, der er føjet til nordsiden. Det er dækket af 
et halvtag og nu næsten helt indbygget i våben-
huset (s. 2661). En fladbuet underdør, hvortil der 
i facaden hører en niche til en stængebom, giver 
adgang til det tøndehvælvede trapperum. En lille 

den tårnets tilføjelse. Døren, der nu leder ind fra 
våbenhuset, er både udvendig og indvendig an-
bragt i et spidsbuet spejl (det første synligt fra vå-
benhusloftet).15 åbningen er udvidet i nyere tid, 
da man har borthugget falsene, og døren fik sin 
nuværende fladrundbuede form. rummet oply-
ses i syd af et fladbuet vindue, der er udvendig 
falset og indvendig formentlig også anbragt i et 
spejl, hvis top dog nu dækkes af hvælvet. åbnin-
gen er senere udvidet ved en sænkning af sålbæn-
ken.
 Tårnrummets vægge optages af højtsiddende, 
halvanden sten dybe nicher, to store i vest (bag 
orgelpulpituret) og en mindre i nord (jf. fig. 30). 
De to vestre, med bund 2,3 m over gulvet, er ca. 
1,7 m brede og anbragt i en indbyrdes afstand af 
64 cm. Den øverste del dækkes af det indbyggede 
hvælv, men nicherne må i det mindste have været 
ca. 2,45 cm høje. nichen i nordvæggen, 108×87 

Fig. 9. Kirken set fra nord. Foto David Burmeister Kaaring 2013. – Church seen from the north.
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 Klokkestokværket, der har bevaret sit oprin-
delige egetømmer, åbner sig mod hvert verdens-
hjørne med to falsede, fladbuede glamhuller. 
Mod vest er der en luge anbragt mellem glam-
hullerne. I nord er det vestlige glamhul udvidet 
og ommuret, men fortsat fladbuet.17

glug åbner nu ind mod våbenhusets loft. Trappen 
munder ud i en fladbuet overdør.
 I mellemstokværket er egetømmeret i vid ud-
strækning erstattet af fyrretræ, der er hugget ind i 
murene. En retkantet dør fører ind til loftet over 
skibet.

Fig. 10. Tårnet set fra sydvest (s. 2651). Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – 
Tower seen from the south west.
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resultat af en reparation. På gavlene er der end-
videre korte, asymmetriske savskifter. Pinakler er 
bevaret ved gavlfoden, men mangler nu i gavl-
spidserne. Taglinjen er smykket med en aftrap-
ning. I bunden af gavlenes midterblændinger er 
der en luge svarende til glamhullerne.

 Murene afsluttes mod øst og vest med en dob-
beltfalset gesims. Galvtrekanterne prydes begge 
af fem højblændinger over en frise af kvadratiske 
småblændinger ved gavlfoden (fig. 46). I nord er 
højblændingerne spidsbuede, mens de i syd er 
afsluttet med kurvehanksbuer – formentlig som 

Fig. 11. Mødet mellem tårnarkade og skibets hvælv (s. 2651). Foto Arnold Mikkelsen 
2012. – Point where tower arcade meets nave vault.
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en vis harmonisering vanskeliggør en nærmere 
bestemmelse. 
 Ældst er de to piller i sammenføjningen mel-
lem tårn og skib, der er muret i forbindelse med 
tårnbyggeriet. Heraf har den søndre nogenlunde 
bevaret sin gamle skikkelse, mens den nordre nu 

 Det korte tårn ligner med sine kraftige dimen-
sioner flere andre på egnen.18

 Støttepiller. Bygningen præges af de mange tegl-
hængte støttepiller, i alt syv, hvoraf nogle rækker 
tilbage til middelalderen, mens andre er senere 
tilføjet. Gentagne reparationer og med tiden også 

Fig. 12. Korets gotiske gavltrekant, integreret i den sengotiske østmur (s. 2650 og 
2660), set over hvælvet mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. The Gothic triangular 
gable of the chancel, now integrated into the late Gothic east wall, seen towards the east from 
above the vault.
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Hvælvene har karakteristiske savtakkede en sten 
brede overribber.20

 Et kapel, der nu tjener som korsarm, er o. 1505 
føjet til skibets nordside.16 Bygningen hviler på et 
fundament af fremspringende kampesten. I vest-
facaden indgår øverst tre granitkvadre som orna-
mentering. Sidemurene afsluttes med en dobbelt 
falsgesims. I nordgavlen sidder to store fladbuede 
og falsede vinduer. Taggavlen, med fodtinder,21 er 
prydet med tre-fire bælter af savskifter.22 Øverst 
sidder en lille glug. rummet åbner sig mod ski-
bet i hele sin bredde med en svagt spidsende ar-
kade og dækkes af et samtidigt krydshvælv med 
profilerede ribber.
 Under kapellet er 1661 indrettet en krypt 
muret af munkesten (jf. gravsten for Anders Pe-
dersen, s. 2682). Den dækkes af et lavt spændt 
tøndehvælv, orienteret nord-syd, og har fået lys 
gennem en rundbuet skakt i nord. I facaden har 
lysskakten sandsynligvis været dækket af den 
træplade med cirkulære huller, der blev fundet 
i kammeret 1936.23 nedgangen til krypten har 
været via en muret trappe i syd.

indgår i våbenhusets østmur. En pille ved korets 
nordøsthjørne kan være samtidig med korets ud-
videlse, men er senere udvidet langs korets nord-
side. Den meget kraftige pille ved sydøsthjørnet, 
der nærmest er en lille ‘tilbygning’ på mere end 
3×3 m, er af små mursten og måske først kom-
met til i begyndelsen af 1800-tallet. Tre piller ved 
tårnets vestside, en mindre i midten og to større 
i hjørnerne, de sidste diagonalt stillede og aftrap-
pede, har nu gesimser af samme type. Pillerne er 
skalmuret med moderne sten, men indeholder 
også granitkvadre, der kunne antyde, at de er af 
ældre dato.
 Skibets hvælv er formentlig indbygget samtidig 
med tagværkets fornyelse 1460-65 (jf. tagværker 
og dendrokronologiske undersøgelser). De er 
mu ret, efter at tårnunderdelen stod færdig, idet 
tårnet som nævnt er opført, mens skibet endnu 
stod med sit flade bjælkeloft.16 Hvælvene hviler 
på falsede piller med skråt løbende kragbånd i to 
skifter (jf. hvælvene i Ubberud Kirke (s. 2768) og 
Kullerup Kirke (Svendborg Amt)) og på spidse, 
falsede buer. ribberne mødes i en rund slutsten.19 

Fig. 13. Tårnbuens top set fra vest (s. 2655); blændet ved opførelsen af skibets hvælv (s. 2659). – Top of the tower arch 
seen from the west; bricked up when the nave vault was built.
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granitkvadre og afsluttes i en tredelt, kopstillet 
falsgesims. I østfacaden spores et stort, fladbuet 
vindue. Gavlens gotiske blændingsudsmykning er 
bibeholdt, mens de tilføjede partier er smykket 
med korte savsnitsfriser, hvoraf den øverste opta-
ger hele spidsen. Øverst er der tre små glugger.25 
Sydmurens store, fladbuede vindue må være sam-
tidigt med udvidelsen, men er forhøjet i nyere 
tid (s. 2662). Indvendig står åbningen med sine 
oprindelige falsede sider.

 Det hvidtede gravkammer, 2,6×2,6 m, har 
gulv af teglsten, og kisterne har hvilet på murede 
revler, der vender nord-syd. Sidste begravelse er 
muligvis foretaget 1703, hvorefter krypten, uvist 
hvornår, er blevet tilmuret. Den er genåbnet og 
undersøgt 1936.24

 Ved opførelsen af et langhuskor o. 1515 blev det 
gotiske kor udvidet mod syd og nord, mens øst-
gavlen og triumfmuren er delvist bevaret (fig. 12 
og 42). Flankemurene rejser sig over genanvendte 

Fig. 14. nordkapellets indre (s. 2659). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior of north 
chapel.
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vindue.28 I øst er der i nyere tid indsat et større 
vindue. Halvgavlene har hver to små lysåbninger. 
rummet dækkes af et fladt bjælkeloft, og langs 
østmuren løber en muret vægbænk. I det sydøst-
lige hjørne er der i nyere tid muret et højt skab.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 1681 
klagede man over kirkens store brøstfældighed, 
og bygningen gennemgik to år senere en istand-
sættelse, hvor der også blev arbejdet på tagstole 
og tag. Endvidere blev bjælkelaget i tårnets klok-
kestokværk udbedret.3 1691 blev der foretaget 
endnu en istandsættelse af hvælv, murværk, tag-
stole og tag. Ved samme lejlighed udførtes der 

 Korrummet dækkes af et samtidigt ottedelt 
hvælv, hvis varierede ribber samles i en cirkulær 
slutsten. Den nordøst-sydvest-løbende ribbe af-
sluttes tilspidset, mens den modsatløbende ribbe 
ender i runde bueslag. Østre ribbe tager afsæt på 
en indmuret bindbjælke.26

 Våbenhuset ved tårnets nordside, der dækkes af 
et halvtag, er formentlig kommet til i middel-
alderens sidste del eller kort herefter. nordsiden 
smykkes af et savskifte under en dobbeltfalset ge-
sims. Døren er udvidet senest 1967, hvorved spo-
rene af den oprindelige åbning er forsvundet.27 
I vestmuren sidder et lille fladbuet, dobbeltfalset 

Fig. 15. Krypten (s. 2659 og 2684 ff.). Plan og snit. 1:100. A kiste nr. 7 (s. 2686), B kiste nr. 4 (s. 2685), C kiste nr. 
2 (s. 2685), D kiste nr. 6 (s. 2686), E kiste nr. 1 (s. 2685), F kiste nr. 3 (s. 2685) og G kiste nr. 5 (s. 2686). Målt og 
tegnet af Axel Jacobsen 1936. – The crypt. Ground plan and sections. 
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En †kakkelovn blev indsat i 1879, og 1885 blev 
endnu en ovn opstillet i skibet. Fra 1924 blev 
bygningen opvarmet med en †kalorifer anbragt i 
skibet.31

 Kirken står hvidkalket ude og inde. Våbenhu-
sets bjælkeloft er malet lyst gråt. Langs kirkebyg-
ningen, der ligger på en lille forhøjning, er der 
græsplæne og grus på nordsiden. Foran våbenhu-
set er der anlagt et fortov, brolagt med brosten og 
suppleret med trædesten af granit.
 †Kalkmalerier. De senmiddelalderlige kalkma-
lerier blev afdækket 1896, men overkalket umid-
delbart derefter. I forbindelse med kirkens ind-
vendige restaurering 1936 blev en egentlig afdæk-
ning af kalkmalerierne gennemført af Egmont 
Lind, men også denne gang blev de overkalket, 
idet de mange revnedannelser i hvælvet samme 
år uheldigvis blev repareret med cementmørtel, 
hvorved en restaurering af kalkmalerierne blev 
umuliggjort.32 Mindre dele af udsmykningen, der 
var kommet til syne som følge af afrensning og 
udhugning af revner i forbindelse med indven-
dig kalkning, blev undersøgt og atter tildækket 
1996.33 Udsmykningen omfattede alle skibets tre 
hvælv, hvis gjordbuer var smykket med farvede, 
slyngede bånd.
 Det østligste hvælv. Udsmykningen, der var holdt 
alene i sort og gråt, omfattede Dommedag (øst) 
med Kristus på regnbuen omgivet af en mandor-
la og med Maria og Johannes Døberen ved sin 
side; Evas Skabelse (syd); et fragment af en biskop 
(vest) og Syndefaldet med Adam og Eva stående 
på hver side af Kundskabens Træ, hvorom slangen 
snor sig, og imellem figurerne talrige stemplede 
strøornamenter (nord).34

 Midthvælvet. Ligesom den østligste kappe holdt 
alene i sort og gråt og omfattende Kristus på 
korset (øst), flankeret af Maria og Johannes; langs 
gjordbuerne trefligede blade; Skt. Kristoffer (syd).
 Udsmykningen af de to østligste hvælv antyder, 
at malerierne stammer fra tiden kort efter 1500.
 Det vestligste hvælv. I kapperne var malet geo-
metriske rosetter i gråt, rødbrunt og sort og om 
ventilhullerne vrængemasker. Endelig konstate-
redes på korets østvæg et malet draperi, 160 cm 
højt, malet i sortblåt, der dog må antages at være 
væsentligt yngre end ovennævnte.8

også reparationer på stræbepiller og gavlkamme.3 
1699/1700 blev otte spærfag over skib og ka-
pel sat i stand og skader på murværket udbedret, 
hvortil der anvendtes 1300 ‘gammeldags store 
mursten’.3

 Bygningen gennemgik 1977 en hovedistand-
sættelse (arkitekt Ebbe Lehn Petersen), hvorun-
der murværk og hvælv blev udbedret.12

 Gulve af gule teglsten er i koret og skibets 
østende lagt i sildebensmønster, i resten af kirken 
som nord-syd løbende bånd.
 Tagværker. Korets og skibets tømmer er af spin-
kelt egetræ, der er suppleret ved reparationer 
og forstærket med fyrretræ. Korets syv spærfag 
har to lag hanebånd, spærstivere samt korslagte 
skråstivere, der er bladet på vestsiden. Spærene i 
nordsiden er nummereret fra øst mod vest med 
små indskårne faner. Skibets ti spærfag er samlet 
på tilsvarende måde, men med mindre forskelle 
i bladningernes udformning. Her er nordsidens 
spær nummereret fra vest mod øst med ukon-
ventionelle romertal (fig. 44).29 Tagstolen over 
kapellet er stærkt suppleret med dele i fyrre-
træ. Tårnets ni fag er af velbevaret egetømmer, 
hvoraf en del må være fra den oprindelige tag-
stol. Fagene har to hanebånd og spærstivere med 
bladede samlinger. Tagværket over våbenhuset 
er fornyet i fyrretræ.
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2012 
udtaget boreprøver af egetømmeret i kor, skib, 
kapel og tårn.30 I koret viser undersøgelsen, at 
tagstolen må være opsat i forbindelse med øst-
udvidelsen, der kan dateres til o. 1515. I skibet 
stammer tømmeret fra en fornyelse af tagstolen o. 
1460-65, mens kapellets tagværk må være sat op 
o. 1505. Endelig er to indmurede bjælker i tårnets 
mellemstokværk dateret til o. 1480.
 Kirkens vinduer fik 1904 fladbuede støbejerns-
rammer med rektangulære, gråmalede sprosser.12

 Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vin-
getegl og har haft tage af teglsten i det mindste 
siden 1590, da biskop Jacob Madsen beskrev kir-
ken som tækket med tegl (sml. fig. 41).7 Seneste 
fornyelse er foretaget 2004.8

 Opvarmningen sker ved et elektrisk varmeanlæg 
fra 1986 med rørovne under bænkene og pane-
lovne i koret. Anlægget afløste et ældre fra 1953. 
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telse og nystaffering af altertavlen med blå grundfarve 
i 1907, korbuekrucifikset 1955, prædikestolen med rød 
grundfarve 1956 og endelig alterbordet, der 1996 fik 
nyt panelværk stafferet i rødt.
 Om kirkens ældre farvesætning vides det, at korbue-
krucifikset tilsyneladende altid har stået med en staf-
fering som nu, bortset fra at lændeklædet i en periode 
har været forgyldt, mens selve korset i en efterfølgende 
periode har været grønt. Prædikestolen, der oprindelig 
havde en kølig rød staffering med sorte felter, blev i 
1700-tallet malet perlehvid med gråt og bronzeforgyld-
ning. 1868 blev stoleværket, alterskranken og pulpituret 
malet med lysegul egetræsådring, mens prædikestolens 
og altertavlens brogede stafferinger blev opfrisket.35 
1980 gennemførtes en mindre istandsættelse af kirkens 
indre,12 og 1996 blev koret og stolenes podium istand-
sat efter tegning af Alan Havsteen-Mikkelsen.8

Alterbordet (jf. fig. 16), 1996, er en enkel ramme-
konstruktion, placeret 166 cm fra østvæggen. Det 
måler 180×75 cm, er 104 cm højt og beklædt 
med et kassetteret alterbordspanel, smykket med 
kassetteværk efter tegning af Alan Havsteen-
Mikkelsen.8 Malet i okseblodsrødt.

InVEnTAr

Oversigt. Ældst blandt inventaret er den romanske dø-
befont af granit, men især senmiddelalderen er vel-
repræsenteret i kirken i form af såvel de to figurer 
forestillende Maria og Katharina fra en altertavle, som 
klokke nr. 1 støbt 1496 af Peter Hansen, Flensborg, og 
korbuekrucifikset fra o. 1525. Fra efterreformatorisk 
tid stammer alterkalken, hvis bæger dog er fornyet, 
mens altertavlen og prædikestolen begge er udført i 
typisk fynsk senbruskbarok fra hhv. 1656 og 1679. Fra 
1700-tallet stammer pengeblokken og klingpungene, 
Abraham Bjørnsen Witstens disk, orgelpulpituret fra 
1777 og lysekrone nr. 1 fra 1790. En del alterudstyr er 
tilkommet i 1800-tallet, herunder sygesættet fra 1819, 
alterstagerne fra 1875 samt en alterkande og en syv-
stage fra tiden frem mod 1900. Dåbsfadet og -kanden 
er udført af Knud Eibye 1926, mens stolestader, pen-
gebøsser, salmenummertavler og kirkeskibet er tilkom-
met/anskaffet i forbindelse med restaureringen 1937.12

 Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet har fået 
sit nuværende udseende som følge af dels restaure-
ringen af kirkerummet 1937, hvor alteret rykkedes 
lidt frem i koret, og der bl.a. blev anskaffet nyt sto-
leværk i lakeret eg,12 dels af den løbende istandsæt-

Fig. 16. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the east.
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figurkronet topgavl. Det arkitektoniske ramme-
værk er udført i vilter bruskbarok. Storfeltet flan-
keres af evangelisterne Mattæus (nord) og Markus 
(syd), placeret på fremskudte konsoller, der funge-
rer som karyatider med joniske kapitæler og baser. 
Postamentet har profilindrammet fylding mellem 
to fremspring, smykket af kerubhoveder, der gen-
tages i forenklet og formindsket udgave på den 
glatte frises fremspring. Topgavlen er udført som 
en kartouche i rig bruskbarok med ovalt tekstfelt; 
den flankeres af evangelisterne Lukas (nord) og 
Johannes (syd). På en konsol over topgavlen står 
Den Opstandne Kristus med sejrsfanen.
 Storfeltet, 104×109 cm, rummer en skildring af 
Korsfæstelsen udført som både skulptur (figurer) 
og maleri (baggrund, olie på træ). Den diminu-
tive Kristusfigur hænger dybt ned i armene på 
korset, hovedet hviler på højre skulder, mens han 

 †Alterbord, o. 1888, en rammekonstruktion af 
brædder, der blev opført i forbindelse med et øn-
ske om at flytte alteret ud fra østvæggen, så der 
dannedes et opholdssted for præsten.36

 †Alterklæder. 1) nævnt 1619, skænket af Anders 
Christensen og hans datter, Kirsten Andersdat-
ter.3 2-3) 1729, to alterklæder, det ene ‘med fryn-
ser’, det andet vinrødt med sølvranker, skænket af 
‘frk. Scharffenberg’, formentlig Cecilie Elisabeth 
von Scharffenberg.3 4) nævnt 1822, et gammelt, 
broderet alterklæde med frynser.37

 Altertavle (fig. 17-18), udført 1656 ifølge malet 
årstal på postamentet, med samtidigt maleri og 
skulptur i storfeltet. Tavlen blev bekostet af kir-
kens daværende præst Anders Christensen riber 
og dennes hustru Sidsel Jensdatter.
 Den bruskbarokke tavle omfatter et storstykke 
og et postament, begge med sidevinger, samt en 

Fig. 17a-b. Anders Christensen ribers og Sidsel Jensdatters bomærkeskjolde malet på 
altertavlens postament (s. 2666). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Anders Christensen 
Riber’s and Sidsel Jensdatter’s trademarks painted on the base of the altarpiece.
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Fig. 18. Altertavle, 1656, skænket af Anders Christensen riber og Sidsel Jensdatter. Alterbord fra 1996 efter tegning 
af Alan Havsteen-Mikkelsen (s. 2664). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altarpiece, 1656, donated by Anders Christensen 
Riber and Sidsel Jensdatter. Communion table from 1996 after design by Alan Havsteen-Mikkelsen.

udfører en velsignende gestus med begge hænder. 
nedenfor korset, hvor Adams kranium er place-
ret, knæler Maria Magdalene; scenen flankeres af 

Maria, med hænderne foldede i bøn, og Johannes, 
der tager sig til brystet, idet han ser mod korset. 
I baggrunden er malet et landskab med et fjernt 
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Hrd.) fra 1649. Dette skema blev hurtigt overta-
get af andre fynske værksteder, bl.a. Hans nielsen 
Bangs og altså også af det værksted, der udførte 
altertavlen til Pårup Kirke.43

 (†)Altertavle (fig. 19-20), senmiddelalderlig. Da 
Jacob Madsen visiterede kirken 1590, konstate-
rede han, at der på højalteret stod en altertav-
le med Jomfru Maria stående i en solgisel og i 
fløjene Skt. Katharina og en biskop.7 Af denne 
skabsaltertavle er endnu bevaret to figurer af eg, 
forestillende hhv. Maria med barnet og Katharina 
af Alexandria, begge vist stående.
 Figuren af Maria med barnet (fig. 19), 161 cm 
høj, viser Maria med Jesusbarnet på venstre arm. 
Hun har langt, udslået hår og bærer en krone 
med store takker formet som korsblomster. Med 
højre hånd rækker hun et æble til barnet, som 
rækker ud mod dette med højre hånd, mens hans 
venstre hånd hviler på den bog, han har liggende 
på knæene.
 Katharina af Alexandria (fig. 20), 151 cm høj, 
er fremstillet med langt udslået hår og kronet 
som Maria. Hun har en bog i venstre hånd og i 
den højre et sværd, hvis spids hviler i skulderen 
på kejser Maxentius, som Katharina ydermere 
træder under fode. Ved hendes venstre side ses 
hendes pinselshjul.
 Figurerne fremstår i en sekundær staffering 
holdt i overvejende turkisblå og vinrøde farver 
med rig forgyldning. De er udhulet fra bagsiden.
En stilistisk vurdering daterer figurerne til o. 
1475-1500.44 Anskaffet af Odense Bys Museer 
1899 (inv.nr. KMO/1956/853 og 854), men 
1976 deponeret i kirken, hvor de er ophængt i 
nordkapellet (s. 2659).8

 Alterkalke. 1) (Fig. 21), 21 cm høj, sammensat 
af ældre fod og skaft fra 1500-tallet og bæger fra 
1800-tallets anden halvdel. Foden har syv tunger 
og er drevet stejlt op mod en knop med rudebos-
ser, hvorpå ses et blomstermotiv. På fodens ene 
led er et lavt relief af Korslammet med sejrsfanen. 
Bægeret er glat med profileret kant, hvorpå er 
monteret en sekundær hældetud. På siden ses to 
mestermærker for Hans Carl Lauritz Emil Chri-
stiansen, Kerteminde (Bøje nr. 4325 og 4326), og 
derimellem vægtangivelsen: »W 47½ lod«. Under 
foden ses en sikkerhedsmærkning samt oplysning 

prospekt af Jerusalem under en uvejrshimmel, 
hvor lyset bryder frem bag Jesus som en glorie.
 Indskrifter. Foruden ovennævnte datering, 1656, 
er på postamentets ydre stykker malet giver-
nes initialer og skjolde i guld. Mod nord læ-
ses »A.C.T.« over et malet bomærkeskjold med 
Kund skabens Træ, for Anders Christensen ri-
ber (fig. 17a). Mod syd læses »C.I.D.« for Sidsel 
(Cidsel) Jensdatter over et bomærkeskjold med 
et blad (fig. 17b). I det centrale postamentfelt står 
1 Pet. 3-11 med forgyldte versaler og på frisen 
Joh. 11, 25 med forgyldt fraktur. Endelig læses i 
topgavlens kartouchefelt Jer. 23,6 med forgyldte 
hebræiske bogstaver.
 Altertavlen fremstår i Mogens Larsens staffe-
ring fra 1955 med koksgråt og sort rammeværk, 
forgyldte detaljer og skulpturer i perlegråt og tur-
kis. Stafferingen tager udgangspunkt i tavlens op-
rindelige farveholdning, der konstateredes under 
restaureringsarbejdet, med sort rammeværk med 
forgyldninger samt hvidt og gråt som sekun-
dære farver. Figurerne stod i hvidlig kridtgrund 
med forgyldninger.38 O. 1800 opmaledes altertav-
len med gråt rammeværk, hvide skulpturer, for-
gyldte detaljer og mørk bund for indskrifterne.39 
Denne staffering blev opmalet to gange i løbet 
af 1800-tallet, før n. M. Aagaard, Odense i 1907 
malede tavlen i grå, gråblå, grøngule og rødbrune 
farver.40

 Ved Mogens Larsens førnævnte restaurering i 
1955 tilføjedes manglende dele, 1982 blev skader 
på storfeltsmaleriet og enkelte limsprængninger 
repareret, mens tavlen 1992 blev behandlet mod 
borebilleangreb.41

 Påruptavlen er i nyere tid tilskrevet Jacob Han-
sen, Ans.42 Ganske vist er der forlægsfællesskab 
med dennes arkivalsk sikrede altertavle i råby 
Kirke (randers Amt), men Påruptavlens figu-
rer synes mere plumpt udførte, ligesom tavlens 
bruskbarokke rammeværk klart adskiller sig fra 
råbytavlens traditionelle renæssanceskema. Såle-
des følger den et skema, som på Fyn blev intro-
duceret af Odensemesteren Anders Mortensen, 
først i hans monumentale altertavler til Odense 
Domkirke (s. 539 ff.) og Dalum Kirke (Odense 
Hrd.), og siden blev tilpasset landsbykirkens min-
dre format i altertavlen til Asperup Kirke (Vends 
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Fig. 19-20. Figurer fra senmiddelalderlig (†)altertavle (s. 2666). 19. Maria med barnet. 20. Katharina af Alexandria.
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Figures from Late Medieval altarpiece. 19. Virgin and Child. 20. St. Catherine of Alex-
andria.
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på fanen. Under bunden er en sikkerhedsmærk-
ning samt to mestermærker (Bøje nr. 4143).
 †Disk. nævnt 1590, da biskop Jacob Madsen 
anførte, at kirken foruden sin kalk (jf. ovf.) ejede 
en disk af sølv.7

 Oblatæske (fig. 21), o. 1883,46 udført af Laurids 
Grønlund, Odense. Æsken, 10 cm i tværmål, 4,5 
cm høj, har glatte sider og et låg smykket med 
et kors i relief. Under bunden ses mestermærke 
(Bøje nr. 4303), Odenses bymærke (Bøje nr. 4037, 
stemplet to gange) og sikkerhedsmærkning. †Ob-
latæske, nævnt 1650.3 1862 nævnes en oblatæske 
af lakeret blik.31

 Ske (fig. 22), skænket til kirken o. 1969. Ske-
en har hulmotiv i korsform på skebladet. På det 
glatte skaft er stemplet Københavns bymærke og 
lødighedsmærke samt indgraveret med kursiv »A. 
D. 1969«.
 Sygesæt (fig. 23), 1819, udført af guldsmed Poul 
Jensen Theilgaard, og bestående af kalk, disk og 

om, at kalken blev restaureret og lueforgyldt 1999 
af Bent Exner. I forbindelse med en reparation 
1994 var kalken midlertidig bortkommet.8

 2) (Fig. 22), 1995, udført af Bent Exner. Kal-
ken er 24 cm høj og har cirkulær, svungen fod, 
cylinderskaft med profilknop smykket med ame-
tyster og glat bæger med hældetud. Kalken blev 
anskaffet, mens kirkens ældre kalk formodedes 
bortkommet (jf. ovf.). Under bunden ses sikker-
hedsmærkning, lødighedsstempel, mestermærke 
og oplysning om, at kalken blev lueforgyldt 1995.
 3) (Fig. 22), 2009, udført og skænket af John 
rimer, Måløv.45 Den 19 cm høje kalk er udfær-
diget i hamret sølv med flad fod drevet op mod 
en forgyldt knop, og et bæger med rette sider. 
Under foden ses et mesterstempel. Kalken bruges 
til børns nadvergang.
 Disk (fig. 21), o. 1750, udført af Abraham Bjørn-
sen Witsten, Odense. Disken, 15 cm i tværmål, er 
glat med et indgraveret, cirkulært blomstermotiv 

Fig. 21. Altersølv, bestående af kalk nr. 1 fra 1500-tallet med fornyet bæger (s. 2666), disk udført i 1700-tallet af 
Abraham Bjørnsen Witsten, Odense (s. 2668), samt oblatæske fra o. 1883 af Laurids Grønlund, Odense (s. 2668). 
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar plate, consisting of chalice no. 1, 16th century, with later bowl. Paten made in 18th 
century by Abraham Bjørnsen Witsten, Odense, and wafer box, c. 1883, by Laurids Grønlund, Odense.
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 †Sygesæt. 1) nævnt 1735, da en oblatæske an-
skaffedes til sættet.3 2) 1748, et sæt bestående af 
kalk og disk med flaske af sølv ‘til 15 lod’.47

 Alterkander. 1) 1800-tallet, af tin, 29,5 cm høj. 
Den nyklassicistiske kande har en profileret fod, 
som er drevet stejlt op i en stilk, kuplet korpus, 
som er rigt smykket med bl.a. palmetbort og 
akantusornamentik, og en høj, slank hals. 2) Kort 
før 1900,48 af porcelæn, udført af Den Kongelige 
Porcelænsfabrik. 32 cm høj, sort med forgyldt 
kors i højt relief og forgyldt fod og overkant. †Al-
terkande, nævnt 1862, af porcelæn.
 Alterstager, 1875, et galvanoplastisk arbejde af 
H. C. Drewsen,49 skænket af sognepræst A. Win-
dings efterkommere. Stagerne, 46 cm høje, har 
sokkelformet fod, balusterskaft og flade lyseskåle. 
På foden er i skriveskrift indgraveret skriftsted 
(Joh. 8,12) og »Til Minde om Sognepræst A. 
Winding/ ere disse Stager givne af hans efter-
ladte Hustru og Børn/ til Paarup Kirke 1875«. På 
standkanten ses et fabriksmærke.

sekundær oblatæske. Den 10,5 cm høje kalk 
har fod med bred fodplade, fladkuplet fod, der 
er drevet stejlt op i et cylindrisk skaft med flad-
oval midtknop og glat bæger med profilkant. På 
bægeret læses med skriveskrift: »Paarup Kirke 
tilhørende/ Steenbuch (vides det bør) var Gi-
veren. Kierligheds Minde,/ Fælles Erkiendtlig-
heds Pant være det, Paarup, for dig./ F. Plum«. 
Disken, der måler 6,5 cm i tværmål, er glat. Un-
der bunden ses en indskrift i skriveskrift: »Paarup 
Kirke tilhörende 1819«, Odenses bymærke (Bøje 
nr. 4035) og Theilgaards mestermærke (Bøje nr. 
4193). Den nyere oblatæske er 5,5 cm i tværmål 
og 3 cm høj.
 2) 1989. Kalken, 18,5 cm høj, har cirkulær, 
kuplet fod, der er drevet stejlt op i et skaft, og 
højt, næsten cylindrisk bæger. På foden er med 
kursiv indgraveret: »Paarup Kirke 1989«, under 
foden ses stemplet, »TLM« samt et lødigheds-
mærke. Disken, 15 cm i tværmål, har glat fane; 
under bunden mærker som på kalken.

Fig. 22. Kalk nr. 3 udført af John rimer (s. 2669), ske skænket o. 1969. (s. 2669) og kalk nr. 2 
udført 1995 af Bent Exner (s. 2669). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chalice no. 3, 2009, by 
John Rimer, spoon donated to the church c. 1969 and chalice no. 2, 1995, by Bent Exner.
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Kloster, Odense.3 4) nævnt 1731, to stager af 
træ.3

 Trestage, o. 1900, i jugendstil, opbevares på vå-
benhusets loft.
 Syvstage, o. 1900, udført af bronzestøber Lauritz 
rasmussen.50 repareret 1937.
 Messehageler. 1) O. 1900, rødt fløjl med guldga-
loner.51 2-4) nyere, i de liturgiske farver, grøn, 
lilla og rød. †Messehageler. 1) nævnt 1590, af blåt 
fløjl med ‘jomfru Marias billede på’ i en solgisel.7 
Sandsynligvis senmiddelalderlig. 2) nævnt 1694, 
af brunt fløjl med kors af guldgaloner.3 3) nævnt 
1731, karakteriseret som ‘gammel’ og af blåt fløjl 
med kors og guldgaloner.3 4) 1748, af rødt fløjl 
med sølvkors og sølvgaloner.3 5) nævnt 1862, 
karmoisinrød med guldtresser.31

 Alterskranke (jf. fig. 16), o. 1880. Den femkan-
tede skranke har slanke, rektangulære balustre, 
hvorpå håndliste med tandsnit.; hylde af glas til 
særkalke. Skranken er malet flaskegrøn med grå 
håndliste, mens knæfaldet er polstret med vin-
rødt læder. Spor i skranken dokumenterer, at der 
oprindelig har været adgang til alteret fra både 
nord og syd via låger i skrankens andet fag fra øst, 
hvorfor skranken må antages oprindeligt at have 
sluttet til korets østmur.
 En nyere knæleskammel, af eg, polstret med vin-
rødt læder, er fastmonteret ved alterets nordlige 
side.

 †Alterstager. 1) nævnt 1590, af træ.7 Stagerne 
forefandtes endnu 1694.3 2) nævnt 1601, da der 
klagedes over, at der ‘i Jørgen nielsens tid’ blev 
fjernet to messingstager fra alteret.7 3) 1618, 
skænket af Anders Pedersen, skriver på Skt. Knuds 

Fig. 23. Sygesæt, 1819, udført af Poul Jensen Theilgaard (s. 2668). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Chalice and paten for the sick, 1819, made by Poul Jensen Theilgaard.

Fig. 24. Døbefont, romansk (s. 2671). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – Baptismal font, Romanesque.
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 Et tilhørende fontelåg, 1800-tallet, bestående af 
en hjullignende rammekonstruktion, 53 cm i 
tværmål, foroven med otte bøjler, der slutter sig 
til en drejet stolpe, rødmalet, opbevares på våben-
husets loft. 1912 fandt Mackeprang en ‘tarvelig’ 
†fontehimmel med seks knægte på kirkeloftet.52 
En †due af bly, som 1862 hang ‘over dåben’ stam-
mede ligeledes fra denne.31

 Et nyere dåbsfad, 67 cm i tværmål, med glat 
bund og fane er muligvis samtidigt med dåbs-
kanden; jf. ndf.
 Dåbskande, 1926, udført af Knud Eibye, Oden-
se. Kanden, 37 cm høj, har på torsoen indskrif-

 Døbefont (fig. 24), romansk, af rød og grå gra-
nit, 93 cm høj. Fonten har en fod af form som 
et omvendt terningkapitæl. Kummen, 68 cm i 
tværmål, er smykket med krydsende rundbuer 
og går i et med det slanke skaft smykket med 
en kraftig tovsnoning. Begge motiver er typiske 
for en lille gruppe døbefonte fra Odenseegnen, 
(Mackeprang, Døbefonte, 142; jf. også s. 2749 og 
2779), der dog er mere groft tilhugne end Pårup-
fonten. 1882 blev den renset for maling.31 Fonten 
stod 1590 i kapellet,7 hvorfra den 1888 blev flyt-
tet til den nuværende placering i skibets nordøst-
hjørne.31

Fig. 25. Korbuekrucifiks, o 1525. (s. 2672). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chancel 
arch crucifix, c. 1525.
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 Krucifiksfiguren er med den slanke midje og 
den naturalistiske skildring af overkroppen be-
slægtet med korbuekrucifikset i Middelfart Kirke 
fra o. 1500 (jf. s. 2309). Pårupkrucifikset er mere 
udviklet i sin naturalistiske skildring af hår og 
muskulatur og kan på det grundlag nok antages 
at være en smule yngre end Middelfarts, dvs. o. 
1500-25. Krucifikset, der oprindelig har været 
monteret på en bjælke tværs over triumfbuen, er 
nu opsat på korets nordvæg.
 Prædikestol (fig. 26), 1679, omfattende kurv og 
samtidig lydhimmel; bærepille og opgang fra 1956.
 Stolen har seks profilerede fyldingsfag med 
flammelister. Fagene adskilles af hjørnefremspring 
med snoede og vinomvundne søjler, hvis kapitæ-
ler er smykket med blade og drueklaser. Kurven 
lukkes af en dørfløj, der oprindelig har siddet for 
enden af †opgangen. Postament- og frisefelterne 
er glatte og afskilles for førstnævntes vedkom-
mende af fremspringende vrængemasker under 
de enkelte søjler, mens kronfrisens tilsvarende 
fremspring er glatte. Under kurven er udsvejfede 
hængestykker. Kurven hviler på en ottekantet 
pille af træ, tegnet 1956 af arkitekt A. Jacobsen, 
Odense. Opgangen har smalle, rektangulære balu-
stre og håndliste og løber langs triumfvæggen.
 Lydhimlen udgør en irregulær syvkant, idet 
siderne mod væg og vindue er længere end de 
øvrige. Den har glat frise og krones af topprydel-
ser formet som vrængemasker. Under himlen er 
en central ottekant af profillister, hvor en †hel-
ligåndsdue har været monteret.
 Stafferingen, der hidrører fra istandsættelsen 
1956, er holdt i rødt og sort med enkelte grønne 
islæt. I kurvens storfelter er malede fremstillinger 
af Kristus som Verdens Frelser (»Salvator Mun-
di«), velsignende og med verdenskuglen, omgivet 
af de fire evangelister, alle med deres respektive 
attributter, hhv. Mattæus, Markus, Lukas og Jo-
hannes; på opgangsdøren ses Peter med bog og 
nøgler. Deres navne er skrevet med forgyldte 
versaler i frisefelterne, mens der i postamentfel-
terne læses korresponderende bibelcitater: Ap. G. 
13,38; 5. Mos. 27,26; Gal. 3,13; Matt. 1,21; Mark. 

ten: »Paarup Kirke / 1926« i skriveskrift og under 
bunden ses guldsmedens mærke.12 †Dåbskande. 
1880 blev det ved synet anført, at kirken burde 
anskaffe en ‘passende kande til døbevandet’.31

 Korbuekrucifiks (fig. 25), 1500-25. Den legems-
store Kristusfigur, 175 cm høj, hænger i vandrette 
arme. Hovedet falder let mod højre skulder, og 
både øjne og mund er lukkede; både det tilspid-
sende skæg og hårlokkerne er ganske varierede i 
skildringen, mens hovedbunden fremstår helt glat. 
Om hovedet ligger en snoet vidjekranstornekro-
ne flettet af tovsnoede, knortede grene. Kroppen 
er naturalistisk modelleret, ribbenene aftegner sig 
tydeligt i brystet, der skyder sig frem over den 
meget smalle talje, og på armene aftegner musk-
ler og sener sig tydeligt under huden. Hænderne 
knytter sig halvt om naglerne, enkelte fingre er 
dog knækket af. Knæene er let bøjede, og det 
højre ben krydser ind foran det venstre, hvor de 
er fæstet med samme nagle, og giver derved figu-
ren en svag kontrapoststilling. Lændeklædet har 
sidesnip i venstre side og en midtsnip, hvis spids 
mangler. Korstræet måler 270×240 cm, er glat, 
i korsenderne er firpas med evangelistsymboler 
med skriftbånd; øverst Johannes, på Jesu højre og 
venstre side Markus og Lukas, og nederst Mat-
tæus.
 Krucifikset fremstår med en sekundær bema-
ling domineret af kontrasten mellem den blege 
hud og det sorte korstræ; endvidere er der hvide, 
blå og røde detaljer, herunder blodet der løber fra 
Jesu sår. Farveholdningen er i vid udstrækning af-
stemt efter den oprindelige kridtgrundsstaffering, 
der blev konstateret ved en undersøgelse 1955.38 
Her fandtes spor af en varieret bemaling af fi-
guren med hudfarve, cinnoberrøde blodstænk, 
mørkebrunt hår og forgyldt lændeklæde; korset 
var malet sort med korsender i rødt, blåt og hvidt, 
og på skriftbåndene er evangelisternes navne an-
ført med sorte versaler. Over dette malinglag 
konstateredes to farvelag. Ældst var en opmaling 
af korset med grønt og okkerfarvede korsender, 
og herover lå en fuldstændig nystaffering af hele 
krucifikset, idet figuren fik lysere hudfarve, hvidt 
lændeklæde, rødbrunt hår og grøn tornekrone, 
mens korset var gulbrunt med mønjerøde og 
grønne korsender.

Fig. 26. Prædikestol, 1679 (s. 2672). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Pulpit, 1679.
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med voks.53 Tilsvarende blev en revnedannelse i 
lydhimlen repareret med finér 1989.54

 Typologisk hører stolen til en gruppe af se-
ne bruskbarokke prædikestole, der udspringer 
fra Anders Mortensens prædikestole i Dalum 
(Odense Hrd.) og Vor Frue Kirke i nyborg fra 
1646 og 1653, men finder sine definerende træk 
i de prædikestole, Hans nielsen Bang leverede til 
Skovby (Skovby Hrd.) og Indslev (Vends Hrd.) 
i årene efter 1650, dvs. kraftigere betoning af 
stolens arkitektoniske opbygning, de markante 
hjørnefremspring og en mere beskeden brug af 
vrængemasker og flammelister. Blandt de nær-
meste paralleller til Pårupstolen finder man da 
også arbejder af Hans nielsen Bangs lærling, Jør-
gen rasmussen,55 foruden ryslinge Kirkes præ-
dikestol (1685, Svendborg Amt).
 Prædikestolen er uden tvivl udført af et fynsk 
værksted, der var bekendt med Anders Morten-
sens arbejder. Sven Arnvig har foreslået, at Anders 
Hansen, Odense, kan have udført Pårupstolen,56 
men idet der ikke kendes sikre arbejder fra hans 
hånd, savner tilskrivningen sikre holdepunkter.57

 †Prædikestole. Under sin visitats 1590 beteg-
nede biskop Jacob Madsen kirkens prædikestol 
som en »skarns Prædikestoel aff Leer, opmuret«. 
Han foranstaltede 1601, at denne blev erstattet af 
Davinde Kirkes gamle prædikestol.58

 †Timeglas, anskaffet 1722, idet det forrige var 
ubrugeligt.3

 Stolestader (jf. fig. 28), 1937, tegnet af A. Jacob-
sen, Odense. Midtskibet rummer to blokke af 
stolestader, omfattende hhv. 13 stader i syd og 14 
i nord, samt to rækker stole i kapellet, hver på syv 
stole. Gavle, 117 cm høje, er udført i et klassisk 
formsprog med pilastre, tandsnit og knækket frise. 
1978 fjernedes stolenes vægpaneler.8

 †Stolestader. 1) O. 1590, nævnt af biskop Jacob 
Madsen, der betegnede kirkens stole som nye.58 
Stoleværket blev ‘ruineret’ af svenske soldater 
1658-60, og først 1683 betalte kirken snedker niels 
Hierressen fra Odense for at bygge 12 nye stole i 
kapellet, hvor der ingen havde været siden Sven-
skekrigen, og menigheden ‘højlig behøvede’ dem.3 
Stoleværket blev repareret under hovedistand-
sættelsen 1724.3 2) 1800-tallet, to blokke af stole 
med glatte gavle afsluttet foroven af en profilliste.

13,13; Luk. 5,32; og Joh. 14,6. Malerierne står 
endnu med deres oprindelige staffering, bortset 
fra Johannes og Markus, der er særligt udsatte for 
direkte sollys og derfor er kraftigt opmalede.
 Lydhimlen er stafferet i samme farver som 
stolen, dog er der på underkanten malet skyer i 
mørkeblå farver, og i en cirkel står med fraktur i 
guld Matt. 17,5 og på frisen Es. 1,19-20.
 Stolens udførelse er, bortset fra en omtale af dens 
flytning 1807, ikke nærmere belyst i kilderne.10 
Mogens Larsen konstaterede i forbindelse med 
istandsættelsen af stolen 1955,38 at den oprinde-
lig havde stået i en kølig rød staffering med sorte 
postament- og frisefelter samt forsølvede lister og 
forgyldning af billedfelternes rammeværk og af søj-
lernes vinranker. Denne bemaling blev formentlig 
i 1700-tallet erstattet med en perlehvid bemaling 
med gråt og bronzeforgyldning. I 1800-tallet blev 
stolen malet med lysegul egetræsådring, og 1907 
malede malermester Aagaard stolen i en broget 
staffering. 1985 blev to revnede fyldinger limet og 
farverne retoucherede og efterfølgende behandlet 

Fig. 27. Lukket stol i søndre stolerække, indrettet 1888 
af materialer fra o. 1600 (s. 2676). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Closed pew in south pew row, installed in 
1888 with materials from c. 1600
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Fig. 28. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the west.
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 Præstestol, o. 1888, af eg.31 Armstol udført i et 
let klassicerende formsprog. Stolen har polstret 
sæde betrukket med rødt læder, stoleryggen af-
sluttes af en trekantgesims, og dens tremmer er 
identiske med alterskrankens balustre; stolen må 
derfor antages at være samtidig med disse. Stolen 
erstattede den ældre (†)skriftestol (jf. ovf.), som 
sammen med degnens/kirkesangerens †stol og 
nogle †stole, opstillet i begge sider af koret, blev 
fjernet.31

 Stole. 1978 anskaffedes 28 stole af lakeret eg 
med fletsæde. Et antal af disse er nu opstillet i 
koret, mens de øvrige befinder sig i den tidligere 
graverbolig.12 nogle †stole, opstillet i begge sider 
af koret, blev fjernet 1888.31

 Pengeblok, 1700-tallet, af eg med affasede hjør-
ner og beslået med jernplader; gråmalet. Blok-
ken, der henlå i tårnet, blev renoveret 1991 og 
derefter opsat under orgelpulpituret.59

 †Pengetavle, 1749, af træ.
 Klingpunge. 1) 1700-tallet, glat træskaft med dre-
jet håndtag og dølle, 103 cm langt og malet petro-

 Lukket stol (fig. 27), o. 1600 og ombygget 1888, 
opstillet forrest i den søndre stolerække.31 Stolens 
to gavle mod midtgangen er glatte, frisefelterne 
indrammes af profillister og rummer en sam-
menhængende, karvskåren indskrift i forsænkede 
reliefversaler: »Christi Gvd/ søns bloed/ renser 
oc« samt »Toer os af/ alle vore/ synder«. Gavlene 
afsluttes af en trekantfronton med muslingeskal. 
Fløjen, der hænger i de oprindelige hængsler, er 
prydet af en profileret hammerfylding, der ned-
adtil er gennemskåret af en vandret liste med 
tandsnit. Fløjens overkant afsluttes med en profil-
liste med tandsnit. Stolen fremstår i en grå staf-
fering med detaljer i rødt og guld. Under den 
seneste istandsættelse 1955 konstateredes det, at 
stolen oprindelig stod ubemalet bortset fra fri-
sefeltet, der havde sort bund for indskrifterne.38 
Stolen er sandsynligvis opført til kirkesangeren 
1888 ved genbrug af materialer fra den (†)skrifte-
stol, som blev fjernet fra koret samme år.31

 †Lukket stol, o. 1686, opført af rasmus Peder-
sen, ‘på egen bekostning’.3

Fig. 29. Lysekrone nr. 1, skænket af Hans Langsted og Anna Dorothea Thoboe (s. 
2679). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chandelier no. 1, donated by Hans Langsted and 
Anna Dorothea Thoboe.



PårUP KIrKE

Danmarks Kirker, Odense

2677

 Orgel (fig. 30), 1983, med 17 stemmer og én 
transmission, to manualer og pedal, bygget af 
Marcussen & Søn, Aabenraa. Disposition: Ho-
vedværk: Principal 8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', 
Oktav 2', Mixtur III-IV, Trompet 8'. Svelleværk: 
rørfløjte 8', Spidsgamba 8', Kobbelfløjte 4', na-
sat 22/3', Waldfløjte 2', Oktav 1'; tremulant. Pedal: 
Subbas 16', Oktav 8',60 Gedakt 8', Quintatøn 4', 
Oktav 2', Fagot 16'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. 
Facade tegnet af rolf Graae. Orglet fremtræder i 
en okseblodsrød bemaling. På pulpituret (jf. ndf.) 
i tårnrummet.
 *Orgel, 1870, med fire stemmer, bygget af J. A. 
Demant, Aarhus. Disposition: Tectus 8 Fod, Fu-

leumsblåt, posen er af rødt fløjl. repareret 1971 
og opsat på triumfmuren i korets sydvestlige 
hjørne.12 2) 1700-tallet, glat træskaft med drejet 
håndtag, 132 cm langt; grønmalet. Ved døllen er 
et beslag til en nu tabt sølvklokke. Posen er af 
grønt fløjl og har galoner. repareret 1971 og op-
sat på triumfmuren i korets sydvestlige hjørne.12

 Skab (jf. fig. 16), senmiddelalderligt. Det lille 
skab, 44×28 cm, er indbygget i korets østvæg 
og lukkes af en jernbeslået låge. Skabet er af en 
almindeligt forekommende type, der kendes fra 
bl.a. Sandager Kirke (Båg Hrd.).
 †Dørfløje, 1697 indsattes en ny fløj i våbenhus-
døren.

169

Fig. 30. Orgel (s. 2677), bygget af Marcussen & Søn 1983, på pulpitur fra 1777 bekostet af forstander Henrick 
Holmer (s. 2678). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Organ, built by Marcussen & Søn 1983, in organ loft from 1777 paid 
for by the supervisor Henrick Holmer.
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gara 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöite 4 Fod. regi-
strene aktiveres med fodbetjente vipper. Mindre 
ombygning 1946 ved Eggert Froberg, Odense.61 
Hovedreparation 1973 ved Marcussen & Søn.62 
nygotisk orgelfacade, bestående af tre pibefelter 
med attrappiber af sølvbronzeret træ. På pulpi-
tur i tårnrummet, med spillebord i orgelhusets 
søndre gavl. Siden 1983 i nyord Kirke (Præstø 
Amt, Mønbo Hrd.).63

 Orgelpulpitur, 1777 med brystværn fra o. 1870. 
Pulpituret udgøres af en bærende konstruktion 
fra 1777 bestående af runde træpiller med glat 
kapitæl, der bærer to bjælker, hvor der på den 
forreste er skåret versalindskriften: »A:no 1777 
er dette pulpitur opført paa hospitales regning 

af her forstander Henrick Holmer i Odense«. 
Brystværnet i nygotisk stil er tilføjet 1870 i for-
bindelse med en udvidelse af pulpituret, således 
at der blev plads til *orglet.31 Pulpituret er ma-
let lysegråt med ovenstående indskrift i forgyldte 
versaler på rød grund.
 To pengebøsser, 1962, af eg. Bøsserne, 21 cm høje 
og trapezformede, har reliefudsmykket front med 
dateringen »Anno 1962« i versaler; opsat ved dø-
ren.
 Salmenummertavler (jf. fig. 16), 1937, af eg.12 
Fem tavler med knækket trekantgavl, hvori et 
bladornament svarende til stolestaderne; to over-
skydende tavler er hensat på våbenhusets loft. 
Fire †salmenummertavler med tilhørende numre er 

Fig. 31. Kirkeskibet »Haabet«, 1937, bygget af Christian Haarder (s. 2679). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2012. – The church ship “Haabet”, 1937, built by Christian Haarder.
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169*

Fig. 32. Indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1912. – Interior seen towards the east.

nævnt 1862, og erstattedes 1899 med tre lidt stør-
re tavler.31

 Præsterækketavler, 1981, tegnet af Ebbe Lehn 
Petersen, Odense.8 De to hvidmalede tavler med 
navne i sort kursiv er opsat i våbenhuset.
 Lysekroner. 1) (Fig. 29), 1790, skænket af Hans 
Langsted og Anna Dorothea Thoboe. Seks s-
svungne arme med delfinformede midtled og 
flade lyseskåle. Balusterskaft kronet af en dob-
beltørn med udslåede vinger og med glat hæn-
gekugle, hvorpå læses med skriveskrift: »Givet 
til Kirken af Hans Langsted og Stif Datter Anna 
Dorothea Thoboe i Krogshøy Aar 1790«. Op-
hængt i kapellet. 2-3) 1920,8 to lysekroner med 
2×8 s-svungne arme udformet med rig plante-
ornamentik, balusterskaft med pyntearme samt 
midt- og hængekugle med profileret midtled. 
Ophængt i skibet. 4-7) Fire moderne ringkroner 
med ni pærer er ophængt hhv. to i koret og to 
over orgelpulpituret.

 Lampetter, o. 1972.12 15 nye lampetter, med tre 
pærer, af hvidmalet metal er opsat i kirken.
 To kandelabre, 1983, af smedejern. Stagen 129 
cm høj, har tre lyseholdere og trefod, hvorpå er 
versalindskriften: »1983 Paarup Kirke«. I koret.
 Kirkeskib (fig. 31), 1937, kaldet »Haabet«, ud-
ført af Christian Haarder, Snedstrup.64 En trema-
stet fuldrigger, måler 96×85 cm, sort- og rødma-
let med hvid stribe. Ophængt mellem skibets 1. 
og 2. fag fra øst.
 Klokker. 1) (Fig. 33), 1496, kaldet »Anna«, støbt 
af Peter Hansen, Flensborg. Klokken, der måler 
114 cm i tværmål, har profilering ved overgangen 
til slagringen og tolinjet, listeindrammet indskrift 
i reliefminuskler om halsen, en tredje liste løber 
under indskriften. Indskriften, der står i en blan-
ding af latin og dansk, lyder: »Anno domini m 
cccc xc sexto Ihesvs nazarenvs rex ivdeorum help 
Maria Anna dat ik heder di sogen lat mi gyden 
got til lof oc alle godes hellen amen prior Ieep 
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Fig. 33. Klokke nr. 1, »Anna«, støbt 1496 af Peter Hansen, Flensborg (s. 2679). Foto 
Arnold Mikkelsen 2012. – Bell no. 1, “Anna”, founded in 1496 by Peter Hansen, Flens-
burg.

or på den tid. Peter Hansen Gud nåde hans sjæl. 
Per Lavsen og Knud Lavsen var kirkeværgerne på 
den tid. Hjælp hellige Anna).66 På klokkelegemet 
ses et relief af nådestolen og ved slagringen tre 
tætsiddende lister. Peter Hansen har støbt klokker 
til talrige danske kirker, herunder til Vor Frue og 

then tid var Peter Hanson Got hans sele nade Per 
Lavson oc Knvd [L]avson then tid kirki verie vare 
help S(an)cta Anna«.65 (I Herrens år 1496. Jesus 
af nazaret, Jødernes konge. Hjælp Maria, Anna 
det hedder jeg. Sognet lod mig støbe Gud og alle 
Guds helgener til lov, amen. Jep [Hofman] var pri-
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Skt. Hans i Odense (s. 1136 og 1406).67 Særligt 
førstnævnte er beslægtet med Pårupklokken, både 
i forhold til indskriften og nådestolsrelieffet. Op-
hængt i tovsnoede hanke i en nyere slyngbom.
 Med udgangspunkt i denne klokkes navn, An-
na, har menigheden etableret en tematisk helhed 
i kirkens klokker (jf. nr. 2 og 3), hvis navne sam-
men henviser til Anna Selvtredje: Anna og hen-
des efterkommere, Jomfru Maria og Jesus. 
 Klokken blev senest omhængt 1962,8 men 
kneblens slid på slagringen viser, at den har været 
drejet tidligere.
 2) (Fig. 34), 1996, kaldet »Kristklokken«, ud-
ført af Eijsbouts, nederlandene. Tværmål 102 cm. 
Om halsen versalindskriften: »Jeg er Kristklokken. 
Støbt til Paarup Kirke 1996 af Eijsbouts i Hol-
land./ Skænket af A. P. Møller og Hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers Fond«. På klokkelege-
mets ene side ses et relief af Kristus med udstrakte 

arme og glorie, mens der på den modsatte side er 
et vinkelstillet kvadrat, hvori står »Kristus« i relief-
versaler. Ved overgangen til slagringen fem lister og 
den omløbende indskrift: »Gud og mand. ringe i 
vand. Livets land«. Ophængt i en samtidig vugge-
bom.
 3) (Fig. 35), 2007, kaldet »Mariaklokken«, støbt 
af Petit & Fritsen, nederlandene. Tværmål 90 
cm. Om halsen en versalindskrift: »Mariaklok-
ken er mit navn i året 2007 efter Kristi fødsel 
er jeg støbt til Paarup Kirke af Petit og Fritsen i 
Holland/ skænket af folk i sognet og venner af 
Paarup Kirke«. På klokkelegemets front med re-
liefversaler: »Selv Jomfru Maria, moder til Krist/ 
Med alle Guds helgen hun for vist/ blev ikkun 
salig på samme måde/ for Jesu skyld, af Gud Fa-
ders nåde«, og på bagsiden et relief af en fisk; ved 
overgangen til slagringen fem tætsiddende lister. 
Ophængt i en samtidig vuggebom.

Fig. 34-35. 34. Klokke nr. 2, »Kristklokken«, støbt 1996 af Eijsbouts, nederlandene (s. 2681). 35. Klokke nr. 3, 
»Mariaklokken«, støbt 2007 af Petit & Fritsen, nederlandene (s. 2681). Foto Arnold Mikkelsen 2012.– 34. Bell no. 
2, “The Christ Bell”, founded in 1996 by Eijsbouts, Netherlands. 35. Bell no. 3, “The Mary Bell”, founded in 2007 by Petit 
& Fritsen, Netherlands.
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 2) (Fig. 37), o. 1760, over Søren Thoboe, kgl. 
skovrider, *1691, †19. aug. 1760, og hustru Kir-
sten Brenholt Thoboe, siden Langsted, *3. jan. 
1722, †3. dec. 1789, med sin anden mand Hans 
Langsted, kgl. skovrider, *3. juni 1734, † , og 
døtrene af første ægteskab Iohanne Maria Tho-
boe, *16. nov. 1744, †23. sept. 1749, og Anne 
Dorthea Thoboe, *1. april 1746, † .
 Grå kalksten, 120×59 cm. Personalia i forgyld-
te, fordybede versaler. neden under indskriften 
ses en blomsterbort i forgyldt relief, og derunder 
læses: »Bekostet Til Taknemeligheds Minde af Hr 
Hans Langs(t)ed og Jomfru Anne Dorthea Tho-
boe«. Opsat på skibets nordvæg.

GrAVMInDEr

Epitafier. 1) (Fig. 36), o. 1680, over Anders Peder-
søn (Pedersen), forvalter over Skt. Knuds Klosters 
len, †23. okt. 1680, og hustru Birgitte Knudsda-
atter Seeblat (Birgitte Knudsdatter Seeblad), *11. 
juni 1634, <†6. jan. 1703>.
 rød kalksten, 120×93 cm. Personalia i relief-
versaler, navne i kursiverede versaler, opmalet i 
guld på sort bund, der afsluttes af Visd. 3,1. Øverst 
på stenen ses to hjelmprydede våbenskjolde, det 
venstre viser en due, det højre Seeblads sø-
blad. Opsat på kapellets vestmur (jf. mindetavle 
ndf.).

Fig. 36. Epitafium nr. 1 over Anders Pedersen, o. 1680 (s. 2682). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Sepulchral tablet no. 1 to Anders Pedersen, c. 1680.
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Fig. 37. Epitafium nr. 2 over skovrider Søren Thoboe, hustru Kirsten Bren-
holt Thoboe og hans døtre af første ægteskab Johanne Maria og Anne Dor-
thea, o. 1760 (s. 2682). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Sepulchral tablet no. 2 
to the forest superintendent Søren Thoboe, his wife Kirsten Brenholt Thoboe and the 
daughters of his first marriage Johanne Maria and Anne Dorthea, c. 1760.
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 Chr. Axel Jensen (Jensen, Gravsten 93, 280 nr. 
724), tilskrev gravstenen til Odensemonogram-
misten, der kendes fra talrige fynske kirker (jf. s. 
1454-57). I gulvet i korets nordvestlige hjørne.
 En mindetavle (fig. 39), o. 1661, var oprinde-
lig enten ophængt i tilknytning til eller lagt over 
nedgangen til en gravkrypt (jf. s. 2659), der 1661 
blev indrettet af Anders Pedersen til Tarupgård. 
Tavlen, af rød kalksten, 115×75 cm, har centralt 
tekstfelt med indskrift i forsænkede reliefversa-
ler: »Anno 1661 Hafver Forstanderne/ Vdi gra-
abrødre chloster sam/ tøct oc forvndt Andders 
Pe/ dersøn Sidtz Haftig Paa Thaarvpe/ gaard 
Denne Begrafvelse Sted/ moed nøÿagtig Fvldest 
oc we/ derlag derfore til Kircken, oc/ Hafver 

 Gravsten, (fig. 38) o. 1584, over Thom(m)as Mat-
se(n) (Thomas Madsen), »vdi M(v)nckervd«, som 
døde , med sin hustru Mare(n)… Tho mesis, 
†30. aug. 1584. Tilskrevet den såkaldte Odense-
monogrammist (Jørgen Stenhugger?).
 Gravflise af grå kalksten, 114×107 cm. Grav-
skrift i forsænkede reliefversaler langs stenens 
rand. To højrektangulære skriftfelter, indrammet 
af rulleværk og beslagværksornamentik; i det 
venstre læses, ligeledes i forsænkede reliefversaler, 
et mindevers (tv.) og personalia for Kirsten Bren-
holt Thoboe (th.). Over disse felter ses to skjolde, 
til venstre Thomas Madsens bomærke, to kors-
lagte bådshager og initialerne »TM«, og til højre 
et Jesusmonogram.

Fig. 38. Gravsten over Thomas Madsen og hustru Maren, o. 1584 (s. 2684). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2012. – Tombstone of Thomas Madsen and his wife Maren, c. 1584.
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 3) O. 1661/1700, over ubekendt.69 En kiste der 
ved undersøgelsen 1936 var omtrent faldet fra 
hinanden. På hver af kistens langsider er mon-
teret to bærehanke, hvis beslag var formet som 
dødningehoveder (jf. fig. 40). Kisten stod nordligt 
i krypten oven på kiste nr. 2 og formentlig under 
kiste nr. 5 (jf. fig. 15, F).
 4) O. 1680, over Anders Pedersen (jf. epitafium 
ovf.), †23. okt. 1680, gift med Birte Knudsdatter 
Seeblad (jf. kiste nr. 7).
 En ‘dobbeltkiste’ hvis låg er prydet af dels et 
Jesusmonogram sat i en jernkrans, dels initialerne 
»APS«, af hvilke kun de to sidste bogstaver er 
bevaret, mens det første kan aflæses i træet. På 
tilsvarende vis kan årstallet »1680« aflæses under 
initialerne via jernrester og aftryk i træet. Låget 
var sammenstyrtet ved undersøgelsen 1936. Op-
stillet midt i gravkrypten (jf. fig. 15, B).

Hansam(m)e aar ladet den paa/ egen be Kost-
ning forferdige«.
 Over indskriftfeltet ses en fremstilling af Op-
standelsen, med Kristus stående i en skybræmme 
over sarkofagen, to romerske soldater har trukket 
deres sværd, mens en tredje kryber foran sarko-
fagen; kompositionen følger Crispijn de Passes 
kobberstik efter Maerten de Vos.68 Scenen ind-
rammes af et svunget bånd, der hviler på to let 
bruskbarokke konsoller; på båndet er med for-
sænkede reliefversaler skriftsted (Joh. 11,25). I 
sviklerne ses to englebørn med krans og palme-
gren. nederst på stenen er en kartouche, hvori 
ses et kranium. Tavlen, der 1936 lå i gulvet nord-
ligt i kapellet, er nu opsat på kapellets østmur.
 Ved undersøgelsen af gravkapellet 1936 kon-
stateredes de nedenfor oplistede kister.
 Egetræskister. 1) O. 1669, over Marie Elisabet 
Seeblatt (Marie Elisabeth Seeblad), *Flensborg 
18. aug. 1665, †Odense 16. juli 1669, ‘treogtre-
dive dage før hendes fjerde år’.
 En barnekiste oprindelig beklædt med klæde og 
lukket med messingsøm med halvrunde hoveder. 
Af klædet var der 1936 kun smårester tilbage om-
kring metaldelene. På kisten var sat dels et kronet, 
firdelt våben (søblad, sparrer, løvefod og tre agern), 
dels en oval indskriftplade af metal kranset af en 
blomsterranke i drevet arbejde, hvis versalind-
skrift lyder: »Her vnder hviler dend wel:/ edele 
jomfrve Marie Elisabet See:/ blatt dend weledele 
og mandfeste rit:/ mesters Otte Seeblatt og dend 
edele og Wel:/ baarne frves Marie Elisabett de Bye 
deris daatter./ Fød til Flensborg i fyrstendom Sles-
vig den 18./ avgvsti anno 1665 døde til Odense 
vdi Fyen dend/ 16. jvly: anno 1669 hendis alders 
fire aaer/ minder tre og tredive dage. Gvd gifve 
hende/ med alle Gvds vdvalde en/ gledelig og 
ærefvld opstandelse/ paa den yderste dommedag«. 
Bærehankene havde beslag formet som planteor-
namenter. Kisten stod 1936 oven på kiste nr. 4 (jf. 
fig. 15, E).
 2) O. 1661/1700, over ubekendt.69 En ‘helt 
rådnet’ kiste, hvis låg var så godt som bortsmuld-
ret, og bærehankene med beslag formet som sti-
liserede planteslyng lå løst ved kisten. Kisten stod 
nordligt i krypten, oven på den var anbragt ki-
sterne nr. 3 og 5 (jf. fig. 15, C).

Fig. 39. Mindetavle over indretningen af gravkrypten, 
o. 1661 (s. 2684). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Me-
morial tablet to the establishment of the burial vault, c. 1661.
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KILDEr OG HEnVISnInGEr

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol for Pårup Kir-
ke 1984 ff (Kirkens ark. Synsprot.)
 LAFyn. Pårup Pastoratsarkiv. Embedskorrespondance 
1825-1906 (Pastoratsark. Embedskorresp.). – Embeds-
bog 1801-1933 (Pastoratsark. Embedsbog); Paarup Menig-
hedsrådsarkiv: Synsprotokol 1862-1924, 1925-83 (Menig-
hedsrådsark. Synsprot.); Bispearkivet. Odense Hospitals 
breve 1811-15 (Bispeark. Odense Hospitals breve); 
Odense Gråbrødre Hospitals Arkiv: regnskaber 1618-
1915, herunder Pårup Kirkes regnskabsbøger 1679-
1705 (Gråbrødre Hosp.ark. rgsk.). – Indkomne breve 
1811-19 (Gråbrødre Hosp.ark. Indk. breve).
 NM. Indberetninger. M. Mackeprang 1912 (inven-
tar); Svend Larsen 1936 (krypt); Axel Jacobsen 1936 
(krypt); Egmont Lind 1936 (kalkmalerier); n. J. Ter-
mansen 1952 (altertavle, prædikestol); Mogens Larsen 
1955 (altertavle, prædikestol); Jens Johansen 1982 (al-
tertavle); Jens Johansen 1983 (orgel); Mogens Larsen 
1983 (pengeblok); Jens Johansen 1985 (korbuekruci-
fiks, prædikestol); Jens Johansen 1989 (prædikestolens 
lydhimmel); Mette K. Jensen 1996 (kalkmalerier).

 5) 1680’erne, over ubekendt barn.69 En nogen-
lunde velbevaret barnekiste med en jernhank på 
alle fire sider, hjørnebeslag og et Jesusmonogram 
omtrent som kiste nr. 4. På kistens låg sporedes 
resterne af et årstal »168.«, af hvilket kun ottetal-
let var bevaret. Sat oven på kiste nr. 2 og 3 (jf. fig. 
15, G).
 6) 1680’erne, over ubekendt.69 En barnekiste af 
samme form som kiste nr. 5 og med tilsvarende 
bærehanke. Ved undersøgelsen 1936 lå låget, be-
stående af to brædder, ved kistens fod. Aftryk på 
dette antydede, at kisten var fra 1680’erne. Op-
stillet oven på kiste nr. 7 (jf. fig. 15, D.
 7) (Fig. 40) O. 1703, over Birgitte (Birthe) 
Knudsdatter Seeblad, *11. juni 1634, †6. jan. 
1703, gift med Anders Pedersen (jf. kiste nr. 4).
 En ‘dobbeltkiste’ smykket med kronede spejl-
monogrammer af messing eller kobber, hvoraf det 
ene havde bogstaverne »BKS« og det andet mu-
ligvis »JC«.70 På kistens sider er monteret bære-
hanke på beslag med et Jesusmonogram omkran-
set af planteornamentik og kronet af et kerubho-
ved. Opstillet sydligt i gravkrypten (jf. fig. 15, A).

Fig. 40. Anders Pedersens gravkrypt under nordkapellet, 1661 (s. 2686). Foto Harald Lønborg 1936. 
– Anders Pedersen’s burial vault beneath the north chapel, 1661
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»Hvælvteknik – en studie i overribber«, Bygnings-
arkæologiske Studier 1989, 77-79; Thomas Bertelsen, 
Danmarks senmiddelalderlige kirketårne. Studier i dansk 
bygningskultur 1400-1550 I, Aarhus Universitet 2007, 
135-36 (PhD-afhandling).
21 Det kan formodes, at en tilsvarende pinakel oprin-
delig har afsluttet gavltrekantens top. Dette kan dog ik-
ke dokumenteres på grund af omsætninger af gavltop-
pen. Kompositionen er typisk for egnen og optræder 
med en vis hyppighed omkring Odense, dog er den 
konsekvente brug af savsnitsfrisen uden supplerende 
blændinger mindre almindelig. Se eksempelvis tårn-
gavlene i Ubberud Kirke (s. 2769) eller tårnets gavle i 
Stenløse Kirke (Odense Hrd.).
22 Alle bånd af savsnitsfriser består af tre skifter ud over 
det andet fra oven, der er udgjort af fire skifter.
23 Jf. fotografier i nM.
24 nM. Indb. ved Axel Jacobsen (1936). 
25 Det forekommer sandsynligt, givet udsmykningen 
på kirkens øvrige gavle og egnens traditioner generelt, 
at der også på koret har siddet pinakler i stedet for 
kamtakker.
26 Bjælken er formentlig blevet indmuret under istand-
sættelsen af korhvælvet i 1691, hvor det af regnskabet 
fremgår, at der både er blevet muret og kilet på hvæl-
vet. LAFyn Gråbrødre Hosp.ark. rgsk.
27 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
28 Vinduet er blevet genåbnet efter 1944, jf. fig. 8a.
29 Tømmermærker af en lignende karakter kan genfin-
des i spiret på Assens Vor Frue (s. 2509-10).
30 Hylleberg Eriksen 2012. 21 prøver blev udtaget som 
boreprøver fra kirken, heraf kunne 14 dateres. Ti prø-

 Tegninger og opmålinger. nM. Axel Jacobsen 
1936 (krypt). – Erling nygaard 1944 (plan, opstalt og 
snit).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokrono-
logisk undersøgelse af boreprøver fra Paarup Kirke, Odense 
Amt, nnU rapport nr. 58, nationalmuseet 2012.

Historisk indledning ved David Burmeister Kaaring, 
bygningsbeskrivelse ved Martin Wangs gaard Jürgensen, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved David Bur-
meister Kaaring, heraf dog orgler ved Ole Beuchert 
Olesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og 
James Manley (engelsk). Korrektur ved Jørgen Lethan. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
redaktionen afsluttet august 2013.

1 DiplDan II, 12, nr. 162 (24. maj 1339). 
2 KancBrevb 4. april 1566.
3 LAFyn. Gråbrødre Hosp.ark. rgsk.
4 Jf. LAFyn. Provsteark. Synsforretn. for kirker og præ-
stegårde, hvor ejerskabet er omtalt 1878.
5 LAFyn. Pastoratsark. Embedskorresp. 
6 LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog. At udvidelsen ikke 
var gennemført 1852 fremgår af matrikelkortet for 
1852-1900, jf. Geodatastyrelsen, http://arkiv.kms.dk/
mpn/mpnxy.aspx?x=583407&y=6146141 (be søgt 14. 
aug. 2013).
7 Jens rasmussen og Anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 65.
8 nM.
9 LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog. Jf. også Trap 3. udg., 
Kbh. 1899, II, 403.
10 LAFyn. Bispeark. Odense Hospitals breve.
11 Johs. Th. nielsen, Paarup Kirke, Pårup 1996, 2.
12 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
13 En lignende enkel, ældre gotisk blændingsudsmyk-
ning kan iagttages på skibets vestgavl i Korup Kirke 
(s. 2735).
14 Indvendig er tårnet muret med mindre præcision og 
udført med skrabefuger.
15 En lignende løsning kan ses i Sanderum Kirke (Oden-
se Hrd.).
16 Hylleberg Eriksen 2012.
17 Udvidelsen kan tænkes at være sket i forbindelse 
med anbringelsen af en ny klokke.
18 Paralleller til tårnet i Pårup findes i noget mindre 
udformning i Brylle Kirke og Brændekilde Kirke 
(Odense Hrd.).
19 Denne ornamentering af hvælvpillerne er et hyp-
pigt træk på nordfyn og genfindes f.eks. i Ubberud 
Kirke (s. 2768), mens man i Kullerup Kirke (Vindinge 
Hrd.) kan iagttage det arkitektoniske motivs samspil 
med en kalkmalet udsmykning.
20 Overribberne er type d, jf. oversigt over ribber i D i 
DK Svendborg 46-47 og fig. 40d. Typen kendes navnlig 
fra Østjylland, Samsø og Sjælland. Se Mogens Vedsø, 

Fig. 41. Skitse af kirken i Jacob Madsens visitatsbog. I 
LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of the church 
in Jacob Madsen's journal of pastoral visitations 1588-1604.
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41 nM. Indb. ved Jens Johansen (1982).
42 Merete Bergild og Jens Jensen, »Jacob Hansen, bil-
ledsnider i Ans i sidste halvdel af 1600-tallet«, Østjysk 
Hjemstavn 54, 1989, 16-17.
43 Hans nielsen Bang benyttede flere af de nævnte 
principper i sine altertavler til Kauslunde og Balslev 
kirker, sidstnævnte fra 1653 (Vends Hrd.).
44 Sissel Plathe og Jens Bruun, Danmarks middelalderlige 
altertavler, og anden billedbærende kirkeudsmykning af be-
tydning for liturgien og den private andagt, Odense 2010, 
752. Figurerne er beslægtede med Maria- og Katha-
rinafigurerne fra Vesterø Kirke (Aalborg Amt, Læsø 
Hrd.), der dateres til tiden 1475-1500, og Skellerup 
Kirke (Svendborg Amt, Vindinge Hrd.) fra o. 1480. 
45 Sølvsmeden fandt anledning til at betænke kirken, 
fordi hans barnebarn sang i koret.
46 1883 bemærkes det i synet, at kirken bør anskaffe 
‘en æske af sølv eller porcelæn til brød’, en mangel, der 
var afhjulpet ved synet året efter. LAFyn. Pastoratsark. 
Embedsbog.
47 LAFyn. Gråbrødre Hosp.ark. rgsk. Anskaffelsesåret er 
nævnt i inventariet for 1758.
48 Jf. porcelænsmærket under bunden.
49 Stagerne er, bortset fra lyseskålen, identiske med fa-
briksnr. 97 i salgskataloget H. C. Drewsen Electroplet, 
Kbh. 1883.
50 Jf. salgskatalog over Lauritz rasmussens arbejder, 
[u.å.]; eksemplar i nM.

ver har bevaret splintved. Korets datering er baseret 
på seks daterede prøver med yngste bevarede årring 
dannet 1499 (prøvenr. 41071089) med fire splintår. 
Skibets datering er baseret på seks prøver, hvoraf fire 
har bevaret splintved. Den yngste daterede årring er 
dannet 1458 (prøvenr. 41070039) med 13 splintår. 
Kapellets datering baseres på to daterede prøver, hvor 
yngste årring er dannet 1485 (prøvenr. 41072029) 
med et splintår. Dateringen af kapellet er justeret i 
forhold til manglende årringe, hvorved det dateres o. 
1505. Tårnets datering hviler på to prøver uden split-
ved, hvoraf kun en prøve er dateret. Yngste daterede 
årring er dannet 1462 (prøvenr. 41073019), hvorefter 
prøven er korrigeret for manglende splintved og da-
teres ca. 1480. 
31 LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog.
32 nM. Indb. ved Egmont Lind (1936).
33 nM. Indb. ved Mette K. Jensen (1996).
34 Fyens Stiftstidende 14. febr. 1937.
35 LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog. Jf. ovf.
36 LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog. Jf. også nM. Indb. 
ved M. Mackeprang (1912).
37 LAFyn. Gråbrødre Hosp.ark. Indk. breve.
38 nM. Indb. ved Mogens Larsen (1955).
39 nM. Indb. ved n. J. Termansen (1952). 
40 Jf. Aagaards indskrift på tavlens bagside samt Macke-
prangs beskrivelse, nM. Indb. ved M. Mackeprang 
(1912).

Fig. 42. Udsnit af kirkens sydmur. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. (s. 2650). – South wall. 
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opsat«, dvs. et nedlagt sidealter fungerede som stolens 
sokkel.
59 nM. Herunder Indb. ved Mogens Larsen (1983).
60 Stemmen er en transmission fra hovedværket.

51 Lynlåsen dokumenterer, at messehagelen er anskaffet 
via Dansk Paramentshandel (etabl. 1895). 
52 nM. Indb. ved M. Mackeprang (1912).
53 nM. Indb. ved Jens Johansen (1985).
54 nM. Indb. ved Jens Johansen (1989).
55 Se Jørgen rasmussens prædikestol i Taulov Kirke 
(Vejle Amt, Elbo Hrd.), samt prædikestolen i Odense 
Skt. Hans Kirke (s. 1371-77), der tilskrives »Middel-
fartskolen«, og som muligvis kan tillægges Jørgen ras-
mussen.
56 Sven Arnvig, »Billedskæreren Hans nielsen (Bang) 
og nogle samtidige billedskærere«, FyMi 1966-68, 223.
57 Sven Arnvig sætter Anders Hansen i forbindelse med 
Henning Henningsens epitafium over Jørgen nielsen 
i Odenses Vor Frue Kirke (s. 1142). Hansen fungerede 
efter 1671 som værge for Henningsens børn, og på det 
grundlag foreslog Arnvig, at Anders Hansen også kan 
have færdiggjort det epitafium, der stod ufærdigt ved 
Henning Henningsens død. Arnvig forsøgte dog ikke 
at identificere de dele af epitafiet, Anders Hansen i så 
fald udførte, og på det grundlag kan epitafiet ikke uden 
videre benyttes som udgangspunkt for en tilskrivning af 
Pårupstolen til samme snedker. Jf. også s. 1201 note 458.
58 rasmussen og riising (note 6), 77. Under sin visitats 
1590 noterede Jacob Madsen, at prædikestolen, mens 
den endnu var opsat i Davinde Kirke, var »paa et Alter 

Fig. 43. rester af den gotiske triumfmur (s. 2650). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Remaining parts of the Gothic 
chancel arch.

Fig. 44. Tømmermærker på skibets tagværk (s. 2662). 
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Timber marks in the roof 
of the nave.
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61 Ved denne ombygning sænkedes tonehøjden ½ tone.
62 Orglet fik 1973 ny bælg og blæser.
63 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
64 Thalund, Kirkeskibe, 52.
65 Indskriften, som er næsten ulæselig og delvis util-
gængelig, følger nM. Indb. ved M. Mackeprang (1912). 
Jf. også Uldall, Kirkeklokker, 231.

Fig. 46. Tårnets nordre gavltrekant (s. 2657). 1:100. Målt og tegnet af Martin Wangs-
gaard Jürgensen 2013. – Triangular north gable of the tower.

Fig. 45. nordkapellets gavltrekant (s. 2659). 1:100. Målt og tegnet af Martin Wangs-
gaard Jürgensen 2013. – Triangular gable of the north chapel.

66 Oversættelsen følger Uldall, Kirkeklokker, 231. Om-
talen af prior Jep Hofman har muligvis foranlediget 
den opfattelse, at klokken kan stamme fra †Gråbrødre-
klosterkirke i Odense og være identisk med den klok-
ke af omtrent samme størrelse, som blev solgt 1806 
(jf. Uldall, Kirkeklokker 232). Den pågældende klokke 
blev imidlertid købt af nørre Sandager Kirke (Skovby 
Hrd.), jf. s. 1824.
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Surroundings. The church lies to the north in 
the original village, which was expanded in the 
twentieth century with extensive residential areas 
north of the village, such that church and church-
yard were now situated at the actual boundary 
between the agglomerated northwestern suburbs 
of Odense and the cultivated areas west of the 
city. The building was erected on a small hill with 
fairly steep sides, especially east of the church. 
Thanks to this elevated position and not least to 
its considerable size, the church still stands very 
freely in the landscape. 

Building. At its core the church is a romanesque 
ashlar building that was expanded several times 
in the course of the Middle Ages. Its construc-

Historical introduction. Pårup Church is mentioned 
earliest in 1339, when the Bishop of Funen, Ped-
er Pagh, incorporated it with “the consent of 
the holder of the advowson” into the St. Canute 
Monastery in Odense with a view to supporting 
those friars of the monastery who were study-
ing in France (cf. also p. 77). The same context 
mentions the consecration of the church to Our 
Lady (patron saint). In 1566 the church became 
an annexe to the Greyfriars Hospital, which it 
remained until 1816, when it was separated 
out and subsequently became an independent 
benefice, but was otherwise still owned by the 
hospital. During the Schleswig-Holstein War of 
1848-50 the church was used temporarily for the 
storage of powder kegs. 

PårUP CHUrCH

Fig. 47. Langhuskorets gavltrekant (s. 2660). 1:100. Målt og tegnet af Martin Wangs-
gaard Jürgensen 2013. – Triangular gable of the chancel.

67 Jf. Hans nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Odder 
1996, klokkestøber nr. 43.
68 Christiaan Schuckman, Hollstein’s Dutch and Flemish 
Etchings, Engravings and Woodcuts c. 1450-1700, Amster-
dam 1995-97, XLIV-XLVI, nr. 350.
69 Svend Larsen hæfter sig i sit forsøg på at identificere 
de begravede ved, at der i 1680’erne blev foretaget to 
begravelser i kirken med relation til Tarupgård. Det 

drejer sig dels om Karen Brodersdatter, ‘som havde 
været til Anders Pedersen, Tarup’, der begravedes 11. 
okt. 1680, 59 år gammel, dels om Margrethe, der blev 
begravet i 1686 seks år gammel. Hun var datter af Hans 
Jørgensen, der fik Tarupgård i fæste efter Anders Pe-
dersens død, begravet i 1686. nM. Indb. ved Svend 
Larsen (1936). 
70 nM. Indb. ved Svend Larsen (1936).
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 The church interior acquired its present ap-
pearance as a result on the one hand of the resto-
ration of the interior in 1937, when among other 
things new pews in varnished oak were procured, 
and on the other hand of the repainting of the al-
tarpiece with a blue ground in 1907, the chancel 
arch crucifix in 1955 and the pulpit with a red 
ground in 1956. Finally the communion table 
was renewed in 1996 with red-painted panelling. 
 As for the colour scheme of the church, it is 
known that the chancel arch crucifix apparently 
always had polychroming as it does now, except 
that the loincloth was gilded for a period, while 
the cross itself has subsequently been green. The 
pulpit, which originally had a subdued red co-
lour with black fields, was painted pearl-white 
in the eighteenth century with grey and bronze 
gilding. In 1868 the pews, altar rail and organ 
loft were painted with light yellow oak veining, 
while the paintwork of the pulpit and altarpiece 
was freshened up. 

Sepulchral monuments. Two sepulchral tablets have 
been preserved in the church: one to the steward 
of the St. Canute entailment Anders Pedersen, 
and his wife Birgitte Seeblad from c. 1680 (no. 
1) and one to the forest superintendent Søren 
Thoboe and his wife Kirsten Brenholt Thoboe 
from c. 1760 (no. 2). The tombstone of Thomas 
Madsen and his wife Maren from c. 1584 is set in 
the chancel floor. 
 In the north chapel the above-mentioned stew-
ard Anders Pedersen was granted permission in 
1661 to establish a burial vault. In the investiga-
tion of the vault in 1936 seven coffins were noted 
(p. 2686). The vault, whose entrance is hidden 
beneath the pews, is marked in the church by a 
memorial tablet from c. 1661.

tion history can partly be elucidated by a num-
ber of dendrochronological specimens from the 
roofing. First the church was widened, then a 
tower was added to the building where the turret 
functioned for several years as a western exten-
sion of the nave and presumably housed an or-
gan loft. The nave was vaulted around 1460-65. 
At the end of the Middle ages, around 1505, a 
chapel was added to the north side of the nave, 
and around 1515 the chancel was made as wide 
as the nave. Finally the church was also given a 
porch by the north side of the tower. The church 
was most recently restored in 1977.

Furnishings. Oldest among the furnishings is the 
romanesque granite font, but the Late Middle 
Ages are particularly well represented in the form 
of two figures of the Virgin and St. Catherine 
from an †altarpiece; bell no. 1, founded in 1496 
by Peter Hansen, Flensburg; and the chancel arch 
crucifix from c. 1525. From the post-reforma-
tion era comes the chalice, the bowl of which has 
however been replaced by a new one, while the 
altarpiece and pulpit are both executed in typical 
Funen Late Auricular style from 1656 and 1679 
respectively. From the eighteenth century come 
the poor-box and collection bag; the paten by the 
Odense goldsmith Abraham Bjørnsen Witsten; 
the organ loft from 1777; and chandelier no. 1 
from 1790. Some altar furnishings were added in 
the nineteenth century, including the chalice and 
paten for the sick from 1819, the altar candlesticks 
from 1875 and an altar jug and seven-branched 
candelabrum from the time up towards 1900. The 
font and baptismal jug were made by Knud Eibye 
in 1926, while pews, money-boxes, hymn boards 
and the church ship came or were procured in 
connection with the restoration of 1937. 
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Barsebek, bl.a. 1527 af Hans Stigsen Ulfeldt til Vejrup-
gård,4 og siden Christoffer Valkendorf til Glorup, som 
dog 1578 mageskiftede med Frederik II til gengæld for 
rettighederne over Øksendrup Kirke (Svendborg Amt).5

 Idet mageskiftet gik tilbage efter Christoffer Val-
kendorfs død 1601, tilfaldt patronatsretten til Næsby-
hoved Broby Kirke Erik Valkendorf, som dog kort ef-
ter overdrog den til Henning Valkendorf. Sidstnævnte 
mente derved også at have erhvervet retten til kronens 
tiende, men ved kongeligt retterting 1605 blev det 
slået fast, at den nedarvede patronatsret kun omfattede 
kaldsret og rettighed over kirkens gård og jord.6 1659-
60 havde kirken ‘aldeles ingen indkomst nydt eller be-

Indledning. Næsbyhoved Broby Kirke nævnes i 1300-  tal-
lets første halvdel, da en fru Margareta skænkede den 
gaver.1 1389 indløste dronning Margrete I det pant, Be-
nedict von Ahlefeldt havde i landsbyen.2 Knap 100 år 
senere, i 1482, fremlagdes et sognevidne på Broby sogne-
stævne. De implicerede otte ‘dannemænd’ fik her med-
hold i, at Hans Barsebek, hvis ‘forældre’ (dvs. forfædre) 
havde ladet kirken opføre ‘af grund’ og desuden skænket 
grund og præstegård tillige med to andre gårde i sognet, 
fortsat sammen med sine arvinger kunne hævde en pa-
tronatsret til kirken.3 Rettigheden, der åbenbart var ble-
vet anfægtet ved sognepræstens død, fastholdtes af skif-
tende, mere eller mindre fjerne efterkommere af Hans 

170
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Fig. 1. ydre, set fra sydøst. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – Exterior seen from the south east.
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Kirken ligger omgivet af sin kirkegård i den 
gamle landsbys sydøstlige udkant, men er nu om-
kranset af nyere parcelhusbebyggelse. Kirkegården 
er udvidet mod syd 1936, mod vest 1968-72 og 
mod nordvest o. 1989.18 Sidstnævnte udvidelse 
skete efter plan af arkitekt Marcel Coutelle.19 
Kirkegården omgives af stensatte kampestensdiger 
med tjørnehæk, bortset fra mod sydvest, hvor 
bøgehæk siden 1988 har dannet skel mod de til-
stødende grunde.19 Det vestlige kampestensdige 
er anlagt o. 1989, som erstatning for et trådhegn 
fra 1970.19 Med udvidelsen 1968-72 blev det æl-
dre, vestlige kirkedige omsluttet af kirkegårdens 
arealer.
 Da biskop Jacob Madsen visiterede kirken 1589, 
var den ‘smukke og grønne’ kirkegård hegnet af 
et †kampestensdige, hvorpå stod en teglsat mur, og 
langs diget var der plantet ‘en stor hob træer’.20

 Indgange. Mod Broby Kirkevej er der sydøst for 
kirken etableret en køreport med dobbeltfløj af 
støbejern samt en enkelt fodgængerlåge med ny-
ere smedejernsgitter; alt sat mellem granitpiller 
(fig. 2). Mod parkeringspladsen nord for kirken 

kommet’ på grund af svenskernes belejring under Karl 
Gustav-krigene.7

 Det er sandsynligt, at patronatsretten til kirken for-
blev i Valkendorfernes eje indtil o. 1661,8 men næste 
sikre oplysning om ejerskabet stammer fra 1687, hvor 
stiftskriver Mogens Mortensen erhvervede patronats-
retten og beholdt denne indtil sin død 1693.9 I første 
halvdel af 1700-tallet var Allese-Næsbyhoved Broby 
sogne henlagt til filosofiprofessoren ved odense Gym-
nasium.10 Ved auktionerne over krongodset 1764 solg-
tes kirken til justitsråd Jacob Lowson, men kom kort 
efter i Peter Eilschovs eje.11 Dennes enke, Anna Marie 
Becker, solgte 1795 kirken uden kaldsret til forvalter 
Søren Kaarup i Næsbyhoved Mølle.12 Herefter blev 
kirken solgt sammen med møllen, bl.a. 1810 til Ras-
mus Chr. Faaborg og 1825 til Jørgen Trolle.13 Kirken 
overgik til selveje 1. jan. 1916.14

 I 1932 fandt man fundamenter af en teglovn ved Sta-
vids Å blot ca. 300 m syd-sydvest for kirken, der mu-
ligvis kan sættes i forbindelse med dennes opførelsen.15

 Anneksforhold. Kirken nævnes af Jacob Madsen o. 
1589 som liggende anneks til Allesø Kirke.16 Næsby 
blev 1946 udskilt af sognet som først kirkedistrikt og 
fra 1965 som selvstændigt sogn (jf. s. 2725).
 Sagn. Ifølge en lokal tradition skal jernbeslagene på 
våbenhusets dørfløj være smedet af et anker opgravet i 
Viemosen ved Søndersø Skov (jf. s. 2715).17

Fig. 2. Kirkegårdens hovedindgang (s. 2694). Foto David Burmeister Kaaring 2012. – Main entrance to the church.
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2).14 1978 etableredes toiletfaciliteter i bygningens 
vest ende efter tegning af Ebbe Lehn Petersen. I 
kirkegårdens nordvestlige hjørne står en graver- 
og redskabsbygning af træ med rødt tegltag, op-
ført o. 1990 efter plan af Erik Eriksen, odense.19 
†Bygninger. En kirkelade er nævnt 1589.16 Et mate-
rialhus blev opført 1981 af Ebbe Lehn Petersen.

er o. 1989 etableret to køreporte med dobbelte 
stakitlåger mellem rektangulære granitpiller efter 
tegning af Marcel Coutelle.19 For enden af den 
centrale kirkegårdsallé er mod vest en fodgæn-
gerlåge af stål.
 Beplantning. Kirkegårdens ældste dele er spar-
somt beplantede, først og fremmest med en allé, 
anlagt 1878, fra hovedindgangen til kirkens vå-
benhus, samt med kastanjetræer, der er plantet 
langs det østlige stendige; dvs. omtrent svarende 
til Jacob Madsens karakteristik af forholdene 
1589 (jf. ovf.).14 Derimod er den vestlige kirke-
gårdsudvidelse rigt beplantet og har karakter af 
en parkkirkegård. †Beplantning. 1878 beklagedes 
det, at kirkegården var så ‘overfyldt af træer, at 
grave kun vanskelig kunne graves’, hvorfor et an-
tal popler blev fældet.21

 Bygninger omkring kirkegården. Et ligkapel med 
trappegavle er o. 1919 opført syd for kirken af 
hvidkalkede mursten og med rødt tegltag (fig. 

Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Niels Knudsen 
1788. – Cadastral map.

Fig. 3. ydre, set fra nordvest. Foto David Burmeister Kaaring 2013. – Exterior seen from the south east.



2696 Odense herred

 Indvendig dækkes væggene af et tykt pudslag, 
men synes også her at være muret i et uregelmæs-
sigt munkeforbandt.
 Af skibets to rundbuede døre er den søndre 
endnu i brug. Den dækkes af et halvstensstik og 
står udvendig med en dobbeltfals (fig. 6). Som det 
ofte kan ses, har vestre vange indvendig en fladere 
smig end den østre. Åbningen er nu ca. 180 cm 
bred i facaden. Dørfløjen har oprindelig åbnet ind 
i kirken, men åbner nu ud i våbenhuset. ændrin-
gen har nødvendiggjort, at der blev hugget plads 
til revler og låsetøj i døråbningens fals og vanger. 
En kværnsten ligger som trædesten foran døren.
 Den blændede †norddør har udvendig været 
ca. 160 cm bred. Indvendig er åbningen lukket 
med mindre teglsten, der antyder, at døren må 
være blændet i nyere tid.
 Skibet har i hver side haft tre rundbuede og 
dobbeltsmigede vinduer, to øst for dørene og et 
vest for disse. I syd står de to vestlige nu som ind-
vendige nicher, 47×66 cm med en 30 cm bred 
lysning; stikket over det midterste vindue anes 
over våbenhusets tag. I nordmuren ses omridset 
af det østre og vestre vindue, tilmuret med mun-
kesten.
 Indre. Den oprindelige triumfbue er afløst af en 
bred spidsbuet åbning (fig. 13). Skibet står med 
fladt træloft og synlige fyrrebjælker, der er frem-

ByGNING

Oversigt. Kirken, der er et langhus, består af et sen-
romansk skib af tegl, hvis tilhørende, smallere kor er 
ombygget og udvidet o. 1505-15. omkring samme 
tid blev et tårn føjet til skibet i vest, hvortil et yngre 
trappehus slutter sig; et nu stærkt omdannet våbenhus 
er opført ved skibets sydside formentlig i 1500-tallet. 
orienteringen er omtrent solret.

Af den senromanske teglstenskirke er foruden ski-
bet og vestre gavltrekant endnu bevaret korets 
østmur. Bygningens dimensioner har været be-
skedne: et ca. 6 m langt kor og et skib på omtrent 
14 m (fig. 5). Skibets østre hjørner må befinde 
sig bag to nyere stræbepiller (jf. ndf.), der står på 
nord- og sydsiden af bygningen. Springet mellem 
kor og skib har udgjort lidt over en halv murtyk-
kelse. Kirken, der har rundbuede åbninger, slut-
ter sig til gruppen af senromanske teglstensbyg-
ninger omkring odense, eksempelvis Korup (s. 
2734), Ubberud (s. 2765) og Bellinge.
 Materiale og teknik. Skibet er opført i munke-
sten i ujævnt munkeskifte. Murene rejser sig over 
synligt fremspringende fundamentsten uden no-
gen egentlig sokkel. Sydfacaden smykkes af en 
savsnitsfrise to skifter under en formentlig yngre 
falsgesims (fig. 1).22 I nord løber frisen to skifter 
lavere.

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Lehn Petersens Tegnestue, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – 
Ground plan.
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tagværket blev udskiftet.24 Hvælvene var fjernet 
igen inden 1589, da biskop Jacob Madsen omta-
ler skibet som fladloftet.16

 Langhuskor. Det romanske kor blev o. 1505-15 
udvidet i siderne, så det nu er jævnbredt med ski-
bet.25 Ved samme ombygning blev triumfmuren 
næsten helt nedrevet og erstattet af en ny. Det 
nye kor hæver sig over et fundament af kampe-
sten, der springer frem af murlivet på nordsiden. 
Langmurene er øverst afsluttet med en let frem-
springende halvstensgesims, muret i rulskifte. Øst-
gavlen står med delvis fornyede kamtakker og en 
rig blændingsudsmykning, der er delt i to etager, 
adskilt af fire savskifter (fig. 33). Nederst er der i 
alt 13 højblændinger, som udspringer fra gavlfo-

draget 1940, efter at loftet havde stået med et 
gipsdække siden midten af 1800-tallet (fig. 17).23

 Skibets vestre gavltrekant er bevaret i tårnets 
østmur, hvor den gamle taglinje kan aflæses i 
murværket. Som de øvrige romanske partier er 
gavlen muret i uregelmæssigt munkeskifte. Den 
glatte gavlspids, der står med åbne bomhuller, er 
hvidtet på begge sider.
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle 
udført i munkesten i munkeskifte.
 Skibet har i en kortere tid været dækket af to 
†hvælv, hvortil forlægget endnu ses i vestmuren 
(fig. 32), ligesom den fornyede korbue synes at 
slutte sig til et indbygget hvælv (fig. 7). over-
hvælvingen er formentlig udført o. 1455, da også 

Fig. 6. Skibets syddør (s. 2696) og våbenhusets indre set mod nord (s. 2701). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – South 
door of nave and interior of porch seen towards the north.
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gulv, er formentlig først udført i forbindelse med 
korets ombygning. Koret åbner sig, som nævnt, 
mod skibet med en bred, spids korbue, der næsten 
spænder over hele skibets bredde. Åbningen, der 
kopierer tårnarkaden, er skabt ved kirkens restau-
rering 1940.28 Den senmiddelalderlige †korbue, 
etableret i forbindelse med det nye kor, havde 
samme bredde som den nuværende, men åbnin-
gen var væsentligt højere og mindre spids.29 Ved 
ombygningen udmurede man et tilbagespring 
på alle sider af korbuen, der hvor det romanske 
murværk stødte sammen med det nye kor. over 
loftet fremtræder triumfbuen som en gjordbue 
med ansatser til hvælv mod både kor og skib (fig. 
7). Her fremgår det også, at korbuen er bygget, så 
den har understøttet en skjoldbue i skibets øst-
mur.
 Kirkens kraftige, lavstammede tårn er i tre stok-
værk og dækket af et sadeltag med gavle i øst og 
vest (fig. 8). Tårnet, der er jævnbredt med skibet, 
er opført over en sokkel af stedvist fremsprin-
gende kampesten. Det oprindelige murværk ses 

den. De yderste er aftrappede og har hængestav, 
mens de følgende har kvartcirkulære stik vendt 
ind mod den midterste, rundbuede blænding. 
Øverst er blændingerne af tiltagende højde ind 
mod den midterste, hvori der er en lille, rektan-
gulær lysåbning.26

 Koret dækkes af et krydshvælv med profilerede 
ribber af en pærestavslignende form.27 Hvælvet 
hviler i væggene, i øst dog på en halvstens falset, 
rund skjoldbue med spinkle piller i hjørnerne. 
Øverst i østre og vestre kappe findes et lille, cir-
kulært hul til messeklokkereb. Midt i østmuren 
er et blændet †vindue, der indvendig står som en 
halvstens dyb niche, 172×113 cm, dækket af et 
fladbuet stik. Rester af muret (†)stavværk viser, at 
åbningen oprindelig var delt i to spidsbuede lan-
cetter. I sydmuren er et stort smiget vindue under 
et fladbuet stik, der er samtidigt med udvidelsen. 
Vinduet har nu som kirkens øvrige vinduer ret-
kantede rammer af træ (jf. s. 2702).
 En rundbuet, halvanden sten dyb niche (46×66 
cm) i østvæggen, ca. 45 cm over eksisterende 

Fig. 7. Sammenstødet mellem kor og skib over loftet (s. 2698). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Meeting of chancel 
and nave above the ceiling.
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syd og vest af fladbuede, tredobbeltfalsede vindu-
er i et højt spidsbuet spejl. I vestvinduets søndre 
vange er der udvendig indmuret en større kam-
pesten, der hviler på den letskrånende sålbænk 
og derved opnår en base-lignende karakter. Et 
krydshvælv hviler i væggene; ribberne er nederst 
spidst affasede. I hvælvets vestlige svikler er der 
åbne spygatter, hvoraf et er foret med fremsprin-

nu bedst på nordsiden, idet der er udført om-
fattende skalmuringer på facaderne.30 Østmuren 
hviler på en stor aflastningsbue, der er spændt over 
skibets vestgavl.31 I tårnets vægge ses regelmæs-
sige intervaller af åbne bomhuller og åbninger fra 
hængestillads.
 Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en bred, 
spidsbuet arkade (fig. 28). Rummet oplyses fra 

Fig. 8. Tårnet set fra syd (s. 2698). Foto David Burmeister Kaaring 2013. – Tower seen 
from the south.



2700 Odense herred

af aftrappede småblændinger. Midt i gavlen sid-
der en fladbuet glug. Vestgavlen følger i store træk 
samme komposition, idet der dog her er fem høj-
blændinger. Begge gavle afsluttes med kamtakker, 
hvoraf de øverste er betydeligt bredere end de 
øvrige; hovedparten er fornyet i nyere tid. Hver 
kam smykkes af en lille cirkelblænding, der synes 
at være et oprindeligt træk.
 Der var oprindelig adgang til tårnets øvre afsnit 
via en †fritrappe på sydsiden, der førte op til en 
dør i mellemstokværket. Herfra har en stige ført 
videre op.33

 Trappen er endnu i middelalderen afløst af et 
trappehus, hvis mure afsluttes med en tredobbelt 
falsgesims og dækkes af et halvtag (fig. 10). En 
fladbuet underdør giver adgang til den murede 

gende vingetegl. Tre kraftige, korslagte fyrretræs-
bjælker er senere hugget ind i muren og hvælv-
kapperne, hvor de fungerer som murankre.
 Mellemstokværkets bjælkelag er lagt ind i mu-
rene; kun enkelte bjælker er udskiftede og erstat-
tet af fyrretømmer. Stokværket har oprindelig, 
ganske usædvanligt, været oplyst af tre †vinduer, 
der nu er tilmuret med sten af munkestensfor-
mat (fig. 9).32 Åbningerne er anbragt asymme-
trisk med én på hver side af tårnets sydvestlige 
hjørne og én midt i nordsiden. I facaden skjules 
vinduerne mod syd og vest af nyere skalmurin-
ger, mens det nordre stadig ses. De blændede åb-
ninger, hvis form svarer til tårnrummets, måler 
indvendig 117×168 cm. Fra mellemstokværket 
er der adgang til skibets loft gennem en sekun-
dær smal, fladbuet dør.
 Klokkestokværkets delvis udskiftede bjælkelag 
hviler på afsæt i bagmuren. Der er to fladbuede 
og falsede glamhuller mod hvert verdenshjørne, 
mod syd dog kun et.
 Murene afsluttes med en dobbelt falsgesims. 
Gavltrekanterne har begge bevaret deres oprin-
delige blændingsudsmykning. I øst markeres gavlfo-
den ved en båndblænding, hvorover der rejser sig 
tre højblændinger (fig. 34). Tregruppen flankeres 

Fig. 9. Blændet sydvindue i tårnets mellemstokværk 
(s. 2700). Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – 
Bricked-up south window on the middle floor of the tower.

Fig. 10. Trappehus set fra sydvest (s. 2700). Foto Martin 
Wangsgaard Jürgensen 2012. – Stairwell seen from the 
south west.
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vindue med smig og skrå sålbænk gennembryder 
østmurens savsnitsfrise; vinduet er næppe ældre 
end 1700. I våbenhusets indre står rester af den 
gamle gavl som en fortykning af bagmurens østre 
del. Østvæggen brydes af tre halvstensdybe, rund-
buede nicher (100×110 cm), hvoraf den midter-
ste nu er tilmuret. Rummet dækkes af et fladt 
bjælkeloft af fyrretræ, der 1992 har erstattet et 
ældre loft (fig. 6).19 Langs østmuren løber en mu-
ret, cementpudset vægbænk af uvis alder. Uden 
for døren til våbenhuset ligger en halv kværnsten 
som trædesten.
 I senmiddelalderen er der indsat større †vinduer 
i skibet. Et (†)vindue østligst i sydmuren erken-
des i facaden som et fladbuet stik, der gennem-
bryder murens savsnitsfrise (s. 2696), mens der 
indvendig er bevaret dele af en helstensdyb fals 
under et fladbuet stik. Åbningen er senere om-
dannet, så den ligner de øvrige, yngre vinduer 
(s. 2702). Dele af østre vange er hugget af for at 
skaffe bedre rum til prædikestolen.

spindeltrappe, som har aftrappet loft og får lys 
gennem to smalle glugger med trappestik. En 
smal passage leder fra trappen gennem murlivet 
til en ligeledes fladbuet overdør. Denne sidder 
antagelig på det sted, hvor den gamle fritrappe 
førte op.
 Formentlig i forbindelse med tårnets opførelse 
eller kort derefter er der muret en pille skråt ind 
på skibets nordvestre hjørne. Pillen står på frem-
springende kampesten; den øvre afslutning er 
ommuret i moderne mursten.
 Våbenhuset ud for syddøren er rejst på en sokkel 
af kraftige granitsten (fig. 1). Østmuren prydes af 
en lavtsiddende savsnitsfrise syv skifter under ge-
simsen, mens begge flankemure afsluttes med en 
tredelt falset gesims.34 En del af sydgavlen er ny-
opført 1865, og ved samme lejlighed blev døren 
udvidet og omdannet til den nuværende, spids-
buede åbning.35 I gavltrekanten er der en lille 
glug med rundbuet stik, som antagelig er kom-
met til under senere udbedringer.36 Et kvadratisk 

Fig. 11. Kirkens tagværker over kor og skib (s. 2702). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Roofing of the church above 
chancel and nave.
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mod øst med små udstemmede kvadrater. Korets 
seks spærfag er af en lignende konstruktion, dog 
med lavere siddende hanebånd; nummereringen 
fra vest mod øst er foretaget med romertal.
 Tårnets seks fag er af eg med mange udskift-
ninger i fyr. Spærfagene har to hanebånd samt et 
sæt spær- og krydsstivere, samlet ved bladning på 
vestsiden. Kraftige egetræsbindbjælker, der for-
mentlig er fra den oprindelige tagstol, strækker 
sig på tværs af hele stokværket.
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2012 
udtaget boreprøver af egetømmeret i kor, skib 
og tårn.40 I koret viser prøverne, at tømmeret er 
fældet 1505-15, hvilket må datere korets udvi-
delse. I skibet stammer tømmeret fra en senmid-
delalderlig fornyelse o. 1455. I tårnet udtoges 
kun prøver fra egetræstrappen, der giver adgang 
til de øvre stokværker. Disse viste, at trappen var 
fra o. 1696. 
 Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vin-
getegl, senest udskiftet 1977.19 Tagene kan følges 
i regnskaberne ned gennem 1600-tallet, hvor der 
jævnligt anføres udgifter til nye tagsten, og biskop 
Jacob Madsen noterer 1589, at kirken var tegl-
hængt.16

 Opvarmning. Kirken fik 1993 et elektrisk var-
meanlæg med rørovne under bænkesæderne og 
kassetteovne i kor og tårnrum.19 Et sæt †kak-
kelovne blev 1877 opstillet i skibets og tårnets 
nordøstlige hjørner.14 Et †oliefyr afløste kakkel-
ovnene i 1940. 1961 blev fyret udskiftet med et 
†el-varmeanlæg, der fungerede frem til 1993.19

 Kirken er hvidkalket ude og inde og udvendig 
forsynet med en sværtet sokkel. Skibets bjælke-
loft er brunbejset. Bræddelaget i våbenhusets loft 
er malet brunrødt, mens bjælkerne er gulbrune, 
hvorved dørfløjens staffering (jf. s. 2715) genta-
ges. I tagdryppet er anlagt en pikstensbrolægning 
mod øst, syd og vest, mens der på nordsiden er en 
enkel grusbelægning.
 Kalkmaleri (fig. 12), senmiddelalderligt, et ind-
vielseskors, 31 cm i tværmål, malet med mønje 
(kors) og blågrønt (cirkelslag) og omkranset af 
dels en krans af prikker i rød okker, dels et ydre 
cirkelslag malet med orange. Indvielseskorset, der 
er placeret 223 cm over gulvet på skibets nordre 
væg, blev afdækket 1992 og renset 1993.41

 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Fire 
piller er muret til koret; én på hver flankemur samt 
to meget kraftige piller ved hjørnerne. Pillerne, 
der er muret i tegl over en støbt cementsokkel, 
synes at være rejst i en og samme omgang, for-
mentlig i 1800-tallet.37

 Kirken undergik 1961 en hovedrestaurering (arki-
tekt Ebbe Lehn Petersen, odense), hvor murene 
blev sat i stand, vindueskarmene skiftet ud og en 
skorsten taget ned.19 Samme arkitekt udførte end-
nu en omfattende restaurering 1992, hvor kirkens 
indre blev sat i stand.19

 Kirkens nuværende vinduer, to i koret og to i 
skibet, har hvidmalede rammer af træ fra 1961, 
der sidder i store, smigede åbninger – retkantede 
i nordsiden og kurvehanksformede i syd.
 Gulvet i kor og skib er lagt med ottekantede, 
gule teglfliser og små rudeformede ‘mejerifli-
ser’.38 Trinnet mellem kor og skib er markeret 
med kantstillede, gule teglsten. Under stolesta-
derne er der trægulve.19 I tårnrummet og våben-
huset ligger der mursten på fladen.39

 Tagværkerne er af forholdsvis spinkelt egetøm-
mer med reparationer og forstærkninger i fyr (fig. 
11). Skibets ti spærfag har to lag højtsiddende ha-
nebånd, der som spærstiverne er samlet ved blad-
ning på vestsiden. Spærene er nummereret fra vest 

Fig. 12. Indvielseskors (s. 2702). Foto Arnold Mikkel-
sen 2012. – Consecration cross.
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 Farvesætning og istandsættelser. Farvesætningen er præ-
get af istandsættelsen 1993 (arkitekt Ebbe Lehn Peter-
sen), da stolestader, orgel, døre og andet træværk blev 
nymalet. Farveholdningen er afstemt efter prædikesto-
len, hvis okker, mønje og sorte farveholdning kom-
plementeres af stolestaderne i skifergrå og lys okker, 
mens altertavlen fremstår i en noget koldere bemaling 
præget af gråt og petroleumsblåt; orglet er malet grønt 
med røde detaljer.
 Renoveringen af altertavlen 1774, hvor denne fik 
tilføjet endog meget anseelige rokokoudsmykninger, 
må have ændret korets karakter betydeligt. 1872 frem-
stod stolestaderne og det øvrige træværk med perlefar-
ve, mens altertavlen siden 1845 havde stået med hvide 
figurer i det blåmalede skab. Efter istandsættelsen 1940, 
forestået af arkitekt Knud Brücker, stod de nye stole-
stader i ubehandlet træ,19 ligesom også orglet gjorde 
efter sin anskaffelse 1976. 1952 blev koret istandsat.19 
Ved denne lejlighed fandt man under gulvet foran al-
teret to brudstykker af udskåret egetræ, der måler ca. 
15×6 cm, 3,5 cm tykt, hhv. 10×8 cm, 1,5 cm tykt. På 
det ene af brudstykkerne ses enkelte forgyldte fraktur-
bogstaver, som antyder, at i det mindste dette stykke 
er eftermiddelalderligt. Det er uklart, hvad brudstyk-
kerne stammer fra, ligesom de ikke nødvendigvis er 
sammenhørende. I NM (inv.nr. D220/1952).43

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er den ro-
manske døbefont af midtfynsk type, men særligt sen-
middelalderen er godt repræsenteret i kirken, ikke 
mindst grundet ombygningen af koret i begyndelsen af 
1500-tallet. Fra denne periode stammer både et indmu-
ret skab i korets østvæg, en skabsaltertavle med Korsfæ-
stelsesscene fra o. 1500, en rigt udsmykket jernbunden 
dør fra 1512 og to lidt yngre alterstager, o. 1525-50.
 Dåbsfadet, der er af velkendt sydtysk type fra o. 1575 
med Bebudelsen, er skænket af Jørgen Hansen Mule 
og Barbara Mogensdatter Rosenvinge o. 1600. Præ-
dikestolen er udført 1577 i ungrenæssancestil, mens 
den ældste klokke (nr. 1) er støbt 1609 af Reinholdt 
Benninck, Lübeck. Det eneste andet inventarstykke fra 
dette århundrede er krucifikset fra 1660, der dog må-
ske først er skænket til kirken på et senere tidspunkt.
 også 1700-tallet er forholdsvis sparsomt repræsente-
ret, først og fremmest ved Philip Lorenz Weghorsts al-
tersæt fra 1729 og D. C. Herbsts klokke (nr. 2) fra 1791. 
1800-tallets væsentligste bidrag til kirkerummet er alter-
skranken, skænket af kirkeejeren, Jørgen Trolle og hu-
stru, 1844. I 1900-tallet er inventaret bl.a. blevet supple-
ret med nye stolestader 1940, lysekroner 1951 og orgel 
1976. Den ældste inventarfortegnelse stammer fra 1693.42

Fig. 13. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the east.
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 Midtskabet optages af en figurrig korsfæstelses-
scene med Jesus mellem de to røvere, der begge 
er korsfæstede på T-kors. omkring Jesus svæver 
fire engle, der samler blodet fra naglesårene i kal-
ke. Neden for korset står en stor folkemængde, 
omfattende i alt 39 figurer. I relieffets venstre 
forgrund segner Maria, men støttes af Johan-
nes Evangelisten og en af de sørgende kvinder 
fra Galilæa (fig. 16a). Til højre for denne gruppe 
dikterer Pontius Pilatus indskriften på korset til 
sin siddende skriver, og bag disse ses Maria Mag-
dalene knælende ved korsets fod. I relieffets højre 
side gestikulerer officeren (høvedsmanden) hen-
vendt til en velklædt herre med krumsværd, og 
omkring dem står soldater, herunder en udstyret 
med et skjold med vrængemaske, der betragter 
og forhåner Jesus (fig. 16b). Midtskabet er smyk-
ket foroven af en rigt udskåret baldakin i tre fag 
med kølbuer, stavværk og korsblomster.
 I fløjene står figurer af apostlene i nicher, ad-
skilt af spinkle, snoede søjler; de enkelte nicher 
krones af kølbuebaldakiner. Apostlene er opstillet 
i to rækker, hver med tre figurer; alle har attribut-
ter, der dog for hovedpartens vedkommende er 
sekundære og udført i fyr.45 Med forbehold for 
denne fornyelse og for de tilfælde, hvor samme 
attribut knytter sig til flere apostle, kan figurerne 
identificeres som følger. På den nordre fløj ses i 

Alterbord (fig. 14), middelalderligt, muret af mun-
kesten. Bordet, der er opstillet 46 cm fra korets 
østvæg, måler 210×134 cm og er 102 cm højt. 
Bordpladen rummer et uåbnet relikviegemme.44 
Det murede alterbord blev ombygget 1951, idet 
man borthuggede den bageste del i en munkestens 
bredde og derefter opmurede to hjørner foran dets 
front. Derved øgedes afstanden fra alterbordet til 
korets østvæg med ca. 30 cm, så der blev plads til at 
stille en præstestol bag alteret (jf. s. 2714).19

 Alterbordet er beklædt med et panelværk, o. 
1600, af fyr med profilerede fyldinger (fig. 14). På 
siderne er et enklere panelværk med to profilere-
de fyldinger indrammet af tre smalfelter. Panelet 
fremstår med brun bemaling og lodrette profilli-
ster i sort og orangegult, der ligeledes er benyttet 
til de malede romber i fyldingsfelterne. Bemalin-
gen, der følger den oprindelige, er rekonstrueret 
i forbindelse med N. J. Termansens istandsættelse 
1951-52.43

 †Alterklæder. 1867 fornyedes kirkens alterklæde, 
idet galonerne fra et ældre, i øvrigt ukendt, alter-
klæde blev genanvendt på det nye.14 Klædet blev 
indfarvet 1883.14

 Altertavle (fig. 15-16), senmiddelalderlig fløj-
altertavle med sekundær predella og sidevinger, 
begge af fyr, fra 1774. Altertavlens midtfelt viser 
Korsfæstelsen. I sidefløjene er opstillet 12 apostle.

Fig. 14. Alterbordet med panelværk fra o. 1600 (s. 2704). Foto Arnold Mikkelsen 
2012. – Commu nion table with panelling from c. 1600.
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lem de konsekvent lysegrå klædedragter og den 
petroleumsblå bemaling af skabets bagbeklæd-
ning; figurerne har enten brunt eller gråt hår og 
forgyldte attributter. Under korsfæstelsesscenen 
står med gylden fraktur på sort grund et skriftsted 
(Ap.G. 10,39-40); indskrifterne er konstateret i 
stafferingen fra 1774.43 På fløjene står disciple-
nes navne i versaler til identifikationen ovenfor, 
bortset fra, at der under Judas Thaddæus står »S. 
Simon«.46

 Predellaen fremstår med den oprindelige gri-
saillestaffering fra 1774 (fremdraget og opmalet 
1952) bestående af tre kartoucher i rokokostil, i 
midten med en fremstilling af Nadveren flanke-
ret af indskriftfelter med 1 Kor. 11, 23-25 i for-
gyldt fraktur på sort bund. På vingerne læses med 
kursiv: »Peter Eilschow og Anne Marie Becker 

øvre række fra venstre: Andreas med kors, Jakob 
den ældre med pilgrimsstav og Peter med nøglen; 
i den nedre række er: Mattias med øksen, Judas 
Taddæus med kølle og Thomas med spyd. På den 
søndre fløj ses øverst Johannes med kalk, Paulus 
med sværd og Bartolomæus med en kniv, og i 
nedre række: Filip med kors, Jakob den yngre med 
valkestok og Mattæus med hellebard. Et flertal af 
apostlene holder desuden bøger. På midtskabets 
ydersider er bag fløjene monteret smalle vinger i 
rokokostil (jf. ændringer ndf.). På fløjenes ydersi-
der (anden stand) ses kun svage spor af den tabte 
bemalings kridtgrund. Den 68 cm høje predella 
fra 1774 er glat med let konkave sider.
 Staffering. Altertavlen fremstår med en staffering 
fra 1952, der delvis efterligner en ældre staffering 
fra 1845.19 Den er domineret af samspillet mel-

Fig. 15. Altertavle, o. 1480-1500, med figurrig Korsfæstelsesscene (s. 2704). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar-
piece. c. 1480-1500, with richly figured Crucifixion scene.
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 Det yngste farvelag, der konstateredes, blev på-
ført 1845 af C. Hvalsøe. Han malede figurerne 
hvide og skabet blåt med forgyldte fialer og søj-
lekapitæler; topstykke og predella fik gul bund-
farve, og på sidstnævnte maledes indskriften Joh. 
19,30 med gul fraktur på rød bund i et felt, der 
etableredes af rokokolister (jf. fig. 17).47

 Forandringer og istandsættelser. I forbindelse med 
den af Peter Eilschov og Anna Marie Becker be-
kostede istandsættelse af altertavlen 1774 forny-
edes predellaen, der blev tilføjet vinger på skabs-
fløjenes ydersider og den oprindelige *kronfrise 
blev erstattet af et nyt *topstykke; alt i rig roko-
kostil (fig. 17). Det meget anseelige topstykke, 
205 cm bredt og 200 cm højt, er udført med rigt 
rocailleværk og rummende en central kartouche, 
hvori opstandelsen er malet. Derover er en strå-
lekrans med ordet »Jahve« i hebræiske bogstaver. 
Kartouchen flankeres af lave sokler, hvorpå står 

1774« (nord), og »Renoveret af nuværende Eiere 
til Marienlund« (syd).
 I forbindelse med istandsættelsen af altertavlen 
1952 konstateredes fire ældre lag maling. Den 
oprindelige kridtgrundsstaffering blev der kun 
fundet få spor efter,43 heriblandt stemplede glo-
rier på skabets bagklædning bag apostelfigurerne 
samt svage fragmenter af bogstaver på bagsiden 
af disse figurer.43 om denne staffering vides såle-
des ikke meget mere, end at altertavlen var ‘skønt 
forgyldt’, da Jacob Madsen så den i 1589.16

 Tavlen blev nystafferet 1774, idet figurernes 
klæder blev bemalet i både rødt, gult, grønt og 
blåt, mens skabets bagstykker var brune. Vinger 
og topstykke stod ligesom den ny predella med 
rokokoornamentik malet i grisaille. Tilsyneladen-
de blev predella, vinger og topstykke opmalet i 
1800-tallets første halvdel i hvidt og gråt og med 
en ret fri gentagelse af rokokoornamentikken.

Fig. 16a. Detalje af altertavlen. Maria segner mellem Johannes Evangelisten og kvinderne fra Galilæa (s. 2704). 
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Detail of altarpiece, Virgin fainting between John the Evangelist and the Women of Galilee.
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byhoved Brobytavlen forekommer derfor rime-
lig, og da enkelthederne af fremstillingen af Jesus 
på korset ofte ses i det fynske materiale, er der 
muligvis tale om et arbejde fra et regionalt værk-
sted.49

 V. Thorlacius-Ussing har søgt at knytte altertav-
len til en uidentificeret fynsk billedskærer arbej-
dende i traditionen fra Bernt Notke, som han be-
tegnede »Frørupmesteren«.50 Forlægsmæssigt er 
der flere paralleller mellem Næsbyhoved Broby-
tavlen og netop Frøruptavlen; foruden førnævnte 
skriver også fremstilling af gruppen omkring den 
besvimende Maria, der endnu har foldede hæn-
der, og ikke mindst apostelfigurerne.51 Stilistisk 
er der imidlertid betydelig forskel mellem de to 
tavler, ikke mindst i Korsfæstelsesscenerne, og an-
vendelsen af et fælles forlægsmateriale må derfor 
snarere opfattes som et periodeudtryk end som et 
personligt karaktertræk.52

udsavede krukker. Deponeret i odense Bys Mu-
seer (inv.nr. KMo/1593/329).
 1845 fik predellaen tilføjet udskåret og hvid-
malet rocailleværk, der efterlignede topstykkets 
ornamenter og dannede et indskriftfelt (jf. staf-
fering ovf.). Dette fjernedes igen ved restaurerin-
gen 1951-52, hvor også topstykket blev afmon-
teret, mens vingerne blev flyttet til midtskabets 
ydersider, så de nu er skjult bag fløjene.
 Altertavlen kan ud fra en stilistisk betragtning 
dateres til de sidste år af 1400-tallet. Dette under-
støttes af det forhold, at soldaten med vrængema-
skeskjold og den hosstående figur synes udført på 
grundlag af et tysk kobberstik fra tiden o. 1480,48 
ligesom skildringen af skriveren med krydsede 
ben i midten af altertavlen forekommer på andre 
danske altertavler fra tiden o. 1480-1500, her-
under altertavlerne i Frørup og Vindinge (begge 
Svendborg Amt). En tilsvarende datering af Næs-

Fig. 16b. Detalje af altertavlen med officeren (høvedsmanden) og soldater (s. 2704). Foto Arnold Mikkelsen 2012. 
– Detail of altarpiece with centurion and soldiers.
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 †Alterkalke. 1) Nævnt 1589, uforgyldt.16 2) 
1721 ejede kirken, foruden †altersættet (jf. ovf.), 
en kalk af tin.55

 Oblatæske, 1902/14, af porcelæn, fra Bing & 
Grøndal. Den cirkulære æske, 14 cm i tværmål, 6 
cm høj, er sortglaseret med et reliefkors på låget. 
Under bunden fabriksmærke.56

 †Ske, anskaffet 1888,14 stemplet med sølvmær-
ket »IRR« og sikkerhedsmærkning.57

 †Sygesæt, 1864, anskaffet i forening med Allese 
Kirke (Lunde Hrd.), bestående af kalk og disk.14

 Alterkander. 1) o. 1840, af tin, udført af Niels 
Frederik Ebbesen Sørensen, odense. Kanden, 28 
cm høj, har urneformet korpus, svungen hank 
og låg med profileret knop. Under bunden ses 
odenses bymærke. Den er identisk med dåbs-
kanden og må derfor antages ligeledes at være et 
arbejde af N. F. E. Sørensen (jf. ndf.). 2) o. 1909, af 
porcelæn, fra Bing & Grøndal.58 Den 29 cm høje 
kande er sortglaseret og har et forgyldt reliefkors 
på korpus. Under bunden fabriksmærke.

 Altersølv (fig. 18), 1729, udført af Philip Lorenz 
Weghorst, København, og skænket til kirken af 
Frederik IV. Kalken, 21,5 cm høj, har sekstun-
get fod med fodplade og hvælvet standkant, og 
den er drevet stejlt op imod det sekskantede 
skaft med oval, riflet midtknop. Det glatte bæ-
ger er tilføjet 1885 som en større version af det 
oprindelige bæger14 og har som det oprindelige 
indgraveret Frederik IV’s kronede monogram på 
siden. Under bunden ses mestermærke (Bøje I, 
318), årstal og guardejnmærke for Peter Nicolai 
von Haven.53 En tilsvarende kalk er i orte Kir-
ke (Båg Hrd.), ligesom kalken i Kullerup Kirke 
(Svendborg Amt), fremstillet af Jens Christensen, 
København 1722, er meget nært beslægtet.54

 Disken, tværmål 14 cm, har på fanen et hjul-
kors samt Frederik IV’s kronede monogram. På 
undersiden ses to udpudsede rester af guldsme-
dens stempel med årstallet »172(9)« (jf. Bøje I, 
316) samt sikkerhedsmærkning.
 †Altersæt, nævnt 1693, af kobber.42

Fig. 17. Indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1912. – Interior seen towards the east in 1912.
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 Alterskranke (jf. fig. 28), 1844, af støbejern, 
skænket af kirkeejer Jørgen Trolle og hustru, 
Gertrud Trolle. Skranken er formet som tre sider 
af et rektangel med affasede hjørner; drejede ba-
lustre. Imellem seks balustre er der på den mid-
terste del indsat årstal samt initialer for giverne: 
»JT«, »1844« og »GT« (fig. 36). Et skilt på skran-
kens nordside oplyser, at den er støbt hos C. L. 
Jørgensen, odense. Den er sortmalet, mens knæ-
faldet er betrukket med lysebrunt uld. Knæfaldet 
blev o. 1903 betrukket med rødt fløjl.14

 †Altertæppe, nævnt 1862, af blåligt fløjl kantet 
med guldgaloner.
 Krucifiks (fig. 19), 1660, ifølge Synsprotokollen 
1862 skænket af ‘dronningen’.59 Kristus, 94 cm 
høj, hænger i næsten strakte arme. Hovedet med 
den tovsnoede tornekrans luder mod højre skul-
der, det smalle lændeklæde har nedfaldende snip 
ved begge hofter, og de påfaldende små fødder er 
fæstnet med samme nagle. Korstræet, 160×125 
cm, er glat og har foroven et skriftbånd med ver-
salerne »inri«. Såvel hår som lændeklæde og kors 
er malet med brunt, skriftbåndet er blåt. op-
hængt i skibet.

 †Alterkande, nævnt 1862, af sortglaseret porce-
læn med forgyldt kors.14

 Skål, nyere, sølvplet. Skålen, tværmål 20 cm, 
har høje, kannelerede sider; under bunden ses 
A&B Prima Sølvplets fabriksmærke.
 Alterstager (fig. 23), o. 1550, 45 cm høje. Sta-
gerne har fladkuplet fod, der bæres af tre ‘tæer’, 
og går via et konvekst led over i et cylinderskaft 
med fladoval midtskive. Lyseskålen svarer i ud-
formning til foden.
 (†)Alterstage? 1990 fandt man en løvefigur, 7,7 
cm høj, fra en malmstage i præstegårdshaven 
umiddelbart nordvest for kirkegården. Den kan 
muligvis stamme fra en senmiddelalderlig alter-
stage, men da grunden først er anskaffet 1985, 
kan der ikke etableres en sikker forbindelse til 
kirken.19

 †Messehagler. 1) Nævnt 1589. En ‘herlig ny’ sort 
fløjlshagel med et reliefkors på.16 2) Nævnt 1693, 
en gammel og brøstfældig hagel med gult og rødt 
krucifiks.42 3) Nævnt 1862, af blåt fløjl med guld-
kors og guldgaloner.14 4) 1867, en ny messehagel 
i samme farve (formentlig rød) som alterklædet 
fra samme år.14

Fig. 18. Altersølv, udført af Philip Lorenz Weghorst, København, 1729. (s. 2708). Foto 
Arnold Mikkelsen 2012. – Altar plate by Philip Lorenz Weghorst, Copenhagen, 1729.
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rer fonten ifølge Mackeprang en overgangstype 
mellem den rige og den enklere undergruppe af 
denne midtfynske fontetype. Den ligger i sin ud-
formning og udsmykning nær fontene i Rørup 
(Vends Hrd.), Søndersø (Skovby Hrd.), Hillerslev 
og Sdr. Broby (Salling Hrd.), som Mackeprang til-
skriver samme værksted og muligvis endda sten-
huggeren Hvicmanne.60 Fonten stod 1589 i koret.16

 †Fontelåg, nævnt 1721 og beskrevet som et 
»zirlig malet deckel«.55

 Dåbsfad (fig. 24), o. 1550, skænket af Jørgen 
Hansen Mule og Barbara Mogensdatter Rosen-
vinge o. 1600.61 Fadet, der måler 58 cm i tværmål, 
er i bunden smykket med en drevet fremstilling 

 Døbefont (fig. 20-21), romansk, af rødgrå gra-
nit. 79 cm høj, tilhørende den midtfynske type 
(Mackeprang, Døbefonte, 126). Foden er konisk, 
midtpå er en kraftig tovsnoning, og derunder er 
den riflet. Kummen måler 67 cm i tværmål, og på 
dens rette sider ses en meget rig udsmykning med 
Majestas Domini-motiv (fig. 20a) placeret mellem 
et stiliseret træ og en akantusranke. På akantusran-
kens modsatte side ses en løve som kæmper med et 
menneske (fig. 20b), og ved siden af dette et skæg-
get mandsansigt (fig. 21). Fonten fremstod 1883 
med en bemaling, der det år ønskedes fjernet.14

 I kraft af introduktionen af figurfremstilling i den 
overvejende ornamentale dekoration repræsente-

Fig. 19. Krucifiks, 1660 (s. 2709). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Crucifix, 1660.
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hjørnet. De enkelte felter har bueslag med æg-
gestav, som bæres af konsoller, der udgår fra den 
profilerede ramme; i sviklerne er reliefskårede 

af Bebudelsen, der er typisk for 1500-tallets første 
halvdel.62 Den er omgivet af en hjort-og-hund fri-
se, der gentages på fanen. Her er også indgraveret 
givernes våben og initialer, tv. »IM« og Mulernes 
våben og th. »B.M.D« og Rosenvingernes våben. 
Mellem de to våbener ses mesterstemplet »RS« 
(fig. 35).
 Dåbskander. 1) o. 1840, af tin, udført af Niels 
Frederik Ebbesen Sørensen, odense. Kanden, 28 
cm høj, svarer til alterkande nr. 1, blot er kandestø-
berens initialer inkluderet i lødighedsstemplet un-
der bunden.63 Typen er særdeles udbredt i tiden o. 
1850, og den kendes bl.a. fra Spørring Kirke (DK 
Aarhus 1682) og Korup Kirke (fra 1841, s. 2750).
 2) (Fig. 22), 1978, af hamret messing, 32,5 cm 
høj, med hvælvet korpus, der er drevet stejlt op i 
en lang, slank hals med hældetud; svungen hank. 
Under bunden står med versaler »Anskaffet i det 
Herrens år 1978/ af Næsbyhoved-Broby/ me-
nighed« samt Hofstätters fabriksmærke.
 Et †fontegitter, er nævnt o. 1721, som opsat fra 
triumfmuren og til korets sydvæg.
 Prædikestol (fig. 25-26), 1577, med skåret date-
ring på lydhimlen. Stolen omfatter en kurv i tre 
arkadefag, samtidig himmel og bærestolpe; nyere 
opgang.
 Kurvens arkadefelter indrammes af to frem-
springende balustersøjler placeret et stykke fra 

Fig. 21. Døbefont, romansk (s. 2710). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – Font, Romanesque.

Fig. 20a-b. Detaljer af døbefonten. a. Majestas Domini-relief (s. 2710). b. Løverelief (s. 2710). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Details of font. a. Majestas Domini relief. b. Lion relief.
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væcvv(m) sed fa(cit) q(u)ecv(n)q(ue) volvi e(t) 
p(ro)sperab(itur) i(n) his a(d) q(uae) m(isi) i(llud) 
Esa(ias) 55« (ordet vender ikke virkningsløst til-
bage til mig, men det gør min vilje og bliver til 
gavn hos det, som jeg har sendt det til, Es. 55,11). 
Under postamentet er udsavede hængestykker og 
under fremspringene hængeknopper. Frisen har 
volutkonsoller med bladudsmykning, der ind-
rammer de glatte felter, hvori er varierende blad-
ornamenter; øverst et profileret gesimsled. Ind-
vendig i kurven er sekundært sat seks små form-
støbte relieffer af et papmachélignende materiale, 
der tidligere har været monteret i arkadefagenes 
svikler.
 Stolen hviler på en kvadratisk bærestolpe med 
affasede hjørner. Den sekundære opgang er ført 
langs triumfvæggen og skibets sydvæg.
 Den femkantede lydhimmel har fremspringen-
de hjørner, der bærer hængeknopper og indram-
mer frisefelter med en sammenhængende latinsk 
indskrift i relieffraktur: »ambolate i(n) o(m)ni via 
qvam mandavi vobis vt bene sit vobis (H) iere 
m d lxx vii« (I skal følge enhver vej, jeg befaler 
jer, for at det må gå jer godt. 1570 7; Jer. 7,23). 
Himlen afsluttes af udsavede topgavle formet 
som volutter omkring centrale medaljoner, hvori 

bladmotiver (jf. ovf.). Postamentet har fyldings-
fremspring, som indrammer glatte postamentfel-
ter med en samlet latinsk indskrift i påmonteret 
relieffraktur: »non revertet(ur) ad me verbv(m) 

Fig. 22. Dåbskande nr. 2, udført af Hofstätter 1978 (s. 
2711). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Baptismal jug.

Fig.23-24. 23. Alterstager, o. 1550 (s. 2709). 24. Dåbsfad, o. 1575, skænket af Jørgen Hansen Mule og Barbara Mo-
gensdatter Rosenvinge o. 1600 (s. 2710). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 23. Altar candlesticks. 24. Baptismal dish, c. 
1575, donated by Jørgen Hansen Mule and Barbara Mogensdatter Rosenvinge c. 1600.
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afdækkedes arkadefelternes oprindelige malerier 
forestillende Den opstandne Kristus, der træder 
slangen under fode, flankeret af Maria og Johan-
nes. Under istandsættelsen afdækkedes endvidere 
stolens ældre farvelag. Den ældste staffering bestod 
af mønje malet på okkergul bund med sortmalede 
frise- og postamentfelter og relief ornamenter samt 

ses tre bomærkevåbener og i den fjerde medaljon 
et brystbillede. over hjørnerne er store kuglefor-
mede topspir. Under himlens midte er en udskå-
ret roset.
 Stolen fremstår med staffering i lysebrunt, okker 
og rødt fra restaureringen 1978, som efterligner 
dens oprindelige staffering.64 Ved samme lejlighed 

Fig. 25. Prædikestol, 1577 (s. 2711). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Pulpit, 1577.
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malet i gulbrun, lidt mørkere end de nuværende 
hynder.65

 †Stolestader. 1) Jacob Madsen beskrev 1589 sto-
lestaderne som ‘smukke’ og ‘nye’.16 Stolene blev 
repareret i bl.a. 1670, 1671, 1734 og 1736.66 2) 
1754, bekostet af Frederik V.67 Stoleværket be-
stod 1862 af 21 ‘karlestole’ og 24 ‘kvindestole 
og havde karakter af bænke med blot et smalt 
rygstød, rektangulære gavle og fyldingsdøre.68 o. 
1863 gennemførtes mindre arbejder på stolene, 
idet der opsattes hatteknager og en skråpult i 
de stole, der ikke havde en stolerække foran sig, 
og der blev anbragt skamler ‘af mindst 12 tom-
mers bredde’ i stolestaderne.14 1872 blev de ma-
let med perlefarve, selvom det ‘burde have været 
med egetræsfarve’.21 1885 omtales flere af stolene 
som ubekvemme at sidde på, hvorfor rygstødet 
ønskedes rykket tilbage i de pågældende stole.14 
Stolestaderne var i det tidlige 1900-tal holdt i to 
grønne nuancer.69 Kirken ønskede de ukomfor-
table bænke udskiftet både 1905 og 1930.14

 Præstestol, 1955,14 af eg med polstret sæde. I ko-
ret (jf. s. 2704).
 †Præste- og degnestole. 1) Kort før 1589. Jacob 
Madsen nævner i forbindelse med sin visitats, at 
kirken ejede en ‘smuk ny skriftestol og degnestol 
af fyr’.16 2) 1600-tallet(?). To rektangulære stole, 

indskrift i rødt. Herover konstateredes en gråbrun 
staffering med marmorering i blegrødt og gråt, 
og yderst en bemaling af rammeværket med grå-
grønt, med rødbrune postamentfelter og blå frise 
samt profillister og søjler i hvidt samt sparsomme 
guldbronzestafferinger, som stolen stod med ind-
til 1978. Lågen til prædikestolen blev repareret 
1931.14 Restaureret 1978 (jf. ovf.).
 Prædikestolens balusteragtige søjler forbinder 
den med to prædikestole i oure og Vejstrup kir-
ker (Svendborg Amt), der formentlig er udført af 
samme værksted i hhv. 1577 og 1579. Endvidere 
forbinder arkadefelternes bemærkelsesværdige in-
tegrering af profilramme og konsoller stolen til 
Gestelevs prædikestol fra o. 1580 (Svendborg 
Amt), der også har sammenlignelige blomsteror-
namenter i sviklerne, mens et af frisefelternes re-
liefornamenter går igen i Birkendestolen (Bjerge 
Hrd.) fra 1579. Selvom Næsbyhoved Brobystolen 
ikke umiddelbart kan tilskrives samme værksted 
som nogen af disse stole, tyder forbindelserne på, 
at der er tale om et fynsk arbejde.
 Stolestader (jf. fig. 28), o. 1938,14 med 83 cm hø-
je, rektangulære gavle og vægpaneler. Gråmalede 
med cognacfarvede hynder. Stolene er opstillet i 
blokke: 13 stole mod nord og 11 mod syd. Sto-
lene stod indtil 1993 i naturtræ, men blev det år 

Fig. 26a-c. Prædikestolens arkadefelter; a. Jomfru Maria; b. Den opstandne Kristus; c. Johannes Døberen (s. 2713). 
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Arcade fields of pulpit: a. The Virgin Mary; b. The Risen Christ; c. John the Baptist.
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beslået med vandrette gaffelformede jernbånd, 
og felterne derimellem er smykket med spinkle 
forgrenede ornamenter i jern, samt i minuskler: 
»help ih(esu)s/ anno d(omi)ni mdxii« (Hjælp 
Jesus, det Herrens år 1512). Til venstre for låsen 
sidder et ringformet dørgreb, begge dele er for-
mentlig originale. Fløjen er o. 1972 ført tilbage til 
sin oprindelige staffering med rødbrun bund og 
jernbåndene i grågult, som ved samme lejlighed 
blev udbedret. Tilbageførelsen til den oprinde-
lige staffering skete ved at fjerne to overmalinger, 

der hver var indrammet af 140 cm høje vinkel-
stillede fyldingspaneler opsat fra korets sidemure 
omtrent indtil alterbordet.70 1862 ønskedes deg-
nestolen flyttet ned i skibet.14

 Løse stole, 1900-tallet, af eg med polstret sæde, 
produceret af Carl Hansen og Søn, er opstillet i 
koret og tårnrummet.
 Dørfløje. 1) (Fig. 27), 1512, af eg, bestående af 
fem lodrette planker, der er sømmet på tre vand-
rette revler og forstærket med krydsende skråbånd. 
Fløjen har affaset overside. På fronten er døren 

Fig. 27. Jernbunden dørfløj, 1512 (s. 2715). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Iron-bound 
door wing, 1512.
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Fig. 28. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. - Interior seen towards the west
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pelfløjte 4', Spidsfløjte 2', Mixtur III-IV. Pedal: 
Subbas 16'. Koppel M-P. Tegnet af orgelbyggeriet 
i samarbejde med arkitekt Ebbe Lehn Petersen. 
Malet olivengrønt med rammeværk i terra di Si-
ena. I tårnrummet.
 †Orgel, o. 1917, med seks stemmer, bygget af 
Horsens orgelbyggeri ved M. Sørensen.72 Dis-
position: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Sa-
licional 8', Aeoline 8', oktav 4'; svelle. Koppel M 
4'-M. En registervippe »Celeste 8'« aktiverede 
Salicional 8' og Aeoline 8' samtidigt. 1 kollektiv 
(Forte). Pneumatisk aktion, bælgventilvindlade. 
Facaden havde attrappiber af sølvbronzeret træ. 
På forhøjning i tårnrummet, opstillet i to orgel-
huse, med bælgene i det søndre hus og pibevær-
ket i det nordre. Fritstående spillebord med vest-
vendt klaviatur.73

 Pengeblok, 1700-tallet, af jern. Den rektangulæ-
re blok, 86 cm høj, har glatte sider og en slankere 
hals med pengeslids foroven. Gråmalet. opstillet i 
skibet ved døren til våbenhuset.

begge med grå bund og sortmalede jernbånd.14 
Indsat i døren mellem våbenhus og skib.
 At fløjens udsmykning både består af orna-
menter og af indskrift, er typisk for de på Fyn be-
varede jernbundne døre, der især kendes fra det 
nordvestlige Fyn.71 Blandt de 19 bevarede døre 
skiller Næsbyhoved Brobys sig ud sammen med 
fløjen fra Marslev Kirke fra 1533 (NM, inv.nr. 
D 2017), idet begge har vandrette skinner, der 
afsluttes af toflenede gafler. Udførelsen er dog så 
forskellig de to fløje imellem, at der næppe er 
tale om arbejder fra samme smedeværksted, og 
slægtskabet kan måske snarere forklares derved, at 
fløjen i Marslev Kirke er skænket af Hans Stigsen 
Ulfeldt, der også ejede Næsbyhoved Broby Kirke, 
og som kan have ønsket, at Marslev skulle have 
en jernfløj i samme stil.
 Orgel (jf. fig. 28), 1976, med otte stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Manual: Princi-
pal 8', Rørfløjte 8', Salicional 8', oktav 4', Kop-

Fig. 29-30. Klokker. 29. Nr. 1, støbt 1609 af Reinholdt Benninck, Lübeck (s. 2718). 30. Nr. 2, støbt 1791 af Daniel 
Conrad Herbst (s. 2718). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Bells. 29. No. 1, founded in 1609 by Reinholdt Benninck, 
Lübeck. 30. No. 2, founded in 1791 by Daniel Conrad Herbst.
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ringen fire lister, to og to. Klokken blev omhængt 
194814 og istandsat 1989.19 ophængt i en vug-
gebom fra 1989 i tårnets klokkestokværk.
 †Klokker. 1-2) To små klokker nævnt 1589.16

3) 1684, en klokke, der 1762 blev omsmeltet (jf. 
ndf). 4) 1762, skænket af konferensråd Brugge-
man. På klokken læstes verset »Her hænger jeg, 
som skal til kirken Eder kalde/ Tunghørig’ Siele, 
o! staar op og lader kalde/ Al Verdens Syssel, gaaer 
og hører Herrens Røst/ Saa ringer jeg for Liig 
til Eders Siele-Trøst/ Thomas Kingo«.75 Klokken 
skal være støbt af en ældre klokke fra 1684, og 
blev 1791 omsmeltet til klokke nr. 3.67

 Klingpung (jf. fig. 25), 1700-tallet, drejet skaft af 
eg, 120 cm langt, hvorpå er monteret en pose af 
rødt fløjl med kvast og messingklokke. opsat på 
korbuen.
 †Vægskab (jf. fig. 15), senmiddelalderligt. En 
gemmeniche i korets østvæg, syd for alteret (s. 
2698), har antagelig været anvendt til opbeva-
ring af kirkens hellige kar. En omtale 1666 af en 
‘skabs luge udi koret’, der repareredes og males, 
hentyder formentlig til et lukke for nichen.66

 Salmenummertavler (jf. fig. 13), moderne, 99×52 
cm. 1907 anskaffedes fem †salmenummertavler, 
sortmalede.14

 Lysekroner (jf. fig. 13), 1951.19 To lysekroner med 
seks s-svungne arme, hver med to lys. Balusterskaft 
og hængekugle med knop. ophængt i skibet.
 †Lysekroner (jf. fig. 17), o. 1900, to lysekroner af 
jern med hver tre olielamper.
 Lysearme (jf. fig. 28), o. 1940, til to lys med s-
svungen arm, er opsat i tårnrummet. Formentlig 
anskaffet i forbindelse med restaureringen 1940.74

 Lampetter. 1 – 6) (Jf. fig. 28) nyere, hver med 
fem lys sat i en krone. opsat i skibet. 7-8) To til-
svarende med syv lys, opsat i koret.
 To kandelabre, og en lysglobe. Moderne, alt af 
jern, er opstillet i skibets vestende.
 Klokker. 1) (Fig. 29) 1609, tværmål 96 cm. 
Øverst på legemet er en frakturindskrift sat 
mellem lister og foroven en rankebort: »Anno 
1609 goth mi Reinholdt Benninck ihn Lubeck 
de segen des heren macket rick ohne moihe« 
(Anno 1609 støbte Reinholdt Benninck mig i 
Lübeck. Herrens velsignelse gør rig uden umage 
(jf. ord. 10, 22)). om slagringen tre lister. 1666 
blev klokkestolen repareret, 1948 blev klokken 
omhængt.14 ophængt i en vuggebom fra 1989 i 
tårnets klokkestokværk.
 2) (Fig. 30) 1791, 108 cm i tværmål, støbt af 
Daniel Conrad Herbst, København, ved om-
smeltning af †klokke nr. 4. om halsen løber ver-
salindskriften: »Støbt af D: C: Herbst hof klok-
kestøber i Kiøbenhavn aared 1791 Gud aleene 
æren«, omgivet af rankeborte, en foroven og to 
forneden, og på legemets ene side med sam-
me skrifttype: »Af Anne Maria Becher sl: Peter 
Eilskovs enke til Marienlund er denne ny klokke 
anskaffet til Brobye Kirke anno 1791«. Ved slag-

Fig. 31. Romansk gravsten (s. 2719). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Romanesque tombstone.
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Fasmer Blomberg: »Hvem har bygget Næsbyhoved-
Broby kirke?«, FyÅrb 1960, 306-12.
4 Hans Stigsen Ulfeldt var gift med Anne Friis, et bar-
nebarn af Frederik Barsebæk til Elved, der antagelig 
var en slægtning til Hans Barsebek, jf. Fasmer Blomberg 
1960 (note 3), 317.
5 KancBrevb (3. juni 1578) samt Fasmer Blomberg 1960 
(note 3), 320 ff.
6 V. A. Secher, Samling af Kongens Rettertings Domme 
1605-1614, Kbh. 1885-86, 84-89 (20. marts 1605). 
Vedr. denne dom se også Fasmer Blomberg 1960 (note 3), 
332, hvor der fremføres argumenter, som sandsynliggør, 
at Henning Valkendorf ved overtagelsen af patronatsret-
ten 1601 med nogen ret kunne have forventet også at 
råde over kongetienden til Næsbyhoved Broby Kirke.
7 LAFyn. Menighedsrådsark. Rgsk.
8 Fasmer Blomberg 1960 (note 3), 333.
9 RA. Rtk. 2244.226. Jordebøger, mageskifter (…) ang. 
kongens kirkers tilstand og tiender ... 1663-1723; Kro-
nens Skøder II, 609.
10 Anne Riising, Gudsfrygt og oplysning. Odense 1700-
1789, odense 1981 (Odense bys historie 5), 16.
11 L. S. Vedel Simonsen, Samlinger til Odense Herreds 
Beskrivelse, I, 1832 (i NM). Se også: R. Chr. Sørensen 

GRAVMINDER

Gravsten (fig. 31), romansk, af granit, 85×40 cm. 
Midtpå er et kors i fladt relief, og stenen kantes af 
en fordybet linje. Den blev fundet 1951 indmuret 
i den sydlige del af korets østmur og er nu opsat 
i våbenhuset.19

 †Gravsten. 1862 omtales ‘i gulvet fire ligsten, 
der ikke synes at have nogen mærkelighed’.14

KILDER oG HENVISNINGER

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
odense Amt s. 56-59.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1973 ff. (Kir-
kens arkiv. Synsprot.). – H. L. Jensen, »Af Næsbyhoved-
Broby Kirkes historie«, upubl. manuskript 1973 (Kir-
kens arkiv. Jensen 1973)
 LAFyn. Næsbyhoved-Broby Menighedsrådsarkiv. Regn-
skaber 1577-1664 (Menighedsrådsark. Rgsk.). – Syns-
protokol 1862-1973 (Menighedsrådsark. Synsprot.). Bi-
spearkivet. Synsforretninger over kirker og præstegårde 
1872-1881 (Bispeark. Synsforretn.).
 NM. Indberetninger mv. Chr. Axel Jensen 1912 (byg-
ning, inventar); N. J. Termansen 1952 (altertavle, alter-
bordspanel); C. M. Smidt 1933 (teglovn); N. J. Terman-
sen 1958 (prædikestol); Mogens Larsen 1972 (prædi-
kestol); Fritz Thode 1978 (prædikestol); Karsten Larsen 
1992 (kalkmalerier); Jens Johansen 1993 (prædikestol); 
Karsten Larsen 1995 (viekors).
 Litteratur. orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af tagkonstruktion over Næsbyhoved-Broby 
kirke, Fyn, NNU rapport nr. 6, Nationalmuseet 2013.

Historisk indledning ved David Burmeister Kaaring, 
bygningsbeskrivelse ved Martin Wangsgaard Jürgensen, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved David Bur-
meister Kaaring, heraf dog orgler ved ole Beuchert 
olesen. oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og 
James Manley (engelsk). Korrektur ved Jørgen Lethan. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet august 2013.

1 Kong Valdemars Jordebog, udg. Sv. Aakjær, I, Kbh. 1926-
27, 30-33 og fol. 152r. Testamentet er transskriberet i 
Erik Kroman, Kong Valdemars Jordebog, Kbh. 1936, 40.
2 DiplDan IV, 4, nr. 143 (8. dec. 1389).
3 Repert. 2, nr. 5135. Aage Fasmer Blomberg har re-
degjort for Barsebekkernes ejendom af jord og gårde 
på Nordfyn og anfører, at slægten »måske allerede før 
1300« havde tilknytning til Næsbyhoved Broby. Aage 

Fig. 32. Fortandinger til hvælv i skibets sydvestre hjør-
ne (s. 2697). Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 20132. 
– Vault toothing in the southwestern corner of the nave.
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fremgangsmåde for udvidelsen af koret findes i Pårup 
Kirke (s. 2660).
25 Hylleberg Eriksen 2013. 
26 En lignende gavludsmykning kendes fra den nu 
forsvundne Svendborg Gråbrødre Kirkes vestfløj (DK 
Svendborg, 547).
27 Tilsvarende hvælvribber genfindes indmuret i det 
romanske kor i Korup (s. 2736), nordkapellet i Pårup, 
dateret o. 1505 (s. 2659) og påtræffes endvidere eksem-
pelvis i odense Skt. Hans (s. 1268).
28 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Arbejdet skete 
på foranledning af forslag fra Kgl. Bygningsinspektør 
Knud Lehn Petersen.
29 Den senmiddelalderlige korbue findes registreret på 
fotografier fra 1912 i NM.
30 Af kirkeregnskaberne fremgår det, at tårnet løbende 
blev istandsat, men 1879 undergik det betydelige ud-
bedringer, som meget vel kan være de nu domine-
rende skalmuringer. En efterfølgende stor reparation 
på tårnets øst- og sydfacade blev gennemført 1885. 
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
31 En tilsvarende løsning kan iagttages i Korup Kirke 
(s. 2737) og kendes fra hele landet med flere eksempler 
i Østjylland. Aflastningsbuer med tilsvarende funktion 
men anderledes udformning kan findes i Skævinge 
Kirke (DK Frederiksborg, 1660) og Stenderup Kirke 
(DK Vejle, 1460).
32 Mellemstokværket er vanligvis ikke oplyst i de sen-
middelalderlige fynske tårne. Situationen i indevæ-
rende tårn peger således på særlige omstændigheder, 

Allesø, En fynsk Sognekommune gennem Tiderne, odense 
1916, 98.
12 LAFyn. Bispeark. Indkomne breve fra Fyns Herreder. 
oden se Herreds breve 1786-1805.  Jf. også Sørensen Al-
lesø 1916 (note 11), 98.
13 G. L. Wad, »Fra Godsslagternes Tid«, FyFort 3, 261.
14 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
15 NM. Indb. ved C. M. Smidt (1933) og LAFyn. Me-
nighedsrådsark. Synsprot.
16 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Madsens 
visitatsbog 1588-1604, odense 1995, 65-66 og 115-16.
17 HofmFund V (1760), 234; DaAtlas VI (1774), 545; 
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Jørgen Ilkjær og 
Jørn Lønstrup, »Ankeret«, Skalk 1981, 2, 12-15.
18 Kirkens arkiv. Jensen 1973, 13-14.
19 NM.
20 Rasmussen og Riising 1995 (note 16), 116; jf. også 
Niels Jørgen Poulsen, »De græsklædte grave«, NMArb 
2003, 54-55.
21 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger.
22 Savsnitsfrisen er et velkendt motiv i den senromanske 
teglstensarkitektur. Den genfindes i Vendsyssels tidlige 
teglkirker og anvendes i mere komplekse murværksde-
korationer på Lolland og Falster. Se kirkebeskrivelser i 
DK Maribo og M. Mackeprang: »En romansk teglstens-
gruppe i Vendsyssel«, ÅrboldkHist 1914, 143.
23 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Kirkeejer og 
møller Jørgen Trolle angives som iværksætteren bag 
loftets omdannelse. 
24 Hylleberg Eriksen 2013. En tilsvarende og samtidig 

Fig. 33. Korets gavltrekant (s. 2697). 1:100. Målt og tegnet af Martin Wangsgaard 
Jürgensen 2013. – Triangular gable of the chancel.
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Tårntrappens datering hviler på otte prøver, hvoraf fire 
har bevaret splintved. yngste daterede årring er dan-
net i 1692 (prøvenr. 41082059), en datering der kan 
konstateres i de øvrige prøver, efter at de er blevet kor-
rigeret for tabt splintved. 
41 NM. Indb. ved Karsten Larsen (1995).
42 RA. Rtk. 2244.226. Jordebøger, mageskifter (…) 
ang. kongens kirkers tilstand og tiender ... 1663-1723.
43 NM. Indb. ved N. J. Termansen (1952).
44 NM. Relikviegemmet blev fundet 1951, hvor det 
besluttedes at lade det forblive uåbnet, da ‘en urørt 
helgengrav af denne art efterhånden er en stor sjæl-
denhed’.
45 ældre fotografier viser, at Mathias indtil 1952 var 
udstyret med et palmeblad; jf. NM. Indb. ved N. J. Ter-
mansen (1952).
46 Det er muligt, at denne figur ganske enkelt er blevet 
udstyret med forkert attribut: knortekæppen i stedet 
for saven.
47 NM. Indb. ved N. J. Termansen (1952). Der er no-
gen uklarhed i indberetningens beskrivelse af pre-
dellaens ældre bemaling. Termansen tillægger således 
Hvalsøe både predellaens andet og tredje farvelag (dvs. 
såvel opmalingen i hvidt og gråt som overmalingen af 
1774-maleriet med Joh. 19,30-citatet). Når andet far-
velag her foreslås dateret til tiden før 1845 – i stedet for 
at henføre tredje farvelag til f.eks. 1908-restaureringen 
– skyldes det en stilistisk vurdering af farvelagenes alder.
48 Figuren med skjoldet, hvorpå er en vrængemaske, 
er muligvis inspireret af et anonymt tysk træsnit fra 

der evt. kan åbne for den mulighed, at kirkens tårn er 
ældre end antaget. Forholdet mellem mellemstokværk 
og belysning kan findes behandlet i Thomas Bertelsen, 
Danmarks senmiddelalderlige kirketårne. Studier i dansk 
bygningskultur 1400-1550 I, Aarhus Universitet 2007, 
147 (PhD-afhandling). 
33 Den nuværende egetræstrappe er dendrokronolo-
gisk dateret til o. 1696. Hylleberg Eriksen 2013.
34 Den vestre gesims er udført i små, nyere tids teglsten.
35 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
36 I 1754 ødelagde en storm dele af tårnet, som faldt 
ned over våbenhuset og påførte dette store skader på 
tag og murværk. Se også Riising 1981 (note 10), s. 196.
37 Den sydøstlige stræbepille blev pålagt udskiftet og 
omfunderet i 1894. LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
38 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. angiver, at kirke-
ejer Jørgen Trolle bekostede fliserne.
39 Der foreligger ingen oplysninger om ældre gulvbe-
klædninger i kirken.
40 Hylleberg Eriksen 2013. 30 prøver blev udtaget fra 
kirken, hvoraf 18 kunne dateres. 19 prøver har beva-
ret splintved. Korets datering er baseret på syv prøver 
med yngste bevarede årring dannet 1500 (prøvenr. 
41081039), hvortil lægges et antal årringe, der skal 
kompensere for manglende splintved. Skibets datering 
er baseret på ti prøver, hvoraf seks har bevaret splintved. 
Den yngste daterede årring er dannet i 1437 (prøvenr. 
41080109). Prøven er uden splintved, men splintved 
blev iagttaget under prøveudtagningen. Dateringen af 
skibet er således korrigeret i forhold til tab af splintved. 

Fig. 34. Tårnets østre gavltrekant (s. 2700). 1:100. Målt og tegnet af Martin Wangs-
gaard Jürgensen 2013. – Eastern triangular gable of the tower.
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hvori man genfinder figurerne af Pontius Pilatus, skri-
veren, den gode røver og Jesus.
53 Bøje I, 72.
54 Fynsk kirkesølv, 145.
55 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Det fynske rytterdistrikts kirker-
gsk. 1751-65.
56 Pågældende fabriksmærke var i brug i perioden 
1902-14.
57 Kirkens arkiv. Jensen 1973, 9.
58 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Fabriksmærket 
under bunden dokumenterer imidlertid, at selve kan-
den er udført i tiden 1899-1902.
59 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Det er uvist, 
hvilken dronning der henvises til. Dersom krucifikset 
allerede fandtes i kirken o. 1660, kunne det dreje sig 
om Frederik III’s dronning, Sophie Amalie, men senere 
kongelige gemalinder kunne også være relevante. Sø-
rensen Allesø 1916 (note 11), 99 foreslår Frederik VII’s 
hustru, Louise Danner, men da hun alene bar titlen 
lensgrevinde, forekommer dette tvivlsomt.
60 Mackeprang, Døbefonte 125 samt 127-28. Jf. også Lise 
Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen, Troens Billeder, 
Romansk kunst i Danmark, Herning 1987, 336.
61 G. L. Wad, »Tillæg og rettelser«, FyFort 3, 386. Bent 
Østergaard, »Som de gamle sjunge, så kvidre de unge«, 
FyÅrb 1993, 95.
62 Fremstillingen kan sammenlignes med kobberstik 
af Albrecht Dürer (1510), Walter L. Strauss, Sixteenth 
Century German Artists: Albrecht Dürer. The Illustrated 
Bartsch X, Abaris Books 1980, nr. 19; Lucas van Leiden 
(o. 1516), Jan Piet Filedt Kok, Lucas van Leyden. The 
New Hollstein Dutch and Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts 1450-1700, ouderkerk aan den IJs-
sel 1996, nr. 35, og Jacob Cornelisz van oostsanen 
(1523), F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, 
Engravings and Woodcuts ca. 1450-1700 XV, Amsterdam 
1964, nr. 4.
63 Halkjær Kristensen, Tinmærker, 80.

perioden 1475-84, eksemplar Herzog Anton Ulrich-
Museum, Braunschweig, inv.nr. 3087.
49 Martin Wangsgaard Jürgensen, »Som ‘et slagtet og 
flaaet Kreatur’. Den døde Kristus på korset«, Memento 
Mori. Døden i middelalderens billedverden, red. Lena Liepe 
og Kristin Bliksrud Aavitsland, oslo 2011, 141-59.
50 V. Thorlacius-Ussing, Danmarks Billedhuggerkunst. Fra 
oldtid til nutid, Kbh. 1950, 112-13. Thorlacius-Ussing 
tilskriver endvidere denne mester korbuekrucifikset i 
Bogense Kirke fra tiden o. 1480 (s. 2155 f). Selvom 
dette og den korsfæstede Kristus på Næsbyhoved Bro-
bytavlen er udført efter samme forlæg, er forskellene 
i skala og funktion og det deraf følgende krav til bil-
ledskærerarbejdets detaljeringsgrad så betydelige, at 
tilskrivningen af de to værker til samme mester ikke 
umiddelbart forekommer indlysende.
51 På tilsvarende vis er der flere sammenfald i de an-
vendte apostelforlæg mellem altertavlerne i Næsbyho-
ved Broby og Frørup og altertavlen i Skellerup Kirke 
(Svendborg Amt), som ligeledes tilskrives »Frørupme-
steren«.
52 Forskellen i altertavlernes udfærdigelse kan muligvis 
skyldes, at der, som foreslået af Thorlacius-Ussing selv, 
jf. note 50, var tale om en selvstændig »apostelfabrik«, 
der leverede figurer til forskellige billedskærere. Denne 
udlægning støttes delvist af Birgitte Bøggild Johann-
sen, »Frørup-mesteren«, i Weilbach KunstLeks (4. udg.), 
2, Kbh. 1994, 389, som imidlertid også anfører den 
mulighed, at lighederne ganske enkelt skyldes brugen 
af de samme forlæg på tværs af værkstederne. I for-
længelse heraf kan man pege på tilsvarende paralleller 
mellem Næsbyhoved Brobytavlens Korsfæstelsesscene 
og Vindingealtertavlen (Svendborg Amt) fra o. 1500, 

Fig. 35. Detalje af dåbsfadet med Jørgen Hansen Mule 
og Barbara Mogensdatter Rosenvinges våbenskjolde 
og mesterstemplet »RS« (s. 2711). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Detail of baptismal dish with Jørgen Hansen 
Mule’s and Barbara Mogensdatter Rosenvinge’s coats of arms 
and the master’s mark “RS”.

Fig. 36. Jørgen og Gertrud Trolles initialer og date-
ringen 1844 på alterskranken (s. 2709). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – Jørgen and Gertrud Trolle’s initials and 
the dating 1844 on the altar rail
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ow, Anna Marie Becker, sold the church in 1795 
without advowson to Søren Kaarup, steward of 
the royal mill Næsbyhoved Mølle, and after this 
it was sold with the mill. The church passed into 
freehold on 1 January 1916.

Parish-of-ease status. The church is mentioned by 
Jacob Madsen c. 1589 as a parish-of-ease to Al-
lesø Church. In 1946 Næsby was separated out 
from the parish as the first church district and 
from 1965 as an independent parish. 

Surroundings and building. The church lies sur-
rounded by its churchyard on the south eastern 
outskirts of the old village, but is now surrounded 
by more recent residential buil dings. The church-
yard was extended several times in the twentieth 
century. 
 The church, which is a nave church, consists 
of a Late Romanesque nave of brick, whose re-
lated, narrower chancel was rebuilt and expanded 
c. 1505-15. Around the same time a tower was 
added to the nave in the west, to which a later 
stairwell was attached. A now much-remodelled 
porch was built on the south side of the nave, 
prob ably in the sixteenth century. The nave was 
probably vaulted over around 1455, but the two 
bays must have been removed again quickly, since 
the vaulting is not mentioned in 1589. The de-
velopment of the building is documented by 
dendrochronological speci mens. The latest resto-
ration of the church took place in 1992.

Historical introduction. Næsbyhoved Broby Church 
is mentioned in the first half of the fourteenth 
century. At a Broby parish meeting in 1482 eight 
‘good men and true’ upheld that Hans Barse-
bek, whose ‘parents’ (i.e. ancestors) had had the 
church built ‘from the ground’ and had donated 
the site and the presbytery as well as two other 
farms in the parish, still had a claim with his heirs 
to the advowson of the church,. The right was 
after wards upheld by a succession of more or less 
remote descendants of Hans Barse bek, including 
Christoffer Valkendorf of Glorup, who in 1578 
exchanged the property with King Frederik II 
for the rights to Øksendrup Church (Svendborg 
Country). When the exchange was revoked af-
ter the death of Christoffer Valkendorf in 1601, 
the advow s on to Næsbyhoved Broby Church 
passed to Erik Valkendorf, who however passed 
it on shortly afterwards to Henning Valkendorf. 
The advowson probably remained in the pos-
session of the Valkendorfs until c. 1661, but the 
next certain information about the ownership is 
from 1687, when the diocesan warden Mogens 
Mortensen acquired the advowson and kept it 
.until his death in 1693. 
 In the first half of the eighteenth century the 
Allese-Næsbyhoved Broby parishes were trans-
ferred to the philosophy professor at the college 
odense Gymnasium. In the auctions of Crown 
lands in 1764 the church was sold to the Coun-
sellor Jacob Lowson, but shortly afterwards came 
into the possession of Peter Eilschov, whose wid-
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64 NM. Indb. ved Fritz Thode (1978).
65 NM. Indb. ved Jens Johansen (1993).
66 RA. Rtk. Rev. Rgsk. odense Provsti. Kirkergsk. 
1664-72.
67 LAFyn. Topografica. Indb. til Jessen, Thurah og Dan-
ske Atlas 1743-1771.
68 Jf. fotografi fra 1912 i NM (neg. nr. 8127).
69 NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (1912).
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Jørgen Trolle and his wife. In the twentieth cen-
tury the furnishings were supplemented with 
among other items new pews in 1940, chande-
liers in 1951 and an organ in 1976. 
 The colour scheme of the church was deter-
mined by the refurbishing of 1993 (architect 
Ebbe Lehn Petersen) when pews, organ, doors 
and other woodwork were repainted in a col-
our scheme matched to the ochre, red lead and 
black ornamentation of the pulpit. In 1872 the 
pews and the other woodwork appeared in a 
pearl-grey colour, while from 1845 the altar-
piece had white figures in the blue-painted 
cabinet. After the refurbishing in 1940 (architect 
Knud Brücker), the new pews were in untreated 
wood. 

Sepulchral monuments. Among the sepulchral mon-
ument one should single out a Roma nesque 
tombstone that was found in 1951 bricked into 
the south wall of the chancel, and has now been 
set up in the porch. 

Furnishings. The oldest item of furnishing in the 
church is the Romanesque font of the Central 
Funen type. However, the Late Middle Ages are 
particularly well represented by both a bricked-
in cabinet in the east wall of the chancel, a cabi-
net altarpiece with a richly figured Crucifixion 
scene from c. 1500, a richly ornamented iron-
bound door from 1512 and two slightly younger 
altar candlesticks from c. 1525-50. 
 The pulpit was made in 1577 in a Middle 
Renaissance style, while the approxi mately con-
temporaneous baptismal dish is of a well known 
southern German type, and was donated by Jør-
gen Hansen Mule and Barbara Mogensdatter 
Rosenvinge around 1600. 
 The oldest bell of the church (no. 1) was found-
ed in 1609 by Reinholdt Ben ninck, Lübeck. From 
the eighteenth century come Philip Lorenz Weg-
horst’s altar plate from 1729 and D.C. Herbst’s 
bell (no. 2) from 1791, while the most important 
contri bution from the nineteenth century is the 
altar rail donated in 1844 by the church owner 
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Petersen) og 1988 sognegård (arkitekter Inger og Johs. 
Exner), således at kirkens arealer nu er forbundet til 
Bogensevej. 
 Fra 1946 fungerede kirken som eget kirkedistrikt 
under Næsbyhoved Broby Sogn, indtil det 1965 ud-
skiltes som selvstændigt sogn.

Den omtrent rektangulære kirkegård er på tre sider 
omgivet af parcelhusene langs Thune Nielsens 
Vej og Lundsvænget. Kirkegården, der ved an-
læggelsen 1942 lå på åben mark, er blevet udvidet 
flere gange.1 Første udvidelse blev gennemført 
1962 efter en plan af kirkegårdsinspektør Olaf 

Indledning. Næsby Kirke ligger ved Bogensevej i Næs-
by, på et område, der ved kirkens opførelse 1942 lå 
centralt imellem den gamle landsby mod vest og de 
nye bebyggelser omkring jernbanen mod øst; nu ud-
gør Næsby en del af Odenses nordvestlige forstæder. 
Landsbyen hørte tidligere under Næsbyhoved Broby 
Sogn, men i kølvandet på befolkningstilvæksten efter 
1900 begyndte den stedlige sognepræst, N. P. Hansen, 
i 1930’ernes anden halvdel at afholde månedlige guds-
tjenester på Næsby Skole. Ud af dette initiativ fostredes 
1938 idéen om at opføre en egentlig kirkebygning i 
Næsby tegnet af arkitekt Knud Brücker. Grundstenen 
til kirken blev lagt 2. juni 1942, og den blev indviet 
13. december 1942. Umiddelbart nord for kirkegår-
den er 1967 opført præstebolig (arkitekt Ebbe Lehn 

NæSBy KIrKE
ODENSE HErrED

Fig. 1. ydre set fra syd. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – Exterior seen from the south.
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Her er etableret en køreport med flankerende 
fodgængerlåge bestående af stakitlåger sat mellem 
murede piller. Den anden indgang er beliggende 
vest for kirken, hvor der er anlagt parkeringsplads 
umiddelbart uden for kirkediget. Her er en køre-
port med flankerende fodgængerlåge, begge med 
stakitlåger sat mellem granitpiller. Kirkegården 
hegnes af takshække sat på et lavt stendige. 
 Bygninger på kirkegården. Nord for kirken er 
1942 bygget et ligkapel i røde mursten med tag 
af røde vingetegl. Vest herfor er et materialskur af 
træ opstillet 1981.

raahauge-Askegaard, Odense, der inkluderede 
etablering af urnebegravelser nordvest for kir-
ken samt en udvidelse af kistebegravelserne syd 
for kirken. I samme plan var reserveret plads til 
anlæggelse af en åben plæne til urnebegravelser 
sydligst på kirkegården, der blev realiseret i 1983. 
2001 udvidedes kirkegården mod sydvest med en 
halvcirkulær plæne efter tegninger af landskabs-
arkitekt Marcel Crutelle, Odense.2

 Hegn og indgange. Kirkegårdens hovedindgang 
er beliggende nord for kirken, hvor en bøgetræs-
flankeret allé forbinder kirken med Bogensevej. 

Fig. 2. Korgavl. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – Chancel gable.
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tilspidset korbue, hvis form gentager østvinduets 
(fig. 4). Forskellen i højden mellem de to byg-
ningsafsnit gør sig således kun gældende udefra. 
Fra koret er der adgang til de to små, vinkelfor-
mede rum i syd og nord. Det søndre fungerer 
som sakristi, mens det nordre tjener som materi-
alrum.
 Tårnet. En spidsbuet arkade i tårnets østmur 
strækker sig over to stokværk og deles af kirkens 
bjælkeloft. Arkadens nedre del åbner sig mod ski-
bets orgelpulpitur. Den øverste, spidsbuede del gi-
ver adgang til skibets loft. I etagen over tårnrum-
met vidner en slank, rundbuet niche, tiltænkt en 
†kakkelovn, om kirkens oprindelige varmesystem. 
Langs vestvæggen løber en muret balk, der er en 
fortykning af vestmuren, som skaber plads til den 
dybe vestportal. Klokkeetagen har brede, man-
gefalsede glamhuller; to mod øst og vest, et mod 
nord og syd.
 Tagstolene over kor og skib er konstrueret som 
hængeværk, spændt op på jerndragere. En bereg-
ningsfejl under byggearbejdet har nødvendig-
gjort dobbelte spær for at kompensere for den 
manglende taghældning.3

 Udvendig står kirken i blank mur, mens væg-
gene indvendig er hvidtede og træværket brun-
bejset. I gulvet ligger flammede teglfliser.
 Kirken er arkitekt Knud Brückers eneste kir-
kebygning. Det brede anlæg er disponeret over 
en traditionel romansk grundplan, men er i de-
taljerne inspireret af fynsk sengotik samt i no-
gen grad af mellemkrigstidens store forbilleder. 
Inspirationen til de dybe falsede åbninger kan til 

ByGNING

Kirken er opført 1942 efter tegninger af arkitekt 
Knud Brücker, Odense. Den består af kor, skib og 
tårn, der alle holder samme bredde, idet korrum-
met er flankeret af et sakristi i syd og et materi-
alrum mod nord (jf. fig. 3). Tårnrummet tjener 
som våbenhus.
 Murene er rejst af røde teglsten, uden sokkel. 
Gavltrekanterne, der er afsluttet med kraftige 
kamtakker, smykkes af retkantede højblændinger, 
de midterste forsynet med hængestave. Mest ar-
tikuleret er korgavlen (fig. 2), hvor et stort, svagt 
tilspidsende og mangefalset vindue optager en 
betragtelig del af facaden. I udformning svarer 
østvinduet til den fladbuede portal i vest, kirkens 
hovedindgang, hvor motivet med de mange false 
genfindes.
 Skibets brede, fladbuede vinduer, tre i hver 
langside, er dobbeltfalsede og indvendig smigede. 
Små koblede, rundbuede vinduer med fælles sål-
bænk giver lys til sakristi og materialrum i øst og 
tårnrummet i vest. I tårnets nord- og sydside er 
de små koblede vinduer samlet i en bred, spids-
buet niche, hvori der øverst tillige sidder et spids-
buet vindue, der giver lys til mellemstokværket. 
De to vinduespartier er adskilt ved et riffelorna-
menteret parti, muret af endestillede sten. Samme 
motiv genfindes i vestportalens spejl.
 I østgavlen giver en lille fladbuet dør adgang til 
sakristiet.
 Indre. Kor og skib er dækket af et fladt bjælke-
loft i samme niveau og forbindes af en bred, svagt 

Fig. 3. Plan 1:300. Målt af Knud Brücker 1942, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – Ground 
plan.
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INVENTAr

Kirkens inventar er i alt væsentligt fra opførelsen og 
udført efter tegninger af Knud Brücker, men løbende 
suppleret med enkelte genstande; således i 1947 med et 
korbuekrucifiks, orglet blev fornyet 1976, og i nyeste 
tid er en del altersølv og alterudstyr anskaffet – herun-
der i forbindelse med 50-års jubilæet 1992. Koret er 
istandsat 2001 efter plan af Alan Havsteen-Mikkelsen, 
der bl.a. inkluderede en fornyelse af både alter- og kor-
skranke.

Det murede alterbord (jf. fig. 4) er fra 1942 og teg-
net af Knud Brücker. Bordet måler 222×76 cm, 
er 120 cm højt, og har en bordplade i sort granit. 
På dets front ses et cirkulært Kristusmonogram, 
»XP« udført i mørkbrændte teglsten. Opført op 
mod korets østvæg.
 Som alterprydelse tjener et glasmaleri (jf. ovf.). 
Ved kirkens indvielse benyttedes et kors som (†)
alterprydelse.8 Det er af bøg, måler 203×120 cm 
og opbevares på tårnloftet.
 Altersæt. 1) Kirkens første altersæt blev anskaf-
fet på forskellig vis frem mod indvielsen 1942. 

dels være hentet i Fredens Kirke i Odense, afslut-
tet 1920, og opført efter tegninger af P. V. Jensen-
Klint.4 Indvendig er kirken med sin brede, åbne 
disposition og flade bjælkeloft dog først og frem-
mest et sidestykke til Vor Frelser Kirke i Odense, 
rejst 1909, efter planer af kgl. bygningsinspektør 
Vilhelm Petersen.5 Et selvstændigt træk er til 
gengæld anvendelsen af riffelværk som ornament 
i tårnets facader. 
 Glasmaleri (jf. fig. 4), 1951, forestillende Løftet 
om en anden Talsmand, tegnet af Georg Poul-
sen og udført af glarmester Bent Jensen.6 Øverst 
i billedet ses på himmelhvælvet den opstandne 
Jesus stående i en mandelglorie, og under ham 
Helligåndsduen, der skaber en forbindelse til 
byrummet nederst i billedet. Her ses på hver 
side af en kirkegård repræsentanter for forskel-
lige mennesketyper og -situationer, heriblandt 
en soldat, en arbejder, en sørgende og en krøb-
ling, der igennem Helligånden mindes Jesu ord.7 
Forneden er en del af Joh. 14,27 citeret med 
versaler. 

Fig. 4. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the east.
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Kirke 1942 13-12 1992«, samt mester- og lødig-
hedsstempel. Disken måler 17 cm i tværmål, har 
glat fane og i bunden en cirkulær forsænkning, 
hvori er indgraveret et Jesusmonogram, »IHS«. 
Under bunden mærker og indskrift som kal-
ken. Oblatæsken er 9,5 cm i tværmål, 4 cm høj, 
med standkant og højt låg med rette sider og flad 
overdel, hvori ses et cirkulært Jesusmonogram 
som på disken. Under bunden mester- og lødig-
hedsstempel. Oblatæsken hører til altersølvet og 
er som dette anskaffet i forbindelse med kirkens 
50-års jubilæum. 
 Alterkande (fig. 5), 2009, udført af Erik Sjødahl 
efter tegning af Mogens Koch og Kaare Klint. 
Kanden er 24 cm høj, har en skrå, lav fod, kuplet 
torso og bred hals. Under bunden mester- og lø-
dighedsmærke samt årstal.
 Alterstager (fig. 5), 1998, udført af Erik Sjødahl, 
København, for midler skænket anonymt til kir-
ken. Stagerne, 55 cm høje, har en bred fod, der 

Kalken, 1866, er oprindelig en præmie vundet 
af gårdejer Niels rasmussen, men er skænket til 
kirken af dennes efterkommere Hans og Sørine 
Thune Nielsen, Næsby. Den er 19,5 cm høj, har 
cirkulær fod, hvis konkave profil er smykket med 
indgraveret blomsterornamentik, balusterskaft og 
bæger med konvekse sider, hvorpå er indgrave-
ret en blomsterbort. Endvidere læses på bægeret 
kursivindskrifterne: »Til/ Gaardeier Niels ras-
mussen/ i Næsby ved Odense/ for/ Landboflid«, 
»Fra/ det kongelige/ Landhuusholdningsselskab«, 
og »Skænket til Næsby Kirke./ 1942«. Dertil an-
skaffedes en †disk samt en oval †oblatæske, sidst-
nævnte udført af Anders ring.9 
 2) 1992, udført af Erik Sjødahl, København ef-
ter tegninger af Mogens Koch i anledning af kir-
kens 50-års jubilæum.10 Kalken (fig. 5), 18 cm høj, 
har cirkulær fod, der går over i et cylindrisk skaft 
og bæger med rette sider og hældetud. Under 
bunden er indgraveret versalindskriften: »Næsby 

Fig. 5. Alterstager (s. 2729), dåbsfad nr. 2 (s. 2730), oblatæske (s. 2729) kalk nr. 2 (s. 2729) og alterkande (s. 2729), alt 
udført af Erik Sjødahl i perioden 1992-2009. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar candlesticks, baptismal dish, wafer 
box, chalice and altar jug, all by Erik Sjødahl in the period 1992-2009.
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bemaling af den nøgne hud. Ophængt på skibets 
nordvæg.
 Prædikestol (jf. fig. 4), 1942, af elm, i form som 
en cylinder med lodretløbende profiler på en lav 
sokkel. Opgangstrappen løber langs triumfvæg-
gen i skibets sydøstlige hjørne.
 Stolestaderne (jf. fig. 4), 1942, af elm, har let skrå-
nende ryglæn og brede plankegavle, 95 cm høje. 
Staderne, 15 i hver stoleblok, er holdt i blankt 
træ.
 Stole, o. 1942, seks polstrede stole, af eg, med 
lysebrunt betræk er opsat i kor og skib.
 Orgel, 1976, med 12 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Oprinde-
lig disposition: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', 
rørfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur III. Brystværk: 
rørgedakt 8', Gedaktfløjte 4', Principal 2', Quint 
11/3'; svelle (trinbetjente låger). Pedal: Subbas 16', 

løber over i et cylindrisk skaft med et bredt midt-
led formet som en flad lyseskål. Under bunden 
mester- og lødighedsmærker.
 †Alterstager, 1942, udført af Knud Eibye. To ko-
pier efter en barokstage fra 1600-tallet.11

 Syvstage, 30 cm høj, med aftrappet, ottekantet 
fod, balusterskaft og profilerede lysearme. Stagen 
er sandsynligvis udført af Lauritz rasmussen, 
København.12

 Alterskranke (jf. fig. 4.), o. 2001, af elm, tegnet af 
Alan Havsteen-Mikkelsen, med to svungne sider, 
hvis forreste del kan fjernes, så skranken kan åb-
nes. Knæfaldet er betrukket med grøn uld. Den 
oprindelige †alterskranke, 1942, var hesteskofor-
met med tætstillede tremmer og en enkel håndli-
ste (jf. også †korskranke ndf). 
 Døbefont, 1942, af røde teglsten, tegnet af Knud 
Brücker. Den 86 cm høje font er opmuret i tøn-
deform af profilerede teglsten. Opstillet ved tri-
umfvæggen i skibets nordøstlige hjørne.
 Dåbsfade. 1) 1942, af bronze, udført af Knud Ei-
bye, 72 cm i tværmål med glat fane og i bunden 
et kvadratkors i relief. 2) (Fig. 5), 2009, af sølv, 
udført af Erik Sjødahl, 54 cm i tværmål, med glat 
fane og kuplet bund. Under bunden ses mester- 
og lødighedsstempel.
 Dåbskande, 1942, af messing, tegnet af Kaj 
Gottlob. Den 22,5 cm høje kande er omtrent cy-
lindrisk og prydet med stjerner.
 Korskranke, 2001, udført af glatte elmebrædder, 
der på samme tid tjener som afgrænsning af koret 
og som stolestadernes frontpaneler. Den oprin-
delige †korskranke, 1942, havde tætstillede trem-
mer, der bar en let håndliste. 
 Krucifiks (fig. 6), 1947, af cedertræ, udført af 
Thorvald Petersen, Odense, og skænket af kon-
sul Th. Andersen, Odense.13 Jesus hænger i skrå-
nende arme med velsignende hænder. Hovedet, 
med flettet tornekrone og skulderlangt hår, og 
de overlagte fødder er fæstnet med samme nagle. 
Han er iklædt et lændeklæde med karakteristisk 
snip ved højre hofte, der antyder en vis inspirati-
on fra Claus Bergs krucifikstype.14 Korset er glat 
med en plade foroven, hvorpå står »INrI« med 
forgyldte versaler. Krucifikset er udført i en enkel 
bemaling med kors og hår i mørkebrunt, lænde-
klæde i råhvid med forgyldt bort og detaljeret 

Fig. 6. Krucifiks, 1947, udført af Thorvald Petersen, 
Odense (s. 2730). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Cru-
cifix, 1947, by Thorvald Petersen, Odense.
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Oktav 8'. Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Ved en 
omdisponering, udført 1978 af samme firma, æn-
dredes hovedværkets disposition til: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Spilfløjte 2', Sesquialtera II, 
Mixtur III.15 Facade tegnet af Ebbe Lehn Peter-
sen. På pulpituret over indgangspartiet (udvidet 
1996).
 †Orgel, 1942, med otte stemmer og én trans-
mission, to manualer og pedal, bygget af Th. Fro-
benius & Co, Kgs. Lyngby. Disposition: Manual I: 
Quintatøn 16', Principal 8', Oktav 4', Mixtur III-
IV. Manual II: Gedakt 8', rørfløjte 4', Italiensk 
Principal 2', Quint 11/3'16; svelle. Pedal: (C-d'): 
Gedaktpommer 16'17. Kopler: II-I, I-P, II-P. Tutti. 
Pneumatisk aktion, keglevindlade. Prospektpiber 
af zink og tinlegering. På pulpitur over indgangs-
partiet.
 Fem salmenummertavler, 1942, af elm, måler 
54×51 cm, er ophængt i skibet og koret. 
 Otte ringkroner fra o. 2002 til 15 lys er ophængt 
i to rækker, hhv. seks i skibet og to i koret. Fra 
samme tid stammer de to lampetter til ni lys, som 
er opsat på korets nordre og søndre væg. 
 Kandelabre. 1) O. 1942, af jern, til syv lys, op-
bevares på tårnloftet. 2) 2004, af bronze, udført 
af Knud Hage, Odense. De 110 cm høje kande-
labre er udført i samme form som alterstagerne. 
På stagerne er forneden monteret små skilte med 
ordlyden »Næsby Kirke/ 2004« og »Knud Hage«. 
 Kirkeskib, 1962, skoleskibet »Danmark«, bygget 
og skænket af Mogens Christensen, Næsby. Den 
tremastede fuldrigger måler 100×70 cm.18 Malet 
med hvidt og grønt og ophængt i skibets mel-
lemgang.
 Klokker. 1) (Fig. 7), 1942, støbt af De Smith-
ske Jernstøberier, Aalborg. Tværmål 68 cm. Om 
halsen læses med reliefversaler: »De Smithske 
Jernstøberier i Aalborg gjorde mig i aaret 1942«, 
og med tilsvarende skrift på klokkelegemet: »Jeg 
kalder til bøn og til virke/ Til helg og til højtid 
i kirke/ Til freden, naar dag er i dvale/ O men-
neske lyt til min tale«. Ophængt i en slyngbom 
i tårnets klokkestokværk. 2) 1989, støbt af Petit 
& Fritsen, Holland, tværmål 120 cm. Om halsen 
en indskrift med reliefversaler mellem to lister: 
»Til Guds ære og Næsby Menigheds tjeneste 
støbtes denne klokke 1989 af Petit & Fritsen i 

Holland«.19 På klokkelegemet læses med tilsva-
rende skrift Fil. 4,4 og femte vers af K. L. Aastrups 
salme Hør det, Zion, trøst for al din vé: »Han, 
som evigt i det høje bor/ kommer til dig i sit 
kirkeord« (Salme 88). Ophængt i en slyngbom i 
tårnets klokkestokværk.

KILDEr OG HENVISNINGEr

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
Odense Amt s. 56-59.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1998 ff. (Kir-
kens arkiv. Synsprot.). 
 LAFyn. Næsby Menighedsrådsark. Synsprotokol 1943-
98 (Synsprot.). 

Indledning ved David Burmeister Kaaring. Beskri-
velse af bygningen ved Martin Wangsgaard Jürgensen. 
Inventar ved David Burmeister Kaaring med bidrag 
af Ole Beuchert Olesen (orgler). Engelsk oversættelse 
ved James Manley. Korrekturlæsning ved Jørgen Let-
han. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. redaktionen afsluttet november 2012.

Fig. 7. Klokke, støbt af De Smithske Jernstøberier i Aal-
borg 1942 (s. 2731). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 
Bell, founded by De Smithske Jernstøberier in Aalborg, 1942.
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11 Wendt-Larsen (note 1), 24.
12 Jf. salgskatalog over Lauritz rasmussens arbejder, 
[u.å.]; eksemplar i NM. Tilsvarende stager i Middelfart 
Kirke og Assens Kirke, s. 2304 og 2526.
13 Wendt-Larsen (note 1), 35-36.
14 Jf. eksempelvis korbuekrucifikset i Hellerup Kirke 
(Svendborg Amt, Vinding Hrd.), illustreret i Jan Frie-
drich richter, Claus Berg. Retabelproduktion des Spätmit-
telalters im Ostseeraum, Berlin 2007, 87.
15 Organist- og Kantorembederne, 9. udg. 2005.
16 C-h: 11/3'; c'-g''': 22/3' + 11/3'.
17 Transmission af Quintatön 16'.
18 Henning Thalund, Fynske kirkeskibe, 52.
19 NM.

a mixture of neo-romanesque and neo-Gothic 
style. It consists of a chancel, nave and tower, all 
maintaining the same width, with the chancel 
space flanked by a sacristy in the south and a stor-
age space to the north. The tower room functions 
as a porch. 

Furnishings. The furnishings of the church are in 
all essentials from the time when it was built, and 
were executed after drawings by Knud Brücker, 
but regularly supple mented with individual ob-
jects; in 1947 for example a chancel arch crucifix, 
a renewal of the organ in 1976, and in the most 
recent period some altar plate and altar equip-
ment have been procured – for example in con-
nection with the 50th anniversary of the church 
in 1992. The chancel was repaired in 2001 ac-
cording to a plan by Alan Havsteen-Mikkelsen, 
including a renewal of both altar and chancel rail. 

Historical introduction. Næsby Church is on the 
road Bogensevej in Næsby, in an area which, 
when the church was built in 1942, was centrally 
placed between the old village to the west and 
the new residential areas around the railway to 
the east. Now Næsby forms part of the city of 
Odense’s northwestern suburbs. In the second 
half of the 1930s the local minister, N.P. Hansen, 
began to hold monthly services at Næsby School, 
and out of this initiative the idea was fostered 
in 1938 of erecting a proper church building in 
Næsby. In 1946 it served an independent church 
sub-district under Næsbyhoved Broby Parish, 
which was separated out in 1965 as an indepen-
dent parish. 

Building. The church, which was consecrated on 
13 December 1942, was designed by the archi-
tect Knud Brücker. It was built in red brick in 

1 Johannes Wendt-Larsen, Næsby Kirke 60 år, Næsby 
Menighedsråd 2002, 28-30.
2 Wendt-Larsen (note 1), 57-59.
3 Wendt-Larsen (note 1), 17-18.
4 DK Odense 1621-24.
5 DK Odense 1613-15.
6 Georg Poulsens tegning er gengivet i Svend Saabye, 
Fynske Kunstnerportrætter 5, Odense 1952, ved s. 28-
29.
7 Lene Nørgaard, »Glasmaleriet i Næsby Kirke«, Allesø, 
Broby, Næsby Lokalarkiv 4, 1985, 18.
8 Wendt-Larsen (note 1), 20.
9 Wendt-Larsen (note 1), 20, 26.
10 Wendt-Larsen (note 1), 51.
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arvede datteren, Anna Johanne Baar, gift med tolder 
peter von Westen, kirken, og efter hendes død tilskø-
dede arvingerne i 1796 kirken til kongen.3 samme 
år blev den solgt på auktion til en gruppe af lokale 
gårdmænd, som 1818 blev sagsøgt for forsømmelse af 
kirken.4 den overgik til selveje 1909.5

 Anneksforhold. 1572 fik kirken ubberud Kirke som 
anneks,6 et forhold der vedvarede til 1900-tallet. en 
hellig kilde skal have løbet nord for kirken ‘i en sand-
banke’ nær stavisåen.7 
 Sagn. ifølge en overlevering skal der vest for kirken, 
nær den nuværende præstegård, have stået et grund-
muret hus, som blev benyttet af munkene fra skt. 
Knuds Kloster i forbindelse med deres betjening af 
kirken (jf. også ubberud Kirke, s. 2763).8 Heri skal en 
munk være levende indemuret (jf. gravminder).9

Indledning. Gammel Korup er nævnt første gang 1288 
som »Korøpe«, måske afledt dels af mandsnavnet ‘Kor-
ni’, dels af ‘torp’, dvs. en udflytterlandsby. Korup Kirke 
har muligvis allerede i senmiddelalderen tilhørt skt. 
Knuds Kloster, som fra 1200-tallet ejede flere gårde 
i landsbyen. den første nogenlunde sikre oplysning 
om klostrets ejerskab stammer imidlertid fra 1558, da 
prior Christiern poulsen tilkendte kirkens sognepræst, 
peder Knudsen, indtægterne af ubberud Kirke.1 si-
den overgik kirken til kronen, der 1689 solgte den til 
Jørgen Landorph, som kort efter overlod kirken til 
sin bror, Knud. Han tilskødede 1700 kirken til Bro-
der Landorph, men købte den tilbage 1710. Heref-
ter nedarvedes den i familien til først datteren Karen 
Landorph og siden til barnebarnet Birthe Cathrine 
von Bergen, gift med amtsforvalter Jens Baar.2 1790 

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto david Burmeister Kaaring 2013. – The church seen from the south.
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BYGninG

oversigt. Kirken er i sin kerne en senromansk kam-
pestensbygning, hvori der indgår partier af tegl. i 
1400-tallets slutning er et tårn føjet til skibets vestende, 
1500-10 blev koret forlænget mod øst, og formentlig i 
de samme årtier opførtes et våbenhus ved skibets syd-
side. orienteringen er solret.

den senromanske kirke har bevaret sine langmure 
og triumfmuren, mens korets østgavl og skibets 
vestgavl er nedbrudt i forbindelse med de sen-
middelalderlige udvidelser. det har været en for-
holdsvis beskeden bygning med et 6,5 m langt 
kor og et kort skib på kun 10,5 m. Grundplanen 
er den traditionelle romanske; springet mellem 
kor og skib udgør en halv murtykkelse (fig. 3). 
den teglmurede korbue og de to (†)dørsteder er 
de eneste bevarede oprindelige detaljer. dørene, 
der er uden portalfremspring, peger formodent-
lig på et opførelsestidspunkt i første halvdel af 
1200-tallet. 
 Materialer og teknik. Murene, der er uden synlig 
sokkel, er overvejende af rå kampesten, som sted-
vist er suppleret med munkesten, muret i munke-
forbandt. der er brugt tegl i triumfmuren om-
kring korbuen og i kirkens vestre del; i nord i 
murens fulde højde fra et stykke øst for dørstedet 
til det vestre hjørne, i syd dog kun omkring dø-
ren. Langmurene afsluttes øverst af en formentlig 
yngre falsgesims af tegl. indvendig er væggene 
overalt af kampesten. det oprindelige murværk 
erkendes bedst over våbenhusets loft, hvor kam-
pestensfacaden står upudset (fig. 31). Byggeriet 
må være påbegyndt i øst med kampesten og fort-

Kirken ligger vestligt i Gammel Korup, en smule 
tilbagetrukket fra Korupvej og omgivet af sin 
kirkegård. Landsbyens øvrige bebyggelse udgø-
res mestendels af gårde mod øst og vest, mens en 
vinkelbygget sognegård fra 1986 er opført mod 
syd. Mod nord smelter kirkegården smukt sam-
men med det åbne marklandskab. Kirkegården er 
udvidet mod øst i 1900-tallets første del, i nordlig 
retning o. 1950 og mod nordøst i 1985 efter plan 
af landskabsarkitekt Torben Michelsen, sorø.10 
en urnekirkegård blev anlagt 1974.11 
 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af lave 
stendiger, der delvis er beplantet med lavendel. 
nord for kirken er det ældre stendige bevaret 
og markerer skellet mellem den gamle kirkegård 
og de nyere udvidelser. den sydlige og vestlige 
del af kirkediget er omsat i perioden 1987-89.10 
Hovedindgangen findes umiddelbart syd for kir-
ken, hvor en køreport og en fodgængerlåge med 
nyere jernfløje med korsmotiv hænger mellem 
groft tilvirkede granitpiller (fig. 1). Ved parke-
ringspladsen mod nordøst er endvidere anlagt 
en køreport med sortmalede stakitlåger hængt 
mellem kvadratiske granitpiller, og en tilsvarende 
låge er opført ind mod præstegården vest for kir-
ken. †Hegn og indgange. et kampestensdige, nævnt 
1589,12 blev repareret både 1665 og 1666.13 en 
†kirkeport istandsattes 1668, mens risten for den 
søndre indgang (dvs. formentlig for porten) re-
pareredes 1670.13

 Kirkegården er sparsomt beplantet, bortset fra 
en række af løvtræer plantet langs den oprinde-
lige kirkegårds nordre dige og trærækkerne langs 
det østlige og nordvestlige dige. derimod er den 
nordøstlige kirkegårdsudvidelse beplantet med 
snebær og eg i buede, delvist overlappende ræk-
ker, der sammen danner en oval.10 †Beplantning. 
1813 blev nogle asketræer uretmæssigt fældet og 
borttaget fra kirkegården.14

 Bygninger. i 1900-tallets første halvdel er opført 
et ligkapel af hvidkalkede teglsten og med sadel-
tag i kirkegårdens sydøstlige hjørne. Her blev der 
1972 indrettet toiletfaciliteter.10 et graverhus fra 
1979 med hvidkalkede mursten og rødt tegltag 
er tegnet af ebbe Lehn petersen og ligger netop 
uden for kirkediget nordvest for kirken.10 en †la-
de er omtalt 1589.12

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af K. nielsen 1788. 
– Cadastral map.
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nordre er fremdraget 1976 (fig. 13).10 efter om-
muring og delvis udfyldning fremstår nichen nu 
som en træoverdækket ‘blænding’, én sten dyb og 
med falsede sider. Kun sydsiden, påfaldende tæt 
på koråbningen, er oprindelig, mens nordsiden er 
ødelagt af en skorsten i slutningen af 1800-tallet. 
sporene efter den søndre niche er gået tabt, men 
det fremgår, at sydøstre hvælvpille oprindeligt 
har hvilet på det foranstående alterbord.
 Gavltrekanterne er dels nedbrudt, dels fornyet i 
forbindelse med senere ombygninger.
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer, alle i 
munkesten i munkeskifte. 
 i senmiddelalderen gennemgik kirken flere 
forandringer, hvis relative kronologi lader sig no-
genlunde bestemme. Ældst er formentlig forny-
elsen af skibets vestre gavltrekant, der forsynedes 
med en gotisk blændingsudsmykning, hvorefter 
kor og skib blev overhvælvet. Mod vest sluttes et 
tårn til kirken i 1400-tallets sidste del, mens koret 
blev forlænget mod øst i tiden o. 1500-10.16 en-
delig fik kirken et våbenhus på sydsiden, efter at 
tårnet stod færdigt.
 skibets vestre gavltrekant bærer nu tårnets øst-
mur. Facaden har skarpryggede fuger, mens muren 
indvendig er udført med skrabefuger. Facaden, 
der er hvidtet i nyere tid, smykkes af tre slanke, 
spidsbuede højblændinger, hvoraf den midter-
ste er højest (fig. 9). Øverst i denne er en glug 
(45×22 cm) med let affasning af hjørnerne i ve-

sat vestover under anvendelse af stedse mere tegl 
i de mere krævende detaljer: døre, alternicher og 
vel også omkring de nu forsvundne vinduer.
 Døre. Af oprindelige åbninger spores, som nævnt, 
kun de to teglmurede (†)døre, der er rundbuede 
og forholdsvis brede (både nord- og syddør er 
125 cm bred i facaden). Åbningerne, der begge 
er lukket med munkesten, står nu udvendig som 
nicher; indvendig er alle spor skjult bag pudsla-
get. syddøren er tilmuret i forbindelse med op-
førelsen af våbenhuset, da dørstedet blev flyttet 
længere mod vest (fig. 4). døren afsluttes med 
en rundbuet åbning over retkantede vanger. i 
portalens vestre vange er bevaret et lettere beska-
diget kragbånd i vederlagshøjde. norddøren, der 
er bedst bevaret, har tilsyneladende været rigest 
udstyret.15 den brede, falsede åbning er i facaden 
udstyret med en affasning bag en kvart rundstav 
(fig. 5). 
 Indre. Væggene er som nævnt af kamp, bortset 
fra skibets nordvestlige del, der er af tegl. den 
teglmurede, runde korbue er ommuret og forhøjet 
i forbindelse med overhvælvingen af koret (fig. 
6). Vangerne er udstyret med en udkragning i ve-
derlagshøjde omtrent 165 cm over gulvniveau. 
søndre vange er efter reformationen blevet skråt 
affaset formentlig for at lette adgangen til prædi-
kestolen.
 (†)Sidealternicher. Korbuen har været flanke-
ret af to sidealtre (s. 2746), hvoraf nichen til den 

Fig. 3. plan 1:300. Målt af Knud, erik og ebbe Lehn petersen 1971, suppleret af Martin Wangsgaard Jürgensen og 
tegnet af Merete rude 2013. – Ground plan.
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 i forbindelse med hvælvslagningen blev kor-
buen, som nævnt, forhøjet og afsluttet med en 
rund bue.
 skibets to krydshvælv fra o. 1505-15 hviler på 
falsede hjørne- og vægpiller, helstens skjoldbuer 
og en falset gjordbue mellem de to fag. Buerne 
ved langmurene er spidse, mens de øvrige, der 
spænder i hele bygningens bredde, er runde. de 
to østre hjørnepiller har øjensynligt begge taget 
afsæt i de nu nedbrudte †sidealterborde, der har 
haft overside ca. 90 cm over nuværende gulv. i 
det vestlige hvælvs søndre kappe er i vestre svik-
kel en blændet, rektangulær †åbning, der har 
givet adgang til loftet. der er nu adgang til tag-
rummet via våbenhuset.18 Ved overhvælvingen 
er korbuens øverste del blevet dækket af skjold-
buen.
 Tårnet, der er jævnbredt med skibet, består af 
tre stokværk, hvoraf det øvre, med otte glamhul-
ler, oprindelig har rummet klokkerne. de hæn-
ger nu i tagrummet. Tårnet dækkes af et sadeltag 
med gavle i øst og vest, og ikke som det ellers er 

derlaget til den aftrappede top, der har givet lys til 
loftet over skibet. Gavlen står med åbne bomhul-
ler fra byggestilladserne. den oprindelige taglinje 
ses tydeligt aftegnet både udvendig og indvendig 
i murlivet, uden at det kan afgøres, om gavlen har 
været udsmykket med kamtakker eller pinakler. 
Gavlen lader sig ikke nærmere datere, men blæn-
dingsudsmykningen kan som type føres tilbage 
til o. 1300. Mest sandsynligt er det dog, at gavlen 
er opført i løbet af 1400-tallet, måske endda først 
i forbindelse med skibets overhvælving o. 1505-
15.16

 i koret er der forud for forlængelsen eller kort 
derefter indbygget et krydshvælv, der hviler på 
kvadratiske piller og helstens skjoldbuer (fig. 6). 
pillernes forskellige dimensioner har formentlig 
skullet kompensere for korets skævheder. de to 
vestlige piller understøttes ved foden af et halv-
stens fremspring mod øst. ribberne er af profile-
rede, højryggede formsten af en type, der kendes 
fra flere af egnens kirker.17 Hvælvet er formentlig 
udført o. 1510-15.16

Fig. 4. skibets syddøre, gotisk (tv., s. 2739) og (†)romansk (th., s. 2735). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – South doors of the nave, Gothic (left) and Romanesque (right).
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blændinger sig over et bånd langs gavltrekantens 
fod. den midterste er udformet som lancet, mens 
de yderste blændinger udgøres af to par koblede 
lancetter, der er sammenknyttet ved en nedhæn-
gende, affaset stav.22

 Tårnet knytter sig i udformning og indretning 
til flere andre på odenseegnen, eksempelvis i 
sanderum Kirke (odense Hrd.) og næsbyhoved 
Broby Kirke (s. 2698). som nævnt kan det ikke 
afgøres, om årstallet 147(3?) giver os året for tår-
nets opførelse. stilpræget peger muligvis på et lidt 
senere tidspunkt.23

 en tid efter opførelsen blev tårnet forstærket 
med en stræbepille på det sydvestre hjørne. den 
nu skalmurede pille er rejst i tegl af munke-
stensformat i et tillempet munkeforbandt over 
en markant kampestenssyld, der springer frem 
fra facaden. pillen afsluttes af en falset gesims og 
dækkes af vingetegl.

vanligt over kortsiderne i syd og nord. Murene, 
der er opført over en syld af rejste kampesten, 
står med skråt skårne fuger både ude og inde. 
Østmuren hviler på en stor aflastningsbue, der 
er udspændt over skibets vestgavl i hele dennes 
bredde.19 det spidsbuede stik ses både i tårnmu-
rens facade og bagmur.
 Tårnrummet forbindes med skibet ved en 
bred, spidsbuet arkade, hvis top slutter sig uregel-
mæssigt til skibets vestre skjoldbue (fig. 23). ef-
ter at man havde brudt arkaden, er hvælvpillerne 
hugget til, så de ikke dækker for arkadens vanger. 
rummet får lys fra syd gennem et formentlig 
oprindelig fladbuet, nu noget omdannet vindue, 
anbragt i et højt, spidsbuet spejl. et højtsiddende 
krydshvælv hviler i væggene.
 der er adgang til tårnets øvre del gennem et 
trappehus ved sydsiden, muret i forbandt med selve 
tårnet og dækket af et halvtag (fig. 7). Facaden er 
formentlig skalmuret 1928 (jf. en mursten med 
årstal i trappeløbet) med moderne teglsten. Her er 
også dørens fladbuede stik blevet ommuret, mens 
en rundbuet lysåbning herover blev omdannet til 
en høj glug med trappestik af senmiddelalderlig 
type.20 over underdøren er indsat en munkesten 
med indskrift, årstallet »147(3?)« i arabertal (fig. 8).21 
stenen sidder, hvor den var indmuret før skalmu-
ringen, men hvorvidt årstallet daterer tårnbygge-
riet, lader sig ikke umiddelbart afgøre (se ndf.).
 indvendig har den snævre, murede trappe, hvis 
løb delvis ligger i tårnmuren, retkantet spindel og 
hvælvet loft. der er tre lysglugger, en i hver side, 
hvoraf en nu åbner ind til våbenhusets loft. den 
fladbuede, falsede overdør leder ind over tårnets 
hvælv, hvorfra en stige fører videre op til det øvre 
stokværk. etagen oplyses af otte fladbuede, ud-
vendig falsede åbninger (oprindelig glamhuller), 
to mod hvert verdenshjørne. 
 i tagrummet er gulvet, et bjælkelag af eg, for-
højet med nyt tømmer i fyr, der er hugget ind 
i murlivet. i hver gavlspids, mod øst og vest, er 
der to fladbuede åbninger, nu med retkantede 
lysninger, der fungerer som glamhuller. Gavlene, 
der er afsluttet med takkede kamme, optages hver 
af fem lancetformede højblændinger. på østsiden 
gennemskæres den midterste og højeste øverst af 
et kort, vandret bånd (fig. 33). i vest rejser fem 

Fig. 5. skibets blændede (†)norddør (s. 2735). Foto 
Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – Bricked-up north 
door of nave.
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cirkelblændinger (fig. 34). Ved foden og i siderne 
er gavlen beriget med forskellige dekorative ele-
menter, som vindueslignende felter mv.24

 indvendig forbindes det nye fag med det gamle 
ved en rundbuet arkade. rummet, der er hævet 
et trin og nu udgør kirkens egentlige kor, dækkes 
af et samtidigt krydshvælv med forlæg i væggene. 
det får lys gennem et stort, senere omdannet 
vindue i syd. oprindelig var der også et fladbuet, 
nu tilmuret †vindue i øst, som spores både ude 
og inde.

 Korets østudvidelse o. 1500-10 holder samme 
bredde som det gamle kor, hvis hjørner er bevaret 
af hensyn til det indbyggede hvælv.16 Murene er 
rejst over en liggende syld, hvis kampesten for-
mentlig er taget fra den nedbrudte østmur. Lang-
murene afsluttes med en treleddet falsgesims. 
Gavltrekanten, der krones af kamtakker, hæver 
sig over to savskifter, som markerer tagfoden. 
Gavlens rige blændingsdekoration består af fire høj-
blændinger, afsluttet med stejle, tvedelte trappe-
stik, mens stavene mellem blændingerne brydes af 

Fig. 6. Hvælv i det gamle kor (s. 2736). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Vaulting in 
the old chancel.
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man udvendig i vestmuren et indmuret kranie, ind-
sat ca. en meter over syldstenen.26

 Flytningen af syddøren må være afledt af våben-
husbyggeriet, der til dels har lukket den gamle 
†dør (jf. ovf.). den nye, fladbuede og falsede åb-
ning er brudt gennem kampestensmuren en halv 
meter længere mod vest, hvorefter muren er om-
bygget i tegl.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. det 
fremgår af regnskaberne, at kirken løbende er 
blevet holdt ved lige. 1665 måtte et murpar-
ti, uvist hvilket, genopføres efter at være faldet 
ned.13 og 1670 blev flere kamtakker ommuret 
på en af gavlene, mens stræbepillen ved tårnets 
sydøstre hjørne blev renoveret, og våbenhusets 
tag fik blyrender.13

 den mest omfattende ændring efter reforma-
tionen var indsættelsen af store, fladrundbuede 
vinduer i kor og skib, tre på hver side, der for-
mentlig er udført i 1700-tallet. de rektangulære 
vinduesrammer af træ er nu hvidmalede, men 
stod tidligere med grå farve.27 
 Hovedistandsættelse. Kirkens vægge og hvælv 
er senest istandsat 1976 under ledelse af arkitekt 
ebbe Lehn petersen. revner blev udbedret, og 
samtidig blev der foretaget mindre reparationer 
på tagværket.10 1982 blev tårnets facader og kam-
takker repareret.10 

 Våbenhuset er rejst o. 1500 over en syld af kraf-
tigt fremspringende kampesten, og i de nederste 
teglstensskifter indgår også lidt kløvet kamp. i øst 
er et dobbeltsmiget vindue, nu med retkantet 
træramme svarende til kirkens øvrige (s. 2739). i 
syd, vest for døren, ses konturerne af en lavtsid-
dende, fladbuet †niche, mens der i vest er spor 
efter to glugger. den fladbuede dør er udvidet 
i siderne og savner nu en fals. den kamtakkede 
gavl herover prydes af seks højblændinger, der er 
afsluttet med korte hængestave. de to midterste 
blændinger indeholder begge en glug (fig. 35). 
Tagfoden er markeret med et savskifte, og kor-
te savskifter flankerer også blændingerne og er 
brugt øverst i kammen, der synes afsluttet med 
en ‘maske’. rummet er dækket af et fladt træloft 
med synlige bjælker. en lille muret bænk øst for 
døren ind i kirken er formodentlig samtidig med 
våbenhuset.25 under istandsættelsen 1982 påtraf 

Fig. 7. Trappehuset set fra syd (s. 2737). Foto Martin 
Wangsgaard Jürgensen 2012. – Stairwell seen from the 
south.

Fig. 8. Munkesten med årstallet »147(3?)« i arabertal 
(s. 2737). Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – 
Large brick with date “147(3?)” in Arab numbers.
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tagtømmer over det gamle kor synes på et tids-
punkt at være blevet vendt og genanvendt. i skibet 
er hanebånd og krydsbånd bladet på vestsiden. i 
korets fag, der er konstrueret på samme vis, er sam-
lingerne på østsiden. To af våbenhusets fire spær-
fag, med dobbelt lag hanebånd, er fornyede i fyr. 

 Gulve. i østforlængelsen er der 1909 lagt gul-
lige, kvadratiske teglfliser.28 i den øvrige kirke er 
der 1976 lagt gule teglsten på fladen.10

 Tagværkerne er senmiddelalderlige med enkelte 
udbedringer i fyr (fig. 10). Hvert fag har to hane-
bånd og et sæt krydsbånd. det senmiddelalderlige 

Fig. 9. udsnit af vestgavlens blændingsudsmykning (s. 2735). Foto Arnold Mikkelsen 
2012. – Part of recess ornamentation of west gable.
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hvilket må datere rummets overhvælving. i skibet 
stammer tømmeret fra en senmiddelalderlig for-
nyelse 1505-15. prøverne fra våbenhuset kunne 
ikke dateres.
 Tagbeklædning. Tagene er hængt med rød vin-
getegl, der senest er omlagt 2010.10 Tagene har 

 Dendrokronologiske undersøgelser. der er 2012 ud-
taget boreprøver af egetømmeret i østforlængel-
sen, det gamle kor, skib og våbenhus.29 i østfor-
længelsen viser prøverne, at tømmeret må være 
fældet 1500-10, hvilket må datere korets udvi-
delse. prøverne fra det gamle kor sagde 1510-15, 

Fig. 10. Kirkens tagværker over skibet set mod vest (s. 2740). Foto Arnold Mikkelsen 
2012. – Roofing of the church above the nave seen towards the west.
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kalket.32 den svarer til dekorationen af koret i 
Lunde Kirke (Lunde Hrd.). 
 2) o. 1510-15, to viekors, malet på den op-
rindelige korbue, blev ligeledes konstateret 1976 
og efterfølgende konserveret og kalket over. Kor-
sene, der var udført med passer og i lys rødbrun 
farve, målte 24,5 cm i tværmål og var placeret 
hhv. 31 cm (nord) og 27 cm (syd) over vederlag.32 
over det sydlige viekors konstateredes endvidere 
rester af indskrifter og bomærker, der tilsynela-
dende var malet med samme farve. 
 3) 1800-tallet,32 en rød bemaling af korhvælve-
nes ribber, malet ganske få kalklag over den æl-
dre skældekoration af samme ribber, mens korets 
vægge var malet okkergule med et skjoldformet 
gråt felt bag alteret. 
 †Graffiti. o. 1549. i korets østlige fag konstate-
redes 1976 flere indskrifter på væggene, herunder 
en enkelt i rødkridt med gotisk skrift, der var til-
føjet årstallet »1549«.32

haft vingetegl så langt tilbage, som kilderne ræk-
ker.30 Biskop Jakob Madsen noterer 1589 (sml. 
fig. 30), »Alt offuer med Tegel«.12 
 Opvarmning. et fjernvarmeanlæg er anskaf-
fet 1972.10 Kirken har tidligst kunnet opvarmes 
1878, da to †kakkelovne blev opstillet. de ud-
skiftedes med en koksfyret †kalorifer 1899.28 
samtidig blev en skorsten i skibets vestende sløj-
fet.
 Kirken er hvidkalket ude og inde og udven-
dig forsynet med en sværtet sokkel. Våbenhusets 
bjælkeloft er malet gråt. Tidligere, før 1912, var 
hele bygningen rødkalket.10 Bygningen omgives 
af en pikstensbelægning kantet med brosten, der 
foran våbenhuset løber sammen med et brolagt 
fortov.31

 †Kalkmalerier. 1) o. 1510-15. en skældekora-
tion malet på korets østforlængelses ribber med 
sort på lysegrå bund. udsmykningen blev konsta-
teret 1976 og efterfølgende konserveret og over-

Fig. 11. Ydre, set fra sydøst. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – Exterior seen from the south east.
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 Farvesætninger og istandsættelser. det indre er præget 
af Fritz Thodes istandsættelse 1984, da stoleværk, orgel 
og salmenummertavler blev nystafferede i overvejende 
vinrødt, brunt og gråt. stafferingen er afstemt efter al-
terbordet og prædikestolen, som siden 1979 har stået 
i en lys lakering. indtil 1984 stod stoleværk, orgel og 
alterbord i lysegrå bemaling fra 1938, mens prædike-
stolen var mørklakeret.10 
 1938 blev inventaret restaureret under ledelse af 
arkitekt Axel L. Jacobsen, odense, der ombyggede 
stolestaderne og alterskranken samt gennemførte en 
omplacering af det ældre inventar, idet korbuekruci-
fikset fik sin nuværende plads som alterprydelse, mens 
altertavlen blev kasseret, bortset fra dorphs altermaleri, 
der blev ophængt i skibets sydøstlige hjørne. endvi-
dere blev døbefonten flyttet fra korudvidelsen til det 
oprindelige kors sydøstlige hjørne. 

Alterbordet (fig. 14), senmiddelalderligt, af røde 
teglsten, er muret op mod korets østvæg. Bordet 
måler 185×110 cm og er 99 cm højt. istandsat 
1938.10 det skjules af et alterpanel fra o. 1590, af 
fyr, udført i renæssancestil. Forsiden har tre fag, 
der adskilles af kannelerede pilastre. Arkadefel-
terne er glatte og indrammes af en arkadebue, 

inVenTAr

Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er den ro-
manske døbefont, som hører til en gruppe af rundbue-
udsmykkede fonte på odenseegnen, mens et ligeledes 
romansk røgelseskar befinder sig i nM. Lidt yngre er 
det murede alterbord, mens et korbuekrucifiks med 
sidefigurer af Johannes og Maria er senmiddelalderligt. 
Fra det senere 1500-tal stammer kirkens alterkalk. 
 renæssancetiden er fornemt repræsenteret af den 
velskårne prædikestol fra tiden o. 1580 og alterbords-
panelerne, der synes udført af et samtidigt panel. Fra 
denne periode stammer også det nürnbergske dåbsfad, 
som dog formentlig først er skænket til kirken i løbet 
af 1600-tallet. 
 sygesættet er udført 1663 af simon Matthiesen, 
odense, og skænket af sognepræst Alexander Jacobsen 
Hirtznach og hans hustru Kirsten Andersdatter, mens 
oblatæsken er udført 1707 af Carl simon Johansen 
schwartz og skænket af else Bolter, enke efter sog-
nepræst Hans olufsen steen. Fra samme århundrede 
stammer også disken, en klingpung, en pengeblok og 
J. B. Chr. Beselers klokke, de to sidstnævnte daterede 
1793. Blandt kirkens yngre inventar skal fremhæves 
Anton dorphs (†)altermaleri fra 1870 forestillende Je-
sus i emmaus.

Fig. 12. indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the east.
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 sidepanelerne har 2×2 rektangulære, profile-
rede fyldinger, hvoraf de østlige på begge sider af 
bordet er afskåret, i forbindelse med at panelerne 
er blevet tilpasset alteret.
 Forsiden er udført i tiden o. 1580-90, men for-
andringerne af panelet tyder på, at det først på 
et senere tidspunkt er blevet tilpasset alterbordet. 
dette kan muligvis have fundet sted 1669, da en 
‘træramme’ blev ‘lagt om alteret’.13

som bæres af kannelerede pilastre, hvis baser er 
savet bort; sviklerne er udfyldt af et reliefskå-
ret blomstermotiv. de meget smalle, profilerede 
postamentfelter har glatte fyldinger, mens frem-
springene er smykket med reliefskåren blomster-
ornamentik, som er beskåret forneden. i hvert af 
de væsentligt højere frisefelter ses en rombe med 
cirkulær roset, og fremspringene er prydet af be-
slagværksornamentik. 

Fig. 13. nordre side af korbuen med spor efter sidealter (s. 2735 og 2746). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2012. – North side of chancel arch with traces of side altar.
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Fig. 14. det senmiddelalderlige alterbord med panelværk fra tiden o. 1580-90 (s. 2745). som alterprydelse 
benyttes en senmiddelalderlig korbuekrucifiksgruppe (s. 2746). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Late 
Medieval communion table with panelling from c. 1580-90. A Late Medieval chancel arch crucifix group is used as 
altar ornamentation.
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må korbuebjælken, hvorpå krucifikset var mon-
teret, have været indsat. 1938 hang gruppen i 
tårnrummet.10

 Krucifikset er beslægtet med et i Husby Kirke 
(Vends Hrd.), både hvad angår figurens positur, 
skildringen af lændeklædet og ved en tilsvarende 
tilpasning af den nedre firpasmedaljon. dette 
sammen med den tilhørende Johannesfigur taler 
for en datering af krucifiksgruppen til tiden o. 
1500-20.
 *Løse figurer, o. 1500. To svævende engle, hhv. 
32 og 36 cm høje, som er iklædt amictus og alba, 
og den største af figurerne holdende en kalk. de 
forholdsvis medtagede figurer har rester af en 
overvejende rød og blå staffering med forgyld-
ning og grå karnation. Figurerne synes at stamme 
fra et korbuekrucifiks, hvor englene har svævet 
under korsets tværarme og opsamlet Jesu blod 
i kalke. i udformning er de to engle imidlertid 
uforenelige med kirkens korbuekrucifiks (jf. al-
terudsmykning ovf.), hvorfor det ikke er klart, 
om der er tale om sekundære tilføjelser, frag-
menter af et ældre krucifiks, eller – mindre sand-
synligt – om figurer fra en †(høj-)altertavle med 
Korsfæstelsesmotiv.10 i Møntergården, odense 
(inv.nr. 7/1903a-b).
 (†)Altertavle (fig. 15), 1870,36 med maleri, Kri-
stus i emmaus, af Anton dorph (signeret og 
dateret), der var indsat i et nygotisk †ramme-
værk med fialer (jf. fig. 22). Kun den rundbu-
ede blændramme med indskriftfelt er bevaret. 
Maleriet, olie på lærred, 86×79 cm, viser Jesus 
siddende bag et bord og vendt frontalt mod be-
skueren med blikket rettet opad, idet han bryder 
brødet. Hans glorie lyser op i mørket og kaster 
lys på hans identitet, som de to disciple ved hans 
side netop erkender. såvel kompositionen som 
de enkelte figurers positurer er afledt af rem-
brandt van rijns maleri fra 1648.37 i et fyldings-
felt under maleriet er anført Luk. 24,30-31 med 
forgyldt fraktur på sort bund. 
 Maleriet er en replik af dorphs altertavle til 
radsted Kirke fra 1868 (DK Maribo 989); herud-
over udførte dorph tre yderligere replikker i ti-
den 1877-98.38 Altertavlen blev nedtaget fra alte-
ret 1938 og derefter ophængt i skibets vestende.10 
istandsat 1995.10 

 †Sidealterborde (fig. 13), middelalderlige. på den 
oprindelige triumfmurs nordre del ses resterne af 
et borthugget sidealter som et ujævnt, fremsprin-
gende felt, hvis side mod korbuens nordre vange 
er behugget yderligere og antyder, at den bevare-
de skabsniche (s. 2735) i muren har været placeret 
over alterbordet. selvom der ingen direkte spor er 
efter et tilsvarende sidealterbord ved triumfmu-
rens søndre del, antyder den afkortede hvælvpille, 
som er afsluttet ca. 90 cm over det nuværende 
gulvniveau, at der også her har stået et alter. 
 som alterprydelse er siden 1939 benyttet kirkens 
korbuekrucifiks (fig. 14) fra o. 1500-20 med tilhø-
rende Maria- og Johannesfigurer. Kristusfiguren, 
112 cm høj, hænger i vandrette arme, fødderne er 
fæstnet med samme nagle og kroppen tegner en 
bue mod Jesu venstre side. Hovedet bærer en flet-
tet tornekrone og hviler mod højre skulder; øjne-
ne, der ikke helt flugter, er lukkede. Han er iklædt 
et lændeklæde med bølgende flige på begge sider 
samt en mindre snip, der stikker ud foran krop-
pen. Krop og hoved er skåret af samme stykke og 
udhulet fra bagsiden. Herpå er monteret ben og 
arme, de sidste skåret i ét langt stykke træ. 
 Korset, 190 cm på hver led, er glat med pro-
fileret kant.33 de firpasformede endefelter rum-
mer evangelistsymbol og skriftrulle, foroven for 
Johannes, på tværarmen for Markus (i nord) og 
Lukas (i syd), og nederst ses Mattæus’ englefigur i 
en medaljon med flad underkant.
 Mariafiguren, 85 cm høj, viser hende stående 
med foldede hænder og blikket sænket, mens Jo-
hannesfiguren, 91 cm høj, skildrer apostlen med 
blikket rettet lidt opad, højre hånd bevæget for 
brystet og et posebind i den venstre. denne figur 
kendes i variationer fra flere krucifiksgrupper fra 
tiden o. 1500.34

 Krucifiksgruppens brogede staffering stammer 
fra 1938 og domineres af lyseblåt, gråt og grønt. 
i forbindelse med gruppens istandsættelse 1976 
konstaterede Mogens Larsen spor efter tre staf-
feringer på Johannesfigurens kappe, en grøn be-
maling over en italienskrød, og underst en mørk 
cinnober.35

 Gruppens oprindelige placering foran triumf-
buen er sandsynligvis indikeret af fundet af to 
huller i triumfmuren 211 cm over gulvet.32 Heri 
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kunne indikere, at der var tale om en sidealtertav-
le.12 1755 var den opsat ‘neden i kirken’, og for-
gyldningen var mestendels gået af skt. Jørgen.39 
 Altersølvet udgøres af en kalk fra o. 1550-1600 
med fornyet bæger samt disk fra 1700-tallet. Kal-
ken (fig. 16) er 22,5 cm høj, har sekstunget fod, 
der er drevet stejlt op imod skaftleddet. Knop-
pen er sekstunget med mellemfaldende rudebos-
ser, hvorpå står »ihesvs« med reliefversaler. det 
sekundære bæger er glat og har påmonteret en 
hældetud. sikkerhedsmærket under bunden samt 

 †Altertavle, 1648. en altertavle der ifølge præ-
steindberetningen var ‘af model efter den i oden-
se domkirke’, dvs. Anders Mortensens altertavle 
(jf. s. 539).39 der var altså sandsynligvis tale om en 
arkitektonisk opbygget altertavle med friskulp-
turer flankerende storfeltet, omtrent som pårup 
Kirkes (jf. s. 2664). den blev 1870 henlagt på lof-
tet og siden solgt på auktion 1877.40 
 †Sidealtertavle, nævnt 1589 af Jacob Madsen 
som en lille tavle »met s. Jørgen vdgraffuet (dvs. 
udskåret) paa«.12 Altertavlens størrelse og motiv 

Fig. 15. (†)Altertavle, 1870 med maleri af Anton dorph forestillende Kristus i em-
maus (s. 2746). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altarpiece, 1870, with painting by Anton 
Dorph showing Christ at Emmaus.
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dråbeformede led, og bæger af form som en om-
vendt klokke. under bunden ses et mestermærke 
(Bøje ii, 4079) og en sikkerhedsmærkning. Bæ-
geret er glat med let svungen overkant. Disken 
måler 8 cm i tværmål og har glat fane med ind-
graveret hjulkors og cirkulært Jesusmonogram. 
under bunden læses med versaler: »Anno 1663/ 
er denne kalch oc/ disk forærdt af H/ Alexan-
der iacobsøn/ och Kirsten Anders/ datter til at 
berete/ de siuge med i Trøs-/trup och Wbred/ 
sogner«. sikkerhedsmærke i fordybningen. si-
mon Matthiesen har udført adskilligt altersølv til 
fynske kirker.42

 Alterkande, 1841, af tin, udført af niels Fre-
derik ebbesen sørensen, odense. den 30 cm 
høje kande har krukkeform med slank hals og 
svungen hank. under bunden ses to lødigheds-
mærker (genius med rosenlænken) og initialerne 
»n.F.s.«43 samt odenses bymærke for 1841, lige-
ledes med initialerne »n.F.s.«; endvidere sikker-
hedsmærkning.
 Alterstager (fig. 17), 1600-tallet. de to 37 cm hø-
je stager har aftrappet fod, balusterskaft, og flad ly-
seskål. stagerne synes at være noget yngre end de 
to nye †alterstager, Jacob Madsen omtaler 1589.12

stemplet »GH 2011«. Disken (fig. 16), tværmål 
15,3 cm, har fane med indgraveret hjulkors og Je-
susmonogram; sikkerhedsmærket på undersiden.
 Oblatæske (fig. 16), 1701, udført af Carl simon 
Johansen schwartz, odense, og skænket til kir-
ken 1707 af Hans olufsen steen. den cylindri-
ske æske måler 10 cm i tværmål, er 4,5 cm høj, 
og har hvælvet låg med indgraverede palmeblade 
omkring antikvaindskriften: »Anno 1707 dend 
5/ decembr: er denne Brød-/ esche gifuen 
til Guds/ Ære og Altere i Trø-/ strup-Korup-
Kirche af / sl: Hr: Hans olufsen/ stheens efter-
lefuersche/ else Andersdatter B[olter]«.41 under 
bunden ses mestermærke (Bøje ii, 4095), oden-
ses bymærke for 1701, sikkerhedsmærkning samt 
med aktikva: »Veiger 14 lod ½ q«.
 Ske, 1800-tallets anden halvdel, udført af Lau-
rids Grønlund med mønsterperforeret laf. på 
skaftets underside ses to mestermærker (Bøje ii, 
4300) og sikkerhedsmærkning.
 Sygesæt, 1663, fremstillet af simon Matthiesen, 
odense og skænket af sognepræst Alexander Ja-
cobsen Hirtznach og Kirsten Andersdatter. Kal-
ken er 10 cm høj, har ottekantet fod med høj 
standkant, balusterskaft hvis midtknop har otte 

Fig. 16. Altersølv bestående af kalk og disk fra o. 1550-1600 (s. 2747), samt oblatæske, 
1701, udført af Carl simon Johansen schwartz, odense, skænket af Hans olufsen 
steen (s. 2748) Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar plate (chalice and paten) from c. 
1550-1600 and wafer box, 1701, by Carl Simon Johansen Schwartz, Odense, donated by 
Hans Olufsen Steen.
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tovsnoning midtpå, og derunder en opadvendt 
rundbuefrise. Kummen prydes af liljer sat mellem 
en tovsnoning samt en rundstav (over) og en op-
advendt rundbuefrise (under). Langs overkanten 
løber en trekantfrise. 1589 var den opstillet ‘ved 
triumfbuen’,12 indtil 1938 stod den foran alter-
skranken, men blev det år flyttet til det oprinde-
lige kors nordøstlige hjørne.10 Fonten blev hævet 
1984, således at 17 cm af foden, der hidtil havde 
været skjult af gulvet, atter kom til syne.10

 Mackeprang (Døbefonte, 48) knytter den til en 
gruppe rundbueudsmykkede fonte på odense-
egnen, der også inkluderer fontene i pårup og 
ubberud kirker (jf. s. 2671 og 2779).
 et †fontelåg, af metal, er indikeret af de betyde-
lige rustpletter på særligt fontens bagside. 
 Dåbsfad (fig. 19), o. 1575, et nürnberg-arbejde 
i drevet messing, 58 cm i tværmål. i bunden en 
fremstilling af syndefaldet omgivet af to bånd 
af hhv. majuskler og minuskelinspirerede pynte-
bogstaver, der hver gentages fem gange.45 Her-
udenom løber en ottetalsranke med blomsteror-
namentik. Fanen er smykket med stemplede kors 

 *Syvstager. 1) o. 1900, med balusterskaft og 
arme udformet i enkel jugendstil. opbevares i 
sognegården. 2) nyere, udført i industrielt design 
med flade, vandrette arme. opbevares i sognegår-
den.
 *Røgelseskar, romansk, 63 cm højt, består af en 
skål med tilhørende låg i gennembrudt arbejde 
formet som en planteranke med tredelte blade 
og afsluttet af en lille lanterne, mens den koniske 
fod blot er smykket med nogle vandrette, indgra-
verede linjer. i tre øjer er fastgjort jernstænger, 
der samles i en bærering. Karret er sandsynligvis 
et importarbejde fra nordtyskland.44 deponeret 
1905 i nM (inv.nr. d 5831).
 Messehagel, 2003, af grøn uld med mørkegrønt 
og violet gaffelkors på ryggen.11 en rød, mønstret 
†messehagel er nævnt 1589.12

 Alterskranke, 1938,10 halvcirkulær med spinkelt 
tremmeværk, der bærer en høj håndliste. Balustre 
og sokkel er malet i lysegråt, mens håndlisten er 
vinrød med lidt forgylding. 
 Døbefont (fig. 20), romansk, 70 cm høj, 52-59 
cm i tværmål. Foden er konisk med en kraftig 

Fig. 17. Alterstager, 1600-tallet (s. 2748). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – Altar candlesticks, 1600s.

Fig. 18. røgelseskar, romansk (s. 2749), i nM. Ældre 
foto i nM. – Censer, Romanesque.
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syndefaldsmotivet er almindeligt forekommende 
og kendes bl.a. fra Mårslet Kirkes dåbsfad (dK 
Aarhus 2271). 
 Dåbskande, o. 1850, af tin. den er 26 cm høj, har 
krukkeform med lav hals, låg og svungen hank. 
under bunden mærket med odenses bymærke 
samt sikkerhedsmærkning. repareret 1960.11

 Prædikestol (fig. 21), o. 1580, i fire fag med høje 
arkadefyldinger og svagt fremskudte hjørnepi-
lastre. Arkaderne har pilastre, der bærer et rigt 
udskåret bueslag, hvis svikler har perspektiviske 
oculi udført i intarsia. i postamentets felter er 
der profilerede romber fra 1900-tallet, mens dets 
hjørnefremspring er påsat diamantbosser. i frise-
felterne ses varierede, spinkle planteornamenter 
under en kronliste med tandsnit; hjørnefrem-
springene er glatte. under kurven er i 1938 
tilføjet en lav underbaldakin, der hviler på en 
sekskantet stolpe (1979 fornyet i samme form).10 
Ved samme lejlighed blev opgangen langs tri-
umfvæggen fornyet i fyr, ligesom de ældre, mør-
ke lakeringer blev fjernet, således at stolen nu 
fremstår i lys lakering. Ældre stafferinger kendes 
ikke, men intarsiaudsmykningen i sviklerne ty-
der på, at den i det mindste delvist har stået i 
blankt træ.
 o. 1900 blev prædikestolen opsat på en høj 
sokkel med panelværk i det oprindelige kors 
nordøstlige hjørne, således at der var adgang via 
en stejl trappe fra korudvidelsen. Her stod den 
indtil 1938, da den blev flyttet til skibets sydøst-
lige hjørne og fik sin nuværende fremtræden.10

 prædikestolen hører til en gruppe fynske re-
næssancestole fra tiden efter 1570. Gruppen er 
kendetegnet ved hjørnefremspring med enten 
søjler eller pilastre, typisk er også rigt udskårne 
arkadefag, og ikke mindst bladornamentrelieffer 
i frisefelterne (jf. også s. 2711). Blandt disse er 
stolene i Korup, Tommerup (odense Hrd.) og 
Birkende (Bjerge Hrd.) så nært beslægtede, at 
de sandsynligvis er udført af samme værksted.46 
Birkendestolen er dateret 1579, og en omtrent 
tilsvarende datering må gøre sig gældende i Ko-
rup.
 Stolestader (jf. fig. 12), o. 1938. stolene, af fyr, 
har let skrånende fyldingsryglæn og brede plan-
kegavle, 97 cm høje. Gavlene har to slanke fyl-

og blade samt to sekundære skjolde, det ene med 
bomærke under initialerne »p.K«, det andet med 
et Jesusmonogram under initialerne »M.p.d«. 

Fig. 19. dåbsfad, o.1575, udført i nürnberg (s. 2749). 
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Baptismal dish, c. 1575, 
made in Nuremberg.

Fig. 20. døbefont, romansk (s. 2749). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – Font, Romanesque.



2751Korup KirKe

Fig. 21. prædikestol, o. 1580 (s. 2750). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Pulpit, c. 1580.

dingsfelter, som er adskilt en smule fra hinanden, 
og tandsnitsfrise. stafferet i vinrødt og grønt. 
 †Stolestader (jf. fig. 22), o. 1897, af fyr med let 
skrånende fyldingsryglæn og udsavede gavle med 
fyldingsfelt under en trekantgesims med knop. 
Ved anskaffelsen af et harmonium 1907 (jf. †har-
monium, s. 2754) blev en af stolene i den søndre 
række fjernet.

 Præstestol, o. 1850, af fyr med bredt sæde og 
slankere, højt ryglæn. sortmalet med brunt læ-
derbetræk på såvel sæde som ryg- og armlæn. 
1875 anskaffedes et gardin på en jernstang, der 
kunne trækkes for stolen.40

 Løse stole, o. 1970, tretten fletstole, tegnet af Bør-
ge Mogensen, model J39, er opstillet i det oprin-
delige kor.
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mede revler med kraftige jernnagler. Låsekassen 
er udført af en svær egestolpe og slået på fløjen 
med jernbånd. denne såvel som dørgrebet og det 
ornamentalt udformede låseblik, begge af jern, er 
ældre end fløjen og må stamme fra en tidligere 
†fløj. Fløjen fremstår i grå bemaling med sort me-
talbeslag. i døren mellem våbenhus og kirke.
 Orgel (jf. fig. 23), 2002, med 15 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Gunnar Fabricius 
Husted, Fredensborg. disposition: Hovedværk: 
principal 8', Gedakt 8'*, oktav 4'*, rørfløjte 4'*, 
nasard 22/3'*, spidsfløjte 2'*, Mixtur iii*. svel-
leværk: Bordun 8', dækfløjte 4', Blokfløjte 2', 
sesquialtera ii; svelle, tremulant. pedal: subbas 
16'*, principal 8', Gedakt 8', Koralbas 4'. Kopler: 
sV-HV, HV-p, sV-p. de med * mærkede stem-
mer anvender pibemateriale fra kirkens tidligere 
†orgel.47 orgelfacaden, der er tegnet af orgelbyg-
geriet, er stafferet med mørkeblåt rammeværk, 
fyldinger i mørk blåviolet og forgyldte pibegitre. 
svelleværkets døre skjules af dekorativt gitter-
værk. i tårnrummet.

 Bænke (jf. fig. 23), 1700-tallet. To bænkeræk-
ker er opsat langs murene i det oprindelige kor. 
de har fyldingsryglæn og er under sædet lukkede 
mod gulvet med tilsvarende fyldinger. Bænkene 
er malet i mørkebrunt og gråt og har hynder be-
trukket med grøn uld.
 et (†)vægskab i triumfvæggen blev konstateret 
1976 og indikeres fortsat af den tomme niche. 
det knytter sig sandsynligvis til det senmiddel-
alderlige †sidealter, som var opført foran triumf-
væggen (jf. ovf.).
 Pengeblok, 1793, af eg, 84 cm høj, beslået med 
tre vandrette jern og jernhætte. den er enkelt de-
koreret og bærer dateringen »Ao 1793«. på dens 
ene side sidder to låse. istandsat 1984.
 Klingpung, 1700-tallet, af gulgrønt silketøj med 
kvast og klokke, foret med skind og kantet med 
en mønstret sølvgalon, monteret på en jernstang. 
ophængt på korets vestvæg.
 Dørfløje, (jf. fig. 4) 1700-tallet(?) med genan-
vendte dele ældre. den fladbuede fløj er sam-
mensat af tre kraftige planker slået på timeglasfor-

Fig. 22. indre, set mod øst, o. 1910. Foto anonym. – Interior seen towards the east, c. 1910.
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Fig. 23. indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the west.
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gerne er sammenholdt af to korte jernkæder. Bå-
ren er nu hensat på våbenhusets loft.
 Klokke (fig. 24), 1793, støbt af J. B. Chr. Beseler, 
rendsborg, ved omsmeltning af en ældre klokke 
(jf. ndf),50 tværmål 85 cm. om halsen løber en 
glat frise, der indrammes af blomsterornamentik 
(foroven) og blomsterranker (forneden), mens 
slagringen adskilles fra klokkelegemet af profil-
lister og er smykket med en blomsterbort. på 
klokkelegemet læses med versaler: »Anno 1793 
bekostede kirkens/ da vorende eier oc patrones-
se/ enke frue iustice-raadinde/ A. i. von Westen 
født Baar/ denne klokke omstøbt/ ved B. i. Be-
seler i rendsborg./ Anno 1704 lod arsor [asses-
sor] Landorph den omstøbe«. det er muligt, at 
årstallet 1704 skulle være 1690, idet †klokke nr. 
2 vides at være støbt dette år af kirkeejer Knud 
Landorph. Klokken blev repareret 1962 af Jermin 
Larsen,10 og er nu ophængt i en sekundær slyng-
bom i tårnets klokkestokværk.
 †Klokker. 1) 1443, en klokke hvorpå stod ‘et 
alfabet som de brugte på de tider’, dvs. forment-
lig en minuskelindskrift.50 Klokken, der af Jacob 
Madsen beskrives som ‘passende’,12 blev repareret 
1666 og 1670.13 efter 1690 at være ‘ringet itu’ 
blev den omstøbt (jf. nr. 2). 
 2) 1690, støbt af Heinrich severin Gron, oden-
se, bekostet af kirkeejer Knud Landorph.50 den 
bar en indskrift i en blanding af dansk, tysk og 
latin: »Gack med Hast, søg Guds bolig, Hør Guds 
ord, lær, Less roelig./ Anno MdCLXXXX lod 
Mag: Knud Landorph, Lector Theologiæ paa 
odense Gymnasio denne Klocke omstøbe, Guds 
nafn til ære, Hans Huus til prydelse, og Hans 
Menighed til efterretning i deris Gudfrygtigheds 
Øffvelse./ dum trahor, audite, voco vos ad Gau-
dia Vitæ./ durch das Feur, bin ich geflossen, Hat 
mir Henrich severinus Gron in odense Gegos-
sen. Af Messing, Kaaber, Tin, min Mester danet 
mig, søg Christen siel Guds Huus, naar Jeg mon 
kalde dig./ Verbum domini manet in æternum« 
(… Hør efter når jeg trækkes, jeg kalder jer til li-
vets glæder. Gennem ilden har jeg flydt, Heinrich 
severin Gron i odense har støbt mig … Herrens 
ord bliver evindelig).4 
 3) ifølge indskriften på kirkens klokke (se ovf.) 
skal en klokke være omstøbt 1704. 

 †Harmonium (jf. fig. 22), leveret 1907 af peter-
sen & steenstrup, København.48

 †Orgel, 1943, med otte stemmer og én trans-
mission, ét manual og pedal, bygget af Th. Frobe-
nius & Co., Kgs. Lyngby og Horsens. disposition: 
Manual: Quintatøn 16', principal 8', Gedakt 8', 
oktav 4', rørfløjte 4', nasard 22/3', spidsfløjte 2', 
scharf iii-iV. pedal: Gedaktpommer 16' (trans-
mission af Quintatøn 16'). Koppel M-p. Meka-
nisk aktion, sløjfevindlade. Tegnet af Axel Jacob-
sen. prospektpiber af zink og tinlegering. Hoved-
parten af pibematerialet er genanvendt i kirkens 
nuværende orgel. i tårnrummet.49

 Salmenummertavler (jf. fig. 23), o. 1900. Fem 
ens tavler til skydenumre, måler 94×52 cm, med 
brun og grå staffering, ophængt i kor og skib.
 en præsterækketavle fra 1993, måler 90×26 cm, 
er opsat i våbenhuset.
 Tre ringkroner (jf. fig. 23), fra o. 1925, er af mes-
sing med fem pærer sat neden for akantuskar-
toucher. ophængt i skibet og koret. 
 Ligbåre, o. 1875, af ubehandlet eg, 370 cm lang 
inklusive bærestængernes endeknopper. Bære stæn-

Fig. 24. Klokke, støbt 1793 af J. B. Chr. Beseler, rends-
borg (s. 2754). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Bell, 
foun ded in 1793 by J.B. Chr. Beseler, Rendsburg.
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 rødlig kalksten, 109×63,5 cm. det ovale skrift-
felt, der udfylder næsten hele stenen, er indram-
met af en bladbort og indeholder personalia ind-
hugget i versaler. i stenens hjørner er planteorna-
menter i fordybet relief. nedfældet i midtskibets 
gulv vestligt i kirken. 
 Mindekrans, o. 1894, over lærer p. Larsen, 1854-
94, skænket af »Beboere og gamle elever i Korup 
sogn«. sølvkransen udgøres af to egegrene bun-
det sammen med en sløjfe, som bærer indskriften. 
ophængt i glas og ramme i skibets sydvestlige 
hjørne.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 28), o. 1827, over 
Cathrine Marie dall, *19. juli 1760, †6. marts 

GrAVMinder

Kirken rummer et enkelt epitafium fra o. 1707 over 
sognepræst Hans olufsen steen. endvidere er to grav-
sten af rød kalksten med ovalt indskriftfelt nedlagt i 
skibets gulv, hhv. fra tiden o. 1730 (nr. 1) over peder 
pedersøn og hustru ellen Kirstine Madsdatter, og fra o. 
1777 over søfren Christensen Christensen og hustru 
Anna Christensdatter.
 Blandt kirkegårdsmonumenterne skal nævnes den 
bemærkelsesværdige obelisk sat over Cathrine Marie 
dall o. 1827, hendes mand, sognepræst p. A. steenfeldt, 
og hendes bror iohannes. endvidere er der bevaret 
tre gravsteler af egetræ fra 1800-tallets første halvdel, 
hvoraf det over Karen Marie Hansen (kirkegårdsmo-
nument nr. 2) nu er ophængt i våbenhuset.

Epitafium (fig. 25), o. 1707, over Hans olufsen 
steen, »sogne-præst til Trøstrup Korup og ub-
brud menigheder« i 35 år, *22. okt. 1648 i svend-
borg, †5. juli 1707 udi hans embedes 35. og alders 
59. år, med hustru else Andersdaatter Bolter, *4. 
dec. 1649 i Vårø præstegård på Tåsinge, †29. nov. 
1709, i hendes alders 63. år.9

 rød kalksten, 142×80 cm, med indskrift i for-
dybede reliefversaler (navne i kursiv) i hele stenens 
bredde. den afsluttes med: »disse vare dyderiige,/ 
hafde Herren altid kier,/ nu er de Guds engle liige,/ 
ærens crone ævig bær«. over indskriften et forsæn-
ket relief forestillende to svævende engle med pal-
megren i den ene hånd, mens de med den anden 
bærer et centralt spejlmonogram med afdødes ini-
tialer, »Hos« og »eAB«. opsat på korets nordmur.
 †Epitafium, nævnt 1774, over »sogne-præst 
Christian Andersen Fichs Hustrue«.6

 Gravsten. 1) (Fig. 26), o. 1730, over peder pe-
dersøn, †1. juli 1730, 35 år og 7 måneder gam-
mel, med hustru ellen Kirstine Madsdatter, »som 
døde a(nno) 175  udi hendes alders  aar, de 
levede tilsammen udi 16 aars ægteskab«. 
 rødlig kalksten, 148×87 cm, med personalia 
hugget i versaler i et ovalt skriftfelt omkranset 
af en blomsterbort. i stenens øvre hjørner er to 
vifteformede liljeornamenter i fordybet relief, og 
mellem dem et timeglas. i midtskibets gulv.
 2) (Fig. 27), o. 1777, over søfren Christensen, 
†25. maj 1777, 79 år gammel, med hustru Anna 
Christensdatter, »som døde a(nno) 17 , d(en) 

 udi sin alders  aar«. 

Fig. 25. epitafium over sognepræst Hans olufsen 
steen, o. 1707 (s. 2755). Foto Arnold Mikkelsen 2012. 
– Sepulchral tablet in memory of the incumbent Hans Oluf-
sen Steen, c. 1707.
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der må have huset en marmor- eller bronzeme-
daljon. Monumentet er opstillet langs diget nord-
vest for kirken.
 2) (Fig. 29), o. 1839, over Karen Marie Hansen, 
*12. febr. 1823 i Korup, †13. dec. 1839. stele af 
egetræ, 90×26 cm. personalia er anført med sort 
skriveskrift i en hvid, malet akantusramme på 
den øvre del, mens der på soklen er et grisaille-
maleri forestillende en marmorniche, hvori står 
symbolerne for Tro, Håb og Kærlighed. renset 
1976 og ophængt i våbenhuset.35

 *3) o. 1839, over selvejergårdmand rasmus 
Jørgensen, *1753, †1839, gift med Karen olsdat-
ter (jf. nr. 4).

1827, hendes ægtefælle p. A. steenfeldt, sogne-
præst, *21. maj 1768, †26. dec. 1847, deres datter 
A. M. steenfeldt, *17. maj 1793, †18. sept. 1838, 
samt Cathrine Marie dalls broder, toldkasserer 
iohannes dall.
 obelisk af granit med kronende stjerne af jern, 
150 cm høj. på den østvendte side læses med ind-
hugget versalskrift truket op med rødt personalia 
for »danneqvinden« Cathrine Marie dall, mens 
iohannes dalls personalia er hugget i samme 
skrift på obeliskens søndre side. på den nordre 
side er en mindre, mere sirlig versalindskrift ind-
hugget for sognepræst steenfeldt og datteren A. 
M. steenfeldt; herover en cirkulær fordybning, 

Fig. 26-27. 26. Gravsten over peder pedersøn og ellen Kirstine Madsdatter, o. 1730 (s. 2755). 27. Gravsten over 
søfren Christensen og Anna Christensdatter, o. 1777 (s. 2755). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 26. Tombstone of Pe-
der Pedersøn and Ellen Kirstine Madsdatter, c. 1730. 27. Tombstone of Søfren Christensen and Anna Christensdatter, c. 1777.
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dybede versaler trukket op med sort. opstillet 
nordvest for kirken.
 6) o. 1854, over emma Gyrithe Andrea Chri-
stiane Lund, født Meyer, *26. marts 1818, †28. 
juli 1854. som nr. 5, 149×66 cm, og formentlig 
leveret af samme stenhugger.
 7) o. 1875, over Joachim otto From Lund, 
sognepræst til Korup og ubberud, *6. febr. 1806, 
†21. jan. 1875. som nr. 5, 150×64 cm. 
 †Gravminde. ifølge pontoppidan skal der o. 
1700 være fundet en gravsten udsmykket med 
en fremstilling af en munk, der pisker sig selv. 
stenen blev efterfølgende indemuret i præste-
gårdens mur.51

 stele af egetræ, 135×44 cm, udført i empirestil 
med volutsmykket topstykke over en æggestav 
og en blomsterfrise malet i gult og blåt. indskrift 
med sort skriveskrift på hvid. i soklen et halv-
cirkulært relief. skænket af Anna Hansen, Ko-
rup, til odense Bys Museer (inv.nr. KMo 1947/ 
411).
 *4) o. 1842, over Karen olsdatter, *1773, 
†1842, gift med rasmus Jørgensen (nr. 3). som 
nr. 3. odense Bys Museer (inv.nr. 1947/410). 
 5) o. 1851, over Anna dorthea Meyer, født 
Hornbech, *15. april 1782, †4. august 1851.
 Grotte af grå sandsten med efeu og tavle og 
kors af hvidt marmor, 146×64 cm. indfældet 
skrifttavle hvorpå personalia er anført med for-

Fig. 28. Kirkegårdsmonument over Cathrine Marie 
dall, ægtefælle p. A. steenfeldt, og broder iohannes dall, 
o. 1827 (s. 2755). Foto david Burmeister Kaaring 2012. 
– Churchyard monument to Cathrine Marie Dall, her hus-
band P. A. Steenfeldt, and her brother Iohannes Dall, c. 1827.

Fig. 29. Gravstele af eg over Karen Marie Hansen, o. 
1839 (s. 2756). Foto Arnold Mikkelsen 2012. Funerary 
stele of oak in memory of Karen Marie Hansen, c. 1839.
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1 ÆlddaArkreg V 1, 181. det skal dog bemærkes, at 
Korup Kirke ikke figurerer på listen over »preuilegier 
och friihetth paa all sancthi Knudtz closters kiirkers 
friihedt« fra 1532, Æld.DaArkReg V, 1, 190-91. 
2 Anne riising, Gudsfrygt og oplysning. Odense 1700-
1789. Odense bys historie (red. Tage Kaarsted, Hans Chr. 
Johansen, niels oxenvad og Carsten Tofte), odense 
1981, 194.
3 rA. DaKanc. F 58. originale skøder til kongen på 
jus vocandi til kirkerne samt på birkeret mv. 1781-99.
4 rA. DaKanc. Brevb. (7. febr., 11. april og 16. maj 1818).
5 Thorvald Jensen, En beskrivelse af Korup Kirkes og præ-
stegårds historie, upubliceret manuskript, 1975.
6 DaAtlas, Vi, 544-45.
7 DaAtlas, Vi, 544-45; jf. også Thomas B. Bang, »nord-
fyns hellige Kilder«, Årbodense og Assens (1913-16), 
451.
8 KB. Kallske Saml 377, 4o, jf. også Kai uldall, »Kirkens 
profanbenyttelse i ældre tid«, Fortid og Nutid iX, 1931-
32, 230-31.
9 ÆlddaArkreg V,1 181.
10 nM.
11 Kirkens arkiv, Synsprot.
12 Jens rasmussen og Anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, odense 1995, 57.
13 rA. Rtk. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 1664-72. 
odense provsti.
14 LAFyn. Bispeark. odense købstads breve.
15 døren er forstyrret foroven, da skibet i nyere tid fik 
indsat større vinduer (s. 2739).
16 Hylleberg Eriksen 2013.
17 se tilsvarende formsten i odense skt. Hans (s. 1268) 
og eksempelvis nordkapellet i pårup Kirke (s. 2661). 
18 Åbningen kan ikke erkendes fra skibet, men ses ty-
deligt aftegnet i hvælvets overside.
19 en lignende løsning kan også iagttages i næsbyho-

KiLder oG HenVisninGer

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i odense 
Amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
odense Amt s. 56-59.

Arkivalier. Kirkens arkiv. synsprotokol 1926 ff. (Kir-
kens arkiv. Synsprot.). 
 LAFyn. Bispearkivet. synsforretninger over kirker 
1872-81 (Bispeark. synsforretn.) – (Menighedsrådsarki-
vet. Forhandlingsprotokol for menighedsrådet 1904-
1938.).
 RA. Danske Kancelli. Kancelliets Brevbøger 1800-47 
H-17 (DaKanc. Brevb).
 NM. Indberetninger mv. Mogens Larsen 1965 (prædi-
kestol); Mogens Larsen 1974 (korbuekrucifiks); Mo-
gens Larsen 1976 (kalkmalerier); Jens Johansen 1976 
(korbuekrucifiks); Mogens Larsen 1979 (prædikestol); 
Jens Johansen 2003 (orgel); Karin Vestergaard Kristian-
sen 2009 (korbuekrucifiks).
 Tegninger. NM. Christian Borch 1912 (kirkens to 
syddøre og vestgavlens blændinger).
 Litteratur. orla Hylleberg eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af boreprøver fra Ubberud Kirke, Odense 
Amt, nnu rapport nr. 40, nationalmuseet 2013.

Historisk indledning ved david Burmeister Kaaring, 
bygningsbeskrivelse ved Martin Wangsgaard Jürgensen, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved david Bur-
meister Kaaring, heraf dog orgler ved ole Beuchert 
olesen. oversættelser ved peter Zeeberg (latin) og 
James Manley (engelsk). Korrektur ved Jørgen Lethan. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
redaktionen afsluttet august 2013.

Fig. 31. Kampestensmurværk over våbenhusets loft 
(s. 2734). Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – 
Fieldstone masonry above porch ceiling.

Fig. 30. skitse af kirken i Jacob Madsens visitatsbog. i 
LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of the church 
in Jacob Madsen's journal of pastoral visitations 1588-1604.
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30 i 1668 erhverves 100 tagsten til kirken, som skal 
stikkes ind i tagbeklædningen, hvor nødvendigt er, og i 
1671 erhverves et nyt parti tagsten. rA. Rtk. Reviderede 
rgsk, Kirkeregnskaber 1664-72. odense provsti.
31 Brolægningen blev påbudt kirken i 1886. LAFyn. 
Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
32 nM. indb. ved Mogens Larsen (1976). 
33 i korstræets søndre side ses tre cirkulære huller, to umid-
delbart under korsskæringen og en mindre nær evangelist-
medaljonen.
34 Johannesfiguren genfindes bl.a. i korbuekrucifikserne 
i spellerup, smerup og Magleby kirker (DK Præstø 377, 
431 og 500).
35 nM. indb. ved Jens Johansen (1976).
36 1869 fik kirkeejeren tilladelse til at anvende 350 
rigsdaler til en ny altertavle. rA. Kultusministeriet Jour-
naler.
37 Musée du Louvre, paris, inv.nr. 1739. i betragtning af, 
at kompositionen er spejlvendt, har dorph sandsynlig-
vis benyttet en grafisk reproduktion som forlæg, f.eks. 
Johannes pieter de Freys radering fra 1802 (e. dutuit, 
Manuel de l’Amateur d’Estampes, paris 1805, nr. 11). 
38 evedrup Kirke, 1877 (DK Præstø 846), idestrup 
Kirke, 1895 (DK Maribo 1340) og Brovst Kirke, 1898 
(Hjørring Amt, Øster Han Herred).

ved Broby Kirke (s. 2699). Fra Østjylland kendes der 
også flere paralleller til en tilsvarende fremgangsmåde. 
Aflastningsbuer med tilsvarende funktion men ander-
ledes udformning kan findes i skævinge Kirke (DK 
Frederiksborg, 1660) og stenderup Kirke (DK Vejle, 
1460).
20 Trappehusets udseende før skalmuring kan iagttages 
på et fotografi taget af Mackeprang 1912 (i nM). 
21 stenen er tidligst kendt i præsteindberetningerne til 
ole Worm 1623-24, hvor den blev læst og aftegnet 
som »1476«. PræsteindbWorm 81. 
22 den nordligste blænding i tårnets vestgavl, der nu 
er spidsbuet afsluttet og adskiller sig fra de andre af 
gavlens blændinger, må være en forenkling opstået i 
forbindelse med en nyere reparation. 
23 en mulighed er, at stenen oprindelig har siddet i 
forbindelse med skibets fornyede vestgavl.
24 den karakteristiske blændingskomposition kan for-
følges på flere af amtets øvrige kirker, eksempelvis 
sydkapellet på skamby Kirke (skam Hrd.). i reduce-
ret form kan blændingskompositionen genfindes på 
våbenhuset i stenløse Kirke (odense Hrd.) eller den 
østre tårngavl i nørre Højrup Kirke (skam Hrd.).
25 det er en mulighed, at de i bagmuren fremsprin-
gende kampesten, som følger våbenhusets bagmure, er 
rester af nedbrudte, murede vægbænke tilsvarende den, 
der forefindes nu. 
26 se redegørelse i brev af 12. november 1982, ind-
sendt af arkitekt ebbe Lehn petersen til nM. Lignende 
praksis kendes også fra andre kirker, eksempelvis Vejle 
skt. nikolai. skikken må opfattes som et memento mori 
for kirkegængeren. se også Lasse Jonas Bendtsen: »Me-
mento mori«, Skalk 2010, nr. 6, 7-10; Martin Wangs-
gaard Jürgensen: »det sidste hvilested – indtil videre«, 
Anna s. Beck et al., Hvil i Fred? Om kirkenedlæggelser 
og gravfred med afsæt i Skt. Mikkel kirkeruin i Roskilde, 
roskilde 2010, s. 62-89. 
27 den grå farve kan ses på fotografier fra 1912 i nM. 
Vinduer af tilsvarende type er blevet indsat i flere af 
odenseegnens landsbykirker. se eksempelvis næsby-
hoved Broby Kirke (s. 2702). 
28 LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 
29 Hylleberg Eriksen 2013. 25 prøver blev udtaget fra 
kirken, hvoraf 18 kunne dateres. otte prøver har be-
varet splintved. Østforlængelsens datering er baseret på 
syv prøver med yngste bevarede årring dannet 1486 
(prøvenr. 41103019 og 41103049), hvortil lægges et 
antal årringe, der skal kompensere for manglende 
splintved. det gamle kors datering hviler på otte prø-
ver; seks er dateret. Yngste bevarede årring er dannet 
1494 (prøvenr. 41102069). skibets datering er baseret 
på fem daterede prøver. To havde splintved. den yngste 
daterede årring er dannet i 1497 (prøvenr. 41101049), 
hvorefter der korrigeres for tabt splintved. Fem prøver 
fra våbenhuset blev undersøgt. Tømmeret var fra hur-
tigtvoksende, unge egetræer med brede årringe.

Fig. 32. Vestgavlens blændingsudsmykning (s. 2735). 
1:100. opmålt af Christian Borch 1912. – Recess orna-
men tation of west gable.
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muligvis ligeledes knyttes til denne gruppe på grund-
lag af dens planteornamentik og pilastrenes og arkade-
felternes udformning.
47 Mixtur iii rummer en del nye piber; subbas 16' er 
omarbejdet af Frobenius-orglets Quintatøn 16'. det 
genanvendte pibemateriale er omintoneret 2002.
48 petersen & steenstrup: Fortegnelse over ca. 600 Har-
monier Leverede fra 1871 til 1915, København 1915.
49 orglet restaureredes 1985 af Th. Frobenius & søn-
ner, if. meddelelse fra orgelbyggeriet.
50 nM. Beskriffuelse paa nogle Monumenter som fin-
dis i Graaebrødre kircke udi odense (indsendt 1820 af 
kirkesanger Faaborg).
51 DaAtlas Vi, 544-45. pontoppidan sætter gravstenen 
i forbindelse med sagnet om, at en munk blev levende 
indemuret i huset ved kirkegårdsmuren (jf. s. 2733).

39 KB. Kallske Saml 377, 4o.
40 LAFyn. Bispeark. synsforretn.
41 Grandt-nielsen, Fynsk Kirkesølv, s. 127.
42 Grandt-nielsen, Fynsk Kirkesølv, s. 32, 88, 96ff. og 
105.
43 poul Halkjær Kristensen, Danske tinmærker, Kbh. 
1983, 80.
44 Jf. Hiltrud Westermann-Angerhausen, »Fortegnelse 
over røgelseskar i nationalmuseets 2. afdeling«, upubl. 
manuskript (1987) i nM, 4. At der er tale om et im-
portarbejde ses deraf, at et næsten identisk røgelseskar 
nu befinder sig i museet i Trondheim; dog har Ko-
rupkarret en lidt slankere underdel, som muligvis kan 
være lidt yngre, men dog middelalderlig.
45 Jf. DK SJyll. 2929-30. 
46 prædikestolen i rynkeby Kirke (Bjerge Hrd.) kan 

Fig. 33. Tårnets østre gavltrekant (s. 2737). 1:100. Målt og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – Eastern 
triangular gable of the tower.
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Fig. 34-35. Gavltrekanter. 1:100. Målt og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. 34. Koret (s. 2738) 35. Vå-
benhuset (s. 2739). – Triangular gables. 34. The chancel. 35. The porch.

Historical introduction. Korup is mentioned for the 
first time in 1288. The church may have belonged 
to the st. Canute Monastery as early as the Late 
Middle Ages, but the oldest fairly certain informa-
tion about the ownership of the monastery is from 
1558, when the prior Christiern poulsen granted 
the parish priest of the church, peder Knudsen, 
the income from ubberud Church. After that 
the church passed to the Crown, which sold it in 
1689 to Jørgen Landorph. shortly afterwards he 
transferred the church to his brother, Knud, who 
deeded it in 1700 to Broder Landorph, but bought 
it back in 1710. subsequently it was passed down 
through the family until 1796, when the heirs 
deeded the church to the King. That same year it 
was sold at auction to a group of local farmers. The 
church became freehold in 1909.
 in 1572 the church was given ubberud Church 
as a parish of ease, a relationship that lasted until 
the twentieth century. 

Surroundings. The church is located in the west of 
the village, a little withdrawn from the road Ko-
rupvej and surrounded by its churchyard. The oth-
er buildings of the village are mainly farms to the 
east and west, while an L-shaped parish commu-
nity centre from 1986 has been built towards the 
south. Towards the north the churchyard merges 
beautifully with the open fields. The churchyard was 
extended towards the east in the first part of the 
twentieth century, towards the north around 1950 
and towards the north east in 1985.

Building. At its core the church is a Late roman-
esque fieldstone building with some sections in 
brick. At the end of the fifteenth century a tower 
was added to the western end of the nave. A large 
brick with the date “147(3?)” is set in the masonry 
of the tower stairwell. in the period 1500-25 the 
church underwent a number of changes which 
can be dated dendrochronologically. The chancel 

Korup CHurCH
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bell, the last two dated 1793. Worth singling out 
among the later furnishings of the church is An-
ton dorph’s (†)altar painting from 1870 showing 
Christ at emmaus.
 Colour schemes and refurbishings. The interior is 
characterized by Fritz Thode’s refurbishing of 
1984, when pews, organ and hymn boards were 
re-ornamented, mainly in wine-red, brown and 
grey. The ornamentation is matched to the com-
munion table and the pulpit, which have been in 
light paintwork since 1979.
 in 1938 the furnishings were restored under 
the supervision of the architect Axel L. Jacobsen, 
odense, who rebuilt the pews and the altar rail and 
carried out a repositioning of the older furnishings, 
scrapping what was then the altarpiece, apart from 
Anton dorph’s painting, which was hung in the 
south east corner of the nave. on this occasion the 
pews, organ and communion table were painted 
light grey and the pulpit was given a dark varnish. 

Sepulchral monuments. The church has a single se-
pulchral tablet from c. 1707 in memory of the in-
cumbent Hans olufsen steen. Two tombstones of 
red limestone with an oval inscription field were 
also embedded in the floor of the nave, respective-
ly over peder pedersøn and his wife ellen Kirstine 
Madsdatter from c. 1730 (no. 1), and over søfren 
Christensen and his wife Anna Christensdatter 
from c. 1777 (no. 2). in the churchyard an obelisk 
was set up in memory of Cathrine Marie dall c. 
1827, her husband, the incumbent p. A. steenfeldt 
and her brother iohannes. A funerary stele of oak 
from c. 1839 in memory of Karen Marie Hansen 
hangs in the porch (churchyard monument no. 2).

was extended to the east around 1500-1510, the 
nave was vaulted over in the period c. 1505-1515, 
while the old chancel was vaulted over c. 1510-
1515. presumably in the same decades, a porch was 
erected at the south side of the nave. All the Late 
Medieval expansions and rebuildings were done in 
brick. The masonry and roofs of the church were 
regularly repaired after the reformation. The latest 
major refurbishing took place in 1976.

Furnishings. The oldest items of furnishing in the 
church are the romanesque font, which belongs 
to a group of round-arch-decorated fonts in the 
odense area. A similarly romanesque thurible is 
today in the national Museum. From a slightly 
later period comes the chancel arch crucifix with 
side figures of John and the Virgin, now used as an 
altar ornament. The church’s chalice comes from 
the later 1500s. 
 The renaissance is represented both by the pul-
pit from c. 1580 and the communion table panels, 
which seem to have been executed by a contem-
porary panelling workshop. From this period too 
comes the nürnberg-type baptismal dish, which 
was however presumably not donated until some 
time in the seventeenth century. 
 The church’s chalice and paten for the sick were 
made in 1663 by simon Matthiesen, odense, and 
donated by the incumbent of the church, Alexan-
der Jacobsen Hirtznach, and his wife Kirsten An-
dersdatter. its wafer box was made in 1707 by Carl 
simon Johansen schwartz and donated by else 
Bolter, widow of the incumbent Hans olufsen 
steen. From the same century comes the paten, a 
collection bag, a poor-box and J.B. Chr. Beseler’s 
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ikke kunne få udleveret nøglerne af den forrige kir-
keejer, og derfor hævdede ikke at være i stand til at 
gennemføre den istandsættelse af kirkens ‘ornamenter’, 
han var blevet pålagt.10 1901 ejedes kirken af boghand-
ler Carl Chr. Milos.11 
 Kirken overgik til selveje 1925; inden da var en del af 
sognet overgået til det nyetablerede Broholm kirkedi-
strikt (selvstændigt 1979). 
 Sagn. Navnet Ubberud skal ifølge et sagn stamme 
fra adelsmanden Ubbe, hvis brødre, Troels, Høyer og 
Gunde, også skal have lagt navn til lokaliteter i sognet 
(Troelse, Højbjerg og Gundese).12 Ubbe gives æren for 
at lade kirken opføre, og skal ligeledes have skænket 
den til Skt. Knuds Kloster i Odense.
 Ifølge overleveringen skal der 1567 have stået et mu-
ret hus nordøst for kirkegården, som munkene fra Skt. 
Knuds Kloster benyttede i forbindelse med forrettelsen 
af gudstjenester i kirken; jf. også Korup Kirke (s. 2733).12

Indledning. Ubberud Kirke blev 1335 annekteret til Skt. 
Knuds Kloster i Odense (jf. s. 77).1 1558 tillod klostret, 
at sognepræsten i Korup, Peter Knudsen, fik retten til 
Ubberud Kirkes indtægter for livstid,2 og 1567 blev 
samme overdraget til klostrets læsemester, Jørgen Si-
monsen.3 1572 blev Ubberud lagt som anneks til Ko-
rup Kirke.4 
 Kirken blev solgt 1698 af kronen til kancelliråd og 
amtmand Erik Stensen,5 som samme år solgte den vi-
dere til sin svigersøn, oberst Frederik von Winterfeldt.6 
Denne solgte 1707 kirken til borgmester i Odense Jens 
Christensen til Margård,7 og den hørte herefter til de 
skiftende ejere af Margård indtil 1787, da Niels Hen-
richsen (Henriksen) købte kirken. 1796 solgte han den 
videre til herredsfoged Hans Holm,8 men købte den 
allerede 1801 tilbage, hvorefter den 1830 nedarvedes 
til sønnen, Jørgen Nielsen.9 1839 var ejerskabet over-
gået til Abraham Clod på Hvedholm, der imidlertid 

UBBErUD KIrKE
ODENSE HErrED 

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – Exterior seen from the south east.
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blevet stedvist repareret, bl.a. i 1962-63, 1969 og 
1978.16 En ældre †kirkegårdsmur, nævnt 1589, var 
opført af kampesten.17

 Der er fire indgange til kirkegården. Hoved-
indgangen vest for kirken består af en køreport 
flankeret af fodgængerlåger, alt i støbejern fra o. 
190415 og sat mellem granitpiller, der smykkes af 
en kugle på toppen. Ved ligkapellet syd for kirken 
er der en fodgængerlåge med dobbelt støbejerns-
fløj hængt mellem groft huggede granitpiller. I 
kirkegårdens sydøstlige hjørne ved graverbygnin-
gen er anlagt en kørevej, mens en sti i nord for 
kirken forbinder kirkegården og præsteboligen.
 Et kapel, der også rummer et opholdsrum for 
graveren, er opført 1973-74 efter tegning af Eb-
be Lehn Petersen (fig. 2).18 Samme arkitekt stod 
1992 bag opførelsen af en kombineret graver- og 
toiletbygning i kirkegårdens sydøstlige hjørne. Beg-
ge bygninger er opført af vandskurede mursten 
med rødt tegltag.18 
 †Bygninger. Angående et middelalderligt mu-
ret hus ved kirkegården, se sagn ovf. Et ligkapel 
fra 1916 med kalkede mure og rødt tegltag samt 
et redskabsrum, lå sammen med en redskabs- og 
toiletbygning syd for kirken, hvor det nuværende 
kapel er opført.18 Kapellet blev repareret 1953 og 
sammen med redskabsbygningen nedrevet 1973.16 

Kirkegården ligger på en lav bakke centralt i lands-
byen, hvor Ubberudvej møder Ubberudgård-
vej. Den er blevet udvidet flere gange i løbet af 
1900-tallet, først i 1912, da et smalt bælte nord og 
vest for kirken blev tilføjet. I 1936 blev et større 
areal øst for kirken lagt til, og endelig blev kirke-
gården udvidet 1963 med et mindre stykke mod 
nord.13 En Skovkirkegård indviedes 1981 på kir-
kegårdens østligste del.14

 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod 
vejen af et lavt stendige fra 1912 beplantet med 
vedbend (fig. 2), der blev forlænget i forbindelse 
med kirkegårdsudvidelsen 1936,15 og siden er 

Fig. 2. Kirken og ligkapellet set fra syd. Foto David Burmeister Kaaring 2012. – 
Church and mortuary chapel seen from the south.

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af J. Schow 1811. 
– Cadastral map.



2765UBBErUD KIrKE

har siddet få skifter under gesimsen, før skibets 
langmure blev forhøjet (s. 2766).20 
 Materiale og teknik. Den bevarede sydside, der 
er uden synlig sokkel, er nederst af rå kampesten 
og herover af munkesten muret i munkeforbandt 
med skrabefuger (fig. 7). Skibets vestmur er helt 
af kamp. Forekomsten af granitkvadre i det sen-
middelalderlige kor (s. 2767) kunne angive, at der 
har indgået kvadre i korets østgavl. Bagmurene er 
hovedsagelig muret i tegl med stedvis anvendelse 
af kamp. 
 Gavltrekanter. Den nederste halve meter af ski-
bets vestgavl er bevaret i tårnets østmur, hvor 
kampestensgavlen står i blank mur. rester af gav-
len træder ligeledes frem mellem skibets vestre 
hvælv og tårnarkaden.
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser, alle i 
munkesten i munkeskifte.
 Skibets nordside blev helt ommuret, og sydsi-
den fik nye, store vinduer (fig. 2). Herefter blev 
skibet forhøjet som forberedelse for de hvælv, der 
senere indbyggedes. Sammen med kirkens forhø-
jelse blev også triumfmuren og østgavlen ombyg-
get (fig. 4). Efter at hvælvslagningen i skibet var 
afsluttet, udvidede man koret mod nord og øst, 
hvorved kirken fik sin irregulære form. Endelig 
blev et tårn sluttet til kirken i vest.
 I skibets nordside blev alt fornyet bortset fra de 
vestligste 1,5 m. Den nye nordfacade er muret 
med skarpryggede fuger over et par skifter kamp, 
mens der indvendig kun er brugt tegl.

BYGNING

Oversigt. Kirkens bygningshistorie lader sig formentlig 
kun udrede i hovedtræk, om end dendrokronologiske 
dateringer giver holdepunkter. Den romanske kirke er 
rejst i en blanding af tegl, kampesten og enkelte granit-
kvadre. I senmiddelalderen er der foretaget flere om-
bygninger, som har givet kirken en noget skæv plan; 
skibets nordmur blev ommuret, koret udvidet og hele 
kirken overhvælvet o. 1481-82. Endelig blev et tårn 
rejst mod vest o. 1516, og kirken fik våbenhus. Orien-
teringen afviger betydeligt mod nord.

Den romanske kirke er kun bevaret i dele af korets 
og skibets sydside samt skibets nordvestre hjørne. 
Alle oprindelige åbninger er gået tabt. Et spær 
over koret og to hanebånd i skibet, som er da-
teret til midten af 1200-tallet, kunne stamme fra 
det ældste tagværk og antyde kirkens opførelses-
tidspunkt.19 Det har været en lille bygning med 
et skib på kun 11×9 m. Det forsvundne (†)kors 
udstrækning lader sig ikke bestemme med sik-
kerhed, men det har formentlig målt ca. 6×6 
m. Grundplanen har været den traditionelle ro-
manske; og i den bevarede sydside udgør sprin-
get mellem kor og skib en murtykkelse (fig. 4). 
De nu til dels tildækkede gotiske blændinger på 
skibets østgavl (s. 2766), muret før østudvidelsen 
af kirken, viser, at det oprindelige kor har været 
lavere og med en mindre stejl taghældning, end 
koret har nu. På skibets sydside ses dele af den 
oprindelige gesimsdekoration. Her løber en nu 
lavt placeret savsnitsfrise, der efter alt at dømme 

Fig. 4. Plan 1:300. Målt af Ebbe Lehn Petersen, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – Ground 
plan.
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kan sporene efter forhøjningen findes i hvælv-
lommerne over skibet. Her kan der konstateres 
en tydelig forskel i fugebehandlingen, idet for-
højningen er udført med mindre omhu.22 I for-
bindelse med flankemurenes forhøjning er mur-
kronen blevet afsluttet med en firedobbelt fals-
gesims, der stedvist er fornyet med sten i mindre 
format.
 I forbindelse med skibets forhøjelse nedtog 
man næsten hele triumfmuren, og genopførte 
den i forbandt med skibets forhøjede dele om-
trent i den halve tykkelse af kirkens øvrige mure. 
Triumfmuren giver adgang til koret gennem en 
bred, let flad rundbuet åbning. Den nye gavls-
pids blev muret med en fladbuet åbning, der gi-
ver adgang til korets loft (fig. 5).23 I gavlspidsen 
er der på østsiden to spidsbuede blændinger (ca. 

 I den nye nordmur er der en dør, som har siddet 
i et højt, spidsbuet spejl.21 Døren er blændet både 
inde og ude med teglsten af munkestensformat.
 Vinduer. Vestligst i den nyopførte nordmur ses 
i facaden et tilmuret fladbuet (†)vindue (ca. 
100×73 cm). Indvendig ses østligt i skibets sydsi-
de et tilsvarende vindue, der formentlig er kom-
met til samtidig med nordmurens. Begge vinduer 
er blændet med munkesten i forbindelse med 
hvælvslagningen.
 I 1400-tallets sidste del blev skibet forhøjet med 
10-12 skifter sandsynligvis som forberedelse til 
kirkens overhvælving. På nordmuren afsløres for-
højelsen ved en tilbagetrækning af facadens øvre 
del. I sydfacaden angiver, som nævnt, den lavt-
siddende savsnitsfrise omtrentligt den gamle ge-
simshøjde, før muren blev forhøjet. Indvendig 

Fig. 5. Gotisk passage mellem kor og skib over hvælvene set mod sydøst (s. 2766). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 
Gothic passage between chancel and nave looking south east.
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der må stamme fra det romanske kor. Flankemure-
ne afsluttes øverst af en treleddet falsgesims. Gavl-
trekanten smykkes af en blænding, der er udfor-
met som et græsk kors. Blændingen er helt eller 
delvist fornyet i forbindelse med en ommuring af 
gavl spidsen i nyere teglsten. En lille glug i kor-
sets nedre arm er dog senmiddelalderlig, hvorfor 
blændingen i store træk må svare til den oprinde-
lige. I facaden er gluggen rektangulær, mens den i 
bagmuren er udformet med trappestik og afrun-
dede kanter i toppen. Øverst, under kippen, er der 
en lidt større glug, som formentlig stammer fra en 
eftermiddelalderlig ommuring af gavlspidsen.
 I koret spores endnu de oprindelige, nu blæn-
dede vinduer. I øst har der været en stor fladbuet 
lysåbning, hvis detaljer er forsvundet ved tilmu-
ringen med tegl af munkestensformat. Det oven-
nævnte glasmaleri stammer herfra (s. 2770). I syd 
er der et mindre fladbuet vindue, der indvendig 
står som niche (ca. 155×87 cm). Vinduet er blæn-
det med nyere teglsten.

115×56 cm), der senere blev næsten helt dækket 
af taget (fig. 30), da koret blev udvidet.
 Efter forhøjelsen stod skibet med fladt loft 
endnu i en rum tid, idet man har pudset væg-
gene. Dette kan ses over hvælvene på langmurene 
og den nye triumfmur.
 Korudvidelse. Efter at byggearbejderne på skibet 
var afsluttet, blev det romanske kor stort set helt 
nedrevet og et større opført.24 Et bevaret glasma-
leri (s. 2770) med våbenskjolde fra 1400-tallets 
sidste år er formentlig indsat som markering af 
korets og måske hele kirkens færdiggørelse. I det 
nye kor genbruges mod syd kun 2 m af den ro-
manske facade, mens det mod nord blev udvidet 
med en murtykkelse, hvorved nordsiden næsten 
kom til at flugte med skibet (fig. 6). Ved fornyelsen 
må man have ændret tidligere planer for østudvi-
delsens dimensioner, idet koret er forskudt mod 
nord. Hovedparten af blændingsdekorationen på 
skibets østgavl er dækket bag korets nye tag. Mu-
rene hviler på et fundament af store granitkvadre, 

Fig. 6. Ydre set fra nordøst. Foto David Burmeister Kaaring 2013. – Exterior seen from the north east.
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hængestilladser, der har været anvendt ved tårnets 
rejsning. Indmurede bindbjælker i mellemstok-
værket er dateret til o. 1516 og angiver forment-
lig tårnets opførelsestidspunkt.19 
 Tårnrummet forbindes med skibet ved en 
rundbuet arkade, brudt så den respekterer den 
vestre skjoldbue i skibet (fig. 23). Et sekundært, 
spidsbuet vindue i syd er indpasset i en niche med 
rundbuet stik, der løber ned til sokkelniveau. Vin-
duet (fig 8), der nu har samme form som skibets 
nyere vinduer (s. 2769), synes at have afløst en (†)
døråbning, der tidligere har ledt ind fra et nu for-
svundet †våbenhus (se ndf.). rummet dækkes af 
et fladt bjælkeloft, men fortandinger i hjørnerne 
viser dog, at man havde planlagt et hvælv.
 Der har oprindelig været adgang til de øvre 
stokværk via en tømret †fritrappe i tårnets syd-
side, der senere er afløst af det nuværende trap-
pehus. En falset, fladbuet underdør leder ind til 
en rummelig trappe med kvadratisk spindel og  I korets indre ses to nicher, en retkantet i øst un-

der vinduet (45×32,5 cm) og én afdækket med et 
spærstik østligst i sydvæggen (30×57 cm).
 Hvælvingerne i kor og skib hviler på falsede pil-
ler med skråtstillede kragbånd to skifter høje.25 
Pillerne er affaset øverst mod kragbåndet. Skjold-
buerne er af halve sten som også korets gjordbue; 
skibets gjordbue er af hele sten. ribberne mødes 
i en cirkulær slutsten. Hvælvene har så mange 
fælles træk, at de må være indbygget i samme 
omgang, idet koret er hvælvet umiddelbart ef-
ter udvidelsen. Dette understøttes af dateringen 
af tagværkerne, der må være udskiftet samtidig 
med hvælvenes opmuring. I koret blev tagværket 
fornyet o. 1481, i skibet o. 1482.19 
 Tårnet, der er jævnbredt med skibet, slutter sig 
en smule skævt til kirken mod vest, hvor det er 
bygget ind over den gamle gavl. Det består af tre 
stokværk, hvoraf det øverste, med otte glamhul-
ler, rummer klokkerne. Tårnet dækkes, som an-
dre tårne på egnen, af et sadeltag med gavle i øst 
og vest. Murene rejser sig med skråtskårne fuger 
over et kampestensfundament, der træder frem 
under nord- og vestfacaden. Murværket er ge-
nerelt intakt, men en del af vestfacaden og store 
partier af sydfacaden er i nyere tid blevet skal-
muret. Indvendig kan der i de øvre dele iagttages 
regelmæssigt placerede bomhuller, der stammer fra 

Fig. 7. Korets sydmur (s. 2765). Foto Martin Wangs gaard 
Jürgensen 2012. – South wall of chancel.

Fig. 8. Blændet dør i tårnet (s. 2768). Foto Martin Wangs-
gaard Jürgensen 2013. – Bricked-up door in the tower.



2769UBBErUD KIrKE

over et savskifte. I vestgavlen er den brede flad-
buede dør anbragt i et højt spidsbuet spejl. Gavl-
spidsen er udsmykket med en blændingskompo-
sition, der låner elementer fra fynsk sengotik. En 
rektangulær glug i gavltrekantens fod giver lys til 
loftet. Mod syd og nord oplyses rummet, der har 
fladt bjælkeloft, af små fladbuede vinduer. Tårnets 
vestfacade er skjult bag en ornamenteret skalmu-
ring, der indrammer en ny dør til tårnrummet.
 †Våbenhuse. Biskop Jacob Madsen omtaler 1589 
et våbenhus ved kirken, der øjensynlig har væ-
ret af bindingsværk.17 Dette blev afløst af et nyt 
bindingsværkshus 1686, der formentlig stod, ind-
til det nuværende våbenhus blev opført.28 De to 
tidligere våbenhuse har sandsynligvis været an-
bragt ud for den omtalte (†)døråbning i tårnets 
sydside, en løsning der er velkendt blandt fynske 
landsbykirker.32

 Hovedistandsættelse. Kirken undergik omfatten-
de istandsættelser 1959-60 og igen 1966 (arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen), der foruden reparationer af 
murværket også omfattede nye gulve.18 De sene-

aftrappet loft. Trappehusets indre oplyses af en 
nyere, fladbuet glug i østmuren. Indvendig ses 
åbne bomhuller fra stilladser. Den slanke overdør, 
der tidligere fungerede sammen med den nævnte 
†fritrappe, er som underdøren dækket af et flad-
buet stik og tilpasset trappeløbet.
 Mellemstokværket har bevaret størstedelen af 
det oprindelige bjælkelag af egetømmer lagt ind 
i bagmuren.26 Klokkestokværket åbner sig mod 
hvert verdenshjørne med to fladbuede og falsede 
glamhuller. Kun nordsidens åbninger har beva-
ret deres oprindelige skikkelse med flad sålbænk, 
mens de øvrige er blevet reduceret i højden ved 
indmuring af en skrå, udkraget sålbænk. Bjælke-
laget af egetømmer er velbevaret, men lagt om og 
suppleret med fyr.
 Mod nord og syd afsluttes murkronen af en 
dobbelt falsgesims, der formentlig er helt fornyet 
i nyere tid. Tårnets kamtakkede gavlspidser pry-
des af en egnstypisk blændingsudsmykning: syv 
vandrette bånd med hver tre savskifter.27 Bån-
dene brydes af tre fladbuede glugger, to forneden 
og herover en mindre.
 Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. Af 
de bevarede regnskaber fremgår det, at kirken lø-
bende er undergået reparationer på tag og mur. 
Den formentlig første større forandring har væ-
ret indsættelsen af nye store vinduer i både kor, 
skib og tårn. regnskaberne omtaler således en 
fornyelse af kirkens vinduer 1688.28 De store 
åbninger er fladrundbuede og smigede.29 Ved en 
senere udbedring, formentlig i første halvdel af 
1800-tallet, er der indsat nygotiske spidsbuede 
støbejernsrammer i skibets og tårnets vinduesåb-
ninger.30 
 En kraftig pille ved skibets nordside er muret af 
små sten, der nærmer sig normalformat. Pillen, 
der hviler på et fundament af kampesten, er ka-
rakteristisk ved en bemærkelsesværdig, faldende 
skiftegang, der formentlig er betinget af kirkens 
beliggenhed på en bakketop. 
 En †pille ved skibets nordøsthjørne, muret en-
gang efter 1912, er fjernet igen efter 1959.18

 Våbenhuset på tårnets vestside er rejst 1890, ef-
ter at et ældre våbenhus var nedrevet samme sted 
1887 (fig. 9).31 Det er muret af røde teglsten, og 
flankemurene afsluttes med en dobbelt falsgesims 

Fig. 9. Våbenhus, 1890, set fra vest (s. 2769). Foto Mar-
tin Wangsgaard Jürgensen 2013. – Porch, 1890, seen 
from the west.
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 Farveholdning. Kirken er hvidkalket ude og inde 
og udvendig forsynet med en sværtet sokkel. Vå-
benhusets bjælkeloft er gråmalet. Hvælvribberne 
var 1912 kalket med en dyb blå farve.18 
 Terrænet omkring kirken er afgravet, så den 
i dag ligger på en forhøjning med stejle, græs-
begroede sider, der mod nord er suppleret med 
skovjordbær. En trappe af hugget granit, hvori en 
sløjfet gravsten også indgår, leder op til trappe-
huset. Ved våbenhuset mod vest er der lagt et lille 
fortov af brosten. 
 Glasmaleri (fig. 10), o. 1481, et fladbuet, blyind-
fattet vindue, 120×63 cm, hvori der i den lod-
rette akse ses fire medaljoner med skråtstillede 
våbenskjolde. Disse er fra oven a) biskop Carl 
rønnows, b) Odense Stifts, c) domprovst Hans 
Urnes og d) dekan Claus Andersen Ulfeldts. Våb-
nerne godtgør, at glasmaleriet blev bestilt i den 
tid, Ulfeldt var dekan, dvs. 1477-97,36 og mest 
sandsynligt i forbindelse med opførelsen af koret 
o. 1481 (jf. ovf.).
 Vinduet blev konstateret 1887 i det tilmurede 
østvindue, som set inde fra kirken var helt skjult 
af altertavlen. I NM (inv.nr. D2558). Indsættelsen 
af glasmalede våbenskjolde i kirker til identifika-
tion af donatoren var udbredt i senmiddelalderen, 
men kun få er bevaret og sjældent i samme gode 
tilstand som Ubberuds.37

 †Kalkmalerier. 1) Nævnt 1589, da biskop Jacob 
Madsen noterede, at der var ‘billeder’ i korets 
nordre side.17

 2) Senmiddelalderlige. 1978 konstateredes en 
kalkmalet udsmykning af skibets hvælvinger. Øst-
hvælvets ribber var bemalede med langsløbende 
bånd, som på siderne opdelte ribberne i rødt og 
hvidt, mens der konstateredes sparrer på vesthvæl-
vets ribber.38 Desuden afslørede en afdækning af 
udsmykningen i det østligste hvælvs østkappe et 
69 cm stort rødt bladkors, indridset i kalken med 
passer. Det var omgivet af grønne koncentriske 
cirkler og rundt om dette fire mindre cirkler, 22 
cm i tværmål. Endelig blev der fundet spor efter en 
omtrent tilsvarende udsmykning af hvælvingens 
tre øvrige kapper samt af skibets vestlige hvælv. 
Udsmykningen af hvælvribberne er beslægtet med 
bl.a. Ullerslev Kirkes (Svendborg Amt, Vindinge 
Hrd.) og Mesinge Kirkes (Bjerge Hrd.).

ste istandsættelser 1999 og 2009 har koncentreret 
sig om lofter i tårn og våbenhus samt tagvær-
kerne over kor, skib og tårn.18

 Gulvene dækkes af gule teglsten lagt 1959-60. Et 
trin adskiller kor og skib markeret ved en tværgå-
ende bjælke. Den ældste oplysning om †gulvene 
stammer fra 1666-67, da der blev indkøbt sten til 
at opfylde kirkens gulv.33 Billeder fra 1912 viser 
et teglgulv lagt i sildebensmønster.18 Dette gulv 
blev formentlig erstattet af de gulbrændte teglfli-
ser, der lå indtil det nuværende gulv.18 
 Tagværker. Både kor og skib har bevaret tagvær-
ker af eg, der, til trods for enkelte omsætninger 
af tømmeret og udskiftninger i fyr, må betrag-
tes som velbevarede. Koret dækkes af seks fag 
med et hanebånd støttet af lange skråbånd. Der 
ses enkelte tømmermærker (bl.a. en stjerne) på 
spærene, men systematikken kan ikke afgøres. 
Skibets ti fag er af næsten samme type, blot med 
to lag hanebånd, der er bladet på vestsiden. Spær 
og hanebånd er nummererede fra øst mod vest 
med fortløbende indridsede stregnumre. Tårnets 
tagværk, bestående af seks fag, er konstrueret som 
skibets med bladede samlinger på vestsiden. 
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2012 
udtaget boreprøver af egetømmeret i kor, skib 
og tårn.34 I koret viser prøverne, at tømmerets 
datering falder i to grupper. Et spær dateres til o. 
1243 og kunne stamme fra det første tagværk. De 
øvrige prøver dateres til o. 1481 og må stamme 
fra korets udvidelse. I skibet falder tagværkets da-
tering også i to grupper. To hanebånd henføres til 
midten af 1200-tallet, det øvrige daterede tøm-
mer til o. 1482. I tårnet udtoges prøver fra ind-
murede bindbjælker, der dateredes til o. 1516.
 Tagbeklædning. Tagene dækkes af rødbrændt 
vingetegl, der løbende har krævet udbedring, og 
senest er tagdækningen udskiftet 1984.18 Ifølge 
Jacob Madsen var der allerede 1589 tegl på kir-
ken.17

 Kirkens opvarmning sker ved et fjernvarmean-
læg fra 1960, der er renoveret 1999. Den første 
opvarmning i kirken kom fra en †kakkelovn, der 
o. 1880 var anbragt i skibets nordøstre hjørne 
og senere suppleret med endnu en ovn i skibets 
sydside.35 1926-60 fandtes en †kalorifer i skibets 
vestende.18 
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Fig. 10. Glasmaleri med våbenskjolde for biskop Carl rønnow, odensebispens mærke, 
domprovst Hans Urne og dekan Claus Andersen Ulfeldt, o. 1481 (s. 2770). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. Stained glass window with the coat of arms of Bishop Carl Rønnow, the Diocese 
of Odense, the Dean of St Knud’s Abbey Hans Urne and Dean Claus Andersen Ulfeldt, c. 1481.
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inventar det koloristiske fikspunkt, idet alterbordet, 
knæfaldet og altertavlen alle er malet med blå grund-
farve. Denne farveholdning afspejler i vid udstrækning 
istandsættelsen 1966 (arkitekt Ebbe Lehn Petersen).18 
Inden da var kirken blevet istandsat 1925 i forbindelse 
med overgangen til selveje. 

Alterbordet (jf. fig. 11) er et rammeværk af fyr fra o. 
1925, 196×73 cm, 99 cm højt. Bordet er beklædt 
på tre sider med et nyt alterklæde af blå uld. Et 
olivengrønt †alterklæde blev anskaffet o. 1966.39 
 Altertavle (fig. 12-13), o. 1520/30, overført 
fra Lunde Kirke 1685.28 Tavlen, der består af et 
midtskab og to sidefløje,40 har i midtskabet en fri-
skulptur af Johannes Døberen stående på en kon-
sol formet som en jordhøj. Han har tykt, krøllet 
hår og skæg og kigger pegende ned mod jorden, 
formentlig oprindelig mod et †lam, mens han i 
sin venstre hånd holder en opslået bog. Han er 
iklædt en forreven kameluldskjortel og lang kap-
pe. På midtskabets perspektivisk skrånende sider 

INVENTAr

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den ro-
manske granitdøbefont, der hører til en mindre, lokal 
gruppe, hvis kummer er smykket med en rundbuefrise 
(jf. s. 2671 og 2749). Korbuekrucifikset er højgotisk og 
hører derved til de ældste bevarede på Fyn. Altertavlen 
er et formentlig nordtysk arbejde fra tiden o. 1520/30, 
der har været sidealtertavle i Lunde Kirke og først 
1685 opsat som højaltertavle i Ubberud. Prædikestolen 
er skænket 1616 af sognepræst Hans Pedersen Holm-
hauge og er med sine tredobbelte hjørnesøjler og or-
namentsmykkede arkadefelter et typisk om end sent 
eksempel på den fynske renæssancestil, som særligt Jens 
Asmussen var eksponent for i tiden frem mod 1600. 
Fra omtrent samme tid stammer alterstagerne, mens 
dåbsfadet med Syndefaldsrelief er et nederlandsk im-
portarbejde af velkendt type fra tiden o. 1650. Blandt 
det yngre inventar skal nævnes Lorenz Frølichs Den 
rige rådsherre fra 1890, som er et af kunstnerens få 
altermalerier.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret står hoved-
sagelig i blankt træ; prædikestolen dog med sort bund 
for indskrift- og arkadefelter. Derved udgør korets 

Fig. 11. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the east.



2773UBBErUD KIrKE

hans hoved. Omkring dem ses forskellige rigt 
klædte personer, herunder Herodes og Herodias.
 Malerierne på fløjenes ydersider (anden stand) 
er svært beskadigede, og der er så godt som in-
tet bevaret på nordre fløj. Derimod ses øverst på 
søndre fløj et maleri forestillende et halshugget 
lig, der lægges på et bål omgivet af rigt klædte 
personer. Motivet stemmer ikke overens med 
Johannes Døberens legende, ifølge hvilken han 
blev begravet. Kun knoglerne blev sidenhen 
brændt, da gravstedet blev skændet under Kejser 
Julian (361-63). Måske derfor foreslog Thorlaci-
us-Ussing i 1922, at motivet kunne være Lauren-
tius’ martyrium.41 Da sammenhængen imidlertid 
tilsiger, at motivet må være Johannes Døberen, og 
liget da også er halshugget, kan der snarere være 
tale om, at kunstneren har ladet sig inspirere af en 

er der konsoller med udskårne figurer af evan-
gelisterne og deres symboler, i nord Mattæus og 
Markus, i syd Johannes og Lukas. 
 Fløjene er vandret delt i to felter med relieffer 
fra Johannes Døberens liv og martyrium. I nordre 
fløj ses foroven Jesu Dåb, hvor Johannes Døbe-
ren knæler på flodbredden og hælder vand fra en 
krukke over hovedet på den bedende Jesus. Det 
nedre relief forestiller Johannes Døberen, der præ-
diker i ørkenen (fig. 13). Johannes står til venstre 
mellem to træer, mens tre mænd og en kvinde 
lytter til. På den søndre fløj ses foroven Tilfange-
tagelsen af Johannes, hvor to soldater pågriber og 
binder ham ved foden af et fangetårn. I baggrun-
den ser Herodes og Herodias til. Det nedre relief 
viser Halshugningen. Johannes knæler bedende i 
relieffets midte, mens bødlen holder sværdet over 

Fig. 12. Altertavle, o. 1520/30 (s. 2772). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altarpiece, c. 1520/1530.
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Fig. 13. Johannes Døberen prædiker i ørkenen. Udsnit af altertavlen fra o. 1520/30 (s. 2773). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – John the Baptist preaching in the wilderness. Detail of altarpiece from c. 1520/30.
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Hrd.).47 I modsætning til Deckert finder richter, 
at Ubberudtavlens enkelhed antyder, at det er et 
lokalt, fynsk arbejde.48 Både den stilistiske forbin-
delse til Dreyer og den meget gode kvalitet af 
anden stands malerier synes dog i højere grad at 
tale for en nordtysk oprindelse.
 Altertavlen skal være anskaffet 1685 fra Lunde 
Kirke (Lunde Hrd.) på sognepræst Hans Oluf-
sen Steens foranledning.28 At der er tale om en 
tiloversbleven sidealtertavle, bliver indirekte be-
kræftet af Jacob Madsen, der under sit besøg i 
Lunde Kirke 1590 nævner, at højaltertavlen frem-
stillende Korsfæstelsen.49 Jacob Madsen nævner 
derimod ikke Johannestavlen, formentlig fordi 
den var fjernet fra sidealteret.
 Istandsættelser og ændringer. Altertavlen er kraf-
tigt ombygget. De oprindelige gennembrudte 
baldakiner, der har siddet langs skabets forkanter, 
er nu erstattet af massive træstykker, og der er 
anbragt lodrette lister på skabets sider.50 I 1890 
vurderedes det, at tavlen, som kirken havde øn-
sket at erstatte siden 1878, var ‘uden kunstnerisk 
værdi’,18 men dog ikke uden arkæologisk interes-
se. Derfor blev den i forbindelse med anskaffelsen 
af Frølichs altertavle (jf. ndf.) flyttet fra alteret og 
ophængt på korets nordvæg, dog uden sin pre-
della, der opmagasineredes på våbenhusloftet.18

 Tavlen blev konserveret 1939 ved N. J. Ter-
mansen, der bl.a. bemærkede, at der var byttet 
rundt på de fire evangelisters placering i skabet.51 
Ved denne lejlighed blev det sekundære, buede 
gitterværk, der var opsat på overkanten af sideflø-
jenes nicher, fjernet og de ødelagte dele af billed-
skærerarbejdet suppleret.52 Siden 1961 atter opsat 
på alterbordet. 
 (†)Altermaleri (fig. 14), 1890, udført af Lorenz 
Frølich i olie på lærred, 189×117 cm, forestillen-
de fortællingen om Den rige rådsherre. Jesus 
er skildret i billedets midte med udbredte arme 
omgivet af sine disciple. Til venstre ses den rigt 
klædte rådsherre fortabt i spekulation over Jesu 
råd, at han skulle forære sine rigdomme til de 
fattige for i stedet at leve for Guds riges skyld. Te-
maet forstærkes af det omgivende landskab, idet 
Jerusalems tårne ses bag rådsherren, hvorimod 
gruppen af disciple i billedets midte og højre side 
danner en bevægelse ad en stenet vej, der leder 

skildring af Laurentius’ martyrium i sin fremstil-
ling af legenden om afbrændingen af Johannes 
Døberens jordiske rester. 
 Herunder og adskilt af en malet ramme ses en 
stærkt beskadiget fremstilling af en ung, senge-
liggende kvinde omgivet af mindst fire personer, 
tilsyneladende alle unge kvinder, hvoraf den ene 
mader den sengeliggende. Ifølge Chr. Axel Jen-
sen anedes tidligere blandt fragmenterne af den 
stående kvinde resterne af et spædbarn,42 hvorfor 
scenen formentlig skal forestille Johannes Døbe-
rens fødsel. Placeringen af dette motiv i anden 
stands nedre højre hjørne, dvs. som afslutning på 
rækken af malerier, er dog ikke umiddelbart for-
ståelig. 
 Skabet hviler på en glat predellaen med udsvej-
fede sider og ovalt, profileret indskriftfelt. 
 Altertavlen fremstår med broget staffering ud-
ført 1939 af konservator N. J. Termansen (justeret 
af samme 1966), som kendetegnes ved virknin-
gen af de overvejende lysebrune og grå klæde-
dragter i det azurblå skab.39 Predellaen er malet 
vinrød med forgyldte profillister og i indskriftfel-
tet Matt. 11,10 i guldfraktur på sort bund.
 Den oprindelige staffering blev undersøgt 
1939.43 Det konstateredes da, at figurerne over-
vejende havde været holdt i forgyldning og sølv, 
idet eksempelvis Johannesfiguren bar kjortel af 
sølv med rødt for, forgyldt kappe med blåt for, og 
hår og skæg malet med guldfarvet sølv. Selve ska-
bet var cinnoberrødt. Over dette farvelag var en 
yngre, ‘meget tarvelig’ staffering i gråt, blåt, gult 
og grønt.44 
 Altertavlens tilskrivning har været omdisku-
teret. Thorlacius-Ussing opfattede den som et 
arbejde fra Claus Bergs værksted i Odense og 
udført i tiden o. 1511.45 Begge dele blev afvist af 
Hermann Deckert, som pegede på, at der i Jo-
hannes Døberens kantede ansigtstræk spores en 
vis indflydelse fra Benedict Dreyers lybske alter-
tavler fra de tidlige 1520’ere, hvorfor der måtte 
være tale om et lybsk arbejde fra 1500-tallets 
tredje årti.46 Deckerts iagttagelser er centrale for 
Jan Friedrich richter, der konstruerer en såkaldt 
‘Mester for Store Ubberudtavlen’, som skal have 
været aktiv i de sene 1520’ere, og som ligeledes 
skal have udført altertavlen i Allerup Kirke (Åsum 



2776 Odense herred

 En uforgyldt †disk er nævnt 1589 af Jacob Mad-
sen.17

 Oblatæske, 1987, udført af Jørgen Dahlerup.18 
Æsken, der måler 12,5×10 cm og er 4,5 cm høj, 
er på låget smykket med et fordybet relief af Jo-
hannes Døberen. Under bunden ses mesterens 
mærke, lødighedsmærke samt sikkerhedsmærk-
ning.
 Sygesæt, nyere, af tin. Sættet består af kalk, disk, 
oblatæske, glasflaske, to keglestubformede lyse-
stager og seks særkalke. Genstandene bærer alle 
stemplerne »EB« samt »93 % tin Danmark«. Op-
bevares i en æske af kirsebærtræ med blåt fløjl 
indvendig.
 Alterkande (fig. 16), o. 1903,55 31 cm høj, med 
lille fod, og kuplet korpus smykket med et hjul-
kors i relief og drevet op i en cylindrisk over-
del med hældetud. Låget er hvælvet. Kanden er 
stemplet under bunden med »Alp Danmark« og 
»Atla«.
 Alterstager (fig. 18), o. 1600, 42 cm høje, har høj 
profileret fod, hvorpå læses en versalindskrift fra 

ud i et goldt klippelandskab. På den bemalede 
prydramme ses planteornamenter og fuglesilhu-
etter på guldgrund omkring tre felter; ved ven-
stre og højre kant med versalindskrifter fra Matt. 
19,16-23, Luk. 18,18-27, Mark. 10,17 og 21-22. 
 Maleriet tjente som altertavle i tiden 1890-
1961, idet det var indfældet i en ret spinkel nygo-
tisk †rammekonstruktion (jf. fig. 15). Denne blev 
kasseret 1961, da Frølichs maleri blev ophængt 
på dets nuværende plads på skibets nordvæg. 
Istandsat 1988.53

 Altersølv, 1845, udført af Niels Christopher 
Clausen, Odense, og skænket af prokurator F. J. 
Hansen, Odense.54 Kalken (fig. 16), 23,5 cm høj, 
har flad fod med ciselerede planteornamenter, 
svunget skaft og pæreformet bæger, der er ud-
smykket med en ciseleret ornamentbort. Un-
der bunden ses mesterens mærke (Bøje II, 4276), 
Odenses bymærke (Bøje II, 4054) samt sikker-
hedsmærkning. Den glatte disk (fig. 33) er 14,5 
cm i tværmål og stemplet under bunden som 
kalken.

Fig. 14. Lorenz Frølichs altermaleri af fortællingen om den rige rådsherre (s. 2775). Foto Arnold Mikkelsen 2012. 
– Lorenz Frølich’s altar painting of the Parable of the Rich Man.
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Fig. 15. Indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1912. –Interior seen towards the east.



2778 Odense herred

1900-tallet: »Ubberud Kirke«, balusterskaft med 
et stort kugleled og flad lyseskål. 1665 betaltes 
for en reparation af stagerne.33 1973 returneredes 
stagerne anonymt til kirken efter at have været 
stjålet.56

 To krogede jern forankret i korets østvæg tjen-
te 1589 som †lyseholdere for alterlysene.17

 Alterkors, 1994, af sølv, udført af guldsmed Bent 
Exner, Pandrup, og anskaffet for arven efter Hol-
ger Emil rasmussen.18 Korset, 52,5 cm højt, be-
står af en slank fod hvorpå et lueforgyldt kva-
dratkors med et udsavet geometrisk mønster, der 
danner en stjerne i korsskæringen.57 
 *Røgelseskar (fig. 17), senmiddelalderligt, af bron-
ze, 17,5 cm højt. Karret har en skål med flad bund 
og tårnformet låg i gennembrudt arbejde med 
gotiske dekorative elementer, heriblandt triforier, 
oculi og kløverblade. Hanken udgøres af en jern-
ring, der via tre leddelte jernstænger er hæftet til 
skålen. Det blev deponeret på Nationalmuseet i 
1896, men overgik til Odense Bys Museer i 1905 
(inv.nr. KMO/1905/15).18

Fig. 16. Alterkalk udført 1845 af N. C. Clausen, Odense (s. 2776), oblatæske udført 
1987 af Jørgen Dahlerup (s. 2776) og alterkande o. 1903 (s. 2776). Foto Arnold Mik-
kelsen 2012. – Chalice made in 1845 by N.C. Clausen, Odense, wafer box made in 1987 
by Jørgen Dahlerup and altar jug, c. 1903.

Fig. 17. røgelseskar, senmiddelalderligt (s. 2778), i 
Odense Bys Museer. Ældre foto i NM. – Censer, late 
medieval.
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landsk i Søllerød Kirke (DK Kbh. Amt, 439), fra 
o. 1645(?).58 
 Korbuekrucifiks (fig. 21), højgotisk, o. 1300-50, 
med sekundært hoved og fødder. Den 118 cm 
høje kristusfigur hænger i strakte, skrånende ar-

 Messehagler. Kirken råder over messehageler i 
de fire liturgiske farver, lilla, rød, hvid og grøn. 
De to sidstnævnte er vævet hhv. 1985 og 2001 af 
Anne Marie Egemose, mens førstnævnte er væ-
vet 2005 af Doris Anseln og med broderi af Tho-
mas Sjølander og er anskaffet for midler doneret 
af den stedlige brugs. †Messehagel, nævnt 1589, 
en rød ‘blomstret’ hagel.17

 Knæleskammel, o. 1890, af træ polstret med blåt 
uld. Gråmalet.
 Alterskranke (jf. fig. 11), o. 1890, halvcirkulær 
med drejede balustre og glat håndliste; gråmalet. 
 Døbefont (fig. 20), romansk, af grå granit, 92 cm 
høj, med fod af form som et omvendt terning-
kapitæl, som smykkes med et asymmetrisk orna-
ment i fladt relief. Kummen, 84 cm i tværmål, er 
dekoreret med et profileret rundbuemotiv langs 
overkanten og derunder en særdeles kraftig tov-
snoning, hvilket knytter den til en lille gruppe 
af fonte i området (Mackeprang, Døbefonte, 142); 
hvortil også fontene i Pårup og Korup hører (s. 
2671 og 2749). Fonten stod 1589 i koret,17 hvor 
den fortsat er at finde i det nordvestlige hjørne. 
 Dåbsfad, o. 1650, et nederlandsk arbejde i dre-
vet messing, 55 cm i tværmål. I bunden ses en 
fremstilling af Syndefaldet og på fanen, mandel-
formede bukler. Fadet svarer nøje til et neder-

Fig. 20. Døbefont, romansk (s. 2779). Foto Arnold 
Mikkelsen 2012. – Font, Romanesque.

Fig. 18-19. 18. Alterstager, o. 1600 (s. 2776). 19. Dåbsfad (s. 2779). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 18. Altar candle-
sticks, c. 1600. 19. Baptismal dish.
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 Korstræet, 245×180 cm, er formet som et 
livstræ med stiliserede blade, der udgår fra kor-
sarmene. I korsenderne er der medaljoner med 
evangelisternes symboler, foroven Johannes, tv. 
Markus, th. Lukas og forneden Mattæus. Kruci-
fikset fremstår i blankt træ. 
 Jacob Madsen antydede 1589, at krucifikset 
fungerede som alterprydelse, idet han bemær-
kede, at kirken ingen altertavle havde, »men et 
gamel Crucifix«.17 Krucifikset kan i så fald have 
opretholdt denne funktion, indtil den nuværende 

me med hovedet sænket mod sin højre side; den 
slanke krop er elegant drejet mod venstre og for-
stærker den bevægelse i underkroppen, der ud-
springer af, at de krydsede fødder er fæstet med 
samme nagle. Hovedet er bart og fremtræder på 
baggrund af en cirkulær glorie med et blomster-
bladsornament i svagt relief, øjnene er næsten 
lukkede, munden er svagt åbnet og indrammes 
af det tvedelte hageskæg. Fingrene er strakte, og 
det løse lændeklæde danner en kurve fra den ene 
hofte til den anden. 

Fig. 21. Korbuekruficiks, o. 1300-50 (s. 2779). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chan-
cel arch crucifix, c. 1300-1350.
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 Fremstillingen af Jesus med helt udstrakte arme 
og fingre, de let bøjede ben samt anvendelsen af en 
glorieskive og de meget skematiserede krabbeblade 
taler for en datering til 1300-tallets første halvdel.
 Prædikestol (fig. 22), 1616, skænket af sognepræ-
sten Hans Pedersen Holmhauge. Stolen har fire 
fag med arkadefelter, der adskilles af markante 
hjørnefremspring med tre søjler og hviler på en 
sekskantet pille.

altertavle anskaffedes 1685. I 1888 blev Natio-
nalmuseet gjort opmærksom på, at ‘nogle figu-
rer’ henlå på loftet, og fandt under den efterføl-
gende undersøgelse krucifikset dér med figuren i 
flere dele.18 Ved den efterfølgende istandsættelse 
1892 blev de oprindelige farvelag fjernet, mens 
afbrækkede blade på korset samt Jesu hoved og 
fødder blev fornyet. Krucifikset er endvidere ble-
vet undersøgt 1959, 1988 og 1991.59 

Fig. 22. Prædikestol, skænket af sognepræst Hans Pedersen Holmhauge (s. 2781). Foto 
Arnold Mikkelsen 2012. – Pulpit, donated by incumbent Hans Pedersen Holmhauge.
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nescitis qva hora/ filivs hominis veniet« (Derfor 
skal I være rede, for I ved ikke, hvad time Men-
neskesønnen kommer, Matt. 24,42) og »Chris[t]
vs dilexit et/ lavit nos a pecca-/ tis nostri apoc i« 
(Kristus elsker os og har løst os fra vore synder, Åb. 
1,5). Hjørnefremspringene er tredelte, idet den 
midterste søjle er fremskudt; søjlerne er glatte og 
har korintisk kapitæl samt prydbælte.
 Opgangen, der løber langs triumfvæggen, er 
nyere, hvorimod den sekskantede bærende sokkel 
med midtled under stolen er samtidig med præ-
dikestolen. Istandsat 1966 af Mogens Larsen.60

 Stolen står i afrenset eg med sort bund for arka-
de-, postament- og frisefelter. De ældste farvelag 
er afrensede, men der er bevaret rester af disse på 
stolens sydligste fag, der viser brug af mørkeblåt 
og grønt på søjlebaserne og rødt og blåt på kapi-
tælerne; alt på kridtgrund. Efter det oprindelige 
farvelags afrensning,61 formentlig i 1800-tallets 
slutning, blev stolen malet med en mørk, brun 
lasur og delvis egetræsådring samt forgyldning af 

 Storfelternes arkader har pilastre med rulle-
værk, der står på blomstersmykkede søjleposta-
menter, mens det profilerede bueslag er prydet af 
rosetter og et hulmønster; i sviklerne et blomster-
ornament. I arkadefelterne ses ens reliefskårne 
plante- og blomsterornamenter. 
 Kurvens ret høje frise- og postamentfelter 
rummer reliefskårne latinske versalindskrifter, i 
postamentet: »Iohannes/ Petri Holma/ reanvs«, 
»Pastor et/ æditvvs hv/ is ecclesiæ«, »Hvnc sv-
gge/ stvm ædifica/ ricvravit« og »Anno/ 1616/ 
HPHH« (Hans Pedersen Holmhauge, præst og 
klokker ved denne kirke, lod denne prædike-
stol bygge i året 1616 H(ans) P(edersen) H(olm)
H(auge)). Tilsvarende indskrift hen over frisefel-
terne lydende: »Beati qvi avdivnt/ verbvm dei et/ 
cvstodivnt illvd« (Salige er de, som hører Guds 
ord og bevarer det, Luk. 11,28), »Qvi vos avdit/ 
me avdit qvi vos/ spernit me spernit« (Den, der 
hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, 
forkaster mig, Luk. 10,16), »Estote parati qvia/ 

Fig. 23. Indre set mod vest. Foto Martin Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the west.
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i mandsrækken repareret.33 2) Da kirkens stole-
stader beskrives 1862 anføres det, at der forrest i 
hver stolerække var tre ‘dobbelte stolestader’ med 
to bænke i hver, og bag disse ‘22 enkelte stole-
stader ved hver side, alle med åbne rygstød og 
uden dør’.15 Stolene havde gavle, der afsluttedes 
af en knækket halvbue over et tilsvarende formet 
fordybet felt (fig. 15). 
 Løse stole. Seks nyere stole, af bøg, med flettet 
sæde samt en tilsvarende med armlæn er opstillet 
i koret.
 En †præstestol, der stod i koret, blev repareret 
1877 og fjernet 1887, og en ny blev placeret bag 
altertavlen.64 Samtidig blev også †kirkeejerens stol, 
ligeledes opsat i koret, fjernet, og i stedet blev 
den forreste stol i skibet, formentlig i den sydlige 
stoleblok, indrettet til kirkeejeren.15

 Pengebøsser, nyere, af messing, 20×22 cm. Bøs-
serne, der er formet omtrent som en messehagel 
og prydet med et reliefkors, er ophængt ved ind-
gangsdøren.
 Skab, 1985, af eg, opstillet under pulpituret i 
skibets vestende.
 Et †pulpitur fra 1657, der var ‘16 alen langt og 4½ 
alen bredt’ (ca. 8,3×2,3 m), var opført langs nord-
væggen i skibets østende og rummede tolv stole-
pladser.65 Nedtaget under restaureringen 1925.

indskrift og enkelte profilled.61 Denne staffering 
fjernedes 1966.39 En †beklædning af prædikesto-
lens overkant blev fornyet 1880, 1896 og 1924.15 
 Selvom prædikestolen er dateret 1616, fin-
der den sine tætteste paralleller blandt de fynske 
prædikestole fra tiden frem mod o. 1600. Sær-
ligt de tredelte hjørnefremspring med frisøjler 
forbinder den med Jens Asmussens arbejder fra 
1590’erne (jf. s. 577-79). Ligeledes er anvendel-
sen af orna mentudsmykkede storfelter hyppigt 
forekommen de i tiden frem mod 1600.62 Den 
finder sine nærmeste paralleller i Jens Asmussens 
førnævnte arbejder samt i stolene i rolsted og 
Uggerslev kirker fra hhv. 1593 og 1603 (hhv. 
Åsum og Skam Hrd.). Ubberudstolen må således 
opfattes som et sent eksempel på denne type af 
prædikestole. 
 †Prædikestol, nævnt 1589, opmuret i skibets 
søndre side.17

 Stolestader (jf. fig. 23), 1961, af ubehandlet eg, 
tegnet af Ebbe Lehn Petersen,18 med let skrå-
nende ryglæn og brede plankegavle. Opstillet i to 
blokke af hhv. 17 (nord) og 14 (syd) stole. 
 †Stolestader. 1) O. 1557, havde gavle med cir-
kulært topstykke, hvori var udskåret foldeværk. 
I enkelte af gavlstykkerne sås årstallet »1557«.63 
1664 blev en stol i kvinderækken (i nord) og to 

Fig. 24. Kirkeskib (s. 2784). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Church ship.
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 †Orgel, 1909, med fire stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen, Aarhus.66 Pneumatisk aktion og 
vindladesystem.67 På samtidigt orgelpulpitur.
 Orgelpulpitur, o. 1909. Pulpiturbrystningen, af 
eg, fra 1985 er tegnet af Ebbe Lehn Petersen og 
udført i forbindelse med en udvidelse af orglet, 
der også indebar, at pulpituret blev sænket ca. 60 
cm.18 Selve pulpituret er malet i grønt og støvet 
blå, mens brystningen står i blank eg. 
 Salmenummertavle, 2007, hvidmalet, ophængt 
på triumfvæggen. †Salmenummertavler, 1800-tal-
lets anden halvdel. To sortmalede salmenum-
mertavler til skydenumre var 1912 ophængt på 
triumfvæggen (jf. fig. 15).
 Præsterækketavle, 1984, tegnet af Ebbe Lehn Pe-
tersen. En rektangulær tavle, 167×98 cm, som har 
navne malet i sort skriveskrift på grå bund. Op-
hængt i våbenhuset.
 Lysekroner. 1) 1900-tallet, har otte s-svungne 
arme, hvorover er pyntearme, og balusterskaft. 
Ophængt i koret. 2-3) (Jf. fig. 11) 1925, 2×8 s-
svungne arme med dyrehovedformet midtled og 
i slynget en kerub. Cylinderskaft med kugler og 
midtdelt hængekugle med knop. På den ene af 
kronernes hængekugle står med skriveskrift: »Ju-
len 1925«. Ophængt i skibet.
 Kirkeskib (fig. 24), 1944, fregatten Jylland, byg-
get og givet af Alfred C. Larsen. Modellen, 80×72 
cm, er grøn- og sortmalet med hvid stribe.68 
Istandsat 1986 på grund af borebilleangreb.69 
Ophængt i midtskibet mellem 2. og 3. fag fra øst.
 Klokker. 1) (Fig. 25) 1842, støbt af I. C. Gamst, 
København, 66 cm i tværmål. Om halsen løber 
en versalindskrift mellem to lister: »Støbt af I. C. 
Gamst Kiøbenhavn. 1842«, hvorover ses en pal-
metbort. Ophængt i slyngbom. 2) 1981, støbt 
af Petit og Fritsen, Nederlandene, anskaffet for 
midler skænket af pensionist rasmus rasmussen; 
90 cm i tværmål.18 Om halsen læses med ver-
saler: »Støbt til Ubberud Kirke af Petit & Frit-
sen i Holland« og på klokkelegemet: »Min Gud 
til ære/ mit sogn til gavn og glæde/ anno 1981 
r.H.r.«. Ophængt i en vuggebom af jern. 
 †Klokke. En ‘liden’ klokke omtaltes 1589 af Ja-
cob Madsen.17 Den blev repareret 1670,33 men 
var 1840 revnet og udskiftedes kort efter (jf. 
klokke nr. 1).70 

 Orgel (jf. fig. 23), 1967, oprindelig med fem 
stemmer og ét manual, bygget af Th. Frobenius 
& Sønner, Kgs. Lyngby. 1985 udvidet med to pe-
dalstemmer af samme firma. Disposition: Manual: 
rørfløjte 8'. Principal 4', Gedaktfløjte 4', Gems-
horn 2', Oktav 1'. Pedal (1985): Subbas 16', Ge-
dakt 8'. Koppel M-P. Orgelfacaden, i blank eg, 
tegnet af Ebbe Lehn Petersen, blev oprindelig 
udformet med henblik på anbringelse på et pul-
pitur fra 1909. For at sikre organisten udsyn til 
kirkerummet fra sin plads ved orgelhusets bag-
væg blev orglet placeret på et højt †podium. Op-
bygningen viste sig imidlertid utilfredsstillende, 
såvel i æstetisk som akustisk henseende. Derfor 
blev podiet fjernet ved orgeludvidelsen 1985, og 
orglet blev i stedet opstillet direkte på pulpitu-
rets gulv. Orgelfacaden indgik herefter i pulpi-
turbrystningen (jf. ndf.). Pedalværket fra 1985 er 
placeret bagest på pulpituret.

Fig. 25. Klokke nr. 1, støbt 1842 af I. C. Gamst, Køben-
havn (s. 2784). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Bell no. 
1, founded in 1842 by I.C. Gamst, Copenhagen.
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Fig. 26. Mindetavle over hr. August Wulf og hustru Magdalena Elisabeth Bauert, o. 1714 (s. 2786). 
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Memorial tablet to August Wulf and his wife Magdalena Elisabeth Bauert.
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 3) O. 1762, over Karl Peder Olufsen, tømrer-
mand, *1716 på Korsebjerg, †1762 ‘i hans Alders 
46. Aar’. Liggesten af rødlig granit, 77×202 cm, 
med hvælvet overside. På dens nederste del er 
personalia anført i indhuggede versaler mellem 
to profillister.
 4) O. 1787, over Christen Jørgensen, †10. nov. 
1787, ‘i sin Alders 53 Aar’.75 Liggesten af grå granit, 
171×48 cm, med personalia i indhuggede versaler.
 5) O. 1789, over Jørgen Christensen, selvejer 
til Kaarsebjerggaard, †27. juni 1789, og hustru 
Maren rasmusdatter, †13. dec. 1774, og deres to 
børn Christen Jørgenssønner, den første død som 
spæd, den anden †25. maj 1758, 21 år gammel. 
Liggesten af rødlig granit, 88×222 cm, med per-
sonalia hugget i versaler. 
 6) O. 1837, over Jørgen Mathiesen, *Beldringe 
21. april 1785, †3. april 1837 i Husemose, med 
hustru Anne Mathiesen, f. Nielsdatter, *Koster-
slev 2. april 1797, †6. juni 1848 i Husemose, samt 
deres efterkommere Laurits Jørgensen, *14. jan. 
1836 i Husemose, †29. april 1858, Nielsine Ma-
thie Jørgensen, *20. maj 1832 i Husemose, †5. 
jan. 1868, Niels Jørgensen, *27. april 1823, †10. 
jan. 1876, Johanne Cathrine Jørgensen, f. Jørgen-
sen (sic!), *6. april 1835 i Pejruplund, †25. juli 
1872 i Husemose, Anna Cathrine Jørgensen, *17. 
nov. 1829 i Pejruplund, †6. april 1907 i Huse-
mose, og Mathias Jørgensen, proprietær, *29. jan. 
1828 i Husemose, †25. maj 1908.
 Grotte af sandsten med egeløv og to indsatte 
marmortavler, nu uden kronende †kors; 136×80 
cm. På grottens forside er over indskrifttavlen 
indsat et trekantet relief af Forsynets Øje, mens et 
biscuitrelief forestillende Thorvaldsens Natten er 
indfældet bagpå. Skrifttavlen på fronten afsluttes 
af ordene »Kjærlighed døer aldrig«.
 7) O. 1843, over Jørgen Christian Olsen, *15. 
april 1781 på Korsebjerggaard, †4. juni 1843, med 
hustru Karen Jørgensdatter, *5. juli 1783 i Kir-
kendrup, †25. okt. 1827. Liggesten af rødlig granit, 
85×121 cm, med personalia hugget i versaler.
 Gravtræ, 1800-tallets første halvdel, i ny-klas-
sisk stil. Basen har rosetter i hjørnerne og bærer 
et søjleflankeret skriftfelt med gesims og udsavet 
topstykke. Gråmalet med indskrift i sort. Fundet 
2001.76

GrAVMINDEr

Mindetavle (fig. 26), o. 1714, over »herr August 
Wulf, kongl: may bestalter ritmester ved det an-
det fynske regiment til hest«, †20 april 1714, med 
hustru Magdalena Elisabeth Bauert, †24. sept. 
1737. 
 Mindetavle af grå ølandskalksten, 76×126 cm, 
med indhugget versalindskrift, der er opmalet 
med sort (senest i 1984).18 I hjørnerne er der 
store bladornamenter i forsænket relief og imel-
lem disse foroven en plante og forneden en bøjet 
solsikke. Opsat i en niche på korets sydvæg.
 Gravsten (fig. 27), o. 1665, over herredsfoged 
Anders Hansen (†1665) og dennes hustru Marren 
Korseberge (Maren Korsebjerg).71

 rød ølandskalksten, 158×106 cm, med gengi-
velse af de afdøde i fuld figur med hænderne fol-
dede foran sig. Anders Hansen har halvlangt hår 
og er iklædt bluse, pibekrave og posende knæ-
bukser, mens hans hustru bærer en fodlang kappe 
over kjolen. Mellem de to ligger et kranium og 
under hendes fod en knogle. I hjørnerne ses me-
daljoner med englerelief. Personalia er anført dels 
over og under figurfeltet i næsten bortslidte og 
ulæselige versaler, dels som randskrift med ind-
huggede versaler, der er delvis bortslidt. Stenen, 
som skal have ligget i korgulvet,18 er nu indmuret 
i våbenhusets nordmur.

Kirkegårdsmonumenter. Blandt kirkegårdens mo-
numenter skiller en gruppe på seks liggesten sig 
ud (nr. 1-5 og 7). De stammer fra Korsebjergs 
†gravsted, som lå syd for våbenhuset,72 og blev 
i 1928 flyttet ned til †ligkapellet syd for kirken, 
men er siden lagt i et stenbed umiddelbart syd for 
kirkens hovedindgang.
 1) O. 1676, over Berte Pedersdatter, »boende i 
Korsebjerg …«, samt formentlig hendes ægtefæl-
le.73 Liggesten af grå granit, 56×124 cm. Centralt 
på stenen er hugget et Jesusmonogram og der-
under initialerne »L.N.S.«, mens de nu ulæselige 
personalia for Berte Pedersdatter er hugget som 
randskrift.
 2) 1700-tallet, over ubekendt.74 En omtrent tag-
formet liggesten af rødlig granit, 76×193 cm, med 
skråt affasede sider. Ingen personalia er anført.
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fiks og prædikestol); Mogens Larsen 1966 (altertavle, 
korbuekrucifiks og prædikestol); Mogens Larsen 1978 
(kalkmaleri); Mogens Larsen 1981 (altertavle); Jens Jo-
hansen 1982 (altertavle); Vitus Nielsen 1982 (gravsten); 
Mogens Larsen 1984 (altertavle og gravsten); Mogens 
Larsen 1985 (kirkeskib); Jens Johansen 1986 (stolesta-
der, kirkeskib); Mogens Larsen 1988 (altertavle); Jens 
Johansen 1988 (altertavle og korbuekrucifiks); Verner 
Thomsen 1991 (korbuekrucifiks); Jens Johansen 2001 
(gravtræ).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af boreprøver fra Ubberud Kirke, Odense 
Amt, NNU rapport nr. 25, Nationalmuseet 2013.

Historisk indledning ved David Burmeister Kaaring, 
bygningsbeskrivelse ved Martin Wangsgaard Jürgen-
sen, glas- og kalkmalerier, inventar og gravminder ved 
David Burmeister Kaaring, heraf dog orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (la-
tin) og James Manley (engelsk). Korrektur ved Jørgen 
Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. redaktionen afsluttet august 2013.

1 Repert 1335, 14/8.
2 ÆldDaArkReg V, 1, 181.
3 ÆldDaArkReg V, 1, 190-91.
4 DaAtlas VI, 544-45.
5 Kronens Skøder III (1689-1719), 250.
6 Anne riising, Gudsfrygt og oplysning. Odense 1700-
1789. Odense bys historie (red. Tage Kaarsted et al.), 
Odense 1981, 203.
7 Poul Bredo Grandjean, »Margaard«, Danske slotte og 
herregårde 9, (red. Aage roussell), Kbh. 1965, 207.

KILDEr OG HENVISNINGEr

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Kirkens 
arkiv. Synsprot.).
 Ubberud Lokalarkiv. Herredsprovstens protokol 1831-
61 (Ubberud Lokalark. Herredsprovstens prot.).
 LAFyn. Arkivet efter C. Brandt. Uddrag af de ældste 
kirkebøger i kopi 1640-1704 (C. Brandts ark. Kirkeb.); 
Pastoratsarkivet. Ubberud Kirkes regnskabsbog 1567-
1663 (Pastoratsark. rgsk.).
 RA. Danske Kancelli, 1. dep. Brevbøger 1800-47 H17 
(DaKanc Brevb.).
 NM. Indberetninger. Chr. Axel Jensen 1912 (bygnings- 
og inventarbeskrivelse); N. J. Termansen 1926 (altertav-
le); N. J. Termansen 1937 (altertavle); N. J. Termansen 
1939 (altertavle); Mogens Larsen 1959 (korbuekruci-

Fig. 27.  Gravsten over herredsfoged Anders Hansen og 
hustru Maren Korsebjerg, o. 1665 (s. 2786). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2012. – Tombstone of Herredsting Judge 
Anders Hansen and his wife Maren Korsebjerg.

Fig. 28. Skitse af kirken i Jacob Madsens visitatsbog. I 
LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of the church 
in Jacob Madsen's journal of pastoral visitations 1588-1604.
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gen på gavlen. Mod vest er gavlen sat med skrabefuger, 
mens der mod øst er skrabefuger med midterridsning. 
24 Det nye kors langmure er ikke i forbandt med ski-
bets østgavl. 
25 Hvælvpillernes udformning er karakteristisk for især 
de nordfynske landsbykirker, hvor lignende hvælvpil-
ler genfindes i eksempelvis Pårup Kirke (s. 2659) og 
Kullerup Kirke (Svendborg Amt, Vindinge Hrd.). 
26 I kirkens regnskaber af 1671-72, rA. Rentekamme-
ret. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 1664-72. Odense 
Provsti, fremgår det, at der blev købt seks nye bjælker 
til tårnet. Om de har været anvendt i mellem- eller 
klokkestokværket, fremgår ikke.
27 Savsnitsfrisen som bærende element i senmiddelal-
derlig gavludsmykning genfindes på adskillige af kir-
kerne omkring Odense. Se eksempelvis nordfacaden 
på kapellet i Pårup Kirke (s. 2659) eller tårnets gavle i 
Stenløse Kirke (Odense Hrd.).
28 LAFyn. C. Brandts ark. Kirkeb.
29 Vinduer af samme type optræder også i andre kirker 
omkring Odense. Se Korup Kirke (2739) og Næsby-
hoved Broby (s. 2702).
30 Optakterne til istandsættelserne i 1800-tallets første 
del kan følges i rA. DaKanc. 1. dept.: 20.8.1831.

8 LAFyn. Bispeark. Indkomne breve fra Fyns Herreder. Oden-
se Herreds breve 1786-1805.  
9 Selvom kirken altså nedarvedes i Hans Holms familie 
1830, er en ‘hr. Kjer’ angivet som ejer 1829, jf. rA. 
DaKanc. Brevb. (for 1830 og 1831).
10 rA. DaKanc. Brevb.
11 Fyens Stiftstidende 4. dec. 1901.
12 KB. Kallske Saml 377, 4o.
13 Jf. matrikelkort 1884-1951.
14 Lokalavisen 29. okt. 1981.
15 Kirkens arkiv. Synsprot.
16 NM og Kirkens arkiv. Synsprot.
17 Jens rasmussen og Anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 56.
18 NM.
19 Hylleberg Eriksen 2013.
20 En tilsvarende gesimsudsmykning kan iagttages på 
Næsbyhoved Broby Kirke (s. 2696).
21 I bagmuren måler tilmuring fra top til det nuvæ-
rende gulv ca. 270 cm.
22 Sydmurens forhøjning er ikke iagttaget i skibets syd-
vestlige hjørne. Dette må betyde, at en større del af 
bagmuren er blevet omsat her.
23 Det kan bemærkes, at der er forskel i fugebehandlin-

Fig. 29. Ydre set fra syd. Foto David Burmeister Kaaring 2013. – Exterior seen from the south.
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periodens billedskærerproduktion, Ebbe Nyborg, »Jan 
Friedrich richter: Claus Berg. retabelproduktion des 
Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007«, Fortid og 
Nutid 2009, 63. Karen og Jørgen Bøye Petersen, Kirke-
lig skulptur i Danmark III, Kbh. 1999, 86 mener, at der 
er »rimelige indicier for, at tavlens udførelse kan skyl-
des Claus Berg«, men specificerer ikke, hvad disse in-
dicier er; tværtimod omtales tilskrivningen andetsteds, 
side 78, som ‘måske lidt tvivlsom’.
48 richter 2007 (note 47), 371. Thorlacius-Ussing 
1922 (note 45), 21-22 synes at fundere tilskrivningen 
af Ubberudtavlen til Claus Berg og ikke mindst date-
ringen til o. 1511 på dens slægtskab med prins Frans’ 
epitafium i Odense Domkirke (s. 731 ff.). Deckert 
1927 (note 46), 39 regner ligeledes begge for værker 
udført af samme værksted, dog ikke Bergs, hvorimod 
richter 2007 (note 47), 29 anser prins Frans’ epitafium 
for et arbejde fra Claus Bergs værksted.
49 rasmussen og riising 1995 (note 17), 122-23.
50 Thorlacius-Ussing 1922 (note 45), 21.
51 NM. Indb. ved N. J. Termansen (1939).

31 Kirkens arkiv. Synsprot.; LAFyn. KglBygnInsp.ark. 
Kirker i Fyn.
32 En umiddelbar parallel til en sådan placering af vå-
benhusene foran en slank, senmiddelalderlig dør vil 
være Pårup Kirke (s. 2661).
33 rA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkeregnskaber 1664-72. Oden-
se Provsti.
34 Hylleberg Eriksen 2013. 21 prøver blev udtaget fra 
kirken, hvoraf 11 kunne dateres. 13 prøver har bevaret 
splintved. Korhvælvenes senmiddelalderlige datering er 
baseret på syv prøver med yngste bevarede årring dan-
net 1463 (prøvenr. 41091039), hvortil lægges et antal 
årringe, der skal kompensere for manglende splintved. 
Skibets senmiddelalderlige datering er baseret på seks 
prøver, hvoraf to har bevaret splintved. Den yngste date-
rede årring er dannet i 1462 (prøvenr. 41090079). Tår-
nets datering hviler på tre prøver, hvoraf to har bevaret 
splintved. Yngste daterede årring er dannet 1505 (prø-
venr. 41092039) og skal korrigeres for manglende splint.
35 LA Fyn. Provsteark. Synsforretn. over kirker og præ-
stegårde.
36 Endvidere var Carl rønnow biskop 1474-1501 og 
Hans Urne domprovst 1475-1503.
37 Aron Andersson, Sigrid Christie, Carl Axel Nordman 
og Aage roussell, Corpus vitraearum medii aevi. Skandi-
navien – Die Glasmalereien des Mittelalters in Skandina-
vien, Stockholm 1964, kat. 10. Se også fragmenterne 
af to andre våbenskjolde fra Holmstrup Kirke (DK 
Holbæk 1820-21 og fig. 31-32), samt Mogens Vedsø, 
»Abbed Søren’s våbenrude fra Øm kloster«, Hikuin 6, 
1980, 39-44.
38 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1978).
39 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1966).
40 Midtskabet er på bagsiden forstærket med to sekun-
dære revler, der går vandret på tværs af de tre planker, 
der tilsammen udgør skabets bagklædning. De to rev-
ler er fastgjort til skabet ved hjælp af ni vridere skruet 
fast til dette. Ved enderne er de to revler – og dermed 
hele alterskabet – fæstnet med beslag til de to lodrette 
bjælker, der støtter altertavlen.
41 Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 
1922, 21.
42 NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (1912).
43 En detaljeret beskrivelse af stafferingens enkeltdele 
kan læses i NM. Indb. ved N. J. Termansen (1939).
44 NM. Indb ved Chr. Axel Jensen (1912).
45 Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 
1922, 20. Denne holdning delte Francis Beckett, Dan-
marks Kunst II, Kbh. 1926, 204. 
46 Hermann Deckert, »Die Lübisch-Baltische Skulptur 
im Anfang des 16. Jahrhunderts«, Marburger Jahrbuch für 
Kunstwissenschaft III, 1927, 38.
47 Jan Friedrich richter, Claus Berg. retabelproduk-
tion des Spätmittelalters im Ostseeraum. Berlin 2007, 
303-04. Se også Ebbe Nyborgs problematisering af 
richters forsøg på at identificere enkelte kunstnere i 

Fig. 30. Blændingsudsmykning på skibets østgavl (s. 
2766). Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – Re-
cess ornamentation on the south gable of the nave.
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53 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1984 og 1988).
54 Jf. Finn Grandt-Nielsen, Fynsk Kirkesølv, 182.
55 1903 anføres det i synsprotokollen (ved embedet), at 
en alterkande bør anskaffes. Det er angivelig sket kort 

52 NM. Indb. ved N. J. Termansen (1926, 1937 og 1939). 
Endvidere besigtiget 1981, indb. ved Mogens Larsen 
(1981), og istandsat året efter, indb. ved Jens Johansen 
(1982). Se også korrespondancen i museets arkiver.

Fig. 31. Skibet set fra nord. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. – Nave seen from the north.

Fig. 32. Tårnets østre gavltrekant (s. 2769). 
1:100. Målt og tegnet af Martin Wangs-
gaard Jürgensen 2013. – Eastern triangular 
gable of the tower.
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derefter. Spørgsmålet om anskaffelse af en alterkande 
blev rejst allerede i 1889, idet kirken var lovet penge til 
en kande som betaling for overdragelsen af *glasmale-
riet til NM; jf. NM.
56 Morgenposten 24. juli 1973.
57 If. Bent Exners forslag, jf. NM, symboliserer korset 
på samme tid julenat igennem ledestjernen, Langfre-
dag i kraft af korstegnet og opstandelsen igennem kor-
sets ‘glade helhedsudtryk’. 
58 Et næsten identisk dåbsfad, 43 cm i tværmål, blev 
solgt på auktion, Lauritz.com 25. september 2008, lod 
1372711.
59 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1959), indb. ved Jens 
Johansen (1988) og indb. ved Verner Thomsen (1991).
60 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1959 og 1966) samt 
korrespondance.
61 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1959). 
62 Blandt de talrige prædikestole med ornamentud-
smykkede fag kan nævnes de daterede stole i Oure 
Kirke fra 1577 (Svendborg Amt, Gudme Hrd.), Høj-
by Kirke fra 1578 (Åsum Hrd.) og middelfartskære-
ren Knud Snedkers i roerslev Kirke fra 1590 (Vends 
Hrd.).
63 Jf. foto i NM.
64 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger over kirker og 
præstegårde samt Kirkens arkiv. Synsprot. 
65 LAFyn. C. Brandts ark. Kirkeb.; kirkens arkiv. Syns-
prot.
66 A. C. Zachariasen, Fortegnelse over leverede orgler, i 
Den Danske Orgelregistrant.
67 I forbindelse med kirkerestaureringen 1925 blev 
orglet udstyret med en elektrisk blæser.
68 Henning Thalund, Fynske kirkeskibe, 53.
69 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1985) samt korre-
spondance.
70 Ubberud Lokalark. Herredsprovstens prot.
71 Fr. Hjort, »En Undersøgelse angaaende Korsebjerg 

og Personer og Slægter derfra«, ÅrbOdense og Assens, 
1926-30, 503-04 og 518-20.
72 Hjort 1926-30 (note 71), 520-22. I Ebbe Lehn Pe-
tersens beskrivelse fra 1972 (i NM) af arealerne om-
kring †ligkapellet omtales udelukkende, at der mellem 
de tre træer, der stod vest for †ligkapellet, lå to ‘store 
monolitgravsten’. 
73 Hjort 1926-30 (note 71), 520-22. Stenenes så godt 
som ulæselige indskrifter følger Hjort.
74 Hjort 1926-30 (note 71), 522, fremfører den mulig-
hed, at stenen kan være lagt over Peder Olufsen, død 
1729.
75 Hjort 1926-30 (note 71), 520-21.
76 NM. Indb. ved Jens Johansen (2001).

Fig. 33. Disk udført 1845 af N. C. Clausen, Odense (s. 
2776). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Paten, made in 
1845 by N.C. Clausen, Odense.

Historical introduction. Ubberud Church was an-
nexed in 1335 to St. Canute’s Monastery in 
Odense (cf. p. 77). In 1558 the monastery grant-
ed the incumbent of Korup, Peter Knudsen, the 
right to the revenues of Ubberud Church during 
his lifetime, and in 1567 the right was transferred 
to the lector of the monastery, Jørgen Simonsen. 
In 1572 Ubberud was annexed to Korup Church. 
In 1698 Counsellor and Prefect Erik Stensen 

bought it from the Crown but the same year sold 
it on to his son-in-law Colonel Frederik von 
Winterfeldt. In 1707 he sold it to the Mayor of 
Odense, Jens Christensen of Margård, and until 
1787 it belonged to the successive owners of the 
Margård estate. After this the church, apart from 
a short period around 1800, was in the possession 
of Niels Henriksen and his heirs until 1839. It 
passed into freehold in 1925. 
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pit was donated in 1616 by the incumbent Hans 
Pedersen Holmhauge; with its triple corner col-
umns and ornamented arcade fields it is a typical, 
if late, example of the Funen renaissance style. 
The altar candlesticks come from about the same 
time, while the baptismal dish with its Fall of 
Man relief is a well known Netherlandish import 
from the time around 1650. Among the later fur-
nishings it is worth mentioning Lorenz Frølich’s 
The Parable of the Rich Man from 1890, which is 
one of the artist’s few altar paintings. 
 Colour scheme and refurbishings. The furnishings 
are mainly in polished wood; the pulpit however 
has a black bottom for inscriptions and arcade 
fields. The furnishings of the chancel thus form 
the reference point for the colour scheme, since 
the communion table, the kneeler and the altar-
piece are all painted on a blue ground. To a great 
extent this colour scheme reflects the refurbish-
ing of 1966 (architect Ebbe Lehn Petersen). Be-
fore this the church had been refurbished in 1925 
in connection with the transition to freehold. 

Sepulchral monuments. In the chancel a memorial 
tablet of grey limestone from c. 1714 has been set 
up in memory of Captain of Horse August Wulf 
and his wife Magdalena Elisabeth Bauert, while 
the tombstone from c. 1665 of District Judge An-
ders Hansen and his wife Maren Korsebjerg is set 
up in the porch. At the entrance to the church-
yard lie a further six tombstones from the former 
Korsebjerg burial ground. 

Surroundings and building. The church is sur-
rounded by its churchyard on a low hill in the 
heart of the small village, where the roads Ub-
berudvej and Ubberudgårdvej meet. The church-
yard was expanded several times in the twentieth 
century, not least with the addition of areas east 
and north of the church.
 The construction history of the church can pre-
sumably only be established in its broad lines, al-
though dendrochronological datings offer points 
of reference. The roma nesque church was built 
in a mixture of brick, fieldstone and a few granite 
ashlars. In the Late Middle Ages several rebuild-
ings in brick were carried out, which have given 
the church a somewhat asymmetrical ground 
plan; the north wall of the nave was re bricked, 
the chancel was expanded and the whole church 
was vaulted over around 1481-82. Finally a tower 
was built towards the west around 1516, and the 
church was given a porch. The most recent major 
refurbishing of the church took place in 1966.

Furnishings. The oldest item of furnishing in the 
church is the romanesque granite font, which 
belongs to a small local group whose basins are 
decorated with a round-arched frieze. The chan-
cel arch crucifix is High Gothic, and is thus one 
of the oldest preserved on Funen. The altarpiece 
is probably a northern German work from the 
time around 1520/30 which was once a side al-
tarpiece in Lunde Church and was not set up as a 
high altarpiece in Ubberud until 1685. The pul-
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klostre var Dalum viet til Vor Frue, hvilket er doku-
menteret 1464 (»monasterium S. Marie in Dalum«).2 
På samme måde som i andre klostre må kirken i al fald 
i senmiddelalderen have tjent som både kloster- og 
sognekirke (jf. s. 2820).
 Klostrets middelalderlige historie er sparsomt belyst. 
Det vides, at Henne Speck og hans medskyldige 1378 
blev lyst i band for bevæbnede at være trængt ind i 
klostret og have mishandlet nonnerne. Allerede året 
efter blev klostrets da ti nonner snydt til at købe aflad 
af en bedrager, som udgav sig for at være udsending 
for Antoniterordenen.3 1487 blev det med pavebrev 

176

Historisk indledning. Dalum Kirke ligger i ådalen nær 
Odense Ås vestre bred. Kirken er anlagt i 1200-tal-
let og var formentlig fra starten tænkt som nordre fløj 
af et firlænget benediktinernonnekloster, opført som 
afløsning for det ældre †anlæg på Nonnebakken (s. 
1749). Overflytningen til Dalum var med sikkerhed 
gennemført 1249, men fandt formentlig sted allerede 
o. 1200.1 
 Ifølge en privilegieskrivelse dateret 22. jan. 1193 fik 
klostret sine ordensregler og hellige kar fra benedikti-
nermunkene i Skt. Knuds Kloster, hvorfra også Dalum 
Klosters prior kom. Som andre benediktinske nonne-

DAluM KIrKe
ODeNSe HerreD

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto David Burmeister Kaaring 2014. – The church seen from the south west. 



2794 Odense herred

imidlertid Anders ebbesen ulfeldt forstanderstillingen 
og indsatte i hans sted biskop Jens Andersen Beldenak.
 Allerede før reformationen fungerede klostret i 
praksis som et kongeligt len. Johan Valkendorf fik lens-
brev 1518, men måtte kortvarigt afstå lenet, da Christi-
an II i marts 1523 gav det i pant til Albert van Göcken, 
som forpligtede sig til at istandsætte bygningerne.16 Al-
lerede måneden efter måtte kongen imidlertid flygte 
ud af landet, og kort efter blev Dalum givet tilbage 
til Valkendorf. 1530 fik Johan Friis livsbrev på Dalum 
Kloster.17 
 Med reformationen overgik klostret til kronen og 
blev nu også formelt et kongeligt len. Hvad angår non-
nerne, fik de tilladelse til at forblive på klostret. Og da 
Niels Friis i 1571 på sin families vegne lod lenet gå 
tilbage til kronen,18 boede der endnu fire nonner på 
klostret.19 Den sidste nonne, Anne Friis, døde 1580 (jf. 
gravsten nr. 3).20 
 Dalum forblev kongeligt indtil 1662, da møntskriver 
Jens lassen fik skøde på godset.21 Han blev imidlertid 
1680 dømt for bedrageri mod kronen, og året efter 
blev der gjort udlæg i hans fynske besiddelser, herun-
der Dalum.22 1682 fik kammerherre Didrik Schult 
skøde på Dalum Kloster, og i den forbindelse skiftede 
hovedgården som nævnt navn til Christiansdal.23 1718 
overdrog enken, Armgard Sophia von Gabel, til kronen 
herregården med dens tilliggende, der efterfølgende 
blev lagt til det fynske rytterdistrikt.24 Herefter gen-
nemførtes en hovedreparation af kirken.25

 Ved salgene af krongodset erhvervede Christian Ben-
zon (jf. †gravkapel nr. 2) 1764 Christiansdal og der-
med også kirken.26 De forblev i familiens eje indtil 
1882, da godset solgtes til baron Fr. H. Chr. De Fal-
sen Zytphen-Adeler. 1891 købte sognefoged Anders 
Madsen, Hjallese, kirken, som herefter blev udskilt fra 
Christiansdal (jf. også s. 2897). I årene herefter skiftede 
den ejer to gange, inden den 1912 blev solgt til Dalum 
Kommune.27 Først ved kommunesammenlægningen 
1970 overgik den til selveje. 
 Anneksforhold. †Hjallese Kirke, hvis sognefolk 1187 
selv havde opført deres kirke, blev da inkorporeret i 
klostret på Nonnebakken og lå til Dalum Kloster indtil 
nedrivningen 1576.28 Sanderum Kirke lå som anneks 
til Dalum indtil 1869.29 Foruden de nævnte kirker fik 
klostret 1340 patronatsretten til Nybølle Kirke over-
draget af de holstenske grever Henrik og Klaus.30 Der 
er usikkerhed om, hvilken kirke dette er, men mest 
sandsynligt er den identisk med Vejlby Kirke (Vends 
Hrd.), som sammen med Bellinge Kirke er nævnt i 
klostrets jordebog fra 1533.31

 Sagn. I præsteindberetningen 1755 berettes det, at 
der syd for kirkegården var rejst nogle gamle sten i en 
kreds, og at der i dennes midte var fire kranier ‘hængt 
mellem lår- og armknogler’, som mentes at stamme fra 
skrædder Henrik Skræp og de andre, som øvede vold 
mod nonnerne i 1534 (jf. ovf.).32

tilladt nonnerne Anna Hinzesdatter og Karina at flytte 
til et andet benediktinerkloster på grund af den uor-
dentlighed, der prægede klostret og bragte det i vanry.4 
endelig skal det nævnes, at skrædder Henrik Skræp i 
1534 under Grevens Fejde øvede vold mod nonnerne, 
for hvilket han siden blev henrettet. Disse begivenhe-
der har ført til den udbredte, men næppe sandfærdige, 
opfattelse, at livet i klostret var særdeles løssluppent. 
 Det middelalderlige nonnekloster bestod af en fir-
længet hovedbygning, af hvilken kun kirken, som ud-
gjorde nordfløjen, er bevaret (jf. ndf.). Fløjene ser ud 
til at være opgivet, umiddelbart efter den sidste nonne 
døde i 1580. Året forinden blev det således oplyst, at 
både klostret og ladegården var meget brøstfældige og 
skulle repareres, hvis de fortsat skulle stå.5 1602 stod 
der kun ‘nogle øde mure’ tilbage af nonneklostret, som 
biskop Jacob Madsen ikke fandt nogen anledning til at 
nævne i sin beskrivelse af kirkebygningen 1590.6

 Økonomianlægget var anlagt vest for klostret og den 
nuværende Dalumvej. Dets middelalderlige udseende 
kendes ikke, men her var formentlig også priorens og 
præstens boliger. en bevaret kælder med grathvælv 
menes at stamme fra en af disse residenser.7 Økono-
mianlægget kom efter reformationen 1536 til at danne 
grundlaget for den stedlige lensmands residens. Med 
lenets overgang til privateje 1682 skiftede herregården 
navn til Christiansdal, og med indretningen af et ka-
tolsk kloster 1907 omdøbtes den til Dalum Kloster (jf. 
s. 2897). 
 Jordegods. Klostret var allerede kort efter dets grund-
læggelse ganske rigt med besiddelser i både Vends, 
Båg, Vinding og Sunds herreder (1249).8 Godset blev 
løbende forøget ved private gaver. Således testamen-
terede velbyrdig frue Kristine, enke efter Niels Kam-
mermester, 1270 noget gods til klostret,9 og ved dels 
dom, dels pavelig befaling fik klostret ved århundre-
dets slutning lage Hoses gods i Brudager, Mesinge, 
Hellerup og Brylle,10 samt af provsten i eutin noget 
gods, som var ‘bortkommet’ eller pantsat.11 1313 te-
stamenterede ‘hæderlig og høvisk frue’ Margrete, en-
ke efter hr. Torben Stert, ved et konvent i Nakskov alt 
sit gods til Dalum Kloster.12 Der blev dog ikke altid 
holdt orden med godset, og i 1326 måtte Jens lykke, 
provst i Odense, på pavelig befaling stævne Peder Fal-
ster, Jens Brok, Peder Jonsen og Anders, degn i Bel-
linge, for at modtage regnskab for det gods, de havde 
fra Dalum Kloster.13 1393 fæstede Johannes Mathie-
sen en gård i rise Sogn på Ærø for en årlig afgift af 2 
ørtug korn.14

 en bevaret jordebog fra 1533 viser, at klostret frem 
mod reformationen ejede gods overalt på Fyn samt på 
lolland, langeland og Ærø, som tilsammen indbragte 
160½ mark, 6 skilling og 5 penning i årlige afgifter.15

 Ejerforhold. I perioden 1464-1502 var klostrets prior 
af ulfeldtslægten, og embedet synes for en tid omtrent 
at have gået i arv i familien. 1502 fratog kong Hans 
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gade ned til kirkens vestindgang (ændret 1997).38 
Syd herfor er en kørevej til parkeringspladsen syd 
for tårnet. Fra Dalumvej er der endvidere adgang 
til de nordlige dele af kirkegården via dels en tre-
delt gitterfløj af jern sat mellem svære, kvadratiske 
granitpiller (fig. 3), dels ad køreveje i nordvest og 
nord ad Fruens Bøge Allé. langs alléen nord for 
kirken giver to fodgængerlåger med støbejernsgit-
re hængt mellem kvadratiske granitpiller adgang 
til de ældste dele af kirkegården omkring kirken, 
mens en sti mod vest og en smal trappe mod øst 
leder til de nordlige dele af kirkegården. Nord for 
kirken er endvidere o. 1979 anlagt en lille trappe, 
som forbinder kirken med sognegården.
 †Hegn og indgange. 1662 var kirkegårdsmuren 
»mesten Delen ganske af og borte« og måtte re-
pareres for 80 rdlr.39 Ved en hovedistandsættelse 
1724 repareredes en ældre kirkemur, og 1735 
fornyedes de øvre skifter på hele muren bortset 
fra mod syd. 1746 måtte muren atter repareres, da 
en ask var ‘nedblæst’ og havde ødelagt den.25 

Omgivelser. Kirken ligger ved den østlige ende af 
Dalumvej, umiddelbart overfor den tidligere ho-
vedgård Christiansdal, nu kaldet Dalum Kloster. 
Øst for kirken løber Odense Å, og mod syd har 
kirken den tidligere Dalum Papirfabrik som na-
bo. I middelalderen lå klosterkomplekset ca. 4 km 
syd for datidens Odense, men området er i løbet 
af 1900-tallets første halvdel vokset sammen med 
byen og indgår nu i dens sydlige forstæder. 
 Kirkegården er udvidet flere gange og består nu 
dels af de ældre arealer omkring kirken, dels af 
en omtrent trekantet grund nord for kirken. Ved 
indgangen til 1800-tallet bestod den alene af det 
smalle stykke mellem kirken og præstegårdsalléen 
mod nord. Herefter udvidedes den ad to omgan-
ge mod syd, så kirken ved århundredets udgang 
omsluttedes af kirkegården.33 1911 tilføjedes et 
smalt stykke af papirfabrikkens have mod syd, li-
gesom det formentlig også var på dette tidspunkt, 
at lidt jord øst for koret blev lagt til arealerne.34 
Det fik væsentligt større betydning for kirkegår-
dens fremtidige udvikling, at den 1931 udvidedes 
nord for præstegårdsalléen,35 hvor to yderligere 
udvidelser i tiden o. 1950 og frem mod 1975 har 
givet kirkegården dens nuværende form.36 1813 
påbegyndtes en planering og beplantning af kir-
kegården.37

 Hegn og indgange. De sydlige og ældste dele af 
kirkegården hegnes mod Dalum af bøgehæk, 
mens udvidelserne mod nord hegnes af taks, som 
ligeledes er benyttet nord for kirken ved sognegår-
den. langs Dalumvej leder en brolagt trappe an-
lagt vest for tårnet o. 1940 fra den højere liggende 
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Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Biørensen 1792. 
– Cadastral map.

Fig. 3. Indgang til kirkegården fra Dalumvej. Foto Da-
vid Burmeister Kaaring 2013. – Entrance to the church
yard from Dalumvej.
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svandt så forholdsvis hurtigt efter at have mistet 
sin primære funktion som bolig for nonnerne.
 Vores viden om klosteranlægget er sparsom og 
baserer sig udelukkende på spor i kirkens mur-
værk og arkæologiske undersøgelser foretaget 
1995 af Odense Bys Museer.42

 Ved reformationen stod klostret formentlig 
som et firfløjet anlæg ved kirkens sydside. Med-
regnet kirken, har det ifølge udgraveren målt 52 
m i nord-sydlig retning (fig. 4). Den øst-vestlige 
udstrækning lader sig ikke afgøre, idet der kun er 
påvist sikre spor af en vestfløj samt rester af kors-
gangen mod nord, syd og vest. Området i øst har 
ikke været udgravet, og der er således endnu ikke 
påvist en østfløj.
 De ældste spor i de arkæologiske undersøgelser 
viste, at den første vestfløj formentlig har været 
af bindingsværk og haft en indvendig bredde på 
ca. 8,85 m. Dateringen for den mulige bindings-
værksfløj er dog usikker. Fløjen er afløst af en 
grundmuret munkestensbygning, som er rejst over 
et kampestensfundament. Der blev påvist to skil-
levægge, halvanden sten tykke og dermed de to 
nordligste rum i fløjen, samt flere faser af gulv-
lag. Den søndre af de påtrufne skillevægge løb 
omtrent midt i fløjen. I det næstnordligste rum 
kunne der påvises spor efter opvarmning: en ka-
min eller en kakkelovn.
 Fundamenterne til vestfløjen slutter sig ikke, 
som man kunne have forventet, direkte til den 
lille forbindelsesbygning ved tårnets sydside (s. 
2830-31). Fløjens østmur ligger tilsyneladende 
omtrent 3 m vest for kirkens vestgavl og afslut-
tes mod nord i flugt med kirkens sydmur. Der-
ved efterlades et åbent stykke mellem vestfløj og 
kirke, hvor der er påvist ubenyttede fundamen-
ter. Hvordan fløjen har været afsluttet mod nord, 
kan ikke umiddelbart afgøres, men det kan have 
været en let bindingsværksbygning, der har for-
bundet vestfløjen og kirkens vestende.
 Det må være fra denne bygning, at nonnerne 
havde adgang til fordelingsbygningen og herfra 
videre til pulpituret i skibet (jf. s. 2826). Det præ-
cise forhold imellem de to bygninger og deres 
indbyrdes kronologi kan ikke afgøres. Den tegl-
byggede vestfløj dateres på baggrund af keramik, 
fundet i udgravningen, til 1400-tallet.

 Bygninger på kirkegården. 1932 besluttedes det 
at opføre et nyt ligkapel, af røde mursten med 
valmtag af røde tegl i kirkegårdens sydvestligste 
hjørne.40 I kirkegårdens sydøstlige hjørne er byg-
get et mindre materialeskur af pudsede tegl med 
sadeltag af tegl. en rosakalket toiletbygning med 
rødt tegltag fra tiden o. 1900 er 1984 omdannet 
til materialeskur.40

 Kirkegårdskontoret befinder sig i det nordvestlig-
ste hjørne af kirkegården og er opført i 1940’er-
ne i røde tegl med rødt tegltag. Sognegården, kal-
det anneksbygningen, befinder sig øst for kirken 
og er opført i røde tegl med rødt tegltag 1979 
efter tegninger af ebbe lehn Petersen (udvidet o. 
2002).41 
 †Klosterfløje. Det er uklart, hvornår klosteran-
lægget syd for kirken er nedrevet. Der optræder 
ikke klosterbygninger på de kendte historiske 
kort eller prospekter, og meget tyder på, at de har 
mistet deres betydning med de sidste nonner. Det 
forhold, at lensmandens residens blev henlagt til 
klostrets avlsgård nord for kirken, kunne bekræf-
te denne antagelse. Man må formode, at mate-
rialerne fra klosteranlægget er blevet benyttet ved 
ombygninger af lensherrens residens og gård. Det 
kunne forklare, hvorfor anlægget mod syd for-

Fig. 4. Kirken og de arkæologisk påviste dele af klosteret. 
1: 1000. Plan eskil Ahrentoft 1995, suppleret og tegnet 
af Martin Wangsgaard Jürgnsen 2014. – The church and 
the parts of the monastery documented through archaeology. 
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 Fund af formsten til hvælvribber af samme pæ-
restavslignende type som i fordelingsbygningens 
nedre etage giver et indtryk af hvælvtypen, der 
formodentlig har været krydshvælv. Den over-
hvælvede korsgang kan dermed sandsynligvis 
dateres til 1500-tallets første del. Det kunne end-
videre dokumenteres, at korsgangens gulv har 
været lagt med munkesten. 
 Øvrige †bygninger. et †tørvehus blev nedrevet 
o. 1869, idet bygningen var overflødig, ‘til van-
syn’ og en unødig udgift. Huset har dog mulig-
vis befundet sig ved præstegården snarere end på 
kirkegården.43 I 1900 fik sognepræst Hans Fer-
dinand Poulsen tilladelse til at afgive indtil 100 
kvadratalen til opførelsen af et †ligkapel. Bygnin-
gen tænktes først opført ved hjørnet af alléen og 
Dalumvej, men dette blev afvist af Ministeriet 
for Kirke- og undervisningsvæsenet.43 Det er 
uklart, hvor, hvis overhovedet, bygningen blev 
opført.

 Klosteranlægget har indvendigt været bundet 
sammen af en korsgang. Der er påvist rester af en 
let, tømret konstruktion ud for vestfløjen, der 
indikerer, at der tidligt har været en overdækket 
korsgang, nok i form af et stolpebåret halvtag. 
Denne træbyggede korsgang er senere afløst af et 
grundmuret og overhvælvet anlæg.
 Spor i kirkens sydfacade, fremkommet un-
der restaureringen 1926-29 (s. 2835-37), viser 
forlæggene til i alt seks hvælv (fig. 20), der har 
hvilet på forlæg i muren. Sporene til et syvende 
hvælvfag i vest, ud for den lille forbindelsesbyg-
ning, hvis sydfacade er et stykke af korsgangens 
nordvæg (s. 2830-31), er formentlig forsvundet 
ved en senere skalmuring. udgravningen 1995 
kunne supplere disse spor og dokumentere den 
murede, overhvælvede korsgang mod nord, syd 
og vest. De plyndrede fundamenter til arkade-
muren ind mod fratergården blev udgravet og 
antyder, at korsgangen har været ca. 2 m bred.

Fig. 5. luftfoto af kirken samt Dalum Kloster med tilhørende katolsk kirke (jf. s. 2897) set fra vest. Sylvest Jensen 
luftfoto 1938-39. – Aerial photo of the church and Dalum Kloster seen from the west.
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der i vid udstrækning supplerede og udvidede løf-
flers konklusioner. 1926-29 blev kirken gennem-
gribende restaureret under Knud lehn Petersens 
ledelse (s. 2835-37). Dette arbejde gav bygningen 
den fremtoning, den har i dag, og kastede nyt lys 
over bygningshistorien, om end der kun var tale 
om justeringer af ældre opfattelser. resultatet af 
undersøgelserne blev 1933 indarbejdet i Vilh. lo-
renzens gennemgang af kirken og klostret.46 Knud 
lehn Petersen kunne endelig selv 1968 sammen-
fatte sine iagttagelser og tog her i vid udstræk-
ning udgangspunkt i Mackeprangs redegørelse fra 
1917.47 Paul Nawrocki indplacerede 2010 kirken 
i en generel diskussion af den tidlige teglstensarki-
tektur i Danmark, uden dog at føje væsentligt nyt 
til forståelsen af bygningen i Dalum.48 Senest er 
forskellige aspekter af kirken og klostret behandlet 
2013 af Hans Krongaard Kristensen i en oversigt 
over middelalderens danske klostre.49 

ByGNINGeNS FOrSKNINGSHISTOrIe

De første videnskabelige undersøgelser af kirken 
blev udført af Niels laurits Høyen, der besøgte 
stedet 1830 og bemærkede de stilistiske sammen-
hænge mellem korsskæringens fripiller og pillerne 
i Odense Vor Frue Kirke (sml. fig. 13 og s. 1055 fig. 
47). en egentlig bygningsarkæologisk redegørelse 
for kirken blev publiceret af J. B. løffler 1904, efter 
at han havde besigtiget kirken for Nationalmuseet 
1898.44 Her er det atter korsskæringens piller, der 
påkalder sig særlig opmærksomhed, og løffler dis-
kuterer i sin afhandling deres relation til navnlig 
den tidlige sjællandske teglstensarkitektur. Knud 
lehn Petersen udførte 1915-16 en opmåling af 
kirken (fig. 8a-i) med henblik på en restaurering 
af bygningen. Denne opmåling dannede 1917 ud-
gangspunkt for en udførlig gennemgang af kirken 
og dens paralleller af M. Mackeprang;45 et arbejde 

Fig. 6a-b. N. l. Høyens notater og skitser fra hans besøg i Dalum Kirke 1830 (s. 2798). Notesbog VIII. – N. L. 
Høyen’s notes and sketches from his visit to Dalum Church, 1830.
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Kirken har utvivlsomt fra første færd været plan-
lagt som en tårnløs korskirke med et kort kor 
– sandsynligvis med apsis – og to lidt længere 
korsarme, hvortil der skulle føjes et formentlig 
tre fag langt skib. Planerne for byggearbejderne, 
der blev påbegyndt i øst, ændrede sig dog grad-
vist, efterhånden som arbejdet skred fremad. Den 
senromanske kirkes bygningshistorie kan således 
inddeles i tre faser.

1. FASe: KIrKeNS ØSTPArTI

 Bygningens østre afsnit (svarende til kirkens 
første fase) har bestået af kor, formentlig med ap-
sis, korsarme og lidt af skibets østre ende: ca. 4 
m af nordmuren og 1,5 m af sydmuren (fig. 95). 
Grundplanen er udlagt således, at korsskæringen 
udgør et kvadrat og korsarmene hver to mindre 
kvadrater. Koret har formentlig været ret kort, 

ByGNING

Oversigt. Kirken er en senromansk teglstensbygning, der 
er udvidet flere gange i løbet af middelalderen. Kor, 
korsarme og skibets østlige del blev afsluttet o. 1250, 
hvorefter man fortsatte med opførelsen af skibets to fag, 
og endelig afsluttede man byggeriet med den vestre 
gavltrekant o. 1275. Kirken var formentlig hvælvet fra 
begyndelsen og skibets nordside indrettet med vinduer 
i to etager. Disse tog således hensyn til de fra første færd 
planlagte murede †nonnepulpiturer, der dog sandsynlig-
vis aldrig blev opført som projekteret. I senmiddelalde-
ren blev der til skibet i vest føjet et tårn med en samtidig 
tilbygning ved dettes sydside og skibets hvælv blev for-
nyet. reformationen havde alvorlige konsekvenser for 
klosterkirken, der mistede sine indkomster og gradvist 
gik i forfald. Nordre korsarm blev skilt fra kirken som 
gravkapel 1646, mens koret blev forkortet og søndre 
†korsarm nedbrudt 1647. under restaureringen 1926-
29 genopførte arkitekt Knud lehn Petersen den ned-
revne søndre korsarm, og arkaderne ind til korsarmene 
genåbnedes. Orienteringen afviger lidt mod nord.

Fig. 7. Kirken set fra nord. Tegning af J. Kornerup 1866. – The church seen from the north.
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Fig. 8a-i. Tegninger udarbejdet til Tegninger af Ældre Nordisk Architectur. Målt og tegnet af Knud lehn Petersen 
1915-16. a. Grundplan. 1:300. b-c. Tværsnit set mod øst og længdesnit set mod nord. 1:300. d-e. Syd- og nordfa-
cade. 1:300. f-g. Øst- og vestfacade. 1:300. h. Snit gennem tårnet set mod øst (s. 2826-29). 1:150. i. Detalje af skibets 
vestgavl. 1:20. – Drawings made for ‘Tegninger af Ældre Nordisk Architectur’. a. Ground plan. bc. Sections towards the east 
and the north. de. South and north facade. fg. East and west facade. h. Crosssection through the tower seen towards the east. 
i. Detail of the west gable of the nave.

Fig. 8a. Grundplan (jf. ndf.). 1:300. – Ground plan (cf. below).
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Fig. 8b-c. Tvær- og længdesnit (jf. s. 2800). 1:300. – Sections (cf. p. 2800).
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Fig. 8d-e. Syd- og nordfacade (jf. s. 2800). 1:300. – Facades (cf. p. 2800).
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Fig. 8f-g. Øst- og vestfacade (jf. s. 2800). 1:300. – Facades (cf. p. 2800).
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Fig. 8h. Tværsnit gennem tårnet (jf. s. 2800). 1:150. – Crosssection through tower (cf. p. 2800).
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Fig. 8i. Detalje af skibets vestgavl (jf. s. 2800). 1:20. – Detail of the west gable of the nave (cf. p. 2800).
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Murene rejser sig over en sokkel, der udgøres af et 
skifte granitkvadre med skråkant, hvorpå der hviler 
et skifte i tegl, der ligeledes har skråkant. Facader-
ne er smykket med lisener, der ses i hjørnerne og 
i sammenstødet mellem skib og korsarme. I nor-
dre korsarm er tillige bevaret en lisen i midten 
svarende til opdelingen i to hvælvfag. Facaderne 
afsluttes af en gesims med korte, affasede hænge-
stave. Ingen gavltrekanter er bevaret fra kirkens 
første fase.
 Døre og vinduer. et murfremspring sydligst i 
nordre korsarms vestmur (fig. 12) indeholder ne-
derst en dør (præstedør?) og herover et vindue. I 
facaden har døren dobbelt halvstensfals med et 
retkantet og et profileret led. Indvendigt har smi-
gene et forskelligt forløb.
 Nonnernes vej ind i den endnu ikke færdig-
gjorte kirken kendes ikke, men den har sandsyn-
ligvis været i vestgavlen, der senere blev til tri-
umfmuren mellem østafsnittet og skibet.

om end dette ikke kan afgøres endeligt (se ndf.). 
en sådan planløsning savner paralleller i andet 
kirkebyggeri herhjemme.
 Korets udstrækning kan ikke bestemmes med 
sikkerhed, da det er afkortet o. 1647 (se ndf.). 
Biskop Jacob Madsen skriver kort før 1596, at 
koret er dækket af to hvælv med en lille ‘tilbyg-
ning’ mod øst.6 Det må forstås således, at han har 
regnet korsskæringens østlige hvælv til koret og 
dertil lagt endnu et †hvælvfag, hvortil en apsis 
formentlig har sluttet sig i øst. under udgravnin-
gerne 1926-29 blev der påvist ca. 2 m af et fun-
dament, der må have båret korets nordmur (fig. 
11a).50 Der blev dog hverken påtruffet spor efter 
korets østlige hjørner eller en apsis.
 Materiale og teknik. Byggematerialet er røde 
munkesten lagt i munkeskifte, der er anvendt i 
alle bygningens dele. Indvendigt, på den nordre 
fripille, kan der iagttages en skrå riffelhugning på 
teglstenene, der er sat med skarprykkede fuger. 

Fig. 9. Kirken set fra syd. Foto David Burmeister Kaaring 2014. – The church seen from the south. 
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Fig. 10a-b. Planer. a. Nedre plan. b. Øvre plan. 1:300. Målt af Knud lehn Petersen 1925-29, suppleret og tegnet af 
Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – Plans. a. Lower plan. b. Upper plan.

b

a
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Fig. 11a-f. Kirken efter restaureringen 1926-29. 1:300. Målt af Knud lehn Petersen 1925-29, tegnet af H. Krogsga-
ard o. 1930. a. Grundplan med arkæologisk påviste fundamenter (s. 2806) og murede grave (s. 2863). b. Sydfacade. 
c. Nordfacade. d. længdesnit set mod nord. e. Tværsnit af korsarmene set mod øst. f. Tværsnit af skibet set mod øst. 
– Church after restoration in 192629. a. Ground plan with archaeologically demonstrated foundations and masonry tombs. b. 
South facade. c. North facade. d. Section looking north. e. Crosssection in transept looking east. f. Crosssection in nave looking 
east.

b

a

Fig. 11a-b. Grundplan og sydfacade (jf. ndf.). 1:300. – Ground plan and south facade (cf. below).
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d

Fig. 11c-d. Nordfacade og længdesnit (jf. s. 2808). 1:300. – North facade and section (cf. p. 2808).

 Den første vinduesdisposition lader sig nogen-
lunde fastslå. Den bevarede nordre korsarm har 
seks vinduer, anbragt parvis på hver side. Korets 
langmure har kun haft ét vindue på hver side. 
Åbningerne er høje, slanke og rundbuede med 

bindermuret stik; de er dobbeltsmigede med en 
indvendigt skrå sålbænk, mens sålbænken ud-
vendigt er aftrappet. Der blev ved restaureringen 
1926-29 konstateret spor efter glasfalse, og det 
fremgik heraf, at vinduerne har hældet ca. 10 cm 
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e

f

Fig. 11e-f. Tværsnit (jf. s. 2808). 1:300. – Crosssections (cf. p. 2808).

indad.51 To mindre, lavt anbragte vinduer østligst 
i skibets nordmur hører ligeledes til byggeriets 
første fase. De rundbuede, dobbeltsmigede lysåb-
ninger (140×100 cm) har vandret sålbænk. Vin-
duerne skal ses i sammenhæng med det planlagte 
†nonnepulpitur (se ndf.).
 Indre. Korsskæringen dækkes af to usædvanlige, 
rektangulære kuppelhvælv med ringmurede hel-

stenskapper, der næsten har tøndehvælvskarakter 
(fig. 10b). Hvælvene må være indbygget (jf. s. 
2815-16) efter at triumfmuren blev opført, idet 
vestre hvælvs vestkappe tydeligvis er opført op 
imod denne. Det vestre hvælv har uregelmæssige 
og tydeligvis ommurede helstensribber. Kun rib-
bernes udspring kan betragtes som gamle, uden 
at de dog nødvendigvis er oprindelige. Vilh. lo-
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Fig. 12. Præstedøren i nordre korsarm (s. 2806). Foto David Burmeister Kaaring 2014. – Priest’s door in north transept. 
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Fig. 13-14. 13. Nordre korsarms indre set mod nordøst. 14. Hvælv og østvinduer i nordre korsarm (s. 2814). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – 13. North transept looking north east. 14. Vaulting and east windows in north transept.
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 Den lysfyldte nordre korsarm åbner sig mod kors-
skæringen med to rundbuede arkader, der hviler 
på den nævnte fripille (fig. 13). Den store pille har 
kraftige halvsøjler på hjørnerne, der er forsynet 
med en hals- og fodring. ydermere er der ind-
lagt forsænkede halvsøjler i pillens sider. Søjlerne 
er i top og bund afsluttet med hjørneblade, og 
hver af pillens sider er øverst smykket med to 
kvadratblændinger, hvorover kragbånd springer 
frem. Pillens nedre del er tilsvarende artikuleret 
ved en rigt profileret base (jf. Odense Vor Frue 
ndf.). rummet dækkes af to kvadratiske helstens-
hvælv med brede, profilerede ribber af hele sten, 
der i toppen gennemskærer et særegent kvadrat 
af biribber (fig. 14). Hvælvene hviler på udkrage-
de vederlag i murene og på den store fripille. en 
stor, rundbuet sidealterniche (260×150 cm), der 
oprindelig har strakt sig ned til gulvet (fig. 15), 
blev 1926-29 fremdraget i østvæggen, lidt syd for 
dens midte. under restaureringen blev bunden 
forhøjet til knæhøjde. Nichen er udstyret med 
en kragbåndslignende vulst i vederlagshøjde. et 
cirkulært vindue midt i nichen med en kløver-
bladsformet lysåbning er udført i munkesten og 
anbragt umiddelbart under vulsten. 
 (†)Søndre korsarm har efter al sandsynlighed sva-
ret til den nordre og haft samme vinduesdisposi-
tion og formentlig også en sidealterniche. Kors-
armen blev som nævnt nedrevet efter reforma-
tionen (s. 2833) og arkaderne lukket ved spær-
remure. Bygningsdelen er 1929 genopført som 
en replik af nordre korsarm (s. 2837), og fripillen, 
hvoraf nordre halvdel var bevaret, er delvist re-
konstrueret med udgangspunkt i den nordre.
 Af triumfmuren, der adskiller korsskæring og 
skib, er nu kun partierne nær skibets syd- og 
nordmur tilbage, mens murens midterste parti 
blev stærkt forstyrret og til dels ødelagt i sen-
middelalderen ved en udvidelse og forhøjelse af 
koråbningen (jf. ndf.). 1200-tallets triumfmur har 
været usædvanlig, og dens udformning og indret-
ning var bestemt af, at skibet oprindelig var tænkt 
opdelt i to etager. Den nuværende høje, runde 
korbue er skabt af lehn Petersen 1926-29 som en 
fri konstruktion uden hold i arkæologiske levn. 
Den er ca. 6,25 m høj, og åbningen optager en 
tredjedel af triumfvæggens bredde. Muren er se-

renzen regnede således både hvælv og ribber for 
senmiddelalderlige. Kapperne behøver imidlertid 
ikke at være udskiftet, idet ribberne kan være 
kommet til, da koret blev afkortet.52 Der synes i 
hvert fald at være lighedstræk mellem korsskæ-
ringens og østafslutningens noget uregelmæssige 
ribber.53 Det østre hvælv i korsskæringen er uden 
ribber, men spor i hvælvet godtgør, at der for-
mentlig har været ribber af samme type som i det 
vestre fag. Hvælvenes særegne form er dikteret 
af korsarmenes disponering. ribberne løber dels 
ned i muren, dels ned på de to store fripiller, der 
samtidig bærer korsarmenes hvælv.
 et behugget murfremspring i korsskærin-
gens sydvestre hjørne, afskåret af den nedbrudte 
søndre korsarm (se ndf.), kan muligvis være re-
sterne af et underlag for en tømret †trappe(?). en 
sådan trappe kan have givet præsten adgang til 
nonnernes pulpitur i skibet (se ndf.). 

Fig. 15. Sidealternichen i nordre korsarm (s. 2814). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Side altar niche in north 
transept.



2815DAluM KIrKe

i sammenhæng med nordmurens nederste vin-
duesrække. Over hvælvsporene er triumfvæggen 
trukket et par tommer tilbage, idet overgangen 
mellem de to vægplaner formidles af endestil-
lede munkesten, der vender fladen udad. Hvælv 
og væggens tilbagetræden må være spor efter et 
tiltænkt muret †pulpitur (jf. ndf.).
 I triumfmurens øvre del, ca. 1,80 m over alter-
nicherne, er muren nær hjørnerne gennembrudt 
af rundbuede, falsede åbninger med vandret bund 
(jf. fig. 16). Disse er genåbnet 1926-29, da der 
yderligere fremkom sporene efter to åbninger, 
der har siddet lidt højere.55 Med udgangspunkt 
i disse fire åbninger har lehn Petersen og senere 
også Vilh. lorenzen forsøgt at rekonstruere tri-
umfvæggens øvre halvdel og foreslået, at den har 
været gennembrudt af i alt fem stigende, rund-
buede åbninger, der var anbragt i passende af-
stand over et muret pulpitur (fig. 24).56 Forslaget 
er baseret på svage spor, og løsningen er unik i 

kundær i forhold til det omgivende murværk, 
men må være indføjet inden opførelsen af kirken 
fortsattes mod vest (jf. s. 2810).
 under arbejderne 1926-29 påvistes i gulvet 
spor af den første, ret beskedne †korbue, som har 
været lidt over en meter smallere (jf. fig. 11a).54 
På triumfmurens østside står en retkantet niche 
(170×96×75 cm) i en rundbuet forsænkning. Det 
er formentlig en skabsniche, men åbningens funk-
tion og alder er uvis. Det rundbuede stik er blevet 
kraftigt fornyet 1926-29. To betydelige, rundbue-
de sidealternicher (150×145 cm) med markerede 
led i vederlagshøjde har flankeret korbuen (fig. 
23). Sidealternicherne blev sikkert blændet i sen-
middelalderen (se ndf.), da korbuen blev udvidet 
og dermed fjernede store dele af dem. Alterni-
cherne blev således genfremdraget 1926-29, hvor 
omtrent halvdelen blev rekonstrueret. 
 umiddelbart over alternicherne ses i begge si-
der spor efter kapperne i et lavt †hvælv, der må ses 

Fig. 16. Triumfmurens øver del set fra øst (s. 2814). lysekrone (s. 2860), 1929, tegnet af Knud lehn Petersen. Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Top part of chancel arch wall seen from the east. Chandelier, 1929.
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steren bag begge byggerier. Dalum Klosterkirke 
må være påbegyndt omtrent på samme tid som 
Vor Frue eller måske lidt før, i 1200-tallets anden 
fjerdedel. 

2. FASe: DeT eTAGeDelTe SKIB

Ikke ret længe efter at østafsnittet stod færdigt, 
genoptog man byggeriet vestover. udlagte fun-
damenter, fremdraget 1926-29, viser, at det var 
planen at opføre et tre fag langt skib, men bygge-
riet blev afbrudt efter færdiggørelse af de to øst-
ligste fag (fig. 11a).60 Skibet fik således en længde 
på 18 m. Materialet er fortsat munkesten lagt i 
munkeskifte. Man begyndte formentlig med ski-
bets nordside, hvor østpartiets sokkel blev fortsat, 
hvorefter skibets sydside og den nedre del af vest-
gavlen blev bygget i ét stræk. I syd blev der an-
vendt en ny, ni skifter høj sokkel uden granit, der 
øverst afsluttes af et forsænket skifte og en vulst. 
Den velbevarede vestgavl dækkes nu af tårnet og 
tilbygningen på tårnets søndre side. Gavlen hæver 
sig over samme sokkel som på skibets sydside. 
 I nord har gesimsen ikke hængestave, men føl-
ger ellers samme skema som i øst, mens den i 

hjemlig sammenhæng.57 Ikke desto mindre kan 
man forsigtigt sammenligne triumfmuren med 
blændingsudsmykningen på Odense Vor Frues 
østgavl (s. 1049). Trods den særegne udformning 
genfindes formsproget således lokalt. en mulig 
tolkning er, at åbningerne har tjent som nicher til 
skulpturer, en løsning der kendes fra både ind- og 
udland.58 endvidere har åbninger gjort det mu-
ligt for nonnerne at følge messen i koret fra deres 
pulpitur (se ndf.).
 I første fase nåede man som nævnt kun at op-
føre det allerøstligste af skibets langmure, ca. 4 m i 
nord og 1,5 m af sydmuren. 
 Byggeriets detaljer hører hjemme i den senro-
manske teglstensarkitektur, men har rimeligvis et 
noget forsinket stiludtryk.59 Der er lighedstræk i 
landets øvrige senromanske arkitektur, men de 
nærmeste paralleller findes som allerede nævnt 
i Odense Vor Frue Kirke (s. 1053 f.), hvis sen-
romanske udvidelse er dateret til tiden op imod 
1250. Fripillernes karakteristiske udformning 
kunne pege på et værkstedsfælleskab mellem 
de to kirker. Den kalkmalede indskrift i nordre 
korsarm (s. 2839), der fortæller, at ‘Knud gjorde 
dette værk’, kan måske endda forstås som me-

Fig. 17. Opmåling af nichen og tømmerkonstruktionen i triumfmurens nordside (s. 2853). 1:100. Tegning af 
Knud lehn Petersen 1918. – Scale drawing of niche and timbering of the north side of the chancel arch.
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ret nonnernes adgang til kirken frem til senmid-
delalderen.
 Vinduer. Skibet har i hver langside haft fire højt-
siddende, dobbeltsmigede vinduer, anbragt parvis 
(fig. 18-20, 22); heraf må det nu helt forsvundne 
nordøstre †vindue have tilhørt 1. fase (jf. denne 
fases øvrige vinduer s. 2806 ff.). I sydsiden er 
åbningerne en smule kortere end nordsidens og 
sidder et par skifter højere, formentlig af hensyn 
til en påtænkt korsgang (jf. s. 2796). Vinduerne 
er med undtagelse af det nordøstre genfremdra-
get og lettere suppleret 1926-29. rekonstruktio-
nerne er baseret på iagttagelser i murværket og 
svarer med stor sandsynlighed til den oprindelige 
udformning. Vinduerne afsluttes med et rundbuet 

sydsiden er udformet som to savskifter. To kraf-
tige støttepiller ved skibets nordside har forment-
lig haft både en praktisk og en æstetisk funktion, 
og en tilsvarende 1926-29 kraftigt rekonstrueret 
pille står på skibets sydvesthjørne.61

 en spidsbuet portal med retkantet og profileret 
fals i facaden udgør kirkens vestindgang (fig. 26). 
I begge vanger er der fortsat fire synlige åbnin-
ger til låsetøj og montering af hængsler. Døren, 
der sidder en anelse forskudt mod nord, er noget 
hårdhændet restaureret 1926-29, da man muligvis 
har inddraget et spidsbuet spejl i facaden som del 
af selve døråbningen. Dette vil i hvert fald forklare, 
hvorfor den indvendigt fladbuede dør sidder un-
der facadens spidsbue. Portalen må tillige have væ-

Fig. 18. Den østlige del af skibets nordvæg (s. 2817). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Eastern part of the north wall 
of the nave.
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 To mindre, spidsbuede, tredobbelt falsede vin-
duer (fig. 26, 31) flankerer vestportalen. De slanke, 
lavtsiddende vinduer har formentlig givet lys til 
underkirkens vestende (s. 2819). Højt på gavlen 
sidder to langstrakte, rundbuede vinduer prydet 
med binderstik og med skrå sålbænk, der omtrent 
svarer til skibets store vinduer (s. 2817). De blæn-
dede vinduer ses i tårnets nedre mellemstokværk 
og det søndre siderum.

stik, og sålbænken er udvendigt vandret og ind-
vendigt skrå. Derved ligner vinduerne østpartiets 
lysåbninger, blot er de en tredjedel lavere.
 Tre lavtsiddende, dobbeltsmigede vinduer vest-
ligt i nordmuren (fig. 11c-d, 19, 21), under de 
omtalte vinduer, slutter sig til de tilsvarende øst-
ligere vinduer fra kirkens første fase. Dog er de 
nye vinduer større (160×96 cm), og sålbænken er 
aftrappet.

Fig. 19. Skibets nordmur, østlige fag. Foto Mogens Vedsø 2014. – North wall of the nave.
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vægpiller, svarende omtrent til placeringen af de 
udvendige støttepiller. 
 (†)Pulpiturer. Vi ved som nævnt ikke, hvor non-
nerne har siddet i kirkens første tid – måske i 
søndre korsarm, hvis man da nåede så langt med 
indretningen. Forskrifterne krævede, at søstrene 
under gudstjenesten skulle sidde adskilt fra præ-
steskabet og en eventuel menighed. Og flere spor i 
skibet tyder da også på, at det store rum har været 

 Indre. Det må formodes, at skibet fra begyndel-
sen i ‘loftshøjde’ var dækket af to fag †hvælv, der 
må have været spændt lige så højt som de eksiste-
rende hvælv i østpartiet og formodentlig har haft 
et tilsvarende udseende, dvs. det har været kryds-
hvælv med helstensribber. De nedtagne hvælv, 
der i senmiddelalderen afløstes af de nuværende, 
har hvilet på piller i langvæggene, hvoraf der ses 
rester ca. 30 cm vest for de senmiddelalderlige 

Fig. 20. Skibets sydmur, østlige fag. Foto Mogens Vedsø 2014. – South wall of the nave.
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de ikke været dimensioneret på samme måde. I 
nordvæggens østre afsnit antyder sporene, at der 
har været påtænkt fire mindre hvælvfag, som 
hver var oplyst af et vindue; i vest er der antyd-
ning af to højere hvælv, der skulle strække sig 
over to vinduer.
 I syd er der ikke spor af hvælv, men derimod 
ses en forsænkning i væggen (et skifte høj) i sam-
me niveau som det omtalte fremspring i nord-
væggen. Forsænkningen krydser også den søndre 
hvælvpille (skibets egentlige hvælv) og kan end-
videre følges på vestvæggen. Forsænkningen på 
sydsiden, der er hugget ind i væggen, er antagelig 
eftermiddelalderlig.63 Den hører derfor næppe til 
et pulpitur, men må snarest ses i sammenhæng 
med en herskabsstol ophængt på sydvæggen 
præcis som den tilsvarende stol i skibets nordside. 
1926-29 påvistes midt i gulvet fundamenterne til 
to †piller (fig. 11a), der har været placeret ca. 4 m 

tænkt som inddelt i to niveauer: de to vindues-
rækker i nord og opdelingen af triumfmuren i et 
nedre og øvre afsnit, der finder klare paralleller i 
den omtrent samtidige Hundslund Klosterkirke, 
(nu Dronninglund, Hjørring Amt) der ligeledes 
har haft et skib inddelt i to niveauer.62

 I triumfvæggen og nordvæggen ses spor efter 
hvælvkapper, og et udkraget vederlag mellem de 
to østligste af de lavtsiddende vinduer i nord må 
ligeledes forstås i sammenhæng med hvælvene. I 
nordvæggen spores endvidere, umiddelbart over 
vinduerne, en svag, indhugget forsænkning i om-
trent samme højde som hvælvsporene, der kunne 
synes at høre til pulpitursporene. Forsænkningen 
hører imidlertid snarest til en herskabsstol, der 
har siddet her (s. 2859).
 Pulpiturerne (idet der synes at have været tale 
om i det mindste to) lader sig dog kun delvis 
rekonstruere. Hvælvene har således tilsyneladen-

Fig. 21. De nedre vinduer i skibets nordmur. Til venstre et vindue fra første byggefase 
(s. 2810), til højre et vindue fra anden byggefase(s. 2818), 1:20. Tegning af Knud lehn 
Petersen 1917. – The lower windows in the north wall of the nave. Left, a window from the 
first construction phase. Right, a window from the second construction phase.
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 Det er imidlertid et spørgsmål, om de mu-
rede pulpiturer i skibet nogensinde blev opført 
som planlagt. Forskellen i hvælvenes størrelse på 
nordsiden og manglen på spor i sydsiden er på-
faldende. Det er vanskeligt at samle sporene enty-
digt, og det er således tænkeligt, at det eneste, der 
rent faktisk blev opført, var et muret lektorielig-
nende pulpitur i skibets østende, placeret op mod 
triumfmuren. en løsning, der justerer den rekon-
struktion, som lehn Petersen foreslog 1927.
 Trods usikkerheden står det dog fast, at skibet 
i et eller andet omfang har været delt i to etager 
ved en hel eller delvis adskillelse. Opgangen til 
pulpituret (eller ‘overkirken’) har formodentlig 
været i skibet. Gennem åbningerne i triumf-
muren har nonnerne haft udsyn til højalteret 
og kunnet følge gudstjenesten. Men åbningerne 
kan derudover have haft en selvstændig litur-

vest for triumfvæggen (svarende til ‘byggestop-
pet’ mellem første og anden byggefase).64 
 Hvordan sporene skal fortolkes, er langtfra en-
tydigt. Der synes dog i det mindste at være tale 
om to pulpiturer, hvis indbyrdes relation ikke 
længere lader sig fastslå. Vilh. lorenzen forestil-
lede sig hele skibet delt i to etager: en ‘overkirke’ 
(til nonnerne) og en ‘underkirke’, dvs. at hele 
rummet havde været dækket af lave hvælv, som 
bar overkirkens gulv.65 Knud lehn Petersen fore-
slog 1927 et stort pulpitur i skibets østende foran 
triumfmuren, der strakte sig fra væg til væg og 
bestod af i alt seks hvælvfag (fig. 24), og hertil 
en udløber langs nordvæggen.66 Forslaget er dog 
mindre overbevisende, idet rekonstruktionen ik-
ke inddrager det forhold, at hvælvene langs nord-
væggen efter alt at dømme er tænkt med forskel-
lige dimensioner.

Fig. 22. et af de øvre vinduer i kirkens nordmur (s. 2810), 1:20. Tegning 
af Knud lehn Petersen 1917. – One of the upper windows in the north wall of 
the church. 
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3. FASe: VeSTGAVleN

Da anden fase var afsluttet, stod skibet uden 
gavlafslutning i en rum tid, hvorefter kirkebyg-
geriet blev afsluttet med en storstilet gavltrekant. 
 Gavltrekanten, der fra første færd var kamtak-
ket, bærer nu tårnets østmur. Gavlfoden markeres 
af et dobbelt savskifte. Herover smykkes muren af 
en blændingsfrise, bestående af syv trekløverbuede 
blændinger (fig. 8h-i, 27). Blændingerne adskil-
les ved slanke halvsøjler med hals- og fodring, 
og ydermere er halvsøjlerne forsynet med sirlige 
kapitæler og baser. I hver anden blænding (fire ud 

gisk funktion: gennem disse har præsten kunnet 
uddele nadveren til søstrene og udføre messens 
‘pax’, det såkaldte fredskys. 
 De to første byggefaser må – trods et kortere- 
eller længerevarende stop undervejs – betragtes 
som et samlet hele. under arbejdet i skibet re-
spekterede man i vid udstrækning den plan, der 
var udstukket ved opførelsen af østpartiet. De få 
forskelle gælder alene gesimsens udformning og 
underetagens vinduer. 

Fig. 24-25. 24. (tv.) rekonstruktion af kirkens triumfmur med muret pulpitur, sidealternicher og fem stigende 
gennembrydninger af muren over pulpituret. 25. (th.) rekonstruktion af kirkens vestfacade før vesttårnet blev rejst 
samt tværsnit af skibet set mod vest. Målt af Knud lehn Petersen 1926-29, tegnet af H. Krogsgaard o. 1930. – 24. 
(left) Reconstruction of chancel arch wall with masonry gallery, side altar niches and five ascending perforations of the wall above 
the gallery. 25. (right) Reconstruction of west facade of church before the west tower was built and crosssection of the nave look
ing west.

Fig. 23. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. –Interior of church looking east.
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formning (fig. 26), idet han opfattede den stili-
stisk sammensatte gavl som et udtryk for en over-
gangsstil.69 Tolkningen må være rigtig, men man 
kunne overveje, om de spidsbuede åbninger i 
vestgavlen repræsenterer en senere fornyelse. Der 
er dog ikke meget, der taler for dette. Trekløver-
formen bliver dermed et vigtigt fingerpeg for da-
teringen af byggeriets afslutning. I billedkunsten 
er trekløverbuen fremtrædende i 1200-tallets an-
den halvdel, og ser vi på arkitekturen, optræder 
motivet i den mecklenburgske teglstensarkitek-
tur på omtrent samme tid.70 et forsigtigt bud på 
byggeriets færdiggørelse er således o. 1275.

af syv) er bunden muret med sildebensmønster 
eller spærstik. Den gallerilignende blændings-
række er et velkendt motiv i den senromanske 
og tidliggotiske arkitektur.67 Blændingernes klø-
verbladsafslutning er derimod særegen, men har 
flere paralleller i en noget mindre skala.68 Over 
blændingerne er den resterende del af gavlspid-
sen mønstermuret omkring et centralt placeret 
rudemotiv, der omkranses af små cirkelblændin-
ger. 
 Vilh. lorenzen regnede i sin rekonstruktion 
den spidsbuede vestportal og de to lavtsiddende, 
falsede vinduer med til gavlens oprindelige ud-

Fig. 26-27. 26. Tårnrummets indre set mod øst (s. 2826). 27. Blændingsfrisen på 
skibets vestgavl (s. 2823) set fra tårnets andet mellemstokværk (s. 2829). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – 26. Interior of tower looking east. 27. Recess decoration on west gable of 
nave seen from the second middle floor of the tower.
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det hvælvede pulpitur i østenden, mens indmu-
ringen af skibets stjernehvælv ligeledes kan have 
berørt pulpituret. Forstyrrelser vestligt i sydvæg-
genes murværk, omtrent i højde med sporene 
efter det ældre pulpitur, peger på, at en ny hævet 
siddeplads til nonnerne er etableret her på dette 
tidspunkt. Det har formentlig været et †tømret 
pulpitur, som nonnerne i første omgang havde 
adgang til fra skibets gulv (se ndf.).
 Kirkens smalle tårn med gavlspidser i øst og 
vest er bygget skævt ind over skibets vestgavl. Det 
står ikke, som vanligt, midt for gavlen, men er 
forskudt mod nord, givetvis for at få plads til den 
samtidige fordelingsbygning, der rejstes syd for 
tårnet (se ndf.). Tårnet er omtrent halvt så bredt 
som skibet og i fem stokværk. Trods den betyde-
lige højde er det stort set kun spidsgavlene, der 
hæver sig over kirken.
 Tårnet er opført over en sokkel af stedvist frem-
springende kampesten. Oprindeligt murværk ses 
nu bedst på nordsiden, idet store partier af facader-
ne er udskiftet efter middelalderen.71 Østmuren 
hviler som nævnt på skibets vestgavl, mens nord- 
og sydmurene er muret op imod og delvist hugget 
ind i skibets vestfacade.
 en spidsbuet, mangefalset dør leder ind i tårnet. 
Den er en fri rekonstruktion fra 1926-29 base-
ret på skibets norddør og spor i tårnets vestmur. 
Tårnrummet fungerer som våbenhus, hvorfra 
skibets vestportal giver adgang til kirken. rum-
met oplyses i nord af et fladbuet, falset vindue, 
der ligeledes stammer fra restaureringen 1926-29. 
Vinduet er muligvis udformet efter spor af et tid-
ligere, ikke nødvendigvis middelalderligt vindue. 
Det er anbragt i en bred, fladbuet, halvanden sten 
dyb niche, der formentlig oprindelig var ført ned 
til gulvniveau, men hvis bund i dag ligger 130 
cm højere. en tilsvarende, nu forsvundet, niche i 
sydmuren blev øjensynlig o. 1916-25 omdannet 
til forbindelsesvej mellem tårnrummet (fig. 8a og 
fig. 11a) og den lille tilbygning mod syd (se ndf.). 
rummet har bevaret sit flade træloft, der ligger 
omtrent, hvor det oprindelige lå. 
 en tømret, sortmalet fritrappe på nordsiden 
giver adgang til tårnets øvre etager. Trappen, der 
er pyntet med norrøne udskæringer, er opstillet 
1926-29 som afløser for en indvendig †trætrappe 

SeNMIDDelAlDerlIGe ÆNDrINGer 
OG TIlFØJelSer

De senmiddelalderlige ændringer er alle udført 
i munkesten i munkeskifte. Arbejderne lader sig 
vanskeligt indpasse kronologisk, og de beskrives 
derfor fra øst mod vest. 
 efter nedtagelsen af †pulpiturerne (se ndf.) blev 
korbuen forhøjet og udvidet ganske betydeligt (fig. 
16). Den nye spidsbuede åbning blev gjort så bred, 
at den opslugte en stor del af triumfmurens to 
sidealternicher. Det er tænkeligt, at hele triumf-
muren er omdannet i forbindelse med denne ud-
videlse, og arkadeudsmykningen er sikkert blæn-
det på samme tid. Kun den sydligste og nordligste 
åbning blev bibeholdt. Begge blev formentlig 
gjort lavere og fladbuede, om end dette kun kan 
dokumenteres for den nordre. efterfølgende blev 
triumfmuren udsmykket med †kalkmalerier (s. 
2841), der stilistisk hører hjemme o. 1425-50.
 I skibet blev indbygget nye hvælv o. 1500-25 
(fig. 39-40). De stående hvælvpiller blev nymu-
ret, så der kunne indsættes stjernehvælv, som dels 
hviler på forlæg i murene, dels på falsede, profile-
rede piller. Fra gulv til vederlagshøjde er pillerne 
udsmykket med to kvartrundstave. Over veder-
laget, hvor hvælvribberne løber sammen med 
pillen, har pillen affasede halvstensfalse. I toppen 
mødes ribberne i cirkulære slutsten. 
 Højt på nordmuren, i skibets østende, blev der 
indsat et stort, falset spidsbuet vindue med affaset 
kant (fig. 18-19). Vinduet blev fremdraget under 
restaureringen 1926-29, hvor det tredelte, profi-
lerede stavværk blev rekonstrueret på baggrund 
af bevarede rester.
 Vestligst i nordmuren blev der brudt en flad-
buet dør under et højt, spidsbuet spejl (fig. 93). 
Døren er udstyret med et prydskifte og står med 
falsede, rundede, affasede led. Døren er sløjfet 
senest, da skibet i 1800-tallet fik store vindu-
er (s. 2834), idet en del af åbningens østre side 
forsvandt under dette arbejde. Dens nuværen-
de fremtræden er således i vid udstrækning en 
rekonstruktion fra 1926-29.
 Forandringerne i skibet antyder, at nonne-
pulpiturets plads og udformning også må være 
blevet ændret. Triumfbuens udvidelse ødelagde 
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 Det første mellemstokværks gulvbjælkelag ligger 
omtrent, hvor de oprindelige bjælker lå, men er 
fornyet i fyr i nyere tid. en oprindelig indvendigt 
falset, fladbuet dør åbner fra fritrappen ind til stok-
værket i nordfacaden. Døren blev genskabt under 

i tårnrummet. Den nuværende trappe er anbragt, 
hvor en tilsvarende †fritrappe oprindelig må ha-
ve stået. Denne har øverst hvilet på en sekundær 
halvstensfals i den nordre pille på skibets vestgavl 
(se ovf.).

178*

Fig. 28. Tårnet (s. 2826) og forbindelsesbygningen (s. 2830) set fra sydvest. Foto Mogens Vedsø 2014. – Tower and 
distribution building seen from south west.
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lig glug med trappestik, der blev genåbnet under 
restaureringsarbejderne 1926-29, giver lys til stok-
værket i vestmuren.73 Gluggen er formentlig alle-
rede i senmiddelalderen blevet udvidet indvendigt 
i sydsiden for at forbedre lysindfaldet. Man kom-
mer videre op i tårnet ad en ny trætrappe.

restaureringen 1926-29. en fladbuet, senmiddelal-
derlig dør i sydmuren skaber forbindelse til tårnets 
søndre tilbygning.72 I det nordre af skibets to sløj-
fede vestvinduer brød man en (†)dør ved tårnets 
opførelse (se ovf.). Vinduet fik derved karakter af 
en slank, smiget rundbuet døråbning. en oprinde-

Fig. 29. Nonnernes dør over fordelingsbygningens hvælv, der giver adgang til tårnet 
(s. 2831). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Nuns’ door above vault of distribution building, 
giving access to the tower.
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sige grunde reduceret til en glug, der sidder over 
skibets tagryg.
 Murene afsluttes med en dobbelt falsgesims. 
De kamtakkede gavltrekanter har begge bevaret 
deres oprindelige blændingsudsmykning. I øst mar-
keres gavlfoden ved to savskifter, hvorover der er 
muret en båndblænding og endnu to savskifter. 
Over disse skifter sidder fire rudeformede blæn-
dinger, mens endnu et savskifte markerer foden 
af den øverste kamtak. Midt i gavlen er der en 
fladbuet, falset glug. Vestgavlen har en lignende 
komposition, idet to båndblændinger angiver 
gavlfoden (fig. 89-90).
 Tårnet er formentlig rejst i 1400-tallets sidste 
del. Blændingsudsmykningen er påfaldende en-
kel sammenlignet med andre nordfynske deko-
rationer, hvilket muligvis kan skyldes gavlenes 
beskedne størrelse.

 Andet mellemstokværks gulvtømmer er ligele-
des fornyet, men ligger formentlig, hvor det op-
rindelige dæk befandt sig. Stokværket oplyses fra 
vest af et højtsiddende, fladbuet, indvendigt og ud-
vendigt falset vindue magen til glamhullerne, men 
lidt mindre. en ny trappe fører op til næste niveau.
 Gulvet i det tredje mellemstokværk, der er 
hugget ind i bagmurene, ligger nu betydeligt hø-
jere end det oprindelige. Vinduet i det underlig-
gende stokværk har således fra første færd skullet 
give lys til dette stokværk. en retkantet dør, der 
er ommuret i nyere tid, giver adgang til kirkens 
lofter, mens en trappe leder videre op i tårnet.
 Klokkestokværkets bjælkelag er udskiftet, men 
hviler på de gamle afsæt i bagmuren. Der er to 
fladbuede og falsede glamhuller mod hvert ver-
denshjørne, idet der dog i øst kun er ét glamhul i 
fuld størrelse. Den sydlige åbning er af pladsmæs-

Fig. 30. Tårnrummets nedre mellemstokværk (s. 2827) med nonnernes dør fra fordelingsbygningen (s. 2830) og 
døren, der har givet adgang til nonnernes pulpitur i skibets vestende (s. 2826). Døren dækkes nu af en moderne 
trappe. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Lower middle floor of tower with nuns’ door from distribution building and the door 
that gave access to the nuns’ gallery in the west end of the nave. The door is now covered by a modern staircase.
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sluttes af en gesims fra 1926-29, der markeres ved 
et samtidigt savskifte. en nu blændet, fladbuet, 
falset (†)dør i vestfacaden åbnede ind i bygnin-
gen, hvor en sekundært anbragt gravsten ligger 
som trædesten. Den blændede dør er udvendigt 
1926-29 omdannet til en lav, fladbuet niche. un-
der samme restaurering indsattes et fladbuet, fal-
set vindue i syd. Indvendigt er der i nordvæggen 

 Forbindelsesbygning. en mindre, prunkløs byg-
ning i to etager, rejst over en synlig syld af frem-
springende kampesten, er opført i forbandt med 
tårnet mod syd.74 Bygningens sydmur er ikke i 
forbandt med vestmuren og stod allerede, da for-
bindelsesbygningen blev opført. Den ældre syd-
mur har således formentlig fungeret som nord-
mur i klostrets korsgang (se s. 2796). Murene af-

Fig. 31. Fordelingsbygningens indre set mod nordøst (s. 2830). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Interior of distribution building looking north east.
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re etage har utvivlsomt fungeret som indgangsvej 
til klostret fra omverdenen. Fra døren i vest er man 
kommet ind i rummet, hvorfra en nu forsvundet 
dør i syd sikkert har ført ud i korsgangen.78 Hvor-
dan overetagen har set ud, vides ikke, men rummet 
må have tjent som forbindelse mellem klostrets 
vestfløj og kirken, så nonnerne via fordelingsbyg-
ningen kunne komme fra korsgangen (s. 2797) og 
ind på pulpituret i kirkens vestende (s. 2826) uden 
først at skulle ned i selve kirken. Søstrene må fra 
fordelingsbygningen være gået ind i tårnets første 
mellemstokværk (fig. 29-30), hvorfra de gennem 
den nu blændede dør i tårnets østmur (fig. 30) 
kunne træde ud på pulpituret i skibets vestende.

to fladbuede nicher, og en tredje, formentlig til-
svarende †niche har siddet mellem de to bevare-
de.75 Den sidste forsvandt, da man i tiden mellem 
1916 og 1925 etablerede en fladbuet dør ind til 
tårnrummet.76 rummet dækkes af et krydshvælv 
med tilspidsede ribber, som er indmuret 1926-29. 
Hvælvet er en rekonstruktion, der er baseret på 
spor i murværket af et †hvælv af samme type.77 
Tilbygningen dækkes af et tag fra 1926-29 med 
fald mod syd og vest. Det afløste et †halvtag, der 
formentlig rakte tilbage til senmiddelalderen.
 Den lille forbindelsesbygning må oprindelig ha-
ve været opført i to etager. Tilslutningen til tårnets 
sydmur sås endnu ved opmålingen 1916. Den ned-

Fig. 32. Plan og snit af kirken med Iver Vinds Kapel og krypt (s. 2832). 1:300. Målt af Knud lehn Petersen 1926. – 
Plan and section with Iver Vind’s Chapel and crypt.
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 Da biskop Jacob Madsen besøgte kirken 1590, 
nævner han i sin beretning et †sakristi, som dog 
ikke kan nærmere placeres i bygningen endsige 
dateres.6 Da det næppe er sandsynligt, at der har 
været en i dag ukendt tilbygning til kirken, må 
sakristiet have været indrettet i fordelingsbyg-
ningen syd for tårnet eller måske snarere i den 
formodede apsis øst for koret (jf. forholdene i 
nabokirken Sanderum, s. 2921). 
 Den første store ændring, der kan dateres, 
skete 1646, da Christian IV tilstod rigsråd Iver 
Vind at indrette nordre korsarm som gravkapel 
(jf. s. 2874). Korsarmen blev skilt fra kirken ved 
†spærremure i arkaderne ind mod korsskærin-
gen (fig. 32). I den østlige mur blev der indsat 
en døråbning, hvori det kendte vindske gravgit-

eFTerMIDDelAlDerlIGe  
rePArATIONer OG ÆNDrINGer

Ved reformationen mistede kirken sin status som 
klosterkirke og overgik til at være sognekirke, 
mens der dog endnu i en årrække opholdt sig 
nonner i klostret (s. 2794). Det betød drastiske 
forringelser i kirkens indkomst, der også lader sig 
spore i selve bygningen. 
 et par generationer efter 1536, hvornår er usik-
kert, blev der i skibet indsat et stort kurvehanks-
buet (†)vindue østligst i skibets sydmur (fig. 95, 
jf. fig. 8d). Vinduet, der nu er blændet, skulle for-
mentlig give lys til prædikestolen. På samme tid 
lod man triumfbuens søndre vange behugge for 
at lette adgangen til stolen.79

Fig. 33. Korets gavl set fra øst (s. 2833). Foto David Burmeister Kaaring 2014. – Chan
cel gable seen from east.
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tilladelse til at nedbryde søndre korsarm og an-
vende stenene til reparationerne. Biskop Jacob 
Madsen omtaler ikke Dalum som korskirke og 
nævner ikke den søndre korsarm. Man kan må-
ske derfor antage, at søndre korsarm allerede var 
skilt fra kirken før 1590, og derfor uden videre 
kunne rives ned.83 Foruden korsarmen blev også 
den formodede apsis fjernet og korfaget afkor-
tet. Den nye østmur er opført af små teglsten i 
ujævnt krydsskifte over et fundament af små 
fremspringende kampesten. I murene sidder to 
slanke kurvehanksbuede vinduer, der er genåb-
net 1926-29. Gavlspidsens fod markeres ved en 
fremskudt, teglafdækket gesims, der formentlig er 
muret af genanvendte sten fra kirkens nedrevne 
dele.84 Indvendigt indmurede man et særpræget 
ribbehvælv over det afkortede kor. Hvælvet hvi-
ler på den oprindelige gjordbue, uregelmæssige 
helstens skjoldbuer og på helstens falsede piller i 
de østre hjørner med kragbåndslignende marke-
ring i vederlagshøjde. Åbningerne i søndre kors-
arm ind mod korsskæringen stod indtil 1926-29 
aftegnet som runde bueslag. et bredt, rundbuet 
vindue var indsat i den vestre tilmuring.85

 en ny †præstedør blev brudt i det afkortede kors 
nordmur, som erstatning for den romanske præ-
stedør, der nu ikke længere gav adgang til kirken.

ter var anbragt (s. 2875). Selve korsarmen blev 
delt i to ved en nord-sydgående †mur, mens 
den gamle præstedør gav adgang til gravkapellet 
udefra. Samtidig med denne ruminddeling blev 
der indsat nye vinduer. I nordmuren blev der an-
bragt et stort kurvehanks buet †vindue, mens der 
i østmuren blev indsat i det mindste et smalt (†)
vindue, hvis nordre vange stadig ses. under den 
østre del af kapellet blev der indrettet en †krypt, 
hvis loft lå ca. 0,75 m over gulvniveauet i ski-
bet og havde nedgang i kapellets vestre rum. Det 
4×3 m store gravkammer blev overdækket af et 
lavtspændt grathvælv, og en nu blændet (†)lys-
skakt med rundbuet åbning umiddelbart over 
soklen i østmuren gav lys til rummet (fig. 33).
 I forbindelse med etableringen af gravkapellet 
eller kort derefter blev korsarmens nordgavl ned-
taget, og i stedet udstyredes kapellet med †spids-
gavle mod øst og vest. en glug midt i den nye 
østgavl gav lys til kapellets loft. Kapellet fik eget 
sadeltag delt fra korsskæringen ved en skotrende, 
en ulykkelig løsning,80 der formentlig var anspo-
ret af et ønske om at markere kapellet som privat 
ejendom.81

 1647 betegnes kirken som brøstfældig, og 
korhvælvet var delvist sammenstyrtet.82 For at 
lette omkostningerne blev der givet kongelig 

Fig. 34. Gesims. Detalje af korets gavl (s. 2833). Foto Mogens Vedsø 2014. – Cornice. 
Detail of chancel gable.
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døren på korets nordside må være blevet moder-
niseret på samme tid og i samme stil, dog i noget 
enklere former.
 Samtidig med dørenes ændring i 1840’erne eller 
lidt senere blev kor og skibs langsider udstyret med 
ganske store, falsede og spidsbuede †vinduer, fire 
i syd, tre i nord (fig. 36). Hovedparten af de store 
middelalderlige vinduer må være blevet blændet 
under dette arbejde, hvor også det kurvehanksbu-
ede vindue i søndre korsarms tilmuring forsvandt.
 I tårnrummet åbnedes en højtsiddende †gen-
nemgang i skibets vestmur ind til skibet, hvorfra 
man fik adgang til orgelpulpituret (s. 2826-27). 
en indvendig tømret †trappe førte op til døren. 
Fritrappen på tårnets nordside må være blevet 
sløjfet på samme tidspunkt, idet den nye trappe 
også gav adgang til tårnets første mellemstokværk. 
 På skibets nordside, umiddelbart vest for den 
midterste murpille (fig. 7), blev der, uvist hvor-

 I forbindelsesbygningen syd for tårnet blev 
der brudt en formentlig retkantet dør i vestmu-
ren ind til det øvre stokværk. Dørens funktion 
er uvis (lasteluge?), men har formodentlig tjent 
i forbindelse med det øvre rums funktion, efter 
at det ikke længere blev benyttet som søstrenes 
adgangsvej til kirken. 
 Østmurens vinduer må være blevet blæn-
det allerede i begyndelsen af 1700-tallet, hvor 
østvæggen blev udsmykket med et kalkmalet 
draperi og kongemonogrammer (s. 2844).
 Ved 1800-tallets midte blev der gennemført 
en række ændringer af bygningen. Terrænet om-
kring kirken var vokset betydeligt siden mid-
delalderen, hvorfor man fornyede vestindgangen 
i tårnet. en ny †portal blev placeret højere på 
muren og udformet i et nyklassicistisk formsprog 
med en pilasterbåren tympanon, hvor der på fri-
sen stod »Frygt ikke tro ikkun« (fig. 35). Præste-

Fig. 35. Kirken set fra nordvest før restaureringen 1926-29. Foto Harald lønborg o. 1926. – The church seen from the 
north west before the restoration of 192629.
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kirkens tilbageføring til dens tidligste fremtoning 
søgte man 1927 om tilladelse til at rive tårnet ned 
og genopføre søndre korsarm. Kun sidstnævnte 
arbejde blev gennemført, og renoveringerne var 
afsluttet 1929. under istandsættelserne fremkom 
der mange hidtil ukendte spor i murværket, der 
løbende blev tænkt med ind i arbejdet. restaure-
ringen udviklede sig således i takt med arbejdets 
fremdrift og fik et betydeligt omfang, der stort 
set har berørt alle dele af kirken. Der blev sup-
pleret og fortolket, så det nu kan være vanskeligt 
at udskille de enkelte faser i murværket. Navnlig 
sporene efter de senmiddelalderlige forandringer 
synes at være forsvundet i ønsket om at opnå et 
romansk udtryk. Arbejdet er dokumenteret gen-
nem tegninger, opmålinger og fotografier, men 
der blev aldrig udarbejdet en samlet redegørelse.
 På nordre korsarm blev gavlene i øst og vest fjer-
net, og der opførtes en ny trekantgavl mod nord, 
baseret på korgavlen i Odense Vor Frue (s. 1047). 
Præstedøren blev istandsat og de romanske vin-

når, opført en teglmuret opgang til en herskabs-
stol (s. 2859). Sporene efter en retkantet overdør 
kan fortsat aflæses i murværket, der på ældre teg-
ninger gengives som en enkel bygning afdækket 
med skråt halvtag. Det skrå tagspor sås endnu på 
murpillens vestside under restaureringen 1926-
29. Indvendigt er der indhugget en forsænkning 
i skibets nordvæg, der viser, hvor herskabsstolen 
har været anbragt. et lignende indhugget spor ses 
i sydvæggen, hvilket ligeledes må stamme fra en 
ellers ukendt herskabsstol.
 Hovedrestaurering 192629. under ledelse af 
arkitekt Knud lehn Petersen, Odense, blev der 
i løbet af 1920’ernes anden halvdel udført en 
gennemgribende restaurering og tilbageføring af 
kirkens arkitektoniske udtryk til det senromanske 
udgangspunkt. I første omgang indebar arbejdet 
en istandsættelse af bygningen, en genåbning af 
de romanske vinduer samt en indlemmelse af 
nordre korsarm i kirken, et arbejde, der blev ud-
ført i løbet af 1926. Grundet lokal interesse for 

Fig. 36. Kirken set fra nordvest under restaureringen 1926-29. Foto Harald lønborg 1926. – The church seen from 
the north west during the restoration of 192629.
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Fig. 37. Fordelingsbygningen set fra syd under restaureringen 1926-29. Foto Harald lønborg 1926. – The distribu
tion building seen from the south during the restoration of 192629.
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baggrund af døren i skibets nordside. Hertil kom 
en lang række mindre justeringer, alt sammen i et 
forsøg på at forstærke bygningens middelalder-
lige udtryk.
 I tårnrummet reduceredes sydvæggens tykkelse 
betydeligt for at fritlægge den gamle portal i 
vest. Sydmuren blev således skalmuret og udsty-
ret med et bueslag over den reducerede nedre 
del. 
 Gulvene dækkes af rødbrændte teglklinker lagt i 
sildebensmønster og suppleret med enkelte sort-
brændte sten. Alterområdet er markeret med et 
rulskifte. Belægningen er en gentagelse af det 
formentlig senmiddelalderlige †munkestensgulv, 
der blev påvist under restaureringen 1926-29, og 
som også var lagt i sildebensmønster.86 Før den 
store restaurering var gulvet dækket af gule tegl-
sten lagt på fladen.
 Alle kirkens tagværker blev udskiftet 1927 med 
nye spær af fyr.87

duer samt det senmiddelalderlige vindue i ski-
bet rekonstrueret, efter at alle yngre vinduer var 
blevet blændet. Indvendigt blev skillemurene og 
krypten fjernet, hvorefter der blev gravet ud til 
en fyrkælder, støbt i beton, under hele kors armen 
med udvendig adgang fra en trappe på korsar-
mens østside og små vinduer over soklen. efter 
at nordmuren, der hældede betydeligt, var blevet 
rettet op, blev der i loftsrummet støbt store be-
tondragere, der fungerer som murankre.
 Søndre korsarm er genopført 1929 som tro ko-
pi af nordre korsarm, dog uden sidealterniche. I 
stedet indrettede man en forsænkning, hvori det 
vindske gravgitter blev opstillet (s. 2875).
 Ved skibets sydside muredes en støttepille sva-
rende til nordsidens (s. 2817) og den på det syd-
vestre hjørne i ønsket om at harmonisere byg-
ningens udvendige præg. 
 Triumfbuen blev som nævnt totalt ommuret 
(jf. ovf.), og i vest genskabtes tårnets portal på 

Fig. 38. Søndre korsarms genopførelse. Foto 1929 i privat eje. – Reerection of south transept, 1929.
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 langs kirkebygningen, der nu ligger i en lille 
fordybning, er der græsplæne og brosten. Foran 
tårnet er der anlagt et fortov, brolagt med brosten 
og suppleret med trædesten af granit.

KAlKMAlerIer

To i dag forsvundne kongemonogrammer var 
formentlig det eneste kalkmaleri, der stadig stod 
fremme efter kirkemurenes overhvidtning i 1800- 
tallet (s. 2844). under den store istandsættelse 
1926-29 fremkom rester af flere middelalderlige 
og eftermiddelalderlige udsmykninger. Hoved-
parten blev atter overhvidtet eller fjernet i forsø-
get på at genskabe kirkens romanske fremtræden. 
Man bevarede en formodet bygmesterindskrift i 
nordre korsarms østre hvælv fra tiden om kring 
eller kort efter kirkens første opførelsesfase (s. 
2839). I skibet bibeholdt man også en senmid-

 Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vin-
getegl og har haft tage af teglsten i det mindste 
siden 1590, da biskop Jacob Madsen beskrev den 
som teglhængt.6

 Opvarmningen sker ved fjernvarme indlagt 1967 
med radiatorer, der i skibet skjules bag panelkas-
ser. 1927 installerede man et nyt centralvarme-
anlæg i den ovennævnte fyrkælder under nordre 
korsarm.88 Anlægget afløste et ældre †anlæg fra 
1913, som øjensynlig var anbragt i selve †kryp-
ten. Tidligere var kirken opvarmet af †kakkelov-
ne (jf. fig. 97), der formodentlig blev opstillet o. 
1880. Kirken fik indlagt elektricitet 1920.
 Den gamle klosterkirke står siden 1929 ud-
vendigt med blank mur; indvendigt er den hvid-
kalket. Da man 1926-29 fjernede det udvendige 
hvidtelag, kunne det konstateres, at kirken gen-
nem lange perioder havde stået rødkalket med 
hvidt optrukne fuger.89 

Fig. 39. Den kalkmalede udsmykning i skibets østre hvælv (s. 2839). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Wallpainted 
decoration in the eastern vault of the nave.
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restaureringen af malerierne, fandt, at hvælvud-
smykningen i skibet overordnet var velbevaret, 
men detaljer blev suppleret.93 Om mandsfiguren 
på sydmuren skriver Borre intet, men af foto-
grafier fra restaureringen fremgår det, at den er 
blevet hårdt retoucheret, således ses figurens eri-
gerede mandslem ikke på fotografierne (fig. 96). 
 I det østre hvælv er Johannes evangelistens 
ørn (fragmentarisk) malet på den øverste slutsten, 
mens de tre øvrige evangelister er repræsente-
ret på de mindre slutsten; fra syd Markus-løven, 
Mattæus-englen og lukas-oksen. Den østlige 
slutsten dekoreres af en grøn hvirvelroset. Fra alle 
slutsten udgår der spinkelt, rødt planteslyng, som 
strækker sig ud i kapperne (fig. 39). 
 I vestre hvælv gentages de slyngede bladranker 
dog her med en stor, rød og blå passerroset i den 
midterste slutsten og hvirvelrosetter i de mindre 
(fig. 40).

delalderlig udsmykning i hvælvene. Til samme 
senmiddelalderlige dekoration hører en mand 
med et moraliserende budskab, der er malet på 
sydvæggen. en ny kalkmalet indskrift svarende 
til bygmesterindskriften i nordre korsarm blev 
anbragt i den genopførte søndre korsarm 1929 
(s. 2841).90

 Kalkmalerierne er efterfølgende løbende blevet 
renset og efterset. Senest er de besigtiget 2012.91

 1) O. 1250, en bygmesterindskrift. I nordre 
korsarms østre hvælvs kapper er der med sor-
te majuskler skrevet »Hoc op[us] kanutus fecit« 
(Knud gjorde dette værk). Indskriften må forstås 
som en sjælden bygmesterindskrift.92 en kun lidt 
yngre parallel kan eksempelvis nævnes i Varpelev 
Kirke (DK Præstø 404 ff.). 
 2) O. 1525, en dekoration af skibets to hvælv, 
hvortil som nævnt hører en mand på sydvæggen. 
Konservator Harald Borre, der 1929 forestod 

Fig. 40. Den kalkmalede udsmykning i skibets vestre hvælv (s. 2839). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Wallpainted 
decoration in the western vault of the nave.
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Adskilt fra Maria ved en kraftig streg ses en frem-
stilling af de frelste, der modtages i Himmelbor-
gens port.
 en skaldet Skt. Peter med en overdimensione-
ret nøgle i hånden står i en kvaderstensarkitektur 
rejst over en fantasifuld sokkel prydet med runde 
bosser. Peter griber ud og hjælper de frelste ind 
gennem porten. De seks gengivne frelste er alle 
nøgne kvinder; de forreste tre er iklædt nonners 
hovedklæde, de tre sidste har udslået hår som 
jomfruer.
 Over Himmelborgen sidder glorieomkransede 
hellige med foldede hænder og ser ned på de 
frelste kvinder. udrullede skriftbånd sætter ord 
på deres glæde. Bånd med indskrevne minuskler 
gentager »Sanctus« (Hellig) tre gange, mens der 
på båndene i nedre række læses: »gaudeamus«, 
»cantate d[o]m[i]n[i]«, »gloria…« (Samlet og 
oversat: Fryd jer, syng Herrens pris…). Det sidste 
ord i sidste skriftbånd lader sig ikke umiddelbart 
tyde, men samlet er indskriften en parafrase over 
indgangssalmen under messen.
 Malerierne har et raffineret, stregbåret præg af 
elegance i kropsholdning og ansigtstræk. Håret 
tegnes ligeledes med let svungne krøller som et 
ekko af den såkaldte internationale gotik, der 
genfindes i eksempelvis Kongstedværkstedet og 
i Højelseværkstedet på Sjælland, begge aktive 

 Hvælvribberne i begge fag er smykket med 
skiftevis røde og blå sparrer, der udgår fra den 
centrale slutsten og strækker sig ned til hvælvets 
vederlag.
 Sydmurens midtpille er dekoreret med en 
krølhåret mandsfigur (nu ca. 180 cm høj), hvis 
fødder er gået tabt. Han griber om hvælvpillen, 
som han kælent lægger sin kind imod, ligesom 
han synes at presse sit lem ind imod pillen (fig. 
41). Manden, der er tolket som onanist, står i rød 
kjortel med knapper fortil og brune hoser.94 Om 
livet har han en taske eller pung(?).
 uanset hvor meget konservatoren 1929 så af 
mandslemmet (se ovf. og fig. 96), må manden 
formentlig forstås som et af de i senmiddelal-
deren populære moraliserende motiver tænkt til 
menighedens opdragelse.95 en mulig tolkning af 
figuren vil være en advarsel mod dårskab, selv-
besmittelse og jordisk kærlighed – her illustreret 
ved mandens forblændede hengivenhed for det 
døde murværk.
 3) 1929, indskrift (fig. 42). Til markering af kir-
kens omfattende renovering blev versalindskriften 
»Hoc opus kanutus renovavit a(nno). d(domini). 
mcmxxix« (Knud fornyede dette værk i Herrens 
år 1929) malet i den genopførte søndre korsarm. 
Teksten er skrevet med sorte majuskler og spiller 
på sammenfaldet mellem den middelalderlige 
bygmesters og restaureringsarkitektens navne. 
 †Kalkmalerier. 1) 1425-50, på triumfmurens 
vestside, udført før skibet fik indbygget hvælv 
(fig. 43). Kalkmalerierne kendes kun gennem et 
fotografi fra 1927 og blev fjernet, da man om-
byggede triumfmuren. Billederne var en del af en 
Dommedagsfremstilling, udført da den ældre, senro-
manske udformning af triumfmuren blev sløjfet 
(s. 2826). en figur, der må opfattes som Maria, 
ligger knælende med løftede arme højt oppe på 
triumfmurens nordside, hvor hun delvist er dæk-
ket af hvælvkappen. Hun er iklædt en kjole med 
langt slæb og sirlige, bløde foldekast, hvis plasti-
citet understreges af omhyggelige schatteringer. 

Fig. 42. Den kalkmalede indskrift i søndre korsarm 
udført 1929 (s. 2841). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Wallpainted inscription in south transept, executed in 1929.

Fig. 41. Den såkaldte onanist. Kalkmaleri, o. 1525, på 
skibets sydmur (s. 2841). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– The socalled onanist.
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 I præsteindberetningen til Ole Worm opregnes 
følgende klosterjomfruers navne fra frisen: Jom-
fru Karen Skinckell, Jomfru Dorte Porss,100 Jom-
fru Karren ulfeld, Jomfru Marine101 ulfeld, Jom-
fru Anne Knudzdaater,102 Jomfru Anne103 Skiell, 
Jomfru Kirstine Schiell, Welbiur[dige] jomfru Kir-
stine Claussdaater,104 Gammel jomfru Margrete 
Hannsdaater,105 Jomfru Sidzell Bille, unge jomfru 
Margrete Hannssdaater, Jomfru Sidzell Thermhu-
uss,106 Jomfru Margrete Skinkell,107 Jomfru Mar-
grete Nielsdaater aff Arreschouff,108 Jomfru Mar-
grete Norreby, Jomfru Ingeborg109 Norby, Jomfru 
Anna110 lunge, Jomfru Marine Walkendorff, Jom-
fru Anne urne, Jomfru Anne Friiss, Jomfru Ka-
rine randzouv, Jomfru Magdalene Hansdaater,111 
Jomfru Anne Huitfelld, Jomfru Margrete Clauss-
daater,112 Jomfru Johanne Hanssdaater,113 Jomfru 
Anne Jacobsdaater,114 Jomfru Karine Jenssdaater,115 
Jomfru Sophia Knudzdaater, Jomfru Alhed Friiss, 
Jomfru Gert[r]ud Stiessdaater, Jomfru Dorete 
Stiesdaater.116 
 Tilsvarende friser kendes fra Skt. Bendts Kirke 
i ringsted (DK Sorø 142-46) og Sorø Kirke (DK 
Sorø 53-57). Her blev friserne opmalet eller re-
staureret i 1500-tallets sidste del, og det er sand-
synligt, at noget tilsvarende er sket i Dalum. end-
videre kan der peges på lignende friser i Tvilum 
(DK Århus 1091 ff. ) og ystad kirker.
 4) O. 1575. I triumfbuens nordre vange kunne 
der under restaureringen 1926-29 ses dele af en 
stående mand. Han bar tilsyneladende en pibe-
krave og havde et hageskæg karakteristisk for re-
næssancetiden.
 5) O. 1600 (fig. 43). et våben med tre hvide, 
vandrette bjælker på sort baggrund var malet på 
triumfbuens nordre side i samme højde som den 
fladbuede muråbning (s. 2826). Skjoldet omslut-
tes af kraftigt, slynget renæssanceløvværk. Det kan 
ikke udelukkes, at skjoldet er samtidigt med skjol-
defrisen (nr. 3).
 6) O. 1646 (fig. 45), kalkmalet mindetekst over 
Iver Vind (†1658). Indskriften, der gentog ordly-
den på hans mindetavle (s. 2875), var forment-
lig skrevet med rød frakturskrift. Teksten kan 
opfattes som forløber for mindetavlen eller som 
en gentagelse, der ikke nødvendigvis har siddet 
samme sted i kirken. Indskriften kendes kun fra 

o. 1425-50. Omtrent samtidige fynske parallel-
ler til udsmykningen fandtes i Skt. Knuds Kirkes 
(†)hvælvinger (s. 392-95), og kan ses i ullerslev 
Kirke (Svendborg Amt).
 2) O. 1500? Triumfmuren fik øjensynlig en ny 
udsmykning i senmiddelalderen (fig. 43). ud-
smykningen kan nu kun identificeres som re-
sterne af en stor, stående engel, der var malet over 
malerierne fra o. 1425-50. englen var stærkt øde-
lagt, men afslører arkaiske træk i glorien og vinge-
fjerenes udformning. Det kan ikke udelukkes, at 
den hører til samme senmiddelalderlige udsmyk-
ning, der findes i hvælv og på skibets sydvæg.
 3) O. 1550. en frise med våbenskjolde, der 
formentlig har haft en middelalderlig forgæn-
ger, blev genfundet 1926-29 højt på skibets 
syd- og nordvæg (fig. 44).96 Dens alder lader 
sig ikke med sikkerhed bestemme, men de un-
der restaureringen frilagte dele hører stilistisk 
hjemme i 1500-tallets midte. Den kalkmalede 
frise udgjordes af fligede våbenskjolde over et 
dobbelt bånd. I båndets øvre del stod skjold-
indehavernes navne med kapitæler, mens nedre 
del var udfyldt med spinkelt renæssanceplante-
slyng. Frisen viste 30 eller 31 klosterjomfruers 
navne og våbener.97

 Den første redegørelse for frisens indhold findes 
i en præsteindberetning 1623/24 til Ole Worm. 
Øjensynlig var P. F. Suhm 1779 i besiddelse af 
to senere registreringer af skjoldefrisen, der sup-
plerer og korrigerer Worms oplysninger.98 Ifølge 
Suhm er de to lister udført efter 1646; hvornår 
oplyses ikke præcist.99 listerne kunne således 
være blevet udarbejdet i forbindelse med eller ef-
ter Iver Vinds istandsættelse af kirken (jf. s. 2832). 
Desværre stemmer Suhms fortegnelser ikke over-
ens, hvilket vanskeliggør brugen.

Fig. 43. Fragmenterne af den †kalkmalede udsmyk-
ninger på triumfmurens nordside, der ligger i flere lag. 
Den ældste udsmykning er en fremstilling af Domme-
dag, 1425-50 (s. 2841). Dernæst anes rester af en sen-
middelalderlig engel (s. 2843) og våbenskjolde, o. 1600 
(s. 2843). Foto Harald lønborg 1926. – Fragments of 
the †wallpainted decorations on the north side of the chancel 
arch wall, in several layers. The oldest decoration is a Judge
ment Day from 142550. After this the remains of a Late 
Medieval angel and coats of arms, c. 1600, can be made out.
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 8) 1700-tallets første del, et stort draperi, der 
dannede baggrund for alteret og var flankeret 
af kongemonogrammer (fig. 97). Draperiet blev 
omgivet af Christian 4’s og Frederik 4’s mono-
grammer, som sad sammen med en cirkulær kar-
touche, der sandsynligvis har indeholdt en ind-
skrift. Bemalingen havde aldrig været overkalket, 
da den blev overhvidtet 1926-29.

fotografier, og det er uklart, præcis hvor i kirken 
teksten stod malet. Formentlig har den været an-
bragt i gravkrypten under kapellet (s. 2875). 
 7) 1716, en baldakin malet omkring gravsten 
nr. 5 (s. 2872), der var indmuret i korbuens nordre 
vange (fig. 97). Baldakinen var udført med kraf-
tige foldekast, der har illuderet, at gravstenen var 
svøbt i klæde.

Fig. 44. Fragmenterne af den †kalkmalede skjoldefrise, som den fremstod på nordvæggen under kirkens restaure-
ring 1926-29 (s. 2835). Foto Harald lønborg 1926. – Fragments of the †wallpainted escutcheon frieze as it appeared on 
the north wall during the restoration of the church 192629.
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og *prædikestol s. 2854). Fra samme periode stammer 
altersølvet udført af odenseguldsmeden Simon Mat-
thiesen og skænket af biskop Niels Hansen Bang og 
hustru Anna Hansdatter. Oblatæsken er et lidt yngre 
Augsburgarbejde fra 1704, skænket af Maren lassen, 
enke efter sognepræst Jens Pedersen Bergendal. 
 Fra 1700-tallet stammer også de to klokker støbt 
henholdsvis 1750 af Johan Barthold Holtzmann, Kø-
benhavn, og 1765 af Michael Carl Troschell, Køben-
havn, samt et tårnur.
 Hovedistandsættelsen 1926-29 har sat et markant 
præg i form af nyt alterbord, alterskranke, stolestader, 
korpaneler, dørfløje, lysekroner og orgelpulpitur, alt 
tegnet af Knud lehn Petersen; træskærerarbejdet er i 
historiserende stil med udgangspunkt i Anders Mor-
tensens arbejder.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens hovedinventar, 
altertavle og prædikestol, fremstår i blankt egetræ med 
sparsom forgyldning. Visuelt domineres rummet imid-
lertid af de mange nyanskaffelser fra restaureringen 
1926-29, som fremstår i okseblodsrød med detaljer i 
blå og guld: alterbord, alterskranke, korpaneler, stole-
stader og orgelpulpitur. 
 I forbindelse med istandsættelsen 1646-47 fremgår 
det, at den ældre *prædikestol fra 1631 blev solgt til 
annekskirken. Både den nye altertavle og prædikestol 
var tidligere i al fald delvis farvestafferede, og på kruci-
fikset er fundet farvelag fra 1700-tallet. 

INVeNTAr

Oversigt. Kirkens middelalderlige inventar omfatter tre 
genstande. Den romanske døbefont tilhører Højby-
typen, men udmærker sig ved at have malet i stedet 
for hugget udsmykning. Det er imidlertid usikkert, 
om fonten stammer fra Dalum, som senest i senmid-
delalderen tjente som sognekirke, eller er overtaget fra 
†Hjallese efter nedrivningen (jf. s. 2912). Korbuekru-
cifikset stammer fra tiden o. 1275-1300 og fremstår nu 
med fornyede arme og forfødder, en tornekrone er fra 
1600-tallet og korset fra 1929. endelig ejer kirken et 
par sengotiske alterstager.
 Den for klostret så omskiftelige tid efter reformatio-
nen er meget sparsomt repræsenteret, særligt af gavlene 
til to herskabsstole, hvoraf den ældste må have tilhørt 
lensmanden over Dalum Kloster, rigets kansler Johan 
Friis, og være opsat før hans død 1570. Den anden bæ-
rer Odensekøbmanden Niels Olufsen Bagers navnetræk 
og årstallet 1585. et nürnbergsk dåbsfad stammer fra 
samme periode, ca. 1550-1600.
 1600-tallet er rigt repræsenteret, først og fremmest af 
en prædikestol og en altertavle tilskrevet billedskærer 
Anders Mortensen, Odense, og skænket af kirkens ejer, 
lensmand Iver Vind, og hans hustru Helvig Skinkel i 
forbindelse med kirkens restaurering 1646-47. Begge 
genstande er udført i billedskærerens typiske afdæm-
pede bruskbarok og blev opsat i kirken 1647 (jf. s. 2846 

Fig. 45. Kalkmalet mindeindskrift i Iver Vinds kapel, o. 1646 (s. 2874). Placeringen i kirken er usikker, men den 
gentages på mindetavlen (s. 2875). Foto Harald lønborg 1926. – Wallpainted commemorative inscription in Iver Vind’s 
Chapel, c. 1646.
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pede frise, der rummer to tværrektangulære pro-
filerede fyldinger. På frisefremspringene er ud-
skårne vrængemasker (fig. 98). 
 Topstykket svarer til storstykket, blot er topfel-
tet rektangulært, og frisen rummer kun en enkelt 
fylding. Det krones af en kartouchegavl, der bærer 
den opstandne Kristus med korsprydet sejrsfane. 
yderst på topgesimsen står to romerske soldater. 
Postamentet rummer to felter og har på de marke-
rede fremspring udskårne våbenskjolde i kartouch-
er for Iver Vind (nord) og Hedvig Skinkel (syd).
 Altertavlen fremstår i blank eg med forgyldte 
detaljer. I postamentfeltets fyldinger er nadverens 
indstiftelsesord anført med forgyldt fraktur, mens 
de to våbenskjolde har blåt, sort og forgyldning. 

Alterbord (fig. 47), 1926-29, tegnet af Knud lehn 
Petersen. en rammekonstruktion af fyr, 262×118 
cm og 105 cm høj, beklædt med fyldingspane-
ler. Forsiden har tre spejlfyldinger med svungen 
overkant og i midten en profileret rombe, mens 
sidepanelerne har to glatte fyldinger. 1973 ind-
rettedes et skab i bagsiden.40 Om det forhenvæ-
rende †alterbord vides intet andet, end at det var 
en rammekonstruktion af fyr, som målte 195×54 
cm, var 102 cm højt og delvis blåmalet.117 
 †Alterklæder. 1) Nævnt 1721, af rødt fløjl med 
guldgaloner.25 2) Nævnt 1862, af rødt fløjl.40 
 Altertavle (fig. 46-49, 97), 1647, tilskrevet An-
ders Mor tensen og skænket af Iver Vind og Hel-
vig Skinkel. 
 Tavlen er arkitektonisk opbygget med højt po-
stament, topstykke og vinger samt topgavl i vil-
ter bruskbarok. Storstykket har ovalt malerifelt 
i ramme med flammeliste og kerubhoved samt 
bruskværksornamentik. Feltet flankeres af snoede, 
vinrankeomvundne søjler, der bærer den forkrøp-

Fig. 47. Altertavle, 1647, skåret af Anders Mortensen 
og skænket af Iver Vind samt Helvig Skinkel (s. 2846). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altarpiece, 1647, carved 
by Anders Mortensen and donated by Iver Vind and Helvig 
Skinkel.

Fig. 46. Detalje af altertavlen, 1647. Kerubhoved (s. 2846). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of altarpiece, 1647. 
Head of cherub.
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passe tavlens dele til hinanden, og denne placering 
udelukker, at der er tale om egentlige signaturer. 
I stedet må navnene forstås som henvisende til to 
håndværkere, der har medvirket til at samle alter-
tavlen i kirken.
 Tilskrivningen til Anders Mortensen kan regnes 
for temmelig sikker. Dels røbes billedskærerens 
gode anatomiske fornemmelse af vrængemasker-
ne,121 dels genfindes udformningen af soldaterne 
og af den opstandne Kristus i hans dokumente-
rede altertavle i Odense Domkirke (s. 539). Da-
lumtavlen indtager en central plads i Mortensens 
produktion og derved i den fynske billedskærer-
kunst ved 1600-tallets midte, idet han med den 
introducerede en enklere bruskbarok altertavlety-
pe kendetegnet ved en klar arkitektonisk opbyg-

Der ses endnu spor efter en kridtgrund, som in-
dikerer, at altertavlen tidligere var stafferet. re-
staureret 1988 ved Bent Jacobsen.118 
 Altermalerierne er oprindelige. Storfeltet (jf. fig. 
49), o. 1647, viser Nadveren og er malet i olie på 
træ med forlæg i Boëtius Adamsz Bolswerts kob-
berstik efter et maleri af rubens fra 1631/32.119 
Topfeltsmaleriets fremstilling af Bønnen i Getse-
mane Have, o. 1647, er malet i samme teknik på 
grundlag af Zacharias Dolendos kobberstik efter 
Karel van Mander fra 1596/98.120 
 Altertavlens opsætning 1647 er dokumenteret 
af en trækile med de skårede indskrifter: »Valen-
tin Herman von Zerbst auf (an)haldt 1647« og 
»Hans Tahcs von Sunderborg«.38 Kilen, som blev 
fundet ved restaureringen 1988, tjente til at til-

Fig. 48. Detalje af altertavlen, 1647. Topstykke (s. 2846). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of altarpiece, 1647. 
Top piece.
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Fig. 49. Detalje af altertavlen, 1647. Topfeltsmaleri forestillende Kristus i Getsemane Have, efter Karel van Mander, 
(s. 2848). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of altarpiece, 1647. Top panel painting showing Christ in the Garden of 
Gethsemane, after Karel van Mander.
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 Altersølv (fig. 50), 1663, udført af Simon Mat-
thiesen, Odense, og skænket af biskop Niels Han-
sen Bang og Anna Hansdatter Chulenbrun. Den 
21,2 cm høje kalk har sekstunget fod med bred 
standkant. et krucifiks er monteret på en af tun-
gerne, og på de flankerende tunger er indgraveret 
hhv. Bangs våbenskjold med initialerne »NHB« 
for Niels Hansen Bang, og en due foran to plan-
ter samt initialerne »AHD« for Anna Hansdatter. 
Tværs under skjoldene ses årstallet »1663«. Fo-
den er drevet stejlt op i et slankt skaft, af form 
som fire bundtede stænger; i overgangen fra fod 
til skaft ses vindrueklaser og tre profillister. Midt-
knoppen er sekstunget med bosser, hvorpå med 
versaler læses »Ihesvs«. Bægeret er sekundært. 
På standkanten er guldsmedens mærke (Bøje II, 
4080) stemplet to gange. Den formentlige sam-
tidige disk (fig. 50) er 15,5 cm i tværmål og har 
cirkelkors på fanen. 

ning, og ved at de bruskbarokke ornamenter pri-
mært udfolder sig på vinger og topstykke. Denne 
løsning var i særdeleshed velegnet til landsbykir-
kernes mindre altertavler, og de nævnte princip-
per blev i de følgende år fulgt af både Mortensen 
selv i Asperup (Vends Hrd.) og Agedrup (Bjerge 
Hrd.),122 og af andre fynske billedskærere.123 
 *Altertavle, senmiddelalderlig, tilskrevet Bernt 
Not kes værksted. Ifølge en præsteindberetning fra 
1706 skal tavlen i Thurø Kirke (Svendborg Amt) 
være overført dertil fra Dalum Kirke i 1639 på ellen 
Marsvins foranledning, men basis for denne oplys-
ning er uvis.124 Nu i NM (inv.nr. MMCXlVIII). 
 †Sidealtertavle, nævnt 1590 af biskop Jacob 
Madsen som en »Skarns Taffle met Jomfrue Mari-
as Billede«. Den er måske identisk med det ‘alter’, 
om hvilket det 1623 berettes, at det blev overført 
fra Sanderum Kirke til Dalum i lensmand Absalon 
Gøyes tid (1579-1602, jf. s. 2914).125

Fig. 50. Altersølv, 1663, skænket af biskop Niels Hansen Bang og hustru Anna Hansdatter Chulenbrun (s. 2850). 
Oblatæske, 1704, skænket af Maren lassen (s. 2851). Alterkande, 1934, skænket af N. P. Hansen, Fruens Bøge (s. 
2851). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar plate, 1663, donated by Bishop Niels Hansen Bang and his wife Anna 
Hansdatter Chulenbrun. Wafer box, 1704, donated by Maren Lassen. Altar jug, 1934, donated by N. P. Hansen, Fruens Bøge.
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 Alterstager. 1-2) (Fig. 51), sengotiske, o. 1550, 
33 cm høje med hvælvet fod, cylinderskaft med 
midtled og lyseskål, der spejler foden. 3-4) (Fig. 
52), 1898, 35 cm høje med profileret fod, balu-
sterskaft og flad lyseskål. 
 To femstager fra 1900-tallets første halvdel er 40 
cm høje og udført i art deco-stil. Opstillet i tri-
umfmurens nicher. 
 Syvstage, 1939, af jern, udført af Hans rasmus-
sen, Hudevad,130 69 cm høj (jf. fig. 13). Den har 
rundbuede arme, der udgår fra den midterste, 
rette lysearm. Armene er monteret på en kugle-
formet fod. Opsat i nordre korsarms østlige vin-
duesniche.
 Kirken ejer tre messehagler fra 1977 i de liturgi-
ske farver grøn, lilla og rød.40 †Messehagler. 1580 
ejedes fem messehagler af silketøj.131 To hagler 
blev 1642 solgt til Sanderum Kirke.132 en ældre 
hagel er omtalt 1661 som værende stjålet af sven-
ske soldater under Karl Gustav-krigene, ligesom 
‘andre af kirkens ornamenter’.131 I 1721 ejede 
man en hagel af rødblomstret fløjl med guldgalo-
ner.25 1938 anskaffedes en grøn hagel designet af 
G. Biilmann Petersen, og 1951 en designet af H. G. 
Skovgaard.133 †Korkåbe, nævnt 1580, af rødt fløjl.131

 †Altersæt, 1544, skænket af Johan Friis. For-
mentlig bortplyndret under Karl Gustav-krigene 
1657-60.126

 Oblatæske (fig. 50), med graveret årstal 1704, et 
Augsburgarbejde skænket af Maren lassen, enke 
efter sognepræst Jens Pedersen Bergendal (jf. epi-
tafium nr. 3). Æsken er oval, tværmål 6,5×8 cm, 
4 cm høj. Siderne er smykket med drevne blom-
stermotiver, og det let hvælvede låg med en blom-
sterbort og en bladbort, der danner et centralt felt, 
hvori er graveret spejlmonogrammet »JPMl«, og 
årstallet 1704. under bunden ses Augsburgs mær-
ke, en oldermandsranke og et ulæseligt mester-
stempel.127

 Alterkande (fig. 50), 1934, skænket af N. P. Han-
sen, Fruens Bøge, udført af Grann & laglye, Kø-
benhavn.128 Den er udført i nyklassisk formsprog 
med svunget korpus, hank og hældetud. På korpus 
er indgraveret et kors med trepasender og om hal-
sen en rombefrise. under bunden ses fire stempler, 
hhv. Grann & laglyes mestermærker, mærke for 
guldsmeden Jean Surel, Odense, Johannes Sigga-
ards guardejnsmærke og en torshammer. 
 †Sygesæt 1) Nævnt 1721, af manggods; 1746 an-
skaffedes en læderpose til opbevaring.25 2) 1753, 
bestående af kalk og disk og tilhørende futteral.129 

Fig. 52. Alterstager nr. 3-4, 1898 (s. 2851). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks nos. 34, 1898.

Fig. 51. Alterstager nr. 1-2, sengotiske (s. 2851). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks nos. 12, 
Late Gothic.
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Fig. 53. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior of church looking west.
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inderside vendt delvis frem. Af hensyn til den 
dominerende, grenede tornekrone er issen blevet 
afsavet, hvorved alle spor efter en eventuel oprin-

 Døbefont (fig. 55), romansk, af granit, 92 cm 
høj. Den har glat, cylinderformet kumme (68 
cm i tværmål) og fod formet som en omvendt 
terningkapitæl. Typemæssigt hører den til Høj-
bytypen, der er udbredt i egnene syd for Odense 
(Mackeprang, Døbefonte, 109-10), men fonten er 
unik indenfor gruppen derved, at dens udsmyk-
ning ikke er hugget, men malet i en polykrom 
staffering (rødt, gult og sort).134 Hovedmotivet 
er rundbuede arkader med stavkapitæler samt 
en akantusrække og på skaftvulsten en tovsno-
ning (fig. 99). Stafferingen blev opmalet 1749.135 
Mackeprang formodede, at fonten skulle være 
tilgået fra †Hjallese Kirke i forbindelse med den-
nes nedrivning 1576.136 Det kan dog ikke helt 
udelukkes, at fonten stammer fra Dalum, som i 
al fald i den senere middelalder ser ud til også at 
have fungeret som sognekirke, og som i så fald 
havde brug for en font, længe før Hjallese blev 
nedrevet (jf. s. 2912). 
 Dåbsfad (fig. 54), 1550/1600, antagelig et nürn-
bergarbejde. Det måler 60 cm i tværmål og er i 
bunden prydet af den kejserlige dobbeltørn med 
krone og det sammensatte habsburgske våben, 
indrammet af en minuskelindskrift, der genta-
ges fire gange: »Got sei mit uns«. På fanen ses 
en hjort-og-hund-frise og inderst en række af 
stemplede blomster. Fadet er af en ret almindelig 
type (jf. f.eks. s. 1103 og DK Ringkøbing 1618).
 1749 omtales et †fontelåg, som fik en ny ‘ge-
sims’.25 låget har sandsynligvis kunnet hæves via 
den bjælke, som fortsat ses indmuret i åbningen i 
triumfmurens nordre side (jf. fig. 16 og 17). 
 Alterskranke (jf. fig. 23), 1926-29, tegnet af 
Knud lehn Petersen. rektangulær med gitter 
formet som en neobarok ornamentfrise under 
en håndliste med tandsnit. Den fremstod 1965 
i mørkt, forgyldt træ, men har nu rødt ramme-
værk, grå håndliste og forgyldt gitterværk.137

 Korbuekrucifiks (fig. 56), o. 1275-1300, med 
kors i middelalderstil tegnet 1929 af J. Vilh. Pe-
tersen.138 Figuren, nu 193 cm høj, har i 1600-tal-
let fået en stor ny tornekrone, ligesom arme og 
forfødder er fornyet, måske ligeledes i 1600-tal-
let. Hovedet, på en høj svajet hals, er let sænket 
imod højre skulder, kroppen hænger lodret, og 
højre ben er lagt over det venstre med fodens 

Fig. 55. Døbefont, romansk (s. 2853). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013.– Font, Romanesque.

Fig. 54. Dåbsfad, formentlig et nürnbergarbejde 1550/ 
1600 (s. 2853). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Baptis
mal dish, probably Nürnberg work 1550/1600.
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 Prædikestol (fig. 57-62), o. 1647, tilskrevet An-
ders Mortensen og muligvis skænket af Iver Vind 
og Helvig Skinkel (jf. s. 2846 og 2874).
 Stolen består af en kurv i fem fag med relieffer 
af Jesus og evangelisterne, en lydhimmel samt en 
opgang med udskåret mægler. Kurvens arkadefag 
adskilles af vinløvsomvundne salomoniske søjler. 
De enkelte fag har flankerende bølgelister, som 
ikke alle er bevaret, arkadebuerne dannes af ba-
stante bladornamenter og flankeres på hjørnerne 
af skulpturer. regnet fra opgangen forestiller disse 
1) Mattæus (fig. 58), som med sin ene hånd støtter 
bogen mod sin hofte, mens han lægger højre hånd 
på hovedet af englebarnet ved sin side. 2) Markus 
(fig. 59), der med højre hånd markerer et ord i den 
åbne bog, han bærer. Hans blik er rettet ned mod 
løven, der hvilker ved hans venstre fod. 3) Kristus 
som Verdensfrelser (fig. 60), med globen i den ene 
hånd og den anden løftet i en velsignende gestus. 
4) lukas (fig. 61), som holder sin bog i venstre 
hånd, mens han med højre peger frem for sig; ved 
hans venstre fod ses den bevingede okse. 5) Johan-
nes (fig. 62), der kigger ned foran sig. I venstre hånd 
holder han sin bog, og ved hans side står ørnen. 
 Postamentet er udformet som et karnisfrem-
spring, og dets fag adskilles af bøjler med vræn-
gemasker. Gesimsens glatte frisefelter er adskilt 
af bøjler med fremspringende kerubhoveder, der 
understøtter håndlisten. under prædikestolen er 
en svajet underbaldakin med en nedhængende 
vindrueklase.
 Himlens frise brydes af fremspring med kerub-
hoved, under hjørnerne hænger nedadvendte 
småspir, mens prydgavlene er udført som vræn-
gemasker med akantusslyng og spir.140 På himlen 
er stillet udskårne figurer i form af en Korsfæ-
stelse med Johannes, Maria, høvedsmanden og 
romerske soldater. loftet er glat med midtroset. 
 Den ligeløbende opgang er muligvis oprinde-
lig. Vangen er prydet med tre profilerede fyldin-
ger afskilt af reliefskårne planteomvundne, halve 
snosøjler; den midterste adskiller sig dog fra de 
øvrige, og fra prædikestolens søjler, ved at have af-
lange, smalle blade. under vangen er en bølgeliste 
udformet som arkadefelternes indramning. Op-
gangen afsluttes af en mægler udformet som en 
snosøjle, som afsluttes foroven af en vindrueklase.

delig krone er forsvundet. Håret, der lader helt 
flade øreflipper fri, danner bølger og ender i let 
snoede kuglelokker på skuldrene. Ansigtet er lidt 
skævt, brynene er smertefuldt sammentrukne, øj-
nene spidsovale med smalle låg, næsen lige, men 
ikke symmetrisk, munden halvåben med spidst 
fremstående underlæbe. Den kraftige moustache 
ender ved mundvigene i en kuglelok, der slut-
ter sig til fuldskæggets to rækker af kunstfærdige 
lokker. Det hvælvede bryst fremtræder lidt skævt 
med diskrete ribben, navlen er skåret som et øje, 
og højre sides spydsår er snarest sekundært. læn-
deklædet, der lader højre knæ delvis udækket, har 
løst draperet vulst med kort hængesnip i venstre 
side, og modsat ses rester af en afstødt knude, der 
øjensynlig fandtes endnu 1898. Foran venstre lår 
vidner let knækkende skålfolder om kendskab til 
den højgotiske stil fra århundredets anden halv-
del, mens man ved siderne ser smalle v-folder og 
folderør, som ender i bølgesømme. 
 Venstre fod har stærkt markeret hæl til støtte mod 
det oprindelige †kors. Forfødderne er uformeligt 
korte, og de ligeledes fornyede arme har knugede 
hænder og er skåret i ét langt stykke indfældet bag 
skuldrene. Om de oprindelige †arme havde sam-
me konstruktion, kan ikke siges. Figurens bagside 
har en dyb udhuling, der er åben forneden. Det 
nye kors er af livstrætype med firpasfelter.
 Krucifikset har bemaling fra 1929, hvorunder 
der på figuren 1992 er konstateret ældre farver, 
dog intet middelalderligt. Det ældste farvelag 
havde elfenbensfarvet karnation på mørkegrå 
undermaling, blåt lændeklæde på gul grundering 
og spanskgrøn tornekrone.139 1965 stod det med 
blå, lilla, rød og grøn bemaling.138

 Krucifikset kan oprindelig tænkes at have haft 
plads i den øvre midtarkade af skrankemuren 
mellem kor og skib (s. 2815). O. 1425-50 må det 
være flyttet til den store nyigennembrudte kor-
bue (s. 2826). Barokiseringen er formentlig sket i 
sammenhæng med en almen inventarfornyelse o. 
1650. 1898 hang figuren vestligst på skibets syd-
væg, fæstnet til et simpelt trækors fra 1800-tallet; 
klædet sagdes da at være »bundet ved højre side«. 
efter restaureringen 1929 er krucifikset flyttet til 
skibets østfag. Den seneste konservering er foreta-
get 1976.
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Fig. 56. Korbuekrucifiks, o. 1275-1300 (s. 2853). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Chancel arch crucifix, c. 12751300.



2856 Odense herred



DAluM KIrKe

Danmarks Kirker, Odense

2857

180

stamentfelter, men indvendigt i himlen ses spor af 
en oprindelig indskrift i forvanskede græske bog-
staver malet med hvidt direkte på det blanke træ.142

 Stolen blev renset med sæbelud og mørklake-
ret 1877,143 mens opgangen er blevet restaureret 
1939.40 
 Prædikestolen er en variant over billedskære-
rens stol til Vor Frue Kirke i Odense fra 1639, 
der er rigere i sit billedskærerarbejde, men udført 
i samme grundform med karnisprofileret posta-
ment og høj gesims (s. 1107 ff.). Kerubhovederne 
peger på et særligt nært slægtskab mellem de to 
stole, idet de følger samme forlæg. Stolens enkle 
udformning med salomoniske hjørnesøjler, kon-
centreringen af billedskærerarbejdet til bøjler og 

 Prædikestolen fremstår i egetræets lyse farve 
suppleret med delvis forgyldning af keruber, vræn-
gemasker, profillister og snosøjler, alt fra 1989, da 
stolen gennemgik en snedkermæssig istandsæt-
telse, blev renset og fik opfrisket forgyldningen.141 
Stolen må også oprindelig have været delvist staf-
feret, idet der nok anes spor af kridtgrundering i 
hængeklasernes fordybninger og på gesims og frise, 
ligesom der ved nævnte restaurering blev konsta-
teret forgyldning på ranker, forsølvning med grøn 
lasur på blade og spor af sort maling på frise og po-

Fig. 57. Prædikestol, 1647, skåret af Anders Mortensen 
(s. 2854). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Pulpit, 1647, 
carved by Anders Mortensen.

Fig. 58-62. Detaljer af prædikestolen, 1647 (s. 2854). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 58. Mattæus. 59. Markus. 60. 
Kristus som verdensfrelser. 61. lukas. 62. Johannes. – Details of pulpit, 1647. 58. Matthew. 59. Mark. 60. Christ as 
Saviour of the World. 61. Luke. 62. John.
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bræt og lave, rektangulære gavle. De blev repare-
ret 1877.143

 en †skriftestol fra 1700-tallet(?) kronet af en tre-
kantgesims, var indtil 1926 opstillet i korsskærin-
gens nordvestlige hjørne.146 
 (†)Herskabsstole. Den forreste stol i hver af ski-
bets stoleblokke er udført af tilsammen fire ældre 
gavle, ca. 173 cm høje. Gavlene har staffering som 
de almindelige stolestader, dog med våbenskjolde 
i broget bemaling. 
 1) Før 1570, to glatte stolegavle med tympanon 
over et højt frisefelt, hvori der ses hhv. Brocken-
huusernes og Friisernes våben holdt af to vild-
mænd. Skjoldene henviser sandsynligvis til Jesper 
Friis til Hesselagergård og Anna Brockenhuus 
(fig. 63-64), og stolen må følgelig være opsat af 
kansler og lensmand Johan Friis, der overtog Da-
lum Kloster 1529 og ejede det indtil sin død 1570. 
 2) 1585, sat af Oluf Bager. De to gavle har et 
slankt arkadefelt med kannelerede pilastre på et 
højt postament med et rombemotiv i fyldings-
feltet. De afsluttes foroven af en tympanon på 
et højt frisefelt, hvori er skåret versalindskriften 

arkadefelter, således at den arkitektoniske form 
står tydeligere frem, blev et forbillede for talrige 
prædikestole udført af Anders Mortensen selv 
og særligt af »Middelfartskolen« omkring Hans 
Nielsen Bang.144

 Prædikestolen var indtil 1926 opsat i skibets 
sydøstlige hjørne med opgangen under triumf-
buen. Nu opsat under triumfbuen med opgan-
gen langs murens østside.  et timeglas blev anskaf-
fet til prædikestolen i 1742.25

 Den ældre *Prædikestol fra 1631 blev 1647 solgt 
til Sanderum Kirke i forbindelse med Dalum Kir-
kes istandsættelse sidstnævnte år (jf. s. 2975).
 Stolestaderne (jf. fig. 53), er opsat ved restaure-
ringen 1926-29 og tegnet af Knud lehn Petersen 
med udgangspunkt i rester af kirkens ældre sto-
lestader.145 De arkitektonisk opbyggede gavle er 
133 cm høje med glatte pilastre på let fremskudt 
postament samt frise under en trekantgavl. rød 
bemaling med detaljer i gråt, grønt og guld. 1961 
repareredes 10 stolestader.40

 De ældre †stolestader (jf. fig. 97), fra 1700-tal-
let(?), havde karakter af bænke med smalt ryg-

Fig. 63-64. Gavle (†)herskabsstole opført af hhv. Johan Friis’, før 1570, og Oluf Bager 1585 (s. 2858). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. 63. Nord. 64. Syd. – Gables of (†)family pews erected by Johan Friis, before 1570, and by Oluf Bager, 
1585. 63. North. 64. South.
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180*

Hovedværk
Gedakt 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4',
Spidsquint 22/3'
Oktav 2',
Mixtur IV-V
Trompet 8'

Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P, SV 4'-P. Setzeranlæg. Me-
kanisk traktur, elektrisk registratur.
 Den historiserende orgelfacade, genanvendt fra †or-
gel nr. 3, er tegnet af Knud lehn Petersen. De oprin-
delige zinkpiber er udskiftet med piber af tinlegering. 
På vestpulpituret.

†Orgler. 1) Anskaffet 1808 fra lübeck.149 2) 1850, 
bygget af P. u. F. Demant, Dalum. Ifølge organist 
Georg Fjelrad havde orglet i 1915 følgende dis-
position, med otte stemmer, ét manual og pedal:

Manual
Bordun 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Viola di Gamba 8'
Octav 4'
Fløjte 4'
Octav 2'

Orglet var en gave til kirken fra orgelbyggeren samt 
kammerherre C. F. O. Benzon.151 På vestpulpituret.

3) 1927, oprindelig med 13 stemmer, to manualer 
og pedal, forberedt til 15 stemmer, bygget af Th. 
Frobenius & Co., Kgs. lyngby, med anvendelse af 
pibemateriale fra †orgel nr. 2. Omdisponeret og 
udvidet 1951 af samme firma. Oprindelig dispo-
sition:152

Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
rørfløjte 8'
Octav 4' 
Octav 2'
Sesquialtera II

Kopler: I 4'-I, II-I, II 4'-I, II 16'-I,153 I-P, II-P. Manu-
alomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. 1 frikombination. 
6 kollektiver: pp., p., mf., f., ff., tutti.

»Olvf Bager« samt et bomærkeskjold; i den sønd-
re stol er der på skjoldets sider endvidere skåret 
årstallet »1585« (fig. 63-64).Indtil restaureringen 
1926-29 var den ene af arkadegavlene udsmyk-
ket med malet blomsterdekoration.145 Stolen var 
forsynet med en enkel dørfløj med glat fylding, 
hvorpå der formentlig i 1700-tallets anden halv-
del var malet Benzons kronede våben.
 Det har været foreslået, at stolen skulle være 
anskaffet fra †Gråbrødre Kirke i Odense, hvis 
inventar bortsolgtes i årene efter 1805 (s. 1775). 
Den er imidlertid ikke nævnt ved disse auk-
tioner,145 og da den endvidere er udført under 
hensyn til Friis’ stol, og da Oluf Bager havde 
personlig tilknytning til Dalum Sogn, hvor han 
siden 1570’erne havde ejet Østerlevgård,147 er 
der næppe grund til at tro andet, end at den er 
indrettet til Dalum Kirke. 
 et †herskabspulpitur med plads til 8-10 personer 
og båret af fire stolper blev fjernet 1913. Det var 
opstillet i skibets nordside med adgang fra kir-
kegården via en opgang gennem kirkemuren (jf. 
s. 2834).148 et tilsvarende pulpitur kan af spor i 
muren udledes at have været opført langs skibets 
sydvæg (jf. s. 2835).
 I korsarmene er opstillet rækker af koblede stole, 
anskaffet 1981.40 De er tegnet af Hans J. Wegner, af 
bøg med polstret sæde af rustrød uld. I skibet og i 
tårnets siderum er opstillet nogle få fletstole tegnet 
af Kåre Klint (model Kirkestol), af eg.
 Bord, o. 1900, af bøg, med drejede ben og sarg 
dekoreret med tandsnit. Opstillet i tårnrummet.
 Stol, o. 1900, med drejede ben og høj ryg, hvis 
rygstød er smykket med et arkadefelt, hvori ses 
blomsterkrukke skåret i fladt relief. Opstillet i 
tårnrummet. Præstestol, o. 1929, af eg med blåt 
sæde.
 Pengebøsser (missionsbøsser) 1-3) 1967, tegnet af 
ebbe lehn Petersen, cirkulær med reliefkors på 
forsiden. under orgelpulpituret samt ved ind-
gangsdøren i nordre korsarm. 4-5) 1900-tallet, af 
eg med jernbånd. Opsat i tårnrummet samt ved 
døren i nordre korsarm.
 Orgel (jf. fig. 53), 1986, med 26 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa, med anvendelse af facaden fra †orgel 
nr. 3. Nyt setzeranlæg installeret 2004.

Svelleværk
rørfløjte 8'
Viola di Gamba 8'
Vox celeste 8'
Principal 4' 
Kobbelfløjte 4'
Gemshorn 2'
Quint 11/3'
Sivfløjte 1'
Sesquialtera II
Mixtur III-IV
Obo 8'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Fagot 16'
Trompet 8'

Pedal
Subbas 16' 150

Manual II
Gedakt 8'
Viola de Gamba 8'
Fløjte 4'
Oboe 8'
Svelle

Pedal
Subbas 16' 
Octav 8' 
Octav 4'
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hængt i korsarmene og tårnrummet. 4-6) (Jf. fig. 
13), o. 1929, tre ens i barokstil, tegnet af Knud 
lehn Petersen, med 2×8 s-svungne arme samt 
glat hængekugle. Ophængt i skibet.
 Tårnur (fig. 65), o. 1756,156 af smedejern, opstil-
let i et nyere urhus af træ i tårnets første stok-
værk. rammeværk af smedejern, 80×53 cm, 64 
cm højt, samlet med tapper og grønmalet. uret 
har gangværk og timeslagsværk. Hvert af vær-
kerne har tre aksler liggende lodret over hinan-
den, snorevalserne er af træ og hjulene af bronze. 
Gangværket reguleres af et pendul monteret på 
rammens front, hvor også timeslagets vindfang er 
placeret. rammeværkets nu uvirksomme gafler 
og taphuller vidner om ombygningen til pendul-
regulering. 
 et messingskilt på rammeværket oplyser, at uret 
blev »restaureret 1941 af Kjeldsen-Nielsen løk-
ken«. Sat i stå 1977 og endelig afløst af et digitalt 
urværk.157

 et muligvis senmiddelalderligt †tårnur er om-
talt 1590 af biskop Jacob Madsen.6 Det ‘gamle 
ubrugelige slagværk’ blev solgt 1756. 158

efter omdisponeringen og udvidelsen 1951 lød 
dispositionen (15 stemmer, to manualer og pedal):

Manual I
Principal 8'
rørfløjte 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Sesquialtera II
Mixtur IV

Kopler: I 4'-I, II-I, II 16'-I, I-P, II-P, II 4'-P. Manualom-
fang: C-g''', pedalomfang: C-f '. 1 frikombination. Tutti. 
rørværksafstiller.154 Pneumatisk aktion, keglevindlader. 
 Facaden, der er genanvendt i kirkens nuværende or-
gel, havde klingende piber af sølvbronzeret zink. På 
samtidigt vestpulpitur, med fritstående spillebord, pla-
ceret syd for orgelhuset (sydvendt klaviatur).155

Kirkens dørfløje, af lakeret eg med jernhængsler, 
stammer alle fra restaureringen 1926-29 og er 
tegnet af Knud lehn Petersen.
 Lysekroner. 1-3) (Jf. fig. 53), o. 1918, tre ens kro-
ner med seks svungne arme og spiralformet skaft, 
alt udgående fra et kroneformet topstykke. Op-

Manual II
Gedakt 8'
Fløjte 4'
Principal 2'
Quint 11/3'
Scharf II
Oboe 8'
Svelle

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Fagot 16'

Fig. 65. Tårnur, o. 1756 (s. 2860). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tower clock, c. 1756.

Manual II
Gedakt 8'
Fløjte 4'
Principal 2'
Quint 11/3'
Scharf II
Oboe 8'
Svelle

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Fagot 16'
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mig). På legemet ses to kronede våbener, tv. Ben-
zons og th. von Heinens, samt på den modsatte 
side af klokken versalindskriften »Obest lientant/ 
Christian Benzen/ og frue Albertina/ Christina 
von Heinen«. Ved overgangen til slagringen er to 
lister og på selve slagringen yderligere to. Op-
hængt i slyngebom fra 1949.38 Klokken hang 
indtil 1881 ude i det vestlige glamhul, men flyt-
tedes dette år en smule tilbage, så et jernjalousi 
kunne anbringes i åbningen.143

 †Klokker. 1) 1724 blev kirkens klokke nedtaget 
og omstøbt til †nr. 2. 2) 1724, en ‘lille klokke’ 
støbt af Hendrik Tessien, København. 25 Den blev 
støbt på Falster sammen med en ny klokke til 
Brændekilde Kirke (Odense Hrd.),159 og de to 
kirker betalte i fællesskab 51 rdlr. til opbygningen 
af en smelteovn.25 Omstøbt 1749 til klokke nr. 1.

 Klokker. 1) (Fig. 66), 1750, støbt af Johan Bart-
hold Holtzmann, København,25 tværmål 88 cm. 
Om halsen er en versalindskrift mellem akantu-
slister: »Soli Deo gloria me fecit Iohan Barthold 
Holtzman Hafniæ a(nn)o 1750« (Gud alene æren, 
Johan Barthold Holtzmann fremstillede mig). På 
legemet ses Frederik V’s kronede monogram og 
modsat »Dalum Kircke«. Ved overgangen til slag-
ringen to lister. Klokken blev støbt ved omsmelt-
ning af † nr. 1. Ophængt i slyngebom. repareret 
1949.38

 2) (Fig. 67), 1765, støbt af Michael Carl Tro-
schell, København, og skænket af kirkeejer Chri-
stian Benzon og hustru Albertina von Heinen. 
Tværmål 50 cm. Om halsen er der en versalind-
skrift mellem akantuslister: »Soli Deo gloria me 
fecit M C Troschell hof glocken giser in Cop-
penhagen anno 1765« (Gud alene æren, hofklok-
kestøber M. C. Troschell i København støbte 

Fig. 67. Klokke nr. 2, støbt 1765 af Michael Carl Tro-
schell, skænket af Christian Benzon og Albertina von 
Heinen (s. 2861). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell 
no. 2, founded in 1765 by Michael Carl Troschell, donated 
by Christian Benzon and Albertina von Heinen.

Fig. 66. Klokke nr. 1, støbt 1750 af Johan Barthold 
Holtzmann (s. 2861). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Bell no. 1, founded in 1750 by Johan Barthold Holtzmann. 
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og hustru Maren lassen fra 1696 (nr. 3), provst Jacob 
Hiort fra 1711 (nr. 4) og Marcus Monrad fra 1716 (nr. 
5); sidstnævnte er af en i tiden populær type med kva-
dratiske relieffer af franske liljer i hjørnerne (jf. s. 2564). 
endelig stammer jomfru Cathrine Øllegaard von Hol-
stens gravsten og mindetavle fra tiden o. 1753.
 Den mest bemærkelsesværdige samling af gravmin-
der stammer imidlertid fra det †gravkapel, Iver Vind 
og Helvig Skinkel fik tilladelse til at indrette i nor-
dre korsarm 1646. Fra kapellet er bevaret et gravgit-
ter tilskrevet Anders Mortensen, en mindesten og et 
sandstensepitafium (nr. 2). Kapellet blev indrettet i den 
nordre korsarm med et forkammer i den vestlige del, 
hvorfra der var adgang til krypten. Her indrettedes 
et selvstændigt †gravkapel af Christiansdals nye ejer, 
Niels Benzon, o. 1764. De to gravkapeller blev sløjfet 
forud for hovedistandsættelsen 1926-29. 

GrAVMINDer

Kirken rummer seks epitafier, fem gravsten samt re-
sterne af et gravkapel over Iver Vind og Helvig Skin-
kels familie, indbefattende en mindetavle, et stenepita-
fium og et gravgitter af egetræ.
 Fra klostertiden stammer tre gravsten. Ældst er en 
romansk sten smykket med et dobbelt processionskors, 
mens en figursten over prior ulf Petersen er dateret 
1456, og en dobbeltsten er udført af »Odense-kopi-
sten« i tiden o. 1572 og lagt over to af klostrets sidste 
nonner, søstrene Alhed og Anne Friis.
 Flere af kirkens yngre gravminder er sat over sog-
nepræster. Det gælder for den ældste mindetavle over 
sognepræst Poul Olufsen, som blev opsat over hans 
†murede begravelse (nr. 1) i 1651, og for tre minde-
tavler fra tiden o. 1700 over Jens Petersen Bergendal 

Fig. 68. epitafium nr. 1, over sognepræst Poul Olufsen, o. 1651 (s. 2863). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Sepulchral tablet no. 1, commemorating the incumbent Poul Olufsen, c. 
1651.



2863DAluM KIrKe

familienavnet angivet med guldversaler. På den 
fædrene side ses fra oven midtfor: »Sandberger«, 
»Stygger«, »Skieller«, »re(kha)lser«, »(e)mmeksen-
ner«, »Dyrer«, »Skeeler«, »Stenfelder«, »[Jer]nskilder« 
(dvs. Jernskæg),164 »Straalendrvper« (dvs. Strah-
lendorf), »Dyrer«, »Ivler«, et rekonstrueret skjold165 
og Skram.166 På mødrene side fra oven: »Bild«, 
»Vlf(e)lder«, »Tin(hu)s«, rønnow,167 »(u)lfeld«, 
»langer«, »Skinkel«, »Gyldenstiern(e)«, »Skinkel«, 
»Hardenberg«, »Sorter«, »(S)malstid(er)«, Væbner 
og Thott.168 I sviklerne er relieffer af evangelist-
symbolerne, foroven Mattæus (tv.) og Markus (th.) 
og forneden lukas (tv.) og Johannes (th.). 
 Storfeltet indrammes af to korintiske marmor-
søjler med bruskbarokke prydbælter, hvorpå ses 
en engel med foldede hænder. Storstykket har 
smalle vinger med gennembrudte slyngbånd i 
vilter bruskbarok, vrængemasker og kerubhove-
der, som flankeres af konsolstillede friskulpturer 
forestillende Håbet (tv.) og Troen (th.). 
 Det svejfede topstykke er rigt dekoreret med 
bruskbarokke slyngbånd og rummer et centralt 
indskriftfelt, hvori der med forgyldte versaler 
på sort bund læses: »Dominvs providebit« (Her-
ren drager omsorg). Det krones af et reliefskå-
ret skjold båret af putti og indbefattende Vinds, 
Skinkels, Høghs og Billes våbener og flankeres af 
to friskulpturer stillet på konsoller forestillende 
Barmhjertigheden (tv.) og retfærdigheden (th.).
 Hængestykket består af et centralt indskriftfelt 
indrammet af akantusslyng, hvori er anført to 
næsten ulæselige indskrifter, den ene indledes af 
»See din tiid er kort hoes…«, den anden hentet 
fra Job 14, 1-2.169 Feltet flankeres af to bevingede 
englebørn, der blæser sæbebobler som symbol på 
livets korthed, samt smalle, afsluttende vrænge-
masker. under indskrifttavlen ses et kerubhoved 
og en afsluttende løvehovedsmykket støttekon-
sol.
 epitafiet er stafferet med rig forgyldning på 
hvid bund samt brug af blåsort til særligt figu-
rudskæringer; storstykkets kronliste er dekoreret 
med en bladfrise i sort og guld og arkitraven med 
en sort og grå marmorering. 
 Sven Arnvig anså to vrængemasker, der ‘står 
som hermer under nogle små kvindefigurer’ 
som ‘helt afgjort’ tegnet af Anders Mortensen, 

†Middelalderlige grave. 1) under restaureringen 
1926-29 konstateredes en meter under gulvni-
veau en grav muret af munkesten i nordre kor-
sarms sydvestlige hjørne (jf. fig. 11a).38 Gravens 
bund bestod af stampet ler, mens der ingen spor 
var af et låg.160 I graven lå foruden nogle få knog-
ler to fragmenter af et bæltespænde.
 2-3) To grave muret af munkesten er konstate-
ret i øst-vestlig retning langs skibets nordvæg (jf. 
fig. 11a).
 Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 68), o. 1651, over 
sognepræst Pavlo Olai (Poul Olufsen), †1643,161 
»ecclesiæ hvivs vna cvm Sanderummensi pastori 
qvondam fidelissimo« (engang samvittighedsfuld 
præst ved denne kirke og den i Sanderum) og 
elizabethæ Ioannis (elisabeth Jensdatter), sat post-
humt af svigersønnen Hans Nielsen Chulenbrun 
»Otthonianæ primarivs consvl« (Odense bys før-
steborgmester).
 Skrifttavle af gråsort kalksten, 84×70 cm. la-
tinsk indskrift i udhuggede versaler trukket op 
med guld.162 epitafiet var indmuret i korets syd-
væg over afdødes murede begravelse (†nr. 1),163 
hvorfra det 1929 blev flyttet til den nyopførte 
søndre korsarms vestvæg. 
 2) (Fig. 69), før 1658, over Iffuer Wind (Iver 
Vind) til rørholm, »ridder, Danmarckis rigis 
raad oc Kongelig May(estæ)tts Befalings Mand 
Vdi Dalum Kloster, Cantor Vdi Wiburg, Cano-
nicus I ribe Oc Aarhuus oc Vicarius I roskild 
Capitteler. Som Tiente vdi Christiani qvarti cant-
zelie første gang I 9 Aar fra Anno 1612 til 1621. 
Oc siden For Øffuerste Secreterer Vdi 18 Fulde 
Aar Fra Anno 1626 til 1644 hand Bleff Sat I 
raadit«,†<17. febr. 1658>, med hustru Heiluig 
Skinckel (Helvig Skinkel), † .
 Det arkitektonisk opbyggede epitafium med 
topfelt og hængestykke, af sort marmor og sand-
sten med delvis bemaling samt indskriftfelter 
i sort marmor eller kalksten, er udført i vilter 
bruskbarok. 
 Storfeltet rummer en ottekantet skrifttavle af 
sort marmor med personalia i forgyldt fraktur. 
Tavlen omkranses af 28 reliefskårne, hjelmprydede 
skjolde, som, adskilt af to hermer med vrængema-
skemotiv, viser de fædrene og mødrene våbener 
mod hhv. vest og øst; under de fleste våbener er 
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 epitafiet var oprindelig opsat imod nordre 
korsarms østmur. Nu opsat på nordvæggen.
 3) (Fig. 71), 1696, over m(agister) Jens Pedersøn 
(Bergendal), sognepræst, † , gift med Maren 
lasd(atter), dvs. lassen (jf. oblatæske s. 2851). 
 Oval skrifttavle af sort kalksten, 107×85 cm. 
Personalia er sat med indhugget fraktur, de latin-
ske ord dog med kursiv, indledt med »Hielpens 
Steen/ 1 Sam 7,12« og afsluttet af et dansk vers 
mellem to latinske indskrifter. epitafiet er ind-
muret i søndre korsarms vestvæg.171

 4) (Fig. 72), 1711, over provst Jacob lauritsøn 
Hiort, *1656 (egentlig 18. juli 1655),172 †20. juni 

og han tilskrev på det grundlag epitafiet til en 
stenhugger tilknyttet Odenseværkstedet. Det er 
ikke helt klart, hvilke vrængemasker, der tænkes 
på, men måske dem yderst på hængestykkerne 
under de mandshøje dydefigurer. en tilskrivning 
til Anders Mortensens værksted er attraktiv, ik-
ke mindst med tanke på dets øvrige arbejder til 
kirken og det vindske gravkapel i 1646-47 (jf. s. 
2846, 2854 og 2875).170 Imidlertid er en tilskriv-
ning til Mortensenværkstedet ikke helt enkel, da 
der ikke kendes nogle arbejder i sten, som med 
rimelig sikkerhed kan tillægges det. Og selvom 
de to nævnte vrængemasker afgjort er beslægte-
de med Mortensens typer, er det samme bestemt 
ikke tilfældet med englehovederne, ligesom den 
overdådigt detaljerede bruskværksornamentik på 
hænge- og topstykke samt vinger er fremmed for 
Anders Mortensen (jf. fig. 46-47 og 58-62).

Fig. 70. epitafium nr. 2, over Iver Vind og Helvig Skin-
kel, o. 1647 (s. 2863). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Sepulchral tablet no. 2, commemorating Iver Vind and Helvig 
Skinkel, c. 1647.

Fig. 69. Detalje af Iver Vind og Helvig Skinkels epitafium. Vrængemaske og Troen. (s. 2863). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Detail of Iver Vind’s and Helvig Skinkel’s sepulchral tablet. Grimacing mask and Faith.
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smukke dyder/ Nu skinner hand som solen der/ 
Og ævig glæde nyder«. Indsat i en ramme med 
udskåret bladværk. Tavlen er malet sort med for-
gyldte bogstaver. Tavlen, der indtil restaureringen 
1926-29 befandt sig i koret, er nu opsat på søndre 
korsarms sydvæg. 

1711, »udy hans alders 55, embedis 27 og ægte-
scabs 26 aar«. Skrifttavle af rød kalksten, 153×102 
cm. Personalia er anført med reliefversaler i for-
dybede bånd og afsluttes af mindeordene »For 
Herrens ære allis gafn/ Det vidner mangt et 
øye/ Hand scinnet smugt for verden her/ Til alle 

Fig. 71. epitafium nr. 3, over sognepræst Jens Pedersen Bergendal, 1696 (s. 2864). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Sepulchral tablet no.3, commemorating the incumbent Jens Pedersen Bergendal, 1696.
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†17  »i sin alders  år«. Skrifttavle af rød 
kalksten, 116×64 cm. Personalia er anført med 
reliefversaler i fordybede bånd indledt med Joh. 
14,19 og afsluttet af en henvisning til 2 Kor. 4,14. 
Indskriften fremstår med næsten bortslidt for-
gyldning på en oprindelig sort bund, der sekun-

 5) (Fig. 73), 1716, over Marcus Monrad, sogne-
præst i Dalum og Sanderum, †1716 i sin alders 
47 år, samt hustru Magdalena Skytte, †[1737] i 
sin alders [76] år, samt Claus Borgen, sognepræst 
i Dalum og Sanderum, †1750 i sin alders 69 år, 
og hans anden hustru Anna Margreta Monrad, 

Fig. 72. epitafium nr. 4, over provst Jacob lauritsøn Hiort, 1711 (s. 2864). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Sepulchral tablet no. 4, commemorating Dean Jacob Lauritsøn Hiort, 1711.
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Fig. 73. epitafium nr. 5, over Marcus Monrad, 1716 (s. 2867). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Sepulchral tablet no. 5, commemorating Marcus Monrad, 1716.
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i første halvdel af 1700-tallet og kendes fra bl.a. 
Vor Frue Kirke i Assens (s. 2564). Den var ind-
til restaureringen 1926-29 indmuret i korbuens 

dært synes at have været forgyldt. I stenens hjør-
ner er hugget kvadratiske felter med et liljerelief. 
Sten af denne type er almindeligt forekommende 

Fig. 74. epitafium nr. 6, over Catharina Øllegaard von Holsten (s. 2870). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2013. – Sepulchral tablet no. 6, commemorating Catharina Øllegaard von 
Holsten.
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hellige Gregors dag, døde ulf Petersen præst og 
tidligere prior i Dalum. Bed til Gud for ham).
 Figursten i grå kalksten, 201×104 cm. I dens 
glatslebne flader er hugget en fremstilling af den 
afdøde stående i kappe og lang kjortel. Ved hans 
fod er et nu næsten udslettet våbenskjold, der 
forestillede en halv ulv,177 som muligvis er Mu-
lernes våben, men som også ganske enkelt kan 
være afledt af hans navn. I randen er personalia 
hugget med reliefminuskler. Stenen, der er nært 
beslægtet med Jacob Mogensens fra o. 1443 i Vor 
Frue Kirke, Odense (s. 1147), var indtil 1883 lagt 
som trædesten i præstegårdens havestue, men 
blev herefter opstillet i koret, hvor den fortsat kan 
ses op imod sydmuren.38 
 3) (Fig. 77), o. 1572, over Alhed og Anne Friis, 
tilskrevet »Odense-kopisten«. »To Io(m)ffrver Sø-
stre/ oc Priorisser Gvd/ fryctige Welbyrd/ ige 
af de Friser Al/ hed oc An(n)e deris le/ge(me)
r her roer, deris/ Siæle hoes Gvd i hi/ mele(n) 
boer. Fraa bar(n)/ do(m)s aar til døds/ e(n)s tid 
de her lef/ de oc tie(n)te Gvd/ met flid Io(m)frv 
Alh(ed) / kom herind sit 7 aar/ døde sit 80 aar 
a(nno) 1572. Io(m)frv An(n)e kom herind sit 11 
aar døde sit <80> aar <1580>«.
 Grå kalksten, 193×98/80 cm. Personalia med 
reliefversaler i et skriftfelt under en arkadebue. I 
sviklerne og på pilastrene ses familiens våbenskjol-
de. De fædrene våbener er placeret i den heraldiske 
højre side med Friis’ hjelmprydede våben i svik-
len og på pilasteren våbener for Bild, Krumpen og 
lindenov. Tilsvarende findes i højre side de mød-
rende våbener, Brockenhuus’ hjelmprydede våben 
i sviklen over rantzau, Ahlefeldt og Skarpenberg. 

nordre vange (jf. †kalkmaleri nr. 7).173 Nu ind-
muret i triumfmurens østside nord for korbuen. 
 6) (Fig. 74), før 1753, over jomfru Cathrine Øl-
legaard von Holsten.174 Skrifttavle af eg, 121×70 
cm, med udsvejfet topfelt og påslået profilramme. 
Pladen er sortmalet med forgyldt skriveskrift ind-
ledt med ordene »See læser et Billede/ Som vid-
ner om en Adelis Stamme/ Af Hvilken/ denne 
Salige Her under Hvilende udspirede som døde 
17 ...« og indskriften afsluttes med citat fra Sl. 
17,15. I hjørnerne er malet bladornamentik med 
nu knap synligt sølv, og i det udsvejfede topfelt 
er påslået en oval metalplade, hvorpå er malet det 
Holstenske og det Drachenfeltske våben under en 
indskrift med forgyldt kursiv, af hvilken anes de 
indledende ord: »Sl: Jomfr. C(athrine) Ølegaard 
[von Holstens Fædrene og Mødrene Vaaben]«.175 
Tavlen var oprindelig opsat på korets sydvæg over 
afdødes gravsten (nr. 6), men henstod 1980 bag 
Vinds gravgitter i nordre korsarm (jf. s. 2874).176 
Herefter blev epitafiet konserveret og opsat på 
triumfvæggens østside nord for korbuen.175

 Gravsten. 1) (Fig. 75), romansk, af granit, 163×42 
cm, 23 cm høj. Den har på oversiden indhug-
get en rille ca. 4 cm fra kanten, der indrammer 
to processionskors. Indtil 1926 lå den ved korets 
nordvæg, men er nu lagt på gulvet ved søndre 
korsarms sydvæg. 
 2) (Fig. 76a-b), 1456, over prior Wlpho Petri 
(ulf Petersen), med indskriften »An(n)o d(omi)
ni MCCCC/lVI fe(r)ia iiii an(te) festu(m) gre-
gorii (obiit) wlpho petri/ p(re)sbiter (et) q(u)
onda(m)/ pri[or] in Dalum orate de[um] pro eo« 
(I det Herrens år 1456, på den fjerde dag før den 

Fig. 75. Gravsten nr. 1, romansk (s. 2870). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 1, Romanesque.



2871DAluM KIrKe

 rød kalksten, 162×93 cm, i tre stykker, idet 
den nedre del bortset fra højre hjørne og et min-
dre fragment er rekonstrueret i indfarvet mørtel. 
Indskrift med indhuggede versaler og derunder 
en del af et skjold med de svært forklarlige initia-
ler »A/ T…(H)S/ MID«. Som randskrift er med 
indhuggede versaler anført citat fra Åb. 14,13 
brudt af hjørnemedaljoner; foroven Mattæus (tv.) 
og Markus og i nedre højre hjørne lukas. Mellem 
de øvre medaljoner er et timeglas på et bevinget 
kranium. Stenen må oprindelig have ligget nær 

 Chr. Axel Jensen har på grundlag af bl.a. de 
svævende pilastre og hjelmprydede våbenskjolde 
identificeret stenen som et arbejde af den såkald-
te »Odense-kopist«, der var virksom i 1500-tallets 
slutning ( Jensen, Gravsten II, 90 og nr. 709). Den 
stod indtil 1926 foran spærremuren mellem kor 
og nordre korsarm, nu opstillet ved korets nord-
væg.
 4) (Fig. 78), o. 1696, over Niels lassøn, fordum 
president udi Niborrig (Nyborg), †1696, og hu-
stru Margareta Hedewig Hagedorn, †<1714>.

Fig. 76a-b. Gravsten nr. 2, o. 1456, over prior ulf Petersen (s. 2870). a. Foto Arnold Mikkelsen 2013. b. Tegning af 
Søren Abildgaard 1760. – Tombstone no. 2, c. 1456, of Prior Ulf Petersen. a. Photo. b. Drawing by Søren Abildgaard 1760.
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denfor denne ses i hjørnerne fire våbenskjolde med 
skriftbånd, der identificerer våbenerne som øverst 
Holsten (tv.) samt Drachenfels (th.), og forneden 
von Hoenen (tv.) og Grothusen (th.). Mellem de 
nedre skjolde er hugget et relief af et timeglas på et 
bevinget kranium. Stenen lå indtil restaureringen 
1926-29 i korets sydvestlige hjørne, men blev her-
efter opsat imod søndre korsarms vestvæg.180

 †Gravsten, o. 1604, over sognepræst Jens Poul-
sen, †3. dec. 1604, med hustru Anna Albertsdat-
ter, †<1606>. Tilskrevet »Odense-Monogrammi-
sten«.181

 Grå kalksten, ca. 140×121 cm. Stenen var 
slået i talrige stykker, og hele oversiden mang-

afdødes †murede begravelse (nr. 2) i korsarmen. 
Indtil restaureringen 1926-29 var den indfældet i 
gulvet i skibets vestende,178 og den er nu opsat på 
nordre korsarms nordvæg.
 5) (Fig. 79), o. 1753,179 over Cathrine Øllegaard 
von Holsten, *1670, †18. maj 1753.
 Grå kalksten, 219×149 cm. Personalia er anført 
med indhuggede versaler i det centrale skriftfelt, de 
indledes af citat fra Sl. 4,9. Stenen kantes af en frise 
med planterelief hugget i et fordybet bånd, og in-

Fig. 77. Gravsten nr. 3, o. 1572, over Alhed og Anne 
Friis (s. 2870). Foto Arnold Mikkelsen 2013 – Tomb
stone no. 3, c. 1572, of Alhed and Anne Friis.

Fig. 78. Gravsten nr. 4, over Niels lassen og Margrethe 
Heydewig Hagedorn, o. 1696 (s. 2871). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 4, of Niels Lassen and 
Margrethe Heydewig Hagedorn, c. 1696.
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retmæssige ejerskab til den, hvorefter den uden 
held blev sat på auktion. 1742 erhvervede gene-
ralmajor Schubart begravelsen, som han efterføl-
gende reparerede. Hans kiste blev nedsat i begra-
velsen 1743 og hustruens i 1747.25 Selvom der 
således havde været mindst to yderligere ejere i 
1700-tallets første halvdel, angives begravelsen i 
korsarmens søndre side 1751 at tilhøre førnævn-
te Niels lassens familie, men 1757 at have været 
‘salig justitsråd Jens lassons’ begravelse. Om disse 
usikkerheder angående begravelsernes ejerfor-
hold se også nr. 1. 
 3-4). Konstateret ved restaureringen 1926-29. 
De to begravelser var indrettet hhv. i korsskærin-
gens nordøstlige og sydvestlige hjørne (fig. 11a). 
Sløjfet på et tidspunkt før 1725, da det ved et 
syn oplyses, at kirken kun rummede to murede 
begravelser (nr. 1-2).25

lede. Personalia var anført i indhuggede versaler 
i det centrale skriftfelt, som langs kanterne var 
smykket af rulleværk. langs stenens sider løb en 
fragmentarisk latinsk indskrift, som blev afbrudt 
i hjørnerne af medaljoner med evangelistsymbo-
lerne, forneden Markus (tv.) og lukas (th.); de 
øvre medaljoner var gået tabt. under skriftfeltet 
sås to skjolde på hver side. I det venstre skjold sås 
et kors omgivet af initialerne »MIP«, i det højre 
et bomærke og bogstaverne »AAD«. Tidligere i 
Odense Bys Museer.182

 †Murede begravelser. 1) Indrettet i korsskærin-
gens nordøstlige hjørne nær alteret (jf. fig. 11a), 
enten o. 1605 af sognepræst Jens Poulsen, el-
ler muligvis først lidt senere af sognepræst Poul 
Olufsen (†1643, jf. epitafium nr. 1).183 1723 var 
ejeren af begravelsen ubekendt, hvorfor kirken 
1725 solgte den til slotsforvalter Anders Torp for 
20 rdlr.184 Han lod i 1730 sin søn begrave og blev 
i 1745 selv stedt til hvile i begravelsen. 
 ejerskabet over begravelsen var atter gået i 
glemme 1756, og oplysningerne er herefter ukla-
re. Sikkert er det, at da kirken blev gennemgået i 
januar 1765, oplystes kirkens to åbne begravelser 
at tilhøre henholdsvis den Schubartske og den 
lassenske familie, som imidlertid begge vides at 
være begravet i den søndre begravelse (jf. nr. 2). 
Det taler dog for, at man opfattede begravelsen 
‘ved alteret’ (nr. 1) som familien Schubarts, at 
man 1759 ønskede at afhænde denne og ved en 
auktion året efter omtaler et salg af ‘salig Schu-
barts begravelse’. Dette til trods omtales begra-
velsen fortsat som ‘Schubarts’ i de følgende år, 
f.eks. da man 1763 åbnede »Shobartes frue be-
gravelse«. Den placering blev konstateret under 
restaureringen 1926-29.
 2) O. 1700, muligvis indrettet af tidligere 
kirkeejer, justitsråd Jens lassen (jf. s. 2794), el-
ler dennes bror Niels lassen (jf. gravsten nr. 4) 
i korsskæringens søndre side (jf. fig. 11a). 1723 
angives begravelsen at være indrettet for sogne-
præst Jacob lauritzen Hjort (†1711, jf. epitafium 
nr. 4), og efter at kirken uden held havde søgt 
at sælge begravelsen 1725, meldte dennes søn, 
løjtnant I. I. Hjort, samme år sin interesse i be-
gravelsen. Sidstnævnte lod dog ikke begravelsen 
istandsætte og kunne 1728 heller ikke bevise sit 

181

Fig. 79. Gravsten nr. 5, over Catharina Øllegaard von 
Holsten, 1753 (s. 2872). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Tombstone no. 5, of Catharina Øllegaard von Holsten, 
1753.
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ovenover. Indvendigt blev Vinds imposante sand-
stensepitafium opsat på østvæggen (jf. ovf.).
 Mindetavlen over indgangen angiver, at Iver 
Vind indrettede kapellet »Til min, min Kiere Hv-
strves oc Arfuingres Begraffuelse«. De bevarede 
kisteplader vidner om, at mindst to af ægteparrets 
børn blev begravet i kapellet (jf. kisteplade nr. 10 
og 14). I praksis var det dog primært datteren 
Anna Vind og hendes familie med Arent von der 
Kuhla, som gjorde brug af kapellet, og i perio-
den 1649-1703 begravedes flere af deres børn, 
børnebørn samt en enkelt steddatter (kisteplade 
nr. 14) i det. Helvig Skinkel udstedte en fundats 
til kapellets vedligeholdelse 1666, der ved hen-
des død skulle overgå til besidderen af Tårupgård. 

IVer VINDS †GrAVKAPel. 1646 gav Christi-
an IV under et besøg i Dalum Iver Vind tilladelse 
til at indrette et ligkapel i kirkens nordre korsarm, 
mod at han gav 400 speciedaler til den forestående 
restaurering af kirken (jf. s. 2832). Korsarmen blev 
adskilt fra kirken med en spærremur og derefter 
underopdelt i et stort rum mod øst med adgang fra 
koret, hvor det vindske kapel indrettedes, og et lidt 
mindre rum mod vest med adgang via yderdøren i 
kors armens vestmur; herfra var der adgang til selve 
gravkrypten ad en trappe (fig. 32). Her indrettedes 
det benzonske gravkapel 1764 (jf. ndf).
 Set fra koret markeredes Iver Vinds kapel dels 
af Anders Mortensens rigt udskårne dørfløj, som 
blev indsat i døråbningen, dels af en mindetavle 

Fig. 80. Mindetavle over indretningen af Iver Vinds gravkapel, o. 1647 (s. 2874). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Tablet commemorating the establishment of Iver Vind’s sepulchral 
chapel, c. 1647.
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neden Banner (tv.) og Bille (th.). Stenen er malet 
sort med forgyldt indskrift og brogede våbener.
 en kalkmalet †indskrift med samme ordlyd var 
malet i, formentlig, gravkrypten (jf. †kalkmaleri 
nr. 6). Da indskriften blev afdækket, konstateredes 
et rektangulært, repareret felt i dens midte, som 
tyder på, at stentavlen på et tidligt tidspunkt blev 
indmuret i denne væg. Selvom det ikke kan ude-
lukkes, at tavlen oprindelig var tænkt til at sidde 
ved indgangen til selve gravkapellet, og indskriften 
således kunne læses både dér og ved gravkrypten, 
kunne dette tyde på, at stentavlen blev udført som 
erstatning for den lidt ældre kalkmalede indskrift. 
Tavlen blev efterfølgende flyttet til skillemuren 
mellem korsarm og korsskæring, hvor den hang 
ved indgangen til gravkapellet. Tidspunktet herfor 
kendes ikke, men det kan have været i forbindelse 
med indretningen af den vestre del af korsarmen 
som gravkapel for Benzonfamilien o. 1764 (jf. s. 
2878). efter nedlæggelsen af gravkapellet 1926-
29 blev tavlen opsat på sin nuværende plads langs 
nordre korsarms nordvæg.
 Gravgitter (fig. 81), o. 1647, tilskrevet Anders 
Mortensen, Odense. Gitteret, der måler 267×170 
cm, består af to fløje, hver med et højt postament 
med billedskærerarbejde og et mellemstykke dan-
net af rankeomvundne snosøjler, der bærer det 
afsluttende, rundbuede tympanon. I den venstre 
fløjs postamentfelt ses »Dødens Høst«,189 med en 
kolossal Døden, der tjener som fløjens midtstol-
pe og samtidig med leen høster en konge og en 
gejstlig i det venstre billedfelt, hvor blandt andet 
en soldat, en velklædt herre og en nonne ser til. 
Til venstre for denne scene står en yngre, skægget 
mand og iagttager scenen sammen med yderlige-
re to figurer, og over baggrundens bjerglandskab 
ses en skybræmme. 
 Den højre fløjs postamentfelts relief viser eze-
kiels vision om Israelitternes Genopstandelse (ez. 
37,1-14) og er udført på grundlag af et kobber-
stik fra 1606 af Nicolaes de Bruyn.190

 Gitteret fremstår siden restaureringen 1984 i 
sin originalstaffering. Fløjenes relieffer har hvid 
bund suppleret med detaljer i cinnoberrødt, grønt 
og forgyldning, og på Dødens Triumf læses ved 
leen med sort: »Ach ser hvor vi maa falde for 
DØDeN (…) lig alle«. Døden har okkergul kar-

1737 ændredes imidlertid fundatsen, da general-
majorinde Anna von der Kuhla til Boltinggård 
fik tilladelse til i stedet at give 200 rdlr., hvis år-
lige renter (10 rdlr.) skulle dække udgifterne til 
vedligeholdelse.25 efter generalmajorindens død 
1744 arvede kaptajn Christian Kragh i Norge 
kapellet.25 Det blev repareret 1747, da kammen 
blev opmuret og taget tætnet.25

 I 1883 stod der 16 læderbetrukne kister i 
kapellet, men i forbindelse med en oprydning 
gennemført senest 1890 blev alle skeletter samt 
broderparten af kisterne begravet syd for kir-
ken i en fællesgrav uden mindesmærke, som 
var hegnet af et gråmalet træstakit.185 Samtidig 
blev kistepladerne fra de fjernede kister opsat på 
kapellets vægge.186 Herefter stod blot syv kister 
i rummet,185 hvoraf en var en barnekiste. Ved 
sløjfningen af nordre korsarms kapeller i forbin-
delse med hovedrestaureringen 1926-29,38 blev 
disse kister overført til familiens fællesgrav på 
kirkegården. Nær denne blev der nu indsat en 
mindetavle af sandsten, 109×60 cm, udført efter 
tegning af Knud lehn Petersen i renæssancestil 
med reliefhugget beslagværksornamentik, me-
daljon med vindernes hjelmprydede våben og 
indskrift i versaler.38 Prydsøm og andre dele af 
kisternes udsmykning blev imidlertid fjernet fra 
kisterne og bragt til dels Odense Bys Museer,187 
mens kistepladerne var i Nationalmuseet indtil 
1939, da de blev hjemtaget af hofjægermester 
Ove Holger Christian Vind til Sanderumgård.188

Mindetavle, (fig. 80) o. 1647. Grå kalksten, 115×95 
cm, med ovalt indskriftfelt, hvori en indskrift i 
indhuggede versaler, efter indledende citat fra 
Ordsp. 16,3, oplyser: »Anno 1646 Hafuer Kon-
nig Christian Den Fierde Sielf Wærit i Dallvm 
Kircke oc Naadigste Bevillditt Iffver Vind Dette 
Capeel Til min, min Kiere Hvstrves oc Arfuingres 
Begraffuelse Huor imod ieg loffuede At Giffue 
Til Dalum Kirckes reparation som Da Var Megit 
Brys Feldig 400Sp. rd. [specie daler] Som erlast 
er oc loffuer Somme Bevelgning Haffuer Ieg 
Dette Capeel Med epitaphio oc Ornamenter lo-
ed OpBygede Gvd oc Kircken…«. langs skrift-
feltets sider er volutslyng og i fire hjelmprydede 
våbener, foroven Vinds (tv.) og Skinkels (th.), for-

181*
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 3) 1658, over Arendt von der Cula (Kuhla) til 
løgtved, lensmand på Kronborg, *11. febr. 1599 i 
Kuhla, Tyskland, †13. febr. 1658.195 Pladen, der er 
af messing, har form som to overlappende cirkler, 
hvori personalia er anført med versaler.
 4) 1667, over Helvig Schinchel (Skinkel), 
*12. jan. 1602 på Tårupgård, †28. juni 1667 på 
Tårupgård. Oval, af messing, med rammeværk 
og personalia i versaler sat mellem et indgrave-
ret Jesumonogram samt to blomster (foroven) 
og et englehoved.
 5) 1675, over Aront Kula (von der Kuhla), *25. 
nov. 1673 på Hagenskov, †9. marts 1675 på Ha-
genskov, †20. febr. 1675 »vdi hans Alder 1 Aar 
3 Maaneder 3 uger«.196 Oval med rammeværk 
hvorpå personalia er anført med versaler. 
 6) 1676, over elisabet v(on) d(er) Kula (Kuhla), 
*21. maj 1676 på løgtved, †20. sept. 1676 »udi 
hendes Alder 17 uger oc 3 Dage«.197 Oval, af 
messing, med rammeværk hvorpå personalia er 
anført med versaler. Nederst et ornament. 
 7) 1680, over Neels Banner, *18. febr. 1680 på 
Hagenskov, †19. april 1680 smst. »vdi hans alder 
8 vger oc 5 dage«.198 Oval, af messing, hvorpå 
personalia er anført med versaler. 
 8) 1689, over Bendigs (Bendix) von der Kula 
(Kuhla) til løgtved, ritmester, *30. okt. 1644 i 
Dalum, †26. febr. 1689 på Boltinggård »udi hans 
Alders 44 Aar 4 Maaneder og 2 Dage«.199 Oval, af 
messing, med personalia i versaler under von der 
Kuhlas og Vinds våbener. 
 9) 1689, Anna Wind (Vind) til Tårupgård, *9. 
maj 1622 på Grundet, †6. nov. 1689 på Tårupgård 
»efter at hun hafde lefvet udi denne sørgefulde 
Iammerdal 6 Maaneder ringer 3 Dage«.200 Oval, af 
messing, har personalia anført med versaler. I ram-
meværket ses otte våbener: Dyre, Sandberg, Høeg 
(Banner), Vind, Skinkel, Bille, ulfeld og Bild. 
 10) 1691, over Arendt Kvla (von der Kuhla) 
Banner, *30 aug. 1681 på Frederiksgave (Hagen-
skov), †4. april 1691 smst., »9 Aar 7 Maaneder og 4 
Dage«.201 Oval, af messing, med rammeværk. Per-
sonalia er anført med versaler og omgives af fire 
våbener: Banner, von der Kuhla, Schulte og Vind. 
 11) 1693, over Christian Banner til Frederiks-
gave,*6. marts 1655 på Københavns Slot, †17. juli 
1693 på Hagenskov, »hafde lefvet her vdi verden 

nation og kappe i blå toner. rammeværket og 
søjlerne er stafferet i sort og guld, og på den ned-
re, vandrette ramme ses enkelte usammenhæn-
gende forgyldte versaler fra en nu udechifrerbar 
indskrift. Den afsluttende himmelscene fremstår 
med guld og hvidt på blå bund. 
 Ved istandsættelsen 1984 fjernedes to sekundære 
farvelag, begge med gråmalede relieffer og søjler, 
blå himmel, sort rammeværk med gule profillister 
og en gul staffering på englevinger, hår, hermer, 
jordklode og Kristi klæder.191 Gitteret er nu indsat 
i en døråbning i den nyopførte søndre korsarm fra 
1926-29, som er disponeret efter dets mål. 
 *Dørfløj til gravkrypten, o. 1647, med rundende 
overkant, samlet af fire egebrædder, 191×146 cm, 
De store hængsler er prydet af spiralsnoede orna-
menter. I Odense Bys Museer (inv.nr. 1927/80a).
 *Kistelåg, 1675, med kisteplade for Niels von 
der Kula (Kuhla), søn af Bendix von der Kuhla 
og Sophia Amalie Banner, *29. jan. 1675, †20. 
febr. 1675. låget er svagt hvælvet, 81×40 cm, 
samlet af to brædder og beklædt med læder og 
forgyldte messingbeslag. I hjørnerne kvartcirkler 
med blomster og på midten et krucifiks mellem 
von der Kuhlas og Banners våbener. Herunder 
den ovale kisteplade med blomsterramme og 
personalia i graverede versaler, som er monteret 
med messingsøm, hvis hoveder er formet som 
blomster. Skænket til NM 1888 af hofjægerme-
ster O. Vind (inv.nr. D12891).
 *Kisteplader på Sanderumgård. 1) Frederik von 
der Kula (Kuhla), *okt. 1649 på Kronborg, †okt. 
1649, »efter hand hafde levit her i Werden hal-
fende Time«.192 en lille plade af messing med li-
steværk dannet af s-formede slyng; personalia i 
versaler.193

 2) 1658, over ridder Iwar (Iver) Vind til Nør-
holm. Af messing, oval og svagt hvælvet, med 
graveret versalindskrift. Kistepladens indskriftfelt 
omkranses af en bred blomsterbort i gennem-
brudt arbejde. Fra †kisten er endvidere bevaret 
tre beslag af messing. Det største viser det vindske, 
hjelmprydede våben indrammet af akantusblade, 
mens to hjørnebeslag prydes af »Berømmelsen« i 
form af en bevinget kvinde med basun og en pal-
megren. endelig er der bevaret et bærehåndtag 
med tulipan og rosensmykket beslag.194
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Fig. 81. Gravgitter til det vindske kapel, o. 1647, skåret af Anders Mortensen (s. 2875). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Tomb railing for the Vind Chapel, c. 1647, carved by Anders Mortensen.

38 aar 4 maaneder en vge og 3 dage«.202 Oval, af 
messing, med rammeværk hvori ses otte våbener: 
urne, Gyldenstierne, rud, Banner, Schulte, Bild, 
von Götzen og Podebusk. 
 12) 1694, over Friderich (Frederik) Christian 
Banner til Frederiksgave (Hagenskov), *7. jan. 

1692, †5. maj 1694,» udi hans Alders 2 Aar oc 4 
maaneder«.203 Oval, af messing, med personalia 
i versaler. I rammen ses øverst Banner og von 
der Kuhlas våbener.
 13) 1703, over Christentze Maria Krag, *4. 
april 1665 på gården Kaas i Norge, †2. maj 1708, 
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Oval tinplade, 45×29 cm, med personalia i kur-
siv.
 6) 1846, over edel Benedicte Frederike von 
Benzon, f. von Brüggeman, *25. marts 1773, †24. 
dec. 1846. Oval tinplade, 32×24 cm, med perso-
nalia i kursiv.
 7) 1867, over Nielsine Benzon, f. Jermiin, *8. 
dec. 1795, †4. febr. 1867. Oval kisteplade, af sølv, 
21×16,5 cm, med personalia i kursiv. Stemplet 
med to mestermærker for Niels Christopher 
Clausen, Odense (Bøje II, 4279) samt Odenses 
byvåben.
 8) 1875, over Hartvig Frederik emil von Ben-
zon, hofjægermester, *12. aug. 1816, †12. nov. 
1875. Oval kisteplade, af sølv, 23,5×17,5 cm, 
med personalia i kursiv. Stemplet to gange med 
Niels Christopher Clausens mestermærke (Bøje 
II, 4279). 
 9) 1875, over Christian Frederik Otto von 
Benzon, kammerherre, ridder af Dannebrog og 
Dannebrogsmand, *23. marts 1786, †4. juni 
1875.
 Oval kisteplade, 26×18,5 cm, af sølv med per-
sonalia i kursiv udført af Hans Carl lauritz emil 
Christiansen, hvis mestermærke (Bøje II, 4324) 
er stemplet to gange på bagsiden. På kisten var 
også en cirkulær kisteplade af sølv, tværmål 13,5 
cm, med versalindskrift »erindring/ fra/ Hjallese 
by/ Dalum Sogn/ 1875.«, ligeledes forsynet med 
Hans Carl lauritz emil Christiansens mester-
mærke (Bøje II, 4324) stemplet to gange.
 10) 1882, over Henriette von Benzon, f. linde, 
†3. april 1882.
 Oval sølvplade, 21×15 cm, udført af guldsmed 
r. A. C. Christophersen, Odense hvis mærke er 
stemplet to gange (Bøje II, 4313).
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 82), o. 1820, over 
sognepræst Christian Detlev Ammentorp, †1820, 
»og hans første Hustrue/ Tilligemed/ Hendes 
Moder og deres eeneste Barn/ Samt 2 Børn af 
Hans andet Ægteskab«. 
 Indskrifttavle af støbejern, hvidmalet, 124×94 
cm, med personalia i reliefversaler. Øverst på tav-
len er der et cirkelformet relief af en siddende 
kvinde, og i hjørnerne to rosetter, i de nedre 
hjørner ses spinkle planteornamenter. Sat af en-
ken, Christiane lorentine Dreyer, »Som inderlig 

»38 aar ringer 4 vger«.204 en »langagtig« kistepla-
de, af messing, med drevet ramme og personalia 
anført i versaler.
 14) 1705, over Karen Wind, 4. juni 1626 i ri-
be, †2. nov. 1705 på Boltinggaard.205 Af messing, 
med personalia i versaler og i rammeværket otte 
våbener: Stygge, Høeg (Banner), Sandberg, Vind, 
Skinkel, Bille, Bille og ulfeld.

DeT BeNZONSKe †KAPel. efter at Niels 
Benzon 1764 havde erhvervet Christiansdal (jf. 
s. 2794), indrettedes et gravkapel i den vestre del 
af nordre korsarm. Kapellet blev nedlagt 1926 
ved kirkens restaurering og kisterne gravsat på 
kirkegårdens nordlige del. Herefter overgik ki-
stepladerne til først Nationalmuseet og siden til 
Odense Bys Museer (inv.nr. 1942/15-25). 

*Kisteplader. 1) 1768, for Niels Benzon, junker, 
*5. nov. 1764, †16. maj 1768, »Søn af Høyædle 
og Velbaarne Herr Obrist lieutenant [Christian] 
Benzon, Herre til Christiansdahl«. Oval, fladkup-
let tinplade, 16×12 cm, med svejfet kant; perso-
nalia er anført med kursiv.
 2) 1801, over Christian v(on) Benzon til Chri-
stiansdal, kammerherre, *15. juni 1718, †9. maj 
1801. Skriftrulle af tin, 24×18,5 cm. Fragmen-
tarisk bevarede personalia i kursiv indledt af en 
henvisning til Joh. 1,48 omgivet af en graveret 
bladkrans. Tidligere kronet af en tinsløjfe.206 
 3) 1805, over Albertine Christine v(on) Ben-
zon, f. de Heinen, kammerherreinde, *11. okt. 
1736, †20. febr. 1805. Skriftrulle af tin, 22,5×18,5 
cm, med indskrift i kursiv indledt med en hen-
visning til Matt. 25,35-40. Indskriften omgives af 
en graveret bladkrans, øverst en tinsløjfe og langs 
siderne stjerner, hvoraf kun to er bevarede. På 
bagsiden er graveret et monogram, »JK«.
 4) 1828, over Katharina von lüttichau, f. von 
Benzon, grevinde, *11. juni 1760, †14. maj 1828. 
Skriftrulle af tin, 44×25 cm, med indskrift i kur-
siv afsluttet af »lykkelig Moder til 10 Børn, be-
græde endnu levende Søn(n)er og 2de Døttre 
hendes alt for tidlige Bortgang«. Øverst er mon-
teret to rosetter. 
 5) 1840, over Peter uldrich Frederik Benzon 
til Christiansdal, *11. juni 1760, †27. jan. 1840. 
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 Støbejernskors, 116 cm højt, korsender for-
met som tredobbelte liljer i hvis midte dannes en 
blomst med fire æselrygbuede blade. Personalia 
er anført på korets arme og stamme med relief-
versaler. Korset, der ligger nær Faye, Støbejernskors 
149, svarer til to opstillet hhv. o. 1842 og o. 1874 
på Odense Assistenskirkegård (s. 1691 og 1700), 
og er derfor sandsynligvis et lokalt arbejde. Op-
stillet syd for kirken.
 4) (Fig. 82) o. 1844, over Christiane lorentine 
Ammentorp, †15. Maj 1844.
 Indskrifttavle af støbejern, hvidmalet, 42×94 
cm, med indskrift i reliefversaler og i hjørnerne 
et volut ornament. Tavlen er føjet til hendes æg-
tefælles (nr. 1) i korets østmur. 
 5) (Fig. 83) o. 1844, over provst Dan(q)vart 
Faa borg, *21. jan. 1784, †27. dec. 1844. 
 Indskrifttavle af marmor, 62×45 cm, med per-
sonalia i indhuggede versaler, optrukket med 
sort, afsluttet af »Barnlig kiærlighed/ satte den 
elskede fader/ dette minde«. Indsat i søndre kors-
arms østmur sammen med nr. 2 og 8.
 6) O. 1845, over prokurator H. Demant, *1778, 
†1845, og hustru M. Demant, *1793, †1864. 
 Stele af sandsten med indskrifttavle og krans af 
marmor, 184 cm høj. Personalia er anført i den 
trapezformede tavle med indhuggede latinske 
bogstaver. Over og under tavlen er monteret hhv. 
en egekrans og et håndtryk. Opstillet syd for koret.
 7) O. 1853, over Algren Petersen, †1853, 22 år 
gammel, og Hedevig Petersen, †1847, 14 år gam-
mel. 
 Støbejernskors, 98 cm højt. Korsenderne er 
formet som tre muslinger, øverst på stammen ses 
et skægget ansigt,207 i korsskæringen en rose, og 
personalia er anført med reliefversaler på korsar-
mene. På bagsiden ses et håndtryk. Svarende til 
Faye, Støbejernskors, 161. Opstillet syd for kirken.
 8) (Fig. 83) o. 1864, over oberst, brigadekom-
mandør Theodor Christian Faaborg, ridder af 
Dannebrog og Dannebrogsmand, *25. juni 1814, 
†1. juli 1864, efter at være »dødelig saaret i Kam-
pen for Fædrelandet 29 Juni 1864«.
 Indskrifttavle af marmor, 62×42 cm, med per-
sonalia i indhuggede versaler, optrukket med sort. 
Indsat i søndre korsarms østmur sammen med nr. 
2 og 5.

ønsker/ At hendes Been/ Maatte hviile blandt 
deres her…« (jf. nr. 4). Indsat i korets østmur.
 2) (Fig. 83), o. 1839, over Dorothea louisa Faa-
borg, f. Sivertsen, *20. »H lI« (juli) 1786, †10. 
okt. 1839.
 Indskrifttavle af grå sandsten, 62×46 cm. Per-
sonalia i indhuggede versaler, optrukket med 
sort, og afsluttet af »Taknemmelig kierlighed satte 
hende/ dette minde«. Indsat i søndre korsarms 
østmur sammen med nr. 5 og 8.
 3) O. 1843, over Charlotte Caroline Petersen, f. 
Graschitz, *8. jan. 1806, †22. juni 1843.

Fig. 82. Kirkegårdsmonument nr. 1, over sognepræst 
Christian Detlev Ammentorp, o. 1820 (s. 2878), og nr. 
4, over Christiane lorentine Ammentorp, o. 1844 (s. 
2879). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Churchyard mon
ument no. 1, to incumbent Christian Detlev Ammentorp, c. 
1820; and no. 4, to Christiane Lorentine Ammentorp, c. 1844.
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morgenrøde«. Knud Nellemoses medaljon er ind-
sat foroven. I litra K.
 Mindetavle på kirkegården, 1929, over Iver Vind, 
lensmand på Dalum Kloster, *1. juni 1690, †17. 
febr. 1658, og hustru Helvig Skinkel, *12. jan. 
1602, †28. juni 1677, og deres børn (jf. s. 2875).
 Mindetavle af sandsten, 110×60 cm. Den er 
udsmykket af et rektangulært relief med renæs-
sanceinspireret beslagværksornamentik omkring 
et cirkulært felt, hvori Vindernes kronede vå-
benskjold ses. Nedenfor er personalia anført 
med indhuggede versaler afsluttet af »reqvi-
escant in pace«. Indsat i skibets sydmur i forbin-
delse med flytningen af gravene til kirkegården 
o. 1926.

 9) (Fig. 100) o. 1870, over højskoleforstander 
Dalum Højskole Christen Kold, Dalum Højskoles 
grund lægger, *20. marts 1816, †6. april 1870, og 
hustru <Kirstine Kold, f. Jakobsen, *2. jan. 1844, 
†17. febr. 1902>.
 Natursten af grå granit, 87×77 cm. Personalia 
i huggede skønvirkeversaler opmalet med sort 
under et malteserkors og afsluttet af »Dalum 
Højskole«. Opstillet øst for kirken.
 10) O. 1945, over Hans Jørgen Andersen, fri-
hedskæmper. *3. okt. 1924, †25. marts 1945 i 
Tyskland. rejst af kammerater.
 Natursten, 67×97 cm. Afsluttet af Kaj Munks 
vers i versaler: »Drenge, I drenge som døde/ I 
tændte for Danmark i dybeste mulm/ en lysende 

Fig. 83. Kirkegårdsmonument nr. 2, over Dorothea louisa Faaborg, o. 1839 (s. 2879), nr. 5 , over provst Danqvart 
Faaborg, o. 1844 (s. 2879), og nr. 8, over oberst Theodor Christian Faaborg, o. 1864 (s. 2879). Foto David Burmei-
ster Kaaring 2013. – Churchyard monument no. 2, to Dorothea Louisa Faaborg, c. 1839; no. 5 , to Dean Danqvart Faaborg, 
c. 1844; and no. 8, to Colonel Theodor Christian Faaborg, c. 1864.
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gravgitter); Susanne Trudsø 2011 (døbefont, epitafium 
og gravsten); Ida Haslund 2012 (kalkmalerier). 
 Tegninger og opmålinger. NM. Søren Abilga-
ard (gravsten) – J. Kornerup (prospekt), 1866. – Knud 
lehn Petersen (plan, snit og opstalter), 1915-16. – 
Knud lehn Petersen (vinduer), 1917. – Knud lehn 
Petersen (åbning i triumfmurens nordside), o. 1927. – 
Harald lønborg (døbefont, akvarel), 1940.
 Ebbe Lehn Petersens arkiv. N. P. Jensen (plan), o. 1900. 
– Knud lehn Petersen (planer, snit og opstalter; rekon-
struktioner), 1925-29, tegnet af H. Krogsgaard o. 1930. 
– Knud lehn Petersen (kapel og krypt, planer og snit), 
1926.
 Litteratur. Jacob Hansen & Knud Mortensen (red.), 
Dalum sogns historie, I-II, Dalum 1959-68; eskil Aren-
toft, Dalum Kloster. Udgravningsberetning DK95, Møn-
tergården, Odense, 1995; Orla Hylleberg eriksen, Den
drokronologisk undersøgelse af boreprøver fra Dalum Kirke, 
Odense Amt, NNu rapport nr. 78, Nationalmuseet 2013.

Historisk indledning ved David Burmeister Kaaring 
og Martin Wangsgaard Jürgensen, bygningsbeskrivelse 
og kalkmalerier ved Martin Wangsgaard Jürgensen, in-
ventar og gravminder ved David Burmeister Kaaring, 
heraf dog korbuekrucifiks ved ebbe Nyborg og org-
ler ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter 
Zeeberg (latin) og James Manley (engelsk). Korrektur 
ved Jørgen lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse 
ved Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet marts 2014. 

KIlDer OG HeNVISNINGer

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almh. henvises til s. 
52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 56-59.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprot. 1862 ff.
 LAFyn. Gejstlige arkiver: Dalum Kloster. Dokumen-
ter og breve 1450-1536 (Gejstlige ark. Dok.); Bispear
kivet: Synsforretninger 1872-1881 (Bispeark. Synsfor-
retn.); Dalum Pastoratsarkiv: embedskorrespondance 
1663-1881 (Pastoratsark. embedskorresp.) – embeds-
bog 1908-39 (Pastoratsark. embedsbog) – Journal 
1870-1908, nr. 28 (Pastoratsark. Journal); Dalum me
nighedsrådsarkiv: Materiale fra Mokkeruds arkiv 1971-
1992. (Menighedsrådsark. Mokkeruds ark.).
 RA. Lensregnskaber. Dalum Kloster. D. Kvittansia-
rumsbilag 1579-1602, M-18079 (Lensrgsk. Kvittan-
siarumsbilag); Danske Kancelli B 72: Fynske tegnelser 
1596-1660 (DaKanc. Fynske tegnelser). 
 NM. Indberetninger. Ivar Hertzsprung 1898 (inventar); 
Knud lehn Petersen 1926 (muret begravelse); Harald 
Borre 1930 (kalkmaleri); Anonym 1939 (kisteplader); 
Mogens larsen 1973 (altertavle, krucifiks, gitterlåger); 
Mogens larsen 1980 (kalkmaleri, altertavle, gravgit-
ter og mindetavle); Fritz Gothardt rasmussen 1984a 
(gravgitter); Fritz Gothardt rasmussen 1984b (min-
detavle); Bent Jacobsen 1992 (prædikestol); lis Sejr 
eriksen 2010 (altertavle, epitafium, alterbordspaneler, 
orgelfacade, korbuekrucifiks, prædikestol, stoleværk, 

Fig. 84. Kirken set fra nordvest. Foto Mogens Vedsø 2014. – Church seen from north west.
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20 KancBrevb 4. nov. 1580
21 Kronens Skøder II (1648-1688), 133-35 (1. maj 1662). 
efter Johan Friis havde følgende Dalum i forlening: 
Jacob ulfeldt 1570-79 (KancBrevb 27. sept. 1571); Ab-
salon Gøye 1579-1602; Axel Brahe 1602-1616; Hol-
ger rosenkrantz 1617-20; ellen Marsvin 1620-39; 
grev Valdemar Christian (med Steen Bille som for-
valter) 1639-41 (KancBrevb 13. nov. 1639); Arent von 
der Kuhla 1642-46 (jf. s. 2876); Iver Vind 1646-58 (jf. 
s. 2846 og 2874) og Axel urup 1658-62. Disse lens-
mænds tilknytning til Dalum er udførligt beskrevet i 
Hansen & Mortensen 195968, I, 100-174.
22 Kronens Skøder II (1648-88), 512-23 (4. marts 1681).
23 Kronens Skøder II (1648-88), 512-23 (27. dec. 1682).
24 Kronens Skøder IV (1720-30), 360-61 (5. marts 1722). 
rA. Rtk. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 1721-65. 
Fynske rytterdistrikt (S-2920).
25 rA. Rtk. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 1721-65. 
Fynske rytterdistrikt (S-2919).
26 rA. Rtk. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 1721-65. 
Fynske rytterdistrikt (S-2922, jf. oplysninger fra 21. 
jan. 1765).
27 Hansen & Mortensen 195968, II, 224.
28 ebbe Nyborg, »Sognekirkebyggeriets organisering«, 
Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald 
Langberg, (red. robert egevang), Kbh. 1979, 46.
29 Overvejelserne om opdelingen af Sanderum og Da-
lum i to separate sognekald begyndte o. 1865, jf. lA-
Fyn. Pastoratsark. embedskorresp. 
30 SRD VII, 230-31, nr. XVIII. 
31 Idum 193136 (note 1) 94, foreslår, at der er tale om 
Hillerslev Kirke i Sallinge Herred. Hansen & Mortensen 
195968, I, 57, peger på Vejlby Kirke, som ind i netop 
1300-tallet kaldtes Nybølle, og som Dalum også havde 
patronatsretten over efter reformationen.
32 KglBibl Kallske Saml 377 4o.

1 Jf. s. 1753 note 7 og A. r. Idum, »Dalum Klosters Hi-
storie indtil 1536«, ÅrbOdense og Assens 1931-36, 95. 
Gina Gertrud Smidt, »De danske nonneklostre indtil 
ca. 1250«, KirkehistSaml. 1973, 8.
2 ActaPont III, nr. 2319 (26. nov. 1464).
3 SRD I, 314.
4 ActaPont IV, nr. 3072 (7. april 1487).
5 rA. Lensrgsk. Kvittansiarumsbilag. Jf. inventarium fra 
1579.
6 Jens rasmussen & Anne riising, Biskop Jacob Madsens 
visitatsbog 15881604, Odense 1995, 58.
7 Hansen & Mortensen 195968, I, 49.
8 Idum 193136 (note 1), 107-09. 
9 DaRigBr. 2rk, II, nr. 152 (13. jan. 1270). Sønnen An-
ders anfægtede denne testamentariske gave, men dom-
men faldt ud til nonnernes gunst, jf. DaRigBr. 2rk. vol. 
II, nr. 353 (13. april 1279).
10 DaRigBr. 2rk. vol. III, nr. 230 (‘18. okt.’).
11 DaRigBr. 2rk. vol. IV, nr. 189 (okt. 1295).
12 DaRigBr. 2rk. vol. VII, nr. 13 (12. marts 1313).
13 DaRigBr. 2rk. vol. IX, nr. 335 (13. dec. 1326).
14 Repert II, nr. 3887 (16. febr. 1393).
15 Jordebogen er publiceret i O. Nielsen »Dalum Klo-
ster Jordebog 1533«, FySaml IV, 307-14. et lidt ældre, 
udateret dokument, lAFyn. Gejstlige ark. Dok., beskri-
ver en strid mellem Jørgen Marsvin og Dalum Klosters 
forstander indtil 1502, Anders ebbesen, om afgiften af 
tre gårde, som klostret havde benyttet på ‘prior Arentz, 
Prior ulfs og mester Claus’ tid’. 
16 KglBibl. Langebeks excerpter nr. 70 4o.
17 Frederik I.s Registranter 26. nov. 1529 og 25. jan. 1530. 
18 KancBrevb 2. og 12. april 1571. 
19 SuhmSaml I, 190.

Fig. 85. Dalum Kloster, fra resens Atlas. – Dalum Con
vent, from ‘Resens Atlas’.

Fig. 86. Skitse af kirken i Jacob Madsens visitatsbog. I 
lAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of the church 
in Jacob Madsen’s journal of pastoral visitations 15881604.
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47 Knud lehn Petersen, »Dalum Kirkes Bygnings Hi-
storie«, i Hansen & Mortensen 195968, 226-45. 
48 Paul Nawrocki, Der frühe dänische Backsteinbau. Ein 
Beitrag zur Architekturgeschichte der Waldemarzeit. Studien 
zur Backsteinarchitektur, bd. 9 (Berlin 2010), 143-47.
49 Hans Krongaard Kristensen, Klostre i det middelalder
lige Danmark, Århus 2013.
50 Se plan af Knud lehn Petersen fra 1927 i NM. 
51 Lehn Petersen 195968 (note 47), II, 234.
52 Lorenzen 1933 (note 46), 200. Allerede Mackeprang 
1917 (note 45) anfører korsskæringens ribber som 
problematiske, dog uden at give en egentlig datering. 
53 Lorenzen 1933 (note 46), 200.
54 Se indmålingerne af de arkæologiske iagttagelser 
publiceret af Lorenzen 1933 (note 46), 196.
55 Lehn Petersen 195968 (note 47), 237.
56 Lorenzen 1933 (note 46), 204.
57 Der findes, så vidt vides, heller ikke umiddelbart no-
gen udenlandske paralleller. endvidere skal det nævnes, 
at Knud lehn Petersen på et tidspunkt overvejede at 
rekonstruere i hvert fald den nordre åbning i triumf-
muren som spidsbuet (fig. 17). Det viser, hvor svage 
spor tolkningen er baseret på. rekonstruktionsforsla-
get i NM.
58 Se eksempelvis Sillenstede Kirke i Ostfriesland. Jus-
tin Kroesen og regnerus Steensma, Kirchen in Ostfries
land und ihre mittelalterliche Ausstattung, Michael Imhof 
Verlag 2011, 49. Nicherne i østenden af roskilde 

33 Jf. Geodatastyrelsens historiske matrikelkort fra pe-
rioderne 1810-1852, 1852-1878 og 1878-1901. Den 
anden udvidelse fandt sted o. 1861, da kirkeejer Chr. 
Benzon mageskiftede et stykke af præstegårdsjorden 
med noget af Christiansdals tilliggender og derved 
muliggjorde en udvidelse af kirkegården. rA. Kultus
ministeriet 1. kontor, journal 1861 N. 
34 lAFyn. Pastoratsark. embedsbog.
35 Planerne fremgår af tilføjelser til Geodatastyrelsens 
matrikelkort for 1901-29, som dog ikke stemmer helt 
med det optegnede i matrikelkortet fra 1929-43. If. 
Kirkens arkiv. Synsprot. anlagdes udvidelsen først 1931.
36 Jf. Geodatastyrelsens matrikelkort for perioderne 
1943-55 og 1955-75. 
37 lAFyn. Pastoratsark. embedskorresp.
38 NM. 
39 Kronens Skøder II, 133 (1. maj 1662). 
40 Kirkens arkiv. Synsprot.
41 [u.f.] »ydede lån af stiftsmidlerne i 2002«, Fyens 
Stiftsbog 2003, 164.
42 Arentoft 1995, del 1-2.
43 lAFyn. Pastoratsark. Journal.
44 J. B. løffler, »Dalum Klosterkirke«, ÅrbOldkHist 
1904, 316-20. 
45 M. Mackeprang, »Dalum Klosterkirke«, Æld Nord-
Arch 6. saml., 2. rk. 1917, blad 4-7. 
46 Vilh. lorenzen, De Danske Benediktinerklostres Byg
ningshistorie (Kbh. 1933), 194-211.

Fig. 87. Plan. 1:300. Målt og tegnet af N. P. Jensen, o. 1900. – Plan
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nogensinde har været en sådanne pille på denne side af 
kirken, hvor korsgangen har ligget (s. 2817). 
62 Lorenzen 1933 (note 46), 35.
63 Den indhuggede forsænkning skærer sig gennem 
den senmiddelalderlige udsmykning på sydvæggen (jf. 
s. 2839-41).
64 Lehn Petersen 195968 (note 47), II, 228.
65 Lorenzen 1933 (note 46), 204.
66 Plan i NM udført af Knud lehn Petersen 1925.
67 Koblede blændinger, der ligner dem, vi ser i Dalum, 
kan genfindes forskellige steder i samtidens arkitektur. 
eksempelvis på løgumkloster Kirke (DK SJyll 1066), 
Århus Vor Frue (DK Århus 1044-46) og Viborg Sorte-
brødre Kirke. 

Domkirke giver et indtryk af blændingerne i Dalums 
virkning (Se DK KbhBy, 1570-72). et hjemligt ek-
sempel kan findes i Givskud Kirke (Vejle Amt). Den 
mulige sammenhæng mellem nicher og billeder er på-
peget af ebbe Nyborg. 
59 et indtryk der bekræftes i den tidligere forsknings-
litteratur om kirken. Se eksempelvis Mackeprang 1917 
(note 45) og Nawrocki 2010 (note 48).
60 Kampestensfundamentet til det aldrig realiserede 
tredje fag i skibet fremkom under restaureringen 
1926-29. Det er indmålt på flere af de i forbindelse 
med restaureringen udarbejdede planer (jf. fig. 11a). 
61 en tilsvarende pille på skibets sydside er en rekon-
struktion udført 1926-29. Det er tvivlsomt, om der 

Fig. 88. Detaljer efter restaureringen 1926-29: Sidealterniche i nordre korsarm, planer af døre og vindue samt snit 
af hvælvribbe, gesimser og sokler. 1:100. Målt af Knud lehn Petersen 1925-29, tegnet af H. Krogsgaard o. 1930. 
– Details after the restauration of 192629: Side altar niche in north transept, plans of doors and window, sections af vault rib, 
cornices and plinths.
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78 Paralleller til lignende indgangsbygninger kendes 
eksempelvis fra dominikanerklostret i Århus (DK År
hus 1292 samt Vilh. lorenzen, De Danske Dominikaner
klostres Bygningshistorie, Kbh. 1920, 41-47) og karmeli-
terklosteret i Helsingør (DK Frborg 301-02 samt Vilh. 
lorenzen, De Danske Karmelitterklostres Bygningshistorie, 
Kbh. 1920, 49-65). 
79 Se udateret foto i NM fra før istandsættelsen 1926-29. 
80 Af kirkens regnskaber fremgår det, at renden mellem 
korsarm og korsskæring har været umulig at holde tæt, 
hvorfor der løbende må udbedres skader i denne del 
af bygningen.
81 en lignende situation kendes eksempelvis fra Val-
kendorfs Kapel ved Odense Skt. Knud (s. 300-01).
82 rA. DaKanc. Fynske tegnelser (fol. 28 f. ).
83 Rasmussen & Riising 1995 (note 6), 58. en tilsva-
rende situation kendes fra Ormslev Kirke (DK Århus 
2158), hvor korsarmene efter reformationen blev skilt 
fra kirken og bl.a. fungerede som præstens stald, inden 
de endelig blev nedrevet. 
84 Beslægtede gesimser optræder på en række bygnin-
ger fra den senere del af 1500-tallet og den tidlige del 
af 1600-tallet, nævnes kan Korsbrødregården i Nyborg 
(1624) og Holckenhavns vestfløj (1631).
85 Antydningerne af vinduet optræder på Knud lehn 
Petersens opmåling 1916 (fig. 8e).
86 Fotografier i Dalum-Hjallese lokalhistoriske Arkiv.
87 en murrem af eg over muren mellem korsskæringen 
og nordre korsarm er det eneste ældre tømmer i tag-
værket. Der blev udtaget fire boreprøver fra murrem-
men til dendrokronologisk undersøgelse, men prøver-
ne kunne ikke dateres. Se Hylleberg Eriksen 2013.
88 Sagsakter i kirkens arkiv. 
89 Lehn Petersen 195968 (note 47), II, 242-43.
90 Tidligere har Sven Arnvig udarbejdet en samlet gen-
nemgang af kalkmalerierne i »Dalum Kirkes inventar« 
i Hansen & Mortensen 195968, II, 249-53.
91 NM. Indb. ved Ida Haslund (2012).

68 De kløverbladsformede blændinger optræder flere 
steder i roskilde Domkirke – eksempelvis prominent 
på den murede korskrankes yderside (DK KbhAmt 
1415) og genfindes eksempelvis på det tidligt gotiske 
våbenhus i Fjälkinge Kirke i Skåne og på våbenhuset i 
Farum Kirke (DK Frborg 2483) fra o. 1300.
69 Lorenzen 1933 (note 46), 199.
70 Se eksempelvis Gottfried Kiesow, Wege zur Back
steingotik. Eine Einführung (Bonn, 2003), 114-15. Se og-
så det såkaldte løgumskab fra o. 1275 (DK SJyll 1104).
71 Af kirkeregnskaberne fremgår det, at tårnet løbende 
blev istandsat, men 1879 undergik det betydelige ud-
bedringer, som meget vel kan være de nu domine-
rende skalmuringer. en efterfølgende stor reparation 
på tårnets øst- og sydfacade blev gennemført 1885. 
lAFyn 1879/6/4; lAFyn 1885/6/9. 
72 Døren er blevet blændet, da den indvendige trappe 
i tårnrummet blev etableret. et lille kvadratisk vindue 
blev samtidig indsat i det blændede dørsted. 
73 Gluggen lukkes 1881 med vinduesglas. lAFyn. Bi
speark. Synsforretn. 
74 At tårn og fordelingsbygning er opført i forbandt, 
blev allerede påvist af M. Mackeprang og senere igen 
af Knud lehn Petersen. Se Mackeprang 1917 (note 45) 
og Lehn Petersen 195968 (note 47), II, 234. 
75 Nicherne er ikke lige store og sidder ikke i samme 
niveau. Den vestre (55×75 cm, 30 cm dyb) sidder hø-
jest; den østre niche (55×63 cm, 30 cm dyb) lavere. 
76 Nichen optræder på Knud lehn Petersens opmåling 
af kirken 1916. Døren mellem forbindelsesbygningen 
og tårnrummet findes ikke 1916, men optræder på den 
opmåling, som laves før den store restaurering 1926-29. 
77 Hvælvsporene optræder på Knud lehn Petersens 
opmåling af kirken 1916 og viser, at de tilspidsede, pæ-
restavslignende hvælvpiller har været af en for egnen 
velkendt type, hvis datering ligger i 1500-tallets første 
fjerdedel. Se eksempelvis Pårup Kirke (s. 2659) eller 
Korup Kirke (s. 2736).

Fig. 89-90. Tårnets gavle. 1:100. Tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. 89. Øst. 90. Vest. – The tower gables. 
89 East. 90. West.
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Spätmittelalters und ihr europäischer Kontext. Studien zur 
komischen Körpersprache in Bildkunst, Literatur, Festbrauch 
und darstellendem Spiel vom 12. Jahrhundert bis zur Refor
mation (Københavns universitet 1994) [utrykt ph.d.-
afhandling]; Mein ganzer Körper ist Gesicht: Groteske 
Darstellungen in der europäischen
Kunst und Literatur des Mittelalters, red. Katrin Kröll 
and Hugo Steger, Freiburg 1994; Martin Wangsgaard 
Jürgensen, Changing Interiors: Danish village churches c. 
14501600, Kbh. 2011, 331-338. 
96 Skjoldfrisen er tidligere behandlet af Hansen & Mor
tensen 195968, I, 78-80.
97 I PræsteindbWorm, II, 83 beskrives frisen: »… Diss 
epterschreffne welbyrdiges jomfruers naffn och vaaben 
er baade paa den norre och søndre side i Dalum kircke 
beschreffne«.
98 SuhmSaml, 90-91.
99 Årstallet 1646 er interessant i forhold til de foran-
dringer, der skete i kirkerummet på netop dette tids-
punkt (s. 2832), og listernes tilblivelse kan muligvis 
forstås som ansporet af disse ændringer. SuhmSaml, 90.
100 Jomfru Dorte Porss kan formentlig identificeres 
som værende datter af erik Pors til Øllingsø og Mar-
grete Andersdatter ulfeld. ud fra hendes søskendes 
alder kan hun vel antages at være født o. 1500. Se Da
AdÅrb 1909, 361.

92 Som led i det store opsving, vesteuropæisk kirkebyg-
geri oplevede fra 1000-tallets sidste del og de næste 
hundrede år frem, opstod en tilnærmelsesvis ensart-
ning af terminologien omkring bygherre og entrepre-
nører. endvidere anerkendtes bygmesterens afgørende 
rolle i de store kirkebyggerier derved, at han kunne få 
lov til at sætte sin signatur, i form af et navn, bomærke 
eller portræt, et sted i byggeriet. Dog som oftest sekun-
dært placeret i forhold til bygherren, den der betalte 
byggeriet. For udviklingen af bygmesterens rolle og 
bygmesterbegrebets udvikling frem mod den tidlige 
modernitets arkitektbegreb se eksempelvis Pierre Du 
Colombier, Les Chantiers de Cathédrales: Ouvries, Ar
chitectes, Sculpteurs, Paris 1973, s. 61-105; Francis B. An-
drews, The Medieval Builder and his Methods, rowan/
littlefield 1976, s. 43-52, 60; Günther Binding, Meister 
der Baukunst. Geschichte des Architekten und Ingenieurbe
rufes, Darmstadt 2004.
93 NM. Indb. ved Harald Borre (1930).
94 Se eksempelvis r. Broby-Johansen, Den Danske Bil
ledbibel, Kbh. 1947, 180; Arnvig 195968 (note 90), 251. 
Af Vilh. lorenzen blev manden tolket som støttende 
hvælvpillen. Lorenzen 1933 (note 46), 206.
95 Se dette tema videre udfoldet i Katrin Kröll, Das 
drôlastische Universum am Rande der göttlichen Ordnung: 
Groteske Darstellungen in den dänischen Wandmalereien des 

Fig. 91. Skibets nordside. Foto David Burmeister Kaaring 2014. – North side of the nave.
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109 I begge Suhms uspecificerede lister nævnes hun 
som Anne. SuhmSaml, 91.
110 I begge Suhms uspecificerede lister nævnes hun 
som Karen. SuhmSaml, 91.
111 Suhm angiver, at den ene af hans kilder nævner 
Jomfru Margrete rantzov, den anden alene navnet 
Jomfru Margrete. yderligere skriver Suhm, at Margrete 
fører tre grønne træer ved siden af hinanden i sit vå-
ben. Dette våben lader sig ikke umiddelbart identifi-
cere. Det korrekte våben, ifølge Suhm, skulle være en 
hvid måne med tre hvide ‘plumadsfjer’ i rødt felt, med 
spidserne nedad, og derunder en seksoddet stjerne. 
SuhmSaml, 91. Dette våben tilhører den jyske uradels-
slægt Hvittenstiern.
112 I begge Suhms uspecificerede lister mangler Mar-
grete Clausdatter. I stedet nævnes henholdsvis en Jom-
fru Karen og en Jomfru Marine; begge uden våben. 
SuhmSaml, 91.
113 I begge Suhms uspecificerede lister nævnes hun 
som Anne. SuhmSaml, 91.
114 I begge Suhms uspecificerede lister mangler Anne 
Jacobsdatter. Hendes våben angives som tre grønne 
træer ved siden af hinanden. SuhmSaml, 91. Våbenet 
lader sig ikke umiddelbart identificere.
115 I begge Suhms uspecificerede lister mangler Karine 
Jensdatter. Hendes våben angives som tre sorte drejede 

101 I begge Suhms uspecificerede lister nævnes hun 
som Margrete. SuhmSaml, 90.
102 Hos Suhm beskrives hendes våben som en sort 
halvmåne med spidserne opad i hvidt felt. SuhmSaml, 
90. Våbenet kan ikke med sikkerhed knyttes til nogen 
slægt.
103 I begge Suhms uspecificerede lister nævnes hun 
som Sidsel. SuhmSaml, 90.
104 Hos Suhm beskrives hendes våben som to hvide 
måner med ryggen mod hinanden i blåt felt, omslut-
tet af fire gule stjerner. SuhmSaml, 90. Det beskrevne 
våben blev ført af slægten Månestjerne af fynsk uradel, 
der uddøde i begyndelsen af 1500-tallet. 
105 I begge Suhms uspecificerede lister nævnes hun 
som Sidsel Bille Hansdatter. SuhmSaml, 90.
106 I begge Suhms uspecificerede lister nævnes hun 
som Jomfru Anne Pedersdatter, mens våbenet beskri-
ves som to hvide måner med ryggen mod hinanden i 
blåt felt omsluttet af fire gule stjerner. Det skulle til-
høre Jomfru Margrete Teenhuus. SuhmSaml, 90.
107 I begge Suhms uspecificerede lister nævnes hun 
som Jomfru Dorothe rantzov. SuhmSaml, 91.
108 Hos Suhm beskrives hendes våben som tre sorte 
drejede knapper i hvidt felt, en under de to. SuhmSaml, 
91. Våbenet kunne tilhøre slægten Munk af Vejbjerg-
gård. 

Fig. 92. Vestindgangen (s. 2826). Foto David Burmeister Kaaring 2014. – The west entrance. 
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120 Marjolein leesberg, Karel van Mander, The New Holl
stein Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 
(14501700), Amsterdam 1999, nr. 58. Motivet blev 
identificeret af Gunnar Andersen, »Altertavlen i Dalum 
Kirke. en tilføjelse«, FyÅrb 1944, 482.
121 Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen fra 
Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt Nak-
skov Kirke«, FyÅrb II, 1942-46, 180-82.
122 Arnvig 194246 (note 121), 192.
123 F.eks. altertavlerne i Tommerup (Odense Hrd.), 
Aunslev (Svendborg Amt, Vindinge Hrd.) og Pårup (jf. 
s. 2664 ff.).
124 Sven Arnvig har påvist, at der ikke er grundlag 
for Idums og siden lorenzens oplysning, at dronning 
Christine i 1503 skænkede en altertavle med hendes 
og kong Hans’ billeder til Dalum Kirke, Arnvig 1959
68 (note 90), II, 247. Derved forsvinder grundlaget for 
med ellen Marsvin som bindeled at knytte Thurøtav-
len til Dalum. Nyere undersøgelser har i stedet peget 
på, at Thurøtavlen kan være identisk med den ‘gyldne 
tavle’, som dronning Dorothea skænkede til sit og 

knapper i hvidt felt, en under de to. SuhmSaml, 91. 
Våbenet kunne tilhøre slægten Munk af Vejbjerggård. 
116 Suhm noterer følgende om de to fortegnelsers sid-
ste navne: De fire sidste bliver i den ene fortegnelse 
til tre: Jomfru Sophie Friis, Jomfru Dorothe Pors og 
Jomfru Kirstine Gøg. I den anden fortegnelse bliver 
det kun til to: Jomfru Dorothe Pors og Jomfru Kir-
stine Gøg eller Banner. endvidere skriver Suhm, at alle 
af familien Friis, hvis våbener findes i frisen, fører tre 
egern, og at alle Skinkler fører tre søblade om en rose. 
Desuden findes der våbener af Brokkenhus, Friis, ro-
senkrans og lunge, men ingen navne dertil, til trods 
for, som Suhm skriver, at man må antage, at disse har 
været ført af jomfruer i klostret. SuhmSaml, 91. 
117 Kirkens arkiv samt NM. Indb. ved Ivar Hertzsprung 
(1898)
118 Kirkens arkiv. Synsprot samt NM.
119 F. W. Hollstein, Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, 
Engravings and Woodcuts, ca. 14501700 vol. III (1950), 
nr. 7. Det malede forlæg for kobberstikket ejes af Pi-
nacoteca di Brera, Milan. Motivet blev identificeret af 
Gunnar Andersen, »Altertavlen i Dalum Kirke«, FyÅrb 
1944, 223.

Fig. 93. Den blændede norddør i skibet (s. 2826). Foto 
David Burmeister Kaaring 2014. – Brickedup north 
door in the nave.

Fig. 94. Mødet mellem ribber og hvælvpille i korets 
nordøsthjørne (s. 2833). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Conjunction of groins and vaulting pillar in the north east 
corner of the chancel.
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Christian I’s begravelseskapel, Helligtrekongers Kapel, 
i roskilde Domkirke, jf. Vivian etting, »Tiderne skif-
ter 1400-1536«, i: Frank A. Birkebæk, ernst Verwohlt 
og Mette Høj (red.), Roskilde Bys historie – tiden indtil 
1536, roskilde 1992, 319 samt Birgitte Bøggild Jo-
hannsen, »Fra reformation til hovedrestaurering: sogn 
og kirke i nyere tid«, i: Kaare lund rasmussen, Svend
borg Sct. Nicolai, Svendborg 2008, 122.
125PræsteindbWorm 82.
126 KglBibl. Ny kongelig samling 728, 4o; PræsteindbWorm 
82.
127 Fynsk kirkesølv, 26 og 134, Marc rosenberg, Der 
Goldschmiede Merkzeichen, Frankfurt a.M. 1911, nær 
mærke nr. 165.
128 Arnvig 195968 (note 90), 271.
129 rA. Rtk. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 1721-65. 
Fynske rytterdistrikt (S-2920).
130 Arnvig 195968 (note 90), 277.
131 rA. Lensrgsk. Dalum Kloster. D Kvittansiarumsbi-
lag 1579-1659.
132 lAFyn. Sanderum pastoratsarkiv. regnskaber 1642-62.
133 Arnvig 195968 (note 90), 278.
134 ulla Haastrup, »Bemalede romanske døbefonte i det 
middelalderlige Danmark«, Hikuin 22 (1995), 18-19.
135 Hansen & Mortensen 195968, I, 381.
136 Arnvig 195968 (note 90), 258-60.
137 Arnvig 195968 (note 90), 253.
138 Arnvig 195968 (note 90), 256.
139 NM. Indb. ved Mogens larsen (1973) samt Arnvig 
195968 (note 90), 254.
140 Prydgavlenes udformning er nært beslægtet med 
dem fra Anders Mortensens prædikestol fra 1639 i Vor 
Frue Kirke, Odense (s. 1107 og fig. 112) og særligt til 
Nyborgs Kirkes prædikestol (Svendborg Amt).
141 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1992).
142 Arnvig 195968 (note 90), 273-74 viderebringer 
følgende oversættelse af indskriften »Giv, Herre, din 
tjener at tale dit ord til lægfolket (med al iver)«, og 
identificerer s. 282 versene som Ap.G. 4,29. 
143 lAFyn. Bispeark. Synsforretn.
144 Jf. prædikestolene i Skeby (lunde Hrd.), Skovby 
(Skovby Hrd.), Gårslev (Vejle Amt), Indslev (Vends 
Hrd.), Nyborg Vor Frue og Odense Skt. Hans (s. 1371 
ff.). Fønsstolen er udført o. 1580 af Knud Snedker, 
Middelfart, men blev ombygget o. 1650 efter princip-
perne fra Dalumstolen ved tilføjelsen af de store evan-
gelistfigurer. 
145 Arnvig 195968 (note 90), 254.
146 Skriftestolen kan anes på fotografier fra tiden før 
1926 i NM.
147 Hansen & Mortensen 195968, I, 102.
148 udateret og anonym beskrivelse af kirken i Dalum-
Hjallese lokalarkiv.
149 Orgelbygger Demant beretter i sine erindringer, 
at han i sin barndom oplevede orgelmusik i Dalum 
Kirke, hvor der anskaffedes et lille orgel fra lübeck i 

forbindelse med brylluppet 1808 mellem Christiane 
Benzon, datter af P. u. F. Benzon til Christiansdal, og P. 
C. D. Bardenfleth til Harridslevgaard. Jf. Holger Han-
sen, »en Orgelbyggers læreaar«, Aarbog for Historisk 
Samfund for Odense og Assens Amter, 6, 1, 130-40. 
Ifølge Demant blev orglet vistnok kun anvendt denne 
ene gang (P. u. F. Demant, »livserindringer«, Orglet 
1971,1, 19-27).
150 Georg Fjelrad, »Orgler, jeg kendte«, Orglet 1975,1, 
17-30. Georg Fjelrad oplyser endvidere, at orglet hav-
de to stempelbælge, samt at spillebordet var anbragt på 
siden af orgelhuset.
151 Hansen & Mortensen 195968, II, 167.
152 Th. Frobenius & Co., Kirkeorgler, Kgs. lyngby o. 1937.
153 Koplet II 16'-I, der fandtes efter omdisponeringen 
1951, har antagelig også indgået i dispositionen 1927, 
selvom det ikke nævnes i firmaets orgelfortegnelse o. 
1937.

Fig. 95. Fortandingen mellem 1. og 2. byggefase i ski-
bets sydvæg (s. 2799) umiddelbart vest for triumfmu-
ren. under fortandingen ses det blændede vindue, der 
har givet lys til prædikestolen (s. 2832). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Toothing between the 1st and 2nd 
building phase on the southwall of the nave immediately to 
the west of the chancel arch walll. Beneath the toothing the 
brickedup window which gave light to the pulpit can be seen.    
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161 Årstallet for begravelsens indretning er anslået ud 
fra Poul Olufsens dødsår, jf. Wiberg, Præstehist I, 261 
nr. 2 (som Poul Olsen) og Svend larsen, Studier over 
det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede. Fynske 
Studier V, Odense 1965.
162 Den fulde indskrift lyder: »Dette monument over 
det evige minde om og den skyldige agtelse for den 
ærværdige og lærde mand, nu salig blandt de salige, 
Hr. Poul Olufsen, engang samvittighedsfuld præst ved 

154 Ved Orgelregistrantens undersøgelse af orglet 1975 
fungerede rørværksafstilleren ikke. Den har muligvis 
været sat ud af funktion ved omdisponeringen 1951.
155 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
156 uret er sandsynligvis anskaffet, ret kort tid efter det 
ældre †tårnur blev solgt, jf. dette.
157 lAFyn. Menighedsrådsark. Mokkeruds ark.
158 rA. Rtk. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 1721-65. 
Fynske rytterdistrikt (S-2920).
159 Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Højbjerg 
1996, nr. 278.
160 NM. Indb. ved Knud lehn Petersen (1926).

Fig. 96. Den såkaldte onanist. Kalkmaleri, o. 1525, på skibets sydmur (s. 2841). Foto 
Harald Borre 1929. – The socalled onanist.

Fig. 97. Kirkens indre. Foto Kristian Hude 1903. – In
terior of church.
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167 If. en anonym afskrift (jf. note 165) var indskriften 
under skjoldet »rønnov«.
168 If. en anonym afskrift (jf. note 165) var indskriften 
under skjoldet »Totter«. 
169 If. afskrift fra 1900-tallets første halvdel i Kirkens 
arkiv.
170 Sven Arnvig, »Anders Mortensen – Nogle arbejder 
og nogle forlæg«, FyÅrb X, 1968-70, 178-79.
171 NM. Det blev foreslået 1883, at stenen skulle op-
sættes på korets sydvæg, men dette synes aldrig gen-
nemført.
172 Hansen 1906 (note 163), 76.
173 Hansen 1906 (note 163), 80.
174 Indb. ved Mogens larsen (1980).
175 Indskriften er suppleret efter Hansen 1906 (note 
163), 82.
176 NM. Indb. ved Mogens larsen (1980).
177 Idum 193136 (note 1) 103. 
178 Hansen 1906 (note 163), 83.
179 1742 oplyses det, at kirkesynet har fundet en ligsten, 
som tilhører kirken, og den er nu blevet bortauktione-
ret til frøken von Holsten for 4 rdlr. rA. Rtk. Revide
rede rgsk. Kirkeregnskaber 1721-65 (S-2919). Fynske 
rytterdistrikt. Da den bevarede gravsten ikke synes at 
være genanvendt, er der næppe tale om samme sten.
180 Kirkens arkiv. Hansen 1906 (note 163), 82.
181 Jensen, Gravsten nr. 738.
182 Jens Poulsens gravsten er afbildet i Hansen & Mor
tensen 195968, I, 99. 
183 rA. Rtk. Reviderede rgsk. Kirkeregnskaber 1721-65. 
Fynske rytterdistrikt (S-2921 og 2922). Mens begra-
velsen 1725 anføres at være ‘indrettet til Poul Oluf-
sen’ (†1643), tillægges den 1759 Jens Poulsen (†1605). 

denne kirke og den i Sanderum, sin svigerfar, og om 
hans hustru elisabeth Hansdatter, har med fornøjelse 
og fuldt berettiget svigersønnen Hans Nielsen Chu-
lenbrun, Odense bys førsteborgmester, opsat. lær at dø 
mens du lever, hvis du vil leve godt i Kristus, for døden 
er dig en vinding, og Gud er livet og frelsen. 1651«. 
163 NM. 1883 var to ikke nærmere beskrevne epita-
fier over sognepræster blevet konstateret henstillet i 
det vindske gravkapel, og det blev herefter foreslået, 
at de blev indmuret i korets sydvæg sammen med det 
epitafium over en sognepræst, som allerede hang dér. 
At epitafierne blev flyttet til koret, fremgår af Holger 
Hansen, »Indskrifter i Dalum Kirke«, PersHistT 5rk. 3. 
bd., 1906, 76-77.
164 Indskriften er suppleret ud fra indskriften til det 
tilsvarende våben på broderen Jørgen Vinds epitafium, 
i Vor Frue Kirke, København (DK KbhBy 70 fig. 39).
165 If. en anonym afskrift fra det tidlige 1900-tal, kopi 
i Kirkens arkiv, var skjoldet nedfaldet, men skulle være 
en ‘på skak malet halv hvid og halv rød’) og identi-
ficeret som »Banner«. Det er givetvis en fejllæsning 
for »Benner«, dvs. Benderup, som er anført på Jørgen 
Vinds epitafium under Strahlendorffvåbenet (DK Kbh
By 70 fig. 39).
166 If. en anonym afskrift (jf. note 165) kunne der da 
læses »Skrammer« under våbenet, hvor der nu er tyde-
lige spor af en bortkradsning.

Fig. 99. Døbefontens bemaling, akvarel af Harald løn-
borg 1940 (s. 2853). – Font, Romanesque. 54. Painting on 
font, watercolour by Harald Lønborg, 1940.

Fig. 98. Detalje af altertavlen, 1647. Vrængemaske (s. 
2846). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of altar
piece, 1647. Grimacing mask.
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var søn af Bendix von der Kuhla (jf. nr. 8) og Sophie 
Amalie Banner.
197 NM. Anonym indb. (1939). elisabeth von der Kuh-
la var datter af Bendix von der Kuhla (jf. nr. 8) og 
Sophie Amalie Banner.
198 NM. Anonym indb. (1939). Niels Banner var søn af 
Mette von der Kuhla og Christian Banner (jf. nr. 11).
199 NM. Anonym indb. (1939). Bendix von der Kuhla 
var søn af Arent von der Kuhla og Anna Vind (jf. nr. 
3 og 9).
200 NM. Anonym indb. (1939). Anna Vind var datter af 
Iver Vind og Helvig Skinkel (jf. nr. 2 og 4). 
201 NM. Anonym indb. (1939). Arent von der Kuhla-
Banner var søn af Christian Banner og Mette von der 
Kuhla.(jf. nr. 11).
202 NM. Anonym indb. (1939). Christian Banner var 
gift med Mette von der Kuhla, datter af Arent von der 
Kuhla og Anna Vind (jf. nr. 3 og 9).
203 NM. Anonym indb. (1939). Frederik Banner var 
søn af Mette von der Kuhla og Christian Banner (jf. 
nr. 11).
204 NM. Anonym indb. (1939). Christentze Maria 
Krag var datter af oberst Mogens Krag og Dorthe 
rosenkrans. Hendes fader giftede sig 1668 med en 
datter af Anna Vind og Arent von der Kuhla (jf. nr. 3 
og 9), Helvig von der Kuhla, hvilket forklarer, hvorfor 
Christentze Maria Krag blev begravet i det vindske 
ligkapel. 
205 NM. Anonym indb. (1939). Karen Vind var datter af 
Iver Vind og Helvig Skinkel (jf. nr. 2 og 4). 
206 If. afskrift i NM. Indb. ved anonym (1939). 
207 Faye, Støbejernskors, nr. 161 foreslår, at relieffet mu-
ligvis skal forestille Veronikas Svededug.

Placeringen i korsarmen nær alteret er antydet 1727, 
da kirkens to murede begravelser præciseres som belig-
gende hhv. i søndre og nordre side af koret (dvs. kors-
skæringen), samt i bl.a. 1758, da sidstnævnte omtales 
med ordene ‘ved alteret’.
184 KirkehistSaml V, 3, 576.
185 Antallet af kister i 1883 kendes fra en liste udført 5. 
marts 1883 af Henning Hansen i NM. Dette stemmer 
overens med, at hofjægermester Vind 1888 skænkede 
Nationalmuseet dels låget til en barnekiste (jf. s. 2876) 
og dels et atlaskes pudebetræk syet med bl.a. farvede 
blomster og en papegøje og kantet af guldbånd, som 
stammer fra en af gravkapellets kister (NM. inv.nr. 
D1818). Oplysninger om begravelsen af kister fremgår 
af lAFyn. Pastoratsark. Journal.
186 Hansen 1906 (note 163), 84. 
187 Odense Bys Museer, Møntergården, inv.nr. KMO/ 
1926/15, 1929/43 og 1942/449.
188 Jf. korrespondance i NM samt lars Hagensen, »De 
vindske beslag«, DalumHjallese Lokalhistoriske Forening. 
Årsskrift 2010, 36-39. I Nationalmuseets samlinger be-
finder sig fortsat et antal ligkistesøm af messing fra ka-
pellet, uden at disse dog kan knyttes nærmere til de 
enkelte kister. Således tre med Vinds våben, to beslæg-
tede med von der Kuhlas og Skinkels våbener, et par 
med Krags og Banners, to forskellige med Skeels våben 
(inv.nr. D10533). De nævnte søm er tilgået museet på 
et tidspunkt før 1923, mens messingsøm med Schults’ 
våben (inv.nr. D 9140) er tilgået 1916 og ni søm med 
Kaas’ våben blev deponeret på museet 1908 (inv.nr. 
D110-119/1994). endvidere er tre forgyldte malm-
nagler fra kisterne, med hhv. Friis’, Skinkels og Kaas’ 
våbener, indlemmet i samlingen fra skolebestyrer H. 
rasmussen, Odense, i 1892 (inv.nr. D5858). 
189 Arnvig 195968 (note 90), 276 foreslår, at motivet 
kan være Jordens Høst (Åb. 14:15-16). Anskuet i rela-
tion til den højre fløjs motiv, der er hentet fra ezekiels 
Bog, betyder denne udlægning imidlertid, at venstre 
fløjs nytestamentlige fortælling forløses af ezekiels 
gammeltestamentlige vision om israelitternes genop-
standelse, hvilket forekommer at være tvivlsomt. 
190 F. W. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engrav
ings and Woodcuts ca. 14501700 IV, Amsterdam 1951, 
nr. 41. Det samme forlæg er benyttet både til borg-
greve Christoph von Dohnas epitafium (s. 751, staf-
fering ca. 1622/44) og af Hans Schütte i Hans Nielsen 
Chulenbruns epitafium (s. 763); begge i Skt. Knuds 
Kirke, Odense. 
191 NM. Indb. ved Frits Gothardt rasmussen (1984a).
192 Fredrik von der Kuhla var søn af Arent von der 
Kuhla og Anna Vind (jf. nr. 3 og 9).
193 NM. Anonym indb. (1939).
194 Jf. Hagensen 2010 (note 189), 36-39.
195 NM. Anonym indb. (1939). Arent von der Kuhla 
var gift med Anne Iversdatter Vind (jf. nr. 9).
196 NM. Anonym indb. (1939). Arent von der Kuhla 

Fig. 100. Christen Kold og Kirstine Kolds gravsten, nr. 
9, o. 1870 (s. 2880). Foto David Burmeister Kaaring 
2014. – Tombstone no. 9 of Christen Kold and Kirstine 
Kold, c. 1870.
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The church lies four kilometres south of Odense 
on the west bank of the river Odense Å. In the 
Middle Ages it formed the northern wing of a 
Benedictine convent which was built as a replace-
ment for the older †establishment on Nonnebak-
ken (p. 1749). The transfer to Dalum was certainly 
completed by 1249, but had probably taken place 
as early as the turn of the century. According to a 
charter of 1193 the convent had its rule and sacred 
objects from the Benedictine monks of the mon-
astery of St. Knud, from which the prior of the 
Dalum convent also came. As with other Benedic-
tine convents the church was consecrated to Our 
lady. And in the same way as other convents the 
church probably served, at all events in the late 
Middle Ages, as both convent and parish church.
The medieval history of the convent is poorly 
documented, first and foremost by some cas-
es concerning injustices and fraud committed 
against the nuns.
 The church and the convent buildings. The medi-
eval convent consisted, in its fully built state, of a 
four-winged main building, of which only the 
church is preserved. Archaeological excavations 
in 1995 documented the south and west wings, 
and stoneware was found indicating that the lat-
ter wing was built at a time towards or slightly 
after 1400. In 1579 the three demolished wings 
were in particularly poor condition, and they 
were very probably demolished immediately after 
the last nun, Anne Friis, died in 1580 (cf. tomb-
stone no. 3), for in 1602 there were only ‘some 
deserted walls’ left of the convent. The utility 
complex was established west of the present road 
Dalumvej and was afterwards integrated in the 
manor house that became the seat of the fief-
holder when Dalum Kloster became a royal fief 
after the reformation. In 1682 the name of the 
manor house was changed to Christiansdal and it 
retained this name until 1907, when a Catholic 
convent was installed in the building under the 
old name, Dalum Kloster (cf. p. 2794). 
 In the period 1464-1502 the prior of the con-
vent was from the ulfeldt family, and for a pe-

riod the office appears to have been inherited 
by the family, which also left its mark in the in-
terior with among other things wall paintings of 
coats of arms (p. 2843). The convent passed to 
the Crown after the reformation in 1536 and 
now became a royal fief. In 1646 a very extensive 
restoration of the church was carried out, partly 
funded by the fief-holder Iver Vind and his wife 
Helvig Skinkel (cf. altarpiece, pulpit and sepul-
chral chapel). In the period 1662-1722 Dalum 
Kloster and its estate were in private hands, after 
which it was sold to the Crown and added to the 
Funen knightly properties. In 1764 it was sold 
to Christian Benzon (cf. sepulchral chapel no. 
2) and the church remained the property of the 
family until 1882. In 1912 the church was sold to 
Dalum Municipality, and in 1926-29 the church 
was subjected to a radical restoration, which also 
included the acquisition of new furnishings (cf. 
below).

BuIlDING. The church is one of the important 
monuments of early Danish brick architecture 
on Funen. It exhibits clear parallels to slightly 
earlier buildings on Zealand and has its closest 
parallel in the Odense Church of Our lady.
 The building was expanded several times in the 
course of the Middle Ages. Our understanding 
of the history of the building is to some extent 
made more difficult by an extensive restoration 
in 1925-29 of the church, giving it a roman-
esque exterior. However, there can be no doubt 
that from the outset the church was intended 
as a cruciform church. The nave was probably 
planned as three bays long. Only two of these 
were built, and the third bay was abandoned, de-
spite the fact that its foundations had been laid.
 First the chancel, transepts and the eastern end 
of the nave were built around 1250. Then the 
western end was completed around 1275 with 
an unusually rich gable. The church was vaulted 
from the beginning and the nave was furnished 
with windows in two storeys. The windows thus 
made allowances from the beginning for the 
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planned nuns’ galleries in masonry in the nave. In 
the late Middle Ages a tower was added to the 
nave in the east and the church was given star-rib 
vaulting.
 The reformation had serious consequences 
for the convent church, which lost revenues and 
was gradually reduced. The north transept was 
separated from the church as a sepulchral chapel 
in 1646, while the chancel was shortened and the 
south transept was demolished in 1647. During 
the restoration of 1925-29 the demolished south 
transept was rebuilt and the arcades leading into 
the north transept were opened up again. The 
orientation deviates slightly towards the north.

WAll PAINTINGS. The church was decorat-
ed with wall paintings several times. The oldest 
painting is a presumed builder’s inscription from 
c. 1250 in the eastern vault of the north transept. 
The inscription, in capitals. reads: “Hoc op[us] 
Kanutus fecit”. 
 In 1425-50 a Judgement Day was painted on 
the west side of the chancel wall, with nuns being 
shepherded into the Celestial Castle of St. Peter. 
The decoration, which emerged during the res-
toration of 1925-29, has now been removed. 
 Around 1525, when the nave was given its two 
star vaults, they were decorated with pampres and 
evangelist symbols. To the same decoration be-
longs a more than life-size male figure who seems 
to be caressing the building erotically. The image is 
in all probability of a moral, admonitory character.
 From the time around 1575 we know of a 
now-vanished so-called escutcheon frieze in 
which 30 or 31 nuns had their names and coats 
of arms painted in a frieze beneath the vaults. 
The frieze is on the whole only known from 
hardly legible copies made in the 1600s as well as 
a few fragments that appeared during the restora-
tion of 1925-29.
 The latest-executed wall painting in the church 
is a builder’s inscription by Knud lehn Petersen 
in connection with the rebuilding in 1925 of the 
south transept demolished in 1647.

FurNISHINGS. The medieval furnishings of 
the church comprise three objects. The roman-

esque font belongs to the Højby type, but dif-
fers from it in having painted instead of carved 
ornamentation. The font may have come from 
the †annexe church in Hjallese, since it is not 
clear whether Dalum Kloster served from its 
foundation as a parish church and thus needed a 
font. The chancel arch crucifix is from the time 
around 1275-1300 and now appears with a re-
newed cross, arms and forefeet as well as a crown 
of thorns from the 1600s. Finally, the church 
owns a pair of late Gothic altar candlesticks. 
 The time after the reformation, so turbulent 
for the convent, is very sparsely represented – 
first and foremost by the gables of two family 
pews, the oldest of which must have belonged to 
the fief-holder of Dalum Kloster, Johan Friis, and 
must have been set up before his death in 1570, 
while the second pew gable bears the monogram 
of the Odense merchant Niels Olufsen Bager 
and the date 1585. A Nürnberg baptismal dish 
comes from the same period, c. 1550-1600. 
 The seventeenth century occupies a prominent 
position in the church in the form of a pulpit 
and an altarpiece executed by the woodcarver 
Anders Mortensen, Odense, and donated by the 
owner of the church, the fief-holder Iver Vind, 
and his wife Helvig Skinkel in connection with 
the restoration of the church in 1646. Both ob-
jects are executed in the woodcarver’s typical, 
more subdued auricular style. They were installed 
in the church in 1647, among other reasons as a 
replacement for a *pulpit from 1631, which was 
sold to Sanderum Church (cf. p. 2858). From the 
middle of the seventeenth century too comes the 
altar plate made in 1663 by the Odense gold-
smith Simon Matthiesen and donated by Bishop 
Niels Hansen Bang and his wife Anna Hansdatter. 
The wafer box is a slightly later Augsburg work 
from 1704, donated by Maren lassen, widow of 
the incumbent Jens Pedersen Bergendal. Besides 
this, the eighteenth century is represented by 
the two bells from 1750, founded by Johan Bar-
thold Holtzmann, Copenhagen, and from 1765, 
founded by Michael Carl Troschell, Copenhagen, 
as well as a tower clock from the same period.
 The major restoration in 1926-29 has left 
strong marks on the church: a new communion 
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stone and memorial tablet do not commemorate 
a priest of the church.
 In the restoration of 1926-29 four †masonry 
tombs were noted; detailed knowledge of only 
two of these, established in the seventeenth cen-
tury, has been preserved (nos. 1-2).
 Sepulchral chapels. The sepulchral chapel of Iver 
Vind and Helvig Skinkel was established by royal 
permission in 1646 in the north transept, sepa-
rated from the rest of the transept by a wall and 
divided into two chambers, such that through an 
antechamber in the western, separate part of the 
chapel there was a descent to a crypt. The last 
burial there took place in 1705 (cf. coffin plate 
no. 14). The chapel was demolished during the 
restoration of 1926-29, after which the remain-
ing coffins were buried in the churchyard. In-
side the church there is still a memorial tablet 
of stone, an impressive sandstone tablet in rich 
auricular style with the family’s carved coats of 
arms and a grave railing carved by the Odense 
master Anders Mortensen, all from c. 1647. Sev-
eral smaller objects are also preserved, some in 
museums, some in the possession of the family. 
 In the antechamber in the western part of the 
north transept a sepulchral chapel was established 
around 1764 for the Benzon family, which it 
used throughout the period they owned Chris-
tiansdal (until 1882). It was removed during the 
restoration of 1926-29, and the coffin plates are 
now in the Odense City Museums (cf. p. 2878).

table, altar rail, pews, chancel panels, door leaves, 
chandeliers and organ loft, all designed by Knud 
lehn Petersen, and the woodcarving work in his-
toricizing style with Anders Mortensen’s works 
as the starting point.

SePulCHrAl MONuMeNTS. The church 
has six sepulchral tablets, five tombstones and sev-
eral spectacular objects from Iver Vind’s and Hel-
vig Skinkel’s sepulchral chapel. From the convent 
era come three tombstones. Since the restora-
tion in 1926-29 these have been set up along the 
transept walls. The oldest sepulchral monument 
is romanesque and is decorated with a double 
processional cross, while two slightly later tomb-
stones testify to the convent period, inasmuch as 
a figured stone from 1456 was laid over Prior 
ulf Petersen and around 1472 a double stone 
by the ‘Odense copyist’ was laid over two of the 
last nuns of the convent, Sisters Alhed and Anne. 
The majority of the later sepulchral monuments 
were erected over priests of the church, includ-
ing the oldest memorial tablet, set up in 1651 
over the incumbent Poul Olufsen (no. 1). A fur-
ther three memorial tablets from the time around 
1700 were set up over priests, respectively Jens 
Petersen and his wife Maren lasdatter from 1696 
(no. |), the rural dean Jacob Hiort from 1711 (no. 
4) and Marcus Monrad from 1716 (no. 5). Thus, 
of the preserved sepulchral monuments, only 
Miss Catharina Øllegaard von Holsten’s tomb-
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 Sognekirke og herregård havde fælles ejerskab indtil 
1891, da kirken blev solgt til sognefoged Anders Mad-
sen, Hjallese, og herregården til Christine Jensine rump, 
Odense. 1906 købte den katolske Skt. Hedvigorden byg-
ningerne af enkefru rumps arvinger og etablerede et 
kloster under det gamle navn, Dalum Kloster. Sideløben-
de har nonnerne drevet plejehjem og i en periode pen-
sionat i bygningerne. Indtil 1930 var der indrettet †kapel i 
en af salene, men det år opførtes en kirkebygning parallelt 
med nordfløjen. Hovedbygningen istandsattes og udvi-
dedes 1957-58 (arkitekt Jacobsen-lunderman), og 1962-
63 opførtes nye anneksbygninger (arkitekt erichsen).3

Det katolske Dalum Kloster har til huse i den tidli-
gere herregård Christiansdal, beliggende ved Dalumvej 
umiddelbart overfor sognekirken (s. 2793). Herregår-
den er en arvtager til det middelalderlige Dalum Klo-
ster (jf. s. 2793), idet den er en ud- og ombygning af 
det gamle klosters avlsbygninger (1681 kaldet ‘Dalum 
Klosters hovedgård’).1 Af det middelalderlige anlæg er 
kun bevaret en hvælvet kælder, som senest i 1600-tallet 
blev integreret i en yngre vinkelbygning i to stokværk. 
Stedet fastholdt navnet Dalum Kloster indtil 1682, da 
Didrik Schult købte sognekirken og herregården, som 
nu blev omdøbt til Christiansdal.2

DAluM KlOSTerS KIrKe
rOMerSK-KATOlSK

DAluM SOGN

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto David Burmeister Kaaring 2014. – The church seen from the south east.
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rund bue. rummene dækkes af grathvælv, et fag 
i koret og tre i skibet. 
 Fra vestendens øvre etage fører en trappe op til 
en tagrytter, en brunmalet fyrretræskonstruktion 
med rundbuede glamhuller adskilt ved tolvkan-
tede piller. Tagrytterens nedre del og dens lille 
spir er tækket med bly.

ByGNING

Kirken, der er bygget 1930 og indviet 1931 (ar-
kitekten er ukendt), er rejst parallelt med herre-
gårdens nordfløj og forbundet med denne ved en 
forbindelsesgang. Bygningen er opført af mur-
sten og udgør en enkelt længe med skib i vest og 
et smallere kor i øst, der flankeres af to mindre 
rum, et sakristi i nord og et depot i syd. Sakristiet 
blev i 1990’erne udvidet med et tilstødende mø-
delokale i røde teglsten. Skibets vestende er delt 
i to etager, hvoraf den øverste udgør et orgelpul-
pitur. rummene får lys gennem spidsbuede, kob-
lede vinduer: et trekoblet i korgavlen med små 
sandstenskapitæler (jf. glasmalerier ndf.) og parvis 
sammenstillede vinduer i skibets langsider. et cir-
kelvindue i vest giver lys til pulpituret. Koret, der 
er hævet to trin, åbner sig mod skibet med en 

Fig. 2. Interiør set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior looking east. 

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Martin Wangs-
gaard Jürgensen og David Burmeister Kaaring 2014. 
– Ground plan. 
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INVeNTAr

Inventaret stammer i vid udstrækning fra kirkens op-
førelse, o. 1930, dog er en del af altersølvet ældre, mens 
bl.a. kandelabre og krucifikset er tilgået i årene efter 
Det andet Vatikankoncil (1962-65).

Alterborde. 1) (Jf. fig. 2), o. 1930, af travertin, 81×67 
cm, 121 højt, består af en svær bordplade, der er 
lagt på en lidt smallere sokkel. 2) (Jf. fig. 2), o. 1930, 
af travertin, 150×91 cm, 101 cm højt, et fritstå-
ende bord, som på et tidspunkt efter 1965 er blevet 
tilføjet en sekundær, lav sokkel, sådan at der dannes 
et hulrum under bordpladen.5 Opstillet forrest i 
koret.
 Tabernakel af messing, 47×43 cm, 47 cm højt. 
Fronten er prydet af et græsk kors med en me-
daljon i skæringen, som rummer et relief af kors-
lammet med sejrsfanen. På tabernaklets overside 
er en krone af messing smykket med similisten. 

 Kirken, der er tegltækket, står med blank mur 
udvendigt og er hvidkalket i det indre. I koret 
ligger aflange, grå klinker i forskudte bånd, mens 
små, grå og sorte klinker i skibet er lagt i et skak-
tavlsmønster.
 Bygningen er rejst med reference til middelal-
derens gotiske formsprog. Planløsningen med et 
i facaden jævnbredt kor og skib genfindes i an-
dre af Odense-egnens nyere kirker, eksempelvis 
Næsby Kirke fra 1942 (s. 2727).4 
 Glasmalerier i korets østvinduer, o. 1930, udført 
af Franz Mayer & Co., München. I det centrale 
vindue ses en fremstilling af Jesu Hellige Hjerte. 
Den opstandne Kristus peger på sit brændende 
hjerte og udfører en velsignende gestus. I de flan-
kerende vinduer ses tv. hjorten, som drikker af 
kilden (jf. Sl. 42,2), og th. seks lam. De tre ruder 
forbindes til et sammenhængende billede af land-
skabet i baggrunden. I korets østvinduer.

Fig. 4. Glasmaleri forestillende Jesu Hellige Hjerte stående i et landskab, udført o. 1930 af Franz Mayer 
& Co., München (s. 2899). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Stained glass showing the Sacred Heart of Jesus 
standing in a landscape, executed c. 1930 by Franz Mayer & Co., Munich.
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tværmål og har et indgraveret kors i en mandel-
form.
 2) (Fig. 5), nyere, 18 cm høj. Foden er flad med 
et bredt bånd hvori læses minuskelindskriften 
»Hoc est enim corpus meum« (for dette er mit 
legeme). Den er drevet stejlt op i et cylinderskaft 
prydet af bl.a. en drevet palmetbort og midtknop. 
Bægeret har omtrent rette sider, hvorom løber to 
fordybede linjer.  Disken er udført af hamret sølv 
og måler 15,4 cm i tværmål.
 Ciborium (fig. 5), o. 1899, udført af sølvvarefa-
brikken J. Schlossarek, Wrocław. Det har flad, cir-
kulær fod, skaft med pæreformet midtled i drevet 
arbejde og glat bæger med profileret låg kronet 
af et kors. under bunden ses stemplet »J. Schlos-
sarek Breslau«.
 Monstranser. 1) 1892, udført af sølvvarefabrik-
ken J. Schlossarek, Wrocław. Den er 25 cm høj, 
har flad fod, skaft med aflang midtknop prydet af 
drevne akantusblade. Det ovale rum indrammes 
af en bred plantebort i drevet arbejde og afslut-
tes foroven af et kors. På bagsiden er indgrave-

 To sidealterborde (jf. fig. 2), o. 1930, af traver-
tin, 80×40 cm, 106 cm høje, og udformet som 
alterbord nr. 1 er opstillet foran triumfvæggen. 
På bordene er placeret to formentlig samtidige 
sidealterfigurer af lindetræ, forestillende Maria med 
barnet (syd) og Skt. Josef med vinkel og sav (nord). 
De er hhv. 100 og 102 cm høje. 
 Altersæt. 1) (Fig. 5), o. 1899, udført af Friedrich 
Christian Bruun, Münster, i nygotisk stil. Kalken 
har seksbladet fod smykket med indgraveret plan-
teornamentik og medaljoner med fremstillinger 
af den korsfæstede Kristus, apostlene Andreas og 
Johannes samt Skt. Katharina, Josef med en lilje 
og en uidentificeret helgen med krone, palme-
blad og pil. Det sekskantede skafts sider rummer 
æselrygformede åbninger adskilt af en midtknop 
med seks bosser, som sammen danner navnet 
»Jhesus«. Bægeret er konisk med bladværk i relief 
forneden. under bunden er indgraveret »Andr. 
Johansen 30. Mai 1874 – 30. Mai 1899. Beniten-
tes grati d. d.«, og der ses stemplerne »800«, »Fr. 
Bruun« og »Münster i/w«. Disken måler 14 cm i 

Fig. 5. Altersæt nr. 2 fra nyeste tid samt et ciborium udført af sølvvarefabrikken J. Schlossarek, Wrocław, og altersæt 
nr. 1 fra tiden o. 1899 (s. 2900). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar set no. 2 from the most recent times, and a ciborium 
made at the silverware factory J. Schlossarek, Wroclaw, and altar set no. 1 from c. 1899.
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planteornamentik i gennembrudt arbejde påsat 
glasperler og omgivet af en strålekrans. Som top-
stykke er monteret et kors mellem to udstrakte 
arme og draperi. I gemmet er indsat et lille ark 
med påklæbede strimler, hvorpå er skrevet »S. P. 
Francisc(…)/ S. Stanis episc./ ex Palio S. Fidelis 
M./ ex cineribus S. Iosephi G(…)/ ex Bracchio 
S. Modesti« ((relikvier fra) den hellige fader 
Frans, den hellige biskop Stanislas, fra den hel-
lige martyr Fidelis’ kappe, fra den hellige Josefs 
aske(…), fra den hellige Modest’s arm). 
 2) 1920, 38 cm højt. Det udgøres af en fod med 
volutsvungne ben og et skaft formet som en en-
gel holdende to palmegrene, imellem hvilke er 

ret et Jesumonogram indbefattende et kors. un-
der bunden er stemplet »J. Schlossarek, Breslau 
1892«. 
 2) Nyere, af hamret messing, 51 cm høj, med 
høj trefod og konisk skaft med sort greb. Det 
centrale, cirkelformede rum omkranses af syv 
arme afsluttet af irregulært huggede krystaller, og 
bag disse er monteret en ottekantet strålekrans 
udført af mandelformede stave.
 Relikvarier. 1) (Fig. 6), o. 1900, 40 cm højt og 
udført i nybarok stil. Foden er firkantet med run-
dende hjørner og smykket med drevne planteor-
namenter. Skaftet er udført som et svunget led, 
og det høje firpasformede gemme indrammes af 

Fig. 6. relikvarium nr. 2, skænket 1967 af pastor Hansen, Svendborg, 1967, og relik-
varium nr. 1 fra tiden o. 1900 (s. 2901). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Reliquary no. 
2, donated in 1967 by Pastor Hansen, Svendborg, 1967, and reliquary no. 1 from c. 1900.
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 en lænestol til præsten, o. 1900, af mørklake-
ret fyrretræ, er sandsynligvis anskaffet forud for 
kirkens opførelse 1930, dvs. til klostrets første 
†kapel. Den er udført i nygotisk stil med drejede 
ben, spidsbuet ryglæn med pinakler og rød pol-
string. Opstillet i koret. 
 Orgel, 1966, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Dis-
position: Manual: Gedakt 8', Principal 4', rør-
fløjte 4', Oktav 2', Quint 11/3'. Pedal: Subbas 16'. 
Koppel M-P. På vestpulpituret fra 1930; brystvær-
nets har otte fyldingspaneler, malet i blåt og gråt 
med forgylding.
 Kandelabre. 1-8) efter 1965, af jern med mes-
singfod, midtknop og lyseskål. De måler i højden 
hhv. 108 cm (fire stk.), 118 og 128 cm (hver to 
stk.) og er opstillet omkring alterbord nr. 1 samt 
foran triumfvæggen. 9) efter 1965, af messing, 
109 cm høj med konisk fod og cylinderskaft; 
smykket med et kors. Benyttes til påskelyset.
 en olielampe, o. 1930, af messing med rødt glas, 
opsat på korets sydvæg. 
 Ikon, o. 1906, olie på træ, 53×41 cm. en kopi 
af nådebilledet Moderen af Den Stedsevarende 
Hjælp fra redemptoristernes hovedkirke, Sant’Al-
fonso, rom (jf. s. 2620). Indsat i en ramme af 
mørklakeret eg. Billedet hang tidligere på triumf-
væggens sydlige del (jf. fig. 7), nu i forrummet.
 en korsvej, o. 1930, består af 14 tavler af ler, 
78×34 cm, med relieffremstillinger af Kristi li-
delseshistorie i historiserende stil. De er malet i 
overvejende hvidt, gråt og beige på guldgrund 
og indsat i rammer udført i nyrokokostil, stafferet 
med gråt og guld. I skibet.
 Skulptur, o. 1930, Skt. Hedvig af Schlesien, af 
lindetræ. Den 110 cm høje figur viser kirkens 
værnehelgen iklædt nonnedragt og holdende en 
model af en kirke i hænderne med henvisning til 
cistercienserklostret i Trebnitz, som blev grund-
lagt på hendes foranledning. Skulpturen er sand-
synligvis udført af samme kunstner som sidealter-
figurerne. Opstillet på en konsol ved forrummets 
østvæg.

et ovalt, korskronet gemme. I gemmet ses på en 
baggrund af rødt fløjl et kors af sølv med ind-
skriften »ex ligno sancte crucis/ D(omi)ni nostri 
Jesu Chr(ist)i« (af træet fra vor herre Jesu Kristi 
hellige kors). Korset skal altså indeholde en splint 
af det Sande Kors. relikviet er givet til nonnen 
mater Bertranda af pastor Hansen, Svendborg 13. 
august 1967.
 Alterstager. 1) O. 1930, 60 cm høje, foden har to 
afsæt, hvoraf det øverste er klokkeformet, cylin-
derskaft med midtled og profileret lyseskål. Hen-
sat på loftet. 2) 1900-tallets anden halvdel, 12 cm 
høje med sekskantet lyseskål og sokkel, som bæ-
res af tre fødder formet som æbletræer. 
 Af det øvrige alterudstyr skal nævnes alterbords
krucifikset, o. 1975, 30 cm højt med et romansk-
inspireret relief af Kristus hængende i strakte 
arme og let bøjede knæ på et kors med brede 
korsender. Det hviler på en hvælvet, firedelt fod. 
en messeklokke, o. 1930, af blankpoleret messing, 
tværmål 14,5 cm, er ophængt i et smedejernsbe-
slag på korets nordvæg.
 et vievandskar, o. 1930, af grå marmor, 30×36 
cm, med et forgyldt kristogram, Chi-rho-sym-
bolet, i fordybet relief i bagpladen, er sat ved ind-
gangsdøren.
 †Korskranke (jf. fig. 7), o. 1930, med balustre 
som dannede en rundbuearkade og dobbelte fyl-
dingslåger ud for midtergangen. 
 Prædikestolen (jf. fig. 2), efter 1965, er af mes-
sing og har form som en flytbar læsepult på fire 
smalle ben. På fronten er den udsmykket med 
kvadratiske relieffer med evangelistsymbolerne 
(fra oven Mattæus, Markus, Johannes og lukas) 
holdt i hvidt, gult og rødbrunt på blå bund. Den 
oprindelige †prædikestol (jf. fig. 7), o. 1930, havde 
tresidet kurv med affasede hjørner. De enkelte 
fag havde rektangulære fyldinger, og under dem 
var sat hængestykker. Opsat foran en rundbuet 
åbning i triumfvæggens nordside, hvortil der var 
adgang via sakristiet.
 Stolestaderne, o. 1930, er udført i eg med glatte 
gavle og frontpaneler. De fremstår i det blanke 
træ.
 Skriftestolen, o. 1930, udført i nyklassisk stil med 
pilastre og gesims, er opstillet i forrummets nord-
vestlige hjørne. 

Fig. 7. Interiør set mod øst o. 1930. Foto Otto Nør-
mark. – Interior looking east, c. 1930.
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1 Kronens Skøder II, 512-13. Se også Vilhelm loren-
zen, De danske klostres bygningshistorie X: De danske 
Benediktinerklostres Bygningshistorie. Kbh. 1933, 194- 
96.
2 Kronens Skøder II, 512-13.
3 Svend larsen, »Dalum Kloster«, Danske Slotte og Her
regårde, Aage roussel (red.), 2. udg., bd. 9, Kbh. 1965, 
160.
4 DK: Odense, 2725-2728.
5 Det er uklart, hvornår denne sokkel er tilføjet, men 
den optræder ikke på fotografiet af kirkerummet i Lar
sen 1965 (note 3) 159.
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Historisk indledning ved David Burmeister Kaaring, 
bygningsbeskrivelse ved Martin Wangsgaard Jürgensen, 
inventar ved David Burmeister Kaaring, heraf dog org-
ler ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James 
Manley (engelsk) og Peter Zebeerg (latin). Korrektur 
ved Jørgen lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse 
ved Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet januar 2014.
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rooms: a sacristy in the north and a storehouse in 
the south. In the 1990s the sacristy was expan-
ded with a stylistically clashing meeting room in 
red brick. The west end of the nave is divided 
into two storeys, the top one forming an organ 
loft. The rooms are lit by pointed-arched, linked 
windows; a trio of windows in the chancel ga-
ble with small sandstone capitals (see also stained 
glass below) and paired windows in the long si-
des of the nave. A circular window in the west 
lights the organ loft. The chancel, which is raised 
two steps, opens up to the nave through a roun-
ded arch. The interiors are covered with groined 
vaults, with one bay in the chancel and three in 
the nave.
 Most of the furnishings come from the time of 
the construction of the church.

Dalum Kloster (Dalum Convent) is housed in the 
former manor house of Christiansdal. The manor 
house can in fact be traced back to the medieval 
Dalum Convent (cf. p. 2793), since it is an exten-
sion and rebuilding of the utility buildings. The Si-
sters of the Order of St. Hedwig bought the buil-
ding in 1906 and established a congregation there 
under the old name, Dalum Kloster. In the early 
years one of the halls was furnished as a chapel, but 
in 1930 a church building was built as an extension 
of the north wing.
 The church, which was consecrated in 1931, 
was built parallel with the north wing of the 
manor house, and connected with it by a pas-
sage. The building is in brick and comprises a 
single wing with a nave in the west and a nar-
row chancel in the east, flanked by two smaller 

THe CHurCH OF DAluM CONVeNT
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Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – The church seen from the south west.

Ønsket om en kirke i Hjallese kan føres tilbage til 
1961, da der i kommunens dispositionsplan blev af-
sat plads til en kirke, hvor den gamle †Hjallese Kirke 
havde ligget indtil 1576 (jf. s. 2911). De forberedende 
undersøgelser af grunden blev foretaget 1968 (s. 2911), 
og fra 1971 henlagde provstiet midler til opførelse af 
en kirke. Fra 1978 holdtes gudstjeneste i midlertidige 
lokaler på Odensevej. Kirkebygningen, der er placeret 
umiddelbart syd for den tidligere †kirke, er opført efter 
tegninger af arkitekt ebbe lehn Petersen, grundstenen 
blev nedlagt 3. august 1982, hvilket markeres i foyer-
ens mur med en sten med årstallet »1982«. Indvielsen 
af kirken fandt sted den 11. september 1983. Den er 
udvidet 2003 med køkken, kontorer og mødelokale 
(Gråbrødre Arkitekter, Odense). Sognet er udskilt fra 
Dalum 1984. 

Kirken er opført på en åben eng med adgang ad 
Hjallesehaven øst for kirken og fodgængerstier fra 
Hjallesegade. Nord for kirken er 2008 opstillet 
tre skulpturer af Agnete Brittasius, Frederikshavn, 
udført i blåglaseret stentøjsler med titlerne »Jul«, 
»Påske« og »Pinse«, samt nær Hjallesegade et by-
stævne bestående af 21 stævnesten af granit stillet 
i hestesko. Bystævnet blev anlagt 1868 til minde 
om det da nyligt opløste bylaug, og var i perio-
den o. 1967-84 overflyttet til Den Fynske landsby. 
Ved indkørslen til kirken står Bernhard Haerings 
granitskulptur »Madonna« (1994) og ved hoved-
indgangen to skulpturer, ejler Madsens »Ichthy-
saurus« (1991) og Malte Vedel Kobborgs »Mod«.
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A

A1

B

C

Fig. 2. Plan. 1:300. Hjallese Kirke (A) med fritstående klokketårn (A1). Tegnet af ebbe lehn Petersen 1982-83, 
omtegnet af Merete rude 2014. De 1982 udgravede kampestensfundamenter til sydvesthjørnet af †Hjallese Kirke 
(B) (s. 2911) samt fundamenter fra den formodede †kirkelade (C) (s. 2911). Målt af Odense Bys Museer 1982, 
tegnet af Kristine Stub Precht 2014. Montage Mogens Vedsø. – Hjallese Church (A) with the freestanding bell tower 
(A1). The fieldstone foundations of the southwestern corner of †Hjallese Church (B), excavated in 1982, and the foundations 
of the assumed †tithe barn (C).

HJAlleSeGADe
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en trappe fører op til det åbne, træbeklædte klok-
kestokværk. Dækket er udført af rå fyrrebrædder, 
der hviler på betonpiller under et let trætag.
 Til kirkesal og forsamlingslokale slutter der sig 
mod syd kontorer, opbevaringsrum og undervis-
ningslokaler anbragt på begge sider af en bred gang. 
2003 er endnu et møderum, også muret i røde 
teglsten, føjet til kirken mod vest, opført efter teg-
ninger af arkitektfirmaet Gråbrødrene, Odense.1 
 udvendigt står kirken i blank mur, mens væg-
gene indvendigt er hvidmalede og træværket ube-
handlet. Gulvene er overalt belagt med brune fli-
ser.
 Kirkecentret er ebbe lehn Petersens tredje 
kirkebyggeri. Det kantede, livlige formsprog kan 
genfindes i både Bolbro Kirke (s. 1651) og Mun-
kebjerg Kirke (s. 1657), begge opført 1960-61 i 
samarbejde med broderen erik lehn Petersen. I 
det ydre har bygningen samme dramatiske profil 

ByGNING

Kirken er opført 1982-83 efter tegninger af arki-
tekt ebbe lehn Petersen, Odense. Den består af 
en stor sal, der udgør kernen i et kirkecenter med 
tilstødende møderum og kontorer. et fritstående 
klokketårn står nordvest for kirken.
 Murene er rejst af røde teglsten over en be-
tonsokkel. Kirkesalen hæver sig over de øvrige lo-
kaler og er dækket af et kløvet tag, hvis teglhængte 
flader mødes i en rende. De omgivende lokaler har 
alle halvtag. udluftningskanaler er anbragt som en 
art frise under gesimserne i syd og nord. et sten-
tøjskors, udført af ovennævnte Agnete Brittasius, er 
2008 indmuret i nordfacaden.
 De kvadratiske vinduer er anbragt asymmetrisk 
i grupper. Adgangen til kirkesalen sker gennem 
en entré mod syd, hvorfra en fremspringende 
dobbeltdør leder ind i kirkerummet, mens en 
gang fører fra entréen og videre ind i kirkecen-
tret. Østligt i nordmuren leder en retkantet dør 
direkte ind til kirkerummet.
 Indre. Kirkesalen er orienteret mod alteret i øst 
og dækkes af en kompliceret loftsløsning. Store, 
mørkeblå spær stiger mod øst fra fremspringende 
betonkonsoller i vestvæggen. Over disse hæver 
mindre spær sig fra øst mod vest. Begge spærsæt 
er beklædt med lyst fyrretræ, der mod vest er lagt 
som skråtstillede lameller, så lyset fra vinduerne i 
vest kan slippe ind. I salens sydside er der muret 
et orgelpulpitur i tegl. 
 Mod øst, bag alteret, forbindes salen med for-
samlingslokalet gennem to åbninger, der lukkes 
med skydedøre (fig. 4) – den ene traditionelt ud-
ført, den anden og mindste hæves og sænkes ved 
trisser. De to rum kan derved benyttes som en stor 
sal.
 Det fritstående klokketårn i to stokværk, rejst 
hvor den middelalderlige †kirkelade lå (jf. s. 2911), 
er som selve kirken opført i røde tegl over en be-
tonsokkel. Tårnet har til dels samme tagløsning 
som kirkesalen, idet hver af de fire facader er afslut-
tet med en ‘halvgavl’. Facaderne har hver en lodret 
lyssprække i midten. Åbninger er uden glas, men 
delvist dækket af indsatte, mørkbejsede brædder, 
der er fæstnet til tværgående betonbånd. en ret-
kantet dør i østfacaden åbner ind i tårnet, hvorfra 

Fig. 3. Det fritstående tårn. Foto Martin Wangsgaard 
Jürgensen 2013. – The freestanding bell tower.
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 Altersølvet, 1983, er tegnet af ebbe lehn Pe-
tersen og udført af Per Harild, Odense. Til sættet 
hører kalk, disk og oblatæske, alle mærket med 
versalindskriften »Hjallese Kirke 1983« samt me-
ster- og lødighedsmærke. Kalken, 21,5 cm høj, 
har seksdelt fod, der er drevet stejlt op i skaftet; 
på dette er monteret seks forgyldte kugler, der 
danner en midtknop. Bægeret er glat med tre 
hældetude. Disken, 15 cm i tværmål, er glat. Ob
latæsken er kugleformet med flad bund og måler 
11 cm i tværmål, 10,5 cm høj.
 Alterbordskrucifiks, o. 1983, af Oluf Jensen, Vred-
sted. Det 36 cm høje krucifiks er udført i et en-
kelt, geometrisk formsprog som en figur med 
udstrakte arme og hovedet hvilende på højre 
skulder. Nu opstillet ved indgangsdøren i kirkens 
sydvestlige hjørne. 
 Alterkors af granit, udført af erik Brandt 2010. 
Det er 68 cm højt og smykket med fordybede 
kvadratkors.

som de tidligere arbejder. Indvendigt er kirken 
mere afdæmpet og traditionel i sin iscenesættelse 
af rummet. 

INVeNTAr

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsestiden og teg-
net af arkitekten. Hovedmøblerne er udført i beton 
og bøgetræ, og Treenigheden udgør et vigtigt motiv i 
indretningen og kommer bl.a. til udtryk i dåbskandens 
tre hanke og tredelingen af alterskranke og stolerækker.

Alterbordet (fig. 4) af terrazzo, måler 216×90 cm, 
og er 100 cm højt. Bordet består af fem støbte 
elementer, som danner et hult bord med frem-
springende front. 
 Alterudsmykningen (jf. fig. 4), 1983. På gylden 
bund er malet store, sorte versaler, der gengiver 
skabelsesberetningen (1. Mos. 1,1-2), og derover 
med hvide versaler i halv størrelse Johannespro-
logen (Joh. 1,1-9). 

Fig. 4. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior looking east.
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tatøn 4', Oktav 2', Fagot 16'. Kopler: SV-HV, HV-
P, SV-P. Temperering: Valotti.
 Præsterækketavle, 2008, af bøg, udført af Andreas 
Nellemann. Tavlen, der måler 81×52 cm, er op-
hængt i vestibulen.
 Malerier. 1-2) 1992, begge betitlet »Treenighe-
den« og udført af lotte Aunkilde i bladguld på 
masonit; signeret og dateret på bagsiden. Bille-
derne, 26×26 cm, har begge en ligesidet trekant 
som hovedmotiv. Anskaffet for arven efter else 
Steffens og ophængt på kirkens vestvæg. 3) 1997, 
»Opstandelsen« malet af erik Fridberg i akryl på 
masonit; måler 37×28 cm. Opsat på kirkens syd-
væg. 
 Papirklip, 2012, med titlen »Helligånden«, 52× 
40 cm, af David Gottschalck Bolving. Ophængt 
ved indgangsdøren i kirkens sydvestlige hjørne.

 †Alterbordskrucifiks, 1993, af bronze, udført af 
evgeni Prokopov, ukraine, og skænket af Ger-
trud Christensen som »en tak for alt, hvad hun og 
hendes mand, Kaj Søbye Christensen har modta-
get i Hjallese Kirke«. Stjålet 2008.
 Alterstager, 1983, har form af let koniske skåle, 
17,5 cm i tværmål, 8,5 cm høje. under bunden 
læses versalindskriften »Hjallese Kirke 1983«. 
Skænket af håndværkerne ved kirkens indvielse.
 Messehagler. 1) Før 1983, af uld, udført af Hanne 
Vedel i hvid og guld. 2) Før 1983, af grøn uld, 
udført af ester Bové reintoft. 3) 1983, af uld, 
udført af Christa Jespersen. Violet. 4-7) udført 
1993-2000 af Kirsten Thrane i de liturgiske far-
ver, hvid, lilla, rød og grøn, og anskaffet for arven 
efter else Steffens.
 Alterskranken (jf. fig. 4), 1983, af bøg, udgøres 
af tre elementer, alle med hylde til særkalke og 
knæfald polstret med blå uld.
 Døbefont (fig. 5), 1983, af terrazzo. Den rek-
tangulære font, 70×70 cm, 95 cm høj, er hul og 
stillet på en sokkel formet som et kvadratkors. 
I fontens overkant er nedfældet et korsformet 
jernbeslag til dåbsfadet, og i det ene hjørne er en 
cirkulær fordybning til dåbskanden. 
 Dåbsfadet (jf. fig. 5), 1983, 39 cm i tværmål, har 
høje og rette sider samt en smal fane. under bun-
den læses versalindskriften »Hjallese Kirke 1983«.
 Dåbskande (fig. 5), 1983, formet som en cylin-
drisk spand med y-formet hank, 14,5 cm i tvær-
mål, 18 cm høj. under bunden læses versalind-
skriften »Hjallese Kirke 1983«. 
 Prædikestol, 1983, af bøg, er udført som en ta-
lerstol med vævet forklædning af blå uld.
 Stolestaderne, 1983, af bøg, med 100 cm høje 
gavle og blå uldhynder er opstillet i tre rækker.
 Pengeblok, 1983, af bøg, 28×28 cm, 85 cm høj. 
Opstillet ved indgangsdøren i kirkens sydvestlige 
hjørne.
 Orgel, 19832, med 19 stemmer og én transmis-
sion, to manualer og pedal, bygget af Marcussen 
& Søn, Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Prin-
cipal 8', rørfløjte 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4', 
Quint 22/3', Oktav 2', Mixtur III-IV, Trompet 8'. 
Svelleværk: Gedakt 8', Gamba 8', Spidsfløjte 4', 
Waldfløjte 2', Quint 11/3', Sesquialtera II, Dulcian 
8'; tremulant. Pedal: Subbas 16', Oktav 8'3, Quin-

Fig. 5. Døbefont, dåbsfad og -kande, tegnet af ebbe 
lehn Petersen 1982 (s. 2909). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Font, baptismal dish and jug, designed by Ebbe 
Lehn Petersen, 1982. 
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 Relieffer 1) (Jf. fig. 4) 1991, en ‘helleristning’ af 
eiler Madsen hugget i kirkens østvæg. Det fore-
stiller en båd med tolv passagerer, der ledes af en 
trettende glorieprydet figur ved stævnen. Moti-
vet, der er inspireret af bronzealderhelleristninger 
i Bohuslän, Sverige, henviser således til Jesus og 
disciplene. 2) 2006, et triptyk med titlen »Tros-
bekendelsen«, udført af Agnete Brittasius, Fre-
derikshavn, i bemalet stentøj. Storstykket måler 
106×63 cm, fløjene 106×42 cm. 
 Skulptur, 1992, »Nadveren«, udført af evgeni 
Prokopov, ukraine, og skænket af medlemmer af 
menigheden. Den forestiller et bord omgivet af 
tretten skikkelser, hvoraf den, der repræsenterer 
Jesus, krones af en cirkel. Opstillet i en vindues-
niche i kirkens sydvestlige hjørne.
 Kors, 2003, »Vægkors med kristrose«, udført af 
Agnete Brittasius. Af brændt ler, 55 cm højt, og 
smykket af en rose, hvis kronblade er formet som 
en kvindes køn. rosen står foran en stjernebe-
sat himmel, og langs korsets kant ses en DNA-
streng. Malet i overvejende blå farver. Ophængt i 
vestibulen.

 Kirken har to klokker. 1) 1982, tværmål 102 cm, 
med versalindskrifter. Om halsen »Petit & Fritsen 
i Holland støbte mig år 1982 til Hjallese Kirke«, 
og på legemet Ole Sarvigs ord: »Du ene ville os/ 
så bryd dog vores trods/ vær os«. 2) 1982, tvær-
mål 95 cm, med versalindskrifter som nr. 1, på 
legemet dog Sl. 101,1. 

KIlDer OG HeNVISNINGer

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Historisk indledning og inventar ved David Burmei-
ster Kaaring, bygningsbeskrivelse ved Martin Wangsga-
ard Jürgensen, orgler ved Ole Beuchert Olesen. Over-
sættelser ved James Manley (engelsk). Korrektur ved 
Jørgen lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet december 2013.

1 Frans Bay, Hjallese Kirke gennem 25 år, Hjallese 2008.
2 Tre af stemmerne blev forberedt 1983 og indsat 1985.
3 Transmission af hovedværkets Principal 8'.

Hjallese Church was built in 1982-83 to drawings 
by the royal Surveyor of Buildings ebbe lehn 
Petersen. Its construction history can be traced 
back to 1961, when provisions were made in the 
local authority’s master plan for a church building 
on the site where †Hjallese Church had been 
until 1576 (p. 2911). From 1971 the Deanery set 
funding aside for the building of the church, and 
in 1978 it became possible to buy the site. The 
foundation stone was laid on 3 August 1982, as 
marked in the masonry of the foyer, and on 11 
September 1983 the church could be consecrated. 
It was expanded in 2003 with a kitchen, offices and 
a meeting room (Gråbrødre Arkitekter, Odense).
 Building. The large church hall forms the core 
of a complex with adjacent meeting rooms and 
offices. A free-standing bell tower stands north 
west of the church. The walls are in red brick on 
a concrete base. The church hall rises above the 

other rooms and is covered by a split roof, where 
tiled surfaces meet in a gutter. The surrounding 
rooms all have pent roofs.
 The church centre is ebbe lehn Petersen’s 
third church project. The angular, vital formal 
idiom can also be seen in Bolbro Church (p. 1651) 
and Munkebjerg Church (p. 1657), both built 
in 1960-61 in collaboration with the architect’s 
brother erik lehn Petersen. The exterior of the 
building has the same dramatic profile as the 
earlier works. Inside, the church is more subdued 
and traditional in its staging of the space.
 Furnishings are in all essentials from the time of 
construction, designed by ebbe lehn Petersen. 
The basic fixtures are in concrete and birch 
wood, and the Trinity forms an important motif 
in the furnishings, for example in the form of 
the three handles of the baptismal jug and the 
tripartition of the altar rail and pews.

HJAlleSe CHurCH
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 1576 modtog Jørgen Marsvin gavebrev på kirken 
med tilladelse til at nedbryde både den og en †kir-
kelade og anvende sten og tømmer til opførelsen af 
Hollufgårds hovedbygning.5 Endnu i det tidlige 1700-
tal kunne man se rester af den nedbrudte kirke og kir-
kegård på grunden,6 men disse må være forsvundet 
senest i 1720’erne, da der opførtes en rytterskole på 
grunden (nedrevet 1979).7 

Ved et vejarbejde 1968 stødte man under Hjal-
lesevej på skeletdele, munkesten og fundament-
sten, der tolkedes som hørende til †kirkens nord-
mur.8 Arkæologiske undersøgelser af kirketomten 
fortsatte 1979 og 1982 i forbindelse med opførel-
sen af den ny Hjallese Kirke på den samme grund 

Kirken, der er nedbrudt 1576, var opført i 1100-tallets 
anden halvdel. Det fremgår af et udateret brev fra bi-
skop Simon (1157-86), hvori han skriver, at han netop 
har indviet »Hielløse«.1 I brevet blev det endvidere be-
stemt, at kirken med tiender og kirkelige afgifter skulle 
lægges til benediktinerklostret på Nonnebakken (jf. s. 
1749 og 2794), hvis nonner til gengæld skulle sørge 
for, at der blev afholdt gudstjeneste i kirken. At bispen 
truede sognemændene med at nedlægge kirken, hvis 
de ikke betalte, hvad de skulle, viser, at kirken må være 
opført af sognemændene selv.2 
 1532 besluttedes det, at indbyggerne i Hunderup 
skulle søge Hjallese Kirke og betale tiende dertil.3 To 
år senere, 9. juli 1534, mødtes den fynske adel i lands-
byen, dvs. givetvis i kirken, og besluttede der at give 
Christian III deres støtte under Grevens Fejde.4 

Fig. 1. Fundamenter til kirkens vestre afslutning set fra nord. Ud for målestokkens ende ses rester af sydvesthjørnet. 
Mod vest ses ældre begravelser skåret af kirken. Foto: Odense Bys Museer 1982. – Foundations of the western termina-
tion of the church, seen from the north. Opposite the end of the measuring rod the remains of the southwestern corner can be seen. 
To the west, old burials cut off from the church. 

†HJALLESE KIRKE
HJALLESE SOGN
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(s. 2905). Under udgravning til sidstnævntes tårn 
1982 fandt man fundamenter, som afskar skeletter 
og derved var yngre end selve kirkegården (fig. 
1). Fundamenterne har udgjort det sydvestlige 
hjørne i en bygning, og har efter al sandsynlighed 
været en vestlig tilføjelse til kirken, formentlig et 
tårn (s. 2906, fig. 2B).9 Om byggematerialet over 
fundamenterne vides intet med sikkerhed. End-
videre udgravedes 1982 dele af fundamentet til 
en bygning vest for det formodede tårn (s. 2906, 
fig. 2C), der tolkedes som rester af ovf. nævnte 
†kirkelade. Laden har haft lergulv og været delt i 
to rum ved en let skillevæg. 
 Sagn. Kirkedøren skal sammen med sten og 
tømmer være overflyttet til Hollufgård.10 
 Begravelserne. I forbindelse med kloakering o. 
1930 stødte man ved Hjallesegade nord for den 
nuværende kirke (s. 2905) på rækker af skelet-
ter liggende med ca. 50 cm mellemrum.11 Til-
svarende blev der i to af tre søgegrøfter under 
prøvegravningen 1979 fundet grave i en dybde 
af 0,3-0,7 meter, og i 1982 yderligere tretten 
grave i området omkring det nuværende klok-
ketårn.12 Ligene lå med hovedet i vest, og af de 
lig, hvor armstillingen kunne bestemmes, lå to 
med armene langs siden og to med hænderne i 
skødet; disse to armstillinger er statistisk set hyp-
pigst forekommende i tiden hhv. før 1250 og 
frem mod 1350.13 
 Inventar. *Døbefont(?). Det har været foreslået, at 
den romanske døbefont i Dalum Kirke (s. 2853) 
kunne være overført fra †Hjallese Kirke.14 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. NM. Indberetninger. Ervin Nielsen 1980 
(fundanmeldelse); Alex Hansen & Lars Madsen 1982 
(fundanmeldelse).

Redaktion ved David Burmeister Kaaring og Martin 
Wangsgaard Jürgensen. Oversættelse ved James Man-
ley. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk 
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen af-
sluttet december 2013.

1 DiplDan I,2, nr. 124.
2 Ebbe Nyborg, »Sognekirkebyggeriets organisering«, 
Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift til 
Harald Langberg, (red. Robert Egevang), København 
1979, 46.
3 Frederik I’s Registranter. 12. jan. 1532.
4 C. Paludan-Müller, Aktstykker til Nordens Historie i 
Grevefeidens tid II, Odense 1853, nr. 19.
5 KancBrevb 22. nov. 1576.
6 Bircherod, Beskrivelse over byen Odense og dens 
antikviteter 1730. KB Hånddoks Addimenta 161 fol.
7 NM. Indb. ved J. T. Christensen 1982.
8 NM.
9 NM. Indb. ved Alex Hansen & Lars Madsen (1982).
10 Tang Kristensen III sagn 611.
11 NM.
12 NM.
13 Jacob Kieffer-Olsen, Grav og gravskik i det middelal-
derlige Danmark, PhD-afhandling, Aarhus Universitet 
1993, 78.
14 Mackeprang, Døbefonte, 42.

†HJALLESE CHURCH

The †church was built in the second half of the 
twelfth century, as is evident from an undated letter 
from Bishop Simon (1157-87), where he writes 
that he has just conse crated the church. In 1534 
the church probably formed the setting for the Fu-
nen aristo cracy’s meeting in the village, where they 
decided to support Christian III in the civil war of 
1534-36. In 1576 Jørgen Marsvin received a deed 
of gift for the church with permission to demolish 
it and use the materials to build the manor house 
at Hollufgård In the 1720s a cavalry school was 
built on the site (demolished in 1979). 
 The foundations of the church have been par-
tially excavated in connection on the one hand 
with roadworks in 1968, and on the other hand 
with the preliminary investi gation and the ac-
tual building of the present church at Hjallese (p. 
2905). In this connection parts of the north wall 
of the church, a western extension of the nave 
and a building in the churchyard have been iden-
tified. On the same occasion a number of finds of 
skeletal remains were made. 
 Furnishings. It has been proposed that the Ro-
manesque font in Dalum Church (p. 2853) may 
come from Hjallese Church.
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1660 kommet ‘udi allerstørste elendighed og armod’.5 
To år efter, i 1662, fik møntskriver Jens lassen skøde 
på Dalum Kloster og dens tilliggender, herunder pa-
tronatsretten over Dalum Kirke, og talrige gårde i San-
derum Sogns landsbyer, bl.a. de førnævnte 16 gårde i 
selve Sanderum.6 Ved samme lejlighed blev Sanderum 
Kirke synet, men selvom den altså tilsyneladende var 
tænkt at indgå i salget, er den ikke nævnt i skødet. Den 
må ikke desto mindre være overdraget til Jens lassen 
på et tidspunkt herefter, for ved salget af lassens besid-
delser 1682 erhvervede Didrik Schult patronatsretten 
over både Dalum Kirke og ‘Sanderum Anneks’.7 
 1718 overdrog Didrik Schults enke, Armgard Sophia 
von Gabel, til kronen herregården med tilliggende, der 
efterfølgende blev lagt til det fynske rytterdistrikt (jf. s. 
2794).8 Ved salgene af krongodset erhvervede amtsfor-

Historisk indledning. Sognet, som nu udgør en del af 
Odenses sydlige forstæder, bestod oprindelig foruden 
Sanderum også af landsbyerne elmelunde, Højme og 
ravnebjerg.1 
 Kirken tilhørte i senmiddelalderen sandsynligvis 
Da lum Kloster,2 som endvidere ejede størstedelen af 
landsbyen, hvis ikke ligefrem den hele. I dets jordebog 
fra 1533 er således oplistet 16 gårde og et hus i lands-
byen.3 efter reformationen lå kirken fortsat til Dalum 
Kloster, der nu fungerede som kronlen.
 1654 fik sognepræst i Dalum Niels Bang ved kon-
gebrev ret til sammen med sin hustru og to børn at 
bruge og beholde annekspræstegården i Sanderum 
med al dens rente og tilliggende, så længe de levede.4 
Som mange andre fynske kirker blev Sanderum plynd-
ret under Karl Gustav-krigene 1657-60, og var derfor 

SANDeruM KIrKe
ODeNSe HerreD

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto David Burmeister Kaaring 2014. – The church seen from the south east. 
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 †Altre. Ifølge. indberetningen til Ole Worm 1623 
havde der tidligere været tre altre i kirken, henholdsvis 
et i koret og et i hver af korsarmene. Det i nordre kors-
arm blev i lensmand Absalon Gøyes (1579-1602) tid 
ført til Dalum Kirke (jf. s. 2850).13 

Kirken ligger på hjørnet af Sanderumvej og Hol-
kebjergvej med sin anseelige kirkegård stræk-
kende sig mod syd. Den har historisk set ligget 
centralt i landsbyen, hvis gårde var opført langs 
Sanderumvej, men med etableringen af et større 
parcelhuskvarter øst for kirken og indtil Assens-
vej i tiden efter o. 1950, ligger kirken nu i områ-
dets vestlige udkant.
 Kirkegården har omtrent bevaret sine gamle skel 
mod vest og nord, blot må det nordvestlige hjørne 
o. 1725 være afstået til opførelsen af en rytterskole, 
hvis grundmurede hus endnu står. I slutningen af 

valter Bruun 1764 kirken, men den blev allerede året 
efter overdraget til den ny ejer af Christiansdal, Chri-
stian Benzon (jf. s. 2794).9 1804 overdrog Jacob Benzon 
kaldsretten til kongen, men familien beholdt selve ejer-
skabet indtil 1. januar 1913, da kirken overgik til selveje.10 
 I sognet opførtes 1902 en annekskirke i ravnebjerg 
(s. 2995), som skulle betjene såvel den nordlige del af 
sognet som dele af ubberud Sogn. 1989 udskiltes Dy-
rup som selvstændigt sogn. ravnebjerg udskiltes som 
selvstændigt kirkedistrikt 2002, blev lagt under ub-
berud Sogn 2007 og endelig udskilt som selvstændigt 
sogn 2010. 
 Kirken var viet til Skt. Michael,11 hvis billede ses i 
relief på apsiden, ligesom koret viedes til denne 1503 
(jf. panel s. 2972), og han indtager en væsentlig plads i 
Claus Bergs altertavle fra 1515-20.
 Anneksforhold. Kirken lå 1589 som anneks til Da-
lum;12 et forhold som blev fastholdt indtil 1869. rav-
nebjerg Kirke var fra opførelsen og indtil 2002 anneks 
til Sanderum (jf. ovf.).

Fig. 2. Den vestlige indgang ved ligkapellet (s. 2915). Foto David Burmeister Kaaring 2013. – Western entrance by 
the mortuary chapel.
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gårdsindgang.16 Det er noget usikkert, hvad en 
sådan indgang har tjent til, da der syd for kirken 
var to ubebyggede jorder. Imidlertid tilhørte den 
ene af dem degnen, så det er muligt, at lågen har 
været sat ud for den smalle tange, som forbandt 
degneboligen med denne jord.
 Hovedindgangen er omtalt første gang 1656, 
da der anskaffedes tømmer til en ny kirkeport, 
mens kampestensmuren blev repareret. 5 Tømme-
ret har givetvis været anvendt til portens tagkon-
struktion, for 1720 omtales selve porten som mu-
ret.17 Ved indgangene har der været både låger og 
riste. Førstnævnte er omtalt 1643, da Hendrich 
Clausen, Odense, udførte jernlåger til kirkegår-
den,5 mens man fornyede kirkeristene 1649 med 
nye af eg, hvori der 1655 kom nye jerngitre.5 ri-
stene blev imidlertid stjålet kort efter, for 1670 
anføres det, at man havde måttet anskaffede tre 
nye jernriste, da de gamle var blevet stjålet under 
Karl Gustav-krigene 1657-60.18 1730 anskaffedes 
en stente til den vestre kirkegårdslåge, mens selve 
lågen blev fornyet 1739,16 og alle ristene blev ud-
skiftet 1765.19 1875 blev der ‘anbragt’ en ny port 
på vestre side af kirkegården.20 
 †Beplantning. Biskop Jacob Madsen nævnede 
1600, at der på kirkegården var plantet 24 aske- 
og egetræer.21 1880 blev alle træer, som stod un-
der én (?) alen fra kirken, fjernet.20 
 Bygninger. Vest for kirken er opført et ligkapel o. 
1914 i pudsede teglsten med kamtakkede blæn-
dingsgavle og rødt tegltag.10 Sydøst for kirken 
står en toiletbygning fra o. 1955 med pudsede 
mure og valmtag med røde tegl, som erstattede 

1800-tallet gennemførtes dels en mindre udvidelse 
mod syd, dels mod øst, hvor en †degnebolig blev 
nedrevet og grunden lagt til kirkegården.14 Dens 
udstrækning på dette tidspunkt er endnu markeret 
af et kampestensdige. Syd for dette dige indviedes 
nye afdelinger i 1957 og 1972.15 Sidstnævnte blev 
anlagt på den nordligste del af et ca. 68.000 m2 
stort areal, som var anskaffet året forinden.15 Dette 
er kendetegnet ved en nord-sydgående allé flan-
keret af egetræer, som inddeler området i et park-
lignende og endnu ubenyttet område mod vest 
samt et rigt beplantet område mod øst, hvor der 
1981 blev indviet en skovkirkegård.
 Ved den sydlige indgang til kirkegården er der 
udenfor diget sat et monument over fire allierede 
flyvere, som døde under en mineudlægningsop-
gave 11. dec. 1941, da flyet styrtede på en mark 
nær Dyrup. På monumentet, som er rejst af San-
derum Sogns beboere 1949, er monteret en vrag-
del fra flyet.
 De ældste dele af kirkegården hegnes af et lavt 
kampestensdige beplantet med liguster. Mod vest 
er det forlænget sydpå langs de nyere kirkegård-
safsnit, hvor det dog er beplantet med buske. 
Mod øst er kirkegården hovedsageligt afgrænset 
af dels bøge-, dels ligusterhæk.
 Indgange. Hovedindgangen er placeret vest for 
kirken, hvor en køreport med dobbeltfløj af stø-
bejern er sat mellem groft tilhuggede, rektan-
gulære granitpiller (fig. 2). Herudenfor blev der 
1933 anlagt en lille parkeringsplads på et jord-
stykke, som indtil da havde ligget til præstegår-
den.15 Nord for tårnet er en smal fodgængerlåge 
af samme type, mens en køreport med fodgæn-
gerlåge blev etableret i kirkegårdens nordøstlige 
hjørne mod Sanderumvej. Den har nyere fløje af 
samme udformning som hovedindgangen. ende-
lig er der langs Holkebjergvej adgang til kirke-
gården ad en kørelåge med dobbelte, rødmalede 
tremmefløje. udenfor er anlagt en mindre parke-
ringsplads.
 †Indgange. 1810 var der to indgange til kirke-
gården, dels en vestlig, dels en indgang opført nær 
†degneboligen (jf. ndf.), og altså lidt syd for den 
nuværende østlige køreport. I ældre tid har der 
muligvis været yderligere en indgang, idet der 
1743 omtales en ny låge til den søndre kirke-

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af r. rasmussen 
1793. – Cadastral map.
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Den romanske kirke, der rejser sig over en usæd-
vanlig sokkel, er til dels af granitkvadre, og ap-
sidens vindue er smykket med interessante 
(†)billedsten af kirkens værnehelgen Skt. Mikael 
(jf. ndf.). Trods flere senmiddelalderlige ændrin-
ger kan bygningens oprindelige skikkelse endnu 
tydeligt ses; dog er korbuen udvidet og skibets 
langmure og vestgavlen gennembrudt ved tilfø-
jelsen af korsarme og tårn.
 Det er en rummelig bygning med et kort kor 
og et tre gange så langt skib (hhv. 5,5 m og 16,5 
m). Grundplanen er den traditionelle romanske 
med et beskedent spring mellem apsis og kor, 
mens springet mellem kor og skib udgør godt 
og vel en halv murtykkelse (72 cm). Centrum for 
apsis ligger i korets yderside. langmurene i både 
kor og skib divergerer stærkt mod vest. udven-
digt målt øges bredden i koret med ca. 80 cm, 
mens skibet i vest er 120 cm bredere end i øst. 
 Kirken er rejst på et terræn, der falder svagt 
mod øst. Jorden har med tiden hævet sig ganske 
betragtelig omkring skibets mure (i syd mere end 
en meter), så soklen her nu er helt skjult (jf. ndf.).

en ældre bygning (jf. ndf.).15 et kirkegårdskon-
tor af teglsten med valmtag af røde tegl er opført 
sydøst for kirken o. 1972.
 †Bygninger på kirkegården. †Degneboligen, en vin-
kelbygning, var opført umiddelbart øst for kirken. 
Den blev nedrevet i slutningen af 1800-tallet, 
hvorefter grunden som nævnt blev indlemmet i 
kirkegården. 1907 fik kirken tilladelse til at op-
rette en toiletbygning, som det 1932 besluttedes 
at flytte til kirkegårdens sydøstlige hjørne.22

ByGNING

Oversigt. Kirken er i sin kerne en traditionel romansk 
kvader- og kampestensbygning med apsis i øst, der 
formentlig er opført i 1100-tallets sidste del. Bygnin-
gen er udvidet flere gange i løbet af senmiddelalderen. 
Tårnet i vest blev rejst først og stod under tag 1450-
60, hvorefter det senere i middelalderen blev forhøjet. 
Kor og skib blev overhvælvet i tiden 1480-90, søndre 
korsarm kom til 1495-1505, og nordre korsarm blev 
sluttet til skibet 1515-30. endvidere blev apsiden skilt 
fra koret i senmiddelalderen og omdannet til sakristi, 
mens et våbenhus o. 1525 rejstes ved tårnets søndre 
side. Orienteringen afviger en smule mod nord.

Fig. 4. Plan 1:300. Målt af lehn Petersens Tegnestue 1989, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 
2014. – Ground plan. 
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lens sokkel er genbrugt under den nordre del 
af tårnets vestmur, hvor de to skifter, heriblandt 
den skråkantede hjørnekvader, er opstillet i deres 
gamle orden.

 Materiale og teknik. Murene, der hviler på en 
velforarbejdet sokkel, er opført dels af tildannede 
granitkvadre, dels af rå og kløvede marksten. Soklen 
er forskelligt udformet, idet den består af tre skif-
ter under apsis og kor og to under skibet. Særlig 
prægnant er soklen under apsis og kor (fig. 6, jf. s. 
2646, fig. 2), hvor de tre skifter tilsammen måler 
105 cm i højden. Det nedre, stærkt profilerede 
skifte springer hele 20 cm frem under det mel-
lemste, skråkantede led; øverste skifte er afsluttet 
med en vulst. 
 Skibets sokkel er 68 cm høj, og de to skifter 
er ikke i forbandt med korets sokkel. Det nedre 
skifte har skråkant, det øvre en slags vulst med 
rille. Kun dele af soklen er synlige i dag i skibets 
østre hjørner; under langsidernes vestre del be-
finder den øvre kant sig omtrent en halv meter 
under jorden. Ved opførelsen af korsarmene har 
man genanvendt kvadrene fra de gennembrudte 
mure, og her ses navnlig i nord adskillige sok-
kelsten af betydelig længde (op til 2 m). Vestgav-

Fig. 5. Kirken set fra nord. Foto Mogens Vedsø 2014. – The church seen from the north.

Fig. 6. Apsidens romanske sokkel (s. 2917). Foto Mar-
tin Wangsgaard Jürgensen 2013. – Romanesque base of 
the apse. 
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hold i byggeriet, der formentlig som vanligt har 
strakt sig fra øst mod vest. 
 Murene i kor og apsis må i første omgang have 
været noget lavere, svarende til materialeskiftet 
3,2 m over soklen; og herefter, da bygningen stod 
færdig, er der foretaget en forhøjelse af murene. Vin-
duerne i apsis og kor sidder nemlig påfaldende 
lavt (jf. fig. 9), ligesom også apsisbuen og halv-
kuppelhvælvet er spændt meget lavt.
 Ved forhøjelsen, der var gennemført, inden 
de senromanske kalkmalerier kom til o. 1225 (s. 
2931), forblev apsidens indre uændret. en sådan 
tidlig ændring af korpartiet bekræftes øjensyn-

 I apsis og kor er der brugt granitkvadre i re-
gelmæssige skifter indtil en højde af ca. 3,2 m 
over soklen; herover er murene af hele og klø-
vede marksten, idet korets østre hjørner dog er 
af kvadre. Indvendigt er væggene af marksten. 
I skibet er de østre hjørner sat af kvadre helt 
til murkronen. I langsidernes vestre del er der 
nederst, lige over soklen, brugt to til tre skif-
ter granitkvadre i regelmæssige skifter, hvorefter 
muren er af marksten i ligeledes regelmæssige 
skifter.
 Forskellen i soklens udformning og det mang-
lende forbandt mellem kor og skib antyder et op-

Fig. 7. Apsidens udsmykkede østvindue. Tegning af Søren Abildgaard 1762. – Decorated east window of the apse with 
secondary window.
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 Apsidens (†)vindue (fig. 8), der var indrammet 
af interessante, til dels bevarede (†)billedsten med 
Skt. Mikael som dragedræber, er i 1800-tallet brutalt 
ødelagt ved indsættelse af en halvcirkulær støbe-
jernsramme. Indvendigt spores endnu den runde 
bue (fig. 20). en tegning af Søren Abildgaard 1762 
(fig. 7) viser, at vinduet var dannet af i alt fem 
smigede kvadre, hvoraf de to i siderne er gået tabt. 
To kvadre øverst, indeholdende den runde bue, 
smykkes med vinranker; de forsvundne †karm-
sten viste i nord ærkeenglen Mikael med spyddet, 
dragedræberen, og i syd en lille afvalmet bygning 
på en høj sokkel. Nederst, på sålbænken, ses den 

lig af de dendrokronologiske analyser af tagvær-
kerne (jf. s. 2930). I skibet stammer det ældste 
tømmer (genanvendt som hanebånd og stivere) 
fra træer, der er fældet 1144-63.23 Det ældst be-
varede tømmer i apsidens tagværk (rem og spær) 
kan derimod tidligst være fældet o. 1170, sand-
synligvis først op imod o. 1200. 23 
 Vinduer. Den romanske bygning har haft ét vin-
due i apsis, to i koret og et ukendt antal i skibet. 
Af disse er kun bevaret åbningerne i apsis og ko-
rets nordside, der begge er ret beskedne og som 
nævnt anbragt meget lavt; i skibet spores kun et 
enkelt †vindue i nordsiden. 

Fig. 8. Apsidens udsmykkede østvindue med sekundært vindue (s. 2919). Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. 
– Decorated east window of the apse with secondary window.
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sjældne i Danmark.24 Stenhuggede fremstillin-
ger af dragedræberen Skt. Mikael kendes bl.a. i 
Øster Starup (Vejle Amt) og Tulstrup (DK Århus 
3685).
 Det lille, genåbnede vindue i koret (fig. 9) er 
svagt smiget og har sålbænk i fjerde kvaderskifte 
over soklen. Det dækkes udvendigt af en monolit 
overligger. Vinduet måler indvendigt 114×67 cm 
og har bevaret sin gamle puds, der er smykket 
med romanske kalkmalerier (fig. 24-25).
 et højtsiddende †vindue i skibet, øst for nord-
døren, er påvist ved kirkens seneste istandsættelse 
2009.25 Åbningen er blændet med munkesten i 

vingede, kronede drage eller basilisk, hvis lange, 
krøllede og trefligede hale har strakt sig op i den 
forsvundne †karm. Kompositionen har tematise-
ret kirkens rolle i kampen mellem godt og ondt.
 reliefferne er alle hugget i kvadrenes facade; 
smigene er glatte og i hjørnet kantet med en lille 
rundstav. De krumme kvadre øverst, nu let adskil-
te, sidder på deres gamle plads, mens sålbænken, i 
apsidens tredje kvaderskifte, er rykket lidt sydover. 
Indhuggede streger under dragen viser, at man 
oprindelig har haft andre tanker med denne sten.
 Billedkvadre er sjældne på Fyn og vinduer 
med skulpturel udsmykning i det hele taget 

Fig. 9. Kor og apsis set fra nord. Foto Mogens Vedsø 2014. – Chancel and apse seen 
from the north.
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1480-90, og inden da (eller samtidig hermed) 
blev korbuen udvidet. Søndre korsarm er opført 
1495-1505 og den nordre arm et par årtier se-
nere, ca. 1515-30. Ved opførelsen af tårnet sløj-
fedes de gamle døre, og indgangen blev henlagt 
til tårnrummet, i hvis vestre del der var opsat et 
tømret †pulpitur. Våbenhuset ved tårnets sydside 
er rejst o. 1525. 
 Tilføjelsen af de to store kapeller, der har givet 
bygningen korsform, har afgørende ændret lys-
forholdene i skibet, som formentlig samtidig har 
fået nye og større vinduer.
 Inden indsættelsen af kirkens store altertavle o. 
1515-20 (s. 2951) blev apsiden skilt fra koret ved 
en lukkemur og indrettet til sakristi. Denne æn-
dring er sandsynligvis foretaget 1503, da sogne-
præsten Niels Hjort ifølge en træskåret †indskrift 
(jf. s. 2972) lod koret ‘(ny)indrette’. 
 under istandsættelsen 2009 blev et blændet, 
fladbuet †vindue påvist øst for syddøren i skibet. 

forbindelse med hvælvslagningen og delvis dæk-
ket af skjoldbuen. 
 De rundbuede (†)døre vestligt i skibets langsi-
der har udvendigt været ca. 130 cm brede og har 
indvendigt haft stærkt smigede sider.26 Dørene 
er formodentlig lukket i forbindelse med tårnets 
opførelse, og de øvre partier er i 1800-tallet 
ødelagt af store vinduer (s. 2929). Karmene er af 
rejste kvadre, og åbningen bryder øverste sokkel-
led. Bedst bevaret er syddøren (fig. 10), hvis inder-
side med den nedre, vestre del af buen er frem-
draget 2009.25 en kvader i den smigede karm er 
i hjørnet forsynet med en vulst. Døråbningen er 
lukket med marksten, der i facaden er skalmuret 
i tegl ved indsættelsen af vinduet. Norddøren er 
blændet med munkesten. I nordre korsarm sokkel 
(jf. s. 2928) indgår fire lange (o. 185 cm) kvadre, 
der nok har udgjort dørenes anslagsfalse.
 Indre. Apsiden er i senmiddelalderen skilt fra 
koret ved en tynd lukkemur, og apsisbuens vanger 
skjuler sig bag korets hvælvpiller (jf. fig. 26). Den 
lave bue er sat af kvadre, og undersiden flugter 
med det halvkuppelhvælv, der dækker det halv-
cirkulære rum. Hvælvet er ikke tilgængeligt på 
oversiden, idet tagrummet er fyldt med sten op 
til murkronen. I korbuen, der er udvidet i sen-
middelalderen (se ndf.), er i nordsiden indsat et 
kragbånd (jf. fig. 62), det ene af to, der må stamme 
fra den gamle, smallere †korbue. Kragbåndet, der 
er af granit, er skråt afskåret på undersiden. Kor 
og skib var oprindelig dækket med flade †bjælke-
lofter.
 Gavltrekanter. Skibets østre gavlspids er af mark-
sten i forholdsvis regelmæssige skifter. Den vestre 
gavl blev før tårnets tilføjelse (se ndf.) ommu-
ret i tegl og forsynet med kamtakker. et parti, 
af marksten, er bevaret midt på vestsiden. Korets 
gavlspids er ommuret i tegl i nyere tid. 
 Tilføjelser og ændringer o. 14501525. De mange 
byggearbejder, der i løbet af et par generationer 
helt ændrede kirken, er alle af munkesten i mun
keskifte. rækkefølgen af de forskellige arbejder 
kan nogenlunde sikkert fastslås på grundlag af 
dendrokronologiske analyser af tagværkerne (jf. s. 
2930). Ældst er det store tårn, der må være tilføjet 
o. 1450-60 og senere blev forhøjet med en etage. 
Hvælv i kor og skib er formodentlig indbygget 

Fig. 10. Kirkens romanske syddør (s. 2921) set indven-
digt fra skibet. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Roman
esque south door of church seen from inside in the nave.
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i trappehuset ved tårnets sydvestre hjørne, hvor 
murene i det yngre, øvre parti er trukket et stykke 
tilbage fra murflugten (fig. 11). At de to etaper re-
præsenterer mere end blot en midlertidig afbrydel-
se af byggeriet, fremgår af mellemstokværkets ind-
retning, der har været forsynet med et større antal, 
nu tilmurede åbninger. Disse glamhuller viser, at 
etagen oprindelig var planlagt som – og vel også en 
tid har fungeret som – klokkestokværk. Vi må tro, 
at det første lave tårn nåede at blive bragt under tag; 
dog ses der ikke spor af lavere siddende gavlspidser. 
Det nuværende tagværk, der som nævnt er dateret 
til o. 1450-60, kan muligvis være flyttet op.23 
 Vestmuren hviler på den toleddede romanske 
sokkel, der er flyttet ud fra skibets gennembrudte 
vestgavl (jf. ovf.). et skifte af kvadre er genbrugt 

Vinduet kan muligvis være en senmiddelalderlig 
udvidelse af et romansk vindue.23 
 Før kirken fik sit tårn, var vestgavlen som 
nævnt blevet forsynet med kamtakker. De nedre 
kamme står nu indlemmet i tårnets østmur, hvor 
de kan iagttages fra mellemstokværket.
 Tårnet (fig. 11), der er jævnbredt med skibet, 
er i tre stokværk og dækkes af et sadeltag med 
gavle i øst og vest. Grundplanen er kvadratisk, og 
østmuren hviler på skibets vestgavl. Våbenhuset i 
syd, foran kirkens hovedindgang, er som nævnt 
senere tilføjet. 
 Det magtfulde tårn er opført i to etaper og har 
oprindelig kun bestået af de to nedre etager, mens 
den øvre etage, klokkestokværket, er en senere 
forhøjelse. De to faser i byggeriet aflæses nu lettest 

Fig. 11. Tårnet set fra sydvest (s. 2922). Foto Mogens Vedsø 2014. – The tower seen from 
the south west.
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til orgelpulpituret og må oprindelig på tilsvarende 
vis have givet adgang til et formentlig tømret †pul
pitur i tårnrummets vestre del foran vinduet.29 
 Der er adgang til de øvre stokværk via trappe
huset, der er integreret som en solid murpille ved 
tårnets sydvesthjørne. Tårnopgangen er i to faser, 
der kan aflæses i det ydre, hvor muren i den øvre, 
yngre del er trukket ind og ført op til tårnets ge-
sims. en fladbuet underdør leder ind til en snæver 
trappe med rund spindel og tøndehvælvet loft. To 
rektangulære glugger giver lys til trappeløbet. et 
højt trin fører fra trappeløbet op til den slanke, 
ujævnt buede overdør.
 Mellemstokværket må før tårnets forhøjelse ha-
ve fungeret som klokkestokværk. Stokværket står 
fortsat med størstedelen af et senmiddelalderligt 
gulvlag af egetømmer lagt ind i bagmuren. eta-
gen åbnede sig med i alt otte (†)glamhuller, to i 
vest og tre mod syd og nord. De fladbuede, falsede 
åbninger blev blændet i forbindelse med tårnets 
forhøjelse. Fra mellemstokværket giver en groft 
udmuret, retkantet åbning adgang til skibets loft.

nederst i nordsiden. Tårnrummets store fladbu-
ede åbninger er anbragt i høje spidsbuede spejl. 
Facadernes øvre partier, der engang var brudt af 
mange åbninger, har i dag et nærmest tillukket 
præg. I mellemetagen er alle åbninger tilmuret, 
men spores stadig i murværket; i øvre etage er 
kun fire ud af oprindelig 14 glamhuller ladt åbne, 
to i syd og to i nord. I tårnets ses åbne bomhuller 
fra tårnets to opførelsesfaser.
 Det høje tårnrum, der dækkes af et krydshvælv 
med vederlag i væggene, forbindes med skibet ved 
en spids, overgribende bue, en velkendt løsning 
blandt herredets kirker.27 rummet får lys gennem 
et fladbuet vindue i vest, udvendigt falset og ind-
vendigt smiget, og et nyere vindue i nord, hvori 
der er indsat en rundbuet støbejernsramme. Ind-
gangsdøren i syd, der leder ind fra våbenhuset, er 
falset ude og inde og står nu med en fladrundbuet 
afslutning under det spidsbuede spejl.28 en fladbu-
et dør vestligst i nordsiden (jf. fig. 5) er anbragt 2,5 
m over jorden og tilgængelig fra en ny smedet fri
trappe. Døren, der er genåbnet 2010, leder i dag ind 

Fig. 12. De falsede glamhuller i tårnets klokkestokværk set mod nordøst (s. 2924). Foto Waahlin 1926. – The rabbeted 
belfry lights in the tower, looking north east.
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fet relativt hurtigt.30 Gulvlaget af egetømmer er 
velbevaret med kun enkelte udskiftninger i fyr.
 Mod syd og nord afsluttes murkronen af en 
dobbelt falsgesims, der formentlig er helt fornyet 
i nyere tid. Tårnets kamtakkede gavlspidser, der 
hver har to rundbuede, falsede glamhuller, prydes 
af en næsten identisk blændingsudsmykning (fig. 
11). I øst rejser en enkelt spidsbuet højblænding 
sig over glamhullerne. I vest hæver en tregruppe 

 Klokkestokværket, der uvist hvornår i senmid-
delalderen blev føjet til tårnet, var oprindelig 
indrettet med ikke mindre end 14 glamhuller: 
to i øst og fire i hver af de tre øvrige sider (fig. 
12). Af de fladbuede og falsede åbninger er som 
nævnt nu kun fire tilbage (de østre og vestre i 
syd- og nordsiden), mens de øvrige er tilmuret. 
De mange åbninger er anbragt i samme afstand 
med to sten mellem de falsede sider.
 Det store antal glamhuller er usædvanligt, og 
løsningen har da øjensynlig også krævet meget 
vedligeholdelse, hvorfor åbningerne er blevet sløj-

Fig. 13. Søndre korsarm (s. 2928). Foto Mogens Vedsø 2014. – South transept. 

Fig. 14. Søndre korsarms indre (s. 2928). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Interior of south transept.
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hvælvenes indmuring.23 Hvælvene hviler på fal-
sede piller med skråt løbende kragbånd i to skifter 
og på spidse, en sten dybe buer.32 Forud for over-
hvælvingen blev murene i hele kirken forhøjet.
 Apsis blev skilt fra koret i senmiddelalderen 
med en lukkemur, et arbejde der sikkert blev ud-
ført 1503, da sognepræsten Niels Hjort ifølge en 
træskåret †indskrift (jf. s. 2972) lod koret ‘(ny)
indrette’. I muren er der stilladshuller, der er ble-

af højblændinger sig over hullerne. På begge gavle 
omgives højblændingerne af mindre blændinger, 
der er opdelt ved korte, egnstypiske savskifter.31

 Korbuen blev formodentlig udvidet kort før el-
ler samtidig med, at der blev indbygget hvælv i 
kor og skib. Den overgribende bue er rund og 
smykkes som nævnt af den romanske forgængers 
kragbånd (se ovf.). 
 Hvælvene, et fag i koret og to i skibet, er ud-
formet på samme måde og formentlig indbyg-
get samtidig. Skibets tagstol er udskiftet 1480-90, 
hvilket sandsynligvis er sket i forbindelse med 

Fig. 15. Nordre korsarm (s. 2928). Foto Mogens Vedsø 2014. – North transept. 

Fig. 16. Nordre korsarms indre (s. 2928). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Interior of north transept.
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 rummet åbner sig mod skibet med en spids-
buet arkade34 og dækkes af et samtidigt stjerne-
hvælv, der hviler på forlæg i murene (fig. 14).
 Nordre korsarm er en smule yngre end den 
søndre og formentlig opført 1515-30.23 Kors-
armen, der hviler på genanvendte kvadre samt 
sokkel- og karmsten (jf. s. 2821), er udvendigt 
helt i munkesten, mens der indvendigt er brugt 
ukløvede marksten i væggenes nedre dele. Side-
murene afsluttes med en dobbelt falsgesims. Store 
vinduer er i nyere tid indsat i nord og vest (se 
ndf.). Den oprindelige lyskilde var et fladbuet (†)
vindue i nord, der siden er afløst af et lavere sid-
dende. Den kamtakkede taggavl er prydet med 
en særpræget blændingsudsmykning. et todelt 
halvcirkelslag strækker sig over hele galvspidsen 
og gennemskæres af horisontale bånd af savskifter 
(fig. 15). en glug med trappestik sidder lidt for-
skudt mod vest i galvspidsens bund.
 rummet åbner sig mod skibet med en spid-
sende arkade og dækkes af et samtidigt, ottedelt 
hvælv, der hviler på forlæg i murene.

vet lukket på vestsiden. en fladbuet dør forbin-
der kor og apsis. På samme tid er der i apsidens 
nordside muret en skabsniche i munkesten. Det 
nye rum bag koret har sandsynligvis, som andre 
steder, tjent som sakristi.33 
 Søndre korsarm er opført 1495-1505.23 Bygnin-
gen hviler til dels på en sokkel af genanvendte 
kvadre, så sidemurene afsluttes med en fals-
gesims over et savskifte. I bygningens tre mure 
er der i nyere tid indsat store vinduer (se ndf.). 
Oprindelig kom lyset gennem et stort vindue 
i sydgavlen anbragt under et tvillingdelt spejl 
med let spidsbuede stik, der nu er blændet med 
små teglsten. en vinduesform der bl.a. ken-
des fra Middelfart Skt. Nikolaj Kirke (s. 2251-
55). Vinduet er flankeret af to cirkelblændinger 
(fig. 13). Taggavlen, med kamtakker, prydes af 
stigende, lancetformede højblændinger (fig. 13). 
udsmykningen hæver sig over et vandret bånd 
af små kvadrater og omgives af mindre blæn-
dinger på kamtakkerne. I bunden af den mid-
terste højblænding sidder en lille, fladbuet glug. 

Fig. 17. Våbenhuset set fra sydvest (s. 2929). Foto Mogens Vedsø 2014. – Porch seen from the south west.
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det højt, så højt, at et i skibet har skåret sig ind i 
gesimsen. Antagelig på samme tid i 1500-tallets 
slutning blev der brudt to (†)lysåbninger i apsi-
den mod nord og syd. 1722 gennemførtes en ‘ge-
neralreparation’, som omfattede arbejde på mure, 
tage og vinduer.36 
 Formentlig sent i 1800-tallet blev kirkens vin-
duer udvidet og harmoniseret til store fladrund-
buede åbninger: et i koret, tre i søndre korsarm 
og to i den nordre, tre i skibet og et i tårnrummet. 
Samtidig blændede man alle ældre vinduesåbnin-
ger, heriblandt de to yngre i apsis, hvor der til gen-
gæld blev indsat en halvcirkulær støbejernsramme.
 I begge skibets hvælv er der også i 1800-tal-
let gennembrudt cirkulære åbninger nær hvælvets 
toppunkt. Åbningerne har formentlig været an-
vendt i forbindelse med ophængningen af lyse-
kroner.
 Kirken har gennemgået flere istandsættelser, men 
det er dog først i nyere tid, at murværket er blevet 
gennemgribende restaureret. Første store renove-
ring fandt sted 1929,37 og inden dette arbejde må 
korets gavlspids være blevet fornyet i gule teglsten. 
endnu en istandsættelse udførtes af lehn Peter-
sens tegnestue 1968. Den mest gennemgribende 
istandsættelse i ny ere tid blev udført 2009-10 af ar-

 Våbenhuset¸ o. 1525, er rejst ved tårnets syd-
side over en syld af kamp; der er genanvendt en 
del granitkvadre i østmurens nedre skifter. Den 
øvre del af vestsiden er ommuret i nyere tid i 
en halv murtykkelse, og på samme tidspunkt blev 
den fladbuede dør udvidet, idet man fjernede 
dens false.35 Mod langsiderne afsluttes murene af 
en dobbelt falsgesims over et dobbelt savskifte. 
rummet oplyses nu af et nyere, kvadratisk vin-
due i øst. Oprindelig kom lyset fra to fladbuede, 
falsede (†)vinduer i samme mur. Den nordre 
åbning står nu som udvendig niche, mens den 
søndre er næsten helt opslugt af det nye vindue. 
Gavlspidsen mod syd er fornyet i nyere tid, for-
mentlig samtidig med vestmuren og døren; den 
dekoreres af småblændinger (fig. 17). rummet er 
dækket af et fladt træloft med synlige bjælker.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Sto-
re, kurvehanksbuede (†)vinduer er indsat i kirken, 
muligvis o. 1590, da korsarmene angiveligt blev 
rømmet for deres sidste katolske udstyr.13 I sønd-
re korsarm blev der brudt nye vinduer i øst- og 
vestmuren, mens der i nordre korsarm blev an-
bragt et vindue i vest. et tilsvarende må samtidig 
være blevet indsat i skibets sydmur. Vinduerne, 
der er blændet med nyere teglsten, har alle sid-

Fig. 18. Våbenhusets indre set mod nord (s. 2929). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Interior of porch looking north.
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 Tagværket af fyr over våbenhuset blev allerede 
fornyet 1665, og er efterfølgende løbende blevet 
udskiftet.16 
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2013 udta-
get boreprøver af egetømmeret i apsis, skib, de to 
korsarme og tårn.40 I apsis er en ældre del af tøm-
meret (murrem og skråstivere) opsat efter 1170 
(op imod 1200) og en yngre del i 1700-tallets 
første halvdel. Den ældste del må høre til apsi-
dens første tagværk. I skibet stammer tømmeret 
fra to faser. I den ældre gruppe er det yngste styk-
ke tømmer fældet o. 1163. Dette tømmer stam-
mer formodentlig fra skibets første tagstol. Det 
yngre tømmer stammer fra tiden 1480-90, for-
modentlig tidspunktet for hvælvenes indbygning 
i kor og skib. Tagværket over søndre korsarm 
kan dateres 1495-1505, mens prøverne af nordre 
korsarm peger på tiden mellem 1515-30. Tårnets 
tagværk kan dateres til to perioder: 1450-60, der 
sandsynligvis angiver opførelsestidspunkt for de 
to nedre etager, og 1700-tallets midte, der er en 
senere reparation, sandsynligvis 1754 da klokke-
stolen og taget over repareredes.36 
 Tagbeklædning. Alt er tækket med bly, undtagen 
tårn og våbenhus, der er dækket af vingetegl. 
Ifølge biskop Jacob Madsen var fordelingen den 
samme 1590, da han besøgte kirken.12 Senest er 
blytaget udbedret 1996.29 umiddelbart over apsi-
dens nuværende tagdækning ses fortandinger fra 
en ældre tagdækning på korets østgavl. Sænknin-
gen af apsidens tag er formentlig sket i 1700-tal-
lets anden halvdel.23 
 Opvarmning. Kirkens fjernvarmesystem stammer 
fra 1989.29 1881 blev der erhvervet to †kakkel-
ovne til kirken.41 Ovnene blev 1914 fundet util-
strækkelige, hvorfor kirken fik indlagt varme fra 
en fyrkælder vest for våbenhuset.10 1929 anskaf-
fedes et dampbaseret †centralvarmeanlæg.10 Dette 
anlæg blev 1965 erstattet af et †fjernvarmeanlæg, 
der var etableret i den eksisterende fyrkælder.29 
Kir ken fik indlagt elektricitet 1927.15 
 Den velholdte bygning er hvidkalket ude og 
inde.42 udvendigt står skib, korsarme og tårn 
med en sværtet sokkel. Våbenhusets bjælkeloft er 
malet gråt. Bygningen omgives af en grusbelæg-
ning, mens der foran våbenhuset i nyere tid er 
anlagt et brolagt fortov.

kitekt ebbe Marxen (Århus).25 Herunder blev hele 
kirkens murværk gennemgået og gulvene lagt om. 
 Gulve. I koret ligger der rektangulære gule, 
flammede klinker, og i hele den øvrige kirke 
ligger gule teglsten. Klinkerne i koret gentager 
en ældre belægning af uvis alder, hvoraf en rest 
er blevet integreret i gulvet foran korbuen (fig. 
77).38 under udgravningsarbejde i kirken 2003 
blev der konstateret et lerlag i tårnets sydvestre 
hjørne, der formentlig er et levn af det første 
†gulv.39 1645 blev kirkens teglgulve forhøjet.5 
 Tagværker. Apsidens egetagværk blev delvist 
fornyet i 1700-tallets anden halvdel, hvor det 
blev opsat omkring en profileret kongestolpe. 
Hovedparten af spærene stammer fra 1100-tallets 
sidste del.23 Korets fem spærfag er nye og af fyr.
 Skibets tagværk er overvejende senmiddelal-
derligt og opsat 1480-90.23 De 15 spærfag er 
samlet med to hanebånd og krydsende stivere, 
som er bladet på vestsiden (fig. 78). Dele af et 
tagværk fra 1100-tallets anden halvdel er anvendt 
som hanebånd og spærstivere.23 Tagværket er ens-
artet og samlet efter fælles principper, idet der 
dog kan iagttages to forskellige systemer af tøm-
mermærker. De første syv fag fra øst er i sydsiden 
nummereret med faner, mens det samme num-
mer gentages i nord med karvsnit. De sidste otte 
spærfag er i nord nummereret ved enkle indrid-
sede streger, i syd med udstemte kvadrater.
 På østsiden af skibets vestre gavlspids ses et 
tagspor fra et ældre †tagværk, der har siddet en 
meter lavere og haft en lavere taghældning. Det 
drejer sig med al sandsynlighed om et spor fra 
kirkens første tagværk. 
 I søndre korsarms otte spærfag af fyr er der 
genanvendt hanebånd og spærstivere af eg, der 
må stamme fra det første tagværk. Spærene er 
samlet med to højtsiddende hanebånd.
 Nordre korsarms tagstol af overvejende egetræ 
består af otte spærfag, der er samlet med to lag 
hanebånd og krydsende spærstivere. Det øvre ha-
nebånd er bladet på nordsiden, mens det nedre er 
tappet. Tagværket er nummereret med romertal 
fra nord mod syd.
 Tårnets velbevarede, senmiddelalderlige ege-
træstagstol består af otte spærfag, samlet med tre 
hanebånd og to sæt spærstivere.
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Fig. 19. Skematisk fremstilling af kalkmaleriernes placering i kirken: 1. Apsisudsmykning: Tronende Kristus. 2. Senmid-
delalderligt indvielseskors. 3. Korsfæstelsen. 4. Bespottelsen. 5. Piskningen. 6. Jesus fremvises for Pilatus. 7. Tornekro-
ningen. 8. Nordmurens udsmykning: Bebudelsen, Jesu fødsel, Forkyndelsen for hyrderne, Aron og Mirjam, Spejderne 
vender hjem fra Kanaans land. 9. Abraham med de dødes sjæle og Kains og Abels offer. 10. Ærkeenglen Michael. 
11. Skt. Kristoffer. 12. Kongernes tilbedelse. 13. Dommens dag. 14. Helvedesgabet. 15. Bebudelsen. 16. Den Hellige 
Familie. 17. Jesu fødsel. 18. Himmelborgen. 19. †uidentificerede senmiddelalderlige fragmenter. Tegnet af Martin 
Wangsgaard Jürgensen og Mogens Vedsø 2014. – Diagram of the placing of the wall paintings in the church: 1. Apse decora
tion. Christ in Majesty. 2. Late Medieval consecration cross. 3. Crucifixion. 4. Jesus stripped. 5. Jesus scourged. 6. Jesus presented to 
Pilate. 7. Jesus crowned with thorns. 8. Decoration of the north wall: Annunciation, Nativity, Annunciation to the Shepherds, Aron 
and Miriam, The Scouts returning from the Land of Canaan. 9. Abraham with the souls of the dead and the sacrifices of Cain and 
Abel. 10. The Archangel Michael. 11. St. Christopher. 12. Adoration of the Kings. 13. Judgement Day. 14. The Jaws of Hell. 15. 
The Annunciation. 16. The Holy Family. 17. The Nativity. 18. The Castle of Heaven. 19. †Unidentified Late Medieval fragments.

 1942 blev udsmykningerne besigtiget af eg-
mont lind med henblik på en rensning og gen-
restaurering; et arbejde, der først blev udført 
1952-53.45 Og 2004 blev kor, skib og tårnrum 
undersøgt for malerier af Hans Chr. Frederiksen, 
der konstaterede spor efter den sengotiske deko-
ration i hele kirken.46 
 endelig gennemgik kalkmalerierne 2009-11 
en omfattende restaurering under ledelse af lise 
Thillemann, hvorved malerier i skibets østligste 
hvælv (nord- og sydkappen) blev genfremdra-
get efter at have været fremme og overhvidtet 
1882.47 
 1) (Fig. 20-26), o. 1225, en senromansk dekora-
tion, der formentlig har omfattet hele kirken, idet 
den er påvist i apsis, kor, triumfvæggen og skibets 
nordside over hvælvene.48 
 I apsis, hvor kun nordre halvdel af maleriet er 
bevaret, ses den nordlige del af en tronende Kristus 

KAlKMAlerIer

Kirkens mange kalkmalede udsmykninger har en 
lang afdækningshistorie og bærer for de ældre re-
staureringers vedkommende præg af en del op-
maling. 1882 undersøgtes hvælvene i kor, skib og 
tårnrum af J. B. løffler (fig. 37 og 40).43 under ar-
bejdet blev en omfattende sengotisk figurudsmyk-
ning afdækket i kor og skib (nr. 3). Hovedparten 
af malerierne blev efterfølgende overhvidtet, fordi 
menigheden fandt motiverne anstødelige. Bil-
lederne i korhvælvet og to hvælvkapper i skibet 
(øst- og vestkappen) fik dog lov til at stå fremme.
 1895-96 fremkom rester af en senromansk deko-
ration (nr. 1), som undersøgtes af Jacob Kornerup 
(fig. 20-26).44 Den blev fundet i apsis og på korets 
øst- og nordvæg. Kun på nordvæggen foretoges 
restaurering, mens resterne i apsis og på østvæggen 
fik lov at stå mere eller mindre urestaurerede.



2932 Odense herred

står en biskop (stifter?) uden glorie og en uidenti-
ficeret, stærkt fragmentarisk figur med glorie.
 Apsidens (†)østvindue omsluttes af en palmet-
bort, mens apsisbuens underside smykkes af en 
akantusbort med cirkelslag, hvori der er afbildet 
profeter med løftede hænder. 

(majæstas Domini) fremstillet i mandorla, siddende 
på regnbuen med højre hånd løftet i velsignende 
gestus i en rigt udstyret kjortel (fig. 21). engle 
svæver under mandorlaen, og en af dem holder 
et nu tomt skriftbånd. Kristus omgives af evan-
gelisternes symboler, men kun Markus-løven og 
Mattæus-englen er bevaret. Ved siden af evangeli-
sterne står Maria og to andre kvinder med glorie, 
alle iklædt kjoler og hovedlin. under kvinderne, 
adskilt ved en tofarvet, vandret bort, sidder tre 
apostle i kjortler. De rækker evangeliet op imod 
den tronende Kristus, mens der yderst mod nord 

Fig. 20. Den senromanske apsisudsmykning. Kalkmaleri o. 1225-50 (s. 2931). Indvielseskorset er sengotisk, o. 1525 
(s. 2938). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Late Romanesque apse decoration. Wall painting c. 122550. The consecration 
cross is Late Gothic, c. 1525

Fig. 21. Apsidens senromanske udsmykning (s. 2931) 
med sengotisk indvielseskors (s. 2938). Fortolkning af 
billederne udført umiddelbart efter billedernes opdagel-
se. Akvarel af J. Kornerup 1895. Late Romanesque decora
tion of the apse with Late Gothic consecration cross. Interpreta
tion of the pictures done immediately after their discovery.
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hånden frem mod en siddende person, der sover. 
Scenen udspiller sig inden døre i rundbuet arki-
tektur. Kornerup registrerede 1896 den liggende 
person som en skægget mand og den siddende 
som kvinde. Den identifikation fremstår tvivlsom. 
Deres køn kan ikke entydigt afgøres, og figurernes 
ansigtsdetaljer er forvitrede, hvilket de også var, da 
Kornerup aftegnede billederne. Med al sandsynlig-
hed drejer det sig om en liggende Jomfru Maria og 
en siddende Josef. Den østligste scene viser forkyn
delsen for hyrderne, men består nu kun af en engel 
stående på en jordknold med talende gestus omgi-
vet af får eller geder. Scenen er beskåret af hvælvet.
 Nedre figurfrise: Det vestligste billede er næsten 
helt forsvundet. et mandshoved med hue og en 
løftet arm er det eneste, der er bevaret. Aron og 
den angrende Mirjam. I næste scene står en kjole-
klædt kvinde med armene hævet i andagt. Hun 

 På korets østvæg, i apsisbuens flige, er der i den 
nordre rester af en eller flere kjortelklædte perso-
ner, der ikke lader sig identificere (fig. 26). I den 
søndre flig ses spor efter brunrødt jordsmon. 
 Korets nordvæg er delt i to figurfriser, der foroven 
er afsluttet af en arkitektonisk bort (fig. 22).
 Øvre figurfrise: Billedernes fragmentariske og op-
malede tilstand til trods kan de identificeres som 
tre scener fra Det Nye Testamente. Fra vest ses Be
budelsen. Vestligst står en enlig, utydelig figur med 
glorie, formentlig Maria, og 1896 kunne Jacob 
Kornerup dokumentere endnu en figur længere 
mod vest, der må opfattes som Gabriel (fig. 23). 
Besøgelsen er bedre bevaret. en figur med glorie, 
Maria, taler til en kvinde, elizabeth, der tilsynela-
dende savner glorie. Scenen synes at have relation 
til bygningsværker i baggrunden. Jesu fødsel. en lig-
gende person med klæde over sig rækker bydende 

Fig. 22. Den senromanske udsmykning på korets nordmur. Kalkmaleri o. 1225-50 (s. 2934). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Late Romanesque decoration on the north wall of the chancel. Wall painting c. 122550.
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Fig. 23. Den senromanske udsmykning på korets nordmur (s. 2934). Fortolkning af billederne udført umiddelbart 
efter billedernes opdagelse. Akvarel af J. Kornerup 1896. – The Late Romanesque decoration on the north wall of the 
chancel. Interpretation of the pictures done immediately after their discovery.

bliver støttet af en mand, der gør en velsignende 
gestus. De hjemvendte spejdere fra Kanaans land. I 
det østligste billede bærer to yngre mænd i korte 
kjortler en vindrueklase mellem sig.
 De to figurfriser afsluttes oventil af en arkitek-
tonisk bort med bueslag adskilt af tårne. I buerne 
ses profeter gengivet fra brystet og opefter med 
armene løftet i andagt.
 udsmykningen i nordvæggens vindue er velbe-
varet (fig. 24-25). I østre smig er Abraham afbildet, 
siddende på en tronstol, med de dødes sjæle i sit 
skød. Sjælene er nu næsten forsvundet, men trods 
det er billedet et af de bedst bevarede med dette 
motiv fra perioden.49 Den vestre smig er med-
taget, men rester af to mænd med løftede arme 
viser, at det er en fremstilling af Kains og Abels of
fer. I vinduets top er Helligånden afbildet i form 

af en velsignende engel. Vinduet indrammes af en 
enkel kløverbladsfrise.
 Øverst på korets sydmur blev der under restau-
reringen 2009-11 påvist (†)farvespor, der sva rer 
til den øvre, arkitektoniske bort i nordsiden.47 
 I skibet, over hvælvene, på triumfmurens vest-
side og skibets tilstødende nordmur, er der farve-
spor, der formentlig er fragmenter af en arkitek-
tonisk bort med profeter af samme type som den, 
der ses i koret.
 Teknik og farver. Maleriet er udført på en ty-
pisk romansk meget finkornet, brunlig, glittet 
puds. Dekorationen er malet på den tørre puds i 
gråblåt, okkergult, okkerrødt, grønt samt sort til 
opstregning og enkelte konturer.
 Værksted, stil og datering. Billedfrisernes ikono-
grafi og motivernes kronologi genfindes i sam-
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 Generelt tilhører udsmykningen en gruppe af 
senromanske malerier på Nordfyn. De nærmeste 
nærtbeslægtede udsmykninger findes i Fraugde 

tidigt maleri. eksempelvis har frisernes overord-
nede disposition en parallel i Førslev Kirke på 
Sjælland.50 

Fig. 24. Kain og Abels offer samt helligånden i form af en engel i vinduets top. Sen-
romansk udsmykning (o. 1225-50) i vestre vange af det romanske vindue i koret (s. 
2935). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Sacrifices of Cain and Abel and the Holy Ghost 
at the top of the window. Late Romanesque decoration (c. 122550) in the western side of the 
Romanesque window in the chancel.
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betragtes som sandsynligt. Der ses således klare 
lighedstræk i billedernes opbygning og i udform-
ningen af ornamenter og borter.

og Sønder Nærå kirker.51 udsmykningerne, navn-
lig ligheder mellem Sønder Nærå og Sanderum, 
er så iøjefaldende, at et værkstedsfællesskab må 

Fig. 25. Abraham med de dødes sjæle i skødet og helligånden i form af en engel i 
vinduets top. Senromansk udsmykning (o. 1225-50) i østre vange af det romanske 
vindue i koret (s. 2935). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Abraham with the souls of the 
dead in his bosom and the Holy Ghost at the top of the window. Late Romanesque decoration 
(c. 122550) in the eastern side of the Romanesque window in the chancel.
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at korset stammer fra korets istandsættelse 1503 
(s. 2926). Korset er medtaget og står nu kun som 
sort kontur med svage skygger af farvelægning. 
en lyspig har været anbragt i indvielseskorsets 
centrum, hvis kærter har sværtet det ovenfor sid-
dende kragbånd. Med til korset hører en spinkel, 
kalkmalet minuskelindskrift, hvori indgår flere 
hjulkors. Indskriften lader sig ikke længere læse 
men er formentlig en bøn.
 3) (Fig. 27-41), o. 1525, en omfattende deko-
ration, der findes i apsis, koret og skibets østre 
hvælvfag samt tårnbuen. Spor af den er også på-
vist i tårnrummet og våbenhuset.

 I gruppen fremstår udsmykningen i Sanderum 
som den yngste. Ikonografien er traditionel for 
den romanske stilperiode, men der kan ses antyd-
ninger af en opblødning i figurfremstillingernes 
stivhed. Navnlig persontegningerne, som eksem-
pelvis de hjemvendte spejdere, har en livlighed 
og et svaj, der peger ind i 1200-tallet og frem 
imod unggotikken. Billederne i Sanderum må 
således dateres o. 1225. 
 2) O. 1500(?). et indvielseskors og en indskrift 
på triumfbuens nordre vange, muligvis udført 
som forløber for de senere indvielseskors malet 
o. 1525 (se ndf.). Den mulighed foreligger også, 

Fig. 26. Korets østmur med lukket apsisbue. Omridset af kirkens ældre, senmiddelalderlige altertavle står som silhuet 
i blankmur. I apsisbuens flige ses spor af den senromanske udsmykning (s. 2934), mens der på spærremuren ses dele 
af den sengotiske udsmykning (formentlig Korsfæstelsen). Foto roberto Fortuna 2009. – East wall of chancel with 
closed apse arch. The outline of the church’s old, Late Medieval altarpiece stands as a silhouette on the undecorated wall. In the 
corners of the apse arch, traces of the Late Romanesque decoration, while on the barrier wall one sees parts of the Late Gothic 
decoration (presumably a Crucifixion).
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kappe, hvorved sårmærkerne fra den kommende 
piskning blottes som forvarsel (fig. 27). Han om-
gives og hånes af stående bødler, der vises i profil 
eller trekvartprofil. I søndre svikkel ses marter-
pælen, mens en bøddel i den nordre forbereder 
et ris til afstraffelsen.
 Sydkappen viser Piskningen (fig. 28). Jesus står 
bundet til marterpælen kun iklædt lændeklæde 
og med kroppen dækket af sårmærker. To unge 
bødler står på hver side af Jesus, tre er i færd med 
at piske ham, mens en fjerde trækker ham i håret.
 Vestkappen viser Jesus for Pilatus (fig. 29). Jesus står 
iklædt lændeklæde og en kappe, der holdes sam-
men af et blomsterformet spænde. Hans krop er 
oversået med sår, og hænderne er sammenbundet. 
Han holdes fanget af fire bødler, to lapsede 
ynglinge og to fuldt pansrede soldater. Pilatus, 
siddende i en tronstol med baldakin, er iklædt 
en fodsid kjortel med opslidsede ærmer, kantet 
med pels eller brokade. På baldakinens underside 

 I apsidens nordside ses et indvielseskors i form af 
et hjulkors med fligede korsender, hvorfra blad-
ranker udgår (fig. 20). De to øvrige indvielseskors 
i korbuens nordside og tårnbuens nordside, der 
hører til samme udsmykning, er stort set udført 
tilsvarende.
 På vestsiden af lukkemuren, der dækker apsis-
buen (jf. s. 2926), ses dele af Korsfæstelsen (fig. 
26). Mod syd anes to pansrede fødder, mens der 
i nordsiden ses spor efter tre kjole- eller kjor-
telklædte skikkelser klædt i blåt (Jomfru Maria?), 
brunt (Johannes?) og gråt, mens der mellem dem 
anes de nederste rester af en perspektivisk vink-
let lodret bjælke eller stolpe, der må være Kristi 
kors.52 under figurfremstillingerne strækker sig 
nogle for udsmykningen karakteristiske bladran-
ker fra hvælvpillerne og ind over lukkemuren. 
 Korhvælvets fire fag har scener fra lidelseshisto-
rien, der alle udspiller sig udendørs. I østkappen 
ses Bespottelsen. Jesus med korsglorie afklædes sin 

Fig. 27. Bespottelsen (s. 2939). Sengotisk fremstilling o. 1525. Korhvælvets østkappe. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Jesus mocked. Late Gothic representation, c. 1525. East severy of chancel vault.
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ligt ord, men blot bogstaver indsat for at udfylde 
skriftbåndet. 
 Hvælvets ribber er dekoreret med skråstreger 
i vekslende farver (grøn, okkerrød, okkergul). På 
gjord- og skjoldbuer er der malet tofarvet plan-
teslyng med fligede blade, der strækker sig op i 
kapperne.
 Flere steder på korets sydvæg blev der 2009-11 
påvist rester af †planteranker, der hører til ud-
smykningen.47 
 I korbuen, hvis top er udsmykket med en roset, 
hvorfra fire spydspidser udgår, er der malet hel-
gener. I sydsiden ses en stående Skt. Michael, kir-

ses rester af en ornamentudsmykning. Pilatus gør 
en afvisende gestus med højre hånd, mens han 
er i færd med at vaske den venstre i et kar, der 
hviler på tronstolens armlæn. Bag stolen står en 
tjener parat med et klæde. Som de øvrige scener 
udspiller denne sig udendørs. en roset er malet i 
hvælvkappens top.
 Nordkappen rummer en fremstilling af Tornekro
ningen (fig. 30). Jesus med korsglorie er afbildet 
centralt i kappen siddende på en skammel og 
iklædt en fodsid kjortel. Kroppen er dækket af 
sårmærker, og hænderne er samlet i skødet. To 
unge bødler er i færd med at sætte tornekronen 
på hans hoved ved hjælp af lange stokke. en tred-
je, skaldet bøddel med brokadeskjorte, knæler og 
har spottende taget hatten af for Jesus. Bødlen 
holder et skriftbånd, hvorpå læses: »Ave rex iu-
daeorum mmirum« (Hil (dig) jødernes konge 
mmirum). Det sidste ord i skriftbåndet lader sig 
ikke tyde og er formentlig slet ikke noget egent-

Fig. 28. Piskningen (s. 2939). Sengotisk fremstilling o. 1525. Korhvælvets sydkappe. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– The Scourging. Late Gothic representation, c. 1525. South severy of chancel vault.

Fig. 29-30. Sengotiske fremstillinger o. 1525. 29. Jesus 
for Pilatus (s. 2939). Korhvælvets vestkappe. 30. Tor-
nekroningen (s. 2940). Korhvælvets nordkappe. Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Late Gothic representations, c. 
1525. 29. Jesus before Pilate. West severy of chancel vault. 
30. Jesus crowned with thorns. North severy of chancel vault.
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Fig. 31-32. Skt. Michael dræber dragen (s. 2940). Sengotisk fremstilling o. 1525. Triumfbuens søndre vange. 31. Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. 32. Fortolkning af billederne udført umiddelbart efter billedernes opdagelse. Akvarel af J. 
Kornerup 1895. – St. Michael Slaying the Dragon. Late Gothic representation, c. 1525. South side of chancel arch. 31. Photo 
2013. 32. Interpretation of the pictures done immediately after their discovery 1895.
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Fig. 33-34. Skt. Kristoffer (s. 2944). Sengotisk fremstilling o. 1525. Triumfbuens nordre vange. 33. Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. 34. Fortolkning af billederne udført umiddelbart efter billedernes opdagelse. Akvarel af J. Kornerup 
1895. – St. Christopher, Late Gothic representation, c. 1525. North side of chancel arch. 33. Photo 2013. 34. Interpretation 
of the pictures done immediately after their discovery 1895.
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regnbuen, hvor han løfter armene for at vise sine 
sårmærker, og fra hans ansigt udgår en lilje og et 
sværd. Ved Kristi højre side knæler Jomfru Maria 
i bøn, iklædt hovedlin og en lang, stofrig kjole, 
der vækker mindelser om samtidige fremstil-
linger af helgener, som sidder i store blomster.53 
Maria har blottet sit ene bryst og peger på det. 
Til venstre for Kristus knæler Johannes Døberen 
med foldede hænder. Over de to bedende svæver 
engle med basuner, hvorfra der udgår skriftbånd. 
På det højre bånd læses: »surgite et mortui et vi-
nite ad [judicium]« og på det venstre: »surgite et 

kens værnehelgen (jf. s. 2914), der dræber dragen 
med sin lanse (fig. 31). Han er fremstillet som 
yngling med langt krøllet hår, iklædt fuldt panser 
og pandebånd. Den lille drage, han spidder og 
træder under fode, ligger døende med åbent gab, 
men snor stadig halen op om Michaels ben. Mod 
øst, på hvælvpillen bag korbuens søndre side, ses 
rester af en fragmentarisk mandsling i røde hoser, 
grøn tunika med bredfligede ærmer og brunrød 
pelshue. Manden griber om de slyngede blad-
ranker, der smykker murpillen. under ham øjnes 
rester af en vrængemaske i sort kontur. 
 I korbuens nordside er Skt. Kristoffer malet (fig. 
33). Han står barfodet, klædt som vandringsmand, 
med snoet pandebånd og stav. På skuldrene har han 
det lille kjortelklædte Jesusbarn med verdensæblet 
i hånden. Jesus rækker velsignende ud mod Kri-
stoffers stav, hvorfra der mirakuløst springer blade. 
Scenen udspiller sig på grønsvær med kort græs.
 I skibets første hvælvings østkappe ses Dom
medag (fig. 35). Kristus sidder i en mandorla på 

Fig. 35. Dommedag (s. 2944). Sengotisk fremstilling o. 1525. Østkappen i skibets østlige hvælv. Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Judgement Day. Late Gothic representation. c. 1525. East severy of eastern vault of nave.

Fig. 36-37. Helvedesgabet (s. 2946). Sengotisk frem-
stilling o. 1525. Sydkappen i skibets østlige hvælv. 36. 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. 37. Tegning udført efter 
billedernes første fremdragelse. Akvarel af August Beh-
rends 1882. – The Jaws of Hell. Late Gothic representation. 
c. 1525. South severy of eastern vault of nave. 36. Photo 
2013. 37. Drawing done after the first exposure of the paint
ing 1882.
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Omkring bænken er Jesu øvrige glorierede slægt 
samlet i en blanding af andagt og hverdag. 
 Nordkappen viser de frelste, der ledes ind i Him
melborgen (fig. 39). Skt. Peter med nøglen står 
foran et stort fæstningsværk med spir og spidse 
gavle, idet han modtager skaren af nøgne sjæle, 
der går ham i møde – mænd, kvinder og gejstlige 
med tonsur. Skaren ledes frem af kirkens repræ-
sentanter, en kardinal i rødt og en biskop med 
stav. Over forsamlingen svæver en hornblæsende 
engel. 

mortui et vinite [ad judicium]« (Stå op I døde og 
kom til Dommen). Dommedagsscenen fortsættes 
på triumfvæggen under skjoldbuen. Her vises de 
døde, der stiger op fra deres grave.
 Sydkappen viser Helvedesgabet (fig. 36). De for-
dømte bæres og trækkes af djævle til det store 
leviathangab, der fylder halvdelen af kappen. 
Munden står vidtåben, så man ser de nøgne for-
dømte sjæle, kun iklædt standsmæssige hovedbe-
klædninger, i Helvedesflammerne. Hele kappen 
er befolket af burleske djævle. en blæser i horn, 
to sprøjter deres fækalier over de fordømte. 
 Vestkappen viser Den Hellige Familie (fig. 38). 
Jomfru Maria, Anna Selvtredje (Marias mor) og 
Jesus sidder tæt sammen på en bænk, Maria med 
krone, kjole og udslået hår, Anna med hovedlin 
og kjole. Jesus sidder mellem kvinderne i en kjor-
tel. Anna holder med bydende gestus en blomst 
frem, som Maria velsigner, et billede på slægtens 
frugtbarhed og Marias status som Guds udvalgte. 

Fig. 38. Den Hellige Familie (s. 2946). Sengotisk fremstilling o. 1525. Vestkappen i skibets østlige hvælv. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2013. – The Holy Family. Late Gothic representation. c. 1525. West severy of eastern vault of nave.

Fig. 39-40. De frelste ved Himmelborgens porte (s. 
2946). Sengotisk fremstilling o. 1525. Nordkappen i 
skibets østlige hvælv. 39. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
40. Tegning udført efter billedernes første fremdragel-
se. Akvarel af August Behrends 1882. – The Saved at the 
gates of the Castle of Heaven. Late Gothic representation. 
c. 1525. North severy of eastern vault of nave. 39. Photo 
2013. 40. Drawing done after the first exposure of the paint
ing 1882.
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tursignatur. Maria og Jesus holder en hånd frem i 
en velsignende gestus mod de tilbedende konger.
 I alle hvælvkapperne, ud over den søndre, om-
kranses figurfremstillingerne af strøornamenter, 
i tidens velkendte former. Hvælvribberne er til 
dels smykket med snoede skråstreger, hvis farve-
kombination veksler fra ribbe til ribbe. På gjord- 
og skjoldbuer er der malet henholdsvis blom-
sterornamenter og bladstængler. Bladornamenter 
genfindes i sviklerne, hvor tofarvet planteslyng 
med fligede blade strækker sig op i kapperne. 
 J. B. løffler noterede 1881, at der 1861-62 var 
fremkommet †kalkmaleri med figurer i tårnrummet, 
hvor egmont lind 1952-53 konstaterede udsmyk-
ningen på tårnrummets nordvæg. De få afdæk-
kede spor blev forsøgsvis identificeret som rester 
af en korsfæstelsesgruppe.43 De blev overhvidtet, 
men genfremdraget 2004 (fig. 41).46 Der blev kun 
afdækket et begrænset felt højt på nordvæggen, 
og billederne var derfor vanskelige at identificere. 
To motiver kan bestemmes på fotografierne fra 

 Foruden de store hovedscener har hvælvet i 
sviklerne scener, der strækker sig over flere kap-
per. I kronologisk rækkefølge ses først Bebudelsen 
(fig. 36 og 38). Gabriel står med ansigtet vendt 
mod Maria. I hånden holder han et skriftbånd 
med sin englehilsen: »ave (Maria) gratia plena 
domi(nus tecum)« (Hil dig Maria, den nådefulde, 
Herren være med dig). Maria modtager andæg-
tigt hilsenen siddende med en bog i højre hånd. 
Scenen udspiller sig indendørs, angivet ved et 
vindue bag Maria.
 Dernæst vises Jesu Fødsel (fig. 38-39). Josef sid-
der sovende med hovedet hvilende i hånden, 
mens Jomfru Maria knæler i en rig kjole, med 
hænderne løftet i andagt foran Jesusbarnet på 
gulvet, der er indhyllet i stråleglans. Scenen ud-
spiller sig på traditionel vis i stalden.
 endelig vises Kongernes Tilbedelse (fig. 35-36), 
der strækker sig over fire svikler. De tre konger 
bærer gaver frem for Maria og hendes barn, der 
sidder indendørs, vist ved en interimistisk arkitek-

Fig. 41. Kalkmalede fragmenter på tårnrummets nordvæg (s. 2948). Foto Hans Chr. Frederiksen 2003. – Wall
painted fragments on the north wall of the tower interior.
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læse. Den strækker sig over mindst otte linjer og 
er skrevet i sort fraktur og versaler. 
 †Kalkmaleri. †1) (Fig. 42), o. 1495-1505, rib-
bedekorationer. Søndre korsarms hvælv er med 
al sandsynlighed blevet udsmykket i forbindelse 
med eller kort efter opførelsen. udsmykningen 
fandtes på hvælvribberne og bestod af sparrer, 
krydsende og vinklede streger samt passerroset-
ter; alt sammen udført i rød og sort. ribbernes 
underside var ensfarvet dekoreret i skiftevis rød 
eller sort, mens siderne var udsmykket med tern 
i enten rød eller sort. Dekorationen blev påvist 
under restaureringen 2009-11, hvorefter den at-
ter blev overhvidtet.47 
 †2) O. 1515-30, et fragment på nordre kors-
arms vestvæg. Ca. 220 cm over nuværende gulv, 
ca. 50 cm fra det sydvestlige hjørne, blev der på-
vist en rest af et mindre kalkmalet billede udført 
i brunrød, grå og muligvis gul under restaurerin-
gen 2009-11.47 Det drejer sig formentlig om et 
indvielseskors fra korsarmens opførelse.
 †3) O. 1900. Fotografier fra begyndelsen af 
1900-tallet viser, at hvælvene i kor og skib i en 
tid har stået udmalet med en tofarvet, formentlig 
gul og rød, sparredekoration på ribberne. Den er 
senest forsvundet ved kirkens indvendige kalk-
ning 1968.55 

restaureringen. Mod øst sås resterne af et blo-
digt kristushoved med korsglorie og tornekrans, 
og mod vest sås dele af en kvindefigur med langt 
udslået hår. Hun havde en kappe med hætte på. 
under kappen sås to lag kjoler, en påklædning, 
der ligner helgenindernes i skibets fremstilling af 
Den Hellige Familie (se ovf.). Det drejer sig for-
mentlig om Maria Magdalene eller Jomfru Ma-
ria. De to figurer var omgivet af uidentificerede 
malerispor. 
 På våbenhusets syd- og vestvæg blev der 2009-
11 fundet rester af slyngede †planteornamenter.47 
 Teknik og farver. Maleriet, der er udført på et 
tyndt hvidtelag, er malet i grøn, kobbergrøn, ok-
kerrød, okkerbrun samt sort til opstregning.
 udsmykningens nærmeste parallel findes i Gi-
slev Kirke (Svendborg Amt), hvor figurtegnin-
gen, især håret, ligner. Ornamenterne genfindes 
også her, men i en noget enklere form. De hårdt 
restaurerede billeder i Gislev vanskeliggør dog en 
videre sammenligning.
 Program. Korhvælvets skildringer af lidelseshi-
storien har det dobbelte formål både at henvise 
til nadveren og vise menigheden den pris, som 
Kristus betalte ved at lade sig føde.54 Meningen 
er naturligvis at få menigheden bevæget til op-
rigtig fromhed og andagt, fordi der kun på den 
måde kan være en frelse på Dommedag. Præcis 
det tema finder vi i skibets østre hvælv. udma-
lingen i skibets hvælv gengiver først og fremmest 
Kristus, der dømmende viser sig for verden, men 
billederne viser også mere.
 Den store dommedagsscene er nemlig sat over 
for en fremstilling af Den Hellige Familie. For 
menigheden, der stod forsamlet under billederne, 
blev Jesu slægtninge en fremstilling af den ideelle, 
fromme familie; et ideal til efterstræbelse. Ved at 
sammenstille Den Hellige Familie og Dommens 
Dag viser malerierne menigheden, at vejen til 
frelsen går gennem det fromme liv – ikke bare 
det der udspiller sig i kirken, men i det liv der 
leves uden for kirken. Samtidig bliver familiebil-
ledet også et løfte om den harmoniske tilværelse, 
der venter efter Dommedag. 
 4) (Fig. 83), o. 1575-1600, en kalkmalet ind-
skrift. På triumfvæggens nordside i skibet er der 
rester af en indskrift, som ikke længere lader sig 

Fig. 42. Skematisk fremstilling af søndre korsarms rib-
beudsmykning fra o. 1480-90. Plan 1:200. Tegnet af 
Martin Wangsgaard Jürgensen og bearbejdet af Mo-
gens Vedsø 2014 efter skitse af lise Thillemann 2011. 
– Outline drawing of the rib decoration of the south transept 
from c. 148090



2950 Odense herred

og en skummeske er anskaffet senere i århundredet. I 
det tidlige 1900-tal anskaffedes en messehagel af rødt 
fløjl, dåbsfad og -kande, mens stolestaderne blev ud-
skiftet i henholdsvis skib og korsarme i 1905 og 1929. 
De mange lysekroner er anskaffet 1926, efter 1965 og 
2009. I 2003 fornyedes orglet, som blev sat på et nyt 
pulpitur i tårnrummet. 
 Restaureringer. Sognepræst Nikolaj Hjort bekostede 
1503 en ombygning af koret, hvilket blev markeret 
med en indskrifttavle ved, eller integreret i, degnesto-
len. 1720 gennemførtes en reparation af både bygning 
og inventar, som bl.a. omfattede anskaffelsen af en al-
terskranke, reparation af stolestader og †degnestol samt 
udskiftning af kirkedørene. 
 Inventaret blev underkastet en ‘betydelig hovedrepa-
ration’ 1828, som dog ikke omfattede altertavlen, der 
fortsat var meget brøstfældig.58 Denne blev først restau-
reret 1895-96, hvor der også gennemførtes en mindre 
istandsættelse af både inventar, kalkmalerier og tag.59

 I nyere tid er inventaret blevet restaureret 1968 (ar-
kitekterne Knud, erik & ebbe lehn Petersen) og i 
2009,29 da arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-
Jensen stod bag istandsættelsen af det historiske in-
ventar (prædikestol, salmenummertavler og altertavle), 
en forandring af stolestaderne, omplacering og delvis 
fornyelse af lysekroner, samt ikke mindst en nystaffe-
ring af inventaret.29 Dette fremstår nu med en enkel 
farveholdning, hvor stoleværkets afdæmpede blomme-
farve lader den forgyldte altertavle og prædikestolens 
brogede barokstaffering spille hovedrollerne.

INVeNTAr

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den gotland-
ske døbefont fra tiden o. 1325. Det er dog især sen-
middelalderen, som er rigt repræsenteret i kirken med 
såvel et muret alterbord med relikviegemme, et *rø-
gelseskar, en klokke støbt 1492 af Peter Hansen, Flens-
borg, og ikke mindst talrige figurer og fragmenter af 
en altertavle fra tiden o. 1425-50, som nu er integreret 
i Claus Bergs monumentale tavle fra tiden o. 1515-20. 
en smule yngre er sakristiets dørfløj, mens alterstagerne 
hører til 1500-tallets anden halvdel. Fra denne periode 
er bevaret et inventarium, som oplister 12 halvslidte al-
terklæder, 8 par »alterstuffuer« (siden omtalt som »alter-
stuber«), 5 silkemessehagler og en rød korkåbe af fløjl.56 
 Fra 1600-tallet stammer Kord Kleimans klokke 
støbt 1639 og en prædikestol, som blev bygget til Da-
lum Kirke 1631 og købt af Sanderum 1647. efter Karl 
Gustav-krigene 1657-60 var altersølvet, messeskjorte 
og -hagel, alterklædet, lysene og dåbsfadet ‘ganske 
borte’, og nyt måtte anskaffes.57 Således er alterkalken 
skænket 1664 af Jacob Andersen, Store Hesbjerg. Den 
er et arbejde af guldsmeden Hans rust, Odense, mens 
dennes søn, Jesper Hansen rust, har udført kirkens ob-
latæske, skænket 1682 af Barbara Margrethe von Bär. 
Disken er en del yngre, idet den er anskaffet o. 1751 
ved omsmeltning af en ældre †disk. 
 1800-tallet er meget sparsomt repræsenteret i kir-
ken, idet pengeblokken hører til tiden omkring ind-
gangen til århundredet, mens salmenummertavlerne 

Fig. 43. relikvier og blyæske fra senmiddelalderen (s. 2951). Foto Odense Bys Museer 2014. 
– Relics and lead box from Late Middle Ages.
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Alterbord, middelalderligt, af munkesten. Det hvid-
kalkede bord måler 180×108 cm og er 111 cm 
højt, har en lille niche i nordsiden og er place-
ret ca. 30 cm fra østvæggen. Ved en reparation af 
bordet 1895 blev konstateret et relikviegemme midt 
under bordpladen (mensa), som dækkedes af en 
granitflise (sepukralstenen).60 Herunder fandt man 
en *blyæske, der måler ca. 4,6×3,0 cm og er 2,3 
cm høj, hvori lå små *relikvier indpakket enkeltvis i 
silkestrimler med vedlagte pergamentstykker, som 
angav deres navne på latin (fig. 43). I alt fandtes 
18 strimler eller fragmenter med følgende læselige 
indskrifter: »sancti pet(ri) apostoli«, »sancti phil-
lippi apostoli«, »sancte marie magdalene«, »augs-
tini episcopi«, »sancti martini episcopi«, »vincentii 
martiris«, »sancti seruatii episcopi«, »sancti vilh[el]
mi abbatis«, »sancti mauricii«, »sancti stephani 
prothomartiris«, »sancti [Seb]astiani«, »osvaldi [re-
gis] et martiris«, »11.000 sanctarum virginum«, »de 
sepulcro domini«, »sancti. … ii« og »sancti laurentii 
11.000 sanctarum virginum de innocentibus de 
ydriis« (den hellige apostel Peter; den hellige apo-

stel Filip; den hellige Maria Magdalene; den hel-
lige biskop Augustin; den hellige biskop Martinus; 
martyren Vincent; den hellige biskop Servatius; 
den hellige abbed Vilhelm; den hellige Mauritius; 
den hellige Stefan protomartyr; den hellige Se-
bastian; Oswald konge og martyr; De 11000 hel-
lige jomfruer; fra Herrens Grav; den hellige …; 
den hellige laurentius, de 11000 jomfruer, fra de 
uskyldige [dvs. børnene fra barnemordet i Betle-
hem], fra vandkrukkerne [fra Kana?]).61 Af de sid-

Fig. 44. Altertavlens første stand, o. 1515-20, udført af Claus Bergs værksted (s. 2954). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– First state of altarpiece, c. 151520, made at Claus Berg’s workshop. 

Fig. 45a-c (s. 2960-61). Detaljer af altertavlens mid-
terskab. Foto Arnold Mikkelsen 2013 a. Midtskabets 
figurrige korsfæstelsesscene (s. 2954) b. Scener fra li-
delseshistorien, der flankerer Korsfæstelsen mod nord: 
Kristus for Pilatus (f.n.) og Korsvandringen (f.o.). c. 
Mod syd: Begrædelsen (f.o.) og Opstandelsen (f.n.). – 
Details of altarpiece. a. The central compartment’s Crucifix
ion scene. b. Scenes from the Passion surrounding the central 
Crucifixion to the north: Christ before Pilate (below) and 
The Road to Calvary (above). c. South: The Lamentation 
(above) and The Resurrection (below).
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øverst på rammen. Hængestykkerne bærer endvi-
dere storfeltets baldakin med buer af gennembrudt 
rankeværk; over midtskabets sidefelter og fløjenes 
felter ses tilsvarende baldakiner, som bæres af spink-
le snosøjler. Skabets fløje er inddelt i to rækker med 
hver en art postament bestående af s-svunget gren-
værk og fiskeblæremønstre i gennembrudt arbejde. 
 Skabets baggrund er udført i guldbrokade med 
et trambuleret grenmønster med egeblade, afsa-
vede sideskud og agern samt bag figurerne glo-
rier. Tilsvarende brokadeornamentik kendes fra 
Bergs altertavler i Vor Frue (DK Århus 1135) og 
Bregninge (Svendborg Amt).65 
 Den figurrige korsfæstelsesscene (fig. 45a) omfatter 
i alt 30 figurer. Øverst ses Jesus korsfæstet. Han 
hænger i let skrånende, svagt bøjede arme med 
overlagte fødder og hovedet hvilende på sin højre 
skulder. Hovedet bærer en kraftig, snoet torne-
krone, hår og skæg er langt og munden let åben. 
Kroppen er slank og gennemmodelleret med ud-
spilet brystkasse og markeret sidesår; lændeklædet 
har rige foldekast og snip ved højre hofte. Om-
kring Kristus svæver to engle, som i kalke opsam-
ler blodet fra naglesårene, mens Maria Magdalene 
knælende holder om korset.
 På Kristi højre side ses den gode røver bundet 
til et T-kors ved højre albue og fod, mens venstre 
arm og ben hænger slapt ned. Over ham flyver en 
engel, som henter hans sjæl, mens soldater slås om 
Jesu klæder ved korsets fod. På modstående side 
er den onde røver korsfæstet på hovedet med 
arm og et ben bundet til T-korsets tværbjælke, 
mens en djævel lusker bort med hans sjæl slængt 
over skulderen.
 I forgrunden støtter Johannes den segnende 
Maria og betragtes af både en af kvinderne fra 
Galilæa og af en knælende spotter, som vrænger 
ansigt ad hende.66 Bag Johannes står longinus 
med sit spyd, som danner en diagonal igennem 
relieffet mod Maria Magdalene og høvedsman-
den, som på den modstående side af korset gesti-
kulerer i retning af Jesus, og afsluttende i relieffets 
øvre højre side, hvor Stefaton holder stangen med 
eddikesvampen. I relieffets højre forgrund ses en 
gruppe soldater og to velklædte herrer til hest. 
 De fire relieffer fra lidelseshistorien skal læses 
med uret startende i nedre venstre hjørne med 

ste to fragmenter var der svage spor af skrift på 
det ene. I Odense Bys Museer (inv.nr. 593-1975). 
Alterbordet blev repareret 1895 og igen 1959, da 
en rammekonstruktion, som var opført udenom 
alterbordet, blev fjernet.29 
 †Alterklæder. 1) 1643, udført ved omsyning af 
en korkåbe fra Dalum Kirke.56 Klædet blev bort-
plyndret under Karl Gustav-krigene 1657-60.56 
2) 1759,62 af rødt fløjl med sølvtresser.19 
 Altertavlen (fig. 49-54), o. 1515-20, et triptyk 
med faste bagfløje, er udført af den lybskfødte bil-
ledskærer Claus Berg, Odense, med genanvendte 
dele fra tiden o. 1425/50 (jf. ndf.) og malerier fra 
Iver Pedersens og Peder Malers værksted. Det 
skulptursmykkede midtskab (20,5 cm dybt) rum-
mer en figurrig Korsfæstelse, som omgives af fire 
mindre relieffer med scener fra Jesu lidelseshisto-
rie. Disse er på venstre side Korsbæringen (for-
oven) og Jesus for Pilatus samt tilsvarende på højre 
side Begrædelsen og Opstandelsen. De bevæge-
lige sidefløje (13,5 cm dybe) har på indersiden 
hver 2×4 nicher med udskårne figurer, primært 
apostle, som bortset fra en enkelt er genanvendt 
fra den ældre (†)altertavle. På ydersiden er maleri-
er med fire scener fra lidelseshistorien i to rækker, 
foroven Nadveren (nord) og Bønnen i Getsema-
ne (syd) og forneden tilsvarende Tilfangetagelsen 
og Hudflettelsen. På de to faste fløje er malerier af 
kirkens værnehelgen Skt. Michael (nord) og den 
himmelkronede Maria med barnet (syd), til hvem 
den tidligere altertavle var viet. Tavlen hviler på 
en predella med indbygget monstransskab, som 
nu fremstår med sekundær front fra 1968-71.63 
 Midtskabets bagklædning har ti udlusninger, som 
er ældre end bemalingen, hvilket sammen med de 
brandskadede partier på bagsiden indikerer, at den 
er genanvendt fra en ældre tavle (s. 2968).64 For-
uden bagklædningen må dele af både midtskabets 
og sidefløjenes karmstykker og baldakiner regnes 
for genanvendt materiale. I både midt- og fløjska-
benes sidestykker ses bærehuller for transport.
 rammen af midtskabets centrale felt er prydet 
af gennembrudt grenværk, hvis underdel har ka-
rakter af slanke pilastre afsluttet af konsoller med 
hver sin udskårne, diminutive profet. Over profe-
terne fortsætter grenværket, idet det udløber fra to 
kapitællignende hængestykker med snoede søjler 



2955SANDeruM KIrKe

186*

holder et spinkelt kors i sin venstre hånd og den 
højre rakt ud i en velsignende gestus. rundt om 
sarkofagen er fire liggende og siddende soldater, 
hvoraf den forreste skærmer for sine øjne med 
hånden, mens en anden i relieffets højre side sover 
med overkroppen hvilende henover sarkofagen. 
relieffet er udført med udgangspunkt i Dürers 
kobberstik fra 1512,74 om end Kristi velsignende 
arm er hentet fra Cranachs »Passionen« og de lig-
gende soldater i venstre side fra Martin Schon-
gauers og van Meckenems tilsvarende serier.75 
 Sidefløjene (fig. 46-47). På hver fløj sidder otte 
figurer i to rækker. Figurene er ca. 50 cm høje, 
dog er Jomfru Maria og Jesus lidt højere, ca. 52 
cm. 15 af de 16 figurer er tydeligvis skåret af sam-
me 1400-tals værksted, hvorimod den sekstende 
figur, Skt. Michael (jf. ndf.), er tilføjet af Claus 
Bergs værksted, da figurerne blev genanvendt i 
den ny altertavle. De 15 ældre figurer sidder på 
en lav bænk i ophøjet positur med ret ryg og 
alvorlig mine. Alle er iklædt kappe og kjortel og 
holder den ene hånd frem for sig, hvormed de har 
fremvist deres attribut. I den anden hånd holder 
broderparten af dem en bog. Deres hår og skæg 
er skåret som bølger og snirkler og lagt i symme-
triske mønstre, der typisk spejler sig i ansigternes 
lodrette akse. Derimod er klæderne skåret med 
rige og varierede foldekast, som er særligt ken-
detegnet ved de ornamentalt svungne linjeforløb, 
som kjortlernes underkant danner, idet de ligger 
fladt ind mod figurerne. Alle figurer, bortset fra 
én, mangler sin attribut, hvorfor det ikke er mu-
ligt at identificere dem alle. Startende fra øverste 
venstre hjørne på den nordre (fig. 46) fløj er fi-
gurerne som følger:
 A) Uidentificeret discipel med krøllet hår og skæg, 
som holder en bog i sin venstre hånd.
 B) Jakob den Ældre er kendetegnet ved sin van-
lige hat med opkrammet skygge (uden ibskal) og 
er endvidere skildret med tvedelt skæg og hol-
dende en åbenstående bog i sin højre hånd.

Kristus for Pilatus (fig. 45b). På en baldakinprydet 
trone til venstre sidder Pontius Pilatus, idet han 
vasker sine hænder over et fad, som hans tjener 
fylder med vand. I højre side holder to soldater 
den bundne Kristus fast i armene. Som forlæg 
for relieffet er blevet foreslået både træsnittet fra 
Albrecht Dürers »lille Passion«67 og lucas Cra-
nachs »Passionen«,68 begge fra 1509. Der må i så 
fald være tale om meget fri fortolkninger af disse 
forlæg, som endvidere integrerer fremstillingen af 
Jesus og de to fangevogtere fra et kobberstik af 
Israhel van Meckenem (o. 1480).69 
 I Korsbæringen (fig. 45b) er Jesus sunket i knæ 
under vægten af korset, og halvt kravlende støt-
ter han sig med højre hånd på en sten. Ved hans 
side står to soldater, hvoraf den ene hiver i hans 
klæder, og den anden træder på hans læg. yderst 
til venstre hjælper Simon fra Kyrene med at bære 
korset, og i baggrunden ses yderligere otte figu-
rer, heriblandt Johannes, hvis ene hånd hviler på 
Jomfru Marias arm. relieffet synes at være en 
variant over Albrecht Dürers træsnit fra »Den 
lille Passion« (1509), hvori man genfinder Kristi 
knælende positur med hånden på en sten, samt 
Simon fra Kyrene og Johannes’ og Marias place-
ring under en rundbue.70 Derimod er soldaten, 
som træder på Jesus, overtaget fra Cranachs træ-
snit fra »Passionen« (1509).71 
 Begrædelsen (fig. 45c). I forgrunden til venstre 
holder Johannes Jesu afsjælede legeme, mens 
Maria med bedende hænder bøjer sig ind over 
det. Jesu hoved hænger livløst over skulderen, og 
højre arm er bøjet i en unaturlig vinkel. Bag de 
hellige personer taler Josef af Arimatæa og Ni-
kodemus sammen, mens Maria Magdalene tørrer 
øjnene med en snip af sine klæder, og en anden 
kvinde klagende holder sine arme i vejret. Også i 
dette tilfælde har Claus Berg kombineret og va-
rieret forskellige grafiske forlæg, idet Johannes og 
Jesus ligger nær bladet fra Dürers »Store Passion« 
(1498/99),72 mens to af baggrundens tre figurer 
snarere er overtaget fra hans træsnit fra 1507. Den 
grædende kvinde og Jesu højre arms stilling kan 
være taget fra Cranach.73 
 Opstandelsen (fig. 45c). Kristus er ved at træde 
ud af sarkofagen og står med overkroppen bøjet 
en smule indover sit fremskudte venstre ben. Han 

Fig. 46-47 (s. 2964-65). Detaljer af altertavlen. De be-
vægelige fløje. 46. Nordre fløj (s. 2955). 47. Søndre 
fløj (s. 2960). Foto Arnold Mikkelsen 2013 – Details of 
altarpiece. Side wings. 46. Northern wing. 47. Southern wing.
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med den mindre genstand, muligvis et skrivered-
skab, han holdt i hånden indtil 1895, antyder, at 
der er tale om Mattæus; jf. figur e.78 
 H) Ærkeenglen Michael er skåret af Claus 
Bergs værksted. Han sidder på en lav bænk med 
kroppen hældende dramatisk mod sin højre side, 
idet han med venstre hånd løfter sværdet (som 
er brækket af). Hans blik er rettet mod den vægt, 
han må have holdt frem for sig i sin højre hånd. 
Håret er udført med de typiske bergske store spi-
ralkrøller, og foldekastene er enklere, men også 

 C) Jomfru Maria (fig. 49) tronende og bærende 
en krone med krabbeblade, mens hun holder 
hænderne krydset i sit skød.
 D) Tronende Kristus (fig. 49) med krone som 
Marias, venstre hånd hvilende på en globe i sit 
skød og højre løftet velsignende.
 e) Jakob den yngre(?) med aflangt ansigt, halv-
langt hår og langt skæg, holdende en bog i sin 
venstre hånd. I højre hånd holdt han frem mod 
restaureringen 1895 en kølle, men det er usik-
kert, om denne var original eller overhovedet 
oprindelig stammede fra denne figur.76 
 F) Thomas(?) med krøllet hår og kort skæg og 
en åben bog hvilende i skødet. Han holdt indtil 
1895 et spyd, jf. forrige figur.77 
 G) Mattæus(?). Figuren er korthåret og særligt 
kendetegnet ved at være skægløs, hvilket sammen 

Fig. 48. Detalje af altertavlen. udsnit af Begrædelsen (s. 2955). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of altarpiece. 
Detail of the Lamentation. 

Fig. 49. Detalje af altertavlen. Figurer af Maria og 
Kristus tronende genanvendt fra en ældre altertavle (s. 
2958). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of altar
piece. Figures of the Virgin and Christ in Majesty reused 
from an older altarpiece. 
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bund. På de postamentlignende felter under re-
liefferne er en malet gentagelse af gren- og fiske-
blæremønstret fra sidefløjene udført i sort og guld. 
Predellaens udvendige staffering er fra 1999 og 
består af en versalindskift (Joh. 1,1-14 samt 3,16) i 
guldversaler på rødbrun grund med blå kant mod 
monstransskabet, hvis gitter er forgyldt.29 Skabets 
indre fremstår med den oprindelige staffering 
med guldstjerner på grønblå grund.
 Anden stands malerier (fig. 50). På de bevægelige 
fløjes ydersider er der i to registre malet fire sce-
ner fra lidelseshistorien, som skal læses fra venstre 
mod højre (fig. 51-52). De to rækker adskilles 
af vandrette, forgyldte bånd med bladslyng malet 
med sort på guldbund. De fire malerier er kun 
delvis bevarede, idet store dele af særligt de øvre 
er afskallet. rammen er forgyldt. 
 Nadveren (fig. 51). Maleriet er meget medtaget, 
og store dele af dets midte og højre side mangler. 
De bevarede dele viser disciplene siddende ved 
et bord med hvid dug i et rigt lokale prydet af 
skulpturer og arkader. Disse elementer samt en 
stol med T-formet ryg viser, at maleriet er kopie-
ret efter IAM van Zwolles kobberstik.80 
 Bønnen i Getsemane (fig. 52) mangler største-
delen af venstre side, hvor man dog endnu aner 
en sovende discipel i nedre hjørne, en del af Jesu’ 
kappe samt en engel med et kors. I højre side ses 
to sovende disciple, og bag dem kommer tem-
pelvagterne gående under et stort træ med blade 
i vandrette bånd. Maleriet er kopieret efter Cra-
nachs træsnit fra »Passionen« (1509).81 
 Tilfangetagelsen (fig. 51) er i forhold til de øvrige 
malerier ganske velbevaret, om end bl.a. Jesu an-
sigt og dele af højre side mangler. Maleriet viser 
en figurrig scene med Jesus, som helbreder ypper-
stepræstens tjener, Malkus’, øre, idet han pågribes 
af tempelvagterne. I baggrunden ses et vidtstrakt 
landskab med træer og bjerge. Scenens forlæg er 
Cranachs træsnit fra »Passionen« (1509),82 hvortil 
der yderst til højre er tilføjet to disciple og bag 
dem indgangen til Getsemane Have.
 Hudflettelsen (fig. 52) er forholdsvis velbevaret 
og viser Jesus bundet til en søjle i billedets midte. 
Omkring ham er tre personer ved at piske ham, 
mens to andre i forgrunden fletter tornekronen. 
Maleriet er en ret troværdig gentagelse af Cra-

dybere skåret og mere rumligt opfattede end i de 
øvrige femten figurer. 
 I) Jomfru Maria(?). I øvre række til venstre på 
den søndre fløj (fig. 47) ses en siddende kvinde 
med langt bølget hår. Hun holder hænderne frem 
for sig på en måde, som antyder, at hun har holdt 
Jesusbarnet i sine arme. I så fald må der være tale 
om Jomfru Maria, om end det bestemt ikke kan 
udelukkes, at der er tale om en anden helgeninde, 
som har holdt sin attribut på denne måde. 
 J) Paulus eller Peter. en flenskaldet mand med 
langt tvedelt skæg og en åben bog i sin venstre hånd.
 K) Johannes, der kan genkendes på sit glatte an-
sigt og kalken, som han udfører en velsignende 
gestus mod.
 l-O) Fire uidentificerede disciple med langt, skæg 
og en bog i den ene hånd.
 P) Judas Taddæus(?), med langt skæg, bog og 
indtil 1895 en hellebard eller et spyd i højre 
hånd.79 Denne attribut bruges også til Jakob den 
yngre, som dog tilsyneladende figurerer på den 
modstående fløj (jf. figur e). Som i de øvrige til-
fælde er det usikkert, om denne attribut oprinde-
lig har hørt til netop denne figur.
 Postamentet er højt med konkavt opstigende si-
der, som fortsættes i smalle tunger under sideflø-
jene. I dets midte er indrettet et skab med rhom-
begitter for. Frontpladen er fornyet 1968-71, men 
følger postamentets oprindelige form.64 
 Første stands farvesætning. Midtskabet og fløjenes 
indre fremstår med rig forgyldning suppleret af 
enkelte koloristiske islæt fra restaureringen 1968-
71. Den er fremkommet ved at fremdrage den 
oprindelige kridtgrundsstaffering i tempera, og 
supplere og opfriske denne. Figurerne er iklædt 
brune kjortler og gyldne kapper med enten blåt 
eller rødt for, deres hår og skæg er overvejende 
brunt, men også sort og gråt forekommer. Bag-
grundsdetaljerne især i midtskabet er malet brune, 
blå eller grønne. Johannesfiguren i den centrale 
korsfæstelsesscene fremstår med en særligt fornem 
bemaling, som omfatter indlagt guldpapir, der 
danner mønstervirkning på kappens for. Skabet 
og fløjene fremstår med forgyldte, trambulerede 
bagklædninger, sidestykkerne er ligeledes forgyldt 
og har en blå fas mod skabets front. De lodret-
te tværinddelinger af midtskabet har mønjerød 



2961SANDeruM KIrKe

Jesusbarnet synes således at henvende sig til en fi-
gur eller genstand, som imidlertid ikke er overført 
til maleriet fra dets uidentificerede forlæg.86 De to 
figurer står ligesom Michael Sjælevejer foran et 
rødt klæde med brokade, men i et fladere landskab. 
 Tavlens billedprogram er Jesu lidelse og offer, som 
bliver fremstillet i dels midtskabets Korsfæstelses-
scene, dels i de udskårne og malede scener fra 
lidelseshistorien. På de faste fløje var malet to 
helgener med særlig tilknytning til kirken, Jom-
fru Maria, som den ældre højaltertavle må have 
været viet til (jf. s. 2968), og kirkens værnehelgen, 
Ærkeenglen Michael. Deres centrale betydning 

nachs træsnit fra »Passionen« (1509),83 blot er en af 
figurerne udskiftet med to fra Albrecht Altdorfers 
behandling af motivet i serien »Menneskets Fald 
og Genrejsning« fra o. 1513, hvorfra også den til-
føjede Tornekroning i højre baggrund stammer.84 
 De faste fløje er smykket med fremstillinger af 
kirkens værnehelgen, Michael Sjælevejer, og af 
Maria med Barnet. På nordfløjen ses Skt. Mi-
chael iklædt rød kjortel og blå kappe. Han holder 
sit sværd hævet over hovedet med sin højre hånd, 
og blikket er rettet mod vægten i venstre hånd. 
Heri vejes menneskets gode gerninger (skildret 
som en bedende mand), op mod dets ugerninger 
(afbildet som en liggende djævel). Skt. Michael 
står foran en lav skærm af et rødt klæde med 
brokade, bag hvilket ses et skovrigt bjerglandskab. 
Maleriet er muligvis udført som en variant over 
et træsnit af Cranach fra 1506.85 
 På sydfløjen ses Maria iklædt mørkerød kjole, 
blå kappe og bærende kronen på hovedet. Hendes 
blik er rettet mod Jesusbarnet, som hun holder i 
sine arme. Barnet holder højre hånd for brystet og 
rækker med den anden ud mod sin venstre side. 

Fig. 50. Altertavlens anden stand (s. 2960). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Second state of altarpiece. 

Fig. 51-52 (s. 2970-71). Detaljer af altertavlens bevæ-
gelige fløje. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 51. Den 
nordre fløj med fremstillinger af Nadveren og Tilfan-
getagelsen (s. 2960). 52. Den søndre fløj med frem-
stillinger af Bønnen i Getsemane og Hudflettelsen 
(s. 2960). – Details of the movable wings of altarpiece. 51. 
Northern wing with paintings of the Last Supper and the 
Capture of Jesus. 52. Southern wing with paintings showing 
the Agony in the Garden and the Scourging. 
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 Anderledes forholder det sig med anden stands 
malerier, som følger sine forlæg tæt.90 undtagel-
sen herfra er Hudflettelsen, som kopierer største-
delen af Cranachs træsnit fra 1509, men udskifter 
en enkelt af Cranachs figurer med to, der dog 
ligesom den tilføjede skildring af Tornekronen er 
kopieret meget loyalt efter Altdorfers træsnit. 
 Tilskrivning og datering. Altertavlen har altid væ-
ret sat i forbindelse med Claus Bergs værksted.91 
Derimod er der ligesom med værkstedets øvrige 
arbejder nogen usikkerhed om dens datering, som 
dog under alle omstændigheder må lægges efter o. 
1513, da Altdorfer udgav det forlæg, som blev be-
nyttet i Hudflettelsen (jf. ovf.).92 et muligt sluttids-
punkt for tavlens udførelse blev fremført af Francis 
Beckett, som nævnede, at man regnede tavlen for 
en gave fra dronning Christina (død 1521). Han 
tillagde dog ikke dette sagn nævneværdig betyd-
ning, da det ikke støttedes af nogen kilder.93 Beck-
ett pegede i stedet på de væsentlige forbindelser 
mellem reliefferne af Kristus for Pilatus, Begræ-
delsen og Opstandelsen og de tilsvarende relieffer 
i Claus Bergs Gråbrødre-tavle.94 På det grundlag 
regnede han tavlen for samtidig med Gråbrødre-
tavlen, som han daterede 1518-21, dvs. o. 1520.95 
Thorlacius-ussing fulgte Becketts ræsonnement, 
men argumenterede for, at arbejdet på Gråbrød-
retavlen var begyndt tidligere, end Beckett antog. 
Derfor foreslog han en lidt tidligere datering af 
Sanderumtavlen, o. 1515.96 
 Blandt Claus Berg-værkstedets bevarede Kors-
fæstelsestavler er tavlen tættest beslægtet med Breg-
ninge Kirkes (Svendborg Amt), som måske er så 
tidlig som o. 1513.97 Begge er triptykoner med 
standfløje og 2×4 helgener i hver af sidefløjene, 
og selvom deres malerier er udført af forskellige 
malerværksteder, er flere af billederne udført ef-
ter de samme forlæg. Den tyske kunsthistoriker 
Jan Friedrich richter har dog påpeget, at i mod-
sætning til Bregningetavlen er Sanderumrelief-
ferne perspektivisk skårne med mindre figurer i 
baggrundene.98 Dette mere udviklede træk peger 
frem mod Gråbrødretavlen, som stod færdig senest 
1523 (jf. s.531), og da de to tavlers relieffer også 
er knyttet sammen af de anvendte grafiske forlæg, 
taler en del for, at deres udførelse har overlappet 
hinanden. På det grundlag forekommer richters 

i altertavlen fremgår yderligere af, at de indgår i 
såvel tavlens lukkede ‘hverdagsstilling’ som i den 
åbne ‘feststilling’, hvor den ældre tavles figurer 
af Himmelkroningen samt en ny af Ærkeenglen 
Michael er repræsenteret på nordfløjen. 
 Forlægsmateriale. Selvom anvendelsen af grafiske 
forlæg i Claus Bergs altertavler blev påvist allere-
de af Thorlacius-ussing,87 var ulla Haastrup den 
første til at udpege konkrete forlæg for Sande-
rumtavlen. I 1974 viste hun, at tre af malerierne 
på de bevægelige fløjes ydersider er udført efter 
træsnit fra Cranachs »Passionen« fra 1509,88 og 
efterfølgende har hun peget på såvel anvendelsen 
af IAM van Zwolles kobberstik af Nadveren og 
af Albrecht Dürers »lille Passion« fra 1511. 
 Som anført i beskrivelsen af de enkelte relief-
fer og malerier ovenfor er reliefferne kendeteg-
net ved at trække på især tysk grafik, herunder 
både af de lidt ældre mestre Schongauer og van 
Meckenem og på den nyeste renæssancegrafik fra 
Dürers, Altdorfers og Cranachs hænder. Det er li-
geledes kendetegnende for Claus Bergs billedskæ-
rerarbejder, at de grafiske forlæg først og fremmest 
var et udgangspunkt og en inspirationskilde til at 
skabe nye fremstillinger. Hans evne til at fortolke 
og videreudvikle sine forlæg fremgår tydeligt af en 
sammenligning med altertavlen fra Odense †Grå-
brødrekloster (nu i Odense Domkirke), hvori man 
genfinder variationer over alle Sanderumtavlens 
skårede passionsscener (s. 497-99, fig. 372-74). 
 Flere af motiverne blev til ved at stykke elemen-
ter sammen fra forskellige forlæg således, at mens 
der ikke kan peges på forlæg for hverken helhe-
den eller for større figurgrupper i Korsfæstelsen, 
så synes enkelte figurer inspireret af bl.a. Hans 
Schäufelein (kvinden, som vrider sig i hænderne) 
og Schongauer (soldaten, som forhåner Maria).89 
Tilsvarende genfinder man enkeltfigurer fra Kors-
fæstelsen i nye og anderledes sammenhænge i 
andre af værkstedets arbejder; heriblandt figuren, 
som håner Maria i Korsfæstelsen, som genfindes i 
både Korsfæstelserne i Bregninge og Aarhus (DK 
Aarhus 1127) og finder sin traditionelle plads i 
Gråbrødretavlens Tornekroning (s. 496, fig. 371), 
mens en variation af den segnende Maria, Johan-
nes og kvinden fra Galilæa ses i Hornslettavlen fra 
o. 1520, der også er tilskrevet Claus Berg.
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og Fåborg ved at være betydeligt mere idealise-
rede, med ovale hovedformer, kuglerunde øjeæb-
ler og små munde med let adskilte læber. Og ikke 
mindst er skyggelægningen af ansigterne i højere 
grad afstemt efter hudens farve end hos Fåborgs 
og Aarhus’ helgener og helgeninder, hvor der end-
videre gøres brug af konturlinjer langs næseryg og 
kindben, som er helt fremmede for Sanderuman-
sigterne; bortset fra i fremstillingen af den beden-
de sjæl i Michaels vægt, som også har samme lidt 
sammenpressede pande som i Aarhus og Fåborg.
 Sanderumtavlen skiller sig yderligere ud i kraft 
af baggrundens bjergrige skovlandskaber. Sådanne 
elementer spiller kun en ubetydelig rolle i Ha-
astrups og richters analyser, men landskabernes 
karakteristiske udformning giver den væsentlige 
oplysning om værkstedet, at en enkelt af dets ma-
lere havde ansvaret for baggrundslandskaberne i 
alle dets malerier. Man genfinder samme karak-
teristiske fremstilling af de blånende bjerge med 
lodrette rygge, klyngerne af blomkålslignende 
trækroner over lavere, vandrette grene og frem-
stillingen af større træer med løb i klart adskilte 
vandrette bånd i både Sanderumtavlens passi-
ons- og helgenmalerier, og på Aarhus-, Fåborg- 
og Vejlbytavlerne, dvs. på tværs af de to grupper, 
Haastrup etablerede.102 
 På samme måde synes der at være flere for-
skellige hænder på spil i de bevægelige fløjes 
lidelsesscener, hvoraf ikke alle uden videre er i 
overensstemmelse med den ‘grove’ stil fra Vejl-
bytavlen, således ikke den knælende figur neden-
for Jesus i Hudflettelsen og de tilføjede disciple 
yderst til højre i Tilfangetagelsen.103 Alt i alt kan 
malerierne altså bedst opfattes som resultatet af 
en fælles og til dels specialiseret indsats af de for-
skellige malere, som arbejdede i Iver Pedersens og 
Peder Malers værksted. 

datering af Sanderumtavlen til tiden o. 1515-20 
plausibel.98 
 Iver Pedersens og Peder Malers arbejder. I sin under-
søgelse af malerierne i Claus Bergs altertavler påvi-
ste ulla Haastrup, at malerierne på Sanderumtav-
lens bevægelige fløje er udført af samme hænder 
som dele af Gråbrødretavlen, fragmenterne af al-
tertavlen fra Tirstrup Kirke (randers Amt), og ikke 
mindst som altertavlen i Vejlby (randers Amt), der 
er signeret af malerne Iver Pedersen og Peder Maler.
 Haastrup pegede endvidere på den stilistiske 
forskel mellem de karikerede, »grove«, skildringer 
på tavlens bevægelige fløje og de idealiserede fi-
gurer på de faste fløje, og satte af både komposi-
tionelle og maletekniske grunde disse arbejder i 
forbindelse med altertavlerne i Aarhus Vor Frue 
(DK Aarhus s. 1134 ff) og Fåborg (DK Svendborg 
684). Denne opdeling af malerierne i Claus Bergs 
altertavler har richter overtaget, blot med de til-
føjelser, at han mere eksplicit end Haastrup place-
rer begge de nævnte stilretninger indenfor samme 
værksted, Iver Pedersen og Peder Malers, samt at 
han omtaler Sanderumtavlens helgenfremstillinger 
som værende udført af en enkelt maler.99 
 Haastrup har utvivlsomt ret i, at fløjmalerierne 
i Fåborg og Aarhus er udført af de samme hæn-
der, og endda efter samme skema med fremstil-
linger af helgener i stor figur stående i tomme 
landskaber hvor kun enkelte sten skiller sig ud fra 
den bare jord. Særligt skaber slægtskabet mellem 
helgenernes ansigter med udstående øjne under 
tunge pander, lange næser og fremskudte unde-
ransigter en uomtvistelig forbindelse mellem ma-
lerierne. Sanderumtavlens forbindelse til disse to 
tavler er dog kompliceret. På den ene side må den 
være udført af samme værksted, for de samme 
brokadeskabeloner er anvendt i den og i Aarhus-
tavlen.100 ydermere er de tre tavler forbundet af 
deres forgrunde, af udførelsen af foldekastene og 
af den grelle sidestilling af højlys og skyggepartier 
i helgenernes klæder.101 Selv Michaels bare fod, 
hvorpå alle tæer er lige lange, har indlysende pa-
ralleller blandt Aarhustavlens helgenmalerier og i 
fremstillingerne af Jesus på Fåborgtavlens bevæ-
gelige fløje (DK Svendborg 688-89, fig. 52). 
 Derimod afviger udførelsen af Maria og Mi-
chael Sjælevejers ansigter fra ansigterne i Aarhus 

Fig. 53-54 (s. 2974-75). Detaljer af altertavlens faste 
fløje. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 53. Den nordre fløj 
med maleri forestillende Michael Sjælevejer (s. 2961). 
54. Den søndre fløj med maleri forestillende Maria 
med barnet (s. 2961). – Details of the fixed wings of altar
piece. 53. Northern wing with painting showing Michael the 
Weigher of Souls. 54. Southern wing with painting showing 
the Virgin and Child. 
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ger på figurer og malerier, og skabet underlagdes 
en mindre snedkermæssig istandsættelse.110 en 
omfattende restaurering gennemførtes i årene 
1968-71 ved Fritz Thode, hvor tavlen gennem-
gik en snedkermæssig istandsættelse, malerier-
nes farvelag blev fastlagt, og på reliefferne blev 
de sekundære farvelag fjernet (jf. ndf.), mens den 
ældre temperabemaling på kridtgrund blev frem-
draget og opfrisket.64 endvidere blev predellaens 
førnævnte front erstattet af den nuværende, som 
indtil 1997 stod i blank eg. Foruden stafferingen 
af predellaen blev løse farvelag fastlagt ved denne 
lejlighed.29 
 Tidligere stafferinger. Ved Fritz Thodes undersø-
gelse forud for restaureringen 1968-71 under-
søgtes dels Opstandelsesrelieffet, dels en af apo-
stelfigurerne, og på begge konstateredes tre farve-
lag.111 Over den nu fremdragede oprindelige staf-
fering i tempera lå en staffering i oliefarver, som 
mest af alt havde karakter af en ret vidtgående 
reparation, og som muligvis kan sættes i forbin-
delse med maler Volffs dokumenterede bemaling 
af tavlen i 1748 og 1751.112 Den liggende soldat i 
Opstandelsen havde ensartet hudfarve, sort skæg 
og hår, grå brynje, bronze- eller slagmetalforgyldt 
kjortel, røde bukser og hudfarvede hoser. Den 
undersøgte apostelfigur havde rødbrun hudfarve, 
skæg og hår var gulbrunt, kjortlen have rød lasur 
på guldbund(?), kappen var forgyldt med gråblåt 
for, fodstykket var gulgrønt og bogen brun. 
 Det yngste farvelag stammede fra restaure-
ringen 1895 og blev påført af maler Andersen, 
Odense.29 Nu var den liggende soldats karnation 
lysere rødbrun, skæg og hår gråbrunt, brynjen 
grå og kjortlen forgyldt. Bukserne var grønne og 
hoserne røde. Apostelfiguren fremstod med bleg 
rødlig hudfarve, både skæg, hår og kjortel var 
gulgråt, kappen olieforgyldt med violet for, fod-
stykket gulgrønt og bogen brun. endvidere var 
skabet malet med rødt og blåt. 29 en forgyldning 
af skabets indre blev ved denne lejlighed udskudt 
nogle år.59 Måske derfor var malerarbejdet, som 
udførtes under restaureringen 1941, netop kon-
centreret om en olieforgyldning af disse dele.110

 (†)Altertavle, o. 1425/50. Som beskrevet oven-
for er der i Claus Bergs altertavle genanvendt 
såvel de udskårne figurer af Jesus, den himmel-

 Det vides ikke, hvor Iver Pedersens og Peder 
Malers værksted præcist var lokaliseret. Haastrup 
formoder, at indskrifterne på Vejlbytavlen, »Iffuer 
ped… Mahller Fra… g…« og »Ped… Mahler… 
r« rummer en geografisk henvisning til Fåborg, 
Nyborg eller Svendborg.104 richter har imidler-
tid fremført argumenter for at antage, at Iver Pe-
dersen har indtaget en underordnet rolle i Hinrik 
Bornemanns og Wilm Dedekes værksted, som 
var aktivt i lübeck og Hamburg, og han vil på 
det grundlag ikke udelukke, at indskriften måske 
kan opfattes som ‘fra Hamborg’. Alle værkstedets 
kendte arbejder befinder sig imidlertid på Fyn, 
hvorfor det er mest nærliggende at antage, at det 
havde hjemme der, men måske blev ledet af ind-
vandrede tyskere eller af en fynbo, som havde ar-
bejdet i lübeck (jf. også DK Svendborg 694).105 
 Ændringer og istandsættelser. ulla Haastrup har 
af ikonografiske grunde foreslået, at tavlen oprin-
delig kan have været et pentaptyk som eksempel-
vis Gråbrødre- og Fåborgtavlen, idet hun foreslår, 
at et sæt yderfløje med fremstillinger af Bebudel-
sen og på indersiden yderligere fire scener fra li-
delseshistorien har hørt til tavlen.106 Der er dog 
ingen spor i skabet af hængsler til yderligere et sæt 
vinger, som kan bekræfte denne antagelse. Heller 
ikke den ældst kendte omtale af tavlen giver no-
gen spor i denne retning, idet biskop Jacob Mad-
sen i 1590 blot giver den overordnede karakteri-
stik: »en herlige vdgraffuet [dvs. udskåret] Taffle 
om Christi Pine oc Død oc Opstandelsze«.12 
 I 1700-tallet, eller senest ved restaureringen 
1828, tilføjedes et †topstykke bestående af en 
glat, marmoreret frise, som bar et fladbuet topfelt 
med malet fremstilling af Opstandelsen. Det er 
muligvis også ved samme lejlighed, at der tilfø-
jedes to bæresøjler under fløjene,107 samt at pre-
dellaen blev dækket af en glat plade af fyr, som 
skjulte monstransskabet. Denne blev 1887 malet 
sort og en ‘passende indskrift’ (es. 53,5) blev an-
ført med guld.41 
 Tavlen er blevet restaureret flere gange. 1747 
blev den forankret til bagvæggen med en bjælke, 
og rasmus Snedker, Odense, reparerede tavlen 
og ‘i særdeleshed den øvre karm’.108 1895 blev 
træskærerarbejdet istandsat ved billedhugger Oscar 
ernlund.109 1941 fastlagdes omfattende afskalnin-
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typologiske og stilistiske slægtskab med himmel-
kroningstavlerne i Højer, emmerlev og Felsted 
(DK SJyll 1032, 1374 f. og 1878 f.) fra perioden 
o. 1425/50. en tilsvarende datering gør sig derfor 
rimeligvis gældende for Sanderumtavlen. 
 †Sidealtre. Da biskop Jacob Madsen visiterede 
kirken i 1590, konstaterede han to sidealtre »met 
Taffler paa«, og påbød, at disse skulle nedbrydes.12 
Ti år senere, i 1600, var imidlertid kun det ene 
sidealter fjernet. 

 Altersølv. Den 22 cm høje kalk (fig. 55) fra 1664 
er skænket af Jacob Andersen, Store Hesbjerg og 
muligvis udført af guldsmed Hans rust. Den har 
en sekstunget fod, hvis rundende standkant er 
prydet af et bladmotiv i prikgravering. På den 
ene af tungerne er et ciseleret kors, hvorpå der er 
monteret en støbt Kristusfigur, og på de øvrige 
tunger læses versalindskriften: »Anno 1664 paske 

kronede Maria og tretten apostle som baldakiner, 
karmstykker og bagklædningen. Tavlens stør-
relse i lukket tilstand kan anslås at have været 
ca. 220×200 cm, idet der ved opførelsen af skil-
lemuren mellem kor og apside kun blev kalket 
rundt om tavlen, men ikke bag den (jf. fig. 26). 
De bevarede dele af tavlen er beskrevet nærme-
re under Claus Bergs altertavle. De indikerer, at 
det var en skabsaltertavle med en fremstilling af 
Himmelkroningen med Jesus siddende ved den 
kronede Marias side som midtskabets hovedmo-
tiv, mens de bevægelige fløje rummede apostlene. 
ulla Haastrup har peget på, at fremstillingen af 
Himmelkroningen med Jesus og Maria siddende 
ved hinandens side er typisk for det tidlige 1400-
tal, hvorimod man senere i århundredet foretrak 
at skildre selve kroningsøjeblikket.113 Denne tid-
lige datering stemmer godt overens med tavlens 

Fig. 55. Altersølvet. Kalk, 1663, skænket af Jacob Andersen, Store Hesbjerg og udført af sølvsmed Hans rust(?) 
(s. 2969). Disk, o. 1751, udført af Jacob Olufsen lund (s. 2971). Oblatæske, 1682, skænket af majorinde Barbara 
Margrethe von Bär og tilskrevet Jesper Hansen rust (s. 2971). Ske fra o. 1892 (s. 2971). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Altar plate. Chalice, 1663, donated by Jacob Andersen, Store Hesbjerg and made by the silversmith Hans Rust(?). 
Paten, c. 1751, made by Jacob Olufsen Lund. Wafer box, 1682, donated by Barbara Margrethe von Bär and attributed to Jesper 
Hansen Rust. Ladle from c. 1892. 
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 Oblatæsken (fig. 55) fra 1682 tilskrives guldsmed 
Jesper Hansen rust og er skænket af majorinde 
Barbara Margrethe von Bär. Den cylindriske æske 
er 5 cm høj og 10 cm i tværmål. Siderne prydes 
af en blomsterbort i drevet arbejde, ligesom en 
tilsvarende blomsterranke danner et lille midtfelt 
på låget. Heri er giverens initialer, »BMVB 1682«, 
anført med prikgravering, og under bunden (fig. 
56) læses med graveret kursiv: »SANDerum/ 
Kirche/ Frue Majorinne CHAMS [dvs. Kamps] 
von Bär forærte Dette,/ Gud hende i sit schiul 
og opsicht altid sette!/ Vellædle Her Major gid 
det saa lÿckelig gaar,/ At hand maa blifue snar 
til General Major!/ 16.I.P.82«, sidste del af ind-
skriften henviser til sognepræst Jens Pedersen 
Bergendal.118 På baggrund af den rige barokud-
smykning og indskriftens udformning kan æsken 
tilskrives Jesper Hansen rust.119 
 Kirken råder over to sygesæt fra nyeste tid. Æl-
dre †sygesæt af tin blev anskaffet både 1739 og 
1751. 120 
 *Alterkande (fig. 57), 1725, af tin, udført af Gun-
der Pedersen Smidt.121 16,5 cm høj med svungen 

Foræret Iacob Andersen i Stoer Hesbierg den-
ne Kalck Och Disk/ Till Sandervm Kierck. Till 
Gvds tieneste Forrettelse.« Foden er drevet op i 
en pyramidestub mod et skaft, som har midtknop 
med seks rudebosser afsluttet af kerubhoveder. 
Kalken blev repareret 1745 og atter 1751, da det 
glatte bæger blev tilføjet af Jacob Olufsen lund, 
som erstatning for et mindre bæger.114 
 Kalken er ikke stemplet med mestermærker, 
men Finn Grandt-Nielsen har på baggrund af 
dens lighed med den stemplede kalk i Ørbæk 
Kirke (Svendborg Amt) fra 1661 foreslået, at den 
muligvis kan være et arbejde af Hans rust.115 
 Disken (fig. 55) fra 1751 er udført af Jacob 
Olufsen lund, Odense, og måler 16 cm i tvær-
mål. Den har glat fane med cirkelkors og under 
bunden et mesterstempel (Bøje nr. 4118).116 Di-
sken er udført ved en omsmeltning af en ældre, 
lidt mindre †disk, som da var »ubrugelig«.62 
 †Altersølv, 1600-tallet(?). Kalken blev forandret 
1645 af Johan Claus Guldsmed.5 Bortplyndret 
under Karl Gustav-krigene 1657-60.57 
 Ske (fig. 55), o. 1892,117 14 cm lang, laffen er 
prydet med et kors i hulmønster, og på skaftets 
underside er stemplet »KG« mellem to odenselil-
jer, og med nyere kursiv »Sanderum Kirke«. 

Fig. 56. Indskrift i oblatæskens bund (s. 2970). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2013. – Inscription in bottom of wafer box. 

Fig. 57. *Alterkande, 1725, udført af Gunder Pedersen 
Smidt (s. 2970). Foto Odense Bys Museer 2014. – Altar 
jug, 1725, by Gunder Pedersen Smidt.
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trekantbort langs overkanten og har en konisk 
fod. låget er hvælvet, og på toppen er et spir, som 
afsluttes med et kors. Både låg og spir er udført 
i gennembrudt arbejde, førstnævnte med et tre-
leddet hulmotiv, sidstnævnte med trekantmotiv. 
Hanken udgøres af en jernring, som via et be-
slag og jernstænger er hæftet til skålen. Det blev 
i 1700-tallet benyttet som ildkar.122 Christian 

torso sat på en lav, konisk fod, stor hank og hæl-
detud samt et fladkuplet låg. På siden er graveret 
Frederik IV’s kronede monogram og med versa-
ler »Sanderum Kiercke/ Anno 1728«. Indvendigt 
i låget er stemplet Odenses bymærke for 1725 
med kandestøberens initialer, »GPS«. I Odense 
Bys Museer (inv.nr. KMO/1860/6).
 †Alterkande, nævnt 1914, af porcelæn.10 
 †Vinflasker. 1) Nævnt 1646 da en kande, for-
mentlig af tin, blev repareret og loddet.5 2) 1646, 
af tin, udført af Jochum Kandestøber.5 
 Alterstager 1-2) (Fig. 58), 1500-tallets anden 
halvdel, 48 cm høje. De har cirkulære, hvælvede 
fodskåle (uden indskrifter), balusterskaft med tre 
fladovale led og profilerede lyseskåle. 3) 1900-tal-
let, en 22 cm høj stage, med klokkeformet fod, 
balusterskaft og flad lyseskål. Opbevares i sakri-
stiet.
 †Stager, nævnt 1720. To blikstager, som tidligere 
var blevet benyttet ved vielser.122 
 *Røgelseskar (fig. 59), senmiddelalderligt, af 
bronze. Det er 24 cm højt, skålen er prydet af en 

Fig. 59. Senmiddelalderligt *røgelseskar (s. 2971). Foto 
Odense Bys Museer 2014. – Late Medieval thurible.

Fig. 58. Alterstager, 1500-tallets anden halvdel (s. 2971). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, second 
half of 16th century. 
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søndre side findis disse epterfylgendis ord vdscha-
aren paa en ege pernille [panel]«;13 henvisningen 
til Dalum er utvivlsomt en fejl.125 Ordlyden kan 
antyde, at panelet indgik i en degnestol, hvilket 
understøttes af, at Søren Abildgaards beskrivelse 
»paa et gammelt Stole-Stade oppe i Choret«. An-
dre beskrivelser fra 1700-tallet omtaler dog blot 
en ‘trætavle’ eller et ‘panel’ i koret.126 
 Alterskranke (jf. fig. 62), 1968,127 hesteskoformet 
med drejede balustre, rektangulær håndliste og 
hylde til særkalke. Fremstår med blommefarvet 
staffering og sort håndliste fra 2009.128 
 †Alterskranker. 1) O. 1724 indrettedes en alter-
skranke, da der ikke tidligere havde været en i 
koret.129 2) 1800-tallet, med tætsiddende balustre. 
Forkortet 1929.130 
 Døbefont (fig. 61), senromansk, af gotlandsk kalk-
sten, 85 cm høj, kummens tværmål 77 cm. Den 
sekundære fod er konisk og hviler på en konveks 
base, som blev tilføjet 1981 for at hæve fonten.131 
en vulst danner overgang til kummen, som er 
smykket med trekløverbuede arkader, hvis søj-
ler har cirkelkors som kapitæler. I sviklerne er 
der hugget skiftevis skæggede mandshoveder og 
rosetter i forsænket relief. På kummens overside 
er indridset flere initialer, hvoraf et monogram 
bestående af NS med en tværbjælke synes at høre 
til de ældste.132 Soklen er repareret med cement 
flere steder.
 På både fod og kumme ses rester af en marmo-
rering i rødt og gråsort, som formentlig stammer 
fra 1700-tallet. Herover lå indtil 1980 en ensartet 

Frederik Otto von Benzon (jf. s. 2878) skænkede 
karret til Odense Bys Museer 1860 (inv.nr. KMO 
1860/5).
 Messehagler. 1) O. 1900, af rødt fløjl med ryg-
kors og kantbesætning af guldgaloner. 2-4) Tre 
nyere hagler i de liturgiske farver, hhv. hvid og 
grøn (uld) og lilla (silke). 
 †Messehagler. 1-5) 1580 ejede kirken fem mes-
sehagler.56 6) Nævnt 1721, en violet hagel med 
kors bagpå. 7) 1758, af rødt fløjl med sølvtres-
ser, som blev bestilt to år forinden.123 †Korkåbe, 
nævnt 1580, af rødt fløjl.56 
 †Korpanel (fig. 60), 1503, bekostet af sognepræst 
Niels Hjort, og rummende den karvskårne ind-
skrift: »Anno d(omi)ni millesimo qvingentesimo 
tercio fundavit honorabilis vir mtr nicolavs hiort 
istv(m) corv(m) in honore(m) sancti michaelis 
orate« (Herrens år 1503 lod den ærværdige herre, 
magister Niels Hjort koret indrette til den hellige 
Michaels ære).124 Den omtalte fornyelse af koret 
kan muligvis være adskillelsen af kor og apsis med 
mur eller alternativt en istandsættelse efter den 
brand, som kirkens altertavle endnu vidner om. 
Hvis sidstnævnte er tilfældet, vil det dog betyde, at 
den delvis brandskadede (†)altertavle blev stående 
i mere end et årti efter branden (jf. altertavlen 
s. 2954); dette kan vel næppe heller fuldstændig 
udelukkes, eftersom store dele af tavlen var i så 
god stand, at de kunne genbruges i den ny tavle.
 Panelet er omtalt første gang i præsteindberet-
ningen til Ole Worm 1623 med ordene »Wdj ch-
oret i Dalum kircke hoes degnestolen ved denn 

Fig. 60. Indskrift fra et †korpanel (s. 2972). Tegning af Søren Abildgaard 1762. – Inscription from a chancel panel. 
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Svenskekrigene 1657-60, 57 hvorfor man o.1665 
anskaffede et nyt ‘messingbæger at sætte i fon-
ten’.18 Dette sidstnævnte er formentlig identisk 
med det fad, der 1765 omtales som ‘gammelt’.19 
 Dåbskande, o. 1900,135 34 cm høj, udført i ju-
gendstil med vinklet håndtag og prydet på kor-
pus med et bølgeornament og et cirkelkors. un-
der bunden er gørtlerfirmaet G. erstad-Pedersens 
mærke »eP.« stemplet to gange og »erstad Aar-
hus«, flere gange oven i hinanden.
 †Fontelåg, 1731, et ‘dækken’ til »Daabssteenen«, 
for hvilket degnen rasmus Møller betaltes 2 
mk.16 
 †Krucifikser. 1765 omtales to krucifikser, hhv. ‘et 
gammelt udhugget krucifiks i kirken’, og et ‘min-
dre ditto i kapellet’.19 Førstnævnte kan muligvis 
være et korbuekrucifiks, om end det er umuligt 
at sige uden viden om dets størrelse.

cementgrå bemaling.133 en ældre (†)granitfod, af 
form som en terningkapitæl, er opstillet ved tår-
nets vestmur.
 Fonten tilhører trekløverbuetypen (Mackeprang, 
Døbefonte 388), men er med sine mandshoveder 
og rosetter en variant af denne types vanlige 
firpas. Netop disse elementer knytter til gengæld 
fonten sammen med en i Førslev Kirke (DK Sorø 
1005), som Mackeprang anså for bindeleddet 
mellem de ældre og de yngre gotlandske import-
fonte. Tilsvarende gotlandske eksportfonte findes 
i Marienkirche i Anklam og Christophorus-
Kirche i Kröslin.134 
 Dåbsfad. 1) O. 1900,58 måler 53,5 cm i tværmål. 
under det glatte fads bund ses resterne af et nu 
ulæseligt gørtlermærke. 2) Nyeste tid, måler 59 
cm i tværmål, med en bund dannet af konvekse 
afsæt. et ældre †dåbsfad blev bortplyndret under 

Fig. 61. romansk døbefont af gotlandsk kalksten, o. 1325 (s. 2972). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Romanesque font of Gotland limestone, c. 1325. 
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bæres af kannelerede pilastre og bueslag med 
tandsnit. I sviklerne ses keruber, hvis ansigter 
fremstår som en flade til videre færdiggørelse i 
stafferingen. Postamentet har glatte, profilind-
rammede felter, og på hvert af fremspringene er 
fæstnet et løvehoved med ring i flaben. I frisefel-
terne er skåret rulleværkskartoucher med vari-
erende blomsterornamentik og i de to sydligste 

 Prædikestol (fig. 63-68), 1631, købt 1647 af Da-
lum Kirke. Den har fem arkadefag flankeret af 
dobbelte glatte søjler med kompositkapitæler og 
prydbælter med beslagværk og rosetmotiv, som 
er sat på hjørnefremspring. De enkelte arkader 

Fig. 63. Prædikestol fra 1631, anskaffet af kirken 1647 (s. 2975). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Pulpit from 1631, acquired by the church in 1647. 

Fig. 62. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Interior of church looking east.
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1828.20 Den blev dog fjernet igen, formentlig 
ved restaureringen 1895,138 hvorefter den blev 
henlagt på våbenhusets loft. Kasseret 1998.139 li-
geledes må en sekskantet, muret †sokkel i arki-
tektonisk udformning stamme fra restaureringen 
1895 (fig. 75). Denne blev ved restaureringen 
1961 erstattet af en pille af træ,29 og stolen blev 
nu vendt, således at opgangen kunne flyttes fra 
søndre korsarm om til triumfvæggen.
 Med sin stramme arkitektoniske opbygning 
og udsmykning med rulleværkskartoucher og 
beslagværk er prædikestolen et forholdsvis sent 
eksempel på den fynske højrenæssance, og den 
finder sine tætteste paralleller blandt prædikesto-
lene fra 1600-tallets første årtier. 
 †Timeglas. Kirken anskaffede to timeglas i tiden 
omkring 1600-tallets midte, det ene i 1643, det 
andet, med fire glas, i 1651.5 
 Stolestader (jf. fig. 69), o. 1905 og suppleret 1929. 
Skibets stolestader er indrettet af tømrer Niels 
Chr. Hansen, Bellinge, og udgøres af to blokke 
med 15 stole mod syd og 18 mod nord, mens 
korsarmenes er indrettet med hver to blokke af 
henholdsvis seks (syd) og syv (nord) stole, udført 
af tømrer Chr. Christensen, Tommerup.10 Skibets 
stole har rygstød med horisontale lister lagt i et 
forsænket bånd og 120 cm høje gavle med glat 
fylding og et topstykke med profileret medaljon 
og fialer. Korsarmenes stole er udført 1929 som 
en enklere version af skibets, ligesom sidstnævnte 
afsluttes mod væggene af tilsvarende gavle fra 
2009. Forrest lukkes stoleblokkene af panelværk 
med glatte fyldinger og profileret fod- og hånd-
liste. Det hele fremstår med blommefarvet staf-
fering fra 2009.29 
 †Stolestader (fig. 75), 1600-tallet(?). De havde 
fyldingslåger med dekorative bukkehornsbeslag 
og glatte gavle afsluttet af en profileret kronliste. 
1643 betaltes ‘en snedker’ for at flytte nogle stole 
i kirken.5 1662 omtales de som ‘meget brøstfæl-
dige og gamle’.57 1669 blev syv stole repareret, 
året efter repareredes yderligere tre ‘nede i kir-
ken’, og 1671 blev syv stole ‘i kapellet’ vendt.140 
I 1720 var der i alt 63 stole i kirken,17 men flere 
var i så dårlig stand, at ‘ingen kan findes svagere 
eller værre i nogen kirke’; enkelte kirkegængere 
måtte ligefrem sidde på gulvet eller i våbenhu-

fag versalindskriften »Anno«, »1631«; på frem-
springene ses ryggede bosser. 
 Kurven hviler på en ottekantet pille af træ fra 
2006.29 Opgangen fra restaureringen 1961 løber 
langs triumfvæggen og har et enkelt fyldingsfag. 
 Prædikestolen har en broget barokstaffering, 
som blev fremdraget og restaureret 1961.29 Den-
ne omfatter farverne rød, okkergul, grøn, hvid 
og sort, hvortil kommer forgyldning og enkelte 
dele i blank eg. I arkadefagene er malerier af de 
stående evangelister med deres symbolvæsener 
og i det midterste fag Kristus som verdensfrel-
ser (Salvator Mundi); alle står på sort bund (fig. 
64-68). I postamentfelterne er figurerne identifi-
ceret med forgyldt versalindskrift, fra opgangen: 
»Matthæus.«, »Marcus.«, »Salvator Mundi.«, »lv-
cas.« og »Iohannes.«. Den nye opgang fremstår 
med gråbrunt rammeværk og i fyldingen lodrette 
striber af mønjerød og lavendel kantet af oliven-
grønt. Formentlig i 1700-tallet blev stolen staffe-
ret med blå arkadefelter, gråhvid marmorering af 
postament og frise, hvide hjørnesøjler med røde 
prydbælter samt okkergule bosser og løvehove-
der.29 1877 ønskede synet at ‘prædikestolen befri-
edes for den smagløse maling og enten egetræet 
bragtes frem eller … prædikestolen maledes som 
egetræ«.20 Valget faldt på sidstnævnte løsning, en 
gulbrun egetræsådring, og på formentlig samme 
tid nymaledes arkadefelternes billeder med brunt 
og hvidt på guldbund.136 
 Prædikestolen blev som nævnt købt 1647 af 
Dalum Kirke, hvor den var blevet tilovers ved 
en gennemgribende restaurering af kirken (jf. s. 
2845). Sanderum betalte 70 sletdaler for stolen 
og to stykker bærebjælke,5 og »Anders Billed-
hugger«, dvs. billedskærer Anders Mortensen,137 
blev betalt 10 sletdaler for at opsætte og reparere 
den.5 1650 blev samme billedskærer betalt for en 
ny †opgang, som blev stafferet af Zacharias Maler 
fra Odense.5 Den er muligvis identisk med den, 
som blev gjort bredere 1876.20 
 1747 satte rasmus Snedker, Odense, den 
brøstfældige stol i stand.108 rasmus eidorf, 
Odense, forhøjede den 1758, og året efter blev 
den beklædt af sadelmager Frans Hinrich Halv-
ig.62 en †lydhimmel blev tilføjet stolen i forment-
lig 1800-tallet, muligvis ved hovedistandsættelsen 
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repareret af Jens Corporal i 1755.62 Opstillet i 
skibets nordøstlige hjørne, indtil den blev fjernet 
1896.141 
 †Skab, 1451, af eg, med indskrift i minusk-
ler: »Help Got un Ma/ ria Kesus(sic!) Nasare-
nus rex/ Judeorum anno Dni MCDlI«. (Hjælp 
Gud og Maria, Jesus af Nazareth jødernes konge. 
År efter Guds byrd 1451).29 Da det i 1700-tallets 
midte blev overdraget til professor N. v. Haven, 
befandt det sig på en af landsbyens bondegårde, 
og der er derfor ingen sikkerhed for, at det stam-
mer fra kirken.

set.17 Herefter opførte snedker Anders Morten-
sen i 1722 48 nye stole i skibet og reparerede 
de gamle stole i korsarmene.36 1748 repareredes 
stolene i søndre korsarm.108 
 Løse stole. 1-2) (Jf. fig. 62), to armstole, 1900-tal-
let, af eg, polstret med lysebrunt læder på sæde og 
ryg. Den ene er opstillet i koret til præstens brug, 
mens den anden er placeret ved døbefonten. 3-4) 
1900-tallet, som forrige, men uden armlæn. I 
søndre korsarm.
 en †degnestol er nævnt 1720, da den skulle 
repareres.122 Både stolen og dens skammel blev 

Fig. 64-68. Prædikestolens arkadefag. 64. Mattæus. 65. Markus. 66. Kristus som verdensfrelser. 67. lukas. 68. Jo-
hannes (s. 2976). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Arcade bays of pulpit. 64. Matthew. 65. Mark. 66. Christ as Saviour 
of the World. 67. Luke. 68. John. 
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met konstruktion. Den svære låsekasse udført i ét 
stykke eg er oprindelig, mens der på fløjens forside 
er påsat en forskalling med profileret rhombemo-
tiv, som formentlig stammer fra 1700-tallet. Fløjen 
fremstår med dodenkoprød bemaling på inder-
siden og lysegråt på forskallingen. 2) 1900-tal-
let med genanvendte hængsler og låsekasse fra 
1700-tallet(?). en rundbuet bræddefløj med på-
boltede hængsler af smedejern og låsekasse med 
rektangulært låseblik og fornyet greb fra o. 1900. 
Den fremstår med lysegrå bemaling fra 2009,29 og 
er indsat i døråbningen mellem våbenhus og skib.
 Udvendige dørfløje. 1) 2009, en lysegrå dobbelt-
fløj indsat i våbenhusdøren.29 
 †Dørfløje, udvendige. 1) 1720 blev kirkedøren 
udskiftet.122 2) O. 1885, en dobbeltfløj med fyl-
dinger indsat i våbenhusdøren.20 3) 1968, af eg, 
tegnet af Knud, erik & ebbe lehn Petersen.15 I 
våbenhusdøren.
 Seks salmenummertavler (jf. fig. 62) fra 1800-tal-
let til skydenumre med svunget topstykke. Sort-
malede med påskrifterne »Før Prædiken« og »ef-
ter Prædiken« malet i hvid fraktur.
 Præsterækketavler, nyere. To enkle tavler med 
profileret gesims udført i sortmalet træ med nav-
ne anført i hvidt under overskrifterne »Præster 
ved Sanderum Kirke indtil 1820« samt »reside-
rende kapellaner ved Sanderum Kirke« på den 
ene og »Præster ved Sanderum Kirke fra 1820« 
på den anden. Ophængt i våbenhuset.
 Lysekroner. 1-3) (Jf. fig. 69), 1926, af messing, 
udført af bronzestøber G. ersted-Pedersen, Aar-
hus. Kronerne har balusterskaft kronet af et kors 
med trepasender, 2×6 s-svungne arme med del-
finformet midtled og hængekugle med knop.15 
Ophængt i sortmalede jernstænger i skibet. 4-5) 
(Jf. fig. 22), o. 1968,144 af messing, med baluster-
stamme, seks s-svungne arme, glat hængekugle 
og kronende kors med trepasender. De to kroner 
hang tidligere i korsarmene, men blev ved restau-
reringen 2009 flyttet til koret, hvor de er ophængt 
i sortmalede jernstænger. 6-9) (Jf fig. 14), 2009,29 
med tolv arme udgående fra et cylinderskaft. Op-
hængt i sortmalede jernstænger, de to store i hver 
sin korsarm, og to mindre over orgelpulpituret.
 To kandelabre til fire lys, af sortmalet jern, opbe-
vares i sakristiet. 

 Pengeblok, o. 1800, 18×20 cm, 98 cm høj. Den er 
beslået med fire jernbeslag og en hætte med pen-
getragt. På fronten er en låseplade af jern, og på 
blokkens vestre side er der monteret øskner over 
og under lågen; overfaldslukkerne og de tilhøren-
de hængelåse mangler. Den fremstår med lysebrun 
bemaling og sorte beslag. 1998 henlå blokken på 
våbenhusloftet,139 men den blev herefter restau-
reret og opstillet på sin nuværende plads i skibet 
umiddelbart indenfor våbenhusdøren.
 Orgel (jf. fig. 69), 2003, med 22 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & 
Sønner, Kgs. lyngby.

Hovedværk
Quintatøn 16' 
Principal 8' 
Gedakt 8' 
Gambe 8' 
Oktav 4' 
Fløjte 4' 
Nasat 22/3' 
Fløjte 2' 
Mixtur III 
Trompet 8' 
Svelle142

Fig. 69. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Interior of church looking west.

Rygpositiv
Principal 8' fra c 
rørfløjte 8' 
Præstant 4' 
Gedaktfløjte 4' 
Oktav 2' 
Quint 11/3' 
Sesquialtera II 
Tremulant

Pedal 
Subbas 16' 
Oktavbas 8' 
Oktav 4' 
Fagot 16' 
Basun 8'

Kopler: rP-HV, HV-rP, HV-P, rP-P.

Facaden er tegnet af ebbe Marxen. På samtidigt 
pulpitur af gråmalet fyr i tårnrummet.
 *Orgel, 1861, oprindelig med seks stemmer og 
ét manual, bygget af Demant & Søn, Odense. 
Ombygget 1952 og 1978. Facaden, med attrap-
piber af sølvbronzeret træ, bar følgende indskrift 
i guld på sort bund: »Halvhundred Aar Gud gav 
vor ædle Benzon og hans Mage/ I lye af hu-
uslig lykke livets bedste Fryd at smage./ Der-
for han dette Orgel gav, at paa dets klare Tone/ 
Guldbryllupsparrets Tak maa løftes op mod Naa-
dens Trone./ Anno 1861, den 25 November.« På 
samtidigt pulpitur i tårnrummet, med spillebord 
i orgelhusets nordre gavl. Siden 2004 i randers 
Østre Kapel, randers Amt.143 
 Dørfløje. Indvendige. 1) (Jf. fig. 44), sakristidør fra 
1500-tallet, af eg, en fladbuet fløj udført af fire lod-
rette brædder samlet med revler i en timeglasfor-
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Per Hansen d[i]sse kloker stopte bode help Iesvs 
mr a i« (År efter Guds fødsel 1492. Gud og Jom-
fru Maria og alle Guds helgener og den hellige 
engel Michael til lov blev denne klokke støbt. På 
den tid var mester Klaus Andersen prior i Dalum, 
hr. Hans Nielsen sognepræst og Iver degn. Gud 
give hans sjæl nåde. Mester Per Hansen støbte 
begge disse klokker. Hjælp Jesus, Maria).145 
 På klokkelegemet er relieffer forestillende Kors-
fæstelsen og Nådestolen. Begge genfindes på bl.a. 

 Klokker. 1) (Fig. 70), 1492, støbt af Peter Hansen, 
Flensborg. Klokken, som måler 119 cm i tvær-
mål, har profiler ved overgangen til slagringen og 
tolinjet, listeindrammet indskrift i reliefminuskler 
om halsen. Indskriften lyder:»aar efter Gv[d]s bird 
mcdxccii Gvth til lof och Ivmfro Maria och alle 
gv[d]s helgen och her scnte Mikkel engel tenne 
kloke vor stofth ten tid mester Klavs Andersen 
vor prier i Dal[u]m her Hans Nilsen sogen prest 
och Iver diegen Gvdh give kans sel nade messter 

Fig. 70. Klokke nr. 1, støbt af Peter Hansen, Flensborg, 1492 (s. 2980). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Bell no. 1, founded by Peter Hansen, Flensburg, 1492. 
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Klokkestøber fra Bellinge klokken.5 Den blev 
vendt og ophængt i en vuggebom 1940.15 
 3) (Fig. 72), 1984, støbt af N. V. eijsbouts, 121 
cm i tværmål. Om halsen løber indskriften »År 
1984 støbtes denne klokke af eijsbouts i Asten 
i Holland til Sanderum Kirke som afløsning for 
klokke fra 1492«. Indskriften er sat mellem to 
friser udført af Niel Steenbergen med Jesu Tilsy-
nekomst (epifanifesten) som tema, idet den øvre 
frise viser Kongernes Tilbedelse og det nedre bå-
de Brylluppet i Kana og Dåben. Midt på legemet 
»Klokkens toner/ priser vor forsoner«. Anskaffet 
til erstatning for nr. 1 og ophængt i en vuggebom. 
 yderligere en †klokke støbt 1492 af Peter Han-
sen er antydet af indskriften på klokke nr. 1 (jf. 
ovf.),148 ligesom også biskop Jacob Madsen 1590 
omtaler to klokker i kirken.12 

Peter Hansens klokker i lumby Kirke (Odense 
Hrd.), og Vor Frue Kirke i Odense (s. 1406);146 
Nådestolen forekommer endvidere i Pårup Kirke 
(s. 2680). Klokken har gennemgået flere repara-
tioner i tidens løb, herunder i 1647, da laurids 
Klokkestøber fra Bellinge omhængte den,5 1671, 
da akslen blev repareret,140 og 1741 hang den 
skævt, da den ene hank var ødelagt og måtte re-
pareres.16 Den blev vendt og ophængt i en ny 
vuggebom 1940.147 Nu revnet og stillet på gulvet 
i tårnets klokkestokværk.
 2) (Fig. 71), 1639, støbt af Kordt Kleiman, lü-
beck, muligvis ved omstøbning af en ældre klok-
ke (jf. †klokke). Tværmål 100 cm. Om halsen 
løber indskriften »Anno 1639 M Kordt Kleiman 
Avs lvbek hat mich gegossen« mellem 2×2 pro-
fillister og blomsterbort. 1647 omhængte laurids 

Fig. 71-72. 71. Klokke nr. 2, støbt af Kordt Kleiman, lübeck, 1639 (s. 2981). 72. Klokke nr. 3, støbt af eijsbouts, 
Asten, 1984 (s. 2981). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 71. Bell no. 2, founded by Kordt Kleiman, Lübeck, 1639. 72. Bell 
no. 3, founded by Ejsbouts, Asten, 1984.
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 Gravsten. 1) (Fig. 74), o. 1599, signeret af den så-
kaldte Odense-Monogramist149 og lagt over stift-
skriver Christoffer Bang, »vicarivs vdi Othense«, 
†1599, med hustru (Kir)stine (Kl)avs Datter (Kir-
stine Clausdatter), †22. marts 16(24).150 
 lysegrå kalksten, 220×144 cm. Stenen bærer 
særligt midtpå og forneden præg af nedslidning, og 
det nedre venstre hjørne er rekonstrueret i cement. 
 Ægteparret er vist frontalt med drejning mod 
hinanden. Christoffer Bang ses iklædt en kort kå-
be med opretstående krave, under hvilken ses en 
pibekrave, og knælange pludderbukser; han har 
kort fuldskæg med moustache. I sin højre hånd 
holder han et par handsker. Kirstine Clausdatter 
er tilsyneladende iklædt en kort trøje med op-
retstående krave over et fodlangt, plisseret skørt 
og en tætsluttende hue; hun holder sine hænder 
krydsede foran sig. Ægteparret er placeret under 
en kølbuet dobbeltarkade med vinkelformede 
indskæringer ved buernes sider. Arkaden bæres 
af pilastre, af hvilke kun en flig er synlig, og i 
midten af en konsol. Sidstnævnte er af jonisk or-
den, mens pilastrene er tilføjet et yderligere vo-
lutsvunget led til den joniske kapitæl. Konsollen 
afsluttes af et kerubhoved.
 I de yderste svikler ses skjolde med hhv. Chri-
stoffer Bangs initialer (tv.) og et bomærke bestå-
ende af to krydsede vinkler (th.), mens et vers 
er anført med fordybede versaler i den midterste 
svikkel: »wi sove vdi jor-/ denns stof oc/ v(o)ger 
vdi/ hobet til / thig here / kom snart«. Herunder 
er stenhuggerens monogram, et »N« midtdelt af 
en tværstreg, hugget i relief (jf. s. 1455). Persona-
lia er anført med fordybede versaler i fodfeltet.
 Stenen hører til en gruppe af i alt ni, som er 
signeret med Odense-monogramistens »N« (jf. s. 
1455). Blandt disse arbejder står den særligt nær 
gravstenen over Brun rensing og Anne Olufsdat-
ter Bager i Skt. Hans Kirke fra o. 1590 (s. 1454), 
som ligeledes er kendetegnet ved sin kølbuede 
arkade, sviklernes bomærkeskjolde og et smalt 
fodfelt. endvidere er figurerne på begge grav-
sten påfaldende ens, blot er Kirstine Clausdatter 
vist i en varierende positur, som imidlertid gen-
findes i stenhuggerens epitafium over Margrethe 
Skovgaard i Skt. Knuds Kirke (s. 756) samt i Anne 
Friis’ og regitze ulfeldts gravsten i hhv. Marslev 

GrAVMINDer

I kirkens gulv er nedfældet tre gravsten og en minde-
tavle fra 1600-tallet, mens en stor gravsten over Chri-
stoffer Bang og hustru Kirstine Clausdatter fra o. 1599, 
som bærer Odense-Monogramistens mærke, blev købt 
ved auktionerne over †Gråbrødre Klosterkirke 1805-
06 (jf. s. 1825), og siden 1889 har været opsat i vå-
benhuset. På kirkegården er bevaret enkelte gravsten 
fra tiden før 1850, herunder en cippus i det tidlige 
1800-tals nyklassicistiske stil (genanvendt 1977).

Mindetavle (fig. 73), o. 1673, over Io[han]ne Claus-
datter, *2. juni 1631 i Nyborg, †3. marts 1673 i 
Store Hesbjerg, opsat af hendes mand Christen 
Christensen.
 Grå kalksten, 126×70 cm, med indhugget ver-
salindskrift. I hjørnerne er rosetter i forsænket 
relief. Nedfældet i korsskæringens gulv.

Fig. 73. Mindetavle over Iohanne Clausdatter, o. 1673 
(s. 2982). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tablet comme
morating Iohanne Clausdatter, c. 1673. 
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et håndtryk og en urne, alt af marmor. Monu-
mentet krones af en trekantgavl med hjørnepry-
delser (akroterier), hvorover er et kors af marmor. 
Monumentet er med sit stramme nyklassicistiske 
formsprog typisk for det tidligste 1800-tal.
 2) O. 1825, over Peder Strøm, *1. april 1781, 
†12. april 1825. liggesten af lysegrå sandsten, 
117×62,5 cm, med profileret kant og indskrift 
hugget med antikva.
 3) O. 1850, købmand H. Hansens familiegrav-
sted. en ‘grotte’ i nygotisk stil udformet som et 
vindue med indsat rundbuet marmortavle med 
personalia i antikva og i topfeltet et kerubrelief af 
marmor. Opstillet nær hovedindgangen vest for 
kirken.

og Mesinge Kirke (Odense Amt).151 I disse tre 
sidstnævnte arbejder genfindes Sanderumstenens 
spinkle pilastre og den frie fortolkning af den jo-
niske kapitæl, som udgør dens væsentligste afvi-
gelse fra Brun rensing og Anne Olufsdatter Ba-
gers lidt ældre gravsten.
 Gravstenen stammer fra †Gråbrødre Kloster-
kirke og blev anskaffet af Sanderum Kirke ved 
salgene af klostrets inventar 1805-06 (jf. s. 1825). 
1889 lå den ved kirkens nordre side, men blev 
flyttet til sin nuværende plads i våbenhuset.20

 2) 1601, over Peder Andersen, søn af Anders 
Pe(der)sen i Knudstrup, †17. febr. 1601.
 Grå sandsten, 51×53 cm, øvre højre hjørne 
samt en smule af nedre højre hjørne mangler. 
Personalia er anført med indhuggede versaler. I 
gulvet vestligst i skibet.
 3) 1600-tallet(?), over ubekendt. en glat ligge-
sten af grå kalksten, 135×39 cm. I korsskæringens 
gulv.
 4) 1600-tallet(?), et fragment af en gravsten, 
hvoraf kun sporene af to hjørnemedaljoner kan 
ses i den grå sandsten. 56×64 cm. Nedfældet i 
gulvet vestligst i skibet.
 (†)Gravsten, 1600-tallet, over »ærlig, viis oc… 
Christensen«. Tre brudstykker, hhv. 45×42 cm, 
38×34 cm og 25×22 cm, af en liggesten udført 
af grå sandsten, som indikerer, at stenen havde et 
centralt, ovalt skriftfelt med personalia i indhug-
gede versaler, i sviklerne var engle, og stenen var 
smykket af rulleværksornamentik. et af fragmen-
terne viser en del af en siddende eller liggende 
figur med albuen hvilende på et kranium. Opbe-
vares i tårnets klokkestokværk.
 †Kårde og sporer. 1721 nævnes en kårde og to 
sporer, som i gammel tid var ophængt på væggen 
ved en gammel fane.36

 Kirkegårdsmonumenter. 1) 1800/25, sekundært 
anvendt over lavrits Nielsen, Højme, *8. marts 
1896, †20. febr. 1977, med hustru Marie Nielsen, 
*25. juli 1901, †10. febr. 1983.
 Cippus af sandsten og marmor, 150×54 cm på 
73 cm bred sokkel. I stenen er sekundært indsat en 
marmortavle med personalia hugget med versaler. 
Ved dennes sider er på monumentets hjørner sat 
nedadvendte fakler (symbol på livets afslutning), 
mens der over og under tavlen er monteret hhv. 

Fig. 74. Stiftskriver Christoffer Bang og hustru Kir-
stine Clausdatters gravsten, signeret af Odense-Mono-
gramisten, o. 1599 (s. 2982). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Tombstone of the diocesan warden Christoffer Bang 
and his wife Kirstine Clausdatter, signed by the ‘Odense 
Monogrammist’, c. 1599. 
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 NM. Indberetninger. J. B. löffler 1882 (kalkmalerier); 
J. V. Petersen 1895 (altertavle); Jacob Kornerup 1895 
(kalkmalerier); Jacob Kornerup 1896 (kalkmalerier); 
Niels Jokum Termansen 1939 (altertavle); egmont 
lind 1942 (kalkmalerier); Knud roland Hansen 1942 
(altertavle); egmont lind 1953 (kalkmalerier); Kir-
sten Weber-Andersen 1955 (inventar); Mogens lar-
sen 1964 (altertavle); Mogens larsen 1980 (døbefont); 
Vitus Nielsen 1982 (døbefont); Mogens larsen 1987 
(kalkmalerier); Jens Johansen 1997 (altertavle); Jens Jo-
hansen 1998 (lydhimmel og pengeblok); Jens Johansen 
1999 (altertavle); Birgit Als Hansen 2003 (kalkmale-
rier); Hans Christian Frederiksen 2004 (kalkmalerier); 
Karin Vestergaard Kristiansen 2006 (historisk inventar); 
Keld Abrahamsen 2006 (murankre); Keld Abraham-
sen 2006 (korsarme); Bent Jacobsen 2006 (altertavle 
og prædikestol); lise Thillemann 2009 (kalkmalerier); 
lise Thillemann 2011 (kalkmalerier); Hans Mikkelsen 
2011 (bygning).
 Litteratur. Orla Hylleberg eriksen, Dendrokronolo
gisk undersøgelse af boreprøver fra Sanderum Kirke, Odense 
Amt, NNu rapport nr. 75, Nationalmuseet 2013.
 Jacob Hansen & Knud Mortensen (red.), Dalum 
Sogns Historie, Dalum 1959-68.

KIlDer OG HeNVISNINGer

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almh. henvises til s. 
52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 56-59.

Arkivalier. lAFyn. Bispearkivet: Synsforretninger over 
kirker og præstegårde 1872-81, 1882-98 (Bispeark. 
Synsforretn.).
 Odense Herreds Provstiarkiv: Synsprotokol 1831-1903 
(Provstiark. Synsprot.) – Beskrivelse af Odense Herreds 
Kirker 1900 (Provstiark. Kirkebeskrivelser).
 Sanderum Pastoratsarkiv: Kirkeregnskaber 1642-62 
(Pa storatsark. rgsk.) – Diverse breve og dokumenter 
1667-1920 (Pastoratsark. Div. breve og dok.) – Kor-
respondance 1903-44 (Pastoratsark. Korresp.) – Kirke-
protokol 1862-1928 (Pastoratsark. Kirkeprot.).
 Sanderum Menighedsrådsarkiv: Sager vedr. Sanderum 
Kirke 1936-80 [rettelig 1926-80] (Menighedsrådsark. 
Sager vedr. kirken.).
 Fynske Rytterdistriktsarkiv: Kirkesessionen, regnska-
ber 1718-1736 (Rytterdistriktsark. rgsk.).
 rA. lensregnskaber. Dalum Kloster. D. Kvittansia-
rumsbilag 1579-1602, M-18079 (Lensrgsk. Kvittansia-
rumsbilag).

Fig. 75. Indre set mod øst o. 1900. H. rasmussen. – Interior looking east, c. 1900. 
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13 PræsteindbWorm II, 82.
14 Mærkværdigvis figurerer degneboligen ikke på høj-
kantskortet fra 1899, hvor grunden også er angivet at 
være indlemmet i kirkegården, hvorimod den på ma-
trikelkortet fra 1929 indledningsvis er tegnet som en 
separat grund og først som en tilføjelse til dette kort 
lagt sammen med kirkegården. Ældre fotografier i NM 
antyder imidlertid, at den nuværende køreport allerede 
var anlagt 1903, netop hvor degneboligen tidligere må 
have stået.
15 lAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirken.
16 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1662-1837, S-2917).
17 lAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
18 rA. rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (Odense Provsti 
1664-72).
19 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2922).
20 lAFyn. Bispeark. Synsforretn.
21 rasmussen & riising 1995 (note 12), 57. Jf. også 
Niels Jørgen Poulsen »De græsklædte grave«, NMArb 
2003, 54
22 lAFyn. Pastoratsark. Korresp. samt Menighedsrådsark. 
Sager vedr. kirken.
23 Hylleberg Eriksen 2013.
24 Se M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 
293-95.
25 NM. Indb. ved Hans Mikkelsen (2011).

Historisk indledning ved David Burmeister Kaa-
ring, bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Mar-
tin Wangsgaard Jürgensen, inventar og gravminder 
ved David Burmeister Kaaring, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Man-
ley (engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved 
Jørgen lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet februar 2014.

1 Jf. Kronens Skøder II, 512.
2 Hansen & Mortensen 195968, I, 50-51.
3 Jordebogen er publiceret (uden angivelse af bønders 
og de enkelte gårdes afgift) af O. Nielsen, »Dalum Klo-
sters Jordebog 1533«, FySaml IV, 1867, 307-14.
4 Hansen & Mortensen 195968, I, 164.
5 lAFyn. Pastoratsark. rgsk.
6 Kronens Skøder II, 133-35.
7 Kronens Skøder II, 512.
8 Kronens skøder IV, 360-61 (5. marts 1722). rA. Rtk. 
Rev. Rgsk. Kirkergsk. 1721-65. Fynske rytterdistrikt (s. 
2922, jf. oplysning fra 21. jan. 1765).
9 lAFyn. Ravnebjerg birkedommers arkiv. Auktionspro-
tokol 1754-69.
10 lAFyn. Pastoratsark. Korresp.
11 Omtalt som Skt. Michaels Kirke i 1464, ActaPont 
3, 365.
12 Jens rasmussen og Anne riising, Biskop Jacob Mad
sens visitatsbog 15881604, Odense 1995, 57-58.

Fig. 76. Våbenhusets østmur (s. 2929). Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – 
East wall of porch.
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39 NM. Indb. ved Birgit Als Hansen (2003).
40 Hylleberg Eriksen 2013. 59 prøver blev udtaget som 
boreprøver fra kirken, heraf kunne 43 dateres. 17 prø-
ver har bevaret splintved. Apsidens datering er baseret 
på 11 daterede prøver uden splintved, der kan inddeles 
i to grupper. I første gruppe er den yngste bevarede år-
ring dannet 1150 (prøvenr. 41112119), der korrigeret 
for manglende splintved dateres til efter 1170. I anden 
gruppe dateres den yngste årring til 1723 (prøvenr. 
41112019), hvortil den manglende splintved må reg-
nes, hvilket giver det omtrentlige fældningstidspunkt 
1733-43. Skibets datering er baseret på 13 prøver, 
hvoraf 12 har bevaret splintved. Dateringerne falder i 
to grupper. I første gruppe er den yngste daterede år-
ring dannet 1144 med ét splintår (prøvenr. 41111139). 
efter tillæg af manglende årringe kan træet regnes som 
fældet o. 1163. I anden gruppe er den yngste årring 
dannet 1469 (prøvenr. 41111019) med syv splintår-
ringe. Ved tillæg af manglende splint kan træet regnes 
som fældet o. 1489. Søndre korsarms datering bygger 
på otte daterede prøver, hvoraf tre har splintved beva-
ret. yngste bevarede årring er dannet 1491 (prøvenr. 
41114039) uden bevaret splintved. efter at være korri-
geret for manglende splint kan træet regnes som fældet 
efter 1506. Fra nordre korsarm er der udtaget otte da-
terede prøver, hvoraf fire har bevaret splintved. yngste 
dannede årring blandt prøverne er fra 1511 (prøvenr. 
41113019) uden splintved. efter tillæg af manglende 
splint må træet være fældet o. 1527. Tårnets datering 
hviler på ni prøver, hvoraf to har splitved. Seks prøver 
er dateret. Prøverne falder i to grupper. yngste årring 
i første gruppe er dannet 1441 (prøvenr. 41110019), 
kun med kerneved. Prøven er korrigeret for manglen-
de splintved og dateres efter o. 1456. I anden gruppe 
er yngste årring dannet 1747 (prøvenr. 41110089). ef-
ter tillæg af manglende splintved kan træet regnes som 
fældet o. 1765.
41 lAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.
42 under kirkens restaurering 2009-10 blev der fundet 
spor efter en rødkalkning af søndre korsarm. Hele kir-
ken har sandsynligvis stået rødkalket i en periode, som 
eksempelvis også kirken i Dalum (s. 2838). NM. Indb. 
ved lise Thillemann (2011).
43 NM. Indb. ved J. B. løffler (1882).
44 NM. Indb. ved Jacob Kornerup (1896).
45 NM. Indb. ved egmont lind (1942).
46 NM. Indb. ved Hans Chr. Frederiksen (2004).
47 NM. Indb. ved lise Thillemann (2011).
48 Den senromanske udsmykning har tidligere været 
behandlet i Nørlund-lind, Kalkmalerier, nr. 43; Mo-
gens larsen & ulla Haastrup, »Kalkmalerier i Fraugde 
kirke på Fyn«, NM Arb 1978, 119-30; Otto Norn, At 
se det usynlige (Kbh. 1982), s. Kapitel V; Karen Sorgen-
frey, »Den store Drueklase«, DaKalkmalerier I, 54-55; 
Susanne Stangier, Ornamentstudien Innerhalb der Däni
schen Romanischen Wandmalereien, Kbh. 1995; Martin 

26 Både syddøren og norddøren har bevaret indmurede 
døroverliggere af eg.
27 Se f.eks. tårnbuen i Vissenbjerg (Odense Hrd.).
28 Der er flere paralleller til tårnet i Pårup Kirke, blandt 
andet dørens udformning og placering. Se DK Odense, 
2651.
29 NM.
30 Det store antal glamhuller kan dog genfindes i an-
dre af herredets kirker, eksempelvis Bellinge og Vis-
senbjerg.
31 Se eksempelvis kirkerne i Pårup (s. 2691), Korup (s. 
2761) og ubberud (s. 2790).
32 Denne udsmykning af hvælvpillerne er et hyppigt 
træk på Nordfyn og genfindes f.eks. i Pårup Kirke (s. 
2675) og ubberud Kirke (s. 2772), mens man i Kul-
lerup Kirke (Vindinge Hrd.) kan iagttage det arkitek-
toniske motivs samspil med en kalkmalet udsmykning.
33 en lignende udskillelse af apsiden til sakristi kan 
findes i Tamdrup (DK Århus, 5070-71), mens man i 
Jetsmark (Hjørring Amt) finder en lignende løsning. 
Her er kalkmalerier, ved indskrift dateret 1474, malet 
på lukkemuren. Se Peter Pentz, »Guds retfærdighed«, 
DaKalkmalerier IV, nr. 66.
34 I arkadens vestre vange.
35 et arbejde, der måske allerede er sket så tidligt som i 
1665. Jf. rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdi-
strikt 1662-1837, S-2917).
36 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2920).
37 NM. Arbejdet er beskrevet af ebbe lehn Petersen 
i 1965.
38 efter en lokal tradition omtales gulvet som renæs-
sancegulv. en datering der ikke kan afvises, men som 
heller ikke er underbygget.

Fig. 77. Skibets såkaldte ’renæssancegulv’ (s. 2930). en 
gulvbelægning af ældre dato foran korbuen i skibet. 
Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – The so
called ‘Renaissance floor’ of the nave. Older flooring in front 
of the chancel arch in the nave.
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54 For en bredere gennemgang af billedprogrammet se 
Jürgensen 2014 (note 48).
55 Jf. fotografier i NM. 
56 rA. Lensrgsk. Kvittansiarumsbilag.
57 rA. Rtk. Skatkammeret, Danske Sekretariat. Koncep-
ter og indlæg til skødebøgerne 1661-1679 (nr. 212-49, 
dokumenter til skøde af 1. maj 1662).
58 lAFyn. Provstiark. Synsprot.
59 lAFyn. Pastoratsark. Div. breve og dok.
60 Jens Vellev, »Altre og alterindvielser – særligt i Oden-
se stift«, FyMi 1975, 43 ff.
61 Indskrifterne følger Anne riising, som har udskre-
vet og suppleret, hvor bogstaver var svage, men fremgik 
af sammenhængen; Vellev 1975 (note 60), 44-45. 
62 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2921).
63 Jan Friedrich richter, Claus Berg. Retabelproduktion 
des Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007, 58.
64 NM. Indb. ved Fritz Thode (1972).
65 Francis Beckett, Altertavler i Danmark fra den senere 
Middelalder, Kbh. 1895, 134; Richter 2007 (note 63), 
57.
66 Samme gruppe går igen i Bergs altertavle i Hornslet 
Kirke (randers Amt), hvor der dog yderligere indgår 
to galilæiske kvinder.
67 Karel G. Boon & r. W. Scheller, Hollstein’s German 
Engravings, Etchings and Woodcuts VII (Albrecht and 
Hans Dürer), Amsterdam 1962, no. 145. Forlægget 
er anført af ulla Haastrup, »Brugen af forlæg i Claus 

Wangsgaard Jürgensen, »Åbenbaringer«, Skalk 2014, 
nr. 1, 18-27.
49 Se ulla Haastrups diskussion af motivet i »Abraham 
med sjæle i skødet, et paradissymbol«, Genesis Profeta: 
Nordiska Studier i Gammaltestamentlig Ikonografi. Studies 
in History of Arts 33 (red. Patrik reuterswärd & Mar-
ian ullén Stockholm), Stockholm 1980, 67-74.
50 DK Sorø, 999-1001.
51 For diskussion og beskrivelse af udsmykninger i 
Fraugde og Sønder Nærå se ulla Haastrup, »Nyfundne 
romanske kalkmalerier i Fraugde I: en foreløbig be-
skrivelse og tolkning«, ICO 1976, nr. 4, 19-30; Larsen 
& Haastrup 1978 (note 48), 119-30; Mogens larsen & 
ulla Haastrup, »Den hellige Thomas af Canterbury i 
Sønder Nærå kirke på Fyn«, ICO 1981. nr. 3, 26-47; 
ulla Haastrup, »Thomas af Canterbury malet på Fyn«, 
DaKalkmalerier I, 58-61.
52 Dermed må den af ulla Haastrup fremlagte tanke, 
at altertavlens fremstilling af korsfæstelsen har fungeret 
som stedfortræder for den manglende korsfæstelsesscene 
i den kalkmalede udsmykning, afvises. Se ulla Haastrup, 
»Altertavler og kalkmaleri 1475-1525: eksempler på 
samspil«, i: lars Bisgaard, Tore Nyberg og leif Sønder-
gaard (red.), Billeder i middelalderen, Odense 1999, 35-37. 
53 Beckett, DaKunst II, 407 ff. Se endvidere udsmyk-
ningerne i Helsingør S. Marie Kirke (DK Frborg, 341-
349) og Skive Gl. Kirke (Viborg Amt) fra 1522 for 
eksempler på de beboede kolbeblomster som Marias 
kjole sammenlignes med. 

Fig. 78. Skibets tagværk set mod øst (s. 2930). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Roofing 
of church looking east. 
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1700, vol. VI (Cranach-Drusse), Amsterdam 1959, nr. 
18. Jf. Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks middel
alderlige altertavler, Odense 2010, II, 857. ligesom med 
det foreslåede Dürerforlæg (se note 67) er det ikke 
klart, hvad der forbinder relieffet med dette træsnit.
69 Fritz Koreny & Tilman Falk (red.), Hollstein’s Ger
man Engravings, Etchings and Woodcuts, ca. 14001700, 
vol. XXIV (Israhel van Meckenem), Blaricum 1986 nr. 
147. Van Meckenems stik er kraftigt inspireret af Mar-

Bergs værksted i Odense i 1. fjerdedel af 1500-tallet«, 
i rudolf Zeitler og Jan O. M. Karlsson (red.), Imagines 
Medievales. Studier i medeltida ikonografi, arkitektur, skulp
tur, måleri och konsthantverk. Acta universitatis upsali-
ensis Ars Suetica 7. uppsala 1983, 116-17 note 9. Det 
er dog ikke umiddelbart indlysende, hvilke dele af reli-
effet som skulle være inspireret af træsnittet.
68 Karel G. Boon & r. W. Scheller (red.), Hollstein’s 
German Engravings, Etchings and Woodcuts, ca. 1400

Fig. 79. Tårnets vestre gavltrekant (s. 2924). 1:100. 
Teg ning Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – West
ern gable triangle of tower.

Fig. 80. Tårnets østre gavltrekant (s. 2924). 1:100. 
Tegning Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – East
ern gable triangle of tower.
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70 Boon & Scheller 1962 (note 67) nr. 146 .
71 Forlægget er identificeret af Haastrup 1983 (note 
67), 116-17 note 9.
72 Boon & Scheller 1962 (note 67) nr. 13.
73 Max J. Friedländer, Die Gemälde von Lucas Cranach, 
Berlin 1932, nr. 68. ulla Haastrup peger på dels træ-
snittet fra Cranachs »Passionen« fra 1509, dels Dürers 
version fra »lille Passion« og et alterudkast af Cranach 
fra tiden o. 1520 som forlæg for relieffet. Angående 

tin Schongauers »Kristus for Pilatus«, lothar Schmitt 
& Nicholas Stogdon (red.), Hollstein’s German Engrav
ings, Etchings and Woodcuts, ca. 14001700, vol. XlIX 
(ludwig Schongauer-Martin Schongauer), rotterdam 
1999, nr. 24, hvis forreste soldat ligeledes ligger Claus 
Berg tilsvarende figur i relieffet meget nær. Men da 
hele gruppen af de to soldater og Jesus er i overens-
stemmelse med van Meckenems stik, er det mere sand-
synligt, at Claus Berg har gjort brug af dette.

Fig. 81. Søndre korsarms gavltrekant (s. 2928). 1:100. 
Tegning Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – Gable 
triangle of south transept. 

Fig. 82. Nordre korsarms gavltrekant (s. 2928). 1:100. 
Tegning Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – Gable 
triangle of north transept. 
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»lille Passion« fra 1511, og må således være skåret på 
et tidspunkt mellem 1511 og 1514, da Wolf Huber lod 
sig inspirere af et af Altdorfers værker. Hans Mielke, Al
brecht Altdorfer. Zeichnungen, Deckfarbenmalerei, Druckgra
phik, Kupferstichkabinett Berlin og Museen der Stadt 
regensburg 1988, kat. 74.
85 Boon & Scheller 1959 (note 68), nr. 88. Forlægget er 
foreslået af Haastrup 1983 (note 67), 116-17 note 9. 
86 Forlægget kan have været en fremstilling af den 
kronede Maria stående på måneseglet. Jesusbarnets 
gestik kunne endvidere indikere, at Maria og Jesus i 
originalen var omgivet af en rosenkrans eller putti, 
som han henvender sig til. Noget tilsvarende kendes 
fra et maleri af lucas Cranach fra o. 1515 i Staatliche 
Kunsthalle, Karlsruhe (inv.nr. De SKK 2749), jf. Max 
J. Friedländer og Jakob rosenberg, Die Gemälde von 
Lucas Cranach, Berlin 1932, nr. 76.
87 V. Thorlacius-ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 
1922, 112-13.
88 ulla Haastrup, »Die Maler der Werkstatt Claus Bergs 
und Cranachs Holzschnitte«, Bild och betydelse, (louise 
lillie og Mogens Thøgersen red.) Åbo 1976, 92 ff.
89 Tilman Falk & robert Zijlma (red.), Hollstein’s Ger
man Engravings, Etchings and Woodcuts ca. 14001700, 
XlII-XlIV, rotterdam 1996-97, nr. 373 samt Schmitt 
& Stogdon 1999 (note 69), nr. 23. Angående de figur-
rige korsfæstelsesscener og deres kilder, se Richter 2007 
(note 63) 65-66.
90 Denne forskel mellem de friere udtænkte relieffer 
og malerierne, som følger de grafiske forlæg tæt, er 
kendetegnende for Claus Berg-værkstedets praksis. Jf. 
ulla Haastrup, »Brugen af forlæg i Claus Bergs værk-
sted i Odense i 1. fjerdedel af 1500-tallet«, i rudolf 
Zeitler og Jan O. M. Karlsson (red.), Imagines Medievales. 

sidstnævnte jf. note 68. Haastrup 1983 (note 67), 116-
17 note 9, 118 og 125.
74 ulla Haastrup har påvist, at det primære forlæg 
er et kobberstik af Albrecht Dürer fra 1512, Boon & 
Scheller 1962 (note 67), nr. 124, som er suppleret med 
Kristi armstilling hentet fra lucas Cranachs »Passio-
nen« (1509), Boon & Scheller 1959 (note 68), nr. 23. 
Hun foreslår endvidere, at der er inddraget detaljer fra 
Dürers »lille Passion«, hvilket dog næppe er korrekt. 
Haastrup 1983 (note 67), 116-17 note 9.
75 Koreny & Falk 1986 (note 69), nr. 152 samt Schmitt 
& Stogdon 1999 (note 69), nr. 30.
76 Beckett 1895 (note 65), 122 og tavle lIII. Køllen er 
også Judas Thaddæus’ attribut, men denne apostel synes 
at være skildret i figur P.
77 Beckett 1895 (note 65), 122 og tavle lIII.
78 Beckett 1895 (note 65), tavle lIII.
79 Jf. Beckett 1895 (note 65), tavle lIII. Apostlens at-
tribut kan ikke identificeres entydigt ud fra fotografiet. 
80 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Engravings, Etch
ings and Woodcuts XII (15th Century Masters), Amster-
dam 1955, nr. 2. Motivet blev identificeret af Haastrup 
1983 (note 67), 116-17 note 9, 118 og 125.
81 Boon & Scheller 1959 (note 68), nr. 10. Motivet blev 
identificeret af Haastrup 1983 (note 67), 116-17 note 9.
82 Boon & Scheller 1959 (note 68), nr. 11.
83 Anvendelsen af Cranachs træsnit blev identificeret af 
Haastrup 1983 (note 67), 116-17 note 9.
84 ursula Mielke, Holm Bevers & Ger luijten (red.), 
Albrecht and Erhard Altdorfer. The New Hollstein German 
Engravings, Etchings and Woodcuts, rotterdam 1997, nr. 
23-4. Altdorfers udaterede serie af træsnit dateres al-
mindeligvis til tiden o. 1513. Den er udført med inspi-
ration fra – og i konkurrence med – Albrecht Dürers 

Fig. 83. Fragmenteret kalkmalet indskrift på triumfmurens vestside (s. 2949). Foto David 
Burmeister Kaaring 2014. – Fragmented wallpainted inscription on west side of chancel arch.
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som et ‘m’, samt de hyppige bueslag, ofte i rækker, 
mellem de skarpe folder. Disse træk ses eksempelvis i 
Michael Sjælevejer, i Aarhustavlens Anna Selvtredje og 
i Augustin fra Fåborgtavlen (DK Svendborg 690). 
102 Denne konklusion forstærker dog blot Haastrups 
pointe, at malerierne først og fremmest kan forstås som 
værkstedsprodukter, Haastrup 1992 (note 97), 49.
103 eksempelvis afviger den sovende Johannes i Bøn-
nen i Getsemane og fragmentet af disciplen til højre 
i Tilfangetagelsen både fra den gennemgående stil i 
Sanderumtavlens bevægelige fløje og fra den malestil, 
som ses i Vejlbytavlens forskellige scener. 
104 Haastrup 1992 (note 97), 39.
105 Richter 2007 (note 63), 189-98. At værkstedet har 
haft meget gode forbindelser til Tyskland er også in-
dikeret af anvendelsen af et træsnit fra Cranachs Pas-
sionsserie fra 1509 til Vejlbyaltertavlen, som er udført 
1511 og altså blot to år efter udgivelsen af serien.
106 Haastrup 1999 (note 52), 36.
107 Søjlerne er tidligst nævnt i Oscar elmelunds ar-
bejdsrapport fra 22. april 1895 i NM.
108 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2918).
109 NM samt lAFyn. Pastoratsark. Div. breve og dok.
110 NM. Indb. ved Knud roland Hansen (1942).
111 NM. Indb. ved Mogens larsen (1964).
112 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2921). Maler Volff malede 1748 Opstan-
delsesrelieffet og reparerede stafferingen, hvor der var 
behov for det. 
113 Richter 2007 (note 63), 57 og Haastrup 1992 (note 
97), 41 samt Haastrup 1999 (note 52), 22 og 36 f.
114 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2918 og S-2921). Grandt-Nielsen, Fynsk 
kirkesølv, 92 foreslog, at udskiftningen af bægeret kunne 
være udført af Jacob Olufsen lund. At dette faktisk 
var tilfældet antydes af, at disken bærer lunds stempel, 
mens det i regnskabet for 1751 anføres, at kalk og disk 
blev omgjort samtidig.
115 Grandt-Nielsen, Fynsk kirkesølv, 32. Grandt-Niel-
sen peger på side 92 endvidere på lighederne med de 
ustemplede kalke, i Tved Kirke fra 1660 og fra Svin-
dinge Kirke (begge i Svendborg Amt), som begge har 
midtknop med kerubhoveder på rudebosserne.
116 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2918 og S-2921). Mærkværdigvis er det 
i regnskaberne for 1728-72 nævnt, at »Wissing Guld-
smed i Odense« omgjorde kalk og disk 1751, men 
stemplet i disken dokumenterer, at arbejdet udførtes 
af J. O. lund.
117 1892 anføres i lAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot., at der 
bør anskaffes en skummeske. Antagelig er dette sket 
kort herefter. 
118 Anne riising, Odense bys historie. Gudsfrygt og oplys
ning. Odense 17001789, Odense 1981, 200-01.
119 Grandt-Nielsen, Fynsk kirkesølv, 33-34 og 107.

Studier i medeltida ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och 
konsthantverk (Ars Suetica 7), 122.
91 Denne tilskrivning kan spores tilbage til 1700-tal-
lets midte, da der i præsteindberetningen 1755 peges 
på den store lighed med Gråbrødretavlen, dog uden 
at nævne Claus Berg ved navn, KB, Kallske Saml. 377 
4o.
92 Identifikationen af disse forlæg rykker således en 
smule på ulla Haastrups terminus post quem, 1511, 
som hun opstillede på grundlag af de anvendte bil-
ledforlæg fra Dürers »lille Passion«, jf. Haastrup 1992 
(note 97), 41. Haastrup har tidligere, i 1984, foreslået, 
at der til produktionen var anvendt et tegnet forlæg fra 
Cranachs hånd fra tiden 1518/20. Haastrup identifice-
rer ikke denne tegning, men der er sandsynligvis tale 
om et udkast til en altertavle, som ejes af Kupferstich-
kabinett, Staatliche Museen zu Berlin, og som Jakob 
rosenberg i 1960 daterede til netop 1518/20; jf. Mi-
chael Hofbauer, Cranach. Die Zeichnungen, Berlin 2010, 
kat. 56 (afb.). Hvis Claus Berg var bekendt med denne 
tegning, ville det ændre betydeligt på Sanderumtavlens 
datering, som næppe kunne lægges tidligere end 1520, 
ligesom anvendelsen af tegningen ville dokumentere 
en vedvarende kontakt mellem den odenseanske bil-
ledskærer og Cranachs malerværksted. Selvom særligt 
ligheden mellem skildringen af Nikodemus og Josef af 
Arimatæa i Bergs relief og Cranachs tegning er mærk-
værdig, så er sidstnævnte, som anført af Hofbauer, en 
‘let forandring’ af Dürers træsnit fra »Den Store Pas-
sion«, 1498-99, og det er af samme grund mere nær-
liggende at antage, at forbindelsen mellem relief og 
tegning skyldes, at de begge trækker på dette træsnit. 
93 Beckett 1895 (note 65), 126. Opfattelsen, at dronning 
Christina har skænket tavlen synes at bygge på en mis-
forståelse. Det er således i præsteindberetningen 1755, 
KB. Kallske Saml 377 4o, blot nævnt, at den må stamme 
fra omtrent den tid, da dronning Christina residerede 
på Næsbyhoved Slot, hvilket synes at være baggrunden 
for, at DaAtlas VI, 540 skriver, at dronningen ‘skal have’ 
skænket altertavlen.
94 Beckett 1895 (note 65), 124-5, 129.
95 Beckett 1895 (note 65), 125-26; dateringen o. 1520 
figurerer kun i indholdsfortegnelsen.
96 ThorlaciusUssing 1922 (note 87), 30.
97 Dateringen af Bregningetavlen er omstridt. Den er 
traditionelt blevet dateret o. 1530, men både ulla Ha-
astrup, »Fynske malere i Claus Bergs værksted omkring 
1510-27«, Årbog for Svendborg & Omegns Museum 
1992, 51 note 16 og Richter 2007 (note 63), 54 argu-
menterer for en tidlig datering. 
98 Richter 2007 (note 63), 58.
99 Richter 2007 (note 63), 181 ff., særligt s. 184.
100 Haastrup 1992 (note 97), 41 og 44-45.
101 Af typiske idiosynkrasier i foldekastenes udførelse 
kan peges på forkærligheden for at lade foldekastene 
være rundende nedadtil med en lille midtfold, næsten 
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144 lysekronerne er ikke nævnt i Knud, erik & ebbe 
lehn Petersens beskrivelse af kirken 1965. NM. 
145 uldall, Kirkeklokker 228-29, nr. 13. Indskriften er af-
skrevet med let variation i Jens Jørgensen, »Kirkeklok-
ke-Indskrifter«, KirkehistSaml 4,2, 1891-93, 769-70.
146 Om Peter Hansen og hans klokker jf. Uldall, Kir
keklokker 221 ff. og Bjørn Poulsen, »Klokkestøberen«, 
Skalk 1986, nr. 5, 26-29.
147 NM. samt lAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kir-
ken.
148 uldall, Kirkeklokker 228 (under nr. 14).
149 Jensen, Gravsten II, 91 foreslår, at monogrammet 
måske kan tydes som »JN«, og kæder forsøgsvis dette 
sammen med den i 1598 dokumenterede Jørgen Sten-
hugger.
150 Angående afdødes leveår, se: Svend larsen, Studier over 
det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede II, (Fynske 
Studier V), Odense 1965, 103. Fritz Schönwandt, »Chri-
stoffer Bang i Odense (†1599) og den ældre Bang-slægt 
i Assens«, PersHistT. 100, 1980, 187-97. Gravstenens 
indskrift er transskriberet s. 196 note 45 som »Her ligger 
begrafven erlig og velagt mand Christoffer Bang vica-
rivs vdi Othense som døde anno 1599 den 6 decembris 
med sin kierre hvstrv Kirsten Klawsdatter som døde 
16… 22. martii med theris born Gvd gifve dennem alle 
en gledelig och errefvld opstandelse«. Jensen, Gravsten II, 
280 nr. 726A læser hustruens navn som »…mus Dat-
ter, død 15.. <22. Marts>« og afviger således både hvad 
angår læsningen af efternavnet og dødsåret.
151 Jensen, Gravsten II, 280-81 nr. 731, 732 og 733. Af 
disse er arbejderne i Mesinge og Skt. Knud signerede.

120 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2917 og S-2918).
121 Halkjær Kristensen, Tinmærker 77-78.
122 lAFyn. Rytterdistriktsark. rgsk.
123 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt 
1662-1837, S-2918 og 2921).
124 Afskriften følger Søren Abildgaards aftegning af ind-
skriften, Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718
1791). Fortiden på tegnebrættet, Kbh. 2010, nr. 330.
125 Sven Arnvig, »Dalum Kirkes inventar«, Hansen & 
Mortensen 195968, II, 247, har redegjort for denne 
forveksling mellem Sanderum og Dalum kirker.
126 DaAtlas, VI, 540, jf. også HofmFund V (1760), 223 samt 
KB. Langebeks excerpter nr. 70 og Kallske Saml. 377 4o.
127 NM. Jf. også tegning i lAFyn. Menighedsrådsark. Sa-
ger vedr. kirken.
128 Jf. NM. Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen 
(2006).
129 lAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser. Om tilføjelsen 
af alterskranker til koret i det tidlige 1700-tal se Marie-
louise Jørgensen, Kirkerummets forvandling. Sjællandske 
landsbykirkers indretning fra reformationen til slutningen af 
1800tallet, Kbh. 2009, 53-54.
130 NM samt lAFyn. Pastoratsark. Korresp.
131 NM. Indb. ved Vitus Nielsen (1982).
132 Monogrammet er identisk med Odense-monogra-
mistens (jf. gravsten nr. 1), men dette er formentlig blot 
en tilfældighed.
133 lAFyn. Provstiark. Synsprot. nævner, at fonten 1896 
havde bemaling i oliefarver.
134 Førstnævnte afviger fra Sanderumfonten ved at 
være ottekantet.
135 Fadet er sandsynligvis anskaffet kort efter 1900, 
idet provstiet det år skriver til kirken for at få opkla-
ret, hvorvidt det gamle dåbsfad er blevet repareret eller 
fornyet. lAFyn. Pastoratsark. Div. breve og dok. 
136 NM. Mogens larsens forslag til prædikestolens 
istandsættelse (1961) samt Indb. ved Kirsten Weber-
Andersen (1955).
137 Anders Mortensen omtaltes – til trods for at han 
var billedskærer – almindeligvis ‘Anders Billedhugger’, 
jf. Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen fra 
Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt Nak-
skov Kirke«, FyÅrb II, 1942-46, 162-66.
138 lydhimlen fremstod ved dens kassation med gul 
egetræsådring, dvs. den må endnu have været i funk-
tion, da stolen fik denne staffering 1877.
139 NM. Indb. ved Jens Johansen (1998).
140 rA. Rtk. Revid. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdi-
strikt 1662-1837, S-2913).
141 lAFyn. Bispeark. Synsforretn.
142 Svelleanordningen, der oprindelig bestod af loftja-
lousier, kombineret med foldedøre, ombyggedes 2005 
til frontjalousier, udført af glas.
143 yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.

Fig. 84. Skitse af kirken i Jacob Madsens visitatsbog. I 
lAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of the church 
in Jacob Madsen’s journal of pastoral visitations 15881604.
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Besides Sanderum, the parish, which now com-
prises part of the southern suburbs of Odense, 
originally included the villages elmelunde, 
Højme and ravnebjerg. The church is conse-
crated to St. Michael, whose image can be seen 
in the relief in the apse, just as he plays an im-
portant role in the altarpiece. In the Middle Ages 
it probably belonged to Dalum Convent, which 
also owned most, if not actually all, of the vil-
lage, and whose parish priest functioned as curate 
in Sanderum. After the reformation the church 
still belonged to Dalum Convent, which now 
functioned as a Crown fief.
 like many other Funen churches, Sanderum was 
plundered during the Swedish Wars of 1657-60, 
and by 1660 had therefore ended ‘in the greatest 
wretchedness and poverty’. Two years later, in 1662, 
the Clerk of the Mint Jens lassen obtained the 
deed to Dalum Convent, including the advowson 
of Dalum Church and possibly also of Sanderum 
Church, which is not however mentioned explic-
itly in the deed. It is mentioned, however, on the 
occasion of the sale of lassen’s possessions in 1682, 
when Didrik Schult acquired the advowson of 
both Dalum Church and ‘Sanderum Annexe’. In 
1722 Christian Carl von Gabel deeded the church, 
along with Dalum, Bellinge and Brændekilde, to 
the Crown, and it was subsequently incorporated 
in the Funen knightly properties. On the sales of 
the Crown estate in 1764 the District revenue 
Officer Bruun acquired the church, but the very 
next year it was transferred to the new owner of 
Christiansdal, Christian Benzon (cf. p. 2794). The 
family retained the actual possession until 1 Janu-
ary 1913, when the church passed into freehold. 
 In 1589 the church was an annexe to Dalum, 
and this situation persisted until 1869. From its 
construction in 1902 ravnebjerg Church was an 
annexe to Sanderum, but was separated out as an 
independent church district in 2002.

BuIlDING. The church, which was probably 
built in the last part of the twelfth century, is at its 
core a romanesque ashlar and fieldstone building 

with an apse in the east. The building was expand-
ed several times in the course of the Middle Ages, 
and dendrochronological analysis of the roofing 
of the church has contributed to an understand-
ing of the chronology of the extensions. All the 
late Medieval expansions were built in brick, but 
to a great extent re-used the construction mate-
rial from the older parts of the church. The first 
extension was the tower in the west, which was 
erected at an early stage and was roofed in 1450-
60. The tower room, which adjoins the nave with 
a pointed-arched arcade, in all probability housed 
a wood-built gallery, to which there was access 
from a door positioned high up on the north side 
of the tower. Outside the tower one came up to 
this door by a free-standing staircase. Chancel and 
nave were vaulted over in the period 1480-90. 
The next major addition was the south transept, 
which was built in 1495-1505. The north tran-
sept was joined to the nave around 1515-30. In 
the late Middle Ages the apse was separated from 
the chancel by a wall, in which a door was built. 
After this the apse came to function as the sacristy 
of the church. Finally, a porch was added to the 
church on the south side of the tower. 

WAll PAINTINGS. Two large wall-painted de-
co rations are visible in the church. One is a late 
romanesque decoration from around 1250, seen 
in the apse and on the north wall of the chan-
cel. It shows scenes from the New and the Old 
Testament painted in horizontal friezes. In the 
apse Christ is enthroned in a mandorla. He is 
surrounded by praising angels, prophets and holy 
men and women. The upper friezes on the north 
wall of the chancel show scenes from the Annun-
ciation up to the Nativity, while the repentant 
Miriam and the scouts returning from the land of 
Canaan are shown in the lower frieze. In the side-
pieces of the north window we see the sacrifices 
of Cain and Abel as well as Abraham with the 
souls of the dead in his bosom. The second large 
decoration is late Medieval, from c. 1525, and is 
preserved in the chancel vault and the first vault 

SANDeruM CHurCH



2994 Odense herred

from the east in the nave. In the chancel vault 
we see scenes from the Passion. Jesus is stripped, 
scourged and mocked. In the nave Judgement 
Day is shown, flanked by the Saved, who are led 
into the Castle of Heaven, and the Damned, who 
are lowered into the Pit of Hell. Opposite the 
Judgement the Holy Family is shown. In the sev-
eries of the vault we see the Annunciation, the 
Nativity and the Adoration of the Magi.

FurNISHINGS. The oldest item of furnishing 
in the church is the Gotlandish font from the 
time around 1325. However, it is the late Mid-
dle Ages that are particularly well represented in 
the church, by a masonry communion table with 
a reliquary, a *thurible, a bell founded in 1492 
by Peter Hansen, Flensburg, and not least many 
figures and fragments of an altarpiece from the 
time around 1425-50, now integrated into Claus 
Berg’s monumental altarpiece from c. 1515-20. 
Slightly younger is the door leaf of the sacristy, 
while the altar candlesticks belong to the second 
half of the sixteenth century.
 From the seventeenth century come on the 
one hand Kord Kleiman’s bell, founded in 1639, 
and a pulpit, which was built for Dalum Church 
in 1631 and bought by Sanderum in 1647. The 
chalice was donated in 1664 by Jacob Andersen, 
Store Hesbjerg. It is a work of the goldsmith 
Hans rust, Odense, whose son, Jesper Hansen 
rust, made the church’s wafer box, donated in 
1682 by Barbera Margrethe von Bär. The paten is 
somewhat younger, acquired around 1751 from 
the melting-down of an older †paten.
 The nineteenth century is sparsely represented 
in the church, inasmuch as the poor-box belongs 
to the time around the beginning of the century, 
while the hymn number board and a skimming 
ladle were acquired later in the century. In the 

early twentieth century a chasuble of red velvet 
and a baptismal dish and jug were acquired, while 
the pews were replaced in the nave and transepts 
in 1905 and 1929 respectively. The many chan-
deliers were acquired in 1926, after 1965 and in 
2009. In 2003 the organ was renewed and placed 
in a new loft in the tower.
 Restorations. In 1503 the parish priest Nikolaj 
Hjort funded a rebuilding of the chancel, marked 
by an inscription tablet beside or integrated in 
the parish clerk’s seat. The furnishings were sub-
jected to ‘substantial major repairs’ in 1828 that 
did not however include the altarpiece, which 
remained rather dilapidated. This was not re-
stored until 1895-96, when a minor refurbishing 
of furnishings, wall paintings and roof was car-
ried out. In more recent times the furnishings 
were restored in 1965 (by the architects Knud, 
erik & ebbe lehn Petersen) and in 2009, when 
the architectural firm of Vilhelmsen, Marxen & 
Bech-Jensen was behind the repairs of histori-
cal furnishings (pulpit, hymn number boards and 
altarpiece), alterations of the pews, repositioning 
and partial renewal of the chandeliers, as well as a 
repainting of the furnishings.

SePulCHrAl MONuMeNTS. In the floor 
of the church three tombstones and a memo-
rial tablet from the seventeenth century are em-
bedded, while the large tombstone of Christof-
fer Bang and his wife Kirstine Clausdatter from 
c. 1599, which bears the mark of the ‘Odense 
Monogrammist’, was acquired from the †Grey-
friars Monastery Church in 1805-06 (cf. p. 1825), 
and since 1889 has been set up in the porch. In 
the churchyard a few tombstones have been pre-
served from the time before 1850, including a 
cippus in the Neoclassical style of the early nine-
teenth century (re-used in 1977).
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kr. blandt de lokale.1 I mellemtiden afholdtes hver an-
den søndag gudstjenester på ravnebjerg Skole. 
 Kirken betjente et kirkedistrikt, som først var en del 
af Sanderum Sogn og fra 2007 af ubberud Sogn. 2010 
blev ravnebjerg et selvstændigt sogn, om end kirken 
nu kun fungerer som lejlighedskirke.

Kirken omgives af en lille kirkegård anlagt samti-
dig med kirken. Denne hegnes mod ravnebjerg-
gyden af lave stendiger med tjørn og hvidmalet 
stakit. Hovedindgangen øst for tårnet udgøres af 
en hvidmalet, dobbelt stakitlåge; i kirkegårdens 

Indledning. Kirken er bygget ved ravnebjerggyden 
1902 efter tegninger af arkitekt, kgl. bygningsinspektør 
Jens Vilhelm Petersen, Odense. Grundstenen blev lagt 
1. maj 1902, og allerede 21. december samme år blev 
kirken indviet. 
 Planerne om at opføre en kirke kan føres tilbage til 
1891, da man ønskede en bedre betjening af Sanderum 
Sogns vestlige del. Året efter besluttedes det at placere 
kirken i ravnebjerg; dog skulle kirken først opføres 
otte år efter ansættelsen af en ny sognepræst, idet byg-
geriet skulle finansieres ved salget af en fæstegård til-
hørende præstekaldet. 1893 var der tilvejebragt 22.000 
kr. til kirkens opførelse og yderligere indsamlet 1.000 

rAVNeBJerG KIrKe
ODeNSe HerreD

Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto David Burmeister Kaaring 2014. – The church seen from the north. 
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delse med tårnrummet og bruges som møde-
værelse.
 Indre. Væggene er nederst i blank mur, og rum-
mene dækkes af et tømret og pudset tønde-
hvælv med trekløversnit, der hviler på konsoller 
i væggene og støttes af tværgående bindbjælker. 
Kor og skib forbindes af en dyb, rund korbue af-
faset mod skibet. Fra koret er der i sydsiden en 
dør, der giver adgang til det lille sakristi, hvorfra 
en trappe leder op til prædikestolen (s. 2998). I 
korets nordside sidder en blænding svarende til 
sakristiets dør.
 en bred, fladbuet dør forbinder tårnet med ski-
bet, mens en bred arkade i tårnets første etage 
åbner mod orgelpulpituret. Mellemetagen oply-
ses af tre mindre vinduer i vest, mens klokkeeta-
gen åbner sig med store rundbuede glamhuller, 
to mod øst og vest, et mod nord og syd.
 en kalkmalet dekoration på korbuen, hvælv og 
bindbjælker er genskabt 2000 og består af bånd 
og friser med blomstermotiver og franske liljer i 
okkergule, røde og grønne farver.3 I gulvet ligger 
gule klinker stedvis suppleret med bånd af sorte 
klinker.
 Murværk og tag blev renoveret i 1981 (arkitekt 
ebbe lehn Petersen, Odense), hvor de nuværen-
de vinduer blev indsat.4 
 Kirken var arkitekt J. Vilhelm Petersens første 
ud af flere. Som elev af Hans J. Holm søgte han, 
som mange af tidens øvrige arkitekter, et natio-
nalromantisk udtryk.5 Bygningen er disponeret 
over en traditionel romansk grundplan med flit-

sydøstlige hjørne er en køreport, som giver ad-
gang til ligkapellet, mens en tilsvarende køreport 
er anlagt vest for kirken ved anneksbygningen; 
hertil er der adgang via Bøllemosegyden.
 Foran kirken står en skulptur i rød og grå granit 
samt bronze forestillende »Hænder med ravne-
unge« af Henrik Vilhelm Voldmester, 2002. 
 Sydligt på kirkegården er der o. 1970 opført et 
ligkapel af røde tegl og tækket med eternitskifer, 
mens en anneksbygning af røde tegl med tredelt 
tag af zink og tagpap blev bygget vest for kirken 
i 1992. et ældre †ligkapel var opført 1904.

ByGNING

Den lille nyromanske kirke er opført 1902 efter 
tegninger af arkitekt og kgl. bygningsinspektør J. 
Vilhelm Petersen, Odense. Den består af et skib 
med jævnbred tårnunderdel og et smallere kor 
i øst. Koret flankeres af små polygone udbyg-
ninger i sammenstødet med skibet, der rummer 
henholdsvis materialrum i nord og sakristi i syd 
(fig. 2). Tårnrummet tjener som våbenhus, hvor-
fra tillige en trappe fører op til orgelpulpituret, i 
skibets vestende, og kirkens loft. 
 Murene er rejst af røde teglsten over en sokkel 
af kløvet kamp. langmurene deles af lisener, for-
bundet med rundbuede friser med pudset bund, 
som skaber kontrastvirkning til det øvrige røde 
murværk. Også de nyromanske gesimser, udført 
med affasede hængestave under en frise af halve 
rundstave, står med pudsede partier. Korgavlen 
prydes af en blænding, der er afsluttet med runde 
buer og i midten indeholder en cirkelblænding 
med mønstermuring i bunden.2 Gavlspidserne er 
ligeledes udført med mønstermuring. 
 Hovedindgangen i vestfacaden er en stor rund-
buet portal indfattet af spinkle søjler, hvori der 
indgår sortglaserede sten (fig. 3). På tympanon
feltet af granit vises korset, hvorfra livets vand 
flyder mellem de græske alfa- og omegategn. 
Kors og tegn er indpasset i egeløv, og hele fel-
tet kantes af tovsnoninger. Samtlige vinduer er 
rundbuede.
 en nu blændet †dør i tårnets nordside har fun-
geret som indgang til et aflukket rum oprindelig 
uden adgang til kirken. Det er nu sat i forbin-

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af H. P. Knudsen, suppleret og 
tegnet af Merete rude 2014. – Ground plan.
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tig brug af ornamenter og pynt hentet fra et idea-
liseret middelalderligt formsprog. I J. Vilhelm Pe-
tersens lidt yngre kirker på Fyn, Broholm (1907) 
og Odense Vor Frelser (1909, s. 1613 ff.) genken-
des samme planløsning og det overordnede ud-
tryk, mens brugen af ornamenter med tiden blev 
mere begrænset. 

INVeNTAr

Inventaret stammer næsten udelukkende fra opførel-
sen 1902 og er tegnet af kirkens arkitekt. Hertil er der 
tilføjet to relieffer af Niels Bang i 1903, nyt altersølv i 
1982 og en ringkrone. 

Alterbordet, af fyr, 143×92 cm, 95 cm højt. Forsi-
den har fem slanke fag under en frise med pal-
metbort i enkel skønvirkestil. Bordet fremstår i 
lakeret træ suppleret med enkelte blå og creme-
farvede detaljer. 
 Altertavlen (jf. fig. 4), 1903, i enkel skønvirke-
stil, består af et storstykke på et højt postament 
med fem kvadratiske fyldinger udfyldt af rosetter. 
Tavlen krones af en krabbet trekantgavl med et 
reliefskåret, cirkulært jesumonogram omgivet af 
planteornamentik og flankeret af pinakler. I stor-
feltet er et maleri udført i olie på lærred 1903 af 
Johan Christopher Schlichtkrull (signeret og da-

Fig. 3. Kirkens vestportal. Foto David Burmeister Kaaring 2014. – The west portal of 
the church. 
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 Alterskranken (jf. fig. 4), 1902, er af fyr og består 
af fem fag med kassettering under en håndliste. 
lakeret med blå detaljer. Knæfaldet er polstret 
med rødt uldent klæde.
 Døbefont, 1902, af kalksten, 84 cm høj og 51 
cm i tværmål. Den består af en fod formet som 
en omvendt terningkapitæl og en kumme, hvis 
rette sider er prydet af en kolonnade under en 
indskrift i forsænkede versaler: »Hvo som tror og 
bliver døbt han skal blive salig« (jf. Mark. 16,16). 
Dåbsfadet er af messing, 42 cm i tværmål, og har 
kuplet bund; dåbskanden, ligeledes af messing, er 
27,5 cm høj.
 Prædikestol (jf. fig. 4), 1902, af fyr. Den rektan-
gulære stol har tre arkadefag med kannelerede 
pilastre, i sviklerne et bladornament. Arkaderne, 
som er stillet på et profileret postamentfelt, bærer 
en frise med reliefskåret planteornamentik. Det 
egentlige postament er let fremskudt og smyk-
ket med bl.a. en bladbort. I kurvens hjørner er 
kvadratiske stolper med en profil langs siderne 
og en bosse foroven. Kurven hviler på en sokkel 
med slanke, glatte fyldinger. Stolen står i blankt 
træ med detaljer i blåt og gult.
 Stolestader (jf. fig. 4), 1902, af mørklakeret fyr. 
De 125 cm høje gavle er udført i nyromansk stil 
og har fyldinger, hvori der er tre slanke, forsæn-
kede søjler, og et rundende topstykke med relief-
skåret medaljon og brede fialer.
 en armstol, o. 1902, af eg med grønt uldbetræk 
er opstillet på orgelpulpituret.
 Orgel, 1972, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl. 
Disposition: Manual: rørgedakt 8', Principal 4', 
Gedaktfløjte 4', Gemshorn 2', Oktav 1'. Pedal: 
Subbas 16'. Koppel M-P. Orgelhus i blank eg. På 
vestpulpituret
 †Harmonium, leveret 1903 af Petersen & Steen-
strup, København.9 Anskaffet for privat donerede 
midler. 
 To relieffer (fig. 5-6), 1903, skåret i eg af Niels 
Bang og skænket af gårdejer Anders rasmussen 
og hustru Marie Kam.10 reliefferne, som har 

teret), forestillende Jesu åbenbaring for Simon Pe-
ter, som bliver bedt om at vogte hans lam (Joh. 
21,15-19). I forgrunden knæler Peter, mens den 
stående, opstandne Kristus rører ved hans pande. I 
mellemgrunden iagttager Johannes mødet mellem 
de to, og bag ham sidder de øvrige apostle ved et 
bål. Maleriet gennemgik en mindre istandsættelse 
1997.6 Tavlen er holdt i lakeret eg med detaljer i 
blåt. På postamentet er med grå versaler malet »Ios 
evgl 21, 15 elsker du mig? Vogt mine lam«. 
 Altersæt (fig. 7), 1902, udført af lauritz Grøn-
lund, Odense. Kalken er 25 cm høj og har seks-
tunget fod med indskrift i indgraveret skriveskrift 
»ravnebjerg Kirke«. Skaftet har seksdelt midtled, 
på hvis bosser står bogstaverne »Jhesus«, til det 
glatte bæger har guldsmed Knud eibye 1936 fø-
jet en hældetud, som er stemplet med mester-
mærke og lødighedsangivelse. Disken er glat og 
stemplet på undersiden med Københavns by-
mærke for 1902, Odenses mærke (Bøje II, 4056), 
mestermærke (Bøje II, 4303) og Simon Groths(?) 
lødighedsmærke. 
 Oblatæsker. 1) 1902, af porcelæn, 8,5 cm høj, 
tværmål 14 cm. Sort med guldkors og -kanter. 
under bunden mærke for Bing & Grøndahl.7 2) 
(Fig. 7) 1982, 7 cm høj, tværmål 10 cm. På låget 
ses et cirkelkors, mens der på æskens side med 
skriveskrift er indgraveret »ravnebjerg Kirke 
1982«. under bunden Dansk Paramenthandels 
mærke og lødighedsangivelse. 
 Alterkander. 1) 1902, af porcelæn, 28 cm høj; 
sort med forgyldt kors. Indvendigt hvid. under 
bund mærke for Bing & Grøndahl.8 2) O. 1902, 
af emaljeret tin, 15,5 cm høj. Sort med guldkors. 
 Alterstager, 1902, 40 cm høje, med cylindrisk fod, 
hvis sider er prydet af hulmønstre, cylinderskaft 
med tre flade led og tandet lyseskål. Stemplet un-
der bunden »Sørensen Odense 1902« to gange.
 Syvstage, en såkaldt ‘Titusstage’, 39 cm høj, 
med aftrappet, ottekantet fod, balusterskaft og 
profilerede lysearme.
 Alterbog. en bibel, Hus- og rejsebibelen fra 
1699 i indbinding af brunt læder med to læder-
remme. 
 Messehagel, nyere, af grøn silke med kvadratkor-
smotiv, hvoraf ryggens midterste, lodrette række 
er i guld. 

Fig. 4. Indre set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Interior seen from the east.
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støberier og Maskinværksteder i Aalborg gjorde 
mig for ravnebjerg Kirke Aar 1902« sat mellem 
2×3 lister. ringningen blev automatiseret 1972.4 
Ophængt i en vuggebom af støbejern i tårnets 
klokkestokværk.

KIlDer OG HeNVISNINGer

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1902 ff. (Kirkens 
arkiv. Synsprot.).
 LAFyn. Sanderum Pastoratsark. Diverse breve og do-
kumenter 1667-1920 (Pastoratsark. Div. breve).
 NM. Indberetninger. Jens Johansen 1997 (altertavle). 

Historisk indledning og inventar ved David Bur-
meister Kaaring, bygningsbeskrivelse og kalkmaleri-
er ved Martin Wangsgaard Jürgensen, orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Manley 
(engelsk). Korrektur ved Jørgen lethan. Teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. redaktio-
nen afsluttet december 2013.

halvcirkulær overside, viser hhv. »Dåben« og »Det 
Sande Vintræ«. I førstnævnte ses Jesus knælende 
ved Johannes’ fødder og over dem Helligånds-
duen i en strålekrans. under billedet læses med 
forsænkede reliefversaler »Denne er min søn den 
elskelige« (Matt. 3,17). I sidstnævnte relief ses Je-
sus mellem to mænd, idet han med en talende 
gestus rører ved en vinranke. under billedet læses 
»Jeg er det sande vintræ« (Joh. 15,1). De to relief-
fer er indsat i nicher i triumfbuens vanger.
 To salmenummertavler (jf. fig. 4), 1902, af fyr, 
måler 132×54 cm og står i lakeret træ med blå 
detaljer. 
 To ringkroner (jf. fig. 4), o. 1902, af bemalet me-
tal til 16 lys. en nyere ringkrone af messing, til 12 
lys, er ophængt i koret.
 Fjorten lysearme (jf. fig. 4), o. 1902, til tre lys, 
med vægplade af metal, blåmalet, er ophængt på 
væggen i kor, skib og våbenhus.
 Klokke, 1902, støbt af De Smithske Jernstøbe-
rier. Klokken, der har tværmålet 70 cm, har en 
frakturindskrift om halsen: »De Smithske Jern-

Fig. 5-6. relieffer skåret af Niels Bang 1903 (s. 2998). 5. Dåben. 6. Det sande vintræ. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Reliefs carved by Niels Bang, 1903. 5. Baptism. 6. The True Vine. 
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rAVNeBJerG CHurCH

The church is situated at ravnebjerggyden and 
was built in 1902 to drawings by the royal Sur-
veyor of Buildings Jens Vilhelm Petersen, Odense. 
The foundation stone was laid on 1 May 1902, 
and by 21 December the same year the church was 
consecrated. It served a church district, first within 
Sanderum Parish and later within ubberud Parish. 
In 2010 an independent parish was established. 
 Building. The small church consists of a nave and 
am equally broad lower tower with a narrower 
chancel in the east. The chancel is flanked by small 
polygonal outbuildings contiguous with the nave; 
in these a storage room and sacristy have been es-
tablished. A door opens into the church in both 
rooms. The tower interior serves as a porch, from 

1 lAFyn. Pastoratsark. Div. breve.
2 Blændingen har muligvis været tænkt som vindue. 
3 Den kalkmalede udsmykning er en ny gentagelse af 
den oprindelige, udført o. år 2000 af en håndværker 
fra sognet. 
4 NM.
5 For en videre redegørelse for den nationalromantiske 
arkitektur se Mette Bligaard, Frederiksborgs genrejsning: 
Historicisme i teori og praksis 1-2, København 2008.
6 NM. Indb. ved Jens Johansen (1997).
7 Det pågældende fabriksmærke, tre tårne over »B&G/ 
Kjøbenhavn/ Danish China Works« i grønne versaler 
samt »B&G« i blåt, var i anvendelse i perioden 1899-
1902.
8 Fabriksmærket, »B&G« i blåt, var i anvendelse i pe-
rioden 1853-94, og kanden er således lidt ældre end 
kirken.
9 Petersen & Steenstrup, Fortegnelse over ca. 600 Harmo
nier Leverede fra 1871 til 1915, København 1915. Kir-
ken benævnes her »ravnsbjerg pr. Holmstrup«.
10 Kirkens arkiv, Kirkeprot.

Fig. 7. Altersølv, 1902, bestående af disk, kalk og oblatæske, udført af guldsmed lauritz Grønlund, Odense (s. 2998) 
samt oblatæske, 1982 (s. 2998). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar plate, 1902, consisting of paten, chalice and wafer 
box, made by the goldsmith Lauritz Grønlund, Odense, as well as a wafer box, 1982.
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is arranged on a traditional romanesque ground 
plan with frequent use of ornaments and trim-
mings drawn from an idealized medieval formal 
idiom. In J. Vilhelm Petersen’s subsequent churches 
on Funen – Broholm (1907) and Odense Our Sav-
iour (1909, pp. 1613ff) we can recognize the plan 
arrangement and the overall expression, while the 
use of ornaments became more limited in time.
 Furnishings are mostly designed by J. Vilhelm 
Petersen, and shortly after the consecration were 
supplemented with a few objects. For example the 
altarpiece was executed in 1903 by J.C. Schlicht-
krull, while two reliefs carved by Niels Bang were 
donated the same year by the farm-owner Anders 
rasmussen and his wife Marie Kam.

which a stairway also leads up to the organ loft in 
the western end of the church and the church loft.
 At the bottom the walls are in blank masonry 
and the interiors are covered by a timbered, dressed 
barrel vault with a trefoil cross-section, resting on 
brackets in the walls and supported by transverse 
tie beams.
 Painted decoration on the chancel arch, vaults, 
tie beams, restored in 2000, consists of bands and 
friezes with floral motifs and fleurs-de-lys in yel-
low ochre, as well as red and green colours.
 The church was the first of several by the archi-
tect J. Vilhelm Petersen. As a pupil of Hans J. Holm 
he strove, like many of the other architects of the 
time, for a national-romantic idiom. The building 
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Kirken ligger åbent på en stor græsplæne mod 
krydset Faaborgvej-Tranehøjen, hvor en brolagt 
parkeringsplads er anlagt.

ByGNING

Kirken er opført 1986 efter tegninger af arkitekt 
Holger Jensen, København. Kirkerummet er en 
stor sal, der udgør kernen i et center med til-
stødende møderum og kontorer. et slankt tårn 
hæver sig fra bygningens midte.
 Murene er rejst af gule teglsten uden synlig 
sokkel. Den kvadratiske sal omgives på tre sider 
af gangarealer og lokaler, men åbner sig i øst ud 

1963 ønskedes det lokalt, at en kirke skulle opføres i 
Dyrup, og der blev udpeget en grund på Tranehøjen 
hertil.1 1973 gav Odense Kommune tilladelse til kirke-
byggeriet, og tre år senere anskaffedes grunden. 1977 
blev fire arkitektfirmaer indbudt til en konkurrence, 
der 1982 resulterede i, at Holger Jensen fik opgaven.1 
Hans projekt blev endeligt godkendt 1983, og 22. maj 
1985 blev grundstenen lagt i den nuværende foyer, mar-
keret med tre munkesten fra Sanderum Kirkes tårn, 
som er indmuret i væggen; indviet 5. oktober 1986. 
Ved stormen i december 1999 blev taget beskadiget, 
hvilket nødvendiggjorde en ombygning af tagkon-
struktionen, som siden 2003 har været indkapslet af 
zink.
 Kirken betjente i de første år et kirkedistrikt under 
Sanderum Sogn, men blev 1989 er udskilt som et selv-
stændigt sogn.

DyruP KIrKe
ODeNSe HerreD

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2013. – The church seen from the south.
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 Mod nord åbner salen sig ind til et tilstødende 
forsamlingslokale, der kan lukkes med en skyde-
dør. De to rum kan derved lægges sammen til en 
stor sal. 
 Klokketårnet, i to stokværk, er placeret midt i 
anlægget, hvor det stikker op igennem den vestli-
ge tagflade. Klokkestokværket er udvendigt mar-
keret som et fremskudt parti. Mod nord og syd 
åbner tårnet sig med smalle horisontale sprækker, 
der tjener som ‘glamhuller’. Indvendigt fører en 
ståltrappe, anbragt midt i kirkecentret, op gen-
nem tårnet til klokkestokværket.
 Kirkens murværk står i blank mur, mens træ-
værket er lakeret. I hele kirkecentret ligger der 
kvadratiske gule klinker på gulvet.
  udvendigt har arkitekten tilstræbt en vis enkel-
hed gennem halvgavlenes forskudte sammenstød. 
Indvendigt har han søgt at skabe et åbent, roligt 

mod en atriumgård. Kirkecentret dækkes af store 
halvtage, hvis zinkbeklædte gavle er forskudt i 
forhold til hinanden. Zinkplader med indlagte 
kors dækker også det skråtafskårne tårn. 
 Kirkesalen oplyses fra øst af en glasvæg bag al-
teret, mens der i nord er store kvadratiske vinduer 
under loftet. Adgang til salen opnås gennem cen-
trets hovedindgang, hvorfra en gang fører frem til 
kirkerummet og husets øvrige rum. Sydligt i den 
østlige glasvæg åbner en dør ud til atriumgården.
  Indre. Kirkerummet, der er orienteret mod al-
teret i øst, præges af samspillet mellem de lyse, 
gule teglsten samt nordvæggen og loftets lyse fyr-
retræstræværk. Det skrå loft, der stiger mod vest, 
giver plads til en balkon og et orgelpulpitur, som 
nås ad en trætrappe. Både pulpitur og balkon har 
samme karakteristiske gelænder, der ligger som et 
horisontalt bånd i det store rum.

Fig. 2. Plan. 1:300. Tegnet af lars Jensen, suppleret og tegnet af Merete rude 2014. – Ground plan.
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INVeNTAr

Inventaret stammer næsten udelukkende fra opførel-
sen og er hovedsageligt udført efter arkitekt Holger 
Jensens tegninger fra 1985 i gule tegl, blankt træ og 
blå tekstiler.4 Altersølvet er ligesom dåbskanden ud-
ført 1986 af guldsmedene Hjørdis og Iben Hougård, 
Kolding. 

Alterbordet (jf. fig. 3) er muret af gule teglsten og 
hviler på tre murede sokler, mens bordpladen er 
udført i fyr. Bordet måler 194×83 cm og er 98 
cm højt, på forsiden er med gyldne teglsten mu-
ret et Jesumonogram. 
 Som alterudsmykning (jf. fig. 3) tjener et stort 
kors, af fyr, hvori fem rektangulære, røde glasstyk-
ker er indsat, symboliserende Jesu sår. Korset, der 
er ophængt i kæder over alterbordet, er beslægtet 
med det, som Holger Jensen tegnede til Hedeager 
Kirke, Herning (1975, DK Ringkøbing 460).
 Bag alteret giver, som nævnt, et stort vindu-
esparti frit udsyn til en gårdhave, som regnes for 

rum, der indlemmer naturoplevelse og årstider-
nes skiften i atriumgårdens have, som kirkesalen 
vender ud mod.
 Kirken er blandt de sidste, som den produktive 
Holger Jensen har tegnet.2 Kirkecentret indskri-
ver sig således i rækken af de mange kirkebyg-
ninger, der blev skabt af landets mest benyttede 
kirkearkitekt i perioden o. 1960-88. Centrets 
kantede, forholdsvis flade udvendige profil gen-
findes i hans øvrige arbejder fra 1980’ernes første 
halvdel; eksempelvis Hedegårdskirken, Helsingør 
(1982, Frederiksborg Amt) og Mejdal Kirke ved 
Holstebro (1982, ringkøbing Amt).2 Det høje, 
slanke tårn har ligeledes træk, der genfindes i 
flere af de senere kirker, eksempelvis Simon Pe-
ters Kirke ved Kolding (1979, DK Vejle 865) eller 
Gistrup Kirke (1986, Ålborg Amt).2 Tårnet synes 
inspireret af Paul Niepoorts tårn ved Sønderbro 
Kirke i Horsens (bygget 1969-71), der igen har 
hentet træk fra den finske arkitekt Alvar Aaltos 
kirker.3 

Fig. 3. Interiør set mod nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interior looking north east. 



3006 Odense herred

der og hældetud. under bunden ses sølvmærker 
som på førnævnte kalk samt versalindskriften 
»2007/ Dyrup Kirke«.7

 Disken, 18 cm i tværmål, er glat med dyb bund, 
hvorunder er en lav fod. under foden ses sølv-
mærker som på kalken samt versalindskriften 
»Dyrup Kirke 5. oktober 1986«. Oblatæsken har 
lav fod, cylindrisk skål og konvekst låg med kors, 
8 cm høj og 11 cm i tværmål. under bunden 
sølvmærker og indskrift som på disken. 
 Sygesæt, o. 1986, består af kalk, 16,5 cm høj og 
glat disk, 14 cm i tværmål. Ingen sølvmærker.
 Alterkande (fig. 4), 1986, udført af Hjørdis og 
Iben Hougård, Kolding, cylindrisk, 30 cm høj, 
med fod af bjergkrystal og konvekst låg. under 
bunden sølvmærker som på disken.
 Alterstager, 1986, tegnet af Holger Jensen, 18,5 
cm høje. Foden udgøres af en terningformet 
ramme, som støtter en cylinder med flad lyseskål.
 To vaser, 2011, af glas, er udført af Studio Stran-
ge, ebeltoft. De er 19,5 cm høje og smykket med 
guldflager i en hvirvel rundt om vasen. under 
bunden læses »Dyrup Kirke« (versaler) og »Stu-
dio Strange 2011«.

kirkens ‘altertavle’ (jf. fig. 3). Haven er indret-
tet med et vandspejl i nordre side, umiddelbart 
bag døbefonten, som symboliserer Jordanfloden. 
et cedertræ (atlasceder) henviser til Salomons 
tempel (jf. 1. Kong. 7,2-11), bag alterbordet er 
plantet kærlighedstræ, figen (Syndefaldet) og vin 
(Nadveren), mens der mod syd ved ligkapellet 
ses en vedbend, hvis gulnede, tilsyneladende vis-
nende blade skal henvise til Opstandelsen (jf. Joh. 
11,25). Holger Jensen har udviklet ideen med at 
lade en atriumgård danne baggrund for alteret 
i Vestervang Kirke, Helsingør (1966-82, Frede-
riksborg Amt).5 
 Altersølvet (fig. 4) omfattende kalk, disk og ob
latæske er udført af Hjørdis og Iben Hougård, 
Kolding, og anskaffet til kirkens indvielse 1986. 
Det er 2007 suppleret med yderligere en kalk.6 
Kalken fra 1986 er 23 cm høj, har en høj fod af 
bjergkrystal og omtrent cylindrisk bæger, som er 
drevet op i en bred kant. På bægerets underkant 
ses sølvmærkerne »Hiørdis« og »SvH« samt lø-
dighedsmærke »925S«. Kalken fra 2007 er 26,5 
cm høj og har flad fod, slankt cylinderskaft med 
midtknop af bjergkrystal og bæger med rette si-

Fig. 4. Altersølv. Fra venstre ses kalk nr. 2 fra 2007, alterkanden, disk og oblatæske fra 
1986, alt udført af Hjørdis og Iben Hougård, Kolding (s. 3006). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Altar plate. From the left: chalice no. 2 from 2007, altar jug, paten and wafer 
box from 1986, all made by Hjørdis and Iben Hougård, Kolding. 
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slank spand med hank. under bunden er versa-
lindskriften »5-10-1986 Dyrup Kirke« samt ini-
tialerne »O.F.« og stemplerne »SvH Denmark« og 
»Hiørdis«.
 Prædikestolen (jf. fig. 3), 1986, er udført af fyr 
som en enkel femkantet konstruktion med op-
gang. De fire fag er smykket af vævede felter i et 
geometrisk motiv med hvide, grønne og gradvist 
mørknende blå linjer, som symboliserer dagens 
gang fra lys mod mørke.
 Stolestaderne (jf. fig. 3), 1986, af fyrretræ, er 84 
cm høje og har ryg af flettet kanvas og sæde pol-
stret med blå uld.
 Orglet er bygget 1986 af P. Bruhn & Søn, År-
slev, og har 20 stemmer, to manualer og pedal. 
Disposition: Hovedværk: Principal 8', rørfløj-

 Af tre messehagler er de to, i grøn og lilla, vævet 
i uld af Jette Nevers 1986 efter tegning af Gerda 
Greve. en hvid hagel, o. 2005, er vævet af Anne 
Marie egemose i uld og silke.
 Alterskranken (jf. fig. 3) udgøres af fire elemen-
ter, som sammen danner en halvcirkel, men kan 
opstilles frit om det cirkulære alterpodium.
 Døbefonten (fig. 5) udgøres af en korsformet 
base af gule teglsten,8 hvorpå er stillet dåbsfad af 
hamret messing, 49 cm i tværmål. Fadet er iføl-
ge indskriften under bunden »Skænket af kon-
firmander fra Højmarkskolen 5. oktober 1986«. 
endvidere læses versalindskriften »Dyrup Kirke 
1986« og initialerne »O.F.«. Dåbskanden, 1986, 
er udført af hamret messing af Hjørdis og Iben 
Hougård. Den er 35 cm høj og har form af en 

Fig. 5. Døbefont, 1986, tegnet af Holger Jensen, dåbsfad, 1986, skænket af konfirman-
derne fra Højmarkskolen og dåbskande, udført 1986 af Hjørdis og Iben Hougård, 
Kolding (s. 3007). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Font, 1986, designed by Holger 
Jensen, baptismal dish 1986, donated by Confirmation candidates from Højmark School, and 
baptismal jug, made in 1986 by Hjørdis and Iben Hougård, Kolding. 
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7 If. sognepræst Jeanne Søgaard, som foranledigede an-
skaffelsen, blev den ny kalk anskaffet, fordi den første 
kalks brede sokkel og bæger gjorde den svær at holde 
om.
8 en lodfuge dokumenterer, at basen oprindelig havde 
form af et kvadratkors, hvis østlige arm blev forlænget 
allerede før indvielsen af kirken.

te 8', Oktav 4', Spidsfløjte 4', Oktav 2', Mixtur 
IV, Trompet 8'. Svelleværk: Gedakt 8', Viola de 
Gamba 8', Principal 4', rørfløjte 4', Gemshorn 
2', Sesquialtera II, Scharf III, Obo 8'. Pedal: Sub-
bas 16', Principal 8', Gedakt 8', Nathorn 4', Fagot 
16'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P.
 Lamperne (jf. fig. 3), 1986, af messing, er en va-
riant af en type, som Holger Jensen har benyttet i 
adskillige kirker, bl.a. Kokkedal Kirke (Frederiks-
borg Amt) og Nørremarkskirken (DK Vejle 239).
 De to klokker er støbt 1986 af Petit og Fritsen, 
Nederlandene; tværmål hhv. 107 og 95 cm. Om 
halsen løber indskriften »Støbt til Dyrup Kirke 
i året 1986 af Petit & Fritsen i Holland«, og på 
klokkelegemet hhv. et vers af C. J. Brandts salme 
»Klokken slår, tiden går« (nr. 399, vers 6) og luk. 
11,28. 

KIlDer OG HeNVISNINGer

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1986 ff. (Kirkens 
arkiv. Synsprot.).
 LAFyn. Sanderum Menighedsrådsark. Sager vedr. start 
af Dyrup Kirke 19741987 (Menighedsrådsark. Sager 
vedr. Dyrup Kirke).

Historisk indledning og inventar ved David Burmei-
ster Kaaring, bygningsbeskrivelse ved Martin Wangs-
gaard Jürgensen, orgel ved Ole Beuchert Olesen. 
Oversættelse ved James Manley. Korrektur ved Jørgen 
lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. redaktionen afsluttet december 2013.

1 (u.f.), Dyrup Kirke. Indvielse af Dyrup kirke søndag d. 5. 
oktober 1986, upag. (folder i anledning af indvielsen).
2 Viggo Jensen, Arkitekt Holger Jensens kirker, Herning 
2005, 89-90.
3 DK Århus, 6113.
4 lAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. Dyrup Kirke.
5 Ideen med at lade naturen – i form af en gårdhave – 
danne baggrund for alteret er sandsynligvis inspireret 
af ludwig Mies van der rohes robert F. Carr Me-
morial Chapel of St. Savior, Illinois Institute of Tech-
nology (1952), som Holger Jensen studerede under sin 
Amerikarejse. Jf. Jensen 2005 (note 2), 13-14, 31-32.
6 Kirkens arkiv, Synsprot.

DyruP CHurCH

The church was built to drawings by the architect 
Holger Jensen and was consecrated on 5 October 
1986. In the early years it served an independent 
church district under Sanderum Parish, but was 
separated out in 1989 as an independent parish.
 Building. The square church hall forms the core 
of a complex with a meeting room and offices. 
The hall is surrounded on three sides by passage 
areas and rooms, but in the east it opens out to an 
atrium court partitioned off by a glass wall. This 
lights the hall from the east, while in the north 
there are large square windows beneath the ceil-
ing. Access to the hall is through the foyer of the 
centre, from which there is access to the slender 
tower that rises from the middle of the building, 
and along a passage to the other rooms of the 
church.
 The walls are built in yellow brick with no vis-
ible base. The church centre is covered by large 
pent roofs whose zinc-clad gables are displaced 
in relation to one another. Zinc plates with inlaid 
crosses also cover the diagonally cut-off tower.
 The complex is one of the last churches 
that the productive Holger Jensen created. The 
church centre thus joins the succession of many 
church buildings created by the country’s most 
frequently used church architect in the period c. 
1960-88.
 The furnishings come almost exclusively from 
the construction of the building and were mainly 
executed to Holger Jensen’s drawings in yellow 
brick, undecorated wood and blue fabric. The al-
tar plate, like the baptismal jug, was made in 1986 
by the goldsmiths Hjørdis and Iben Hougård, 
Kolding.
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terfølgende i det fynske rytterdistrikt.5 Herefter iværk-
sattes en hovedistandsættelse af kirken. 6 Den omtaltes 
som fattig 1737.6 Efter salget af ryttergodset godkendte 
rentekammeret 1765, at kirken overgik til løjtnant Pe-
tersen til Bågegård.7 Herefter var ejerforholdene tem-
melig omskiftelige. Den overgik hurtigt til etatsråd 
Lowsons eje, der allerede 1766 solgte kirken videre 
til skrædder Hans Jørgen Lohmann. Den var på dette 
tidspunkt i meget dårlig stand, og det var formentlig 
udgifterne til de påkrævede istandsættelser, der 1776 
foranledigede Lohmann til at videresælge til Christo-
pher Jørgensen, sognepræst i Sdr. Broby. Han beholdt 
den imidlertid kun i to år, før han solgte den videre til 
Peter Eilschou. Allerede 1779 erhvervede Brændekil-
des sognepræst, Christian Ulrich von Westen (jf. grav-
sten nr. 1) kirken; den blev selvejende 1934.8

 Brændekilde havde Bellinge som anneks indtil 1909 
(jf. s. 3045).

Historisk indledning. Der vides kun ganske lidt om 
Brændekilde Kirke i ældre tid. 1615 er omtalt et ka-
lente (dvs. præstegilde) for præsterne i Odense Her-
red, herunder også Brændekildes sognepræst.1 Ifølge 
en udateret præsteindberetning fra tiden 1664-78 var 
kirkens årlige indkomst seks ørtug rug, seks ørtug byg 
og to ørtug havre, hvoraf der skulle gives et ørtug byg 
og 18 skæpper havre til provstegården i Odense.2 Sam-
tidig oplistedes en række mangler ved såvel bygningen 
som inventar forårsaget af svenskernes plyndringer un-
der Karl Gustav-krigene 1657-60, som andre fynske 
kirker 1665 måtte yde hjælp for at udbedre.3

 Statholder Christopher von Gabel ejede Brænde-
kilde og annekset Bellinge indtil 1696, da han over-
drog den til svigersønnen, Didrik Schult.4 1718 solgte 
sidstnævntes enke, Armgard Sophia von Gabel, kirken 
sammen med herregården Christiansdal og dens øvri-
ge tilliggender til Kronen, og godset indlemmedes ef-

190

BrænDEKILDE KIrKE
ODEnSE HErrED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church seen from the south east.
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ret begrænset areal rundt om kirken, blev udvidet 
mod nord i 1905, da ravnebjerggyden blev ret-
tet ud og det tidligere vejforløb indlemmet i kir-
kegården (jf. fig. 3).10 1968 udvidedes kirkegår-
den med arealer neden for bakkedraget nord, syd 
og særligt øst for kirken, hvor en plæne anlagdes 
ved foden af bakkedraget. Udvidelsen omfattede 
også en parkeringsplads syd for kirken.
 Kirkegården hegnes mod vest af ældre murede 
diger beplantet med bøgehæk, som endnu afteg-
ner kirkegårdens udstrækning indtil 1968 (repa-
reret 1870, 1957 og 1976).8 På de tre øvrige sider 
er 1968-udvidelsen hegnet af en bøgehæk plan-
tet under egetræer. De ældre †kirkediger er blevet 
repareret gentagne gange.11

 Indgange. Der er adgang til kirkegården fra par-
keringspladsen, dels i det sydvestlige hjørne ad 
en køreport med fodgængerlåge, begge med grå 
stakitlåger sat mellem teglsatte, hvidkalkede piller, 
dels ad en brolagt trappe i det sydøstlige hjørne. 
Endvidere er der adgang til den østlige udvidelse 

 Sagn. Ifølge Vedel Simonsen skulle mærker i tårn-
trappen skyldes en mand, der under Karl Gustav-kri-
gene skjulte sig i tårnet og bombarderede svenskerne 
med sten.9

Kirken er rejst på et lavt bakkedrag ved krydset 
ravnebjerggyden og Gammel Højmevej i lands-
byens nordøstlige udkant, omgivet af marker på 
tre sider. Kirkegården, der oprindelig omfattede et 

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af G. Arentz 1786. 
– Cadastral map.

Fig. 2. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church seen from the north east.
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Af den ældre †kirke på stedet er kun bevaret tår-
net i vest, hvis østlige glamhuller i klokkestok-
værket delvis dækkes af langhusets tagrygning 
(fig. 2). To granitkvadre i tårnets sokkel samt en-
kelte kvadre i langhusets sydside stammer med al 
sandsynlighed fra den tidligere kirke, men da der 

ad en smal forbindelse mod nord fra ravnebjerg-
gyden. †Indgange. 1740 byggede snedker Helle-
sen fra Tommerup en ny kirkeport.6 1757 repa-
reredes risten ved den vestre indgang.
 Beplantning. Kirkegårdens ældste arealer frem-
træder med rækker af gravsteder adskilt af grus-
stier, mens udvidelsen fra 1968 er anlagt som plæ-
ne. †Beplantning. 1878 fik kirkeejeren tilladelse til 
at fælde to piletræer mod at benytte provenuet til 
ny beplantning.12 Indtil nyeste tid omkransedes 
kirkegården af tætstillede træer plantet umiddel-
bart uden for diget. Derimod stod de ældre afde-
linger nogenlunde åbne med kun lavere buske og 
hække.
 Bygninger på kirkegården. Ved parkeringspladsen 
syd for kirkegården er 1975 opført en lille byg-
ning af hvidpudsede teglsten og med rødt tegl-
tag, der rummer toilet og fyrrum. I det sydøstlige 
hjørne et redskabsskur af grønmalet træ.

BYGnInG

Oversigt. Kirken er en sengotisk langhusbygning af 
munkesten, der er opført o. 1515-30. Bygningen må 
have afløst en ældre, mindre kirke på stedet, der anta-
geligvis også har været opført i tegl. Fra denne bygning 
stammer den nuværende kirkes tårn i vest. Kort ef-
ter langhusets opførelse er føjet et våbenhus til skibets 
sydside. 1884-85 blev en indgang brudt i tårnets vest-
mur og tårnrummet indrettet som våbenhus, hvorefter 
det gamle våbenhus 1905 fik funktion som ligkapel. 
Orienteringen er solret.

190*

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1995, suppleret og tegnet af Martin 
Wangs gaard Jürgensen 2014. – Ground plan.

Fig. 4. Tværsnit. 1: 150. Skibet set mod øst. Målt af Line 
Bonde, Anders C. Christensen og Martin Wangsgaard 
Jürgensen, tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 
2015. – Section looking east.
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Fig. 6. Kirken set fra vest (s. 3013). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church seen from the west.
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le skib har været noget lavere end det nuværende 
langhus (se ndf.).
 De højt placerede nicher og vinduer skal sand-
synligvis forstås i sammenhæng med et tømret 
†pulpitur(?) ved tårnrummets vestvæg, der har 
hørt til rummets første indretning, men er sløj-
fet i forbindelse med kirkens ombygning. Tårnet 
synes således at slutte sig til en gruppe på egnen 
med særligt indrettede tårnrum fra 1400-tallets 
første halvdel.15

 Det lave mellemstokværk har ikke bevaret sit 
oprindelige bjælkelag, og hovedparten af det an-
vendte tømmer må stamme fra tårnets istandsæt-
telse 1884-85.
 Af klokkestokværkets seks glamhuller er de to 
østre oprindelige, begge falsede og fladbuede, der 
delvis skæres af skibets tagrygning. Et lignende 

i øvrigt ikke er genbrugt kvadre eller kamp, har 
langhusets forgænger antageligvis været en tegl-
stensbygning i lighed med flere af egnens andre 
senromanske kirker.13

 Det markante, egnstypiske senmiddelalderlige 
tårn (fig. 6), der er jævnbredt med skibet, består 
af tre stokværk, hvoraf det nedre 1884-85 er delt 
i to etager. Det dækkes af et sadeltag med gav-
le mod nord og syd. Murværket, der i høj grad 
præges af gule teglsten fra 1884-85 (se ndf.), er 
rejst på et fundament af stedvist fremspringende 
kampesten og enkelte kvadre.14 Vestfacaden og li-
geledes en stor del af sydsiden er skalmuret, mens 
man på nord- og østsiden fortsat kan se det op-
rindelige munkestensmurværk lagt i munkeskifte. 
De øvre stokværk står med åbne bomhuller fra et 
hængestillads.
 Det høje tårnrum har åbnet sig mod skibet 
med en spids arkade, hvis udformning må stam-
me fra langhusets opførelse. Arkaden er nu lukket 
med en spærremur (se ndf.) med en rektangulær 
dør (fig. 34). Tårnrummet dækkes af et fladt loft, 
mens forlæg til et formentlig aldrig opført hvælv 
ses i østvæggens nordside. rummet er nu delt i 
to etager, idet man 1884-85 har indskudt en øvre 
etage til orglet. Ydermere er rummet reduceret 
ved en trappeopgang til orgelpulpituret mod syd 
og et materialrum mod nord, der hver har et rundt 
vindue ind mod skibet. rummet har ingen vin-
duer, og eventuelle spor efter sådanne forsvandt 
formentlig under tårnets istandsættelse 1884-85. 
Den nye, høje, falsede indgangsdør i vest er spids-
buet og prydet med sokkellignende fremspring i 
vangerne. Under istandsættelsen, da tårnrummet 
blev omdannet til våbenhus, blev tårnarkaden 
udmuret med en spærremur.
 I den nye overetage er der en åbning ud mod 
skibet, under den gamle tårnarkade, hvori orglet 
(s. 3035) er anbragt.
 Højt i tårnrummets vestvæg kan der ses to 
større, blændede (†)nicher, ca. 160 cm brede, hvis 
top er skåret af det nuværende loft; dog øjnes de 
fladbuede stiks første sten. Endvidere ses to blæn-
dede (†)vinduer i tårnets østmur, siddende umid-
delbart over foden af skibets vestligste hvælv (fig. 
7). De fladbuede, falsede åbninger må oprindelig 
have givet lys til tårnrummet og viser, at det gam-

Fig. 7. Det søndre, blændede vindue i tårnets øst mur 
set fra skibets loft (s. 3013). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Southern bricked-up window in the east wall of the 
tower seen from the ceiling of the nave.
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blev kirken o. 1515-30 omdannet til et ca. 23,5 
m langt langhus opført i munkesten i munkeskifte. 
Murene rejser sig over en sokkel af rå kampesten, 
der stedvist springer frem fra murfladen. Øverst 
afsluttes murene af en bloktandfrise over et sav-
skifte (fig. 10). To støttepiller på hver langside samt 
to på de østre hjørner, de sidste diagonalt stillede, 
er formentlig samtidige med bygningen, men er i 
nyere tid blevet skalmuret eller fornyet.
 Den eneste adgang til kirken har været en flad-
buet (†)dør på sydsiden, der blev indvendig blæn-
det 1905, da kirkens indgang endegyldigt blev 
henlagt til tårnrummet (fig. 9).16 Senere er døren 
også blevet blændet i facaden. Døren er således nu 
blændet udvendig og indvendig med en halvstens-
mur, udvendig dog kun op til våbenhusets loft. 
Derfor står døren over loftet som åbent hulrum 

glamhul sidder i tårnets nordside. En tilsvaren-
de disposition findes i syd og vest. Mod syd er 
de oprindelige, senmiddelalderlige dimensioner 
omtrent bevaret i den fladbuede åbning, mens 
åbningerne mod vest 1884-85 er blevet udfor-
met som slanke og fladbuede glamhuller. I begge 
gavltrekanter er der endvidere indsat en flad-
buet glug, der kan være oprindelig, men er for-
nyet under istandsættelsen. Murene afsluttes mod 
øst og vest uden gesims, og gavltrekanterne, fra 
1884-85, står ligeledes glatte.
 Det sengotiske langhus. At dømme efter dendro-
kronologiske undersøgelser af tagværket (se ndf.) 

Fig. 8. Vindue i skibets sydmur (s. 3015). 1:50. Målt og 
tegnet af Christen Borch 1912. – Window in the south 
wall of the nave.

Fig. 9. Kirkens syddør (s. 3014). 1:50. Målt og tegnet af 
Christen Borch 1912. – The old south door of the church.
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Fig. 10. Trappehus, o. 1515-30 (s. 3016). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Stairwell, 
c. 1515-30.

(fig. 12). Døren ligner i nogen grad langhusets vin-
duer; den har været fladrundbuet og dobbeltfalset. 
Yderste fals er afrundet, den inderste er affaset. 
Dørens stik træder frem af muren, fordi dele af fa-
caden er blevet fjernet, da våbenhuset blev tilføjet.
 Langhuset har fem vinduer, tre mod syd og to 
mod nord. De ens udformede fladbuede åbninger 
er dobbeltfalsede og udvendig er de udført med 
en smal profilering på første fals og en affasning 
af den anden, mens de indvendig står med aftrap-
pet lysning (fig. 8, 10).17

 Indre. I det homogene rum er grænsen mellem 
kor og skib kun markeret ved et trin i gulvet. 
Langhusets samtidige hvælv hviler på falsede pil-
ler og på runde halvstens skjoldbuer. ribberne 
er tilspidset i vederlagshøjde (fig. 17). Det vestre 
hvælvfags vestlige ribber løber skævt mod pil-
lerne, hvilket utvivlsomt skyldes hensynet til det 
allerede stående tårn.
 På østvæggens nordre del, omtrent i vederlags-
højde, er en kort blænding, to skifter høj med uvis 
funktion.
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rektangulær. Der er adgang til det indre gennem 
en fladbuet dør, som er anbragt umiddelbart ud 
for foden af korhvælvets østkappe (fig. 11).
 Tårnets øvre dele nås via et trappehus, der er 
samtidigt med langhuset og muret i ét med skibets 
nordside (fig. 10). Gesimserne er en fortsættelse 
af skibets, men huset dækkes af et lille fremskudt 
halvtag, der bryder tagfladen. En fladbuet under-
dør i et højt, spidsbuet spejl giver adgang til den 
runde vindeltrappe med aftrappet loft. To kvadrati-
ske glugger giver lys til trappeløbet. Trappen mun-
der ud i en fladbuet, uregelmæssigt muret overdør, 
der åbner ud mod en nyere tømret trappe. Trappen 
leder op over skibets hvælv, hvor en fladbuet dør, 
der leder ind til tårnets mellemstokværk, er blevet 
udvidet nedefter, da langhuset var opført. 
 Det korte, lave våbenhus, der kun synes lidt 
yngre end skibet, er rejst foran dettes (†)dør og 
opført af munkesten i munkeskifte over en syld 
af fremspringende kampesten (fig. 1). I sydfaca-
den er der brugt mindre, bæltemurede marksten, 
mens langsiderne afsluttes af en dobbelt falsge-
sims. Den nyere, fladbuede døråbning, prydet 
med et bryn, stammer fra 1905, da huset, som 
nævnt, blev omdannet til ligkapel (se ndf.). rum-
met oplyses af nyere kvadratiske vinduer i øst og 
vest, der strækker sig helt op i gesimsen. Gavl-

 Østgavlen står med delvis fornyede kamtakker 
og en rig blændingsudsmykning, der er delt i tre 
etager, adskilt af savskifter (fig. 13). nederst er der 
en række rektangulære højblændinger, der deles 
i to ved en hængestav. I midten sidder tre cirkel-
blændinger, hvorover motivet med de rektangu-
lære, tvedelte blændinger gentages. Kamtakkerne 
smykkes af småblændinger og korte savskifter.
 Den nedre del af et (†)messeklokkespir indgår 
som en del af gavlen (fig. 13).18 Spiret aftrappes 
ved gavlfoden og spidses til ved gavltoppen, hvor-
efter spiret har hævet sig som en sekskant over 
tagryggen. Otte-ti skifter står nu tilbage af det af-
brudte spir, der er afdækket med vingetegl.19 En 
lille kvadratisk glug, som giver lys til spirets indre, 
er anbragt der, hvor spiret hæver sig over gavl-
spidsen. Indvendig, over koret, er den hule pille 

Fig. 13. Kirken set fra øst (s. 3016). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Church seen from the east.

Fig. 11. Messeklokkespiret, o. 1515-30, set mod sydøst 
fra skibets loft (s. 3016). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Mass bell spire, c. 1515-30, seen towards the south east 
from the ceiling of the nave. 

Fig. 12. Den blændede syddør set fra ligkapellets loft (s. 
3014). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bricked-up south 
door seen from the loft of the mortuary chapel.
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met er lagt i sildebensmønster. I ligkapellet dæk-
kes gulvet af gule klinker. 1755 blev der i skibet 
lagt et nyt gulv af ‘fynske mursten’.23 
 Tagværker. Langhusets 20 fag er af spinkelt ege-
træ, der stedvist er suppleret og forstærket med 
fyrretræ.24 Tagstolens to lag hanebånd, spærstivere 
og korslagte skråstivere er bladet på spærenes øst-
side. De enkelte fag er nummereret med romertal 
fra øst mod vest. 
 Tagværket over tårnet er sandsynligvis fornyet 
ved renoveringen 1884-85 (se ovf.). Våbenhusets 
tagværk er ligeledes fornyet i fyrretræ, nok 1905, 
dog med enkelte bevarede dele i eg. 
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2014 
udtaget boreprøver af egetømmeret i langhuset.25 
Undersøgelsen viste, at tagstolen må være opsat 
o. 1515-30 og daterer med al sandsynlighed lang-
husets opførelsestidspunkt. 
 Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vin-
getegl og har haft tage af teglsten, i hvert fald si-
den 1589 da biskop Jacob Madsen beskrev kirken 
som tækket med sten.26 
 Opvarmningen sker ved fjernvarme. Kirken har 
kunnet opvarmes siden 1877, da to †kakkelovne 
blev indsat. Disse viste sig dog at være for små, 
hvorfor to større ovne blev installeret i langhusets 
øst- og vestende 1878.2 1913 blev den sidste kak-
kelovn fornyet, hvorefter vi savner efterretninger 
om kirkens varmesystem frem til kirkens over-
gang til fjernvarme. 8 
 Kirken står hvidkalket ude og inde med grå-
malet sokkel. Ligkapellets bjælkeloft er malet lyst 
gråt, mens det synlige bjælkelag er bejset mørkt. 
Før 1905, da ligkapellet blev etableret, stod rum-
met indvendig gulkalket.27 Tårnrummets loft og 
træværk er mørklakeret. Langs kirkebygningen, 
der ligger på en lille forhøjning, er der græsplæne 
og grus på sydsiden og foran ligkapellet. Grusla-
get har erstattet en †brolægning, der var etableret 
1912.8

 †Kalkmaleri. Kirken stod kortvarigt efter 1912 
udsmykket med en kalkmalet sparredekoration (i 
rød?) på hvælvribber og gjordbuer.28 

spidsen med fem kamtakker er fornyet i nyere tid, 
formentlig 1905. Indvendig dækkes rummet af et 
fladt træloft med synlige bjælker, der oprindelig 
har ligget lidt højere (fig. 14). 
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Kir-
ken har løbende undergået reparationer på mur-
værket. En murermester blev 1664 betalt for at 
udbedre skader på kirkens mure og tage, og 1734 
blev kirkens sydside samt murpillerne renove-
ret.20 1884-85 ommurede man som nævnt stør-
stedelen af tårnets vestside og dele af sydmuren.21 
Under denne ombygning blev kirkens vestdør 
etableret (se ovf.) og tårnrummet indrettet som 
våbenhus (forhal). 1905 blev våbenhuset, der 
formentlig ikke længere tjente sit gamle formål, 
omdannet til ligkapel, og kirkens gamle (†)syd-
dør blændet.22 
 Gulvene er lagt med gule teglsten. I langhuset, 
hvor koret hæver sig et trin over skibet, ligger 
stenene i tværgående bånd, mens de i tårnrum-

Fig. 14. Ligkapel indrettet i det tidligere våbenhus (s. 
3018). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortu ary chapel 
furnished in the former porch.

Fig. 15. Skibets tagværk, o. 1515-30, set fra øst (s. 3018). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Roofing of the church, c. 
1515-30, seen from the east.
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Fig. 16. Indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1912. – Interior of church looking east.



3021brændekilde kirke

udover er 1700-tallet udelukkende repræsenteret ved 
Henrik Tessiens klokke fra 1724, der prydes af kong 
Frederik IV’s kronede monogram og et hyldestrim. 
 Fra 1800-tallet stammer en pengeblok, kirkens dør-
fløje fra 1884-85 og de omtrent samtidige stolestader. 
Endelig er alterskranken opstillet 1910 og døbefonten 
1917.
 Inventarets farveholdning stammer fra successive 
istandsættelser i løbet af 1900-tallet og fremstår nu 
overvejende i matrøde og mørkegrå toner, der er af-
stemt efter altertavlens brogede staffering. Kirken gen-
nemgik en omfattende restaurering 1793 bekostet af 
konsistorialråd Christian Ulrich von Westen, der ifølge 
indskriften på altertavlen lod kirken ‘overalt forbedre 
og ziire’. I formentlig 1800-tallets første del blev både 
(†)degnestol og prædikestol malet perlegrå, mens bru-
gen af ådring dukkede op i 1800-tallets anden halv-
del, hvor alterbordspanelerne, altertavlens predella (før 
1896), og prædikestolen (o. 1876) stod med mørke-
brun egetræsådring.

InVEnTAr

Oversigt. Kirkens ældste inventargenstande er den im-
posante altertavle fra tiden o. 1500, der tidligere er 
blevet tilskrevet Henning van der Heide, men som 
nu forsøgsvis er tillagt Martin radeleff. Fra omtrent 
samme tid stammer en pengetavle (nu i nationalmu-
seet). Begge må altså være anskaffet til en ældre kirke 
(s. 3011). Det murede alterbord er fra den nuværende 
kirkens opførelse o. 1515-30. Fra renæssancen stammer 
prædikestolen, o. 1580, der er udført i typisk fynsk ung-
renæssancestil og kan tilskrives samme værksted som 
Tommerup og Birkende, mens det enkelt udformede 
alterbordspanel fra 1641 er smykket med profilerede 
romber; et andet renæssancemotiv, der var populært på 
egnen. Fra slutningen af dette århundrede er bevaret en 
bjælke med karvskåren indskrift og dateringen 1690, 
som må være et knæfald, mens et maleri af Kristus 
som Verdensfrelser indsat i en imponerende ramme i 
akantusbarok ikke er meget yngre, måske o. 1700. Her-

Fig. 17. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
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fløje. På deres ydersider er delvis bevarede male-
rier, med scener fra Barndomshistorien, mens de 
ydre fløje fremstår i blank eg med kun ganske få 
spor af den oprindelige bemaling. Skabet hviler 
på en høj predella.
 Midtskabet måler ca. 212×171 cm og hviler 
på et ca. 13 cm højt fodstykke, mens sidefløjene 
måler 212×85,5 cm. Predellaen er lidt bredere 
end midtskabet, 40×244 cm, og har konkave si-
der. rammeværkets forsider er profilerede med 
hulkel; forneden dog en ret kant. Sidefløjene er 
fæstnet til midtskabet med to hængsler i hver 
side, mens yderfløjene er hængslede på fløjenes 
bagkant med hver to mindre hængsler. Fløjene er 
i øvrigt fæstnede til bagvæggen med et fladjern. 
Predellaens glatte frontpanel dækker et mindre 
rum, i den søndre kortside, hvis låge hænger i 
antagelig samtidige hængsler og har indvendig 
låsekasse. 
 Altertavlen har kunnet åbnes og lukkes i tre 
forskellige stillinger alt efter kirkeårets højtider. 
når tavlen ved de største festdage stod helt åben 
(første stand), fremvises de udskårne relieffer af 
Passionen. når de indre fløje var lukkede (anden 
stand), fremvistes bagsidens fire malede Barn-
domsscener samt de ydre fløjes bemalede inder-
sider. Endelig stod tavlen i hverdagen formentlig 
helt lukket (tredje stand), hvorved de ydre fløjes 
dengang bemalede bagstykker vistes. 

Det senmiddelalderlige alterbord, o. 1515-30, er 
muret29 og måler ca. 205×140 cm, 100 cm højt. 
Det står op imod korets østvæg og er beklædt 
med alterbordspaneler (jf. fig. 18) fra 1641 på de 
tre sider. Forsiden har tre profilerede fag med en 
tilsvarende profileret rombe i midten, mens side-
panelerne hver har 2½ profilfylding. Forsiden er 
malet med laserende okkerbrun bund og grøn 
lasur på profillisterne. Med sort og hvidgult er 
der malet frugtklaser på såvel rammeværket som 
på fyldingerne, og i romberne desuden versa-
lindskriften »Anno Domini 1641«. Sidepane-
lerne er ligeledes malet med grøn lasur men på 
en understrygningsfarve. Ved undersøgelse er der 
konstateret tre ældre farvelag. ældst er en brun 
farve, herover ligger dels en brun egetræsådring 
fra formentlig 1800-tallets anden halvdel (jf. også 
prædikestolen ndf.), dels en yngre, sort staffering.
 †Alterklæder. nævnt 1721, et ‘noget gammelt’ 
klæde af taft med syet rudemønster, formentlig i 
sølv.6 1742 anskaffedes et alterklæde af rødt plys, 
hvorpå ‘sølvet og snorene fra den gamle’ genan-
vendtes.6 1855 erhvervedes et rødt fløjlsalterklæ-
de med guldkors og årstal.30

 Altertavle (fig. 19-25), o. 1500, forsøgsvis tilskre-
vet Martin radeleffs værksted i Lübeck. Tavlen 
fremstår som en femfløjet skabstavle (pentaptyk), 
med figurrig Korsnedtagelsesscene i midtskabet 
og seks scener af lidelseshistorien i de indre side-

Fig. 18. Alterbordspanel, 1641 (s. 3022). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Communion 
table panel, 1641.
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kors og benene bøjet op under sig. De er skåret 
efter samme model, men varieret ved at den gode 
røver i venstre side har langt hår og glat ansigt, 
mens den onde røver har kort hår og fuldskæg. 
 neden for den gode røver står en gruppe på 
seks personer, der har Maria som hovedperson, 
idet hun synker sammen i knæene og støttes af 
Johannes og Maria Magdalene(?). I baggrun-
den står to af de øvrige galilæiske kvinder og en 
langskægget mand. I relieffets nedre højre hjør-
ne overværer tre bryske mænd korsnedtagelsen. 
neden for Kristi kors ses Pietà, jomfru Maria 
sidder med Kristi afsjælede legeme i skødet, hen-
des venstre arm støtter forsigtigt overkroppen, og 
hun holder en klud i sin højre hånd. Med foldede 
hænder ser apostlen Johannes til fra sin position 
bag stigen.
 De indre fløje er inddelt i hver tre felter, alle med 
femdelt rundbuebaldakin. I alle fløjenes seks fel-

 Midtskabet (fig. 19) har over hovedscenen 
en tredelt baldakin med kølbuer, hvoraf den 
midterste er bredest. Den figurrige simultan-
scene viser Korsnedtagelsen og ved korsets fod 
Begrædelsen. Scenen er stykket sammen af flere 
enkeltdele, heraf talrige enkeltfigurer, og selv de 
større grupper er skåret med så stor opmærksom-
hed på den rumlige modellering, at scenen sna-
rere har karakter af skulptur end egentligt relief. 
De enkelte figurer er udført med en høj grad af 
individualisering, i nogle tilfælde ligefrem med 
karikerede ansigtstræk. 
 Øverst i storfeltets midte ses Korsnedtagelsen. 
Kristus er vist med højre hånd og fødderne end-
nu fæstnet til et T-kors, mens en mand stående på 
stigen forsigtigt fører Jesu løsnede venstre hånd 
ned mod Josef af Arimatæa. Han står på en sten 
og skal til at løfte legemet ned. De flankerende 
røvere er vist med armene vredet bag om et T-

Fig. 19. Altertavle, o. 1500 (s. 3022). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altarpiece c. 1500.
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Fig. 20. Korsnedtagelsen i altertavlens midtskab (s. 3023). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Deposition from 
the Cross in the central cabinet of the altarpiece.
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Fig. 21-22. Altertavlens fløje (s. 3026-27). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 21. nordre fløj med Tilfangetagelsen, Jesus 
for Pilatus og Korsvandringen. 22. Søndre fløj med Piskningen, Tornekroningen og Gravlæggelsen. – The wings of 
the altarpiece. 21. The north wing with The Capture of Christ, Jesus before Pilate and The Way of the Cross. 22. The south 
wing with The Scourging, The Crowning with Thorns and The Entombment.
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 Korsvandringen. I relieffets midte synker Jesus i 
knæ under vægten af korset. Bag ham løfter Si-
mon af Kyrene op i korset, mens en soldat træk-
ker Jesus frem ved kraven og i det reb, der er 
bundet om hans liv. I baggrunden betragter fire 
personer scenen, mens Maria yderst til venstre 
trøstes af Johannes.
 På sydfløjen (fig. 22) ses øverst Piskningen. Jesus 
er afklædt og står med armene bundet om en 
spinkel søjle. Omkring ham er ni figurer, herun-
der to bødler, en knælende knægt, der binder et 
ris, og yderst til venstre Pontius Pilatus med lang 
kappe og hat. De to bødler og Jesus er overtaget 
fra et stik kopieret af Israhel van Meckenem efter 
Mesteren for de 10.000’s Martyrium.33

 Tornekroningen. Jesus sidder iklædt kappen i re-
lieffets midte med de bundne hænder i skødet og 
hovedet let bøjet. rundt om ham står og knæler 
tre personer, idet de med stave presser tornekro-

ter er figurrige relieffer med scener fra Passionen, 
dog ikke i sædvanlig rækkefølge. På nordfløjen 
(fig. 21) ses øverst Tilfangetagelsen. Judas med pen-
geposen tager Jesu arm og bøjer sig frem for at 
kysse ham. I samme nu heler Jesus den siddende 
Malchus’ øre og pågribes af en soldat, mens Pe-
ter i relieffets højre side stikker sværdet tilbage i 
skeden. Figurernes positurer tyder på, at billed-
skæreren har taget udgangspunkt i et kobberstik 
kopieret af Israhel van Meckenem efter Mesteren 
for de 10.000’s Martyrium.31

 Jesus for Pilatus. I relieffets venstre side står Jesus 
med bundne hænder, mens to soldater holder fast 
i ham. I højre side sidder Pontius Pilatus i en stol 
og vasker sine hænder. Omkring ham holder en 
foroverbøjet tjener fadet, mens en anden hælder 
vand fra en kande. Scenen har udgangspunkt i et 
stik kopieret af Israhel van Meckenem efter Me-
steren for de 10.000’s Martyrium.32

Fig. 23. Altertavlens anden stand (s. 3027). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Second stand of the altarpiece.
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er stafferet med okker på forkant, profillister og 
baldakiner og støvet blå på indersider og bag-
klædning. reliefferne i midtskab og på fløjene 
er udført i broget bemaling. Storfeltets fodstykke 
har indskrift i sort kursiv på lysegrå bund: »A(nn)
o 1793 lod Hr: Consistorialraad C: U: von We-
sten, Herre til Hveededall, og Hans Frue C: A: 
de Stampe, denne Kirke overalt forbedre og ziire, 
som en skyldig Pligt for Gud og Meenigheden«. 
På predellaen er stafferingen fremdraget og re-
staureret 1984. Den er grønblå med citat af Es. 
53,5 i forgyldt kursiv flankeret af ovale felter 
prydet af bladranker, hvori ses von Westens (til 
venstre) og Stampes (til højre) våbener med ini-
tialerne »C:U:v:W« og »C:A:S« malet med guld. 
rammeværket er okkerfarvet som skabets.
 De indvendige fløjes ydersider fremstår med den 
oprindelige bemaling i tempera, der lider under 
omfattende tab af farvelaget. Hver fløj er inddelt 

nen ned over hans hoved, mens en fjerde person 
knæler og tilsyneladende rækker ham den nu 
bortkomne kæp. Fire andre figurer ser til, heri-
blandt til venstre den rygvendte Pontius Pilatus, 
der kan genkendes fra forrige relief, og ypperste-
præsten Kajfas.
 nederst ses Gravlæggelsen. To mænd iklædt lan-
ge kapper sænker i et klæde Jesu afsjælede legeme 
ned i en sarkofag, der prydes af en rundbuefrise. 
Bag sarkofagen står Maria Magdalene, Jomfru 
Maria og Johannes flankeret af de to resterende 
Mariaer.
 Første stands staffering inklusive predellaen stam-
mer ifølge indskrifterne (jf. ndf.) fra kirkens ho-
vedistandsættelse 1793, og blev færdiggjort året 
efter af maler L. Dahlin, sådan som hans signatur 
malet med rødt på foden af Kristi kors viser. Si-
den er den dog blevet partielt ‘justeret’, bl.a. o. 
1896,8 og fremstår nu med tilføjet lasur. Skabet 
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Fig. 24. Altertavlen i lukket stand (s. 3029). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altarpiece closed.
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modellering med en begrænset graduation af lys 
og skygge. Særlig er ansigterne udført uden mar-
kante slagskygger, mens disse i klæderne er be-
grænset til smalle linjer, der aftegner foldekastene.

i to felter af en rød midtstribe. De fire felter viser 
motiver fra Jesu fødsel og ungdom. Malerierne 
er kendetegnet ved de klart definerede konturer, 
den lyse farveholdning og den enkle indvendige 

Fig. 25. Altertavlens nordre fløje, den indre med malerier af Besøgelsen og Fremstillingen i Templet (s. 3029). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Northern wings of altarpiece., the innermost with paintings of the Visitation and the Presen tation 
in the Temple.
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Dahlin 1794, med en kolorit, der stort set kun 
er blevet justeret siden. Det gælder dog ikke for 
predellaen, der må være nystafferet to gange efter 
1794. Herover konstateredes nemlig en ultrama-
rinblå bemaling med ramme i lys ådring, der må 
stamme fra 1800-tallets første halvdel, og som ef-
terfølgende justeredes, ved at rammeværket blev 
malet først brunt og siden sort. Herefter maledes 
hele predellaen vissengrøn med indskrift i bron-
ze. Dette sidste farvelag stammer formentlig fra 
tiden efter o. 1896, da farveholdningen synes at 
være tilpasset alterbordspanelernes netop afdæk-
kede oprindelige bemaling (jf. s. 3022).29 
 Tilskrivning. Viggo Thorlacius-Ussing placerede 
tavlen i et værkstedsfællesskab med altertavlerne i 
Møgeltønder (DK SJyll 382), Egtved (Vejle Amt), 
Magleby (DK Sorø 942 f.) og Særslev (nu i Oden-
se Bys Museer), som han på grundlag af bl.a. de 
spidse ansigter og velplejede, lange skæg i Bræn-
dekildes passionsrelieffer tillagde Henning van 
der Heides værksted.35 Denne tilskrivning har 
dog ikke vundet videre opbakning. Erik Moltke 
forkastede hurtigt forslaget, idet han karakteri-
serede forbindelsen som et forlægs- snarere end 
et værkstedsfællesskab (jf. DK Sjyll 2844). Denne 
opfattelse deles af Birgitte Bøggild Johannsen, 
der dog inden for gruppen peger på et nærmere 
stilistisk fællesskab mellem altertavlen i Horsens 
Klosterkirke og tavlen fra Tønder Kristkirke (jf. 
DK Århus 5780 ff.). Derimod anser Jan Friedrich 
richter disse tavler samt Møgeltønders, Egtveds 
og Brændekildes for udført af et lybsk værksted, ja 
ligefrem som den samme hånds arbejde.36 Denne 
sidste del af udsagnet kan imidlertid ikke gælde 
Brændekildetavlen, for nok er de tre korsfæste-
de varianter af stillingsmotiver kendt fra Egtved, 
Horsens og Magleby, men de udviser et helt andet 
og muskuløst kropsideal end i de øvrige tavler, 
hvor Jesu og røvernes brystkasser alle er kende-
tegnet af, at ribbenene danner en spidsbue over 
den magre maveregion. Dette udelukker natur-
ligvis ikke, at forskellige svende i samme værksted 
har udført tavlerne, og den ret konsekvente brug 
af de samme figurtyper i de forskellige grupper, 
der udgør de folkerige scener, understøtter rich-
ters tilskrivning af tavlerne til ét værksted. Iden-
titeten af dette værksted er for nuværende uklar, 

 På nordfløjen ses øverst Besøgelsen (fig. 25).
Maria og Elisabeth, der begge er iklædt kjole og 
kappe, mødes i en hilsen stående på en vej gen-
nem et bakket landskab, hvor Jerusalem anes i 
baggrunden. 
 Derunder er det bedst bevarede af malerierne, 
der viser Fremstillingen i Templet (fig. 25), hvor pri-
mært den øvre højre del af motivet mangler. Ma-
ria (der kan ses fra knæene og ned) er omgivet af 
Josef og en tjenestepige. Hun rækker Jesusbarnet 
frem mod den gråskæggede Simeon, der griber 
med hænderne om Jesu fødder. 
 På sydfløjen er øverst Jesu Fødsel (fig. 23), der 
er næsten fuldstændig tabt, men dog anes Jesus-
barnet liggende på et hvidt klæde, en person i blå 
klæder står eller knæler bag barnet, mens Maria i 
blå kjole og rød kappe står til højre herfor. I bag-
grunden anes taget af en lav bygning og et stakit, 
som adskiller scenen fra baggrundens bakkeland-
skab. 
 nederst ses Jesus som 12-årig i Templet (fig. 23). 
Øverst i midten anes Jesusbarnet siddende på en 
trone, mens Josef og Maria netop er ankommet 
til templet, og man lige aner lærerne siddende på 
stole neden for Jesus.
 De ydre fløje har været bemalede, men kun få 
fragmenter er bevarede, særligt på den søndre fløj. 
Blandt disse er bevaret en smule af et skakternet 
gulv som i de ovennævnte scener, hvorfor fløjene 
sandsynligvis, har fremvist yderligere scener fra 
barndomshistorien. 
 Den helt lukkede tredje stand (fig. 24), har kun 
ubetydelige fragmenter af staffering, herunder cin-
noberrødt på rammeværket. Fragmenterne giver 
ingen spor til maleriernes motiv, men både tradi-
tionen og tavlens øvrige billedprogram taler for, 
at fløjene har vist Bebudelsen.
 Ældre stafferinger. Undersøgelser i forbindelse 
med restaureringen i 1984 viste, at altertavlen 
oprindelig stod med en staffering omfattende 
udbredt forgyldning og forsølvning, en rødlig 
hudfarve samt stedvis brug af bl.a. blåt og gult, 
mens skabet stod med cinnoberrød kridtgrund-
staffering samt gyldne forkanter og hulkel.34 Af 
predellaens oprindelige farvelag er konstateret 
cinnoberrødt på hulkele og gult på forkanten. 
Som nævnt nystafferedes altertavlen af Ludvig 
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fikseret, idet de ydre fløje sømmedes fast til de 
indres bagsider, mens disse fæstnedes til væggen 
med jernankre.39 Som nævnt nystafferedes tavlen 
året efter af Dahlin. De ydre fløje genopdagedes 
ved en forundersøgelse 1979. Alle fire fløje gen-
nemgik en snedkermæssig istandsættelse 1982.40

 Altersølv. *1) Udført 1714 af Søren Pedersen, 
Odense, og skænket af Armgaard Sophie Gabel. 
Sættet blev senest 1721 anvendt i både Brænde-
kilde og annekskirken i Bellinge, som det har til-
hørt siden senest 1794 (jf. nr. 2). Sættet beskrives 
følgelig under sidstnævnte kirke (s. 3089). 
 2) (Fig. 26) 1794, udført af Peder Jørgensen, 
Odense, og skænket af Chr. Ulrich von Westen 
og Christiane Amalie Stampe. Kalken, 19,5 cm 
høj, har hvælvet fod, med profilering og en lille, 
støbt krucifiksfigur. På standkanten ses guldsme-
dens stempel (Bøje nr. 4183), Odenses bymærke 
(Bøje nr. 4041) og årstalsmærket »94«. Det cylind-
riske skaft har fladovalt midtled, og på bægeret 
er indgraveret givernes hjelmprydede våbener, 
initialerne »CUvV« og »CAdS« samt årstallet 
»1794«. Disken, tværmål 15,5 cm, er glat med cir-
kelkors på fanen. På undersiden ses guldsmedens 

men først Fritz Thode og siden Sissel F. Plathe har 
forsøgsvis tilskrevet tavlen til den lybske billed-
skærer Martin radeleff, idet de henviser til lighe-
derne mellem de næsten rundt skårede relieffer, 
de skildrede figurtyper, den plastiske udførelse af 
klæderne og særlig de individualiserede træk, der 
kendetegner både Brændekildetavlen og det ra-
deleff tilskrevne Hellige Familierelief i St. Annen-
Museum, Lübeck.37 
 Jan Friedrich richter tillægger endvidere de 
malede scener et anonymt, lybsk værksted fra 
Heinrich Bornemanns kreds, som han også tilskri-
ver malerierne fra Egtvedtavlen.38 I sidstnævnte 
er foldekastenes skyggevirkning imidlertid mere 
gradueret end Brændekildes, ligesom ansigterne 
er grovere og skildret med anderledes dramatiske 
skyggepartier ved næse, kindben og øjenhuler. Det 
er derfor ikke indlysende, hvorledes Egtvedmaleri-
erne kan knyttes sammen med Brændekildes.
 Istandsættelser. Ved istandsættelsen 1793 tilføje-
des et topstykke i form af en trekantgesims med 
malet fremstilling af Det Altseende Øje i en strå-
lekrans malet på blå bund (jf. fig. 16). Forud for 
tilføjelsen af topstykket blev de bevægelige fløje 

Fig. 26. Altersølv. Kalk og disk udført 1794 af Peder Jørgensen, Odense, og skænket af Chr. Ulrich von Westen og 
Christiane Amalie Stampe. Oblatæske, o. 1929 (s. 3031). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar plate. Chalice and pat-
en, 1794 , by Peder Jørgensen, Odense, donated by Chr. Ulrich von Westen and Christiane Amalie Stampe. Wafer box, c. 1929.
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os sætter,/ dit legem og dit blod her vore siæle 
mætter/ hielp wi saa wærdelig kand æde, dricke 
her,/ at wi og ved dit bord maa ævig sidde der«. 
Indskriften er omgivet af årstallet »1690« og end-
videre på højre side af initialerne »C. M. May«. 
Bjælken, der oprindelig har stået umalet, har en 
delvis bemaling med mørk blågrøn, som viser, at 
knæfaldet på et tidspunkt efter 1720 er ombyg-
get til en egentlig alterskranke og siden malet.43 
Knæfaldet var 1876 betrukket med skind.8

 Døbefont (fig. 30), 1917, af sandsten, 80 cm høj. 
Den ottekantede font har profileret fod, kon-
kavt skaft med vulst ved overgangen til kummen. 
Sidstnævnte er 60 cm i tværmål og smykket af en 
frise og en tovsnoning. Opstillet i korets nord-
vestlige hjørne. 
 †Døbefonte. 1) nævnt 1589 som indmuret ved 
det nordligste sidealter, dvs. ved triumfvæggens 
vestside, nord for korbuen.44 I en udateret syns-
forretning fra mellem 1664 og 1678 er kummen 
beskrevet som en indmuret kobberkedel.45

 2) O. 1734, 6 af eg, udført af snedker Mathias 
Høne. Den var formet som et slankt sekskantet 
bæger med fod drevet stejlt op i et skaft, og høj 
kumme med tilhørende spidst †fontelåg. Opstillet 
centralt i korets vestlige del (jf. fig 16).

stempel (Bøje nr. 4188), Odenses bymærke (Bøje 
nr. 4037) og årstallet »94«.
 †Altersølv, o. 1639, anskaffet til erstatning for kir-
kens forrige sæt, som blev stjålet.41 1721 er nævnt 
‘en liden kalk og disk af tin, med træfutteral’.6

 Oblatæsken (fig. 26), o. 1929, er 5 cm høj, tvær-
mål 14 cm, med fladt låg prydet af Joh. 6,35 i 
indgraveret skønvirkeskrift. Låget afsluttes af et 
kors, der tjener som knop.
 Kirkens forrige †oblatæske blev stjålet 1929. 
Den ovale æske var af sølv42 og låget prydet med 
en drevet fremstilling af de rustningsklædte Da-
vid og Jonathan, der slutter pagt (1 Sam. 1-4). På 
deres skjolde var indgraveret med versaler »Iona-
than« og »David«.
 Alterkande, 1891, fra Den kgl. Porcelænsfabrik, 
stentøj, 25 cm høj. 
 Alterstager (fig. 27), o. 1900?, 36 cm høje og ud-
ført i gotisk stil. Foden er konisk, med mærker 
efter nu afsavede tæer, cylinderskaftet cylindrisk 
med to midtled og lyseskålen tragtformet. Sta-
gernes alder er svær at anslå, men da de er lette 
i godset, er de formentlig af nyere dato. Dette 
stemmer overens med det forhold, at kirkens †al-
terstager 1721 omtales som umage.6

 Syvstage, 1930, 56 cm høj, med indskrift i skri-
veskrift: »Af Guds naade til Guds ære« samt »Julen 
1930«. 
 †Messehagler. 1721 omtales en gammel og næ-
sten ubrugelig hagel af ‘sølvsprængt’ klæde med 
silkebroderi på ryggen.6 1727 ejedes en hagel af 
rødt lærred med sølvgaloner og kors.6

 Et rimeligvis middelalderligt †røgelseskar ka-
rakteriseredes 1720 som ‘forbrændt’, og blev da 
anvendt til at hente ild i.43 
 Alterskranken (jf. fig. 16-17), fra 1910, er halvcir-
kulær med tætstillede, drejede balustre. Forrest på 
håndlisten er monteret et lille sølvskilt, hvorpå der 
læses »Udført af Murer H. C. Larsen 1910. 825S«. 
Skranken er malet olivengrøn med bronzerede 
balustre, og knæfaldet er betrukket med beige ve-
lour; 1942 var det betrukket med grønt plys.8

 (†)Alterskranke (fig. 43), 1690. I tårnet opbeva-
res en svær egebjælke, 20×140 cm, 226 cm lang, 
der må have udgjort et knæfald. I bjælken læses 
en karvskåren versalindskrift, der italesætter al-
tergangen: »Med ydmyg tro for dig, o Jesu, wi 

Fig. 27. Alterstager, o. 1900? (s. 3031). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Altar candlesticks.
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det med en indgravering af Christian VI’s kronede 
monogram og årstal.6 2) (fig. 29) 1800-tallet, af 
messing, målte 47 cm i diameter, bunden var pry-
det af en drevet blomstervase og fanen af lister.46

 Dåbskande, 2009, 27 cm høj. Under bunden er 
Fredbergs fabriksmærke samt sikkerhedsmærk-
ning.
 Prædikestol (fig. 31), o. 1580, i fire fag med høje 
arkadefyldinger og hjørnesøjler. Arkadefelterne 
har kannelerede pilastre, der bærer rigt udskårne 
bueslag, og i sviklerne er der perspektiviske oculi, 
som dog er næsten skjult af stafferingen. Fagene 
adskilles af korintiske halvsøjler med prydbælter 
udført som skællagte akantusblade. Postamentet 
har profilerede fyldingsfelter, mens frisefelterne 
rummer reliefskårne blomsterornamenter. Både 
postament- og frisefelterne adskilles af glatte hjør-
nefremspring. Under postamentet er monteret re-
liefskårne hængestykker samt under hjørnefrem-
springene profilerede kugleled. Underbaldakinen 
er glat med profilerede lister i stødene, der hviler 
på en bærestolpe indmuret i skibets sydmur og 
udskåret som et mandshoved med kort skæg. Op-
gangen fra 1989 er ligeløbende og enkelt udført 
med tre glatte fyldinger og en spinkel håndliste.47 
Den erstattede en †opgang fra 1876 med et panel-
værk af lodrette brædder gennembrudt af ovaler.8 
 Stafferingen fra 198947 har matrød som grund-
farve, beige pilastre, hjørnesøjler, friserelieffer og 

 Dåbsfadet (fig. 28), fra 2009, 47 cm i tværmål, 
er prydet af tre fisk i en cirkel, mens fanen er glat. 
Under bunden er fabriksmærket »Fredberg« samt 
sikkerhedsmærke.
 †Dåbsfade. 1) 1734, af messing, udført til den ny 
font af Gerhard Pedersen, Flensborg sammen med 
et identisk fad til Bellinge (s. 3098).6 Det var pry-

Fig. 28-29. 28. Dåbsfad og -kande, 2009 (s. 3032). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 29. †Dåbsfad fra 1800-tallet (s. 
3032). Foto Wåhlin, udateret. – 28. Baptismal dish and jug, 2009. 29. Baptismal dish, 19th century.

Fig. 30. Døbefont, 1917 (s. 3031). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Font, 1917.
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Fig. 31. Prædikestol, o. 1580 (s. 3032). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, c. 1580.
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fremstod med samme staffering, indtil den blev 
udskiftet 1989.50 1994 blev stolen sat snedker-
mæssigt i stand, ligesom bærebjælken, gulvet og 
læsepulten blev fornyet.
 Prædikestolen hører til en gruppe fynske re-
næssancestole fra tiden efter 1570, der er kende-
tegnet ved dels hjørnefremspringene med enten 
halvsøjler eller pilastre, dels arkadefag med ocu-
liudsmykkede svikler, dels brugen af akantusor-
namentik i frisefelterne. Inden for denne gruppe 
genfindes Brændekildestolens ene akantusrelief 
på prædikestolen fra Flødstrup Kirke (Svendborg 
Amt) og, i mere spinkel form, på Korup Kirkes 
stol (s. 2750). Det væsentligste bindeled udgø-
res imidlertid af den busteformede bærestolpe, 
som genfindes i Tommerup Kirkes prædikestol 
(Odense Hrd.), og som godtgør, at stolene må 
være udført af samme værksted. Særlig akantus-
reliefferne i Tommerupstolens frisefelter forbin-
der endvidere gruppen til Birkendestolen (Bjer-
ge Hrd.) fra 1579, og gruppen kan følgelig som 
helhed dateres til tiden o. 1580. 
 Stolestaderne (jf. fig. 16-17) er fra o. 1875 og ud-
ført i nygotisk stil. De to rækker omfatter begge 
15 stole, hvoraf den første i hver række siden 1956 
har været dobbelt.8 Gavlstykkerne er 120 cm høje, 
har udsvejfet forkant og prydes af en slank spids-
buet blænding. I forbindelse med opstillingen af 
den ny døbefont centralt i koret 1917 fjernedes 
den forreste stol i hver blok og blev i stedet an-
bragt i hver side af koret.22 Stolene er malet med 
røde sæder og ryglæn samt olivengrønne gavle. 
De blev lakeret 1908, malet ‘i tonefarve’ 1931 og 
opfrisket 1969.8

 †Stolestader, 1600-tallet(?), omfattede o. 1862 to 
blokke bestående af 22 stole i nordsiden og 20 i 
sydsiden. Af disse havde de tre forreste mod nord 
og den forreste mod syd dør og fyldingsryglæn, 
mens de øvrige var bænke med en smal lægte 
som ryglæn.51 1731 fik snedker Mathias Høne 
til opgave at udføre seks mandsstole og reparere 
det øvrige stoleværk.20 Arbejdet endte imidlertid 
med en større forandring af stoleværket, idet sy-
net 1734 uddyber, at der blev udført to stole ba-
gerst i den søndre blok samt en ny med forpanel 
ved indgangen fra våbenhuset. 6 Desuden etable-
redes to sæder i våbenhuset til de fattiges brug, 

profiler og sortmalede fyldinger i både arkadefag, 
postament og frise. Opgangen følger samme far-
veskema. 
 Af ældre stafferinger er konstateret følgende:48 
A) Det ældst konstaterede farvelag omfattede 
en partiel staffering med grønt på prydbælterne, 
mens der ikke blev konstateret malerier på stor-
felter eller inskriptioner på postamentfelterne. B) 
En mønjerød staffering, som omfattede næsten 
hele stolen, bortset fra storfelternes fyldinger. C) 
En okkerstaffering, som dækkede hele stolen og 
formentlig kan dateres til tiden o. 1794, hvor 
maler Ludvig Dahlin stafferede altertavlens pre-
della i samme farve.34 D) En perlegrå staffering 
med blåmarmorerede fyldinger er nævnt 1862 
og må derfor stamme fra det tidlige 1800-tal.49 
E) En mørkebrun egetræsådring suppleret med 
forgyldte profiler, der må være omtrent samti-
dig med tilføjelsen af en ny †opgang 1876, der 

Fig. 32. Prædikestolens bærestolpe, o. 1580 (s. 3032). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bearing post of pulpit. 
c. 1580.
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 Pengeblok (fig. 42), 1800-tallet. Blokken måler 
24×21 cm, 93 cm høj og udført af egetræsådret 
fyr med grå jernbånd. Istandsat 1987.8 Opstillet i 
våbenhuset.
 *Pengetavle (fig. 33), o. 1500. Den enkle tavle 
har en flad skuffe 19×13,5 cm og 3,5 cm høj, 
der er delvis dækket af halvdæksel med affaset 
forkant, som er fæstnet med seks søm. Det 18 cm 
høje rygbræt er halvrundt, og håndtaget facet-
teret. Tavlen er malet mønjerød med et billede af 
en helgenbisp med glorie, der iklædt grøn kappe 
med kors udfører en velsignende gestus på ryg-
brættet. Skænket til nM af lærer Bondesen, El-
lested 1878 (inv.nr. D 1318).

to karlestole i den nordre (kvinde-)side af skibet, 
hvor snedker Høne endvidere byggede yder-
ligere kvindestole ud af ryglænene fra nogle af 
mandsstolene. Endelig etableredes et panelværk, 
der adskilte mands- og kvindestolene i den nor-
dre stoleblok. 1756 etableredes endvidere en ny 
stol ‘med rækværk og opstander under tårnet’.6

 Præstestol, 1891.8 En armstol med drejede ben 
og volutudskæringer; ryg og sæde er polstret med 
grøn uld. I koret.
 †Skriftestole, nævnt o. 1862 som bestående af 
‘en bænk med et bræt til gulv (bagpå) og med et 
tæt rækværk foran. Stolene, som var malet perle-
grå, var opstillet ved siden af alterbordet.8

Fig. 33. *Pengetavle, o. 1500 (s. 3035). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Collection plate.
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Fig. 34. Indre set mod vest (s. 3013). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.

kegrå bemaling. På pulpitur i tårnrummet, med 
spillebord i orgelhusets bagvæg.
 (†)Orgel (fig. 44), 19088, med ét manual og fire 
stemmer, bygget af roerslev Margaard, nørre 
Aaby. Disposition: Manual: Bordun 16' (fra F), 
Principal 8', rohrflöite 8', Oktav 4'52. Mekanisk 
aktion, registerkancel-vindlade. Hvidmalet facade, 
stafferet med lyseblåt, mørkerødt og guld.53 Faca-

 †Pengetavle, 1730, grønmalet med forgyldte li-
ster.20

 Orgel (jf. fig. 34), 1973, med seks stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa. Disposition: Manual: Gedakt 8', Spids-
gamba 8', Principal 4', Spilfløjte 4', Oktav 2'. Pe-
dal: Subbas 16'. Koppel M-P. Facaden er tegnet af 
Ebbe Lehn Petersen. Fremstår med partiel mør-
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figur og iklædt røde og blå gevandter. Øjnene 
ser mod globen i skødet, som han hviler venstre 
hånd på, mens han med højre udfører en vel-
signende gestus. Maleriet er indsat i en prægtig 
barokramme formentlig fra 1700-tallet, der er 
udsmykket med dybt skåret plante- og blomster-
ornamentik og malet gråblå og guld.56 Istandsat 
o. 1966.58 Ophængt på skibets nordvæg.
 Kors (jf. fig. 14), 2005, af smedejern, tegnet af 
Erik Fritz, Bellinge, og udført af smedemester Ib 
Petersen, Brændekilde. I ligkapellet, det tidligere 
våbenhus.
 Dørfløje. Udvendige. 1) (Jf. fig. 6), o. 1884-85, en 
dobbeltfløj med parrede fyldinger og messinggreb 

depiber: attrapper af sølvbronzeret træ. Følgen-
de dele af orglet er bevaret på orgelpulpiturets 
vestvæg: facaden, spillebordet samt fem piber, 
repræsenterende instrumentets forskellige pibe-
typer.54 Orglet anskaffedes ved frivillige bidrag 
fra menigheden.8 På pulpitur i tårnrummet, med 
spillebord i orgelhusets nordre gavl.55

 En gammel, rød †kiste er omtalt 1721.6 
 De fire salmenummertavler (jf. fig. 17) fra 1948 
måler 69×64,5 cm og er udført til hængecifre. 
Tavlerne er malet koksgrå og på den ene er med 
lysegråt anført: »Daab« og »nadver«.8

 Maleri (fig. 35), o. 1700, forestillende Kristus 
som Verdensfrelser. Han er vist siddende i halv-

Fig. 35. Maleri af Kristus som Verdensfrelser o. 1700 (s. 3037). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Painting of Christ as Redeemer of the World, c. 1700.
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 To kandelabre, 1960,8 af sortmalet jern, 128 cm 
høje er opstillet i koret.
 Klokke (fig. 38), 1724, støbt af Henrik Tessien. 
Om halsen er versalindskrifterne »Gloria deo in 
excelsis« (ære være Gud i det høje) og »Anno 
1724« mellem lister og akantusblade, hvoraf de 
nedre er de største. Om slagringen står med 
hævede versaler: »støbte mieg Hinrich Tessien 
tiel Brende Kield Kiercke« På klokkelegemet ses 
Frederik IV’s kronede våben og på modsatte side 
hans kronede monogram mellem palmeblade, og 
derunder versalindskriften »Da Gvd gaf kongen 
fred, hand kirkerne/ lood pryde /og mvre scho-
ler op og skiønne klokker /gyde«.57 1907 nævnes, 
at et stykke af klokken ‘er fjernet’, og en egentlig 
omstøbning overvejes.22

 †Klokker. 1) nævnt 1528-29, da kirken måtte 
aflevere sin klokke ved ‘klokkerovet’ under Fre-
derik I.42 2) En brøstfældig klokke, som 1722 
blev sendt til omstøbning hos Hendrich Tessin 
sammen med klokkerne fra Dalum og Olstrup.6 
Kirken betalte i alt 87 rdlr. til Tessin, hvilket også 
dækkede konstruktionen af smelteovnen.

og tilhørende gitterfløje på indersiden. Fløjens 
yderside står i blå bemaling, mens den indven-
dig er mørklakeret.2 2) 1982, en kassetteret dob-
beltfløj, med rundbuet overkant og ældre dørgreb. 
Den blåmalede dør er indsat i våbenhusets dør.8

 Indvendige (jf. fig. 34), o. 1884-85. Tre fløje i tårn-
rummet. Dobbeltfløjen, der leder til skibet, har 
koblede smalfyldinger under et kvadratisk vindue 
med sprosser udformet som et kvadratkors. Den 
fremstår i gråblå bemaling mod skibet og mørk la-
kering mod tårnrummet. Enkeltfløjene, der le der 
til tårnrummets siderum, er udelukkende mørkla-
kerede.
 Fire nyere lysekroner (jf. fig. 34), 2×6 arme, 
balusterskaft og hængekugle med midtled og 
knop er ophængt i jernstænger med forgyldte 
kugler i korets og skibets hvælvinger. 
 †Lysekroner (jf. fig. 16). nævnt 1899, da den 
seksarmede krone42 blev repareret.8

 To lysearme (jf. fig. 14), o. 2005, tegnet af Erik 
Fritz, Bellinge, og udført af smedemester Ib Pe-
tersen, Brændekilde er opsat i ligkapellet, det tid-
ligere våbenhus.

Fig. 36-37. 36. Mindekrans over landpost rasmus Christensen, o. 1900 (s. 3039). 37. Mindekrans over provst Olsen, 
1910. (s. 3039). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 36. Memorial wreath for the postman Rasmus Christensen, c. 1900. 37. 
Memorial wreath for Dean Olsen, 1910.
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sen, *11. dec. 1811, †11. maj 1860. Oval tavle af 
støbejern, 27×44 cm, der indrammes af vedbend-
dekoration i relief og har indskrifter i forhøjede 
versaler. Opstillet sydøst for koret. 
 3) O. 1850, over Ane Andersdatter, g.m. Anders 
Andersen (nr. 4), *2. juni 1776 i Brændekilde, †3. 
maj 1850 samme sted. Støbejernskors, 101×62 
cm, korsarmene afsluttes af trepas, og personalia 
er anført i reliefversaler. Opstillet ved nr. 4 syd for 
kirken.
 4) O. 1853, over gårdmand Anders Andersen, 
g.m. Ane Andersdatter (nr. 3), *2. dec. 1767 i 
Brændekilde, †15. okt. 1853 samme sted. Som 
nr. 3, blot er der på bagsiden en kerub i den øvre 
korsende og mindeord fra de efterladte børn hen 
over tværarmene. Opstillet ved nr. 3 syd for kir-
ken.

GrAVMInDEr

†Epitafium, 1754, over generalkommisariatskriver 
Hans Hendrich Lubin, †25. jan. 1754 i Bræn-
dekilde præstegård. Trætavle med malet indskrift 
afsluttet af et dødningehoved mellem et timeglas 
og en le krydset af en spade. Indsat i kirkens nord-
mur.58

 Et fragment af en gravsten, o. 1591, over ube-
kendte. Grå kalksten, 37×34 cm, med et bomær-
ke og et stykke af en versalindskrift: »…den…
an(n)o 1591«. I gulvet østligst i skibets mellem-
gang. 3-4) To glatslidte fragmenter af grå kalksten, 
måler 40×55 cm og 40×57 cm. I gulvet østligst i 
skibets mellemgang.
 †Muret begravelse(?), nævnt 1720 som ‘præster-
nes begravelse’ i koret. Det år repareredes den 
med egebjælker.42

 Mindekranse. 1) O. 1900 (fig. 36), over land-
post rasmus Christiensen. En forsølvet egekrans 
skænket af beboere på hans rute, indfattet i glas og 
ramme og ophængt på skibets vestvæg. 2) 1910 
(fig. 37), over provst Olsen, En egebladskrans 
med indskrift i fraktur, skænket 14. marts 1910 af 
beboere i Brændekilde. Ophængt på skibets vest-
væg. 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 39), o. 1808, over 
konsistorialråd og tidl. sognepræst i Brændekilde 
og Bellinge Christian Ulrich von Westen, *12. 
juni 1733, †28. juni 1808, »Han var en fordoms-
frie, oplyst og menneskekiærlig Mand«, og hustru 
Christiane Amalie Stampe, *3. april 1748, †25. fe-
br. 1818, »Hun var kiærlig som ægtefælle, øm som 
Moder, blid, from og retskaffen som Menneske«.
 Mindetavle af sandsten, 93×135 cm, med per-
sonalia i indhuggede versaler malet op med sort 
og afsluttet af ordene »Her hvile de Begge paa 
deres Arbeide,/ men deres Gierninger følge med 
dem./ Sin Gud og Sandheden og Dyden troe,/ 
var Manden her er lagt – saa var hans Qvinde;/ 
De nød livet Hæld, i Døden roe,/ og barnlig 
Ømhed reiste dette Minde«. Indsat i en fyrretræs-
ramme i korets østside over den ‘krypt’, parret fik 
muret op mod korets østmur. Gravstedet hegnes 
af et halvrundt støbejernsgitter med dobbeltfløj. 
 2) O. 1844, over H. C. Fahnøe, *6. dec. 1799, 
†1. april 1844, og hustru Edel Fahnøe, f. Steen-

Fig. 38. Klokke, støbt 1724 af Henrik Tessien (s. 3038). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bell, founded in 1724 
by Henrik Tessien.
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1983 (altertavle); Fritz Thode 1984 (altertavle); Bent Ja-
cobsen 1988 (prædikestol); Bent Jacobsen 1994 (prædi-
kestol). 
 Tegninger og opmålinger. nM. Christen Borch 
1912 (vindue, syddør).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af boreprøver fra Brændekilde Kirke, Oden-
se Amt, nnU rapport nr. 40, nationalmuseet 2014.

Historisk indledning ved David Burmeister og Martin 
Wangsgaard Jürgensen, bygningsbeskrivelse og kalkma-
lerier ved Martin Wangsgaard Jürgensen, inventar og 
gravminder ved David Burmeister, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg 
(latin) og James Manley (engelsk). Korrektur ved Jør-
gen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens Vedsø. redaktionen afsluttet oktober 2014. 

1 H. F. rørdam, »Bidrag til Fyns Stifts Kirkehistorie«, 
KirkehistSaml 4 rk. 6, 544. Om kalenter, se: Lars Bisga-
ard »Det middelalderlige kalente – et bindeled mellem 
kirke og folk«, Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingesman og 
Bjørn Poulsen (red.), Konge, Kirke og Samfund. De to 
øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder, Aarhus 2007, 443 ff. 
2 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. og indb.

KILDEr OG HEnVISnInGEr

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Bispearkivet: Synsforretninger og 
andre indberetninger 1631-1702 (Bispeark. Synsfor-
retn. og indb.); Synsforretninger over kirker og præste-
gårde 1872-81 (Bispeark. Synsforretn.).
 Odense Herreds provstiarkiv: Synsprotokol 1903-19, 
1919-22, 1923-68 (Provstiark. Synsprot.); Beskrivelse af 
Odense Herreds Kirker 1900 (Provstiark. Kirkebeskri-
velser).
 Pastoratsarkivet: regnskaber 1580-1664 (Pastoratsark. 
rgsk.).
 Menighedsrådsarkivet: Kirkeprotokoller 1862-24, 1925 
-89 (Menighedsrådsark. Kirkeprot.); Menighedsrådets 
korrespondance 1904-25 (Menighedsrådsark. Korresp.). 
 Fynske Rytterdistriktsarkiv: Kirkesessionen, regnska-
ber 1718-36 (Rytterdistriktsark. rgsk.).
 Kirkens arkiv Kirkeprotokol 1990 ff.
 nM. Indberetninger. Mogens Larsen 1966 (vægpanel 
og maleri); Mogens Larsen 1979a (historisk inventar); 
Mogens Larsen 1979b (altertavle); Bent Mørkenborg 

Fig. 39. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1808, over Christian Ulrich von Westen, Brændekildes forhenværende sog-
nepræst, og hustru Christiane Amalie Stampe (s. 3039). Foto David Burmeister 2014. – Churchyard monument, c. 
1808, for Christian Ulrich von Westen, former incumbent, and wife Christiane Amalie Stampe.
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Brændekilde og de spor efter et pulpitur, der kan iagt-
tages i Pårup Kirke (s. 2655). 
16 LAFyn. Menighedsrådsark. Korresp.
17 Vinduerne synes at være udført på lignende vis i 
Fangel Kirke (s. 3173). 
18 Senmiddelalderlige messeklokkespir kendes fra flere 
dele af landet, men optræder særligt koncentreret på 
Fyn, hvor de eksempelvis også kan findes i Kerteminde 
Kirke (s. 1926) og Fangel Kirke (s. 3173), mens et 
særligt velbevaret eksempel kan iagttages på Mesinge 
Kirke (Bjerge Hrd.). 

3 Jf. også Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under sven-
skekrigene 1657-1660. Odense University Studies in His-
tory and Social Sciences, Odense 1973, 512.
4 Kronens Skøder III (1689-1719), 1. aug. 1696.
5 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1662-1837, S-2920). Skødet blev først tegnet 1722, 
da fru von Gabel døde kort efter overdragelsen, 1719, 
Kronens Skøder IV (1720-30), 5. marts 1722.
6 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1662-1837, S-2920). 
7 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1662-1837, S-2922).
8 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot. 
9 Erik Tang Kristensen, »Af Vedel Simonsens optegnel-
ser fra svenskekrigen« FyHjemst 1935, 76.
10 LAFyn. Provstiark. Synsprot. Allerede 1867 beslutte-
des det at udvide kirkegården med ca. 700 m2, men da 
udvidelsen ikke figurerer i tidens matrikelkort (1810-
59 og 1859-97), er den formentlig aldrig blevet rea-
liseret. 
11 reparationer er omtalt bl.a. 1670-71, 1722, 1744, 
1757, 1870, 1957 og 1976, jf. rA. Rtk. Rev. Rgsk. 
Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 1662-1837, S-2912, 
S-2913 og S-2920).
12 rA. Kultusministeriet. 1. dept. Journal 1878.
13 Se eksempelvis kirker som Pårup (s. 2650), Korup (s. 
3737) eller klosterkirken i Dalum (s. 2799).
14 Stenene fra tårnets istandsættelse 1884-85 iagttages 
bedst i mellem- og klokkestokværkets bagmure. 
15 Flere af herredets kirker har sandsynligvis haft lig-
nende pulpiturer i tårne rejst i løbet af 1400-tallets 
første halvdel. Der synes således at være nære paral-
leller mellem tårnrummets oprindelige indretning i 
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Fig. 41. Skitse af kirken i Biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Bishop Jacob Madsen’s visitation book.

Fig. 40. Kortets gavltrekant (s. 3016). 1:100. Tegning Martin Wangs-
gaard Jürgensen 2014. – Triangular gable of the chancel.
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23 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
synsforretninger 1751-65, S-2921). 
24 Spærfag nr. 15-20 fra øst er blevet helt udskiftet i 
nyere tid.
25 Hylleberg Eriksen 2014. Otte prøver blev udtaget som 
boreprøver fra langhuset, hvoraf alle kunne dateres. Tre 
af prøverne har bevaret splintved, men alle prøver er 
udtaget gennem splintveddet. Den yngste målte årring 
er dannet 1510 (prøvenr. 41150089) (kun kerneved), 
hvorved fældningstidspunktet, efter tillæg af årringe i 
det manglende splintved, kan sættes til o. 1530. 
26 Rasmussen & Riising 1995 (note 19), 60. 
27 Spor efter den gule kalk ses stadig over våbenhusets 
loft. 
28 Udsmykning er dokumenteret på et fotografi i kir-
kens eje. 
29 nM. Indb. ved Mogens Larsen (1979a).
30 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot. samt Provstiark. 
Kirkebeskrivelser.
31 Max Lehrs, Geschichte und kritische Katalog des deut-
schen, niederländischen und französischen Kupferstichs im 
XV Jahrhundert, Wien 1908, IX, nr. 91. 
32 Lehrs 1908 (note 31), IX, nr. 101.
33 Lehrs 1908 (note 31), IX, nr. 98.
34 nM. Indb. ved Fritz Thode (1984).
35 Viggo Thorlacius-Ussing, »Den senere Middelal-
der«, i Danmarks Billedhuggerkunst fra Oldtid til Nutid (V. 
Thorlacius-Ussing, red.), 106 ff.
36 Jan Friedrich richter, Claus Berg. Retabelproduktion 
des Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007, 317-18.
37 nM. Indb. ved Fritz Thode (1984). Sissel F. Plathe og 
Jens Brun, Middelalderlige altertavler i Danmark, s. 156-
58, samt mundtligt til redaktionen (maj 2014). Plathes 
synspunkt blev modsagt af Birgitte Bøggild Johannsen 
i DK Aarhus 6009 f. note 255, hvor ligheden til det 
radeleff tilskrevne relief af Den Hellige Familie i St. 
Annen-Museum, Lübeck, karakteriseredes som ‘navn-
lig at gælde anvendelsen af enkelte hovedbeklædnin-
ger…, hvilket også kan bygge på et forlægsfællesskab’. 
Richter 2007 (note 36), 318 note 926 anerkender de 
nære forbindelser mellem radeleff og den nævnte 
gruppe af altertavler. Han ser imidlertid ingen ‘direkte 
sammenhæng’ mellem tavlerne og radeleff, og nøjes 

19 Biskop Jacob Madsen nævner ikke kirkens messe-
klokkespir i sit notat fra visitatsen 1589. Han gengiver 
imidlertid spiret som ganske kort, omtrent som det ser 
ud nu, på sin skitse af bygningen. Spiret kan således 
være blevet nedbrudt allerede på dette tidspunkt eller 
er muligvis endda aldrig fuldført. Jens rasmussen og 
Anne riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-
1604, Odense 1995, 60.
20 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. fynske rytterdistrikt, 
1662-1837, S-2917).
21 LAFyn Menighedsrådsark. Kirkeprot. Biskop Jacob 
Madsen kunne allerede 1589 beskrive tårnet som ‘reff-
net noget’. Rasmussen & Riising 1995 (note 19), 60. 
22 LAFyn Provstiark. Synsprot. 1903-1919.

Fig. 43. Bjælke fra en (†)alterskrankes knæfald, 1690 (s. 3031). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Beam from a kneeler.

Fig. 42. Pengeblok, 1800-tallet (s. 3035). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Poor-box, 1800s.
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 Governor Christopher von Gabel owned Bræn-
dekilde and its annexe Bellinge until 1696, when 
he transferred it to his son-in-law Didrik Schult. 
In 1718 the latter’s widow, Armgard Sophia von 
Gabel, sold the church with the manor house 
Christiansdal and its other adjoining lands to the 
Crown, and the estate was incorporated in the 
Funen Cavalry District (i.e. a district obliged to 
provide a cavalry regiment). After the auction-

The church is built on a low hill at the crossroads 
of ravnebjerggyden and Gammel Højmevej on 
the northeastern outskirts of the village. An un-
dated incumbent’s report from the period 1664-
78 lists a number of shortcomings in both build-
ing and furnishings caused by the plundering of 
the Swedes during the Dano-Swedish Wars of 
1657-60; other Funen churches had to provide 
support in 1665 to remedy these.

BrænDEKILDE CHUrCH

Fig. 44. Orgelfacade, 1908 (s. 3035). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Organ facade, 1908.

med blot at placere dem i den bredere kreds af billed-
skærere omkring den såkaldte Imperialissimamester. 
Brændekildetavlens figurer ligger imidlertid betydeligt 
tættere på det ovennævnte Hellige Familie-relief end 
på selve Imperialissimatavlen fra Hald Kirke (randers 
Amt), ikke alene hvad angår det forlægsmæssige, men 
også i billedskærerarbejdet, i form af den dybe udskæ-
ring af foldekast og de blødt modellerede og indivi-
dualiserede ansigtstræk. På det grundlag, skønnes det 
derfor relevant, fortsat at overveje radeleffs navn i for-
bindelse med denne gruppe af altertavler.
38 Richter 2007 (note 36), 318.
39 nM. Indb. ved Mogens Larsen (1979b).
40 nM. Indb. ved Bent Mørkenborg (1983).
41 LAFyn. Pastoratsark. rgsk.
42 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
43 LAFyn. Rytterdistriktsark. rgsk.
44 Rasmussen & Riising 1995 (note 19), 60. 
45 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. og indb. Denne omtale 
af en indmuret kobberkedel gentages bl.a. 1721, rA. 
Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 1662-
1837, S-2920).
46 nM.
47 nM. Indb. ved Bent Jacobsen (1994).
48 nM. Indb. ved Bent Jacobsen (1988 og 1994).
49 nM. Indb. ved Bent Jacobsen (1994). Denne farve-
sætning er omtalt i den udaterede beskrivelse af kirken 
i LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot., som normalt 
er udført ved ibrugtagelse af protokollen, dvs. 1862. 
Ådringen må være malet nogen tid efter, at prædike-
stolen blev malet med samme okkerfarve, L. Dahlin 
havde benyttet ved staffering af prædikestolen 1794.
50 nM. Indb. ved Bent Jacobsen (1988 og 1994).
51 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot. Udateret be - 
skrivelse af kirken i protokollen.
52 C-c'' transmission af Principal 8'.
53 Der var tidligere ophængt rødt stof bag prospekt-
piberne.

54 De bevarede piber er: Bordun 16', c' og c'', Principal 
8', c og c' samt rohrflöite 8', c.
55 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
56 nM. Indb. ved Mogens Larsen (1966).
57 Indskriften er publiceret i Jens Jørgensen, »Kirke-
klokke-indskrifter«, KirkehistSaml 4 rk, 2, 770.
58 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1662-1837, S-2920, samt Synsforretninger 1751-65, 
S-2921). Indskriften er afskrevet i LAFyn. Provstiark. 
Kirkebeskrivelser. 
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(fig. 33). From the renaissance comes the pulpit, 
c. 1580, executed in typical Funen Early renais-
sance style (fig. 31), which may be attributed to 
the same workshop as those of Tommerup and 
Birkende. The simply formed Communion ta-
ble panel from 1641 is decorated with profiled 
lozenges, another renaissance motif that was 
popular in the area (fig. 18). From the end of the 
century a beam, which must be a kneeler (fig. 
43), is preserved with a carved inscription and 
the date 1690, while a painting of Christ as the 
redeemer of the World in an impressive frame in 
acanthus Baroque is not much later, perhaps from 
c. 1700 (fig. 35). Further to this the 18th century 
is represented exclusively by Henrik Tessien’s bell 
from 1724 (fig. 38). 
 From the 19th century come a poor-box, the 
door leaves of the church from 1884-85, the ap-
proximately contemporary pews. Finally, the altar 
rail was set up in 1910 and the font in 1917 (fig. 
30).
 The colour scheme of the furnishings is from 
successive refurbishings in the course of the 20th 
century and now appears primarily in matte red 
and dark grey shades matching the variegated 
ornamentation of the altarpiece. The church was 
subjected to a radical restoration in 1793 funded 
by the university councillor Christian Ulrich von 
Westen, who according to the inscription on the 
altarpiece had the church ‘improved and deco-
rated everywhere’. Probably in the first half of 
the 19th century both the (†)parish clerk’s seat 
and the pulpit were painted pearl-grey, while the 
use of graining appeared in the second half of the 
19th century, when the Communion table panels, 
the predella of the altarpiece (pre-1896), and the 
pulpit (c. 1876) were in dark brown oak graining. 

Sepulchral monuments. The church has few se-
pulchral monuments, one being a fragment of 
a tombstone from 1591. In the churchyard the 
burial place of the university councillor and for-
mer incumbent Christian Ulrich von Westen 
(†1808) and his wife Christiane Amalie Stampe 
is furnished with a crypt by the east wall of the 
chancel (fig. 39). The burial is marked by a me-
morial tablet in the chancel wall. 

ing-off of the cavalry estate, the Exchequer ap-
proved the transfer of the church to a Lieuten-
ant Petersen of Bågegård in 1765. After this the 
ownership was rather unsettled. It quickly passed 
into the ownership of the Titular Councillor 
of State Lowson, who as early as 1766 sold the 
church on to the tailor Hans Jørgen Lohmann. 
At this point it was in very poor condition, and 
it was presumably the costs of the required re-
pairs which in 1776 prompted Lohman to sell 
it on to Christopher Jørgensen, the incumbent 
of Sdr. Broby. However, he kept it for only two 
years before selling it to Peter Eilschou. Then in 
1779 Brændekilde’s incumbent, Christian Ulrich 
von Westen (cf. tombstone no. 1) acquired it. The 
church passed into freehold in 1934.

Building. The church is a Late Gothic nave build-
ing built in medieval large brick c. 1515-30 (fig. 
1). The building thus has a uniform appearance 
without the gradual expansion that normally 
typifies the churches. The building probably su-
perseded an older, smaller church at the spot, 
which was presumably also built in brick. From 
this older building comes the present church’s 
tower in the west (fig. 6). That the tower is older 
than the church is evident from among other 
things its two bricked-up windows in towards 
the ceiling of the nave (fig. 7). A stairwell to the 
west on the north side of the nave (fig. 10) leads 
up to the vault of the nave, where a door leads 
through the east wall of the tower into an inter-
mediate floor, At the end of the Middle Ages a 
porch was added to the south side of the nave (fig. 
6). In 1884-85 an entrance was broken through 
in the west facade of the tower, and the tower 
interior was furnished as a porch, after which the 
old porch was given the function of a mortuary 
chapel in 1905. 

Furnishings. The oldest item of furnishing in the 
church is the masonry Communion table from 
c. 1515-30 and the altarpiece from c. 1500 (figs. 
19-25), earlier attributed to Henning van der 
Heide, but now tentatively attributed to Martin 
radeleff. From around the same time comes a 
collection plate (now in the national Museum) 
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tiende, skulle indlemmes i det fynske ryttergods. Men 
da hun døde kort tid efter, blev dette først gennemført 
af nevøen Christian Carl von Gabel i 1722.6 Kirken lå 
til det fynske rytterdistrikt indtil 1764, da dette blev 
solgt på auktion til rigsgreve Carl von Gørtz.7 Efter 
dennes fald fra magtens tinder8 erhvervede Christian 
Ulrich von Westen kirken på auktionerne over von 
Gørtz’ ejendomme i 1767.9 Han solgte den 1770 vi-
dere til sin broder, professor og apoteker Peter von We-
sten, Odense, men generhvervede den allerede 1773.10 
1811 blev kaldsretten overdraget til kronen af enken 
efter konsistorialråd von Westen, Christiane Amalie f. 
Stampe.11 Henriette Franzisca Berg (jf. †klokke nr. 6) 
skal o. 1850 have skænket kirken til etatsrådinde Crone 
i ‘faddergave’, og o. 1870 blev den erhvervet af lærer H. 
P. Rasmussen og gårdmand H. Rasmussen, Bellinge.12

 Kirken var anneks til Brændekilde indtil overgangen 
til selveje 1909.13 

Historisk indledning. En Anders, degn i Bellinge, nævnes 
1326, da han blev stævnet for at have forsømt regn-
skabet over det gods, han havde fra Dalum Kloster.1 
Senest fra reformationen lå kirken til Dalum, der da 
havde status af kongeligt len (jf. s. 2794), og endvidere 
ejede broderparten af Bellinge landsby. I klostrets jor-
debog fra 1533 har lensmand og kansler Johan Friis 
således oplistet atten gårde i Bellinge, samt at han hav-
de afkrævet landsbykirken et pd. havre ‘for gæsteri’.2 
Kirketienden udgjorde i 1589 fem ørter rug, fem ørter 
byg og to ørter havre,3 hvilket over det næste århund-
rede øgedes til hhv. 5, 6 og 11 ørter.4

 1696 erhvervede kammerherre Didrik Schult til 
Findstrupgaard patronatsretten til Brændekilde og Bel-
linge kirker.5 Hans enke, Armgaard Sophia von Gabel, 
indgik 1718 kontrakt på, at herregården Christiansdal 
(dvs. Dalum Kloster) og dets tilliggender, herunder 
Bellinge og Brændekilde kirker med patronatsret og 
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south.
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med kvadratisk urnehave hegnet af bøg, og tre 
cirkulære gravgårde hegnet af taks er fra 2000.14 
Ved fællesgraven er sat en granitskulptur af Sø-
ren West (uden titel), skænket 2004 af Bellinge 
Transformatorforening, og på plænen en gra-
nitskulptur af Jørgen Svenstrup fra 2000 beteg-
net »livstræet«.
 Kirkegårdens ældre arealer hegnes af et lavt 
stendige, der mod nord er suppleret med en bø-
gehæk sat umiddelbart inden for diget (omsat 
1986).15 Mod syd markeres kirkegårdens ældre 
udstrækning fortsat af det gamle stendige, mens 
kirkegårdsudvidelsen neden for diget afgrænses af 
en syrenhæk samt mod øst af et lavt stendige, der 
adskiller kirkegården fra sognegårdens plæne. 
 †Hegn. 1589 beskriver Jacob Madsen en kirke-
gårdsmur ‘med kampesten og muret ovenpå med 
sten’.3 Muren gennemgik en mindre reparation 
161716 og en mere omfattende i 1662.17 1721 
omsatte stensætterne Jochum Jacob og Mads Jør-
gensen 50 favne (ca. 94 m) af muren,18 og 1758 
yderligere 100 favne (ca. 188 m).19

Kirken ligger på en lav bakke i den gamle lands-
bys sydøstlige udkant (jf. fig. 1). Den er rejst cen-
tralt på den oprindelige kirkegård, som efter en 
forlængelse mod vest i 1909-10 optager det me-
ste af bakken. Disse ældre arealer er kendetegnet 
ved flere større træer, særligt nord og øst for kir-
ken, samt den almindelige, lavere kirkegårdsbe-
plantning, hvor der især er sat enebær og cypres 
samt lave hække af taks og tuja. Syd for bakken 
er der 1982 tilføjet et stort, rektangulært areal 

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Knud nielsen 
1778. – Cadastral map.

Fig. 2. Kirkens hovedindgang (s. 3047). Foto David Burmeister 2014. – Main entrance to church.
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 Indgange. Kirkegårdens hovedindgang befinder 
sig øst for koret og udgøres af en køreport med 
fodgængerlåge, begge med hvidmalede stakitlå-
ger hængt i murede og hvidpudsede piller (fig. 
2). I den nordvestlige del af kirkegården er yder-
ligere en køreport med dobbelte jernfløje hængt 
i rektangulære granitpiller, som krones af kugler; 
herfra leder en grusbelagt kørevej til de nyere 
arealer syd for kirken. Endelig giver en fodgæn-
gerlåge med jernfløj i kirkegårdsudvidelsens vest-
lige stendige fra 1989 (fornyet 2001) adgang til 
plænen ved sognegården. †Indgange. I tiden efter 
1666 var der mindst to indgange til kirkegården, 
dels en †kirkeport der blev genopbygget det år, 
dels en jernlåge med rist og ‘bom for’.20 Porten 
blev repareret 1764.21

 Bygninger på og omkring kirkegården. Et ligka-
pel (jf. fig. 2) fra 1902 i kirkegårdens nordøst-
lige hjør ne er et lille pudset murstenshus med 
tegltag, trappegavle og rundbuede vinduer. Det 
blev ombygget 1974, da et toilet indrettedes i 
den vestlige del, og renoveret 1999. I 2012 blev 
et keramisk relief forestillende »Himmelfarten«, 
185×151 cm, udført af Agnete Brittasius, Fre-
derikshavn, opsat i kapellet (fig. 4), der herefter 
blev navngivet »Brittasiuskapellet«. Redskabshuset 
er bygget 1974.22 Sognehuset er bygget øst for kir-
ken 1983 af arkitekt Ebbe lehn Petersen, som 
også forestod en udvidelse 2002. Det er opført 
af hvidmalede mursten med smalle adskilte tage 

Fig. 4. ligkapellet med Agnete Brittasius’ udsmykning 
(s. 3047). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortuary cha-
pel with decoration by Agnete Brittasius.

Fig. 5a-b. a. Plan b. Korets undervægge. 1:300. Målt af lehn Petersens Tegnestue 1986, suppleret og 
tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – a. Ground plan. b. The lower walls of chancel.

af røde tegl og central foyer af zink og glas med 
fladt tag.
 En †kirkelade er omtalt 1764, da den var blevet 
beskadiget af et væltet træ året forinden.21
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bets afslutning er der føjet et tårn til bygningen 
mod vest. Det er muret i munkesten og jævn-
bredt med det nuværende skib. I senmiddelalde-
ren blev næsten alt nedrevet, så murene i dag kun 
er bevaret op til mellemstokværket i nord og øst 
samt nederst i sydmuren.
 Der vides meget lidt om det første tårn, hvoraf 
blot en enkelt detalje er tilbage. I nordmuren sid-
der omtrent midt i skellet mellem det nuværende 
tårnrum og mellemstokværket det øverste af en 
rundbuet, tilmuret åbning, hvoraf kun stikket er 
bevaret (fig. 16). Formentlig er der tale om et 
(†)vindue, der har givet lys til tårnrummet. Vin-
duets placering godtgør, at det første tårnrum har 
haft et fladt, tømret loft, der har ligget omtrent 
der, hvor tårnhvælvets top er i dag. Tårnet må 
have stået sådan i hovedparten af middelalderen, 
idet det romanske vindue først er blændet og er-
stattet af en (†)dør i 1400-tallet (se ndf.).
 Kirkens ombygning. I senmiddelalderen, forment-
lig fra 1400-tallets midte til 1496, blev kirken – 
afsnit for afsnit – afløst af en ny bygning. Date-

BYGnInG

Oversigt. Kirken, der er opført i teglsten, er i sin kerne 
formentlig en romansk bygning, der fra første færd 
havde eller snart efter opførelsen fik et tårn i vest. I 
senmiddelalderen blev den romanske kirke trinvist af-
løst af en ny; først koret i midten af 1400-tallet, så ski-
bet o. 1470-75, hvor der også blev bygget et våbenhus 
ved tårnets sydside. Endelig blev det gamle tårn delvis 
nedrevet og et nyt opført o. 1490-95, hvorefter kirken 
og tårnrummet blev udsmykket med kalkmalerier i 
1496. Orienteringen er solret.

Partier af en formentlig romansk teglstenskirke er 
kun bevaret nederst i tårnet, resten er forsvun-
det under de senmiddelalderlige ombygninger. 
Et parti af skibets gamle vestgavl indgår i tårnets 
østmur, muret i munkeforbandt. Der optræder 
ingen marksten eller granitkvadre i den nu stå-
ende bygning, og man må derfor formode, at den 
ældste kirke har sluttet sig til gruppen af senro-
manske teglstensbygninger omkring Odense.23

 (†)Romansk tårn. Kort efter kirkens færdiggø-
relse eller muligvis allerede i forlængelse af ski-

Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south east.
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Samtidig har man ommuret sydsiden, hvori et 
lavtsiddende (†)vindue med fladbuet stik nu ka-
stede lys ind under pulpituret (fig. 15).
 Koret blev udvidet, formentlig o. 1450 (s. 3057), 
og bygget op imod den gamle †triumfmur (fig. 
17).25 nordmuren kom til at flugte med skibet, 
mens sydmuren af uvisse årsager ligger en halv 
murtykkelse forskudt mod nord (jf. fig. 5a). Det 
nye kor er ca. 7 m langt og formentlig ikke væ-
sentlig længere end dets forgænger. Det nye kor 
er rejst i tegl og lagt i munkeskifte over en synlig 
sokkel af rå og kløvede marksten, der sikkert er 
genbrugt fra det tidligere kor. langmurene af-
sluttes oventil af en treleddet falsgesims, anbragt 
over en båndblænding. To støttepiller ved de østre 
hjørner, opført på et fundament af fremsprin-
gende kampesten, er formentlig samtidige med 
koret. Pillerne er delvis skalmurede i nyere tid. 
 Hvælvet har profilerede, pærestavslignende rib-
ber, der hviler på små kvartstens piller i hjørner-
ne og én sten dybe skjoldbuer. Buerne indgår i 

ringen af de enkelte arbejder og deres rækkefølge 
lader sig nogenlunde sikkert bestemme ved hjælp 
af dendrokronologiske analyser (se ndf.). For-
mentlig o. 1450 opførtes et nyt, hvælvet kor. Der-
næst må det overhvælvede skib, o. 1470-75, være 
opført uden døre, og samtidig blev der brudt en 
adgang i tårnets sydside, foran hvilken der blev 
bygget et våbenhus. Endelig, o. 1490-95, blev det 
gamle tårn delvis nedbrudt og afløst af det nuvæ-
rende. Som afslutning på de mange arbejder blev 
hele kirken udsmykket med kalkmalerier, dateret 
»1496« (jf. s. 3060).
 Inden i hvert fald skibet blev ombygget, var der 
foretaget en ændring af tårnrummet. Der planlag-
des indbygning af et hvælv og nordmurens rund-
buede vindue blev delvis blændet og erstattet af 
en højtsiddende, fladbuet (†)dør med aftrappet 
løb gennem muren. Døren, der ses over det se-
nere indbyggede hvælv (fig. 16), må have forbun-
det en udvendig, tømret fritrappe med et ligeledes 
tømret †pulpitur i det fladloftede tårnrums indre.24 

Fig. 7. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the north east.
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Fig. 8. Korets østgavl (s. 3051). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – East gable of chancel .
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kor, og det svarer altså i længden til det gamle 
skib. Murene, der er opført over rå og kløvede 
marksten, er både ud- og indvendig muret i ven-
disk skifte. Øverst afsluttes de af en falsgesims over 
et savskifte. Bygningen har samtidige hvælv, og 
langmurene opdeles udvendig på hver side af tre 
murpiller, der aflaster de relativt spinkle, indven-
dige hvælvpiller. Pillerne er nu alle mere eller 
mindre forskellige, som følge af senere tiders re-
parationer og skalmuringer, og deres oprindelige 
udseende lader sig derfor ikke fastslå med sik-
kerhed. De har dog formentlig alle været skråt 
afdækket med tegl. De to vestligste piller har væ-
ret større end de øvrige, hvilket fortsat fremgår af 
pillen på nordsiden. Den sydvestre (†)pille blev 
delvis fjernet, da våbenhuset (se ndf.) blev føjet 
til tårnet. Der ses ingen spor af dørsteder, og alt ta-
ler for, at indgangen efter fynsk skik blev henlagt 
til tårnrummet (se ndf.).

et raffineret samspil med parvist anbragte, fladbu-
ede nicher i korets tre sider (fig. 9, 11). nicherne, 
180 cm høje, er én sten dybe og adskilt ved en 
kvadratisk halvpille med en aftrappet, konsollig-
nende afslutning.
 Det nye kor blev udstyret med fladbuede vin-
duer i øst og syd. Vinduet i sydmuren er senere 
blevet udvidet, mens østmurens noget mindre 
(†)åbninger er blændet med små mursten.
 Korets gavltrekant rejser sig over en båndblæn-
ding svarende til langsidernes. Den smykkes af tre 
spidse, lidt uregelmæssige højblændinger, hvoraf 
den midterste og største er underinddelt i to 
slanke lancetter (fig. 8, 77). En del af blændinger-
nes uharmoniske karakter skyldes givetvis senere 
tiders reparationer.
 Det senmiddelalderlige skib, o. 1470-75,26 kun 
11,5 m langt, er bygget op imod den gamle tri-
umfmur og synes at respektere det oprindelige 

Fig. 9. Fladbuede nicher i korets nordside med kalkmalet baldakin udført 1496 (s. 3051, 3061). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Flat-arched niches in north side of chancel with wall-painted baldachin, 1496.
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rende gulvniveau, hvilket må være rester af to (†)
sidealtre, der har flankeret †korbuen (fig. 45). Som 
et sjældent vidnesbyrd om skibets ældste indret-
ning ses der formentlig oprindelige murede væg-
bænke langs væggene.28

 Den gamle forbindelse mellem tårn og skib 
blev formentlig også ændret ved samme ombyg-
ning og erstattet af den nuværende spidsbuede 
arkade, der næsten spænder over hele skibets 
bredde og er afstemt efter skibets vestre hvælvbue 
(jf. fig. 67). 

 nordsiden savner ligeledes vinduer, mens der 
er to fladbuede, halvstensfalsede vinduer i sydsiden 
(jf. fig. 6).27 
 Indvendig er triumfmuren stort set helt for-
svundet i forbindelse med skibets udvidelse, og 
rester indgår nu kun som dele af hvælvpillerne 
i skibets østre hjørner. Kor og skib er således nu 
forbundet ved en spids arkade, der samtidig tjener 
som gjordbue for korets krydshvælv. Her stikker 
endvidere rå kamp og afhuggede munkesten ud 
af muren op til en halv meter over det nuvæ-

Fig. 10. Plan og tværsnit af kirken. 1: 300. Målt og tegnet af Jens Christensen 
1923. – Plan and cross-sections of the church.
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 Våbenhuset ved tårnets sydside er formentlig 
rejst samtidig med skibets fornyelse eller kort 
derefter. Dendrokronologisk kan de bevarede 
middelalderlige spær over våbenhuset dateres o. 
1470-75 og repræsenterer givetvis den oprinde-
lige tagkonstruktion.26 Bygningen står på en syld 
af store, fremspringende kampesten (fig. 12). I øst 
og vest afsluttes langmurene af en dobbelt fals-
gesims. Den fladbuede dør i syd er dobbeltfal-
set med affasede kanter og i facaden anbragt i et 
spidsbuet spejl. I øst og vest sidder der et velbe-

 Rummet dækkes af to fag hvælv med profile-
rede, skarpryggede ribber. De hviler på halvstens-
falsede piller og skjoldbuer, mens ribberne løber 
ned på små dværgsøjlelignende vederlag i muren 
(fig. 26) med et afrundet kragbåndsled. Gjord-
buen mellem de to fag er skarprygget profileret 
på samme måde som hvælvribberne.
 Skibets østre gavltrekant er forsvundet i nyere 
tid (se ndf.). Af bevarede vanger i begge sider (jf. 
fig. 17) fremgår, at gavlen oprindelig blev gennem-
brudt af et bredspændt bueslag med fals mod vest.

Fig. 11. Opmålinger. 1:50. niche og vindue i korets østside (s. 3051). 
Vindue i skibets sydside (s. 3052). Målt og tegnet af Christen Borch 
1912. – Scale drawings. Niche and window in east side of chancel. Window 
in south side of nave.
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sen fandt sted.26 Det nye tårn, der som det gamle 
er jævnbredt med skibet, består af tre stokværk, 
hvoraf det øverste rummer klokken. Det dækkes 
af et sadeltag med gavle i syd og nord, som det er 
vanligt på Fyn. Murene er opført over en syld af 
rejste kampesten, der står synlige i facaderne. 
 Tårnrummet får lys fra vest gennem et stort 
fladbuet vindue anbragt i et højt, spidsbuet spejl. 
lysåbningen er dobbeltfalset med affasede hjør-
ner og en skrå sålbænk. Et højtsiddende kryds-
hvælv med tilspidsede, pærestavslignende ribber 
hviler i væggene. Hvælvet dækker den senmid-
delalderlige (†)dør i nordmuren, der åbnede ind 
til †pulpituret.
 Der er adgang til tårnets øvre del gennem et 
samtidigt trappehus på vestsiden med en fladbuet 

varet, fladbuet vindue i et spidsbuet spejl. Oprin-
delig var lysåbningen også falset, men falsene er 
forsvundet ved en senere udvidelse.
 Indvendig er der adgang til skibet gennem en 
fladbuet, halvstensfalset, affaset døråbning, hvis 
udhugning i det romanske murværk har efterladt 
sig tydelige spor i tårnrummets sydvæg (fig. 15). 
langs våbenhusets øst- og vestvæg er der mu-
rede bænke af munkesten. Rummet dækkes af 
et samtidigt hvælv; ribbernes øvre dele er udført 
med samme skarpryggede profil som ribberne 
i skibet, mens de nedre dele er retkantede (fig. 
13). Våbenhusets kamtakkede gavltrekant rejser 
sig over et savskifte i gesimshøjde (fig. 12, 79), og 
herover prydes den af tre højblændinger. En lille 
kvadratisk glug i den midterste giver lys til vå-
benhusets loft. 
 Ved fornyelsen af tårnet blev som nævnt største-
delen af de gamle mure fjernet (jf. ovf.) Klokke-
stokværkets faste bjælkelag er dendrokronologisk 
dateret o. 1490-95, og det samme er klokkesto-
len, hvilket formentlig viser, hvornår omdannel-

Fig. 12. Våbenhusets sydgavl (s. 3053). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – South gable of the porch.

Fig. 13. Våbenhusets indre (s. 3054). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Interior of the porch.

Fig. 14. Tårnet set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – The tower seen from the south west.
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sekundær, groft udhugget åbning i østmuren le-
der ud på skibets loft, mens en oprindelig, fladbu-
et åbning i sydmuren åbner ind mod våbenhusets 
loft (se ndf.).
 Klokkestokværket, der som sagt har et gulv-
bjælkelag fra o. 1490-95,26 åbnede sig oprindelig 
til tre sider med falsede, fladbuede glamhuller. Åb-
ningerne findes fortsat i øst og vest, mens ét glam-
hul i syd er blændet med små sten. Mod nord har 
der kun været et(?) glamhul, der er blevet kraftigt 
udvidet under indsættelsen af en klokke. Glam-
hullerne i øst sidder nogle skifter lavere end de 
øvrige, idet der har skullet være plads til to ligele-
des fladbuede og falsede glugger.
 En falset, fladbuet døråbning mellem tårnets to 
øvre etager giver adgang til trappehusets lille tag-
rum med en helt fornyet tagstol. 
 Tårnets næsten identiske kamtakkede gavle 
(fig. 14, 78) optages begge af tre lancetformede 
højblændinger. Søndre gavlspids, hvis øverste de-
le er fornyet, afsluttes nu med et kors, mens det 
på den nordre er muligt at danne sig et indtryk af 
den senmiddelalderlige disposition. Her omkran-
ses blændingerne fortsat af en frise kvadratiske 
småblændinger(?), og et savskifte er anbragt over 
den midterste af højblændingerne.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. I 
slutningen af 1600-tallet beskrives kirken som 
medtaget på tag og murværk, især støttepiller 
og våbenhusets sydgavl. Dog fremgår det ligele-
des af regnskaberne, at kirken løbende er blevet 
holdt ved lige og overvejende har været i en god 
stand.31 1772-22 gennemgik hele bygningen en 
omfattende istandsættelse i forbindelse med ind-
lemmelsen i rytterdistriktets gods, der berørte 
både kirkens mure og tag.32 
 Indsættelsen af nye vinduer er den største æn-
dring af kirkebygningen efter reformationen (jf. 
fig. 7). 1754 blev skibets vinduer udvidet, ved at 
man fjernede den inderste fals og udskiftede ram-
merne.33 Året efter, 1755, blev det søndre vindue 
i koret ændret på samme måde, og samtidig hug-
gede man et nyt vindue i korets nordside.33 
 Uvist hvornår (1800-tallet?) blev †gavlen mel-
lem kor og skib erstattet af †bindingsværk. 
 Hovedistandsættelse. Tårn og våbenhus er senest 
bygningsmæssigt istandsat 1976 under ledelse af 

underdør mod syd (fig. 14).29 I trappehusets un-
derdel er det nordvestre hjørne afskåret, og over 
underdøren er det fortsat som femkant, der dæk-
kes af et polygont halvtag over en tandsnitsge-
sims.30 Indvendig har den murede trappe, hvis løb 
delvis ligger i tårnmuren, rund spindel og tønde-
hvælvet loft. En kvadratisk glug giver lys til trap-
peløbet. Den fladbuede overdør åbner ud mod 
tårnhvælvets fod, hvorfra en stige fører videre op 
til det øvre stokværk. 
 Det lave mellemstokværk har ingen lysåbnin-
ger eller gulvlag. Forskellen mellem det romanske 
murværk og de sengotiske partier aflæses tydeligt 
i murerarbejdets forskellige karakter og springet 
mellem de åbentstående bomhuller i bagmurene, 
der stammer fra to forskellige stilladssystemer. En 

Fig. 15. Den sekundære dør i tårnets sydside (s. 3054). 
Bemærk det ældre blændede vindue over døren (s. 
3049). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –The secondary 
door in the south side of the tower. Note the older bricked-up 
window above the door.
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 Tårnets velbevarede tagstol består af syv spær-
fag samlet med to hanebånd. Våbenhusets tag-
værk er præget af nyere udskiftninger i fyr, men 
tre ud af de fem spærfag er senmiddelalderlige og 
må være opsat o. 1470-75.26 Spærene er samlet 
med to hanebånd. Tagstolens senmiddelalderlige 
spær er tydeligvis blevet flyttet rundt, idet de 
med indridsede streger udførte tømmermærker 
er uden system. 
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2014 
udtaget boreprøver af spærene i koret, skibet og 
våbenhuset samt bjælker og klokkestolen i tår-
net.35 Prøverne fra koret kunne ikke dateres. I 
skibet stammer tømmeret fra tiden 1470-75, for-
modentlig tidspunktet for skibets ombygning. I 
tårnet blev der udtaget prøver fra klokkestokvær-

arkitekt Ebbe lehn Petersen, Odense. Revner 
blev udbedret, og samtidig blev der foretaget 
mindre reparationer på tagværket.34 
 Gulve. I hele kirken ligger der gule teglsten. I 
kor og våbenhus er de lagt i tværgående bånd, i 
skib og tårnrum i sildebensmønster. 
 Tagværker. Korets tagværk må være senmid-
delalderligt, uden at det dog er dateret dendro-
kronologisk.26 De seks spærfag er samlet med to 
hanebånd og krydsende stivere, der er bladet på 
vestsiden. Spærene er nummereret med udstemte 
kvadrater, der kan følges fra vest mod øst.
 Skibets ni spærfag er opsat o. 1470-75.26 De 
er samlet med to hanebånd og krydsende stivere, 
der er bladet på østsiden. Spærene er nummereret 
fra øst mod vest med enkle, indridsede streger.

Fig. 16. Blændet romansk (†)vindue (s. 3048) og ligeledes blændet sengotisk (†)dør i tårnets nordmur (s. 3049). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bricked-up Romanesque (†)window and similarly bricked-up Late Gothic (†)door in north 
wall of tower. 
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 Opvarmning. Kirken opvarmes af et fjernvarme-
anlæg installeret 1973.37 1877 kunne kirken end-
nu ikke opvarmes, men en eller flere kakkelovne 
er kort efter blevet anskaffet.38 Det nuværende 
anlæg erstattede et †centralvarmeanlæg med fyr-
rum i en kælder på kirkegården.37

 Kirken er hvidkalket og udvendig forsynet 
med en sværtet sokkel. Bygningen omgives af en 
pikstensbelægning og perlegrus, mens der ligger 
et brolagt fortov foran våbenhuset.

kets i murene indlagte bjælkelag samt af klok-
kestolen. Prøverne viste, at såvel bjælker som 
klokkestol må være etableret o. 1490-95, hvilket 
utvivlsomt angiver tidspunktet for det romanske 
tårns fornyelse. Våbenhusets tagspær kunne, som 
skibets, dateres til 1470-75. 
 Tagbeklædning. Tagene er alle, ud over tårnet, 
hængt med røde vingetegl. 1978 blev tårnets vin-
getegl udskiftet med hulsten (munke og nonner) 
ud fra et ønske om at vende tilbage til den ældst 
kendte tagdækning.36 Biskop Jacob Madsen no-
terer nemlig 1589, at koret er tækket med »vin-
getegl«, mens kirkens øvrige dele er tækket med 
»hulsten«.3 

Fig. 17. Sammenstødet mellem kor og skib, nordsiden, over kirkens hvælv (s. 3049). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Meeting of chancel and nave, north side, above the vaulting of the church.

Fig. 18. Skibets tagværk opsat o. 1470-75 (s. 3057). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Roofing of nave, installed c. 
1470-75.
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hidtil ukendte motiver på tårnrummets vægge.41 
1958 vendte lind tilbage til kirken og foretog på 
ny en restaurering af kalkmalerierne.42 1988 blev 
hvælvene sikret af ingeniør Eduard Troelsgaard, 
og Karsten larsen foretog en ny, større restau-
rering af udsmykningen 1990-92.43 Under den 
seneste restaurering fremkom nye motiver på ko-
rets nordvæg, som fik lov at stå fremme.
 1) 1496 (fig. 19-43), en omfattende dekoration, 
der findes på korets nordvæg, i skibet og tårnrum-
met. De bibelske scener udspiller sig hovedsagelig 
udendørs på et for udsmykningen karakteristisk, 
forenklet jordsmon med tuer eller et ligeledes ka-
rakteristisk kantet klippelandskab. Alle motiverne 
omgives af strøornamenter i form af stjerner og 
blomster. I skibets hvælvfag er der malet profeter 
med skriftbånd i de fleste svikler. Enkelte er iden-
tificerede ved navn (se ndf.), men hovedparten er 
nu anonyme figurer. I tårnet sidder der ikke pro-

KAlKMAlERIER

Kirkens kalkmalede udsmykning har en lang af-
dækningshistorie og bærer præg af genopmaling 
fra den første restaurering. Den senmiddelalder-
lige udmaling, der ved en indskrift kan dateres 
til 1496, er fundet i koret, skibet og tårnrummet. 
Biskop Jacob Madsen så udsmykningen i 1589 og 
skrev i sin visitatsbog, at kirkens fire små hvælv 
var »malet met Paszen (Passionen) oc allehande 
gambel Verk«.3 Da han genbesøgte kirken i 1593, 
var det indre nykalket og udsmykningen over-
hvidtet.39 Billederne blev genopdaget under kir-
kens restaurering 1883, hvorefter J. Kornerup re-
staurerede kalkmalerierne 1883-84.40 Kornerup 
valgte at beholde billederne i skibet og tårnet, 
mens korhvælvets fragmentariske udsmykning 
blev overhvidtet igen. 1928 foretog Egmont lind 
en omfattende genrestaurering, der også fremdrog 

Fig. 19. Kirkens bevarede kalkmalerier fra 1496: 1. Korsfæstelsen. 2. Pinseunderet. 3. Uidentificeret profet. 4. Da-
vid. 5. Moses der modtager lovens tavler. 6. nar. 7. De hjemvendte spejdere fra Kanaans land. 8. Elias’ båloffer. 9. 
Korsbæringen. 10. Uidentificeret bispehelgen. 11. Den sidste nadver. 12. Jesus for Pilatus. 13. Himmelfarten. 14. 
Mannaregnen i ørkenen. 15. Zorobabel. 16. Malerindskrift. 17. Skt. Kristoffer. 18. Skt. Jørgens kamp mod dragen. 
19. Bønnen i Gethsemane. 20. Abraham og Isak. 21. Tornekroningen. 22. Piskningen. Tegnet af Martin Wangsgaard 
Jürgensen og Mogens Vedsø 2015. – The preserved murals from 1496: 1. The Crucifixion. 2. The Miracle of Pentecost. 
3. Unidentified prophet. 4. David. 5. Moses Receiving the Tablets of the Law. 6. Fool. 7. Scouts Returning from the Land of 
Canaan. 8. The Offering of Elijah. 9. The Way of the Cross. 10. Unidentified bishop-saint. 11. The Last Supper. 12. Jesus 
before Pilate. 13. The Ascension. 14. Manna from Heaven. 15. Zerubbabel. 16. Painters’ inscription. 17. St. Christopher. 18. 
St. George fighting the Dragon. 19. The Agony in the Garden. 20. Abraham and Isaac. 21. The Crowning with Thorns. 22. 
The Scourging.
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ret med spinkle, plantelignende stregmønstre. På 
skjoldbuerne er der malet kolbeblomstlignende 
ornamenter, adskilt ved sparrer i vekslende farver 
(grå, brun, okkerrød, okkergul). 
 En kalkmalet minuskelindskrift har strakt sig fra 
skibets vestende (se ndf.) og op i koret, hvor tek-
sten stadig ses i den østre niche i nordvæggen (fig. 
9). Teksten er så ødelagt, at den ikke længere lader 
sig læse. Den er anbragt over malet hængedraperi 
omgivet af strøornamenter.

feter i hvælvsviklerne. Her er kappefligene smyk-
ket med spinkelt rankeslyng de steder, hvor væg-
genes dekoration ikke strækker sig op i kappernes 
udspring. I hvælvtoppene er der udført et cir-
kelslag med et stort, tofarvet bladornament i hver 
kappe, der flankeres af diminutive plantevækster, 
mens der i hele topcirklen er malet stjerneorna-
menter – også i bladfigurerne. Hvælvets ribber er 
dekoreret med sparrer i vekslende farver (hvid, 
grøn, okkerrød, okkergul) og ydermere dekore-

Fig. 20. Kalkmalet indskrift med malernavne og dateret 1496 (s. 3066). Tårnbuens nor-
dre vange. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall-painted inscription with painters’ names, 
dated 1496. North string of tower arch.
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dens hovedbeklædning og udsmykkede kjole kun-
ne antyde, at det drejer sig om Maria Magdalene. 
Et skriftbånd med minuskler sidder over per-
songruppen, hvorpå læses: »popule meus« (»mit 
folk«).
 Mod øst står en gruppe væbnede mænd i fuldt 
panser anført af den flamboyante officer (høveds-
manden) i kappe og fjerprydet hat, der med den 
ene hånd peger på den korsfæstede og med den 
anden griber om sit sværd. Over soldaterne sid-
der et skriftbånd med indskriften »rex mundi« 
(»verdens konge«).
 De tre ud af fire hvælvkapper domineres af 
scener fra Det Gamle Testamente, der alle udspil-
ler sig udendørs. I østkappen ses Pinseunderet (fig. 
22). Maria er vist centralt i kappen i sin fodlange, 
folderige kjole. Hun holder en opslået bog og 
gør en belærende gestus med hånden. Maria om-
gives af kjortelklædte apostle, der vender sig i an-

 I korhvælvets top er der malet et cirkelslag med 
et stort, tofarvet bladornament i hver kappe, og 
hvælvets ribber er dekoreret med sparrer i veks-
lende farver (hvid, grøn, okkerrød, okkergul).
 På nordvæggen i skibets første fag ses Korsfæstel-
sen (fig. 21). Midt i billedet hænger Kristus død 
på korset med hovedet hvilende mod den højre 
skulder. Han har tornekronen på hovedet og er 
iklædt et stofrigt lændeklæde. Blod løber fra så-
rene i hænder, fødder og bryst. Et skriftbånd med 
påskriften »InRI« sidder over korset.
 Mod vest støder den kjortelklædte longinus 
spyddet i Kristi side. længere mod vest står Jo-
hannes i kjortel og støtter Jomfru Maria, der i af-
magt synker til jorden med udbredte arme. Hun 
er iklædt hovedlin og en lang, folderig kjole. Bag 
Johannes står en anden af de tre Mariaer, der tra-
ditionelt gengives ved foden af korset.44 Hvilken 
lader sig ikke afgøre med sikkerhed, men kvin-

Fig. 21. Korsfæstelsen (s. 3062). Sengotisk kalkmaleri udført 1496. Skibets første hvælvfag, nordvæggen. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. – The Crucifixion. Late Gothic wall painting, 1496. First vault bay of nave, north wall. 
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 I den vestre flig ses en nar, der er vist halvt sid-
dende på hvælvets søndre skjoldbue med ansigtet 
vendt mod vest. Han er iklædt tofarvede hoser 
og en skjorte med brede, dekorerede ærmer, 
mens han på hovedet har en stramtsiddende nar-
rehat med påsyede ører. På fødderne bærer han 
lange, spidse sko. Han holder eller spiller på no-
get, der kunne være en tromme. Den østre kap-
peflig smykkes derimod af strøornamenter, der 
formentlig stammer fra Kornerups restaurering 
1883-84. 
 Vestkappen viser De hjemvendte spejdere fra Ka-
naans land (fig. 24). To mænd med vandrestave 
bærer en stor drueklase mellem sig på en stang. 
Begge er iklædt huer, knælange kjortler, hoser og 
støvler. landskabet bag dem er karakteriseret ved 
stiliserede klippeformationer og plantevækster.
 I begge kappens svikler er der gengivet en pro-
fet. Den kofteklædte, krølhårede profet mod syd 

dagt mod hende, mens Helligånden svæver midt 
i kappen i form af en due med korsglorie.
 I hvælvkappens svikler gengives to profeter; 
mod syd står en ældre, skægget mand i kjortel med 
et tomt skriftbånd, mens der mod nord står en ung 
mand i en pyntet kjortel med bælte. Han bærer 
ligeledes et skriftbånd, hvorpå der står: »david«.
 Sydkappen viser Moses der modtager lovens tav-
ler fra Gud (fig. 23), med korsglorie, og stående 
i en skybræmme. Moses, der er klædt i kjortel, 
bælte og halssmykke, er som Gud vist fra hof-
ten og op. Han har de obligatoriske store horn i 
panden og strækker armene op imod de to tavler. 
Et kantet landskab, der illuderer klipper, med sti-
liserede træer danner baggrunden. Under scenen 
på bjerget er der vist en forsamling af siddende 
og stående jøder, som venter på, at Moses skal 
komme ned. Et skriftbånd østligst i kappen bærer 
indskriften: »abacuc« (Habakuk). 

Fig. 22. Pinseunderet (s. 3062). Sengotisk kalkmaleri udført 1496. Skibets første hvælvfag, østkappen. Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – The Miracle of Pentecost. Late Gothic wall painting, 1496. First vault bay of nave, east severy. 
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Fig. 23. Moses der modtager lovens tavler (s. 3063). Sengotisk kalkmaleri udført 1496. Skibets første hvælvfag, 
sydkappen. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Moses Receiving the Tablets of the Law. Late Gothic wall painting, 1496. First 
vault bay of nave, south severy. 

bærer et skriftbånd med indskriften: »m«. Det 
kan ikke udelukkes, at der aldrig har stået mere i 
det snoede bånd, som ikke levner meget plads til 
tekst. Mod nord står en ældre profet i kjortel og 
med stor hat. Han bærer et langt, viltert flagrende 
tomt skiftbånd.
 Nordkappen rummer en fremstilling af Elias’ 
båloffer (fig. 25). Profeten Elias står foran sit offer-
bål, der mirakuløst er brudt i brand (1 Kong. 18, 
20-37). En tyrekalv ligger på bålet, og israelitterne 
står samlet i andagt og ærefrygt ved offerstedet. 
Elias er gengivet med tonsur og i dominikansk 
ordensdragt, mens de forsamlede israelitter (alle 
mænd) er klædt i borgerlige kofter og hovedtøj.
 På nordvæggen i skibets andet fag er Korsbæringen 
malet (fig. 26). Jesus er iklædt en pyntet, fodlang 
kjortel og bærer korset på sin ene skulder. Han 
vender sit hoved bagud mod Jomfru Maria og Jo-
hannes, der står sønderknuste bag ham. Maria er i 

lang kjole og kappe med tildækket hoved og har 
foldet hænderne i bøn, mens Johannes står bag 
hende i kjortel og kappe. Han knuger sin kappe i 
sorg og ser ned mod jorden.
 Jesus får hjælp af Simon af Kyrene, der holder 
den nedre korsende under den ene arm og går 
med en vandrestok i den anden. Simon har grove 
klæder på: kofte, hoser, sko og en kraftig hætte.
 Jesus og Simon af Kyrene drives frem af væb-
nede mænd, der holder Jesus fanget med et reb. 
En fuldt pansret soldat i pladerustning holder re-
bet, mens han med den anden hånd truende hol-
der en pigbesat kølle op over hovedet. Forrest går 
en nar, der blæser ihærdigt i et snoet horn, mens 
han holder en bøsse under den anden arm, der 
tilsyneladende affyrer to kugler.
 Et langt, smalt tekstbånd flagrer vildt øverst 
gennem hele scenen. Det bærer en indskrift over 
Jesus og de sørgende, hvor der læses: »miserere 
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Fig. 24. De hjemvendte spejdere fra Kanaans land (s. 3063). Sengotisk kalkmaleri udført 1496. Skibets første hvælv-
fag, vestkappen. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Scouts Returning from the Land of Canaan. Late Gothic wall painting, 
1496. First vault bay of nave, west severy. 

nobis dom[i]ne iho christe« (Vis os nåde herre 
Jesus Kristus).
 I skibets andet hvælvfag, umiddelbart vest for den 
midterste hvælvpille på sydvæggen, ses bispehuen, 
glorien og dele af ansigtet tilhørende en uidentifi-
ceret bispehelgen (fig. 28).
 Østkappen i skibets andet hvælvfag rummer Nad-
veren (fig. 29). Jesus og apostlene sidder ved et 
opdækket langbord. Bag bordet, der følger hvæl-
vets krumning, sidder Jesus i midten omgivet af 
11 apostle; Johannes hviler hovedet i hans skød. 
Jesus rækker en oblat til Judas, der knæler alene 
med foldede hænder foran bordet; i hans bælte 
hænger en fyldig pengepung.
 Sydkappen har en fremstilling af Jesus for Pilatus. 
(fig. 31) Jesus står med bundne hænder, klædt i en 
fodsid kjortel med dekorerede ærmer. Han hol-
des af to bødler; den ene med tophue og talende 
gestus, den anden med eksotisk sabel i bæltet og 

en pigbesat kølle i hånden. Den stående Pilatus, 
i fodlang kjortel med flettet bælte og turbanlig-
nende hovedtøj, vender ansigtet mod Jesus, mens 
han vasker sine hænder i et fad. En mindre tjener 
i kofte og kort rytterkappe hælder vand i fadet 
med en kande.
 I vestkappen gengives Himmelfarten (fig. 33). Kri-
stus farer til himmels midt i billedet. Det eneste, 
man ser af underet, er det nederste af Kristi kjor-
tel og hans bare tåspidser, mens der på jordsmon-
net under ham er efterladt to fodaftryk; Jomfru 
Maria og apostlene omgiver knælende og an-
dagtsfulde scenen. Maria bærer hovedlin og lang 
kjole, der skjuler hendes fødder, mens alle apost-
lene på lignende vis er klædt i lange kjortler, hvis 
bølgende fodslæb skjuler deres ben. Maria og en 
af apostlene holder foldede hænder frem mod 
den himmelfarne, mens andre peger belærende 
eller talende mod hændelsen.
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millesimo quadringentesimo nonagesimo sex [t]o 
h[e]c pictura [com]pleta fuit per man[us] ebo nis 
olai et simonis petri« (I det Herrens år 1496 blev 
dette billede fuldført af Ebbe Olsen og Simon 
Pedersen). Resten af tårnbuens underside er ud-
smykket med blomsterornamenter anbragt i et 
mønster af kvadratiske felter. 
 Tårnrummets vestvæg smykkes mod syd af en nu 
fragmentarisk figur (fig. 81). Der øjnes en stor, 
folderig kappe og krøllet hår. Egmont lind iden-
tificerede forsøgsvis figuren som en fremstilling 
af Skt. Kristoffer med Jesusbarnet, hvilket fremstår 
som en plausibel tolkning.42

 Nordkappen rummer en fremstilling af Man-
naregnen i ørkenen (fig. 35). Moses, kendelig på 
hornene, holder en rejsestok, mens Aron står ved 
siden af ham. Arons prægtige dragt skal vise hans 
præsteværdighed, hvilket ydermere synes under-
streget ved den måde, han griber et stykke man-
nabrød på i en positur, der kan hentyde til mes-
sens såkaldt store elevation. Foran Moses og Aron 
indsamler israelitterne den nedfaldende manna, 
der er fremstillet som runde oblater; enkelte er 
tilmed forsynet med et kors. Indsamlingsarbejdet 
sker i kurve.
 Kappens flige er forsynet med profeter. I øst 
sidder en ung mand på skjoldbuen med et skrift-
bånd i hånden, der bærer indskriften: »davit« 
(David). Mod vest sidder en ældre profet iklædt 
doktorhue og kåbe. Hans flagrende skriftbånd 
har påskrevet teksten: »sorobabel« (Zorobabel).
 I tårnbuens nordre vange er der er en sjælden ma-
lerindskrift (fig. 20). Teksten lyder: »Anno d[o mi]ni 

Fig. 25. Elias’ båloffer (s. 3064). Sengotisk kalkmaleri udført 1496. Skibets første hvælvfag, nordkappen. Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – The Offering of Elijah, Late Gothic wall painting, 1496. First vault bay of nave, north severy.

Fig. 26-27. Korsbæringen (s. 3064). Sengotisk kalkma-
leri udført 1496. Skibets andet hvælvfag, nordvæggen. 
26. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 27. Akvarel ved Ja-
cob Kornerup 1883. – The Way of the Cross. Late Gothic 
wall painting, 1496. Second vault bay of nave, north wall. 
26. Photo 2014. 27. Watercolour 1883.
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ne drage sig med et stort, ildspyende gab og hol-
der en kort, fuglebenlignende klo op imod den 
angribende ridderhelgen. Dragens tynde hale har 
snoet sig om stridshingstens bagben.
 Bag de kæmpende sidder to kronede prinses-
ser; én vist som over legemsstørrelse, den anden 
i samme proportioner som Jørgen og dragen. De 
to prinsesser sidder i deres fodlange, pyntede kjo-
ler med foldede hænder. Begge knuger en snor 
mellem hænderne, hvori et lam er fastgjort; et 
billede på deres uskyld og offer til den glubske 
drage i håb om, at den vil lade pigerne und-

 Mod nord ses første del af en stor fremstilling af 
Skt. Jørgens kamp mod dragen, der strækker sig ind 
på tårnets nordvæg, hvor billedets hoveddel be-
finder sig (fig. 37). Baggrundshistorien for scenen 
er, at en drage har hjemsøgt en by i Kappadokien 
(lilleasien) og krævet jomfruer som føde for ikke 
at ødelægge staden. Byens konge og dronning 
kan til sidst ikke kan undgå at sende deres egen 
datter ud som offer til dragen, men netop da an-
kommer Jørgen og dræber udyret.45 
 På tårnrummets nordvæg udspiller den egentlige 
dragekamp sig (fig. 37). Den næsten legemsstore 
Skt. Jørgen sidder på en stridshingst med pyntet 
seletøj. Den unge Jørgen med langt krøllet hår er 
ikke iklædt panser, men eksotisk klædedragt med 
åben snøreskjorte, stramme hoser, lange støvler 
og flagrende pandebånd. Jørgen støder sin lanse i 
gabet på dragen, som han praktisk talt rider over 
ende. Under helgenen rejser den plettede, fedlad-

Fig. 29-30. nadveren (s. 3065). Sengotisk kalkmaleri 
udført 1496. Skibets andet hvælvfag, østkappen. 29. 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. 30. Akvarel ved Jacob 
Kornerup 1883. – The Last Supper. Late Gothic wall 
painting, 1496. Second vault bay of nave, east severy. 29. 
Photo 2014. 30. Watercolour 1883.

Fig. 28. Fragmentarisk bispehelgen (s. 3065). Sengotisk fremstilling udført 1496. Skibets andet hvælvfag, sydvæg-
gen. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Fragmentary bishop-saint. Late Gothic, 1496. Second vault bay of nave, south wall.
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i den for udsmykningen karakteristiske pyntede 
røde kjortel. Foran ham rejser et klippeparti sig, 
hvorpå den næsten alterstagelignende kalk står 
placeret. Bag Jesus sidder to sovende apostle, 
mens en tredje er vågen og iagttager bønnen. 
Apostlene er iklædt lange kjortler og rejsekapper. 
Hele scenen indrammes af et flettet hegn.
 Sydkappen rummer en fremstilling af Abraham 
og Isak på vej til offerstedet (fig. 39). Den gamle 

slippe.46 Jorden under kampscenen er overstrøet 
med menneskeknogler fra dragens tidligere ofre.
 På vestvæggen, nord for vinduet, vises kon-
gen og dronningen, der står i en perspektivisk 
gengivet borglignende arkitektur med tårn og 
port. Dronningen er i kjole med vide ærmer og 
dekoreret halsudskæring, på hovedet har hun et 
for senmiddelalderen karakteristisk hovedklæde. 
Kongen, der har fuldskæg, står i tofarvet kjortel, 
ligeledes vide ærmer og flettet bælte, mens han 
har en stor krone på hovedet. Begge holder be-
dende deres foldede hænder frem mod nordvæg-
gens scene.
 I tårnrummet er hvælvets østkappe bemalet med 
Bønnen i Getsemane (fig. 38). Jesus knæler bedende 

Fig. 31. Jesus for Pilatus (s. 3065). Sengotisk kalkmaleri udført 1496. Skibets andet hvælvfag, sydkappen. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. – Jesus before Pilate. Late Gothic wall painting, 1496. Second vault bay of nave, south severy. 

Fig. 32. Jesus for Pilatus (s. 3065). Sengotisk kalkmaleri 
udført 1496. Skibets andet hvælvfag, sydkappen. Akva-
rel ved Jacob Kornerup 1883. – Jesus before Pilate. Late 
Gothic wall painting, 1496. Second vault bay of nave, south 
severy. Watercolour 1883.



3071bellinge kirke



3072 Odense herred



bellinge kirke

Danmarks kirker, Odense

3073

194

den ene af de to bødler, der med stager sætter 
tornekronen på hans hoved. Bødlerne bærer kor-
te kofter med brede ærmer, tvefarvede hoser og 
små sko. Den ene bøddel har en turbanlignende 
hat på hovedet, mens den anden er barhovedet.
 Nordkappen viser Piskningen (fig. 41). Jesus står 
afklædt og bundet til marterpælen med hæn-
derne bag nakken. Han er kun iført et posende 
lændeklæde, og hans krop er oversået med små 
blødende sår. Til venstre svinger den ene bøddel 
en kølle med begge arme, til højre svinger en 
anden en pigbesat pisk med den ene hånd, mens 
han med den anden griber om en kølle. 
 Til udsmykningen hører enkelte †kalkmalerier. 
J. Kornerup noterede 1883, at han havde fået lej-
lighed til at undersøge korhvælvets vestkappe, hvor 
han fandt »resterne af en Christus imellem Moses 
og Elias(?)«.47 †Fremstillingen var fragmentarisk, 
og med tanke på den øvrige del af udsmyknin-
gen synes Kornerups tolkning af figurerne at 

Abraham går forrest i en fodlang kjortel og har 
en bredskygget hat på hovedet. Han har lave sko 
på fødderne og støtter sig til en vandrestok. Bag 
ham kommer Isak, der er klædt i en ungdomme-
ligt kort kofte med brede ærmer, stramme hoser 
og spidse sko. Han bærer brændet til offerbålet på 
skulderen. De to vandrer gennem et klippefyldt 
landskab af samme type, som også ses i skibets 
hvælvfag.
 Vestkappen viser Tornekroningen (fig. 40). Jesus 
har blottet sit bryst og har en lang kappe hæn-
gende over skuldrene. Han sidder udendørs med 
armene foldet i en ydmyghedsgestus og ser på 

Fig. 33-34. Himmelfarten (s. 3065). Sengotisk kalkma-
leri udført 1496. Skibets andet hvælvfag, vestkappen. 
33. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 34. Akvarel ved Jacob 
Kornerup 1883. – .The Ascension, Late Gothic wall paint-
ing, 1496. Second vault bay of nave, west severy. 33. Photo 
2014. 34. Watercoulor 1883.

Fig. 35. Mannaregnen i ørkenen (s. 3066). Sengotisk kalkmaleri udført 1496. Skibets andet hvælvfag, nordkappen. 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Manna from Heaven. Late Gothic wall painting, 1496. Second vault bay of nave, north 
severy.
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på schatteringer kan iagttages i figurernes klæ-
dedragt, og navnlig korsfæstelsesscenen antyder, 
hvor meget der med tiden kan være gået tabt af 
udsmykningens detaljering i forhold til lys- og 
skyggevirkninger.
 Kunsthistorie. I 1974 påviste Jakob Clausen, at 
en stor del af udsmykningens billeder er baseret 
på forlæg fra Esztergomerudgaven af den såkaldte 
Biblia pauperum, fremstillet o. 1450-60.49 Blokbo-
gens typologiske struktur kan således del vis gen-
findes i den kalkmalede udsmykning. Konkret 
har værkstedet i Bellinge brugt billedbibelen 
som forlæg for skibets første hvælv, hvor sam-
menstillingen af Pinseunderet, Moses der modtager 
lovens tavler og Elias’ båloffer er hentet direkte 
fra forlægget, dog er motiverne anbragt spejl-
vendt, og malerne har måttet justere billederne 
fra trykkets smalle højkantsformat til hvælvets 
brede flade.50 I skibets andet fag er Mannaregnen 
i ørkenen malet efter billedbibelen, og delvis også 

være tvivlsom, såfremt de rent faktisk optrådte i 
samme hvælvkappe.
 På et fotografi fra 1912 ses †strøornamenter og 
malede fragmenter på korets sydvæg, der må høre 
til udsmykningen.48 
 Teknik og farver. Malerierne, der er malet på 
et tyndt hvidtelag, er udført i grå, brun, okker-
rød, okkergul samt sort til opstregning. Figur-
fremstillingerne er ensartede i udførelsen, og der 
kan ikke udskilles forskellige hænder i arbejdet, 
hvilket malerindskriften ellers åbner for (se ovf.). 
Det samme gør sig gældende for de enkle men 
livlige foldekast og baggrundenes landskab, der 
har bloktrykkets stiliserede formsprog. Forsøg 

Fig. 36. Mannaregnen i ørkenen (s. 3066). Sengotisk 
kalkmaleri udført 1496. Skibets andet hvælvfag, nord-
kappen. Akvarel ved Jacob Kornerup 1883. – Manna 
from Heaven. Late Gothic wall painting, 1496. Second vault 
bay of nave, north severy. Watercoulor 1883.

Fig. 37. Skt. Jørgen og dragen (s. 3068). Sengotisk kalkmaleri udført 1496. Tårnrummets vest- og nordvæg. Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – St. George and the Dragon. Late Gothic wall painting, 1496. West and north wall of tower interior. 
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Fig. 38-39. Sengotiske kalkmalerier udført 
1496. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 38. Bøn-
nen i Getsemane (s. 3070). Tårnhvælvets øst-
kappe. 39. Abraham og Isak (s. 3070). Tårn-
hvælvets sydkappe. – Late Gothic wall paintings, 
1496. 38. The Agony in the Garden. East severy 
of tower vault. 39. Abraham and Isaac. South sev-
ery of tower vault.
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Fig. 40-41. Sengotiske kalkmalerier udført 
1496. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 40. Tor-
nekroningen (s. 3073). Tårnhvælvets syd-
kappe. 41. Piskningen (s. 3073). Tårnhvælvets 
vestkappe. – Late Gothic wall paintings, 1496. 
40. The Crowning with Thorns. South severy of 
tower vault. 41. The Scourging. West severy of 
tower vault.
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i Århus Domkirke fra 1497 (DK Århus 389-393). 
Der er næppe tale om et egentligt forlægsfælles-
skab, men billederne viser os snarest, i hvor høj 
grad malerne i Bellinge har benyttet tidens po-
pulære træsnit som udgangspunkt.
 Billederne kan således ikke knyttes direkte 
sammen med andre udsmykninger, men Søren 
Kaspersen har vist, at de anvendte ornamen-
ter kan genfindes i Kirke-Stillinge på Sjælland, 
navnlig de karakteristiske toprosetter i hvælve-
ne (DK Sorø 727). Motiverne optræder imidlertid 
og så i den østskånske Östra Strö Kirke – en ud-
smykning der har videre forgreninger ind i det 
værksted, der udsmykkede linderöd Kirke.54 Om 
der er tale om et værkstedsfællesskab mellem ud-
smykningerne på Fyn, Sjælland og i Skåne, lader 
sig ikke afgøre ud fra det foreliggende materiale, 
og der er formentlig snarest tale om et motiv-
mæssigt fællesskab opstået gennem svende, der 
har flyttet sig fra et værksted til et andet. 
 Program. Få har præsenteret udsmykningens 
over ordnede struktur, hvilket utvivlsomt skyldes 
den komplicerede og ikke altid indlysende sam-
menstilling af motiver.55 Anne Riising gav 1972 
en flittigt citeret fortolkning af de enkelte bille-
der og deres dogmatiske indhold uden at berøre 
helheden.56 Ulla Haastrup har påpeget, at kirkens 
udsmykning afspejler såkaldte liturgiske dramaer 
opført i og omkring kirken, en tråd der senere 
er blevet taget op af Birgitte Bech.57 Baggrunden 
for den drama-inspirerede læsning af billederne 
er navnlig baseret på narrefiguren i Korsbæringen, 
men tolkningen fremstår unødvendigt komplice-
ret, fordi billedernes ganske åbenlyse kristologiske 
budskab er sammensat specifikt for at danne ram-
men omkring menighedens kirkegang (se ndf.).58

 Hans Jørgen Frederiksen har 1981 påpeget en 
sammenhæng mellem Korsfæstelsens ene indskrift 
(»popule meus«) og langfredagliturgiens impro-
prier, dvs. de anklager Kristus rettede mod men-
nesket fra korset, og som præsten i Kristi sted ret-
tede mod menigheden langfredag.59

 Sammenstillingen af scener fra Det ny og Det 
Gamle Testamente kunne pege i retning af et ty-
pologisk program bag kalkmalerierne. En sådan 
tolkning lader sig imidlertid ikke konsekvent 
gennemføre, idet malerne har forholdt sig ganske 

Nadveren i østkappen idet dog selve nadverbil-
ledet ikke umiddelbart kan siges at være baseret 
på forlægget.51 Ydermere er de to scener også her 
anbragt spejlvendt i forhold til forlægget. Endelig 
er Abraham og Isak i tårnhvælvet hentet fra Biblia 
pauperum-forlægget.52 
 Det kan med en vis ret hævdes, at den syste-
matiske brug af profeter i sviklerne ligeledes pe-
ger tilbage mod blokbogsforlægget. Imidlertid er 
anbringelsen af profeter i sviklerne en almindelig 
praksis i senmiddelalderligt kalkmaleri.53 
 De øvrige billeder har alle samme præg og må 
ligeledes være baseret på træsnit; formentlig en 
passionsserie. 
 Udsmykningen lægger sig tæt op ad det sene 
1400-tals udtryk, og enkeltmotiver kan i vid 
udstrækning genfindes i samtidigt maleri andre 
steder. Eksempelvis er Skt. Jørgen og dragen i tår-
net ganske tæt på fremstillingen af samme motiv 

Fig. 42. Sengotisk kalkmaleri udført 1496. En profet 
med skriftbånd (s. 3065). Akvarel ved Jacob Kornerup 
1883. – Late Gothic wall painting, 1496. Prophet with 
scroll. Watercolour 1883.
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sit dyrebareste til Gud. Ydmyghed og selvopofrel-
se tematiseres yderligere i tårnet, hvor Piskningen, 
Tornekroning og Bønnen i Getsemane alle peger i 
samme retning. Skibets hvælvfag og nordvæggen 
viser korsofferet og offerets belønning. I Korsfæ-
stelsesscenen siges det klart, idet den forsamlede 
folkemængde ved korsfoden deles mellem Kristi 
folk og folk af det dennesidige.
 †Kalkmaleri. O. 1886, udsmykning af skjoldbuer 
(fig. 44, 69, 80). Af de ældste fotografier af kir-
kens indre fremgår det, at korets skjoldbuer har 
været bemalet med store, nyromanske bladran-
ker.61 Hvornår rankerne er udført, vides ikke, 
men de stammer formentlig fra kirkens restau-
rering i 1883 og har haft til formål at knytte det 
med senmiddelalderlige kalkmalerier udsmyk-
kede skib og tårnrum sammen med koret. Ran-
keudsmykningen blev formentlig overhvidtet i 
begyndelsen af 1900-tallet.

frit i forhold til senmiddelalderens konventio-
nelle bibelske typologier. I den forstand har ud-
smykningen en parallel i den produktive, omtrent 
samtidige svenske værkstedsleder Albertus Pictor, 
der arbejdede i Mellemsverige og ligeledes be-
nyttede Biblia pauperum som et af de væsentlige 
forlæg.60

 Trods væggenes helgenfremstillinger (Skt. Kri-
stoffer, Skt. Jørgen og en uidentificeret bispehel-
gen) har kirkens udsmykning et stærkt kristolo-
gisk fokus og må opfattes som en visuel forbe-
redelse af menigheden i forhold til mødet med 
messen og navnlig messeunderet. Kristi selvopof-
relse er således et af de væsentlige motiver, der går 
igen i udsmykningens forskellige dele. Samtidig 
understreges kors- og messeofferets frelsende be-
tydning også ganske tydeligt. I tårnrummet, der 
fungerer som indgang til kirken, sidestilles kirke-
gangen med Abraham, der drager ud for at ofre 

Fig. 43. Sengotiske kalkmalerier udført 1496. En nar med tromme (t.v., s. 3063), en indskrift med malernavne og 
årstal (m.f., s. 3066) samt en profet med skriftbånd (t.h., s. 3063). Akvarel ved Jacob Kornerup 1884. – Late Gothic 
wall paintings, 1496. Fool with a tabor (left), inscription with painters’ names and date (centre), and prophet with scroll (right). 
Watercolour 1884.
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InVEnTAR

Oversigt. Den ældste inventargenstand er den romanske 
døbefont af granit. Desuden stammer et tidliggotisk al-
ter- og processionskrucifiks, der nu befinder sig i nM, 
også fra kirken. Det murede højalterbord er formentlig 
fra korets opførelse o. 1450, mens rester af (†)sidealter-
borde i skibet foran triumfvæggen er fra o. 1470-75. 
Fra senmiddelalderen er bevaret både flere dele af en 
degnestol udført i gotisk stil, og en trefløjet altertavle 
fra ca. 1515-30, der hører til en lille gruppe af figurrige 
simultanfremstillinger af Korsvandringen og Korsfæ-
stelsen. Altertavlen blev dog først anskaffet fra Rørup 
Kirke i 1759. 
 Renæssancen er velrepræsenteret i kirken, særlig 
igennem de mange bevarede paneler. Alterpanelet er 
skænket af sognepræst niels Jørgensen 1595 og er 
udført i tidstypisk stil med de på egnen så populære 
arkader og rhombemotiver. Kun lidt yngre er et panel 

og to tilhørende stolestadegavle med rulleværksorna-
mentik og malede skabelonblomster. Endelig er der 
bevaret både gavle og paneler fra ombygningen 1626 
af den senmiddelalderlige degnestol. Fra 1626 stammer 
også en bemærkelsesværdig prædikestol med arkadefag 
smykket af intarsiaarbejde. De bruskbarokke hjørne-
hermer, der kan tilskrives Jens Asmussens værksted, må 
være kommet til hen imod 1650. 
 1700-tallet er først og fremmest repræsenteret igen-
nem sølvtøjet. Altersættet fra 1714 er udført af Søren 
Pedersen, Odense, og skænket af Armgaard Sophie 
Gabel til Brændekilde Kirke, men fra første færd også 
anvendt i Bellinge. Dåbsfadet fra 1734 er udført af 
Gerhard Pedersen, Flensborg, og blandt andet smykket 
med Christian VI’s monogram. En pengeblok stammer 
fra tiden o. 1800.

Fig. 45. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Interior looking east.

Fig. 44. Indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1912. – Interior looking east.
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 Af ældre †alterklæder er 1720 nævnt et gam-
melt klæde af tyndt lærred, som var ganske i styk-
ker. 1727 omtales et alterklæde af plys og rødt 
lærred, der var prydet af Frederik IV’s kronede 
monogram og årstal udført i broderi og kantet 
af sølvgaloner.32 1765 omtales et plysalterklæde 
med sølvsnore på.21 
 Altertavle (fig. 47-50), o. 1515-30, trefløjet med 
topstykke fra o. 1703, erhvervet fra Rørup Kirke 
1757. Midtskabet rummer en figurrig simultan-
fremstilling af Korsbæringen og Korsfæstelsen, 
som omgives af fire mindre nicher, hvori står 
figurer af kirkefædre. På hver af de bevægelige 
sidefløje står apostelfigurer i to rækker; under 
alle figurer er der skriftfelter. Fløjenes ydersider 
fremstår med ganske få rester af maleri, som ikke 
lader sig tyde. Tavlen hviler på en glat predella og 
afsluttes af et sekundært topstykke fra o. 1703.
 Både midtskabet, som måler 168×135 cm, og flø-
jene er glatte rammekonstruktioner. I storfeltet er 
der foroven monteret en bladbaldakin i gennem-
brudt arbejde fra 1959.22 Såvel midtskabets fire ni-
cher som sidefløjene indrammes af smalle, bladde-
korerede pilastre, der bærer let varierede baldaki-
ner i gennembrudt arbejde; på sidefløjene tredeles 
baldakinerne af hængekonsoller (fig. 49-50).

Alterbordet måler ca. 180×117 cm og er 98 cm 
højt. Bordet er opmuret 55 cm fra østvæggen og 
er muligvis fra korets opførelse o. 1450, men det 
er svært at afgøre, da det dækkes næsten fuld-
stændig af et alterpanel (fig. 46) fra 1595. Dette 
blev skænket af sognepræst niels Jørgensen og 
er udført i højrenæssancestil. Alterbordsforsi-
den har tre arkadefyldinger med en profileret 
rombe. Arkaden bæres af kannelerede pilastre, og 
i sviklerne ses reliefskårne kerubhoveder. Bor-
dets nordside er dækket af et arkadepanel med 
perspektiviske oculi i sviklerne, der er stilistisk 
nært beslægtet med de 1626 tilføjede dele til 
(†)degnestolen. Sydsiden dækkes af et enklere 
panel med profilerede, glatte fyldinger.
 Frontpanelet er malet i grønt og lyserødt med 
en indskrift hen over fyldingernes øvre del i ok-
ker versaler: »Anno domini 1595 her niels Iør-
gersen MASKV IKSKV«. I romberne er med 
guld malet et Jesumonogram, »IHS«, samt i den 
midterste dateringen »1595«. Sidepanelerne er 
malet grønne. Istandsat 1720,18 1928 af Eigil Ro-
the og 1940 af Albert Elmstedt.22

 †Sidealtre, o. 1470-75, i skibets nord- og sydøst-
lige hjørner ses kampestensrester af de bortfjer-
nede sidealtre. 

Fig. 46. Alterbordsforsiden, 1595 (s. 3082). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Frontal of Communion table, 1595.
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Fig. 47. Altertavlen, o. 1515-30. Første stand (s. 3086). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altarpiece, c. 1515-30. 



3084 Odense herred

Fig. 48. Simultanfremstilling af Korsbæringen og Korsfæstelsen. Relief fra altertavlens midtskab (s. 3086). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. –Simultaneous representation of the Way of the Cross and the Crucifixion. Relief from central cabinet 
of the altarpiece. 
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Fig. 49-50. Altertavlens fløje (s. 3086). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 49. nordre fløj. 50. Søndre fløj. – Wings of 
altarpiece. 49. North wing. 50. South wing.
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 C) Uidentificeret, med kruset hår og skæg, som 
med venstre hånd holder fast i en lukket bog og 
en snip af kappen. Under figuren læses »S: Mathi-
as«. Den er skåret efter samme forlæg som Peter 
i notmark Kirkes altertavle (DK SJyll 2497), der 
tilskrives samme værksted.63

 D) Uidentificeret, med vigende hårgrænse, 
langt hår og fuldskæg. Han holder en åben bog i 
højre hånd og den højre knyttet frem for sig. Un-
der figuren er anført »S: Philippus«. Husbytavlens 
Thomasfigur og notmarks Filip er skåret efter 
det samme forlæg. 
 E) »S: Iacobus« (den Ældre) er kendetegnet ved 
sin vanlige hat med opkrammet skygge med ibs-
skal, og han holder med begge hænder om den 
delvis afbrækkede vandrestav.
 F) »S: Iohannes« er skægløs og kan identificeres 
på kalken, hvorover han udfører en velsignende 
gestus. Samme forlæg ligger til grund for 
Johannesfiguren i altertavlen fra kirken i leck 
(Sydslesvig).64

 Midtskabet domineres af et relief, der simul-
tant viser Korsbæringen og i baggrunden Kors-
fæstelsen (fig. 48). Uden for Jerusalems port seg-
ner Jesus under vægten af korset, men hjælpes af 
Simon fra Kyrene, som løfter op i korsstammen; 
bagved står Maria og Johannes i byporten. Je-
sus er omgivet af soldater udført som 1500-tals 
landsknægte, de fleste med baretter. En, der træk-
ker Jesus fremad, bærer bluse med treleddede, 
slidsede pufærmer, knæbukser, strømpebånd og 
komulesko. I baggrunden knæler Maria Magda-
lene ved foden af et nu manglende kors. Til ven-
stre for hende ses syv ryttere og en stump af den 
gode røvers kors, mens fire mænd slås om Jesu 
klæder i højre side under stedet, hvor den onde 
røvers kors har stået. 
 I midtskabets fire nicher er stående frifigurer 
(fig. 48). Mod nord ses pave Gregor den Store 
med tiaraen og en åben bog, i nichen derunder 
rækker Rørup Kirkes værnehelgen (jf. ovf.), Skt. 
Morten, en skonrog (et brød) frem mod en knæ-
lende mand. Mod syd ses foroven Jeronimus med 
kardinalhat og løven ved sin fod, og derunder en 
uidentificeret kirkefader(?) med kappe, hovedbe-
klædning, en åben bog og med højre hånd holdt 
frem, som holdt han et skriveredskab i den. 
 Fløjenes tolv apostle er ca. 50 cm høje (fig. 49-
50). De er alle vist stående i kjortel og lang kappe, 
og som oftest holdende den højre hånd frem for 
sig, hvormed de har fremvist deres identificeren-
de attribut, som nu i de fleste tilfælde mangler. 
Figurerne er skåret med let skematiseret hår og 
skæg, mens klæderne er kendetegnet ved få, men 
store og dybt udskårne foldekast. Figurerne er 
identificeret af den malede indskrift i smalfeltet 
under de to rækker, der dog ikke nødvendigvis 
er korrekt. Startende fra øverste venstre hjørne 
på den nordre fløj er figurerne:
 A) Uidentificeret, med kruset skæg og hår stå-
ende med en åben bog i venstre hånd og den 
højre hånd knyttet. Under figuren står »S: Ma-
theus«. Den er skåret efter samme forlæg som 
Paulus i Husby Kirkes altertavle (Vends Hrd.).62

 B) »S: Bartolomeus« med krøllet skæg og hår og 
står i samme positur som foregående, dog afviger 
foldekast og hovedstillingen. I hånden holder han 
en lille genstand, muligvis skaftet af en kniv.

Fig. 51. Krucifiks fra altertavlen, tilføjet o. 1703 (s. 3087). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Crucifix from altarpiece, 
added c. 1703.
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jene. Det sekundære topstykke fra o. 1703 består 
af rig akantusornamentik i gennembrudt arbejde 
omkring et centralt topfelt. På en konsol over 
topfeltet er stillet et krucifiks (fig. 51).
 Tavlen fremstår med en staffering fra 1939, om 
end skriftfelterne fra 1703 er bevaret på predel-
laen. Skabet og fløjene har orange forkant, lysegrå 
fas og blommefarvede indvendige sider og bag-
klædninger; på fløjene anes enkelte steder den op-
rindelige staffering med forgyldning, malede glo-
rier med stemplede mønstre og fragmenter af røde 
draperier afsluttet forneden med en sparrekant i 
sort og hvidt og sorte tresser (fig. 52). Midtskabets 
centrale relief er udført i en broget bemaling af 
rødt, grønt, sandfarve, sort og brunt. Alle tavlens 
baldakiner er malet i rødt, grønt, brunt og lysegråt, 
og frifigurerne fremstår i en lys egetræsådring. 
Skriftfelterne har grå versalindskrift på sort bund. 
Under Korsbæringsrelieffet læses 1 Joh. 2,2, mens 
der under de fire kirkefædre fejlagtigt står: »S. Ma-
theus«, »S. lucas«, »S. Marcus« og »S. Iohannes«. På 
fløjene er apostlenes navne anført (jf. ovf.). 
 Fløjenes ydersider har oprindelig haft malerier, 
af hvilke kun ganske få fragmenter er bevaret. 
Fløjene blev inddelt i to felter af en vandret blad-
bort i sort på guld, der er fragmentarisk bevaret 

 G) »S: Andreas« står med sit X-kors foran sig 
og en åben bog i venstre hånd. Figuren er udført 
efter et forlæg, som også er anvendt i Husby og 
notmark, dog spejlvendt.
 H) Uidentificeret, med langt hår og skæg, som 
holder en åben bog foran sit bryst. Under figu-
ren står »S: Petrus«. Samme forlæg er benyttet til 
Mattæus i notmarktavlen.
 I) Mattæus er skægløs, iklædt sin præstekappe 
og holder om sværdet. Under figuren står fejlag-
tigt »S: Paulus«.
 J) Paulus(?) står let foroverbøjet, idet han med 
underarmen klemmer en snip af kappen ind mod 
sin krop og med begge hænder griber om et skaft. 
Skaftet synes at stamme fra et sværd, hvorfor fi-
guren formentlig skal forestille Paulus, selvom 
der nedenunder er skrevet »S: Simon«. Samme 
forlæg er benyttet til Filip i Husbytavlen.
 K) »S: Iudas« har langt, glat hår og skæg og 
griber med begge hænder om køllen. 
 l) Uidentificeret, med vigende hårgrænse og 
bølget skæg, som med højre hånd løfter let op i 
kappen. Under figuren står »S Thomas«. Den er 
en spejlvendt variant af Husbytavlens Peter.
 Predellaen er glat med konkavt opstigende si-
der, som fortsættes i smalle tunger under sideflø-

Fig. 52. Rester af oprindelig bemaling på nordre fløj (s. 3087). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Remains of original 
painting on north wing.
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slår. Dels er Johannesfiguren nemlig skåret efter 
et af de forlæg, Richter mener først dukkede op 
i Mesteren for Korsfæstelsestavlernes værksted 
efter 1515, dels peger både de skildrede klæde-
dragter og ikke mindst relieffets perspektiviske 
opbygning frem mod tiden o. 1515-30. 
 Altertavlen blev købt for 30 rdlr. 1759 af Hans 
de Simonsen til Erholm. Han havde fået den i 
overskud, da han netop havde erhvervet Rørup 
Kirke (Vends Hrd.) og nu istandsatte og forny-
ede dens inventar. At der vitterlig er tale om Rø-
rups forhenværende altertavle, bestyrkes af Jacob 
Madsens beskrivelse af Rørups tavle fra 1589: 
‘met Christi lidelse oc Korsfæstelse; 12 Aposteler 
paa Fløyeler’ (jf. også †altertavle ndf.).3

 Tavlen blev restaureret 1939 af n. J. Termansen, 
der også undersøgte de ældre farvelag og fandt, 
at der næsten intet var tilbage af den oprindelige 
staffering (jf. ovf.).68 På predellaen konstateredes 
rester af en mønjerød kantbemaling samt årstallet 
»1595«.69 Herover var to yngre stafferinger. Den 
ældste skønnedes at stamme fra en istandsættelse 
1703, da også topstykket blev tilføjet, og omfatte-
de brogede klæder og mørkebrun baggrund, lige-
som skriftfelterne havde brun grund for de hvid-
gule indskrifter i både fraktur og latinske versaler. 
En yngre staffering, formentlig fra 1858,70 omfat-
tede forgyldte indskrifter på sort bund, yderligere 
variation i klædernes farver og en lidt lysere hud-
farve end tidligere. Bagklædningerne fremstod i 
cinnoberrødt. Korsfæstelsesscenen synes ikke at 
være blevet opmalet ved denne lejlighed. Indtil 
1939 stod tavlen med hvidmalet storfeltsrelief 
og figurer med forgyldt hår, skæg og attributter. 
Tilsvarende var rammeværk, baldakiner og top-
stykker hvidmalede, mens bagklædningerne var 
malet blå. I skriftfelterne blev kun de fejlagtige 
indskrifter under kirkefædrene malet over med 
sort.
 †Altertavle, senmiddelalderlig, tidligst nævnt af 
Jacob Madsen 1589, der karakteriserer den som 
en »liden Taffle met Crucifixet oc Røffuern, vd-
hugget«.3 I løbet af 1600-tallet føjedes to store, 
formentlig frit flankerende træfigurer af Moses 
og Aron til tavlen. Det ‘lille, gammeldags snit-
værk’ var 1720 ganske ruineret,18 og 1751 var 
Moses og Aron-figurerne så ‘forrådnede’, at de 

på den nordre fløj (jf. også altertavlerne i Faaborg 
Helligåndskirke, DK Svendborg 629, og Sanderum 
Kirke, s. 2960). Her er også bevaret malerifrag-
menter af en stående soldat og en himmel, mu-
ligvis en rest af Tilfangetagelsen. I så fald må det 
antages, at fløjene har rummet fire scener fra Pas-
sionen. 
 Predellaen rummer et stort skriftfelt, hvori 
Fadervor (Matt. 6,9-13) flankeret af nadverens 
indstiftelsesord (1 Kor. 11, 23-26) og dateringen 
»Anno 1703« er anført med forgyldt fraktur på 
sort bund. Feltet indrammes af gråt, mens den 
øvrige predella fremstår i blommefarvet bema-
ling med orange kant fra 1939. Topstykkets akan-
tusværk er stafferet i blå nuancer, brunt og hvidt, 
mens topfeltets ramme er brun, hvid og rød. Heri 
er et malet brystbillede af Den Tornekronede 
Kristus. Han er fremstillet med nedslået blik, let 
adskilte læber, stor tornekrone og et hvidt klæde 
over den ene skulder; bag ham en strålekrans.
 Jan Friedrich Richter har peget på det nære 
slægtskab mellem altertavlerne i Husby, not-
mark, Bellinge og de sydslesvigske kirker i leck 
og Gelting, som han alle tilskriver samme værk-
sted, ledet af den såkaldte »Mester for Korsfæstel-
sestavlerne«.65 Richter anser Bellingetavlen for et 
af værkstedets tidlige arbejder fra tiden, før det 
o. 1515 blev påvirket af den lybske »Mester for 
Prenzlautavlen«.66

 Bellingetavlen skiller sig imidlertid på flere må-
der ud fra de øvrige tavler i ovennævnte gruppe. 
I midtskabets relief er fremstillingen af Jerusalem 
helt forskellig fra de øvrige tavler, ligesom det 
er tilfældet med figurernes positurer og klæde-
dragter. Desuden er relieffet kendetegnet ved en 
mere udviklet rumvirkning, der fremkommer 
både af den tydeligt definerede mellemgrund og 
de perspektivisk formindskede figurer i baggrun-
den. Selvom de i vid udstrækning er skåret efter 
samme forlæg, afviger proportionerne af Bel-
linges apostelfigurer endvidere fra de tilsvarende 
figurer i gruppens øvrige tavler.67 Dette kunne 
tyde på, at altertavlen snarere er udført af et an-
det værksted, men et, der havde et godt kendskab 
til den såkaldte Mester for Korsfæstelsestavlernes 
arbejder. Under alle omstændigheder synes Bel-
lingetavlen at være lidt yngre, end Richter fore-
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 Altersølv (fig. 53), 1714, udført af Søren Peder-
sen, Odense, og skænket af Didrik Schult og Arm-
gaard Sophie Gabel. Kalken, 19 cm høj, har om-
trent cirkulær fod med seks ciselerede tunger, høj 
standkant og fodplade, hvori er stemplet Odenses 
mærke og mestermærket (Bøje II, nr. 4097). På 
foden er indgraveret givernes våbener. Det seks-
sidede skaft har knop med rudebosser, hvorpå der 
med reliefversaler læses »Ihesvs«. Bægeret er glat. 
Under foden er en sikkerhedsgravering. Disken, 
tværmål 15 cm, har på fanen et cirkelkors og et 
Jesumonogram, »IHS«. Under bunden ses samme 
indgravering som på kalken. Sættet blev oprin-
delig anskaffet til Brændekilde Kirke, men senest 
1721 anvendt både der og i Bellinge.71

 †Altersølv. 1) nævnt 1589 som en forgyldt al-
terkalk. Den blev sandsynligvis røvet under Karl 
Gustav-krigene, for 1662 oplyses det, at kirken 
mangler altersølv.72 2) O. 1664, af tin, anskaffet 
for 6 mark.73 Sættet var 1721 ‘i mådelig stand’ og 
forefandtes endnu 1755 i kirken, men man havde 
da i årtier benyttet Brændekildes sølvsæt (jf. ovf.).74

måtte udskiftes, mens den øvrige tavle kunne nø-
jes med maling. Der skete imidlertid ikke noget 
før 1756, og da besluttede man sig til i stedet at 
finde en billedhugger, som kunne udføre en ny 
tavle af eg ‘med udskårne billeder og zirater’.33 
Heller ikke dette kom der noget ud af,33 og med 
erhvervelsen af Rørup Kirkes altertavle 1759 (jf. 
ovf.) blev den gamle tavle fjernet fra alterbordet 
og sat hen ‘ved siden i koret’.

Fig. 53. Altersølv, 1714, udført af Søren Pedersen, Odense (s. 3089). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Altar plate, 1714, by Søren Pedersen, Odense.

Fig. 54. Schults og von Gabels våbener på alterkalken 
(s. 3089). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Schult and 
von Gabel arms on altar chalice. 
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hann Friedrich Eggers, som 1746-47 stjal fra flere 
fynske kirker. Eggers hævdede imidlertid at have 
fået netop Bellinges galoner af kumpanen Hans 
Christensen.77 Galonerne blev sandsynligvis her-
efter syet på hagelen igen, idet kirken 1765 rådede 
over en rød fløjlsmessehagel med sølvgaloner.21

 Et *alter- og processionskrucifiks (fig. 56) af støbt, 
smedet og graveret bronze og kobber fra o. 1250-
75 er et usædvanligt fornemt arbejde efter al 
sandsynlighed af engelsk tilvirkning. Figuren er 
støbt, 13,5×13,5 cm, og har en spinkel, særskilt 
forarbejdet tornekrone. Kristus hænger i let skrå-
nende arme, hovedet hælder imod højre skulder, 
kroppen antyder en bue imod venstre, og de over-
lagte fødder er strakte og lagt hæl over hæl med 
den højre øverst. Det midtdelte hår er usædvanlig 
fint rillet og falder bagud med små spidslokker 
på skuldrene. Brynene er sammentrukne, øjnene 
lukkede med en følsomt trukket lågrand, næsen 
er lige, og den næsten smilende mund kranses af 
et kort fuldskæg (fig. 57). Der er gjort nøje rede 
for kroppens anatomi med detaljer som brystvor-
ter og en lille rund mave. lændeklædet er bredt 
anlagt med knude ved venstre hofte og bløde fol-
der, der udgår fra det dækkede højre knæ og dan-
ner ondulerede sømme ved siderne. Hænderne 
er åbne og svagt bagudbøjede, tommelfingrene 
let løftede (højre tommelfinger mangler). 
 Korset, 31,1×22,2 cm, er udført i to dele, idet 
bagsiden, med en rigt graveret dekoration, er 
gjort særskilt og krænget ind over forsiden med 
en omløbende tungekant.
 De tre øvre endefelter er formet som afskårne 
firpas, der nu står åbne, men som oprindelig må 
have rummet ædle eller halvædle stene; nederst 
er korset afbrudt, og man ser kun det øverste af 
et felt som de øvrige. Korsets arme er hvælvede 
og formet som et frodigt livstræ med midtstam-
mer, hvis bladværk på raffineret vis er gennem-
brudt ind imod hulrummet bagved. Bladværkets 
lilje- og kløverblade sidder på stilke, der udgår fra 
stammerne i vekselvis retning, og som danner et 
ensartet mønster af rankeslyng.

 Oblatæske, 1870/90,75 af sort porcelæn med 
guldkors og -kanter, 14,5 cm i tværmål, fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik.
 †Alterkande, 1727, af tin, med Frederik V’s kro-
nede monogram indgraveret, leveret af kandestø-
ber Schiønfeldt, København.32

 Alterstagerne (fig. 55) fra 1951 er 41,5 cm høje 
og udført i barokstil med profileret fod, baluster-
skaft og flad lyseskål. På foden er med versaler 
indgraveret »Skænket af Bellinge Bykasse 1951«. 
 †Alterstager. 1) nævnt 1589, to små messingsta-
ger.3 2) O. 1846, da kirkeejeren pålægges at an-
skaffe to stager til alteret ‘af ret slags’.76

 Syvstage, 1912, har ottekantet hvælvet fod og 
arme med to led. På standkanten er med fraktur 
indgraveret »Skænket Bellinge Kirke 1912«.
 †Messehagler. 1) nævnt 1720, en gammel blom-
stret hagel af fløjl med guld og sølvgaloner samt 
kors bagpå. Året efter omtales den som pjaltet. 
2) 1727, af fløjl og rødt lærred med sølvgaloner 
og kors. Til messehagelen, som kostede 21 rdlr., 
anvendtes 3¾ alen fløjl, 3½ alen lærred, 8¼ alen 
sølvgaloner og 1½ alen galoner til korset.32 Ga-
lonerne blev stjålet 1746, og siden fundet på Jo-

Fig. 55. Alterstager, 1951 (s. 3090). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Altar candlesticks, 1951.

Fig. 56. *Alter- og processionskrucifiks, o. 1250-75 (s. 
3090). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar and proces-
sional crucifix, c. 1250-75.
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Fig. 57. Jesu hoved, detalje af *alter- og processionskrucifikset (s. 3090). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Head of 
Christ, detail of altar and processional crucifix.
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Fig. 58. *Alter- og processionskrucifiksets bagside (s. 3094). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Back of altar and proces-
sional crucifix.
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 Korsstammernes dekoration har karakter af en 
graciøs beboet ranke, hvis stængler skærer hin-
anden og derved danner spidsovale felter med 
kløverblade i sviklerne. Foroven ses i brystbillede 
en engel, der kommer ind fra venstre og blæser i 
en domsbasun, som bryder både feltets og korsets 
kanter. På de vandrette arme er der brystbille-
der af Peter (tv.) og Paulus, der skuer ind imod 
Kristus og holder deres attributter foran sig, så 
kun nøglens kam og sværdets fæste ses. Den 
nedre korsarms felter rummer brystbilleder af 
fire glorierede mænd, der også må opfattes som 
apostle, og som er sjældent individuelt og reali-
stisk karakteriserede (fig. 62).
 Øverst har korset en sekundær gennemboring 
til ophæng, og yderst på de vandrette arme er 
graveret med skriveskrift henholdsvis »CT« og 
»Bellinge 1808« samt på den øvre arm »GI«.
 Præsten oplyste 1807, at krucifikset var fun-
det i koret bag alteret. Han turde ikke sige, om 
det var ældre end reformationen, men fandt, at 
‘udgraveringen’ tydede på det.78 I samme forbin-
delse oversendte præsten krucifikset til Oldnor-
disk Museum, det senere nationalmuseum (inv.
nr. 39). Poul nørlund mente 1920, at kirken i 
Bellinge var så sen, at krucifikset ikke fra første 
færd kunne stamme fra den.79 Selvom denne vur-
dering ikke holder i dag (jf. ovf.), er hans ræson-
nement stadig gyldigt i den forstand, at krucifik-
set med sin ekstraordinære kvalitet kan tænkes at 
stamme fra en større og rigere kirke såsom Skt. 
Knuds i Odense. 
 Korsstammens afbrydelse forneden gør det 
u muligt at afgøre, om der her har været en tap, så 
krucifikset dels kunne fæstnes i en fod på alteret, 
dels foroven på en stav til processionsbrug. Men 
det må anses for sandsynligt.80 når forgyldningen 
er mest slidt omkring lændeklædet og på den 
dømmende Kristus, tyder det på, at præsten 
indimellem har holdt om korset bagfra med 
tommelen midt på korsets bagside – måske ved 
velsignelser og uddrivelser.81 Endefelternes ind-
hold må på et tidspunkt være bevidst stjålet, hvil-
ket taler afgørende for, at der har været tale om 
værdifulde sten. Hvis tyven var gået efter små 
relieffer, kunne han lige så godt have taget hele 
kunstværket.82 

 Korsets bagside (fig. 58) udgør en omfattende, 
graveret dommedagsfremstilling følgende Johan-
nes’ Åbenbaring, alt inden for glatte kanter. I kor-
smidten troner Kristus (fig. 60) i et firpas flanke-
ret af to lysestager (Åb. 1,13) og på baggrund af 
et rudemønster med små firblomster. Hans åsyn 
er strengt, højre hånd er hævet velsignende, og 
hans venstre drager med tommel- og pegefin-
geren klædningen til side fra sidesåret. En pude 
har samme fine mønster som baggrundens (men 
mindre), og tronsædet har ved siderne kapitæler 
med en lille bladknop. 
 Endefelterne rummer hver en engel med et af 
Kristi lidelsesredskaber, der ligesom stammernes 
motiver er udført på nopret og skraveret bund. 
Øverst bærer en frontal og symmetrisk engel tor-
nekronen foran sit bryst. De øvrige engle er vist i 
halvprofil, til venstre med lansen (fig. 59), til højre 
med tre nagler (holdt respektfuldt med klædnin-
gen lagt imellem), samt nederst, hvor motivet 
er delvis afbrækket, med Kristi kors i form af et 
grenkors. 

Fig. 59. Englen med lansen på *alter- og processions-
krucifiksets bagside (s. 3094). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Angel with lance on back of altar and processional 
crucifix.
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Fig. 60. Den tronende Kristus på *alter- og processionskrucifiksets bagside (s. 3094). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Christ in Majesty on back of altar and processional crucifix.
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 Bagsidens udformning som en Dommedag be-
tyder, at den andagtssøgende er blevet påmindet 
om både Kristi offerdød og hans genkomst som 
dommer over hver enkelt. Denne ikonografi på 
bagsiden af et kors er sjælden, men den findes i 
varieret udformning på nationalmuseets roman-
ske Gunhildskors.89 De fleste elementer i Dom-
medagen er velkendte, dog ikke Åbenbaringens 
lysestager,90 ej heller verdensdommerens gestus, 
hvorved han drager klædedragten til side for at 
vise sidesåret.91 
 Bagsidestammens udformning som en beboet 
ranke har antikke aner.92 Og udformningen med 
hoveder og andre motiver i runde og spidsovale 
felter er velkendt i 1200-tallets kunst.93 
 Kunsthistorie. Poul nørlund fandt 1920, at kru-
cifikset hørte sammen med engelsk kunst og den 
omfattende norske kunst, der er præget fra Eng-
land. Han ville snarest opfatte krucifikset som et 
engelsk importstykke, men udelukkede dog ikke, 
at mesteren kunne være norsk. nørlund sam-
menlignede specielt med det såkaldte Robert 
de lindseys psalter fra o. 1220 og med norske 
stykker som det ligeledes løvrige kors fra Borre, 
krucifiksfiguren fra Mosviken (begge træskårne) 
og en dømmende Kristus på et malet frontale fra 
Ulvik.94 
 1927 fremdrog nordmanden Thor Kielland et 
bronzekrucifiks i Hølandet Kirke ved Trond-
hjem, der må være det nærmeste eksisterende 
sidestykke til Bellingekrucifikset. Det er dog væ-
sentlig grovere udført specielt i graveringen på 
korset, der har de samme overskårne firpasender 
som det danske.
 For Bellingekrucifiksets vedkommende mente 
Kielland, at den høje kvalitet talte for, at det var 
udført i England. nye jævnførelser med norsk 
materiale, bl.a. med løvværkets gravering på en 
gruppe altersæt, betød dog, at han ved krucifikset 
fandt ‘lige så mange tilknytningspunkter til norsk 
kunst, som til engelsk’. Og Kielland endte med 
at konkludere, at Bellingekrucifikset, ‘indtil an-
det var bevist’, måtte være norsk, et ‘hovedværk 
i trøndersk guldsmedekunst’ fra o. 1250 eller 
1250-75.95 
 1950 tilsluttede den svenske kender Aron An-
dersson sig i det væsentlige nørlund. Han frem-

 Krucifiksets teknik er raffineret. Kristusfiguren 
er hulstøbt i bronze med hulingen ført helt op i 
baghovedet. Korsets to dele er smedet i kobber, 
og alt er, som det fremgår, efterfølgende grave-
ret og forgyldt.83 Til den graverede baggrund for 
bagsidens motiver er også anvendt lidt punsling.84 
 Krucifiksets ikonografi er rig og i nogle hense-
ender enestående. Kristusfigurens antydede smil, 
der må vise hen til hans guddommelige herlig-
hed, kendes (tydeligere) fra enkelte andre kru-
cifiksfigurer.85 Hans hængende stilling, til for-
skel fra den romanske stående, blev almindelig 
fra begyndelsen af 1200-tallet,86 tornekronen fra 
1230’erne,87 og korsarmenes udformning som et 
plastisk livstræ i form af en stamme med løvværk 
blev udbredt ved samme tid.88 

Fig. 61. Englen med tornekrone på *alter- og proces-
sionskrucifiksets bagside (s. 3090). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Angel with Crown of Thorns on back of 
altar and processional crucifix.
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mesterskab veje tungt til fordel for et udspring i 
engelsk kunst. Krucifikset er efter al sandsynlig-
hed importeret fra England, men kunne even-
tuelt skyldes en engelsk guldsmed i Danmark. 
Korsendernes form kunne være et argument for 
dette. Her kommer den mulige forbindelse med 
stiftskirken St. Knuds i Odense også ind i billedet, 
idet den var grundlagt o. 1100 fra Evesham Klo-
ster i England og beholdt en vis kontakt med sit 
moderkloster.104 
 Hvis krucifikset således er et stykke engelsk 
kunst af første rang, er der ingen grund til en date-
ring senere end den tilsvarende engelske kunst fra 
midten og tredje fjerdedel af 1200-tallet. Der må 
her også lægges vægt på de antikiserende elemen-
ter, der især hører hjemme i kunsten før 1250. 

hævede bagsidegraveringens høje kvalitet og vur-
derede, at der til syvende og sidst ikke var nogen 
af de norske krucifikser, der havde helt samme 
kvalitet og stil som Bellingekrucifikset. Anders-
son opfattede det derfor som engelsk import fra 
o. 1250-75.96

 1987 erklærede den engelske kunsthistoriker 
Paul Williamson sig enig med Andersson (og 
nørlund) i krucifiksets engelskhed og jævnførte 
det specielt med et bronzekrucifiks i Victoria and 
Albert Museet – særlig når det gjaldt figurens ud-
formning. Grundlaget for at opfatte dette kru-
cifiks (dateret o. 1220-50) som engelsk er dog 
usikkert, da det er købt i Paris med opgivelsen, at 
det kom fra Auvergne.97

 2014 gjorde Ebbe nyborg opmærksom på, at 
korsendernes form af overskårne firpas faktisk 
ikke kendes i England, men derimod er ret al-
mindelige i norden. Han tilsluttede sig dog den 
gennemgående opfattelse af krucifikset som en-
gelsk, men ville ikke helt udelukke muligheden 
for, at det kunne være fransk. Og han fremholdt, 
at Bellingekrucifikset ikke blot overgik alle de 
norske krucifikser i kvalitet, men at det også ad-
skilte sig fra dem derved, at figuren ikke er lidel-
sesfuldt udspændt, men vist roligt hængende.98 
 Bellingekrucifikset præges endnu af den ung-
gotiske klassicerende stil, men befinder sig på 
overgangen til højgotikken, der slog igennem fra 
midten af 1200-tallet. Dets afklaret hængende 
Kristustype er sjælden i perioden men findes re-
præsenteret i et par engelske malede krucifikser, 
af hvilke et kalkmalet i Horsham St. Faith’ Pri-
ory står påfaldende nær figuren.99 De graverede 
apostelhoveders næsten karikerede træk har ikke 
mindst sidestykker i England,100 ligesom Kristi 
trones bladværk, ofte mere frodigt, har vist sig 
som noget af en specialitet for engelske Kristus- 
og Mariatroner.101 At detaljen også optræder på 
norske frontaler, er blot yderligere et eksempel 
på, hvor svært det kan være at adskille tidens en-
gelske og norske kunst.102 Endelig har det grave-
rede løvværk, som Kielland anså for et særtræk 
for norsk altersølv, nu vist sig at tilhøre en bre-
dere tradition, som synes at have haft sit tyng-
depunkt i England.103 Samlet set må disse for-
hold i forening med Bellingekrucifiksets sjældne 

Fig. 62. To apostle på *alter- og processionskrucifiksets 
bagside (s. 3094). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Two 
apostles on back of altar and processional crucifix.
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 Døbefont (fig. 64), romansk af rødlig granit, 101 
cm høj, kummens tværmål 83 cm. Den lave, ude-
korerede fod er konkav og hugget af en separat 
blok. Det høje skaft er cylindrisk og vider sig ad 
en skrå fas ud i den ligeledes cylindriske kumme; 
ingen af delene er udsmykkede. På kummen er 
spor efter en rød bemaling. Den meget enkle 
font har ingen indlysende paralleller i det fynske 
materiale. 1589 stod den i søndre side af koret, 
men er nu opstillet nordvestligt i koret. 3 Et †fon-
telåg blev anskaffet 1761.33

 Dåbsfad (fig. 63), 1734, 46 cm i tværmål, ud-
ført af Gerhard Pedersen, Flensborg.21 Det er glat 
med indprikkede linjer på bund og fane, hvor 
også Christian VI’s kronede spejlmonogram og 
årstallet 1734 er indgraveret. Under bunden er 
en indgraveret sikkerhedsmærkning. I fonten pla-
ceres fadet på et metalstativ fra 1984.15

 Det er uklart, om kirken tidligere har haft et 
dåbsfad, eftersom det i både et udateret doku-
ment fra tiden 1664/78 og i 1720 nævnes, at der 
intet var.105 Dette kan dog muligvis skyldes, at et 
ældre fad blev røvet under Karl Gustav-krigene 
(jf. s. 3089).
 Dåbskande, 1910,106 af tin, 32 cm høj. Under 
bun den er en med versaler indgraveret sikker-
hedsmærkning.
 Prædikestolen (fig. 65-66) fra 1626 med tilfø-
jelser fra 1640’erne omfatter en kurv på fire fag, 
samtidig lydhimmel, en opgang fra 1800-tallet og 
et yngre fodstykke.
 Kurvens arkadefag har glatte felter, mens pila-
stre og svikler er udsmykket med mauresker ud-
ført i intarsia med skiftevis gult på sort og vice 
versa. På buernes slutsten er med relief angivet 
årstallet »1626«. Fagene adskilles af bruskbarokke 
hermer med kerubhoveder, og øverst fremstillin-
ger af apostlene og Kristus som Verdensfrelser, hvis 
hoveder flankeres af spiralvolutter. Set fra venstre 
forestiller hermerne Mattæus, Markus, Kristus, 
lukas og Johannes (fig. 66a-e). Både postament- 
og frisefelterne er udsmykket med intarsiamaure-

 Den femsidede alterskranke (fig. 45) fra 1800-tal-
lets slutning har svære drejede balustre malet i 
mørkeblåt med håndliste i lakeret eg samt knæ-
fald betrukket med lysegrøn uld. På et tidspunkt 
efter 1912 blev to låger, der forbandt skranken 
med alterbordet, fjernet. 1720 havde kirken ikke 
en alterskranke.18

Fig. 63. Dåbsfad 1734, udført af Gerhard Pedersen, 
Flensborg (s. 3098). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Baptismal dish, 1734, by Gerhard Pedersen, Flensburg.

Fig. 64. Romansk døbefont (s. 3098). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Romanesque font.
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Fig. 65. Prædikestol, 1626 (s. 3098). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1626.
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en strålekrans, der har udgjort et felt for den nu 
manglende due. 
 Prædikestolen fremstår i blankt træ, men rester 
af kridtgrundering vidner om ældre stafferinger. 
Bedømt ud fra de beskedent fremspringende hjør-
ner har kurvens fag oprindelig været indrammet af 
pilastre ligesom lydhimlens. Stolen må derfor være 
blevet moderniseret med bruskbarokke elementer 
ret kort efter dens tilblivelse. Disse tilføjelser kan 
tilskrives Anders Mortensens værksted på grund-
lag af kerubernes overensstemmelse med tilsvaren-
de hoveder på hans altertavle til Dalum Kirke fra 
1647 (s. 2846 fig. 46) og Odense Vor Frue fra 1639 
(s. 1109 fig. 115), samt ikke mindst på grundlag 
af hjørnehermernes nære slægtskab med både 

sker i relief (delvis fornyede 1939). De beskedne 
postamentfremspring har diamantbosser, mens 
frisefelterne adskilles af tilføjede bøjler med ke-
rubhoveder. Frisen afsluttes af en kronliste med 
æggestav og tandsnit.
 Hen over postamentfelterne er indridset en 
versalindskrift, af hvilken der kun kan læses »Haf-
ver øre(t)…« og i næste fags felt: »…re…r«.
 Kurven hviler på et nyere fodstykke udført 
af fyrretræ med glatte fyldingsfelter og marke-
rede hjørner med diamantbosser. Opgangen 
fra 1800-tallet har udsavede balustre. Lydhimlen 
er sekskantet og har glat frise med hjørnefrem-
spring og kronliste som kurvens, hvorover er til-
føjet prydgavle i bruskbarok stil. Himlens loft har 
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intarsiaudsmykning blev opdaget, og den videre 
istandsættelse sat i bero, indtil en gennemgriben-
de restaurering af stolen udførtes 1957.22 De re-
sterende farvelag blev fjernet ved denne restaure-
ring, da også de manglende eller næsten ødelagte 
maureskerelieffer i særlig postamentfelterne blev 
suppleret eller helt fornyet. Stolen trængte til en 
reparation 1720.33

 †Prædikestol. En »paszelig« stol er nævnt 1589 
som opstillet i skibets søndre side. 3 
 Stolestaderne fra det tidlige 1900-tal (fig. 67)12 
omfatter 12 stader i nord og 11 i syd med fire 
fyldinger i rygpanelet og 128 cm høje gavle i re-
næssancestil udført med udgangspunkt i de be-
varede dele af kirkens renæssancestole (jf. ndf.). 

Odensestolens og Anders Mortensens prædike-
stol til Asperup Kirke (Vends Hrd.) fra 1649/53.107 
Tilføjelserne til Bellingestolen må være omtrent 
samtidige, dvs. fra årene frem mod 1650.
 Den rige intarsiaudsmykning af stolen taler for, 
at den oprindelig har stået med kun delvis staf-
fering, idet fagenes arkader er påført tynde lag af 
brunt og gult, som farvemæssigt afspejler det an-
vendte træ til intarsia-arbejdet. Dette understøt-
tes af, at det ældste farvelag, en hvidlig staffering 
af rammeværket med fyldingsfelter og detaljer i 
blågrønt, er malet direkte på træet.108 Herover lå 
en staffering med grågrønt rammeværk og mør-
kerøde fyldingsfelter. 1928 fjernedes farvelagene 
fra to af stolens fag, hvorved den indtil da skjulte 

Fig. 66a-e. Hermer, her tilskrevet An-
ders Mortensens værksted, o. 1640’er-
ne. a) Mattæus. b) Markus. c) Kristus 
som Verdensfrelser. d) lukas. e) Johan-
nes. Detaljer af prædikestolen (s. 3098). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Herms, 
here attributed to workshop of Anders 
Mortensen, c. 1640s. a) Matthew. b) Mark. 
c) Christ as Redeemer of the World. d) 
Luke. e) John. Details of pulpit. 
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Fig. 67. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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Fig. 68. Indre set mod vest. Foto M. Mackeprang 1912. – Interior looking west.
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 En senmiddelalderlig (†)degnestol (fig. 70-71), af 
eg er delvis bevaret i form af to gavle og en ind-
skriftsfrise, der er indsat i et forpanel fra 1900-tal-
let. De 140 cm høje gavle har fornyede kanter 
og enkelte rekonstruerede partier. De er prydet 
af fire spidsbuede blændinger under et skriftfelt, 
hvori der med forsænket relieffraktur læses hen-
holdsvis »ihesvs« og »help os/ amen«. Gavlene 
afsluttes foroven af henholdsvis et krabbeblads-
udsmykket kors mellem fialer og et udsvejfet 
og delvis afbrudt topstykke med tre reliefskårne 
krabbebladsornamenter. Det sekundære forpanel 
er 131 cm bredt og omfatter tre profilerede fyl-
dinger. Herover er indsat et stykke af en frak-
turindskrift i forsænket relief i frisefeltet: »(n)il 
cogitatvr dvlcivs qvam ihesvs dei (filius)« (intet 
sødere kan tænkes end Jesus, Guds søn). Ordene 
er hentet fra salmen Jesu Dulcis Memoria.
 Degnestolen blev ombygget 1626 og i den for-
bindelse tilføjet yderligere to gavle, et forpanel og 
en dørfløj (fig. 72).12 Renæssancegavlene er 135 

Gavlene har en arkade med doriske pilastre, frise 
med profileret felt og afsluttes af en gavltrekant 
med reliefskåret bladmotiv. Stolene fremstår med 
sort bemaling og detaljer i gråt, mørkegråt, rødt 
og grønt (opfrisket 2011). Ved indretningen af 
stolene maledes de grønne.
 Murede vægbænke i skibet (jf. s. 3052).
 (†)Stolestader(?) (fig. 82), o. 1600, to gavle og et 
stykke af et panel udført i renæssancestil. De 140 
cm høje gavle har arkadebuer med doriske pilastre 
med rulleværkssmykkede postamenter og svikler, 
glat frise og trekantsgavl med reliefskåret blad-
motiv. Gavlene er i nyere tid monteret ind over 
panelværkets ydre fag, formentlig for at tilpasse 
dette til kornichens størrelse. Det fremstår med 
olivengrøn og rødbrun bemaling med skabelons-
blomster i friserne; gavlenes bagsider står i lys ege-
træsådring. Stolestaderne blev repareret 1752.33

 †Stolestader (jf. fig. 68), 1800-tallet, med slanke, 
rundbuede gavle samt frontpaneler og rygstød 
med profilerede fyldinger. 

Fig. 69. Korets indre set mod sydøst. Foto M. Mackeprang 1912. – Interior of the choir looking south east.
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cm høje og prydet af en arkadebue båret af dori-
ske pilastre og med perspektiviske oculi i svikler-
ne. I tandsnitsfriserne er skåret versalindskrifterne 
»Anno« og »1626«, og i den rundbuede afslutning 
et muslingemotiv. Det bevarede panel har spejl-
fylding, i rammen er skåret en imiteret pilaster, og 
det krones af et svunget topstykke med volutter 
omkring en medaljon med indridset Jesumono-
gram. Dørfløjen har en profileret hammerfylding 
med tandsnit forneden, og der er tydelige spor 
efter dekorativt udformede hængsler i fløjens ene 
side. Alle delene står i blank eg med detaljer i sort. 
 Stolen stod indtil 1800-tallets slutning i korets 
sydøstlige hjørne.12 Herefter blev den rundbuede 
senmiddelalderlige gavl samlet med delene fra 
1626 til et langt panel og ophængt i den østlig-
ste niche i korets sydmur, mens den anden gavl 
opstilledes på østsiden af hvælvpillen mod skibet 
(fig. 69).12

 På et tidspunkt i 1900-tallet er den senmid-
delalderlige degnestol rekonstrueret og opstillet 
på dens nuværende plads i tårnrummet, mens re-
næssancepanelerne er stykket sammen og opsat 
på væggen i korets nordøstligste niche.

Fig. 70. Indskriftfrise fra (†)degnestol indsat i det fornyede forpanel (s. 3104). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – In-
scription frieze from parish clerk’s seat in the renewed front panel.

Fig. 71. (†)Degnestol fra senmiddelalderen med nyere 
forpanel (s. 3104). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Par-
ish clerk’s seat from Late Middle Ages with later front panel.
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Fig. 72. Gavle, panel og dørfløj tilføjet den senmiddelalderlige (†)degnestol i 1626 
(s. 3104). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Gables, panel and door leaf added to the Late 
Medieval parish clerk’s seat in 1626.

 Pengeblok, o. 1800, af sortmalet træ med jern-
bånd og møntslids samt moderne lås. I skibet, ved 
kirkedøren.
 †Skab, nævnt 1720, rødmalet, tjente til opbeva-
ring af kirkens ornamenter. 32

 Orgel (jf. fig. 67), 1973, oprindelig med seks 
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Marcu-
ssen & Søn, Aabenraa. 1998 udvidet af samme 
firma til 11 stemmer, to manualer og pedal. Dis-
position 1973: Manual: Kobbelfløjte 8', Principal 
4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Oktav 1'. Pedal: 
Subbas 16'. Koppel M-P. Disposition 1998: Ma-
nual I: Kobbelfløjte 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Gemshorn 2', Quint 11/3'.109 Manual II: Principal 
8', Trægedakt 8', Blokfløjte 4', Terts 13/5', Mixtur 
II; tremulant. Pedal: Subbas 16'. Kopler: II-I, I-II, 
I-P, II-P. Orgelhusene, i blank eg, er tegnet af Eb-
be lehn Petersen. I tårnrummet, med spillebord 
i orgelhusets nordre gavl.
 †Harmonium af fabrikatet Wilcox & White Or-
gan Co., »Symphony«, Meriden Conn., USA.110

 Dørfløj (jf. fig. 13, 15), o. 1600, fladbuet, sam-
mensat af seks egeplanker slået på kraftige revler. 
Gangjernene er udført i smedejern og smykket 

med spinkle ornamenter. Indbygget låsekasse 
med nyere håndtag og på indersiden en jernring 
til at trække døren i med. Fløjen fremstår med 
grå bemaling mod våbenhuset, koksgrå mod ski-
bet.
 De fire salmenummertavler fra o. 1900 er sortma-
lede med plads til ophængte numre i fire rækker.
 Præsterækketavler, 2008, tegnet af Ebbe lehn 
Petersen, skænket af Fonden Bellinge Transfor-
mer.22 De syv glatte tavler af varierende størrelse 
er sortmalede med hvid antikvaindskrift. Opsat i 
våbenhuset.
 De to nyere lysekroner (fig. 45) har 2×6 s-svung-
ne arme med nygotiske hvirvelrosetter i rundin-
gen, balusterskaft og hængekugle med midtprofil 
og hængeknop. Ophængt i jernstænger med for-
gyldte knopper i skibets to hvælvinger.
 †Prismelysekrone (jf. fig. 68).
 †Ligbåre, nævnt 1721 som værende i ‘temmelig 
stand’.32

 Kirkeskib (fig. 74), 1969, en fuldrigger kaldet 
»Haabet« bygget af kaptajn P. Frandsen, Odense.111 
Den er 110 cm lang og 100 cm høj, sortmalet. 
Anbragt i tårnrummet over døren til våbenhuset.
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ny klokke skulle have samme indskrifter som den 
forrige, men med tilføjelsen: ‘Festus, at år 1762 er 
den omstøbt, da konferensråd Caspar Hermann 
von Bruggemann til Østergård var kirkeinspek-
tør, og etatsråd og amtmand Hans Simonsen til 
Erholm og Søndergårde overinspektør over ryt-
terdistriktet’.33 Klokken måtte allerede repareres 
1763-6421 og blev 1769 omstøbt til †nr. 5. lærer 
J. M. nissen opfattede denne klokke som den, 
Christian Ulrik von Westen skænkede (†nr. 5), 
imidlertid erhvervede sidstnævnte først Bellinge 
Kirke fire år senere, i 1767 (jf. s. 3045).112

 5) 1769, bekostet af konsistorialråd Christian 
Ulrik von Westen til Hvededal.113 Ifølge indskrif-
ten på den efterfølgende klokke (†nr. 6), blev 
den skænket 1793, men eftersom den er omtalt 
af Pontoppidan allerede 1771, må dette være en 
misforståelse.113 
 6) 1856, støbt af M. P. Allerup, Odense, for 
Henriette Franzisca Berg. Om halsen løb en ver-
salindskrift, som indrammedes af en mæander- 
og en palmetbort.114 Midt på legemet var ind-
skriften: »Denne klokke støbtes 2d gang 1793 for 
consistorialraad Chr. Ulr(ich) v. Westen til Hve-
dedal og 3d gang 1856 for hans datter Henr(iette) 
Franz(isca) Berg ved M. P. Allerup Odense« (jf. 
også †nr. 5). Omstøbt 1972.

 Klokke (fig. 73), 1973, støbt af John Taylor, 
lough borough, England. Klokken måler 87 cm 
i tværmål, om halsen løber en versalindskrift i to 
rækker med lister under hver: »Støbt til Bellinge 
Kirke i året 1973 af John Taylor, leicestershire/ 
som afløser for en klokke fra 1856« og på lege-
met: »Gud alene æren«. Ved overgangen til slag-
ringen er tre lister. Ophængt i en vuggebom ved 
klokkestokværkets glamhul.
 †Klokker. 1-2) To ‘små’ klokker omtalt 1589 af 
biskop Jacob Madsen.
 3) 1738, støbt af Johan Holzmann, København. 
Klokken havde indskriften: »Soli deo gloria« 
(Gud alene æren) samt verset ‘Hør dig kirkeklok-
kens lyd/ som dig til templet skynder/ til bønnen 
vækker jeg/ og dig igen om døden minder’.74 
Klokken revnede 1759 og blev omstøbt til †nr. 4. 
 4) 1762/63, støbt af Michael Carl Troschell, Kø-
benhavn. Det besluttedes ved støbningen, at den 

Fig. 74. Kirkeskib, »Haabet«’, bygget af kaptajn P. 
Frandsen, Odense (s. 3106). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Church ship, »Haabet«, built by Captain P. Frand-
sen, Odense .

Fig. 73. Klokke, 1973, støbt af John Taylor, loughbor-
ough (s. 3107). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bell, 
1973, founded by John Taylor, Loughborough.



3108 Odense herred

 Tegninger og opmålinger. nM. J. Kornerup 
1883 (kalkmalerier). – lærer Rasmussen 1886 (kalk-
malerier). – Christen Borch 1912 (niche, vindue). – 
Jens Christensen 1923 (plan, snit). 
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af boreprøver fra Bellinge Kirke, Odense 
Amt, nnU rapport nr. 43, nationalmuseet 2014.

Historisk indledning ved David Burmeister og Martin 
Wangsgaard Jürgensen, bygningsbeskrivelse og kalk-
malerier ved Martin Wangsgaard Jürgensen, inventar 
og gravminder ved David Burmeister, heraf dog pro-
cessionskrucifiks ved Ebbe nyborg og orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (la-
tin) og James Manley (engelsk). Korrektur ved Jørgen 
lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet oktober 2014.

GRAVMInDER

†Epitafium, nævnt 1721, som et bemalet træskæ-
rerarbejde med forgyldning ‘på kanterne’, der 
1730 var faldet ned fra sin plads nederst i kirken, 
og måtte repareres med skruer.32 Endnu i kirken 
1765.21

 Gravsten (fig. 75), 1658, over Hans Vilatsøn (Vil-
ladsen), »som bode udi Borreby Mølle«, †<15. 
mar(ts)> 16<59>, med hustru Kirsten Hansdat-
ter, †16. febr. 1658.
 Rødlig kalksten, 102×56,5 cm. Skriftsten med 
personalia anført i indhuggede versaler og i 
hjørnerne medaljoner med evangelistsymboler 
og skriftbånd; øverst for »S. M(a)tevs« (tv.) og 
»S. M(a)rcus«, nederst for »S. lucas« (tv.) og »S. 
Johanne(s)«. Opsat på væggen i koret.
 †Gravsten, 1490 over en munk, med indskrif-
ten: ‘1490. Jesus hielp os…’.113

KIlDER OG HEnVISnInGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. RA. Fynske Rytterdistrikt. Odense Herred. 
Dalum Kirke 1721-1765 m.m. (Fynske Rytterdistrikt. 
Rgsk.).
 lAFyn. Bispearkivet: Synsforretninger og andre ind-
beretninger 1631-1702 (Bispeark. Synsforretn. og indb.); 
Synsforretninger 1872-81 (Bispeark. Synsforretn.); Ind-
beretninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786 
(Bispeark. Kirkeejere).
 Odense Herreds provstiarkiv: Beskrivelse af Odense 
Herreds Kirker 1900 (Provstiark. Kirkebeskrivelser).
 Menighedsrådsarkivet: Korrespondance 1904-25 (Me-
nighedsrådsark. Korresp.).
 Fynske Rytterdistriktsarkiv: Kirkesessionen, regnska-
ber 1718-36 (Rytterdistriktsark. Rgsk.).
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1983 ff. (Kirkens arkiv 
Synsprot.).
 NM. Indberetninger. Jacob Kornerup 1883 (kalkma-
lerier); Jacob Kornerup 1884 (kalkmalerier); Thorald 
Munk 1928 (prædikestol); Egmont lind 1928 (kalk-
malerier); n. J. Termansen 1939 (altertavle); Kirsten 
Weber-Andersen 1955 (inventar); Egmont lind 1958 
(kalkmalerier); Ebbe lehn Petersen 1976 (tagværker); 
Ebbe lehn Petersen 1978 (tagværker); H. P. Knudsen 
1978 (varmeanlæg); Karsten larsen 1994 (kalkmale-
rier).

Fig. 75. Hans Villadsens (†1659) og Kirsten Hansdat-
ters (†1658) gravsten, 1658 (s. 3108). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Hans Villadsen’s (†1659) and Kirsten 
Hansdatter’s (†1658) tombstone, 1659.
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26 Hylleberg Eriksen 2014.
27 Kirkens sengotiske vinduer ligner de vinduer, som 
Brændekilde Kirke er udstyret med (s. 3114).
28 Som nærmere introduktion til murede vægbænke se 
Birgit Als Hansen og Morten Aaman Sørensen, »Den 
usynlige kirke«, Strejflys over Danmarks bygningskul-
tur: Festskrift til Harald langberg, red.
Robert Egevang (Kbh. 1979), 65-82.
29 Trappehusets placering på tårnets vestside vækker 
mindelser om Sanderum Kirke, hvor tårnets øvre del 
ligeledes blev ombygget i senmiddelalderen og forsy-
net med et nyt trappehus (s. 2923). 
30 Det femkantede trappehus har en parallel i det lidt 
ældre trappehus på vestforlængelsen af Odense Skt. 
Hans Kirke (s. 1288). 
31 lAFyn. Bispeark. Synsforretn, og indb.; if. en udate-
ret oplysning. 
32 RA. Fynske rytterdistrikt, Rgsk.
33 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdi-
strikt, synsforretninger 1751-65, S-2921).
34 nM. Indb. ved Ebbe lehn Petersen (1976).
35 Hylleberg Eriksen 2014. 16 prøver blev udtaget som 
boreprøver fra kirken, heraf kunne 12 dateres. Fem 
prøver har bevaret splintved. Skibets datering er base-
ret på fem prøver, hvoraf to har bevaret splintved. Den 
yngste årring dateres til 1462 (prøvenr. 41161059), 
hvortil den manglende splintved må regnes, hvilket 
giver det omtrentlige fældningstidspunkt o. 1473.Tår-
nets datering hviler på fire prøver, hvoraf en har split-
ved. Alle fire prøver er dateret. Yngste årring i første 
gruppe er dannet 1474, men prøven består kun af ker-

1 DaRigBr, 2rk. vol. IX, nr. 335 (13. dec. 1326).
2 O. nielsen, »Dalum Kloster Jordebog 1533«, FySaml 
IV, 1867, 307-14. I en tilsvarende jordebog fra 1651 er 
anført klostrets ejerskab af ni helgårde, otte halvgårde, 
tre bol og otte gadehuse i Bellinge, Jacob Hansen 
og Knud Mortensen (red.), Dalum sogns historie, I, 
Dalum 1959, 189.
3 Jens Rasmussen & Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 59.
4 lAFyn. Bispeark. Synsforretn. og indb.
5 Kronens skøder III (1689-1719), 204-5.
6 Kronens Skøder IV (1720-30), 360-61.
7 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1662-1837, S-2922); Anne Riising, Gudsfrygt og 
oplysning. Odense 1700-1789. Odense Bys Historie 5 
(red. Tage Kaarsted et al.), Odense 1981, 183 anfører, at 
kirken købtes af etatsråd Jacob lowson på auktionen 
18. dec. 1764, der omgående solgte den videre til grev 
von Gørtz. Sidstnævnte ejede under alle omstændig-
heder kirken allerede en måned senere, 22. jan. 1765.
8 E. Holm, »Caspar v. Saldern og den dansk-norske 
Regering«, HistT 4rk, III, 1872-73,102 ff.
9 lAFyn. Bispeark. Kirkeejere.
10 lAFyn. Bispeark. Kirkeejere; Riising 1981 (note 7), 
183.
11 RA. DaKanc G 119 (Originale skøder til kongen på 
Jus vocandi etc. (1799)-1828). 
12 lAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
13 lAFyn. Menighedsrådsark. Korresp. 
14 lAFyn. Menighedsrådsark. Korresp. samt Kirkens 
arkiv. Synsprot. 
15 Kirkens arkiv. Synsprot.
16 RA. DaKanc B 184c. 1620. Seks års kirkeregnskaber.
17 Rtk. Skatkammeret, Danske Sekretariat. Koncepter 
til skødebøgerne, nr. 212-49 (dokumenter til skøde af 
1. maj 1662).
18 lAFyn. Rytterdistriktsark. Rgsk.
19 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
synsforretninger 1751-65, S-2921); jf. syn 1752-58.
20 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdi-
strikt, Rgsk. 1662-1837, S-2912) samt lAFyn Bispe-
ark. Synsforretn. og indb.
21 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdi-
strikt, 1662-1837, S-2922).
22 nM.
23 Se eksempelvis teglstenskirkerne i næsbyhoved-
Broby (s. 2696) og Korup (s. 2734), som eksempler på 
en kirke opført i en blanding af tegl og marksten. 
24 For andre kirker i herredet, hvor lignende pulpiturer 
har stået i tårnrummet, se Pårup (s. 2655), Sanderum (s. 
2921) samt Brændekilde (s. 3013). En tilsvarende dør-
åbning, der må have ført ud til et pulpitur, se i Svend-
borg Vor Frue Kirke (s. 303). 
25 Det bevarede tagtømmer er forsøgt dendrokrono-
logisk dateret men uden resultat. Hylleberg Eriksen 
2014. 

Fig. 76. Skitse af kirken i Biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I lAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Bishop Jacob Madsen’s visitation book.
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problemet i den danske kirke 1536 – c. 1600«, ICO 
1079:3, 14-24; louise lilje, »Biskop Jakob Madsen og 
billederne«, FyÅrb 1989, 18-37. 
40 nM. Indb. ved J. Kornerup (1884).
41 nM. Indb. ved Egmont lind (1928).
42 nM. Indb. ved Egmont lind (1958).
43 nM. Indb. ved Karsten larsen (1994).
44 Se motivets ikonografi udfoldet i Jens Bruun, Den 
Figurrige Golgatascene. En rejse gennem kristendom-
mens kunsthistorie, Højbjerg 2012.
45 Tue Gad, Helgener. legender fortalt i norden, Kbh. 
1971, 117-20; Jan Svanberg, Sankt Göran och draken, 
Stockholm 1998.
46 De to prinsesser er en tilbagevendende problemstil-
ling i litteraturen om kirkens kalkmalerier. If. Skt. Jør-
genslegenden bør der kun være én prinsesse, der ofres 

neved (prøvenr. 41163029). Prøven er korrigeret for 
manglende splintved og dateres o. 1494. Tre prøver er 
udtaget fra våbenhuset, hvoraf alle er dateret. To af prø-
verne har bevaret splintved. Den yngste målte årring er 
dannet 1455 (prøvenr. 41162019), med en splintårring. 
Efter tillæg af manglende splint menes træet fældet o. 
1474. 
36 Oprindelig var det planlagt, at hele kirken skulle 
tækkes med hulsten, men projektet blev skrinlagt idet 
arbejdet krævede en omfattende ændring af det eksi-
sterende tagværk. nM. Indb. ved Ebbe lehn Petersen 
(1978).
37 nM. Indb. ved H. P. Knudsen (1978).
38 lA Fyn. Bispeark. Synsforretn.
39 Rasmussen & Riising 1995 (note 3), 59. Se videre 
Hans Jørgen Frederiksen, »Kalkmalerierne og billed-

Fig. 77-79. Kirkens gavltrekanter. 1:100. Tegning Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. 77. Korets gavltrekant (s. 
3051). 78. Tårnets nordre gavltrekant (s. 3056). 79. Våbenhusets gavltrekant (s. 3053). – Gable triangles of the church. 
77. Gable triangle of chancel. 78. Northern gable triangle of tower. 79. Gable triangle of porch.

77

78 79
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1925; Biblia pauperum, Budapest 1967; Jakob Clausen, 
»Biblen i Bellinge«, ICO 1974:1, 3-12; Knud Banning, 
»Biblia Pauperum and the wall paintings in the church 
of Bellinge. The Book and the Church Wall«, Medieval 
Iconography and narrative. A Symposium¸ red. Flem-
ming G. Andersen et al. (Odense 1980), 124-34; Biblia 
pauperum. Billedbibelen fra Middelalderen, udg. Knud 
Banning, Kbh. 1984.
50 Banning 1984 (note 49), 85. 
51 Banning 1984 (note 49), 51. 
52 Banning 1984 (note 49), 63. 
53 Overvejelser omkring profeters brug og optræden i 
dansk kalkmaleri kan findes i Søren Kaspersen, »Kristi 
profeter i danske kalkmalerier«, Fra Sankt Olav til 
Martin luther, red. Martin Blindheim (Oslo 1975), 
95-139. 
54 Søren Kaspersen er den, der tydeligst har udredet for-
bindelseslinjerne imellem udsmykningerne. Hans sam-

til dragen. De to jomfruer har således åbnet for rige 
fortolkningsmuligheder, men Ulla Haastrups forklaring 
synes mest rimelig. Hun har foreslået, at den mindre 
jomfru var et første udkast, der blev sløjfet til fordel 
for den større fremstilling. Den lille jomfru blev såle-
des overdækket af den store jomfrus kjole og genfrem-
draget under billedernes første restaurering, hvorved 
der opstod en fordobling af motivet. Se Ulla Haastrup, 
»The wall paintings in the parish church of Bellinge 
(dated 1496) explained by parallels in contemporary 
European theatre«, Medieval Iconography and narra-
tive. A Symposium¸ red. Flemming G. Andersen et al. 
(Odense 1980), 135-56. 
47 nM. Indb. ved J. Kornerup (1883).
48 nM. Fotografi af M. Mackeprang fra 1912.
49 Paul Heitz og W. l. Schreiber, Biblia pauperum. nach 
dem einzigen Exemplare in 50 Darstellungen, Strassburg 
1903; Henrik Cornell, Biblia pauperum, Stockholm 

Fig. 80. (†)Kalkmalede ornamenter på korets nicher og hvælv; del af kirkens kalkmalede udsmykning fra 1496 samt  
o. 1883 (s. 3060, 3079). Skitse udført af lærer Rasmussen 1886 – Sketch of wall-painted ornaments on chancel niches, from 
the wall-painted decorations of the church 1496.
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Fig. 81. Skt. Kristoffer med Kristusbarnet? Fragmentarisk helgenbillede (s. 3066). Sen-
gotisk kalkmaleri udført 1496. Tårnrummets vestvæg. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– St. Christopher with the Infant Christ? Fragmentary image of saint. Late Gothic wall paint-
ing, 1496. West wall of tower interior.

menstilling kan forekomme for håndfast, navnlig når 
de nu forsvundne fragmenter fra Finderup Kirke (DK 
Holbæk 1164) lægges til på et ganske sparsomt materiale. 
Se Søren Kaspersen, »The wall paintings at Bellinge and 
their group«, Medieval Iconography and narrative. A 
Symposium¸ red. Flemming G. Andersen et al. (Odense 
1980), 157-66; også Søren Kaspersen, »Mester, værksted, 
skole «, DaKalkmalerier 5 (Kbh. 1991), 144-45. 
55 Dog må den længere redegørelse af Hans Jørgen Fre-
deriksen og Inger-lise Kolstrup fremhæves. Se Hans 

Jørgen Frederiksen og Inger-lise Kolstrup, ny Dansk 
Kunsthistorie I (Kbh. 1993), 180-86. Se også Bodil 
Franck, »En vidtspændende udsmykning«, DaKalkma-
lerier 5 (Kbh. 1991), 140-41.
56 Anne Riising, »Om Bellinge kirkes kalkmalerier«, 
FyStbog 1972, 7-27. 
57 Haastrup 1980 (note 46); Birgitte Bech, »Bellinges 
kalkmalerier tager os med i et drama. Bellinge Kirke, 
Odense Stift. Restaureringsarbejde udført 1990-1992«, 
FyStbog 1996, 87-111.
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Cross in late Medieval England: ‘The Dallye Cross’, 
london 2005, 11-47.
81 Eksempelvis ved den sidste olie, når den døende skal 
kysse krucifikset. 
82 Også en forgyldning af fordybningernes indre tyder 
på, at de har rummet gennemlyselige sten.
83 Michelle Taube har 2014 undersøgt krucifiksets 
metal. Figurens røntgenfluorescensspektrum viste (ud 
fra overflademåling) kobber samt 5-10 % zink og tin. 
Korset er af rent kobber, og på overfladen konstateredes 
guld og kviksølv som vidnesbyrd om lueforgyldning. 
nM. Indb. Bevaring og naturvidenskab Miljøarkæo-
logi og Materialeforskning, sagsnummer 11042019. 
84 For hjælp til forståelsen af materiale og teknik takkes 
Karen Stemann Petersen og Michelle Taube.
85 Winfried Wilhelmy, ‘Das leise lachen des Mittel-
alters’, Seliges lächeln und hölliches Gelächter, das 
lachen in Kunst und Kultur des Mittelalters, Mainz 
2012, 38 ff. Eksemplerne her på smilende krucifikser 
er fra 1300-tallet. To sjællandske eksempler i Korne-
rup og Hørby kirker er fra 1200-tallet. Jf. også generelt 
Åsa Ringbom, »Det arkaiske leendet« og Jan Svanberg 
»Det gotiska leendet«, begge i Bild och känsla, Åbo 
1994, 151-173 og175-91.
86 Rüdiger Schneider Berrenberg, Studien zur monu-
mentalen Kruzifixgestaltung im 13. Jahrhundert I-II, 
München 1977.
87 Robert Didier, ‘Christs et calvaires mosans du XIIIe 
siècle’. Millénare de la collégiale St-Jean de liège. 
Exposition d’Art et d’Histoire, liege 1982, Bruxelles 
1982, 145. Jf. Susanne Wenningsted-Torgard, »Kristi 
Tornekrone«, Ico 1982 nr. 4, 1-6.
88 Schneider Berrenberg 1977 (jf. note 86). Gabrielle 
Dufour-Kowalska, l’Abre de Vie et la Croix, lausanne 
1985.
89 Harald langberg, Gunhildskorset Gunhilds Cross 
and Medieval Court Art in Denmark, 1982.
90 De forekommer således ikke i Yves Christe, Das 
Jüngste Gericht (1997), tysk udgave 2001. En (tilfø-
jet) tegning i et manuskript fra Skt. Albans i England 
(1250-59) har som motiv ’Jesus mellem lysestagerne’. 
Se nigel Morgan, Early Gothic Manuscripts (1) 1190-
1250, london 1982, Cat. nr. 87b.
91 nørlund 1920 (note 79) jævnfør for dette motiv 
til lincoln Domkirkes sydportal. Det ses også på en 
portal ved Skt. lorenz i nürnberg fra 1300-tallet. 
Christe 2001 (jf. note 90), fig. 167. 
92 J. M. C Toynbee & J. B. Ward Perkins, ‘Peopled 
Scrolls: A Hellenistic Motif in Imperial Art’, Papers of 
the British School at Rome, 1950, 1-43. 
93 nørlund 1920 (note 79) henviser bl.a. til lincolnka-
tedralens ‘Englekor’ og Malmesburyklostrets sydportal.
94 nørlund 1920 (jf. note 79). 
95 Thor Kielland, norsk guldsmedkunst I middelalde-
ren, Oslo 1927, 118-21.
96 Aron Andersson, English Influence in norwegian 

58 Om kirkens narrebilleder specifikt se Dorthe Falcon 
Møller, »Spillende narre«, DaKalkmalerier 5 (Kbh. 
1991), 142-43.
59 Hans Jørgen Frederiksen, »Korsfæstelsesbilledet i Bel-
linge«, ICO 1981:2, 16-20. Se endvidere om impro-
priernes brug Eva louise lillie, »O vos omnes qui 
transitis per viam… The Quotation from the lamen-
tations 1, 12 in Danish medieval visual arts«, liturgy 
and the Arts in the Middle Ages: Studies in Honour 
of C. Clifford Flanigan, red. Eva louise lillie og nils 
Holger Petersen (Kbh. 1996), 205-18. 
60 Vedr. Albertus Pictor-værkstedet og dets brug af 
forlæg se Sven Tengström, »Albertus Pictor och Biblia 
Pauperum i Härkeberga kyrka«, Religion och bibel. 
nathan Söderblom-sällskapets årsbok 1999/2000 (2000); 
Anders Piltz, »Kalkmålningarna som retorik«, Den 
mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus 
Pictors bild- och textvärld, red. Jan öberg, Erika Kihl-
man og Pia Melin (Stockholm 2007), 123-35. 
61 nM. Fotografier af H. Rasmussen 1908 og M. 
Mackeprang 1912.
62 Jan Friedrich Richter, Claus Berg. Retabelproduktion 
des Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007, 279 ff.
63 Richter 2007 (note 62), 285 f.
64 Richter 2007 (note 62), 280 fig. 278.
65 Richter 2007 (note 62), 282-86.
66 Richter 2007 (note 62), 282-86.
67 Apostelfigurernes hoveder er i Bellingetavlen udført 
i forholdet 1:5 relativt til kroppen. Tilsvarende er for-
holdet 1:6 i både Husby- og notmarktavlen.
68 nM. Indb. ved n. J. Termansen (1939).
69 Dette årstal var synligt i al fald o. 1900, jf. lAFyn. 
Provstiark. Kirkebeskrivelser.
70 nM. Indb. ved n. J. Termansen (1939). Dateringen 
var angivet med blyant på postamentets bagside.
71 KglBibl. Kallske Saml. 377 4o. At dette altersølv 
oprindelig har tilhørt Brændekilde fremgår af, at det 
1721 oplyses, at man i stedet for kirkens sæt af tin (jf. 
†nr. 2) bruger Brændekildes. Da Pontoppidan i 1771 
udgav DaAtlas V, 541 oplistede han altersættet fra 1714 
under både Brændekilde og Bellinge, tilsyneladende 
uden at være klar over, at der kun var tale om et sæt.
72 Rtk. Skatkammeret, Danske Sekretariat. Koncepter 
til skødebøgerne. Dokumenter til skøde af 1. maj 1662. 
73 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Odense Hrd. 1664-72.
74 KglBibl. Kallske Saml. 377 4o.
75 Dateringen følger af stemplet under bunden.
76 RA. DaKanc 1 dep. Journaler.
77 lAFyn. Odense magistrat. Dokumenter i kommis-
sionssagen angående de af Johann Friedrich Eggers 
forøvede kirketyverier i Fyn 1746-47.
78 Præsteindb 1807, 173.
79 Poul nørlund, »To Processionskrucifikser fra natio-
nalmuseet«, Kunstmuseets Årsskrift 1920, 78-81.
80 Jf. Peter Bloch, Romanische Bronzekruzifixe, Berlin 
1992, 14-18, og Colum Hourihane, The Processional 
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tet beholdt middealderen igennem en engelskpræget 
liturgy. Se Knud Ottosen, The Manual from notmark, 
København 1979, 20-29.
105 lAFyn. Bispeark. Synsforretn og indb. samt Ryt-
terdistriktsark. Rgsk.
106 lAFyn Menighedsrådsark. Korresp. nM. Indb. ved 
Kirsten Weber-Andersen (1955)
107 I sin behandling af Anders Mortensens træskærer-
arbejder så Sven Arnvig bort fra Bellingestolen, ikke 
mindst fordi han daterede stolen i sin helhed til 1626, 
dvs. omtrent et årti før Mortensens tidligst kendte 
arbejder, men også ca. ti år før bruskbarokken frem-
komst på Fyn. Desuden fandt han, at træskærerar-
bejdet var for ‘ubehjælpsomt’ til at være Mortensens 
værk. Bellingestolens fem hermer er imidlertid ganske 
forskellige i deres udførelse, og mens særligt Mat-
tæushermen (fig. 66a) er kantet skåret og kerubens 
ansigt karikeret, er den smidige bearbejdning af træet i 
Kristushermen (fig. 66c), kerubens sødmefulde ansigt 
og det maskelignende bruskværk fuldt ud sammenlig-
nelig med hermerne fra de førnævnte prædikestole i 
Odense Vor Frue og Asperup. Sven Arnvig, »Billedskæ-
reren Anders Mortensen fra Odense og hans arbejder i 
fynske kirker samt nakskov Kirke«, FyÅrb II, 1942-46, 
192, 208 f.
108 nM. Indb. ved Thorald Munk (1928).
109 C-a: 1', b-g''': 11/3'.
110 Yderligere oplysninger om kirkens orgel findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
111 Thalund, Kirkeskibe, 51.
112 lAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser. nissens for-
veksler muligvis klokken med støbningen af †nr. 4 o. 
1762 og de udgifter, der blev betalt for dens reparation 
i årene umiddelbart efter.
113 DaAtlas V, 541.
114 If. afskrift ophængt i klokkestokværket.

and Swedish Figure-Sculpture in Wood 1220-1270, 
Stockholm 1949, 243-45.
97 Age of Chivalry. Art in Plantagenet England 1200-
1400, london 1987, 242.
98 Ebbe nyborg. »Possible English influence on Danish 
polychrome wooden sculpture of the thirteenth cen-
tury«, Paint and Piety. Collected Essays on Medieval 
Painting and Polychrome Sculpture, udg. noëlle l. W. 
Streeton and Kaja Kollandsrud, london 2014, 102-03.
99 Afbildet i Schneider Berrenberg 1977 (note 86) II, 
nr. 195. Et krucifiks med hængende figur fra Henry af 
Chichesters missale og et fransk i Archives nationa-
les (det sidste med højgotisk lændeklæde) er afbildet 
i Paul Thoby, le Crucifix des Origines au Concile de 
Trente, Paris 1959, planche XCIII. 
100 Se talrige eksempler i Morgan 1982 (jf. note 90). 
Sådanne hoveder optræder dog også i tilsvarende 
rækker på Helligtrekongersskrinet i Kølns Domkirke, 
der skyldes den internationale guldsmed nikolai af 
Verduns værksted o. 1190-1225. Herom Rolf lauer, 
Der Schrein der Heiligen Drei Könige, Köln 2006, 
35-39, med fig. 107 og The Year 1200. A Background 
Survey, udg. The Metropolitan Museum of Art, 1970, 
II, med fig. 116. 
101 niel Stratford i Age of Chivalry 1987 (note 97), 
302. Morgan 1982 (note 90), fig. 267, 277, 291, 303. 
102 Eksempler i Erla B. Hohler, nigel J. Morgan and 
Anne Wichstrøm, Painted Altar Frontals of norway 
1250-1350, Volume 1.3, Oslo 2004. 
103 Ebbe nyborg, »The altar silver from Tingvoll, and its 
place in the goldsmith’ art of the thirteenth century«, 
luft unter die Flügel… Beiträge zur mittelalterlichen 
Kunst. Festschrift für Hiltrud Westermann-Angerhau-
sen, Hildesheim, Zürich, new York, 2010, 53-65.
104 Se Peter King, »The Cathedral Priory of Odense 
in the Middle Ages«, KirkHistSaml 1966, 1-20. Stif-

Fig. 82. Gavle og panel fra (†)stolestader(?), o. 1600 (s. 3104). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Gables and panel from pews, c. 1600.
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History. Until no later than the Reformation, 
Bellinge Church belonged to Dalum Monastery, 
which at that time had the status of a royal fief-
dom (cf. p. 2794) and furthermore owned most 
of the village of Bellinge. In 1696 the chamber-
lain Didrik Schult of Findstrupgaard owned the 
advowson of Brændekilde and Bellinge churches. 
His widow, Armgaard Sophia von Gabel, signed 
a contract in 1718 incorporating the manor of 
Christiansdal (i.e. Dalum Monastery) and its lands, 
including Bellinge and Brændekilde churches 
with advowsons and tithes, in the Funen ‘cavalry 
estate’. But as she died shortly afterwards this was 
not implemented until her nephew Christian 
Carl von Gabel did so in 1722. The church be-
longed to the cavalry district until 1764, when it 
was sold at auction to the Count of the Empire 
Carl von Gørtz. After the latter’s fall from power, 
Christian Ulrich von Westen acquired the church 
at the auction over von Gørtz’ properties in 1767. 
In 1770 he sold it on to his brother, the professor 
and apothecary Peter von Westen, Odense, but 
re-acquired it as early as 1773. In 1811 the ad-
vowson was transferred to the Crown by Chris-
tiane Amalie Stampe, the widow of the university 
councillor von Westen. Henriette Franzisca Berg 
(cf. †bell no. 6) is said to have donated the church 
around 1850 to the wife of Titular Councillor 
of State Crone as a ‘christening gift’ and around 
1870 it was acquired by the schoolteacher H.P. 
Rasmussen and the farm owner H. Rasmussen, 
Bellinge.
 The church was an annexe to Brændekilde 
until it passed into freehold in 1909.

Building. The church, built in brick, is at its core 
presumably a Romanesque building, which from 
the outset or soon after its erection was given a 
tower in the west. In the late Middle Ages the 
Romanesque church was gradually replaced by 
a new building; first the chancel in the middle 
of the 1400s, then the nave around 1470-
75, when a porch was also built on the south 

side of the tower. The chancel stands out with 
a number of characteristic ornamental niches 
(fig. 9), two in each long side, while the vault of 
the nave rests on some unusual, dwarf-column-
like consoles (fig. 26), which seem to draw on 
an older architectural idiom. In the end the old 
tower was partly demolished and a new one was 
built c. 1490-95 (fig. 14), after which the church 
and the tower interior were decorated with wall 
paintings in 1496.

Wall paintings. The whole church, apart from 
the porch, was decorated with wall paintings in 
1496 (fig. 20-43). The paintings, which are based 
on among other models images from the Biblia 
pauperum, are signed by the painters Ebbe Olsen 
and Simon Pedersen (fig. 20). The decoration 
has the Passion of Christ as its overall theme, 
but juxtaposes the new Testament scenes with 
episodes from the Old Testament. The paintings 
have a strong Christological focus and must be 
viewed as a visual preparation of the congregation 
for the encounter with the Mass and especially 
the Miracle of the Mass. The self-sacrifice of 
Christ is thus one of the most important motifs, 
and recurs in the various parts of the decoration. 
At the same time the redemptive significance of 
the sacrifice of the Cross and the Mass is also 
very clear. In the tower interior, which functions 
as the entrance to the church, churchgoing is 
paralleled with Abraham setting out to sacrifice 
Isaac, his most precious possession to God (fig. 
39). Humility and self-sacrifice are thematized 
further in the tower, where The Scourging (fig. 
41), The Crowning with Thorns (fig. 40) and The 
Agony in the Garden (fig. 38) all point in the same 
direction. The vaulted bay of the nave and the 
north wall show the sacrifice of the Crucifixion 
and the reward of the victim. In the Crucifixion 
scene (fig. 21) this is made clearly evident, since 
the crowd gathered at the foot of the Cross is 
divided between the people of Christ and the 
people of the temporal life. 

BEllInGE CHURCH
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candlesticks (Rev. 1,13) and seen against the 
background of a lozenge pattern with small 
four-petalled flowers. His face is strict, the right 
hand is raised in blessing, and His left hand draws 
aside the cloth from the wound in His side with 
thumb and index finger. A cushion has the same 
pattern as the background (but on a smaller 
scale), and the throne has capitals with leaf buds 
at the sides. 
 Each of the end fields has an angel with one 
of the instruments of Christ’s Passion. At the 
top a frontally seen, symmetrical angel bears the 
Crown of Thorns in front of his chest. The other 
angels are shown in semi-profile, on the left with 
the lance, on the right with three nails and at 
the bottom, where the motif is partly broken 
off, with the Cross of Christ in the form of a 
branched cross. 
 The decoration of the cross stems has the 
character of a graceful ‘inhabited scroll’ whose 
stalks intersect and form pointed-oval fields with 
clover leaves in the spandrels. Above in the chest 
area one sees an angel who comes in from the 
left and blows a last Trump which projects over 
the edges of both the field and the cross. On the 
horizontal arms there are head-and-shoulder 
images of Peter (left) and Paul, and the fields 
of the lower cross arm have head-and-shoulder 
images of four haloed men who must also be 
viewed as apostles, and who are characterized 
with rare individuality. 
 In 1807 the incumbent reported on the crucifix 
and was able to say that it had been found 
behind the altar. That same year he sent it to 
the Museum of nordic Antiquities (the later 
national Museum) in Copenhagen (inv. no. 39). 
With its extraordinary quality the crucifix could 
be conceived as coming from a larger, more 
significant church, perhaps the diocesan church 
of St. Knud in Odense. 
 The iconography of the crucifix is rich and in 
some respects unique. The hint of a smile in the 
Christ figure is a very rare feature in crucifixes, as 
are the decoration of the back as a Judgement Day 
scene and the way Christ as Judge of Mankind 
draws His clothing aside to display the wound in 
His side. 

Furnishings. Among the oldest items of fur nishing 
are the Romanesque font of granite, the remains 
of the (†)side altar communion table in the nave 
in front of the chancel arch wall c. 1470-75 
and – presumably – a masonry-built high altar 
communion table c. 1490. Furthermore an *altar 
and processional crucifix (fig. 56) of cast, wrought, 
engraved and gilded bronze and copper from c. 
1250-75 is an unusually fine work of art, in all 
probability English work. The figure is cast, 13.5 
´ 13.5 cm, and has a slender, separate crown of 
thorns. Christ hangs from slightly sloping arms, 
head against right shoulder; the body suggests a 
curve to the left, and the crossed feet are extended 
and laid heel over heel with the right one above. 
The hair, parted in the middle, is finely grooved 
and falls backward in small ringlet-points on the 
shoulders. The eyebrows are drawn together, the 
eyes closed with sensitively drawn eyelid edges, 
the nose is straight, and the almost smiling 
mouth is wreathed by a short beard. There is a 
detailed rendering of the anatomy of the body 
with nipples and a small round belly.
 The loincloth is expansively rendered with a 
knot at the left hip and soft drapery issuing from 
the covered right knee and forming undulating 
seams at the sides. The hands are open and bent 
slightly back, the thumbs are slightly raised.
 The cross, 31.1×22.2 cm, is executed in two parts; 
the back, with its richly engraved decoration, has 
been made separately and folded in over the front 
with a surrounding tongued edge. 
 The three upper end fields are formed as 
bisected quatrefoils which now stand empty, 
but which must originally have had precious or 
semi-precious stones; at the bottom the cross is 
broken off. Its arms are vaulted and rendered as a 
luxuriant Tree of life with central stems whose 
foliage is in openwork. The naturalistic lily and 
clover leaves of the foliage are on stems that issue 
from the trunks in alternating directions, and 
which form a uniform vine pattern. 
 The back of the cross constitutes an extensive, 
engraved representation of Judgement Day, 
following the Revelation of St. John, all within 
smooth edges. In the middle of the cross Christ 
is enthroned in a quatrefoil flanked by two 
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fact known from England but are rather common 
in Scandinavia. He agreed with the general view 
of the crucifix as English, but would not entirely 
dismiss the possibility that it could also be French, 
asserting that not only did the Bellinge Crucifix 
surpass the norwegian crucifixes in quality, it 
also stood out from them in the way the figure 
is not stretched out in suffering but is shown 
quietly hanging. 
 The Bellinge Crucifix is still influenced by the 
Early Gothic classicizing style, but is situated in 
the transition to the High Gothic which made 
its initial impact in the middle of the 1200s. Its 
restrained hanging Christ type is rare in the 
period but is represented in a couple of English 
painted crucifixes, of which the wall painting in 
the Horsham St. Faith Priory is strikingly close to 
the figure. The capitals of Christ’s throne with leaf 
buds at the sides have turned out to be something 
of a specialty, often a little more luxuriantly 
executed, in English thrones of Christ and the 
Virgin. That the detail also appears on norwegian 
frontals is simply a further example of how 
difficult it can be to distinguish between English 
and norwegian art. Finally, the engraved foliage, 
which Kielland considered a distinctive feature 
of norwegian altar plate, has now turned out 
to belong to a more widespread tradition which 
seems to have had its centre of gravity in England. 
Taken together, these factors along with the rare 
mastery of the Bellinge Crucifix weigh heavily in 
favour of imported English work or execution by 
an English goldsmith in Denmark (in Odense?). 
 From the late Middle Ages several parts of a 
parish clerk’s seat executed in the Gothic style 
are preserved, and a three-winged altarpiece from 
c. 1515-30, which belongs to a small group of 
figure-rich simultaneous representations of the 
Way of the Cross and the Crucifixion (figs. 48-
52). However the altarpiece was not obtained 
from Rørup Church until 1759.
 The Renaissance is well represented in the 
church, especially by the many preserved panels. 
The altar panel (fig. 46) was donated by the 
incumbent niels Jørgensen in 1595 and is in a 
style typical of the period with the arcades and 
rhombus motifs so popular in the area. Only 

 The rendering of the back of the staff as an 
inhabited scroll has ancient predecessors, and the 
form with heads and other motifs in round and 
pointed-oval fields is well known in the art of the 
1200s.
 Art history. In 1920 Poul nørlund concluded 
that the crucifix belonged with English art 
and the extensive norwegian art influenced by 
England. He preferred to regard the crucifix as 
an English imported piece and compared it in 
particular to the foliage-rich so-called Robert de 
lindsey Psalter from c. 1220 and to norwegian 
pieces such as the cross from Borre, the crucifix 
figure from Mosviken and a Christ the Judge on 
a painted frontal from Ulvik.
 In 1927 the norwegian Thor Kielland found 
a bronze crucifix in Hølandet Church near 
Trondheim, which must be the closest existing 
counterpart to the Bellinge Crucifix. However, 
it is rather more crudely executed, especially in 
the engravings on the cross, which has the same 
bisected quatrefoil ends as the Danish one. 
 In the case of the Bellinge Crucifix Kielland 
thought that the high quality was evidence of its 
execution in England. new comparisons with 
norwegian material, for example the engraving of 
the foliage on a group of chalices and patens, meant 
that he ended by concluding that the Bellinge 
Crucifix must be norwegian, a masterpiece of the 
Trondheim goldsmiths’ art from c. 1250 or 1250-
75.
 In 1950 the Swedish connoisseur Aron An ders-
son concurred in all essentials with nørlund. He 
emphasized the high standard of the engraving 
on the back, and thought that in the final analysis 
none of the norwegian crucifixes had quite the 
same quality and style as the Bellinge Crucifix. 
Andersson therefore regarded it as an English 
import from c. 1250-75.
 In 1987 Paul Williamson stated his agreement 
with Andersson (and nørlund) on the English ness 
of the crucifix and compared it in particular to a 
bronze crucifix in the Victoria and Albert Museum 
– especially when it came to the rendering of the 
figure. 
 In 2014 Ebbe nyborg pointed out that cross-
ends in the form of bisected quatrefoils are not in 
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 The eighteenth century is represented first 
and foremost by the silver plate. The chalice and 
paten from 1714 are the work of Søren Pedersen, 
Odense, and were donated by Armgaard Sophie 
Gabel to Brændekilde Church, but from the 
outset were also used in Bellinge (fig. 53). The 
baptismal dish from 1734 is the work of Gerhard 
Pedersen, Flensburg, and is decorated with among 
other things the monogram of King Christian 
VI (fig. 63). A poor-box comes from the time 
around 1800.

a little younger are a panel and two related 
pew gables with scrollwork ornamentation 
and painted, sten cilled flowers (fig. 82). Finally 
both gable and panels are preserved from the 
rebuilding in 1626 of the late Medieval parish 
clerk’s seat (fig. 72). From 1626 too comes a 
notable pulpit with arcade bays ornamented 
with intarsia work (figs. 65-66). The auricular-
style corner herms, which can be attributed to 
Jens Asmussen’s workshop, must have come to 
the church towards 1650.

ODEnSE HERRED
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 Didrik Schult til Christiansdal (jf. s. 2794) købte 
1687 Stenløse Kirke samt annekskirken i Fangel (jf. 
s. 3169).8 1695 solgte han dem videre til Anne Sofie 
Krabbe til Søbysøgård, under hvilken de forblev indtil 
efter 1802.9 1837 bad amtmanden om, at der blev rejst 
tiltale mod ejeren af Brylle og Stenløse kirker for ikke 
at have udbedret deres mangler.10 1847 omtales en ‘kir-
keejer Møller’,9 1852 var den i justitsråd H. H. Holm 
til Dalsgård ved Viborgs eje (jf. også (†)altertavle og 
dåbskande),11 og efter 1876 i kammerassessor Jesper-
sens.12 1911 gennemføres afleveringsforretning efter 
kirkens istandsættelse forud for overgangen til selveje 
1. jan. 1912.12

 Anneksforhold. Som nævnt ovenfor var Stenløse an-
nekteret til Skt. Knuds Kloster i middelalderen. 1632 
foranledigede sognepræsten, Niels Olufsen, at Fangel 

Historisk indledning. Kirken er nævnt 1291 i forbindelse 
med en pavelig dispensation til sognepræsten, Erik, der 
blot var diakon, om inden for et år at lade sig indvie som 
præst.1 I den forbindelse omtales kirken som viet til Skt. 
Clemens. Den må allerede på dette tidspunkt have haft 
et tilhørsforhold til Skt. Knudsklostret i Odense, efter-
som dette på et tidspunkt mellem 1277 og 1286 søgte at 
tillægge indtægter af Stenløse Kirke til de Knudsbrødre, 
der studerede i Frankrig (jf. s. 77).2 Formelt annekte-
redes den dog først til Skt. Knuds Kloster 1316;3 disse 
privilegier bekræftedes 1532,4 og indtil 1562 betjentes 
kirken af en præst, der havde bolig i klostret.5 
 Kirken overgik efter reformationen 1536 til Kronen, 
der endnu ejede den 1664.6 1666 overdroges afgiften 
af Stenløse Kirke, der figurerer i Skt. Knuds jordebog, 
til Henning Meyer.7

 

StENløSE KIrKE
ODENSE HErrED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst med den senmiddelalderlige indgangsport. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church 
seen from the south east with the Late Medieval entranceway.
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den restaureret,9 og portåbningen blev forhøjet 
o. 1911.12 Den nuværende hovedindgang i den 
nordvestlige del af kirkegården er etableret 1934 
ved alléen fra Stenløse Bygade.22 Den har dob-
belte jernfløje fra 2011, som hænger i rundbu-
ede granitpiller.18 I den østlige ende af alléen er 
der etableret både en enfløjet fodgængerlåge af 
samme udformning som hovedindgangen og en 
kørelåge af jern med dobbelte fløje, der giver ad-
gang til bygningskomplekset i kirkegårdens syd-
østlige del (jf. ndf.). Mod syd leder en fodgæn-
gerlåge med dobbelte jernfløje, af samme type 
som de øvrige låger, ind til præstegården. 
 †Beplantning. O. 1900 var kirkegården beplantet 
med 27 træer, mest ask og elm, hvoraf flere stod 
ganske nær tårnet.23

 Bygninger ved kirkegården. 1983 etableredes et 
lille kompleks omfattende ligkapel, materiel- og 
graverhus sydøst for kirken (arkitekt Ebbe lehn 
Petersen).22 De tre bygninger er alle opført af 
pudsede mursten og har rødt tegltag. På præste-
gårdens arealer vest for kirken er der 1976 opført 
et konfirmandhus af gule mursten med rødt tag 
(arkitekt Ebbe lehn Petersen; udvidet 2005). 
 1563 udlagdes ‘den gård, Hans Steffensen bor 
i’ til †præstegård for kirkens første bosiddende 
sognepræst, Oluf Nielsen Skaaning.24 Den nuvæ-
rende præstegård er opført 1924 syd for kirken 
(arkitekt D. rasmussen, Ollerup).25 En †kirkelade 
har ligget nord for den senmiddelalderlige ind-
gangsport øst for kirken15 og blev tilsyneladende 
nedbrudt o. 1924.12 Et muret †ligkapel med pud-
sede mure og trappegavle blev opført o. 1906 i 
kirkegårdens nordvestre hjørne ved hovedind-
gangen.26 Det blev moderniseret 1972 og nedre-
vet 1983.27 En †toiletbygning er omtalt 1905 som 
endnu ikke færdigbygget.26

BYGNING

Oversigt. Kirken er i sin kerne en tidlig romansk byg-
ning, opført o. 1120-30 af granitkvadre og kampesten, 
bestående af apsis, kor og skib. En omdannelse af vin-
duerne er foretaget endnu i romansk tid. I senmid-
delalderen er kor og skib blevet overhvælvet og et tårn 
er tilføjet i vest, hvis øverste del dog er fornyet 1606. 
Endvidere rejstes et våbenhus ved skibets sydside. Ori-
enteringen er omtrent solret.

blev lagt som anneks til Stenløse, et forhold der stadig 
gør sig gældende.13

 Ifølge et sagn blev kirken bygget for værdien af en 
fakkel, en rytter smed fra sig, da han blev jagtet af trol-
de, og som derefter var blevet forvandlet til guld.14 Ved 
bakken, hvor faklen blev fundet, skal en bispegård være 
sunket i mosen. 
 En hellig kilde, Skt. Klemens Kilde eller Videkilde, 
beliggende på Møllevej er markeret med en stensat 
kumme, men nu udtørret.15 Kilden lå til præstekaldet.

Kirken ligger i landsbyens nordlige udkant ved 
en allé fra bygaden. Den omgives mod nordøst 
og øst af marker, mens der i årtierne efter 1950 
er fremvokset et større parcelhuskvarter nordvest 
for kirken og navngivet efter værnehelgenen, Skt. 
Clemens.
 Kirkegården har bevaret sine gamle skel und-
tagen mod øst, hvor den er udvidet o. 1911,12 
195016 og senest 2000 med et større areal øst og 
sydøst for kirken.17 På denne del af kirkegården 
er 2005 opstillet en stor lerkrukke af Peter Bran-
des, der markerer udvidelsen af konfirmandhuset 
(jf. ndf.) og er skænket af sognets beboere med 
støtte fra fonde. Et lapidarium blev indrettet langs 
det vestlige kirkedige 2000.18

 Kirkegården hegnes af kampestensdiger beplan-
tet med taks. reparationer af digerne er omtalt 
1666,19 1852,11 samt løbende i nyere tid.20 
 Kirkegårdens senmiddelalderlige hovedind-
gang (fig. 1) er opmuret ved diget sydøst for kir-
ken af hvidkalkede munkesten og fremstår med 
rødt tegltag. Den er omtalt første gang 1732, da 
kirkeejeren, hofmarskal Frederik Holsten til Sø-
bysøgård, måtte beordres til at ophøre med at 
udtage byggematerialer fra den.21 O. 1899 blev 

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Smith 1810. – 
Cadastral map.
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denne tidligere kan have fungeret som spær, mens 
der ikke er spor efter tidligere anvendelse på ha-
nebåndet. 
 Den romanske stenkirke er rejst på en lille øst-
vestvendt banke. Bygningen må, at dømme efter 
dendrokronologiske prøver, være opført så tidligt 
som o. 1120-30 (se ndf.),30 og endnu i romansk 
tid er der foretaget en omdannelse af vindu-

†Trækirke(?). tømmer i korets tagværk, der for-
mentlig er genanvendt, er ifølge en dendrokrono-
logisk analyse fældet o. 1074-75 (se ndf.).28 Dette 
tømmer kan stamme fra en trækirke af ukendt 
konstruktion. De pågældende stykker tømmer 
tjener nu henholdsvis som bindbjælke mellem 
kor og apsis og nedre hanebånd i korets andet 
spærfag fra øst.29 Spor i bindbjælken antyder, at 

197

Fig. 3. Snit gennem skib og våbenhus set mod vest, 1:150. Målt af Ebbe 
lehn Petersen, suppleret af Martin Wangsgaard Jürgensen og David Bur-
meister 2015. – Section through nave and porch looking west.

Fig. 4. Plan 1:300. Målt af lehn Petersens tegnestue 1994, suppleret 
og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – Plan.
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hele bygningen med undtagelse af den vestligste 
del på skibets nordside samt vestgavlen, hvor sok-
kelstenene er flyttet i forbindelse med tårnbyg-
geriet og anbragt nederst i tårnets vestfacade.
 I apsis er kun de to nederste skifter af granit-
kvadre i regelmæssige skifter, hvorefter der er 
brugt marksten. Korets og skibets østre hjørner 
er sat af kvadre helt til murkronen, mens murene 
afsluttes af rå og stedvis kløvede marksten i nogen-
lunde regelmæssige skifter, der bedst ses fra våben-
husets loft (fig. 7). Skibets nordvestre del er omsat 
formentlig i senmiddelalderen (jf. ndf.). I skibets 
østre gavlspids, der er af marksten, er der som sid-
ste detalje udført en kvaderridsning med ganske små 
kvadrater på begge sider af gavlen (fig. 9). 
 Af de to døre vestligt i skibets langsider er den 
søndre stadig i brug, mens den (†)nordre er tilmu-
ret med tegl (munkesten?); den øvre del er i nyere 
tid ødelagt af et vindue, der er brudt i muren 
over dørstedet (fig. 10). Åbningerne, som bryder 
øverste sokkelled, er relativt smalle (udvendig ca. 

erne og sandsynligvis også af apsidens halvkup-
pel. Grundplanen er ualmindelig skævt udstukket; 
langmurene er uregelmæssige både i tykkelse og 
forløb, og triumfmuren er påfaldende tynd. til 
trods for dette er planen den traditionelle ro-
manske med et spring på lidt under den halve 
murtykkelse mellem apsis og kor, mens springet 
mellem kor og skib udgør omtrent en halv mur-
tykkelse (ca. 60 cm). Koret er kort og skibet om-
trent tre gange så langt (hhv. 4,5 m og 12,5 m). 
Centrum for apsis ligger i apsisbuens østside. 
 Materiale og teknik. Murene er over en dobbelt-
sokkel rejst af granitkvadre, der opefter er suppleret 
med rå og kløvede marksten, som også er brugt 
indvendig. østvinduet i apsiden er i den indre 
smig udført i frådsten, mens de nævnte lidt yngre 
ændringer er udført i tegl (munkesten). 
 Den dobbelte sokkel (fig. 8) er af velforarbej-
dede granitkvadre, med en stejl skråkant nederst 
og herover en rundstav, der nærmest blot er en 
rille (jf. s. 2646, fig. 2). Soklen er intakt under 

Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.
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udtaget en stærkt beskadiget †vinduesramme af eg. 
Den forvitrede rammes overdel kunne dendro-
kronologisk bestemmes til at være fældet efter o. 
1157 (jf. s. 3126).33 
 Indre. I apsisbuen er vangerne af kvadre op til 
vederlagshøjde, mens den runde bue herover er 
nymuret i tegl i forbindelse med korets overhvæl-
ving (fig. 27). Den lave bue flugter med apsidens 
halvkuppelhvælv, der også er af tegl. Hvælvet, der 
ikke kan være oprindelig, er sandsynligvis muret 
samtidig med den omtalte, tidlige omdannelse af 
vinduerne. Hvælvet er ikke tilgængeligt for en 
nærmere undersøgelse, idet oversiden (sådan som 
det også delvis gælder for hvælvene i kor og skib) 
nu dækkes af et lag beton, der når helt op til mur-
kronen. 
 †Korbuen er i senmiddelalderen udvidet og 
ommuret i tegl (se ndf.). tre kragbånd af granit 
(fig. 13, 71), der nu sidder i korhvælvets vestre 
piller, stammer sandsynligvis fra den omdannede 
†apsisbue og fra den romanske korbue. Kragbån-
dene er skråt afskårne med aftrappet underside. 

110 cm). Karmene er rejste kvadre, og den ret-
kantede syddør (fig. 19) dækkes af en stenbjælke. 
Dørstedet er udvidet i vestre side formentlig i 
forbindelse med våbenhusets opførelse.
 Antallet af vinduer kan kun anslås med nogen 
usikkerhed, idet åbningerne på nær østvinduet 
ret tidligt – endnu i romansk tid – er ommuret i 
tegl (fig. 7), og det er muligt, at der i den anled-
ning er kommet flere til.31 Af tre vinduer i apsi-
den er det midterste genåbnet 2014 (se ndf.);32 
i korets korte mure kan der næppe have været 
mere end ét vindue i hver side. I skibet spores i 
sydsiden to (ud af tre?) vinduer, mens ét i nordsi-
den (det midterste af tre?) nu står som en udven-
dig blænding (90×80 cm) (fig. 6). Oprindeligt er 
formentlig kun vinduet midt i apsis, mens flere af 
de øvrige dog sidder på de gamle åbningers plads. 
Vinduet i apsis, hvis indvendige smige er udført 
i frådsten, har udvendig bevaret sine gamle, for-
arbejdede karmsten af granit (fig. 11), kantet af 
en omløbende rundstav (jf. Sanderum s. 2919). 
I forbindelse med vinduets genåbning blev der 
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Fig. 6. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church, seen from the north.
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Korbuen har været flankeret af to †sidealtre. Dele 
af et teglmuret alter indgår fortsat i skibets syd-
østre hvælvpille, mens den nordøstre pille ikke er 
blevet ført ned til gulvet. Denne må derfor have 
stået på det fjernede alter, hvis fundament blev 
arkæologisk påvist 2014.34 
 Kor og skib var oprindelig dækket med flade 
†bjælkelofter. Af gavlspidserne er kun bevaret ski-
bets østre, der som nævnt er af marksten. Den ve-
stre gavl forsvandt i senmiddelalderen før tårnets 
opførelse.
 Ændringerne i romansk tid, der er kendelige 
ved brugen af munkesten, har omfattet to nye 
vinduesåbninger i apsis samt en omdannelse af 
de allerede eksisterende og sandsynligvis også en 
ommuring af apsidens halvkuppel. At vinduernes 
teglmurede smige ikke er de oprindelige, fremgår 
tydeligt af et tilmuret vindue, der er tilgænge-
ligt fra våbenhusets loft (fig. 7). Udformningen af 

Fig. 8. Dobbeltsokkel under kor og apsis (s. 3122). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Double footing beneath chancel 
and apse.

Fig. 7. Oprindelig facademur over våbenhusets loft med 
blændet, sekundært vindue i tegl (tv.) (s. 3123). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Original facade wall above the 
ceiling of the porch with bricked-up secondary window.
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Fig. 9. Kvaderridsning på vestsiden af skibets østgavl (s. 3122). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Ashlar poin ting on the 
west side of the east gable of the nave.

Fig. 10. Skibets blændede norddør samt den omsatte del af nordmurens vestligste del (s. 3126). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2015. – Bricked-up north door of the nave and the relaid part of the westernmost section of the 
north wall.
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buen omdannet, hvorefter tårnet kom til i vest. 
Dernæst blev skibet overhvælvet, hvorefter ap-
siden blev skilt fra koret med en lukkemur, og 
endelig tilføjedes våbenhuset ved skibets sydside; 
formentlig alt sammen arbejder udført fra midten 
af 1400-tallet og frem mod reformationen.
 Den vestligste del af skibets nordside blev omsat 
på et tidspunkt, før tårnet kom til. Den omsatte 
mur hviler på store i facaden fremtrædende 
kampesten, hvorover man omhyggeligt anbragte 
de gamle sokkelsten, så de fortsat omtrent flugte-
de med resten af soklen (fig. 10). Arbejdets karak-
ter kunne tyde på, at det har været en reparation 

de ‘nye’ vinduer er den gængse romanske; de er 
rundbuede, dobbeltfalsede og har smalle lysnin-
ger. Størrelsen er næppe øget væsentligt i forhold 
til de gamle, granitvinduet i apsis måler i udven-
dig murflugt ca. 80×120 cm.
 Måske er det tilkomsten af nye, teglmurede 
vinduer i apsis, der har ledt til en ommuring af 
de eksisterende. Ændringerne, der sandsynligvis 
er foretaget efter 1157 (jf. s. 3123), hvor også øst-
vinduets træramme blev udskiftet, har ikke givet 
meget mere lys til kirkerummet, men med tre 
vinduer i apsis har kirken til dels fået en ny arki-
tektonisk fremtræden og oplevelsen af koret i det 
indre blev utvivlsomt også forandret derved.
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle 
udført i munkesten i munkeskifte. Byggearbej-
derne lader sig ikke datere præcist, men kro-
nologien synes klar. Først blev skibets vestende 
delvist omsat, så blev koret overhvælvet og kor-

Fig. 11. Apsidens østvindue (s. 3123). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – East window of the apse.

Fig. 12. tegning af apsidens østvindue. 1:50. Målt og 
tegnet af Christen Borch 1912. – Scale drawing of the 
east window of the apse.
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Fig. 13-14. Hvælvpiller. 12. Korets nordvesthjørne med genanvendte romanske kragsten (s. 3123). 13. Skibets 
nordøsthjørne, der formentlig oprindelig har hvilet på et †sidealter (s. 3124). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Vault 
piers. 13. Northwestern corner of the chancel with re-used Romanesque corbels. 14. North eastern corner of the nave, probably 
origi nally resting on a side-altar.

efter en alvorlig sætningsskade. I samme forløb 
fornyede man formenlig den vestre gavltrekant i 
tegl, muret prunkløs uden tegn på kamtakker el-
ler blændinger. 
 Korets krydshvælv har i øst erstattet apsisbuen, 
der nu fungerer som skjoldbue. I vest hviler hvæl-
vet på to ikke helt identiske piller; den søndre er 
en smule større end den nordre, mens der fra den 
nordre udgår et lavt plintlignende fremspring 
mod øst med uvis funktion. I hvælvpillerne ind-
går der, som nævnt, kragbånd af granit, der må 
stamme fra den omdannede kor- eller apsisbue 
eller begge buer.

 I forbindelse med korets overhvælving blev 
korbuen formentlig udvidet til den nu eksisteren-
de, høje, rundbuede åbning.
 Tårnet i vest, der er smallere end skibet og an-
bragt en smule forskudt mod syd, er i tre stok-
værk og dækkes af et sadeltag med spidsgavle i 
øst og vest (fig. 15). Grundplanen er kvadratisk, 
og østmuren er bygget ind over skibets vestgavl, 
der stadig ses i mellemstokværkets bagmur, mens 
resten af tårnet står på et kampestensfundament, 
der stedvis træder frem fra murlivet. Endvidere 
blev sokkelkvadre fra skibets vestende genan-
vendt i tårnets vestfacade. Det er nu kun tårnets 
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derlag i væggene, forbindes med skibet ved en 
rund bueåbning. rummet får lys fra vest gennem 
et fladbuet, indvendig falset vindue, der efterføl-
gende er blevet udvidet nedefter.35 Vinduet må 
være indsat i forbindelse med tårnets renovering 

nedre dele, der er fra senmiddelalderen, alt over 
mellemstokværket blev fornyet under en istand-
sættelse 1606 (se ndf.). 
 tårnrummet, der dækkes af et krydshvælv med 
skarpryggede, pærestavslignende ribber, og ve-

Fig. 15. tårnet med sekundært trappehus (s. 3127). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Tower with secondary stairwell.
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Døren, der er udvidet, har oprindelig været gan-
ske lille og nærmest haft karakter af en luge.
 tårnets øvre afslutning kendes ikke, idet den, 
som sagt, blev helt fornyet under ombygningen 
1606 (se ndf.).
 Skibets to krydshvælv hviler på hjørnepiller og 
ganske kraftige, fremtrædende vægpiller samt 
spidse helstens skjold- og gjordbuer. Ingen af 
hjørnepillerne er identiske, hvilket muligvis kan 
forklares med de ovenfor omtalte ujævnheder i 
det romanske murværk. Pillerne er ført langt ud 
fra væggene og bidrager til en oplevelse af de to 
hvælvfag som opdelte, selvstændige enheder. Ka-
rakteristisk for hjørnepillerne og de vestre hvælv-
piller er mindre, lavt anbragte afsæt ikke ulig det, 

1606, som afløser for et sikkert omtrent tilsva-
rende vindue, der dog har været en smule min-
dre, i sydmuren (fig. 16). Dette blev blændet, da 
trappehuset opførtes. 
 Mellemstokværket, hvorfra en tømret trappe 
fører videre op, står med åbne bomhuller i bag-
murene og uden gulv. to halvstensfalsede, flad-
buede glugger i nord har givet lys til stokværket. 
Den vestre er fortsat i brug, mens den østre er 
blændet med munkesten. Skader på sten og fu-
ger efter hængsler i gluggens østre vange viser, at 
åbningen på et tidspunkt har kunnet lukkes med 
en låge. En falset, fladbuet dør fungerer nu som 
overdør i det eftermiddelalderlige trappehus (se 
ndf.). I senmiddelalderen opnåede man adgang 
til døren via en tømret †fritrappe, der har strakt 
sig op over det nu blændede vindue i sydmuren. 

Fig. 16. Blændet, oprindeligt vindue i tårnrummets 
sydside (s. 3129). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Bricked-up original window in the south side of the tower 
interior.

Fig. 17. trappehusets overdør set fra tårnets mellem-
stokværk (s. 3133). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Overdoor of the stairwell seen from the middle floor of the 
tower.
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den stod sandsynligvis endnu, da en præstedør 
blev brudt i apsidens sydside (se ndf.).
 Våbenhuset¸o. 1525, er rejst ud for skibets gam-
le syddør over en i facaden fremspringende syld 
af kamp (fig. 18). En romansk gravsten (s. 3159) 
er brugt i sylden under det sydøstre hjørne. Det 
velbevarede murværk afsluttes på langsiderne af 
en dobbelt falsgesims. Døren i syd har bevaret sit 
senmiddelalderlige fladbuede stik, men man har i 
nyere tid fjernet de false, som den oprindelig var 
udstyret med. rummet oplyses af et bredt, flad-
rundbuet vindue i øst, der har fået sin nuværende, 
kvadratiske form efter 1862, hvor det blev beslut-
tet at udvide den eksisterende åbning på samme 

der ses på korets nordvestre pille. På vægpillerne 
får de lave afsæt gjordbuen til at fremstå som over-
gribende bue, mens de små afsæt i skibets vesten-
de har mere diffus virkning og uklar funktion. 
 Efter at korhvælvet og apsisbuen blev om-
muret, men før korets kalkmalerier var udført o. 
1525 (s. 3135), blev apsiden skilt fra koret med 
en lukkemur, formentlig opført i bindingsværk el-
ler træ. Udhuggede spor til murens fastgørelse i 
apsisbuen ses fortsat, men alle andre spor er for-
svundet. lukkemuren har sikkert været opført 
for at omdanne apsis til sakristi, som det er sket 
mange andre steder i senmiddelalderen.36 Hvor-
når lukkemuren blev nedtaget, vides ikke, men 

Fig. 18. Våbenhuset set fra syd (s. 3130). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The porch 
seen from the south.
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der inkluderede en nyopførelse af de øverste dele. 
Oplysningen synes at stemme overens med biskop 
Jacob Madsens visitationsnotater fra henholdsvis 
1589 og 1601, da tårnet beskrives som forfaldent.38

 Den ny tårnoverdel, opført i munkesten, udgør 
det nuværende klokkestokværk.39 Etagen, der 
står med et lag gulvbjælker, som formentlig stam-
mer fra opførelsestidspunktet, åbner sig på hver 
side med to falsede, fladbuede glamhuller. 
 Mod syd og nord afsluttes murkronen af en dob-
belt falsgesims, mens øst- og vestgavlen rejser sig 
med stort set helt fornyede kamtakker og smykkes 
egnstypisk af savskifter muret i brede bånd (fig. 1, 
70).40 I både øst og vest brydes savskifterne af tre 
nu blændede (†)glugger med trappestik.
 Trappehuset er opført på tårnets sydside og må 
være samtidigt med ombygningen 1606. Det er 
anbragt foran tårnrummets sydvindue, som nok 
blev blændet ved denne lejlighed. Sydmuren af-
sluttes af en falsgesims og dækkes af et halvtag. 
En falset, fladbuet underdør giver adgang til den 

sted (fig. 5).22 langs øst- og vestvæggen er der 
murede bænke. rummet står med åbne bomhuller 
og dækkes af et fladt træloft med synlige bjæl-
ker. Gavlspidsen mod syd (fig. 18, 69), der har 
mistet sine kamtakker, fremtræder nu i stærkt 
reduceret form. Oprindelig stod gavlen for-
mentlig med tre stigende, koblede højblændinger, 
der hver især blev afbrudt af en cirkelblænding. 
Højblændingerne blev i hver side flankeret af 
en mindre, sikkert ligeledes tvedelt blænding. 
En parallel til gavlens udformning kan eksem-
pelvis findes på koret i Korup Kirke (s. 2742).
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. En 
af de tidligste ændringer efter reformationen er 
formentlig affasningen af de østre hjørner på kor-
buens vanger en mindre ændring, måske allerede 
udført 1584, da kirken fik sin nuværende prædi-
kestol (s. 3144) for at lette adgangen til stolen. 
 I Danske Atlas oplyses det, at tårnet var opført 
1606.37 Oplysningen må henvise til en omfat-
tende istandsættelse af det senmiddelalderlige tårn, 

Fig. 19. Våbenhusets indre med den gamle syddør (s. 3123). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Porch interior with the 
old south door. 
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er usikkert, men det drejer sig formentlig om 
korets østgavl over apsiden.42 1862 blev vinduet i 
våbenhusets østmur udvidet, mens der 1879 ud-
førtes omfattende skalmuringer på tårnets syd-
side, og de vestre hjørner fornyedes formentlig på 
samme tid.43 En istandsættelse er udført 1962-64 
af arkitekt Ebbe lehn Petersen, Odense.44 Arbej-
det inkluderede nedbrydning og genopmuring af 
vestre tårngavl, indvendige restaureringsarbejder 
i kirkerummet samt tømrerarbejde i tårnet og 
på kirkens tagværker. Mest iøjefaldende gjorde 
lehn Petersen det brede vindue i skibets sydside 
smallere og blændede apsidens sydvindue. tår-
net er istandsat igen 1980 ved samme arkitekt.45 
Senest er kirken istandsat 2014-15 af arkitekt 
Bendt longmose Jakobsen fra C & W Arkitekter, 
Svendborg.46 Her blev murværket eftergået for 
skader og sammenspændt med stålwirer, gulvene 
omlagt, dele af tagværket udskiftet, adgangsfor-
holdene ved kirkedøren forandret og apsidens 
østvindue genåbnet. 
 Gulve. Der ligger gule, kvadratiske fliser i kor 
og skib, mens der i våbenhuset ligger gule tegl-
sten i tværgående bånd. De nuværende gulve er 
lagt under istandsættelsen 2014-15 og erstattede 
gule †teglsten, der lå i hele kirken. Det tidligere 
teglgulv var lagt 1962-64, som fornyelse af et til-
svarende †gulv nævnt 1906, hvor det oplyses, at 
stenene i våbenhuset bør omlægges og dækkes 
med tegl som i resten af kirken.12

 Tagværker. Apsidens tagstol er fornyet i fyr og 
står formentlig nu med en noget stejlere taghæld-
ning. Den oprindelige murrem og spærskoene er 
imidlertid fortsat i funktion, og disse må være lagt 
op o. 1120-25.28

 Korets seks fag er samlet med to lag hanehånd, 
bladet på vestsiden, og med tømmermærker i form 
af indridsede romertal løbende fra øst mod vest. 
Flere spor på spær og hanebånd viser, at tømmeret 
er blevet vendt og genanvendt – formentlig da 
koret blev overhvælvet (s. 3127). Det genanvendte 
tømmer er med al sandsynlighed den romanske 
tagstol, opsat o. 1120-43.28 I korets tømmer ind-
går to ældre dele, dateret o. 1075-80, der kunne 
stamme fra stenkirkens forgænger (s. 3121). 
 Skibets 12 fag store tagværk er af eg og nok 
overvejende senmiddelalderligt (fig. 20).47 Det er 

murede vindeltrappe, der har aftrappet loft og 
får lys gennem tre smalle glugger. Overdøren er 
den oprindelige senmiddelalderlige adgangsvej 
til mellemstokværket (se ovf.), hvis vestre vange 
er blevet brutalt udvidet for at lette adgangen til 
trappen videre op i tårnet (fig. 17).
 En aftrappet støttepille er tilføjet korets nordside. 
Pillen, der er opført på en sokkel af kløvede mark-
sten og genanvendte kvadre, kan muligvis i ker-
nen være senmiddelalderlig, men står nu skalmu-
ret i teglsten af nyere format. Den afsluttes oventil 
af en dobbelt falsgesims og dækkes af vingetegl. 
 1805 oplyses det, at kirkens ejer har hyret hånd-
værkere til en hovedistandsættelse af bygningen.41 
Uvist hvornår, men formentlig også i 1800-tallet, 
blev der brudt en præstedør på apsidens sydside, 
umiddelbart øst for korgavlen, hvor soklen må 
have fungeret som del af en kort trappe op til 
døren. Dørens placering synes at indikere, at 
apsiden endnu på dette tidspunkt har fungeret 
som sakristi. Åbningens udseende kendes ikke, 
idet den blev blændet 1911, da man udhuggede 
et vindue på stedet (se ndf.) (fig. 67).22

 Samme år som apsidens præstedør blev sløjfet, 
besluttede man, at kirkens gamle vinduer skulle 
udskiftes med større åbninger i ‘kirkestil’ (fig. 5).22 
1911 udhuggedes der således et stort (†)vindue 
østligst i skibets sydside, et noget mindre vindue 
over skibets blændede norddør samt et vindue i 
den blændede præstedør. Vinduerne blev, trods va-
rierende størrelse, udført med fladbuet stik, dob-
beltsmig, og man bibeholdt rammer af træ, i stedet 
for at indsætte rammer af støbejern; kirken har 
derfor bevaret sine trærammer frem til i dag. 
 I nyere tid (begyndelsen af 1900-tallet?) er der 
indrettet et lille materialrum med halvtag mellem 
våbenhuset og trappehuset. Over hvælvene er 
døråbningen mellem kor og skib ligeledes blevet 
fornyet i nyere tid. 
 Det fremgår af kilderne, at kirken løbende har 
gennemgået istandsættelser på mure og tag. 1671-
72 nedtog murermester Niels fra Odense en 
forfalden gavl og genopførte den – hvilken gavl 

Fig. 20. Skibets senmiddelalderlige tagværk set mod 
vest (s. 3133). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Late Me-
dieval roofing of the nave, looking west.
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 Tagbeklædning. Alt er tækket med røde vinge-
tegl. Ifølge biskop Jacob Madsen var kirkens tage 
dækket med ‘hulsten’ (munke og nonner) 1589, 
da han besøgte kirken.38 Senest er taget 2014 ud-
skiftet over apsidens ottedelte tagflade samt kor 
og skib, mens skibets og våbenhusets tage blev 
fornyet 1978.22

 Opvarmning. Kirkens fjernvarmesystem stammer 
fra 1967.51 1882 blev der indkøbt en †kakkelovn 
til kirken.22 Ovnen blev 1918 fundet utilstræk-
kelig, hvorfor kirken 1919 fik indlagt en varm-
luftkalorifer i skibets vestligste fag med tilknyttet 
fyrrum på kirkegården.12 Dette anlæg fungerede 
indtil 1967.
 Den velholdte bygning er hvidkalket ude og 
inde. Udvendig står den med blank sokkel. Vå-
benhusets bjælkeloft er malet gråt. Foran våben-
huset er der 1911 etableret et lille brostenslagt 
fortov, mens der vokser græs langs den øvrige del 
af kirken.12

samlet med to lag hanebånd, bladet på vestsiden, 
og nummereret fra øst mod vest. I sydsiden er 
tømmermærkerne udført som indridsede streger, 
i nordsiden som udstemte kvadrater.
 tårnets tagstol er helt i fyr og stammer mulig-
vis fra reparationsarbejderne på murværket ud-
ført 1879. Våbenhusets tagværk er ligeledes ud-
ført i fyr og opsat 1911.48

 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2014 ud-
taget boreprøver af egetømmeret i apsis, kor og 
skib, hvoraf tømmeret over apsis og kor har kun-
net dateres.49 I apsis er den ældre del af tømme-
ret (murrem og spærsko) opsat efter o. 1120-25. 
Korets tagtømmer falder i to grupper, en ældre 
gruppe, der er fældet o. 1075-80, samt en større, 
yngre gruppe. Den yngre del må være fældet o. 
1120-43, men der indgår også tømmer fra træer, 
som er fældet mellem 1160-70. Forholdet mellem 
den yngre gruppes to dateringer kan ikke afgøres, 
men muligvis indikerer de en tidlig reparation.50

ODENSE HErrED

Fig. 21. Den vantro thomas og skjoldefrise over korbuen i skibet, o. 1580 (s. 3136). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Doubting Thomas and shield frieze above the chancel arch in the nave, c. 1580.
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menter svarende til en endnu bevaret blomst over 
korbuen.55 I sviklerne har der endvidere omkring 
spygatterne været malet narrehoveder (fig. 24) med 
æselører på hætterne.
 †Kalkmalerier o. 1525. En fragmentarisk, uiden-
tificeret †pavehelgen med tiara og korsstav, om-
givet af slyngede ranker, blev 1964 påvist i korbu-
ens søndre vange (fig. 25).56 Sandsynligvis drejer 
det sig om en fremstilling af kirkens værnehel-
gen Skt. Clemens (s. 3119). Under samme un-
dersøgelse afdækkede konservator Egmont lind 
en stærkt beskadiget dekoration i korhvælvet.53 
Det drejede sig om en Dommedagsfremstilling i 
østkappen (fig. 23), der har strakt sig ned på den 
nu forsvundne †lukkemur mellem kor og apsis (s. 
3130). Kristus sad dømmende på regnbuen, mens 
de glorieomkransede hoveder af Jomfru Maria 
og Johannes Døberen var bevaret på hver side 
af ham. Alt maleri under de bevarede hoveder 
sad på den fjernede lukkemur og var derfor for 

KAlKMAlErIEr

En kalkmalet udsmykning i skibets østligste 
hvælvkappe er fremdraget 1943 og restaureret 
af Egmont lind.52 Nye undersøgelser af samme 
konservator blev udført 1964 i korhvælvet og kor-
buen, hvor fragmentariske billeder kom frem og 
atter blev overhvidtet.53 Senest er billederne gen-
nemgribende istandsat 1983 af Mogens larsen.54 
 Malerierne, som de fremstår nu, udgør to sam-
menkomponerede udsmykninger; en senmiddel-
alderlig og en skjoldefrise ledsaget af figurscener 
fra 1500-tallets sidste del.
 1) (†)En rankeudsmykning fra o. 1525 (fig. 21-
25), hvoraf nu kun et enkelt blomsterornament 
er bevaret i skibet over korbuens top. Malerierne 
er påvist i koret og skibets østre fag, hvor de fra 
sviklerne har strakt sig op i hvælvkapperne som 
stiliserede bladranker. Udsmykningen er ligele-
des udgået fra hvælvtoppene med blomsterorna-

Fig. 22. Den genopstandne Kristus og skjoldefrise over korbuen i skibet, o. 1580 (s. 3136). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – The Resurrected Christ and shield frieze above the chancel arch in the nave, c. 1580.
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Det nederste våben viser tre regnbuer i hvidt 
med skriftbåndet: »iufr [jomfru] … dater«. De 
fem våbenskjolde mod nord tilhører alle slægten 
Brockenhuus (tvedelt hvidt og rødt skjold med 
tre roser på delingen) og ledsages af navnetræk 
i skriftbånd (fig. 21). Det sydligste skriftbånd er 
nu tomt, men dernæst læses: »peder brockenhus«, 
»jurgen brockenhus«, »pe[der] brockenhus« og 
»ane brockenhus dater«.58

 De sammenstillede våbener kan knyttes til ejer-
ne af Volderslev Herregård i sognet, som slægten 
Brockenhuus havde i besiddelse fra midten af 
1400-tallet og ind i 1600-tallets første del. Frisen 
må utvivlsomt opfattes som en anetavle, forment-
lig bekostet af Otto Brockenhuus i forbindelse 
med hans øvrige gaver til kirken i 1580’erne (s. 
3138). Imidlertid lader frisen sig ikke umiddelbart 
afkode, idet navnene ikke stemmer overens med 
slægtens historie som den ellers kendes. 
 Over våbenfrisen er der malet to scener fra Det 
Nye testamente. Mod syd ses Opstandelsen (fig. 
22). Kristus stiger med velsignende gestus op fra 
sin udsmykkede sarkofag med sejrsfanen i hånden 
og træder to liggende, nu fragmentariske, djævle 
under fode. Han er svøbt i en kappe, men bærer 

længst gået tabt, da hvælvkappens billeder blev 
genopdaget. Yderst, over hvælvkappens svikler, 
sås i hver side en svævende engel i andagt med 
røgelseskar i hænderne.
 Den overvejende ornamentale udsmyknings 
form sprog hører hjemme i brydningstiden mel-
lem sengotik og ungrenæssance. Udtrykket kendes 
eksempelvis fra det såkaldte Nordborg- eller Pe-
der lykt-værksted, aktivt i 1520’erne, mens sene 
eksempler, fra 1500-tallets sidste del, kan findes i 
Kærum (Båg Hrd.) fra 1571 og på Nordsjælland.57

 2) Skjoldefrise med to nytestamentlige scener 
fra o. 1580, i skibets første hvælvs østkappe. Frisen 
(fig. 21-22), der følger den spidse korbues krum-
ning, indeholder ti våbener; fem på hver side af 
korbuen. Mod syd (fig. 22) ses en sammenstilling 
af adelsvåbner, der læst fra nord rummer et tide-
mandvåben (en hjelm) ledsaget af et skriftbånd 
med nu ulæselige navnetræk, et Billevåben (sølv 
og rødt tværdelt tre gange) med fragmentarisk 
skriftbånd: »Ge[se?]… ihd[tidemand?]«. Der-
næst endnu et tidemandvåben med skriftbåndet: 
»iu[rgen] [tidemands]dater«, hvorefter der ses et 
våben med en syvoddet hvid stjerne i rødt led-
saget af skriftbåndet: »An…mete ped[ersdatter]«. 

Fig. 23. Fragmentarisk fremstilling af †Dommens Dag i korhvælvets østkappe, o. 1525 
(s. 3135). Foto Egmont lind 1964. – Fragmentary depiction of Judgement Day in the east 
severy of the chancel vault.
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ellers kun lændeklæde. Mod nord ses Den vantro 
Thomas (fig. 21), der berører Kristi sidesår med fin-
gerspidserne. Den skæggede apostel er iklædt kjor-
tel og holder en vandrestav. Begge scener udspiller 
sig på grønt jordsmon med små græsvækster. 
 Billederne bærer præg af en for 1500-tallets an-
den halvdel typisk, enkel, næsten tegnet stregføring, 
der set i forhold til dele af det sengotiske udtryk 
forsimpler kropsmodellering, hår og klædedrag-
ters foldekast. Udtrykket bliver spinkelt, men dog 
ikonografisk klart identificerbart. Stilen kan findes 
over hele landet, men nærmeste parallel optræder 
i rynkeby Kirke (Bjerge Hrd.), formentlig malet 
i 1500-tallets tredje fjerdel.59 Her genfindes både 
den dømmende Kristus på regnbuen og svævende 
engle, og det kan ikke udelukkes, at de to udsmyk-
ninger er udført af samme værksted. En anden 
parallel er Dommedagsudsmykningen i tullebølle 
Kirke (Svendborg Amt), udført o. 1550.60

198

Fig. 24. Fragmentarisk †narrehoved og †bladranker i korhvælvets nordøstre svikkel, 
o. 1525 (s. 3135). Foto Egmont lind 1964. – Fragmentary fool’s head and vines in the 
northeastern spandrel of the chancel arch. c. 1525.

Fig. 25. Fragmentarisk fremstilling af kirkens værne-
helgen †Skt. Clemens på korbuens søndre vange, o. 
1525 (s. 3135). Foto Egmont lind 1964. – Fragmentary 
depiction of the patron saint of the church, St. Clement, on 
the southern side of the chancel arch, c. 1525.
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 Stolestaderne stammer fra en istandsættelse 1919, 
mens en syvstage og tre lysekroner er leveret 1927-29 
af Knud Eibye, Odense. Endelig skal nævnes, at både 
alterskranken og Kirsten lockenwitz’ alterbord samt al-
terprydelse er tilgået ved hovedistandsættelsen 2014-15.
 Farvesætning. Inventaret er farvesat ved hovedistand-
sættelsen 2014-15 ved C & W Arkitekter. Grundfar-
ven er hvid og suppleres af sorte detaljer.
 Ændringer og istandsættelser. 1584 skænkede Otto 
Brockenhuus og Karen Venstermand foruden den 
ovennævnte prædikestol også en †altertavle. Koret sy-
nes moderniseret o. 1650-75, da altertavlen blev ud-
bygget med bl.a. et topstykke. O. 1867 lod kirkeejer H. 
H. Holm stolestaderne og muligvis også prædikestolen 
nystaffere i ‘ege- og birkeådring’. I relation til afløsnin-
gen af tiendeydernes vedligeholdelsespligt blev kirken 
synet 1911, hvilket udmundede i ønsket om fornyelse 
af bl.a. stolestader, dørfløje og messehagler.12 En egent-
lig istandsættelse blev dog først gennemført 1919, da 
man foruden at forny stolestaderne fjernede †pulpitu-
ret, rykkede alterbordet frem og reparerede prædike-
stolen.12 Inventaret stod herefter i en overvejende lys 
grågrøn staffering.26

 1962-64 gennemførtes en hovedistandsættelse af byg-
ning og inventar under ledelse af arkitekt Ebbe lehn 

INVENtAr

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den roman-
ske døbefont af midtfynsk type, mens der fra den sene 
middelalder er bevaret både en rigt udsmykket jern-
bunden dør fra 1489 og en klokke støbt 1514 af en 
arvtager til Klaves-værkstedet. 
 Det tidligste efterreformatoriske inventar er nogle 
*stolestadegavle fra tiden efter 1550 (i Odense Bys Mu-
seer), mens den fornemt udskårne prædikestol er skæn-
ket 1584 af Otto Brockenhuus og Karen Venstermand. 
Stolen er den første i en række adelige inventardona-
tioner til kirken, idet en pengekiste blev skænket 1601 
af Elsebeth Skram til lindved, en lille klokke 1614 af 
Jørgen Brockenhuus, alterstagerne blev skænket 1696 af 
Anne Sophie Krabbe til minde om hende og hendes af-
døde ægtemand Christian Urne, og samme år skænkede 
kirkeejer Didrik Schult og Armgaard Sophie von Gabel 
altersølvet, udført af guldsmed Anders Jensen, Odense. 
 I modsætning til det rige 1600-talsinventar er både 
1700- og 1800-tallet ganske sparsomt repræsenteret i 
kirken. En pengeblok stammer formentlig fra det sene 
1700-tal, mens (†)altertavlen med Korsfæstelsesmaleri af 
Anders From Jæger er fra 1859/61 og en tindåbskande 
fra 1862; begge er skænket af kirkeejer H. H. Holm.

Fig. 26. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
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 1783 skænkede kirkeejer Axel rosenkrantz til 
Søbysøgård og hustru Sophie Sehested Bille et 
†alterklæde af sort fløjl med årstal og initialerne 
»ArK« of »SSB«.62 I 1800-tallet benyttedes for-
trinsvis røde fløjlsalterklæder med guldtresser og 
-kors, hvoraf der er omtalt fornyelser 1865, 1869 
og 1873. 22 
 †Altertæpper. 1) O. 1927, skænket af Petrine 
rasmussen.26 Et broget tæppe, der blev renset og 
repareret dette år.12 2) 1984, tegnet af biskopinde 
Edel lind og vævet af Anne-Marie Egemose i blå 
og turkise bånd inspireret af havet.63

 Alterprydelse (fig. 27), 2015, af Kirsten locken-
witz. Et krucifiks, 142×131 cm, af forgyldt alu-
minium med Kristi legeme i plexiglas og metal. 
 (†)Altertavler. 1) 1584,37 skænket af Otto Brock-
enhuus og Karen Venstermand. Det var ifølge 
biskop Jacob Madsens karakteristik fra 1589 en 
skrifttavle med ‘Nadveren, De ti Bud, Dåben, 
Bønnen, på dansk, og et lille alabast(-relief)’, der 
ud fra sammenhængen kan have fremstillet Kors-

Petersen,61 der for inventarets vedkommende omfat-
tede fremflytning af alterbordet, fornyelse af altertavlens 
rammekonstruktion og døbefontens fod, restaurering af 
prædikestol og stolestader, samt anskaffelse af et orgel. 
Herefter fremstod inventaret i en lysegrå staffering med 
blå og grønne islæt.

Alterbordet (jf. fig. 27) fra 2015 er udført af sort 
granit efter tegning af Kirsten lockenwitz. Det 
let asymmetrisk buede bord måler 172×66/72 
cm og er 95 cm højt. Opstillet i apsiden. Det 
erstattede et †alterbord udført som en ramme-
konstruktion af eg, som formentlig var samtidigt 
med fornyelsen af altertavlen 1859/61 (jf. ndf.).15 
Dets forside var beklædt med et †fyldingspanel 
af eg fra slutningen af 1500-tallet med forny-
ede fyldinger.15 Alterbordet, der oprindelig må 
have stået i apsiden, blev rykket frem mod ko-
ret 191912 og atter under hovedistandsættelsen 
1962-64.61

 to †sidealtre har i middelalderen flankeret kor-
buen (jf. s. 3124).

198*

Fig. 27. Koret set mod øst med Kirsten lockenwitz’ alterbord og -prydelse, fra 2015 (s. 3139). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Chancel looking east with Kirsten Lockenwitz’s commu nion table and decoration, from 2015.
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stre kolonne læses: »…Budord…/ (Fø)rSt(E) 
BVD/ …(ik)ke haffve…/ (gud)er for mig/ (AN)
DEt BVD/ …ge Herrens din/..lige ivd din / 
trEDIE BVD«. Af højre kolonne er kun en flig 
bevaret, i 1-3. og 5. række begyndelsesbogstavet 
»D(u)« og i 4. række »v(l?)«. De to brudstykker 
opbevaredes på våbenhusets loft, indtil de 1971 
blev monteret på bagsiden af (†)altertavle nr. 3.65 
Nu befinder de sig i konfirmandhuset.
 Brudstykkernes fragmentariske indskrifter og 
ikke mindst afrensningen af malinglagene langs 
kanterne viser, at træet er blevet genbrugt under 

fæstelsen.38 tavlen stod på et højt postament med 
kvartcirkulære nedre hjørner, som blev genan-
vendt i den nye altertavle fra 1859/61 (jf. ndf.). 
Herudover er der bevaret brudstykker af to af tav-
lens fyldinger, begge med indskrifter i guldfraktur 
på sort bund.64 Det ene måler 39×35 cm og rum-
mer et udsnit af den apostolske trosbekendelse: 
»…/ Deden skal hand/…e leffvendis/ paa den 
Helligaa(nd)/ som er Hellige/ (synder)nis forla-
delse/ (e)t evigt (liv)«. Det andet brudstykke måler 
39×34,5 cm og omfatter et udsnit af De ti Bud 
skrevet i to kolonner delt af en lodret ranke. I ven-

Fig. 28a-b. Kristusfigur fra o. 1650, formentlig en topfigur tilføjet †altertavle nr. 1 og her tilskrevet Hans Nielsen 
Bang (s. 3141). a. Højre side. b. Front. Foto Odense Bys Museer 2014. – Christ figure from c. 1650, probably a top figure 
added to altarpiece no. 1 and ascribed here to Hans Nielsen Bang. a. Right side. b. Front.
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herunder Hodsager (ringkøbing Amt), Volling 
og ring (begge i Viborg Amt), og som giveren, 
der var bosiddende i Viborg Amt, utvivlsomt har 
kendt fra sin hjemegn. I tavlen genanvendtes po-
stamentet fra (†)nr. 1. Maleriet er nu ophængt i 
tårnrummet, mens rammen kasseredes 1964.
 3) 1964, tegnet af Ebbe lehn Petersen (fig. 73). 
En simpel rammekonstruktion med to faste fløje, 
der var stillet på 1584-tavlens postament. I stor-
feltet var indsat Anders From Jægers altermaleri 
til (†)nr. 2 (jf. ovf). tavlen fremstod med ram-
mekonstruktion i støvet grøn, og i fløjene med 
indskrifterne Es. 53,4-5 og Joh. 3,14-16 med 
forgyldt antikva på sort bund. 1971 monteredes 
de ovennævnte fyldingsfragmenter fra (†)nr. 1 på 
vingernes bagsider.65 Altertavlen planlægges op-
hængt i tårnrummet.
 Altersølv (fig. 29), 1696, udført af Anders Jensen, 
Odense, og skænket af Didrik Schult og Armgaard 
Sophie von Gabel. Kalken, 19 cm høj, har seks-
tunget fod, der er drevet op imod skaftet. På to 
af tungerne er indgraveret givernes hjelmprydede 
våbener og initialer »HDS« (Hr. Didrik Schult) 
samt »FAGSVG« (Fru Armgard Sophie von Ga-

en ombygning af altertavlen. Ombygningen må 
være gennemført o. 1650-75, eftersom der er be-
varet dels torso, hoved og ben af en 34,5 cm høj 
*topfigur af Den Sejrende Kristus (fig. 28a-b, nu i 
Odense Bys Museer, inv.nr. KMO-1923-9), dels to 
*vinger med bruskbarok ornamentik, 35 cm bre-
de og hhv. 74 og 83 cm høje, der blev solgt 1921 
og ad omveje erhvervet af NM (inv.nr. D 10146). 
Ombygningen blev sandsynligvis gennemført af 
billedskærer Hans Nielsen Bang, Middelfart, hvis 
karakteristiske stil kan genkendes i kristusfigurens 
svungne figur med fremskudt topmave, i de tæt-
stillede ansigtstræk med smalle øjne og lille spids 
mund, samt i den høje pande.66 Muligvis blev også 
tavlens oprindelige alabastrelief kasseret ved denne 
ombygning; det var under alle omstændigheder 
gået tabt i det sene 1700-tal, og 1859 omtales al-
terbilledet som et malet ‘brystbillede’.67 
 2) 1859/61, skænket af kirkeejer H. H. Holm.68 
I nyklassicistisk stil med pilastre flankerende stor-
feltet og gesims med et topstykke af kløverbla-
de.69 Heri var indsat et Korsfæstelsesmaleri (jf. fig. 
73) udført af Anders From Jæger, Viborg, efter et 
forlæg, han også benyttede i flere jyske kirker, 

Fig. 29. Altersølv, udført 1696 af Anders Jensen, Odense, og skænket af kirkeejer Did-
rik Schult og Armgaard Sophie von Gabel (s. 3141). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Altar plate, made in 1696 by Anders Jensen, Odense, and donated by the church owner Didrik 
Schult and Armgaard Sophie von Gabel.
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 Oblatæsker. 1) (Fig. 31), 1893, cirkulær med pro-
filerede sider, 12,5 cm i tværmål og 7,5 cm høj. 
Under bunden er med kursiv indgraveret »Sten-
løse Kirke 1893«.22 2) (Fig. 31), 1988, udført af Per 
Harild, Odense, linseformet med knop på låget, 
13 cm i tværmål og 7 cm høj. Under bunden er 
præget et mesterstempel samt lødighedsmærke.
 Alterkande (fig. 31), 1965, udført af Hans Hansen, 
27 cm høj med konisk korpus, markant hældetud 
og svungen hank. Under bunden er præget et me-
sterstempel, års- og lødighedsmærke samt indgra-
veret med kursiv »Skænket Stenløse Kirke 1965«. 
1667 anvendtes en †alterkande af tin,19 mens kirken 
1893 blev anbefalet at anskaffe sig en af fajance.22

bel), og i standkanten er præget et mesterstempel 
(Bøje II, 4089). Skaftet har linseformet knop med 
seks bosser, og på bægeret er monteret en figur af 
den korsfæstede Kristus. Disken, tværmål 14,5 cm, 
har cirkelkors og Jesumonogram på fanen. †Alter-
sølv, nævnt 1664, da det blev repareret.19 

Fig. 30. Alterkalkens indgraverede givervåbener (s. 3141). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chalice with engraved 
donor‘s arms.

Fig. 31. Alterudstyr, fra venstre Per Harilds oblatæske, 
1988, en alterkande udført af Hans Hansen 1965, en 
skummeske og oblatæske nr. 1 fra 1893 (s. 3142-43). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar furnishings, from 
the left Per Harild’s wafer box, 1988, an altar jug by Hans 
Hansen, 1965, a skimmer and wafer box no. 1 from 1893.
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 Skummeskeen (fig. 31) fra 1900-tallet er 12 cm 
lang med snoet skaft prydet af et englehoved og 
dråbeformet laf.
 Alterstager (fig. 32), 1696, skænket af Anne So-
phie Krabbe til minde om hende og hendes af-
døde ægtemand Christian Urne. Stagerne er 36 
cm høje (54 cm med pig) og har profileret fod, 
balusterskaft hvorpå er monteret en plade med gi-
vernes indgraverede hjelmprydede våbener, initia-
lerne »S(alig)CW« og »ASK« samt årstallet 1696. 
lyseskålen er flad og lyspiggene dråbeformede.
 Syvstagen fra 1927 er 44 cm høj, udført af Knud 
Eibye og skænket af Christine rasmussen og 
hendes ægtemand.70 
 Messehagler. 1) 1977, udført af biskopinde Edel 
lind, med otte aks på rygstykket. 2) 1999, udført 
af Elisabeth Hofman, håndbroderet af grøn uld 
prydet af tern og kors. Anskaffet 2014 fra Blovst-
rød Kirke (Frederiksborg Amt). 3) 2003, udført 
af Elisabeth Hofman af hvid ulddamask. 4) 2004, 

Fig. 32-33. 32. Alterstager, skænket 1696 af Anne Sophie Krabbe til minde om hende og hendes ægtefælle Christian 
Urne, †1669 (s. 3143). 33. Dåbsfad, 1649 (s. 3144). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 32. Altar candlesticks, donated 
in 1696 by Anne Sophie Krabbe in memory of herself and her husband Christian Urne, †1669. 33. Baptismal dish, 1649.

Fig. 34. Døbefont, romansk (s. 3144). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Font, Romanesque.
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opsatte for Kristi hellige tjenere denne prædike-
stol, hvorfra den levende Guds rette lærdomme 
skal lyde, 1584). Under indskriften er feltet ud-
fyldt af et usædvanlig detaljeret, reliefskåret bla-
dornament, der går igen på fløjens postament- og 
frisefelter. 
 De tre regulære fag har arkader båret af pilastre, 
der løber sammen som en u-formet ramme un-
der arkadefelterne, hvori ses hhv. Otto Brocken-
huus’ og Karen Venstermands hjelmprydede vå-
bener med initialerne »OB« og »KW« samt i det 
sydligste fag et planteornament. Fagene adskilles 
af rektangulære hjørnefremspring omfattende to 
korintiske halvsøjler med planteornamenterede 
prydbælter. 
 Postamentet (fig. 36-39) omfatter profilerede 
fel ter adskilt af hjørnefremspring og afsluttes 
forneden af en fodliste i tre afsæt. I felterne er 
skåret versalindskriften: »qvi vos avdit me avd(it) 
lu(cas) 10/ non estis vos qvi lo(quimini)/ sed 
spiri(tus) pa(tris) vestri q(ui loquitur) in vo(bis)«. 
(Den, som hører jer, hører mig, luk. 10,16. For 
det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders 
ånd, som taler gennem jer. (Mat. 10,20)). 
 Frisen (fig. 36-39) har profilerede felter, der 
adskilles af dobbelte bøjler med rigt udskåret 
akantusornamentik og afsluttes af en kronliste 
med tandsnit. I felterne er en indskrift som på 
postamentet: »si qvis loqvitvr loqv-/ atvr sermo-
nem dei pe(tri)/ beati qvi avdivnt verbvm Dei 
et cvstodi(unt) [tilføjet:] illvd lvcii/ verbvm do-
mini manet in æt(e)rnvm æ sa 40« (Den, der taler, 
skal tale med ord fra Gud. 1 Pet. 4,11. Salige er de, 
som hører Guds ord og bevarer det. luk. 11,28. 
Herrens ord forbliver til evig tid. Es. 40,8). 
 Opgangen og bærekonstruktionen bestående 
af tre egestolper er tegnet af Ebbe lehn Petersen 
og stammer fra restaureringen 1964; gelænderet 
er tilføjet 1994.15 Stolen fremstår siden 1964 i 
blankt egetræ. 
 En undersøgelse af opgangsdøren 1954 viste, at 
en dodenkoprød bemaling med okker på profil-

udført af Elisabeth Hofman i violet brokade med 
en tornekrone på bagstykket. 1861 benyttedes en 
rød fløjls †messehagel.22

 Alterskranke (jf. fig. 26-29), 2015, med håndliste 
i eg, der bæres af jernstolper; muret knæfald med 
sorte læderhynder. †Alterskranker. 1) 1770, skæn-
ket af major rosenkrantz.37 2) O. 1859(?), heste-
skoformet med drejede balustre og høj håndliste; 
fremstod i lysegrå bemaling. 
 Døbefont (fig. 34), romansk, af grå granit med 
nyere fod i rød granit, 97 cm høj, kummens tvær-
mål 68 cm. Foden er formet som en omvendt 
terningkapitæl med en lav hals, hvorpå kummen 
står. Denne har rette sider prydet af en bladranke 
i forsænket relief.
 Indtil 1964 stod kummen på en kasseformet 
sokkel muret af munkesten, der erstattedes af en 
fod af træ skåret som en omvendt terningkapi-
tæl.61 Fonten tilhører den undergruppe af den 
midtfynske fontetype, der kendetegnes ved netop 
at være dekoreret med rankeværk (Mackeprang, 
Døbefonte 125, type V a). De nærmeste parallel-
ler stammer fra kirkerne i Sandholt-lyndelse 
(Svendborg Amt) og Kerte (Båg Hrd., nu i NM, 
inv.nr. D2896). 
 Dåbsfad (fig. 33), 1649, af hamret messing, 51 
cm i tværmål, med dyb, flad bund og fane med 
indgraveret versalindskrift: »Becken til Steen lesse 
Kircke kiøbt aar 1649 den 9 avgvsti«.
 Dåbskande, 1862, af tin, skænket af kirkeejer H. 
H. Holm. Kanden er urneformet, 26 cm høj og 
stemplet under bunden med Odenses bymærke. 
Her læses også kursivindskriften »Anskaffet af 
Kirkeeier Hr. Justitsraad Holm 1862«. 
 Prædikestol (fig. 35-39), 1584, skænket af Otto 
Brockenhuus og Karen Venstermand. Den består 
af en kurv med fire fag, hvoraf det ene fungerer 
som dørfløj, med fornyet bærestolpe og opgang. 
 Dørfløjen, der udgør det østligste fag, har en 
rektangulær profileret fylding med fire vers i 
elegiske distika anført i reliefversaler: »Otto Bro-
chenhvsvs/ Catharinaq(ue) nobilis vxor/ qve 
Venstermanna stirpe / creata nitet/ hanc cathe-
dram sacris Christi/ pos vere ministris/ vnde so-
nent vivi dogmata/ recta Dei 1584« (fig. 36)(Otto 
Brockenhuus og hans ædle hustru Catharina, der 
er et strålende medlem af slægten Venstermand, 

Fig. 35. Prædikestol, skænket 1584 af Otto Brockenhu-
us og Karen Venstermand (s. 3144). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Pulpit. donated in 1584 by Otto Brocken-
huus and Karen Venster mand.
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vise akantusbøjler som adskillelse af frisefelter-
ne,73 i udformningen af storfelternes pilastre, der 
danner et U om arkadefeltet, og ved at arkade-
buen er fremstillet som kvadersten; sidstnævnte 
træk genfindes på stolen i Nørre lyndelse Kirke 
(Åsum Hrd.) fra 1572. Stenløsestolens billedskæ-
rerarbejde er dog mere overdådigt ligesom både 
renæssanceformsproget og anvendelsen af dob-
belte hjørnesøjler er mere udviklet. 
 †Prædikestolsbeklædning, nævnt 1864 som fal-
met, hvorfor man ønskede det fornyet.22 Dette 
skete imidlertid ikke før 1869, da man ønskede 
at erhverve en beklædning af rødt fløjl med 
guldfrynser.22 Beklædningen anbefaledes fornyet 
1888 og 1903.22

 Stolestader (fig. 26), 1919, i nygotisk stil,12 med 
120 cm høje gavle, der afsluttes af en kors-
blomstinspireret udskæring; mod væggene er enk-
lere gavle med fialelignende knopper. Sædet er 

led og snitværk er udført direkte på træet.71 Her-
over lå dels en staffering i nuancer af gråt, der 
må stamme fra 1700-tallet, dels en egetræsådring, 
som givetvis stammer fra o. 1867, da stolestader-
ne blev ådrede (s. 3147).26 Endelig blev stolen ved 
istandsættelsen 1919 nystafferet af maler N. Han-
sen i brunt, grønt, grågrønt, gulliggrøn, okker og 
kromgult.71 
 Stolen havde tidligere en muret †opgang, som 
blev repareret 1666.19 1919 tilføjedes en muret 
†sokkel af munkesten, der blev kasseret ved re-
staureringen 1964.72 Ved denne lejlighed ændre-
des desuden dørfløjens hængsling, der hidtil blev 
båret af en stolpe ind mod triumfvæggen, mens 
billedskærer Poul Borre tilføjede to manglende 
søjler og kapitæler. 61 
 Stolen er typemæssigt beslægtet med de ca. 
ti år ældre stole fra Avnslev og Hellerup (begge 
Svendborg Amt), særligt i anvendelsen af de par-

Fig. 36-37. Prædikestolens fag, 1584 (s. 3144). 36. Første fag, prædikestolens dørfløj med giverindskrift. 37. Andet 
fag, arkade med Otto Brockenhuus’ våben. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit panels, 1584. 36. First panel, door 
of pulpit with donor’s inscrip tion. 37. Second panel, arcade with arms of Otto Brocken huus.
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indskriften »Ane Nisk…« skåret over arkadebu-
en. Erhvervet af Odense Bys Museer i 1923 (inv.
nr. KMO/1923/92a-c). 1802 angives det, at der i 
kirken var 18 mands- og 21 kvindestole,9 hvoraf 
den forreste 1861 lå til lindved. 12 Stolene blev o. 
1867 malet med ‘ege- og birketræsådring’.12

 †Præste- og degnestole indrettet på hver side af al-
terbordet blev fjernet o. 1895.22 til erstatning ind-
rettedes den forreste stol i mandsrækken til deg-
nen, mens der blev anskaffet en armstol til præsten.
 Fire (†)løse stole, 1946, af fyr, med drejede ben. 
I det todelte ryglæn er skåret et forsænket relief 
af et anker, og frakturindskriften »anno domini 
mcmxlvi« (Herrens år 1946), begge omgivet af 
volutslyng. Sædet er polstret med rødt læder og 
fæstnet med tætsatte nitter.74

 Dørfløj (fig. 41), 1489, af eg, bestående af tre 
lodrette planker, der er slået på en fyrretræsram-
me med affasede sider fra 1800-tallet. På forsiden 

let svunget og støttes af et ben udskåret med kan-
nelurer. Stolene er opstillet i to blokke, der afslut-
tes af fyldingspaneler fra 1964.61 Stolene fremstår 
i en hvid bemaling med gulddetaljer fra 2015, der 
erstattede en grå og lyseblå med detaljer i grønt 
fra 1964.
 Af de ældre *stolestader (fig. 40), o. 1550/75, er 
bevaret tre gavle af fyr. Den ene måler 66,5×30,5 
cm, er prydet af et arkadefelt med udskæringer i 
forsænket relief. Den nedre del af feltet udgøres 
af sengotisk foldeværk, som adskilles fra rundbu-
ens roset af en arkadefrise og en tovsnoning. Den 
anden gavl, 66×28 cm, har en konsolbåret arka-
de, hvori er en roset, og derunder fire rækker af 
skælskæring flankeret af rifler, hvorpå er stemp-
lede smårosetter. I panelet er skåret »Ane Stafens« 
med versaler. Den tredje gavl er kun fragmen-
tarisk bevaret, men synes at have svaret til sidst-
nævnte, dog med sparrer flankeret af pilastre og 

Fig. 38-39. Prædikestolens fag, 1584 (s. 3144). 38. tredje fag, arkade med Karen Venstermands våben. 39. 
Fjerde fag, arkade med et planteornament. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit panels, 1584. 38. Third 
panel, arcade with arms of Karen Venstermand. 39. Fourth panel, arcade with a plant ornament.
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rummer tydelige spor efter det ældre rammeværk; 
den fornyede ramme står i lys lakering. O. 1858 
blev jernbåndene og bogstaverne opmalet. Fløjen 
blev restaureret 1898 ved konservator V. Steffen-
sen, og formentlig stammer både de mange for-
nyede nagler samt låsekassen fra denne tid.75

 Døren er et typisk eksempel på de senmiddel-
alderlige fynske jernbundne døre, både i kraft af 
dateringen, jernbåndenes liljeformede ender og i 
særdeleshed i kraft af, at indskriften er det do-
minerende motiv, og i øvrigt dannet af særskilte 
bogstaver og ikke smedet i ét (jf. også s. 2715).76 
Disse træk går igen i to andre fløje dateret 1489 
i Søndersø og Kauslunde kirker (hhv. Skovby og 

inddeler vandrette jernbånd med liljeformede 
ender fløjen i seks rækker, hvori læses minu-
skelindskriften: »anno domini/ millesimo qua-
/ dringentesimo/ octoa-/ gesimo nono/s(anc)
te cleme(n)s o(ra) p(ro) me« (I det Herrens år 
1489, hellige Clemens, bed for mig). Skilleteg-
nene er udført som amorfe væsener, bortset fra to 
i næstnederste række, der forestiller et menneske 
med venstre hånd løftet og en hval. Dørgrebet er 
udformet som en medaljon med omkransende 
korsblomster og prydet af et ansigt, hvori det 
ovale greb med omvundne jernstænger er fæst-
net (fig. 42); omkring dette og nøglehullet er seks 
udhamrede rosetter. låsebeslaget er udformet 
som en tilspidsende rhombe; låsekassen på fløjens 
bagside er fornyet (jf. ndf.).
 Fronten fremstår i mørk lakering med sortma-
lede jerndele, mens bagsiden er dodenkoprød og 

Fig. 40. tre stolestadegavle, o. 1550/75 (s. 3147). Foto Odense Bys Museer 2014. – Three pew gables, c. 1550/75.

Fig. 41. Jernbeslået dørfløj, 1489 (s. 3147). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Iron-bound door leaf.
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en lidt yngre og forenklet pendant i Vissenbjerg 
Kirkes (Odense Hrd.) jenbundne dørfløj fra 1504. 
Døren var 1861 ‘indsat’ i en af tårnrummets si-
devægge.22 Herefter stod den i våbenhuset indtil 
1943, da den blev opsat på sin oprindelige plads 
mellem våbenhus og skib.15

 Pengekiste (fig. 43-44), 1601, af eg, skænket af 
Elsebeth Skram til lindved. Den er beslået med 
jernbånd på kanterne og yderligere dekorerede 
bånd over lågets overkant og på siderne, hvor de 
to bånd omfatter to bæregreb. Kistens front rum-
mer tre låse og to overfald til hængelåse flanke-
rende et centralt låsebeslag smykket med kors-
blomster i de nedre hjørner. På lågets inderside 
er Elsebeth Skrams og Ove Billes våbener og 
initialer anført på et pergament med indskriften: 
»Dette skrinn hafver jeg Elsebe Skram giffuet til 
Ste(nløse) Kiercke at blifue der att forware kier… 
ns… teder I. Hvilckenn Menneske som fordrister 
sig till at tage samme skrinn fra denne Kiercke da 
haffuer ieg bedett denn Stormigtigste Gud om 
att dett skal gaffne dem lige saa meget, som Dett 
gaffnett Kong Balteser at hand brugte De Guld-
kar og Salffkar, hans fader tog Fraa Jerusalems 
tempel. Dattum lenerdwed Denn 11 Nouember 
Anno 1601. Elsebe Skram med egen haand«. Ki-

Vends hrdr.), hvis skrifttegn dog er så afvigende, 
at der næppe er grund til at tillægge de tre fløje 
det samme værksted. Derimod finder dørgrebet 

Fig. 42. Dørfløjens greb, 1489 (s. 3148). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Handle of door leaf, 1489.

Fig. 43. Pengekiste, skænket 1601 af Elsebeth Skram (s. 3150). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Money chest, donated in 1601 by Elsebeth Skram.
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Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Principal 8', 
rørfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2', Mixtur III-IV, 
Fagot-Obo 8'. Overværk: Gedakt 8', Blokfløjte 
4', Quint 22/3', Waldfløjte 2', terts 13/5'; tremulant. 
Pedal: Subbas 16', Oktavbas 8', Fagot 16'. Kopler: 
OV-HV, HV-P, OV-P. Orgelhusene, opstillet nord 
og syd for vestvinduet, er tegnet af orgelbygge-
riet. Det søndre hus rummer pedalværket, mens 
spillebordet og de to manualværker er indbyg-
get i det nordre hus. Fremstår i grå staffering fra 
2015.
 *Orgel, 1964, oprindelig med ét manual og fem 
stemmer, bygget af Marcussen & Søn. Udvidet 
1975 af samme firma til seks stemmer, ét manual 
og pedal. tegnet af Ebbe lehn Petersen. Opstillet 
vest for indgangsdøren, med nordvendt facade og 
spillebord. Siden 2009 i rosmus Kirke (randers 
Amt). 

sten fremstår i lakeret eg med sortmalet jern. Den 
stod 1897 på våbenhusloftet og blev restaureret af 
konservator Steffensen i 1898.9 I skibets nordøst-
lige hjørne.
 Pengeblok (fig. 45), 1700-tallets anden halvdel(?), 
af eg. Blokken måler 22×22 cm og er 80 cm 
høj, med en jernlåge på forsiden, som låses med 
jernbånd. Overdelen er beslået med et jernblik 
med pengerille. repareret 1879 med lås og blik-
plade.12 En tilsvarende blok er i Fangel (s. 3191). 
Opstillet i skibet inden for våbenhusdøren. 
 Et †pulpitur i kirkens vestende er omtalt 1803,9 

da det blev benyttet af sognets karle. Nedtaget 
1919.12 
 Orgel (jf. fig. 46), 2009, med 14 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 

Fig. 45. Pengeblok, 1700-tallets anden halvdel(?) (s. 
3151). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Money chest, sec-
ond half of 18th century(?).

Fig. 44. Elsebeth Skrams giverbrev fra 1601, indvendig 
i pengekisten (s. 3150). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Elsebeth Skram’s deed of gift from 1601, on the inside of 
the money chest.
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Fig. 46. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.

 †Harmonium, skænket 1919 af redaktør Morten 
Christian Hempel Dreyer, Odense.77

 De fem sortmalede salmenummertavler til hæn-
genumre, 75×50 cm, er anskaffet 2014-15. De 

erstattede fem (†)salmenummertavler fra o. 1859, 
med profilerede lister til skydetal.78

 Lysekroner. 1) O. 1927-29, tegnet af Knud Ei-
bye,79 med otte s-svungne arme, balusterskaft og 
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Jesus af Nazaret, jødernes konge, alfa og omega, 
Gud og menneske, oh Kristus, ærens konge, kom 
med fred, amen). På legemets ene side er et relief 
af Nådefaderen, hvorover der imidlertid er skre-
vet »Maria« (fig. 50) i fraktur af varierende stør-
relse, og på den modsatte side ses Skt. Clemens 
(fig. 51), kirkens værnehelgen. Klokkens ind-
skrifter og udsmykning med gotiske hængestyk-
ker forbinder den til en gruppe, der er etableret 
omkring mester Klaves signerede klokke i Hol-
stebro (DK Ringkøbing 263-64). Stenløseklok-
ken er imidlertid betydelig yngre end gruppens 
ældste, hvorfor Uldall konkluderede, at den måtte 
være støbt af en efterfølger til mester Klaves, der 
havde overtaget hans skabeloner og bogstavtyper. 
Ophængt i en slyngebom fra 1997.15

 2) (Fig. 49), 1614, anskaffet af Jørgen Brocken-
huus, der året efter betaltes for klokken.83 Den 
er 80 cm i tværmål, om halsen løber versalind-
skriften »Anno domini 1614 leis mich geissen 
Gott verledt de seinen nicht« sat mellem tredob-
belte lister kronet af en ornamentbort. Herunder 
er endvidere sat navnet »Iorgin Brocken hvsen« 
over Brockenhuusernes hjelmprydede våben. Ved 
slagringen løber tre lister. Ophængt i en slynge-
bom.

hængekugle med knop. Ophængt i jernstænger 
med forgyldte kugler. En ældre †lysekrone er 
nævnt 1770.37

 En lysearm til tre lys er udført i barokstil 1975 af 
Knud Eibye,80 På vægpladen er indgraveret ver-
salindskriften: »Stenløse Kirke 1975«. Ophængt 
ved prædikestolen.
 Kirkeskib (fig. 47), o. 1963, 75×62 cm, en tre-
mastet fuldrigger med navnet »St. Klemens«, byg-
get og skænket af kaptajn F. P. M. Frandsen.81 Sort 
skrog med en bronzeret mand som galionsfigur, 
hvide redningsbåde og blåt navneskilt på agter-
spejlet med »St. Klemens« i guldversaler. Op-
hængt i ribben mellem skibets to fag.
 to nyere præsterækketavler, 131×81 cm, sortma-
lede med navne i hvid skriveskrift, er ophængt i 
våbenhuset. 
 Klokker. 1) (Fig. 48), støbt 1514 af (forment-
lig) en efterfølger til Klaves-værkstedet.82 Klok-
ken måler 110 cm i tværmål. Om halsen løber 
en frakturindskrift med bogstaver i varierende 
størrelse sat mellem to lister, den nedre prydet af 
hængestykker: »Anno d(omi)ni mdxiiii post vx-
bani Ihesvs naxarenvs rex ivdeoxvm Alpha x o 
devs homo et o rex glorie (christ)e v]eni cvm pa-
ce amen« (I Herrens år 1514 efter Urbans (fest). 

199

Fig. 47. Kirkeskibet Skt. Klemens, o. 1963, bygget og skænket af kaptajn F. P. M. 
Frandsen (s. 3159). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church ship Skt. Klemens, c. 
1963, built and donated by Captain F. P. M. Frandsen.
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Fig. 48-49. 48. Klokke nr. 1, 1514 (s. 3153). 49. Klokke nr. 2, skænket af Jørgen Brockenhuus (s. 3153). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – 48. Bell no. 1, 1514. 49. Bell no. 2, donated by Jørgen Brocken huus.

Fig. 50-51. reliefbilleder på klokke nr. 1, 1514. 50. Nådefaderrelief. 51. Skt. Clemens. 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Reliefs on bell no. 1, 1514.50. God the Father relief. 51. 
St. Clement.
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 Skrifttavle af sortmalet kalksten, 176×96 cm, 
med forgyldt versalindskrift hvorover er et re-
lief af en krone holdt af to svævende engle med 
laurbærkrans og basun som symbol på ære og 
berømmelse. Under relieffet ses Fader tid med 
timeglas, le og blomster, der hænger med hove-
derne. I de fire hjørner er der relieffer af blador-
namentik. 
 tavlen er indsat i et omfattende stukkaturar-
bejde forestillende en profileret ramme med 
rundbuet, blomsterprydet topstykke hvori ses 
afdødes initialer »AJS«. rammen flankeres af 
store volutter, der bærer blomsteromvundne py-

GrAVMINDEr

En middelalderlig †grav, der var muret af munke-
sten, blev (gen)opdaget 1961 lidt syd for korets 
midte (fig. 52, 72).61

 Epitafium (fig. 53), 1765, over Andreas Jensen, 
»fordum forvalter og forpagter ved Bramstrup og 
lindved gårder«, *1701, †5. jan. 1764 på lind-
ved 63 år gammel, med hans hustru Catharina 
thilsdatter Stockmann, *1680, †14. sept. 1764 på 
lindved 85 år gammel. Opsat af arvingerne »til 
kiærligste erindring af dem og taknemeligheds 
teign over deres grav …«.

199*

Fig. 52. Middelalderlig muret †grav i korets sydside (s. 3155). 1:50. Målt og tegnet af Ebbe lehn Petersen 1964. – 
Medie val brick †tomb in the southside of the chancel.
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Fig. 53. Forpagter Andreas Jensen og Catharina thilsdatter Stockmanns epitafium, 1765 (s. 3155). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Sepulchral tablet commemorating the tenant farmer Andreas Jensen and Catharina Thilsdatter Stockmann, 
1765.
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Fig. 54-57. romanske gravsten. 54. Gravsten nr. 1, genanvendt som sokkelsten for våbenhuset (s. 3130, 3159). 55. 
Gravsten nr. 2 (s. 3159). 56. Gravsten nr. 3 (s. 3159). 57. Gravsten nr. 4 (s. 3159). I NM. Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Romanesque tombstones. 54. Tombstone no. 1, re-used as footing stone for the porch. 55. Tombstone no. 2. 56. Tomb-
stone no. 3. 57. Tombstone no. 4.
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Fig. 60. J. Vilhelm Petersen, tegning af gravsten nr. 4 samt af dens anvendelse som 
trappesten ved præstegården, 1878 (s. 3159). – Drawing of tombstone no. 4 and its use as 
a stone step at the vicarage.

Fig. 58-59. romansk gravsten nr. 4 (s. 3159). langsider. I NM. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque tomb-
stone no. 4. Long sides.
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 3) (Fig. 56), romansk, af rødlig granit, 110×41 
cm, med affasede sider. lagt i plænen vest for tår-
net.
 4) (Fig. 57-60), romansk, af grå granit, 156×50 
cm. Den sarkofagformede sten er på de skrå sider 
udsmykket med reliefhuggede dobbeltarkader, 
hvori der på den ene side ses fem siddende per-
soner (fig. 58), tilsyneladende alle med glorie, og 
muligvis forestillende Kristus og evangelisterne. 
På den modsatte side er der planteagtige orna-
menter i arkaderne (fig. 59). De smalle, lodrette 
langsider smykkes af rankefriser. tilsvarende dob-
belte arkader kendes fra romanske døbefonte og 
gravsten fra de sydfynske øer, men der er ikke 

ramider. Epitafiet blev restaureret 1961 af C. J. 
Baumbach.61 Opsat på skibets nordvæg i skibets 
østligste fag.
 Et †epitafium, over sognepræst Claus Claussen 
Bang, †1648, og hustru, rummede deres portræt-
ter.84

 Gravsten. 1) (Fig. 54), romansk, af grå granit, 
138×50 cm, med et kors i forsænket relief på 
oversiden. Delvis indmuret som sokkelsten i vå-
benhusets sydøstlige hjørne. 
 2) (Fig. 55), romansk, af grå granit, trapezfor-
met, 133×37/47 cm, med affasede sider og et 
kors på en bakketop i forsænket relief. lagt i plæ-
nen vest for tårnet.

Fig. 61-62. Gravsten nr. 5, over Johan Brockenhuus og Gese tidemand, o. 1545. tilskrevet »Odense-skulptøren« 
(s. 3160). 61. Søren Abildgaards tegning, 1760. I NM. 62. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone no. 5, of Johan 
Brockenhuus and Gese Tidemand, c. 1545. Attri buted to “the Odense Sculptor”. 61. Drawing, 1760. 62. Photo. 
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 Grå kalksten, 183×105 cm, tilskrevet »Odense-
skulptøren«, aktiv o. 1540-47 (Jensen, Gravsten II 
nr. 210). Den velbevarede sten har et centralt felt 
med to hjelmprydede skjolde med Brockenhuus’ 
og tidemands våbener og krones af en arkade 
med muslingeskalsrelief. Under de to våbener 
er et indskriftfelt med personalia anført i versa-
ler i to kolonner, som i sidste linje overskrides 
af Johan Brockenhuus’ tilføjede dødsdag. Både 
denne og Gese tidemands dødsdag er endvidere 
anført i en varierende skrift, hvorfor stenen må 
antages at være hugget forud for Johan Brock-
enhuus’ død. Om randen løber en bort, der ad-
skilles i hjørnerne af kvadratiske blomsterrelief-
fer. Borten er glat på nær foroven, hvor der er 
hugget et volutornament i ungrenæssancestil. 
tilskrivningen til »Odense-skulptøren« er base-
ret på de beslægtede ornamentborte samt brugen 
af muslingearkader, der knytter stenen sammen 
med blandt andet gravstenene over Eiler Bryske 
i Odense Skt. Hans (s. 1445), reinward Heiders-
dorf i Assens Vor Frue (s. 2569) og Johan Oxe 
i Våbensted Kirke (DK Maribo 932-33). Stenen 
lå oprindelig over den murede dobbeltbegravelse 
ved korets nordvestlige hjørne (jf. ndf), hvor også 
et †skjold med Brockenhuus’ våben, omtalt 1606 
af Jørgen Kaas, må have hængt.86 Stenen har si-
den 1898 været opstillet langs korets nordmur.22 
 6) O. 1600, over Karine Hansdaater H(r). Olv-
fs (hustru).87 Stenen måler 40,5×31 cm og er 
prydet af en reliefindskrift i antikva i fire linjer, 
hvoraf der bortset fra navnet kun kan identifice-
res løsrevne bogstaver.61

 7) (Fig. 63), o. 1630, over hr. Niels Olvfsøn, 
»anden bosidendis sogneprets til Stenløse Sogn 
oc første sogneprest til Steløse oc Fangel Sog-
ner«, †6. april 16<47>, med hustru Anna Iør-
gensdaater, 14. april 163<0>, og Margreta Iacob 
Daater, †16 .
 Grå kalksten, 156×86 cm. Centralt indskriftfelt, 
hvor personalia er anført i reliefversaler i forsæn-
kede bånd. Under feltet er et våben med Niels 
Olufsens bomærke og initialer. langs siderne og 
foroven løber en ornamentbort, der adskilles af 
hjørnemedaljoner med evangelistsymboler og 
skriftrulle, foroven »S. Matevs« samt »S Iohans« 
og forneden »S. Marcvs« samt »S. lvcas«. Gravste-

nødvendigvis nogen direkte forbindelse hertil 
(Mackeprang, Døbefonte 118-19, 136).85 Stenen 
blev anvendt som trappesten ved præstegården, 
indtil den 1881 blev erhvervet af NM (inv.nr. 
D1679). 
 5) (Fig. 61-62), o. 1545, over Johan Brockenhu-
us, †1545 og hustru Gese Pedersdatter tidemand, 
†17. aug. 1556. »Iohan/ Brocken/ hvs an(n)o/ 
d(omi)ni 15<45/ døde sa/ ncte v/ olbori dag>./ 
Frv Gese/ timadz/ <I(ohan) B(rockenhuus’) 
hvstrv/ thil Wollers/ løf døde then/ 17 avgvsti 
anno 15/56>«.

Fig. 63. Gravsten nr. 7, over sognepræst Niels Olufsen 
og hustruerne Anna Jørgensdatter samt Margreta Ja-
cobsdatter, o. 1630 (s. 3160). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Tombstone no. 7, of incumbent Niels Olufsen and 
his wives Anna Jørgensdatter and Margreta Jacobsdatter, c. 
1630.
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 rød granit, 116×60 cm, med tre indsatte mar-
mortavler, nederst med tre arkader, hvori de 
afdødes personalia er anført med versaler. Den 
midterste, fladbuede tavle rummer et relief af en 
sarkofag med indskriften »Vi sees igen«, hvorpå 
to putti hhv. sidder og står. til venstre herfor er et 
træ med knækket stamme. Det øverste, cirkulære 
relief rummer et relief af en strålende sol. Opstil-
let i lapidariet ved det vestlige kirkedige.
 2) (Fig. 65), o. 1821, over Charlotte Amalia 
Nees, født Bang, *27. marts 1786, †10. april 
1821. Af rød granit, 78×42 cm, med indsat mar-
mormedaljon, hvori personalia er hugget i ver-
saler. Opstillet i lapidariet ved det vestlige kirke-
dige.
 3) (Fig. 66), o. 1834, over sognepræst Christo-
pher Nees, *22. dec. 1779, †29. dec. 1834. 
 Af grå granit, 82×43 cm, med indsat marmor-
tavle, hvori personalia er hugget i versaler; her-
over er en tom plads til en cirkulær medaljon, 
som formentlig har rummet et relief af en strå-
lende sol (jf. nr. 1).

nen var indtil 1886 nedfældet i gulvet foran al-
terbordet, men flyttedes til den nuværende plads i 
våbenhusets gulv, da der skulle lægges plankegulv 
inden for alterskranken.22 
 8-9) I bakken vest for tårnet er nedfældet to 
udslidte liggesten der måler hhv. 83×35 cm og 
110×41 cm.
 En (†)gravsten fra 1600-tallet udsmykket med 
renæssanceornamentik blev konstateret liggende 
i nord-sydgående retning i apsiden under istand-
sættelsen 1961 (jf. fig. 72), og befinder sig fortsat 
under gulvbelægningen.
 †Murede begravelser. 1) En dobbeltbegravelse i ko-
rets nordvestlige hjørne, hvorover Johan Brocken-
huus’ ligsten (jf. ovf.) lå indtil 1898.88 Da ligste-
nen blev flyttet, fandt man nedenunder et hvæl-
vet rum, der imidlertid var opfyldt af grus. 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 64), o. 1814, over 
Charlotte Amalia trolle, *10. juli 1757, †24. juli 
1814, Anna Caroline Nees, *28. maj 1807, †10. 
aug. 1818, og Birgitte Iensine Andrea Wilhelmi-
ne Nees, *5. febr. 1813, †17. dec. 1819.

Fig. 64-66. 64. Kirkegårdsmonument nr. 1, over Charlotte Amalia trolle, Anna Caroline Nees og Birgitte Jensine 
Andrea Wilhelmine Nees, o. 1814 (s. 3161). 65. Kirkegårdsmonument nr. 2, over Charlotte Amalia Nees, født Bang, 
o. 1821 (s. 3161). 66. Kirkegårdsmonument nr. 3, over sognepræst Christopher Nees, o. 1834 (s. 3161). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – 64. Church yard monument no. 1, commemorating Charlotte Amalia Trolle, Anna Caroline Nees and Bir-
gitte Jensine Andrea Wilhelmine Nees, c. 1814. 65. Church yard monument no. 2, commemorating Charlotte Amalia Nees, née 
Bang, c. 1821. 66. Church yard monument no. 3, commemorating incumbent Christopher Nees, c. 1834.
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1926-86 (Menighedsrådsark. Kirkeprot.) – Korrespon-
dance 1904-34 (Menighedsrådsark. Korresp.) – regn-
skaber 1958-93 (Menighedsrådsark. rgsk.).
 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1987 ff. (Kirkens arkiv. 
Synsprot.).
 NM. Indberetninger. Chr. Axel Jensen 1912 (bygning 
og inventar); Egmont lind 1943 (kalkmalerier); Eg-
mont lind 1944 (kalkmalerier); Einar V. Jensen 1959 
(prædikestol); Ebbe lehn Petersen 1961 (Projektbe-
skrivelse); Egmont lind 1964 (kalkmalerier); Oluf 
Balslev 1965 (altertavle); Mogens larsen 1979 (kalk-
maleri); Ebbe lehn Petersen 1980 (Projektbeskrivel-
se); Henrik Græbe 1983 (kalkmalerier); Sissel F. Plathe 
2014 (restaurering); Hans Mikkelsen 2014 (Udgrav-
ningsrapport).
 Tegninger og opmålinger. NM. Christen Borch 
(Vinduer), 1912.
 Litteratur. Oluf Balslev, Træk af Stenløse og Fangel 
Sognes Historie. Pastor Oluf Balslevs artikler i menigheds-
bladet, Stenløse Sogns lokalhistoriske Arkiv, 1995; Or-
la Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af 
boreprøver fra Stenløse Kirke, Odense Amt, NNU rapport 
nr. 45, Nationalmuseet 2014.

KIlDEr OG HENVISNINGEr

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Bispearkivet: Åsum Herreds breve 
1562-1805 (Bispeark. Breve) – Synsforretninger over 
kirker og præstegårde 1872-81 (Bispeark. Synsforretn.).
 Odense Herreds Provstiarkiv. Synsprotokol 1903-19, 
1919-22, 1923-68 (Provstiark. Synsprot.) – Beskrivelse 
af Odense Herreds Kirker 1900 (Provstiark. Kirkebe-
skrivelser).
 Pastoratsarkivet. Diverse dokumenter 1793-1937 (Pa-
storatsark. Div. dok.) – Embedsbog 1811-1922 (Pasto-
ratsark. Embedsbog) – regnskaber 1574-1664 (Pasto-
ratsark. rgsk.).
 Menighedsrådsarkivet. Diverse regnskaber 1927-94 (Me-
nighedsrådsark. Div. rgsk.) – Diverse sager 1904-60 
(Menighedsrådsark. Div. sager) – Stenløse Kirkes hovedi-
standsættelse 1947 m.m. (Menighedsrådsark. Hovedi-
standsæt.) – Fangel kirkekasse etc. 1957-1994 (Menig-
hedsrådsark. Kirkekasse) – Kirkeprotokol 1861-1926, 

Fig. 67. Omgivelserne sydøst for Kirken. Foto M. Mackeprang 1912. – The surroundings south east of the church.
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dendrokronologiske dateringer af tagværket over apsis 
og kor. Hylleberg Eriksen 2014. 
31 Sporene efter et vindue ses udvendigt umiddelbart 
øst for det østligste vindue i sydsiden, hvor det nuvæ-
rende vindue har fjernet over halvdelen af den roman-
ske åbning. Stikket til det andet vindue ses fra våben-
husets loft, hvor det står som blændet åbning, mens 
vinduets østre vange fremstår i væggen vest for den 
nuværende kirkedør.
32 Vinduet blev genåbnet under kirkens istandsættelse 
2014. NM. Indb. ved Sissel F. Plathe 2014.
33 Den romanske vinduesramme blev udtaget af to 
omgange. Underdelen blev bragt til Nationalmuseet 
2010, overdelen 2014. Den nedre del var så forvitret, at 
den ikke kunne analyseres dendrokronologisk. ram-
mens to dele var i en så dårlig forfatning, at de efter en 
undersøgelse blev kasseret. Hylleberg Eriksen 2014. 
34 NM. Indb. ved Hans Mikkelsen (2014).
35 Vinduets blysprosser er udført 1956 på baggrund af 
ældre spor. lAFyn. Stenløse kirkes hovedistandsættelse. 
36 Se et eksempel på en tilsvarende, endnu eksisterende, 
dog teglmuret, lukkemur i Sanderum Kirke (s. 2926-
28). 
37 DaAtlas VI, 540.
38 Jens rasmussen & Anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 60-61. 
39 Skiftegangen i tårnoverdelen lader sig ikke umid-
delbart fastslå pga. de mange åbninger i murene, der 
forstyrrer stenenes rytme. 
40 lignende udsmykninger genfindes på flere kirker, 
her dog fra senmiddelalderen. Se eksempelvis nordka-
pellet på Pårup Kirke (s. 2659). 

Historisk indledning ved David Burmeister og Martin 
Wangsgaard Jürgensen, bygningsbeskrivelse og kalk-
malerier ved Martin Wangsgaard Jürgensen, inventar 
og gravminder ved David Burmeister, heraf dog orgler 
ved Ole Beuchert Olesen. Heraldisk bistand ved Allan 
tønnesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og 
James Manley (engelsk). Korrektur ved Jørgen lethan. 
teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
redaktionen afsluttet april 2015. 

1 Alfr. Krarup, Bullarium Danicum. Pavelige aktstykker 
vedrørende Danmark 1198-1316, Kbh. 1932, nr. 852 (13. 
sept. 1391).
2 DiplDan II, 2, no. 289, jf. Peter King, »the Cathedral 
of Odense in the Middle Ages«, KirkehistSaml 7. rk, 
6, 12.
3 Repert 20. dec. 1316 og 8. jan. 1317.
4 ÆldDaArkreg V,1 265-66.
5 DaKirkelove II, 69 (27. august 1562, nr. 74.)
6 Vedel Simonsen, Samlinger til Odense Herreds Beskri-
velse II, manuskript i NM.
7 Kronens Skøder II (1648-88), 239.
8 Kronens Skøder II (1648-88), 627.
9 lAFyn. Pastoratsark. Div. dok.
10 rA. DaKanc H 44 Journaler (1837 M).
11 rA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. 
kontor. Journalsager 1848-1915 (brev af 18. juni 1852).
12 lAFyn. Provstiark. Synsprot.
13 KancBrevb 1630-1632, 685. Om reaktionen på an-
nekteringen, se John M. Møller, »til Fangel Sogns 
præstehistorie«, ÅrbOdense og Assens 1913-16, 519-20.
14 tang Kristensen, Danske Sagn I, nr. 789.
15 NM.
16 If. oplysninger i Stenløse lokalhistoriske Arkiv. Pro-
jektet svarer omtrent til det, der skitseredes 1932, jf. 
landinspektør Meklenborgs tegning i lAFyn. Menig-
hedsrådsark. Div. sager. 
17 NM. Sagen nævnes 1976 i lAFyn, Menighedsrådsark. 
Kirkeprot., men arealerne erhvervedes først 1978. 
18 Kirkens arkiv. Synsprot.
19 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1728-52, S-2912). 
20 lAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot. samt rgsk. 
21 Stiftsøvrighedens kopibog 1732. Jf. Gustav ludvig 
Wad, »træk af Vandalismen i Fyen«, ÅrbOdense og As-
sens 1926-30, 375.
22 lAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.
23 lAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
24 ÆldDaArkreg V,1 s. 188 (22. marts 1563).
25 Balslev 1995, 51.
26 lAFyn. Menighedsrådsark. Korresp.
27 NM; lAFyn. Menighedsrådsark. Kirkekasse.
28 Hylleberg Eriksen 2014.
29 I Hylleberg Eriksen 2014 oplyst forkert som regnet fra 
vest og ikke øst.
30 tolkningen af opførelsestidspunktet er baseret på 

Fig. 68. Skitse af kirken i Jacob Madsens visitatsbog. I 
lAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of the church 
in Jacob Madsen’s journal of pastoral visitations.
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49 Hylleberg Eriksen 2014. 13 prøver blev udtaget som 
boreprøver fra kirken, heraf kunne otte dateres. Der 
var kun bevaret kerneved på prøverne, men alle bo-
ringer blev udført i splintved, som smuldrede bort 
under prøveudtagelsen. Apsidens datering er baseret 
på tre prøver. Den yngste bevarede årring er dannet 
1102 (prøvenr. 41021019), der korrigeret for mang-
lende splintved dateres til o. 1120-25. Korets datering 
er baseret på fem prøver. Prøverne, der falder meget 
spredt, kan inddeles i to grupper. I den ældre gruppe er 
den yngste årring dannet i 1060 (prøvenr. 41022019) 
og korrigeret for manglende splintved giver det et 
fældningstidspunkt o. 1075-80. I anden gruppe er den 
yngste årring dannet 1143 (prøvenr. 41022069), hvil-
ket, korrigeret for manglende splintved, giver et fæld-
ningstidspunkt o. 1160-70. Samlet giver det et spænd 
i korets dateringer fra o. 1075-1170. I skibet blev der 
udtaget tre prøver, hvoraf ingen kunne dateres. 
50 Skibets tagværk blev forsøgt dateret, men prøverne 
gav intet resultat. 
51 lAFyn Menighedsrådsark. Hovedistandsæt. NM. 
ved Indb. Sissel F. Plathe (2014).
52 NM. Indb. ved Egmont lind (1943); NM. Indb. ved 
Egmont lind (1944).
53 NM. Indb. ved Egmont lind (1964).
54 NM. Indb. ved Henrik Græbe (1983).
55 NM. Indb. ved Egmont lind (1943); NM. Indb. ved 
Egmont lind (1944).
56 På grund af helgenbilledets fragmentariske tilstand 
kan det ikke udelukkes, at det rent faktisk hører til en 
ældre kalkmalet udsmykning. 
57 For Nordborgværkstedet se Nordborg Kirke, DK 

41 lAFyn. Bispeark. Breve.
42 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1664-72, S-2913).
43 lAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.; lAFyn Bispe-
ark. Synsforretn.
44 lAFyn. Menighedsrådsark. Hovedistandsæt.; NM. 
Indb. ved Ebbe lehn Petersen (1961).
45 NM. Indb. ved Ebbe lehn Petersen (1980).
46 NM. Indb. ved Sissel F. Plathe (2014).
47 Skibets tagtømmer er forsøgt datereret uden resultat. 
Hylleberg Eriksen 2014. 
48 lAFyn. Provstiark. Synsprot. Det nordligste spærfag 
er af eg og kunne meget vel tænkes at stamme fra den 
oprindelige, senmiddelalderlige tagstol.

Fig. 69-70. 69. Våbenhusets gavltrekant (s. 3131). 1:100. 70. tårnets søndre gavltrekant (s. 3131). 1:100. tegning 
Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – 69. Gable triangle of the porch.70. South gable triangle of the tower.

Fig. 71a-b. Kragbånd i korets nordvesthjørne (s. 3123). 
1:10. a. nordre skjoldbue mod vest. b. nordre hjørnepil-
le. tegning Martin Wangsgaard Jürgensen 2015. – Abaci 
in the western corner of the chancel. 
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71 NM. Indb. ved Einar V. Jensen (1959).
72 NM. Indb. ved Einar V. Jensen (1959). lAFyn. Me-
nighedsrådsark. Korresp. omfatter en liste over udgifter 
til restaureringen 1919, hvori arbejdet på døbefont og 
prædikestol blev udført af murermester rasmussen og 
omfattede munkesten. 
73 Akantusbøjlerne kendes også fra prædikestolen fra 
1588 i øksendrup Kirke (Svendborg Amt).
74 lAFyn. Provstiark. Synsprot. Stolene anbefaledes før-
ste gang erhvervet 1941.
75 NM; rA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæse-
net, 1. kontor. Journalsager 1858 (K856-K925).
76 M. Mackeprang, »Fyenske jærnbundne Kirkedøre fra 
Middelalderen«, ÅrbOldkHist 1943, 14 ff.
77 lAFyn. Provstiark. Synsprot. If. meddelelse fra kirken 
1973 blev harmoniet 1964 overladt til brug i arresten 
i Odense.
78 rA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 1. 
kontor. Journalsager 1859 (l851-l928), samt lAFyn. 
Menighedsrådsark. Kirkeprot. 
79 NM. samt lAFyn. Menighedsrådsark. Korresp.
80 Balslev 1995, 65.
81 thalund, Kirkeskibe, 53.
82 Uldall, Kirkeklokker, 297-98.
83 lAFyn. Pastoratsark. rgsk.
84 DaAtlas VI, 540; Vedel Simonsen, Samlinger til Odense 
Herreds Beskrivelse II, (tilføjelse nr. 8), manuskript i NM.
85 Jf. også løffler, Gravsten, 16.
86 Hans H. Fussing, »’Fyenske Antiquiteter’ 1606«, 
ÅrbOdense og Assens 1931-36, 395.
87 Wiberg, Præstehist III, 179.
88 lAFyn. Pastoratsark. Embedsbog.

Sjyll 2180-81 og løjt Kirke, DK Sjyll 1788. For de 
nordsjællandske kirker se eksempelvis Helsingør Dom-
kirke, DK Frborg, 114-15. 
58 NM. Indb. ved Egmont lind (1944).
59 Udsmykningen i rynkeby Kirke kendes bedst for 
den enestående fremstilling af musicerende engle i 
nordkapellet. Se Otto Norn, »toner fra Wittenberg«, 
Skalk 1966:4, 14-18; Dorthe Falcon Møller, »Den 
himmelske lovprisning«, ICO 1971: 4-5; Dorthe Fal-
con Møller, Klang på Kalk, Viborg 1996, 110-14. 
60 Falcon Møller 1996 (note 59), 108-09.
61 lAFyn. Menighedsrådsark. Hovedistandsæt.
62 Vedel Simonsen, Samlinger til Odense Herreds Beskri-
velse II, (tilføjelse 10), manuskript i NM.
63 Balslev 1995, 59.
64 Et tredje fragment af tavlen er beskrevet i NM. Indb. 
ved Oluf Balslev (1965) med målene 147×33 cm, om 
end en stor del af dens midte var savet bort. Bortset fra 
den nedre del af tavlen, hvor der var bevaret enkelte 
bogstaver af en indskrift i syv linjer med guld på sort 
bund, var kun kridtlaget bevaret.
65 NM. Indb. ved Oluf Balslev (1965). 
66 Blandt de nærmeste paralleller til denne figur er bil-
ledskærerarbejdet på Nørre Åby Kirkes (Vends Hrd.) 
prædikestol fra 1649.
67 DaAtlas VI, 540; rA. Ministeriet for Kirke- og Under-
visningsvæsenet, 1. kontor. Journalsager l 897 (1859).
68 rA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. 
kontor. Journalsager K 901 (1858) og l 897 (1859).
69 Fotografier i Ebbe lehn Petersens istandsættelses-
forslag i lAFyn. Menighedsrådsark. Hovedistandsæt.
70 NM samt lAFyn. Menighedsrådsark. Korresp.

Fig. 72. Plan med angivelse af placeringen af middelalderlig muret 
†grav (s. 3155) samt (†)gravsten (s. 3161). 1:150. Målt og tegnet af 
Ebbe lehn Petersen 1961. – Plan indicating placing of medieval masonry 
†tomb and (†)tombstone.
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Fig. 73. Koret før renoveringen 2014-15. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – 
Chancel prior to the renovation 2014-15.
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was transformed in several respects. Chancel and 
nave were vaulted over and a tower was added 
in the west. Furthermore, the apse was separated 
from the chancel by a now-vanished closing wall 
in wood or half-timbering, and a porch was built 
by the south side of the nave. the tower under-
went an extensive renovation in 1606, when eve-
rything above the middle floor was renewed, and 
a stairwell was built on the south side. 

Wall paintings. the paintings, as they appear now, 
form two decorations merged into one: a late 
Medieval decoration from c. 1525 and a frieze of 
shields accompanied by figural scenes from the 
last part of the 1500s. the late Medieval pictu-
res, c. 1525, are now only represented by a single 
floral ornament preserved in the nave above the 
top of the chancel arch. to this decoration the 
following now-vanished pictures also belon-
ged: a representation of Judgement Day in the 
chancel; fools’ heads around the scuppers of the 
vaults; and a depiction of St. Clement, the patron 
saint of the church, in the chancel arch. A shield 
frieze with two New testament scenes was exe-
cuted around 1580 over the chancel arch in the 
nave. the frieze contains two coats of arms of 
the tidemand and Bille families. Above the shield 
frieze one sees a depiction of Doubting thomas 
(towards the north) and the resurrected Christ 
(towards the south).

Furnishings. the medieval furnishings of the 
church comprise a romanesque font of the Cen-
tral Funen type (fig. 34), as well as an iron-bound 
door from 1489 (fig. 41) and a bell founded in 
1514 by a successor of the Klaves workshop (fig. 
48). the post-reformation furnishings of the 
church interior are documented on the one hand 
by some *pew gables (fig. 40) from the period 
after 1550 (in the Odense City Museums), and 
on the other by the finely carved pulpit that was 
donated in 1584 by Otto Brockenhuus and Ka-
ren Venstermand (figs. 35-39), along with an (†)
altarpiece with an alabaster relief. this altarpiece 
was reconstituted around 1650-75, among other 
ways by the addition of a partially preserved *top 
piece. the altarpiece was scrapped in 1859-61, 

History. the church is mentioned in 1291 in con-
nection with a papal dispensation to the parish 
priest, and in that connection is said to be con-
secrated to St. Clement. Its status as a possession 
of the Skt. Knud Monastery in Odense can be 
traced back to the period 1277/86, when the 
monastery tried to assign the income of Sten-
løse Church to the friars of Skt. Knud who were 
studying in France (cf. p. 77). Formally, however, 
the church was not annexed to the monastery 
until 1316. these privileges were confirmed in 
1532, and until 1562 the church was served by 
a priest who had his residence in the monastery. 
 After the reformation the church passed to 
the Crown, which was still mentioned as the 
owner in 1664. In 1666 the dues from Stenløse 
Church, which appear in the Skt. Knud cada-
stre, passed to Henning Meyer. Didrik Schult of 
Christiansdal bought both Stenløse Church and 
the annexe church Fangel in 1687. In 1695 he 
sold them on to Anne Sofie Krabbe of Søbysø-
gaard, in whose possession they remained until 
after 1802. In 1852 the church was owned by 
Counsellor H.H. Holm of Dalsgård near Viborg 
(cf. also the (†)altarpiece and baptismal jug). the 
church passed into freehold on 1 January 1912. 
 In 1632 the incumbent, Niels Olufsen, ensured 
that Fangel was interpreted as an annexe to Sten-
løse, a relationship that still applies. 

Building. At its core the church is an Early ro-
manesque building, erected c. 1120-30 with gra-
nite ashlars, fieldstones and a little travertine in 
the east window of the apse, and consists of apse, 
chancel and nave, the building was probably 
erected as a successor to a wooden church at the 
site. Dendrochronological analyses of the roofing 
above the chancel have in fact demonstrated pre-
sumably re-used timber that was originally felled 
c. 1074-75. these are timbers that are now used 
as tie beams between chancel and apse, as well as 
a collar beam. Nothing can be inferred about the 
appearance of the presumed wooden church. A 
rebuilding of the windows of the stone church 
was carried out as early as the romanesque pe-
riod and executed in brick. In the late Middle 
Ages (1400s up to the reformation), the church 
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and only the pedestal was re-used in the church’s 
two subsequent altarpieces from 1859/61 and 
1964 respectively (fig. 73). 
 the gifts from Brockenhuus and Venstermand 
were the first in a succession of noble donations 
of furnishings to the church. In 1601 Elsebeth 
Skram of lindved donated a money chest (figs. 
43-44); the small bell was donated in 1614 by 
Jørgen Brockenhuus, the altar candlesticks were 
donated after 1669 by Anne Sophie Krabbe in 
memory of herself and her deceased husband 
Christian Urne (fig. 32), and finally the goldsmith 
Anders Jensen’s altar plate was donated in 1696 
by the church owner Didrik Schult and Armga-
ard Sophie von Gabel (figs. 29-30). 
 In contrast to the rich seventeenth-century 
furnishings, the eighteenth and nineteenth cen-
turies are very scantily represented in the church, 
first and foremost by a poor box presumably 
from the late 1700s (fig. 45) and an (†)altarpiece 
with a Crucifixion painting by Anders From Jæ-
ger from 1859/61 (fig. 73), which was donated 
by the church owner H.H. Holm. In 1919 the 
church was refurbished with among other items 
new pews, while a seven-branched candelabrum 
and three chandeliers were supplied in 1927-
29 by Knud Eibye, Odense. Finally it should be 

mentioned that both the altar rail and Kirsten 
lockenwitz’s communion table as well as altar 
decorations came with the major refurbishing 
of 2014-15 (fig. 27) under the supervision of 
Bendt longmose Jakobsen from C & W Arki-
tekter, Svendborg. the basic colour is white sup-
plemented with black details. 

Sepulchral monuments. Four romanesque tomb-
stones are preserved from Stenløse Church, in-
cluding a single one decorated with both figural 
and ornamental reliefs (in the National Museum) 
(figs. 54-60). An ornate sepulchral tablet from 
1765 commemorating the tenant farmer Andreas 
Jensen and Catharina thilsdatter Stockmann, 
comprising an inscribed tablet set in rich stucco 
work, is set up on the north wall of the eastern-
most bay of the nave (fig. 53). the church further 
has two striking tombstones; one from c. 1545, 
commemorating Johan Brockenhuus and Gese 
Pedersdatter tidemand, can be ascribed to the 
‘Odense Sculptor’ (figs. 61-62) while the other 
one is laid over the first incumbent of both Sten-
løse and Fangel, Niels Olufsen, c. 1630 (fig. 63). 
On the lapidarium in the churchyard stand three 
churchyard monuments to the Nees family from 
the early nineteenth century (figs. 64-66).
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 Fangel var selvstændigt pastorat, indtil den ved kon-
gebrev af 8. febr. 1632 blev lagt anneks til Stenløse,8 et 
forhold der stadig gør sig gældende.

Fangel Kirke er beliggende ved Kirkevej i lands-
byens nordøstlige del. Den er omgivet af sin 
kirkegård, som indtil slutningen af 1800-tallet 
var cirkulær af form (jf. fig. 3).9 Den var på det 
tidspunkt ved at være fyldt, og 1899 godkendtes 
en udvidelse mod vest,5 som allerede året efter 
kunne hegnes med kampestensdige.10 2012 etab-
leredes et lapidarium i det sydvestlige hjørne af 
kirkegården.11

Historisk indledning. Kirken er nævnt 1484, da præsten 
Jes Andersen er vidne i en sag.1 1532 gav kong Frede-
rik I Jørgen Gyldenstierne patronatsretten til kirken.2 
1658 ansøgte Cornelius Lerche kongen, om han måtte 
forundes afgiften af et større antal fynske kirkers tiende, 
herunder Fangel.3 1687 fik Didrik Schult til Christians-
dal patronatsretten til bl.a. Stenløse og Fangel kirker (jf. 
også s. 2794, 2913, 3119).4 Han solgte herefter kirken 
videre 1695 til Anne Sofie Krabbe til Søbysøgård, og 
kirken forblev sammen med Stenløse under dette gods 
(jf. s. 3119). 1863 ejedes den af etatsråd H. H. Holm 
til Dalsgård ved Viborg, 1868 tilhørte den arvingerne 
efter etatsrådinde Holm,5 og året efter blev den solgt på 
auktion til to gårdmænd.6 1911 foretages synsforretning 
over kirken i forbindelse med overgangen til selveje.7

 

FAnGeL KIrKe
ODenSe HerreD

Fig. 1. Kirken set fra sydøst med den senmiddelalderlige portal og sognehuset fra 1718 i forgrunden (s. 3170). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Church seen from the south east with the Late Medieval portal and parish hall from 1718 in 
the foreground.



3170 Odense herred

delbart øst for den tidligere degnebolig i kirkegår-
dens sydøstlige hjørne (jf. ndf.). Den fremstår hvid-
kalket og med fladt, rødt tegltag, både køreporten 
og fodgængerlågen, har hvidmalede stakitfløje. 
Porten manglede 1803 en låge,14 1929 anbefaledes 
det, at ommure portbuen, og 1979 godkendtes en 
regulering af terrænet foran porten.15 endvidere 
er der adgang fra Fangel Bygade via en dobbelt 
stakitlåge i kirkegårdens nordvestlige hjørne. †Ind-
gang. Mod vest var en indgang, som blev nedbrudt 
1900 ved udvidelsen af kirkegården.16

 Bygninger på kirkegården. et stråtækt bindings-
værkshus ved kirkeportalen er opført som deg-
nebolig i 1718,17 og fungerede som sådan indtil 
1851. Det var oprindelig en trelænget gård, hvis 
østre og søndre længer blev nedrevet i 1900-tal-
lets første del. Bygningen er nu indrettet som kir-
kekontor og sognehus, et materialhus er opført 
som vestlænge o. 1950. en †kirkelade blev repare-
ret 1631-32.18

 et ligkapel er opført vestligst på kirkegården 
1911, bygget af hvidtet tegl med trappegavl og 
rødt tegltag.12

 Kirkegården hegnes af ældre diger af marksten; 
om kirkegårdsudvidelsen dog kløvet kamp. Di-
gerne er bevokset med græs og krybende planter 
bortset fra mod vest, hvor en lav, klippet hæk er 
plantet på diget; den østlige del af diget blev for-
nyet 1905.12 De ældre †kirkegårdsdiger var 1670 
styrtet sammen og blev repareret.13 
 Kirkegårdens hovedindgang (fig. 1) er en sen-
middelalderlig portal muret af munkesten umid-

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Knud nielsen 
1787. – Cadastral map.

Fig. 2. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church seen from the south east.
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cm) er blændet med munkesten. Begge dørste-
der har været retkantede og dannet af store, mo-
nolitte karmsten og overliggere. Indvendig ses 
endnu de indmurede træoverliggere, mens de 
blændede dørsteder kun øjnes svagt bag pudsla-
get (fig. 15).
 Indre. Væggene er som nævnt af kamp, bortset 
fra den delvis teglmurede, nu spidsbuede korbue, 

BYGnInG

Oversigt. Kirken er i sin kerne en romansk kampe-
stensbygning med detaljer i tegl, der i senmiddelalde-
ren blev udbygget i øst og vest. I 1400-tallets slutning 
er koret forlænget og afsluttet med et messeklokke-
spir over østgavlen. Dernæst blev skibet overhvælvet, 
hvorefter man tilføjede et tårn. et våbenhus blev for-
mentlig kort tid derefter føjet til tårnet. Orienteringen 
afviger noget mod nord.

Den romanske kirke har bevaret sine langmure, tri-
umfmuren og de nedre dele af skibets østre gavl-
trekant, mens korets østgavl og skibets vestgavl 
er nedbrudt i forbindelse med de senmiddelal-
derlige udvidelser. Som det er typisk for egnens 
landsbykirker, har det været en forholdsvis be-
skeden bygning med et ca. 6 m langt kor og et 
skib på 13 m. Grundplanen er den traditionelle 
romanske; springet mellem kor og skib udgør lidt 
over en halv murtykkelse. Brugen af tegl samt 
dørene, der er uden portalfremspring, peger på 
et opførelsestidspunkt i første del af 1200-tallet.
 Materialer og teknik. Murene, der er uden syn-
lig sokkel, er overvejende af rå kampesten; dog er 
den øvre del af korets langmure opført i munke-
sten, muret i munkeforbandt, og det samme er 
skibets østlige hjørner. Der er ligeledes brugt tegl 
i triumfmuren omkring korbuen.19 Indvendig er 
væggene overalt af kampesten. 
 Døre. De lavtsiddende (†)åbninger (syddøren 
er i facaden ca. 110 cm bred, norddøren 130 

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 2004, suppleret og 
tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – Ground plan.

Fig. 4. Tværsnit. 1: 150. Skibet set mod øst. Målt af Line 
Bonde, Anders C. Christensen og Martin Wangsgaard 
Jürgensen, tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 
2015. – Section. Nave looking east.
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Fig. 6. Korets østgavl (s. 3173). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – East gable of chancel.

kan ses aftegnet på triumfvæggen. Ujævnheder 
på den nederste del af skibets nordøstlige hvælv-
pille kunne tyde på, at den delvis har været sam-
menbygget med sidealteret. På triumfmurens 

der blev forhøjet i forbindelse med en første 
overhvælving af koret (se ndf.).
 (†)Sidealtre. Korbuen har været flankeret af to 
sidealtre, hvoraf sporene efter det nordre fortsat 
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1495-1505, og et våbenhus opførtes ved tårnets 
sydside, sikkert kort efter tårnets færdiggørelse.
 Forhøjelsen af koret er formentlig foretaget i for-
bindelse med en overhvælving af rummet, samti-
dig med at korbuen blev forhøjet og fik en spids-
buet form. †Hvælvet, hvis udformning vi ikke 
kender, har imidlertid kun siddet en begrænset 
årrække, idet det er nedtaget i forbindelse med 
korets udvidelse. Denne forlængelse, på ca. 1,5-
2 m, er formodentlig foretaget for at give plads 
til et (†)messeklokkespir.21 Forlængelsen hæver sig 
over en sokkel af kampesten, der træder frem i 
facaden. rå kamp fra den gamle kormur er end-
videre genanvendt i muren omtrent op til samme 
niveau som kampestenene i de romanske lang-
mure. Oventil afsluttes langmurene i det nye parti 
med samme falsgesims som i korets ældre del og 
i skibet (fig. 7). Hvælvet i det forlængede kor er i 
vest indbygget i murene, mens det mod øst hviler 
på kvadratiske piller og to sten dybe skjoldbuer. 
ribberne er affasede i sammenstødet med pillen. 

sydside ses ligeledes spor efter sidealteret, der nu 
skjules bag prædikestolen. 
 Gavltrekanterne er nedbrudt i forbindelse med 
senere ombygninger, dog står den nedre del af 
skibets østgavl bevaret over hvælvene (fig. 13). 
Den har, ligesom langmurene, været udført i rå 
og kløvet kamp.
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer er alle i 
munkesten i munkeskifte.20  
 Kirken gennemgik flere forandringer, hvis kro-
nologi lader sig nogenlunde bestemme dels ar-
kæologisk, dels gennem dendrokronologiske da-
teringer af tagværkerne (jf. s. 3180).
 Ændringerne indledtes med en forhøjelse af 
koret, der er foretaget, før det blev udvidet mod 
øst. O. 1475-85 forlængede man koret og afslut-
tede det med et messeklokkespir, der hævede 
sig over den østre blændingsgavl. Før skibet blev 
overhvælvet i tiden o. 1485-95, havde man nogle 
år forinden brudt et nyt, stort vindue østligt i 
sydsiden. Mod vest blev et tårn sluttet til kirken o. 

Fig. 7. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church seen from the north east.
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re (fig. 8). Det dækkes af et sadeltag med gavle 
i øst og vest, og ikke som det ellers er vanligt 
i syd og nord. I forbindelse med tårnbyggeriet 
nedtog man skibets vestre mur og opførte en ny, 
der over en arkade bærer tårnets østmur. en stor 
del af tårnets sydvestre hjørne er skalmuret i ny-
ere tid.27 Dendrokronologiske prøver udtaget fra 
klokkestokværkets gulvbjælker, der er indmuret i 
væggene, daterer tømmerets fældningstidspunkt 
til o. 1495-1505 og giver med al sandsynlighed 
tidspunktet for tårnets færdiggørelse.24  
 Tårnrummet forbindes med skibet ved en 
spidsbuet, overgribende arkade (fig. 29).28 rum-
met får lys fra vest gennem et noget omdannet, 
retkantet vindue, anbragt i et spidsbuet spejl. et 

Hvælvet har karakteristiske savtakkede en sten 
brede overribber.22

 Østgavlen, der oprindelig har haft †kamtakker, 
står med en reduceret blændingsudsmykning i to 
etager (fig. 6, 42). nederst er der en række aftrap-
pede blændinger, som hæver sig over et savskifte. 
Mod nord er den yderste blænding beskåret dels 
af reparationer, dels af en senere tilføjet støtte-
pille (se ndf.). Mod syd er den yderste blænding 
helt forsvundet. I gavlspidsens øvre del har to, nu 
halverede cirkelblændinger flankeret messeklok-
kespiret. Spiret blev nedtaget 1664 (se ndf.) og 
efterlod et hul ind til korets loft, der blev blændet. 
I det tilmurede parti gentog man omhyggeligt 
blændingsmotiver fra gavlens nedre del.
 Det polygone messeklokkespir, der er rejst 
midt på gavlen, er formentlig selve begrundelsen 
for udvidelsen (fig. 6).23 Indvendig, over koret, 
er det hule spir rektangulært. Der er adgang til 
klokkespirets indre gennem en fladbuet dør an-
bragt umiddelbart ud for foden af korhvælvets 
østkappe (fig. 14).
 et stort senmiddelalderligt vindue sidder østligt 
i sydmuren, utvivlsomt der hvor dets romanske 
forgænger var anbragt.
 Mens skibet endnu stod med sit flade †træloft, 
blev der brudt et fladbuet vindue østligt i skibets 
sydmur (fig. 2). Udvendig er vinduet smiget, 
mens det indvendig er udstyret med en nu delvis 
borthugget, treleddet fals.
 Skibets hvælv, der dækker spidsen af korbuen, må, 
at dømme ud fra tagværkets datering, være ind-
bygget o. 1485-95 (fig. 15).24 Hvælvene hviler på 
falsede piller med skråtløbende kragbånd i to skif-
ter og på spidse skjold- og gjordbuer.25 Dog er der 
ingen skjoldbue i vest, idet vestre hvælvkappe er 
ommuret i forbindelse med tårnbyggeriet (se ndf.)
 I forbindelse med overhvælvingen blev den 
øvre del af skibets østre gavlspids nedbrudt og 
delvis fornyet i tegl. en spidsbuet arkade forbin-
der korets og skibets lofter (fig. 13).26 
 Tårnet, der er jævnbredt med skibet, består af 
tre stokværk, hvori klokkerne hænger i det øv-

Fig. 9. Trappehuset på tårnets nordside (s. 3176). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Stairwell on the north side of 
the tower.

Fig. 8. Tårnet set fra vest (s. 3175). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – The tower seen from the west.
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 Klokkestokværket har oprindelig haft otte glam-
huller, to mod hvert verdenshjørne. Heraf er 
nu kun tre åbne. Åbningerne mod syd, nord og 
vest er fladbuede og falset både inde og ude.29 et 
glamhul mod syd er betydelig udvidet, formentlig 
i forbindelse med ophængningen af en ny klokke. 
De to østre, blændede (†)glamhuller, et på hver 
side af skibets tagrygning, har stået uden false og 
imod sædvane været cirkulære (fig. 10). et excep-
tionelt træk indtil videre uden klare paralleller.
 Murene i syd og nord afsluttes med en falsge-
sims. Gavltrekanterne, hvis kamtakker i vid ud-
strækning er fornyede, prydes af blændingsudsmyk-
ninger. Den østre har seks stigende højblændinger, 
der hæver sig over en båndblænding; de to yder-
ste i hver side er fladbuede, og de inderste udført 
som spidse lancetter (fig. 39). Mellem lancetterne 
er nederst en falset, fladbuet glug, hvorover der 
tidligere har været to pibeformede (†)åbninger 
med trappestik.30 Øverst afsluttes gavlen af endnu 
en båndblænding, hvis korsformede ender kan 

højtsiddende krydshvælv hviler på falsede piller, 
hvoraf de to østlige er væsentlig slankere end de 
to vestlige. Piller og skjoldbuer er en sten dybe, 
dog halvanden sten dybe mod syd. Hvælvribber-
ne er ført ned til gulvniveau, men tilspidsede fra 
vederlagshøjde og nedefter.
 Der er adgang til tårnets øvre del gennem et 
samtidigt trappehus ved nordsiden, der er dækket 
af et halvtag (fig. 9). Som tårnet er trappehuset 
rejst over en sokkel af fremspringende kampesten 
og afsluttes af en dobbelt falsgesims. en slank, 
fladbuet underdør fører ind til trappeløbet, der 
har aftrappet loft og oplyses af to glugger. Over-
døren, som leder ind til tårnets mellemstokværk, 
er ligeledes fladbuet. Mellemstokværket har ikke 
noget bjælkelag, og en nyere trappe i fyrretræ 
fører fra trappehusets overdør op til klokkestok-
værket. I overgangen mellem tårnets midterste 
del og klokkestokværket er der sekundært brudt 
et rundbuet vindue mod nord, der giver lys til 
trappen mellem de to stokværk.

Fig. 10. De cirkulære, nu blændede glamhuller i tårnets østmur (s. 3176). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The circular, 
now bricked-up peepholes in the east wall of the tower.
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udvidet betydeligt 1862.5 I det indre dækkes rum-
met af et fladt træloft med synlige bjælker. Den 
fladbuede dør, der leder ind i kirken, står med en 
dobbeltfals. Våbenhusets kamtakkede gavltrekant 
prydes af tre lavstammede højblændinger, flanke-
ret af små kvadrater, der rejser sig over en bånd-
blænding (fig. 11, 41). en mindre båndblænding 
afslutter udsmykningen, der som nævnt ligner en 
forenklet udgave af tårnets vestre blændingsgavl. 
Kamtakkerne og en del af gavltrekanten er for-
nyet i små sten.
 Foran våbenhuset ligger en forarbejdet kampe-
sten (jf. fig. 11), kaldet ‘ryttertrædestenen’.
 Formentlig endnu i middelalderen er der rejst 
to støttepiller ved østgavlen (fig. 6). Pillerne, der 
dækker dele af blændingsudsmykningen, er skal-
murede i nyere tid og afdækket med vingetegl 
over en treleddet falsgesims.31 
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. en 
af de formentlig tidligste ændringer efter refor-

være en nyere tilføjelse. På vestsiden markeres 
gavlfoden af en båndblænding under et savskifte 
(fig. 8, 40). Herover flankeres to spidse højblæn-
dinger hver af en kvadratisk blænding. Midt på 
gavlen har der været en slank blænding udformet 
som latinsk kors, hvis korsstamme nu er blændet. 
Under korset har to spidse blændinger forlenet 
udsmykningen med et Golgatamotiv. en lille 
lyssprække er ladt åben nederst i den udmurede 
korsblænding. 
 Våbenhuset ved tårnets sydside, hvis blændings-
gavle minder om tårnets, er sikkert rejst umid-
delbart efter dette (fig. 11). Bygningen står uden 
nogen synlig sokkel. Mod øst og vest afsluttes mu-
rene af en treleddet falsgesims. Den fladbuede dør 
i sydgavlen er udvidet 1869, da man borthuggede 
falsene.5 Døren er endvidere forhøjet så meget, 
at det fladbuede stik indvendig i våbenhuset 
rager op i afsættet til det oprindelige bjælkeloft. 
et formentlig senmiddelalderligt vindue i øst er 

Fig. 11. Våbenhuset (s. 3177). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Porch.
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Fig. 12. Skibets senmiddelalderlige tagværk opsat o. 1485-95 (s. 3180). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Late Medieval 
roofing of nave, installed c. 1485-95.
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Fig. 13. Den spidsbuede arkade mellem korets og skibets lofter (s. 3175). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pointed-
arched arcade between ceilings of chancel and nave. 
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arbejdet gennemgået i alle sine dele, og navnlig 
vægge og hvælv blev undersøgt for skader.15

 Gulve. Der ligger den samme type gule teglsten 
i alle kirkens bygningsafsnit, lagt under istandsæt-
telsen 1965. 15

 Tagværkerne er overvejende opsat i forbindelse 
med ombygningerne af kirken i 1400-tallets slut-
ning.
 Korets syv fag er fra o. 1475-85, men der er 
dog foretaget en del udskiftninger i fyr.24 Spæ-
rene, der har bladede samlinger på østsiden, har 
to hanebånd og skråstivere. Fagene har en fort-
løbende nummerering fra øst mod vest i form af 
indridsede streger med små faner. Skibets 13 fag, 
der har tilsvarende samlinger, er opsat o. 1485-
95.24 De første syv fag er samlet på østsiden, mens 
de sidste seks er samlet på vestsiden.
 Tårnets tagværk har tre lag hanebånd; våben-
husets tagværk er i fyr og fornyet flere gange.
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2014 
udtaget boreprøver af egetømmeret i kor, skib og 
tårn.33 I koret viser prøverne, at tømmeret er fæl-
det o. 1475-85, hvilket må datere korets udvidel-
se, idet det østligste fags hanebånd er integreret i 
messeklokkespiret. Tømmeret over skibet dateres 
til o. 1485-95 og er med al sandsynlighed opsat 
samtidigt med de to hvælv. I tårnet kunne en af 
de indmurede bjælker i klokkestokværket dateres 
til o. 1495-1505, hvilket må angive tidspunktet 
for tårnets færdiggørelse.
 Tagbeklædning. Tagene er nu som tidligere over-
alt hængt med røde vingetegl, hvoraf tårnets er 
fornyet 2010.15 1589 omtaler biskop Jacob Mad-
sen kirken med »Tag Tegel«, men nævner bly på 
†messeklokkespiret (jf. blytækkerarbejdet 1664).32 
 Opvarmning. et fjernvarmeanlæg er installeret 
1965.15 Kirken har kunnet opvarmes 1883, da en 
†kakkelovn blev opstillet østligt i skibet.24 Ovnen 
udskiftedes med en koksfyret †kalorifer 1917, 
som var anbragt i nordsiden i skibets vestlige en-
de.15 Bygningen fik indlagt elektricitet 1928.34

 Kirken er hvidkalket ude og inde og udven-
dig forsynet med en sværtet sokkel. Våbenhu-
sets bjælkeloft er malet lyst gråt med mørkegrå 
bjælker. Der ligger piksten omkring våbenhuset, 
mens der ligger perlegrus omkring resten af kir-
kebygningen.

mationen er affasning af det vestlige hjørne på 
triumfbuens søndre vange for at skabe plads til 
prædikestolens opgang.
 Biskop Jacob Madsen beskriver 1589 bygnin-
gen som vel vedligeholdt (»vel fardige«).32 1664 
betales en blytækker (se ndf.) for at fjerne messe-
klokkespiret, da man frygtede, at det kunne styrte 
ned og gøre skade på kirken.13 1668 betales en 
murermester for at udbedre mangler på kirken 
og reparere tårnets og våbenhusets tag.13 
 Kirkens store, fladbuede vinduer i korets nordsi-
de og hver af skibets sider er formentlig kommet 
til i 1700-tallet (fig. 7). De smigede åbninger står 
fortsat med deres trækarme. På samme tidspunkt 
har man delvis borthugget falsene i skibets sen-
middelalderlige vindue. 
 en hovedistandsættelse er udført 1965 af Lehn 
Petersens Tegnestue, Odense. Kirken blev under 

Fig. 14. (†)Messeklokkespiret med den fladbuede dør-
åbning over korets hvælv (s. 3175). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Mass-bell spire with flat-arched door open-
ing above chancel vault.
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 1868 lod etatsrådinde Holm stoleværket ommale 
i egefarve, mens alterskrænken fik mahognifarve og 
bronzering.5 Koret moderniseredes 1894 i forbindelse 
med anskaffelsen af den ny altertavle.5 Inventaret ny-
stafferedes i lysegråt i forlængelse af opstillingen af de 
nye stolestader o. 1920.

Alterbordet, fra 1894, er af fyr.5 Det er beklædt 
med et alterpanel (jf. fig. 15) fra 1593, hvis forside 
har tre fag, der adskilles af svagt fremspringende 
pilastre med profilerede smalfelter. Panelet står i 
en støvet lyseblå bemaling med detaljer i guld, 
sølv, gråt og hvidt fra 1987, der i fyldingerne er 
baseret på den oprindelige bemaling (jf. ndf.).35 
Her er malet illusionistiske arkader og i svikler-
ne oculi, mens der i postamentfelterne er malet 
romber, hvori læses årstallene »1593« og »1756«.36 
 Ved istandsættelsen af panelet 1987 konstatere-
des fire ældre stafferinger. Den oprindelige staf-
fering bestod af lysegrønne arkader i mørkebrunt 
rammeværk med lysebrune smalfelter samt lister 
og tandsnit i mønje, dodenkoprødt og hvidt. I 

InVenTAr

Kirkens middelalderlige inventar omfatter en romansk 
granitdøbefont tilhørende Storebæltgruppen samt et 
senmiddelalderligt korbuekrucifiks, der hører til en 
lille gruppe udført af et fynsk værksted o. 1475-1500. 
 et alterbordspanel stammer fra 1593, mens de ba-
rokke alterstager er udført 1649. Prædikestolen er fra 
samme tid, men er efterfølgende ombygget. Ligbåren 
med vanitassymboler og vers malet på ladets underside 
er fra 1719.
 en stor del af inventaret stammer fra 1800-tallet, 
herunder en klokke fra 1840, altersølvet udført af 
niels Christopher Clausen o. 1850, og Anton Dorphs 
altertavle indsat i en ramme tegnet af arkitekt J. Vil-
helm Petersen. Som vanligt er det tidlige 1900-tal 
godt repræsenteret i kirkerummet. Salmenummertav-
lerne er fra 1907, stolestaderne fra 1920, en syvstage fra 
1940’erne, og modelskibet er bygget o. 1965 af kaptajn 
P. Frandsen, Odense, og skænket af Axel Hansen, Tue-
mose. 
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens nuværende 
farvesætning stammer i alt væsentligt fra istandsættel-
sen 1978 og skyldes Ingolf røjbæk.35 rummet præges 
af støvet blå, okker og guld. 

Fig. 15. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
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og blåt.37 Denne kan givetvis dateres til 1756 på 
grundlag af det nu fornyede årstal på postamentet. 
en lys egetræsådring herover stammer formentlig 
fra 1800-tallets midte, mens panelet 1920 blev ma-
let lysegråt.12 

et af postamentfelterne konstateredes årstallet 
»1593«, malet med gult. Herover konstateredes 
en 1700-tals staffering omfattende mørkegrønne 
storfelter, gråt rammeværk med blå smalfelter og 
brogede lister og tandsnit i cinnober, hvidt, brunt 

Fig. 16. Altertavle, tegnet af J. Vilhelm Petersen, med maleri af Anton Dorph forestil-
lende Jesus og den samaritanske kvinde 1893 (s. 3183). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Altarpiece, designed by J. Vilhelm Petersen, with painting by Anton Dorph showing Jesus and 
the Samaritan Woman, 1893. Communion table panel from 1593.
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 †Altertavler. 1) en senmiddelalderlig skabsalter-
tavle, beskrevet 1589 af Jacob Madsen som ‘Kristi 
Korsfæstelse med apostle, på fløjene er malet Li-
delsen og Begravelsen’.32 Biskoppens ord må op-
fattes sådan, at midtskabet rummede en Korsfæ-
stelsesscene, mens der i fløjskabene var udskårne 
apostelfigurer, og på deres ydersider malede sce-
ner fra Lidelseshistorien.
 2) O. 1850, et maleri af Korsfæstelsen, der kan 
tilskrives Andreas From Jæger, Viborg. Det be-
skrives af skolelærer nissen o. 1900 som »et daar-
ligt Maleri« med Jesus på et kors dannet af to 
‘runde træstammer’ og indsat i en forgyldt fyr-
retræsramme.16 Han peger endvidere på, at male-
riet i høj grad minder om Stenløses, der da også 
for korsets vedkommende svarer til nissens be-
skrivelse (s. 3166, fig. 73). Maleriet må følgelig 
antages at være anskaffet på foranledning af kir-
kernes fælles ejer, justitsråd Holm og kan dateres 
til tiden o. 1850, da Andreas From Jæger udførte 
flere versioner af kompositionen (jf. s. 3141). Det 
var 1955 hensat på våbenhusloftet.15

 Den oprindelige stafferings brug af illusioni-
stisk malede arkader, oculi og romber er typisk 
for 1500-tallets sidste årtier og kan sammenlig-
nes med bl.a. Korup Kirkes lidt rigere panel fra 
samme tid (s. 2743).
 Sporene efter to (†)sidealtre, der har flankeret 
kor buen, ses stadig på triumfvæggens vestside (jf. 
s. 3172).
 †Alterklæder. 1864 nævnes et falmet alterklæde, 
der blev erstattet af et nyt af rødt fløjl med guld-
kors.5

 Altertavle (fig. 16), 1895, tegnet af kgl. byg-
ningsinspektør J. Vilh. Petersen og forsynet med 
et maleri af Jesus og den samaritanske kvinde ud-
ført 1894 af Anton Dorph.38 
 Altertavlen er udført i historiserende stil, med 
blandt andet renæssancetræk inspireret af alter-
panelet (jf. ovf.). Den består af en stor, rundbuet 
arkade med baldakin stillet på et smalt postament. 
Arkaden har glat, leddelt indramning og i svik-
lerne et trekantmotiv. Storfelt og postament flan-
keres af slanke, næsten fritskårede, kannelerede 
søjler med skråt fremspringende baser, og høje, 
snoede kapitæler. Søjlerne, der afsluttes af fialer, 
bærer den lille baldakin udsmykket med gotikin-
spireret bladslyngsfrise under et tandsnit.
 Det rundbuede maleri i olie på lærred, 180×139 
cm, er signeret forneden til højre: »A: Dorph. 1894. 
Joh. 4. 13…« (delvis skjult af blændrammen). Det 
viser Kristus siddende ved brønden i samtale med 
den stående samaritanske kvinde. Med højre hånd 
støtter hun en vandkrukke, som hviler på brøn-
dens kant, og rører ved sin hage med venstre hånd 
mens hun tænksomt lytter til Jesu ord. I baggrun-
den ses et bakkelandskab med slanke cypresser i 
silhuet mod den blå himmel. Anton Dorph malede 
flere versioner af kompositionen, første gang 1890 
til Thisted Kirke (DK Tisted 37) og samme år til 
Verninge Kirke (Odense Hrd.), beliggende kun få 
kilometer fra Fangel.39 en udateret olieskitse (fig. 
17) af kompositionen er i Kobberstiksamlingen, 
Statens Museum for Kunst (inv.nr. KKSgb12453).
 rammen står i karrygul bemaling med hvide 
og sorte detaljer. Postamentfeltet er sortmalet og 
har forgyldt frakturindskrift: »Hos Dig er Livets 
Kilde. Sal 36,10«. en mindre konservering blev 
gennemført 2002.40

Fig. 17. Anton Dorphs olieskitse af Jesus og den sa-
maritanske kvinde, o. 1890’erne. Kobberstiksamlingen, 
Statens Museum for Kunst (s. 3183). SMK Foto 2015. 
– Anton Dorph’s oil sketch of Jesus and the Samaritan Wo-
man, 1890s.
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skulle ‘oplakeres’, hvilket indikerer, at der var tale 
om et sæt af porcelæn.5

 Oblatæske, 1892,5 af sort porcelæn med forgyldt 
kors på låget, fra Bing & Grøndahl. en †oblatæ-
ske af porcelæn er nævnt 1871, da den sammen 
med alterkanden skulle ‘oplakeres’.5 Kirken ejede 
endnu 1916 begge oblatæsker.5

 Skummeske, o. 1890, af Frederik Wilhelm Ol-
sen, 15 cm lang med snoet greb og laf med kors-
formet hulmønster. På laffens underside ses me-
sterstemplet (Bøje II, 4319) to gange. 
 Alterstager (fig. 19), 1649. 42 cm høje (52,5 cm 
med de sekundære lyspigge). Cirkulær fod med 
markant standkant prydet af ciselerede ringe, ba-
lusterskaft og flad lyseskål. På fodens største led 
er indgraveret »1649«. †Alterstager, nævnt 1589, af 
tin.32

 Syvstage, 1940’erne, leveret af Knud eibye. Den 
er 46 cm høj, har kubisk sokkel, cylindrisk fod, 
riflet skaft og leddelte arme og er signeret ved 
indgraverede versaler på soklen.
 Kirkens messehagler er alle udført af elisabeth 
Hofman.44 1) 2000, af hvid silke prydet af et bro-
deret korset kors på forstykket og et Jerusalem-
kors på rygstykket. Foret er gyldent. 2) 2002, af 

 Altersølv (fig. 18), 1850’erne, udført af niels 
Christopher Clausen, Odense. Kalken er 23 cm 
høj med ottetunget fod, hvorpå et ældre kruci-
fiks er monteret. Det ottekantede, kraftige skaft 
har facetteret midtled, mens bægeret er forsynet 
med et indgraveret Jesumonogram, »IHS«, i strå-
lekrans. På standkanten ses mester- og bymærker 
(Bøje II, 4279 og 4040) samt et ‘underlødigheds-
mærke’, »13L 4G«.41 en hældetud er påsat 1939 
af Knud eibye, Odense.42 
 Disken måler 14,3 cm i tværmål og har i sit 
centrum et indgraveret Jesumonogram i stråle-
krans. Det er stemplet med samme mærker som 
kalken. †Altersølv, nævnt 1646, af sølv.18

 Alterkander. 1) 1861, udført af Arent nicolaj 
Dragsted. Kanden har en lav fod med ciseleret 
tandsnit. Korpus er svunget og dekoreret med bl.a. 
en tunge- og en plantebort. Hanken er svunget og 
har en knop formet som to kirsebær; ved knoppen 
er indgraveret to blade. Under bunden ses mester-
stempel (Bøje I, 1567), Københavns bymærke for 
1861 og stemplet »rH«, muligvis et guardejns-
mærke.43 Kanden regnes for tilhørende den davæ-
rende kirkeejers familie, men opbevares i kirken.
 2) O. 1891,5 af sort porcelæn med forgyldt 
kors, fra Bing & Grøndahl. en ældre †alterkande 
er nævnt 1871, da den og oblatæsken (jf. ndf.) 
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Fig. 18. Altersølv udført af niels Christopher Clausen, 
Odense i 1850’erne. (s. 3184). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Altar plate, by Niels Christopher Clausen, Odense, 
1850s.

Fig. 19. Alterstager, 1649 (s. 3184). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Altar candlesticks, 1649.



fangel kirke

Danmarks kirker, Odense

3185

201

overkanten. netop dette træk forbinder fonten 
med et mindre antal fynske fonte, som Macke-
prang karakteriserede som en forenklet variant af 
Storebælttypen og navngav nyborggruppen.46 På 

grøn ulddamask med tre broderede hvedeaks på 
forstykket og et kors med hvedeaks der dublerer 
korsskæringen; foret er af grøn silke. 3) 2003, af 
violet silkedamask. På forstykket er den prydet af 
et guldbroderi af de tre kors på Golgata og på 
ryggen af et kors med stjerne. Foret er violet silke. 
4) 2014, af rødt damaskuld med silkefor og prydet 
af kvadratkors med Ω og ω på fronten og på ryg-
gen et kors med bloddråber om korsskæringen. 
 Alterskranken fra o. 1969 er cirkulær med en asym-
metrisk åbning ved alterbordet.15 Den har drejede 
balustre, der er genanvendt fra den ældre skranke. 
Malet ensfarvet gråblå, knæfaldet er betrukket 
med koksgrå uld. †Alterskranke, nævnt 1869, da 
den blev malet med mahognifarvet håndliste og 
bronzerede balustre.5 repareret 1878 og 1929.45 
 Døbefont (fig. 22), romansk af rødlig granit tilhø-
rende Storebæltgruppen (Mackeprang, Døbef onte 
111-12). Fonten er 87 cm høj, 62 cm i tværmål. 
Foden er terningformet med arkader hugget i for-
sænket relief, og i dens overside er en indhugget 
rille. en vulst danner overgang til kummen, der 
har næsten rette sider; en indhugget rille følger 

Fig. 22. romansk døbefont (s. 3185). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Romanesque font.

Fig. 20-21. 20. Dåbskande, o. 1850 (s. 3186). 21. Dåbsfad (s. 3186). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 20. Baptismal 
jug, c. 1850. 21. Baptismal dish.
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 Dåbskande (fig. 20), o. 1850, af tin.49 Den er 28 
cm høj, har urneformet korpus, svungen hank og 
fladbuet låg med kors. Under bunden er stemplet 
Odenses bymærke. Den er af en almindelig type 
fra midten af 1800-tallet og svarer eksempelvis til 
Stenløse Kirkes fra 1862 (s. 3144).
 †Korskranke, nævnt 1894, da døren ønskedes 
fjernet eller flyttet lidt mod vest.5

den nordre side ses spor af en hvid bemaling, som 
blev afrenset 1882.47 Biskop Jacob Madsen omtalte 
den blot som stående ‘i koret’; o. 1900 stod den i 
det nordvestlige hjørne, mens den siden 1919 har 
været opstillet ud for triumfmurens nordvange.
 Det enkle dåbsfad (fig. 21) fra 1700-tallet(?) er 
udført af hamret messing, 50,5 cm i tværmål og 
15 cm dybt. På fanen er en punslet linjebort.48 

Fig. 23. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500 (s. 3187). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel 
arch crucifix, c. 1475-1500.



3187fangel kirke

201*

udførelsen forlænget 38 cm, mens et savspor un-
der korsstammens afslutning viser, at krucifikset 
oprindelig har stået på en bjælke. På bagsiden er 
foretaget en sekundær afstivning i fyrretræ.50 
 Kristusfiguren fremstår med en nyere staffe-
ring. Karnationen er lys, håret og skægget mør-
kebrunt, tornekronen grøn og lændeklædet gul-
brunt. Krucifikset er mørklakeret med forgyldte 
detaljer. Under denne staffering blev der i for-
bindelse med en restaurering 1978 konstateret 
tre farvelag på figuren, mens selve korset er helt 
afrenset for farve.51 Af den oprindelige bemaling 
konstateredes blot lidt kridtgrund. I 1700-tal-
let fremstod figuren med rødbrun karnation og 
kraftige blodstænk, skæg og hår var mørkebrune 
og tornekronen sort. Lændeklædet var bleggrønt. 
Herover konstateredes en staffering fra forment-
lig o. 1897, da korset ønskedes ådret og figuren 
opmalet. Stafferingen omfattede en tynd kridt-
grund, bleg, rødtonet karnation, færre blodstænk, 

 Korbuekrucifiks (fig. 23-24), o. 1475-1500. Kri-
stusfiguren, 137 cm høj, hænger i skrånende arme 
med overlagte fødder og hovedet hængende slapt 
mod højre skulder. Hovedet bærer en stor, flettet 
tornekrone, håret og skægget er langt og skåret i 
spiralsnoninger. Munden er let åben og tungen 
hviler på underlæben. Øjnene er næsten lukke-
de. Kroppen er gennemmodelleret med udspilet 
brystkasse, slank talje, særdeles markerede ribben 
og bemærkelsesværdigt fremtrædende knæskaller. 
På arme og ben ses talrige blodårer. Lændeklæ-
det er kort og har midtsnip. Figurens bagside er 
udhulet og har formentlig været lukket med en 
plade; armene er tappet i skuldrene. 
 Korset, 244×203 cm, er udført som et livstræ 
af fladbuede bjælker med halvcirkulære kors-
blade. Korsskæringen omfatter en cirkulær glorie 
med reliefskårne stråler, og korsenderne afsluttes 
af medaljoner med evangelistsymboler og spidse 
blade. Den øvre korsarm er muligvis allerede ved 

Fig. 24. Detalje af korbuekrucifikset. (s. 3187). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail of chancel arch crucifix.
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tre et halvt fag og lydhimmel samt sekundær 
opgang. Fagene udgøres af glatte profilfyldinger, 
foran hvilke er stillet konsolbårne figurer forestil-
lende fra venstre to evangelister og Kristus som 
Verdensfrelser (fig. 28a-c), mens et diminutivt 
fjerde fag mod syd er tilføjet o. 1920 som tilpas-
ning til væggen.53 De fremskudte hjørner udgø-
res af rigt udskårne og varierede hermer i brusk-
barokstil med vrængemasker og spiralsnoede 
volutter (fig. 27a-d). Storstykket afsluttes foroven 
af en profilliste, der ikke tager hensyn til hjør-
nefremspringene. Både de høje postamentfelter 
og frisefelterne et glatte, førstnævnte adskilles af 
fremspringende hjørner med udskårne kerubho-
veder i højt relief, der gentages i varieret form på 
frisen. Gesimsen har markante, retvinklede hjør-
nefremspring. Stolen bæres af en egetræsstolpe.
 Lydhimlen har seks fag, hvoraf det bageste har 
været betydelig større end de øvrige og viser, at 

mørkebrunt hår og skæg, olivengrøn tornekrone 
og rødt lændeklæde. Dette farvelag stammer for-
mentlig fra o. 1897, hvor korset ønskedes ådret 
og figuren opmalet.5 Krucifikset blev restaureret 
1978 af Mogens Larsen; 1982 gennemførtes en 
mindre fastlægning af løse farvelag.50 
 Det hører til en gruppe af krucifikser, der bort-
set fra et enkelt i Maribo Domkirke (DK Maribo 
65) alle stammer fra Fyn, og følgelig må anses 
for udført af et af egnens værksteder. Fælles for 
disse arbejder er foruden ansigtet med den let 
fremskudte tunge og den karakteristiske fod- og 
benstilling også træk som markante knæskaller, 
de i træet udskårne blodårer, hårlokkerne, der er 
skåret som rør, og de talrige, diagonalt løbende 
ribben, der danner en spidsbue over mavemusku-
laturen.52 
 Prædikestol (fig. 26-28), o. 1650-75, men efterføl-
gende ombygget og nu omfattende en kurv med 

Fig. 25. Indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1912. – Interior looking east.
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Fig. 26. Prædikestol, o. 1650-75 (s. 3188). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, c. 1650-75.
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stolen er konstrueret til at sidde op mod en plan 
bagvæg (jf. ndf.). Fagene ud imod rummet har glat 
frise, der brydes af bøjler i form af vrængemasker.
Under himlen er ophængt en due i en stråle-
krans. Himlen er sekundært og ret groft blevet 
tilpasset hvælvpillen. Den sekundære opgang fø-
jer sig om triumfvæggen.
 Både stol og lydhimmel fremstår siden 1978 
med en staffering domineret af gult og støvet 
blåt, mens billedskærerarbejdet står i blankt træ 
med mørk lakering. På tværs af postamentfel-
terne er anført »Guds ord bliver evindelig esajas 
40,8« og i frisefelterne »Salige er de som hører 
Guds ord og bevarer det. Luk. 11,28«. 1920 blev 
stolen mørklakeret med de nyere fyrretræsdele 
(fyldinger, for- og hængeliste) i egetræsådring.54 
 Lydhimlens form antyder, at kurven oprindelig 
har omfattet yderligere to fag. Dette understøt-
tes af kurvens ikonografiske program, Kristus og 
evangelisterne, eftersom to af de sidste mangler. 
Lydhimlens form antyder imidlertid også, at en 

udformning af kurven med hele fem fag ville 
kræve, at der var adgang til kurven bagfra, måske 
ved en opsætning som lektorieprædikestol i kor-
indgangen.
 1861 var prædikestolen opsat ‘omtrent midt i 
kirken i den sydlige side’.5 Den blev formentlig 
flyttet til sin nuværende plads i forlængelse af kir-
kesalget 1869, for samme år klager flere kirkegæn-
gere over, at prædikestolen var i den ene ende af 
kirken, så man vanskeligt kunne høre prædikenen 
fra bænkene under pulpituret i tårnrummet.5 I for-
bindelse med flytningen måtte stolen ombygges.
 Billedskærerarbejdet er kendetegnet ved en 
meget plastisk modellering af træet, der synes 
påvirket af Hans II Gudewerdts arbejder på Lan-
geland. De bruskbarokke hjørnehermer er imid-
lertid typemæssigt beslægtet med lokale arbejder 
fra især Anders Mortensens hånd, herunder hans 
tilføjelser til Bellinge Kirkes prædikestol (s. 3098) 
og hans prædikestol i Asperup Kirke (Vends 
Hrd.) fra 1649/53. 

Fig. 27a-d. Prædikestolens hjørnehermer, o. 1650-75 (s. 3188). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Corner herms of 
pulpit, c. 1650-75 .
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en jernlåge i forsiden, som låses med jernbånd. 
Overdelen er beslået med jern. Blokken svarer 
nøje til Stenløses (s. 3151). Opstillet i tårnrum-
met ved døren til våbenhuset.
 Fire †pengetavler af træ er nævnt 1861.5

 Pengebøsse, 1900-tallet, af eg. Cylindrisk med 
fladt låg hvori der er et møntindkast. Opstillet i 
våbenhuset.
 et †pulpitur fra o. 184057 var opsat tværs over 
tårnrummet og udstyret med stolestader.58 Det 
blev nedtaget 1920.59 

 Orgel (jf. fig. 29), 2007, med 14 stemmer (heraf 
ét vekselregister), to manualer og pedal, bygget af 
Marcussen & Søn, Aabenraa. Disposition: Manual 
I: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Blokfløjte 4', 
Oktav 2', Mixtur III-IV, Fagot-Obo 8' (vekselre-
gister). Manual II: rørfløjte 8', Italiensk Principal 
4', Quint 22/3', Fløjte 2', Terts 13/5', Fagot-Obo 8' 
(vekselregister). Pedal: Subbas 16', Gedaktbas 8'. 
Stella Gloria.60 Kopler: II-I, I-P, II-P. Orgelhuse-
ne er tegnet af ebbe Lehn Petersen. Orglet frem-

 Stolestader (jf. fig. 29), o. 1919.55 De slanke 125 
cm høje stolegavle er rundbuede og smykket 
med en karvskåret bort af varierende udform-
ning samt derover en medaljon med skiftevis 
roset, hjelmmotiv og hjulkors. Stolene fremstår 
med turkist sæde og lyseblå gavle med forgyldte 
detaljer. Stolene har en mørk grønblå staffering 
fra 1955. Inden da stod de med lys egetræsådring. 
 De ældre †stolestader (jf. fig. 25), nævnt 1861, 
havde lave gavle med glat fylding og flad tre-
kantgavl samt rygbræt. Stoleværket omfattede 
såvel 24 mands- som kvindestole inklusive dem 
på pulpituret.5 Stolene blev nymalet 1868 i ege-
træsådring.5 1905 blev de blev gjort bredere og 
forsynet med nye ‘fulde’ ryglæn.5

 †Præste og degnestole, nævnt 1862, var opstillet 
på hver side af alterbordet.5 De blev fjernet 1894 
i forbindelse med ombygningen af koret forud 
for anskaffelsen af den ny altertavle (jf. ovf.).5

 Pengeblok (fig. 31), 1700-tallet,56 af sortmalet 
fyr. Blokken måler 22×22 cm, 70 cm høj og har 

Fig. 28a-c. Figurerne i prædikestolens fag. a-b) en evangelist. c) Kristus som verdensfrelser (s. 3188). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Figures in the pulpit bays: a-b) An evangelist. c) Christ as Redeemer of the World. 
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Fig. 29. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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 Kirkeskib (fig. 30), o. 1965, 75×102 cm, en 
brig med navnet »Ørnen«, bygget af kaptajn P. 
Frandsen, Odense, og skænket af Axel Hansen, 

står med delvis bemaling i lysegråt. I tårnrummet, 
opstillet i to huse, nord og syd for vestvinduet.61 
 †Harmonium, testamenteret af enkefru Mette 
Marie Jørgensen og overtaget 1920.5 en sølv-
plade med giverens navn var opsat i kirken. 
 †Orgel, 1948, med fem stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Th. Frobenius & Co, Kgs. 
Lyng by. Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 
8', Spidsfløjte 4', Oktav 2', Mixtur IV. Pedal: An-
hang. Koppel M-P. Mekanisk aktion, sløjfevind-
lade. Uindrammet pibefacade. I tårnrummet.62

 Fire salmenummertavler (jf. fig. 15) fra o. 1907, 
92×44 cm, har udsvejfet overkant.63 De sortma-
lede tavler er ophængt i kor og skib.
 To præsterækketavler, 2014, 120×75 cm, med 
profileret ramme. Tavlerne fremstår sortmalet med 
navne i hvide versaler. Ophængt i våbenhuset.
 Lysekroner (jf. fig. 29), 1900-tallets første årtier, 
tre ens kroner med 2×6 arme med flade lyseskåle, 
balusterskaft med hængekugle og kronende dob-
beltørn. Ophængt i skibets to hvælv samt i koret.
 †Lysekroner (jf. fig. 25), o. 1875, til petroleum, 
ophængt i skib og kor.

Fig. 30. Kirkeskibet »Ørnen«, bygget o. 1965 af kaptajn P. Frandsen, Odense, og skæn-
ket af Axel Hansen, Tuemose (s. 3193). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church 
ship “Ørnen”, built c. 1965 by Captain P. Frandsen, Odense, and donated by Axel Hansen, 
Tuemose.

Fig. 31. Pengeblok, 1700-tallet (s. 3191). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Poor-box, 1700s.
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båren er ophængt i våbenhuset, opdeles i tre fel-
ter af profilerede stivere. På kortsiderne er der 
monteret hængestykker i akantusbarok mellem 
benene, det ene er fornyet.
 Undersidens midtfelt indeholder et digt i hvid 
skriveskrift: »Tænk du som Staar/ Huor tiden 
Gaar/ og Hastig mon(n)e Iile./ tænk Huer Mi-
nut/ du blifver Skut / ved dødsens morder pile/ 
du bæris bort/ til Mulden Sort/ til Aske du skalt 
blifve/ dog ey forgaa/ mens skalt opstaa/  ogsaa 
Igen til lifve/ naar Kloken slaar/ naar tiden 

Tuemose.64 Sort skrog med rød og hvid stribe 
samt hvide redningsbåde; ørnen, der tjener som 
galionsfigur, er forgyldt. Spejlet er blåt med rødt 
navneskilt med gyldne versaler. Ophængt i gjord-
buen mellem skibets to hvælv.
 Ligbåre (fig. 32-33), 1719, af fyr, ask og eg,65 
467×86 cm, 58 cm høj. Den består af to bære-
stænger med indstemmede ben og et lad dannet 
af fire brædder. Håndtagene afsluttes af ende-
knopper formet som drueklaser; to er fornyede i 
1900-tallet.66 Ladets underside, der er synlig, når 

Fig. 33. Ligbåre, 1719 (s. 3194). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bier, 1719.

Fig. 32. Indskrifter og emblematik på ligbåren (s. 3194). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Inscriptions and emblemata 
on the bier.
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retoucheret,66 og i 1998, da nogle mindre skader 
udbedredes.69 
 Klokker. 1) (Fig. 35), 1840, støbt af I. C. & H. 
Gamst, København. 90 cm i tværmål. Om halsen 
løber en rankefrise og versalindskriften »støbt af 
I. C. & H. Gamst Kjøbenhavn a(nn)o 1840«. Ved 
overgangen til slagkanten er tre lister. Klokken 
blev istandsat 1968.12 Ophængt i samtidig vug-
gebom i klokkestokværkets glamhul.70 I den æl-
dre klokkestol, af eg. I et fag af denne er skåret en 
indskrift med allegorisk fremstilling af Danmarks 
befrielse 4. maj 1945 (fig. 34).
 2) 1934, støbt af Jysk Jernstøberi, Brønderslev. 
127 cm i tværmål, med støberindskrift om hal-
sen, mellem profillister. På legemet læses skrift-
stedet Jer. 22,29. Klokken er erhvervet 2015 fra 
den nedlagte Absalons Kirke, København.
 †Klokker. Jacob Madsen omtaler 1589 to klok-
ker i tårnet.32 

 Gaar/ naar Haanen mon(ne) gale/ tænk viselig/ 
de Minder mig / og ligesom de tale/ Kom dog 
iHu/ du lever nu/ Af døden dig vil gieste/ vær 
stædtz bereed/ Mod ewighed/ og søg din Siælis 
beste AnnO 1719«. Til venstre herfor er malet 
tre billeder i grisaille, øverst under indskriften 
»Jeg Schar saa Hastig tiden af/ og du aff Mindis 
om din graf« ses en hånd med krydsede pile (et 
symbol på pest og plager)67 samt Fader Tid, en be-
vinget mand med le. Herunder er malet et bevin-
get timeglas og ordene »Jeg rinder Suinder lær 
af mig/ dit lefnisz løb snart ender sig«. I det højre 
felt ses en urskive under overskriften »Jeg Picker 
slaar og viser dig/ huor tiden flyver Hastelig« og 
derunder en hane og teksten »jeg Gaaler Høyt 
omwend dig snart/ thi døden Kommer med en 
fart«. Motiverne og versene har flere sammen-
fald med snedkerlaugets †ligbåre fra 1745 i As-
sens Vor Frue (s. 2554).68 Båren er løbende blevet 
istandsat, i nyere tid i både 1975, da båren blev sat 
snedkermæssigt i stand og farvelag samt indskrift 

Fig. 34. Indskrift i med allegorisk fremstilling, der mar-
kerer Danmarks befrielse, 4. maj 1945, på klokkestolen 
(s. 3195). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Inscription 
with allegorical motif commemorating the Liberation of Den-
mark, 4 May 1945, on bell stock.

Fig. 35. Klokke, støbt 1840 af I. C. & H. Gamst, Kø-
benhavn (s. 3195). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bell, 
founded in 1840 by I.C. & H. Gamst, Copenhagen.
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mindeordene »De døde som her hvile sig/ de sof 
i troen hen før dig./ Min ven som her mon of-
ven staa/ se til du kand det samme naa«,71 der 
afbrydes i hjørnerne af medaljoner med evange-
listsymboler; foroven Mattæus (t.v.) og Markus 
(t.h.) og forneden tilsvarende Lukas og Johannes; 
alle med skriftbånd med næsten udslettet navn. 
Stenen var nedfældet i korets gulv o. 1900, men 
omtalt 1907 som henstillet i våbenhuset, hvor 
den samme år blev indmuret i vestvæggen.12

GrAVMInDer

Mindetavle (fig. 37), o. 1850, over faldne i slaget 
ved Isted, Christen Hansen, Fangel, »af 1ste Forst: 
Jægercorps 3 Comp: no 108«, Peder nielsen, 
Fangel, »af 4de Forst: Bataillon 1 Comp: no 193« 
og Axel nielsen, Fangel, »af 5te Linie Battaillon 1 
Comp: no 53«.
 Tavle af træ, 100×65 cm, i brunmalet ramme 
med sider formet som kannelerede pilastre. Tekst-
feltet er malet med rød antikva- og kursivindskrift 
på hvid bund under to krydsede Dannebrog. På 
tavlens overkant er stillet en mindre, kvadratisk 
tavle med indskriften »Mindetavle for Slaget ved 
Idsted den 25. Juli 1850«, anført med fraktur (over-
skrift) og kursiv. rammen blev malet med ege-
træsådring 1897.5 Tavlen var 1908 opsat i koret,12 
men befinder sig nu på tårnrummets nordvæg. 
 Gravsten (fig. 36), o. 1631, over sognepræst Olvf 
Hanssøn, †1631, og Knvd Iacobsøn, † <1658>, 
med hustru Marren Madtsdatter, †16 .
 Grå sandsten, 71×70 cm, skriftsten med per-
sonalia i indhuggede versaler. Om randen løber 

Fig. 36. Gravsten, o. 1631, over sognepræst Oluf Han-
sen, Knud Jacobsen og Maren Madsdatter (s. 3196). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone, c. 1631, of 
Oluf Hansen, Knud Jacobsen and Maren Madsdatter.

Fig. 37. Mindetavle over tre faldne i Slaget ved Isted 
1850 (s. 3196). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tab-
let commemorating three of the fallen at the Battle of Isted, 
1850.
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sens historiske matrikelkort 1810-18, 1818-57, 1857-
69, 1869-96 og 1896-1918.
10 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot. og Provstiark. Kirke-
beskrivelser. 
11 Kirkens arkiv. Synsprot.
12 LAFyn. Provstiark. Synsprot.
13 rA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. (fynske rytterdistrikt, 
1728-1752, S-2912). 
14 LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog. 
15 nM.
16 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
17 Opførelsesåret fremgik af en karvskåret indskrift, 
»rnSJ ♥ ASJD 1718«, i den tidligere gårdport, jf. foto 
i nM.
18 LAFyn. Pastoratsark. rgsk.
19 en lignende prioritering af byggematerialer genfin-
des i Korup Kirke (s. 2734).
20 Skiftegangen i tårn og våbenhus er uregelmæssig i 
det der også indgår mindre partier med polsk skifte. 
21 Østudvidelsens datering hviler på den dendrokro-
nologisk datering af korets tagværk. Hylleberg Eriksen 
2014.
22 Overribberne er af type d (jf. DK Svendborg 47). 
Typen er navnlig påvist i Østjylland samt på Samsø og 
Sjælland, men findes også på Fyn, eksempelvis Pårup 
Kirkes skib (s. 2659). Se Mogens Vedsø, »Hvælvteknik – 
et studie i overribber«, Bygningsarkæologiske Studier 1989, 
s. 77-79; Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige 
kirketårne. Studier i dansk bygningskultur 1400-1550, I, 
Aarhus Universitet 2007, PhD-afhandling, 135-36. 
23 Senmiddelalderlige messeklokkespir kendes fra flere 
dele af landet, men optræder særlig koncentreret på 
Fyn, hvor de eksempelvis også kan findes i Kerteminde 
Kirke (s. 1926) og Brændekilde Kirke (s. 3016), mens 
et særlig velbevaret eksempel kan iagttages på Mesinge 
Kirke (Bjerge Hrd.). 
24 Hylleberg Eriksen 2014.

KILDer OG HenVISnInGer

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Bispearkivet: Synsforretninger over 
kirker og præstegårde 1872-81 (Bispeark. Synsforretn.).
 Odense Herreds provstiarkiv: Beskrivelse af Odense 
Herreds Kirker 1900 (Provstiark. Kirkebeskrivelser). – 
Synsprotokol 1903-19, 1919-68 (Provstiark. Synsprot.). 
 Pastoratsarkivet: regnskaber 1581-1664 (Pastoratsark. 
rgsk.). – Ministerialbog 1787-1804 (Pastoratsark. Mi-
nisterialbog). – embedsbog 1811-1922 (Pastoratsark. 
embedsbog). – Kirkeprotokol 1861-1926. Kopibog 
(Pastoratsark. Kirkeprot.).
 Menighedsrådsarkivet: Diverse sager 1904-60 (Menig-
hedsrådsark. Div. sager). – Diverse regnskaber 1927-94 
(Menighedsrådsark. Div. rgsk.). 
 Kirkens arkiv: Synsprotokol 1987 ff. (Kirkens arkiv. 
Synsprot.).
 NM. Indberetninger. Mogens Larsen 1969 (prædi-
kestol og ligbåre); Kurt Viggo nielsen 1975 (ligbåre); 
Mogens Larsen 1978 (alterbordsforside); Mogens Lar-
sen 1981 (alterbordsforside); Jens Johansen 1983 (kor-
buekrucifiks); Ingolf røjbæk 1987 (alterbordsforside); 
Jan Brøndsted 1996 (ligbåre); Jens Johansen 1998 (lig-
båre); Jens Johansen 2002 (altertavle).
 Litteratur. Orla Hylleberg eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af tagkonstruktion over Fangel kirke, Fyns 
Amt, nnU rapport nr. 46, nationalmuseet 2014.

Historisk indledning ved David Burmeister og Martin 
Wangsgaard Jürgensen, bygningsbeskrivelse og kalk-
malerier ved Martin Wangsgaard Jürgensen, inventar 
og gravminder ved David Burmeister, orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (la-
tin) og James Manley (engelsk). Korrektur ved Jørgen 
Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. redaktionen afsluttet december 2014. 

1 Repert nr. 5567 
2 Frederik I.s Registranter (7. dec. 1532); H. F. rørdam, 
»efterretninger om humanisten Jørgen Gyldenstjerne«, 
DaMag 5rk 1db. 234.
3 Kronens Skøder II (1648-88), 302 (13. juli 1658).
4 Kronens Skøder II (1648-88), 627 (9. sept 1687).
5 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot. 
6 If. oplysninger fra Fangel Lokalhistoriske Arkiv.
7 LAFyn. Provstiark. Synsprot. samt Menighedsrådsark. 
Div. sager. 
8 KancBrevb 1630-1632, 685. Om reaktionen på an- 
nekteringen, se John M. Møller, »Til Fangel Sogns 
præstehistorie«, ÅrbOdense og Assens 1913-16, 519-
20.
9 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; jf. også Geodatastyrel-

Fig. 38. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Jacob Madsen’s visitation book. 
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fremspring, der nok må stamme fra pillens skalmuring 
eller en tidligere reparation.
32 Jens rasmussen & Anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 61-62. 
33 Hylleberg Eriksen 2014. 12 prøver blev udtaget fra 
kirken, hvoraf ni kunne dateres. To prøver har beva-
ret splintved. Korets datering er baseret på fire prøver. 
Heraf har to har bevaret splintved, med yngste beva-
rede årring dannet 1471 (prøvenr. 41170039), hvortil 
lægges et antal årringe, der skal kompensere for mang-
lende splintved. Skibets datering hviler på fire prøver, 
to med bevaret splintved, heraf kunne alle fire date-
res. Yngste bevarede årring er dannet 1475 (prøvenr. 
41171049). I tårnet er der udtaget to prøver. Begge 
havde bevaret splintved, men kun en kunne dateres. 
Den yngste daterede årring er dannet i 1486 (prøvenr. 
41172029), hvorefter der korrigeres for tabt splint-
ved. Der blev også udtaget to prøver fra klokkestolen. 
Begge havde bevaret splintved, men ingen af prøverne 
kunne dateres. Tømmeret var fra hurtigtvoksende, 
unge egetræer med brede årringe.

25 De skråtstillede kragbånd kan genfindes i en lang 
række nordfynske kirker og hører øjensynlig 1400-tal-
lets anden halvdel til. Se tilsvarende hvælvpiller i Pårup 
Kirke (s. 2659), Ubberud Kirke (s. 2768) og Sanderum 
Kirke (s. 2926), mens man i Kullerup Kirke kan iagt-
tage det arkitektoniske motivs samspil med en kalkma-
let udsmykning (Vindinge Hrd.).
26 en lignende omhyggeligt udført bue kan iagttages i 
Ubberud Kirke (s. 2766). 
27 Tårnets nordside står velbevaret, og her kan det 
konstateres, at facaden har været udført med skråt 
afskårne fuger. 
28 Der findes flere eksempler på sådanne overgribende 
tårnarkader i herredet. Se Sanderum Kirke (s. 2923) og 
Vissenbjerg Kirke (Odense Hrd.). 
29 De blændede glamhuller er alle lukkede med tegl-
sten i et nyere format. 
30 Paralleller til de pibeformede glugger findes i flere 
af de nordfynske kirkers tårne. Se eksempelvis Melby 
Kirke (Skovby Hrd.) og nørre Aaby Kirke (Vends Hrd.). 
31 På nordsiden af den søndre murpille ses et aftrappet 

Fig. 39-41. Gavltrekanter. 1:100. Teg-
ning Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. 
39. Tårnets østgavl (s. 3176). 40. Tårnets 
vestgavl (s. 3177). 41. Våbenhusets gavl (s. 
3177). – Gable triangels. 39. East gable of tow-
er. 40. West gable of tower. 41. Gable of porch.

39

40

41
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53 Indtil da var et glat panel indsat som forbindelsesled 
mellem hvælvpillen og (tilsyneladende) prædikestolens 
tredje fag, jf. foto i nM.
54 LAFyn. Provstiark. Synsprot. og nM. Indb. ved 
Mogens Larsen (1969).
55 LAFyn. Provstiark. Synsprot. Kirkesynet anbefalede 
1919, at nye stole anskaffedes over de følgende 2-3 
år. 1920 fik kirken tilladelse til at udskifte stolene, jf. 
LAFyn. Pastoratsark. embedsbog.
56 Blokken er nævnt første gang i inventariet 1861, jf. 
LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot. 
57 If. LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser siges det 
lokalt (o. 1900), at pulpituret blev opsat ‘for 60 aar 
siden’, dvs. o. 1840. 
58 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot. Inventariet 1861 
nævner kun mandsstole på pulpituret.
59 LAFyn. Provstiark. Synsprot. samt Pastoratsark. 
embedsbog.
60 Cymbelspil med seks bjælder og drejelig stjerne i 
facaden.
61 Det nordre orgelhus rummer manualværkerne og 
spil lebordet, det søndre rummer pedalværket.
62 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
63 LAFyn. Provstiark. Synsprot. Anskaffelsen af tavlerne 
foreslås både 1905 og 1907.
64 Thalund, Kirkeskibe 51.
65 nM. Indb. ved Mogens Larsen (1969).
66 nM. Indb. ved Kurt Viggo nielsen (1975).
67 Jens Lampe, »Tidens gang i Odense. Om tidsmåling 
og urmagere«, FyMi 1986, 62.
68 Om ligbårens udsmykning og måde at tilskynde 
almindelige kirkegængere, der passerede den i våben-
huset, til at reflektere over sig selv og døden, se Martin 
Wangsgaard Jürgensen, »The ever-Present Death 

34 LAFyn. Menighedsrådsark. Div. sager.
35 nM. Indb. ved Ingolf røjbæk (1987).
36 Det er uklart, hvad årstallet »1756« er baseret på. Det 
nævnes ikke i Mogens Larsens rapport om afdæknin-
gen af ældre farvelag, nM. Indb. ved Mogens Larsen 
(1981), og var heller ikke synligt i den yngste staffering.
37 nM. Indb. ved Mogens Larsen (1981).
38 Fangel Lokalhistoriske Arkiv ejer et tegnet udkast til 
rammen signeret af J. Vilhelm Petersen, hvor både frise-
feltet og fialerne er større end i den færdige tavle. Selvom 
altermaleriet er dateret 1894, fremgår det af Anton 
Dorphs egenhændige fortegnelse over hans salg af male-
rier side 37 (i Kobberstiksamlingen, Statens Museum for 
Kunst), at billedet blev solgt for 900 kr i 1895 via »Pro-
prietair Hansen, Fangel Aagaard pr. Odense«.
39 Foruden Verninge og Thisted malede Anton Dorph 
versioner af Den Samaritanske Kvinde til Ølst Kirke 
(1896, randers Amt) og Bregninge Kirke (1905, Svend-
borg Amt).
40 nM. Indb. ved Jens Johansen (2002).
41 Stemplet angiver lødigheden 13¼ og således under 
det danske minimumkrav til sølv på 13½. Disse uof-
ficielle ‘underlødighedsstempler’ blev udbredte efter 
statsbankerotten 1813, hvor det var svært at skaffe 
lødigt sølv, jf. Bøje I, s. 78.
42 LAFyn. Menighedsrådsark. Div. rgsk.
43 Mærket optræder imidlertid ikke blandt (de ret få) 
københavnske guardejnsmærker i Bøje.
44 Oplysninger om messehaglerne er venligst leveret af 
elisabeth Hofman, Hillerød.
45 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. og Menighedsrådsark. 
rgsk.
46 Gruppens øvrige fonte er i nyborg (sekundært 
opstillet), refsvindinge, Heden og Vester Hæsinge 
kirker, alle i Svendborg Amt.
47 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot. Afrensningen var ikke 
helt succesfuld, hvorfor den afrensedes igen året efter, 
1883.
48 Det ret anonyme fad er måske identisk med det 
dåbsfad af messing uden årstal, der nævnes i inventariet 
1861, LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot. 
49 Kanden er formentlig identisk med den ‘af metal’ 
nævnt 1863, jf. LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.
50 nM. Indb. ved Jens Johansen (1983).
51 nM. Indb. ved Mogens Larsen (1978).
52 Martin Wangsgaard Jürgensen, »Som ‘et slagtet og 
flaaet Kreatur’. Den døde Kristus på korset og birgitti-
nerne«, Lena Liepe & Kristin Bliksrud Aavitsland (red.), 
Memento Mori. Døden i middelalderens billedverden,Oslo 
2011, 141-59. Til gruppen hører foruden Fangels og 
Maribo Domkirkes krucifikser også dem fra kirkerne 
i Hårslev (Skovby Hrd.), Søby (Båg Hrd.), Verninge 
(Odense Hrd.), Horne og Kullerup (Svendborg Amt) 
samt muligvis Oure (Svendborg Amt) og Skydeberg 
(Båg Hrd.). I forhold til denne gruppe adskiller Fan-
gelkrucifikset sig ved ikke at have sidesnip.

Fig. 42. Korets gavltrekant (s. 3175). 1:100. Tegning 
Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – Gable triangle of 
chancel.
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Be hind the Church Door: On the Funeral Bier and 
its emblematic Qualities«, Journal of Early Modern Chri-
stianity 2014, 91-114, særlig 108-11.
69 nM. Indb. ved Jens Johansen (1998), jf. også Indb. 
ved Jan Brøndsted (1996).

west. A porch was probably added shortly after-
wards to the south side of the tower. 

Furnishings. The medieval furnishings of the 
church comprise a romanesque granite font (fig. 
22) of the Great Belt group as well as a Late Me-
dieval chancel arch crucifix belonging to a small 
group executed by a Funen workshop c. 1475-
1500 (figs. 23-24). 
 The renaissance is represented by a commu-
nion table panel from 1593. The altar candlesticks 
from 1649 are in the Baroque style (fig. 19), the 
pulpit is from the same period, but was subse-
quently rebuilt (figs. 26-28). The bier with painted 
Vanitas symbols and verses is from 1719 (figs. 32-
33).
 Many of the furnishings are from the nineteenth 
century, including a bell from 1840 (fig. 35), the 
altar plate made by niels Christopher Clausen c. 
1850 (fig. 18), and Anton Dorph's altarpiece in a 
frame designed by the architect J. Vilhelm Petersen 
(fig. 16). As usual the early twentieth century is 
well represented in the church interior. The hymn 
boards are from 1907, the pews from 1920, a se-
ven-branched candelabrum is from the 1940s and 
the model ship was built around 1965 by Captain 
P. Frandsen, Odense, and donated by Axel Hansen, 
Tuemose (fig. 30). The present colour scheme of 
the church is in all essentials from the refurbish-
ment of 1978 and is the work of Ingolf røjbæk.

Sepulchral Monuments. Of old sepulchral monu-
ments the church only has a memorial tablet from 
c. 1850 to the fallen at the Battle of Isted in 1850 
(fig. 37) as well as the tombstone from c. 1631 of 
the incumbent Oluf Hansen, Knud Jacobsen and 
their wife Maren Madsdatter from c. 1631 (fig. 36).

History. The church is mentioned for the first time 
in 1484, when the priest Jes Andersen is a witness 
in a case. In 1532 King Frederik I granted Jør-
gen Gylden stierne the advowson of the church. 
In 1658 Cornelius Lerche applied to the King 
for the right to levy dues on the tithes of a large 
number of Funen churches, including Fangel. In 
1687 Didrik Schult of Christiansdal was granted 
the advowson of among other churches Stenløse 
and Fangel (cf. also pp. 2794, 2913, 3119). Then he 
sold the church on in 1695 to Anne Sofie Krabbe 
of Søbysøgård, and the church, along with Sten-
løse, remained subject to this estate (cf. p. 3119). 
In 1863 it was owned by Titular Councillor of 
State H. H. Holm of Dalsgård near Viborg, in 
1868 it belonged to the heirs of the wife of Titu-
lar Councillor of State Holm, and the next year it 
was sold at auction to a group of farm owners. In 
1911 an appraisal of the church was carried out in 
connection with the transition to freehold. 
 Fangel was an independent benefice until, by a 
royal Charter of 8 February 1632, it was made 
an annexe to Stenløse. 

Building. At its core the church is a romanesque 
fieldstone building with details in brick. In the 
Late Middle Ages it was expanded at the eastern 
and western ends. The church features a long 
succession of the changes that must be conside-
red typical of northern Funen in particular in the 
1400s and 1500s. At the end of the 1400s the 
chancel was lengthened by about 1.5 m and ter-
minated with a mass-bell spire above the east ga-
ble, a feature that recurs in several of the northern 
Funen churches of the period. Then the nave was 
vaulted over with vaults of a type well known in 
the region, after which a tower was added in the 

FAnGeL CHUrCH

70 Sammenlign med eksempelvis Kværndrup Kirkes 
bom, Bendt Gammeltoft Hansen, »Løst og fast om 
fynske klokker«, FyStbog 1978, fig. 39.
71 Jf. også John M. Møller, »Til Fangel sogns præstehi-
storie«, ÅrbOdense og Assens 1913-16, 521. 
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tønder og 2 skæpper;7 dertil lå også et skovareal kaldet 
‘kirkeskoven’.8

 Som værnehelgen omtaltes i 1700-tallet Skt. Mi-
chael.9

 Af katolske præster kendes foruden »Hr. Peer af Ver-
ninge«10 også Michael Jacobsen (-1508-51-), hvis navn 
fandtes på såvel skibets hvælv (s. 3226, fig. 23) som på 
en (†)degnestol (s. 3248, fig. 55).11 Køng (Båg Hrd.) 
var anneks 1687-1727.
 Under Karl Gustav-krigene 1657-60 plyndredes kir-
ken af svenske tropper, der foruden en †klokke (s. 3254), 
også ranede †altersølv og -klæder fra et *monstrans -
skab (s. 3250, fig. 56). Hertil knytter sig det sagn, at sven-

Historisk indledning. Senest ved reformationen må kir-
ken være kommet under kronen, der 1671 overdrog pa-
tronats- og kaldsretten til rigsadmiral Henrik Bielke mod 
hans afståelse af gældsfordringer (jf. s. 3273, 3307).1 Fra 
1695 knyttedes kirken til hovedgården Søholm i nabo-
sognet Køng (Båg Hrd.),2 hvorfra den 1718 forgæves 
blev forsøgt inddraget i ryttergodset.3 Efter hyppige 
handler i 1700-tallets sidste fjerdedel blev den o. 1800 
overtaget af et interessentskab bestående af gårdmænd i 
sognet.4 Overgang til selveje skete 1. jan. 1914.5

 Ved landehjælpen 1524-26 var kirken med 20 mark 
blandt herredets højest takserede.6 1671 udgjorde kir-
kens tiende 40 tønder hartkorn og dens jordegods 14 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south east.
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Kirken er placeret på en banke højt i landskabet, 
der præges af udløbere af de markante højdedrag 
i Vissenbjerg og Tommerup sogne. Sognets geo-
grafiske udstrækning og kirkens placering nær 
nordgrænsen15 til Tommerup og Brylle gør det 
nærliggende at antage, at disse to sogne tidligt er 
udskilt fra Verninge.
 Kirken er centralt beliggende nordligt i lands-
byen, men befandt sig tidligere i dens nordøstlige 
udkant (jf. fig. 3). På sydsiden løber den gamle 
landevej mellem Odense og Assens, på nordsiden 
den nye.
 Kirkegården er udvidet flere gange, betydeligst 
o. 192016 mod nord og 1967 mod vest.17 den 
seneste udvidelse skete efter plan af havearkitekt 
O. raahauge-Askegaard, Langesø. det vestligste 
afsnit er ikke taget i brug og henligger som et 
parklignende areal. Mellem den oprindelige kir-
kegård og de nye afsnit er der en tydelig terræn-
forskel, som dog er mest markant vest for tårnet, 
hvor en omfangsrig jordopfyldning 1919 var en 
forudsætning for henlæggelse af kirkens indgang 
til tårnets vestfacade (s. 3222).
 Hegn. Kirkegården hegnes mod syd, øst og vest 
af kampestensdige, mod nord af en jordvold. di-
gerne er omsat talrige gange.18

skerne i skabet skulle have fundet en sølvdolk, som en 
adelig frue havde begået selvmord med.12

 Stolestadestrid. 1739 blev niels Eriksen af nårup 
idømt en mulkt på 1 rigsdaler for under gudstjenesten 
at have forulempet møller niels Pedersens hustru og 
derefter siddet på møllerens skød under prædikenen, 
idet møllerparret efter hans mening uretmæssigt sad 
foran ham og hans hustru.13

 Møntfund. Ved afgravning af gulvet 1918 (s. 3221) 
fandt man mønter, hvoraf den ældste var fra Erik 5. 
Klippings tid.14

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af K. nielsen 1779 
og Bondesen 1810. – Cadastral map.

Fig. 2. Kirke og †kirkegårdsport set fra syd, o. 1919. Postkort i Lokalhistorisk Arkiv, Tomme-
rup – Church and churchyard seen from the south c. 1919.
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og cementstrøgne piller med køreport og fod-
gængerlåger. denne indgang var, som forment-
lig også dens forgænger, placeret i sydkapellets 
akse.26 den udvidedes 1919 med yderligere to 
fodgængerlåger. Samtidig anlagdes en trappe, idet 
man sløjfede en brolagt kørevej til søndre kapel 
ved flytningen af kirkens indgang fra kapellet til 
tårnets vestfacade (s. 3222).27 1952 opførtes en 
ny port med piller af betonsatte kvadre.28 den 
nuværende østre port havde en forgænger i form 
af en låge til præstegårdens mark,29 rimeligvis 
identisk med en ‘nordre låge’ omtalt 1665.30 En 
gammel smedet †kirkerist omtaltes 1853.24

 Ægtpligtige bønder planerede 1839 kirkegår-
den.25 1884 betaltes for planering og grusning af 
gangene.24 Arealet lige omkring kirkebygningen 
har siden 1975 fået genetableret en brolægning.31

 En stor poppel blev fældet 1852.24 Få år senere 
blev der klaget over 36 træer, der skyggede, og hvis 
rødder hindrede graveren i at udføre sit arbejde.32

 Indgange. To køreporte i syd og vest er tegnet af 
Ebbe Lehn Petersen. Hovedindgangen fra 199019 
i kirkegårdens sydvestre hjørne er skævt vinklet 
af hensyn til terrænforholdene og består af kva-
dermurede piller med låger af sortlakeret stål. 
Porten i vest ved Knarreborgvej fra 196720 har 
slanke, rødlige granitpiller med svejfede, hvide 
stakitlåger. En port i øst, ligeledes fra 1967, har 
hvide stakitlåger, hængt på granitpiller med det 
indhuggede årstal »1868«. 
 †Hegn og indgange. Kampestensmuren omkring 
kirkegården var 1589 dækket med munke og 
nonner (‘hulsten’),21 og betegnedes 1670 som 
forfalden.22 1848 blev der kørt græstørv og sten 
til ‘ringmuren’,23 og året efter blev der på eller 
ved diget sået kløverfrø,24 der vel blev høstet til 
kreaturfoder. En muret hovedindgang, uden tvivl 
i syd, blev 1668 repareret af Laurs Murermester 
fra nyborg.22 Arealet deromkring blev 1844 bro-
lagt.23 187625 opførtes fire murede, kuglebærende 
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Fig. 4. Luftfoto af Verninge Kirke set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1939. i KglBibl. – Aerial photo of Verninge Church 
seen from the south.
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den romanske kirke består af skib og smallere kor, 
hvortil har knyttet sig en nu nedrevet †apsis.36 
Skibets grundplan er omtrent regelret udstukket, 
mens det bemærkelsesværdigt korte kor, hvis 
udvendige længde forholder sig til bredden som 
1:1,6, bliver markant bredere, ca. 40 cm, fra vest 
mod øst. 
 Materiale og teknik. det bevarede murværk er 
overalt af rå kamp, dog med kvadersatte hjørner, 
og rejser sig over en dobbelt profileret sokkel, 
hvor den nederste har skråkant og den øverste 
karnisprofil (s. 2646, fig. 4).37 Soklen bæres af et 
fundament af tre á fire skifter kamp, af hvilke det 
nederste springer noget frem i forhold til de øvre, 
og er lagt uden bindemiddel.38 Talrige af apsidens 
sokkelkvadre har fundet anvendelse i den senere 
korforlængelses murværk, fortrinsvis i soklen. Af 
disse kvadres krumning fremgår, at apsidens dia-
meter har været ca. 7 m, og at dens tilslutning til 
korets ca. 8,5 m brede østgavl har været let styltet. 
Stedvis ses et enkelt skifte glatte kvadre over sok-
len.39

 Kirkens murværk bærer tydelige spor af en om-
fattende ommuring. Korets langmure er således 
kun bevaret til godt halv højde i nord og noget 

 Et kapel er opført o. 1934 på kirkegårdens nord-
lige del efter tegning af arkitekt Ejnar Mindedal-
rasmussen.33 den hvidkalkede bygning af tegl har 
sadeltag og gavle med falsede højblændinger, den 
søndre desuden (retkantet) indgang i rundbuet spejl. 
Blandt sokkelkvadrene ses en genanvendt grav-
sten fra 1600-tallet (kirkegårdsmonument nr. 3).
 Fyrrum, toilet og redskabsrum er bygget ind i 
det rampeanlæg, der 1919 anlagdes vest for tårnet 
(jf. ovf.).34 Et graverhus lige øst for kirkegården er 
opført o. 2003 efter tegning af Finn Andersen, 
Tegnestuen Skovbrynet, Fredericia. den dervæ-
rende parkeringsplads er omlagt samtidig. 
 Et †sprøjtehus vestligt på kirkegården, fra sidste 
halvdel af 1800-tallet,24 omtaltes endnu 1940.31 Et 
†nødtørftshus fra o. 1906, i det sydvestlige hjørne, 
havde desuden plads til materialer og en †ligvogn.35

ByGninG

Kirkens ældste del er, vel i midten eller sidste halvdel 
af 1100-tallet, opført af granit og består af kor og skib 
samt en nu nedrevet †apsis. Hertil føjedes ved mid-
delalderens slutning en korforlængelse, to kapeller, et 
tårn i vest samt et nu forsvundet †våbenhus ud for 
syddøren. Kirkens orientering afviger noget mod nord.

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Ebbe Lehn Petersens Tegnestue 1963, suppleret af Kirstin Eliasen 
og tegnet af Merete rude 2015. – Ground plan.
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skjulte side.41 Ligeledes ses dørens østre indven-
dige vange i en højde af godt 1 m. det fremgår 
af bevaringsgraden, at døren må være tilmuret 
senest samtidig med ommuringen af skibets vest-
ende (jf. s. 3207). Af †syddøren er formentlig blot 
bevaret den 153 cm lange tærskelsten, der indgår 
i facadens nedre, skråkantede sokkelled. døren i 
øvrigt er ommuret i tegl (jf. s. 3211). Over stik-
ket af den ommurede dør ses et fremspringende 
hoved af granit (fig. 7-8). det noget forvitrede 
ansigt er smalt, nærmest trekantet, med åben-
stående mund og vidt åbne øjne. den ret spidse 
næse er fornyet i cement. Øverst ses antydning 
af personens hår. Ansigtet kan oprindeligt have 
indgået i udsmykningen af den oprindelige syd-
dør. Tilstedeværelsen af en †præstedør(?) på korets 
sydside antydes af iagttagelser ved J. M. nissen 
o. 1900 (fig. 72, sml. fig. 17), der registrerede – 
nu tilfældigt – indmurede karmsten under det da 
eksisterende vindue.42 det drejer sig dog snarest 
om rester af et eller flere vinduer.

mindre i syd. Af skibet er hele den vestre tredje-
del genopført af tegl fra overkanten af soklen, dog 
med genanvendelse af enkelte granitkvadre og rå 
kamp. nordmurens midte og østhjørnet er beva-
ret til formentlig oprindelig højde, og her ses og-
så bevaret bagmur af rå kamp. i syd står forment-
lig på tilsvarende vis bevaret et stykke murværk 
omkring facadens midte, også her med bagmur af 
kamp. Årsagen til de voldsomme ændringer skal 
uden tvivl søges i dårlige jordbundsforhold, der 
kan have forårsaget en delvis sammenstyrtning af 
skibets vestre ende. Således ses soklen under ski-
bets vestre del at falde knap 50 cm i syd og 30 cm 
i nord.40

 Døre. Begge den romanske kirkes dørsteder er 
bevaret på oprindelig plads. (†)Norddørens plads 
vi ses af et 160 cm bredt brud i det øvre sok-
kelled, og dørens østre kvadersatte vange står be-
varet i 215 cm’s højde. Tre kvadre i tilmuringen 
har uden tvivl udgjort en del af den vestre vange, 
idet en eller flere af disse har anslagsfals i den nu 

Fig. 6. Kirken set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the north west.
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Fig. 7. Skibets tilmurede †syddør (s. 3205) og (tv.) kirkegårdsmonument nr. 7 (s. 3263). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bricked-up south †door of the nave and (left) churchyard-
monument no. 7.

 Indre. i begge korets langmure ses et vandret 
tilbagespring, højest siddende i nord, angivende, 
til hvilken højde romansk murværk er bevaret. 
Triumfbuen er helt eller omtrent helt nedbrudt. 
En del af den senere hvælvpille i skibets nord-
østhjørne fremtræder med et kraftigt fremsprin-

gende kragbånd med affaset underside (jf. fig. 16 
og 26). den del af pillen kan tolkes som nordre 
vange af en korbue,43 men den hidrører snarest 
fra en regulering af den bevarede rest af triumf-
muren i forbindelse med skibets overhvælvning 
(s. 3219). En sokkelkvader, der nu er indmuret 
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Middelalderlige ændringer og tilføjelser. i middelalde-
rens seneste århundrede gennemgik kirken en lang 
række ændringer, hvis rækkefølge kun delvist lader 
sig fastslå med sikkerhed. Apsiden erstattedes af en 
korudvidelse, der øgede koret til dobbelt længde. i 
syd og nord tilføjedes et kapel ud for skibets østfag, 
og i vest opførtes et tårn. Vest for søndre kapel lå 
indtil 1600-tallets slutning et †våbenhus.
 Ombygning af skibets vestende. Skibets vestgavl 
samt langmurene omtrent frem til kapellernes 
vest mure er opmuret hovedsageligt af munkesten 
i munkeskifte på den oprindelige, profilerede gra-
nitsokkel og med genanvendelse af enkelte kvadre 
og rå kampesten. Årsagen til den omfattende om-

i korforlængelsens nordside, har skråkantet pro-
fil og hjørner i begge ender. Afstanden mellem 
disse, ca. 100 cm, svarer til triumfmurens tykkelse, 
og sokkelkvaderen har derfor med stor sandsyn-
lighed indgået i den ene af triumfbuens to van-
ger.

Arkitektur. Kirkens sokkel og materialefordeling viser 
tydeligt slægtskab med kirkerne i Stenløse, Tommerup 
og Brylle (s. 3119 ff., 3275 ff. og 3309 ff.). Størst er lig-
heden med førstnævnte, der som Verninge har et kor, 
som er meget kort i forhold til bredden (sml. s. 3122 og 
3204). Stenløse Kirkes tidlige datering til 2. fjerdedel af 
1100-tallet (s. 3134) kan antyde en helt eller omtrent 
tilsvarende tidlig datering af Verninge Kirke.

Fig. 8a-b. Granithoved over tilmuret †syddør (jf. fig. 7). a. Profil. b. Frontalt. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Granite 
head above bricked-up †south door (cf. fig. 7). a. Profile. b. Frontally.



3208 Odense herred

Fig. 9a-b. Snit og plan. 1:300. Målt og tegnet af Gerhard Poulsen 1918. i danmarks Kunstbibliotek. 
– a. Længdesnit gennem kirken set mod syd. b. Plan. – Section and plan. a. Longitudinal section through 
the church looking south. b. Ground plan.
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Fig. 9c-d. Snit. 1:300. Målt og tegnet af Gerhard Poulsen 1918. i danmarks Kunstbibliotek. – c. 
Tværsnit gennem skibets vestfag set mod vest, det oprindelige kor set mod øst og tårnet set mod 
vest. d. Tværsnit gennem skib og kapeller set mod øst. – Sections. c. Cross-section through west bay of 
nave looking west, the original chancel looking east and the tower looking west. d. Cross-section through the 
nave and chapels looking east.
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Fig. 9e-f. Opstalter. 1:300. Målt og tegnet af Gerhard Poulsen 1918. i danmarks Kunstbibliotek. e. 
Opstalt af sydfacade. f. Opstalt af tårnets og kapellernes vestfacader. – Elevations. e. Elevation of south 
facade. f. Elevation of west facades of tower and chapels.
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flankeret af to lavere 1½ sten brede spidsbuede 
højblændinger.45 Ombygningen lader sig vanske-
ligt datere nøjere, men den må være ældre end så-
vel kirkens ældste tilbygninger, våbenhus, sydkapel 
og tårn, som skibets nuværende overhvælvning. 
 Hvælv i koret? dispositionen med de retkante-
de, kraftigt fremspringende hvælvpiller i det op-
rindelige kors hjørner (jf. fig. 26) og pillernes 
disharmoni med det nuværende hvælv antyder, 
at dette kan have haft en, ligeledes sekundær, for-
gænger, hvis nærmere udformning er ukendt.
 †Våbenhus. Ud for skibets syddør lå et o. 1691 
nedrevet våbenhus, der oprindelig må have været 
en selvstændig bygning. dele af dets østmur må 
endnu være bevaret i den nedre del af søndre 
kapels vestmur (jf. ndf.) og ved stabiliseringsar-
bejderne 2015 (jf. s. 3222) registreredes, at syd-
gavlen havde været placeret ca. 0,5 m nordligere 
end kapelgavlen. Efter våbenhusets nedrivning 
overflyttedes dets funktion til sydkapellet, der 
fungerede som sådant indtil restaureringen 1918-
19, da indgang blev flyttet til tårnet.

bygning må søges i svigtende fundering, der gi-
ver sig til kende ved alvorlige sætninger i soklen. 
Skibets †syddør forblev på oprindelig plads, men 
fornyedes fuldstændigt i tegl over sokkelniveau. 
Endnu ses udvendigt et højtplaceret, slankt spids-
buet stik – kronet af det genanvendte granithoved 
(jf. ovf.) – mens vangerne sløres af senere ommu-
ringer. Ved undersøgelser i forbindelse med kirkens 
udvendige restaurering 2015 er registreret en halv-
stensfals i begge dørens vanger. den indvendige, 
frem til 1918 synlige, dørniche må formentlig for 
hovedpartens vedkommende hidrøre fra samme 
ombygning. Samtidig synes den oprindelige nord-
dør tilmuret blot med bevarelse af dele af østre 
vange, mens det nye murværk forløber ubrudt hen 
over vestvangens tidligere placering. i sydsiden var 
der frem til 1918 bevaret dele af et fladrundbuet 
†vindue med udvendig halvstensfals og indven-
dig smig (jf. fig. 9e).44 indkapslet i det senere tårns 
østmur ses den til ombygningen hørende vestre 
gavltrekant, der prydes af en blændingsgruppe, be-
stående af en 2½ sten bred spidsbuet højblænding, 

Fig. 9g. Opstalt af nordfacade. 1:300. Målt og tegnet af Gerhard Poulsen 1918. i danmarks Kunst-
bibliotek. – Elevation of north facade.
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dre våbenhus ses ved Fraugde Kirke, Åsum Hrd., 
ligesom typen med sammenbygget våbenhus og 
kapel også kendes fra Kerte Kirke, Båg Hrd. og 
Vindinge Kirke, Svendborg Amt.
 Kapellet har rester af to oprindelige (†)vinduer i 
hhv. syd og øst. det østre, helt tilmurede, er fladbu-
et i såvel det ydre som det indre, mens det søndre, 
der udvendigt var anbragt i et højtrejst spidsbuet 
spejl, ligeledes var fladbuet og havde en halvstens-
fals såvel ude som inde; af vinduet er blot bevaret 
det tilmurede spejl over det nuværende vindue fra 
1918-19 (sml. fig. 9e og 10). En nu fjernet dør for-

 Et søndre kapel ud for skibets østfag er opført af 
munkesten i munkeskifte over en ikke fremsprin-
gende sokkel, hvori indgår talrige granitkvadre 
og sokkelkvadre, der formentlig alle hidrører fra 
skibets gennembrudte sydmur. Kapellet var fra 
opførelsen sammenbygget med det vest herfor 
liggende †våbenhus, hvis bevarede østmur udgør 
den nedre del af kapellets vestmur. denne mur 
er markant tyndere end kapellets øvrige mure – 
kun 65 cm mod 90 cm i øst og 95 cm i syd. Flan-
kemurene afsluttes af sekundære falsgesimser. En 
tilsvarende sammenbygning af et kapel og et æl-

Fig. 10. Sydkapellets sydgavl set fra syd (s. 3213). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
South gable of South Chapel seen from the south.
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dette kan meget vel være det sammenbyggede 
søndre kapel og våbenhuset. den højre (vestre?) 
bygning er vist med en dør i gavlen. Tagformen 
er behæftet med nogen usikkerhed; sandsynlig-
heden taler for et pulttag op mod kapellet, men 
man kan ikke udelukke den af Jacob Madsen vi-
ste form med to selvstændige sadeltage og gavle.46

 Kapellets indre forbindes med skibet af en ar-
kade med retkantede vanger og spidsbuet over-
gribende stik. rummet overdækkes af et sam-
tidigt krydshvælv, der bæres af murede forlæg i 
væggene og har halvstens retkantede ribber.

neden i sydgavlen var sandsynligvis indsat o. 1691 
samtidigt med nedrivning af †våbenhuset (s. 3211).
 Sydgavlen er i sin nuværende skikkelse resultat 
af en senere ombygning, men endnu i 1856 (jf. 
fig. 17) havde gavlen formentlig bevaret rester af 
sin oprindelige udformning. Synlige var to lave, 
spidsbuede blændinger, der flankerede vinduets 
højtrejste spejl, over hvilket var to lave, rektangu-
lære blændinger. Herover havde gavlen to nær-
mest rundbuede glugger. Biskop Jacob Madsen 
viser (fig. 71) to sidestillede tilbygninger med 
selvstændige sadeltage på kirkens nordside (sic!). 

Fig. 11. Kirkens indre med sydkapellet set mod syd (s. 3213). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church interior with 
interior of South Chapel looking south.
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i murværket indgår sokkelsten og kvadre fra den 
oprindelige kirke. Også højere oppe ses sporadisk 
anvendelse af granitkvadre; tydeligst i nord, hvor 
to sokkelkvadre har fundet anvendelse på hver 
side af en glug. døren i vest og vinduet i nord er 
indsat ved restaureringen 1918-19; sidstnævnte 
som afløser for et ældre, men ligeledes sekundært, 
vindue i vest. 
 Tårnrummet har oprindeligt haft fladt loft og 
blev forbundet med skibet af en bred, nærmest 
rundbuet, tårnbue.
 der er adgang til tårnets øvre stokværk gen-
nem en fladbuet dør omtrent midt i mellemstok-
værkets sydmur.47 Åbningen har trin i bunden, 
ligesom den fladbuede overdækning trinvist sti-
ger mod tårnets indre. døren nås ad en fritrappe, 
der indtil 1959 rejste sig frit fra syd mod nord; 

 Planlagt overhvælvning af skibet. Over den oven-
nævnte arkade til sydkapellet ses mod skibet 
et samtidigt, nu udmuret, forlæg til en planlagt 
overhvælving af skibet (fig. 12). Hvælvforlæggets 
bredde antyder en planlagt fagdeling af skibet 
med tre rektangulære hvælvfag. Med denne dis-
position ville skibets syddør komme til at sidde 
vestligt i det mellemste fag. intet tyder på, at den-
ne overhvælvning er bragt til udførelse.
 Tårn. den rektangulære, tværvendte bygning 
har nord- og sydgavlen i flugt med skibets lang-
mure og rejser sig i tre stokværk; det øverste nu 
noget nedskåret. Tårnet, der er af munkesten i 
munkeskifte over en kun få steder synlig syld af 
rå kamp, er tydeligvis opført uden for den natur-
lige banke, på hvilken kirken er opført; således lå 
terrænet vest for tårnet ca. 1½ m lavere end tårn-
rummets gulv før restaureringen 1918-19. Øst-
muren er rejst oven på den bevarede gavltrekant 
i skibets ombyggede vestende (jf. ovf.). Forneden 

Fig. 12. Spor over arkade til sydkapel af planlagt hvælv i skibet (s. 3214, sml. fig. 9a). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Traces above arcade of South Chapel of planned vault in the nave (cf. fig. 9a).

Fig. 13. Tårnet set fra sydvest (s. 3214). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – The tower seen from the south west.
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udbedredes den, men allerede 1847 ansås en 
udskiftning for nødvendig; denne var dog end-
nu ikke udført året efter, om end det fornødne 

herefter langs skibets og tårnets sydmur fra øst til 
en repos foran døren (jf. s. 3222). der optræder 
hyppige reparationer af trappen i kilderne. i 1846 

Fig. 14. Korforlængelsens østgavl set fra øst (s. 3217). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – East gable of chancel extension 
seen from the east.
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dyb og 110 cm høj. rummet var oprindelig 
overdækket af et krydshvælv, der hvilede på mu-
rede forlæg i væggene og var anbragt lidt højere 
end det nuværende hvælv. En bevaret rest af syd-
kappens vestre svikkel er synlig fra loftsrummet.
 Et nordre kapel er opført ud for skibets øste fag 
og må være omtrent samtidigt med korforlæn-
gelsen (fig. 15). Murværket er opført af munke-
sten i munkeskifte med nogen anvendelse af gra-
nitkvadre nederst i murværket.
 Kapellet har oprindelige vinduer i øst og nord. 
det østre (†)vindue er spidsbuet og tilmuret i 
begge murflugter. det nordre, ligeledes spidsbu-
ede, vindue har halvstensfalse udadtil og smige 
indadtil. Vinduet fremtræder nu noget reguleret 
ved restaureringen 1918-19, hvorved buetoppen 
blev afrundet, og åbningen formentlig tillige for-
længet nedad.
 Gavltrekanten viser tydelig lighed med korfor-
længelsens. Således markeres også her gavlfoden 
af en tre skifter høj båndblænding. Herover rejser 
sig tre højblændinger, adskilt af 1½ sten brede pil-
ler. Blændingernes stik og kamtakkerne hidrører 
fra den ovennævnte sænkning af tagrejsningen (s. 
3220). To glugger i de flankerende blændinger er 
indsat eller genåbnede ved restaureringen 1918-
19 (jf. fig. 15).
 Kapellets indre forbindes med skibet af en 
bred, let spidsbuet, åbning med overgribende stik 
(jf. fig. 16). rummet overdækkes af et samtidigt 
krydshvælv, der bæres af murede forlæg i væg-
gene og har retkantede ribber, hvis nederste tred-
jedel er kvartstens brede, mens den resterende 
del er halvstens brede. ribberne udspringer fra 
konsollignende ‘aftrapninger’ og mødes foroven i 
en toprude. Hvælvvederlagene markeres af et let 
fremspringende prydskifte, der dog ikke er ført 
helt ud i hjørnerne.
 En samlet overhvælvning af hele langhuset, dvs. 
korforlængelsen, det oprindelige kor og skibet 
samt tårnrummet synes at være den seneste del 
af de middelalderlige byggearbejder, antagelig o. 
1500 (jf. kalkmalerier). Arbejdets rækkefølge la-
der sig ikke fastslå med sikkerhed; hvælvene be-
skrives derfor her fra øst mod vest.
 Korforlængelsens nye hvælv hviler på kvadra-
tiske hjørnepiller i øst og dobbeltfalsede piller i 

tømmer var anskaffet.48 igen i 1874 måtte tårn-
trappen istandsættes og 1877 blev den fornyet.24 
Trappen er i efteråret 2015 nedtaget med henblik 
på fornyelse. 
 Mellemstokværket har to små glugger, en i vest 
og en i nord. Udadtil omtrent en sten brede og 
med aftrappet overdækning, mens de indadtil ud-
munder i en ca. 85 cm bred og 65-72 cm dyb, 
fladbuet niche.
 det lave klokkestokværk præges af nedskærin-
gen o. 1691 (s. 3220). i øst ses to små, fladrund-
buede glamhuller umiddelbart under nuværende 
gesims og anbragt på hver side af skibets tagryg. 
Af et 84 cm bredt glamhul i nord er blot be-
varet den nedre del, mens resten er bortskåret 
ved den nævnte reduktion af tårnets højde. To 
store, fladbuede glamhuller i syd og vest er nyere. 
Gavltrekanterne i syd og nord er rejst 1879 som 
erstatning for ældre trægavle, der formentlig var 
opsat o. 1691.
 Korforlængelse. Hen mod middelalderens slut-
ning blev apsiden nedrevet, og det romanske kor 
fik en betydelig forlængelse mod øst. Forlængel-
sen er opført af munkesten i munkeskifte over 
en sokkel, der består af genanvendte sokkel- og 
murkvadre fra apsiden. dennes oprindelige dob-
beltsokkel er fordelt således, at skråkanten hoved-
sagelig har fundet anvendelse i syd og karnispro-
filen i nord, mens østgavlens er blandet og med 
mange glatte kvadre.
 Forlængelsens nuværende sydvindue er indsat 
1907, muligvis med genanvendelse af dele af et 
oprindeligt vindue. den nuværende åbning er 
fladrundbuet og med halvstensfals. indvendigt 
skæres toppen af vinduet af skjoldbuen af et se-
kundært hvælv (jf. ndf.). Mod sædvane har kor-
forlængelsen intet østvindue, ligesom også nord-
siden er vinduesløs.
 Gavltrekantens fod markeres af en tre skifter 
høj båndblænding (fig. 14). Herover rejser sig fem 
højblændinger, adskilt af to sten brede piller. den 
kamtakkede gavl har fået lavere rejsning ved en 
ombygning af tagværket, og samtidig fornyedes 
de noget afkortede højblændingers stik. i den 
midterste blænding en rektangulær glug.
 Forlængelsens indre har midt i nordmuren en 
spidsbuet skabsniche, der er 54 cm bred, 46 cm 

203
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øst og vest er brede, spidsbuede gjordbuer. rib-
bernes nedre del er vredet på markant vis for at 
passe til rummets kraftigt fremspringende, kva-
dratiske hjørnepiller, hvilket underbygger en for-
modning om, at pillerne tilhører en ældre over-
hvælvning (jf. fig. 26 og s. 3211).

vest.49 Til alle sider er der helstensdybe, spidsbu-
ede skjoldbuer. Hvælvet er ottedelt med retkan-
tede halvstensribber.
 Korets ligeledes nye hvælv er ottedelt hvælv 
med halvstensribber og bæres i nord og syd af hel-
stensdybe, spidsbuede skjoldbuer, mens der mod 

Fig. 15. nordkapellets nordgavl set fra nordvest (s. 3217). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – North gable of North Chapel seen from the north west.
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 Eftermiddelalderlige ændringer. En muret (†)krypt 
i nordkapellets nordre halvdel, der formentlig 
kendes fra 1664 (jf. gravminder), er et langt, smalt 
rum, der var overdækket af to †grathvælv. den 
oprindelige adgang var en muret †trappe, der fra 
kapellets søndre del førte ned til krypten. rum-
met havde jordstampet gulv og i nordmuren nær 
østhjørnet en †lysåbning. Ved kirkens restaure-
ring 1918-19 fjernedes kryptens hvælv og øver-
ste del i forbindelse med en generel sænkning af 
kapelgulvet (s. 3221) og erstattedes af et laverelig-
gende bjælkelag.
 Kirken har to støttepiller, der er anbragt hen-
holdsvis på sydsiden ved sammenstødet mellem 
det oprindelige kor og korforlængelsen og ved 
sidstnævntes sydøsthjørne. 1665 omtaltes mang-
ler på en pille på kirkens sydside.51 Piller omtal-
tes atter 1668, da Laurits Murermester i nyborg 
skulle ‘forfærdige de to piller ved kirken’.22 det er 

 Skibet dækkes af to fag ottedelte hvælv med 
retkantede ribber. Midt på langvæggene er der 
tredobbelt falsede vægpiller med hertil svarende 
dobbeltfalsede hjørnepiller i vest, mens hvælvene 
i øst bæres af tildannede rester af den oprinde-
lige triumfmur.50 På langvægge og vestgavl er der 
spidsbuede helstens skjoldbuer, og fagene adskil-
les af en falset gjordbue.
 Tårnrummets hvælv er i modsætning til de 
foran beskrevne et krydshvælv med retkantede 
halvstensribber; dette skyldes sandsynligvis rum-
mets begrænsede udstrækning i øst-vest. Hvælvet 
bæres af dobbeltfalsede vægpiller i hjørnerne og 
helstendybe, spidsbuede skjoldbuer. disse er re-
lativt lave mod nord og syd, hvilket atter er en 
følge af rummets dimensioner (jf. fig. 9a); til gen-
gæld rejser hvælvet sig til samme højde som ski-
bets, dvs. til en højde svarende til overkanten af 
mellemstokværket.

203*

Fig. 16. Kirkens indre med nordkapellet set mod nord (s. 3217). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church interior with 
interior of North Chapel looking north.
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er formodentlig ved denne lejlighed, at tårnets 
murede gavle erstattedes af bræddeklædte gavl-
trekanter (jf. fig. 17).
 En reparation af trappen og lemmen til loftet 
over våbenhuset omtaltes 1846.24 Sidstnævnte 
refererer til en †etagedeling af våbenhuset, dvs. det 
søndre kapel (jf. ovf.), med et indskudt loft. det 
vides ikke, hvornår dette er indsat. Loftsrummet, 
der modtog lys fra kapellets oprindelige vindue 
i syd, tjente til opbevaring af materialer. Ved ind-
retning af våbenhuset var den nederste del af 
den oprindelige kapelarkade lukket med en mur, 
hvori var en dør, der forbandt indgangspartiet 
med selve skibet. Arkadens øvre del var efterladt 
åben for at give lys til skibet. Ved et provstesyn 
1846 beklagedes, at det åbenstående rum forrin-
gede lyden, så præstens prædiken dårligt kunne 
høres (jf. prædikestol). det blev foreslået at ind-
sætte et vindue i åbningen for at få lys ind, men i 
stedet valgte man helt at lukke åbningen. i øvrigt 
mente man, at problemerne med lyden ‘måske 
ville løse sig, når kirken får sin nye prædikant, der 
er en begavet taler’.54 den endelige løsning blev 
dog, at man tilmurede arkaden helt.55

 nordkapellets gavl var 1847 revnet fra øverst 
til nederst, ligesom der var en revne i hvælvet ud 

lidt usikkert, hvorvidt pillerne på dette tidspunkt 
blev nyopført eller blot blev repareret. den østre 
pille er muret af munkesten i krydsskifte med to 
afsæt både på øst- og sydsiden; nederste del med 
let skrånende sider. Pillen er tækket med skifer 
såvel foroven som på dens to tilbagespring.52 Op-
førelsen af den vestre pille er forårsaget af en al-
vorlig sætning i det romanske kors sydøsthjørne, 
hvis øvre del hælder mere end 20 cm mod syd. 
Pillen er opført af tegl i normalformat i kryds-
skifte, har et enkelt afsæt på sydsiden og er, som 
den østre, tækket med skifer.
 Angiveligt som forsøg på at afhjælpe kirkens 
ringe vedligeholdelsestilstand foretog kirkeejeren 
Christian Bielke o. 1691 en voldsom reduktion 
af denne. Tårnet blev gjort ca. 2 m lavere, kirkens 
før højtrejste blytag blev ligeledes gjort lavere, vå-
benhuset i syd blev nedrevet og indgangen for-
lagt til sydkapellet. Klagerne herover fremførtes 
først for kongen af biskop Lodberg i 1718. ifølge 
kongens svarskrivelse 1719 skulle biskoppen ind-
stævne to kommissærer, foreslået af Christian Bi-
elke, samt forhøre sognepræsten og andre, som 
måtte vide om sagen. Christian Bielke var imid-
lertid allerede død 1694, og der blev derfor sand-
synligvis ikke foretaget yderligere i sagen.53 det 

Fig. 17. Skitse af kirkens sydside. Tegning ved J. G. Burman Becker dateret 18. juli 
1856. KglBibl. – Sketch of the church seen from the south.
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de på at gøre kirken til et ‘hyggeligt og værdigt 
Gudshus’.58 Ved kirkesynet senere på året frem-
lagdes en samlet plan, som videresendtes til mini-
steriet til godkendelse. Efterfølgende fik arkitekt 
Pedersen fra Glamsbjerg overdraget udarbejdel-
sen af tegninger til restaureringen.59 Først 1918 
blev arbejdet indledt og blev nu, efter ministe-
riets godkendelse, overdraget til den af kgl. Byg-
ningsinspektør J. Vilh. Petersen anbefalede arki-
tekt, Gerhard Poulsen, Odense.60 Efter licitation 
blev arbejdets udførelse givet til tømrermester r. 
Pedersen, Glamsbjerg og murer Chr. Jørgensen, 
Bogense.61 Gerhard Poulsen døde imidlertid 26. 
oktober 1918 af den Spanske Syge, og arbejdet 
synes fuldført under ledelse af Knud Lehn Peter-
sen, Odense.31 Ved restaureringen blev sydkapel-
let, der da fungerede som våbenhus, atter inddra-
get i kirken. Arkaden til skibet blev genåbnet, og 
den indskudte etageadskillelse fjernet. Gulvet i 
skib, kapeller og tårnrum blev sænket henved 0,5 
m. Flytningen af indgangen til tårnet nødvendig-
gjorde en kraftig opfyldning af terrænet vest for 

mod gavlen. den fornødne reparation var, sam-
men med en række andre, så bekostelig, at kirken 
fik tilladelse til at udføre dem over fire år.56

 Som del af kirkens almindelige vedligeholdelse 
blev der 1859 foretaget reparationer af tårnet.24 
En murvogn samt cement og kalk blev indkøbt 
1876, hvor murer Hans Larsen udførte arbejder 
på murværket.24

 i forbindelse med blytagets udskiftning med ski-
fer 1879 (s. 3225) fik kirken nye, murede gesimser, 
ligesom gavlene i større eller mindre grad forny-
edes og fik kamtakker; hermed forsvandt også de 
bræddeklædte gavle på tårnet. På det oprindelige 
kors sydside udlignedes den skævhed, der var op-
stået allerede ved opførelsen og yderligere forstær-
ket ved den senere sætningsskade af sydøsthjørnet 
(jf. s. 3220), ved anbringelse af et fladt bueslag for-
oven udspændt mellem sydkapellet og korets støt-
tepille (jf. fig. 1). Herved lykkedes det at skabe en 
lige gennemgående gesimslinje.57

 Umiddelbart inden kirkens overgang til selveje 
1. jan. 1914 besluttede menighedsrådet at arbej-

Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. i nM. – The church seen from the south east.
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1691, da våbenhusfunktionen flyttedes hertil. dø-
rens bredde var afpasset efter kapellets oprindelige 
sydvindue og overdækkedes af et fladbuestik, der 
ledsagedes af et fremspringende bryn. døren blev 
tilmuret ved restaureringen 1918-19, men spores 
stadig ved revnedannelser i murværket.
 Kirkens nuværende vinduer hidrører i hoved-
træk fra restaureringen 1918-19. Korforlængel-
sens falsede, fladbuede sydvindue kan (jf. s. 3217) 
indeholde rester af et oprindeligt vindue, men 
blev ved restaureringen forlænget nedad. Kirkens 
øvrige vinduer, et i det romanske kors sydside, i 
skibets nord- og sydside samt i kapellernes gavle, 
blev samtidig ændret til den nuværende, tilsva-
rende udformning. i tårnets tidligere vinduesløse 
nordside blev der samtidig indsat et lignende, 
men mindre, vindue. Samtlige vinduer har bly-
indfattede, rektangulære ruder i stangjernsram-
mer,63 omgivet af en frise af farvet, gulligt glas. i 
korforlængelsens vindue desuden i samme farve 
et flettekors i cirkelslag.

kirken (jf. s. 3202). Som et tillæg til restaurerin-
gen fremsattes i 1919 et ønske om indsættelse af 
blyindfattede ruder.31

 Menighedsrådet ansøgte 1947 om tilladelse til 
at etablere en ny opgang til tårnets øvre stokværk. 
Arkitekt Axel Jacobsen udarbejdede forslag til en 
indvendig, muret trappe i tårnets sydmur. da dette 
ikke bifaldtes af den kgl. Bygningsinspektør, udar-
bejdede arkitekten et nyt forslag til en ny udven-
dig trætrappe langs sydfacaden.20 Herefter hen-
lagde menighedsrådet sagen indtil 1959, hvor den 
indtil 2015 bevarede trappe udførtes (jf. s. 3214).62

 En omfattende stabilisering af kirkens gra-
nitsokkel med understøbning og omsætning er 
indledt 2015 efter forslag, udarbejdet af arkitekt 
Morten Krogh Madsen, Faaborg og ingeniør Pe-
ter riisøe-Hansen, Ørslev.62

 Døre. Ved indgangens flytning til tårnet 1918-
19 blev der gennembrudt en dør i dets vestmur. 
Åbningen er mangefalset og fladbuet i spidsbuet 
spejl. En †dør i sydkapellets sydgavl blev indsat o. 

Fig. 19. Kirken set fra nordøst. Foto M. Mackeprang 1918. i nM. – The church seen from the north east.
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trævinduer, hvilket dog først skete ved restaure-
ringen 1918-19.65

 Kirkens gulve er lagt af gule, kvadratiske fliser 
og er i koret hævet tre trin over skibet. i stolesta-
derne er bræddegulve. 
 †Gulve. Kirkesynet foreslog 1850 at omlægge 
gulvet i koret, der var sprukkent og ujævnt, og og-
så at omlægge gulvet i gangen, så de fleste ujævn-
heder blev udlignet.24 Gulvet i våbenhuset, dvs. 
sydkapellet, blev 1890 fornyet med teglsten, lagt 
på fladen. de blev indkøbt fra Langsted Teglværk 
og lagt af murermester Jens Hededam.66 Kirkesy-
net anbefalede 1911 bl.a. at udskifte gulvet i koret 
og midtergangen med fliser, men dette skete først 
ved restaureringen 1918-19.65 indtil da var gul-
vene overalt af teglsten, lagt på fladen og ordnet 
i kvadrater af hver to sten (jf. fig. 21, 27 og 53); 
korets gulv var hævet et trin over skibets. Gulvet 
under stolene i sydkapellet fornyedes 1947.31

 Menighedsrådet havde 1905 planer om at fjer-
ne det indskudte †loft i det daværende våbenhus, 

 †Vinduer. Et nærmest rundbuet, falset vindue 
i skibets sydside må være fra senmiddelalderen, 
men har senere fået vangerne borthugget i for-
bindelse med indsættelse af et trævindue (jf. fig. 
13), ligesom et flad- eller fladrundbuet vindue i 
skibets nordside kan være middelalderligt (jf. fig. 
6). Et kurvehankbuet, falset vindue i tårnets vest-
side var formentlig sekundært (jf. fig. 9f). den 
generelle indsættelse af trækarme og -rammer 
i kirkens vinduer har sandsynligvis fundet sted 
i 1700-tallet. Jernstøber Allerup leverede 1845 
to store tagvinduer, som murermesteren indsatte 
i kirkens tag.24 Blandt forskellige smedearbej-
der 1847 var også stænger til at lukke vinduerne 
op og i med.24 i 1876 blev syv vinduer i kirken 
malet.24 Kirkeværge nielsen henvendte sig 1890 
til J. Vilh. Petersen med henblik på udskiftning 
af korforlængelsens vindue. Udskiftningen fandt 
dog først sted 1907, da der indsattes et blyindfat-
tet vindue i stangjernsramme (jf. fig. 1).64 i 1911 
var der planer om at udskifte de resterende seks 

Fig. 20. Kirken set fra nordvest. Foto M. Mackeprang 1918. i nM. – The church seen from the north west.
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udskiftet eller kraftigt ændret ved den sænkning af 
tagrejsningen, der angiveligt fandt sted o. 1691 (jf. 
s. 3220). reparation af tagværker nævnes 1847.68

 Tagbeklædningen er siden 1879 af skifer (jf. s. 
3221). de enkelte skiferplader afsluttes nedadtil 
i en spids, således at pladens synlige del udgør en 
sekskant. Overvejelser om udskiftningen af tag-
beklædningen fremsattes 1873 og de følgende år, 
og tilladelsen fra ministeriet forelå 1877.69

sydkapellet, og at flytte kirkens materialer til en 
ny bygning på kirkegården. Efterfølgende skulle 
kapellets hvælv istandsættes og afstives med et 
muranker. Også dette arbejde blev udskudt til 
restaureringen 1918-19.67

 Kirkens tagværker blev formentlig opsat 1879 ved 
blytagets udskiftning med skifer. Tagværkerne er 
af fyr med sporadisk genanvendelse af ældre ege-
tømmer. Kirkens ældre †tagværker må være blevet 

Fig. 21. indre set mod vest. Foto M. Mackeprang 1918. i nM. – Interior looking west.
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sig 1920 over, at man uden ministeriets tilladelse 
havde installeret elektrisk lys.31

 Kirken har tidligere fremtrådt med en brunrød 
†murbehandling over en sortmalet sokkel, således 
var der såvel 1845 som 1850 udgifter til bl.a. kalk, 
kønrøg og brunrødt.75 En hvidtning af kirken 
nævnes første gang 1888.31

 Kirkens fremtræder nu med hvidtede mure 
over delvis sorttjærede sokler og med gulkalkede 
gesimser.76

 †Tagbeklædning. ifølge biskop Jacob Madsen var 
kirken i slutningen af 1500-tallet tækket med bly, 
dog havde tårnet tegltag.21 reparationer på bly-
tage nævnes hyppigt i kilderne, således 1659, da 
murermester Hans Hansen var nødt til at reparere 
kirkens tag med blyplader, taget fra våbenhuset, 
der i stedet repareredes med brædder.70 Endnu o. 
1665 manglede blyplader på våbenhuset.71 Om 
tårnets tag, der repareredes 1668, anførtes to år se-
nere, at det burde forsynes med et ‘vindhul’.22 En 
delvis omlægning af blytaget foretoges 1845, da 
dele af taget blev taget ned og lagt op igen.72 Ved 
kirkesynet 1850 konstateredes, at blytaget over 
kirken ikke stødte helt op til tårnet, og at der der-
for var flere åbninger mellem kirke og tårn.24 1868 
var blytaget over våbenhuset lagt, og de gamle bly-
plader herfra anvendtes på den sydlige pille ved 
kirken, hvor de eksisterende tagsten aldrig havde 
kunnet ligge fast. Arbejdet udførtes af kobbersmed 
og blikkenslager C. C. Bruun, Odense.66 i forbin-
delse med tagbeklædningens udskiftning 1879 (jf. 
ovf.) gav ministeriet tilladelse til, at midlerne fra 
salget af blytaget kunne anvendes til nye murede 
gesimser og kamtakker (jf. s. 3221) samt til anskaf-
felse af et nyt alterbillede (jf. s. 3234).73

 Kirken har to vindfløje, der er anbragt på tårnets 
nord- og sydgavl (fig. 22). Fløjstængerne prydes 
af fire sæt volutlignende bøjler samt et kors af pile 
til markering af verdenshjørnerne. På hver fløj-
stang er en fane med opsplittet ende og årstallet 
1656.
 Opvarmning. Kirken opvarmes af radiatorer med 
oliefyret kedel i et underjordisk fyrrum i tilknyt-
ning til rummene ved støttemuren vest for tårnet 
(jf. s. 3204). den tilhørende skorsten er i tårnets 
nordøsthjørne med skorstenspiben bag nord-
gavlens midterste kamtak. Fyret i sin nuværende 
form er opsat o. 1965.20

 ifølge kirkesynet 1884 og regnskabet fra sam-
me år blev der indkøbt to †kakkelovne, der blev 
anbragt i kirkens nordside i 2. og 4. fag.66 i for-
bindelse med kirkens restaurering 1918-19 blev 
ovnene erstattet af et nyt †varmeapparat, leveret 
af L. Lange & Co i Svendborg, og en ny skor-
sten etableredes i tårnrummets nordøsthjørne.74 
Menighedsrådet opfordredes 1931 til at anskaffe 
et nyt varmeanlæg.31  Kirkeministeriet beklagede 

Fig. 22. Vindfløj (s. 3225). Foto Kirstin Eliasen 2014. – 
Weather vane.
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var ulæselig. i skibets østfag, lige over østkap-
pens gjordbue, fandtes 1902 minuskelindskrifter 
og rester af en hane i en ‘gulrød’ farve (fig. 23). 
Foruden en påkaldelse af Jesus og Maria (»ihs« 
og »maria«) læstes i nordøstkappen, med mindre 
typer, »hoc opus p(er) d(o)m(i)n(um) michae-
lem iacobi c(om)pl(e)tu(m) est« (dette arbejde 
er fuldført af hr. Michael Jacobsen) (jf. (†)deg-
nestol). indskriften sigter vel til indbygningen af 
hvælvene (jf. s. 3217), hvis datering måske frem-
går af den mere utydelige linje herunder, der for-
mentlig skal læses »mdv...« (dvs. efter 1505, måske 
1508 jf. (†)degnestol). Ved siden af sydøstkappens 
ulæselige indskrift var afbildet en fugl, der må 
tolkes som en hane i kraft af sporen på højre fod 
og halefjerene, hvis konturer ligesom indskrif-
ternes var indridset forud. På skibets vestvæg, 
over tårnbuen, fandtes 1966 ulæselige rester af en 
minuskelindskrift, malet med rødt efter forudgå-

KALKMALEriEr

Under en istandsættelse 1902 fremkom senmid-
delalderlige dekorationer og indskrifter fra tiden 
o. 1500, som dog atter blev overkalket. 1919 ud-
førtes en ny kalkmalet udsmykning. denne sløj-
fedes 1966 ved en istandsættelse der også blot-
lagde senmiddelalderens kalkmaleri på ny.
 Fremme står nu kun et sengotisk cirkelkors (fig. 
25) i nordkapellets nordvestkappe. Korset, i rødt, 
blåt og hvidt, kantes af fire cirkler, den ydre med 
tovsnoning. Mellem korsarmene er små cirkler 
med prikker arrangeret i korsform. Motivet er 
omhyggeligt ridset med passer inden opmaling. 
yderligere fem tilsvarende †cirkelkors er fundet i 
samme hvælv (jf. fig. 24).
 †Senmiddelalderlige kalkmalerier. På korets øst-
væg fandtes 1902 et indvielseskors; på nordvæg-
gen en måske samtidig minuskelindskrift, der 

Fig. 23. †Kalkmalet indskrift o. 1505-08 i skibets østfag (s. 3226). Foto Eigil rothe 1902. – Wall-painted inscription 
c.1505-08 in eastern bay of nave.
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ende konturindridsning i våd puds. På ribberne 
var malet brede skråbånd, i nordkapellet kantet af 
krabbeblade. Her fandtes tillige på ribben mel-
lem nord- og østkappen et i hast malet ansigt (jf. 
fig. 24), der måske ikke var beregnet på at blive 
stående fremme.
 †Eftermiddelalderligt kalkmaleri. En dekoration i 
gotisk stil blev udført 1919 af maler Andersen, 
Glamsbjerg, med forlæg i Brylle Kirkes få år æl-
dre kalkmalede dekorationer (jf. s. 3324).77 den 
omfattede sparrer på ribberne, ledsaget af tre-
kanter på siderne, samt rektangulære former på 
skjold- og gjordbuer; desuden to korsede kors på 
korets østvæg.

Fig. 25. Sengotisk kalkmalet cirkelkors i nordkapellet 
(s. 3226). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Late Gothic 
wall-painted circular cross in the North Chapel.

Fig. 24. †Kalkmalede cirkelkors og dekorationer, nordkapellets hvælv set mod nord (s. 3226). Foto Olaf Olsen 
1966. – Wall-painted circular cross and decorations, vaulting of North Chapel looking north. 
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lusionistisk maleri fra rokokotiden, o. 1750-75, med et 
arkitektonisk indrammet nadvermaleri. Fra 1800-tallet 
stammer klokken og en pengeblok samt et tidligere al-
terbillede af Anton dorph fra 1890, der forestiller Jesus 
og den samaritanske kvinde. Altersølvet består af kalk 
og disk fra hhv. 1928 og o. 1800. Orglet er bygget 1972 
af P. Bruhn.
 Farvesætning og istandsættelser. Som helhed fremstår 
inventaret lyst. Siden en istandsættelse 1966 står de 
nyere stykker dels med grønne og røde pastelfarver 
(korskranke, stolestader, orgel, pulpiturbrystværn) og 
gråt (pulpitur), dels med mørkeblåt og forgyldning 
(det tidligere alterbillede, alterskranken og korstolene). 
de skriftlige kilder vidner om tidligere præferencer 
for perlegråt (o. 1850) og egetræsådring (slutningen 
af 1800-tallet). Ved hovedistandsættelsen 1918-19 (jf. 
s. 3221) fornyedes alterskranke og stolestader, ligesom 
der opsattes en korskranke og et orgelpulpitur i vest; 
istandsættelsens farveholdning blev beskrevet som ‘ren 
og afdæmpet’.78 

inVEnTAr

Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er den ro-
manske døbefont. Ligeledes romansk er et *røgelses-
kar i nationalmuseet, der enestående prydes af engle 
med røgelseskar. Et korbuekrucifiks med flere loka-
le paralleller må anses for et fynsk arbejde fra tiden 
1475-1500. de øvrige sengotiske stykker omfatter en 
lidt yngre *krucifiksfigur (nu i nationalmuseet), et 
*monstranshus i Odense Bys Museer samt gavle og 
reliefskårne indskrifter fra en (†)degnestol fra 1508. 
dåbsfadet, tilhørende 1500-tallets nürnbergske serie-
produktion, bærer initialer og årstallet »1626«, men 
er tidligst skænket 1665. En bemalet alterbordsforside 
skal muligvis dateres så tidligt som o. 1550. Sygesættet 
fra o. 1600 bærer bomærke og initialer for sognepræst 
Stephan Laursen, ligesom et panel fra en (†)præstestol 
med årstallet 1606. renæssancen er endvidere repræ-
senteret ved prædikestolen fra 1621, der med sine kar-
toucher og hermer slutter sig til en vestfynsk gruppe. 
Alterstagerne må være omtrent jævnaldrende. Smede-
jernsbeslag fra 1600-tallet er genbrugt på den nyere 
dør. En alterkalk er anskaffet 1662. To *alterklæder fra 
1700-tallet er i nationalmuseet. Altertavlen er et il-

Fig. 26. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church interior looking east.

Fig. 27. indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1918. 
i nM. – Interior looking east.
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tin med indvævede (brocherede), guldomviklede 
tråde og, nu falmet, blå silke.83 det fremtræder 
asymmetrisk med et tværgående mønster bestå-
ende af halvmåneformede vinge- og plantelignen-
de hybrider, zigzagstriber, sammenlåste ringe og 
blomsterhoveder. derimellem ses falmede åkan-
delignende planter. Klædet er formentlig vævet i 
Frankrig eller italien.84 det er påsyet metalknip-
linger i seks lodrette baner samt en bredere bort 
foroven. det var i anvendelse indtil 1901, hvorefter 
det tjente som underlag for et †alterklæde.42 Over-
draget til nationalmuseet 1918 (inv.nr. d 9570).
 2) (Fig. 30), fra rokokotiden, o. 1750, af silke og 
uld, 180×95 cm. det består af fem sammensy-
ede stykker med ensartet naturalistisk blomster-
mønster brocheret med grøn og mørkeblå silke. 
i nedre venstre hjørne er rest af en påsyet bort. 
den har stiliseret rankeslyng i en gylden farve 
med hvid konturtegning på mørkeblå bund. Se-
nere anvendt som underfor på *alterklæde nr. 1 
og med dette tilgået nationalmuseet 1918 (inv. 
nr. d 9570).

Alterbordet (fig. 28) er et sammenflikket panel-
værk, 198×95 cm, 106 cm højt. Ældst er den 
bemærkelsesværdige, bemalede alterbordsforside 
(180×103 cm), der må hidrøre fra tiden 1550-
1600. Forsiden består af tre fyrreplanker, samlet 
med dyvler og indfattet af en (geret) profilram-
me. Bemalingen består af lodrette baner af grønt, 
hvidt, brunt og forskellige nuancer af rødt. den 
tekstilimiterende intention er tydeliggjort ved 
lasuren på overgangen mellem farverne, der ef-
terligner sammenvævningen af forskelligfarvet 
tråd.79 Profilrammen fremstår med rester af en 
brun bemaling.80 de nyere kortsider har i øst re-
ster af glatte fyldinger men er i øvrigt af masonit 
ligesom bordpladen. Alterbordet er istandsat efter 
o. 1750.81 Bredden er forøget 1890 ved anskaffel-
sen af dorphs altermaleri (s. 3233), idet forsiden 
er forlænget med et fyrretræsbræt.82

 Et alterklæde (jf. fig. 26) fra 1966 er vævet af ok-
kergul uld.
 *Alterklæder. 1) (Fig. 29), o. 1700, ca. 250×80 cm. 
det er sammensat af to stykker damaskvævet sa-

Fig. 28. Alterbordsforside, o. 1550-1600, med tekstilimiterende bemaling (s. 3230). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Communion table frontal, c. 1550-1600, with imitation textile paintwork. 
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 †Alterklæde, 1901, af rødt plys med guldbesat 
kors og frynser.24

 Altertavlen (fig. 31) fra 1750-75 er et illusionistisk 
panelmaleri i rokokostil med en nadverfremstilling 
i arkitektonisk indramning. Tavlen, 377×249 cm, 
er samlet af egeplanker85 og har svejfede udsavnin-
ger som kontur for bemalingens trompe l’oeil-ef-
fekt. Arkitekturen er overvejende i grå toner. dette 
gælder navnlig postamentet med de rocailledeko-

rerede, diagonalstillede fremspring. Storstykkets 
glatte søjler med rødlig marmorering og korinti-
ske kapitæler flankeres af konkavt virkende liséner 
med grøn marmorering. den sprængte gavls kur-
vede tandsnitsgesims vrider sig op i en flad balda-
kin med forgyldte kvaster, heraf fem oprindelige i 
stuk; kronet af en forgyldt vaseopsats. 
 illusionsmaleriets fortegnede perspektiv hen-
leder opmærksomheden på det centrale maleri, 

Fig. 29. *Alterklæde nr. 1, o. 1700 (s. 3230). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *Altar cloth no. 1, c. 1700.

Fig. 30. *Alterklæde nr. 2, o. 1750 (s. 3230). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *Altar cloth no. 2, c. 1750.
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Fig. 31. Altertavle, o. 1750-75, udført af niels Poulsen dahlin (-1743-85) med illusionistisk arkitekturbemaling 
omkring et nadvermaleri (s. 3231). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altarpiece, c. 1750-75, by Niels Poulsen Dahlin 
(-1743-85) with illusionistic architectural paintwork around a Last Supper painting. 



Verninge kirke

Danmarks kirker, Odense

3233

204

det viser Jesus siddende ved brønden i samtale 
med den stående kvinde. Hans blik er fæstnet 
på kvinden, der i eftertænksomhed over hans 
ord berører sin hage med venstre hånds pege-
finger. Hendes højre arm hviler på vandkruk-
ken på brøndens kant. Høje cypresser rejser sig 
foran baggrundens bakkedrag. Jesus er vist med 
en glorie, der er kraftigere end på såvel dorphs 
tidligste version af billedet til Thisted Kirke (DK 
Tisted 37) fra 1890 som hans senere replikker til 
kirkerne i Fangel (1894, DK Odense 3183), Ølst 
(1896, randers Amt) og Bregninge (1905, Sunds 
Hrd., Svendborg Amt).92 

133×117 cm, der viser nadveren. Jesus er vist i 
det øjeblik, han har brudt brødet. Han har glorie, 
blussende kinder og kort fuldskæg, der er mørke-
blondt som det lokkede hår. den lilla og violette 
dragt er ret fyldig. På bordet ses et helstegt lam og 
et gyldent nadverbæger. disciplene er fordelt ved 
dets ender. Forrest tv. sidder Judas, iført gul kappe 
og med den ildevarslende pengepose. i forgrun-
den ses fadet og klædet fra den forudgående fod-
vask (Joh. 13,1-17). rummet er draperet med 
grønt og oplyst ved en lysekrone. Billedet kantes 
foroven af en fladbuet arkivolte og forneden af en 
svagere fladbue. det indrammes af forgyldte pro-
fillister og bladornamentik i stuk, hvoraf største-
delen dog er forsvundet og imiteret med forgyld-
ning.86 Herover en rocaillekantet medaljon, hvori 
ses Guds Øje i en sky med strålekrans på lyseblå 
bund. i postamentfeltet læses nadverens indstif-
telsesord (Matt. 26,26-29) med forgyldt fraktur 
på sort bund, indrammet af bladornamentik i for-
gyldt stuk, der delvist er fornyet med oliemaling.
 Altertavlen har paralleller i fem andre fynske 
kirker, nemlig rørup (Vends Hrd.), Østrup, Hjad-
strup (Lunde Hrd.), Ejlby (Skovby Hrd.) og Klinte 
(Skam Hrd.).87 Ældst er rørups fra 1758, mens 
Østrups og Hjadstrups kan tidsfæstes til 1769-70.88 
de yngste i Ejlby og Klinte er dateret 1781. Alle 
de nævnte tavler må tilskrives maleren niels Poul-
sen dahlin (-1743-85), der kan dokumenteres at 
have udført tavlen i rørup.89 Som forlæg for arki-
tekturen må maleren have forladt sig på stikkene 
i Den danske Vitruvius.90 Tavlen i Verninge placerer 
sig stilmæssigt blandt de ældste af gruppens tavler. 
 1881 fik den lokale snedker Jørgen Balslev 10 
kr. for at male altertavlen,24 givetvis en mindre 
reparation, idet tavlen ikke har båret præg af se-
kundære overmalinger. Tavlen blev 1891 udskif-
tet med et maleri af Anton dorph (ndf.) og hang 
derefter på sydkapellets vestvæg. den istandsat-
tes 1919 ved tømrermester r. Pedersen, Glams-
bjerg.31 Efter en istandsættelse 1976 ved Jens Jo-
hansen er den genopstillet på alteret.
 Som alterudsmykning tjente indtil 1976 et male-
ri, »Kristus og den samaritanske kvinde« (Joh. 4), 
udført 1890 af Anton dorph og opstillet 1891.91 
det rundbuede maleri i olie på lærred, 193×148 
cm, er signeret forneden tv.: »A. dorph. 1890«. 

Fig. 32. Tidligere alterbillede, »Jesus og den samaritan-
ske kvinde«, malet 1890 af Anton dorph, i samtidig 
ramme tegnet af J. Vilhelm Petersen (s. 3233). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. – Earlier altar painting, “Jesus and 
the Woman of Samaria”, painted in 1890 by Anton Dorph, 
in a contemporary frame designed by J. Vilhelm Peter sen.
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 En senmiddelalderlig †altertavle bestod ifølge 
biskop Jacob Madsens beskrivelse 1589 af et 
midtskab med Golgatha og de to røvere (»Kors-
fæstelsen, røffuer«) samt fløje med Jesu Lidel-
seshistorie »udgraffuen« (dvs. billedskærerarbej-
de).95

 Alterkalke. 1) (Fig. 33), skænket 1662 af Qvi-
rin Seelman Ferber. Kalken er 23,5 cm høj og 
har sekstunget fod drevet op i en stejl pyrami-
destub; standkanten har ruder. På én af tungerne 
er pånittet et støbt krucifiks, hvis korstræ har 
hovedskal ved foden. Under foden løber en for-
modet giverindskrift i graverede versaler: »Qv[ir]
in Se[elm]an Ferber 1662« (jf. †altersølv).96 det 
sekssidede skaft er måske fra en ældre kalk lige-
som den gotiserende knop, der har rosetprydede 
rudebosser imellem ciseleret bladværk. det po-
kalformede bæger er fra en reparation 1847 ved 
odenseguldsmeden n. C. Clausen.97 det var må-
ske en ældre kalk, der blev skænket 1662, idet 
man 1670 betalte ‘for kalk og disk og flasken at 
lodde og forfærdige’.22 Ude af brug.
 2) (Fig. 34), 1928, 22,5 cm høj, leveret af sølv-
varefabrikken Cohr, Fredericia. den har cirku-
lær fod, cylinderskaft, linseformet knop og bæger 
med tud. Stempler: for sølvvarefabrikken, guld-
smed S. H. nissen, Odense, og guardejn Christ-

 Billedet indfattes af en samtidig ramme i nygo-
tisk stil, ca. 320×190 cm, udført af tømrer Hen-
ning Henningsen, Odense, efter tegning af kgl. 
Bygningsinspektør J. Vilhelm Petersen (jf. DK 
Odense 3182 fig. 16).93 dens slanke søjler bærer 
en kvartrund baldakin med svejfede hængestyk-
ker; derover vandnæseprofileret kronliste, profi-
lerede tandsnit og fialer. Bemalingen fra 1966 er 
mørkeblå med forgyldning; på fodstykket skrift-
stedet Joh. 4,24 med forgyldt fraktur.94 Alterbil-
ledet er skænket af kirkeejerne, der trak på ind-
tægten fra salget af kirkens blytag (jf. s. 3225),31 en 
transaktion der allerede 1878 var opnået tilladelse 
til.77 Siden 1976 opsat på sydkapellets vestvæg.

Fig. 33. Alterkalk nr. 1, skænket 1662 af Qvirin Seel-
man Ferber (s. 3234). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Chalice no. 1, donated in 1662 by Qvirin Seelman Ferber.

Fig. 34. Altersølv, kalk nr. 2 fra 1928 (s. 3234) og disk 
udført o. 1800 af Bonne rasmussen Bonnesen, Oden-
se (s. 3235). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar plate, 
chalice no. 2 from 1928 and paten made c. 1800 by Bonne 
Rasmussen Bonnesen, Odense
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204*

 Man købte 1664 en †vinflaske for 6 mark.22

 En oblatæske af sort porcelæn med guldkors er 
anskaffet 189324 fra Bing og Grøndahl. En ældre 
†oblatæske af træ skulle 1882 lakeres.31

ian F. Heise samt københavnsmærke 1928; sik-
kerhedsgravering.
 Disk (fig. 34), o. 1800, tværmål 16 cm, udført 
af Bonne rasmussen Bonnesen, Odense. Fanen 
har graveret Jesumonogram med minuskler og, 
modsat, et hjulkors med koncentriske cirkler. To 
stempler på bagsiden, guldsmedens »B«98 og od-
ensemærke i form af en lilje; sikkerhedsgravering.
 †Altersølv. En †kalk og †disk blev stjålet under 
svenskekrigene 1657-59.22 En †disk, der 1662 
skænkedes sammen med alterkalk nr. 1 og bar 
samme indskrift som denne,9 må være udskiftet 
o. 1800.
 Et sygesæt (fig. 35) fra o. 1600 er skænket af sog-
nepræst Stephan Laursen. Kalken, 8 cm høj, har 
cirkulær fod, hvorpå hjulkors med krydsskrave-
ring foruden Stephan Laursens initialer »SL« og 
bomærke (fig. 36). Skaft og bæger er fornyet o. 
1720 ved guldsmeden Søren Pedersen, Odense.99

den linseformede knop har midtribbe og lodret-
te indsnit. Præstens initialer og bomærke ses til-
svarende på et panel i koret (s. 3247, jf. fig. 74).100 
Disken, tværmål 6,5 cm, har på fanen cirkelkors 
med liljeender og Jesumonogram. i nyere futteral. 

Fig. 35. Sygeberettelsessæt, skænket o. 1600 af sognepræst Stephan Laursen (s. 3235). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Communion set for the sick, donated c. 1600 by the in-
cumbent Stephan Laursen.

Fig. 36. Sognepræst Stephan Laursens initialer og bo-
mærke (jf. fig. 35), detalje af sygekalkens fod (s. 3235). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pastor Stephan Laursen’s 
initials and mark (cf. fig. 35), detail of base of chalice for the 
sick. 
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 En †vinkande blev 1881 loddet.24 En †vinskum-
meske omtales 1916.5 
 Alterstager (fig. 41), 1600-25, 44 cm høje, med 
klokkeformet fod i tre afsæt; det slanke baluster-
skaft er i det væsentlige udskiftet. 
Stagerne, der 1847 var i stykker,101 blev kortvarigt 
erstattet af træstager (ndf.) men atter taget i brug 
efter en reparation 1849 ved gørtler Lorentzen, 
Odense.102 ‘Smeden i Verninge’ forestod 1881 en 
reparation, der fulgtes af endnu en 1904.24 
 To drejede †alterstager af træ omtales 1589 af 
Jacob Madsen.21 To nye, sortmalede †træstager 
forkastedes ved kirkesynet 1848.101

 En syvstage (titusstage), 61 cm høj, er skænket 
1920 af sognepræst Harald Vilhelm Kristensen til 
minde om hans søn, Torben Kristensen (1902-
20); graveret frakturindskrift på foden.103

 Et romansk *røgelseskar (fig. 37) fra tiden o. 
1200 regnes for et italiensk arbejde og er motiv-
mæssigt enestående.104 det kugleformede bron-
zekar, 17,8 cm højt, diameter 9,6 cm, er frem-
stillet i cire perdue-teknik (med brug af voks-
model). Skålen har således en tre gange gentaget 
udsmykning bestående af aksialsymmetriske, 
spiralerende perlesnore, der foroven mødes i et 
tredelt, nedhængende blad. i hver af de to flan-
kerende medaljoner ses en bidende grif (fig. 39). 
den koniske fod har rankeslyng. det gennem-
brudte låg har et tre gange gentaget reliefmotiv 
med en engel vist frontalt i halvfigur (fig. 38). i 
venstre hånd holder den en bog, den højre svin-
ger et røgelseskar i hoftehøjde, det er ophængt 
i tre kæder. Klædedragten har lodrette, lineære 
folder efter byzantinsk tilsnit og tydelig marke-
ring af dragtens halsåbning. det runde, skæg-
løse ansigt med kort hår indrammes af glorie. 
Englen flankeres af to blomsterstængler (liljer?) 
med perlesnor, og motivet rummes i en halvcir-
kel med en tilsvarende snor, der forneden slutter 
sig til stænglen på de palmetter, som udfylder 
sviklerne. Perlesnor ses ligeledes på randen og 
ved overgangen til den runde lanterne, hvis seks 

Fig. 37. *røgelseskar, et italiensk arbejde fra o. 1200 
(s. 3236). Foto John Lee 2015. – *Censer, Italian work 
from c. 1200.

Fig. 38-39. detaljer af *røgelseskar, o. 1200 (s. 3236). 
38. Apokalyptisk engel med røgelseskar. 39. Grif. Foto 
John Lee 2015 – Details of *censer c. 1200. 38. Apocalyp-
tic angel with censer. 39. Gryphon.



3237Verninge kirke



3238 Odense herred

det himmelske Jerusalem. Englen på Verninge-
karret skal utvivlsomt forstås som Apokalypsens 
(Åb. 8,3-5),107 og måske tillige som ærkeenglen 
Michael.108 Ligeledes kan der peges på figurens 
ranke og værdige holdning, der adskiller sig fra 
størstedelen af manuskript- og monumental kunst-
ens røgelsessvingende engle, der både i kompo-
sition og kropsholdning er underordnede. Med 
sin analogi mellem englene og altertjeneren er 
det et motiv, der har talt til karrets gejstlige bru-
ger.109 Karret er indkommet til nationalmuseet 
1860 fra Jørgen Trolle, næsbyhoved Mølle (inv.
nr. 19088).
 En †messehagel med guldbrokade blev fornyet 
1915.35 †Messeklokker. To små klokker over korets 
hvælving omtales 1589 af Jacob Madsen.21 
 Alterskranken (jf. fig. 26) fra 1919 er af fyrretræ, 
hesteskoformet med drejede balustre. Bemalin-
gen fra 1966 er mørkeblå med forgyldte profiler. 
 †Alterskranke (jf. fig. 76), o. 1800, af fyrretræ, 
femsidet med kontursavede bræddebalustre. Be-
malingen bestod 1863 dels af perlegråt, dels mar-

rundbuer på riffelsnoede søjler bærer det fagdel-
te kuppeltag, der afsluttes af en øsken. Karret har 
øskener til tre kæder; det nuværende ophæng er 
sekundært.
 Karret regnes for et importstykke fra italien, 
formentlig norditalien. det slutter sig til en større 
(løsere) gruppe, der kendetegnes ved den model-
lerede fremstillingsform, og hvoriblandt der findes 
parallelle perleborter og griffer.105 røgelseskarret 
er med sin røgelsessvingende engel ikonografisk 
enestående blandt de bevarede, middelalderlige. 
Brystbilleder af engle (uden evangelistkonnota-
tioner) ses på en lille håndfuld røgelseskar, deri-
blandt fra nørbæk Kirke (Viborg Amt) og Skelby 
Kirke (Præstø Amt).106 Her synes vægten dog at 
være lagt på deres funktion som bevogtere af 

Fig. 41. Alterstager, 1600-25, med tydelige reparationer 
(s. 3236). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar candle-
sticks, 1600-25, with clear repairs. 

Fig. 40. romansk *røgelseskar, o. 1200 (s. 3236). Teg-
ning ved J. G. Burman Becker dateret 30. nov. 1860. 
KglBibl. – Romanesque *censer. Drawing by J. G. Burman 
Becker, dated 30th Nov. 1860.
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forstås heraldisk.117 Fadet er først anskaffet efter 
1665, da kirken intet dåbsfad havde.71

 Dåbskander. 1) 1896, af sort porcelæn med for-
gyldt kors, højde 29 cm, fra Bing og Grøndahl. 
Anskaffet som alterkande.24 2) 1966, af tin, 24,5 
cm høj, skænket af »Andreas og Augusta Pedersen 
1966« ifølge graveret indskrift under bunden.
 En korskranke (jf. fig. 59) fra 1919 er af fyrretræ, 
ca. 70 cm høj, med svære, gerede balustre. Bema-
lingen fra 1966 er pastelgrøn med en mørkere 
blågrøn nuance; derunder ses en ældre rød be-
maling. indtil 1966 var der påmonteret to kors-
blomstprydede, nygotiske smedejernsgitre, hver 
med en kandelaber.118

 Korbuekrucifiks (fig. 44-45), o. 1475-1500. Fi-
guren, 175 cm høj. Hovedet er faldet lidt mod 
højre, øjnene er lukkede, og tungen synligt frem-
skudt. Under den flettede tornekrone, der nu har 
tabt sine torne, hænger det lange hår, der er bøl-
geskåret som også det tvedelte, spiralsnoede fuld-
skæg. Af det hvælvede brysts synlige ribben løber 
de nedre diagonalt. Herunder et let indsunket 

morering.31 Knæfaldet havde sivmåtter, der fra 
1830’erne blev afløst af polstring med skindbe-
træk;24 fornyet med rødt plysbetræk 1885.110

 den romanske døbefont (fig. 43) af svagt rødlig 
granit, 69,5 cm høj, er en variant af Højby-typen 
(Mackeprang, Døbefonte 110). Foden, en retkan-
tet plint, har kvartstav ved overgangen til det cy-
lindriske skaft, der foroven har vulst. Kummen, 
tværmål 67 cm, er kedelformet med glatte sider. 
Fonten har tidligere været bemalet, idet kirkesy-
net 1882 fandt, at den skulle renses for maling.31 
Fonten stod 1589 i et af kapellerne (‘kapellet’);21 
nu i korets nordside.111 
 Dåbsfadet (fig. 42) fra 1500-tallet er et nürn-
berg-arbejde112 i drevet messing, diameter 44 cm. 
i bunden ses en fremstilling af Bebudelsen typisk 
for 1500-tallets første halvdel.113 Herom en nu 
udslidt minuskelindskrift »mlvcave«,114 der kan 
opløses som »m(aria), l(ilium) v(irgo) c(asta) ave« 
(Maria, lilje, rene jomfru, hil dig).115 På fanen er 
der punslede liljer og ved randen korsblomstfrise. 
derimellem ses de sekundære, graverede initia-
ler for tidligere ejere »VMA«116 og »KndA« samt 
årstallet »1626«, omkring et hjerte, der snarere 
relaterer til indgåelsen af et ægteskab end skal 

Fig. 42. dåbsfad, nürnberg-arbejde fra 1500-tallet, 
med sekundært årstal »1626« og initialer »VMA« og 
»KndA« (s. 3239). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Baptismal dish, Nürnberg work from 1500s, with secondary 
dating “1626” and initials “VMA” and “KNDA”.

Fig. 43. romansk døbefont (s. 3239). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Romanesque font. 
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lerne er markant udstående; fødderne er krydset 
næsten vinkelret. Såvel arme som ben har mange 
udstående blodårer. Korstræet, 268×227 cm, be-
står af to profilerede planker med korsblomster 

mellemgulv med veltegnet muskulatur. Lænde-
klædet er bundet med en kort snip i højre side. 
På ejendommelig vis er benene, der er bøjede, 
forholdsvist muskuløse, samtidig med at knæskal-

Fig. 44. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500 (s. 3239). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel arch crucifix, c. 1475-1500.
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Kristian Westphal Hansen.119 Herved fjernedes 
ikke blot en (formentlig mørkebrun) bemaling 
fra 1919,31 men tillige alle ældre farvespor. det 
oplystes o. 1900, at der tidligere havde været 
‘skrigende farver’.42 denne staffering må have 
været ældre end den sorte bemaling af figuren, 
der 1882 blev erstattet af en hvid.31 
 det tilhører en lille gruppe krucifikser på Fyn 
og i Maribo domkirke, der navnlig karakterise-

langs kanterne. Korsskæringen er udformet som 
en cirkulær glorie. Korsenderne har relieffer med 
evangelisternes symbolvæsener i firpas. den øvre 
korsarm er, vistnok ret tidligt (måske ved hvælv-
slagningen), afskåret og anbragt lige over glorie-
skiven ved sammenbladning. 
 †Staffering. Krucifikset fremstår afrenset for ma-
ling, men lakeret, siden en uautoriseret istand-
sættelse 1955 ved daværende sognepræst Harry 

Fig. 45. detalje af korbuekrucifiks, o. 1475-1500 (s. 3239). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Detail of chancel arch crucifix, c. 1475-1500.
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over venstre. Figuren er skåret i ét stykke med 
kraftig udhuling af bagsiden. Armene, hvoraf den 
højre er bevaret, har været fastgjort med firkan-
tede tapper. Figuren fremstår med sekundær122 
polykrom staffering i form af en bleg rødlig hud-
farve med lyse røde blodstænk, mørkebrunt hår 
og skæg samt olivengrøn tornekrone. Lændeklæ-
det har laseret rødt og grønt (over sølv) samt for-
gyldning. Herunder er 1987 konstateret en for-
modentlig oprindelig bemaling på kridtgrund. 
den omfatter en lys gråhvid hudfarve, sort hår 
og skæg, mørkerøde blodpletter og laseret, mør-
kegrøn tornekrone. Lændeklædets yderside har 
været belagt med bladguld, indersiden med azurit 
over sort undermaling. Figuren, der 1889 hen-
lå på sydkapellets †loft blev o. 1918 solgt som 
brændsel sammen med nogle gamle brædder. 
Køberen, sognepræst H. V. Kristensen, skænkede 
1918 figuren til nationalmuseet (inv. nr. d 9571) 
sammen med en altertavlefløj fra sit gamle em-
bede i Seem (jf. DK Ribe 3406). 
 Prædikestolen (fig. 47-52, 73), med skåret årstal 
1621, omfatter fire fag med stående evangelistfi-
gurer og symbolvæsener skåret i relief. de kan-
tes af kvindelige og mandlige hermer med jonisk 
kapitæl og hængeklæder med frugtbundter på 
skafterne. Evangelisterne, der står i konkave, rund-
buede nicher, indfattes af rulleværk og har deres 
navne indskåret (med versaler) i en kartouche ne-
denunder. Fra opgangen ses: 1) »S. Matevs«, 2) »S. 
Marcvs«, 3) »S. Lvcas« og 4) »S. iohanes«. Over og 
under hermerne har postament og frise hjørne-
knækkede fremspring med henholdsvis løve- og 
diademhoved.123 Frisen har kartoucher med ro-
setter og frugtophæng. i postamentfelterne læses 
latinsk og dansk indskrift med reliefversaler: 1) » 
Matth 6 qverite primvm regnvm dei & ivstitiam 
eivs ex (sic) ommia (sic) avdiicientvr (sic) vobis« 
(Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så 
skal alt det andet gives jer i tilgift) (Matt. 6,33). 2) 
»Marc 13 Himmel oc iord forgaar men mine ord 
forgaa icke« (Mark. 13,31) og dateringen »Anno 
1621«. 3) »Lvc 11 qvinimo beati qvi avdivnt ser-
monem dei & cvstodivnt illvm« (Salige er de som 

res ved den synlige, fremskudte tunge, fod- og 
benstillingen, de skårne, udstående blodårer og de 
diagonalt løbende ribben. der må være tale om 
et arbejde fra et Odenseværksted.120

 Ophængt i skibets østligste fag på nordvæggen. 
Kirkeejerne fik 1807 ordre til at flytte krucifik-
set fra midtgangen til søndre side. 121 det hang o. 
190042 og 1955 på nordkapellets vestvæg.
 *Krucifiksfigur (fig. 46), sengotisk, o. 1525, 121 
cm høj. Hovedet er faldet mod højre skulder, og 
ansigtet med de lukkede øjne udtrykker dødens 
indtræden. det lange hår er lokket, ligesom fuld-
skægget, der ved hagen er tvedelt og spiralsnoet. 
den snoede tornekrone mangler nu tornene. det 
fremskudte bryst har diagonalt løbende ribben, 
og taljen er slank med indsunkent mellemgulv. 
Lændeklædet er bundet med en tungt hængende 
snip ved højre side og en anden mellem benene. 
Benene er bøjede, og fødderne samlede, højre 

Fig. 46. *Krucifiksfigur, o. 1525 (s. 3242). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – *Crucifix figure, c. 1525.

Fig. 47. Prædikestol fra 1621 (s. 3242). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Pulpit from 1621.
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hører Guds ord og bevarer det) (Luk. 11,28). 4) 
»iohan 10 Mine faar hører min røst og ieg giver 
dem dett evige liff« (Joh. 10,27-28). På kurvens 
inderside er i nyere tid opsat en arkadefylding, der 
må stamme fra en †prædikestolsdør (ndf.). den 
har tandsnitskantet bueslag med attisk slyngbånd, 
beslagværk i sviklerne og bæres af profilvendt lø-
ve og ørn.124 
 Kurvens gulv og bærestolpen med de konkave 
knægte er fra 1919, ligesom den vinkelrette lige-
løbstrappe, der har bræddegelænder og opstan-
dere i skønvirkestil.31 
 Bemalingen fra 1967 er en fri staffering ved 
Mogens Larsen, men den synes at tage et udgangs-
punkt i ældre farvespor. den omfatter grå og blå-
grønne nuancer på de konstruktive dele og vand-

rette profiler. Hermernes hudfarve er lys violetgrå, 
evangelisternes hvidlig. Beklædning og draperi er 
holdt i grønne og blå toner ligesom kartoucherne, 
der desuden har okkergult ligesom indskrifterne 
(evangelistnavne dog med forgyldning).
 Stolen må være et vestfynsk arbejde, idet den 
slutter sig til en gruppe samtidige prædikestole i 
det tilgrænsende Båg Herred. Gruppen kende-
tegnes ved kartoucheindrammede storfelter (med 
større eller mindre grad af portalkarakter) og flan-
kerende hermer; opbygningen er for de flestes 
vedkommende ligeledes med løve- og diadem-
hoveder flankerende hhv. indskriftsmalfelter og 
kartoucher.125 Verninges kartoucher og evange-
listfremstillinger synes noget mindre detaljerede 
og grovere skåret end de andre stole i gruppen.

Fig. 48-49. Evangelistrelieffer på prædikestol, 1621 (s. 3242,  jf. fig. 47). 48. Mattæus. 49. Markus. Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Evangelist reliefs on pulpit, 1621 (cf. fig. 47). 48. Matthew. 49. Mark. 
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ster.24 Stolen stod 1856 i skibets østligste fag.129 O. 
1880 fik hele stolen en mørk, brunsort ådring,31 
antageligt allerede da med forgyldning.42 Mogens 
Larsen har anført kvinde- og mandehermernes 
uregelmæssige vekslen (det tredje storfelt flanke-
res kun af kvindehermer) og deres delvis dårlige 
indpasning som tegn på en omfattende istandsæt-
telse. der er utvivlsomt tale om istandsættelsen 
1918-19, der foruden fornyelse af opgang, gulv 
og bærekonstruktion også har medført fjernel-
sen af den ovennævnte †prædikestolsdør. Ved 
istandsættelsen afrensedes al bemaling bortset fra 
storfelternes, og der påførtes atter en mørk ege-
træsfarve med forgyldning.31 En snedkermæssig 
istandsættelse og nystaffering er foretaget 1967130 
ved Mogens Larsen.

 Farveundersøgelser tyder på, at stolen fra første 
færd har været delvist bemalet.126 i forbindelse 
med indretningen af sydkapellet til våbenhus o. 
1691 flyttedes prædikestolen tæt op imod koret 
(‘så man i kirkens vestende ikke kan høre prædi-
ken’). dvs. den har før dette tidspunkt forment-
lig stået ved kapellets nordøsthjørne.127 En yngre 
polykrom bemaling, formentlig fra 1700-tallets 
slutning, bestod af gule, grønne, violetgrå og grå 
farver ledsaget af slagmetalforgyldning. Figurerne, 
på hvid baggrund, havde hvidlig hudfarve, gråt og 
grønt på kjortel og kappe.128 184524 repareredes 
en †prædikestolsdør med ‘ørnekonsoller og an-
dre prydelser’.42 Kurven fik 1846 †bogstol samt 
†beklædning af rødt fløjl med guldfrynser.24 1849 
malede niels Hansen Skovsbo de fire evangeli-

Fig. 50-51. Evangelistrelieffer på prædikestol, 1621 (s. 3242,  jf. fig. 47). 50. Lukas. 51. Johannes. Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Evangelist reliefs on pulpit, 1621 (cf. fig. 47). 50. Luke. 51. John.
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 En ældre †prædikestol omtales 1589 af Jacob 
Madsen. den stod i skibets sydside ved søndre 
kapels (‘kapellets’) nordøstre hjørne.21

 Stolestaderne (jf. fig. 11, 16, 26) fra 1919 er teg-
net af Knud Lehn Petersen i et nyklassicistisk 
formsprog.131 de 125 cm høje gavle afsluttes af 
trekantgavl med tandsnitsfrise båret af en stilise-
ret kolonnade over kuglestav. ryggene har svagt 
bredrektangulære fyldinger, endepanelerne høj-
rektangulære. Bemalingen fra 1966 er pastelgrøn 
med orangerødt og en mørkere blågrøn nuance 
på fyldingsprofiler. Blankt fyrretræsgulv.
 †Stolestader. En stolestadefortegnelse fra o. 1734 
nævner 28 stolestader i den søndre side og 24 
i den nordre foruden syv i nordre kapel. i den 
øverste mandsstol sad Christen Christensen af 
Skovsbogård samt Anders rasmussen og niels 
Jørgensen, begge ‘af nårup’. det var vel også en 
attraktiv stol, som Henrik Bielkes tidligere foged, 
Lauritz nielsen i nårup, 1664 havde fået brev på 
‘for sig og sine arvinger’ efter en strid med  Bielkes 
nye foged Jeremias Spleth (jf. eftermiddelalderlig 
(†)gravkrypt).132 O. 1734 benyttedes den øverste 
kvindestol af præstefruen, den næste af degnens, 
skole mesterens og kromandens hustruer, mens 
den tredje tilhørte konen på Skovsbogård.133 der 
havde også været stole i søndre kapel indtil o. 1691, 
da dette inddroges som nyt våbenhus efter nedriv-
ningen af det gamle †våbenhus på kirkens søndre 
side (jf. s. 3220).134 1845 fremsatte ‘samtlige by-
mænd’ ønske om en omfordeling af stolestaderne, 
så de afspejlede gårdenes hartkornsstørrelse i den 
nye matrikel 1844. Gårdmændene fandt det ønsk-
værdigt, at husmændene blev anvist stole, så andre 
kunne være fri for ‘uvedkommende i deres sta-
der’.135 Kirkeejerne Hans Hansen og niels Peder-
sen erklærede i den forbindelse at have forskøn-
net kirken med nye stole ‘for en del år siden’.101 
ikke desto mindre må der være sket en fornyelse 
i forbindelse med omfordelingen 1848, idet sto-
lestaderne 1849 omtaltes som ‘ganske nye’.24 de 
nye †stader (jf. fig. 76) var prunkløse repræsentan-
ter for empirestilen og omfattede tredive i såvel 

Fig. 52. Herme, detalje af prædikestol (s. 3242, jf. fig. 
47). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Herma, detail of 
pulpit (cf. fig. 47).
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fyrretræ, hvoraf det søndre i kraft af sin profilering 
må dateres på linje med det nordre fra 1606. det 
yngre, centrale stykke er formodentlig fra o. 1750. 
Fodstykket og kronlisten er opsat 1919.31 Pane-
let står siden 2001 bemalet med perlegråt. 1895 
påførtes en egetræsådring,24 der 1919 afløstes af 
italienskrødt31 og 1966 af en lys gulbrun farve.
 Fra en (†)præste- og skriftestol er bevaret et panel 
med dateringen 1606 (fig. 54), 182×114,5 cm. 
det er sammenstykket af to sammenhørende ar-
kadefyldinger med kannelerede pilastre, der bæ-
rer æggestavskantede bueslag med spiralrosetter 
i sviklerne, samt et tredje tilsvarende fag (uden 
pilastre). det øvre vandrette rammestykke bærer 
foruden det daterende årstal »1606« fordybede 
initialer og bomærker »KPS«, »AH« og »HSLSP«; 
sidstnævnte for sognepræst Stephan Lauritsen 
(fig. 74), de første to rimeligvis for kirkens vær-
ger. de lodrette rammestykker ses tilsvarende 
på et stykke panel med tre glatte fyldingsfag 

syd- som nordrækken foruden ni i nordre kapel 
(fjernet ved anskaffelsen af et †orgel 1890). de 
enkle gavle afsluttedes af kvartcirkulære, kugle-
bærende udsavninger. ryglænet udgjordes af en 
smal planke, dog var der fuldt ryglæn i nord- og 
sydrækkens to østligste stader (jf. fig. 53, 75), der 
tillige var forsynet med døre og endepaneler med 
rektangulære fyldinger, hvorover løb en frise med 
stiliserede buestave. På det knækkede hjørne var 
laurbærkrans i højt relief over kannelurer. Stolene 
var fra anskaffelsen overstrøget med perlefarve, 
men fik o. 1880 en gullig egetræsfarve.31 
 To rækker korstole fra 191931 har hver otte fa-
ste sæder, svungne armlæn samt ryg- og fodpanel 
med fyldinger. Bemalingen er mørkeblå.
 Et vægpanel (jf. fig. 54) ved korets østvæg er sam-
mensat 189566 af ældre dele fra to (†)degnestole 
hhv. 1508 og o.1750 samt en (†)præste- og skrifte-
stol fra 1606. det drejer sig om to flankerende sen-
gotiske gavle (af eg) og tre stykker fyldingspanel af 

Fig. 53. Østligste †stolefag i nordre række (s. 3247). Foto M. Mackeprang 1918. – Easternmost pew bay in north row. 
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 (†)Degnestole. 1) 1508, opsat af Michael Jacobsen. 
Herfra stammer to 134 cm høje gavle (jf. fig. 54) 
med kølbueafslutning, udskåret stavværk og kors-
blomster. den ene savner udskæring forneden, 
måske fordi dens placering ikke fordrede dette, 
den anden har oventil et dyvelhul til et tabt top-
stykke.137 På bagsiderne er skråtløbende fals til en 
pultflade. Fra stolen stammer også fire egeplanker138 
med reliefskåren, latinsk minuskelskrift på dybblå 
bund (fig. 55a-d): »Ad laudem et gl(ori)a(m) s(anc)

(114,5×181 cm), der derfor tænkeligt også har 
indgået i †præste- og skriftestolen. delene er si-
den 1895 genanvendt i panelet på korets østvæg. 
Under de nyere bemalinger (ovf.) fandtes ældre 
lag i form af rødbrunt og derover en bleg, blå far-
ve, der muligvis kan være en ‘perlegrå’ bemaling 
fra 1848.136 Jacob Madsen bemærkede 1589, at 
der ingen skriftestol var.21 Stolen stod i koret ved 
siden af altret, da der 1839 ophængtes et grønt 
gardin. Fjernet 1895. 

Fig. 54. Korets vægpanel med sengotisk gavl, o. 1500, fra en (†)degnestol (s. 3248) (tv.) og panel med arkadefyldin-
ger fra en (†)præste- og skriftestol 1606 (s. 3247). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel wall panel with Late Gothic 
gable, c. 1500, from a (†)parish clerk’s seat (left) and arcade panels from a priest’s and parish clerk’s chair, 1606.
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 2) O. 1750, flankerede altret sammen med en 
(†)præste- og skriftestol. Fra den må stamme et 
glat fyldingspanel (114,5×129 cm) med spor ef-
ter bueslag, malet med hvidt og en bleg, blå farve, 
der utvivlsomt er udført for at matche arkadefyl-
dingerne på den ældre (†)præste- og skriftestol. 
denne staffering er måske identisk med en 1863 
beskreven ‘perlegrå’.31 Panelet er siden 1895 op-
sat i korets vægpanel (ovf.). 
 En armstol til præsten anskaffedes 1896 fra 
snedker A. rasmussen, Glamsbjerg;24 den er nu 
betrukket med grå uld. 
 Dørfløje. 1) Udvendigt en nyere, fladbuet plan-
kedør (fig. 75), 213×134 cm, med genanvendt 

te tri(n)itat(is) / (c)o(m)pletu(m) e(st) ho(c) op(us) 
p(er) d(omi)n(um) / michaele(m) ia cobi an(n)
o d(omini) / millesimo q(ui)nge(n)tesi(m)o [oc-
tavo]«139 (til den hellige treenigheds lovprisning og 
ære er dette værk fuldført af hr. Michael Jacobsen 
år 1508) (jf. kalkmalet indskrift i skibets østligste 
hvælv, s. 3226). Lignende indskrifter på degnestole 
kendes fra andre kirker i herredet, nemlig Sande-
rum og Bellinge (DK Odense 2972, 3104-5).140 
Stolen, som Jacob Madsen 1589 fremhævede som 
‘god’,21 blev fjernet o. 1750.141 Gavlene indgår si-
den 1895 i korets vægpanel (ovf.). indskriften blev 
1889 fundet under alterbordet og 1903 ophængt 
i koret; siden 1966 på nordkapellets vestvæg. 

205

Fig. 55a-d. reliefskåren minuskelindskrift 1508, fra (†)degnestol (s. 3248). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Relief-
carved minuscule inscription, 1508, from parish clerk’s seat. 
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 2) indvendigt, 1905(?),31 en retkantet, dobbelt-
fløjet fyldingsdør (jf. fig. 59) bemalet i to lyse, grå 
nuancer; mellem tårnrum og skib.
 Et senmiddelalderligt *monstransskab (fig. 56a-
b), 169×47×47 cm, er tildannet af en udhulet 
egestamme, der er svært jernbundet, såvel vand-
ret som lodret. På den ene side tillod et smede-
jernsgitter indkig til monstransen. den modsatte 
side har (fornyet) låge fra 1664 bestående af to 
egeplanker med lås til to nøgler. Såvel gitter som 
låge har trekantafslutning. Forneden er tømmeret 

smedejernsarbejde fra en dør o. 1600.142 de vand-
rette beslag er udfyldt med skråstreger og roset-
ter og er dels slangebugtende, dels med lilje- og 
gaffelender; det øverste beslag er tilnærmelsesvist 
skibsformet. Mens låsen formentlig er fra o.1660,71 
er gangjernene fornyet 1670, da den ældre †dør 
endnu sad i †våbenhuset.22 indersiden har flam-
meret beklædning fra en †dørfløj fra 1876.143 dø-
ren, der 2000 er restaureret ved Henrik nevers,144 
er kun bemalet på indersiden (med gråt). i tårnets 
vestfacade.

Fig. 56a-b. Senmiddelalderligt *monstransskab (s. 3250). Foto Odense Bys Museer, Ole Lund Jensen 2015. – Late 
Medieval *tabernacle. 
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bygning; 1919 flyttet til det nuværende pulpitur 
i kirkens vestende. den undseelige, korsprydede 
(†)facade er rundbuet og har ophæng til tretten 
prospektpiber; bemalingen fra 1966 svarer til pul-
piturets (ovf.). Opbevares på loftet sammen med 
to formodede sidestykker med liséner og palmet-
teformede topstykker. dele af instrumentet (vind-
lade og velleramme) blev overført til det Fynske 
Musikkonservatorium, Odense, med henblik på 
anvendelse i orgelkundskabsundervisningen.149

 Et pulpitur (jf. fig. 59) fra 1919 har brystværn 
med fyldinger, der er rektangulære ved siderne 

tilvirket som et facetteret skaft. En krydsfod er 
sekundær. der er spor af rød bemaling. de nær-
meste paralleller synes at være skabene i Munke 
Bjergby (DK Sorø 375 fig. 8) og Torslunde (DK 
Maribo 686 fig. 11). Monstransskabet, der om-
taltes af Jacob Madsen 1589 (‘magestrans’),21 
blev under Svenskekrigene 1656-59 opbrudt og 
plyndret (jf. sagn). 1664 betalte man således ‘sned-
keren i Assens’ for at reparere ‘skabet i kirken at 
forvare kalk, disk og messeklæderne udi som 
svensken sønderslog og kalk og diske og messe-
klæder borttog’.22 dertil gik to egefjæle. Samti-
dig lavede Jacob Klejnsmed i Odense en lås til 
dette og et andet †skab.22 Skabet, der 1856 opbe-
varedes på våbenhusets loft,129 blev 1882 skænket 
til nationalmuseet, men forblev i kirken, indtil 
det 1903 overdroges til Odense Museum (inv.nr. 
KMO/1956/109).
 Et †geværskab fra o. 1725 blev solgt 1791, da en 
eksercerplads ved kirken blev nedlagt.145

 Pengeblok (fig. 57), 1828, 103 cm høj, arkitekto-
nisk opbygget, med to skuffer og ét møntindkast. 
På forsiden er låge med lås til to nøgler foruden 
skåret datering. Grå bemaling.
 Snedkeren Peder Trolle Carlsen betaltes 1856 
for to †pengebøsser.24 
 Et †pulpitur i kirkens vestende havde o. 1734 
seks stole i nord og syd. den første stolerække var 
for præstens børn og karle.146 
 Orgel (jf. fig. 59), 1972, med ni stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af P. Bruhn, Årslev. dis-
position: Hovedværk: rørfløjte 8', Principal 4', 
Gemshorn 2', Mixtur ii-iii. Svelleværk: Gedakt 
8', Spidsgedakt 4', Principal 2', Kvint 11/3'. Pedal: 
Subbas 16'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Orgel-
huset af fyrretræ, med symmetrisk aftrappede, 
højrektangulære felter, er tegnet af Ebbe Lehn 
Petersen; farvesætningen i røde nuancer skyldes 
Lisbeth Andersen. På pulpitur i skibets vestende, 
med spillebord i orgelhusets nordre gavl.
 †Orgel, 1890, med fire stemmer, bygget af Fre-
derik nielsen, Aarhus. Udvidet 1919.147 Meka-
nisk aktion, sløjfevindlade. Et oprindeligt kasse-
bælg-anlæg blev o. 1960 udskiftet i forbindelse 
med anskaffelsen af en elektrisk blæser. Skænket 
af niels Jacob Hansen, Odense, født i Langsted.148 
Oprindelig opstillet på lavt pulpitur i nordre til-

Fig. 57. Pengeblok, 1828 (s. 3251). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Poor box, 1828.
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 den ene af seks †salmenummertavler31 fra o. 1850 
ses på et foto i nM fra koret 1918; den var til 
kridtskrift.
 En kirkestævnetavle fra 1800-tallet, 42×22 cm, 
rundbuet med malet hvid fraktur på mørkegrå 
bund, er ophængt i våbenhuset.
 Lysekroner. 1) 1920(?), af mat kobberlegering, 
med otte s-svungne arme; ophængt i tårnrum-
met. 2-4) 1955, af messing, fra kunstsmede-
firmaet Knud Eiby, Odense, og skænket af Ja-
cob Hansen nielsen, Verninge.150 To kroner har 
otte s-svungne arme med mellemfaldende, korte 

og kvadratiske på den midterste, fremskudte tred-
jedel. det bæres af en tværgående, indmuret bjæl-
ke og to stolper. Stiverne har volutformer. Farve-
sætningen fra 1966 omfatter to røde nuancer på 
brystværn og gråt på de bærende dele. i skibets 
vestlige fag, opgang ad vinkeltrappe i syd.
 Et lavt †orgelpulpitur, formentlig fra 1890, stod 
over (†)gravkrypten (jf. s. 3219) i nordre kapel.24

 Seks salmenummertavler (jf. fig. 26) fra o. 191031 
er af fyrretræ, 97×59 cm, og har hængecifre af 
messingblik. Svejfet afslutning og skråkantet fod- 
og topliste; grå bemaling.

Fig. 58. †Lysekrone af glas (s. 3253). Foto M. Mackeprang 1918. – †Chandelier of glass.
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 En †ligvogn omtales 1906 i menighedsrådets 
forhandlingsprotokol.35

 Klokke (fig. 61), 1854, støbt af M. P. Allerup, 
Odense, tværmål 110 cm. Om halsen, mel-
lem ranke- og akantusborter, løber en indskrift 
i reliefversaler: »Bekostet af samtlige kirkeeiere« 
og »Støbt af M. P. Allerup i Odense 1854«. Op-
hængt i nyere, stålforstærket vuggebom ud imod 
det søndre glamhul; automatisk ringning siden 
2005.154 
 En *(?)klokke i Køng (Båg Hrd.) støbt 1771 af 
M. C. Troschell, København, siges at være afgivet 
fra Verninge, da tårnet ikke kunne bære den.155

 †Klokker. Biskop Jacob Madsen omtalte 1589 
‘to skønne klokker’ (nr. 2-3), hvoraf den ene 
dog var revnet.21 Måske siden 1601 haves kun 
én klokke. Foruden de nedenstående må én være 
anskaffet efter Svenskekrigene 1657-58, da der 
‘for alting’ behøvedes en klokke (jf. †klokke nr. 3 
og 4).71 

pyntearme og stor hængekugle med profilknop; 
topfiguren er en Markusløve. den tredje er til-
svarende men med 2×8 arme. Alle ophængt i 
skibet.
 To †lysekroner af bøhmisk glas (jf. fig. 27, 58) 
skænkedes o. 1830 og o. 1900, hhv. af degnen Jo-
han Christoffer Felding (†1837) og hans datter 
inger Kristine Oline Felding, Skovsbo.151

 †Petroleumslamper (jf. fig. 27), fem store og fem 
små, omtales 1916.5 
 desuden to nyere kandelabre af smedejern, 146 
cm høje, med korsblomster, samt en lysglobus af 
smedejern, ca. 145 cm høj.
 Et kirkeskib (fig. 60) fra 1934, »Paulus«, en fire-
mastet bark, er bygget af Jens Henrik Olsen, Søn-
dersø og givet af Jens Peder Ludvigsen, Frøbjerg.152 
Skibsmodellen, ca. 140×75 cm, har rigning, men 
ingen sejl. Bemalingen er sort med hvid bund og 
navnet malet med hvide versaler i agterspejlet.153 
Ophængt mellem skib og nordre kapel.

Fig. 59. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church interior looking west.
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stamme fra †Gråbrødre Klosterkirke eller måske 
snarere †Skt. Albani Kirke.159 Klokken, der hang i 
tårnets vestre side,160 er måske afleveret ved klok-
keskatten 1601.161

 4) 1592, diameter 96 cm, støbt af Michael West-
phal, rostock. Klokken, der var skænket af sog-
nepræst Stephan Laursen, blev stjålet af svenske 
tropper under krigen 1657-58 og havnede under 
ukendte omstændigheder i Assens Vor Frue, hvor 
den hang indtil den omsmeltedes 1910 (se be-
skrivelsen DK Odense 2558). 
 5) 1740, støbt af Johan Barthold Holtzmann, 
København, med indskriften »Me fecit Johan 
Barthold Holtzmann Hafniæ 1740 Soli deo 
Gloria« (Johan Barthold Holtzmann, København, 
gjorde mig 1740, Gud alene æren).9 den må have 
været defekt, da kirkeejeren ved biskop Blochs 
visitats 10. maj 1787 lovede at omstøbe den.
 6) 1794, støbt af d. C. Herbst, København, 
med indskriften »Støbt af d. C. Herbst, Kongelig 
Hof Klokkestøber, Kjøbenhavn, 1794. Gud allene 
Æ ren«. den var 1853 revnet og anvendtes ved 
støbningen af den nuværende.24

 1) Afgivet ved klokkeskatten 1528-29. den ve-
jede ca. 240 kg.156

 2) Formodentlig middelalderlig, omtalt som 
’den store klokke’. den ophængtes 28. okt. 1574 
og var anskaffet af kirkeværgerne Laurs Thom-
sen og Anders Laursen157 fra Hans dinesen, råd-
mand i Odense. dinesen var tidligere samme år 
udnævnt til forstander for Odense Gråbrødre 
Hospital sammen med Mogens Henriksen ro-
senvinge, der tillige var kirkeværge for Odense 
†Gråbrødre Klosterkirke.158 det er derfor nær-
liggende at antage, at klokken oprindeligt tilhør-
te †Gråbrødre Klosterkirke eller måske snarere 
†Skt. Albani Kirke, som klosterkirken 1539 hav-
de overtaget, og hvis ene klokke man 1597 om-
støbte (DK Odense 1805, 1824).159 Klokken hang 
i tårnets søndre side.160 Måske identisk med den 
1589 omtalte revnede klokke (jf. ovf.) og brugt 
ved støbningen af nr. 4.
 3) Formodentlig middelalderlig. Anskaffet 1579 
af kirkeværgerne Laurs Thomsen og Anders Laur-
sen157 fra Hans dinesen, rådmand i Odense (jf. 
ovf.). den må ligesom †klokke nr. 2 antages at 

Fig. 60. Kirkeskibet »Paulus«, 1934 (s. 3253). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
church ship, “Paulus”, 1934.
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Mindetavler. 1) (Fig. 62), 1723(?), over sognepræst 
Peder Bering, *o. 1647, †1727, og hustruen Eli-
zabeth Sophia Biner, *o. 1657, †1737, der levede 
sammen i 51 år og ‘velsignedes af Gud med atten 
børn’, hvoraf ni endnu levede. Mørk grå kalksten, 
99×78 cm. indskrift tværsover med reliefversa-
ler, navne med kursiv, i fordybede bånd. Herover 
en medaljon med den harpespillende162 david, 
flankeret af to engle med palmeblade. inden for 
den skråt profilerede kant løber en akantusblad-
ranke, der i de kvadratiske hjørnefelter slynger sig 

GrAVMindEr

Oversigt. Foruden to mindetavler fra 1700-tallet over 
præster rummer kirken fem gravsten fra 1600- og 
1700-tallet, hvoraf skal fremhæves to figursten (nr. 
1-2). Ejerne, der ikke kan identificeres, må også anta-
ges at være præster og muligvis fogeder. Stenene blev 
1918-19 fjernet fra korsskæringens gulv og opstil-
let langs væggene i kapellerne. i nordkapellet findes 
en eftermiddelalderlig (†)gravkrypt, tidligst omtalt 1664. 
Kirkegårdsmonumenterne tæller fem bondegravsten fra 
1600-tallets midte samt hele fire gravsteler af træ fra 
midten af 1800-tallet.

Fig. 61. Klokke, støbt 1854 af M. P. Allerup, Odense (s. 3253). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Bell, founded in 1854 by M. P. Allerup, Odense.
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Fig. 62. Mindetavle nr. 1, 1723(?), over sognepræst Peder Bering (o. 1647-1727) og hustruen Elizabeth Sophia 
Biner (o. 1657-1737) (s. 3255). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 1, 1723(?), to the incumbent Peder 
Bering (c. 1647-1727) and his wife Eliza beth Sophia Biner (c. 1657-1737).
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Fig. 63. Mindetavle nr. 2, o. 1756, over sogne præst Lauritz Schytt (1696-1756), opsat af hustruen Karen Stub 
(s. 3258). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 2, c. 1756, to pastor Lauritz Schytt (1696-1756), set 
up by his wife Karen Stub.
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på sort bund. Foruden gravskriften læses et vers 
tilskrevet enkens broder, digteren Ambrosius 
Stub: »Oprigtig Herrens frygt foruden svig og 
sminke/ reen ærlighed som ey kan hinke/ retsin-
dig nidkiærhed for siælis rette vel/ de give ham 
dete navn som falskhed ey skal sverte/ han var 
en ret nathanael/ en from Guds mand i sind og 
hierte«.164 Ved randen sparsom, indhugget ud-
smykning i form af blomster og rocailler. Min-
detavlen, der oprindeligt hang på korets nordvæg 
ved Schytts begravelse foran altret, er nu opsat på 
sydkapellets østvæg. 
 Gravsten. 1) O. 1600, over ukendt ægtepar. Fi-
gursten af lys, grå kalksten, 207×122 cm, slidt. 
Parret, der er vist frontalt med hovederne let vendt 
mod hinanden, står under to bueslag (kantet af 
æggestav), der ved siderne bæres af volutbøjler, og 
som i midten løber ud i en konsol med engleho-
ved. Manden bærer fuldskæg, tilsyneladende med 
fyldig moustache. Han har pibekrave og bærer 
en næsten fodsid kappe, i hvis åbning hænderne 
kommer frem med et par handsker(?). Hun bærer 
hue, krave og en tung fodsid kappe med stiliserede 
hængefolder, hvoraf igen hænderne stikker frem 
(med handsker?). Forneden en udslidt gravskrift, 
af hvis reliefversaler kun læses: »…eme[n]søn...« 
(Clemensen?). Hjørnerne har medaljoner med 
evangelisternes symbolvæsener: foroven Mattæus 
(tv.) og Johannes, forneden Markus (tv.) og Lukas. 
derimellem rester af randskrift med reliefversa-
ler: »… lefver en stacket tid [o]c er fvld af wro 
de[t] … op som ... [sk]vgge oc … [J]ob ... 4« (Job 
14,1-2). Med sin opbygning synes stenen at være 
påvirket af skemaet hos den såkaldte Odense-Mo-
nogrammist. den må derfor antages at stamme fra 
et Odenseværksted (jf. nr. 2).165 Opstillet nordligst 
ved nordkapellets østvæg siden 1918-19, da den 
fjernedes fra skibets gulv (jf. fig. 21).
 2) (Fig. 64), o. 1600, over ukendt ægtepar. Fi-
gursten af lys, grå kalksten, 216×125 cm. Parret er 
vist med hovederne let vendt mod hinanden, stå-
ende under to bueslag, hvis midterkonsol prydes 
af et kerubhoved. Manden har kort hår med høj 
pande, spidst hageskæg samt overskæg. Han bærer 
pibekrave og kappe til under knæene. i sin højre 
hånd holder han en handske. Hustruen bærer hue, 
krave og fodsid kappe med markeret kant. Forne-

i skråtstillet liljeform (sml. DK Odense 1142 fig. 
151). En staffering omfatter forgyldning af ind-
skrift og ornamentik på sort bund, david tillige 
med rød bemaling. den daterende indskrift »An-
no 1723« er ikke hugget men kun malet. Tavlen 
var oprindeligt indmuret i nordkapellets vestvæg 
over familiens begravelse i (†)gravkrypten (jf. s. 
3260); siden 1918-19 ophængt på nordkapellets 
østvæg.
 2) (Fig. 63), o. 1756, over sognepræst Lauritz 
Schytt, *27. nov. 1696, †7. jan. 1756, opsat af hu-
struen Karen Stub (jf. DK Svendborg 744). Min-
detavle af mørk, rødlig kalksten, 113×78 cm. den 
centrerede indskrift, der er udført med fordybede 
versaler, navne med kursiv, har hvid163 bemaling 

Fig. 64. Gravsten nr. 2, o. 1600, over ukendt ægtepar (s. 
3258). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 2, 
c. 1600, of unknown married couple. 
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Fig. 65. Gravsten nr. 3, o. 1650-75, over ukendt(e) (s. 
3259). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 3, 
c. 1650-75, of unknown deceased. 

 3) (Fig. 65), o. 1650-75, over ukendt(e). rød-
lig kalksten, 205×135 cm, gravskriften er helt 
udslidt. Stenens midte prydes af en lille, højo-
val opstandelsesscene, og hjørnernes medaljoner 
har relieffer: foroven Lazarus i Abrahams Skød(?) 
(Luk. 16, 22-23) og et dødningehoved over kryd-
sede knogler; forneden to engle (Åbningen af det 
femte segl?, Joh. Åb. 6,9) (tv.) og de dødes op-
standelse, repræsenteret ved et ægtepar(?) der står 
op af deres grave; denne medaljon har som den 
eneste rest af omløbende indskrift i reliefversaler: 
»…igen opst…«. Langs stenens kanter er delvis 
udslidt randskrift med reliefversaler, der synes at 
have været i to bånd: »(Min sjæl vær nu tilfre)[d]
s igien thi Herren giør vel mod dig thi (du ryk-
kede min sjæl fra døden mit øje fr)a graad min 
(fod fra skrid)« (Sal. 116,7-8). Opstillet nordligt 
ved sydkapellets østvæg siden 1918-19, da den 
optoges fra skibets gulv (jf. fig. 21). 

den titter skosnuderne lige frem. i sin venstre hånd 
holder hun ligeledes en handske. i et bredrektan-
gulært felt under figurerne er der rester af grav-
skriftens udslidte reliefversaler: »H[ervnder ligger] 
begrafven erlig oc …«. Langs randen er delvist ud-
slidt randskrift med reliefversaler i to omløbende 
bånd. den henvender sig direkte til beskueren som 
‘vandringsmand’: »Hvad skal denne vdhvggen sten 
betyde eller grafven v(i) saa he… b…/ .../ ...de 
er icke som de agtis døde d...[a].../ ...e en s....../ 
Christvs som er (re)tferdigh(ed)…«. Hjørnemedal-
jonerne har brystbilleder af evangelisternes sym-
bolvæsener: foroven Mattæus (tv.) og Johannes, 
forneden Markus (tv.) og Lukas. i sviklen mellem 
bueslagene er et udslidt bomærkeskjold. Opstillet 
ved nordkapellets østvæg, midt for, siden 1918-19, 
da den fjernedes fra skibets gulv (jf. fig. 21).

Fig. 66. Gravsten nr. 4, o. 1675, over ukendte (s. 3260). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tomb stone no. 4, c. 
1675, of unknown deceased. 
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lagt over en præst. Opstillet sydligst ved sydkapel-
lets østvæg siden 1918-19, da den fjernedes fra 
skibets gulv (jf. fig. 21). 
 5) (Fig. 67), o. 1725, over ukendt(e), genanvendt 
1782 over Anna Kirstine Jensdatter, *o. 1750, †1782, 
i Skovsbo.166 Grå kalksten, 204×125 cm, med for-
dybet (udslidt) versalindskrift; forneden læses rester 
af den sekundære indskrift: »Jensdatter« og »boede 
i Skov[sbo]« samt dateringen »1782«. Herunder et 
udsparet felt med dødens Genius, hvilende på et 
kranium med et timeglas i sin højre hånd. Øverst 
det gode ry i form af en basunblæsende engel med 
palmeblad. Hjørnerne har medaljoner med kerub-
hoveder, stenens kanter en hulkel. Opstillet sydligt 
ved nordkapellets østvæg siden 1918-19, da den 
fjernedes fra skibets gulv (jf. fig. 21).
 Eftermiddelalderlig (†)gravkrypt (jf. fig. 9d). Lau-
rids nielsen i nårup fik 1664 kgl. tilladelse til at 
bruge et begravelsessted i kirken, som Christoffer 
Urne (†1663) havde bevilget ham.167 Bekræftel-
sen af brugsretten til begravelsen samt et stole-
stade (jf. s. 3246) er formentlig et resultat af Lau-
rids nielsens ansøgning i forbindelse med en tvist 
med hans afløser i stillingen som foged for Henrik 
Bielke, Jeremias Spleth.168 den omtalte begravel-
se må være identisk med en endnu eksisterende, 
men reduceret, (†)krypt nordligst i nordre kapel 
(s. 3219), der senere tjente som familiebegravelser 
for sognepræsten Peder Bering (jf. mindetavle nr. 
1) og føromtalte Jeremias Spleth (†1703).
 i forbindelse med hvælvenes sløjfning 1918-19 
(jf. s. 3219) iagttog Mouritz Mackeprang fjorten169 
tæt pakkede og delvist sammensunkne egetræs-
kister (fem voksenkister og ni barnekister). disse 
udgør endnu begravelsens indhold sammen med 
knogler, der 1918-19 blev optaget fra grave i kir-
ken. Mackeprang bemærkede 1918, at alle barne-
kister og to voksenkister bar præg af 1600-tallet, 
idet de var ‘kuffertformede’ med næsten lodrette 
sider og med buet låg. På en af disse voksen kister 
iagttoges blomstersmykkede hankebeslag, hjørne-
beslag med kerubhoveder samt, på låget, krucifiks, 
dødningehoved og fortærede bogstaver, alt af jern. 
Også barnekisterne havde jernbeslag i form af 
bogstaver. ifølge J. M. nissen kunne der 1899 på 
barnekisterne læses jernbeslåede årstal, hvoraf de 
to af ham opgivne (»1688« og »1696«) stemmer 

 4) (Fig. 66), o. 1675, over ukendte. Grå kalksten, 
190×130 cm. Over en svagt bredrektangulær 
kartouche med helt udslidt gravskrift ses den op-
standne Kristus i skybræmme flankeret af frugt-
ophæng og volutter. Under skriftfeltet to udslidte 
bomærkeskjolde, og i stenens hjørner medaljon-
er med evangelisternes symbolvæsener: foroven 
Mattæus (tv.) og Markus, forneden Johannes (tv.) 
og Lukas. Af randskriften med reliefversaler læses: 
»(de som unde)rvise and(re) sk(al) skinne som 
den vd(strakte befæstnings skin og) de som hafve 
retf(æ)rdiggiort mange som stiern(erne evindelig 
og altid)« (dan. 12,3). randskriftens betoning af 
underviserens rolle kunne tyde på, at stenen er 

Fig. 67. Gravsten nr. 5, o. 1725, over ukendt(e), sekun-
dært anvendt 1782 over Anna Kirstine Jensdatter (o. 
1750-82) (s. 3260). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Tomb stone no. 5, c. 1725, of unknown deceased, secondarily 
used in 1782 for Anna Kirstine Jensdatter (c. 1750-82).
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 2) 1624, over Kirsten rasmusdatter, *o. 1559, 
†1624. irregulær sten af grålig granit, ca. 33×33 
cm. Under Jesumonogram er indskrift med for-
dybede versaler: »1624 den 1 mai døde Kirsten 
rasmvsdatter i Langsted i sit 66 (aar) «. i brolæg-
ningen omkring kirken, øst for koret. 
 3) 1635, over Karen ‘Hanses’,*o. 1548, †1635. 
den rektangulære sten, af grålig granit, 54×32,5 
cm, har irregulær versalindskrift i svag fordyb-
ning: »[1635] kaled Gvd Ka[r](e)n Hans[e]… af 
denn[e] … [v]erden h[en]dis a(a)r [87]«.172 Ste-
nen, der tjener som sokkelsten i kirkegårdska-
pellets østmur, var oprindeligt irregulær,42 men 
tilhuggedes i forbindelse med genanvendelsen. 
 4) 1640(?), over ukendt. irregulær sten af grålig 
granit, 50×54×23 cm, med udslidte, fordybede 
versaler: »Ano 16[40?] [k]ald(t)e …«. i brolæg-
ningen omkring kirken, nordøst for koret. Ste-
nen kan muligvis tilhøre Boeld (Bodil), †1640, 
enke efter Peder Matzøn i Verninge. Hendes sten 
havde fordybet versalindskrift og lå o. 1900 uden 
for den vestre kirkegårdslåge.42 i brolægningen 
omkring kirken, nordøst for koret. 
 5) (Fig. 68), 1644, over Anne, »Mas iensens« 
(jf. nr. 6). Såkaldt bondegravsten af kløvet rødgrå 
granit, 75×64 cm, med fordybet versalindskrift. 

overens med kirkebogens oplysninger om begra-
velser af Peder Berings og Jeremias Spleths børn.42 
de tre sidste voksenkister daterede Mackeprang 
pga. deres lave, skrå sider og høje karnisprofile-
rede flade låg til 1700-tallets første halvdel. disse 
tre yngste voksenkister må antages at tilhøre Peder 
Bering, hans hustru Elizabeth Sophia Biner og Ka-
ren Jørgensdatter, Jeremias Spleths enke (jf. ndf.). 

Begravede: Hans Stephansen, sognepræst i Køng 
1669(?);170 barnet Vibeke Bering 1688; barnet Vitus 
Bering 1690; spædbarnet Vibeke Bering 1691; Pe-
der Berings søn (navn ukendt) 1692; barnet Frederik 
Spleth 1695; barnet Jørgen Spleth 1696; Beate Mar-
grethe Bering 1700; ridefoged Jeremias Spleth 1703; 
Sophie Schousboe 1716; Peder Bering 1727; Karen 
Jørgensdatter 1734; Elizabeth Sophia Biner 1737.171

En mindekrans, 1933, over Morten Greve, *26. 
sep. 1840, †19. april 1933, er skænket af ‘venner 
i Langsted’. Sølvkransen udgøres af to egegrene, 
hvis sløjfe har graveret skriveskrift; indsat i glas 
og sortmalet ramme. Opbevares i tårnets klok-
kestokværk.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) 1600-1800, over uken-
dt(e). Flise af rødlig granit, ca. 40×40 cm, med 
initialer i indridsede versaler: »HLSAB« (her lig-
ger SAB?). i brolægningen på kirkens sydside.

Fig. 68-69. Kirkegårdsmonumenter. 68. nr. 5, 1644, over Anne (†1644) (s. 3261). 69. nr. 6, 1653, over hendes 
ægtemand Mads Jensen (†1653) (s. 3262). Foto Lasse J. Bendtsen 2015. – Churchyard monuments. 68. No. 5, 1644, to 
Anne (†1644). 69. No. 6, 1653, to her husband Mads Jensen (†1653). 
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o. 1900 genanvendt i et markhegn på nordsiden 
af landevejen ca. 300 meter fra kirken.42

 6) (Fig. 69), 1653, over Mats iensøn, *o. 1596, 
†1653 i sin alders [5]8. år (jf. nr. 5). Såkaldt bon-

Foroven Jesumonogrammerne »inri« og »iHS« 
samt forkortelsen »MHTG« (mit håb til Gud). 
Forneden et bomærke svarende til på nr. 6. Ste-
nen, der er opstillet i kirkegårdens hegn, fandtes 

Fig. 70. Gravsteler af træ (s. 3263), fra venstre: (kirkegårdsmonument nr. 11), 1851, over Christen Larsen (1776-
1845) og hustruen Anne Cathrine Pedersdatter (1778-1851); (kirkegårdsmonument nr. 9), 1847, over Knud Jør-
gensen (1776-1841) og hustruen Anne nielsdatter (1766-1847); (kirkegårdsmonument nr. 10), 1850, over niels 
Jensen (1820-50) og nevøen Hans Jørgen Hansen (1848-50); (kirkegårdsmonument nr. 8), o. 1830, over Jacob 
Jensen (1784-1830) og sønnen Jens Jacobsen (1827-30). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tomb steles of wood, from 
the left: (churchyard monument no. 11), 1851, to Christen Larsen (1776-1845) and his wife Anne Cathrine Pedersdatter 
(1778-1851); (churchyard monument no. 9), 1847, to Knud Jørgensen (1776-1841) and his wife Anne Nielsdatter (1766-
1847); (church yard monument no. 10), 1850, to Niels Jensen (1820-50) and his nephew Hans Jørgen Hansen (1848-50); 
(churchyard monument no. 8), c. 1830, to Jacob Jensen (1784-1830) and his son Jens Jacobsen (1827-30).
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ken selv for mig,/ Giv Hjertet dog at føle dig!/ 
Og lad mit Livs den sidste Stund/ Forkortes i en 
sagte Blund,/ O! Jesu min forløste Aand/ Annam 
o Herre i din Haand./ Fader, Moder, Venner kje-
re,/ Græder ikke mere for mig./ Eders Haab og 
Trøst skal være/ Atter hisset samles vi,/ Jeg gaaer 
bort fra Verdens Trængsler/ Op til Herlighedens 
Sal,/ der min Frelser nu beskikker/ At jeg Jer 
modtage skal«. Opbevares i tårnets klokkestok-
værk.
 11) (Fig. 70), 1851, over Christen Larsen, *1776, 
†11. dec. 1845, og hustruen Anne Cathrine Pe-
dersdatter, *1778, †27. okt. 1851. Cippusstele af 
egetræ, 168×38 cm, fodstykke og gesims hulke-
lprofileret. Begge sider har sortmalet skriveskrift 
på (falmet) hvid bund, på bagsiden versificeret 
indskrift: »nu denne Jord min/ Aand forlader, 
Og farer/ da til Himlen hen Op/ til min Frelser 
og min/ Fader, Ja! bort fra hver en/ jordisk Ven, 
Gid jeg da/ her har levet saa, At Sa/lighed jeg der 
kan faa«. Opbevares i tårnets klokkestokværk.

KiLdEr OG HEnViSninGEr

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. rA. Rentekammeret. Reviderede regnskaber. 
Kirkeregnskaber. Odense Provstis regnskaber 1664-72 
(Reviderede rgsk. rgsk. 1664-72).
 LAFyn. Bispearkivet. Synsforretninger over kirker og 
præstegårde 1872-81 (Bispeark. Synsforretn.).
 Odense Herreds provstiarkiv. Kopibog 1845-55 (Provsti-
ark. Kopibog); Beskrivelse af Odense Herreds kirker o. 
1900 (ved. J. M. nissen) (Provstiark. Kirkebeskrivelser); 
Synsprotokol 1903-68 (Provstiark. Synsprot.). 
 Præstearkivet. Ministerialbog 1687-1815 (Præsteark. 
Ministerialbog.); Kirkeregnskaber 1810-1914 (Præste-
ark. rgsk.); indkomne breve 1839-1913 (Præsteark. 
indk. breve.); Fortegnelse over Gangdage ved Verninge 
Kirke 1839-1876 (Præsteark. Gangdage.); Sager vedr. 
kirken 1914-1955 (Præsteark. Sager vedr. kirken).
 Menighedsrådsarkivet. Kirkeprotokol 1862-1991 (Me-
nighedsrådsark. Synsprot.); Kirkegårdsprotokol 1947-90 
(Menighedsrådsark. Kirkegårdsprot.); Forhandlingspro-
tokol 1904-27 (Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.).
 Fynske rytterdistriktsarkiv, kirkesessionen. diverse sager 
1643-1764 (Fynske rytterdistrikt. div. sager).
 Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup. A210. Verninge Kir-
ke (Lokalarkiv. Verninge Kirke).

degravsten af kløvet rødgrå granit, 77×65 cm, 
med fordybet versalindskrift. Foroven Jesumono-
grammerne »inri« og »iHS« foruden forkortel-
sen »MHTGA« (mit håb til Gud alene); forneden 
den afdødes bomærke, der ses tilsvarende på nr. 5. 
Stenen, der er opstillet i kirkegårdens hegn, fand-
tes o. 1900 genanvendt i et markhegn (jf. nr. 5).42

 7) (Jf. fig. 7) 1805, over Jens Jørgensen, *19. 
marts 1733 på Havreheden i Vigerslev Sogn, †11. 
feb. 1805. Flise af rød sandsten, 47×44 cm, med 
fordybet versalindskrift i hele bredden. indmuret 
i kirkens sokkel, på sydsiden.
 8) (Fig. 70), o. 1830, over gårdmand Jacob Jen-
sen, *19. dec. 1784, †24. juli 1830, og sønnen Jens 
Jacobsen, *26. marts 1827, †9. dec. 1830. Stele af 
egetræ, 95,5×39 cm, hvis gesims har taphuller til 
et nu forsvundet topstykke. Begge sider har høj-
ovalt skriftfelt med sort skriveskrift på (falmet) 
hvid bund; på bagsiden et vers: »Børn og Moder/ 
lad ei Veemods-Klage Mørk/ne Eders Fremtid 
– for en Ven;/ Snart fremstraaler Evighedens/ 
dage, Hvor i hannem see i Fryd igjen!/ Eders 
Hjerter nu veemodig bæve Ved den/ lille Bro-
ders Hvilested, Trøst til/ Eder Haabets Himmel 
svæve!/ Tanken om et Gjensyn/ skjenker Fred«. 
Opbevares i tårnets klokkestokværk.
 9) (Fig. 70), 1847, over Knud Jørgensen, *1776, 
†18. feb. 1841, og hustruen Anne nielsdatter, 
*1766, †8. feb. 1847. Stele af egetræ, 151×38 cm, 
med spor efter fod- og topstykke. På begge si-
der er sort skriveskrift på (falmet) hvid bund, på 
bagsiden versificeret indskrift: »Kom død! jeg vil 
dig følge rolig,/ du er min Skabers Sendebud./ 
Kom Sjæl! forlad din svage Bolig/ Og sving dig 
op til Lysets Gud,/ der skal du finde Fryd og 
ro/ i Himlens glade Englebo./ En Vandring kun 
er Livet her:/ Vort rette Hjem i Himlen er./ did 
stunder hvert et mødigt Fied;/ Thi Banen gaaer 
til Lys og Fred«. Opbevares i tårnets klokkestok-
værk.
 10) (Fig. 70), 1850, over niels Jensen, *25 marts 
1820, †5. juni 1850, og brodersønnen Hans Jør-
gen Hansen, *13. sep. 1848, †15. juli 1850. Stele 
af egetræ, 130,5×42 cm, med rammestykker og 
hulkelprofileret fodstykke; topstykket mangler. 
Sort frakturindskrift på (falmet) hvid bund, på 
bagsiden versificeret indskrift: »nu mørknes Tan-
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1 Henrik Bielke var få år tidligere kommet i besiddelse 
af kongetienden, der hidtil havde ligget til Odense 
Hospital. Kronens Skøder 8. juli 1667, 24. aug. 1671.
2 LAFyn. Fynbo landsting. Skøde- og panteprotokol-
ler. skøde 12. nov. 1695 (lyst 18. dec. 1695). 1729 blev 
hovedgårdens ejer, Anna Barbara Sophia Charisius, 
ved højesteretsdom kendt kaldsberettiget til Verninge. 
Samme år kaldtes Laurits Schytte til præst og indgik 
ægteskab med Charisius’ kammerpige, Karen Stub (jf. 
mindetavle nr. 1). John M. Møller, »Smaating fra Ver-
ninge«, KirkeHistSaml 5. rk., 1 (1901-03), 334; A. d. 
Jørgensen, »Ambrosius Stub«, Historiske Afhandlinger 3, 
Kbh. 1898, 468. 
3 Kirken omtaltes 30. nov. 1718 som ‘relueret’, men 
Charisius’ (jf. note 2) krav på ejerskab eller fuld kom-
pensation blev imødekommet 11. juli 1719. rA. 
DaKanc. d24. Fynske og smålandske tegnelser 1716-
26. 9. jan. 1719, 11. juli 1719. 
4 Møller 1916, 122-26 har redegjort for ejerforholdene. 
5 LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
6 DaMag 4, ii, 51.
7 Kronens Skøder 24. aug. 1671.
8 Omtalt i skøde 1805 refereret i: LAFyn. Præsteark. 
rgsk.
9 KglBibl. Kallske samling 377, 4°.
10 Camillus nyrop, Danske Gilde- og Lavsskraaer fra 
Middelalderen, i, Kbh. 1899-1900, 189. Lars Bisgaard 
har overbevisende argumenteret for, at listen ikke som 
publiceret af nyrop tilhører Odense Elende Lav men i 
stedet Odense domkirkes præstekalente tilknyttet Skt. 
Knuds helligkorsalter (DK Odense 88), Lars Bisgaard, 
»En dødeliste viser vej: Gilde og magt i senmiddelalde-
rens Odense«, FyÅrb 2002, 70-89.
11 den på indskrifterne nævnte Michael Jacobsen må 
være identisk med den 1533 omtalte ‘hr. Michel’ og 
Michel Jepsen, der 1551 indgik en aftægtsordning med 
sin efterfølger i embedet, Oluf Esbernsen. O. nielsen, 
»dalum Klosters Jordebog 1533«, FySaml iV, 309; 
Holger F. rørdam, »Mester Jørgen Jensen Sadolin, 
Fyens Stifts reformator og første evangeliske Biskop«, 
FySaml iV, 150-52. 
12 Sagnet er tidligst omtalt i degnen Bendix didrich-
sens versificerede skrift fra 1703 Kort beretning Paa hvis 
Mand har hørt og fundet udspurt om Werninge Præstegaards 
Forige og nærværende Tids Tilstand og Egenskaber… Gen-
givet i Møller 1916, 89-106 spec. 99.
13 Møller 1916, 118-20.
14 Møntsamlingens Fundprotokol nr. 1418.
15 Sognegrænsen følger det naturlige skel Holmehave 
Bæk.
16 det anføres 1911, at en udvidelse skal finde sted, 
men denne er antagelig udskudt til tiden omkring eller 
efter den store istandsættelse 1918-19. LAFyn. Præste-
ark. rgsk.; Provstiark. Synsprot.
17 1868 udvidedes mod øst. LAFyn. Menighedsrådsark. 
Synsprot.; Præsteark. rgsk.; Gangdage.

 nM. Indberetninger. Vilhelm Petersen 1889 (inven-
tar); Eigil rothe 1903 (kalkmaleri, indskriftpanel); M. 
Mackeprang 1918 (bygning, inventar, begravelse og 
gravminder); Kirsten Weber-Andersen 1955 (inventar 
og gravminder); n. J. Termansen 1959 (*krucifiksfi-
gur); Mogens Larsen 1964 (inventar); Olaf Olsen 1966 
(kalkmaleri, gravkrypt); Egmont Lind 1966 (kalkmale-
ri); Jens Johansen 1976 (altertavle); Marianne dupont 
1987 (*krucifiksfigur); Karin Vestergaard Kristiansen 
2000 (alterbord, panelværk); Hans Mikkelsen 2005 
(gravsteler af træ); Morten Krogh Madsen 2005 (klok-
ker).
 Tegninger og opmålinger. Danmarks Kunstbib-
liotek. Gerhard Poulsen 1918 (plan, snit og opstalter); 
LAFyn. Ebbe Lehn Petersen 1963 (plan og snit).
 Litteratur. John M. Møller, Historiske Oplysninger 
om Verninge Sogn, Odense 1916 (Møller 1916). Mar-
tin Jørgensen, »restaurering af Verninge kirke 1918-
1920«, Vestfynsk Hjemstavn 40 (1970), 116-23 (Jørgensen 
1970). Anne riising, »Fra Verninge sogns kirkeregn-
skaber i 1840'erne«, FyÅrb 1992, 62-9 (Riising 1992). 
Ellen dalsgaard, Verninge Kirke, Verninge 1997 (Dalsga-
ard 1997).

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmaleri, inventar og 
gravminder ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Manley 
(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Ce-
cilie Bønnelycke. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet november 2015.

Fig. 71. Skitse af kirken i Biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. i LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Bishop Jacob Madsen’s visitation book. 
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32 LAFyn. Præsteark. indk. breve. 19. juni 1856.
33 Forslaget om et kapel blev rejst 1904, men henlag-
des 1924. Ti år senere vidner inventaranskaffelser om 
ibrugtagningen af et kapel. LAFyn. Menighedsrådsark. 
Forhandlingsprot.; Synsprot.
34 Medvirkende til bygningens placering var vel, at 
det i forvejen skønnedes nødvendigt at afstive jord-
masserne med støttemure. LAFyn. Den kgl. Bygningsin-
spektørs arkiv. Kirker, korrespondance, bilag, tegninger 
m.m. 148. Verninge Kirke. En ombygning o. 1981 ved 
arkitekterne Karen og ib Tagel, Faaborg, omfattede 
bl.a. skalmuring og opsætning af murkrone.
35 LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.; Provsti-
ark. Synsprot.
36 Kirkens nuværende kor er en senmiddelalderlig øst-
forlængelse, mens det romanske kor i dag regnes som 
en del af skibet.
37 Mackeprang beskrev 1918 kirkens sokkel og no terede 
sig, at dens øverste led var »et vel udviklet Karnisprofil 
– ikke den sædvanlige fyenske rille«.
38 Mackeprang 1918.
39 En af de til apsiden hørende sokkelkvadre, der nu 
er indmuret i korforlængelsens nordside, er i den ene 
ende udformet med et retlinjet stykke i tilknytning til 
et indadgående hjørne. den må have indgået i apsidens 
tilslutning til korets nordøsthjørne.
40 Såvel J. M. nissen o. 1900 som Mackeprang 1918 
registrerede soklens uordentlige tilstand. LAFyn. Prov-
stiark. Kirkebeskrivelser.
41 iagttaget af Svend Erik Jensen og Per Jørgensen, 
murerfirmaet Palle Jensen V. Åby, ved restaureringen 
2015, hvor kvadrene var midlertidig udtaget.
42 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
43 dette ville i givet fald betyde, at triumfbuen havde 
samme bredde som korrummet.
44 Vinduet må sandsynligvis være samtidigt med den 
aktuelle ombygning, om end det ikke helt kan udeluk-
kes, at det var senere indsat.
45 Mackeprang 1918 regnede blændingerne som hø -
ren de til tårnet, selvom han havde registreret mang-
lende forbandt mellem tårnets østmur og de tilstødende 
mure i nord og syd. Blændingernes usædvanlige place-
ring i tårnets indre karakteriserede han som: ».. den 
almindelige fyenske Trang til Pyntelighed ..«
46 Rasmussen og Riising 1995 (note 21), 64. Jacob Mad-
sens tegninger må i en vis udstrækning opfattes som 
signaturer, hvilket såvel kan gælde to selvstændige 
gavle som at sammenblandingen af nord- og sydside 
hyppigt ses, sml. f.eks. med Fraugde, s. 82.
47 På Gerhard Poulsens opstalt (fig. 9e) fejlagtigt angi-
vet som rundbuet.
48 LAFyn. Præsteark. rgsk.; LAFyn. Præsteark. indk. 
breve. 6. juli 1847 og 17. juli 1848.
49 Pillerne synes opført før gjordbuen til det følgende 
fag fik sin nuværende størrelse.
50 Ved denne tildannelse er der i nordøsthjørnet skabt 

18 ikke mindst det søndre dige, der 1919 flyttedes 1,5 
meter mod syd og tilbage mod nord 1952 i forbindelse 
med amtsvejvæsenets regulering af Odensevej. LAFyn. 
Præsteark. Sager vedr. kirken. 
19 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; nM j.nr. 117/ 
89.
20 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkegårdsprot.
21 Jens rasmussen og Anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 64.
22 rA. Reviderede rgsk. rgsk. 1664-72.
23 LAFyn. Præsteark. Gangdage.
24 LAFyn. Præsteark. rgsk.
25 LAFyn. Præsteark. Gangdage.; rgsk.
26 Jf. kirkesynet 1865, der foreslog en omsætning af 
kirkegårdsmuren vest for kirkeporten. LAFyn. Menig-
hedsrådsark. Synsprot.
27 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Provstiark. Syns-
prot. Jf. note 18. 
28 Efter tegning af arkitekt Thorvald nygaard. LAFyn. 
Præsteark. Sager vedr. kirken. Jf. note 18.
29 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. 
30 LAFyn. Fyns bispeark. Synsforretninger og andre ind-
beretninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702. Jf. Holger F. rørdam, »Beretning om de 
fynske Kirkers Tilstand efter Svenskekrigen«, FySaml 
iX, 206.
31 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.

Fig. 72. Skitse af det romanske kors sydside ved J. M. 
nissen o. 1900. i LAFyn. – Sketch of south side of Ro-
manesque chancel c. 1900.
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68 LAFyn. Præsteark. indk. breve. 6. juli 1847; rgsk.
69 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Præsteark. indk. 
breve. 23. marts 1874; rgsk.; Bispeark. Synsforretn.; 
rA. Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet, 1. 
kontor. Journaler. 19. maj 1877. 
70 LAFyn. Fyns Bispeark. Stiftets alm. breve. 1651-1670: 
1659-1661.
71 LAFyn. Fyns bispeark. Synsforretninger og andre ind-
beretninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702.
72 LAFyn. Præsteark. indk. breve. Juni 1845; rgsk.
73 rA. Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet, 1. 
kontor. Journal 1879. E 195 (22. febr. 1879); LAFyn. 
Provstiark. Kopibog 1878-93. 21. aug. 1889; Menigheds-
rådsark. Synsprot.
74 LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.; Syns-
prot.
75 den brunrøde farve anes adskillige steder under kir-
kens nuværende hvidtning. LAFyn. Præsteark. rgsk.
76 den gulkalkede gesims registreredes allerede af 
Mackeprang 1918, der dog konstaterede, at den gule 
farve da manglede på tårnets gesims. 
77 LAFyn. Den kgl. Bygningsinspektørs arkiv. Kirker, kor-
respondance, bilag, tegninger m.m. 148. Verninge kirke.
78 Olaf Andersen m.fl. (red.), Nordvestfyn - en historisk-
topografisk Beskrivelse, ribe 1935-36, 171. Tømrer- og 
snedkerarbejdet blev varetaget af tømrermester r. 
Pedersen (jf. s. 3221) og stafferingen af maler Andersen, 
begge fra Glamsbjerg. LAFyn. Menighedsrådsark. Syns-
prot.; Den kgl. Bygningsinspektørs arkiv. Kirker, korre-
spondance, bilag, tegninger m.m. 148. Verninge kirke.
79 Mens den glatte forside konstruktivt peger tilbage 
på senmiddelalderen, taler rammens profilering og 
samling for en datering efter 1550. rammen skal 
nok anses for oprindelig, idet den højre inderside har 
grøn bemaling svarende til den yderste af forsidens 
baner. Tekstilimitation kendes fra såvel middelalder-
lige som eftermiddelalderlige alterbordsforsider. det 
er tænkeligt, at tekstilimitationen har været udført til 
at blive brugt vekslende med et alterklæde. Marie-
Louise Jørgensen. »Malede Alterbordsforsider Fra 
reformationsårhundredet«, Tro og bilde i Norden i 
Reformasjonens århundre, Martin Blindheim m.fl. 
(red.), Oslo 1991, 169–91. Marie-Louise Jørgensen, 
»Udsmykningen på alterbordspaneler fra 1600-tallet, 
i kirker på Sjælland«, Ting och tanke. Ikonografi på litur-
giska föremål, ingalill Pegelow (red.), Stockholm 1998, 
293-312.
80 Herunder en ældre mørkeblå farve.
81 En reliefindskrift fra en nedbrudt (†)degnestol (s. 
3248) kan tidligst o. 1750 være anbragt under alterbor-
det, hvor den blev fundet 1889. 
82 Bordet, hvis bredde 1889 anførtes at være ca. 180 
cm, omdannedes 1890 ved J. Vilhelm Petersen. det 
blev 1918-19 nedtaget og genopstillet med nye lister. 
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Den kgl. Bygnings-

et kragbåndlignende led (jf. fig. 26), der ikke umiddel-
bart lader sig forklare.
51 FySaml, iX, 206 f.
52 1926 ønskedes pillen skalmuret med klinker. LAFyn. 
Provstiark. Synsprot.
53 rA. DaKanc. d24. Fynske og smålandske tegnelser 
1716-26; d25. Koncepter og indlæg til fynske og små-
landske tegnelser 1716-26; Møller 1916 116ff.
54 LAFyn. Præsteark. indk. breve. 16. juni 1846; LAFyn. 
Præsteark. rgsk.
55 LAFyn. Præsteark. indk. breve. 17. juli 1848.
56 LAFyn. Præsteark. indk. breve. 6. juli 1847.
57 rA. Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet, 1. 
kontor. Journaler 1879. E 195 (22. febr. 1879). 
58 LAFyn. Provstiark. Synsprot.; Menighedsrådsark. For-
handlingsprot.
59 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Forhandlings-
prot.
60 LAFyn. Den kgl. Bygningsinspektør. Sager vedr. kirke-
byg. på Fyn 1915-25. 4. april 1918; Menighedsrådsark. 
Synsprot.
61 Tømrermesteren er sandsynligvis identisk med oven-
nævnte arkitekt Pedersen, Glamsbjerg. LAFyn. Menig-
hedsrådsark. Forhandlingsprot.
62 nM.
63 Finansieret af ‘Pastor Lindholms Grundfond til 
Landsbykirkers Udsmykning’. LAFyn. Menighedsråds-
ark. Synsprot.
64 LAFyn. Den kgl. Bygningsinspektørs arkiv. Kirker, kor-
respondance, bilag, tegninger m.m. 148. Verninge Kir-
ke. Brev af 14. mar. 1890; Menighedsrådsark. Synsprot.; 
Den kgl. Bygningsinspektørs arkiv. Sager vedr. kirkebyg. 
på Fyn 1896-1915. 1. okt. 1907.
65 LAFyn. Provstiark. Synsprot.
66 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Præsteark. rgsk.
67 LAFyn. Provstiark. Synsprot; Menighedsrådsark. Syns-
prot.

Fig. 73. Postamentfelt med dateringen »1621«, detalje af 
prædikestol (s. 3242, jf. fig. 47). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Base panel with dating “1621”, detail of pulpit (cf. 
fig. 47).
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billedets placering og lysindfaldet i koret. i juli 1890 
omtales to malede skitser, en stor (ca. 70 cm høj) og en 
lille, sidstnævnte dog ‘så forskellig fra maleriet, at man 
ingen nytte ville kunne have af den’ (jf. DK Odense 
3183). i sep. 1890 var billedet undermalet, og dorph 
gav udtryk for, at han nogle dage derefter skulle til 
‘at have alvorligt fat på det’. det opstilledes feb. 1891. 
LAFyn. Provstiark. Kopibog; Den kgl. Bygningsinspektørs 
arkiv. Kirker, korrespondance, bilag, tegninger m.m. 
148. Verninge kirke.; Præsteark. rgsk.
92 For sit maleri til Thisted har dorph i sin indtægts-
bog bogført 4200 kr. og for Verninges 1000 kr. Sta-
tens Museum for Kunst. A. Dorph arkivet, mappe I. Ad’s 
egenhænd. Fortegnelse over hans Malerier og deres 
Salg 1848-1911. dorphs arkiv rummer også en uin-
ventariseret olieskitse (jf. DK Odense 3183, fig. 17). 
93 Om end kirkeejerne ønskede en ramme i stil med 
J. Vilhelm Petersens ramme om dorphs altermaleri i 
Odense Vor Frue (DK Odense 1087 fig. 83), forblev det 
ved bygningsinspektørens første forslag. LAFyn. Den 
kgl. Bygningsinspektørs arkiv. Kirker, korrespondance, 
bilag, tegninger m.m. 148. Verninge kirke.
94 Tidligere stod den med rødbrun bemaling, bronze-
rede søjler og samme skriftsted med forgyldte højsko-
leuncialer. LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
95 Rasmussen og Riising 1995 (note 21), 64. det for-
modes hos Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks 
Middelalderlige Altertavler, Odense 2010, 1133, at midt-
skabets scene var figurrig.
96 indskriften suppleret efter: LAFyn. Provstiark. Kirke-
beskrivelser.
97 LAFyn. Præsteark. rgsk.; indk. breve.
98 Bøje ii, 125 (nr. 4220-24).
99 Søren Pedersen udførte 1719 tilsvarende (nye) syge-

inspektørs arkiv. Kirker, korrespondance, bilag, tegnin-
ger m.m. 148. Verninge kirke.
83 det femskaftede stof har en vævebredde på 53 cm 
og en rapporthøjde på 46 cm.
84 Sml. Monique King & donald King, European Tex-
tiles in the Keir Collection 400 BC to 1800 AD, London 
1990, 232-36, endvidere Ernst Flemming, Das Textil-
werk, Tübingen 1957, 137.
85 ‘Postamentet’ udgøres af tre vandrette planker, ‘stor-
stykket’ af otte lodretstillede planker, ‘topstykket’ af 
fire vandrette planker. Afstivning og fastgørelse er fra 
1976.
86 den stukimiterende forgyldning er fra 1976, da man 
eftergjorde en tidligere guldbronzeret reparation.
87 Mens denne fynske gruppe karakteriseres ved en 
arkitektonisk bemaling, har en sydvestjysk gruppe 
bladværksbemaling: Torstrup, Hodde og Tistrup (DK 
Ribe 1426, 1475, 1503).
88 J. V. Sørensen, »rørup Kirke«, ÅrbOdense og Assens 
1933, 368. LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 3. indberet-
ninger til Jessen, Thurah og danske Atlas 1743-1771.
89 LAFyn. Stamhuset Erholm-Søndergårde. Sager vedr. 
rørup kirke. Gruppen udgør en betydelig tilskrivning 
i forhold til dahlins allerede kendte værker. Weilbach, 
KunstLeks (4. udg.), 2, Kbh. 1994, 100.
90 Sml. Lauritz de Thura, Den danske Vitruvius, i, Kbh. 
1746, plancherne LXii, LXiii, LXVii.
91 Kirkeejerne ytrede august 1889 ønske om at an skaffe 
et nyt alterbillede. Kontakten til Anton dorph gik 
gennem biskop Harald Stein, over for hvem maleren 
i november 1889 tilbød at udføre et maleri for 1000 
kr. til levering 1. dec. året efter. En tegning fulgte i 
begyndelsen af december. Under sine forberedelser i 
marts 1890 udviste dorph stor interesse i forhold til 
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Fig. 74. initialer og bomærker, th. for sognepræst Stephan Laursen (jf. fig. 54), foruden dateringen »1606«, detalje 
af panel fra (†)præste- og skriftestol (s. 3247). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Initials and owner’s marks, right, of the 
incumbent Stephan Laursen (cf. fig. 54), as well as dating “1606”, detail of panel from priest’s chair and confessional.
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side nær skulderen. Om end tilføjelserne er udført uden 
autorisation er træskærerarbejdet ikke helt uden evner.
120 Martin Wangsgaard Jürgensen, »Som ‘et slagtet og 
flaaet Kreatur’. den døde Kristus på korset og birgit-
tinerne«, Lena Liepe & Kristin Bliksrud Aavitsland 
(red.), Memento Mori. Døden i middelalderens billedver-
den, Oslo 2011, 141-59. Foruden Verninge og Maribo 
domkirke omfatter gruppen krucifikser i følgende 
kirker: Fangel (DK Odense 3187 fig. 24), Hårslev 
(Skovby Hrd.), Søby (Båg Hrd.), Horne og Kullerup 
(Svendborg Amt) samt, mere usikkert, Skydebjerg (Båg 
Hrd.) og Oure (Svendborg Amt).
121 Møller 1916, 111.
122 ifølge Termansen måske en senbarok staffering.
123 To løvemasker, nemlig den østligste og sydligste, er 
fra istandsættelsen 1966, da de erstattede to halvdele 
af en gennemsavet hængekugle (jf. Herman Madsen, 
Kirkekunst i Danmark, i, Odense 1964, 69), der måske 
kunne stamme fra en †lydhimmel.
124 På muren ved indgangen til kurven er opsat endnu 

kalke til annekskirken i Køng og Hårby Kirke (Båg 
Hrd.). Fynsk Kirkesølv, 24, 139.
100 Stephan Laursens bomærke fandtes endvidere på en 
portstolpe fra 1577 i den gamle præstegård, afbildet i 
Møller 1916, 88. 
101 LAFyn. Præsteark. indk. breve.
102 Gørtleren fik otte rigsbankdaler for sit arbejde. 
LAFyn. Præsteark. rgsk.
103 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Afskrift af gave-
brev 1920.
104 Hiltrud Westermann-Angerhausen, Mittelalterliche 
Weihrauchfässer von 800 bis 1500, Bronzegeräte des 
Mittelalters 7, Petersberg 2014, 188-93, specielt 192.
105 Westermann-Angerhausen 2014 (note 104), katalognr. 
ii n 17; ii n 1, ii n 3, ii n 4, ii n 8, ii n 20, ii o 14.
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chéologie chrétienne et de liturgie, V, (1922), sp. 17. Herfor 
taler også forekomsten af de to stængler, der måske 
kan opfattes som ærkeenglens liljeattribut. Engelbert 
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Wrought iron fittings, c. 1600, re-used on more recent door 
wing.
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al tret, hvortil kun sognets egne præster havde rettighed, 
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vet til ‘femten eller seksten’. LAFyn. Provstiark. Kirke-
beskrivelser.
170 Hans Stephansen, der kun nåede at beklæde præ-
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Fig. 76. indre set mod øst, o. 1900. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup – Interior looking east, c. 1900.
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the nave can be seen above the arcade to the South 
Chapel. The width of the vault rudiments suggest 
a planned division into bays of the nave with three 
rectangular bays of vaulting. There is nothing to 
suggest that this vaulting was ever accomplished. 
The tower interior originally had a flat ceiling, 
and was connected to the nave by a wide, rela-
tively rounded tower arch. General vaulting of the 
whole nave – that is, the extension of the chancel 
and nave and the tower interior – seems to have 
been the last phase of the medieval construction 
work. A masonry (†)crypt in the northern half 
of the north Chapel is known from 1664. The 
church has two buttresses, one on the south side at 
the conjunction between the original chancel and 
its extension, and one in the south east corner of 
the latter. in a stated attempt to remedy the poor 
repair of the church a drastic reduction was car-
ried out around 1691. The tower was lowered by 
about 2 metres, the formerly high lead roof was 
also lowered, the porch in the south was demol-
ished and the entrance was moved to the South 
Chapel. One has access to the top floor of the 
tower through a segmentally-arched door around 
the middle of the south wall of the intermedi-
ate floor. The door is reached by a free-standing 
stairway which until 1959 rose freely from south 
to north and then along the south wall of the nave 
and tower from the east to a landing in front of the 
door. The middle floor has two small peepholes, 
one in the west and one in the north. The low 
belfry floor is marked by a reduction from around 
1691. in the east one sees two small, segmentally 
round-arched belfry lights immediately beneath 
the present cornice and located on either side of 
the roof ridge of the nave. Two large segmentally-
arched belfry lights in the south and west are more 
recent. The gable triangles in south and north 
were built in 1879 to replace older wooden ga-
bles which were presumably set up around 1691. 
The roofing of the whole church has been in slate 
since 1879. According to Bishop Jacob Madsen, at 

The church is positioned high in the landscape at 
the northern outskirts of the village by the high-
way between Odense and Assens. From 1671 it 
belonged to the Lord Admiral Henrik Bielke 
and from 1695 was associated with the manor 
house of Søholm in the neighbouring parish of 
Køng (Båg district), a parish that was an annexe 
in 1687-1727. in 1718 an unsuccessful attempt 
was made to incorporate it into the cavalry estate, 
frequently sold in the last quarter of the 1700s, 
and from the beginning of the 1800s owned by 
a partnership of farmers in the parish. it passed 
into freehold in 1914.
 during the Swedish Wars of 1657-60 plun-
dering Swedish soldiers got away with the †altar 
plate and altar cloth as well as a †bell.
 Building. The romanesque church was prob-
ably built in the middle or latter half of the 1100s 
of granite and consisted of chancel and nave. As-
sociated with the chancel, which was remark-
ably short relative to its width, was a now-van-
ished apse. Both door spaces of the romanesque 
church are preserved in their original place, but 
bricked up. in the Late Middle Ages the west end 
of the church was extensively rebuilt, presumably 
because of deteriorating foundations. The †south 
door of the church remained in its original place, 
but was completely renewed in brick above base 
level. On the outside a high, slender pointed arch 
can be seen – crowned by a re-used granite head 
from the romanesque door (cf. fig. 7-8). The 
original north door appears to have been bricked 
up at the same time. Towards the end of the Mid-
dle Ages the church was furnished with a chancel 
extension and a presumably contem porary chapel 
in the north, a now-vanished †porch outside the 
south door, and a chapel in the south, which was 
built together with the †porch to the west of it. 
in the original chancel one sees traces suggesting 
that this may have had similarly secon dary vault-
ing whose detailed design is unknown. remains 
of now filled-in rudi ments of planned vaulting of 
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tate textile should possibly be dated as early as c. 
1550 (fig. 28). The altar set for the sick (fig. 35) 
from c. 1600 bears the owner’s mark and initials of 
the incumbent Stephan Laursen, as does a panel 
with the date 1606 from a (†)priest’s seat (figs. 54, 
74). The renaissance is further represented by the 
pulpit from 1621, which with its cartouches and 
herms belongs to a western Funen group (figs. 
47-52). The altar candlesticks must be roughly 
contemporary (fig. 41). Wrought iron fittings 
from the 1600s have been re-used on the more 
recent door (fig. 75). A chalice was acquired in 
1662 (fig. 33). Two *altar cloths from the 1700s 
are in the national Museum (figs. 29-30). The al-
tarpiece (fig. 31) is an illusionistic painting from 
the rococo period, c. 1750-75, with an architec-
turally framed Last Supper painting, now attrib-
uted to the painter niels Poulsen dahlin. From 
the 1800s comes the bell and a poor box as well 
as an earlier altar painting by Anton dorph from 
1890, showing Jesus and the Woman of Samaria 
(fig. 32). The altar plate comprises a chalice and 
paten from 1928 and c. 1800 respectively (fig. 34). 
The organ was built in 1972 by P. Bruhn (fig. 59).
 Sepulchral monuments. A memorial tablet was 
set up to the incumbent Peder Bering (†1727) 
and his wife Elizabeth Sophia Biner (fig. 62). 
A second one, to the incumbent Lauritz Schytt 
(†1756), was set up by his wife Karen Stub (fig. 
63). There are five worn tombstones of unknown 
deceased, two of them figure stones (figs. 64-67). 
in the churchyard there are a whole six church-
yard monuments from the 1600s (nos. 2-6, figs. 
68-69). in addition, four tomb steles of wood are 
preserved (fig. 70) from the period c. 1825-50.

the end of the 1500s the church had lead roofing, 
although the tower had tiled roofing. There was a 
major restoration in 1918-19. in the restoration 
the South Chapel, which at the time functioned as 
the porch, was re-incorporated in the church. The 
floor in the nave, chapels and tower interior was 
lowered by about 0.5 m. The removal of the en-
trance to the tower necessitated extensive filling-
in of the terrain west of the church.
 Of Late Medieval wall paintings, most recently 
uncovered in 1966, only a circular cross now re-
mains visible. Other †circular crosses, †minuscule 
inscriptions (inclu ding one corresponding to the 
one on the (†)parish clerk’s seat) and rib decora-
tions have been painted over again. in 1919 new 
†decoration was carried out with inspi ration 
from Brylle Church (cf. p. 3324).
 Furnishings. The oldest furnishing item in the 
church is the romanesque font, a variant of the 
Højby type (fig. 43). Similarly romanesque is an 
italian *censer, which is quite uniquely decorated 
with angels holding censers (fig. 37-39). This is 
now in the national Museum. A chancel arch 
crucifix with several local parallels must be con-
sidered Funen work from the period 1475-1500 
(fig. 44-45). The other Late Gothic items com-
prise a later *crucifix figure in the national Mu-
seum (fig. 46), a *tabernacle now in the Odense 
City Museums (fig. 56a-b) as well as gables and 
relief-carved inscriptions from a (†)parish clerk’s 
seat of 1508 (fig. 54-55). The baptismal dish, an 
example of 16th-century nürnberg serial pro-
duction, bears initials and the dating “1626”, but 
can have been donated in 1665 at the earliest (fig. 
42). A Communion table frontal painted to imi-
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ritmester Ejler Petersen til Tallerupgård. Fra 1780 var der 
livlig handel med patronatsretten, i perioder på præster-
nes hænder, mens kaldsretten blev afhændet til kronen 
1800.3 I det næste halve århundrede havde kirken til-
knytning til Talleruplund (Tallerupgård), mens senere 
ejere talte H. C. Petersen på Dalumgård, boghandler 
Chr. Milo, Odense (jf. altersæt) og proprietær Rasmus-
sen, Møllegård.4 Kirken overgik til selveje 1. jan. 1914.5 
 Af katolske præster kendes hr. Hintze6 og ‘Doktor 
Erik’.7 Ifølge en dom 1545 var begge desuden præ-
ster i Brylle, der således må være annekteret senest o. 
1500. Dommen nævner også efterfølgerne hr. Jep, hr. 
Thomas og Jens Andersen.8 Brylle Sogn (jf. s. 3307) 
var anneks indtil 1877. Broholm kirkedistrikt blev ved 
oprettelsen 1907 nyt anneks (jf. s. 3347).

Historisk indledning. Kirken tilhørte efter reformatio-
nen kronen,1 der 1671 afhændede den med kaldsret til 
rigsadmiral Henrik Bielke (jf. s. 3201 og 3307), der i 
forvejen havde godsbesiddelser i sognet.2 Fra hans ar-
vinger Sophie Amalie Bielke og hendes ægtemand Hans 
Kaas (jf. altersølv) bortauktioneredes den 1704 til den 
københavnske garnisonskirkes præst, Knud Jacobsen 
Tommerup, hvis bror, sognepræst Claus Jacobsen Tom-
merup, 1716 købte kirken efter at have afstået embedet 
til sin svigersøn. Herfra kom den til sønnen, søkaptajn 
Jacob Clausen Tommerup til Tallerupgård (†1743) (jf. 
prædikestol). Kirken bevarede en tilknytning til Talle-
rupgårds ejere, sidstnævntes enke Else Kirstine Rosen-
vinge (jf. prædikestol) og hendes anden ægtemand, Jacob 
Preben Banner von Hey, der 1764 afhændede kirken til 

 

TOMMERuP KIRKE
ODEnSE HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south east. 
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Kirken ligger østligt i den store landsby med præ-
stegården som nærmeste nabo mod syd. Lands-
byen ligger i den sydøstlige del af det store sogn, 
der mod nord præges af kuperet bakkeland gen-
nemskåret af smeltevandsdale. 
 Den gamle kirkegård. Kirken omgives af sin gamle, 
nu græsbevoksede kirkegård, der er ude af brug 
siden o. 1875, da man anlagde en ny kirkegård 
nordøst for kirken. Dens lave hegn er sat af mark-
sten. Af tre indgange lukkes kun én i vest. Den har 
to støbejernsfløje hængt på granit. †Hegn og ind-
gange. 1665 blev der lavet en ny †kirkerist af træ 
til den ene †kirkegårdslåge, mens et stykke ned-
falden ‘kirkegårdsmur’ ved †præstegårdslågen blev 
‘oprejst’.16 Her lå den nordre længe af den gamle 
præstegård fra o. 1700 (nu i Den Fynske Landsby) 
omtrent i kirkegårdens søndre skel.17 1803 blev 
stengærdet forstærket med stakitværk.18 

 Ved landehjælpen 1524-26 takseredes kirken til 
middelansættelsen 15 mark.9 1551 fik Jørgen Brahe i 
en tvist med Sophie Lykke herredagsdom på, at en eng 
i Tommerup mark ‘fra gammel tid skulle være pantsat 
for nogen sten til kirkens behov og bygning’.10

 Stolestadestridigheder. To piger fra usselhusene idøm-
tes 1728 en mulkt for at have taget sæde blandt sognets 
gifte koner.11 1758 lod kirkeejeren Jacob Preben Ban-
ner von Hey udvise en skovrider Claudi fra en anden 
mands stol, som skovrideren ellers havde brugt, siden 
han blev bosiddende i skovdistriktet. Baggrunden var 
tilsyneladende en strid om jagtrettigheder.12

 I lighed med andre fynske sogne trak Karl Gustav-
krigene 1657-60 grusomme spor gennem sognet (jf. 
†epitafium), og der blev ikke aflagt regnskab for årene 
1657-58.13 
 Et sagn beretter, at kirken er bygget som votivgave 
fra en fornem frue, der slap uskadt fra, at hendes he-
steforspand løb løbsk på vej til kirke.14 Et andet sagn 
fortæller om ‘den onde præst’ Jørgen Jensen (†1691), 
at hans genfærd viste sig, bl.a. foran alteret, hvorfor bi-
skoppen måtte mane ham i jorden.15 

Fig. 2. Tommerup Kirke set fra sydøst o. 1948. I Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup - Tommerup Church seen from the 
south east, c. 1948.
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Den romanske kirkes skib er opført af rå kamp og 
rejser sig over en dobbelt profileret granitsokkel, 
stejl karnis over skråkant (jf. s. 2646, fig. 5), hvor-
over et glat skifte af kvadre, der også ses som hjør-
nekæder, der endnu er bevaret synlige ved vest-
hjørnerne. Ligeledes ses soklen i tårnrummet på 
hver side af den senere gennembrudte tårnbue. 
Grundplanen af den usædvanlig lille bygning, 
der er 11,3 m lang og 7,1-7,5 m bred, spidser 
markant til mod øst. Det store antal genanvendte 
sokkelkvadre i det senmiddelalderlige langhuskor 
viser, at det romanske kor har været ret afsluttet 
mod øst.
 Døre og vinduer. Skibets syddør er bevaret i brug 
og er omtrent uændret. Døren bryder det øver-
ste sokkelled, har kvadersatte karme og vandret, 
monolit overligger. Døren måler 110×220 cm og 
har anslagsfalsene anbragt tæt på ydre murflugt. 
Den indre dørniche har kun lidt smigede vanger 
og er også her overdækket af en monolit gra-
nitoverligger. Denne prydes af en affasning, der 
ikke når helt ud til vangerne. Norddøren er til-
muret og delvist ødelagt af et sekundært vindue, 
men har tydeligvis dimensioner og udformning 
som den søndre. I det indre er den vandrette 
overdækning bevaret intakt, mens denne i øvrigt 
er erstattet af en træoverligger, der udad stiger 
op mod overkanten af det nævnte vindue (jf. fig. 
30a). På sydsiden ses lidt øst for midten et tilmu-
ret, oprindeligt vindue med kvaderhugne smige 
og stik. Åbningen er usædvanligt lavt og bredt 
proportioneret, 65×110 cm. Et tilsvarende, om 
end tilsyneladende mindre, vindue var bevaret, 
men tilmuret, på nordsiden længst mod øst frem 
til 1920.24 De to vinduers placering antyder, at 
det romanske skib har haft to vinduer øst for dø-
rene på hver langside.
 Skibets vestre gavltrekant er bevaret omtrent 
intakt til kip og inkorporeret i det sekundære 
tårns østmur. Den udvendige murbehandling er 
her groft udfyldte fuger, der lader toppen af den 
rå kamp synlig.
 Indre. Triumfmuren er helt fjernet ved opførel-
sen af det sekundære langhuskor og overgangen 
til dette skjules af den brede gjordbue mellem 
korets og skibets hvælv. Murværket fremtræder 
med den rå kamp delvis synlig.

 Den nye kirkegård. Efter 1870 at have over-
vejet en udvidelse af kirkegården mod øst ved 
inddragelse af et stykke af præstegårdshaven,19 
anlagde man i stedet en ny kirkegård på lande-
vejens nordside. Den er siden indvielsen 1875 
udvidet flere gange, senest 1960 efter plan ved 
Knud Lehn-Petersen og kirkegårdsinspektør O. 
Raahauge-Askegaard.20 Hegn. Den hegnes mod 
syd og øst af markstensdige,21 mod nord og vest 
af naturhegn. Indgange. En køreport med svære 
hvidkalkede teglpiller har støbejernslåger lige-
som en fodgængerlåge med granitpiller; begge i 
syd. 
 Kirkegårdsbygninger. Et kapel i røde tegl (hvid-
kalket) har sadeltag, retkantet døråbning (her-
over et korset kors) og langsiderne hver to rek-
tangulære vinduer. Ombygget 1966 ved Ebbe 
Lehn-Petersen.22 Desuden en toiletbygning fra 
1950’erne, i blank, rød mur og med pyramidetag, 
tegnet af Knud Lehn-Petersen.22 Et sognehus er 
2012 opført syd for kirkegården efter tegning af 
John Rasmussen, R Arkitekter, Odense.23 

ByGnInG

Oversigt. Kirken har sin oprindelse i en lille bygning 
af rå kampesten, af hvilken kun skibet er bevaret. Den 
må være opført o. 1200. I senmiddelalderen, o. 1500, 
erstattedes koret af et langhuskor. Ligeledes i senmid-
delalderen er der tilføjet tårn i vest og våbenhus ud for 
syddøren. Et nordre sideskib, kaldet »Fredsfløjen«, er 
opført 1920.

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af C. Søeberg 
1811. – Cadastral map.
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buet dør med halvstensfals både ude og inde. Mod 
alle tre frie sider er der små glugger nær midten 
af murene; i syd og vest fladbuede og falsede, den 
vestre formentlig ombygget i lysninger, mens der i 
nord er en smal, falset åbning med aftrappet over-
dækning.
 Klokkestokværket er for hovedpartens ved-
kommende en forhøjelse fra 1920, men indehol-
der i øst og vest rester af oprindelige gavltrekan-
ter fra det indtil da lavere tårn. En stor, fladbuet 
åbning med udvendig halvstensfals og indvendig 
fals i stikket må opfattes som et oprindeligt glam-
hul. Heraf følger, at klokken må have været op-
hængt i tårnets tagrum. I øst ses umiddelbart over 
skibets tagryg to små fladbuede glugger, adskilt 
af en blot halvstens bred pille, og tæt herover to 
tilsvarende disponerede rundbuede blændinger. 
Det kan ikke udelukkes, at tårnet i denne skik-
kelse er resultat af en delvis nedrivning af et ældre 
klokkestokværk (sml. trappehus).
 Fra mellemstokværket er der 1905 brudt en 
åbning gennem den romanske vestgavl til skibets 
loftsrum.4

 I klokkestokværket udgør et vandret tilba-
gespring i østvæggen, umiddelbart under de to 
glugger, en del af den oprindelige gavltrekant.

 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Ældst er 
sandsynligvis tårnet, der kan hidrøre fra 1400-tal-
lets første halvdel eller midte. Langhuskoret er 
tilføjet i årene omkring 1500, mens våbenhuset 
ikke lader sig nøjere datere.
 Tårnet har bemærkelsesværdigt tynde mure, 
blot 80-100 cm tykke, og er usædvanligt skævt 
placeret i forhold til gavlen, idet nordmuren 
flugter med skibets nordmur. Murværket et op-
ført af munkesten i munkeskifte og rejser sig 
over en delvist synlig syld af rå kamp; herover 
har sydsiden et retkantet sokkelled af tegl. I syd 
er en oprindelig dør, der udvendigt er tilmuret i 
murflugten og anbragt i et højtrejst, rundbuet el-
ler let spidsbuet spejl; indvendigt fremtræder den 
som en vandret overdækket niche. Vestvinduet 
er af nyere dato.
 Tårnrummet overdækkes af et fladt loft, hvilket 
allerede var tilfældet ved biskop Jacob Madsens 
visitats af kirken 1589.25 Rummet forbindes med 
skibet af en lav og smal, spidsbuet tårnbue med 
overgribende stik. Denne er centreret i skibet og 
sidder som følge heraf forskudt mod syd i tårn-
rummet.
 Mellemstokværket har oprindelig, udvendig ad-
gang i nordsiden længst mod øst i form af en flad-

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af Ebbe Lehn Petersens Tegnestue 1996, sup-
pleret og korrigeret af Kirstin Eliasen og tegnet af Merete Rude 2015. 
– Ground plan.
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Fig. 5. Korets østgavl set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – East gable of chancel seen from the 
south east. 
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adskilles af en ligeledes halvstens gjordbue. Pil-
lerne mangler led til bæring af hvælvribberne, 
der i stedet udspringer af en skråtstillet løber (jf. 
fig. 6). Den midterste hvælvpille i syd prydes af et 
kragbånd med en halvstaf; dette kan næppe være 
oprindeligt.26

 Kirkens oprindelige kor blev, formentlig o. 
1500, erstattet af et langhuskor, med samme læng-
de som det ældre skib. Det nye kor er opført af 
munkesten i munkeskifte over en granitsokkel, 
der tydeligvis er genanvendt fra det ældre kor, 
således at skråkanten primært er anvendt i syd 
og karnissen i nord og øst. Langmurene afslut-
tes foroven af et savskifte under nyere falsgesims. 
På østgavlen to halvtagsdækkede støttepiller, der 
flugter med de respektive langmure.
 På sydsiden har hvert af de to fag et stort flad-
buet, falset vindue, og et tilsvarende, nu tilmuret, 
(†)vindue ses midt i østgavlen.
 I den noget forstyrrede østre gavltrekant mar-
keres gavlfoden af en to skifter høj båndblæn-
ding, hvis søndre ende er forsvundet ved senere 
ommuringer. I gavlens halve højde ses den nedre 
halvdel af en frise af aftrappede, rombeformede 
blændinger, mens den øvre del er forsvundet ved 
en ommuring af gavltoppen, ligesom også kam-
takkerne må være senere ommurede.
 Langhusets arkitektoniske udtryk er nært be-
slægtet med kirken i Vissenbjerg og sandsynligvis 
samtidigt med denne (s. 3374).
 Korets indre overdækkes af to kvadratiske kryds-
hvælv med halvstensribber. De bæres af spidsbu-
ede forlæg i væggene og adskilles af en spidsbuet 
helstensbred gjordbue. Det østre hvælvfag frem-
hæves ved, at hvælvforlæggene ledsages af et let 
fremspringende fladskifte. Den ca. 90 cm brede 
gjordbue mellem langhuskor og skib må være et 
resultat af en sammensmeltning af en ældre, østre 
skjoldbue i skibet og et bueslag, opført samtidigt  
med korets overhvælvning.
 Et våbenhus opførtes hen mod middelalderens 
slutning foran skibets syddør. Murene er opført 
af munkesten i munkeskifte over en delvist synlig 
syld af fremspringende rå kampesten. De blot to 
sten tykke flankemure er kun halvt så høje som 
skibets mur. Døren i våbenhusets sydgavl er falset 
og fladbuet i spidsbuet spejl. Åbningen synes no-

 Et trappehus er opført sekundært på tårnets 
nordside i tilknytning til den oprindelige adgangs-
dør til mellemstokværket. Den arkitektonisk kul-
tiverede halvtagsdækkede tilbygning har adgang 
fra vest ad en fladbuet dør, hvis halvstensfalse er af-
fasede. Trappen snor sig om en halvstensspindel og 
overdækkes af vandrette stik af bindere på fladen. 
Trappen har tydeligvis skullet fortsættes højere op, 
idet der et à to trin over overdørens tærskel er en 
repos med ansats til yderligere trin, hvis spindel er 
forskudt en smule mod nordøst i forhold til i det 
nedre trappeløb. Dette betyder, at opførelsen af det 
stående tårn enten endnu ikke var afsluttet, eller at 
det planlagdes forhøjet, da trappehuset opførtes.
 Hvælv. Skibet overdækkes af to kvadratiske 
krydshvælv med retkantede halvstensribber. 
Hvælvene hviler på helstens spidsbuede skjold-
buer, der bæres af dobbeltfalsede hvælvpiller og 

Fig. 6. Hvælvpille i langhusets nordside mellem 2. og 
3. fag (s. 3278). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Vault 
pillar on north side of nave between 2nd and 3rd bay.
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bilitet kan allerede tidligere have været søgt af-
hjulpet ved opførelse af støttepiller. På nordsiden 
var en pille nu delvist nedfaldet, ligesom kirkens 
sydside omkring midten havde givet sig udad.28 
En støttepille på dette sted, der i sin nuværende 
form er resultat af senere ændringer, kan være 
rejst efterfølgende.
 Blot få år senere, den 20. jan. 1679, oplystes, at 
hvælvingen var faldet ned.29 Det må formentlig 
dreje sig om et af de to hvælv i koret, om end 
sammenstyrtningen sandsynligvis kun har været 
delvis.30

 I forbindelse med planlægning af forskellige 
reparationer o. 1755 nævntes tillige ønsket om 
en udvidelse af kirken.31 I 1875 blev dette øn-
ske gentaget, idet præsten og kirkesangeren tre år 
i træk havde klaget over, at der gentagne gange 
ikke havde været plads til sognets kirkegængere.32

 De ovennævnte støttepiller ved kirkens nord- 
og sydside i overgangen mellem skib og lang-

get reguleret i nyere tid, men formen må opfattes 
som oprindelig. Et lille, kvadratisk vindue nord-
ligst i østmuren er nyere. Øvre halvdel af begge 
flankemure bærer kraftigt præg af ommuringer, 
der i vestmuren er udført dels af brokker, dels af 
små tegl i normalformat. En forhøjelse af våben-
huset fandt sted 1878.27 Hovedparten af gavltre-
kanten må formodes ombygget ved en restaure-
ring 1920 (jf. ndf.).
 I våbenhusets indre prydes begge flankemure 
af to lave og lavt anbragte, fladbuede helstensdybe 
blændinger. De vestre har fået bueslagene fornyet 
i forbindelse med ommuring af flankemurens 
øvre del (jf. ovf.) og underdeles af halvstensbrede 
retkantede piller, der medvirker til bæring af den 
nuværende meget flade overdækning.
 Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Om-
kring 1670 synes kirken at have været i forfald, 
idet de to hvælv over langhuskoret truede med 
at styrte sammen. Problemer med hvælvenes sta-

Fig. 7. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2014. –  The church seen from the north.



3280 Odense herred

sig til kende i våbenhusets sydgavl og ved støt-
tepillen midt på langhusets sydfacade.4

 Istandsættelsesarbejder i koret er gennemført 
1959 ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen og 1985 
ved arkitekt Allan Havsteen-Mikkelsen. Kirkens 
indre er senest kalket 1996.37

 Gulve. Kirken har gulv af røde og rødgule 
klinker i midtergang og våbenhus, der tilsynela-
dende er lagt ved restaureringen 1920, mens der 
er bræddegulve i koret, stolestaderne og tårn-
rummet. Korets gulv er lagt 1985, mens gulvet 
i tårnrummet kan hidrøre fra o. 1907, eventuelt 
omlagt o. 195638 Et †gulv af gule kvadratiske Has-
leklinker i koret var fra dettes restaurering 1959 
(jf. ovf.).
 Lofter. Det flade træloft i tårnrummet har gam-
mel hævd (jf. tårn) med adskillige reparationer, 
bl.a. 1670 og 1803.39 Der planlagdes 1912 ind-
læggelse af indskud ’for at hindre støv fra loftet’, 
men arbejdet udførtes først 1920.40 Våbenhusets 
bræddeloft har knækket profil, der følger spære-
nes nedre del og hanebåndene. Dette blev også 
planlagt 1912, formentlig for at give større rum-
højde, men gennemførtes først ved restaurerin-
gen 1920.43 Våbenhusets †loft fandtes 1803 brøst-
fældigt.18

 Vinduer. De to trækarme med profilerede po-
ster i sydsidens midterste og vestligste vindue 
hidrører uden tvivl fra 1700-tallet, mens den til-
svarende, men enklere udformede karm i det øst-
ligste vindue indsattes ved restaureringen 1920. 
Vinduerne restaureredes 1985 ved indsættelse af 
rammer med sprosser; disse skulle i korvinduet 
(det østre) erstatte det tidligere indsatte »glar-
mestervindue med farvet glas«.40 Menighedsrå-
det søgte 1920 om midler til indsættelse af en 
†glasmosaik i korvinduet efter tegning udført af 
arkitekt Jens Christensen og fik Kirkeministeri-
ets godkendelse hertil året efter.41 Det drejer sig 
formentlig om ovennævnte. Trækarmen i skibets 
nordvindue, der er indsat i den oprindelige nord-
dør, kan være fra 1700-tallet, mens tårnrummets 
karm må være af yngre dato. Frem til ombygnin-
gen 1920 havde kirken mod nord yderligere et 
†vindue, der må have siddet i 2. eller 3. fag.25

 Tagværkerne over nordre sideskib og det forhø-
jede tårn er samtidige hermed og af fyr, ligesom 

huskor kunne tilsyneladende ikke alene afhjælpe 
problemerne med stabiliteten i koret. Der ses al-
vorlige revnedannelser både i nord og syd mel-
lem langmuren og østgavlen. Førstnævnte dæk-
kes af en bred støttepille, der må være opført før 
1866.33

 En større udvidelse og restaurering ved arkitekt J. 
Vilhelm Petersen fandt sted 1920;34 herunder til-
føjedes et nordre sideskib.35 Tilbygningen dækker 
kirkens to midterste fag og fremtræder udadtil 
som to sidestillede bygninger med selvstændige 
gavle mod nord. Byggematerialet er munkesten 
i munkeskifte over den genanvendte romanske 
sokkel fra langhusets nordside, suppleret med 
enkelte nye sten. Soklen fremtræder således med 
den stejle karnis mod øst og nord og skråkant 
mod vest. Facaderne prydes af støttepiller ved 
nordhjørnerne og midt på nordfacaden. Denne 
facade har midt i hvert fag et fladbuet, falset vin-
due, og et lignende er anbragt midt i østfacaden, 
mens der i vest er en tilsvarende udformet dør. 
De sidestillede gavltrekanter prydes af kamtakker 
og blændingsdekoration (jf. fig. 7). Tilbygnin-
gens arkitektoniske formsprog er klart inspireret 
af langhuskoret med dets savskifter og fladbuede 
vinduer.
 Sideskibets indre overdækkes af to krydshvælv 
med retkantede halvstensribber. Dispositionen af-
spejler tydeligt overhvælvningen af skibet med 
falsede hvælvpiller og spidsbuede skjoldbuer. 
Hvælvsystemets kragbånd er udformet med et 
glat skråt skifte, kronet af en halvstaf.36 Sideskibet 
forbindes med langhuset af to arkadeåbninger, 
der er formgivet efter de skjoldbuer, hvorunder 
de er anbragt. En støbt trappe, vinkelret på øst-
muren, giver via en fladbuet dør adgang til en 
kælder under det østre fag. Denne indeholder 
toilet, materialrum og fyrrum (se opvarmning).
 Samtidig hermed forhøjedes tårnet med et klok-
kestokværk, der inkorporerede de ældre gavle i 
øst og vest. I hver af de nyopførte nord- og syd-
mure anbragtes to store, falsede glamhuller, og fa-
caderne afsluttedes foroven af et savskifte. Tårnet 
fik nye kamtakkede blændingsgavle mod øst og 
vest (jf. fig. 1 og 7).
 ud over de nævnte arbejder gennemførtes en 
generel restaurering af kirken, der tydeligst giver 
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1916, men effektueredes først ved restaureringen 
1920.43

 Kirken fremtræder i dag med hvidkalkede mure 
over delvist afrensede granitsokler og med røde 
tegltage.

KALKMALERIER

Et kalkmalet indvielseskors (fig. 8) er udført med 
rød farve på nordvæggen i skibets vestfag, tvær-
mål 29 cm, centrum 165 cm over nuværende 
gulvhøjde. Fremdraget og restaureret 1996.
 Et formentlig †efterreformatorisk kalkmaleri vi-
sende Jesu Dåb tjente 1589 som alterudsmykning 
(jf. †alterudsmykning). Maleriet over †alterbor-
det viste ifølge Jacob Madsen »Christi Dob i Jor-
dans Flod. Han ligger paa Knæ; Johannes, klædt 
i sin Haarkappe, øser Vand over ham«.26 Det var 
muligvis fragmenter af dette maleri, der 1996 af-
dækkedes på østvæggen nord for alteret og blev 
opfattet som rester af en renæssancedekoration (i 
sorte, grå og blå farvetoner).

de over langhus og våbenhus må være af nyere 
dato med kun begrænset genanvendelse af ældre 
tømmer.
 Tagbeklædningen har i hvert fald siden 1589 væ-
ret tegl.26 Dog nævnes 1778, at bly på kirkens 
nordside måtte erstattes af tegl.42 Derudover næv-
nes reparationer og udskiftninger kun sjældent i 
kildematerialet. En udskiftning af langhusets tag-
beklædning fandt sted 1908,4 ligesom der plan-
lagdes store udskiftninger i forbindelse med re-
staureringen 1920.47

 Klokkestolen af fyr er samtidig med tårnets for-
højelse.
 Opvarmning. Kirken har siden 1985 et gasfy-
ret centralvarmeanlæg.40 En †kakkelovn planlag-
des opsat efter synet 1877.29 Denne erstattedes 
1904 af en ny.4 Ved ombygningen 1920 etable-
redes centralvarme med fyrrum under nordre 
sideskibs østre fag (jf. s. 3280).4 Det oprindelig 
dampbaserede anlæg ændredes 1959 til et varmt-
vandsanlæg, der siden 1962 har været oliefyret.41 
Et ønske om indlæggelse af elektrisk lys fremførtes 

Fig. 8. Kalkmalet indvielseskors (s. 3281). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall-painted 
consecration cross. 
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 Farvesætning og istandsættelser. Af det historiske inven-
tar er altertavlen farvesat og prædikestol og krucifiks 
farverestaureret ved Mogens Larsen 1964. Det nyere 
inventar og alterbordet fremstår med Jens Johansens 
farvesætning fra 199644 i brunligt rødt med sort, lyse-
gråt og blåt samt forgyldning. 
 Den tidligst kendte istandsættelse af inventaret for-
anstaltedes 1742 af kirkeejer Jacob Tommerup (jf. al-
tertavle og prædikestol).33 udvidelsen af kirken 1920 
(jf. s. 3280) medførte anskaffelse af nye stolestader, 
hvis blå bemaling måske har sat præg på andre nyere 
stykker. Ved istandsættelsen 1964 blev det historiske 
inventar snedkermæssigt istandsat og malet (jf. ovf). 
nyere inventar bemaledes af malermester Aage Hes-
by, Tommerup,45 efter Mogens Larsens farvesætning. 

Alterbordet (jf. fig. 10) fra o. 1650 er et rammeværk 
af fyrretræ, 190×82 cm, 107 cm højt. Forsidens 
fire højrektangulære fyldinger kantes forneden 
af rammens fasede overside; derimellem falsede 
rammestykker. Kortsiderne har to tilsvarende fag. 
Bemalet 1996 med blåsorte fyldinger og rød-
brunt rammeværk med gyldne profiler.46

InVEnTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den roman-
ske døbefont. Et romansk *røgelseskar fra 1200-50 
er nu i nationalmuseet. Fra den senere middelalder 
stammer et lille, skåret alterkrucifiks fra o. 1400. Dåbs-
fadet er fremstillet i nürnberg i 1500-tallet. Altersta-
gerne fra o. 1550 er af gotisk type. Prædikestolen fra 
o. 1580 tilhører en større gruppe fynske renæssance-
stole, med tilføjede barokke figurer, der må tilskrives 
Anders Mortensen. Fra senrenæssancens stoleværk o. 
1625 er bevaret en række gavle og fyldinger. Alter-
bordet er formentlig fra o. 1650 ligesom den bruskba-
rokke altertavle, der må tilskrives Anders Mortensen 
i Odense og har yngre maleri fra 1742. Altersølvet 
er skænket 1687 af kirkeejerne Hans Kaas og hustru 
Sophie Amalie Bielke, et sygesæt er fra o. 1700. Ob-
latæsken er udført 1747 af odensemesteren Fridrich 
Wissing og skænket af Elisabeth Haurevadt til minde 
om ægtefællen Hans Fallenkamp. En tinkande er fra 
1800-tallet. Et tidligere altermaleri, »Christus i Geth-
semane«, er malet 1894 af Anton Dorph. Alter- og 
dåbskander er fra 1900-tallet, to klokker er støbt 
1978. Orglet er bygget 1996 af Bruno Christensen 
& Sønner.

Fig. 9. Indre set mod nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. –  Interior looking north east.
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Fig. 10. Altertavle o. 1650, tilskrevet Anders Mortensen (s. 3284). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Al-
tarpiece, c. 1650, attributed to Anders Mortensen.
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vingernes bruskværk. Storstykket knækker oven-
til i en tresidet arkivolte, de flankerende snosøjler 
har vinløvskapitæler og omslynges af delvis frit-
skårne vinranker med drueklaser. Storvingernes 
fantasifulde bruskværk vrider sig i vrænge- og 
ørnemasker i profil49 omkring kerubhoveder i 
trekvartprofil. Den glatte frises fremspring bærer 
kerubhoveder50 over vrængemasker og på siderne 
svungne diamantbosser, der også ses på tavlens 
andre sideværts flader. Topstykket svarer i det væ-
sentlige til storstykket, men med svagere accen-
tueret arkivolte og smallere rammestykker. yderst 
står to englefigurer iklædt kortærmet overdel 
over fodsid kjole og med taphuller i ryggen til 
nu manglende vinger. De træder hver især på en 
fladtrykt maske. Den glatte topfrise har vingede 
vrængemasker på fremspringene. Indrammet af 
en kartouche51 står gavlens opstandne Kristus 
med sejrsfane på verdenskuglen52 flankeret af to 
romerske soldater. På det glatte postaments frem-
spring bærer to engle irregulære glatte skjolde til 
giverindskrift. 
 Den frie staffering fra 1964 skyldes Mogens 
Larsen og omfatter blåsort bund med dodenkop, 
lysegråt og forgyldning på listeværk. På figurer, 
søjler og vinger er der ligeledes lysegråt med 
forgyldning. Storfeltets maleri, olie på træ, er for-
mentlig fra 1742, da tavlen istandsattes på Jacob 
Tommerups foranledning, åbenbart af en lokal 
maler. Det viser nadveren, i overvejende varme 
røde og brunlige farver. Jesus (i bleg rosa dragt) 
lægger højre hånd mod brystet, mens han med 
venstre rækker brødet til disciplene omkring bor-
det. Blandt dem skiller Johannes sig ud sammen 
med den gulklædte Judas (tv.), der beklemt piller 
ved sit ene ærme. Forgrundens vandkande med 
tilhørende fad ligner en forenkling af den på Hans 
Schüttes storfeltsmaleri til Odense Skt. Knud (DK 
Odense 545 fig. 424). Maleriet blev 1894 ophængt 
i kirkens vestende25 og atter genindsat 1964. På 
postament, storfrise og topfelt læses malede ind-
skrifter fra 1964 med forgyldt fraktur på blåsort 
bund. På postamentet nadverindstiftelsens ord (1 
Kor. 11,23-25), på frise og topfeltskriftstederne 
Joh. 11,25 og Joh. 15,5. Bortset fra sidstnævnte53 
er der tale om gentagelser af indskrifter, der 1964 
fandtes malede med sort fraktur.

 Et †alterbord, hvis beskaffenhed ikke kendes, 
stod 1589 helt op ad korets østmur.26

 †Alterklæder. 1) nævnt 1876, da galonerne 
burde ‘opkoges’ og klædet forsynes med kors og 
sølvbrokade.29 2) Af rødt fløjl med guldkors, ud-
gået 1964. 
 Altertavlen (fig. 10) fra o. 165047 er et brusk-
barokt arbejde, der må tilskrives den odensean-
ske billedskærer Anders Mortensen. Tavlen (ca. 
330×250 cm) er på renæssancevis arkitektonisk 
opbygget, men barokken viser sig i de perspek-
tivisk knækkede friser,48 i de snoede søjler og i 

Fig. 11. Storvinge, detalje af Anders Mortensens alter-
tavle o. 1650 (s. 3284, jf. fig. 10). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Large Wing, detail of Anders Mortensen’s 
altarpiece of c. 1650 (cf. fig. 10).
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et, olie på lærred, lysmål 106×102 cm, viser Jesus 
i ensom bøn på den stenede grund med discip-
lene sovende tv., mens det ildevarslende skær fra 
tempelvagtens fakkel skimtes i baggrunden. Der 
er signatur i nedre venstre hjørne: »A. Dorph. 
1894. Luk. 22.42.«. Billedet er en blandt mange 
replikker af altermaleriet fra 1878 i Thorsager 
Kirke (Randers Amt), men er det første hvor 
Dorph har tilføjet et indfaldende himmelsk lys.56 
Det anskaffedes 1894 af kirkeejer proprietær 
Rasmussen for 800 kr.57 Ophængt på nordfløjens 
vestvæg i sortmalet profilramme siden 1964. 
 Som †alterudsmykning tjente 1589 et formentlig 
efterreformatorisk kalkmaleri visende Jesu Dåb. 
Jacob Madsen beskrev situationen således: »Taf-
flen ingen, men Alteret op til Muren oc malet 
paa Muren Christi Dob i Jordans Flod …«26 (jf. 
kalkmaleri s. 3281). 

 Tavlens snedker- og billedskærerarbejde står 
nærmest Anders Mortensens altertavler i Dalum 
(DK Odense 2846), Agedrup (Bjerge Hrd.), Aspe-
rup (Vends Hrd.) og Avnslev (Svendborg Amt).54

 Da tavlen o. 187629 er afrenset for maling, ken-
des karakteren af de ældre stafferinger ikke. Svage 
spor efter kridtgrund tyder dog på, at den op-
rindelig har været i det mindste delvist bemalet. 
Kirkeejeren Jacob Tommerup bekostede 1742 en 
‘renovering og forsiring’ (jf. prædikestol).33 Ved 
denne lejlighed må nogle oprindelige flammeli-
ster55 omkring storfeltet være fjernet, og det nu-
værende storfeltsmaleri indsat. Efter afrensningen 
1876 blev tavlen ferniseret og bronzeforgyldt på 
listeværk. 1894 udskiftedes storfeltsmaleriet med 
et maleri af Anton Dorph (ndf.).
 Et tidligere altermaleri (fig. 12), »Christus i Geth-
semane«, er udført af Anton Dorph 1894. Maleri-

Fig. 12. Tidligere altermaleri visende Bønnen i Gethsemane Have, malet af Anton 
Dorph 1894 (s. 3285). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Earlier altar painting, “The 
Agony in the Garden”, painted by Anton Dorph, 1894.
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markerede kindben, kraftig næse og kort tveskæg. 
under den snoede tornekrone (med nye torne) 
hænger det lange glatte hår ned ad nakken. De 
senede arme har brede albuepartier, hænderne er 
strakte med let krummede fingre.58 På den svagt 
svajede torso med brystvorter, sidevunde og smal 

 Alterkrucifiks (fig. 13), o. 1400. Den 51 cm hø-
je, karakterfulde figur hænger i strakte, næsten 
vandrette arme. Kroppen er udspændt og ud-
marvet. Hovedet er faldet let mod højre skulder, 
og overkroppen følger en svag kurve mod den 
modsatte side. Ansigtet, med lukkede øjne, har 

Fig. 13. Alterkrucifiks, o. 1400 (s. 3286). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar crucifix, c. 1400.
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 Krucifikset, der er af samme type som i Sölves-
borg (Sverige),60 må i kraft af størrelsen have tjent 
som alter- og processionskrucifiks. Krucifikset er 
ophængt på korets nordvæg; det hang o. 1900 på 
nordvæggen i skibets østfag25 og senere på korets 
sydvæg.
 Altersættet (fig. 14) fra 1687 er givet af kirke-
ejerne Hans Kaas og Sophie Amalia Bielke. Kal-
ken, 19 cm høj, har sekstunget fod med stejl py-
ramidestub. Det korte skaft er konkavt og den 
vulstformede knop fornyet ligesom bægret. På 
foden er graveret et krucifiks, flankeret af Hans 
Kaas’ og Sophie Amalia Bielkes våbener og initia-
ler »HK« og »SAB« ledsaget af årstallet »1687« (jf. 
†messehagel og s. 3326).33 Graveret skriveskrift 
på foden vidner om en reparation bekostet af kir-
keejeren, boghandler (Hans) Chr. Milo, Odense: 
»Tommerup Kirke C.M. 1862«. 61 under foden 
er graveret et »B«, måske sølvsmedens mærke. Di-
sken, tværmål 14,5 cm, har på fanen cirkelkors 

talje ses brystbenet tydeligt over mellemgulvet. 
Det lårkorte lændeklæde har brede folder, ned-
hængende snip ved hver side. De overkrydsende 
fødder, fastgjort med én nagle, er skåret med stor 
omhu for detaljen. Korstræet, 78×72 cm, er dan-
net af to trekvartrunde stammer med grenstum-
per (delvis fornyede), der henviser til Livets Træ. 
Korsskæringen udfyldes af en glorie, på den øvre 
korsarm et sekundært bånd til Pilati ord. 
 Den nuværende bemaling er formentlig fra 
1700-tallet, fremdraget 1964.59 Hudfarven er gul-
lig med lidt blod, hår og skæg er brunt, korset er 
gråligt, og lændeklæde m.m. er fremhævet med 
guld. Skriftbåndets sorte versaler »InRI« står på 
en brun lasur. Fra en ældre staffering er afdækket 
enkelte rester på kridtgrund i form af blegrød 
hudfarve, brunt hår og skæg og grønt på kors-
træet. Ved restaureringen 1964 tilføjedes to fingre 
på figurens venstre hånd, nye torne på kronen 
samt otte nye sideskud på korstræet.

Fig. 14. Alterkalk og -disk, anskaffet 1687 af Hans Kaas og Sophie Amalia Bielke (s. 3287). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Chalice and paten, acquired in 1687 by Hans Kaas and Sophie Amalia Bielke.
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ret beregnet til indskrift. 2) O. 1930, af sølv, 22 
cm høj, fra Cohr, Fredericia. Pæreformet korpus 
med graveret skriveskrift: »Til minde om mine 
forældre Anna Stærmose f. 1847. d. 1930. og Ja-
cob Stærmose f. 1846. d. 1921«. under bunden er 
stempler for sølvvarefabrikken og sterlingsølv.
 En †alterkande af porcelæn anskaffedes 1836.65 
En †(?)vinskummeske, fremstillet 1862 af Anders 
Hansen Daugstrup, Odense, var 11 cm lang.66 
 Sygesæt (fig. 17), o. 1700, formentlig fra Mat-
thies Simonsen i Odense; ustemplet.67 Kalken, 
12 cm høj, på seksdelt cirkulær fod med tunget 
fodplade har cirkulært skaft med profilled. Den 
gotiserende knops rudebosser bærer versaler (på 
horisontal skravering): »hiesus«. Det lille bæger 
er fornyet. Disken, tværmål 8,5 cm, har på fanen 
graveret cirkelkors med koncentriske cirkler og 
modsat et Jesumonogram. nyere vinflaske (5 cm 
høj). I nyere læderfutteral.
 Alterstagerne (fig. 18), o. 1550, af malm, 31,5 
cm høje, er af gotisk type. Den cirkulære fod er 

foruden samme våbener, initialer, årstal og me-
stermærke(?) som kalken.
 †Altersæt. 1) Kalk og disk, stjålet under Sven-
skekrigene 1657-60.13 2) O. 1665, kalk og disk af 
tin, købt for 2 mark og 8 skilling.62 
 Oblatæske (fig. 15), 1747, tværmål 9,5 cm, høj-
de 4 cm, udført af odensemesteren Fridrich Wis-
sing og skænket 1752 af Elisabeth Haurevadt til 
minde om ægtefællen Hans Fallenkamp. På lå-
get er graveret en våbenopsats med Korslammet, 
herover et anker. Langs randen er omløbende 
skriveskrift: »Salig Hans Fallen-Kamps Elisabeth 
Haurevadt 1752«.63 under bunden et mester-
stempel (Bøje (1979-82) nr. 4122) og prikgraveret 
vægtangivelse: »W 7 Lod 1 q 1 ort«. Æskens sider 
bærer som kalken indskriften »Tommerup Kirke 
C. M. 1862«, der betegner en reparation ved An-
ders Hansen Daugstrup, Odense.64 
 Alterkander. 1) (Fig. 16), o. 1800, af tin. Den 26 
cm høje kande har konisk korpus med kuglestav 
omkring den svungne munding. Låg med halv-
måneformet knop, svungen hank med akantus-
blade. En gravering omfatter blomster og blad-
værk omkring et tomt felt, der synes at have væ-

Fig. 15. Oblatæske, udført 1747 af Fridrich Wissing, 
Odense, og skænket af Elisabeth Haurevadt til minde 
om ægtefællen Hans Fallenkamp (s. 3288). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. – Wafer box made in 1747 by 
Fridrich Wissing, Odense, and donated by Elisabeth Haure-
vadt in memory of her husband Hans Fallenkamp.

Fig. 16. Alterkande nr. 1, o. 1800, af tin (s. 3288). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Altar jug no. 1, c. 1800, of 
pewter.
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 En †messehagel blev stjålet under Svenskekri-
gene 1657-60.13 En anden †messehagel bar års-
tallet »1687« foruden kirkeejerne Hans Kaas’ og 

omtrent attisk profileret, cylinderskaftet har tre 
ringe, den midterste fladtrykt. De brede lyseskåle 
varierer en smule i profileringen. Muligvis er det 
disse stager, der 1589 omtales af Jacob Madsen 
som ‘to store kobberstager’.26 
 En syvstage (jf. fig. 9) fra 1900-tallet, 52 cm høj, 
har ottekantet fod samt facetteret skaft og arme. 
 *Røgelseskar (fig. 19), romansk, 1200-50, bron-
ze, 14,5 cm højt. Den glatte skål har lav cirkulær 
fod og ligesom låget øskener til fire kæder. Det 
høje låg rejser sig stejlt i tre koncentriske afsæt 
fra sin hvælvede underdel. Røghullerne er tilvir-
ket med en cirkulær stanse. I den nedre række er 
de sammenstillet som rosetter med skiftevis fem 
og syv huller, rækkerne derover har henholds-
vis firpas, kors og trepas. Den kegleformede af-
slutning er afbrudt. Ophænget er nyere. Karret 
regnes ligesom et sidestykke på Gotland for et 
nordtysk arbejde.68 Det er 1855 indkommet til 
nationalmuseet fra kirkens ejer, Peter Christian 
Waidtløw på Tallerupgård (inv.nr. 15145).

Fig. 17. Sygesæt o. 1700 (s. 3288). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –  Altar set for the sick, c. 1700.

Fig. 18. Alterstager o. 1550 (s. 3288). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Altar candlesticks, c. 1550.
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Sophie Amalia Bielkes våbener og initialer »HK« 
og »SAB« (jf. altersæt).33 
 Alterskranken (jf. fig. 9-10) fra 1800-tallets slut-
ning er halvoval med drejede balustre og spids-
buede, palmettesnittede endeposter. En lysegrå 
bemaling med forgyldning og gråligt mørkeblåt 
på håndlisten er fra 1996.69 
 En romansk døbefont (fig. 21) af grå og rødlig 
granit, 92,5 cm høj, tilhører Højbytypen (Macke-
prang, Døbefonte 110). Foden, en terningebase, 
prydes af rundbuefriser og kantes af tovstav. Om 
det cylindriske skaft løber en kraftig tovstav. Den 
glatte kumme (diameter 78 cm) har stejle, næsten 
lodrette sider. Døbefonten står i skibets nordside 
ved ‘nordfløjen’; den stod 158926 i koret og o. 
190025 i dettes nordside.
 Dåbsfadet (fig. 20) fra 1500-tallet, af messing, 
diameter 43,5 cm, er fra nürnbergs omfangsrige 
produktion.70 I bunden en medaljon med bebu-
delsesmotiv,71 drevet efter matrice. Det centrale 
motiv er udpudset som også den omløbende ind-
skrift med store minuskler »[m]lv[cave]«,72 der må 
opløses som »m(aria), l(ilium) v(irgo) c(asta) ave« 
(Maria, lilje, rene jomfru, hil dig) (jf. s. 3239).73 
Om forkortelsen, der er gentaget i alt fem gange, 
er en punslet rombebort. Fanen har foruden to 
rækker stemplede rosetter et stempel »RS«, der 
snarere skal opfattes som et handels- end et fabri-
kationsmærke.74 
 Dåbskande (jf. fig. 20), 1967, tegnet af Ebbe 
Lehn-Petersen og leveret af gørtlerfirmaet Carius 
Hansen & Søn, Odense.22 Den 23 cm høje kande 
er konisk med reliefkors og forneden en punslet 
blomsterbort mellem profillister.
 Prædikestolen (fig. 23) fra tiden o. 1580 tilhører 
en gruppe fynske renæssancestole. Den har sene-
re tilføjelser, der må tilskrives billedskæreren An-
ders Mortensen. Den velskårne stol omfatter fire 
fag med glatte arkadefyldinger, der nu rummer 
barokke evangelistfigurer og adskilles af hjørne-
knækkede joniske pilastre med akantusflige for-
neden. Arkaderne har kannelerede pilastre,75 der 
bærer bueslag, kantet af rundbuefrise, profilliste 
og skællagt akantus; perspektiviske oculi i svik-
lerne. Frisefelterne rummer symmetrisk blad-
værk i relief, adskilt af hjørnernes grove og flade 
bladmasker (‘grønne mænd’). Postamentfelterne 

Fig. 19. Romansk *røgelseskar, o. 1200-50 (s. 3289). 
Foto John Lee 2015. – Romanesque *censer, c. 1200-50.
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udfyldes af profilerede romber kantet af konsol-
friser, hjørnerne af akantus. Herunder hænge-
stykker med groft snittet bladværk. En underbal-
dakin har perlestavslister og ender i en bærestolpe 
indmuret i sydmuren. Stolpen (fig. 22) er skåret 
som et mandshoved med kort fuldskæg og kraf-
tigt overskæg; om halsen en krave af blade.
 Arkadefyldingernes sekundære evangelistfigu-
rer (fig. 24-27) må være udført af Anders Mor-
tensen o. 1650 samtidig med altertavlen (s. 3284). 
De er vist med deres symbolvæsener ved fød-
derne, fra opgangen: Mattæus, Markus, Lukas og 
Johannes. 
 Den sekskantede lydhimmel er kraftigt om-
dannet ved Anders Mortensen o. 1650. Frisens 
nyere krumknægte prydes af skårne ynglingeho-
veder, under loftets solgissel svæver Helligånds-
duen. Hængestykkerne er med bruskværk ligesom 

Fig. 21. Romansk døbefont (s. 3290). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Romanesque font.

Fig. 20. Dåbsfad fra 1500-tallet, med Bebudelsen, og dåbskande fra 1967 (s. 3290). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Baptismal dish from 1500s, with Annunciation, and bap-
tismal jug from 1967.
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top  stykkerne, imellem hvilke står basunblæsende, 
kødfulde englefigurer.
 nyere, ligeløbet opgang med balustre og pal-
metteprydet opstander.76

 Siden 1964 er på stolen fremdraget en bema-
ling fra 1742, den ældst konstaterede. Den har 
som grundfarver rødt og gråt, af hvilke den sid-
ste optræder som marmorering. Desuden lyse-
blå fyldingsbunde og forgyldning. Årstallet for 
stafferingen fremgår af en malet indskrift på den 
midterste pilasters postament (fig. 28): »1742«, og 
herover initialerne »JT« (tv.) og »EKR« for kirke-
ejer Jacob Clausen Tommerup, til Baagegård og 
Tallerupgård, og hustruen Else Kirstine Rosen-
vinge, ledsaget af ovale våbener: hans, en gul seks-
oddet stjerne over sorte, korslagte kanoner (tv.) 
og hendes Rosenvingevåben. I lydhimlens frise 

er forgyldt fraktur på blå bund: »Vi ere sendebud 
i Christi sted ligesom Gud selv formanede eder 
formedelst os vi bede i Christi sted: lader eder for 
lige med Gud. 2. Cor: 5. 20« (2 Kor. 5,20). 
 Stolen slutter sig til en gruppe fynske renæs-
sancestole fra tiden efter 1570. Den karakterise-
res ved beherskede hjørnefremspring med enten 
halvsøjler eller pilastre, detaljerige arkadefag samt 
bladornamentikken i frisefelterne og på hænge-
stykkerne. Blandt disse findes de i opbygning 
og detaljer nærmest beslægtede i Korup (DK 
Odense 2750) og Birkende (Bjerge Hrd.), der må 
være lavet af samme snedker. En skåren datering 
1579 på stolen i Birkende danner udgangspunkt 
for dateringen af de øvrige. Bærestolpens hoved 
ses næsten identisk på en anden af gruppens sto-
le, nemlig i Brændekilde (DK Odense 3034 fig. 
32).77 
 Stolen, der 1876 havde beklædning på oversi-
den,29 fremstod tidligere med en mørk egetræs-
ådring fra 1877.78 Den blev repareret 192079 og 
istandsat 1964 med fornyelse af flere lister, noget 
bruskværk og flere englevinger på lydhimlen. 
Desuden repareredes bærestolpe og gulv. Den er 
opstillet i sydsiden, øst for skibets østligste vin-
due; den stod også 1589 i den søndre side.26

 Stolestaderne (jf. fig. 9) fra 1920 er tegnet af J. 
Vilhelm Petersen80 i et nyklassicistisk formsprog 
og opstillet både i skibet og sideskibet.81 De 120 
cm høje plankegavle har trekantafslutning over 
tandsnit, stolerygge og endepaneler henholdsvis 
bred- og højrektangulære fyldinger. Bemalingen 
fra 1996 ved Jens Johansen er oxydrød, gavlene 
har en mørkere dodenkopfarve med hvidt, mør-
keblåt og forgyldning. Stolene var oprindelig 
bemalet med blåt, senere lysegråt og 1964 med 
olivengrønt.82 Stolegulv af blankt fyrretræ.
 Af (†)stolestader eller (†)lukkede stole o. 1625 
er bevaret fire gavle og tretten arkadefyldinger, 
sidstnævnte fra endepaneler og/eller døre.83 De-
lene er opstillet som vægpanel84 i koret (fig. 38). 
To ens gavle, 107 cm høje, er smalle og har to jo-

Fig. 22. Konsolhoved, detalje af prædikestol o. 1580 (s. 
3291). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Console head, 
detail of pulpit c. 1580.

Fig. 23. Prædikestol o. 1580, med evangelistfigurer fra 
o. 1650 og fornyet lydhimmel (s. 3290). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Pulpit c. 1580, with evangelist figures 
from c. 1650 and renewed canopy. 
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 Orgel (jf. fig. 29), 1996, med 10 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk (pla-
ceret som rygpositiv): Principal 8',93 Rørfløjte 8', 
Oktav 4', Gemshorn 2', Mixtur II-III. Svelleværk: 
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Sesquialter II; 
tremulant. Pedal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV, HV-
P, SV-P. Facaden er tegnet af Ebbe Lehn Petersen 
samtidig med pulpituret. Som indramning af fa-
cadepiber på gitterbaggrund har hovedværket fire 
og rygpositivet to rundbuer, der er midterdelte i 
overensstemmelse med brystværnets fag. Rygpo-
sitivet sidder fremskudt i brystværnets nordlige 
side. Jens Johansens samtidige farvesætning omfat-
ter to nuancer af mørkeblåt samt forgyldte gitre.
 †Orgler. 1) 1903, med tre stemmer. nygotisk fa-
cade. Skænket af Pauline Jessen, født Waidtløw.94 
På pulpitur i skibets vestende. Pibemateriale og 
facade genanvendtes i †orgel nr. 2.
 2) (Jf. fig. 30a-d), 1937, med syv stemmer, byg-
get af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, med 
genanvendelse af piber og facade fra forgænger-

niske pilastre med skællagte skiver på postamen-
tet. To andre gavle, henholdsvis 107 cm og 98,5 
cm høje, prydes af tre kannelerede lisener med 
henholdsvis skællagte skiver og fladsnittede vo-
lutter i postamenterne. Arkadefyldingernes kan-
nelerede pilastre med profilkapitæl bærer bueslag 
med attisk slyngbånd. De har ensartet størrelse 
(38×31 cm) på nær ét fag (64×41 cm). Bemalin-
gen er perlegrå.
 1803 omfattede stoleværket i alt 64 stole,85 og-
så opstillet i tårnrummet.25 19084 opstilledes nye 
†stolestader, hvoraf størstedelen dog udskiftedes 
1920 grundet svampeangreb.86 De sidste stader i 
tårnrummet erstattedes 196222 af løse stole.
 En †herskabsstol i koret tilhørte 1758 kirkeejer 
Jacob Preben Banner von Hey, der tillige råde-
de over de to forreste stole.87 Den omtales også 
1803.118 Samme år nævnes en †præstestol og en 
†degnestol.118 En nyere, polstret armstol til præsten 
har grå bemaling og betræk af mørklilla uld.
 Dørfløje. udvendig, 1920.88 En fladbuet fyl-
dingsdør med lysegrå bemaling i våbenhuset; en 
tilsvarende, men mindre enkeltfløj i sideskibet. 
Indvendig, 1956, en retkantet fyldingsdør i blankt 
træ.
 En senmiddelalderlig †dørfløj havde smede-
jernsarbejde, der 1755 omtaltes som ‘meget gam-
melt’. Dette omfattede en indskrift, samme år 
læst som: »Opus nicolai fatri«,89 det sidste ord 
uden tvivl en fejllæsning af håndværkersignatu-
rens ‘fabri’ (niels Smeds værk).90 Mackeprang 
opfattede døren som beslægtet med den ligeledes 
forsvundne dør i Brenderup (Vends Hrd.), der 
dog kendes gennem en tegning i nM.91 
 Pengeblok, o. 1800-25, fyrretræ, 91,5 cm høj. 
Lågen har lås til tre nøgler, indvendig et rum til 
to (manglende) skuffer. Bemalet som stolestader-
ne og opstillet i nordfløjen. To cirkulære pengebøs-
ser er af messing, med ligearmet reliefkors, efter 
Martin nyrops design.92

Fig. 24-27. Evangelistfigurer i prædikestolens arkade-
fyldinger, skåret o. 1650 af Anders Mortensen (s. 3291). 
24. Mattæus. 25. Markus. 26. Lukas. 27. Johannes. Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Evangelist figures in arcade 
panels of pulpit, carved c. 1650 by Anders Mortensen. 24. 
Matthew. 25. Mark. 26. Luke. 27. John. 

Fig. 28. Initialer og våbener for Jacob Tommerup og 
Else Kirstine Rosenvinge samt årstallet 1742, for en 
nystaffering af prædikestolen (s. 3292). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Initials and arms of Jacob Tommerup 
and Else Kirstine Rosenvinge and date, 1742, of redecora-
tion of the pulpit. 
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 Fem nyere lysekroner (jf. fig. 29) af messing. 1-2) 
Store, med 2×8 s-svungne arme, stammen næsten 
udelukkende kugleled; hængekugle med bikube-
lignende profilknop. I skibets to østligste fag. 3-4) 
2×8 arme med stilkværk og slankt balusterskaft 
med hængekugle, profilknop; ophængt i nordflø-
jen. 5) 1960,22 med otte s-svungne arme i én ræk-
ke, hængekugle med profilknop; i koret. 6) 1985, 
en hvidlakeret hjulkrone, ophængt i tårnrummet. 
 Kirkens to klokker er støbt 1978 af Petit & Fritsen 
i Holland og har enslydende indskrift med relief-
versaler om halsen, mellem en bort med bladværk 
og engle og en fladbuefrise med korsblomster: 
»Støbt af Petit & Fritsen i Holland til Tommerup 
Kirke anno 1978«. De er ophængt i slyngebom-
me i en ny klokkestol; automatisk ringning siden 
2015. 1) Diameter 90 cm, på legemet versalind-
skriften: »Af Guds naade«; sydligt i klokkestolen. 
2) Diameter 75,5 cm, på legemet versalindskriften: 
»Til Guds ære«; nordligt i klokkestolen.

instrumentet.95 Disposition: Quintatøn 16', Prin-
cipal 8', Gedakt 8', Principal 4', Fløjte 4', Rausch-
quinte II, Cimbel III; svelle. Tutti. Pneumatisk ak-
tion, keglevindlade. På pulpitur i skibets vestende, 
med spillebord i orgelhusets nordre gavl.
 Indtil 1903 anvendtes et †harmonium,96 der var 
placeret på et †pulpitur (jf. ndf.).
 Pulpitur (jf. fig. 29), 1996, tegnet af Ebbe Lehn 
Petersen i tilknytning til orgelfacaden. Det synlige 
bjælkelag bæres af 2×4 stolper. Brystværnet har 
otte enkle fyldinger, hvis fagdeling svarer til det 
i brystværnet fremskudte rygpositivs. Opgang ad 
vindeltrappe i syd. Bemalingen i gråt og mørke-
blåt (på rammeværket) er farvesat af Jens Johansen.
 Et †pulpitur fra 1800-tallets slutning havde bryst-
værn i et senklassicistisk formsprog; fjernet 1996.
 Salmenummertavler, o. 1920, 81×69 cm, med 
fodliste, karnisgesims og hvidmalet versalindskrift 
på mørkeblå bund: »Før prædiken« og »Efter 
prædiken«; til hængecifre. 

Fig. 29. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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Fig. 30a-d. Planer og snit af skibets vestfag med †orgel nr. 2, 1937, og †orgelpulpitur, slutningen af 1800-tallet. 
1:100. Målt og tegnet af Ebbe Lehn Petersen 1996. I Lehn Petersens Tegnestue. a. Tværsnit set mod vest. b. Læng-
desnit set mod nord. c. Gulvplan. d. Pulpiturplan. – Plans and sections of west bay of nave with †organ no. 2, 1937, and 
†organ loft, end of 1800th. a. Cross-section looking west. b. Longitudinal section looking north. c. Floor plan. d. Gallery plan.

 *Klokker. 1) 1906, støbt af De Smithske Stø-
berier, Aalborg, diameter 72,1 cm. På legemet 
Frederik VIII’s monogram og støbeåret. Om hal-
sen omløbende nyromanske majuskler: »I Jesu 
navn jeg ved min røst skal kalde hid til håb og 
trøst«, en gentagelse af indskriften fra †klokke nr. 

3, hvis støberindskrift også gentoges. På legemet 
læstes: »Til Guds ære og kristelige menneskers 
opbyggelse lode proprietær H. Rasmussen og 
hustru Marie, født Jørgensen, til Borreby Møl-
legaard mig omstøbe af De Smithske Støberier 
i Aalborg 1906«. Den var ophængt i vuggebom 
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Tieniste Skal denne Klokke være. Her hænger 
jeg, og skal til Kirken eder Kalde, Tunghørig Si-
æle! O! Staar op og lader falde Ald Verdens Sys-
sel, gaaer og hører Herrens Røst, Saa ringer jeg 
for Liig til eders Siele-trøst. Er støbt i Ottensen 
af Henrich von … Anno MDCXCVI. Patrono 
Templi Tommerup Vero generosissimo D(omi)
no Johanne Kaas D(omi)no de Aastrup Præfec-
to ditionis nidrosiæ Summo Pastore D(omi)no 
Claudio Jacobi Tommerup, Patroni a rationibus 
Jeremias Spleth in norup As[?] hos[?] campanum 
refudi curavit«33 (… i året 1696. Mens den vel-
byrdige hr. Hans Kaas til Aastrup, stiftamtmand i 
Trondhjem, var kirkens patron, og hr. Claus Ja-
cobsen Tommerup var førstepræst, lod patronens 
kassemester Jeremias Spleth i nårup As[?] hos[?] 
klokken omstøbe). Formentlig omstøbt 1765.98

 3) 1765(?) (jf. nr. 2), støbt på bekostning af Ejler 
Petersen og hustru Anna Augusta Sophia Aabye, 
hvis navne den bar.99 Ejler Petersen var kirkeejer 
fra 1764 (jf. s. 3273).100

 4) 1844, støbt af M. P. Allerup, Odense, diame-
ter ca. 73 cm. Klokken, der kendes fra en tegning 
1906, havde om halsen en rankeslyngsbort, og 
herunder læstes med omløbende reliefversaler: 
»I Iesu navn ieg ved min røst/ skal kalde hid til 
haab og trøst/ støbt af M. P. Allerup i Odense 
1844«.25 På legemet fandtes desuden en slidt ver-
salindskrift: »... omstøbt ... Peter Christian Waidt-
løv paa Talleruplund«.25 Ved overgangen til slag-
ringen var tre tætsiddende lister. Anvendt 1906101 
ved støbningen af *klokke nr. 1.

GRAVMInDER

Kirken tjente som begravelsesplads for præsternes102 og 
i 1700-tallet også for patronernes familier.103 I perio-
den 1671-1730 begravedes desuden en række perso-
ner med tilknytning til gården Store Appe.104 Fæsteren 
Henrich Anchersens hustru Mette Pedersdatter blev 
dog 1679 jordfæstet lige uden for våbenhusdøren, da 
et nedstyrtet hvælv forhindrede, at hun som planlagt 
kunne nedsættes ‘inden for kirkedøren’.31 Desuden 
kendes begravelser ‘foran prædikestolen’ og i tårnrum-
met.105 
 To 1600-tals gravsten fra grave i kirken er endnu be-
varet, ligesom militært *gravudstyr. På den nu nedlagte 
kirkegård omkring kirken står seks støbejernskors fra 
midten af 1800-tallet.

af stål. Klokken skænkedes 1978 til det lutherske 
kirkesamfund i nigeria. 2) 1924, diameter 62,6 
cm, støbt af De Smithske Støberier. Indskrift med 
nyromanske majuskler, om halsen: »Til Tomme-
rup kirke gjorde De Smithske Støberier i Aal-
borg mig aar 1924«, på legemet et salmevers: »Jeg 
kalder på gammel og på ung mest dog på sjælen 
træt og tung« (Den Danske Salmebog nr. 323). 
Klokken var ophængt i vuggebom af stål; skæn-
ket 1978 til det lutherske kirkesamfund i nigeria.
 †Klokker. 1) Omtalt 1589 som ‘lille’,26 og måske 
identisk med den klokke, der ved en begravelse 
20. marts 1671 blev ‘ringet sønder’31 og efterføl-
gende nedtaget.87 2) 1696, støbt af Henrich von 
… i Odense,97 skænket af kirkeejeren Hans Kaas. 
Den bar indskrift på dansk og latin: »Giv Lykke, 
gode Gud! Søg Selv din egen Ære, Thi til din 

Fig. 31. Gravsten nr. 2, o. 1650, over ukendt(e) (s. 
3299). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –  Tomb stone no. 2, 
c. 1650, of unknown deceased. 
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ves? nej. Thi vi har lært at foragte verdens onder. 
Vi har levet i Herren).110 Epitafiet hang i koret 
ved præstens begravelse foran alteret. Det anfør-
tes 1858 at være meget forfaldent og er tilsynela-
dende forsvundet få år efter.111

 Gravsten. 1) O. 1600, over ukendt(e), af mørke-
grå kalksten, 171×106 cm. Dens indskrift med 
reliefversaler mellem glatte bånd i hele stenens 
bredde er nu omtrent helt udslidt, hvilket dens 
tidligere placering i skibets gang har medvirket 
til. Den ligger siden 1920 i gulvet mellem skib og 
tårnrum.112

 2) (Fig. 31), o. 1650, over ukendt(e).113 Rødlig 
kalksten, 178×111 cm. Stenens øvre halvdel pry-
des af en opstandelsesscene. Derunder holder to 
engle en højoval bruskkartouche, hvis fordybede 
versalindskrift nu er meget slidt. Derunder en stå-
ende engel med to skjolde(?), flankeret af kranier. 
Stenens hjørner har medaljoner med evangeli-
sternes symbolvæsener: foroven Mattæus (tv.) og 

†Epitafium, 1662, over sognepræst Claus Laurit-
sen Assens *1604, †4. juli 1665, og hans hustru 
(Ingeborg Rasmusdatter?),106 †6. nov. 1659.107 
Om hendes frygtelige død under Karl Gustav-
krigene berettede Jens Bircherod i sin dagbog 19. 
nov. 1659: »Paa Præstekonen i Tommerup øvede 
de særdeles et cruel Stykke; thi de stoppede Svovl 
ind i hendes næseborer og stak Ild deri, pinende 
hende saaledes jammerligen til Døde«.108 Epita-
fiet bestod af et portrætmaleri der viste ægtepar-
ret knælende.109 Gravskriften kendes ikke, men 
der vides at have været et daterende årstal »1662« 
foruden to latinske indskrifter, henholdsvis over 
og under maleriet. Foroven: »Vita mihi Christus 
morter (dvs. mors est) mihi nil nisi luerum (dvs. 
lucrum)« (for mig er livet Kristus, og døden en 
vinding. Fil. 1,21); forneden et elegisk distikon: 
»Viximus in mundo. num frustra? non. Mala 
mundi temnere nam doeti (dvs. docti). Viximus 
in Domino« (Vi har levet i Verden. Mon forgæ-

Fig. 32. Støbejernskors, kirkegårdsmonumenter (s. 3300). Fra venstre: nr. 5, o. 1850, over ukendt(e); nr. 6, o. 1850, 
over ukendt(e); nr. 3, o. 1848, over sognepræst Jens nicolai Lund (1796-1848); nr. 2, o. 1846, over Anna Sophie 
Augusta Kreidal (1788-1846); nr. 1., o. 1839, over Helene Dorthea Lund (1799-1839). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Cast iron crosses, church yard monuments. From left: no. 5, c. 1850, to unknown deceased; no. 6, c. 1850, to unknown 
deceased; no. 3, c. 1848, to incumbent Jens Nico lai Lund (1796-1848); no. 2, c. 1846, to Anna Sophie Augusta Kreidal 
(1788-1846); no. 1, c. 1839, to Helene Dorthea Lund (1799-1839).
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 3) (Jf. fig. 32), o. 1848, over sognepræst Jens ni-
colai Lund, *1796, †1848.117 Støbejernskorset, ca. 
66 cm højt,161 er udformet som nr. 1. Det bæ-
rer foruden initialerne »I. n. L.« skriftstedet Luk. 
12,32. Ved korets østmur.
 4) (Jf. fig. 1), o. 1852, over Caroline Albertine 
de Thurah, †23. nov. 1852. Det glatte og uprofi-
lerede, 96 cm høje støbejernskors brydes kun af 
versalindskriften. Syd for kirken.
 5) (Jf. fig. 32), o. 1850, over ukendt(e). Støbe-
jernskors, ca. 76 cm højt.161 Korsenderne har tre 
liljer, hvorimellem en blomst med fire kølbuede 
blade; korsskæringens hjørner har også små lil-
jer.118 Versalindskriften udgøres kun af skriftste-
det 1 Joh. 4,8. En indskriftsplade må nu enten 
mangle eller være utilgængelig pga. beplantning. 
Ved korets østmur.
 6) (Jf. fig. 32), o. 1850, over ukendt(e). Støbe-
jernskors, ca. 74 cm højt,161 af samme type som 
nr. 1-3 men større og med blomsterrelief i ender-
ne. Der læses kun skriftstedet Åb. 22,20 (relief-
versaler). En indskriftsplade må nu enten mangle 
eller være utilgængelig. Ved korets østmur.
 Et †kirkegårdsmonument af støbejern, fra 1800- 
tallet, ca. 125 cm højt, var 1955 opstillet ved kir-
ken. Det havde hjerteformet indskriftsplade og 
var kronet af et kors.
 Mindekranse. 1) (Fig. 33), 1926, for købmand 
og kirkeværge Marius Hansen, *10. april 1871, 
†8. aug. 1926, skænket af ‘venner i Tommerup og 
omegn’. Egeløvskrans af sølv, ca. 60×45 cm, med 
graveret skriveskrift på sløjfen. Ophængt på tårn-
rummets sydvæg. 2) 1932, for lærer n. J. Jensen, 
*12. sept. 1855, †6. juli 1932, skænket af ‘gamle 
elever og venner i Tommerup skoledistrikt’. Ege-
løvskrans af sølv, ca. 50×35 cm, med graveret 
skriveskrift på sløjfen. Ophængt på tårnrummets 
sydvæg.
 *Gravudstyr i form af to kårder med læderske-
der, et par hjulsporer med brede læderremme 
og en ca. 90 cm lang træstav betrukket med sort 
klæde har hængt i kirken, angiveligt til minde om 
den der begravede ritmester Peder Jacob Bernold 
(†1685) og/eller kaptajnløjtnant Pauli (†1705).11 
Stykkerne fjernedes 185311 og indkom to år efter 
til nationalmuseet fra kirkeejer Peter Christian 
Waidtløv til Tallerupgård (inv.nr. 15169).

Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes. Deri-
mellem løber randskriftens fordybede versaler: 
»nemo n(ostrvm) (si)bi ipsi viv[i]t/ et nemo sibi 
ipsi moritvr nam sive vivimvs domino vivimvs/ 
sive morimvr domino mor[imvr]/ sive igitvr vi-
vamvs sive moriamvr domini svmvs Rom XIV 
cap« (For ingen af os lever for sig selv,/ og ingen 
dør for sig selv/ for når vi lever, lever vi for Her-
ren, og når vi dør, dør vi for Herren/ Hvad enten 
vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren) (Rom. 
14,7-8). Stenen, der indtil 1920 lå i skibets gang, 
er nu indmuret i tårnrummets sydvæg. 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Jf. fig. 32), o. 1839, 
over Helene Dorthea Lund, *1799, †1839.114 
Støbejernskorset, ca. 71 cm højt,115 med rundbu-
ede trekløverender har versalindskrift i relief, der 
foruden initialerne »H. D. L.« omfatter skriftste-
det Mika 7,7. Opstillet ved korets østmur. 
 2) (Jf. fig. 32), o. 1846, over Anna Sophie Au-
gusta Kreidal, *1788, †1846.116 Støbejernskorset, 
ca. 71 cm højt,161 er udformet som nr. 1. Foruden 
den afdødes initialer »ASAK« læses: »nu veed jeg 
at Herren frelser« (Sl. 20,7?). Ved korets østmur.

Fig. 33. Mindekrans nr. 1, 1926, for kirkeværge Marius 
Hansen (1871-1926) (s. 3300). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Memorial wreath no. 1, 1926, to the churchwarden 
Marius Hansen (1871-1926).
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Fig. 34. Skitse af kirken i Biskob Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
church in Bishop Jacob Madsen’s visitation book. 
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32 LAFyn. Præsteark. Sager vedr. kirken 1876-1902.
33 E. Sloth Arentzen og Kjeld de Fine Licht, Kirker og 
bygninger fra Geodætisk Instituts Arkiv, København 1974, 
116.
34 Tegninger og overslag til arbejdet udførtes af arki-
tekt, Kgl. Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen, mens 
projektets tilsyneladende gennemførtes under daglig 
ledelse af arkitekt Jens Christensen. LAFyn. Menigheds-
rådsark. Forhandlingsprot. 1912-31; Kirkebestyrelses-
prot. 1919-21.
35 Kaldet »Fredsfløjen«, angiveligt til minde om freds-
slutningen efter Første Verdenskrig.
36 udformningen af disse kragbånd er identisk med 
kragbåndet på den midterste hvælvpille i skibets syd-
side; sidstnævnte er sandsynligvis en nyskabelse samti-
dig med sideskibets opførelse.
37 nM.
38 nM; LAFyn. Provstiark. Synsprot.
39 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1664-72; LAFyn. Præste-
ark. Kirkesyn 1803; Provstiark. Synsprot.
40 LAFyn. Provstiark. Synsprot.; Menighedsrådsark. For-
handlingsprot. 1912-31; Kirkebestyrelsesprot. 1919-21.
41 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkebestyrelsesprot. 1919- 
21.

19 RA. Kultusministeriet. 1. Dept. Journaler 1871. j.nr. 
y1175.
20 Svend Faarvang, »Tommerup kirke gennem tiderne«, 
Jul i Tommerup 1997, 8; Lokalarkiv. Tommerup Kirke.
21 En sten i det søndre dige bærer årstallet »1938«.
22 Lokalarkiv. Tommerup Kirke.
23 Arkitekten har anført Tornbjerg Kirke (Åsum Hrd.) 
som inspiration, jf. Lokalavisen Assens 4. sept. 2012.
24 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
25 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 63-4. 
26 Ved restaureringen 1920 blev en af kirkens gjordbuer 
helt eller delvis ommuret. LAFyn. Menighedsrådsark.  
Kirkebestyrelsesprot. 1919-21.
27 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
28 LAFyn. Fyns bispeark. Synsforretninger og andre ind-
beretninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702. Et brud i nordsidens sokkel, der i kirke-
beskrivelsen o. 1900 (note 24) omtales som en mulig 
åbning, kan være en rest af nordsidens pille.
29 LAFyn. Præsteark. Ministerialbog 1646-1779. 
30 Der ses ikke større ommuringer på oversiden af de 
to hvælv.
31 KglBibl. Kallske samling 377, 4º.

Fig. 35-36. Soldater- og englefigurer på hhv. altertavlens topstykke og -gavl (s. 3284, jf. fig 10), under istandsættelse 
1964. Foto Mogens Larsen 1964. – Soldier and angel, figures from the altarpiece (cf. fig. 10).
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42 RA. DaKanc. F15. 1773-85. Fynske og smålandske 
tegnelser. 8. juli 1778.
43 LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 1912-
31; Provstiark. Synsprot.
44 Morgenposten Fyens Stiftstidende 15. sept. 1996.
45 Lokalarkiv. Tommerup Kirke. Malermester Aage Hes-
bys regning 11. juni 1964.
46 1959 konstateredes under den daværende lyse blågrå 
bemaling to ældre farvelag, nemlig blåt (ældst) og 
okkergult. Det bemaledes 1964 med rødbrunt og per-
legråt på ramme- og listeværk.
47 C. T. Engelstoft noterede årstallet ‘1652’ i forbindelse 
med tavlen. Engelstoft, 103-4. Den i DaAtlas VI, 543 
anførte datering ‘1742’ er en misforståelse af tavlens 
staffering dette år.
48 Sml. Avnslev (Svendborg Amt), der dog har ottekan-
tet storfelt.
49 Sml. DK Odense 2847 fig. 47.
50 Sml. DK Odense 674 fig. 548.
51 Sml. DK Odense 543 fig. 421.
52 Sml. Tjæreborg Kirke (DK Ribe 1850).
53 Topfeltet havde før 1964 et bronzeforgyldt kors på 
sort bund, herunder tilsyneladende en ældre versalind-
skrift. 
54 Anders Mortensen har endvidere skåret altertav-
lerne i Odense Skt. Knud (nu fjernet, DK Odense 539), 
Tjæreborg (DK Ribe 1850) og nakskov (DK Maribo 
103). Weilbach, KunstLeks (4. udg.), 5, Kbh. 1995,
443.
55 Listerne fremgår af spor på bagstykket, jf. foto af 
Mogens Larsen 1964 i nM.
56 David Burmeister og Martin W. Jürgensen, »Omven-
delsens billeder – Om Anton Dorphs altertavler«, 
NMArb 2015, 230-43.
57 Statens Museum for Kunst. A. Dorph arkivet, mappe 
I. AD’s egenhænd. Fortegnelse over hans Malerier og 
deres Salg 1848-1911.
58 Det kraftige skulderparti er formodentlig konstruk-
tivt betinget, idet armene er fastgjort til torsoen med 
dyvler.
59 Den 1964 fjernede yngste staffering omfattede en 
lys, rød karnation, brunt skæg og hår samt gulbrunt 
lændeklæde. Korset havde en mørk, grøn farve med 
bronzeforgyldning på grenstumperne.
60 SvK, Blekinge V, 67.
61 For reparationen stod vel Anders Hansen Daugstrup, 
Odense. Fynsk Kirkesølv, 109.
62 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1664-72.
63 Hans Fallenkamp (o. 1679-1745) var herredsfoged i 
Sallinge. LAFyn. G. L. Wads sedler: Personregister.
64 Fynsk Kirkesølv, 154.
65 LAFyn. Præsteark. Dokumenter 1789-1861.
66 Fynsk Kirkesølv, 186.
67 Fynsk Kirkesølv, 125. Sml. DK Odense 555 fig. 438 
og 440.
68 Hiltrud Westermann-Angerhausen, Mittelalterliche 

Rauchfässer 800 bis 1500 (Bronzegeräte des Mittelalters 
7), Petersberg 2014, 148-9.
69 Skranken blev 1916 malet med egetræsfarve. LAFyn. 
Provstiark. Synsprot. 
70 Jan A. Gadd, »Brass Basins and Bowls from a Single 
nuremberg Workshop Around 1500-1580«, Journal of 
Antique Metalware Society 16 (2008), 2-21.
71 Jf. DK Odense 2722 note 62.
72 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser. Indskriften 
omtaltes allerede 1756 som udslidt. KglBibl. Kallske 
samling 377, 4°. 
73 Denne tolkning fremsattes af J. n. nissen i LAFyn. 
Provstiark. Kirkebeskrivelser. Jf. DK Maribo 930 og 
Rone Kirke (Sverige), SvK Gotland VI, 5 (150), 424. 
Remsen har tænkeligt været gentaget i den omløbende 
indskrift, sml. Helge Kjellin, »Ornerade mässingfat och 
deras inskrifter«, Äldre kyrklig konst i Skåne, Otto Ryd-
beck og Ewert Wrangel (red.), Malmø 1921, 201-45.
74 Gadd 2008 (note 100), 16; Herman P. Lockner, Die 
Merkzeichen der Nürnberger Rotschmiede, München 1981. 
75 udsparingen under pilastrenes kannelurer har måske 
oprindelig været prydet med diamantbosser ligesom 
stolen i Flødstrup (Svendborg Amt).

Fig. 37. Lydhimlens englefigurer o. 1650 (s. 3291 f., 
jf. fig. 23) set under istandsættelsen 1964. Foto Mo-
gens Larsen 1964. – Angel figures, c. 1650, of the sounding 
board (cf. fig. 23).
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21. Ifølge en optegnelse fra 1981 ved Karen og Viggo 
Johansen i Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup blev de 
gamle stole overladt deres hidtidige brugere, mens én 
dog blev opstillet foran byens brugsforening.
87 If. Hjort 1923, 192.
88 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkebestyrelsesprot. 1919-
21; Præsteark. Sager vedr. kirken 1919-25.
89 KglBibl. Kallske samling 377, 4°; M. Mackeprang, 
»Fyenske jærnbundne Kirkedøre fra Middelalderen«, 
ÅrbOldkHist 1943, 21.
90 Indskriften er da også rettet i DaAtlas VI, 543 til 
»Opus nicolai Fabri«. 
91 Mackeprang 1943 (note 89), 11-12.
92 Dansk Paramenthandel 1895-1945.
93 De 12 største piber i hovedværkets Principal 8' er 
anbragt inde på pulpituret. 
94 En †sølvplade i facaden bar inskriptionen: »Dette 
Orgel er givet Tommerup Menighed i Aaret 1903 af I. 
C. Jessens Enke Pauline født Waidtløw Talleruplund«.
95 En †sølvplade i facaden bar inskriptionen: »Ombyg-
get 1937 af Tommerup Menighed«. I orgelbyggerfir-
maets trykte værkfortegnelse beskrives arbejdet som 
en ombygning og udvidelse. (Th. Frobenius & Co., 
Kirkeorgler, Kgs. Lyngby o. 1937). I henhold til Den 
Danske Orgelregistrants rapport 1973 måtte instru-
mentet dog betegnes som en nybygning med genan-
vendelse af ældre dele.
96 LAFyn. Provstiark. Synsprot. yderligere oplysninger 
om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregi-
strant.
97 Frederik Hjort læste støberens navn som ‘Henrich 
Røn’, Hjort 1923, 221.
98 Det er dog ikke korrekt, når DaAtlas VI, 543 oplyser, 
at en omstøbning 1765 blev bekostet af Hans Kaas til 
Hastrup (†1700).

76 LAFyn. Præsteark. Sager vedr. kirken 1876-1902; 
Sager vedr. kirken 1919-25.
77 Til gruppen skal foruden Tommerup, Korup, Bræn-
dekilde og Birkende også regnes stolene i Flødstrup 
(Svendborg Amt), Rynkeby (Bjerge Hrd.) og Seden 
(Åsum Hrd.). Rimeligvis skal også stolen i nørre Lyn-
delse (Åsum Hrd.) inkluderes i kraft af dens frisefelter 
og hængestykker. Frisefelterne falder i to grupper med 
hhv. aksialsymmetrisk og bølgende bladornamentik.
78 Hvidmalede antikvaindskrifter på bagsiden af stor-
felternes evangelister må datere †ådringen: »L. I. Hen-
riksen, Malersvend, Odense 1877« (Mattæus), »H. 
Rasmussen, Kirkeeier. Borrebygaard 1877« (Markus), 
»W. Gierahn, Malermester, Odense 1877« (Lukas), og 
»F. W. Mühldorff, Kjøbmand, Kirkeværge 1877 Tom-
merup« (Johannes).
79 LAFyn. Præsteark. Sager vedr. kirken 1919-25.
80 LAFyn. Præsteark. Sager vedr. kirken 1919-25; Prov-
stiark. Synsprot.
81 I skibet er to rækker a tretten (indtil 1960 fjorten) 
og i sideskibet to tværstillede rækker a otte (øst) og 
syv (vest).
82 Lokalarkiv. Tommerup Kirke. udateret udklip fra 
Fyens Stiftstidende o. 1964-65.
83 O. 1665 fandtes dørene opbrudt ved tre kvinde-
stole; dørhængsler behøvede reparation 1670 og 1803. 
LAFyn. Fyns bispearkiv. Synsforretninger og andre 
indberetninger om kirkebygninger og kirkernes ind-
komst 1631-1702; RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1664-72; 
LAFyn. Præsteark. Kirkesyn 1803.
84 Panelet omfatter desuden glatte rektangulære fyl-
dingsfag.
85 LAFyn. Odense branddirektørs arkiv (landet). Brand-
taxa tionsprotokol for Ravnebjerg Hrd. 1800-18.
86 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkebestyrelsesprot. 1919- 

Fig. 38. Stoledele o. 1625, genanvendt i panel langs korets nordvæg (s. 3292). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Pew parts, c. 1625, re-used in panel along the north wall of the 
chancel. 
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106 Ingeborg Rasmusdatter, 1º g. m. sognepræst Anders 
Mortensen (†1629) og 2º g. m. sognepræst Ole niel-
sen Stenløse (†1634), blev ifølge S. V. Wiberg ‘måske’ 
3º g. m. med Claus Lauritsen Assens. Dette stemmer 
for så vidt overens med Wibergs oplysning om et dør-
stykke i den gamle præstegård, der foruden Claus Lau-
ritsen Assens’ initialer og årstallet 1653 bar initialerne 
»I.R.D.«. Wiberg, Præstehist 3, 351. Også en senere tra-
dition, nedfældet af Frederik Hjort, som dog for så vidt 
godt kan være afhængig af Wiberg, taler om ‘Ingeborg 
hr. Clauses’. Hjort 1923, 185.
107 Datoen for hustruens død fremgik ifølge F. Hjort 
af parrets gravsten (jf. gravsten nr. 2), Hjort 1923,
185.
108 Jens Bircherod, Uddrag af Biskop Jens Bircherods 
historisk-biographiske Dagbøger for Aarene 1658-1708, 
Christian Molbech (udg.), Kbh. 1846, 50; Aage Fasmer 
Blomberg, Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660, 
Odense 1973, 508-9. 
109 Ifølge en af Frederik Hjort meddelt lokal tradi-
tion var det, da maleriet blev udført efter Ingeborgs 
død, hendes søster der stod model for portrættet. Hun 
skulle angivelig have været Claus Lauritsens hushol-
derske. Hjort 1923, 185-6. 
110 Afskrift 1858 gengivet i Hjort 1923, 186.
111 Hjort 1923, 225.
112 Hjort 1923, 218. 
113 Stenen tilhører måske sognepræst Claus Lauritsen 
og hustruen (Ingeborg Rasmusdatter?) (jf. †epitafium), 
over hvem der ifølge L. S. Vedel Simonsen var lagt en 
gravsten. L. S. Vedel Simonsen, Odense Herred og sven-
skekrigene, Ole nederland (udg.), Odense 2005, 66.
114 Jf. LAFyn. Præsteark. Ministerialbog 1831-92. 
Be gravet 19. april 1839.
115 Højden kan kun angives omtrentligt pga. placerin-
gen.
116Jf. LAFyn. Præsteark. Ministerialbog 1831-92. Begra-
vet 30. sept. 1846.
117 Jf. LAFyn. Præsteark. Ministerialbog 1831-92. 
Begravet 15. maj 1848.
118 Sml. Faye, Støbejernskors nr. 149.

99 Jf. E. Kølpin Petersen, Lorentz Petersen og Anna Maria 
Buchwald med efterslægt (...), Kbh. 1945, 28.
100 Klokken omstøbtes 1838 ifølge Hjort 1923, 224. 
101 Den er angiveligt revnet under ringningen ved Chri-
stian IX’s død, jf. E. Kølpin Petersen, Lorentz Petersen og 
Anna Maria Buchwald med efterslægt (...), Kbh. 1945, 28.
102 Claus Lauritsen 1665, begravet foran alteret; Frands 
Meel (Jacob Knudsen Fangels svigerfar) 1666; Maren 
Madsdatter (Jacob Knudsen Fangels mor) 1668, begra-
vet foran prædikestolen; Jacob Knudsen Fangel 1677; 
Jørgen Jensen 1691; Claus Jacobsen Tommerups sønner 
1698 og 1701; præstedatter og -frue Anna Medea 
Clausdatter 1717; Claus Jacobsen Tommerup 1731; 
hans enke Cathrine Hjeresdatter Juul 1734; Frans Tom-
merup (Jacob Knudsen Fangels søn) 1737; Cathrina 
Maria Juul 1787. Desuden kapellanen Hans nielsen 
Sylvad 1718 og hans enke Maria Cathrina Sylvad 1750. 
LAFyn. Præsteark. Ministerialbog 1646-1814.
103 Kirkeejer Jacob Clausen Tommerup 1743; hans svi-
germor Birgitte Christine Hansdatter Müller 1748; tre 
børn af Jacob Clausen Tommerups enke, Else Kirstine 
Rosenvinge, og hendes anden ægtemand, Jacob Preben 
Banner von Hey, hhv. 1748, 1758 og 1760. Dertil per-
soner med tilknytning til Baagegård: niels Jørgensen 
Møller 1761; løjtnant Christian Petersen 1766, Eva 
Christensdatter 1778 ‘udi tårnet midt i gangen’. Des-
uden enken Anna Catharina Schiødt 1766. LAFyn. 
Præsteark. Ministerialbog 1646-1779.
104 Således begravedes i kirken: gårdens tidligere fæster 
Lauritz Michelsen 1671; Maren Rasmusdatter (krigs-
kommissær Georg Thomas Haffenreffers svigermor) 
1673; en datter af Hans Pedersen og Christence Haf-
fenreffer 1676; Hans Pedersen 1677 (neden for prædi-
kestolen); to børn af Peder Fallenkamp og Christence 
Haffenreffer 1688, 1690; Christence Haffenreffer 1727; 
hendes sønnesøn Peder Christian Fallenkamp 1730. 
Desuden den i Store Appe indkvarterede ritmester 
Peder Jacob Bernold 1685 (jf. *gravudstyr). LAFyn. 
Præsteark. Ministerialbog. 1646-1779. 
105 1756 fandtes ingen åbne begravelser. KglBibl. Kall-
ske samling 377, 4°.

TOMMERuP CHuRCH

The church lies to the east in the large village. 
Since the transfer of the church by the Crown 
in 1671 to the Lord Admiral Henrik Bielke it 
has had many owners but for many years had an 
association with Tallerupgård. From no later than 
the beginning of the 1500s and until 1877 Brylle 
Parish was annexed to Tommerup. The Broholm 

church district became the new annexe with its 
establishment in 1907. 
 Building. The church has its origin in a very 
small Romanesque building, which must have 
been built around 1200 in raw fieldstone, and of 
which only the nave is preserved. The south door 
of the nave is still in use and has hardly been 
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type (fig. 21). A Romanesque *censer from 
1200-50 is now in the national Museum (fig. 
19). From the later Middle Ages comes a small 
carved altar crucifix from c. 1400 (fig. 13). The 
baptismal dish with the Annunciation and the 
inscription “m(aria), l(ilium) v(irgo) c(asta) ave” 
was made in nürnberg in the 1500s (fig. 20). 
 The altar candlesticks from c. 1550 are of a 
Gothic type (fig. 18). The pulpit from c. 1580 be-
longs to a wider group of Funen Renaissance pul-
pits (figs. 22-23). It has secondary Baroque figures 
which must be attributed to the Odense wood-
carver Anders Mortensen (figs. 24-27). From the 
Late Renaissance pews of c. 1625 a number of ga-
bles and panels are preserved (fig. 38). The Com-
munion table (fig. 10) is probably from c. 1650 
as is the Auricular-style altarpiece, which must be 
attributed to Anders Mortensen in Odense (figs. 
10-11). The large-panel painting of the altarpiece 
shows the Last Supper and is from 1742. The altar 
plate (fig. 14) was donated in 1687 by the church 
owners Hans Kaas and his wife Sophie Amalie 
Bielke; an altar set for the sick (fig. 17) is from c. 
1700. The wafer box (fig. 15) was made in 1747 
by the Odense master Fridrich Wissing and do-
nated by Elisabeth Haurevadt in memory of her 
husband Hans Fallenkamp. A pewter jug (fig. 16) is 
from the nineteenth century. An earlier altar paint-
ing (fig. 12), The Agony in the Garden, was painted 
in 1894 by Anton Dorph. Altar and baptismal jugs 
are from the twentieth century, two bells were 
founded in 1978. The organ (cf. fig. 29) was built 
in 1996 by Bruno Christensen & Sønner. 
 Sepulchral monuments. There are two tomb-
stones of unknown deceased, from c. 1600 and c. 
1650 respectively (fig. 31). In the old churchyard 
six cast iron crosses from the time around 1850 
stand (fig. 32).

changed. The north door is bricked up and partly 
destroyed by a secondary window. The Roman-
esque nave once had two windows east of the 
doors on either long side. The oldest Late Me-
dieval addition is probably the tower, which may 
be from the first half or middle of the 1400s (fig. 
1). The tower is skewed in relation to the gable, 
since the north wall is flush with the north wall 
of the nave. A secondary staircase was built on the 
north side of the tower (fig. 7). The stairs clearly 
once continued higher up, since there is a landing 
with the rudiments of further steps. The present 
belfry floor is a heightening of the tower from 
1920. The possibility cannot be precluded that 
the tower once had an older belfry floor that was 
partly demolished. The original chancel of the 
church was replaced, probably around 1500, by 
a nave-chancel of medieval brick in monk bond, 
with the same length as the older nave. The large 
number of re-used base ashlars in the Late Me-
dieval nave-chancel shows that the Romanesque 
chancel was terminated straight towards the east. 
On the south side of the chancel there are two 
windows, and one (†)window, now bricked-up, 
can be seen in the middle of the east gable. 
 Chancel and nave are both covered by two 
square cross-vaults (fig. 9) while the tower inte-
rior is covered by a flat ceiling, which was al-
ready the case at the time of Bishop Jacob Mad-
sen’s visitation of the church in 1589. A porch of 
medieval brick in monk bond was built towards 
the end of the Middle Ages in front of the south 
door of the nave (fig. 1). A northern side-aisle, 
called ‘The Peace Wing’ was built in 1920 (fig. 7).
 Wall painting. There is a wall-painted consecra-
tion cross from the Late Middle Ages (fig. 8). 
 Furnishings. The oldest item of furnishing in 
the church is the Romanesque font of the Højby 

ODEnSE HERRED



3307

ren etablerede anneksforhold til Tommerup bestod indtil 
1877. Broholm Kirke (s. 3347), der opførtes i sognet 
1907, blev filialkirke til Tommerup.
 Ved landehjælpen 1524-26 svaredes den højere takst 
20 mark.6 
 Arkæologiske fund og møntfund. Ved gulvundersøgelser 
1991 i korets østlige del (jf. †gulve, †alterbord) frem-
kom foruden senmiddelalderlige potteskår7 et stykke 
forgyldt kobberblik,8 ligeledes middelalderligt, samt et 
yngre (salme?)bogspænde.9 Endelig blev der fundet ti 
mønter, hvoraf den ældste daterede sig til Valdemar II 
Sejr (1202-41).10

Historisk indledning. Om end store dele af sognet 1533 
lå til Dalum Kloster, gjaldt dette næppe kirken.1 Kirken 
tilhørte efter reformationen Kronen, der 1671 skødede 
den til rigsadmiral Henrik Bielke sammen med Tom-
merup Kirke.2 Med denne delte den ejere (jf. s. 3273), 
indtil den fra o. 1800 overtoges af et konsortium af lo-
kale gårdmænd. Kirken overgik til selveje 1. juli 1913.3

 Præsten Jacob i »Bryllæ« bevidnede 1329, at Tord 
Kalf (også kaldet Little) skødede sit gods i sognet til 
Skt. Hans Kloster i Odense.4 Af senere katolske præ-
ster kendes foruden hr. Jens5 en række, der tillige var 
præster i Tommerup (jf. s. 3273). Det i senmiddelalde-

 

BryLLE KIrKE
ODEnSE HErrED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south.
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indskrænke begravelserne til det gamle areal, der 
endnu – som også udvidelserne – hegnes af et 
markstensdige. Som indgange tjener to ens kø-
reporte i syd med dobbeltfløjede smedejernslå-
ger, hængt på granitpiller, og i nord en stakitlåge, 
hængt på kuglebærende, cementstrøgne piller. En 
†kirkerist af træ fornyedes 1669.13 
 Vest for kirken er tre bygninger. Et kapel i tegl-
sten, pudset og med rødt sadeltag er opført o. 
193814 og ombygget 1986 ved Lehn Petersens 
Tegnestue.15 Et sognehus på seks fag, i vandskure-
de tegl med hjørnelisener og papdækket sadeltag, 
er opført 2012 ved arkitektfirmaet Søren Chri-
stian, Glamsbjerg. En redskabsbygning fra o. 1986 
ved Lehn Petersens Tegnestue er pudset, af tegl 
og med lavt, rødt sadeltag. Et †nødtørftshus opfør-
tes 1905 i det nordøstre hjørne.16 På parkerings-
pladsen syd for kirkegården står et godt eksempel 
på transformatortårnenes upåagtede arkitektur 
fra 1918. 

Kirken ligger i den sydlige del af det langstrakte, 
forholdsvist frugtbare sogn, der strækker sig fra 
udløberen af højdedragene omkring Vissenbjerg 
i nordvest til Odense Å i syd. 
 Kirkegården har bevaret sine gamle skel mod øst 
og nord. Den er udvidet mod vest i begyndelsen 
af 1900-tallet11 og senest 196812 mod syd og vest. 
En udviklingsplan for kirkegården sigter mod at 

Fig. 2. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1939. I KglBibl. – Aerial photo of the church 
and churchyard seen from the south.

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af M. rasmussen 
1783. – Cadastral map.
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den; således er i koret forholdet mellem udven-
dig længde og bredde 3:4 og i skibet 2:3. Korets 
yderfacader flugter nogenlunde med skibets in-
dre. Apsiden må have været trukket omtrent en 
halv murtykkelse ind i begge sider.
 Materiale og teknik. Murene er rejst af rå kamp 
over en dobbelt profileret sokkel, bestående af et 
stejlt karnisprofil over skråkant, og med kvader-
satte hjørner. Kirkens sokkel er fuldt synlig under 
kirkens østlige del, mens den mod vest i tiltag-
ende grad er jorddækket (jf. fig. 1 og 4). Under 
vestgavlen er soklens øverste led endnu synlig i 
tårnrummet, blot afbrudt af tårnbuen. Murvær-
ket er generelt velbevaret med undtagelse af en 
mindre ommuring i den øvre del af vestenden af 
skibets nordmur. Ingen af de romanske gavltre-
kanter er bevarede.
 Døre og vinduer. Begge døre er bevarede men 
tilmurede. Norddøren er blændet i såvel ydre som 
indre murflugt. Udvendigt bryder døren det øvre 

ByGnInG

Oversigt. Kirken er i sin kerne en bygning af rå kamp, 
der formentlig er opført i den senere del af 1100-tal-
let og består af kor, skib og en nu forsvundet apsis. 
I senmiddelalderen, o. 1490, er tilføjet vesttårn med 
trappehus, og kor og skib blev overhvælvet. Senere i 
middelalderen opførtes et våbenhus på tårnets sydside. 
Kirkens orientering er omtrent solret. 

†Trækirke? Den nuværende kirke kan have haft 
en forgænger af træ (jf. genanvendt tømmer i 
norddøren).
 Den romanske kirke ligger på et ganske let skrå-
nende terræn med fald mod øst og består af kor 
og skib. Til førstnævnte har knyttet sig en nu 
forsvunden apsis, der endnu var bevaret ved bi-
skop Jacob Madsens visitats 1589 (sml. fig. 51).17 
Grundplanen er regelmæssigt udstukket med en 
murtykkelse overalt på ca. 110 cm. Begge byg-
ningsafsnit er relativt korte i forhold til bred-

Fig. 4. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the north.
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lige side der er en nu mørtelfyldt rille (jf. †træ-
kirke?). Syddøren er blændet i ydre murflugt og 
tilkendegives også her af et brud i øvre sokkelled. 
En kvadersat karm anes i østre vange, mens det 
nu i pudsen markerede, fladt rundbuede stik for-

sokkelskifte, vangerne er rejst af glathugne, ret-
kantede karmsten og med vandret overligger. 
Dørens udvendige bredde er 110 cm, højden 190 
cm. I det indre overdækkes den ligeledes af en 
vandret, genanvendt bjælke eller stolpe, i hvis syn-

Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af Thomas Green 1933, suppleret af Kirstin 
Eliasen og tegnet af Merete rude 2015. – Ground plan.

Fig. 5-6. Tilmurede vinduer i kirkens nordside. 5. romansk? vindue i koret (s. 3311). 6. romansk vindue i skibet 
(s.  3311). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bricked-up windows in the north side of the church. 5. Romanesque? window in 
the chancel. 6. Romanesque window in the nave.
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murede klodser (fig. 12), der har skullet hindre, at 
den lukkede dørfløj kunne løftes af hængslerne.
 I vest omgives et moderne vindue af resterne af 
tårnrummets oprindelige lysgiver, der har siddet i 
et ualmindeligt højtrejst, spidsbuet spejl.
 Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en 
spidsbuet tårnbue, der mod rummet er sammen-
komponeret med en spidsbuet spareniche, sva-
rende til dem i de øvrige vægge, om end noget 
højere. nicherne i nord og vest er relativt brede 
og spidsbuede. Den søndre niche udgør en øvre 
fortsættelse af adgangsdørens anslagsniche og af-
sluttes foroven af et rundbuestik. nichens decen-
trale placering og mindre bredde skyldes hen-
synet til det udenfor liggende trappehus. rum-
met overdækkes af et meget regelmæssigt muret 
krydshvælv med retkantede halvstensribber og 
viser tydelig lighed med kirkens øvrige hvælv.

mentlig er sekundært. Endnu i 1932-34 var dø-
ren ligeledes bindigt tilmuret på indersiden, men 
er senere fremdraget som niche.18 Den vandrette 
overligger er indlagt samtidigt med genfremdra-
gelsen. De let smigede vanger er delvist ommuret 
med tegl. Murværket umiddelbart over døren er 
muret af tegl og formentlig også samtidigt med 
genfremdragelsen.
 Oprindelige vinduer erkendes kun med nogen 
usikkerhed. Et vindue i korets nordmur, bredde 
92 cm, har kvadersatte vanger/smige. Vinduets 
bredde antyder en ændring, ligesom det me-
get fladtrejste stik. Et vindue i skibets nordside 
ses umiddelbart øst for nordvæggens midterste 
hvælvpille. Udvendigt giver vinduet sig til ken-
de som en relativt smal åbning med kvadersatte 
sider, mens en overdækning ikke kan erkendes. 
Indvendigt ses en ualmindeligt bred åbning, ca. 
192 cm, hvis øvre del skjules af hvælvet.19

 Indre. I væggene ses kampestenene overalt, 
kun delvist dækket af puds. Den brede korbue 
er bevaret indtil vederlagsniveau. Vangerne er sat 
af kvadre, der rejser sig over en kun let frem-
springende sokkel og afsluttes foroven af tynde 
retkantede kragbånd; det nordre let fremsprin-
gende på vestsiden, i øvrigt afsluttet bindigt med 
væggene.
 Den romanske kirkes plan og detaljer genfindes 
ved adskillige af kirkerne i området (jf. Verninge 
Kirke s. 3207).
 Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Hen imod 
middelalderens slutning forsynedes kirken med 
tårn, hvælv og våbenhus.
 Tårnet er blot en smule smallere end skibet, 
med sin største dimension i nord-syd. Murværket 
er overalt af munkesten i vendisk skifte, dog med 
enkelte granitkvadre i facaderne. Vestsiden har en 
kun lidt fremspringende, retkantet sokkel af tegl.
 I syd er en oprindelig fladbuet dør med halv-
stensfals i det ydre og 1½ stens dyb anslagsniche 
i det indre. Det østre anslag er sekundært bort-
hugget. I dørens ydre er begge false borthugget 
(sml. fig. 7 og 11h) i forbindelse med en udmu-
ring af hjørnet mellem tårnet og skibets sydvest-
hjørne og en samtidig forlængelse af dørens ydre 
stik frem til den nye murplan. Mod det indre ses 
umiddelbart over stikket to let fremspringende, 

Fig. 8. Tilmuret norddør (s. 3309). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Bricked-up north door.
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Fig. 9. Inderside af tilmuret norddør med vandret træoverligger, genanvendt bjælke eller stolpe? (s. 3310). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Inside of bricked-up north door with horizontal wooden lintel, re-used beam or post?

såvel spindeltrappen som ligeløbstrappen – over-
dækkes af et fladbuet tøndehvælv.
 Mellemstokværket er uden oprindelige lysåb-
ninger, dog er der en korsformet lysglug i den 
øvre del af det lige trappeløb, der tillige giver lys 
til mellemstokværket gennem overdøren.
 Klokkestokværket har relativt store, falsede, flad-
buede glamhuller mod alle sider, udvendigt med 
dobbeltfals, indvendigt med en enkelt halvstens-
fals; tre i øst og vest, to i nord og syd. De flanke-
rende huller i øst- og vestmuren er nu tilmurede.
 Tårnet har gavle i nord og syd. nordgavlen er 
stort set velbevaret, dog må de glatte kamme samt 

 Tårnets øvre stokværk nås gennem et halvtags-
dækket trappehus på sydsiden, umiddelbart vest 
for døren. Der er oprindelig adgang fra syd gen-
nem en lav, fladbuet dør. Ligeledes mod syd er 
nær trappehusets gesims en lille lysåbning med 
aftrappet afdækning. Den højresnoede spindel-
trappe har halvstens cirkulær spindel og moder-
ne, støbte trin.20 
 Trappen løber efter 1¼ omdrejning over i et 
lige trappeløb i murtykkelsen af tårnets sydmur 
og udmunder i mellemstokværket gennem en 
fladbuet, retkantet overdør, der er placeret midt 
i mellemstokværkets sydvæg. Hele trappeløbet – 
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hvorover et savskifte. Den resterende del af gavl-
fladen prydes af uregelmæssigt fordelte fladbuede 
og aftrappede blændinger, hvis nuværende form 
delvist må skyldes senere ændringer. Gavlens in-

fod- og toptinder være af nyere dato. Gavlens 
centrale del brydes af to store, falsede, fladbuede 
åbninger, der kun er lidt mindre end glamhul-
lerne. Gavlfoden markeres af en båndblænding 

Fig. 10. Tårnet med trappehus (s. 3312) og våbenhuset (s. 3318), set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Church tower, with stairwell, and porch seen from the south west.
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er adgang til skibets loftsrum ad en oprindelig 
ret gennemløbende, fladbuet dør, der er placeret 
i østmurens søndre ende.
 Det høje klokkestokværk deles i dag af et ind-
skudt bjælkelag omtrent i højde med glamhul-
lernes sål.

derside har to vandrette tilbagespring, hvis place-
ring omtrent svarer til hanebåndene i tagværket. 
Sydgavlen er moderne (jf. s. 3319).
 Det lave mellemstokværk er i dag kun delvist 
overdækket af et bjælkeloft, og tårnrummets 
hvælv rejser sig højt i stokværkets indre. Herfra 

Fig. 11a-b. Opstalter. 1:300. a. Sydfacade. Målt og tegnet af Carl Svendsen 1933. b. 
nordfacade. Målt og tegnet af Erik rasmussen 1932. I Danmarks Kunstbibliotek. 
– Elevations. a. South facade. b. North facade.
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prøver kan være samtidige. Den fremlagte date-
ring stemmer fint overens med den foreslåede 
datering af korets og skibets hvælv (jf. ndf.).
 Korbuen har sandsynligvis fået sin nuværende 
form med et spidsbuet stik af tegl umiddelbart 
forud for indbygning af hvælv i kor og skib.

 Som nævnt nedenfor, er tårnet ældre end eller 
samtidigt med hvælvene i skibet. Den dendro-
kronologiske undersøgelse (jf. s. 3320) af tømmer 
fra tårnet viser en datering af en bjælke over mel-
lemstokværket til efter ca. 1459, mens en bjælke 
over klokkestokværket dateres til ca. 1486. De to 

Fig. 11c-d. Opstalter. 1:300. c. Vestfacade. Målt og tegnet af Thomas Green 1933. d. 
Østfacade. Målt og tegnet af Johannes nielsen 1934. I Danmarks Kunstbibliotek. 
– Elevations c. West facade. d. East facade.
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 Overhvælvning af kor og skib må have fundet 
sted omtrent samtidigt, ligesom det ses, at over-
hvælvningen var planlagt allerede ved tårnets op-
førelse, idet der er murede forlæg til skibets vest-
ligste hvælv i tår nets østmur over tårnbuen.

 Koret overdækkes af et krydshvælv med ret-
kantede halvstensribber. Til alle sider er spidsbu-
ede, helstensdybe skjoldbuer, der i hjørnerne bæ-
res af dobbeltfalsede hvælvpiller. Buernes veder-
lag er markeret af et skråt forløbende, retkantet, 

Fig. 11e-f. Snit. 1:300. e. Tværsnit gennem våbenhus og tårn set mod vest. Målt og 
tegnet af Erik rasmussen 1932. f. Tværsnit gennem skibets østfag set mod øst. Målt 
og tegnet af Carl Svendsen 1933. I Danmarks Kunstbibliotek. – Sections. e. Cross-
section through porch and tower, looking west. f. Cross-section through nave, looking east.
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stens skjoldbuer, der langs nord- og sydvæggen 
er kun let tilspidsede, mens buen mod øst rejser 
sig noget højere og er spidsbuet. Mod vest er der 
(jf. ovf.) ingen skjoldbue. Hvælvene adskilles af 
en helstens bred, spidsbuet gjordbue. Midt på de 

to skifter højt kragbånd. I vestkappen noget nord 
for midteraksen ses to klokkerebshuller, der begge 
bærer præg af slid i kanterne (jf. fig. 39).
 Skibet overdækkes af to kvadratiske krydshvælv 
med retkantede halvstensribber. De bæres af hel-

Fig. 11g-h. Snit og plan. 1:300. g. Længdesnit set mod syd. Målt og tegnet af Jo-
hannes nielsen 1934. h. Plan. Målt og tegnet af Thomas Green 1933. I Danmarks 
Kunstbibliotek. – Section and plan. g. Longitudinal section, looking south. h. Ground 
plan.
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datering har betydning for tolkningen af en kalk-
malet indskrift (jf. s. 3323).
 Våbenhuset er kirkens seneste middelalderlige 
tilføjelse og er anbragt ud for syddøren i tårnet, 
således at dettes fremspringende trappehus er 
inkorporeret i våbenhusets vestmur. Bygningen 
er opført af munkesten i vendisk forbandt over 
en kun let fremspringende syld af rå kamp. Den 
glatte gavltrekant er helt fornyet, ligesom døren 
i sydgavlen og det fladbuede vindue i østmuren. 
En lavtsiddende blænding med aftrappet afdæk-
ning nordligst på vestmuren er sandsynligvis en 
blændet oprindelig lysåbning, der har udmundet 
i en af de nedennævnte fladbuede nicher i vå-
benhusets indre. Der kan oprindeligt have været 
to lysåbninger i hver flankemur.

to langvægge er dobbeltfalsede hvælvpiller med 
samme karakteristiske kragbånd som i koret (jf. 
fig. 39). Mod øst bæres hvælvet i nordøsthjørnet af 
en hvælvpille (fig. 13), der er enkeltfalset, men har 
kragbånd, mens der i sydøsthjørnet er indskudt 
en fladbuet trompe under hvælvets udspring (jf. 
fig. 30). En tilsvarende kendes f.eks. fra rønninge, 
Åsum Hrd. Dette skyldes formentlig tilstedevæ-
relsen af et †sidealter (jf. s. 3326). I vesthjørnet ud-
springer hvælvet og de tilhørende skjoldbuer, som 
ovenfor nævnt, direkte af væggen. Der ses enkelte, 
nu tilmurede, spygat (jf. fig. 16).
 Hvælvene tilhører en i amtet hyppigt fore-
kommende type, sml. f.eks. Ubberud (s. 2768), 
Sanderum (s. 2926) og Fangel (s. 3175), der alle 
er dendrokronologisk dateret til 1480’erne og 
-90’erne. De bør i lyset af ovennævnte eksempler 
dateres som tårnet, der synes fuldført i slutningen 
af 1480’erne, eller umiddelbart herefter. Denne 

Fig. 12. Tårnets syddørs inderside set mod sydvest (s. 
3311). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Inside of south 
door looking south west. 

Fig. 13. Hvælvpille i skibets nordøsthjørne (s. 3318). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Vault pillar in north east 
corner of nave. 
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 Tidspunktet for nedrivning af apsiden kendes 
ikke (sml. s. 3309), men har næppe fundet sted se-
nere end den tidlige del af 1800-tallet; samtidigt 
hermed fornyedes korets østgavl i røde teglsten i 
krydsskifte. 
 Ved et syn 1803 var eneste påtale vedrørende 
bygningen, at der manglede loft over våbenhu-
set.23 1848 trængte kirken til en hovedreparation, 
hvorved forrige års syns påpegede mangler skulle 
afhjælpes.24 Forslag til skalmuring af ‘den sydlige 
gavl’ blev fremført 1879; det er uvist, om det dre-
jede sig om tårnets eller våbenhusets sydgavl.25

 En udført harmonisering af kirkens gavle kan 
ikke tidsfæstes nøjere, men er ældre end ca. 
1900.26 Korets østgavl og tårnets to gavle udsty-
redes med lave kamme samt top- og fodtinder. 
Tårnets søndre gavl blev helt ommuret og er nu 
trukket ca. 20 cm tilbage i forhold til sydfacaden; 
overgangen til den glatte gavl, der kun brydes af 
to små, falsede glugger og en lille, korsformet åb-
ning, formidles af en kraftig skråkant. Dette træk 

 Våbenhusets indre prydes af to lave og lavt an-
bragte, fladbuede og helstens dybe, sparenicher i 
hver flankemur. At hensyn til det inkorporere-
de trappehus er nicherne i vestmuren en smule 
smallere end de østre. rummets loft lå oprindelig 
ca. 70 cm under det nuværende. Da flankemu-
rene ikke viser tegn på forhøjelse, har våbenhuset 
haft et relativt højt styrtrum.
 Våbenhusets placering på tårnets sydside er 
langtfra ukendt på Fyn, sml. f.eks. kirkerne i 
Sanderum (s. 2929), Bellinge (s. 3053), Fangel (s. 
3177) og Vissenbjerg (s. 3372).
 Eftermiddelalderlige ændringer er kun sjældent 
omtalt i kilderne. O. 1665 omtales, at en kam på 
tårnets sydgavl var blæst ned.21 En reparation af 
tårnet, hvis omfang og art ikke kendes, giver sig 
kun til kende ved bogstaverne »An« (anno?) og 
årstallet 1726, udformet i murankre på vestmu-
ren under glamhullerne. Kirken gennemgik 1755 
en hovedreparation på foranledning af dens ejer, 
major Jacob Preben Banner von Hey.22

Fig. 14. Våbenhusets indre (s. 3319) set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of porch looking south.



3320 Odense herred

rets gulv nedsunket og måtte opfyldes.13 Et øn-
ske om at erstatte stengulvet inden for knæfaldet 
med et trægulv blev fremført 1912 og igen 1915, 
og arbejdet blev udført 1916.31 Samtidig udskif-
tedes kirkens ældre stengulve med Hasleklinker 
og gule, kvadratiske fliser. Der etableredes også et 
trin mellem skib og kor.32

 Døre. En partiel ommuring af vangerne i ski-
bets syddør kan ikke tidsfæstes nøjere. Dette gæl-
der også en eventuel udskiftning af en udvendig 
vandret overligger med et muret, fladrundbuet 
stik. Genfremdragelsen af skibets syddørs indre 
dørniche samt indsættelse af en ny, vandret over-
ligger er udført mellem 1934 og 1983 (jf. ovf.).
 Vinduer. Kirkens fire vinduer, et i korets syd-
side, to i skibets sydside og et i tårnets vestside, 
er alle ens formede med smigede vanger og 
kurvehanks buede stik. I lysningen sidder støbe-
jernsrammer, der må være indsat i sidste halvdel 
af 1800-tallet. rammerne istandsattes 2007.28 
†Vinduer. I kirkens regnskab 1670 omtales en re-
paration af kirkens vestre vindue – i skibets syd-
side?13 Af kirkesynet 1803 fremgår, at tårnets vest-
vindue da var delvist tilmuret og skulle udhugges 
til oprindelig størrelse.23

 Tagværker. Hovedsagelig nyere, af fyr. I koret 
med delvis genanvendelse af ældre tømmer, bl.a. 
en spærfod fra 1648 (jf. dendrokronologisk un-
dersøgelse). Tårnets tagværk er delvist af eg, syv 
fag,  og må formodes at være det oprindelige tag-
værk. De enkelte spærfag bæres af gennemgåen-
de bindbjælker med undtagelse af det nordligste, 
der står på spærfødder. Den sjette bindbjælke fra 
syd er dateret til ca. 1486 (jf. dendrokronologisk 
undersøgelse).
 Klokkestol. Kirkeklokken er ophængt i to af 
klokkestokværkets bindbjælker, nr. 3 og 4 fra syd, 
der hver afstives på midten af en stolpe. Overgan-
gen mellem denne og bjælken formidles af en 
kort rem med korte skråstivere og er yderligere 
afstivet med længere, sekundære skråstivere.
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2014 
udtaget boreprøver af egetømmer i kor og tårn.33 
Den daterbare prøve af en spærfod i koret viste, 
at tømmeret var fældet ca. 1648. Spæret må der-
for hidrøre fra en reparation af korets tagværk. I 
tårnet dateredes den søndre bjælke i mellemstok-

genfindes ved den formentlig samtidigt opførte 
gavltrekant over triumfmuren.
 Våbenhusets usædvanligt højtrejste, fladbuede 
spejl må ligeledes være udformet i forbindelse med 
dette arbejde, der sandsynligvis også om fattede en 
fuldstændig ommuring af gavltrekanten, der nu 
fremtræder med lave kamme og tinder samt en 
korsformet blænding i den i øvrigt glatte gavl. 
 En række mindre reparationsarbejder blev ud-
ført i forbindelse med kirkens overgang til selveje 
1913 (jf. f.eks. gulve og opvarmning).16

 Arkitekt n. P. Jensen udarbejdede 1915-16 for-
slag til en restaurering af kirken. Dette godkend-
tes sidstnævnte år af den Kgl. Bygningsinspektør 
J. Vilh. Petersen, om end han fandt ‘tegningerne 
løst udarbejdet og uden større originalitet samt 
manglende »nogen Kultur«, men han ville dog 
ikke undlade at godkende dem’.27 Den bygnings-
mæssige del af istandsættelsen omfattede især vå-
benhuset, hvor gulvet sænkedes ‘to trin’, og loftet 
hævedes til nuværende højde, dvs. murkronen. 
Der indsattes et nyt fladbuet, falset vindue midt 
i østmuren over de indvendige nicher, ligesom 
døren i sydgavlen blev udvidet i bredden.
 En udmuring af hjørnet mellem skibets vest-
gavl og tårnets sydmur er udført 1949 i forbin-
delse med en restaurering af våbenhuset ved ar-
kitekt Axel Jacobsen, Odense.28 Samtidig forlæn-
gedes dørens ydre stik frem til den nye murflugt 
(jf. s. 3311).
 En restaurering af tårnets murværk blev 1980 
udført ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen.28

 Den seneste istandsættelse er gennemført 2007 
foranlediget af indlæggelse af nyt varmeanlæg 
(s.d.).
 Gulve. Kirkens gulve er belagt med gule klin-
ker på højkant. Gulvfladerne i koret og i skibets 
midtergang er lagt i sildebensmønster, de øvrige i 
ret gennemløbende skifter med friser langs væg-
ge og kanter. Inden for knæfaldet og i stolesta-
derne bræddegulve. Hovedparten må hidrøre fra 
istandsættelsen af kirkens indre i 2007.28 †Gulve.
rester af et ældre teglstensgulv, muligvis mid-
delalderligt?, registreret 2007.29 Et fragment af en 
kvadratisk, grønglaseret gulvflise fra middelalder 
eller renæssance fremkom ved gulvundersøgelser 
1991 østligt i koret (jf. †alterbord).30 1670 var ko-
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Fig. 15. Klokkestokværket set mod syd (s. 3312). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Belfry floor looking south.
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mens den resterende bygning var dækket med 
‘hulsten’, dvs. munke- og nonnetagsten.34 1664 
repareredes tårnets tag med 200 tagsten.13 Ved sy-
net o. 1665 var korets blytag sunket så meget, at 
man frygtede, det skulle blive stjålet, ligesom det 
noteredes, at tårnet og våbenhuset manglede 100 
tagsten.21

 Opvarmning. Kirken opvarmes siden 2007 med 
naturgas. Det tilhørende fyr er anbragt i kapel- 
og graverbygningens sydvestre hjørne.28 En †kak-
kelovn opsattes o. 1877 i skibets nordøsthjørne.25 
Denne suppleredes 1904 med yderligere én †kak-
kelovn.16 Ved det ekstraordinære syn 1912 i for-
bindelse med kirkens overgang til selveje anbefa-
ledes, at de to kakkelovne burde erstattes med en 
ny og større, og at skorstenen skulle flyttes ‘hen 
langs tårnets indvendige gavl’.16 Året efter op-
satte C. M. Hess’ Jernstøberier i Vejle en †kalorifer 
i skibets nordvesthjørne.35 Den udskiftedes 1930 
med en ny,36 der 1970 ændredes til opvarmning 
med et elvarmelegeme.28 Der indlagdes elektricitet 
i kirken 1919.37

 Vægbehandling. Skibets nordvæg befriedes for 
et nyere, tykt dækkende, pudslag i forbindelse 
med den indvendige istandsættelse 2007.28 Ved 
kirkesynet 1903 fremførtes, at ‘murfordybninger-
ne i koret og bag alteret samt den nordøstlige side 
af langskibet bør hvidtes med kalk og gulokker, 
som det er sket med de øvrige mure’.16

 Kirken fremtræder i dag med hvidkalkede mu-
re over partielt sorttjærede sokler og med røde 
tegltage.

værket til efter 1459 (muligvis 1485-90), mens 
den sjette bindbjælke fra syd i klokkestokværket 
dateredes til ca. 1486, hvilket må angive tids-
punktet for tårnets færdiggørelse. 
 Tagbeklædningen fra 1960 er overalt røde vin-
getegl.28 †Tagbeklædning. Biskop Jacob Madsen 
nævnte, at kirkens kor og apsis havde blytage, 

Fig. 17. Kalkmalet minuskeindskrift o. 1480-1500 (s. 3324). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall-painted minuscule 
inscription c. 1480-1500.

Fig. 16. Adams hovedskal, kalkmaleri o. 1480-1500 (s. 
3323). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Adam's skull, 
wall painting c. 1480-1500.
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 I korets hvælvkapper er omhyggeligt udførte 
cirkelkors (jf. fig. 39). Østkappens indskrives af 
to cirkelslag, kantet af 14 golgatahøje og der-
omkring en kreds med et tilsvarende antal hjer-
ter. Syd- og vestkappens kors er rosetlignende, 
henholdsvis med 2×14 bladtunger og perlesnor. 
Omkring det sydøstlige afløbshul er malet Adams 
golgatabærende hovedskal (fig. 16); der synes 
også at have været bemaling omkring det syd-
vestlige hul. ribbernes sparredekoration ledsages 
på siderne af krydsende zigzagstriber vekslende 
med trekantborter, i skæringspunktet en passer-
roset. På den østlige skjoldbue er krydsende zig-
zagstriber afbrudt af en gentaget navneindskrift 
(jf. fig. 22) med enkle minuskler »m. s. borre«, der 
givetvis dækker over (kirkeværgerne?) ‘gamle nis 
Borre’, ‘unge nis Borre’ og/eller Anders Borre 
i Brylle, der alle tre omtales 1484 i forbindelse 
med et tingsvidne.41 Desuden en krone med syv 
takker (heraf tre korsede). På buens underside lø-
ber en bort af korsbærende trekanter. Langsider-

KALKMALErIEr

1894 fremdrog man i koret kalkmalede dekorati-
oner i form af cirkelkors på hvælv og geometrisk 
ornamentik på ribber og buer, foruden indskrif-
ter og bomærker. Et yngre gotisk figurmaleri, 
der fremkom i korets østkappe, blev fjernet ved 
J. Kornerups restaurering af den ældre udsmyk-
ning.38 1912 afdækkedes i skibet en udsmykning 
omtrent svarende til korets, men simplere (lige-
ledes med indskrifter og bomærker). Denne re-
konstrueredes 1913 på et nyt kalklag ved maleren 
Lars rastrup.39 De nyere bemalinger er fjernet og 
de senmiddelalderlige fremdraget og restaureret 
2006-08. Ved den lejlighed afdækkedes et stort 
fragment af et yngre gotisk figurmaleri i østkap-
pen i skibets østfag, som dog atter tildækkedes.40

 De kalkmalede dekorationer og indskrifter, i rødt 
og blågråt, har karakter af såkaldt murermester-
maleri og må være udført som afslutning på 
hvælvslagningen i 1480’erne (jf. s. 3318). 

Fig. 18. Kalkmalet roset, indskriften »448« og et bomærke, kalkmaleri o. 1480-1500 i skibets vestfag, østkappen (s. 
3324). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall-painted rosette, inscription »448« and a master's mark, c. 1480-1500, east 
severy of western vault of the nave. 
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er af en til højalteret knyttet fremstilling af Gre-
gorsmessen, der kendes fra Jacob Madsens beskri-
velse 1589: ‘Over alteret en munk, som ofrer brø-
det, og op af det stiger den korsfæstede Kristus’.45 
Fjernet 1894. 2) Kristus som verdensdommer, i skibets 
østligste kappe over korbuen. Kristus var vist en 
face med korsglorie, fra hvilken der mod syd og 
nord udgik sværd og lilje.46 Mens dragtens folder 
pegede på en siddende positur, antydedes en regn-
bue af en grøn bue. Fra såret på hans hævede ven-
stre hånd sprang blodstråler. Th. herfor et skrift-
bånd med minusklerne »inr(i)«. Både tv. og th. for 
Kristus iagttoges, hvad der tolkedes som foldede 
hænder, der i givet fald må have tilhørt Maria og 
Johannes Døberen i forbøn for menneskeheden. 
Baggrunden udfyldtes af seksoddede stjerner i en 
dekomponeret blå farve. Kristusfiguren havde sort 
kontur med svage tegn på forudgående indrids-
ning, orangerød hudfarve og dodenkop på hår og 
skæg; grøn kappe. Det ca. 280×150 cm store frag-
ment blotlagdes 2006, men tildækkedes atter.
 †Eftermiddelalderlige kalkmalede dekorationer (jf. 
fig. 38). nyopmalingen af skibet 1913 omfattede 
foruden en gentagelse af den oprindelige deko-
ration en bemaling uden ældre forlæg: Skibets 
skjoldbuer bemaledes som korets, mens der på 
korbuen var en simpel, perspektivisk mæander-
bort; en roset i hvælvkappen derover udfyldtes af 
et korslam. Alt i rødt og gråt.

nes skjoldbuer har kvaderbemaling, gjordbuen 
krydsende bølgelinjer. 
 I korbuens nordre vange er en minuskelind-
skrift (fig. 17), malet med rødt af en tydeligvis 
skrivevant hånd. Indholdet kan dog ikke umid-
delbart tydes, men indskriften synes at gentage 
slægtsnavnet »borre« (jf. ovf.).42

 Alle skibets hvælvkapper indeholder cirkelkors 
af enklere type end korets,43 bortset fra vestfagets 
østkappe, hvor en otteoddet stjerne med spirende 
gevækster ledsages af indskriften »448« (fig. 18), 
der, givet hvælvenes datering til 1480’erne (jf. s. 
3318), næppe skal forstås som årstallet (1)448; der 
kan måske være tale om en fejlskrevet datering 
‘1484’ eller ‘1488’. En minuskelindskrift i syd-
kappen i skibets vestfag (fig. 19) kunne for så vidt 
være udført med samme hånd som korets: »ihs 
maria et s(anct)a anna« (Jesus, Maria og den hel-
lige Anna). ribberne har sparrer på undersiden, 
gjordbuerne kvaderbemaling.
 Blandt bomærkerne i kor og skib (jf. fig. 18, 
20) kan fire formentlig opfattes som individuelle, 
mens to andre korsbærende måske snarere skal 
opfattes som religiøse symboler. 
 †Senmiddelalderlige figurmalerier. 1) Gregorsmessen. 
I korets østkappe afdækkedes 1894 fragmenter, 
som Kornerup beskrev som ‘noget af en Kristusfi-
gur og det indre af en kirke, hvori en person bar et 
processionskors’.44 Der var uden tvivl tale om rest-

Fig. 19. ‘Jesus, Maria og den hellige Anna’, kalkmalet minuskelindskrift o. 1480-1500 (s. 3324). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – ‘Jesus, Mary and St. Anne’, wall-painted minuscule inscription, c. 1480-1500, south severy of western vault 
of the nave.
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Alterbordet (jf. fig. 22) fra 195314 er et rammeværk, 
204×61 cm, 94 cm højt, med reliefudsmyk-
ket forside af billedhugger Gunnar Hansen.14 
Et bladomkranset48 Kristusmonogram flankeres 
af Alpha og Omega samt drueklaser og korn-
neg. Bemalingen på lyseblå bund omfatter grønt, 
mørklilla og forgyldning; rammen blank. 
 †Alterborde. 1) Senmiddelalderligt(?), af tegl, 
ca. 2×1,6 m (jf. fig. 21). Gulvundersøgelser ved 
korets østmur blotlagde 1991 rester i form af et 
kampestensfundament (ca. 2,4×1,7 m) og her-
på rester af bordets nederste teglstensskifte (ca. 
2×1,6 m). 2) 1882(?), uden tvivl et rammeværk 
af træ, 216×54 cm, højde 100 cm.49

 To †sidealtre omtales 1589 af Jacob Madsen, 
begge i skibets østende, henholdsvis nord og syd 
for korbuen (jf. †sidealtertavler).50 

InVEnTAr

Oversigt. Kirkens ældste inventar er fra romansk tid, en 
døbefont og et *røgelseskar, der nu er i nationalmu-
seet. Gotikken er repræsenteret ved et korbuekrucifiks 
fra o. 1475, fem jævngamle apostelfigurer fra en †al-
tertavle samt et par alterstager fra 1500-tallets midte. 
Prædikestolen fra 1854 er et enkelt, landligt arbejde, 
hvori er genanvendt de ovennævnte apostelfigurer. Al-
tersættet er fra 1858, altermaleriet, »Kristus hos Maria 
og Martha«, udført 1882 af Chr. Lauritzen som en kopi 
efter Christen Dalsgaard. Klokken er støbt 1933 hos 
De Smithske Jernstøberier, Aalborg. Orglet er bygget 
1974 af Th. Frobenius & Sønner.
 Farvesætning og istandsættelser. Den nuværende farve-
holdning i røde, violette og brunlige nuancer stammer 
fra istandsættelsen 2006-08.
 Kirken gennemgik 1854 en indvendig istandsæt-
telse.47 En †farvesætning 1881 omfattede ådring i for-
skellige toner.25 

Fig. 20. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
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Tavlens udsmykning blev beskrevet som en ‘blan-
ding af renæssance- og rokokomotiver’ af Sophus 
Müller, der besigtigede den 1884. Et storfelts-
maleri (på lærred) viste nadverens indstiftelse, 
flankeret af to korintiske55 søjler; storvingerne 
havde rokokobladværk. Topfeltet viste en ma-
let Golgata-fremstilling, herover stod tre figurer, 
Kristus og to små engle med kalk og disk. På frise 
og postamentfelt var malet skriftsteder, deriblandt 
Joh. 6,54.56 Endelig fandtes det daterende årstal 
»1741« malet sammen med givernes våbener og 
initialer: hans, to korslagte kanoner og »JT«, hen-
des rosenvinge-våben og »EKr« (jf. †prædike-
stol nr. 2 og s. 3295 fig. 28). Sophus Müller fandt 
ikke, at tavlen, der stod i våbenhuset, var beva-
ringsværdig. Dertil var såvel stil og kunstnerisk 
udførelse som bevaringstilstand for ringe.
 To middelalderlige †sidealtertavler omtales 1589 
af Jacob Madsen. 1) nord for triumfbuen fandtes 
et alter ‘med en tavle på’, som biskoppen kræ-
vede fjernet.50 2) Syd for triumfbuen så han et 
alter med ‘Skt. Jørgens billede etc.’, som han fandt 
skulle flyttes til højalteret og erstatte †altertavle 
nr. 1.50 Skt. Jørgen, om end helgen, var et popu-
lært symbol for den sejrende lutheranske kirke 
og dermed mere acceptabel for biskoppen end 
Himmelkroningen.57 At flytningen virkelig fandt 
sted, antydes af en beskrivelse fra o. 1665, ifølge 
hvilken ‘altertavlen er med papistiske billeder, 
ja noget uhøfligt er på et træbillede, som ikke 
vel kan skrives’.21 Med det sidste sigtes måske til 
hestens eller dragens genitalier eller kropsåbnin-
ger.58 Fjernet senest 1741.
 Altersættet (fig. 23) fra 1858 er udført af Laurids 
Grønlund, Odense,59 og bærer giverindskrift for 
kirkeejerne. Kalken, 26 cm høj, har cirkulær fod 
med påsat støbt krucifiks og graveret giverind-
skrift (skriveskrift): »H. Hansen«, »H. Madsen«, »L. 
Hansen« og »L. Knu(d)sen« samt årstallet »1858«. 
Skaftet er ottesidet, knoppen facetteret, bægeret 
stejlt. Under foden ses mestermærke (Bøje (1979-
82) nr. 4304) og odensestempel. Disken, tværmål 
15 cm, har graveret latinsk kors på fanen og på 
bagsiden samme stempler som kalkens.
 †Altersæt, 1687, omfattende kalk og disk, med 
våbener og initialer »HK« og »SAB« for kirke-
ejerne Hans Kaas og Sophie Amalia Bielke for-

 Af †alterklæder omtales o. 1900 et rødt49 og se-
nere et sort,16 der må være erstattet 1916.16 
 Alterprydelsen (fig. 22) er et spidsbuet maleri, 
»Kristus hos Martha og Maria« (Luk. 10,38-
42), malet 1882 af Chr. Lauritzen efter Christen 
Dalsgaards maleri i Vejstrup Valgmenighedskirke 
(Svendborg Amt) fra 1878.51 Maleriet, olie på 
lærred, lysmål ca. 230×180 cm, viser mødet med 
de to søstre som en indendørs scene. Jesus, i sam-
tale med Maria, ses skråt forfra, henslængt foran 
et bord, hvorpå nadvergenstandene brød og vin 
flankerer ham. Han har halvlangt mørkeblondt 
hår, tæt fuldskæg og er iført rød kjortel. Hans blik 
er fjernt, mens Maria sidder ved hans fødder og 
taler. I baggrunden anretter Martha bordet. Det 
nygotiske rammeværk af eg (ca. 3,5×2,5 m) har 
kølbueafslutning med en korsblomst, der ligesom 
de flankerende fialer er tilføjelser fra 1916.52 Det 
står i blankt, lakeret træ med lidt forgyldning.53

 †Altertavler. 1) Senmiddelalderlig, med Marias 
Himmelkroning i midtskabet og antagelig apo-
stelfigurer i sidefløje (jf. prædikestol). Ved sin vi-
sitats 1589 billigede Jacob Madsen ikke det ud-
præget katolske motiv (»setter Krone paa Jomfru 
Maria«). Biskoppen befalede derfor tavlen fjernet 
og erstattet af †sidealtertavle nr. 2 (ndf.).50

 2) 1741, bekostet af kirkeejerne Jacob Tom-
merup og hustruen Else Kirstine rosenvinge.54 

Fig. 21. Fundament til †alterbord (s. 3325). 1:100. Målt 
og tegnet af Birgit Als Hansen 1991. – Drawing of †altar, 
foundation stones.
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Fig. 22. Alterbillede fra 1882, »Kristus hos Martha og Maria«, en kopi efter Christen Dalsgaard (s. 
3326). Alterbord, 1953, (s. 3325). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – »Christ in the House of Martha and 
Mary«, altar painting from 1882, a copy after Christen Dalsgaard. Communion table, 1953.
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nyere, af sølv, tværmål 10,5 cm, højde 9 cm. Den 
cylindriske æskes låg har gennembrudt cirkelkors 
som knop; ingen stempler.
 Alterkande (jf. fig. 24), o. 1903,16 af tin, 32 cm høj. 
Konisk korpus på kugle, kraftig tud, svungen hank 
og låg med korsformet knop; ingen stempler, sik-
kerhedsgraveret. Senere anvendt som dåbskande.
 Sygesæt, 1877, udført af rasmus Christopher-
sen, Odense.61 Kalken, 11 cm høj, har cirku-
lær fod med graveret skriveskrift: »Brylle Kirke 
1877«, tunget skaft og knop med cirkelbosser. 
Bægret har graveret kors med trepasender. Un-
der foden ses fire ens stempler for guldsmeden 
(Bøje (1979-82) nr. 4308). Disken, tværmål 10,5 
cm, har på fanen indskrift og kors som kalken. På 
bagsiden et andet stempel for samme guldsmed 
(Bøje (1979-82) nr. 4312), dertil odensestempel. 
Glasflaske, 7,5 cm høj. Alt i nyere æske.

uden årstallet 1687 (jf. s. 3287). Overdraget 1858 
til guldsmed Laurids Grønlund, Odense.60

 Oblatæsker. 1) (Jf. fig. 24), o. 1850, af tin, tvær-
mål 12 cm, 9 cm høj. Den cylindriske æske er 
profileret med hul- og rundled; sikkerhedsgrave-
ring, ingen stempler. Ude af brug. 2) (Jf. fig. 23), 

Fig. 23. Altersølv, 1858, udført af Laurids Grønlund, Odense (s. 3326). nyere ob-
latæske (s. 3328). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar plate, 1858, made by Laurids 
Grønlund, Odense. More recent wafer box no. 2.

Fig. 24. Oblatæske, o. 1850 (s. 3328), og alterkande o. 
1903 (s. 3328), begge af tin. Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Wafer box no. 1, c. 1850, and altar jug, c. 1903, 
both of pewter.
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kommissionen, er indgået i nationalmuseet 1895 
(inv.nr. D 5830).
 En messehagel fra o. 1950,14 af violet fløjl, har 
broderier og applikationer i form af hvide blom-
ster samt hjulkors. †Messehagel, 1687, med våbe-
ner og initialer for Hans Kaas (»HK«) og Sophie 
Amalia Bielke (»SAB«) samt daterende årstal (jf. 
†altersæt og s. 3289).54

 Om †messeklokker vidner to klokkerebshuller i 
korets vestkappe (jf. s. 3317, jf. fig. 39).
 Alterskranken (jf. fig. 39) fra 1916 skyldes ar-
kitekt n. P. Jensen, Odense.64 Den har fladbuet 
grundplan og drejede balustre med terningbase 
og trapezkapitæl. Stivere med cirkelindskrevne 
andreaskors og håndliste af eg. Skranken står i 
blankt træ.
 Korbuekrucifiks (fig. 27), sengotisk, o. 1475. Kri-
stusfiguren, 143 cm høj, hænger i strakte, næsten 
vandrette arme med krummede hænder.65 Ho-
vedet er faldet mod højre skulder, så det aflange, 

 En †vinskummeske, der var af forgyldt sølv, om-
tales 1861.60

 Alterstagerne (fig. 25) fra o. 1550-75 er af go-
tisk type, henholdsvis 29,5 og 30,5 cm høje. Den 
brede fod har markant hulled, det korte cylind-
riske skaft skarprygget midtring; den ene stage 
yderligere to profilringe. Lyseskålen er dyb og 
svagt profileret. Lysetornene stammer forment-
lig fra en reparation 1936 ved kunstsmedefirmaet 
Knud Eiby.28 †Alterstager, muligvis af tin, omtales 
1917.62 En titusstage (jf. fig. 20) fra 191516 er 39 
cm høj.
 *Røgelseskar (fig. 26), senromansk, 1200-50, høj-
de 14,4 cm, formentlig et dansk eller nordtysk 
arbejde med forbillede i rhinlandet.63 Såvel skål 
som låg har fire lodrette sider og øskener ved 
hjørnerne. Skålen ligner omtrent et terningka-
pitæl med sideskjolde, der har dobbeltmarke-
ret kontur og zigzagbort. Foden er flad konisk. 
Lågets korsformede bygning har brede knop-
prydede gavle med lav hældning, hver med tre 
‘nøglehulsvinduer’ på nær én side, hvor der efter 
støbningen er boret seks cirkulære røghuller. Sa-
deltaget, med graverede tagsten, rejser sig mod 
en firsidet, pyramidedækket lanterne, der gen-
nembrydes af firpas. Af ophænget er bevaret en 
kloformet kædeholder med fire øskener. Karret, 
der omtales 1809 i indberetningen til Oldsags-

Fig. 25. Alterstager, o. 1550-75 (s. 3329). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Altar candlesticks, c. 1550-75.

Fig. 26. romansk *røgelseskar, o. 1200-50 (s. 3329). 
Foto John Lee 2015. – Romanesque *censer, c. 1200-50.
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Fig. 27. Korbuekrucifiks, o. 1475 (s. 3329). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel arch crucifix, c. 1475.
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 Krucifiksfiguren kan føjes til de mange, der er 
blevet til under indflydelse af midt-1400-tallets 
nordtyske træskærerkunst (Lübecks Skt. Ægi-
die- og Skt. Katharinekirker), heriblandt også de 
noget mindre rustikke krucifikser i Odense Skt. 
Hans og Bogense (DK Odense 1367, 2155). 
 Siden 2008 ophængt på nordvæggen i skibets 
østfag; tidligere ophængt i tårnrummet og senere 
i skibets vestfag.
 Den romanske døbefont (fig. 28) er en monolit 
af grå granit med rødlige islæt, 93 cm høj. 
Den firsidede fod har tre afsæt, det øvre cirku-
lært, og små vertikale ribber på hjørnerne. Skaf-
tet profileres ved to rundstave, den nedre mellem 
hulkant. Den slanke, runde kumme (diameter 
56,5 cm) har stejle sider og under mundingen en 
flad rundstav. Fonten er ikke omtalt af Macke-
prang, men må regnes for en kraftigt profileret 
variant af Højby-typen (Mackeprang, Døbefonte 
108-11). Den blev 1916 renset, måske for bema-
ling eller en cementfyldning.66 Opstillet i korbu-
ens nordre side.

lidende ansigt vises omtrent i profil. Øjnene er 
lukkede, kinderne indsunkne og tænderne syn-
lige pga. den nedfaldne hage. Under den turban-
flettede tornekrone er håret skåret som rør og 
med bølger ligesom skægget, hvis natur er svært 
erkendelig pga. en reparation af hage- og halspar-
ti. Af armene har den højre antydning af sener og 
muskulatur. Brystkassen, med tøndeformet kon-
tur, skårne brystvorter, sidevunde og markante, 
horisontale ribben, hvælver sig over et langstrakt 
indtrukket mellemgulv. Det korte lændeklæde 
er bundet med en kort snip ved højre hofte og 
midtfor. Benene er let bøjede med en fremstå-
ende blodåre på højre lår, folder under knæene 
og skarpe skinneben. De store fødder (med lige 
lange tæer) er markant krydsede med den højre 
lagt øverst, og vristene er deformeret af kroppens 
vægt imod naglen. Figuren er udhulet i ryggen, 
og armene fastgjort ved tapning; monteret på 
korset ved nyere nagler og et kraftigt, sekundært 
beslag.
 Korstræet, 216×185 cm, består af to over-
skrammede planker. På den runde kantliste er 
dyvlet små diagonale grenstumper, der karakte-
riserer korset som en variant af et livstræskors. 
Korsarmene afsluttes af påfaldende små firpas 
med skråkantprofil og korsblomster. Heri ses 
relieffer af evangelisternes symbolvæsener med 
skriftbånd. Foroven Johannesørnen, Markusløven 
(tv.), Lukasoksen (th.), forneden Mattæusenglen. 
Under sidstnævnte er en tap til montering i en 
†korbuebjælke. 
 Bemalingen, fra tiden o. 1900 (muligvis 188125), 
er monokrom, på figuren en lys gullig-brun 
farve, på korstræet en mørkere egetræsådring. 
Herunder er fundet sparsomme rester på kridt-
grund i form af en rødlig hudfarve med blod-
stænk på figuren og mønjerødt på korstræet. En 
yngre staffering havde ligeledes rødlig hudfarve 
(med bloddråber), mørkebrunt på hår og skæg 
samt forgyldning på tornekrone og lændeklæde. 
Korstræet var brunligt og dets kanter forgyldte 
ligesom endefelternes, hvis bund og korsblom-
ster var mønjerøde. Af symbolvæsenerne havde 
englen rødlig hudfarve, mens håret var forgyldt 
ligesom de øvrige væsener; skriftbåndene hvide,  
men uden påskrift.

Fig. 28. romansk døbefont (s. 3331). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Romanesque font.
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cm høj. Om end der er mange overensstemmelser 
figurerne imellem, synes nr. 1 og 5 at skille sig ud 
ved deres mindre størrelse og dragtens mere line-
ære foldekast. Det synes derfor givet, at figurerne 
stammer fra to forskellige †(side)altertavler. Det er 
således muligt, at nr. 2-4 stammer fra †altertavle 
nr. 1 og de to andre fra en anden †sidealtertavle.72 
Det er en nærliggende tanke, at deres bevaring 
skyldes genbrug i en af de ældre †prædikestole.
 Stolens bemaling fra 2007 omfatter brunviolet 
og mørkrosa på rammeværk, mørkeblåt på fyl-
dinger og gråt på søjler samt forgyldning på lister. 
Postamentfelterne har dog oprindeligt dekorati-
onsmaleri i form af gyldne grotesker på dyb blå 
bund. Den øvrige samtidige †bemaling i blåt og 
gråblåt har måttet vige for egetræsådringer, den 
yngste fra 1920.16 Figurerne er helt eller delvis 
brunlakerede. Stolen er opstillet i skibets sydøstre 
hjørne på en bærestolpe; samtidig ligeløbstrappe 
med balustre.

 Dåbsfadet (fig. 29) er antagelig fra 1700-tallet,67 
diameter 50,5 cm, dybt og helt glat. Der er tyde-
lige spor efter reparation ved lodning.
 Dåbskande, 1914(?),68 af sort porcelæn fra Den 
kgl. Porcelænsfabrik, 32 cm høj, med korsprydet 
korpus og trepasformet munding. En †dåbskande 
omtaltes 1917 som ‘gammel’.62

 Prædikestolen (fig. 30) fra 185469 er lavet af en 
lokal hjulmager70 i almuestil, og dens fem fag har 
fra begyndelsen været tænkt til at rumme genan-
vendte senmiddelalderlige apostelfigurer. De står 
i baldakinnicher foran svejfede profilfyldinger og 
kantes af spinkle balustersøjler,71 der bærer balda-
kinernes udsavede kurvehanksbueslag med midt-
konsol i beskeden nygotik. Mens panelet over 
nicherne er glat, har postamentet profilkantede 
felter, kraftig vandret profilering og et gennem-
løbende, udsavet hængestykke. De genanvendte 
figurer fra tiden o. 1475-1500 tæller (fra opgan-
gen): 1) (Fig. 34), uidentificeret apostel med bog 
og (fornyet) stav, 47 cm høj. 2) (Fig. 31), Johan-
nes, der med højre hånd velsigner kalken, 54,5 cm 
høj. 3) (Fig. 32), Jakob den ældre, vist som pilgrim 
med stav, bog og ibsskal på hatten, 53,5 cm høj. 4) 
(Fig. 33), Paulus(?) med sværd, 54 cm høj. 5) (Fig. 
35), uidentificeret apostel med stav og bog, 46,5 

Fig. 29. Dåbsfad fra 1700-tallet (s. 3332). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Baptismal dish from 1700s.

Fig. 30. Prædikestol fra 1854 med genanvendte sen-
middelalderlige apostelfigurer (s. 3332). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Pulpit from 1854 with re-used Late 
Medieval apostle figures.



3333BryllE kirkE

Fig. 31-35. Senmiddelalderlige apostelfigurer (s. 3332), genanvendt i prædi-
kestol, 1854. 31. Johannes. 32. Jakob den ældre. 33. Paulus(?). 34-35. Uiden-
tificerede apostle. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Late Medieval apostle figures 
re-used in pulpit, 1854. 31. John. 32. James the Elder. 33. Paul(?). 34-35. Uni-
dentified apostles. 
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værket var tidligere lakeret. Indtil 2006 var der 
også stolestader i tårnrummet.75 
 †Stolestader. Der blev 1670 lavet seks nye stole, 
da de gamle var nedfaldne, muligvis i forbin-
delse med, at nogle grave var sammensunkne (jf. 
s. 3342).13 Ved en hovedistandsættelse af kirken 
1854 anskaffedes nye stole med smalt ryglæn og 
oventil afrundede, kuglebærende gavle.76

 En armstol til præsten (jf. fig. 20), o. 1900, i ek-
lektisk historicisme, med drejede balustre og go-
tiserende stavværk.
 Et †skab blev ‘sønderhugget’ under svenskekri-
gene 1658-5921 og derfor repareret 1664.13

 Pengeblok, o. 1900, 96 cm høj, med fodstykke og 
vandrette profillister, lågen har lås til tre nøgler; 
egetræsådret. Opbevares på kirkekontoret. To ny-
ere pengebøsser i blankt, mørkt træ, med reliefkors.
 Orgel, 1973,77 af standardtype ‘Hørve’, med 10 
stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. 
Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: 
Hovedværk: rørfløjte 8', Principal 4', Gemshorn 
2', Mixtur II. Positiv: Gedakt 8', rørfløjte 4', na-
sat 22/3', Oktav 1'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. 
Kopler: POS-HV, HV-P, POS-P. Orgelhuset, der 
oprindeligt stod umalet, har senere fået en mør-
kerød og rødviolet bemaling. Fyldingerne under 
de tre pibefelter er forgyldt. I tårnrummet; oprin-
deligt centralt placeret, men senere opstillet ved 
nordvæggen. 

Fig. 36. Stolegavl fra 1916 i skønvirkestil (s. 3334). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Pew gable from 1916 in Art 
Nouveau style.

 †Prædikestole. 1) Omtalt o. 1665, da der mang-
lede en lydhimmel.21 2) 1742, bekostet af kirke-
ejeren Jacob Tommerup og hustru Else Kirstine 
rosenvinge, hvis våbener og initialer »JT« og 
»EKr« fandtes derpå (jf. †altertavle nr. 2 og s. 
3295, fig. 28).54 Stolen, der stod ca. 1 m længere 
mod vest end den nuværende,73 blev nedtaget 
ved en istandsættelse 1854 og fundet for skrøbe-
lig til genopstilling.74

 Stolestaderne (jf. fig. 38-39) fra 1916 er tegnet 
af arkitekt n. P. Jensen, Odense. Gavlene (fig. 
36), 121 cm høje, har tresidet, affaset afslutning 
og rundbuede felter med vekslende, reliefskåret 
planteornamentik i skønvirkestil. De kvartcirku-
lære armlæn har reliefskårne rosetter og stoleryg-
gene bredrektangulære fyldinger. Bemalingen fra 
2008 er hovedsagelig rød, orange og lilla. Stole-

Fig. 37. Kirkeskibet »Skjold« fra 1933 (s. 3337). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – The church ship »Skjold« from 
1933.
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Fig. 38. Indre mod øst, ældre foto o. 1920 i nM. – Interior looking east c. 1920.

 Dørfløjene fra 1916 er tegnet af n. P. Jensen.64 
Udvendigt, en fladbuet dobbeltfløj, 223×147 cm, 
med lodrette profillister i fyldingerne. Bemalet i 
en mat brunviolet farve; i våbenhuset. Indvendigt 
mellem våbenhus og tårnrum er en tilsvarende 
fløj, 225×150 cm.
 Tre salmenummertavler (jf. fig. 20) fra 1949 er 
tegnet af arkitekt Axel Jacobsen i blankt egetræ, 
til hængecifre. Én (85×62 cm) har hulkelprofile-
ret ramme og gesims. To mindre (67×43 cm) er 
uden ramme. 
 Lysekroner (jf. fig. 20, 39). 1-2) 1911, skænket af 
kirkeejerne. De har otte dobbelte s-svungne arme 
med kronet mandshoved og delfin samt trom-
petformede pyntearme. Stor hængekugle med 
giverindskrift og profilknop.84 Ophængt i skibet. 
3) nyere, med 2×8 s-svungne arme. Lille hæn-
gekugle med fladt afsluttet profilknop. Ophængt 
i tårnrummet. Fire trearmede lampetter er givet 
1919 af Mads Hansen.64 

 †Orgel, 1911,78 med ét manual, fem stemmer, 
oktavkoppel og svelle, bygget af Horsens Orgel-
byggeri ved M. Sørensen.79 Flyttet og repareret 
1927 af Eggert Froberg, Odense.80 repareret og 
omdisponeret 1954 af unavngiven orgelbygger.81 
Oprindelig disposition: Bordun 16' (fra F), Prin-
cipal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Flöjte 4'; svelle. 
Koppel M 4'-M. 3 kollektiver: p., mf. og f. Pneu-
matisk aktion, bælgventilvindlade. 1954 udskifte-
des Salicional 8' med en Octav 2'.82 Orgelfacaden 
var bemalet og havde udskårne detaljer. Facaden 
fra 1911, der omdannedes 1927 efter forslag fra ar-
kitekt n. P. Jensen, havde attrappiber af sølvbron-
zeret zink.64 Spillebordet var placeret i orgelhusets 
nordre gavl. Orglet var skænket af grosserer Mads 
Hansen, København.83 Det stod oprindeligt på et 
lavt podium vestligst i tårnrummet med bryst-
værn og to trappetrin i syd og nord,16 men flyt-
tedes 192764 til et †pulpitur  sammesteds (jf. fig. 
11h), opført efter tegning af n. P. Jensen.
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Fig. 39. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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ske Støberier i Aalborg« (jf. †klokke nr. 2). På 
legemet: »Soli deo gloria« (Gud alene æren) og 
modsat et salmevers af Grundtvig: »Taarne fuld-
mange sank i grus/ klokker end kime og kalde/ 
kalder paa gammel og paa ung/ mest dog paa 
sjælen træt og tung/ syg for den evige hvile« 
(Den danske salmebog nr. 323). Ophængt i nyere 
stålforstærket vuggebom; automatisk ringning. 
 †Klokker 1) 1376, støbt af nederlænderen Jan 
de Leenknecht (alias van Harelbeke) i Beveren 
(Flandern). Den bar nederlandsk minuskelind-
skrift i to bånd, foroven: »marie es mine name 
min lud er gode beqvame« (Maria er mit navn, 
min lyd er Gud behagelig), og forneden: »mi ma-
ecte meester ian de clocghietere van beverne in 
iar ons herren mccclxxvi« (Mester Jan klokke-
støber fra Beveren gjorde mig i det herrens år 
1376).87 Klokken må regnes for et hidtil upåagtet, 
tidligt arbejde i eget navn af Jan de Leenknecht.88 
Hans brødre Daniel og Michel antages 1406-18 
at have signeret tre klokker med lignende ind-
skrifter i Esbønderup (DK Frborg 1037), Jersie 
(DK KbhAmt 1099) og Herlufmagle (DK Præstø 

 Kirkeskib (fig. 37), 1933, »Skjold«, en fuldrig-
ger (med skrue), 143×88 cm. Som galionsfigur 
ses en krigsmand i rustning. Sortmalet med grøn 
bund og hvid ræling. Modellen er bygget af fhv. 
skibstømrer Lars Chr. Poulsen til Odense Sø-
mandshjem, hvor han selv var forstander; skæn-
ket til kirken ved sømandshjemmets nedlæggelse 
1983.85 Ophængt mellem skibets to fag.
 To præsterækketavler fra 1980-8186 med påskrift i 
sort antikva på blankt egetræ. Tavlerne, 88×68 cm, 
der har forlæg i en lidt ældre tavle skåret af Skjold 
Lund (ndf.), er ophængt på våbenhusets østvæg. 
 En formaningstavle fra 1958 af blankt egetræ 
73×53 cm, er skåret af billedskæreren Skjold 
Lund. Den indrammes af tovstav og har ligearme-
de reliefkors i hjørnerne. De med sorte versaler 
malede formanende indgangsord er baseret på 5. 
Mos 28,6 og Sl. 121,8.14 Ophængt i våbenhuset. 
 Klokke (fig. 41), 1933, diameter 112 cm, støbt 
hos De Smithske Jernstøberier, Aalborg. reli-
efindskrift med skønvirkemajuskler, om halsen 
i to bånd: »omstøbt 1781 af Michael Troschell i 
København og paany omstøbt 1933 af De Smith-

Fig. 40. †Klokke nr. 2, 1781, støbt af Michael Troschell, 
København (s. 3338). Foto i nM. - †Bell no. 2, 1781, 
founded by Michael Troschell, Copenhagen.

Fig. 41. Klokke 1933, støbt hos De Smithske Jernstø-
berier, Aalborg (s. 3337). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Bell, 1933, founded at De Smithske Jernstøberier, Aalborg.
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GrAVMInDEr

Mens præsterne indtil 1805 begravedes i Tommerup 
Kirke (s. 3298), findes der en række gravsten og fliser 
med tilknytning til gårdene Broholm (nr. 1, 4, 5, 8, 10), 
Thobo (nr. 3, 7, 9) og Lille Stærmose (nr. 6). Der er tale 
om skriftsten med ingen eller sparsom udsmykning. De 
lå alle (dog uvist om oprindeligt) i koret inden for al-
terskranken49 indtil 1916; dette år blev de opstillet i vå-
benhuset.16 Fire sten er 2006 henlagt på våbenhusloftet. 

Mindetavle, o. 1878, over den første præst i det 
selvstændige sogn, Carl Edvard Picker, *28. maj 
1845 i København, †24. nov. 1878 i Brylle. Lyse-
gråt marmor, 62×42 cm, med fordybet (sortma-
let) antikvaskrift. Indsat i korets nordvæg.
 Gravsten og -fliser. 1) (Fig. 42), o. 1597, over Kir-
sten nielsdatter, barnefødt i Broholm, †29. aug. 
(1597)94 i Broholm, g.m. niels Pedersen (jf. nr. 4). 
Gravsten af rødlig kalksten, 87×53 cm. Den fla-
dedækkende gravskrift, der foroven og forneden 
kantes af rulleværk, er hugget med reliefversaler 

626).89 Formlen kendes også, dog uden mester-
signatur, fra Skt. Jørgensbjerg (1435, DK KbhAmt 
110).90 Identifikationen af støberen med Jan de 
Leenknecht synes sikker, idet støberen arkivalsk 
kan påvises at have boet i Beveren (ved Harel-
beke), hvorfra han sammen med sine brødre blev 
forvist efter slaget ved Westrozebeke 1382.91 når 
Jan i sine senere arbejder signerede sig »Jan van 
Harelbeke« og »Jan van Leenknecht«,92 skyldes 
det vel dette forhold. Den store klokke vejede 20 
skippund.54 Den blev 1781 anvendt til støbnin-
gen af †klokke nr. 2. 
 †2) (Fig. 40), 1781, støbt af Michael Troschell, 
København. Om halsen var versalindskrift mel-
lem akantusrankeborter: »Soli Deo Gloria – me 
fecit Michael Troschell Copenhagen Anno 1781« 
(Gud alene æren – Michael Troschell i Køben-
havn gjorde mig år 1781).93 Der var to lister ved 
overgangen til slagringen, hvorom løb en akan-
tusbort. Brugt ved støbningen af den nuværende 
klokke.

Fig. 42. Gravsten nr. 1, o. 1597, over Kirsten nielsdat-
ter †1597 (s. 3338). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Tombstone no. 1, c. 1597, of Kirsten Nielsdatter.

Fig. 43. Gravsten nr. 3, o. 1605, over Anders nilsen 
†1605. (s. 3340). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Tombstone no. 3, c. 1605, of Anders Nilsen.
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ner og udslidte skriftbånd: foroven Mattæus (tv.) 
og Johannes, forneden Lukas (tv.) og Markus. 
Stenen, der er revnet, opbevares nu på våbenhu-
sets loft; tidligere opsat på våbenhusets vestvæg.

(nu delvist udslidte) mellem glatte bånd. I feltets 
nedre del ses bomærkeskjold med ægtemandens 
initialer »nPS«. Fire hjørnemedaljoner indehol-
der brystbilleder af evangelisternes symbolvæse-

Fig. 44-45. Gravsten. 44. nr. 4, o. 1616, over niels Pedersen †1616 (s. 3340). 45. nr. 5, o. 1616, over »Karriene« 
Jensdatter †1608 (s. 3340). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstones. 44.  No. 4, c. 1616, of Niels Pedersen. 45. No. 
5, c. 1616, of »Karriene« Jensdatter.
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med evangelisternes symbolvæsener og navne 
i skriftbånd (fordybede versaler): foroven »S 
Ma[th]evs« (tv.) og »S Iohannes«, forneden »S 
Ma(r)cv(s)« (tv.) og »(S) Lvcas«. De to nedre flan-
kerer et bomærkeskjold med hans reliefhuggede 
initialer: »nP«. Stenen må være udført samtidig 
med hans anden hustrus (nr. 5). Den er opstillet 
ved våbenhusets sydvæg, øst for døren. 
 5) (Fig. 45), o. 1616, over »Karriene« (Karin) 
Jensdatter, †28. okt. 1608, niels Pedersens hustru 
(jf. nr. 4). Gravsten af grå kalksten, 153×63 cm, 
med reliefversaler mellem glatte bånd. Foruden 
gravskriften læses skriftstederne rom. 14,8 og 
Visd. 3,1, sidstnævnte som randskrift afbrudt af 
hjørnemedaljoner med evangelistsymboler sva-
rende til nr. 4: foroven Mattæus (tv.) og Johan-
nes, forneden Markus (tv.) og Lukas. Mellem 
de to nedre medaljoner er et skjoldindrammet 
Jesumonogram og hendes reliefhuggede initialer 
»KID«. Stenen, der ligner ægtefællens (nr. 4), kan 
tidligst være hugget efter dennes død 1616, idet 
han omtales som ‘salig’. Opstillet ved våbenhusets 
sydvæg, vest for døren.
 6) (Fig. 46), o. 1644, over Anne Lauritsdatter, 
†3. maj 1644, g.m. Jep Lang i Lille Stærmose. 

 2) 1600-tallet, over ukendt. Gravflise af lysegrå 
kalksten, 57×60 cm, med udslidte reliefversaler 
mellem glatte bånd i hele bredden; beskrevet o. 
1900 som ‘særdeles glatslidt’.49 Opbevares nu på 
våbenhusloftet; tidligere opsat på våbenhusets 
vestvæg.
 3) (Fig. 43) o. 1605, over Anders nilsen, der 
boede i Thobo, †7. marts 1605. Gravflise af grå 
kalksten, 54×50 cm, med reliefversaler mellem 
glatte bånd i hele stenens bredde; nederst et bo-
mærkeskjold. Opbevares nu på våbenhusloftet; 
tidligere opsat på våbenhusets vestvæg.
 4) (Fig. 44) o. 1616, over niels Pedersen, †15. 
aug. 1616 i Broholm (jf. nr. 1 og 5). Gravsten 
af grå kalksten, 152×64 cm, med reliefversaler 
inden for glatte bånd. Under gravskriften læses 
skriftstederne Åb. 14,13 og Hos. 13,14. rand-
skriftens Joh. 3,16 afbrydes af hjørnemedaljoner 

Fig. 46. Gravsten nr. 6, o. 1644, over Anne Lauritsdat-
ter †1644 (s. 3340). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Tombstone no. 6, c. 1644, of Anne Lauritsdatter.

Fig. 47. Gravsten nr. 7, o. 1673, over Laurits Ander-
sen †1673; sekundær gravskrift over niels Ibsen To-
bo †1701 (s. 3341). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Tombstone no. 7, c. 1673, of Laurits Andersen; secondary 
inscription for Niels Ibsen Tobo †1701.
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reliefversaler inden for glatte bånd i hele stenens 
bredde. Under hver spalte en skjoldkartouche 
med blomster i lavt, groft relief. Hjørnerne har 
rosetter. Opstillet ved våbenhusets nordvæg, øst 
for døren. 
 9) (Fig. 49) o. 1705, over Dorte Henningsdat-
ter, *1637 i Odense, †27. maj 1705 i Thobo (jf. 
nr. 7).95 Gravsten af rødlig kalksten, 60×29,5 cm, 
med fordybet versalindskrift i hele stenens bred-
de og rosetter i hjørnerne. Ophængt på våbenhu-
sets vestvæg.

Gravsten af grå kalksten, 78×51 cm, med relief-
versaler mellem glatte bånd i hele stenens bredde. 
Hjørnernes evangelistmedaljoner viser symbol-
væsenerne, foroven i form af brystbilleder: Mat-
tæus (tv.) og Markus, forneden Johannes (tv.) og 
Lukas. Ophængt på våbenhusets vestvæg. 
 7) (Fig. 47), o. 1673, over Laurits Andersen, 
†20. okt. 1673 i Thobo. Sekundær gravskrift over 
niels Ibsen Tobo, †25. dec. 1701 (jf. nr. 9). Grav-
flise af rød kalksten, 56×57 cm, med reliefversa-
ler i hele stenens bredde, forneden dog afbrudt 
af en (udslidt) medaljon. Den korte, sekundære 
gravskrift med fordybede versaler er tilføjet som 
randskrift forneden og th. Stenen opbevares på 
våbenhusloftet; tidligere opsat på våbenhusets 
vestvæg.
 8) (Fig. 48), o. 1690, over herreds- og birkefo-
ged Anders Henningsen, †9. nov. 1690 i Broholm 
i sin alders tresindstyvende år, og hustruen Karen 
Ibsdatter, †24. dec. 1691 i sin alders seksogtre-
sindstyvende år. Gravsten af grå kalksten (med 
fossiler), 153×132 cm. Gravskriften, disponeret i 
to spalter (hans tv. og hendes th.), er udført med 

Fig. 48. Gravsten nr. 8, o. 1690, over herreds- og bir-
kefoged Anders Henningsen †1690 og hustruen Ka-
ren Ibsdatter †1691 (s. 3341). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Tombstone no. 8, c. 1690, of the dictrict judge An-
ders Henningsen and his wife Karen Ibsdatter.

Fig. 49. Gravsten nr. 9, o. 1705, over Dorte Hennings-
datter 1637-1705 (s. 3341). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Tombstone no. 9, c. 1705, of Dorte Henningsdatter.
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*21. febr. 1721 i Bellinge, †29. marts 1808 i Bro-
holm.98 
 Mindekrans, 1920, over lærer Andreas Pinborg, 
*30. aug. 1848, †3. aug. 1920, givet til hans båre af 
elever 1869-1918. Egeløvskrans af sølv, ca. 45×40 
cm, i glas og ramme, med graveret skriveskrift på 
sløjfen. Opbevares på kirkekontoret.
 Begravelser. To jordfæstegrave konstateredes 2007 
i skibet mellem den tilmurede syddør og det 
vestlige vindue, måske nogle af de fem grave i 
skibet, der opfyldtes 1667-70.13

KILDEr OG HEnVISnInGEr

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. rA. Rentekammeret. Reviderede regnskaber. 
Kirkeregnskaber. regnskaber Fyn 1662-1837: Odense 
provstis kirkeregnskaber 1664-72 (Reviderede rgsk. 
rgsk. 1664-72.).
 LAFyn. Fyns bispearkiv. Synsforretninger over kirker 
og præstegårde 1872-81 (Bispeark. Synsforretn.).
 Odense Herreds provstiarkiv. Beskrivelse af Odense 
Herreds kirker o. 1900 (Provstiark. Kirkebeskrivelser); 
Synsprotokol 1903-68 (Provstiark. Synsprot.).
 Menighedsrådsarkivet. Sager vedr. kirke og kirkegård 
1903-88 (Menighedsrådsark. Sager vedr. kirke og kir-
kegård); Korrespondance 1904-46 (Menighedsrådsark. 
Korrespondance); Overslag og regnskaber m.m. vedr. 
Brylle Kirke 1914-26 (Menighedsrådsark. Overslag og 
regnskaber).
 Præstearkivet. Ministerialbog 1780-1814: Synsforret-
ning 1803 (Præsteark. Kirkesyn 1803);
Embedsbog 1811-38 (Præsteark. Embedsbog); Liber 
daticus 1947-75 (Præsteark. Liber daticus).
 Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup. A93: Brylle Kirke 
(Lokalarkiv. Brylle Kirke).
 nM. Indberetninger. Sophus Müller 1884 (†altertav-
le); J. Kornerup 1894 (kalkmaleri); Hugo Matthiessen 
1912 (kalkmaleri); n. J. Termansen 1947 (korbuekru-
cifiks og prædikestol); Kirsten Weber-Andersen 1955 
(inventar); Mogens Larsen 1966 (korbuekrucifiks og 
prædikestol); Jens Johansen 1983 (prædikestol); Jens Jo-
hansen 1990 (alterprydelse); Gitte Tarnow Ingvardson 
1991 (møntfund); Birgit Als Hansen 1991 (†alterbord); 
Lise Thillemann 2003 (kalkmaleri); Karin Vesterga-
ard Kristiansen 2005 (inventar); Susanne Trudsø 2005 
(gravsten); Jens Johansen 2006 (korbuekrucifiks); Bir-
gitte Faurhøj 2006 (kalkmaleri); Lise Thillemann 2007 
(kalkmaleri); Hans Mikkelsen 2007 (gulv, begravelser). 
Notesbøger: Kornerup II, 54-60.

 10) (Fig. 50), o. 1795, over Karen Christensdat-
ter, *o. 1714, †1795,96 g.m. Jens Broholm i 48 år 
(jf. †gravsten nr. 2). Den enkle gravsten af grålig 
kalksten, 117×57 cm, har indskrift med fordybe-
de versaler, der er noget slidte. Forneden et sym-
bol i form af et hjørnestillet kvadrat med hjerter. 
Opstillet ved våbenhusets nordvæg.
 †Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1637, over Ma-
rine Andersdatter, †11.(?) nov. 1637, rasmus 
Langs enke i Lille Stærmose. Ligstenen lå syd 
for kirken.97 2) O. 1808, over Jens rasmussen, 

ODEnSE HErrED

Fig. 50. Gravsten nr. 10, o. 1795, over Karen Christens-
datter o. 1714-95 (s. 3342). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Tombstone no. 10, c. 1795, of Karen Christensdatter.
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5 Han optræder på en dødeliste tilskrevet præstekalen-
tet Odense Helligkorsgilde. C. nyrop, Danmarks Gilde 
og Lavsskraaer fra Middelalderen I, Kbh. 1899-1900, 189; 
Lars Bisgaard, »En dødeliste viser vej: Gilde og magt i 
senmiddelalderens Odense«, FyÅrb 2002, 70-89.
6 DaMag 4, II (1873), 51.
7 nM inv.nr. D 469-470/2004.
8 nM inv.nr. D 468/2004. Stykket måler 2,5×1,5 cm 
og har punslet dekoration.
9 nM inv.nr. D 467/2004.
10 nM. Møntsamlingens fundprotokol nr. 7396.
11 Kirkeværgerne foreslog 1836 en udvidelse, der dog 
antagelig ikke blev gennemført. LAFyn. Præsteark. 
Embedsbog.
12 LAFyn. Præsteark. Liber daticus.
13 rA. Reviderede rgsk. rgsk. 1664-72.
14 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirke og kir-
kegård.
15 Bygningen blev udvidet med henblik på indretning 
af toilet og mandskabsfaciliteter. Desuden fjernedes 
gavlenes tre pinakler. 
16 LAFyn. Provstiark. Synsprot. 
17 Jens rasmussen og Anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 63; der er dog 
ikke ved kirken konstateret sokkelkvadre fra en apsis.
18 Før 1983, jf. plan i nM ved Ebbe Lehn Petersen 
1983.
19 Et på tegningssættet fra 1932-34 (fig. 11h) angivet 
sydvindue kan ikke registreres i murværket.
20 1881 ønskedes trappen ommuret med gule hel-
brændte sten. LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
21 LAFyn. Fyns bispearkiv. Synsforretninger og andre 
indberetninger om kirkebygninger og kirkernes ind-
komst 1631-1702.
22 Ejer af Tallerup og Baagegaard, Tommerup sogn. 
KglBibl. Kallske saml 377, 4°.
23 LAFyn. Præsteark. Kirkesyn 1803.
24 rA. Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet, 1. 
kontor. Journalsager 1848-1915. y 1103 (1848); endvi-
dere DaKanc. 1. dept. Journal 1801-48. M 2124 (1837).
25 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. 
26 Ses allerede på et postkort fra 1901-05 i Lokalhisto-
risk Arkiv, Tommerup. 
27 LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance. Breve af 
1. dec. 1915, 29. febr. 1916 og 6. maj 1916; Den kgl. 
bygningsinspektør. Sager vedr. kirkebyg. på Fyn 1915-25. 
Brev af 6. maj 1916.
28 nM.
29 nM. Indberetning, Hans Mikkelsen 2007 (j.nr. 530/ 
2007).
30 nM inv.nr. D 466/2004. Fragmentet i rødt gods 
måler 15×9×3 cm.
31 LAFyn. Provstiark. Synsprot.; Menighedsrådsark. Kor-
respondance. Breve af 1. dec. 1915 og 29. febr. 1916.
32 LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance. Breve af 
1. dec. 1915 og 29. feb. 1916.

 Tegninger og opmålinger. Danmarks Kunstbib-
liotek. Erik rasmussen 1932 (tårnets grundplan samt 
tværsnit våbenhus og tårn); Thomas Green 1933 (plan 
og opstalt af vestfacader); Carl Svendsen 1933 (tvær-
snit og opstalt af sydfacade); Johannes nielsen 1934 
(længdesnit og opstalt af østfacader). NM. Ebbe Lehn 
Petersen 1979 (opstalter af tårn); Ebbe Lehn Petersen 
1983 (plan).
 Litteratur. John M. Møller, »Historiske Oplysnin-
ger om Brylle Sogn«, ÅrbOdense og Assens 1918, 185-
272 (Møller 1918). Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokro-
nologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. over Brylle 
kirke, Fyns amt, NNU rapport nr. 51, nationalmuseet 
2014 (Hylleberg Eriksen 2014).

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmaleri, inventar og 
gravminder ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Man-
ley (engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved 
Cecilie Bønnelycke og Jørgen Lethan. Teknisk og gra-
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. redaktionen 
afsluttet oktober 2015.

1 O. nielsen, »Dalum Klosters Jordebog 1533«, FySaml 
IV, 309. Af en bekræftelse 1548 på klostrets birkeret 
fremgår, at den kun omfattede en mindre del (Heste-
bjerg) af sognet, mens den var udstrakt til hele Sande-
rum Sogn (jf. DK Odense 2913). DaKancReg 4. april 
1548.
2 Kronens Skøder II, 351-52 (24. aug. 1671).
3 Lokalarkiv. Brylle Kirke. »Optegnelser om Brylle 
Kirke« (udateret aviskudklip).
4 DiplDan 2, X, nr. 117.

Fig. 51. Skitse af kirken i Biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Jacob Madsen’s journal of pastoral visitations 
1588-1604.
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45 Rasmussen og Riising 1995 (note 17), 62-3. Se endvi-
dere Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelal-
derlige Altertavler, Odense 2010, 154 og Ulla Haastrup, 
»Altertavler og kalkmalerier 1475-1525: Eksempler 
på samspil«, Billeder i middelalderen, Lars Bisgaard m.fl. 
(red.), Odense 1999, 11-50.
46 Svage krydsindridsninger om panden kunne if. kon-
servatoren antyde en tornekrone.
47 Synsforretning 1854, refereret i Møller 1918, 240-1.
48 Ifølge billedhuggeren en henvisning til Ap. G. 2,10.
49 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
50 Rasmussen og Riising 1995 (note 17), 62-3.
51 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser; Knud Søeborg, 
Christen Dalsgaard og hans Kunst, Kbh. 1902, 74-7.
52 Ændringerne skyldes arkitekt n. P. Jensen, der tog 
udgangspunkt i L. A. Winstrups rammeværk fra 1874 
til altermaleriet i Odense Gråbrødre Klosterkirke (DK 
Odense 1570 fig. 14). Korsblomsten erstattede et latinsk 
kors. LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance. 
53 rammen stod oprindelig med palisanderfarve og 
forgyldte lister. LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
54 KglBibl. Kallske saml 377, 4°.
55 Engelstoft, 102-3.
56 Møller 1918, 236.
57 Ulla Kjær, »Den ondes overmand«, ICO 1990, 4, 26.
58 Jf. f.eks. Hans Brüggemans Skt. Jørgensgruppe fra 
Husum Kirke (Slesvig), nu i nM.
59 Bøje (1979-82) II, 130-31.
60 Optegnelse gengivet i Møller 1918, 241. 
61 Bøje (1979-82) II, 131.
62 Lokalarkiv. Brylle Kirke. Inventarium 1917.
63 Hiltrud Westermann-Angerhausen, Mittelalterliche 
Weihrauchfässer von 800 bis 1500, Bronzegeräte des 
Mittelalters 7, Petersberg 2014, 247. Sml. karret fra 
Domkirken i Trier (samme), 515 (katalognr. II s 17).
64 LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance.
65 Den højre hånd mangler fire fingre.
66 LAFyn. Provstiark. Synsprot. Fonten ønskedes 1912 
‘ophugget’. LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance.
67 Det er under alle omstændigheder anskaffet før 
1900, jf. LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser. 

33 Hylleberg Eriksen 2014. Der blev i alt udtaget seks 
boreprøver af egetræ, hvoraf tre kunne dateres. Fem af 
prøverne er udtaget gennem splintveddet, hvorved dette 
er smuldret bort på nogle af prøverne, mens der var 
usikkerhed mht. den sjette prøve (prøvenr. 41181039) 
om, hvorvidt der var splint bevaret. Den daterede prøve 
fra koret (prøvenr. 41180029), korrigeret for mang-
lende splintved, dateres til ca. 1648 og må stamme fra 
en reparation af korets tagværk. De to daterede prøver 
fra tårnet stammer fra hhv. klokkestokværkets sjette 
bindbjælke fra syd (prøvenr. 41181019), der korrige-
ret for manglende splint giver et fældningstidspunkt o. 
1486, og mellemstokværkets søndre bjælke (prøvenr. 
41181039), der dateres til efter ca. 1459. Da der er tvivl 
om, hvorvidt boreprøven er udtaget gennem splint-
ved, kan træet, som prøven kommer fra, være fældet 
omtrent samtidigt med træet, som prøven i klokkestok-
værket (41181019) kommer fra – altså o.1485-90. Den 
nævnte datering må angive tårnets datering.
34 Rasmussen og Riising 1995 (note 17 ), 63.
35 LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance. Breve af 
12. sept. 1913, 18. okt. 1913; Provstiark. Synsprot.
36 LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance. Brev af 
26. juli 1930.
37 LAFyn. Den kgl. bygningsinspektør.
Sager vedr. kirkebyg. på Fyn 1915-25. Brev af 31. okt. 
1919; Menighedsrådsark. Korrespondance. Brev af 31. 
dec. 1919.
38 Jf. også LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
39 LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance; Verninge 
menighedsrådsarkiv. Forhandlingsprotokol 1904-27.
40 Skibets figurmaleri afdækkedes måske allerede 1912, 
idet nM samme år frarådede at lade nyopmalingen 
omfatte ‘figurbilleder’. LAFyn. Menighedsrådsark. Kor-
respondance.
41 Repert II, nr. 5546. 
42 Indskriften er malet på det ældste kalklag ca. 40 cm 
over kragbåndet.
43 Det bemærkes, at nordkappens indvielseskors i skibets 
østfag er korsomkranset, omtrent som i korets østkappe.
44 nM. Notesbøger. Kornerup II, 58.

Fig. 52. Vandret døroverligger af genanvendt tømmer (jf. fig. 9). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Horizontal wooden 
lintel, reused timber piece.
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af Grosserer M. Hansen København født i Brylle 29. 
juni 1859.« Indvielsen fandt sted Kristi Himmelfarts-
dag 1911. LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance. 
84 Med graveret skriveskrift læses: »Skænket til Brylle 
Kirke 1911 af Christ. Hansen, Solevadgaard, A. Hansen, 
Vennersminde, M. Hansen Enggaard, Enggaard, L. 
Thobo, Thobogaard.«
85 Thalund, Kirkeskibe, 81.
86 Lokalarkiv. Brylle Kirke. »Brylle Kirke« (udateret 
folder).
87 KglBibl. Kallske saml 377, 4°; John M. Møller, »Om 
Brylle Kirkeklokke fra 1376«, KirkeHistSaml 5, 2 (1905) 
595-6.
88 Hans kendte virkeår under eget navn (han arbejdede 
tidligere og sideløbende med sine brødre) har hidtil 
været 1378-1401. A. Deschrevel, »Het klokkengietersge-
slacht De Leenknecht (alias Van Harelbeke)«, Biekorf 60. 
årg. (1959), 321-40 (spec. 324-27); A. Deschrevel, »Het 
klokkengietersgeslacht De Leenknecht (alias Van Harel-
beke) Aanvullingen«, Biekorf 63 årg. (1962), 297-302.
89 Deschrevel 1959 (note 88), 331-3.
90 Camillus nyrop regnede alle fire for arbejder af 
Daniel og Michel ligesom Brylles klokke, hvis senere 
publicerede datering og støberindskrift (jf. note 87) han 
ikke kendte. C. nyrop, »Om Danmarks Kirkeklokker 
og deres Støbere«, KirkeHistSaml 3, 4 (1882), 202-3. Se 
endvidere Uldall, Kirkeklokker, 77-8, der ikke nævner 
Brylle. Der gives tre øvrige, noget yngre, eksempler 
på formlen i F. Uldall, »nederlandsche kerk klokken 
in Holland, Duitschland, Zweden en Denemarken«, 
Geschiedenis en kunst XXXIII (1910), 11-57. 
91 Deschrevel 1959 (note 88), 338.
92 Deschrevel 1959 (note 88), 321-40 (spec. 324-27); 
Deschrevel 1962 (note 88), 297-302.
93 Møller 1918, 237.
94 Årstallet suppleret efter Møller 1918, 209.
95 Hun var enke efter niels Ibsen. LAFyn. Præsteark. 
Ministerialbog 1646-1779. 3. juni 1705.
96 LAFyn. Præsteark. Ministerialbog 1780-1814. 2. maj 
1795.
97 Møller 1918, 218.
98 Karen Christensdatters enkemand (jf. gravsten nr. 
10). Møller 1918, 215.

68 LAFyn. Menighedsrådsark. Overslag og regnskaber 
1914-26.
69 Ekstraordinært syn 13. juli 1854 refereret i Møller 
1918, 240-1. Biskop Engelstoft bemærkede ved sin 
visitats 1860, at ‘fem af apostlene står på prædikestolen’. 
Engelstoft, 102-3.
70 Kirkens velynder, grosserer Mads Hansen, beret-
tede 1919, at prædikestolen var lavet for ‘ca. et halvt 
århundrede siden af en lokal hjulmand’ (givetvis en af 
sognets fire hjulmænd nævnt i folketællingen 1855). 
Om apostelfigurerne bemærkede han endvidere, at der 
vistnok var tale om ‘nogle fiskertyper erhvervet fra en 
katolsk kirke og senere påsat’. LAFyn. Menighedsråds-
ark. Korrespondance.
71 Balustersøjlerne er fornyet 1916 ved n. P. Jensen.
72 Sissel F. Plathe og Jens Bruun foreslår, at nr. 2-4 stam-
mer fra †altertavle nr. 1 og nr. 1 og 5 fra †sidealtertavle 
nr. 2. Plathe og Bruun 2010 (note 45), 154.
73 Det kan derfor ikke være fra opstillingen af denne, 
men snarere †prædikestol nr. 1, at der endnu er bevaret 
indmuret tømmer øst for prædikestolen.
74 Ekstraordinært syn 13. juli 1854 refereret i Møller 
1918, 240-1.
75 Stolene er nu opstillet i to rækker à 13, østligst i 
sydrækken en tværstillet degnestol; tidligere 21 i nord 
og 18 i syd.
76 Jf. foto 1910 i nM. Synsforretning 1854 refereret i 
Møller 1918, 240-1.
77 Spillebordets firmanavneplade bærer årstallet 1973. 
Orglet indviedes 18. marts 1974. LAFyn. Præsteark. 
Liber daticus.
78 LAFyn. Menighedsrådsark. Korrespondance. Orglet 
indviedes 25. maj 1911.
79 Marinus Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Hor-
sens 1923.
80 I forbindelse med arbejderne 1927 installeredes en 
elektrisk blæser. 
81 Muligvis udførtes dette arbejde også af Eggert Fro-
berg. En inskription i orglets indre kunne tyde herpå.
82 Inskription i orglets indre.
83 En †sølvplade på pulpituret bar følgende inskrip-
tion: »Til Guds Ære og Menighedens Opbyggelse 
skænkedes dette Orgel til Brylle Kirke 17. Jan. 1911 

BryLLE CHUrCH

The church is located in the southern part of the 
parish. 
 Although in 1533 large parts of the parish be-
longed to Dalum Monastery, this was hardly the 
case with the church. After the reformation the 
church belonged to the Crown, which in 1671 

deeded it to the Lord Admiral Henrik Bielke 
along with Tommerup Church. It was an annexe 
to Tommerup from no later than the beginning 
of the sixteenth century and had the same own-
ers, until it was taken over around 1800 by a 
consortium of local farmers. The parish became 
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latest medieval addition, and is placed outside the 
south door of the tower such that the latter’s pro-
jecting staircase is incorporated in the west wall 
of the porch. 
 Wall-painted decorations and inscriptions, in red 
and blue-grey must have been executed as a 
conclusion to the building of the vaults in the 
1480s. In the vault severies of the chancel and 
nave there are circular crosses (cf. fig. 39). 
 An inscription on the eastern wall rib (cf. fig. 
22) repeats “m. s. borre”, which very likely refers 
to (the churchwardens?) ‘old nis Borre’, ‘young 
nis Borre’ and/or Anders Borre in Brylle, known 
from a document in 1484. The family name may 
be repeated on an otherwise illegible inscription 
in the chancel arch. †Late Medieval figure paintings. 
In the east severy of the chancel fragments of a 
representation of a Gregorian mass were uncov-
ered in 1894. In the easternmost severy of the 
nave, above the chancel arch, Christ as Pantocra-
tor was revealed. 
 Furnishings. The oldest furnishings of the church, 
from the romanesque period, comprise the font, 
which is a variant of the Højby type (fig. 28), and 
a *censer (fig. 26) now in the national Museum. 
The Gothic is represented by a chancel arch cru-
cifix from c. 1475 (fig. 27), five equally old apos-
tle figures (figs. 31-35) from an †altarpiece and a 
pair of altar candlesticks (fig. 25) from the middle 
of the 1500s. The pulpit (fig. 30) from 1854 is 
a simple, rustic piece in which the above-men-
tioned apostle figures have been re-used. The al-
tar set is from 1858, the altar painting (fig. 22), 
“Christ in the House of Martha and Mary”, was 
made in 1882 by Chr. Lauritzen as a copy after 
Chr. Dalsgaard. The bell was founded in 1933 at 
De Smithske Jernstøberier, Aalborg. The organ 
was built in 1974 by Th. Frobenius & Sønner.
 Sepulchral monuments. Ten tombstones are pre-
served from the time around 1600-1800, all (ex-
cept for the worn-down no. 2) associated with 
the farms Broholm (nos. 1, 4, 5, 8, 10; cf. figs. 42, 
44-45, 48, 50), Thobo (nos. 3, 7, 9; cf. figs. 43, 47, 
49) and Lille Stærmose (no. 6, fig. 46). These are 
inscribed stones with little or no decoration.

independent in 1877 and the church passed into 
freehold in 1913. 
 †Wooden church? The present church may have 
had a predecessor in wood (cf. re-used timbers in 
the north door).
 Building. The romanesque church, probably 
built in the later part of the 1100s of raw field-
stone, consists of chancel and nave. The chancel 
once had a now-vanished apse, which was still 
preserved at the time of Bishop Jacob Madsen’s 
visitation in 1589 (cf. fig. 51). Both sections of 
the building are short relative to the width. Both 
doors are preserved but bricked-up. Towards the 
end of the Middle Ages the church was furnished 
with a tower, vaulting and a porch (fig. 1). 
 The tower, which has been dendrochronologi-
cally dated to c. 1490, is only a little narrower 
than the nave and is in medieval brick (fig. 10). 
The tower interior opens up to the nave through 
a pointed tower arch and is covered by a very 
regularly built cross-vaulting with clear similari-
ties to the other vaulting of the church. The up-
per floor of the tower is reached through a pent-
roofed stairwell on the south immedi ately west 
of the door. 
 The bell floor has relatively large, rebated, seg-
mentally arched belfry lights to all sides. The tower 
has gables in the north and south. The chancel arch 
was probably given its present form with a pointed 
arch of brick immediately before the vaulting was 
built into the chancel and nave. This vaulting must 
have been done around the same time, and it can 
be seen that the vaulting was already planned with 
the building of the tower, since there are masonry 
models for the westernmost vaults of the nave in 
the eastern wall above the tower arch. 
 The vaults belong to a frequently occurring 
type in the county, all of which have been den-
drochronologically dated to the 1480s and 1490s. 
In the light of the above-mentioned examples 
they should be dated with the tower, which 
seems to have been completed at the end of the 
1480s or immediately afterwards. This dating is 
significant to the interpretation of a wall-painted 
inscription (cf. below). The porch is the church’s 
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I juli 1904 fremlagde kgl. bygningsinspektør J. Vilhelm 
Petersen sine tegninger til kirken. Grundstenen nedlag-
des 1. aug. 1906, og indvielsen fandt sted 2. juni 1907 
med deltagelse af biskop Laurits Nicolai Balslev.3 Byg-
ningsarbejderne blev forestået af murermester M. U. 
Sørensen, Assenbølle, tømrermester Eriksen, Odense, 
og malermester Aagaard, Odense. Kirkens træinventar 
udførtes af snedkermester Chr. Christensen4 og maler-
mester Godthard Rasmussen, begge Tommerup Stati-
onsby.5 Byggeplanerne omfattede fra begyndelsen en 
kirkegård for at ‘knytte kirken tættere til beboerne’.3

 Broholm var filialkirke under Tommerup (jf. s. 3273)
indtil sognet 1. okt. 1979 blev selvstændigt.6 Ved ud-
skillelsen kom sognet ikke til at omfatte de dele af kir-
kedistriktet, der lå i Vissenbjerg og Ubberud sogne.7 
Der er fællespastorat med Tommerup. Kirken har des-
uden haft tilknytning til Odense Valgmenighed.8

Historisk indledning. Efter anlæggelsen af en stationsby 
på hovedlinjen Nyborg-Fredericia i den nordlige del af 
Tommerup Sogn opstod ideen om en kirke for bebo-
erne i stationsbyen og de tilstødende dele af Vissenbjerg, 
Ubberud og Brylle sogne. November 1902 vedtog man 
at placere en ny kirke i Brylle Sogn i umiddelbar nær-
hed af Tommerup Stationsby. Samtidig nedsattes et 
byggeudvalg bestående af to mænd fra hvert af de fire 
sogne foruden formanden, C. F. V. Schmidt-Phiseldeck, 
der som sognepræst til Tommerup havde tilbudt at 
betjene den nye kirke.1 Enkefru Marie Jørgensen på 
(Store) Broholm skænkede en byggegrund, hvor vejen 
fra hendes gård løb ud i den ny forbindelsesvej til Mid-
delfart-Odense landevej.2 Byggeudvalget besluttede sig 
derpå for navnet ‘Broholm Filialkirke’. Finansieringen 
var på plads, da man i april 1904 foruden frivillige bi-
drag på knap 7.000 kr. fik 18.500 kr. over finansloven. 
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Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south west.
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ByGNING

Kirken, der er opført 1906-07, består af skib, hvortil 
der knytter sig kor i vest og tårn i øst, hver med to 
sidebygninger; tårnunderdelen fungerer som våbenhus. 
Kirkens orientering har kraftig afvigelse mod nord.

Kirken er opført efter tegning af arkitekt J. Vilh. 
Petersen af gule maskinstrøgne teglsten i normal-
format, lagt i krydsforbandt, og rejser sig over en 
bindig sokkel af kløvet og afbanet granit på et 
fundament af beton.11 Bygningen viser tydelig 
slægtskab med den året efter, af samme arkitekt 
opførte, Vor Frelser Kirke, Odense (s. 1613).
 Det relativt korte, ret afsluttede kor knytter sig 
til et noget bredere, tre fag langt, skib. Overgan-
gen mellem de to bygningsdele formidles af en 
meget dyb korbue, der på hver side flankeres af 
et lille birum; det nordre er præsteværelse, mens 
det søndre oprindelig var fyrrum. På tilsvarende 

Kirken ligger i den nordlige udkant af Tomme-
rup Stationsby på en sydvendt bakkeskråning. 
Den omgives af sin kirkegård, der grundet de sto-
re terrænforskelle har et terrasselignende præg. 
Det oprindelige 0,4 ha store areal, anlagt ved 
landskabsgartner hans Lindhardt og indviet sep-
tember 1907,3 er i flere omgange (senest 1962) 
udvidet til nu 1,8 ha.9 Kirkegården hegnes mod 
sydøst af en mur af kløvet kamp,10 mod de øvrige 
sider af hæk og naturhegn. hovedindgangen er i 
sydøst, en dobbelt stakitfløj hængt på kuglebæ-
rende granitpiller, i sydøst og sydvest desuden to 
fodgængerlåger med stakitfløj.
 Et teglmuret, hvidtet kapel fra o. 19227 har sa-
deltag, retkantet dør i spidsbuet, korsprydet spejl 
og to dobbelte rundbuede blændinger i rundbuet 
spejl på den ene langside. Desuden toiletbygning 
fra 19757 og graverhus fra 2015. Et menighedshus 
syd for kirkegården er indviet 1991. 

Fig. 2. Luftfoto af Broholm Kirke set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1950. I KglBibl. – Aerial photo of Broholm Church 
seen from the south west.
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‘klods’. Tårnets gesims er udformet som over ski-
bets midterparti, om end med større konsolafstand.
 Døre og vinduer. Kirkens hovedadgang er gen-
nem tårnet ad en vandret overdækket dør i et 
spidsbuet spejl, udmuret med tegl lagt i silde-
bensmønster. Desuden er der døre til præstens 
værelse i nord og fyrrummet i syd, ligesom der 
var planlagt og måske også udført en dør til det 
planlagte brændselsrum i sydøst (jf. ndf.).12 Dø-
rene er fladbuede i et trekløverbuet spejl. hver 
langside har fire vinduer, et i koret og tre i skibet. 
De har to koblede og rundbuede åbninger, ad-
skilt af en søjle med terningformet base og tra-
pezkapitæl, alt indfattet under et fladbuet spejl 
både ud- og indvendigt samt med sålbænke af 
brunglaseret tegl. I korgavlen er der to, små, ret-
kantede vinduer i spidsbuede spejl, der flankerer 
prydblændingerne, og i gavltrekanten to tilsva-

vis flankeres det kvadratiske tårn i øst af to birum; 
hvoraf det nordre indeholder trappe til pulpitur 
og tårnets øvre etager, mens det søndre oprinde-
ligt var planlagt som brændsels rum (jf. ndf.).
 Korets langmure krones af en fremspringende 
toleddet gesims, der bæres af affasede konsoller, 
hvorimellem er småblændinger i form af let til-
bagetrukne bindere. Gesimsen udgår fra en stør-
re, muret konsol over to runde led. Korets gavl 
prydes af en blændingsgruppe af tre blændinger, 
adskilt af dobbelte søjlestave og foroven afsluttet 
med trekløverbuer, hvis midterste bueslag er til-
spidset. Buetoppene flankeres af en art konsoller 
af rulskiftestillede, afrundede bindere. Tagkontu-
ren ledsages af et profileret fremspring.
 På skibets langsider ses korets og tårnets birum 
som brede ‘endelisener’ med en halv stens frem-
spring. Disse prydes hver foroven af en frise af 
spidsbuede blændinger, adskilt af småsøjler. Mur-
partiet mellem fremspringene rejser sig over en 
sokkel af tegl med tre led, nederst et gennem-
gående binderskifte, bindig med granitsoklen, 
og herover skråkant og let fremspringende ret-
kant. Skibets gesims er gennemgående, over si-
departierne med to profilled, der udgår fra kun 
let fremspringende, murede konsoller, mens den 
midterste, kraftigere fremspringende del, bæres af 
affasede konsoller. Vestgavlen har, som koret, et 
fremspringende profilled langs tagfladen.
 Tårnets frie hjørner har hver mod nord og syd 
en støttepille, der aftrappes, og hvis afdækninger 
er støbte. Klokkestokværkets murværk hæver sig 
over et halvstens tilbagespring, der er afdækket 
med brunglaseret tegl og med en støbt, profileret 

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af J. Vilh. Petersen 1906, suppleret af 
Kirstin Eliasen og tegnet af Merete Rude 2015. – Ground plan.

Fig. 3. Kirken set fra sydøst. Postkort o. 1907. I Lokal-
historisk Arkiv, Tommerup – The church seen from the 
south east c. 1907. 
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a

b
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Fig. 5a-d. Planer, facader og snit. 1:300. Tegninget af J. Vilh. Petersen, 1906. I 
Odense Bys Museer. – Plans, facades and sections.

c

d
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fladbuede vinduer i et spidsbuet spejl, mens østsi-
den, over hovedadgangen, har små vinduer, hver i 
et trekløverbuet spejl, og herover et fladbuet vin-
due. Klokkestokværket har koblede, spidsbuede 
glamhuller til hver side.
 Indre. Væggene er pudsede og kalkede med 
undtagelse af de nederste ca. 1½ m, der står i 
blank mur af gule facadesten, ligesom den vand-
ret overdækkede adgang til våbenhuset i øst kan-
tes af blank mur.14 

rende, om end mindre, til oplysning af loftsrum-
met. I sidepartierne i østenden af skibets langmur 
er der til hver side to små, rektangulære vinduer 
i et fælles, trekløverbuet spejl; det nordre oprin-
deligt, mens det søndre senest o. 1920, muligvis 
allerede ved opførelsen (jf. ovf.) har afløst en dør, 
svarende til de to i skibets vestende.13 I skibets 
vestgavl er til hver side to små vinduer over hin-
anden som korgavlens til oplysning af de bag-
vedliggende birum. Tårnets sidemure har hver to 

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the 
north east.
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og fungerer i dag som dåbsværelse.3 Det følgende 
stokværk, der nås ad en trappe i nordre birum, 
fungerer som pulpitur og forbindes med skibet 
ved en bred, vandret overdækket åbning. herover 
har tårnet yderligere to stokværk samt et klok-
kestokværk.
 Senere istandsættelser. Ved en større istandsættelse 
2001 hvidmaledes lofterne i stedet for den tidli-
gere mørke farveholdning.15

 Gulvet er lagt af gule, kvadratiske teglfliser med 
en frise af sorte fliser langs kanterne. Korets gulv-
flade er hævet et trin over skibets. I stolestaderne 
er trægulve, der er udskiftet 2001 efter et svam-
peangreb.16 En kvadratisk dekoration i midter-
gangens gulv er ligeledes 2001 lagt af sort og hvid 
marmor med indlagte messingstriber og tjener til 
at skjule et betonfundament til en tidligere op-
stilling af døbefonten.17

 Tagværker. Korets tagværk har et hanebånd samt 
langstol, der bærer en rygås. Skibets tagværk har 
rygås, båret af en langstol, samt sideåse, der bæres 
af skråstivere. Tårnets pyramidetag er rejst om-

 Koret overdækkes af et træloft med synlige 
nord-sydgående bjælker. Den ualmindeligt dybe 
korbue har helstensbred og halvstensdyb fals i 
stikket og den øvre del af vangerne til begge si-
der. Falsene brydes af fem halvcirkulære ‘dråber’, 
de nederste i vederlagsniveau. Falsenes afslutning 
forneden formidles af et par afrundede led, sva-
rende til ‘dråberne’. I nordre vange er der adgang 
til præstens værelse ad en vandret overdækket dør.
 Skibet overdækkes af et træloft med fire nord-
sydgående, konsolbårne, hovedbjælker, og heri-
mellem et tætliggende, langsgående bjælkelag. 
Korbuen flankeres af i syd en fladbuet niche, hvori 
nu er et relief (jf. s. 3358) og i nord en ligeledes 
fladbuet, nu tilmuret, opgang til prædikestolen.
 Tårnrummet, der overdækkes af et loft med 
synlige bjælker, fungerer som våbenhus. herfra 
er der tillige adgang til de to birum på hver side 
af tårnet, den nordre oprindelig, mens den søndre 
kan være senere indsat (jf. fig. 5d). Det søndre 
birum, som var planlagt som brændselsrum (jf. 
ovf.) omtaltes allerede 1907 som ‘børneværelse’ 

Fig. 7. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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ledes i stedet en kakkelovn i skibets sydvesthjør-
ne. Den til opvarmningen tilhørende skorsten er 
ført op igennem skibets vestgavl. Kirken fik ind-
lagt elektricitet 1915.3

 En klokkestol, der er til to klokker, er fra kirkens 
opførelse.

†Kalkmalede dekorationer (jf. fig. 12) omfattede et 
hjulkors under korbuens toppunkt og en bort om 
korbuen med fem rosetter; overmalet efter 1957.19

kring en kongestolpe, der foroven afsluttes af en 
fløjstang med kugle og kors.18

 Tagbeklædning. Alle kirkens tage er hængt med 
lyst brunt glaserede, tyske falstagsten, der svarer til 
kirkens oprindelige tagbeklædning.
 Opvarmning og belysning. Kirken opvarmes af 
et siden 1984 gasfyret centralvarmeanlæg.21 Den 
ældste varmekilde var en kalorifer, opstillet i fyr-
rummet med luftindblæsning gennem en åbning 
i triumfmuren (jf. fig. 12). Omkring 1920 opstil-

Fig. 8. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
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fra 2000, af lyseblåt hør med guldkors og hvide 
kornaks, er lavet af Karen Engholm, Karen Niel-
sen og Anna Larsen.20

 Altermaleriet (fig. 9) fra 1906-07, »Kristus og 
den samaritanske kvinde« (Joh. 4,1-30), er ud-
ført af Tony Müller i olie på lærred, lysmål 
145,5×145,5 cm.21 Billedet viser i sarte, lyse far-
ver Jesus ved brønden i samtale med kvinden. 
han er vist siddende i profil, med en bleg glorie, 
hun lytter opmærksomt stående med en vand-
krukke i sin favn. hans klædedragt er ‘bibelsk’, 
mens hendes klæder og prydelser trækker på 

INVENTAR

Oversigt. Inventaret er fra 1907, hvor intet andet er an-
ført. Ved en istandsættelse 2000-01 flyttedes prædike-
stolen ud fra væggen, og der anskaffedes et nyt orgel 
og pulpitur. Samtidig hermed er også den nuværende 
farvesætning, der omfatter mørkeblåt, sortblåt og for-
skellige violette nuancer.20 Fra først af var farvehold-
ningen mørk.

Alterbordet (jf. fig. 7) er et rammeværk, 168×97 
cm, 96 cm højt, udsmykket med en frise af kon-
centriske cirkler over kvadratiske fyldinger. Be-
malingen er mørkeblå. Et antependium (jf. fig. 7) 

Fig. 9. Altermaleri 1906-07, »Kristus og den samaritanske kvinde«, udført af Tony 
Müller, i ramme skåret af Mille Madsen (s. 3355). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Altar painting 1906-07, “Christ and the Woman of Samaria”, by Tony Müller, in a frame 
carved by Mille Madsen.
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alterkande af sølv (jf. fig. 10) fra 1961 har stempel 
for Cohr, Fredericia. På det pæreformede kor-
pus er foroven stemplet versalindskrift: »Tak for 
aarene 1950-1961 menigheden i Em«.23

 Alterstager. 1) Skænket af teglværksdirektør R. 
Rasmussen og stationsforstander Ude haahr; ude 
af brug.24 2) (Jf. fig. 7) 1937, i svært messinggods, 
42 cm høje, med graveret giverindskrift (versa-
ler) på foden: »Sophie Posselts minde Broholm 
Kirke«. Under bunden fabriksmærke for Knud 
Eibye, Odense.
 En syvstage (jf. fig. 7) af messing, 54 cm høj, 
er ifølge indskrift (graveret skriveskrift) på foden 
skænket af Ude haahr og hustru.
 Den hesteskoformede alterskranke (jf. fig. 7), 
1907, har drejede balustre, hver anden koblet. Be-
malingen er sortblå med forgyldning, håndlisten i 
blank eg.
 Døbefonten (jf. fig. 8) af hvid kalksten, 81 cm 
høj, er en fantasi over en romansk font af vest-
jysk type, nærmere bestemt fonten i Sahl på Mors 
(Mackeprang, Døbefonte 167). Den har dog ter-
ningebaseformet fod med Jesu- og Kristusmo-
nogrammer samt slyngede kors inden for kugle-
stavskantede halvcirkler; skaftet har kraftig tovs-
tav. Fonten er opstillet midt i korbuen, tidligere i 
skibet foran korbuen.
 Dåbsfad og -kande, o. 1952, udført i sterlingsølv 
af C. Antonsen, Odense, er givet til minde om 
førstelærer Viggo Nielsen, lærer på Tallerup Skole 
og kirkesanger 1938-52.8 Fadet, tværmål 44 cm, 
har Kristusmonogram på fanen og under bunden 
stempler for guldsmeden og sterlingsølv foruden 
giverindskrift med graveret skriveskrift. Kanden, 
30 cm høj, har Kristusmonogram på korpus og 
samme stempler som fadet.
 Prædikestolen (jf. fig. 7) har fem trekløverbuede 
fyldingsfag og er bemalet i mørke røde og brune 
nuancer med sortblå, grå og forgyldte profiler. 
Opstillet i skibets sydøsthjørne med ny, ligeløbet 
opgang. Der var indtil 2000 opgang fra ‘præste-
værelset’ gennem den nu blændede dør.
 Stolestaderne (jf. fig. 7) er opstillet i to rækker á 
13, i syd desuden (østligst) en stol til kirkesange-
ren. Gavlene, 125 cm høje, har udsavet afslutning 
i enkel skønvirkestil. Bemalingen er sortblå og 
mørkelilla med forgyldning.

kunstnerens egen samtid. Den samtidige ramme, 
af eg, 283×225 cm, har fladsnit i skønvirkestil 
skåret af Mille Madsen.8 På de krenelerede side-
stykker, der hver har en vandnæseprofileret ud-
savning, veksler sammenslyngede plantevækst er 
og blomster med rosetsmykkede udsparinger; 
det svejfede topstykke har blomsterflankeret 
hjulkors med reliefversalerne »kyrie eleison« 
(herre, forbarm dig). I postamentfeltet læses Joh. 
4,23-26 med reliefversaler. Den sparsomme staf-
fering omfatter gråhvidt, forgyldning og sart rosa 
(på blomsterhoveder).
 Altersølvet (fig. 10) er udført 1907 af K. C. her-
mann, København, og skænket af Gethsemane 
Sogn i København.22 Kalken, 22,5 cm høj, har 
cirkulær fod og cylindrisk skaft med perlestave 
om; på knoppen rudebosser med graverede ver-
saler: »INRI«. På bægret et graveret kors med 
trekløver ender og, modsat, frakturindskrift: »Vel-
signelsens Kalk, som vi velsigne, er Christi Blods 
Samfund« (1 Kor. 10,16). herunder ses sølvsme-
dens stempel »KCh«, københavnsmærke 1907 og 
Christian F. heises guardejnmærke. På foden er 
graveret giverindskrift med fraktur: »Til Broholm 
Kirke fra Gethsemane Menighed i København«. 
Disken, tværmål 15,5 cm, har på fanen graveret 
cirkelkors og frakturskrift: »Det Brød som vi bry-
de, er Christi Legemes Samfund.« (1 Kor. 10,16). 
Samme giverindskrift og stempler som kalken. 
 En oblatæske fra Bing & Grøndahl er af sort 
porcelæn med guldkors, mens en 18,5 cm høj 

Fig. 10. Kalk og disk, 1907, fra K. C. hermann, Kø-
benhavn, samt alterkande 1961 fra Cohr, Fredericia (s. 
3356). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chalice and pa-
ten, 1907, from K. C. Hermann, Copenhagen, and altar jug, 
1961 from Cohr, Fredericia.
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8', Oktav 4', Rauschquint II. Svelleværk: Gedakt 
8', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2', Sesquialter II. Pe-
dal: Subbas 16'. Kopler: SV-hV, hV-P, SV-P. Den 
enkle, retlinede orgelfacade, tegnet af Lars Min-
dedal, har symmetrisk anbragte prospektpiber på 
en baggrund af vertikalt betonet gitterværk. På 

 Cirkulær pengebøsse af messing, diameter 19 cm, 
med ligearmet reliefkors.
 Orglet (jf. fig. 8) fra 2001, med ni stemmer, to 
manualer og pedal, er bygget af Bruno Christen-
sen & Sønner, Terkelsbøl. Dispositionen lyder: 
hovedværk (rygpositiv): Principal 8', Rørfløjte 

Fig. 11. Bebudelsen, Besøgelsen og Kongernes Tilbedelse, bronzerelief udført 1986 af 
Lotte Olsen (s. 3358). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Annunciation, The Visitation 
and The Adoration of the Magi, bronze relief from 1986 by Lotte Olsen. 
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skårne, forgyldte versaler på blank egetræsbund; 
ophængt på skibets sydvæg. 
 Et bronzerelief (fig. 11) fra 1986 skyldes billed-
huggeren Lotte Olsen (*1945), Tommerup.29 Det 
fladbuede relief, 118×76 cm, viser Kongernes 
Tilbedelse. De er vist som ukarakteristiske typer 
med nøgne hoveder, i successiv bevægelse imod 
barnet, der holdes frem af moderen. Over denne 
scene ses i lavere relief Bebudelsen (tv.) og Besø-
gelsen. Relieffet er indsat i en niche på triumf-
murens nordside. 
 Klokker. 1) 1906, diameter 68,5 cm, støbt af De 
Smithske Støberier, Aalborg. Over en guirlande-
bort har halsen omløbende reliefversaler mellem 
profilringe: »Kald i Iesu Kristi navn siæle ind i 
frelsens favn/ De Smithske Klokkestøberier i Aal-
borg giorde mig i aar 1906«. 2) 1922, diameter 
65 cm, støbt af De Smithske Støberier, Aalborg. 
Skænket af Lars Christensen, Store Ernebjerg 
(Ubberud S.). halsen og legemet har reliefind-
skrift med højskoleuncialer, hhv. støber- og giver-
indskrift samt N. F. S. Grundtvigs salme »Kirken 
den er et gammelt hus« (vers 1, linjerne 5-7).
 En mindekrans (jf. fig. 8), 1905, over Conrad 
Friedrich Valdemar Schmidt-Phiseldeck, *28. sep. 
1851 i Flensburg, †7. feb. 1905, sognepræst i Tom-
merup og formand for kirkens byggeudvalg, er 
givet af menigheden i Tommerup; skænket af 
hans enke ved kirkens indvielse.30 Egeløvskrans 
af sølv, ca. 55×45 cm, med graveret skriveskrift 
på sløjfen; løse beslag i from af kors, hjerte og 
anker. Indsat i glas og ramme af blankt egetræ 
med dukatornament og hjørnerosetter i fladsnit. 
Ophængt østligst på skibets sydvæg.
 Kirkegårdsmonument. En mindesten for politibe-
tjent Peder Cornelius Madsen, *13. marts 1915 i 
Thobo, †16. april 1945 ved Askov under en sa-
botageaktion; begravet på Vejen kirkegård (Ribe 
Amt). Grålig natursten med fordybet versalind-
skrift: »Du gav dit liv for Danmark/ rejst af Brylle 
Sogns beboere«.31 Sydøst for kirken.

vestpulpituret. Det centralt placerede rygpositiv 
flankeres af to pedalhuse for enderne af pulpitur-
brystværnet. Svelleværket er placeret i tårnrum-
met. Bemalingen er hvid med forgyldning.
 †Orgler. 1) 1862 eller tidligere,25 oprindelig med 
fire stemmer (8', 8', 4', 2'). Stod tidligere i Skamby 
Kirke (Skam hrd.). Instrumentet, der 1926 flyt-
tedes til Broholm Kirke af Eggert Froberg, Oden-
se,26 blev senest 1926 udvidet med en Bordun 16'. 
Bælganlægget var indrettet til at kunne trædes af 
den spillende, men senest 1926 blev en elektrisk 
blæser installeret. Dispositionen omfattede des-
uden et klokkespil. 27 På pulpitur i tårnrummet.
 2) 1966, bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, 
hillerød, oprindelig med fem stemmer, senere 
udbygget med Subbas.8 Disposition: Manual: Ge-
dakt 8' (B/D), Rørfløjte 4' (B/D), Principal 2' 
(B/D), Nasat 11/3' (B/D), Mixtur II (B/D). Pedal: 
Subbas 16'. Koppel M-P. Orgelhus af blank eg. 
Åben pibeopstilling bag manuelt betjente folde-
døre. På pulpitur i tårnrummet.
 Tre lysekroner (jf. fig. 7-8) er anskaffet hos isen-
kræmmer h. Larsen, Odense, og skænket af Jacob 
Rasmussen, Tommerup Stationsby.33 To kroner 
har seks dobbeltarme med planteslyng, hæn-
gekuglen en rundstav og spids profilknop. Den 
tredje har otte dobbeltarme med kronet mands-
hoved og delfin. Ophængt i skibet.
 Kirkeskib (jf. fig. 7), 1933, »haabet«. Den fire-
mastede fuldrigger, 110×104 cm, er bygget af 
Karl Nørrelund og skænket af ølhandler h. P. 
Christensen, Tommerup.28 Sortmalet med bron-
zefarvet bund; hvid galionsfigur i form af en en-
gel med fakkel. Ophængt i gangen mellem andet 
og tredje vinduesfag fra øst.
 Tre glatte, hvidmalede salmenummertavler (jf. 
fig. 7) fra 2000 er til hængecifre. En ældre tavle, 
46×27 cm, med hvid skriveskrift på sort bund og 
til hængecifre, findes i tårnet.
 Præsterækketavle (jf. fig. 8) 123×62 cm, med 
springlister og trekantgavl. Indskrift med relief-
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10 Opført 1934. LAFyn. Menighedsrådsark. Forhand-
lingsprot.
11 NM. Projektbeskrivelse ved J. Vilh. Petersen, 1906.
12 Døren giver sig til kende ved lodfuger i granitsoklen.
13 Ifølge postkort i Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup.
14 Det vandrette stik er ommuret ved opsætning af det 
nuværende orgelpulpitur.
15 Fyens Stiftstidende 23. jan., 9. og 15. apr. 2001.
16 NM.
17 Fyens Stiftstidende 23. jan. 2001.
18 Fløjstang fornyet efter en storm 1989. Lokalavisen 
25. jan 1989.
19 Fyns Tidende 26. maj 1957; Fyens Stiftstidende 23. 
januar 2001.
20 For farvesætningen stod malermester Per Ravn. Fyens 
Stiftstidende 23. januar 2001, 9. april 2001, 15. april 2001.
21 Byggeudvalget godkendte november 1906, at ‘lærer-
inden frk. Møllers’ maleri anvendtes som alterbillede. 
LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. ang. opfø-
relsen; Weilbach KunstLeks (4. udg.), 5, Kbh. 1995, 492. 
22 Kirkens første præst Thorvald Ingomar Petersen var 
indtil 1905 præst i Gethsemane Sogn.
23 Kanden må således være kommet til kirken fra hen-
ning Aagaard Poulsen, sognepræst i Vrå-Em (hjørring 
Amt), jf. Paul Nedergaard, Dansk Præste- og sognehisto-
rie, V, 1959, 534.
24 Synsprot.
25 LAFyn. Skamby menighedsrådsark. Synsprotokol 1862- 
1969.
26 LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. ang. 
op førelsen. Orglet blev erhvervet for midler, der dels 
blev tilvejebragt ved indsamling, dels skænkedes af et 
fond, stiftet af trafikassistent Ude haahr. Fyns Tidende 
26. maj 1957. I en henvendelse til kirkeministeriet 24. 
marts 1926 meddelte menighedsrådet, at der ved kir-
kens bygning i 1907 ikke havde været råd til et orgel, 
men at der var indrettet plads til det på pulpituret.

KILDER OG hENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Tommerup præstearkiv: Diverse do-
kumenter (Præsteark. Div. dok.); Sager vedr. Broholm 
Kirke (Præsteark. Sager vedr. Broholm Kirke). Broholm 
Menighedsrådsarkiv: Forhandlingsprotokol ang. opførel-
sen af Broholm Kirke 1902-39 (Menighedsrådsark. For-
handlingsprot. ang. opførelsen); Forhandlingsprotokol 
1912-34 (Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.).
 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1926-87 (Synsprot.).
 Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup. A 530. Manuskript 
ved menighedsrådsformand Marius Grønvald Poulsen, 
»Broholm Kirke 2. juni 1907-1982 - Træk af kirkens 
historie« (Lokalarkiv. Grønvald Poulsen).
 NM. Indberetninger. Karl Søndergaard 1994 (alter-
tavle, kirkeskib).
 Tegninger og opmålinger. Odense Bys Museer. 
Projekt ved J. Vilh. Petersen, udat. (planer, opstalter 
og snit). Bygningstegninger ved J. Vilh. Petersen 1906 
(planer, opstalter og snit).
 Litteratur: Kristen Gausdal, Broholm Sogn i Tomme-
rup, Tommerup 1998 (Gausdal 1998).

historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, †kalkmaleri og inven-
tar ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Oversættelse ved James Manley (en-
gelsk). Korrektur ved Cecilie Bønnelycke. Teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet november 2015

1 De otte ordinære medlemmer var, fra Tommerup: 
landpost Niels Jacobsen og proprietær Frederik hjort, 
fra Brylle: gårdmand J. Christensen og maltgører Lars 
hansen, fra Vissenbjerg: teglbrænder Johan Knudsen og 
gårdmand Chr. Nielsen, fra Ubberud: gårdmand Møller 
og amtsrådsmedlem Lars Christensen (jf. klokke nr. 2). 
F. hjort, »historiske Oplysninger om Tommerup Sogn«, 
ÅrbOdense og Assens 3 (1923), 216.
2 Fyns Tidende 29. maj 1932.
3 LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. ang. 
op førelsen.
4 Ifølge snedkerens egne optegnelser på et bræt, for-
mentlig fra prædikestolen, der opbevares i kirken.
5 Fyns Tidende 29. maj 1932, 26. maj 1957. 
6 Lokalarkiv. Grønvald Poulsen.
7 Gausdal 1998, 42-5.
8 Fyns Tidende 26. maj 1957.
9 Poul R. Knudsen, »Broholm Kirke fejrer 100 års 
jubilæum!«, Kirkebladet for Tommerup og Broholm Sogne 
(forår) 2007, 6-7; LAFyn. Menighedsrådsark. Forhand-
lingsprot. ang. opførelsen.

Fig. 12. Indre set mod vest. Postkort o. 1907. I Lokalhi-
storisk Arkiv, Tommerup – Interior looking west. 
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28 Thalund, Kirkeskibe, 81; LAFyn. Menighedsrådsark. 
Forhandlingsprot.
29 Det er en gave fra Grønlund-Rasmussens Fond, 
murermester Erik Andersen, Tommerup, og Dagmar 
Skibby, København. Fyens Stiftstidende 30. nov. 1986.
30 Hjort 1923 (note 1), 231.
31 Ib Damgaard Petersen (red.), Faldne i Danmarks Fri-
hedskamp 1940-45, 2. udg., Kbh. 2010, 276-77.

27 Kay W. hansen, »Fynske Landsbyorgler«, Fyens Stifts-
tidende 8. juli 1963. Forf. sammenligner instrumentet 
med de små orgler i Kerte (Båg hrd.) og Tranderup 
(Svendborg Amt). Begge disse instrumenter var bygget 
af Peter Mortensen Gudme, Svendborg, henholdsvis o. 
1880 og o. 1850, og det er efter beskrivelsen nærlig-
gende at antage, at også orglet fra Skamby Kirke var 
udgået fra Gudmes værksted.

The church is located on the northern outskirts 
of Tommerup Stationsby on a south-facing hill-
side. It was built in 1906-07 to drawings by the 
architect J. Vilhelm Petersen. It forms a shared 
benefice with Tommerup. From the beginning 
the construction plans included a churchyard to 
“associate the church more closely with the local 
residents”. The churchyard, which because of the 
great terrain differences has a terrace-like appe-
arance, was most recently expanded in 1962. 
 The church, which was built in 1906-07 to 
drawings by the architect J. Vilhelm Petersen, 
consists of a nave with which is associated a re-
latively short, straight-edged chancel in the west 
and a tower in the east, each with two side buil-
dings; the lower part of the tower functions as a 
porch (figs. 1, 5a-d and 6). The orientation of the 
church inclines greatly towards the north. The 
transition between the two parts of the building is 
mediated by a very deep chancel arch flanked on 
either side by a small secondary room; similarly, 
the square tower in the north is flanked by two 
secondary rooms. On the long sides of the church 
one sees the secondary rooms of the chancel and 
tower as broad ‘end pilasters’. The main access to 
the church is through the tower by a horizontal, 
covered door; there are also doors to the cele-

brant’s room in the north and the furnace room 
in the south. Each long side has four windows, 
one in the chancel and three in the nave; in the 
chancel gable, in the side sections at the eastern 
end of the long wall of the nave, in the west gable 
of the nave, in the side walls and the east side of 
the tower, above the main access, are smaller win-
dows. The belfry floor has linked, pointed-arched 
belfry lights on each side. The walls are plaste-
red and whitewashed except for the bottom c. 12 
m, which stand as a plain wall of yellow facade 
bricks, while the horizontal covered access to the 
porch in the east is edged by plain wall (figs. 7-8). 
The church has flat wooden ceilings. From the 
porch there is access to the two secondary rooms 
on each side of the tower. The next floor, which is 
reached by stairs in the northern secondary room, 
functions as a gallery. In addition the tower has a 
further two floors as well as  a belfry floor. 
 Most of the furnishings are from 1907. The altar 
painting (fig. 9), Christ and the Woman of Samaria, 
is by Tony Müller and is mounted in a frame in 
Danish Art Nouveau style, carved by Mille Mad-
sen. Among the more recent pieces is a bronze 
relief (fig. 11) from 1986 by the local sculptor 
Lotte Olsen. It shows the Adoration of the Magi, 
The Annunciation and The Visitation. 

BROhOLM ChURCh
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de den til Jørgen Rantzau.8 Han videresolgte året efter 
til biskop Thomas Kingo, igennem hvis enke Birgitte 
Balslev den gik til kaptajn Christian Carl Bircherod. 
Efter tvangsindløsning 1720 underlagdes kirken det 
fynske rytterdistrikt,9 hvor den såkaldte kirke session 
forestod dens administration.10 Ved auktionen 1764 
over det opløste ryttergods købte biskop Jacob Ramus 
kirken.11 Herefter havde den skiftende ejere (stats-
ejendom 1822-37), indtil den overgik til selveje 1. juli 
1932.12

 Af katolske præster kendes navnene på to, nemlig Poul 
af Vissenbjerg og Oluf Pedersen (-1492-1500-), der 
begge optræder på Odense helligkorsgildes dødeliste.13

 †Helligkilde. Ved præstegårdshaven findes en (nu til-
dækket) Skt. Vitus Kilde, der bl.a. benyttedes til vejr-
varsler.14 Et andet valfartssted i sognet er den såkaldte 
Skt. Knuds Sten på Assenbølle Mark, hvor Knud den 
Hellige ifølge et sagn skal have hvilet sig på sin flugt.15

Historisk indledning. Vissenbjerg (»Wisnæbyærgh«) om-
tales 13831, mens kirken først nævnes 1409, da provsten 
stadfæstede dens jord, kaldet ‘bymark’.2 Sognet, der er 
Fyns største landsogn både areal- og befolkningsmæs-
sigt, udgjorde senest i slutningen af 1400-tallet et kon-
geligt birk og siden et selvstændigt len.3 I det mindste 
én birkefoged, nemlig Peder Thomsen (-1498-1512-), 
fungerede tillige som kirkeværge (jf. dørfløj).4 
 Med forleningen af birket har der efter reforma-
tionen måske fulgt både patronats- og kaldsret. Da Erik 
Lykke på Odensegård 1583 klagede over, at Margrete 
og Magdalene Emmiksen havde ‘tilholdt sig præsten 
og kirken i birket’, fik søstrene således kongens ord 
for, at de blot var forlenet ‘med samme ret som tidli-
gere lensmænd’.5 Der var 1632 strid om kaldelsen af 
Christoffer Christensen (jf. *klokke).6 1678 fik Preben 
Brahe til Hvedholm skøde på kirken (med kaldsret),7 
men den kom atter tilbage til kronen, der 1686 skøde-
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the south east.
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 To †kirkeriste fornyedes 1747 af smeden Jørgen 
Christoffersen i Skalbjerg.32

 Bygninger på og ved kirkegården. Et kapel vest for 
kirken er opført 1916.33 Dets kamgavle har spids-
buet blændingsdekoration, den fladbuede dør har 
fals og nordsiden fire sammenstillede, rundbuede 
vinduer foruden cirkelblænding. En toiletbyg-
ning er for nyligt tilbygget i samme stil.
 På kirkegårdens østside, på en toft tilhørende 
degneembedet, opførtes i begyndelsen af 1700-tal-
let et ‘kirkehus’, der fungerede som tiendelade og 
opstaldningssted,34 og som 1768 fik status af kgl. 
privilegeret kro. Fæsteafgiften var bestemt til kir-
kens vedligeholdelse, og forpagteren var desuden 
kontraktligt forpligtet til at være kirkeværge.35 
Efter den firlængede kro nedbrændte 1903, op-
førtes en ny krobygning, der 1959 afhændedes til 
sognekommunen.36 Bygningen huser nu kirke-
kontor og menighedslokaler.
 Vest for kirkegården ligger det tidligere mis-
sionshus »Bethesda« fra 1895.
 Sydligt på kirkegården er et fællesmonument for 
de anonyme urnebegravelser, udført 2007 af bil-
ledhuggeren Kent Holm, Odense. Den spirefor-
mede skulptur af lys grå granit er betitlet »Et liv 
og et andet«.

Kirken ligger højt (114 m) og nogenlunde centralt 
i det store sogn, der præges af dødislandskabets 
skovklædte højdedrag. Beliggende på sydsiden af 
Vestergade, den gamle landevej mellem Odense 
og Middelfart, omgives den af nyere bebyggelse 
i øst, nord og vest. Indtil langt ind i 1800-tallet 
lå kirken frit i landskabet omgivet af sit og den 
nærliggende præstegårds gods (med eget ejerlav, 
‘Fuglevig Præstegård’). At dette i 1400-tallet be-
nævnes ‘bymark’ (jf. ovf.), antyder eksistensen af 
en tidligt nedlagt landsby, hvorfra sognets ti lands-
byer må være udflyttet.16 Økonomisk har sognet 
været præget af kvæg- og svinedrift,17 hvilket også 
afspejles i kirkens ejerskab til fem ‘kirkekøer’18 og 
skov med oldenfald (‘Kirkeskoven’).19

 Den 3,1 ha store kirkegård har kun bevaret 
gamle skel umiddelbart øst for kirken. Den er 
1825 udvidet med en bræmme mod nord20 ved 
landevejens regulering.21 Mere omfattende udvi-
delser er sket mod syd 1870, 190422 og 1966,23 og 
mod vest 1916, 192224 og 1987.
 Indtil kirkelovene af 1922 var kirkegården ud-
parcelleret til sognets mange ejerlav, og gravste-
derne fulgte med ved salg af ejendom. gravste-
derne på det 1870 indlemmede areal var dog ure-
gulerede. Et kirkegårdsregulativ indførtes o. 1927 
og samtidig erstattedes ‘græsrabatter’ af grusstier.22

 Biskop Jacob Madsen bemærkede 1589, at der 
ingen træer var på kirkegården.25 Den må således 
have været domineret af de mange græstuer (‘lig-
volde’), som kendes fra 1700-tallets regnskaber.26 
Fra 1700-tallets første fjerdedel kendes også ek-
sempler på indhegnede gravsteder.27 Endnu 1831 
fandt kirkesynet, at kirkegården henlå ‘som et 
græstæppe’.28 Det må derfor antages, at det var 
langs hegnet, en stor mængde piletræer (jf. ndf.), 
italienske popler og kastanjetræer blev plantet 
1829.29 O. 1860 plantedes en elmeallé fra hoved-
indgangen til kirken.30 Den begyndte at gå ud i 
1920'erne, da også de sidste rester af pilekrat langs 
kirkegårdsmuren forsvandt.22

 Hegn. Kirkegården hegnes af kampestensdige, 
mod syd dog af hæk. I øst er tillige bygninger 
i skel. Syv af de otte indgange i nord, øst og vest 
har stakitfløje hængt på granitpiller.31 På den tid-
ligere hovedindgang i nord ses Frederik VI’s mo-
nogram og årstallet »1825«. 

Fig. 2 Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Bondesen 1812. 
– Cadastral map.
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oven; nederste skifte er skråkantet og for hoved-
partens vedkommende skjult under nuværende 
jordsmon; synlig er blot en kortere strækning 
under sydfacaden længst mod øst.37 Det opgå-
ende murværk har et à to skifter glatte kvadre 
forneden og er herover opført af rå kamp. Skibets 
bevarede østhjørner er kvadersatte i fuld højde, 
mens de vestre hjørner tilsyneladende er nedta-
get ved tårnets opførelse.38 Det senere opførte 
langhuskor indeholder genbrugte granitkvadre i 
et sådant antal, at koret må have været kvader-
klædt i noget større højde end skibet. Den gen-
brugte sokkel udgøres af samme profilled som 
i skibet, og mange af kvadrene er krumme og 
har oprindelig haft plads i en apsis. nordmurens 
øverste del, der helt mangler romanske detaljer, 
må være omsat ved den senmiddelalderlige om-
bygning, mens sydmuren synes helt fornyet i tegl 
fra soklens overkant. Af vestgavlen er bevaret et 
stykke af indersiden, synlig fra de vestre hvælv-
lommer i skibet.

BygnIng

Oversigt. Kirken var oprindeligt en romansk bygning 
af granit med skib og smallere kor samt eventuelt ap-
sis. Kirken blev i senmiddelalderen næsten fuldstæn-
digt ombygget; ældst er et tårn i vest, formentlig fra 
1470’erne, herefter fulgte en ombygning af skibet 
og tilføjelse af et våbenhus på tårnets sydside, begge 
formentlig fra 1490’erne. Ombygningen afsluttedes 
med et langhuskor, formentlig o. 1510-15, hvorover 
et messeklokkespir. Kirkens orientering er omtrent 
solret.

Den romanske kirke består af skib, hvortil sand-
synligvis har sluttet sig et smallere kor med apsis. 
Skibets grundplan er omtrent regelret udstukket, 
blot med en let tilspidsning mod øst, og gør sig 
bemærket ved sin størrelse, ca. 19,5 m lang og 
10,2-9,8 m bred.
 Materiale og teknik. Kirken er opført af rå kamp 
over en profileret dobbeltsokkel, hvis øverste 
skifte prydes af et rundet led, der ledsages af en 
rille i underkanten og et listelignende led for-
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1939. I KglBibl. – Aerial photo of church and 
churchyard seen from the south.
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 Døre? Placeringen af kirkens oprindelige dør 
mod nord angives, med nogen usikkerhed, af en 
ca. 2 m bred uregelmæssighed i soklen 12,10 m 
fra østhjørnet. Over soklen på dette sted er ind-
muret en ca. 110 cm lang kvader med dobbelt-
profil langs den ene kant, to hulkele adskilt af en 
halvstaf. Over denne ligger endnu en ca. 157 cm 
lang kvader, hvis eventuelle profil dog skjules af 
mørtel. Begge er sandsynligvis karmsten fra en 
dør. En syddør spores ikke.39

 Indre. nord- og sydvæggene er af rå kamp, der 
delvist dækkes af puds, ligesom mindre partier af 
vestvæggen er synlige på begge sider af tårnbuen 
og i lommerne over det senere hvælv.
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Kirkens 
tårn kan være opført o. 1475-80 (jf. dendrokro-
nologisk undersøgelse, s. 3384). Det meget store 
tårn har skibets bredde og omtrent kvadratisk 
grundplan med gavlene i øst og vest. Materialet 
er munkesten over en sokkel, der hovedsagelig er 
genanvendt fra skibets vestgavl. Skiftegangen er 
forneden munkeskifte; over skibets gesimshøjde 
ses indvendigt vendisk forbandt.
 Der er adgang til tårnet gennem en dør længst 
mod øst i tårnets sydside. Den fladbuede åbning 
(jf. fig. 10) har halvstensfals udadtil og helstens-
dyb fals på indersiden; yderligere en fals fjernedes 
ved borthugning af døranslaget o. 1930 (jf. døre). 

Lysningens størrelse før fjernelsen af den inder-
ste fals stemmer nøje overens med den bevarede 
jernbundne dørfløj (jf. s. 3418). Der er et vindue 
midt i henholdsvis tårnets syd- og vestside, begge 
fladbuede og med to false udvendigt og tre false 
indvendigt. Det søndre vindue er tilmuret i ydre 
murflugt siden våbenhusets opførelse. Det vestre 
er forlænget nedad o. 1930.40

 Tårnets mure op til underkanten af glamhul-
lerne er uden oprindelige åbninger, bortset fra en 
lille glug på sydsiden umiddelbart under det mid-
terste glamhul, dog forskudt lidt mod øst. Den 
fladbuede åbning har udvendigt et vandret over-
dækket vindue af træ og indadtil en halvstensfals. 
Åbningen er sekundært forlænget nedad indven-
digt.
 Klokkestokværket har til hver side tre fladbu-
ede, falsede glamhuller, der mod øst og vest har 
spidsbuede spejl. Mod alle fire sider forløber en 
båndblænding umiddelbart under glamhullerne. 
På østsiden er den midterste del af båndblæn-
dingen sammen med den nederste halvdel af det 
midterste glamhul dækket af skibets nuværende 
tag (jf. fig. 8). Midterste glamhul mod vest er til-
muret.
 De omtrent ens udformede gavltrekanter er 
nu let nedskårne og uden kamtakker. Østgavlen 
har i midten en fladbuet glug under et højtrejst, 

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af gunnar Jensen 1940, suppleret af Kirstin Eliasen og Mogens Vedsø 2015, 
tegnet af Merete Rude 2016. – Plan.
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spidsbuet spejl med prydskifte af løbere. glug-
gen bryder en frise af rombeformede, aftrappede 
blændinger; nu fire til hver side med rester af 
en femte i syd. Herover dobbelt savskifte og en 
båndblænding, begge ligeledes brudt af gluggen. 
Foroven endnu et savskifte og en frise af tre små, 
kvadratiske blændinger. Vestgavlens glug er flad-
buet og falset. Også her bryder gluggen en frise af 
aftrappede, rombeformede blændinger, hvorover 
et enkelt savskifte. gavlen afsluttes foroven med 
en båndblænding og et dobbelt savskifte. yderli-
gere blændinger i gavltoppen (jf. fig. 15) er for-
svundne siden 1858. Begge gavle krones af lave 
kamme, de østre blyklædte, de vestre teglhængte 
og med en lav toptinde. nord- og sydmuren af-
sluttes foroven af en dobbelt falsgesims.
 Tårnrummet åbner sig mod skibet med en 
spidsbuet arkade med overgribende stik. I nord-, 
vest- og sydvæggene er vandrette tilbagespring i 

murflugten knap 2½ m over nuværende gulv;41 
mod nord og syd en halv sten dybt, mens det 
vestre er helstensdybt med en fals i forkanten. 
Tilbagespringet brydes i syd af dørens stik. Vin-
duernes sålbænke er sammenfaldende med tilba-
gespringet; ved det vestre er de indvendige false 
dog nu, formentlig o. 1930, forlænget ned til gul-
vet. Rummet overdækkes af et ottedelt, højtrejst 
hvælv, der bæres af oprindelige, murede forlæg i 
væggene. De retkantede halvstensribber udsprin-
ger fra diagonalt lagte sten i hjørnerne. Et hul i 
toppen af den nordre af de østre kapper, der nu 
er tilmuret med tynde, gule teglsten, blev brudt 
1829 i forbindelse med nedtagning og ophejs-
ning af en klokke (jf. s. 3376).
 Et samtidigt trappehus på tårnets sydvesthjørne 
har sadeltag med gavle i nord og syd og giver ad-
gang til tårnets øvre stokværk.42 En fladbuet dør 
på sydsiden leder ind til en vindeltrappe, der er 

Fig. 5. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the north.
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Fig. 6a-c. Opstalter. 1:300. a. Sydfacade. b. Vestfacade. c. Østfacade. Målt og tegnet af H. O. Overvold 1927. Tegnings-
sættet (fig. 6a-h) er behæftet med flere fejl, jf. f.eks. våbenhusets orientering (sml. fig. 6h og 7b) og tårnrummets 
hvælvhøjde (sml. fig. 6g og 7a). nogle korrektioner er indtegnet med blyant efter 1932 (jf. f.eks. våbenhusets dør, 
fig. 6a). I Danmarks Kunstbibliotek. – Elevations. a. South facade. b. West facade. c. East facade.



3367vissenbjerg kirke

Fig. 6d-g. Opstalt og snit. 1:300. d. nordfacade. e. Tværsnit af koret set mod vest. f. Tværsnit af skibet set mod vest. 
g. Tværsnit af våbenhuset og tårnet set mod vest. Målt og tegnet af H. O. Overvold 1927. I Danmarks Kunstbiblio-
tek. – Elevation and sections. d. North facade. e. Cross section of chancel looking west. f. Cross section of nave looking west. g. 
Cross section of porch and tower looking west.
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 Det usædvanligt høje klokkestokværk har, som 
nævnt, åbninger i to niveauer, forneden en enkelt 
i syd, foroven tre glamhuller til hver side. Stok-
værkets gulv bæres af et halvstens tilbagespring i 
alle fire vægge. Herover ses et kraftigt, ca. 45 cm 
dybt, tilbagespring i murværket mod nord, vest 
og syd ca. en halv meter over gulvet. Dette har 
næppe indgået i en konstruktiv sammenhæng, 
men kan skyldes et – formentlig kortvarigt – 
ophold i byggeprocessen. I alle fire mure ses tre 
rækker oprindeligt gennemgående, store bjælke-
huller, to rækker med en meters mellemrum un-
der glamhullerne og en række over; sidstnævnte 
med diagonalt stillede huller ved hjørnerne. In-
gen af disse bjælkehuller har tjent som oplæg for 
en etageadskillelse.
 En gennemgribende ombygning af det oprinde-
lige skib gennemførtes o. 1490-95 (jf. dendrokro-
nologisk undersøgelse, s. 3384). nordmuren blev 
formentlig ombygget for den øvre halvdels ved-
kommende, dog muligvis med undtagelse af hjør-
nerne, der kan være bevaret i fuld højde i kam-
pesten.44 Samtidig med ombygningen blev muren 
forhøjet i tegl i en højde svarende til fem skifter 

overdækket af vandrette stik af bindere på fladen. 
Trappen, der oplyses af en enkelt, rektangulær 
glug i vestsiden, udmunder i sydvestre hvælvlom-
me gennem en diagonalt løbende forbindelses-
gang, som overdækkes af et fladbuet tøndehvælv. 
Trappehusets øverste del er delvist ommuret, bl.a. 
1824.43

 Tårnet har ikke et egentligt mellemstokværk, 
idet hvælvet hæver sig op til underkanten af 
klokkestokværkets gulv. Trappen udmunder, som 
nævnt, dybt i den sydvestre hvælvlomme. I øst-
muren er rester af en (†)åbning mellem skibets 
loftsrum og tårnet. Åbningen, der er placeret 
noget nord for gavlens midte, har ret gennemlø-
bende, fire skifter høje, vanger og overdækkedes 
af et, nu bortbrudt, fladbuestik, og dens vandrette 
bund ligger i højde med skibets gesims. Den kan 
i en kort periode have været anvendt som adgang 
til skibets loft indtil opførelsen af tårnrummets 
hvælv; åbningen blev da tilmuret med en halv-
stensmur ind mod tårnet. Overdækningen blev 
bortbrudt ved en forhøjelse opad, og åbningen 
tjener nu som forbindelse mellem tårnet og ski-
bets loftsrum.

Fig. 6h. Plan. 1:300. Målt og tegnet af H. O. Overvold 1927. I Danmarks Kunstbibliotek. – Plan.
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Fig. 7a-b. Længdesnit og grundplan. 1:300. Målt og tegnet af gunnar Jensen 1940. I Danmarks Kunstbibliotek. – 
Section and plan.

samt den fremspringende falsgesims; næst øverste 
skifte er et savskifte. Sydmuren synes fuld stændigt 
ombygget over den romanske sokkel. Også her ses 
østhjørnets hjørnekæde bevaret indtil kort under 
gesimsen. Ligesom i nord er hjørnet dog sandsyn-
ligvis omsat af den oprindelige hjørnekæde. Den 
resterende del af muren er opført af munkesten 
i munkeskifte med genanvendelse af en række 
glatte granitkvadre, der fortrinsvis er indsat i mur-
værket indtil vinduernes underkant.45 Muren af-

sluttes foroven med falsgesims og savskifte som i 
nord. Dele af den romanske triumfgavl må have 
været bevaret ved ombygningen, men blev forsy-
net med en ny gavltrekant i tegl i forbandt med 
langsidernes overmure.
 Skibet har kun vinduer i syd, et centreret i hvert 
af dets tre fag. De ens udformede og dimensione-
rede vinduer er fladbuede med to false udad, hvor 
tillige ses et prydskifte af løbere, og tre indadtil. 
Begge de romanske døre blev sløjfet senest sam-



3370 Odense herred

tidigt med ombygningen, således at adgangen må 
være sket gennem det tidligere opførte tårn.
 Det indre var fra ombygningen forberedt for 
indbygning af tre fag hvælv. Hvælvene bæres af 
falsede vægpiller med to sten brede, falsede og 
kun let spidsbuede gjordbuer samt murede forlæg 

Fig. 9. Tårn og trappehus (s. 3365) set fra sydvest. Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Tower and stairwell seen from 
the south west.

Fig. 8. Tårnets østgavl (s. 3364) set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – East 
gable of tower seen from the south east.

i væggene. Mod vestvæggen bæres hvælvet af en 
rundbuet, helstensdyb skjoldbue, og det samme 
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ribberne er fjernet, fortrinsvis i nord. Det østre 
hvælv, der er en smule lavere end de to øvrige, har 
halvstens, lette overribber med trinsten af bindere.
 Et våbenhus foran tårnets syddør (fig. 11) blev 
opført umiddelbart efter fuldførelse af skibets 

har været tilfældet i øst ved triumfmuren, hvor 
den nuværende gjordbue indeholder rester af en 
ældre skjoldbue. De tre hvælv er ottedelte med 
retkantede halvstensribber. De to vestre hvælv 
har helstens, svære overribber af løbere; en del af 

Fig. 10. Tårnrummets sydvæg (s. 3365), indre set mod sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – South wall of tower interior, looking south west.
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søndre åbninger (jf. s. 3378). Det nordre vindue 
i øst blev genåbnet efter 1940 (jf. s. 3379), mens 
det vestre stadig er tilmuret på grund af den vest 
herfor stående nedgang til fyrkælderen, men sta-
dig er synligt som indvendig niche.
 Mod syd krones facaden af en kultiveret, kam-
takket blændingsgavl (fig. 11). gavlen har tre høj-
blændinger med tvillingdelt, spidsbuet stik, der i 
midten bæres af en binderkonsol og med en lang 
kvartstens, affaset, hængestav. Midt i den nedre 
del af hver blænding ses en lille kvadratisk glug, 
der i dag er underdelt af en lodretstillet løber. 
nær toppen af den nederste og den næstøverste 
kamtak er en kort frise af små, lodretstillede, rek-
tangulære blændinger.

ombygning, o. 1490-95 (jf. dendrokronologisk 
undersøgelse, s. 3384). Bygningen er opført af 
munkesten i munkeskifte, og flankemurene af-
sluttes foroven af en enkel falsgesims. Våbenhu-
sets nuværende adgang er en bred, fladbuet, falset 
dør midt i sydgavlen. Dens nuværende størrelse 
er resultat af en udvidelse o. 1930;40 indtil da var 
døren 1,38 m bred og ligeledes falset til begge 
sider.46 Hver flankemur har to vinduer, et no-
get syd for midten og et nær den nordre ende. 
Vinduerne er fladbuede med ret gennemløbende 
vanger samt fals i stikket udadtil. Alle må på et 
tidspunkt være blevet tilmuret. En lysningsfals er 
sandsynligvis borthugget ved indsættelse af de 
kvadratiske trækarme, der 1831 indsattes i de to 

Fig. 11. Våbenhusets sydgavl (s. 3373) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
South gable of porch seen from the south.
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der dog nu mangler yderst i syd. De tre midter-
ste blændinger underdeles i højden af spærstik, 
muret af bindere på fladen. Tilsvarende stik dan-
ner afslutning på den følgende blænding til hver 
side; den nordre noget ombygget. Det kan ikke 
udelukkes, at også disse blændinger har rejst sig 
til større højde. De øvrige blændinger afsluttes 
af flad- eller kurvehankbuede stik, undtagen den 
midterste, der er vandret afsluttet; alle synes om-
murede, ligesom gavlens konturer er resultat af en 
nedskæring ved fjernelse af kamtakkerne. gavlen 
krones nu af en blyklædt kam. På indersiden om-
kring gavlens midte er en kraftig, lodret forstærk-
ning.49

 Korets indre er opført af rå kamp og overpud-
set. En bred og dyb skabsniche midt i østgavlen 
er sandsynligvis sekundært udhugget. I mod-
sætning til skibet var der tilsyneladende ikke fra 
opførelsen afsat forlæg til hvælv i murene. Koret 
fagdeles af en meget kraftig gjordbue med et to 
sten højt stik, hvorover fire koncentriske skifter, 
hvis overkant danner forlæg for hvælvene. Disse 
bæres i øvrigt af helstensdybe skjoldbuer på false-
de hvælvpiller. gjordbuens hovedformål er uden 
tvivl at bære en del af tømmerkonstruktionen til 
en samtidig tagrytter over korets østfag (jf. s. 3382). 
Korets to hvælvfag er krydshvælv med retkante-
de halvstensribber og med halvstens, svære over-
ribber; i vestfaget stærkt uregelmæssige. Det østre 
hvælv er tydeligvis opført efter oplægning af den 
nedre ramme i spirkonstruktionen, ligesom det 
af hensyn til denne ramme er markant lavere end 
det vestre. I det vestre hvælv ses på oversiden et 
par bevarede spygat af to sammenlagte ‘munke’, 
tagsten af middelaldertype (fig. 13).

Langhusets arkitektur. Det ombyggede skib og lang-
huskoret udviser en forbavsende overensstemmelse i 
arkitektonisk udtryk, tidsforskellen taget i betragtning, 
og fremtræder derfor som en helhed og som en meget 
velartikuleret bygning. Dette giver sig bl.a. til kende 
ved de ens og regelmæssigt fordelte vinduer på syd-
siden. Der er store ligheder med Tommerup Kirkes 
langhuskor (s. 3278).

 I våbenhusets indre er en lille, helstensdyb ni-
che i østmuren, lidt nord for midten. Rummet 
overdækkes af et gråmalet bræddeloft med syn-
lige bjælker fra 1908 med senere ændringer.47 
Dette loft ligger i højde med murkronen; det op-
rindelige loft var placeret væsentligt lavere, ca. 2½ 
m over nuværende gulv, svarende til et halvstens 
tilbagespring i højde med buen over våbenhus-
døren. Dvs. at den øverste del af døren mellem 
våbenhuset og tårnet var dækket af loftet. Våben-
huset har således haft et knap 1 m højt styrtrums-
loft.
 En korudvidelse gennemførtes kort før middel-
alderens slutning, muligvis o. 1510-15 (jf. den-
drokronologisk undersøgelse, s. 3384). Efter ned-
rivningen af det romanske kor opførtes et lang-
huskor på to fag med helt samme arkitektoniske 
formsprog som den ældre ombygning af skibet.48 
nordmuren i rå kamp over den genanvendte ro-
manske profilsokkel og med en del glatte kvadre 
i facademuren, der foroven afsluttes af teglstens-
skifter med et savskifte og fremspringende falsge-
sims ganske som skibets. Sydmuren er fortrinsvis 
i tegl over den profilerede granitsokkel, men med 
adskillige glatte kvadre i murens nedre del samt 
nogle få i den øvre. Muren afsluttes foroven af 
et savskifte og en falsgesims, svarende til skibets 
sydside. Østgavlen rejser sig som de øvrige mu-
re over en genanvendt granitsokkel, her næsten 
udelukkende af apsiskvadre, og er af tegl i mun-
keskifte med talrige granitkvadre i den nedre del, 
mod hjørnerne i noget større højde. Korudvidel-
sen har tre vinduer, to i syd og et, nu tilmuret, i 
øst; alle er udformet helt som de ældre i skibets 
sydside og er fladbuede med to false udad og tre 
indadtil. Det ydre stik ledsages af et prydskifte af 
løbere.
 Østgavlen afsluttes foroven af en kompleks 
blændingsgavl (fig. 6c og 12), der rejser sig over 
en fladbuefrise i gavlfodshøjde. De enkelte bue-
slag er opmuret af rulskiftestillede bindere og bæ-
res af to skifter høje konsoller af to bindere, den 
nederste lodretstillet; ved frisens ender lidt bre-
dere, aftrappede konsoller. gavlen prydes af i alt 
syv højblændinger, der adskilles af helstensbrede 
piller. Disse afsluttes forneden på usædvanlig vis 
af 11 skifter høje, 1½ sten brede ‘postamenter’, 

Fig. 12. Korets østgavl (s. 3374) set fra øst. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. – East gable of chancel seen from 
the east.
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 Der planlagdes 1823 opførelse af et †material- 
og sprøjtehus op ad tårnets sydmur mellem våben-
huset og trappehuset.43 Dette opførtes dog først 
1828. Året efter oplystes, at huset var opmuret i 
ler og teglhængt. Der klagedes over, at nedfaldne 
stykker af kalk og sten fra tårnet ødelagde husets 
tag og derved ville såvel ødelægge sprøjten som 
forårsage fugt i murene. Det blev derfor foreslået 
at erstatte tagstenene med brædder.53 Bygningen 
var nedrevet senest 1858 (jf. fig. 15).
 En række arbejder på tårnets glamhuller ud-
førtes i årene efter 1826. To år tidligere foreslog 
Johan Scheuer i en skrivelse til justitsråd Andre-
sen i Odense, at lydhullerne i tårnet blev opmu-
ret ‘omtrent en alen’, da dette ville ‘hjælpe meget 
på tømmeret, som er i tårnet, loftet ligeledes og 
for taget at ryge af ’.43 Først i 1826 påbegynd-
tes arbejdet, idet murermester Peder Larsen ‘op-
murede’ tre af tårnets glamhuller. Kort herefter 
foreslog godsinspektør Richter at tilmure fire 
af glamhullerne, hvilket ikke blev tilladt. I ste-
det kunne han lade opsætte lemme. Af kilderne 
fremgår, at 1827 var tre af glamhullerne tilmuret, 
mens resten blev lukket af en hel og otte dob-
belt lemme, der var udført af snedker Thomas 
Pedersen. Allerede to år efter fortalte sognepræst 
Omann i et brev til godsinspektør Richter, at den 
nye klokke var ‘meget god, men at den ville lyde 
bedre, om de to tilmurede huller i tårnet blev 
åbnet igen’.54

 En hovedreparation af kirken gennemførtes 
1829 af bygmester og brandinspektør Hans Sø-
rensen Langhoff efter forslag af arkitekt georg 
Holgreen. Herunder repareredes kirkens mur-
værk, bl.a. tårnets gavlkamme, tårntrappen blev 
retableret, hullet i tårnets hvælv, der var brudt i 
forbindelse med udskiftning at kirkens klokke, (jf. 
s. 3422) blev lukket, revner i kirkens 2. og 3. hvælv 
samt tagværker og tagbeklædning blev repareret.55 
yderligere reparationer af sidstnævnte to hvælv 
foretoges 1832, hvor det ene måtte delvist om-
mures, og den mellemliggende gjordbue, dvs. 
buen i overgangen mellem langhuskor og skib 
(jf. s. 3372), udbedres med kiler og forstærkes 
med et anker.55 Omtrent jævnaldrende må nogle 
kontramuringer (fig. 16) oven på flere af skibets 
gjordbuer være.

En tilmuring af korets østvindue (fig. 14) blev fore-
taget kort før middelalderens slutning. Den er 
udført af munkesten og prydes af et stort korset 
kors, der udfylder næsten hele tilmuringen.50

 Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. Iføl-
ge kirkens regnskaber repareredes kirken løbende 
op igennem 1700-tallet, bl.a. 1720-21 i forbin-
delse med kronens overtagelse af kirken fra den 
daværende ejer, justitsråd C. C. Bircherod (jf. s. 
3361).51 Et problem med våbenhusets gavl, der 
hælder betragteligt udad, blev 1731 søgt afhjulpet 
ved, at Hans Møller fra Præstemøllen indlagde en 
bjælke mellem tårnets sydmur og gavlen. Bjælken 
blev forankret med tre jernankre, der var udført 
af Steffen Andersen.32 Planer, genfremsat 1823-
24, om at opføre en tilbygning på kirkens nordside, 
formentlig i 3. fag, som erstatning for to pulpi-
turer, der ønskedes fjernet (jf. s. 3420), fik ikke 
rentekammerets accept.52 

Fig. 13. Bevaret spygat 2. hvælvfag fra øst, nordvestre 
lomme (s. 3374). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pre-
served scupper, 2nd vault bay from east, northwestern pocket. 
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 Døre. En dør, der 1726 blev ‘forfærdiget’ af 
Hans Larsen i Præstemøllen, må være til brug i 
den udvidede åbning mellem tårnets nordøstre 
hvælvlomme og skibets loftsrum.32 Det må lige-
ledes være til denne dør, at Christen Smed fra 
Skalbjerg 1741 gjorde hængsler, hasp m.m.32 Kgl. 
Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen accepterede 
1930 en ansøgning fra menighedsrådet om ud-
videlse af kirkens indgangsdøre. I døren mellem 
våbenhus og tårnrum udvidedes lysningen ved 
fjernelse af en fals, mens den indtil da betydeligt 

 Kirkesynet anbefalede 1876, at hvælvingernes 
spygat burde lukkes.56 1879 skulle tårnets sydside 
skalmures og kammene på dets østgavl repareres, 
mens vestgavlens kamme udbedredes fire år se-
nere.57

 En sekundær gennembrydning af skibets sydmur 
under og vest for det østligste vindue lader sig 
ikke nøjere datere. Den ca. 285 cm brede åbning 
giver sig tydeligst til kende ved det fjernede sok-
kelled. Tilmuringen er af munkesten, iblandet 
nog le genbrugte granitkvadre.

213

Fig. 14.  Korets østgavl. Tilmuret vindue med kors (s. 3376). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – East gable of chancel. Bricked-up window with cross.
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lige åbninger.53 Koret fik 1834 et vindue, der sva-
rede til skibets og forfærdigedes af snedker Jens 
nielsen.52 Sidstnævnte år blev alle fem vinduer 
malet.20 Tårnets vestvindue blev 1908 foreslået 
ændret til samme størrelse som kirkens øvrige, 
men forslaget synes dog først bragt til udførelse i 
forbindelse med de store arbejder med ændrin-
ger af kirkens varmeanlæg 1932, da de indven-
dige false tillige forlængedes ned til gulvhøjde.60

 †Vinduer. Op igennem 1700-tallet nævnes ad-
skillige reparationer af kirkens vinduer. Et lofts-
vindue i tårnets vestgavl fornyedes 1733. glar-

mindre yderdør til våbenhuset nymuredes.58 Æn-
dringen var gennemført senest 1932.59

 Vinduer. Skibets nuværende fire trævinduer på 
sydsiden blev indsat 1829.52 De har krum over-
kant, svarende til det murede stik, og har hver 
fire rammer. Samme år fremførtes forslag om et 
vindue i våbenhuset, der åbenbart har været helt 
uden vinduer på dette tidspunkt. Arkitekt Hol-
green fandt imidlertid dette unødvendigt, da dø-
ren dertil stod åben under gudstjenester.28 1831 
blev forslaget genfremsat og gennemførtes nu 
med et vindue i hver langmur indsat i oprinde-

Fig. 15. Skitse af kirken set fra sydvest. Tegning ved J. g. Burman Becker dateret 28. maj. 1858. KglBibl. – Sketch of 
the church seen from the south west.
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 Gulve. Korets gulv, der er hævet to trin over ski-
bets, er lagt af røde og gule teglsten i kvadratiske 
mønstre omkring en sortbrændt, kvadratisk sten 
i midten og diagonaltstillede i forhold til rum-
mets akse (jf. fig. 79). Den østligste del af gulvet 
er yderligere hævet et trin. gulvet i midtergangen 
og den østligste del af tårnrummet er lagt 1892 af 
diagonaltstillede, vekselvis gule og røde, kvadrati-
ske fliser.56 Under stolestaderne er bræddegulve af 
fyr. Ved fjernelsen af stolestaderne i 2. fag fra øst 
1955 erstattedes gulvet af røde teglsten, lagt par-
vis i kvadrater (jf. fig. 75).40 Den vestligste del af 
tårnrummets gulv, der danner podium for orglet, 
er hævet to trin og dækkes af et gråmeleret tæppe. 
gulvet i våbenhuset er af samme type som korets, 
blot med en rød, kvadratisk sten i midten og med 
mønstret parallelt med væggene. gulvene i kor og 
våbenhus, der ikke optræder i kilderne, må være 
omtrent jævnaldrende med midtergangens.
 †Gulve. 1729 omlagde murermester Kruuse 
størstedelen af kirkegulvet, hvortil der var ind-

mester niels Stenhof fra Odense lagde glasset i 
nye blysprosser, mens Stephan Smed fra Skalbjerg 
fremstillede nye vindjern og Hans Murermester 
udspækkede omkring åbningen.32 Ved en for-
nyelse 1759 af vinduerne i koret og ved præ-
dikestolen oplystes, at det var ‘lukker vinduer’, 
hvilket formentlig vil sige, at de kunne åbnes og 
lukkes.61 De kasserede korvinduer blev solgt til 
Hans Jørgen Bendichsen for 4 mark.62 Korvin-
duet planlagdes fornyet 1824 med jernstænger 
og bly,43 mens et dobbeltkarmsvindue, der blev 
indsat 1826, ikke kan stedfæstes.43 Ved fjernelse 
af altertavlens baldakin 1887 (jf. s. 3403) blev ko-
rets tilmurede østvindue helt eller delvist synligt. 
Det anbefaledes at dække dette ‘på en eller anden 
måde’, men i stedet blev der året efter planlagt at 
anstryge det med blå farve.56 De små vinduer på 
henholdsvis tårnets sydside og trappehusets vest-
side blev 1950 trukket en smule tilbage i forhold 
til murplanet.47 Våbenhusets nordlige vindue 
mod øst blev genåbnet efter 1940.63

213*

Fig. 16. Eksempel på kontramuring i nordsiden mellem 4. og 5. fag (s. 3376). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –  Ex-
ample of counter-masonry in the north side between 4th and 5th bay.
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Tagværket afstives af en langstol med kongestolper 
stående på de fire bindbjælker; stolperne er tap-
pede i bjælkerne og skrammede over hanebån-
dene fra vestsiden. De enkelte stolper forbindes 
af dragere, der er fastgjort med tappe umiddelbart 
under nedre hanebånd, og hvert af langstolens tre 
fag afstives af korte skråbånd, der er bladede på 
stolpernes og dragernes nordsider. Skråbåndene 
er af varierende længde (jf. fig. 18-19), således at 
bladningerne på stolperne ikke kolliderer. Spær-
fagene er opsat i tre systemer, der fra vest omfat-
ter fagene 1-2, 3-7 og 8-17, alle nummererede fra 
vest mod øst på spærenes vestsider. 1. system med 
stregnumre med skrå gennemstregning i nordsi-
den, 2. system med stregnumre i nordsiden og 3. 
system med firkantstik i nordsiden og stregnumre 
i sydsiden. Der synes ikke at være nogen tids-
mæssig forskel mellem de tre systemer, ligesom 
langstolen formentlig må opfattes som oprin-
delig. Det kan dog ikke udelukkes, at den kan 
være en smule yngre end tagværket, men klart 
ældre end kirkens forlængelse mod øst. Der er 
udtaget i alt syv boreprøver til dendrokronolo-
gisk undersøgelse (s.d.), hvoraf seks lod sig datere. 
Fire prøver fra spær og spærfødder i 3. system 
lod sig datere til o. 1488-91. Den østligste konge-
stolpe dateredes til o. 1490, men da det er usik-
kert, hvorvidt der er registreret splintved, kan den 
være lidt yngre. Én prøve fra 2. system blev da-
teret til o. 1470-75, men med samme usikkerhed 
som ovenfornævnte og må hidrøre fra et ældre 
tagværk. generelt er der stor sandsynlighed for, 
at hele tagværket er opsat o. 1490-95.
 Våbenhusets tagværk er opsat 2013 med spo-
radisk genanvendelse af ældre tømmer. Indtil da 
havde det et tagværk med fem spærfag; 1., 3. og 5. 
med bindbjælke, de resterende med spærfødder, 
alle med korte, lodrette spærstivere. De enkelte 
fag havde ét hanebånd og krydsbånd, fastgjort 
med hageblade fra syd. To spærudsnit fra oven-
nævnte restaurering, der var henlagt i loftsrum-
met, blev udtaget til dendrokronologisk under-
søgelse (s.d.), hvoraf det ene lod sig datere til o. 
1490-95.
 Langhuskoret har et tagværk med ni spærfag, 
heraf to helt fornyet i fyr, resten delvis gamle, af 
eg, med nogen genanvendelse af ældre tømmer. 

købt 100 brændte sten.32 Der klagedes 1734 over, 
at gulvet over nogle af kirkens begravelser var 
sunket; det blev efterfølgende omlagt af murer-
mester Hans Jensen. Allerede året efter udførtes 
tilsvarende arbejde.32 Murermester Jørgen Larsen 
skulle 1745 anvende 150 lybske mursten til repa-
ration af gulvene i mands- og kvindestaderne.32

Større arbejder fandt tilsyneladende sted 1760, 
da gulvene skulle omlægges med anvendelse af 
de gamle sten samt 2000 nye fynske mursten.62 
Samme år omlagdes gulvene under stolestaderne 
med 2000 engelske mursten, der blev nedlagt i 
grus, som sognemændene havde anskaffet.32 Et 
ofte tilbagevendende problem var gulvenes usta-
bilitet, forårsaget af begravelser, således 1824 da 
man sløjfede en grav i koret (jf. s. 3426) og her-
efter lagde et nyt murstenstensgulv. Stengulvet i 
gangene og i nogle af stolene blev omlagt ved 
samme lejlighed.43 Et nyt flisegulv af ‘Kjersgaards 
gulvfliser’ blev 1832 lagt i våbenhuset af murer-
mester Jacob Hansen.29

 †Lofter i våbenhuset. Der indkøbtes materia-
ler 1727 til indlæggelse af et nyt loft med luge, 
heriblandt ‘hængsler, hasper, marner og en ny 
hængelås til lugen’.32 Loftet fornyedes 1762 efter 
udskiftning af en bjælke.32 Atter 1824 var loftet 
og alle fem bjælker rådnet og måtte udskiftes.43

 Tagværker. Tårnets tagværk (fig. 17) består af ni 
spærfag af eg. Fagene 1-2, 4, 6 og 8-9 har bind-
bjælker, mens fagene 3, 5 og 7 har spærfødder; 
alle med korte, lodrette spærstivere. Hvert fag har 
tre hanebånd, derudover har fagene 3, 5 og 6-7 
krydsbånd, der er anbragt bemærkelsesværdigt 
tæt på spærene og forløber parallelt med disse. 
Hanebånd og krydsbånd er bladede på spærenes 
vestsider. De enkelte spærfag er nummereret fra 
vest mod øst med stregnumre i sydsiden. Dele af 
tagværket er fornyet. Der er udtaget boreprøver 
af tre spær til dendrokronologisk undersøgelse 
(s.d.); én lod sig datere til o. 1475-80.
 Tagværket over det ombyggede skib (fig. 18-
19), dvs. langhusets 3.-5. fag, består af 17 spærfag 
af eg. Alle spær står på spærfødder og har korte, 
lodrette spærstivere; dog er der bindbjælker i fa-
gene 1, 6, 11 og 17, dvs. ved skibets gavle og de 
to mellemliggende gjordbuer. Spærfagene har to 
hanebånd, bladede på vestsiden med hageblad. 
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idet de tre vestre fag har bladninger på vestsiden, 
mens de øvrige er bladede fra øst. Enkelte numre 
i form af stregnummerering, firkantstik og sym-
boler lader sig ikke indpasse i disse systemer.
 Tømrermester Troels Lund opsatte 1755 seks 
nye spær på langhusets sydside.64 En større re-

Tagværket er meget præget af reparationer og ud-
skiftninger, ikke mindst omkring spiret (s.d.) over 
langhuskorets østfag. Ét spærfag har to hanebånd, 
den nedre afstivet af korte skråbånd; de øvrige 
fag med to hanebånd og højtsiddende krydsbånd. 
Tagværket er sandsynligvis opsat i to systemer, 

Fig. 17. Tårnets tagværk (s. 3380) set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Roofing 
of tower looking east.
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mod hjørnestolperne (fig. 21); nord- og sydsiden 
har ligeledes skråstivere. Hjørnestolperne samt 
nord- og sydsidens dokke forbindes af nord- og 
sydgående bindbjælker, og konstruktionen afslut-
tes foroven i nord og syd af en toprem. Ram-
mens fire sider er individuelt nummererede med 
et system af symboler. I vest nummereret 1-2 med 
punkcirkler fra nord mod syd (fig. 20), i nord 1-3 
med halvcirkler og i syd 1-3 med stregnumre fra 
vest mod øst. I øst nummereret 1-3 fra syd mod 
nord med et halvmåneformet symbol (tredjedel af 
cirkelslag); den sydligste kun halvmåneformet, ved 
midten halvmåneformet med gennemstregning 
med to streger, mens den nordligste er halvmåne-
formet med en krum gennemstregning. Bindbjæl-
ken, kopbåndene samt nord- og sydsidens dokke 
er nummererede fra nord mod syd med stregnum-

paration af tagværkerne fandt sted 1824; i lang-
huset formentlig blot opsætning af stormlægter, 
mens der skete betydelige udskiftninger i tår-
nets tagværk.43 Der blev 1829 opsat et nyt tag-
værk af spær og lægter over tårntrappen.43 En 
gennemgribende restaurering af langhusets og 
tårnets tagværk udførtes 2000 ved arkitekt Alan 
 Havsteen-Mikkelsen, mens en omtrent fuldstæn-
dig udskiftning af våbenhusets tagværk skete 
2013 ved firmaet von Bach Arkitekter.40

 En tagrytter med spir over langhuskorets østfag 
(jf. fig. 1) er nøje knyttet til korets opførelse, så-
ledes at spiret er opsat senest umiddelbart før ko-
rets overhvælvning. Spirets underbygning er en 
rektangulær rammekonstruktion, der bæres af to 
bindbjælker ved henholdsvis østgavlen og gjord-
buen mellem korets to fag (jf. s. 3374). Herpå 
hviler to fodremme i nord og syd, parallelt med 
korets respektive langmure. Konstruktionen har 
lave, lodrette hjørnestolper, suppleret med korte 
dokke midt i hver side. Mod øst og vest er der 
desuden to par skråstivere samt korte skråbånd 

Fig. 18. Loftsrummet set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Loft, towards the east.

Fig. 19. Langstol med kongestolpe og tilhørende dra-
gere og skråbånd (s. 3380) set fra syd. Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Longitudinal stay with king post and 
related beams and cross-braces.
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sås for at være ‘til sirat for kirken’.66 Dette skete 
lykkeligvis ikke.
 Klokkestol af egetræ til to klokker ophængt over 
hinanden; nederste ophæng er moderne, mens 
det øverste er hævet i forhold til oprindelig pla-
cering. Stolen bæres af to øst-vestgående bjæl-
ker, hvorpå fire lodrette stolper, som er placeret i 
nord-sydgående fodremme. Stolpernes forbindes 
foroven af nord-sydgående bjælker, der er udkra-
gede til begge sider. To skråstivere til hver side til 
henholdsvis stolpetop og til de udkragede bjælke-
ender. Anders Madsen betaltes 1736 for at flytte 
en tværbjælke, der ‘forhindrede klokkens ring-
ning’.32 1738 opsattes en ny klokkestol, der meget 
vel kan være identisk med den nuværende.32

 Dendrokronologisk undersøgelse. Der er i 2014 
udtaget boreprøver af egetømmer i skib og tårn. 
Endvidere er to afsavede spærudsnit af eg, der 
hidrører fra den seneste restaurering af våbenhu-
sets tagværk, indsendt.67 Af de 11 udtagne prø-

mer 1-2. Rammekonstruktionen har, som nævnt, 
været opsat før langhuskorets overhvælvning, 
idet fodremmen i nord og syd er beskåret på un-
dersiden for at skabe plads til østhvælvets nord- 
og sydkappe. To boreprøver fra rammen lod sig 
ikke datere ved dendrokronologisk undersøgelse 
(s.d.), mens den vestre bindbjælke kunne dateres 
til o. 1510-15, der sandsynligvis angiver daterin-
gen af den samlede konstruktion.
 Den øvre del af spirkonstruktionen hviler på 
2×3 krydsende bjælker ovenpå rammen. Disse 
bærer otte hjørnestolper i den ottekantede kon-
struktion med åben lanterne umiddelbart over 
tagets tagryg, og herover et opskalket stejlt, ot-
tesidet pyramidespir over en kraftigt udludende 
profilgesims (jf. f. eks. fig. 1). Denne del af kon-
struktionen fornyedes fuldstændig 1963.65

 †Spir. Det fremførtes 1761, at spiret over kir-
ken var forfaldent af ælde og burde nedtages og 
igen opsættes og forbedres med nyt tømmer, 
hvilket efterfølgende udførtes af tømrermester 
Troels Lund (sml. vindfløj).61 Reparation af spiret 
gennemførtes 1824; ikke desto mindre udtryktes 
1832 ønske om helt at fjerne det, da det ikke an-

Fig. 20. Detalje af spirkonstruktionen med cirkelnummerering (jf. s. 3382.) Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail 
of spire construction with circle numbering.

Fig. 21. Spirets rektangulære rammekonstruktion (s. 
3382). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Spire with rectan-
gu lar frame construction.
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et eftersyn af spiret 1832 konstateredes, at dette 
ikke kunne besigtiges på ydersiden, da de kroge, 
hvorpå stigerne skulle ophænges, var ‘gamle og 
ikke til at stole på’.28 Året efter skulle der tætnes 
mellem henholdsvis tårnet og skibets tagflade og 
skibet og våbenhusets tagflade med inddæknin-
ger af bly.28 Ved en fornyelse af spirets beklædning 
1915 anvendtes ‘kunstskifer’ i stedet for spån.65

 Kirkens opvarmning har fra 1932 været et cen-
tralvarmeanlæg, der er opstillet i en fyrkælder un-
der tårnrummet og har støbte varmekanaler i gul-
vet langs begge langmure.72 Adgangen til kælderen 
er fra syd ad en trappe, der overdækkes af en lille 
halvtagsdækket bygning, der er skudt ind mellem 
våbenhuset og trappehuset.73 Varmekilden er si-
den begyndelsen af 1980’erne fjernvarme. Anlæg-
get blev gennemgribende renoveret 1998.40

 †Opvarmning. To †kakkelovne blev anskaffet 1877 
og opstillet i henholdsvis 2. fags nordside og 3. 
fags sydside.56 Af et kirkesyn 1886 fremgår, at 
kuloplaget da var i våbenhuset, og at det burde 
fjernes, da aflukket dertil var råddent.56 Kakkel-
ovnene erstattedes 1906 af en ovn i skibets nord-
vesthjørne og med skorsten op gennem tårnet, 
men da man fandt opvarmningen utilstrækkelig, 
anskaffedes en ny ovn 1923.47 
 †Murbehandling. Både 1824 og -29 omtales, at 
tårnets udvendige murværk skulle rødfarves, ved 
at »den skulle afgnides med rød Muursteen« og 
med hvide ‘sirater’, mens den resterende del af 
kirken var hvidtet over en mørk sokkel.66 Af be-
skrivelsen i kirkens synsprotokol 1862 fremgår, at 
murene også da var hvidtede, mens blændings-
korset i det tilmurede østvindue og en kant om-
kring de øvrige vinduer var gulkalkede og hele 
soklen var brun.56 Senere var kirkens nederste del 
sorttjæret indtil en højde af ca. 1 m. Tjæren afren-
sedes i 1994.40

 Kirkens nuværende vindfløj er opsat 1963 og er 
en 1916 udført kopi af en vindfløj fra 1761. Flø-
jen, der er udført i zinkplade med forstærkninger 
af fladjern, prydes af Frederik V’s monogram samt 
årstallet 1761. Den bæres af en fløjstang med en 
kugle af kobber forneden og et kors i toppen.65

 †Vindfløje. Kobbersmed Rasmus Pedersen blev 
1758 betalt for ‘for knappen og fløjen at reparere’, 
idet fløjstangen ‘var af ælde nedblæst’.32 Ved spi-

ver i skibet var en, der var så beskadiget, at den 
ikke blev undersøgt, og syv kunne dateres. De 
fem, som er fra henholdsvis kongestolpe, spær 
og spærfødder dateredes til ca.1490-95, som må 
angive tidspunktet for dette senmiddelalderlige 
tagværk, mens et spær i sydsiden dateredes til ca. 
1470-1475 og må være genanvendt fra et ældre 
tagværk. Den vestre bindbjælke, som bærer spi-
rets rammekonstruktion, og som er indlagt inden 
korets overhvælvning (jf. s. 3374), dateredes til 
1510-15 og daterer således spirets rammekon-
struktion. Af de tre udtagne prøver i tårnet kunne 
kun én, nordsidens 5. spær, dateres til ca. 1475-80, 
hvilket må datere tårnets færdiggørelse. Af de to 
prøver fra våbenhuset kunne kun den ene dateres 
til ca. 1490-95.
 Tagbeklædningen er overalt vingetegl, dog med 
undtagelse af spiret, der siden 1963 har været 
klædt med zink.68 De nuværende tegltage over 
langhus og tårn er lagt 2000, mens våbenhusets 
er udskiftet 2013.40

 †Tagbeklædning. Ifølge biskop Jakob Madsen, 
der visiterede kirken 1589, var kirken overalt 
tækket med bly, dog undtaget tårnet, der havde 
tegltag samt »1 lidet Spir paa Østerende met 
Bly«.69 Frem til 1761 synes kirken at have haft 
samme tagbeklædning, således blev tegltaget på 
tårnet repareret såvel 1722 som 1735.32 Våbenhu-
sets tagbeklædning nævnes første gang 1753 og 
var da af spån.62 Efter en storm 1754, hvor en del 
af blyet på kirkens nordside var faldet ned, repa-
reredes taget, dels ved udbankning og retning af 
det af det nedblæste bly, som var brugbart, og dels 
med nyt bly købt af købmand Rasmus Østrup 
i Odense.70 Året efter gennemførtes en større 
reparationen af sydsidens tag, hvor seks fag blev 
omlagt efter fornyelse af tagværkets spær (jf. ovf.) 
af blytækker Rasmus Pedersen.62 Efter en storm 
vinteren 1760 måtte større dele af såvel nord- 
som sydsidens blytag omlægges. Spiret blev, som 
ovenfor nævnt, fuldstændigt fornyet 1761 og ‘py-
ramiden’ blev da tækket med spån. Sidstnævnte 
arbejder blev udført af tømrermester Troels Lund 
samt blytækkerne Rasmus Pedersen og Rasmus 
Skytte.61 Af det omfattende regnskab vedrørende 
kirkens reparation 1824 fremgår, at såvel skib som 
tårn og våbenhus nu var tækket med tegl.71 Ved 
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smedet af Johan Wittroch.61 Fløjen blev erstattet 
af en kopi i 1916 (jf. ovf.).
 Kirken fremtræder i dag hvidkalket på såvel 
mur som sokkel og med røde tegltage med und-
tagelse af det zinkklædte spir.

rets fornyelse 1761 blev opsat en ny vindfløj med 
Frederik V’s monogram og årstal (jf. ovf.). Kob-
bersmed Daniel E. Korisna i Odense fremstillede 
en ny kugle af poleret kobber med anvendelse 
af metallet fra den gamle, mens fløjstangen blev 

Fig. 22. Klokkestokværk (s. 3368 og 3384) set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Belfry, seen from the south east.
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Senmiddelalderlige kalkmalerier. To røde indvielses-
kors (fig. 23-24) i tårnbuens vanger74 fra o. 1475-
80 (jf. s. 3364) er malet hastigt og uden forudgå-
ende passerindridsning. Et tredje indvielseskors 
(fig. 25), på nordvæggen i langhusets 4. fag fra 
øst, er noget større75 og mere omhyggeligt udført: 
Såvel de sorte cirkelslag som de små kors mellem 
korsarmene er indridset forud for bemalingen. 
Meget bemærkelsesværdigt ses midt i den øvre 
arm bevaret en middelalderlig lysetorn af jern 
(jf. fig. 25). Korset (og måske lysetornen76) må 
stamme fra genindvielsen efter ombygningen af 
skibet i 1490’erne (jf. s. 3368).
 Eftermiddelalderligt kalkmaleri. Et draperi på nord-
mur i 1. fag (fig. 79) er udført o. 1686 som en del 
af stafferingen af Hans Christensen naurs epita-
fium (se dette s. 3425). I 2. fag har nord-, syd-, og 
vestkappen hver en syvoddet stjerne med et øje, i 
gråtoner (fig. 82), formentlig fra 1700-tallet.
 †Senmiddelalderlige kalkmalerier. En hvælvudsmyk-
ning (fig. 26-35), udført i 1490’erne af det såkaldte 
Træskomalerværksted77 i langhusets tre vestligste 
fag, blev afdækket 1976 men atter overkalket.78 
Udmalingen med rødt (brændt okker) og sort 

KALKMALERI

Oversigt. 1892 fremdrog J. Magnus Petersen dekoratio-
ner og indskrifter fra renæssancen, der atter overkal-
kedes. 1905 og igen 1937 udførtes nye dekorationer. 
De forsvandt 1976 ved Mogens Larsens afdækning af 
kalkmaleri fra senmiddelalder, renæssance og barok. 
Da fremkom en hvælvudsmykning udført af det så-
kaldte Træskomalerværksted i 1490’erne i langhusets 
tre vestligste fag. Den blev dog atter tildækket lige-
som et figurmaleri fra renæssancen på skibets nordvæg. 
Fremdraget står nu tre indvielseskors samt draperi og 
stjerneudsmykning fra barokken. 
 I den følgende beskrivelse angives placeringen med 
henvisning til langhusets fem fag. 

Fig. 23-24. Sengotiske indvielseskors i tårnbuen (s. 3388). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Late Gothic consecration 
crosses in tower arch.

Fig. 25. Sengotisk kalkmalet indvielseskors med lyse-
torn, nordvæggen i 4. fag (s. 3388). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Late Gothic wall-painted consecration cross 
with candle spike, north wall in 3rd bay. 
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30).79 I 3. og 4. fag fandtes desuden to irregulære 
svastikaer, hvis arme mindede om fuglehoveder 
(fig. 33-34),80 kors dannet af sammenstillede spar-
resnit81 og en hjulplov (fig. 35).82 I 5. fags søndre 
østkappe var malet en labyrint af den klassiske, 
cirkulære type (en såkaldt Trojaborg), med syv 
vindinger omkring et centralt kors (fig. 32). Her-
under fandtes en armbrøst83 (fig. 32) og i nordre 
østkappe minuskelinitialerne »p a« og »p l p« (fig. 

var med få undtagelser udført uden forudgående 
indridsning i den underliggende kalk i forbindelse 
med eller umiddelbart efter hvælvslagningen (s. 
3370). Udsmykningen, der her beskrives fra øst 
mod vest, bestod af forskellige stregtegnede sym-
boler i kapperne og sparredekoration på ribber. 
Som det hyppigst forekommende motiv optrådte 
i alle tre fag forskelligartede opsatser med træer, 
rankeslyng, romber og halvmåneformer (fig. 26-

Fig. 26-30. Opsatser, †kalkmaleri fra 1490’erne af Træskomalerværkstedet (s. 
3389). 26-27. 4. fags nordre og søndre østkappe. 28. 3. fags nordre vestkap-
pe; 29. 3. fags østre nordkappe; 30. 4. fags vestre nordkappe. Foto Mogens 
Larsen 1976. – Assemblages, †wall paintings from the 1490s by the ‘Clog Painter’s’ 
workshop. 26-27. Northern and southern east severy, 2nd bay. 28. Northern west 
severy, 3rd bay. 29. Eastern north severy, 3rd bay. 30. Western north severy, 4th bay.
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Amt).84 Endelig fandtes to af de karakteristiske 
træsko, med snuderne mod hinanden.85 
 Udmalingen bidrager til billedet af ‘Træskoma-
lerens værksted’ som et, der arbejdede inden for 
liturgiens og teologiens rammer.86 Såvel de for-
skelligartede træopsatser som armbrøsten har stor 
lighed med de messedagssymboler, der findes på 
primstave fra senmiddelalder og tidligt moderne 
tid.87 Meget taler derfor for, at udsmykningen skal 
forstås ud fra en liturgisk helgen- og kalender-
symbolik.88 Labyrinten, der måske har haft sær-
lig betydning i påsken (jf. ndf.), er udmalingens 

31), muligvis for kirkeværger eller malere. De sid-
ste kunne tilhøre maleren Peter Laurintsen (‘peter 
laurintsen pinxit’?) kendt fra Ullerslev (Svendborg 

Fig. 31. Initialerne »plp«, †kalkmaleri fra 1490’erne 
af Træskomalerværkstedet, 5. fags nordre østkappe (s. 
3389). Foto Mogens Larsen 1976. – Initials “plp”, †wall 
painting from 1490s by the ‘Clog Painter’s’ workshop, north-
ern east severy, 5th bay.

Fig. 32. Labyrint og armbrøst, †kalkmaleri fra 1490’erne af Træskomalerværkstedet, 
søndre østkappe, 5. fag (s. 3389). Foto Mogens Larsen 1976. – Maze and crossbow, †wall 
painting from 1490s by the ‘Clog Painter’s’ workshop, southern east severy, 5th bay.
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byrint og derved udfriede den athenske ungdom, 
overvandt Kristus døden og befriede menneske-
heden. Med denne allegori fandt labyrinten vej 
til påskeliturgien flere steder i Europa.89 Samti-
dig tjente den ensrettede, klassiske labyrint som 
et letforståeligt symbol på ortodoksien.90 Den 

mest interessante motiv. Det arketypiske symbol 
med førkristne rødder blev i middelalderlig teo-
logi udlagt som symbol på den syndige verden 
og dødens fængsel samt forløsningen gennem 
Kristus: Ligesom helten Theseus i den klassiske 
myte nedkæmpede minotauren i kong Minos’ la-

Fig. 33-34. Fuglelignende svastikaer, †kalkmaleri fra 1490’erne af Træskomalerværkstedet, hhv. 3. fags søndre vest-
kappe og 4. fags nordre vestkappe, (s. 3389). Foto Mogens Larsen 1976. – Bird-like swastikas, †wall painting from 1490s 
by the ‘Clog Painter’s’ workshop, respectively southern west severy, 3rd bay, and northern west severy, 4th bay.

Fig. 35. Hjulplov, †kalkmaleri fra 1490’erne af Træskomalerværkstedet, 4. fags søndre 
vestkappe (s. 3389). Foto Mogens Larsen 1976. – Wheel plough, †wall painting from 
1490s by the ‘Clog Painter’s’ workshop, southern west severy, 4th bay of nave.
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 †Eftermiddelalderlige kalkmalerier. 1892 afdække-
des på skibets nordmur (uvist hvor) en †indskrift 
med gulgrå versaler »nicolavs Michaelis« (niels 
Mikkelsen) og rester af et årstal »1…43«. Årstallet 
tolkedes af Magnus-Petersen som ‘1543’, hvilken 
datering han også gav en †dekoration med skælfor-
mede linjer på ribber og gjordbuer i gråt og sort.93

 En †figurudsmykning (fig. 36-38) fra o. 1575-
1600 blev 1976 fremdraget på nordmuren i 5. fag 
men atter tildækket. Den illustrerede det luther-
ske tema ‘lov og evangelium’ i såvel billede som 
tekst. Ifølge Mogens Larsen midtdeltes motivet af 
et stort palmelignende træ med nøgne grene på 
vestsiden og løv på østsiden, en komposition der i 
grundform svarer til Lukas Cranach d.y. og Erhard 
Altdorfers udbredte fremstillinger af temaet.94 I 
billedets venstre halvdel sås israelitternes teltlejr 

har med sin placering i vestfagets østkappe, tæt 
på kirkedøren,91 været meget synligt placeret for 
kirkegængere og kan have tjent som husketek-
nisk redskab ved meditationer, f.eks. meditativ 
pilgrimsfærd til det hellige land.92 

ODEnSE HERRED

Fig. 37. ‘Lov og evangelium’, †kalkmaleri, o. 1575-1600, på nordmuren i 5. fag (s. 3392). Foto Mogens Larsen 1976. 
– ‘Law and Gospel’, †wall painting, 1575-1600, on north wall of 5th bay.

Fig. 36. Israelitternes teltlejr i ørkenen og sky med ba-
suner, detalje af †kalkmaleri, o. 1575-1600 (s. 3392, jf. 
fig. 37). Foto Mogens Larsen 1976. – Israelites’ camp in 
the desert, and cloud with trumpets, detail of wall painting, 
1575-1600 (cf. fig. 37).
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i ørkenen, ved siden af hvilken der formodentlig 
har været en afbildning af Moses med lovens tav-
ler. I en sky herover tonerede dommedagsbasu-
ner, der sammen med et ledsagende nytestament-
ligt skriftsted etablerede evangeliets hierarkiske 
forrang over loven: »Lex iram operatvr et …« 
(loven vækker vrede og …) (Rom. 4,15). I den 
højre halvdel svævede en engel med et skrift-
bånd: »nolite ti(mere) … (ev)angelizo …« (frygt 
ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde) (Luk. 
2,10). Herunder sås Maria i trekvartprofil, knæ-
lende i bøn foran det svævende Kristusbarn med 
et T-kors. Over denne scene holdt en engleskare 
et skriftbånd med den profetiske foregribelse af 
den forløsende Kristus: »Emanv(el) … virgo …« 
(Esajas 7,14). Billedets østre del talte ifølge Mo-
gens Larsen også en middelalderlig by, mod hvis 
mur stod fragmenter af Jesu glorie, tornekrone og 

kors. Hele maleriet kronedes af et skriftbånd med 
renæssanceversaler og -uncialer: »Lex per Mosen 
data est gratia et veritas per Jesv(m) Chr(istvm) 
Ioh« (Loven blev givet ved Moses, nåden og 
sandheden ved Jesus Kristus) (Joh. 1,17). Der har 
muligvis været yderligere to figurgrupper som 
repræsentanter for hhv. det gamle og det nye 
testamente omkring billedets svært erkendbare 
midtakse. Konturer og indskrifter var med sort, 
ellers grønt, gråt, gult, rødt, brunt og rødbrunt.
 1905 udførtes en †dekoration (jf. fig. 40) med 
forbillede i Brylle Kirkes (s. 3324), dvs. med spar-
rer på ribber og geometriske mønstre på gjord- 
og skjoldbuer samt perspektivisk mæanderbort 
på kor- og tårnbue.95 Den erstattedes senere af en 
ny †dekoration (jf. fig. 51) med teglilluderende 
mønster på ribber, gjord- og skjoldbuer, på bu-
erne ledsaget af rankeslyng. Fjernet 1976.

214

Fig. 38. Maria, Kristusbarnet med T-kors og engleskare. Detalje af †kalkmaleri, o. 
1575-1600 (s. 3392, jf. fig. 37). Foto Mogens Larsen 1976. – Virgin Mary, Christ Child 
with T-cross and host of angels. Detail of wall painting, 1575-1600 (cf. fig. 37).
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Et bemærkelsesværdigt stykke folkekunst fra o. 1800 
i form af et klæde med scener fra Jesu Barndoms- og 
Lidelseshistorie siges at stamme fra kirken. 
 Farvesætning og istandsættelser. Altertavle og prædi-
kestol er præget af istandsættelser og stafferinger ved 
konservatorerne niels Termansen (1907) og sønnen 
n. J. Termansen (1937). De fremstår farverestaurere-
de i varme toner, førstnævntes forgyldning går også 
igen på alterbord og -skranke. Det øvrige inventar 
domineres siden årtusindeskiftet af perlegråt med det 
lilla og forgyldte orgelhus som mest udtalte undta-
gelse. 
 Maleren Caspar Peter Kongslev (1777-1846) fore-
stod på foranledning af godsinspektoratet 1835 en staf-
fering af kirkens inventar, for hvilket han betaltes i alt 
460 rigsbankdaler og 32 skilling.96 Derved bemaledes 
alt træværk, på nær altertavle og -skranke, med per-
legråt.20 1892 fik det i stedet en egetræsådring,56 der 
1932 måtte vige for en varm rød farve, tilsyneladende 
med forgyldning.97

InVEnTAR

Oversigt. Det ældste inventarstykke i kirken er en ro-
mansk døbefont. Fra tiden o. 1500 stammer rester af en 
(†)sidealtertavle forestillende Den Hellige Familie samt 
rester af en (†)krucifiksgruppe. En jernbunden dør er 
dateret 1504 ved en indskrift, der også nævner dens 
ophavsmand, Oluf Mall i Assens. Højaltertavlen fra 
o. 1520-30, en fløjaltertavle med Korsfæstelsen, viser 
kendskab til Claus Bergs Odenseværksted. Fra omtrent 
samme tid stammer to gavle fra en (†)degnestol samt 
korets foldeværksbeklædte paneler. Den ikonografisk 
interessante prædikestol er i nederlandsk præget høj-
renæssance og må dateres o. 1580. Endvidere findes 
der rester af stoleværk fra o. 1600. Den ældste klokke 
er støbt 1828 af I. C. og H. gamst, København. Dåbs-
udstyret er fra 1800-tallets sidste halvdel, stolestaderne 
fra 1892. Alterbord og -skranke er fra 1937. Orglet fra 
1975 er bygget af P. Bruhn & Søn. Altersølv og alter-
stager er anskaffet 2011 efter tyveri af det gamle 2009. 

Fig. 39. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
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 Et *alterklæde(?) i Odense Bys Museer er iføl-
ge en tradition fra kirken.101 Det bemærkelses-
værdige tekstil fra tiden o. 1800 er af uld, filt og 
fløjl, 156×83,5 cm, og udført med broderi og 
applikationer, overvejende i rødt, blåt og gråt. 
Det viser seksten naive scener fra Jesu barn-
doms- og lidelseshistorie med forlæg i de så-
kaldte kistebreves bibelske grafik.102 Klædets be-
skaffenhed peger på, at det oprindeligt er udført 
til ophængning i et almuehjem103 og ikke til en 
kirke. Det omtales da heller ikke blandt kirkens 
andre †alterklæder i skriftlige kilder.104 Så meget 
desto mere er der grund til at overveje, om ikke 
klædet ved et af de mange ejerskifter101 er tillagt 
en kirkelig proveniens som følge af dets bibelske 
indhold. Erhvervet 1891 af Odense Bys Museer 
(inv.nr. KMO 1891/35). En kopi syet af Henri-

Alterbordet (fig. 83) fra 1937 er et rammeværk af 
eg, 219×103 cm, 102 cm højt, og skyldes n. J. 
Termansen.98 Sidernes foldeværksfyldinger har 
forlæg i et sengotisk panel på korets nordside. 
Den delvise staffering omfatter sort bund bag 
foldeværk og forgyldning på lister.
 *Alterbord (jf. fig. 40), 1907, et panelværk, med 
bræddefyldinger, opstillet i reduceret form i kir-
kegårdskapellet.
 †Alterbord, 1709(?),99 af fyrretræ, ca. 205×86 
cm, 95 cm højt.100 Kortsiderne bemaledes 1888 
med rødt i overensstemmelse med †alterklæde nr. 
4 eller 5.56 
 To †sidealterborde (jf. sidealtertavler) fjernedes 
1598-1601 i overensstemmelse med biskop Jacob 
Madsens ønske; muligvis opstilledes to stole i ste-
det.25 

214*

Fig. 40. Indre set mod øst. Foto niels Termansen 1907. – Interior looking east.
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meværket af småfigurer af helgeninder. Alle sce-
ner og figurer krones af fladbuede baldakiner med 
gennembrudt rankeslyng. Dens nuværende frem-
træden skyldes en istandsættelse og nystaffering 
1937 ved n. J. Termansen.
 Midtskabet (174×171 cm, 9 cm dybt) og de 
hængslede, men nu fikserede, sidefløje (8 cm dy-
be) har hulkeprofileret kant. Bagklædningen er 
helt fornyet i alle tre fløje. Tavlen hviler på en glat 
predella og har ny topfrise. 
 Den figurrige golgatascene (fig. 42) omfatter i 
alt 28 figurer. Heraf optræder Jesus og de to røvere 
to gange, da der er tale om en simultanfremstilling 
begyndende foroven til højre med Korsbæringen 
og sluttende med slagsmålet om Jesu kappe. For-
grundens dominerende figurer adskilles fra bag-

ette Wielandt er 2007 ophængt på tårnrummets 
nordvæg. 
 †Alterklæder. 1) 1681, af violblåt fløjl med guld-
kniplinger og Christian V’s monogram.32 2) 1731, 
af karmoisinrødt plys med sølvsnore og -broderi. 
Den kgl. perlestikker Jacob Harras i København 
fik 8 rigsdaler og 3 mark for med sølv at brodere 
Christian VI’s monogram samt årstal.32 Omtalt 
1831 som kassabelt.28 3) 1835, af sort, blommet 
fløjl med silkefrynser.20 4) Omtalt 1862, rødt.56 5) 
1896,56 af rødt fløjl med guldkors.105

 Altertavlen (fig. 41-50) fra o. 1520-30 er treflø-
jet, 342×174 cm, med en figurrig golgatascene 
og fire flankerende helgenfigurer i midtskabet, 
mens fløjene rummer stående apostle. golgataf-
remstillingen er usædvanlig og beriges på ram-

Fig. 41. Altertavle o. 1520-30 (s. 3396), med figurrig golgatascene, fire helgenfigurer og apostle i fløjene. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. – Altarpiece, c. 1520-30, with figure-rich Calvary scene, four figures of saints and apostles in the wings.



3397vissenbjerg kirke

fyldige lændeklæde har flagrende sidesnipper. De 
overkrydsede fødder er med én nagle fastgjort til 
det latinske kors (der er nyere ligesom røvernes 
T-kors).43 Røverne, iført korte underbenklæder, 
er begge ophængt med armene bag om korsets 
tværarme og har uroligt spjættende ben. Den 
onde røver på Jesu venstre side har kindskæg og 
halvlangt lokket hår. Den gode røver på hans 
højre side har stift, halvlangt hår omkring en 

grundsplanets små figurer ved en klippeforkast-
ning, der fungerer som perspektivisk snit. Foruden 
Jerusalems byport th. ses i venstre side et beskedent 
hus (i omvendt perspektiv).
 Den korsfæstede Jesus (fig. 43) hænger i skrå, 
strakte arme, begge hænder er formet til velsig-
nelsesgestus. Hovedet med den snoede torne-
krone er drejet mod hans højre skulder, hår og 
skæg er langt, og der er ingen sidevunde. Det 

Fig. 42. Figurrig golgatascene (s. 3396), midtskab i altertavle o. 1520-30 (s. 3396, jf. fig. 41). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Figure-rich Calvary scene, central cabinet of altarpiece c. 1520-30 (cf. fig. 41).
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fuldskæg og opbræmmet hat samt dennes tje-
ner; de kigger begge op mod den korsfæstede.106 
gruppen til højre tæller en uforholdsmæssig stor 
buste af en skaldet mand, der som en personifi-
kation af Forhånelsen peger på den korsfæstede 
og rækker tunge. Tre krigsfolk til hest, i urolig 
formation, henholdsvis peger på Jesus og gesti-

skaldet isse, han bærer plisseret overdel og komu-
lesko. For foden af hans kors slås seks soldater om 
Jesu kappe, som er ved at blive sønderrevet. I for-
grunden tv. støtter Johannes den segnende Maria. 
Ved deres side ses Maria Magdalene med foldede 
hænder og bagved endnu en kvinde (Maria Sa-
lome?), den blinde høvedsmand Longinus med 

Fig. 43-44. Altertavlens sidefløje med apostelfigurer, o. 1520-30 (s. 3401, jf. fig. 41). 43. 1) Jakob den ældre, 2) Jo-
hannes, 3) Peter, 4) Phillip, 5) Jakob den yngre, 6) Judas Taddæus (ved indskrift fejlidentificeret som Simon).  44. 7) 
Paulus, 8) Andreas, 9) Thomas, 10) Mattæus, 11) Mattias, 12) Bartholomæus. Foto Arnold Mikkelsen 2014.  – North 
and south wing of altarpiece with Apostles, c.1520-30 (cf. fig. 41). 43. 1. James the Elder. 2) John. 3) Peter. 4) Philip. 5) James 
the Younger. 6) Judas Thaddaeus (incorrectly identified in the inscription as Simon). 44. 7) Paul. 8) Andrew. 9) Thomas. 10) 
Matthew. 11) Matthias. 12) Bartholomew. 
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T-kors, i hvilket han hjælpes af Simon af Kyrene. 
Én soldat slår ham, mens en anden (ductor) træk-
ker afsted med ham. Længere fremme ad kors-
gangen går de to røvere, nøgne og bagbundne, 
fulgt af en truende soldat. 
 De fire flankerende helgenfigurer (fig. 46-49) 
er ca. 67 cm høje, foroven: 1) Johannes Døbe-
ren, kærtegnende lammet, der ligger på en bog 
(tv.), 2) Formentlig Laurentius, diakonklædt, hans 
højre hånd synes at have støttet en rist; imod 
jorden: 3) En uidentificeret bispehelgen (tv.), 4) 
Martin af Tours, der rækker en skonrog til en fat-

kulerer til hinanden. En fjerde (den forreste) er 
formentlig Pilatus i færd med at diktere sine ord 
til en siddende skriver. Ved skriverens fødder lig-
ger en lille løveklippet hund. Blandt figurernes 
dragter ses foruden kjortel, kjole og kappe, dragt 
og hovedbeklædning fra 1500-tallets begyndelse: 
stramme hoser med skamkapsel, overdel med 
pufærmer (eller kofte), flere bærer desuden har-
nisk. Blandt de forskellige typer af hatte ses baret-
ter med tunget skygge.
 Korsbæringen (fig. 45) foroven til højre viser 
Jesus uden for Jerusalems byport bærende på et 

Fig. 45. Den Korsfæstede mellem de to røvere, simultanscene med Korsbæringen og soldaternes slagsmål om Jesu 
kappe, detalje af altertavle 1520-30 (s. 3396, jf. fig. 41). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Crucified Christ between 
the two thieves, simulta ne ous scene with the Bearing of the Cross and the soldiers’ dispute over the mantle of Christ, detail of 
altarpiece, 1520-30 (cf. fig. 41).
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udslået hår og forestiller De fire Hovedjomfruer: 
Foroven Elisabeth med kurv eller hankekrukke 
(tv.) og en uidentificeret med bog, forneden 
Margaretha med en drage for sine fødder (tv.) og 
Katharina af Alexandria med sværd.

tig krøbling med skamler fastspændt til benene. 
Den nuværende rækkefølge er fra 1907.107 Foran 
rammeværket, på småsøjler, står fire ca. 17 cm 
høje helgeninder under nye, rundbuede blad-
værksbaldakiner.108 Alle bærer krone og har langt 
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tributterne på figurerne nr. 4 og 5, der som nr. 8 
er arbitrært identificerede.110 Figurerne er 47-52 
cm høje. Hår og skæg er skåret som snirkler og 
bølger og med enkelte undtagelser arrangeret i 

 Sidefløjenes tolv apostelfigurer har ledsagende 
latinske navne malet i fodfelterne under dem. 
navnene er ligesom rækkefølgen fra 1937 og 
uden ældre hjemmel.109 Det samme gælder at-

Fig. 46-49. Helgenfigurer i midtskabet, altertavle o. 1520-30 (s. 3399, jf. fig. 41). 46. Johannes Døberen. 47. Lauren-
tius (antageligt). 48. Uidentificeret bispehelgen. 49. Martin af Tours. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Figures of saints 
in the central cabinet, altarpiece c. 1520-30 (cf. fig. 41). 46. John the Baptist. 47. St. Lawrence (presumably). 48. Unidentified 
bishop-saint. 49. Martin of Tours. 
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midterskilning og symmetrisk tveskæg.111 Bort-
set fra én præstedragt, bærer de alle kjortel og 
kappe med dels lineært og dels draperet foldekast. 
I den nordre fløj (fig. 43) ses fra oven: 1) »S. Ja-
cobus ma(ior)« med pilgrimshatten hængende på 
ryggen og (ny) stav; hovedet er tilbagelænet med 
blikket opadskuende, 2) »S. Johannes« med kalk, 
3) »S. Petrus« med nøgle, 4) »S. Philippus« med 
(nyt) latinsk kors og bog, 5) »S. Jacobus mi(nor)« 
med (ny) valkestok og bog, 6) Judas Taddæus med 
kølle, læsende i opslået bog (ved indskriften fejl-
agtigt identificeret som »S. Simon«). I den søndre 
fløj (fig. 44): 7) »S. Paulus« med sværd (fornyet 
klinge), 8) »S. Andreas« med bog, 9) »S. Tho-
mas« med (fornyet) spyd og opslået bog, 10) »S. 
Matthæus«, præsteklædt og med sværd (fornyet 
klinge) samt opslået bog, 11) »S. Matthias« med 
økse, 12) »S. Bartholomæus« med (fornyet) kniv 
og bog. Den glatte predella har siden o. 1830 en 
udsavet svungen kontur; bredden er reduceret en 
smule 1907. Den kronende liljefrise er fra istand-
sættelsen 1937 og har forlæg i et fragment af en 
sengotisk frise i nationalmuseet fra en ukendt 
kirke.112 Taphuller i skabets og fløjenes overkant 
tyder dog på, at der også oprindeligt har været en 
frise. 
 Den brogede staffering fra 1937 bygger delvist 
på spor af den oprindelige (jf. ndf.) og på anden 
sengotisk staffering. Rammeværkets domineren-
de forgyldning ledsages af rødt og blåt.113 De 
forgyldte frakturindskrifter på sort bund omfat-
ter foruden apostlenes navne også skriftsteder, på 
midtskabets postamentfelt fra Esajas 53,5 og på 
predellaen fra Joh. 3,16 og 1. Thes. 5,9. Desuden 
»soli deo gloria« (gud alene æren) med versaler 
på midtskabets to smalfelter.
 Af den oprindelige †staffering fandtes 1937 
kun sparsomme rester. På de konstruktive og 
arkitektoniske dele var blåt (hulkeler), cinnober-
rødt (forkant) og en mørkere rød på rammevær-
kets inderside. Rankeværket var forgyldt ligesom 
bagklædningen, der tillige havde ridset mønster 
og punslede glorier. Smalfelterne havde ingen 
rester af oprindelig bemaling. Figurernes kap-
per var forgyldte med blåt eller rødt for. Apost-
lenes skæg og hår var brunligt, grønt på jorden 
og fodstykkerne. ydersiden af de bevægelige fløje 

stod 1937 helt afrenset. På predellaen blev rester 
af middelalderligt figurmaleri på en blågrå bag-
grund (tempera) af Chr. Axel Jensen tolket som 
nødhjælpere.114 
 Kunsthistoriske sammenhænge. Med dens inten-
tioner om en stærkt perspektivisk opdeling af 
forgrund og baggrund synes tavlen at have for-
udsætning i arbejder af Claus Berg eller hans 
elever, f.eks. Sanderum (DK Odense 2954), Breg-
ninge, Tranderup (Svendborg Amt) og Bellinge 
(DK Odense 3082).115 I dispositionen af forgrun-
dens rum skiller tavlen sig ud fra ovennævnte (og 
samtidens øvrige figurrige fynske tavler) ved ikke 
at have nær samme grad af tæthed i menneske-
massen. Som resultat er enkelte figurer efterladt 
‘svævende’ som buster. Om end tavlen ifølge 
kunsthistorikeren Viggo Thorlacius-Ussing havde 
Claus Bergs stil ‘til forudsætning’,116 præger dette 
ikke behandlingen af figurerne, der ikke besid-
der Odenseværkstedets karakteristiske bevægede 
udtryksfuldhed. Her er det mere rammende med 
kunsthistorikeren Francis Beckett at tale om 
‘bergske reminiscenser hist og her’.117 Det synes 
dog langt fra givet, at der er tale om et egentligt 
elevarbejde, men et fynsk arbejde er det sikkert. 
 Historik og istandsættelser. Jacob Madsen beskrev 
1589 tavlen som ‘ond’.25 1739 blev Henrik Sned-
ker i Skovby betalt for at opsætte nogle ‘lister og 
billeder’ (figurer?).32 1826 fandt synsmændene, at 
de malede indskrifter var afskallede og anbefa-
lede i øvrigt at lade tavlen fastgøre til muren.28 
Rentekammeret bemyndigede derfor samme år 
godsinspektør Richter til at afhjælpe manglerne, 
blandt hvilke en istandsættelse og bemaling af 
den brøstfældige predella (‘fundament’) frem-
hævedes.28 Efter en reparation juli 1827,20 fik 
predellaen 1828 en givetvis nødtørftig bemaling 
ved Anders nielsen.29 Jens nielsen fra Tomme-
rup foretog 1835 en snedkermæssig reparation, 
hvorved de tre korstræer blev fornyet ligesom en 
del hænder og attributter på apostlene. Tilsynela-
dende blev også noget af rankeværket repareret, 
og der blev lavet en fladbuet †frontispice (‘front-
spids’) bemalet med guds øje i en trekant.43 1835 
betaltes maleren Caspar Peter Kongslev 80 rigs-
bankdaler for at male og forgylde tavlen bl.a. med 
laserede farver på figurer samt sort baggrundsfar-
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ve for de enkeltstående figurer. Han fik i tillæg 36 
rigsbankdaler og 64 skilling for at male 440 ‘ægte 
guldbogstaver’,118 omfattende skriftstedet 1 Kor. 
13,13 på midtskabets postamentfelt og nadve-
rens indstiftelsesord på predellaen.119 Kirkesynet 
fandt 1875, at altertavlen burde udskiftes, men 
man foranstaltede ikke videre.56 O. 1887 fjerne-
des en †baldakin, der blev opfattet som oprin-
delig.56 Herpå fandtes 1862 malerier, formentlig 
eftermiddelalderlige, visende nadveren flankeret 
af Adam og Eva og Den Sejrende Kristus (‘Jesus 
med en dannebrogsfane’).56

 Tavlen overflyttedes 1906 til præstegården, og 
gennemgik året efter en lettere istandsættelse 
ved niels Termansen: Rammeværkets forkant 
og midtfeltets †bagklædning forgyldtes, mens 
den øvrige †bagklædning fik en blå farve med 
forgyldte og brunlaserede glorier. Herefter op-

sattes den på skibets nordvæg. Et initiativ til en 
grundigere istandsættelse i forbindelse med kir-
kens overgang til selveje strandede 1932. Ifølge 
n. Termansens forslag skulle tavlen have haft en 
ny staffering svarende til altertavlen i Hald (Ran-
ders Amt), da knappe midler næppe tillod en 
mere ønskelig staffering ‘på middelalderlig måde’ 
som altertavlen i Løgum Klosterkirke (DK Sjyll 
1100).120 I 1937 blev en istandsættelse ved n. J. 
Termansen muliggjort af en privat donation.121 
Ved den lejlighed fornyedes bagklædningen i alle 
tre fløje,122 ligesom der blev tilføjet topfrise og 
apostelattributter (ovf.). Da resterne af oprindelig 
staffering ikke blev fundet tilstrækkelige til en re-
staurering, valgte man at nystaffere med henblik 
på ‘at fastholde og understrege tavlens rene og 
strenge arkitektoniske opbygning’. genopstillet 
på alterbordet efter istandsættelsen.

Fig. 50. Altertavle, 1520-30 (s. 3396, jf. fig. 41), og sengotiske †alterstager, o. 1550 (s. 3406). Foto Kristian Hude 
1905. – Altarpiece, c.1520-30 (cf. fig. 41) and Late Gothic †altar candlesticks, c. 1550.
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hatte, hvoraf én har turbanagtig fletning og en 
anden er fladpuldet. gruppen er afbrudt i venstre 
side; muligvis mangler kun Jesusbarnet, Maria og 
Josef. Motivet med Annas tre ægtemænd, baseret 
på en apokryf legende, kendes på Fyn fra alter-
tavlerne i Odense Vor Frue (DK Odense 1089 
fig. 84), Føns (Vends Hrd.), gestelev og nørre 
Broby (Svendborg Amt).125 Med sin dybe figur-
formation har gruppen et sidestykke i et rhinsk 
arbejde fra anden halvdel af 1400-tallet.126 De 
sidste farverester forsvandt ved en afrensning 
1907; opsat samme år i det nordøstre hjørne af 
skibets vestfag.
 †Altertavlefigur. O. 1900 fandtes også en udskå-
ret mandsfigur, 47 cm høj.39

 Altersølvet (jf. fig. 53) fra 2011 er udført af Al-
lan Scharff, København, og omfatter kalk, disk og 
oblatæske i sølvsmedens karakteristiske svungne 
former, dog med et vist rokokopræg. Kalk, højde 
25,5 cm. Disk, tværmål 18,5 cm, højde 4,5 cm. 

 Som alterprydelse tjente fra 1907 et altermaleri 
fra 1906 af Hans Christian Vantore, en kopi efter 
Carl Blochs altermaleri »Bønnen i gethsemane« i 
Odense Skt. Hans fra 1879 (DK Odense 1351).123 
Maleriet, olie på lærred, lysmål ca. 210×140 cm, 
viser Jesus, der trøstes af en engel i gethsemane 
(Luk. 22,41-44).124 Det indfattedes af en fladbuet 
†ramme (jf. fig. 40) med to sidestykker og goti-
serende, gennembrudte ranker. Flyttet til skibets 
nordvæg 1937, siden 2000 i kirkegårdskapellet 
ophængt i blændramme. 
 Fra en af to †sidealtertavler fjernet 1598-1601 
(jf. †sidealterborde)25 stammer en ca. 105 cm 
høj reliefgruppe (fig. 52) fra o. 1500, en rest af 
den hellige familie. Den viser Anna og hendes 
tre ægtemænd, Joakim (tv.), Kleofas og Salomas 
opstillet på række bag hende. Hun sidder på 
en højrygget stol iført fodsid kjole, kappe samt 
hoved- og halslin. Ægtemændene har fuldskæg 
(én dog glatraget) og halvlangt lokket hår under 

Fig. 51. Indre set mod øst o. 1920(?). Foto ved kirken. – Interior looking east c. 1920(?).
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Oblatæske, 16×12 cm, 6 cm høj. Alt bærer sølv-
smedens stempel. 
 †Altersæt. 1) Kalk og disk, uden inskription 
eller våbener;127 stjålet 1782.128 2) Kalk og disk, 
havde 1829 en samlet vægt på 39 lod.43 Kalken 
(fig. 54-55), der var ‘omgjort’ 1823 af odense-
guldsmeden Anders Hansen Daugstrup,129 havde 
skaft og knop af sengotisk type, antageligt sen-
middelalderlige.130 Det sekskantede skaft havde 
konturgraverede menneske- og dyrefigurer på 
skraveret baggrund, knoppen rudebosser med 
minuskler (»ihesus«) og mellemfaldende graveret 
stavværk. Den cirkulære, tovsnoede fod og bæg-
ret skyldtes Daugstrup. Disken fra 1792, udført 
af guldsmed Peder Jørgensen, Odense, havde glat 
fane og vejede 16 lod 2½ quintin.131 Stjålet 2009. 
 Et †kalkklæde anskaffedes 1729.32 
 †Oblatæsker. 1) Før 1721, af sølv og ‘sirligt for-
gyldt’,32 stjålet 1782.128 2) Muligvis anskaffedes 
en oblatæske o. 1913.47 3) 1975, sølv, af form som 
en omvendt keglestub. Skænket af graver Aase 
Rossander Sørensen;131 stjålet 2009. 
 †Alterkander. 1) O. 1721, af sølv og ‘sirligt for-
gyldt’,32 med navne og våbener for kirkeejerne 
(1703-24), justitsråd Christian Carl Bircherod og 
hustruen Birgitte Balslev til Fraugdegård.132 Stjå-
let 1782.128 2) 1836, af tin, anskaffet for 4 rigs-
bankdaler.20 3) O. 1862,56 af porcelæn, blev 1875 
foreslået udskiftet.133 4) 1975, af sølv, med om-
trent pæreformet, oventil bredt cylindrisk kor-
pus. Skænket af graver Aase Rossander Sørensen 
i 1975;131 stjålet 2009. 
 Sygesæt, o. 1900. Den 12 cm høje kalk har cir-
kulær fod i to afsæt, cylindrisk skaft med cirkelor-
nament og linseformet knop. Disken, tværmål 7,3 
cm, har glat fane og på bagsiden et ukendt mester-
mærke »HCD« samt bymærke for Odense. Ob-
latæsken, tværmål 6 cm, højde 3,5 cm, cylindrisk 
og profileret med hulled. glasflaske, 8 cm høj. 
 †Sygesæt.1) Sikkert noget ældre end 1722, da 
det blev repareret ved lodning. Omfattede kalk 
og disk af sølv med tilhørende tinflaske.32 Kalken 
blev 1763 repareret af Fridrich Wissing, Oden-
se.62 Sættet er endnu omtalt 1830, da det vejede 9 
lod.43 2) Før 1721, ‘en lille kalk og disk af tin’.32 
 †Vinskummeske, o. 1901.56 En stor †flaske af tin 
til ‘at bære vin til kirken’ omtales 1721 og 1765.32

Fig. 52. Anna og hendes tre ægtemænd Joakim, Kleofas 
og Salomas. Relief, o. 1500, fra en sengotisk (†)sideal-
tertavle (s. 3404). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – St. 
Anne and her three hus bands, Joachim, Clopas and Solomas. 
Relief, c. 1500, from a Late Gothic (†)side altarpiece.
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 Messehageler. 1) (Fig. 56), o. 1929,137af rødt fløjl 
med applikeret guldkors, anskaffet fra Dansk Pa-
ramenthandel. 2) nyere, af grønt, korsmønstret 
silkefløjl med applikeret gyldent gaffelkors; an-
skaffet fra Italien. 3) nyere, af hvidt, korsmønstret 
silkefløjl med applikeret gaffelkors i rødt og grønt. 
Anskaffet fra St. Martin Vestment, Lincolnshire, 
England. †Messehageler. 1) Antageligt bortkom-
met under svenskekrigene.138 2) 1660’erne, af 
fint, blåt fløjl med blåt lærredsfor og guldknip-
linger samt ‘bordurer til korset’. Materialerne 
kostede i alt 226 mark.18 Omtalt 1765,32 udgået 
før 1823.28 3) 1823, af karmoisinrødt fløjl med 

 De 52 cm høje alterstager (fig. 53) af sølv er ud-
ført 2011 af Allan Scharff, København (jf. alter-
sølv). De syvkantede, vredne stager er hule og 
beregnet til at omslutte lysene (på lysefod). Et 
par †alterstager (jf. fig. 50) af sengotisk type fra o. 
1550, 32 cm høje, havde trebenet fod.134 Tilveje-
bragt efter tyveri 1994135 men atter stjålet 2009.
 En syvstage, 57,5 cm høj, er 1939 skænket af 
mejeribestyrer niels M. Madsen. Den cirkulære 
fods graverede versalindskrift parafraserer n. F. 
S. grundtvig (Den Danske Salmebog nr. 323): 
»Jeg lyser for gammel saavel som ung, jeg lyser 
for sjælen træt og tung, der søger guds fred og 
guds hvile.« Stagen blev genfundet efter tyveri 
1994.136

 Trestage, 1861, af sølv, 37 cm høj, anskaffet fra 
Hof- og Ordensjuveler Anton Michelsen. En til-
svarende †trestage blev 1938 stjålet og omsmel-
tet.131 To 147 cm høje gulvstager af smedejern er 
nyere.
 En †bogstol i koret blev 1664 repareret og flyttet 
formedelst 7 mark og 4 skilling.18

Fig. 53. Altersølv (s. 3404) og alterstager (s. 3406), ud-
ført 2011 af Allan Scharff, København. Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Altar plate and caltar andlesticks,  
2011 by Allan Scharff, Copenhagen.

Fig. 54. †Alterkalk nr. 2, anskaffet efter 1782 og ‘om-
gjort’ 1823 af Anders Hansen Daugstrup, Odense, stjå-
let 2009 (s. 3405). Foto Vermund Bendtsen, Odense 
Bys Museer. –  †Chalice no. 2, acquired after 1782 and 
‘remade’ in 1823 by Anders Hansen Daugstrup, Odense, 
stolen in 2009.
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tergæsterne’, synes problemet udbedret før 1601, 
måske snarere ved en gulvforhøjelse end ved an-
skaffelse af et snedkerstykke.142 2) 1733, lavet af 
snedker Mathias Høne, Odense, (jf. †pulpitur). 
Dens tre ‘piller’ havde gennembrudt (»durchge-
brochen«) arbejde, og der var to dobbelte låger 
foran alter og †præstestol;32 bemalet med bron-
zering 1835.43 3) (Jf. fig. 69), før 1862,143 bredoval 
med klassicerende balustre, der var bemalet med 
grønt 186256 og senere mahogniådrede;105 ‘om-
dannet’ 1906.47 4) 1932, af eg.105

 †Korskranker. 1) Angiveligt fra 1624.99 ‘Sprin-
kelværket’ anførtes 1830 at forhindre store dele af 
menigheden i at se, hvad der foregik ved altret.28 
Problemet blev afhjulpet 1835, da Jens nielsen 
‘afskar’ rækværket, ‘udskar’ (udsavede?) fyldninger 
og opsatte nye gesimser samt to drejede kugler 
på hvad der endnu omtaltes som ‘gitterværket’.43 
Det blev 1835 malet perlegråt56 og kuglerne for-
gyldt.43 Det gamle ‘tralværk’ fjernedes 1892.56

guldkors og guldgaloner samt lærredsfor, vistnok 
syet af skræddermester I. C. Erichsen, Odense.139 
4) 1893, af rødt silkefløjl med genbrug af guldga-
loner og -kors fra †nr. 3.56 
 En lille *klokke fra 1644, diameter 31 cm, højde 
34 cm, stammer rimeligvis fra kirken, idet den 
med reliefindskriften »Her(r) Christof(f)er Chri-
stensen Anno 1644« bærer navnet på kirkens 
præst 1632-54. Klokken har antageligt været rin-
get ved præstens opstigning til prædikestolen.140 
Tilgået Odense Bys Museer fra privatmand 
1961.141

 Alterskranken (jf. fig. 39) fra 1937 er tegnet af 
n. J. Termansen.98 Den halvcirkulære skrankes 
drejede balustre har forlæg i balustraden fra et 
ældre †pulpitur (ndf.). De nu forgyldte balustre 
var oprindeligt forsølvede. Knæfaldet er muret i 
kantstillede røde teglsten.
 †Alterskranker. 1) O. 1600. Ved sin visitats 1595 
bemærkede biskop Jacob Madsen, at der ikke 
var »Affset« (knæfald) for altergæsterne. Mens 
‘altergulvet’ 1598 stadig ikke var ‘forhøjet til al-

Fig. 55. Skaft og knop af sengotisk type, detalje af †al-
terkalk nr. 2, stjålet 2009 (s. 3405, jf. fig. 54). Foto Ver-
mund Bendtsen, Odense Bys Museer. –  Stem and knob 
of Late Gothic type, detail of †chalice no. 2, stolen in 2009.

Fig. 56. Messehagel, o. 1929 (s. 3406). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Chasuble, c. 1929.
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2) (Jf. fig. 69) 1892, sammenstykket af to halspi-
lastre og syv arkadefyldinger fra renæssancen (jf. 
s. 3416). To større †arkadefyldinger var opsat som 
flankerende paneler på triumfmuren. Omdan-
net 1955 til †endepaneler for stolestader. Delene 
indgår siden 1999 i en bænk i nordsiden af lang-
husets 2. fag.
 Fra en (†)korbuekrucifiksgruppe o. 1500 er beva-
ret en Kristus- og en Johannesfigur. Af †Mariafi-
guren fandtes 1905 kun rygstykket.
 Den store Kristusfigur (fig. 57), nu ca. 150 cm 
høj, træder på trods af ødelæggelser144 frem som et 
velmodelleret lidelseskrucifiks. Hovedet er faldet 
mod højre skulder, øjnene har måske været åb-
ne. På det ødelagte underansigt ses rester af langt 
skæg. Det er lokket ligesom håret, der falder ned 
på brystet i to symmetrisk bølgeskårne lokker. I 
den snoede tornekrone ses huller, hvoraf flere har 
rester af indsatte torne. De højtsiddende skuld-
re viser, at figuren har hængt forholdsvist dybt i 
armene, der nu mangler.145 Under det hvælvede 
bryst beskriver ribbenene en spidsbue. Sidevun-
den er lavtsiddende, ikke meget over mellemgul-
vets tværgående muskelfold ved navlen. Det korte 
lændeklæde har vandrette folder og er bundet 
med en kort snip ved højre hofte og midtfor. Be-
nene, let bøjede, mangler fra midt på skinnebenet 
og ned. Træet står blottet og frønnet.146

 Johannesfiguren (fig. 58), 166 cm høj, er vist med 
en alvorlig, nærmest myndig mine i det brede 
ansigt, der har halvt åbne øjne. Det lange hårs 
krøller er skåret som store snirkler. Under den 
fodside kjortel, der lukkes med tre knapper, titter 
højre fods tåspidser frem. Kappen med stor ud-
faldende krave og v-formet foldekast, er lagt over 
højre underarm. Højre hånd holder en posebog 
(evangeliet) med liljeformede hjørnebeslag. Træ-
et står afrenset. 
 gruppen er af Francis Beckett tilskrevet samme 
værksted som Maria- og Johannesfigurerne fra 
Frørup (Svendborg Amt), nu i Odense Bys Mu-
seer.147 Begge figurer henlå o. 1900 på loftet.39 Jo-
hannesfiguren, der var flækket i tre stykker, blev 
1907 istandsat af n. Termansen, som indfældede 
nyt træ og tilføjede en næse. Den blev desuden 
afrenset for ‘tydelige spor’ af de formodet op-
rindelige farver.148 Rester fra den efterfølgende 

Fig. 57. Krucifiksfigur o. 1500 fra korbuekrucifiks-
gruppe (s. 3408, jf. fig. 58). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Crucifix figure, c. 1500 from chancel arch crucifix 
group (cf. fig. 58).
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lakering fjernedes 1974. Krucifiksfiguren er op-
hængt på nordvæggen i langhusets 3. fag, tidli-
gere ophængt i tårnrummet. Johannesfiguren er 
opstillet i sydvesthjørnet af skibets vestfag.
 Den romanske døbefont (fig. 59), af rødlig granit, 
95 cm høj, tilhører Højby-typen (Mackeprang, 
Døbefonte 110). Foden har omtrent form af en ter-
ningbase og kantes af dobbelt tovstav. Det korte, 
cylindriske skaft har ligeledes tovstav. Kummen 
(tværmål 71 cm) har stejle, glatte sider. Maleren 
Caspar Peter Kongslev udførte 1835 en deko-
ration med ‘forgyldte zirater’,43 som blev fjernet 
o. 1882.56 Fonten står siden 1942 i nordsiden af 
langhusets 2. fag. Den stod 1589 i kirkens vestende 
(»neder i Kirken«),25 og 1862 i korets nordside.56

 Dåbsfad (jf. fig 75), o. 1850,149 af messing, tvær-
mål 59 cm; dybt og helt glat. Et †dåbsfad af mes-
sing, anskaffet før 1721,32 omtaltes 1827 som 
‘gammelt’.28 
 Dåbskande (jf. fig. 75), o. 1890, af messing, 34 
cm høj. Den har cirkulær fod i flere afsæt, kugle-
formet, hammerkorsprydet korpus med ørehank. 
Stjålet 1994, men atter tilvejebragt.135 En †dåbs-
kande fandtes 1888 at have for ringe volumen.56 
Et †fontelåg med ‘krone’ blev repareret 173932 og 
senest omtalt 1862.56

 Prædikestolen (fig. 60-67) fra o. 1580, angive-
ligt bekostet af sognepræst Mikkel nielsen,127 
er et fornemt billedskærerarbejde i nederlandsk 
præget, tidlig højrenæssancestil med rulleværks-
kartoucher, frugtophæng og hermer samt nu 
bemalet intarsia. Dens billedmæssige indhold er 
usædvanligt og ikonografisk interessant. Kurven, 
med fire oprindelige fag og et nyere femte, har 
underbaldakin med figurskåren konsol.
 Kurvens fire felter indeholder slanke glatprofi-
lerede arkadefelter med reliefskårne dydefigurer, 
der hver især flankeres af to kannelerede frisøjler 
med kompositkapitæler samt akantus og vingede 
satyrtorsoer i prydbælterne. Af hjørnernes fem 
reliefskårne hermer (fig. 61-62) har de mandlige 
skælmske, satyragtige ansigter. På tre hermer går 
pilasterdelen over i rulleværk med frugtophæng, 
mens to (med frugtopsats på hovedet) har dolk-
formet skaft monteret i kartoucher af form som 
en læderskede og besat med frugtbundter, dæmo-
nisk vrængende løvemaske og diademhoved. Der 

215

Fig. 58. Johannes, figur o. 1500 fra korbuekrucifiks-
gruppe (s. 3408, jf. fig. 57). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – John, figure c. 1500 from chancel arch crucifix group.  
(cf. fig. 57).
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ideelle kristne død. 2) (Fig. 64) Troen (»Fides«) 
er vist frontalt med en kalk i venstre hånd og et 
krucifiks med den Korsfæstede i den højre. Over 
hende svæver en kronet gudfader med Hellig-
åndsduen i en sky. 3) (Fig. 65) Håbet (»Spes«), at-
tributløs, har himmelvendt blik og synes i en dob-
belt gestus både at pege opad mod himlen151 og at 
fjerne et sjal eller et symbolsk slør fra hovedet.152 
4) (Fig. 66) Barmhjertigheden (»Caritas«) er vist 
frontalt med fyldige kinder og fremadrettet blik. 
I favnen holder hun et barn, mens to andre hæn-
ger i skørtet. For hendes fødder knæler to tiggere, 
den ene med hænderne samlet til bøn, den anden 
med stok. Begge er glatragede og bærer kappe 
samt fladpuldet hat, den ene med øreklapper (sml. 
underbaldakinens konsolhoved).
 Frisens buttede, voksne englehoveder omkran-
ses af akantusblade og frugt, sidstnævnte optræder 
ligeledes i hjørnefelterne. Fremspringenes rom-
befyldinger har dannet forbillede for nyere ditto 
i postamentfremspringene.153 De rigt profilerede 
postamentfelter er nu glatte, men har oprindeligt 
indeholdt reliefindskrift (se ndf.). I hjørnerne ses 
blomster, diademhoved og løvemaske. Kurvens 
nyere femte fag, vendt mod sydmuren, har glat 
arkade-, frise- og postamentfelt. Frisøjler imiterer 
de øvrige, delvist gennem bemaling.
 Det gennemløbende udsavede hængestykke er 
nyere. På underbaldakinen (med nyere brædde-
beklædning) har bøjlerne spinkel perlestav med 
rosetprydet afslutning. En konsol er skåret som 
et myndigt og kødfuldt mandshoved med flad-
puldet hat (fig. 67). Stolen er opstillet i langhusets 
3. fag på en nyere bærestolpe. En nyere ligeløbs-
opgang langs sydmuren har panel med stiliserede 
arkadefelter.
 Stafferingen fra 1907 er en rekonstruktion af 
en ældre, men sekundær, staffering med enkelte 
islæt af senere bemalinger.154 Rammeværket har 
rødbrun bund, ledsaget af forgyldning og rødt på 
profillister og søjler. I fyldingerne og bag her-
mer og ornamentik er lyseblåt. Kartoucher og 
ornamenter har, foruden forgyldning, også sølv 
samt laseret grønt og rødt. Figurernes hudfarve er 
blegt rødlig med forgyldning på håret. På drag-
terne ses rødbrunt, sort, grønt, lilla og okkergult, 
alt med detaljer i laseret rødt og forgyldning. 

er indlagt mørkt træ i øjnene på alle figurer og 
masker. Sviklernes putti holder henholdsvis sværd, 
guirlande og laurbærkranse, fjerde fags griber om 
egne tåspidser.
 Arkadefyldingernes langstrakte dydefigurer 
står i frugtbehængte, skindagtige kartoucher med 
identificerende, reliefskårne versalindskrifter i de 
nedre flige (på nær nr. 1). Dydernes betydning 
klarlægges endvidere ved postamentfelternes 
skriftsteder. Kvinderne har halvlangt hår, nr. 4 har 
dog langt hår opsat i panden. Deres kropsnære 
fodside kjoler har korte opslidsede ærmer og dertil 
enten skørt eller overdel. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 
63) Tålmodigheden, vist i profil. Hun bærer duk-
nakket et stort kors over højre skulder, mens hun 
betragtes af en lille sengeliggende figur nederst,150 
der blidt afventende holder sin venstre hånd op til 
kinden. Den lille scene forneden skal uden tvivl 
forstås som et dødsleje, og relieffet dermed som 
en allegori over tålmodighedens betydning i den 

Fig. 59. Romansk døbefont (s. 3409). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Romanesque font.
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 Ikonografi. Med sin fremstilling af fire dyder og 
et dødsleje er prædikestolen et overordentlig in-
teressant eksempel på tidlig lutheransk (ars mori-
endi) ikonografi. Postamentfelternes skriftsteder 
korresponderer ikke blot med storfelternes dyder, 
men knytter med deres betoning af den lutherske 
retfærdiggørelseslære samlet set an til det første 
storfelts afbildning af den på dødslejet tålmodigt 
ventende kristne. Dyderne kan dermed tolkes 
som modsætninger til fire af dødslejets fem an-
fægtelser, som i særdeleshed optog den senmid-
delalderlige dødsberedelseslitteratur (ars moriendi) 
og som i ændret form hang ved den lutheran-

 Postamentfelternes latinske indskrifter i for-
gyldt fraktur og versaler på blå bund er malet 
1907 med forlæg i oprindelige, reliefskårne ind-
skrifter.155 Fra opgangen læses: 1) »In Patientia 
vestra Possedebitis a(n)i(m)as Lvc 21« (ved tålmo-
dighed skal I besidde jeres sjæle) (Luk. 21,19). 2) 
»Iustificati ex fide pace(m) habem(us) ad dev(m) 
Rom 5« (retfærdiggjorte af tro har vi fred med 
gud) (Rom. 5,1). 3) »Spes mea tu in die afflictio-
nis Hier 17« (du er mit håb på ulykkens dag) (Jer. 
17,17). 4) »fides per CHaritatem operans Iustifica 
gal 5 v 6« (troen, som er virksom gennem kær-
lighed, er retfærdiggørende) (gal. 5,6). 

215*

Fig. 60. Prædikestol o. 1580 (s. 3409). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, c. 1580.
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Fig. 61. Satyrlignende hjørneherme, detalje af prædikestol o. 1580 (s. 3409, jf. fig. 60). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Satyr-like corner herm, detail of pulpit, c. 1580 (cf. fig. 60).

ske.156 Der er tale om et radikalt brud med sen-
middelalderens fremstilling af dødslejet, idet der 
hverken er hjælpende frænder, indgribende hel-
gener og engle eller truende dæmoner.157 I stedet 
er den døende her overladt (eller sat fri) til ved 

sin overbevisning om retfærdiggørelse ved tro, 
symboliseret ved Tålmodighedens158 store korsat-
tribut, at afvente døden. Korset og den korsfæst-
ede må dog forstås som nødvendige sindbilleder 
for den døende i kampen mod fortabelsen, der 
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Fig. 62. Kvindelig hjørneherme, detalje af prædikestol o. 1580 (s. 3409, jf. fig. 60). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Female corner herm, detail of pulpit, c. 1580 (cf. fig. 60).

jo stadig er mulig.159 Prædikestolen præsenterer 
således i billede og ord en lutheransk idealdød, 
hvor den døende er ‘overladt til sine dyder – og til 
skriften’.160 Med Martin Luthers Ein Sermon von 
der Bereitung zum Sterben (1519) flyttedes kampen 

mod dødslejets anfægtelser ind i hverdagen, idet 
reformatoren fremhævede betydningen af, at den 
enkelte forholdt sig til døden allerede midt i li-
vet.161 Denne forskydning afspejles i prædikesto-
lens ikonografi, der dermed bidrager til at under-
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 Tilblivelse og kunsthistoriske sammenhænge. Den 
‘herlige prædikestol’ er tidligst omtalt 1589.25 
Ifølge en præsteindberetning 1771 var den be-
kostet 1588 af sognepræst Mikkel nielsen.164 
Mikkel nielsen (-1539-65-) var imidlertid ikke 
længere præst 1588, da hans svigersøn Anders 
Lauritsen beklædte embedet. Stolen er da måske 
anskaffet af den gamle pastor emeritus selv eller 
sat til hans minde af datteren og svigersønnen; 
sidstnævnte var også kirkens værge på dette tids-
punkt.25 Det er dog også en mulighed, at sto-
lens snedker- og billedskærerværk er bekostet af 
Mikkel nielsen i dennes embedstid, men at den 

bygge tesen om den forandringsproces ‘i repræ-
sentationen af idealdøden fra senmiddelalderen til 
den tidlige protestantisme’, som ifølge den norske 
kunsthistoriker Kristin B. Aavitsland består i ‘en 
udvikling fra at repræsentere dødslejets ritualer og 
sørgende tilskuere til at repræsentere den ideelle 
sindstilstand i mødet med døden’.162 Med ud-
gangspunkt i denne kobling af det daglige kristne 
liv og døden, vil det endvidere være nærliggende 
at se sviklernes sværd- og laurbærkransholdende 
putti ikke bare som staffage men som henvisnin-
ger til henholdsvis den symbolske ‘kristne ridder’ 
og dennes belønning i form af ‘livsens krone’.163

Fig. 63-64. Dyderelieffer på prædikestol o. 1580 (jf. fig. 60). 63. Tålmodigheden med sengeliggende figur (s. 3410). 
64. »Fides« (Troen) (s. 3410). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Virtue relief on pulpit, c. 1580 (cf. fig. 60). 63. Patience 
with bed ridden figure. 64. »Fides« (Faith).
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svende,166 vidner den om en solid beherskelse af 
de fremherskende nordeuropæiske tendenser.
 Historik og istandsættelser. Stolen havde 1589 en 
†lydhimmel (forsvundet før 1907).25 Den første 
staffering var delvis.167 Et panel på stolen repare-
redes 1667.18 Jens nielsen fra Tommerup foretog 
1835 en mindre reparation for 1 rigsbankdaler.43 
Samme år blev maleren Caspar Peter Kongslev 
betalt 60 rigsbankdaler for en hvid (dvs. perle-
grå) bemaling med forgyldning.43 1892 påførtes 
en egetræsådring med guldbronzerede detaljer.168 
1907 afrensedes ‘al farve’ efter forudgående un-
dersøgelser af de historiske farvelag, hvoraf det 

først er stafferet i 1588. Med sin intarsia kan den 
meget vel have stået ubemalet fra første færd. Om 
end Chr. Axel Jensen fandt, at stolen indtog ‘en 
særstilling mellem snedkerarbejderne fra sidste 
halvdel af 1500-tallet’165 står den ikke mere alene, 
end at dens billedskærerarbejde udviser stilistisk 
slægtskab og forlægsfællesskab med prædikesto-
len i Frørup (Svendborg Amt), der dog ikke er 
så sprudlende. I videre forstand bærer stolen, som 
nævnt, præg af en betydelig nederlandsk indfly-
delse. Hvis ikke den ligefrem er udført af en bil-
ledskærer med nederlandsk eller tysk baggrund, 
måske en af Helsingør-mesteren Jesper Snedkers 

Fig. 65-66. Dyderelieffer på prædikestol o. 1580 (jf. fig. 60). 65. »Spes« (Håbet) (s. 3410). 66. »Caritas« (Barmhjer-
tigheden) (s. 3410). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Virtue relief on pulpit, c. 1580 (cf. fig. 60). 65. »Spes« (Hope). 66. 
»Caritas« (Charity).
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nordre række.176 En af stolene har givetvis tilhørt 
eller været opsat for søstrene Margrete og Mag-
dalene Emmiksen (jf. *gravsten) på grøftebjerg, 
der ved forleningen med Vissenbjerg Birk 1583 
også ‘tilholdt sig kirken’ (jf. s. 3361). Magdalene 
var ‘ikke var i kirke’, da Jacob Madsen visiterede 
1589.25 Efter grøftebjergs nedlæggelse o. 1600 er 

næstældste blev rekonstrueret. Ved samme istand-
sættelse fornyedes også gulv, stivere og bærestol-
pe, ligesom der opsattes en vinkelstillet †opgang 
med kraftige drejede balustre til erstatning for 
en ‘helt moderne’ †opgang. Kurvens femte fag 
er givetvis fra o. 1932 ligesom oversidens brune 
skindbeklædning.169

 Stolestaderne (jf. fig. 39) er fra 1892.170 De 106 
cm høje gavle har vifteagtig afslutning med cir-
kulær udsavning, der måske er inspireret af rul-
leværk på nogle renæssancepilastre (s. 3417). Be-
malingen fra o. 2000 er grøn med lilla profillister, 
perlegråt på sæder og rygge. 
 Et sæt †stolestader fra o. 1600171 (med supplerin-
ger) havde rundbuede gavle med halvrosetter i 
fladsnit.172 Herfra stammer vel også de bueslag og 
pilastergavle, der nu er genanvendt i panelet foran 
orglet (jf. fig. 10).173 1763 anførtes der at være 
særlige stole til medlemmer af landmilitsen.32 
Kvindestolene fik 1827 ryglæn,66 hvoraf de øst-
ligste 1835 tilpassedes mandsstolenes.174 Samme 
år fik Caspar Peter Kongslev 154 rigsbankdaler 
og 48 skilling for at male 80 stole på gulvet og 21 
på pulpituret (jf. s. 3420) med perlegråt.66

 †Herskabsstole og lukkede stole. 1-2) To ‘herskabs-
stole’, der begge blev fjernet 1835,43 og som for-
mentlig stammede fra o. 1600, stod 1830 hen-
holdsvis i koret syd for altret175 og østligst i skibets 

Fig. 67. Mandshoved, prædikestolens konsol, o. 1580 (s. 
3410, jf. fig. 60). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Male 
head, pulpit console,c. 1580 (cf. fig. 60).

Fig. 68. Sengotiske gavle fra (†)degnestol (s. 3417). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Late Gothic gable from 
(†)parish clerk’s seat. 
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 Fra en (†)degnestol, o. 1525, stammer to sengo-
tiske stolegavle (fig. 68), nu 171 cm høje. Deres 
spinkle, reliefskårne ranker udspringer af munden 
på grønne dyr og har nedhængende korsblomster 
samt drue- og frugtklaser. Den ene ranke slutter 
foroven i en bladmaske. Bemalet med perlegråt. 
Opstillet ved indgangen fra våbenhuset.
 †Degnestol. 1835, lavet af Jens nielsen, Tom-
merup, formedelst 13 rigsbankdaler, 1 mark og 8 
skilling.43 Fjernet fra koret o. 1889.56 
 En armstol til præsten er anskaffet o. 1889.56

 Sengotisk vægpanel. To foldeværkspaneler (fig. 
85-86) fra o. 1525-50 beklæder korets nord- og 
sydvægge. Begge har 2×9 fyldinger med varieret 
foldeværk, nordsidens med ansats til hjerteud-
skæring og sydsidens noget enklere og til dels 
med karakter af sammenlimede profillister. Be-
malet med perlegråt. Et tilsvarende †panel sad o. 
1900 på korets østvæg.39

råderetten over stolen vel overgået til Rugård Len.  
Fra deres stol stammer måske to halspilastre og syv 
arkadefag (jf. fig. 84) fra o. 1600, der nu er gen-
anvendt i en bænk i koret.177 De to 119 cm høje 
halspilastre har udskåret frugtbesat rulleværk. Ar-
kaderne har rigt profilerede bueslag med rosetter 
i sviklerne. De bæres af profilkapitæler på pilastre 
med beslagværk i fladsnit.178 
 3) Peder Sørensen i gadsbølle, formentlig den 
tidligere ridefoged og skriver på Rugård,179 fik 
1669 tilladelse til at indrette de østligste stole på 
†pulpituret (jf. ndf.) til en lukket stol for sine fire 
sønner og deres skolemester. Han måtte forsyne 
den med »dør och laass til sine børns rolighed« 
men ikke sætte den højere end, at stolene bagved 
stadig havde udsigt til prædikestol og alter.180

 En †præste- og skriftestol omtales 1729, da man 
købte en skammel hertil.181 Fjernet fra koret o. 
1889.56

Fig. 69. Indre set mod nordøst. Foto Kristian Hude 1905. – Interior looking north east.
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(og) Peter Thomasen (var) værger i Vissenbjerg).186 
Blandt skilletegnene ses menneske- og dyrefigurer 
samt hybrider deraf (fig. 70-72).187 Døren kantes 
i siderne og foroven af bånd med sparrer. Dør-
ringens runde, tungede plade har form af et ansigt 
med dørgrebet i munden (fig. 74). Låsebeslagets 
aflange, hornede hoved må snarest tolkes som en 
drage (fig. 74). Til højre herfor ses dragebekæm-
peren Skt. Jørgen repræsenteret ved et mod dra-
gen skråtstillet skjold med georgskors. 
 Blandt de for Fyn så karakteristiske jernbundne 
kirkedøre, hvoraf 19 er bevaret, kendes yderligere 
to signeret af Oluf Mall, nemlig døren i gelsted 
(1506) og en nu forsvunden dør i Rørup (1513).188 
 En istandsættelse 1907 ved n. Termansen om-
fattede bl.a. en afdækning af den nuværende røde 
bemaling, der var det ældste farvelag.189 Døren 
står op ad våbenhusets østvæg. Den flyttedes for-
mentlig 1855 fra sin oprindelige placering i tår-
nets syddør og til tårnrummet.190

 2-3) 1931,121 to fladbuede, dobbeltfløjede fyl-
dingsdøre i våbenhuset, den udvendige ca. 225× 
180 cm og den indvendige ca. 245×170 cm. De 
er formentlig tegnet af arkitekt Ejnar Mindedal 
Rasmussen, Ollerup. Bemalingen er grå. Den 
udvendige dørfløj er på ydersiden beklædt med 
en ældre, flammet dør (ca. 210×168 cm), der må 
være yngre end to mindre †dørfløje der omtales 
1862.191 

 Et jernbeslået †skrin eller et †skab med lås til 
altersølvet nævnes 1721 og 1735.32 Et †geværskab 
for landmilitsen fra o. 1725, der stod i våbenhu-
set,182 blev afhændet på auktion 1791.183

 En †pengeblok blev 1782 brudt op af en tyv.184 
Den var måske identisk med en blok af egetøm-
mer med fire jernbånd og to hængelåse, omtalt 
1862.56 
 Pengebøsser. 1) 1800-tallet, af sortmalet blik, cy-
lindrisk, 13,5 cm høj, med håndtag. Formentlig 
en af to pengebøsser omtalt 1862.56 2-3) 1921,47 
af messing, ottekantede med ligearmet reliefkors. 
†Pengetavler. 1) Omtalt 1721, af valnøddetræ og 
med sort beklædning.32 2) 1747,32 af eg, senest 
omtalt 1862.56 Standur(?). ‘Klokken ved skabet i 
koret’ repareredes 1754.62

 Dørfløje. 1) (Fig. 73), 1504, af eg, ca. 240×170 
cm, lavet og signeret af Oluf Mall (Oluf Ham-
mer?), Assens. Den fladbuede fløj består af fire lod-
rette planker samlet på bagsiden med nyere revler 
og krydsende skråbånd. Forsiden er beslået med 
vandrette, liljeprydede jernbånd og tre tilsvarende 
gangjern. Herimellem læses med store smedede 
minuskler: »Anno domini millesimo quingente-
simo quarto op(us) istud factum es(t) per olawm 
mall de opido ase[n]s matia ericii pet[ro t]home 
tutorib[us ec]cl[e]sie ve[s]e[nb…]«185 (Det Her-
rens år 1504 blev dette arbejde gjort af Oluf Mall 
(el. Hammer?) fra Assens by, (da) Mads Eriksen 

Fig. 70-72. Skilletegn i form af figurer, detaljer af dørfløj, 1504 (s. 3418, jf. fig. 73). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Separators in the form of figures, details of door wing, 1504 (cf. fig. 73).
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Fig. 73. Dørfløj 1504, signeret af Oluf Mall i Assens (s. 3418). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Door wing, 1504, 
signed by Oluf Mall in Assens.
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1835 overstrøget med perlegråt.52 Et orgel (ndf.) 
blev 1891 opstillet på den vestre del af pulpitu-
ret, der samtidig blev udvidet med én alen. Mens 
denne del således fik lov at blive stående som †or-
gelpulpitur i skibets vestfag,39 blev den øvrige del 
af pulpituret nedrevet året efter.56 †Orgelpulpitu-
ret flyttedes 1906 til tårnrummet.47 En brystning 
sammenstykket af stoledele fra renæssancen (jf. 
orgel) opsattes 1932.193 
 Orgel (Jf. fig. 75), 1975, med 19 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, 
Årslev.194 Disposition: Hovedværk: Principal 8', 
gedakt 8', Oktav 4', Spilfløjte 4', Oktav 2', Ses-
quialtera II, Mixtur IV, Trompet 8'. Brystværk: 
Rørfløjte 8', gedaktfløjte 4', Waldfløjte 2', na-
sat 11/3', Scharf III, Skalmeje 8'; tremulant. Pedal: 
Subbas16', Principal 8', gedakt 8', nathorn 4', 
Fagot 16'. Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Meka-
nisk aktion, sløjfevindlader. Facaden, der præges 
af rette linjer, er tegnet af Ebbe Lehn Petersen. 
Bemalingen er lilla med forgyldning; et sortma-
let gitterværk udgør baggrunden for prospektpi-

 Et †pulpitur i skibets nordside kendes tidligst 
1669, da Peder Sørensen i gadsbølle bevilge-
des de østligste pladser herpå til en lukket stol 
(ovf.).180 1733 udvidede snedkeren Mathias Høne 
fra Odense det ‘gamle’ pulpitur langs nordvæg-
gen. Det nye stykke pulpitur blev båret af to søjler 
(»Pillarer«) og indmurede bjælker samt fæstnet til 
det gamle pulpitur med jernankre. Endelig blev 
den eksisterende brystning (‘forstykket’) flyttet 
til det nye pulpiturafsnit. 1736 malede Christian 
Hvid fra Odense tilbygningen i overensstemmelse 
med det gamle pulpiturs bemaling.32 Herefter må 
der være tilføjet et pulpitur ved det eksisterende 
pulpiturs vestende, idet der 1823-24 nævnes ‘to 
pulpiturer’ med flademålene 13×4 m (det nordre) 
og 3×4 m (det vestre).192 1862 angives kirkens 
pulpitur at hæve sig knap 2,5 meter over gulvhøj-
de og strække sig over atten kvindestole og fem 
mandsstole. Brystningen havde drejede balustre af 
eg, og de syv bærende stolper var ‘en fortsættelse 
af stolene i skibet’. Opgangen var formentlig i 
nord.56 Brystningen og 21 stole på pulpituret blev 

Fig. 74. Detalje af dørfløj, 1504 (s. 3418, jf. fig. 73). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail of door wing, 1504 (cf. fig. 73).
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Fig. 75. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.

berne. Opstillet i tårnrummet på et lavt podium. 
Et panel øst for orglet med stoledele fra o. 1600-
25 (jf. †stolestader) blev sammenstykket 1932 og 
opsat som brystning i †orgelpulpituret. Delene 
består af rigt profilerede bueslag med liljefladsnit 
i sviklerne fra arkadefyldinger samt tungede, kan-
nelerede pilastre på beslagværksprydet postament 
og med profilkapitæler. Bemalet med perlegråt.
 *Orgel, 1890 eller 1891, bygget af Frederik 
nielsen, Aarhus, med anvendelse af ældre pibe-
materiale. Udvidet 1932 af A. C. Zachariasen, 
Aarhus;195 omdisponeret, omintoneret og udvi-
det 1957 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. 
Disposition efter 1957 (10 stemmer, ét manual 
og pedal): Manual: Principal 8', gedakt 8', Ok-
tav 4', Rørfløjte 4', nasat 22/3', Oktav 2',196 Mix-
tur III, Dulcian 8'. Pedal:197 Subbas 16', gedakt 
8'.198 Da orglet ikke havde tilstrækkelig styrke 
i kirkerummet, etableredes 1971 en højttaler-
forstærkning af instrumentet. Rundbuet fa-
cade med palmetbærende sidestykker, beslægtet 
med (†)orgelfacaden i Verninge (s. 3251). Orglet 

anskaf fedes for indsamlede midler og anbragtes på 
det udvidede vestpulpitur, der 1906 eller 1907 
flyttedes til tårnrummet.56 I forbindelse med ud-
videlsen 1957 flyttedes orglet frem til pulpiturets 
brystning. Anvendt 1976-2015 i Padesø Kirke, 
(Skovby Hrd.). 2015 flyttet til Sveta Anna, Javor, 
Slovenien. 
 *Kororgel, 1986, med fire stemmer, bygget af P. 
Bruhn & Søn. Disposition: gedakt 8', Rørfløjte 
4', Principal 2' (B/D), Quint 11/3' (B/D). Tegnet 
af Ebbe Lehn Petersen. Siden 2010 i Ulkebøl 
Kirke, Sønderjyllands Amt.
 Indtil 1890/1891 anvendtes et †harmonium.199

 Salmenummertavlerne (jf. fig. 10) fra 1905200 er 
slanke med afrundet afslutning over svag hulpro-
fil. Alle er hvidmalede, fire har dertil sort antikva-
indskrift (‘dåb’ og ‘nadver’). Til hængecifre. Som 
†salmenummertavler tjente fra 1825 syv sortmalede 
tavler til kridtskrift.201 
 En præsterækketavle fra 1982 er tegnet af Ebbe 
Lehn-Petersen. Krydsfinérspladen med hulkel-
profileret ramme af eg, 167×91 cm, har mørkegrå 
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 Klokker. 1) (Fig. 77), 1828, støbt af I. C. og H. 
gamst, København, tværmål 95 cm. Om halsen, 
under en rankebort løber en versalindskrift: »Støbt 
af I. C. & H. gamst Kjøbenhavn Anno 1828«. Tre 
lister ved overgangen til slagkanten. Ophængt i 
stålforstærket vuggebom af eg, øverst i klokkesto-
len. 2) (Fig. 77), 1949, støbt af De Smithske Jern-
støberier, Aalborg, tværmål 109,6 cm. Om halsen 
læses med versaler mellem to lister: »De Smithske 
Støberier i Aalborg gjorde mig i aaret 1949«. Ver-
salindskriften på legemet har affødt kaldenavnet 
‘guldklokken’: »Jeg støbtes for guld, en ukendt 
gav/ nu kalder jeg unge og gamle/ at vandre med 
gud, fra vugge til grav/ saa han kan i himlen dem 
samle«.205 Ophængt i stålforstærket vuggebom 
af egetræ nederst i klokkestolen. Klokkerne har 
automatisk ringning siden 2005.
 †Klokker. 1) Beskrevet 1721 og 1765 som ‘en 
fuldkommen stor klokke’.32 2) 1800, anvendt ved 
støbning af klokke nr. 1.206

skriveskrift på hvid bund; rammen rød- og mør-
kebrun. Den er sammen med en tilsvarende kapel-
lanrækketavle ophængt på våbenhusets vestvæg.
 En sognestævnetavle fra 1800-tallet har sort an-
tikvaskrift på hvid bund.
 Fire ens lysekroner (jf. fig. 39) fra 1906202 har ot-
te, flade dobbeltarme hvorpå et kronet mandsho-
ved og delfin. En stor hængekugle har midtribbe 
og spids profilknop. Balusterstammen afsluttes 
foroven af otte pyntearme med klokkeblomster 
og en flad skål. Ophængt i skibet. En ottearmet 
†lysekrone var til petroleumsbrug.39

 En middelalderlig lysetorn (jf. fig. 25) er placeret 
i et kalkmalet indvielseskors (s. 3388).
 Kirkeskib (fig. 76), 1927, »Maria«, en fuldrig-
ger med fuld sejlføring er bygget af snedker Jens 
Henrik Olsen, Søndersø, og skænket af menighe-
den. Modellen, 96 cm lang, er bronzeret og hvid-
malet med røde striber. Som galionsfigur tjener 
en forgyldt, vinget kvindetorso. Sejlene er lavet af 
tynde blikplader. Ophængt mellem 3. og 4. fag.203 
 Et nyere, 104 cm højt krucifiks i et abstrakt 
formsprog er lavet af Ejvind nielsen. Delvist for-
gyldt figur af jern, sortmalet korstræ. Ophængt på 
nordvæggen i skibets vestfag.
 Et såkaldt dåbstræ af smedejern er fra 2014.204

 En †ligbåre omtales 1721,32 måske den samme 
som 1835 blev malet sort.20

Fig. 76. Kirkeskib, »Maria«, bygget 1927 af Jens Henrik Olsen, Søndersø (s. 3422). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church ship, “Maria”, built in 1927 by Jens Henrik 
Olsen, Søndersø.

Fig. 77. Klokker, nr. 1 (foroven), støbt 1828 af I. C. og 
H. gamst, København (s. 3422); nr. 2, kaldet ‘guldklok-
ken’, støbt 1949 af De Smithske Jernstøberier, Aalborg 
(s. 3422). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bells, no. 1 
(above), founded in 1828 by I. C. and H. Gamst, Copen-
hagen; no. 2, called ‘the gold bell’, founded in 1949 at De 
Smithske Jernstøberier, Aalborg.
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gRAVMInDER

 Epitafium (fig. 78), 1676 med staffering (og kalk-
maleri) fra 1686. Epitafiet er sat over sognepræst 
Hans Christensen naur (1624-1703) og hans to 
hustruer Maren Christoffersdatter (Bang), †før 
1663 i sin alders 27. år og Barbara Hennings-
datter Achton, *20. aug. 1646 i Odense, †2. mar. 
1728 i Faaborg,207 samt seks af ni børn,208 af før-
ste ægteskab: Christoffer Hansen naur, død 24 år 
gammel; af andet ægteskab fire, der døde spæde: 
Christian, Karen, Henning og Jørgen, samt Anna, 
der blev 12 år. 
 Det bruskbarokke epitafium, ca. 350×240 cm, 
er arkitektonisk opbygget og indrammes af et 
kalkmalet draperi, ca. 380×340 cm, der må med-
regnes til den oprindelige udsmykning. 
 Storfeltets skriftfelt kantes af tandsnit og dia-
mantbosser og flankeres af to figurer repræsen-
terende Det nye og Det gamle Testamente, 
Kristus (tv.) med verdenskuglen i venstre hånd og 
den højre løftet til velsignelse og Moses pegende 
på lovens tavler. I storvingernes livlige bruskværk 
er englebuster,209 frugtophæng og forneden pro-
filmasker. Såvel frise som postament har kvart-
rund kronliste med planteslyng og fremspring, 
hvorpå der sidder ynglinge med himmelvendte 
øjne. Under postamentets fremspring flankerer 
hængefrugt hængestykket, hvis hvælvede, bred-
ovale skriftfelt omsluttes af to kvindelige engle i 
profil, der er svøbt i bruskgevandter. En drueklase 
afslutter. Topstykkets to kvindefigurer holder for-
krænkelighedssymbolerne dødningehoved (tv.) og 
timeglas og læner sig op ad en bruskmaske, som 
bærer en kronende, basunblæsende engel. 
 Træværkets staffering omfatter sort bund, hvidt 
og forgyldning på figurer og andet snitværk samt 

forgyldte indskrifter.210 I storfeltet læses latinsk 
gravskrift med versaler: 

»Sub hoc Marmore Soporantur ossa Viri Venerandi 
et religiosi D(omi)ni Johannis Christiani naur In 
cimbria bene nati a(nn)o 1624. qvi Ecclesiæ Huic 
Vissenbergensi Pastor destinatus Rite A(nn)o 1654. 
Præfuit Fructuosè annis  Renunciavit per mortem 
piè ætat(is)  Cum binis, qvas habuit, Costis Pietatis 
et Pudicitiæ Laude Claris. Mariâ Christophori Fil(ia) 
alterâ Sed Morte præmatura extinctâ æt(atis) 27. altera 
Barbarâ Henningii filia, otthoniæ natâ. Hic pie Denatâ 
æt(atis)  Ex illâ unicam Suscepit prolem Christop-
horum Johannis naur Qvi Academiæ designatus civis 
æt(atis) 18. Academiam Coelestem petiit æta(atis) 24. 
hæc ipsi pignora peperit octo, qvorum qvinqve in ipso 
ætat(is) flore rapuit, qvi dedit, adastra (sic) poli. Chris-
tianus vixit 18 Catharina 13 septimanas Henningius 34 
hebdomad(es) georgius 25 Complevit anna expletis 
12 annis et mensibus 2 vivere desiit. nati Supersunt 
bini et unicissima nata. deo sic visum«.

(Under dette marmor lægges benene af den ærværdige 
og gudfrygtige mand hr. Hans Christensen naur til 
hvile, som blev lykkelig født i Jylland år 1624, som ret-
mæssigt blev kaldet til sognepræst år 1654 og forestod 
denne Vissenbjerg menighed med frugtbart udbytte i 

 år. Han afgik ved en from død i en alder af  
år. Med ham ligger hans to hustruer, der udmærkede 
sig ved berømmelig fromhed og kyskhed. Den ene er 
Maren Christoffersdatter, der sov ind alt for tidligt i 
en alder af 27 år. Den anden er Barbara Hennings-
datter, født i Odense, som fromt udåndede her i en 
alder af  år. Med den førstnævnte fik han én søn, 
Christoffer Hansen naur, som blev akademisk borger 
som 18-årig, men som 24-årig rejste til det himmelske 
akademi. Denne (dvs. Barbara) fødte ham otte kær-
lighedspanter, hvoraf fem i selve den blomstrende al-
der blev revet bort til himlens stjerner af den, der gav 
dem: Christian levede 8, Catharina 13 uger, Henning 
34 uger, Jørgen fyldte 25 uger og Anna ophørte med 
at leve, efter at være fyldt 12 år og 2 måneder. Tilbage 
er to sønner og én datter. Sådan har det behaget gud).

På frise og postament læses skriftstedet Dan. 12,3 
med fraktur, på hængestykket skriftstedet Dan. 
12,13 med fraktur og desuden den daterende 
kursivindskrift: »Anno 1676 extructum/ Anno 
1686 Depictum/ Est hoc Epitaphium« (Dette 
epitafium er bygget 1676 og malet 1686). Staf-
feringen har ikke været overmalet,56 men er ty-
deligvis frisket op. Før epitafiet 1686 fik sin nu-
værende bemaling, har rammeværk, gavl, hænge-
stykke og sidevinger fremstået med en grå bema-
ling.211 Epitafiet er ophængt på korets nordvæg, 

Fig. 78. Epitafium, 1676, med staffering (og kalkmaleri) 
fra 1686, over sognepræst Hans Christensen naur (1624-
1703) og hans to hustruer Maren Christoffersdatter 
(Bang) (†før 1663) og Barbara Henningsdatter Achton 
(1646-1728) samt seks børn (s. 3425). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Sepulchral tablet, 1676, with polychrom-
ing (and wall painting) from 1686, commemorating incumbent 
Hans Christensen Naur (1624-1703) and his two wives 
Maren Christoffersdatter (Bang) (†before 1663) and Bar bara 
Henningsdatter Achton (1646-1728) as well as six children. 
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Fig. 79. Kalkmalet draperi, 1686, omkring epitafium (s. 3425, jf. fig. 78). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Wall-painted drapery, 1686, around sepulchral tablet (cf. fig. 78).

hvilende på to bjælker indmuret i skjoldbuen, en 
ophængning der må være oprindelig. Maleren 
Caspar Peter Kongslev fik 15 rigsbankdaler for 
1835 at reparere og lakere epitafiet.43 Epitafiets 
kalkmalede udstyr (fig. 79) blev fremdraget og 
restaureret 1975-78. Kalkmaleriet, der skal regnes 
til stafferingen 1686, udgør et pompøst draperi 
i blågrå toner med livligt flyvende kvaster i rødt 
samt flankerende laurbærkrans på skjoldbuen.212

 *Gravsten. En adelig figursten fra o. 1585 (Jen-
sen, Gravsten, nr. 715) over Margrete Emmiksen 
(†1585) og hendes søster Magdalene Emmiksen 
(†1598), der endnu levede, da stenen 1589 lå »of-

fuer Jorden forhøyt« på Margretes grav foran al-
teret.25 Den findes nu i Brenderup Kirke (Vends 
Hrd.).213 
 Blandt de slidte †gravsten, der ifølge en præste-
indberetning fandtes i gulvet 1771, kunne iden-
tificeres en sten fra o. 1756 over ritmester Peter 
August Wolff (†1753) og hustru Christine Elisa-
beth Esmann (†1756).214

 Eftermiddelalderlige begravelser. En formodentlig 
hvælvet begravelse (‘hul’ og med ‘loft’) i koret, 
der sløjfedes 1824, må have været præsternes. Det 
er uvist, om de deri værende kister blev genbe-
gravet på kirkegården, eller om man i stedet tog 
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gråt marmor, 63×42 cm, med hulkelprofileret 
kant og fordybet (sortmalet) antikvaindskrift. Sat 
nord for familiegravstedet syd for kirken.
 †Kirkegårdsmonument, 1730, over Claus Ras-
mussen, Assenbølle, og hustruen Anne Jensdat-
ter,219 der endnu levede 1730. Ligstenen bar hen-
des navn, ‘som skulle observeres, når hun der blev 
begravet’.32 
 Indtægter for anbringelse af †gravrammer og 
-træer optræder i 1700-tallets regnskaber.32

kistelågene af og fyldte begravelsen op med jord, 
som foreslået af amtsforvalteren under henvis-
ning til den manglende plads på kirkegården.52 
Udover denne murede begravelse kendes en 
håndfuld begravelser i 1700-tallet.215 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 80), o. 1844, over 
kvaksalverne Rasmus nielsen, *1772 i Assenbøl-
le,216 †22. dec. 1835, og hustruen Johanne Chri-
stensdatter, *1767 i gadsbølle,217 †24. okt. 1844. 
Højrektangulær stele af mørk sandsten, 58×43 
cm, hvori er indsat en højoval marmortavle med 
fordybet versalskrift. Bærer desuden marmorkors 
og har haft tre rosetter e.l. Forneden læses et vers 
til minde om ægteparrets virke som kvaksalve-
re:218 »De syges de fattiges trøst og trofaste ven/ 
saa mildt og kjærligt I gik gjennem livet/ til hø-
jere virksomhed kaldte jer hen/ den Jesus som i 
eders aand havde givet/ her kjærligheds taare/ 
faldt ned paa jer grav/ haver tak for hver trøst/ 
for hvert raad som I gav«. Vest for tårnet.
 2) O. 1851, over Hans Hendrich Kierumgaard 
Hammerich på grøftebjerg, *20. dec. 1809, †15. 
mar. 1851, hustruen Frederikke Elise Ortmann, 
*30. juli 1810, †3. okt. 1835, og deres søn Frede-
rik Hammerich, *29. september 1835, †2. febr. 
1840. gesimsstele af rødlig sandsten, 112,5×70 
cm, i hvilken er indfældet en højrektangulær, 
hvid marmortavle med fordybet versalindskrift. 
nu opstillet ved kirkens sydmur.
 3) O. 1860, over gårdmand Lars nielsen, *1763 
i Andebølle, †27. febr. 1846 i Skalbjerg, og hustru-
en Anne Cathrine nielsdatter, *1772 i Skalbjerg, 
†11. dec. 1860 i Skalbjerg. Stele af rødlig sandsten 
med indfældet hvid marmortavle af form som 
en opslået bog med fordybet antikvaindskrift: 
gravskriften på venstre side og skriftstederne Åb. 
14,13 og Joh. 17,24 på højre. Stelen krones af lig-
gende egeløvskrans af hvidt marmor; forsiden har 
forneden haft olielampe og foroven andet indfæl-
det arbejde. nu opstillet ved kirkens sydmur.
 4) O. 1940, en mindesten over Peder Jørgen 
Andersen, *28. juni 1920 i Skovsby, †9. apr. 1940, 
sat af familien. Han faldt ved Bredevad som me-
nig i 4. bataljon. Oprejst højrektangulær sten af 

Fig. 80. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1844, over kvak-
salverne Rasmus nielsen (1772-1835) og hustruen 
Johanne Christensdatter (1767-1844) (s. 3427). Foto 
Lasse J. Bendtsen 2015. – Churchyard monument no. 1, c. 
1844, to the ‘quacksalvers’ Rasmus Nielsen (1772-1835) 
and his wife Johanne Christensdatter (1767-1844).
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KILDER Og HEnVISnIngER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. RA. Rentekammeret. Fyns Stifts renteskriver-
kontor. Dokumenter ang. Vissenbjerg kirke, 1719-1725 
(Fyns stifts renteskriverkontor. Dokumenter 1719-25). 
 Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber. 
Regnskaber Fyn 1662-1837. Assens Provstis Kirkeregn-
skaber. Vissenbjergs kirkeregnskaber 1664-72 (Revi-
derede rgsk. Rgsk. 1664-72); Det fynske rytterdistrikts 
kirkeregnskab for de enkelte kirker. Vissenbjerg Kir-
kes regnskaber 1721-65 (Fynske rytterdistrikt. Rgsk. 
1721-65); Synsforretninger og generalbeviser 1751-65 
(Fynske rytterdistrikt. Synsforretn. 1751-65); Vissenbjerg 
Kirke 1822-37 (Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37). 
 Godsinspektoratet for Sjælland, Lolland-Falster og Fyn. 
Breve vedr. Vissenbjerg Kirke 1822-37 (Godsinsp.ark. 
Breve 1822-37); Regnskaber, jordebøger m.m. vedr. 
Vissenbjerg Kirke 1825-38. (Godsinsp.ark. Rgsk. 1825-
38).
 LAFyn. Fyns bispearkiv. Indberetninger om kirkeeje-
re og patronatsret 1695-1786 (Bispeark. Indb. om kir-
keejere 1695-1786); Synsforretninger over kirker og 
præstegårde 1872-81 (Bispeark. Synsforretn. 1872-81). 
 Fynske rytterdistriktsarkiv, kirkesessionen. Div. sager 
1643-1764 (Fynske rytterdistrikt. Diverse sager).
 Odense Herreds provstiarkiv. Beskrivelse af Odense 
herreds kirker o. 1900 (Provstiark. Kirkebeskrivelser); 
Synsprotokol 1903-68 (Provstiark. Synsprot. 1903-68).
 Menighedsrådsarkivet. Synsprotokol 1862-1973 (Me-
nighedsrådsark. Synsprot.).
 Præstearkiv. Embedskorrespondance 1830-1933 
(Præste ark. Korrespondance 1830-1933); Sager vedr. 
kirken 1877-89 (Præsteark. Sager 1877-89).
 nM. Indberetninger. Magnus-Petersen 1892 (kalkma-
leri); Chr. Axel Jensen 1905 (altertavle, altertavle- og 
krucifiksfigurer, kirkedør); niels Termansen 1907 (al-
tertavle, prædikestol, kirkedør); Chr. Axel Jensen 1907 
(inventar); n. J. Termansen 1937 (altertavle); Kirsten 
Weber-Andersen 1955 (inventar); Morten Aaman Sø-
rensen 1969 (helligkilde); Mogens Larsen 1970 (alter-
tavle- og krucifiksfigurer, epitafium); Fritz Thode 1974 
(altertavle- og krucifiksfigurer); Mogens Larsen 1977 
(kalkmaleri); Mogens Larsen 1978 (kalkmaleri, epitafi-
um); Verner Thomsen 1990 (alterbord, altertavle); Jens 
Johansen 1990 (altertavle); Alan Havsteen-Mikkelsen 
1998 (opvarmning, inventar); Karin Vestergaard Kri-
stiansen 2000 (tidl. altermaleri).
 Tegninger og opmålinger. nM. D. Rasmussen 
og E. Mindedal-Rasmussen 1932 (plan og snit); Dan-
marks Kunstbibliotek . H. O. Overvold 1927 (Plan, snit 
og opstalter); gunnar Jensen 1940 (plan og længde-
snit).

 Litteratur. F. Hjort, Historiske Oplysninger om Vis-
senbjerg Sogn og Birk, Odense 1924 (Hjort 1924); Jens 
nielsen, Vissenbjerg Kirke. Historiske oplysninger samlede 
af kirkeværge Jens Nielsen. Odense 1938 (Nielsen 1938); 
Henning nielsen, Det fynske Itri. En historisk-topografisk 
beskrivelse af Vissenbjerg sogn, Vissenbjerg 1971 (Nielsen 
1971). Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk un-
dersøgelse af tagkonstruktion m.m. over Vissenbjerg kirke, 
Fyns amt, nnU rapport nr. 54, nationalmuseet 2014 
(Hylleberg Eriksen 2014).

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmaleri, inventar og 
gravminder ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Man-
ley (engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved 
Cecilie Bønnelycke. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse 
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet november 
2015.

1 DiplDan IV, 6, nr. 326.
2 http://diplomatarium.dk/dokument/14099999030
3 Som de fleste middelalderlige kongelige birker synes 
også Vissenbjerg med godset »Kobiærgh at have været 
krongods langt tilbage i tiden. Kong Valdemars Jordebog, 
Svend Aakjær (udg.), Kbh. 1926-43, II, 111; Henrik 
Lerdam, Birk, lov og ret: Birkerettens historie i Danmark 
indtil 1600, Kbh. 2004, 22, 130. Sognet, der først 1493 
omtales som birk (Repert II nr. 7398), blev 1398 over-
draget rigsråd Bernike Skinkel som pantelen (DiplDan 
IV, 6, nr. 326) og tilhørte hans efterkommere indtil 
1570’erne (DaMag V, 2, 120; Kristian Erslev, Danmarks 
Len og Lensmænd i det Sextende Aarhundrede, Kbh. 1879, 
110). Det var herefter kortvarigt (1575-83) underlagt 
Odensegård, og 1583-98 i Margrete og Magdalene 
Emmiksens besiddelse. Efter sidstnævntes død 1598 
kom birket under Rugård. Kr. Erslev, Danmark-Norges 
Len og Lensmænd 1596-1660, Kbh. 1885, 63. Birket, 
der 1686 indgik i Odense Herred, hørte i gejstlig hen-
seende til Båg Hrd. Lerdam 2004 (ovf.), 130.
4 Repert II nr. 8649, 12218; endvidere Lerdam 2004 
(note 3), 77.
5 KancBrevb 30. juni 1583. Det specificeredes senere, at 
forleningen omfattede ‘al kronens rettighed undtagen 
den gejstlige jurisdiktion’ (hvormed der vel mentes 
sagefaldet). KancBrevb 30. aug. 1583.
6 Sognets beboere klagede til biskoppen over, at prov-
sten og kaldsmændene med birkefogeden i spidsen 
havde kaldet præsten, uden at høre to andre kandi-
dater prædike. Om end én af disse, Bertel Christian-
sen Møborg, efter dom fik kongens brev på kaldet, og 
biskoppen rådede lensmanden til at fuldbyrde ordren, 
gik embedet til Christoffer Christensen. Biskop Hans 
Mikkelsens dagbøger 1626-41, Anne Riising og Mogens 
Seidelin (udg.), Odense 1991, 88-95; KancBrevb 29. juli 
1632; Nielsen 1971, 186 note 27.
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35 Denne forpligtelse eksisterede senest fra 1817. RA. 
Godsinsp.ark. Breve 1822-37. Brev af 29. febr. 1824.
36 Fyns Aktuelt 14. aug. 1965.
37 Soklens nederste led registreredes af J. M. nissen o. 
1900 og genfindes desuden som genbrugte kvadre i 
både tårn og langhuskor. LAFyn. Provstiark. Kirkebe-
skrivelser.
38 Skibets sydøsthjørne må dog formodes omsat ved 
skibets senmiddelalderlige ombygning (jf.s. 3369), lige-
som korets hjørnekæder er genanvendt i det senmid-
delalderlige langhuskor.
39 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser. 
40 nM.
41 Det kan tænkes, at tilbagespringet har båret et tømret 
pulpitur, således som det f.eks. ses i samme højde over 
gulvet i Sanderum Kirke (s. 2923).
42 Trappehusets placering på tårnets sydvesthjørne 
genfindes ved Sanderum Kirke tårn (s. 2923).
43 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37.
44 nordvesthjørnets hjørnekæde af kvadre er forment-
lig fjernet ved tårnets opførelse.
45 Bagmuren er stort set udelukkende opført af rå 
kamp. Det kan ikke udelukkes, at dele af det romanske 
murværk her står bevaret i en vis højde.
46 Bredden er noteret af J. M nissen o. 1900, der tillige 
bemærkede, at døren sad skudt en smule mod øst i 
forhold til gavlens midte. LAFyn. Provstiark. Kirkebe-
skrivelser. Dørens størrelse efter udvidelsen er sekun-
dært angivet på J. O. Overvolds opmålinger (jf. fig. 
6a-b). 
47 LAFyn. Provstiark. Synsprot. 1903-68.
48 I dag opfattes kun det østligste fag som kirkens kor, 

7 Kronens Skøder II, 456-7 (12. sept. 1678).
8 Kronens Skøder II, 576-9 (15. juni 1686).
9 Kronens Skøder IV, 557-8 (29. nov. 1724). Af Bir-
cherods skøde fremgår, at kommitterede havde taget 
kirken i besiddelse 1720.
10 Kirkesessionen bestod af ryttergodsets overinspek-
tør, regimentsskriveren og en kirkeinspektør. Anne 
Riising, Gudsfrygt og oplysning: Odense 1700-1789, 
Odense Bys Historie 4, Odense 1981, 180-1. 
11 Skødet, med kaldsret, udstedtes 1766. RA. Godsinsp.
ark. Breve 1822-37.
12 En fuldstændig liste over ejere findes fremgår af 
Nielsen 1971, 205. Kun fra perioderne under kronen 
er der bevaret regnskaber vedrørende reparationer og 
nyanskaffelser.
13 Jf. s. 3264 note 10. Camillus nyrop, Danske Gilde- og 
Lavsskraaer fra Middelalderen, Kbh. 1899-1900, I, 187-
92; Lars Bisgaard, »En dødeliste viser vej. gilde og 
magt i Odense i senmiddelalderen«, FyÅrb 2002, 76, 
87 note 46; Repert II nr. 7398, 7630, 9063 og 9086. ).
14 Svane, Helligkilder 129.
15 Skt. Knuds sten omtaltes 1598 som stedet, hvor bir-
kets ægtpligtige bønder skulle møde kongens følge. 
KancBrevb 28. mar. 1598. 
16 Erland Porsmose, Den regulerede landsby, Odense 
1981, I, 180-2.
17 Karl-Erik Frandsen, Vang og tægt. Studier over dyrk-
ningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682- 
83, Esbjerg 1983, 168-70, 194, 197, 207; Porsmose 1981 
(note 16), I, 300.
18 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1664-72.
19 KancBrevb 5. mar. 1594.
20 RA. Godsinsp.ark. Rgsk. 1825-38.
21 Nielsen 1971, 32-3.
22 Nielsen 1938, 19-21.
23 Henriette Wielandt, Vissenbjerg Kirke (3. udg.), Vis-
senbjerg 2011.
24 Nielsen 1971, 47.
25 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 319-20.
26 RA. Fynske rytterdistrikt. Rgsk. 1721-65. Se end-
videre niels Jørgen Poulsen, »De græsklædte grave«, 
NMArb 2003, 49-65.
27 Det anførtes 1725, at Hans Hansen, Vissenbjerg, 
havde forpligtet sig til at hegne et gravsted på Vissen-
bjerg kirkegård for Albert Madsens familie.
LAFyn. Fynske rytterdistrikt. Skifteprotokol 1719-65. 
Skifte af 23. juni 1725.
28 RA. Godsinsp.ark. Breve 1822-37.
29 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37; Godsinsp.ark. 
Rgsk. 1825-38.
30 Hjort 1924, 60.
31 Den sidste, i øst, har låge af galvaniseret stål.
32 RA. Fynske rytterdistrikt. Rgsk. 1721-65.
33 Vore Kirkegaarde 11 (1934), 2-5.
34 Nielsen 1971, 30.

Fig. 81. Skitse af kirken i Biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Bishop Jacob Madsen’s visitation book 1588-
1604.
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66 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37; Godsinsp.ark. 
Breve 1822-37.
67 Hylleberg Eriksen 2014. Der blev i alt udtaget 14 
boreprøver samt to afsavede spærudsnit af eg. Én prøve 
(prøvenr. 41190089) var så beskadiget, at den ikke blev 
målt. Af de resterende kunne ni dateres. Alle boreprø-
verne er udtaget gennem splintveddet, hvorved dette 
er smuldret bort på nogle af prøverne, og prøverne fra 
våbenhuset (prøvenr. 41192019 og 41192029) havde 
splintved bevaret. De fem daterede prøver fra langhu-
sets konge, spær og spærfødder (prøvenr. 41190019, 
41190029, 41190039, 41190049, 41190059), korrige-
ret for manglende splint, giver et fældningstidspunkt 
o. 1490-95, mens den sidste daterede prøve fra et spær 
i sydsiden (prøvenr. 41190079), korrigeret for mang-
lende splint, giver et fældningstidspunkt o. 1470-1475 
og må være genanvendt fra et ældre tagværk. En prøve 
fra bindbjælken (prøvenr. 41190099), som bærer spi-
rets rammekonstruktion, korrigeret for manglende 
splint, giver et fældningstidspunkt o. 1510-15, og må 
således datere rammekonstruktionen. Af de tre udtagne 
prøver fra tårnet, kunne kun én fra 5. spær i nordsiden 
(prøvenr. 41191039) dateres. Korrigeret for manglende 
splint giver den et fældningstidspunkt o. 1475-80, 
hvilket må angive tårnets færdiggørelse. Af de to spær-
udsnit fra våbenhuset kunne kun det ene (prøvenr. 
41192029) dateres; korrigeret for manglende splint gav 
denne et fældningstidspunkt o. 1490-95.
68 Spiret skulle ifølge arbejdsbeskrivelse have været 
tækket med bly, men da arbejdet i øvrigt blev dyrere 
end beregnet, fandtes en besparelse ved i stedet at 
anvende zink. nM.
69 Rasmussen og Riising 1995 (note 25), 319.
70 RA. Fynske rytterdistrikt. Synsforretn. 1751-65; Rgsk. 
1721-65. genbrug af blyplader var ikke ukendt i datiden 
i modsætning til senere, hvor blyet altid blev omstøbt, jf. 
Knud J. Krogh, »Tag af bly«, NMArb 1976, 165.
71 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37. Blandt doku-
menter i stiftamtmand Koefoeds bo vedrørende Vis-
senbjerg Kirke fandtes en Kongelig bevilling af 25. 
okt.1793 til at nedtage blyet af Vissenbjerg Kirke; RA. 
Godsinsp.ark. Breve 1822-37.
72 Anlægstegning ved D. Rasmussen & E. Mindedal-
Rasmussen 1932, nM.
73 I projektet til varmeanlægget er halvtagsbygningen 
angivet som nyopført. En bygning af omtrent samme 
størrelse og udseende ses imidlertid på opmålingen fra 
1927 (fig. 6a-b).
74 Tværmål ca. 30 cm, 1,9 meter over gulv.
75 Tværmål ca. 41 cm, 1,7 m over gulv.
76 Jf. Monica Rydbeck, »Invigningskors«, KultHistLeks 
7, sp. 458-60.
77 Mogens Larsen, »‘Træskomaleren’« og »‘Træskomale-
rens kreds’«, DaKalkmalerier 5, 80-83; endvidere Henrik 
M. Jansen, Træskomaleren – Et fynsk kalkmaleriværksted i 
1400-tallet, Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum 

mens det vestlige regnes som en del af skibet. Denne 
opfattelse har været gældende i alt fald siden 1700-tallet.
49 En tolkning af pillen som del af et planlagt messe-
klokkespir, jf. Trap 5. udg., 12, 232, synes næppe holdbar 
(jf. ndf.).
50 Tilmuringen kan skyldes anskaffelsen kirkens store, 
senmiddelalderlige fløjaltertavle (jf. s. 3396). 
51 RA. Fyns stifts renteskriverkontor. Dokumenter 1719-
25. 
52 RA. Godsinsp.ark. Breve 1822-37; Reviderede rgsk. 
Rgsk. 1822-37.
53 RA. Godsinsp.ark. Breve 1822-37; Rgsk. 1825-38.
54 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37; Godsinsp. Breve 
1822-37; Rgsk. 1825-38.
55 RA. Godsinsp.ark. Rgsk. 1825-38; Breve 1822-37; 
Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37.
56 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
57 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. 1872-81; Menigheds-
rådsark. Synsprot.
58 nM. J. Vilh. Petersen anså tårndørens inderste fals 
for sekundær, hvilket dog næppe har været tilfældet 
(jf. s. 3364).
59 Dette fremgår bl.a. af opmålinger ved D. Rasmussen 
& E. Mindedal Rasmussen 1932.
60 LAFyn. Provstiark. Synsprot. 1903-68; Længdesnit 
ved D. Rasmussen & E. Mindedal Rasmussen 1932.
61 RA. Fynske rytterdistrikt. Synsforretn. 1751-65; Rgsk. 
1721-65.
62 RA. Fynske rytterdistrikt. Synsforretn. 1751-65.
63 Vinduet er angivet som tilmuret på opmåling af 
gunnar Jensen 1940 (jf. fig. 7b).
64 RA. Fynske rytterdistrikt. Rgsk. 1721-65; Synsforretn. 
1751-65.
65 nM. notat ved Ebbe Lehn Petersen i forbindelse 
med spirets fornyelse 1963.

Fig. 82. Kalkmalet stjernedekoration fra 1700-tallet, 
2. hvælvfag (s. 3388). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Wall-painted star decoration from 1700s.
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og styrer vores blinde fodtrin ved Kristi tråd), Patro-
logia Latina, J. P. Migne (udg.), Paris 1841-95, XXV, 
sp. 1453. I de nordfranske ærkebispedømmer Sens og 
Reims indgik gulvlabyrinter indtil midten af 1500-
tallet i gejstlige påskeritualer, bedst beskrevet i Auxerre, 
hvor man bl.a. sang Victimae paschali laudes under dans 
i eller omkring labyrinten. Craig Wright, The Maze 
and the Warrior: Symbols in Architecture, Theology, and 
Music, Cambridge, Mass. 2001, 139-40. Middelalder-
lige gulvlabyrinter kendes også fra italienske kirker (i 
Pontremoli med skriftstedet 1 Kor. 9,24) og Køln (Skt. 
Severin). Se endvidere Karin Sorgenfrey, »Labyrinter«, 
DaKalkmalerier 5, 134-5 og Jørgen Thordrup, »Fra tra-
nedans til hækkeløb«, ICO 1976, 1-2, 23-36. Jf. også 
DK Århus 4624 note 44. 
90 Wright 2001 (note 89), 73-76. Se endvidere Hans 
Jørgen Frederiksen, der tolker i lyset af Joh. 14,6. Hans 
Jørgen Frederiksen, »‘Træskomaleren’«, FyStbog 2005, 
158-60. Først i løbet 1500-tallet fortrængtes den ens-
rettede labyrint af den nu dominerende irgang.
91 Tilsvarende placeringer, vestligt i kirken eller synlig fra 
en syddør, findes i Hesselager (Svendborg Amt), Skør-
ring (DK Århus 1931), gylling (DK Århus 2820), Bryrup 
(DK Århus 3918), nim (DK Århus 5185) og Skive gamle 
Kirke (Viborg Amt). En parallel placering har en karm-
sten med en udhugget labyrint i vestportalen i San Mar-
tino (Lucca). Andre kalkmalede labyrinter i Danmark er 
malet østligst i skibet, på korbuen eller i dennes umid-
delbare nærhed: gevninge (DK KbhAmt 876), Roerslev 
(Vends Hrd.) og Tåning (DK Århus 4602).
92 Jennifer Lee, »Pavements, Labyrinths«, Encyclopedia of 
Medieval Pilgrimage, Larissa J. Taylor (red.), Brill 2009, 
495-97. 
93 Magnus-Petersen, Kalkmalerier 64. 
94 Carsten Bach-nielsen, »Lov og evangelium«, Da-
Kalkmalerier 6, 70-73.
95 Sognepræst Eske Hansen Møllgaard, der sammen 
med en anden privatmand bekostede dekorationen, 
nævnte Brylle Kirke som inspirationskilde. LAFyn. 
Præsteark. Embedskorrespondance 1830-1933. 

30, Svendborg 1991. Klaus Marthinus, Træskomalerens 
tegn & billeder, Aarhus 2013. Ifølge en nylig opgørelse 
er kredsen af malere, der kendes som Træskomaleren, 
konstateret i over 40 kirker i perioden 1484-1517. 
Ida Haslund, Martin Wangsgaard Jürgensen og Sissel F. 
Plathe, »Husk på døden – om nyopdagede kalkmalerier 
i Kværndrup Kirke«, NMArb 2012, 114.
78 Ifølge konservatoren Mogens Larsen lykkedes det 
på trods af en ‘meget ujævn afdækning’ at få ‘et nogen-
lunde præcist billede’ af udsmykningen.
79 Opsatserne er konstateret i 3. fags østkappe, østre 
sydkappe, nordre vestkappe, 4. fags østkappe, nord-
kappe og 5. fags vestkappe. Sml. Sønder Broby Kirke 
(Svendborg Amt).
80 I 3. fags søndre vestkappe og 4. fags nordre vest-
kappe. Lignende svastikaer ses i Ørbæk (Svendborg 
Amt og (uden for Træskomalerens kreds) Føvling (DK 
Århus 2776 fig. 19), sml. også den vandrende svastika 
i Ørum (DK Vejle 1195). For en tolkning af deres 
‘magisk’ ondtafværgende funktion se Leif Sønderga-
ard, »En håndværkers tro og tanker - om kalkmale-
rierne i Ørbæk kirke«, Årbog for Svendborg og Omegns 
Museum 1995, 61-2.
81 I 4. fags sydkappe.
82 I 4. fags søndre vestkappe. 
83 I 5. fags søndre østkappe.
84 Jf. Mogens Larsen, »‘Træskomalerens’ kreds« og 
»‘Træskomaleren’«, DaKalkmalerier 5, 80-83. 
85 Placeringen af træskoene i 5. fag fremgår ikke af 
konserveringsrapporterne. I østre sydkappe var tillige 
minusklen »i« med slyng og prikker.
86 Haslund, Jürgensen og Plathe 2012 (note 77), 109-14.
87 Jf. Audun Dybdahl, Primstaven i lys av helgenkulten, 
Trondheim 2011; endvidere Anna-Lisa Stigell, Kyrkans 
tecken och årets gång: Tideräkningen och Finlands primitiva 
medeltidsmålningar, (Finska Fornminnesföreningens Tid-
skrift 77), Helsinki 1974 og Juel Lund, Primstaven, Oslo 
1944.
88 Henrik M. Jansen berører også kalendersymbolik-
ken i sin behandling af værkstedets malerier i gudme, 
Ørbæk, Ullerslev, Flødstrup og Sdr. Broby (Svendborg 
Amt) Jansen 1991 (note 77), 11, 14, 25-6, 35. En tolk-
ning af de enkelte symboler må i mangel af kendskab 
til lokal kalenderskik imidlertid forblive spekulativ. Jf. 
Dybdahl 2011 (note 87), 95-202, se f.eks. 116 for de 
store lokale variationer. En armbrøst forekommer på 
norske primstave som symbol i forbindelse med hel-
gendagene for Ursula og de 11.000 jomfruer, Simon 
Zelotes og Judas Taddæus samt Paulus’ omvendelses-
dag. Dybdahl 2011, 97-99, 132-34. Den tretindede 
gevækst med rankeslyng i 3. fags nordre vestkappe 
skal muligvis forstås som en kandelaber eller en krone, 
måske et Mariasymbol, jf. Dybdahl 2011, 149-51.
89 Se f.eks. kirkefaderen Hieronymus (o. 347-420): 
»Labyrinthios patimur errores, et Christi cæca regi-
mus filo vestigia« (Vi plages af labyrintiske vildfarelser 

Fig. 83. Alterbord 1937, lavet af n. J. Termansen (s. 
3395). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Communion 
table, 1937, made by N.J. Termansen.
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lister och takdukar (nordiska Museets Handlingar 133), 
Stockholm 2007, 108, 131.
104 Dimensionerne synes i øvrigt at passe dårligt til 
det †alterbord (nr. 1), som det i givet fald skulle have 
beklædt. Overfor den manglende arkivalske dokumen-
tation har niels Oxenvad argumenteret for mulighe-
den af, at klædet kun har hængt i kirken i en kort 
periode. niels Oxenvad, »Et fynsk alterklæde«, Alma-
nak 1, 6 (1967), 24-32.
105 Nielsen 1938, 10-11.
106 Kompositionen af denne gruppe minder om en fra 
Agerskov (DK Sjyll 876).
107 Indtil 1907 var figurerne jf. fotos i nM opstillet 
således: foroven Johannes Døberen (tv.) og den uiden-
tificerede bispehelgen, forneden Martin af Tours (tv.) 
og Laurentius. De fire figurer blev 1835 antaget for 
kirkefædre. RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37.
108 Baldakinerne er rekonstrueret 1937 efter spor og 
med forlæg i hængestykkernes rankeværk.
109 Smalfelterne stod afrensede indtil 1937.
110 De tre figurer holdt tidligere hhv. spyd (nr. 4 og 8) 
og latinsk kors (nr. 5), der alle var fra 1835 ifølge malet 
†indskrift på en af apostlenes bøger. Sigende for iden-
tifikationen berettede n. J. Termansen 1938: ‘Andreas 
er uden attribut, da det efter adskillige forsøg viste sig 
ugørligt at tilføje et kors uden derved at skade figurens 
holdning og komposition’.
111 nr. 1 har glat hår, nr. 3 og 4 antikiserende frisure 
og skægpragt.
112 I august 1936 meddelte n. J. Termansen, at han 
agtede at udføre en bladfrise ‘i lighed med den på 
Bornholm-tavlen som far gjorde i stand sidste vinter’. 

96 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37. Kongslev, der 
var underviser ved Kunstakademiets ornamentskole, 
udførte også malerarbejde i andre kirker under Rente-
kammerets administration (DK Frborg 774, 1032).
97 Nielsen 1938, 12-14, 17.
98 Fyens Stiftstidende 24. sept. 1937.
99 Ifølge L. S. Vedel Simonsen. Samlinger til Odense Her-
reds Beskrivelse, II, 1832.
100 Ifølge kirkebeskrivelse 1862. LAFyn. Menighedsråds-
ark. Synsprot. Målene angaves dog o. 1900 som 207×90 
cm (højde 76 cm), LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser.
101 Proveniensen anføres i Fyns Stiftsmuseums accessi-
onsprotokol, der dog samtidig oplyser, at klædet havde 
hele fire ejere fra det blev frakøbt en bonde, der agede 
tørv til Odense, og til det havnede i museet. Til tra-
ditionen slutter sig Hjort 1924, 66 og Nielsen 1971, 
44-46. Overleveringen problematiseres af niels Oxen-
vad, »Omkring et alterklæde«, FyMi 1960, 40-60, dog 
ikke mere end, at der foreslås en datering til 1786-92, 
‘da jævne folk fra sognet var kirkeejere’.
102 Oxenvad 1960 (note 101), 57-8. Scenerne er fordelt 
på tre vandrette registre, begyndende forneden tv.: 1) 
Bebudelsen, 2) Hyrdernes tilbedelse, 3) Fremstillingen 
i templet, 4) De tolv apostle, 5) getsemane Have, 6) 
Judaskysset og Tilfangetagelsen, 7) Jesus for Kaifas, 8) 
Jesus for Pilatus og Judas hængt i et træ, 9) Jesus for 
Herodes, 10) Jesus dømmes af Pilatus, 11) Bespottel-
sen, 12) Hudflettelsen, 13) Korsbæringen, 14) Kors-
fæstelsen, 15) Kvinderne ved graven og Vandringen til 
Emmaus, 16) Himmelfarten(?).
103 Sml. billederne fra et svensk almuehjem i: Anneli 
Palmsköld, Textila tolkningar: Om hängkläden, drätter, 

Fig. 84. Bænk med genanvendt renæssancepanelværk (s. 3416). Foto Arnold Mikkel-
sen 2014. – Bench with re-used Renaissance panelling.
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af de bevægelige fløje. Den ny bagklædning består af 
møbelplade.
123 Weilbach KunstLeks (4. udg.), Kbh. 1998, 470.
124 Maleriet er ligesom forlægget i Skt. Hans Kirke 
spejlvendt i forhold til Blochs tidligere version af moti-
vet fra bedekammeret i Frederiksborg Slotskirke 1875 
(DK Frborg 1886, 1888). Kirkens præst, Eske Hansen 
Møllgaard, anmodede februar 1906 om at måtte lade 
lave en kopi efter maleriet i Skt. Hans. LAFyn. Skt. 
Hans Kirkeinspektionsarkiv. Diverse sager 1818-1916.
125 Se endvidere Jan Friedrich Richter, Claus Berg. 
Retabelproduktion des Spätmittelalters im Ostseeraum, Ber-
lin 2007, 238 note 716, der ikke finder grundlag for at 
sætte gruppen ind i en snæver stilistisk sammenhæng.
126 I Sammlung Berg, Frankfurt am Main, jf. Deutsches 
Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bild-
archiv Foto Marburg (Foto nr. 79.926-27). 
127 LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 3. Indberetninger til 
Jessen, Thurah og Danske Atlas 1743-1771.
128 Odense Adresse-Contoirs Efterretninger (Fyens Stiftsti-
dende) 29. nov. 1782.
129 Daugstrup attesterede 8. aug. 1823 at have ‘omgjort’ 
en kalk og disk for en betaling af 40 rigsbankdaler, 
hvoraf 28 rigsbankdaler og 11 skilling blev leveret i 
form af værdien af ‘den gamle’ (dvs. kalk). RA. Revide-
rede rgsk. Rgsk. 1822-37.
130 Fynsk Kirkesølv, 20, 48.
131 www.vissenbjergkirke.dk besøgt 1. okt. 2015.
132 LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 3. Indberetninger 
til Jessen, Thurah og Danske Atlas 1743-1771. Søren 
Andersen og hans hustru gav 40 sletdaler til anskaffelse 
af kanden til gengæld for deres gravsteder. RA. Fynske 
rytterdistrikt. Rgsk. 1721-65.
133 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. 1872-81.
134 LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser. Der var 1862 
monteret hvidmalede lysattrapper af blik med olie-
lampe foroven. LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
135 Fyens Stiftstidende 12. nov. 1994; Kosterblad nr. 193, 
6. okt. 1994.
136 Stagen blev stjålet 1994, men atter tilvejebragt (jf. 
note 135).
137 Det anførtes 1929, at en ny messehagel burde 
anskaffes. LAFyn. Provstiark. Synsprot. 1923-68.
138 1665 manglede en messehagel. LAFyn. Fyns bispear-
kiv. Synsforretninger og andre indberetninger om kir-
kebygninger og kirkernes indkomst 1631-1702.
139 Da det ikke var muligt at købe guldtresser i Odense, 
anskaffedes guldgaloner fra København. RA. Revide-
rede rgsk. Rgsk. 1822-37.
140 Jf. Martin Wangsgaard Jürgensen, Changing Interiors: 
Danish Village Churches c. 1450 to 1600, Publikationer 
fra Det Teologiske Fakultet nr. 27, Kbh. 2011, 436.
141 Inv.nr. KMO 1961/521. Klokken afhændedes 1910 
fra godset gelskov, hvorfra den efter mundtlig overle-
vering skulle være kommet fra den stedlige sognekirke 
Hillerslev (Svendborg Amt). nM. J.nr. 1163/60.

Herved kan der kun være sigtet til tavlen i gudhjem, 
som n. Termansen istandsatte 1936 (DK Bornholm 
443). I maj 1937 kvitterede n. J. Termansen for mod-
tagelsen af et stykke bladfrise ’fra en middelalderlig 
altertavle’ i nM. I august samme år returnerede han 
‘et stykke bladfrise fra en middelalderlig altertavle, som 
jeg har haft til låns som forbillede til bladfrise til alter-
tavlen i Vissenbjerg Kirke’. Der må derfor være tale 
om en misforståelse, når fragmentet ved tilbageleve-
ringen er blevet indført i nationalmuseets protokol 
med proveniensen Vissenbjerg Kirke (inv.nr. D81/1989, 
tidl. D12825), endvidere Sissel F. Plathe og Jens Bruun, 
Danmarks Middelalderlige Altertavler, Odense 2010, 1178.
113 Forgyldningen på rammeværk, hængestykker, små-
søjler og topfrise, ledsages af cinnoberrødt på rammens 
inderside og blåt på hulkeler og i baldakiner. Predellaen 
har cinnoberrødt med gyldne kanter. Den nye bag-
klædnings forgyldning er lagt ovenpå et i kridtgrund 
skåret bladmønster med skravering. Bag sidefigurernes 
hoveder er punslede glorier, bag fødderne malede fryn-
ser i rødt, hvidt og blåt med forlæg i altertavlen i Hald 
(Randers Amt). Figurernes hudfarve er gennemgående 
bleg, undertiden dog med brunligt islæt og rødt på kin-
derne. På hår og skæg er brunt og gråt. Kjortlerne har 
hvidgråt, kapper og kåber laseret rødt og grønt, med 
forgyldte borter og blåt for; blandt midtfeltets drag-
ter ses tillige brune og grå. Marias hvidlige kjole med 
guldblomster har forlæg i altertavlen i Løjt (DK Sjyll 
1789), Magdalenas kjole er sart rosa. Midtfeltets bag-
grund har spættet brungråt på klipper og på jordover-
fladen er grønt (med lysere græstoppe) ligesom også 
sidefigurernes fodplader.
114 nM. Chr. Axel Jensen i brev af 19. aug. 1936 til n. 
J. Termansen. Den nedre del af maleriresterne havde 
undgået senere bemaling og blev 1907 tildækket med 
et bræt.
115 Blandt de nævnte tavler viser også Bellinge, Breg-
ninge og Tranderup striden om Jesu kappe, et motiv 
der i det danske materiale er sjældent forekommende 
udenfor Claus Bergs kreds, hvor det endvidere fore-
kommer i Vejlby (Vends Hrd.) og Århus Vor Frue (DK 
Århus 1124). Kompositionen af hestene kunne minde 
om altertavlen i Taps (Vejle Amt). Plathe og Bruun 2010 
(note 112), 1005-09.
116 V. Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 
1922, 95.
117 Beckett, DaKunst II, 225.
118 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37. Malersvenden 
Schwalbe malede sit navn og årstallet for istandsættel-
sen på en af apostlenes bøger.
119 Jf. Fotos i nM.
120 nM. n. Termansens forslag af 21. jan. 1931.
121 Nielsen 1938, 6-7.
122 Den oprindelige, 1 cm tykke bagklædning (der 
var lagt i not) måtte udskiftes pga. insektangreb. Ved 
indgrebet forsvandt også en skråkantprofil på bagsiden 
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155 Chr. Axel Jensen læste 1907 følgende: 1) »In patien-
tia ve… possedebitis aias Lvc…«. 2) »Iustificati ex fide 
pace habem(us) ad dev/ Rom 5« 3) »S… mea tu in die 
…is Hi…«. 4) »Fides per charitate op…ca g…«.
156 De fire afbildede dyder modsvarer således utålmo-
dighed, troløshed, fortvivlelse og griskhed, fire af de 
fem anfægtelser, der også inkluderer hovmod. I sin tolk-
ning af et omtrent jævngammelt billedtæppe fra Leks-
vik Kirke (norge), der viser dyderne stående omkring 
et dødsleje, har Kristin B. Aavitsland argumenteret for 
en lignende opfattelse. Kristin B. Aavitsland, »Visualiz-
ing the Art of Dying in Early Protestant Scandinavia: 
A Reading of a Late Sixteenth-Century Tapestry from 
Leksvik, norway«, Journal of Early Modern Christianity, 
2014,  (1), 115-41, sp. 129-30. Anfægtelserne og deres 
modsvar kendes fra senmiddelalderens ars moriendi-
litteratur, og populariseredes i særlig grad gennem 
trykte udgaver fra o. 1450. En illustreret udgave, den 
såkaldte Bilder-Ars, fremstiller i en serie træsnit dødsle-
jet med en sammenstimlen af venner, familie, tjenere, 
helgener, engle og dæmoner, der henholdsvis inter-
venerer til fordel for og efterstræber den døendes sjæl 
gennem fristelser (anfægtelserne), se f.eks. gengivelsen 
i Helmut Appel, Anfechtung und Tros tim Spätmittelalter 
und bei Luther, Leipzig 1938, 142-52. Martin Luthers 
vidt cirkulerede Ein Sermon von der Bereitung zum Ster-
ben (1519) kritiserede denne tradition og dens iko-
nografi for at så frygt og tvivl hos den døende frem 
for håb. I stedet for angst og tvivl om frelse skulle den 
døende genkalde sig trøstende billeder, først og frem-
mest Kristus bærende på den døendes synd. Til yderli-
gere forebyggelse af anfægtelser på dødslejet anbefalede 
Luther, at man forholdt sig til døden allerede midt i 

142 Rasmussen og Riising 1995 (note 25), 320; Jürgensen 
2011 (note 140), 113-14; endvidere Marie-Louise Jør-
gensen, Kirkerummets forvandling, Kbh. 2009, 24
143 Beskrevet som ‘en bue’ med tre døre og rækværk af 
fyrretræ. LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
144 Kraftig udhuling af figurens bagside har ikke fore-
bygget sprækker i længderetningen. Underansigtet 
bæ rer spor efter en bevidst borthugning med et skarpt 
instrument, af Chr. Axel Jensen 1905 forstået som vold. 
145 Armene har været påsat ved bladning.
146 Der fandtes heller ikke 1905 bemaling på figuren.
147 Beckett, DaKunst II, 182. 
148 nM. Chr. Axel Jensen 1905; Fyens Tidende 12. nov. 
1907.
149 Dåbsfadet, der er beskrevet o. 1900, må være det 
samme, som 1862 passede til kummens ‘udhugning’. 
LAFyn. Provstiark. Kirkebeskrivelser; Menighedsrådsark. 
Synsprot.
150 Det bemærkes, at den nedre, asymmetriske del af 
kartouchen er skåret efter udførelsen af den sengelig-
gende figur.
151 Sml. Kristin B. Aavitsland, »Visualizing the Art of 
Dying in Early Protestant Scandinavia: A Reading 
of a Late Sixteenth-Century Tapestry from Leksvik, 
norway«, Journal of Early Modern Christianity, 2014,  
(1), 126.
152 Det noget usædvanlige motiv ses skåret efter samme 
forlæg på prædikestolen i Frørup (Svendborg Amt).
153 Sidstnævnte er udført 1907, da man fandt, at der 
på postamentets fremspring oprindeligt havde siddet 
masker eller lignende.
154 Fyens Tidende 12. nov. 1907. Enkelte detaljer er 
bemalet med farver svarende til yngre stafferinger.

Fig. 85. Sengotiske foldeværksfyldinger, o. 1525-50, korets nordvæg (s. 3417). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. – Late Gothic linen-fold panelling, c. 1525-50, north wall of chancel.
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166 Sml. Helsingør Olai Kirkes prædikestol fra 1567 
(DK Frborg 170), panelet på Kronborg Slotskirkes 
såkaldte ‘marskalkstol’ fra 1582 (DK Frborg 613) og 
figurerne på pulpituret sammesteds fra 1577 (DK 
Frborg 619-20 fig. 57).
167 Stafferingen omfattede en rødbrun grundfarve med 
sort og rødt på lister og rødt på ornamentbund. Figu-
rerne havde ‘kødfarve’ og laserede, forgyldte dragter. 
168 Nielsen 1938, 12-14.
169 Jf. fotos i nM og Nielsen 1938, 15. Kurven var 1862 
beklædt med rødt klæde. LAFyn. Menighedsrådsark. 
Synsprot.
170 Stolene er opstillet i to rækker af 21. Der har tidli-
gere også været stolestader i langhusets 2. fag. Sæder og 
rygge er fornyet o. 1975. 
171 Måske anskaffet i forbindelse med den ny fordeling 
af stolestaderne (»Stole Stade skifft«), som menigheden 
1601 ønskede. Rasmussen og Riising 1995 (note 25), 320.
172 nM. Brev fra J. Vilhelm Petersen af 10. mar. 1913.
173 De ensartede stykker stammer angiveligt fra †sto-
lestader og en gammel †degnestol. Nielsen 1938, 17.
174 RA. Godsinsp.ark. Breve 1822-37. Det anførtes 1862, 
at kun den østligste af kvinderækkens stole havde dør. 
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
175 Stolen i koret var i midten af 1700-tallet forbe-
holdt rytteriets officerer. LAFyn. Fynske rytterdistrikt. 
Div. sager. 
176 Hhv. ‘den herskabsstol til højre for alteret, som hidtil 
har stået ubenyttet i Vissenbjerg Kirkes kor’ og ‘den her-
skabsstol, der står på venstre hånd, når man går op til 
alteret’. LAFyn. Præsteark. Korrespondance 1830-1933. 
I en af stolene var en fyldning og to ‘skodder’ udskiftet 
tidligere samme år. RA. Godsinsp.ark. Rgsk. 1825-38.

livet frem for først ved dets slutning. WA (Weimarer Aus-
gabe D. Martin Luthers Werke), 2, Weimar 1884, 685-97. 
En oversigt over ars moriendi-traditionen før og efter 
reformationen findes i Rainer Rudolf, Rudolf Mohr 
og gerd Heinz-Mohr, »Ars moriendi«, Theologische 
Realenzyklopädie, 4, Berlin 1979, 143-56. 
157 Sml. Bilder-Ars (jf. note 156), hvor en illustration 
viser en tålmodighedsindgydende engel som middel 
mod djævlens fristelse, Appel 1938 (note 156), 142-
52. Se endvidere: Stina Fallberg Sundmark, »Bilden av 
dödsberedelsen. några liturgiska och teologiska per-
spektiv«, Memento Mori - Døden i middelalderens billed-
verden, Lena Liepe og Kristin B. Aavitsland (red.), Oslo 
2011, 9-24.
158 Den allegoriske formaning til tålmodighed taler 
vel også til den døendes sjælesørgere og hjælpere, jf. 
Rainer Rudolf, Rudolf Mohr og gerd Heinz-Mohr, 
»Ars moriendi«, Theologische Realenzyklopädie, 4, Berlin 
1979, 150.
159 WA (Weimarer Ausgabe D. Martin Luthers Werke), 2, 
Weimar 1884, 685-97 (særligt pkt. 10, 11, 15 og 20). 
160 Aavitsland 2014 (note 156), 130.
161 WA (Weimarer Ausgabe D. Martin Luthers Werke), 2, 
Weimar 1884, 686-87 (punkt 6). 
162 Aavitsland 2014 (note 156), 140.
163 Jf. Aavitsland 2014 (note 156), 133-39.
164 LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 3. Indberetninger til 
Jessen, Thurah og Danske Atlas 1743-1771. Der har 
tænkeligt været giverindskrift på den forsvundne †lyd-
himmel eller et †rygskjold (jf. prædikestolen fra 1581 i 
Aalborg Vor Frue Kirke).
165 Efter Chr. Axel Jensens mening måtte dateringen 
være ‘snarere før end efter 1575’.

Fig. 86. Sengotiske foldeværksfyldinger, o. 1525-50, korets sydvæg (s. 3417). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2014. – Late Gothic linen-fold panelling, c. 1525-50, south wall of chancel.
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repetitionerne i Scharff II samt forandringer ved den 
dybeste oktav i Fagot 16'. (Iflg. meddelelse fra orgel-
byggeriet). 
195 A. C. Zachariasen, Fortegnelse over leverede orgler, 
i Den Danske Orgelregistrant. Det anføres her, at org-
let udvidedes til 7 stemmer.
196 Oktav 2': ældre stemme, bygget af J. A. Demant, 
Aarhus.
197 Ifølge meddelelse fra kirken 1977 havde orglet intet 
pedal før udvidelsen 1957.
198 gedakt 8' C-d: transmission af Subbas 16'.
199 Meddelelse fra kirken 1973. yderligere oplysninger 
om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant. 
200 LAFyn. Provstiark. Synsprot. 1903-68; Nielsen 1938, 
16
201 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1822-37; Nielsen 1938, 
16.
202 LAFyn. Provstiark. Synsprot. 1903-68. Den ene er 
foræret lidt senere af en bager Mejer i Odense. Nielsen 
1938, 17.
203 Thalund, Kirkeskibe, 68. Jens Henrik Olsen har 
bygget skibsmodeller til flere fynske kirker, herunder 
Verninge (s. 3253).
204 Fremstillet af elever på Fugleviglund Produktions-
højskole, Vissenbjerg.
205 Klokken er anskaffet for 155 guldmønter, der 1947 
blev fundet i kirkebøssen. Nielsen 1971, 43.
206 Klokken revnede ifølge sognepræsten som ‘en følge 
af den selvrådighed, at fire á seks beskænkede karle på 
egen hånd, uden tilsyn, kan ringe for lig så galt som 
de vil’. RA. Godsinsp.ark. Breve 1822-37. Brev af 22. 
mar. 1828.
207 Såvel Barbara Henningsdatter Achton som datte-
ren Maren Hansdatter naur (1665-1712) begravedes i 
Helligåndskirken i Faaborg. LAFyn. Faaborg præstearkiv. 
Ministerialbog 1690-1726 (28. dec. 1712); 1727-55 (2. 
aug. 1728). 
208 De tre efterlevende børn fra andet ægteskab talte 
Maren Hansdatter naur (jf. note 207) og to sønner, 
hvis navne ikke kendes.
209 Ansigtet på den østre buste er en nyere rekonstruk-
tion.
210 Indskriften på frise og postament synes dog at være 
frisket op i nyere tid.
211 Konstateret af Mogens Larsen 1970.
212 Se endvidere: Marianne Linnée nielsen, »Billige 
erstatninger«, DaKalkmalerier 6, 168-69. At kalkmale-
riet er udført efter epitafiets opsætning fremgår af, at 
omridset af den kronende engels ene †vinge står afteg-
net heri, da kalkmaleren ikke kunne komme til.
213 Stenen er flyttet mellem 1755 og 1771. KglBibl. 
nKS 736, 4°; LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 3. Indberet-
ninger til Jessen, Thurah og Danske Atlas 1743-1771. 
Arkivtegneren Søren Abildgaard har aftegnet stenen 
i Brenderup. Poul grinder-Hansen, Søren Abildgaard 
(1718-91): Fortiden på tegnebrættet, Kbh. 2010, 407. 

177 Delene var indtil 1999 opstillet som endepanel i sto-
lerækken. Fra 1892 og indtil 1950erne var de opstillet 
som †korskranke (jf. s. 3408). En anden mulig oprin-
delse for pilastrene er som opstandere i en †prædike-
stolsopgang.
178 Fagene har forskellige dimensioner, 56×27 cm (tre 
stk.), 56×37 cm (tre stk.) og 56×31 cm (ét).
179 RA. Fyns stifts renteskriverkontor. Kommissionsakt 
contra 36 Vissenbjerg-bønder 1745-1763, pk. 1, s. 812-
22. når Peder Sørensen ikke indrettede en lukket stol 
til sig selv, kan det vel skyldes at han rådede over en af 
herskabsstolene nr. 1-2.
180 RA. DaKanc. C10. 1660-70. Fynske og smålandske 
registre. Stolen tilhørte o. 1730 Jens Rasmussen i gads-
bølle. LAFyn. Fynske rytterdistrikt. Div. sager.
181 RA. Fynske rytterdistrikt. Rgsk. 1721-65. 1830 an-
skaffedes ‘en stol til brug ved skriftemål’, at dømme 
efter prisen (3 mark) en løs stol. RA. Reviderede rgsk. 
Rgsk. 1822-37.
182 LAFyn. Fynske rytterdistrikt. Div. sager.
183 Fyens Stiftstidende 13. maj 1791.
184 Odense Adresse-Contoirs Efterretninger (Fyens Stifts-
tidende) 29. nov. 1782. Pengeblokken må igen have 
lidt overlast 1853, da bandelederen Jens Henrik Boye 
(1823-56) slap afsted med 18 rigsbankdaler efter et 
indbrud i kirken. Charlotte S. H. Jensen, Røverhistorier, 
Ebeltoft 1994, 118.
185 Indskriften er suppleret efter foto af n. Termansen 
1907 i nM og M. Mackeprang, »Fyenske jærnbundne 
Kirkedøre fra Middelalderen«, ÅrbOldkHist 1943, 21. 
186 »Mattis Ericksenn« i Assenbølle nævnes som kirke-
værge 1494 (Repert II, nr. 7630). Den anden kirkeværge 
må være identisk med Per (eller Pether) Thomissen, 
der var birkefoged i Vissenbjerg o. 1500 (Repert II, nr. 
8649, 12218). 
187 Sml. Karlsson, Medieval Ironwork 2, 86, 202, 
188 Mackeprang 1943 (note 185), 22-3; Karlsson, Medie-
val Ironwork II, 133-4; Vincent Lind, »Jernbundne 
Kirkedøre på Fyn«, FyStbog 1976 (uden sidenumme-
rering).
189 Jf. også malet malet indskrift på døren.
190 Anonymt notat 1855 fra Kultusministeriet i nM.
191 Den udvendige, en enkeltfløjet dør af eg, målte ca. 
190×112 cm; den indvendige, en dobbeltfløj af fyr, 
målte ca. 220×120 cm. LAFyn. Menighedsrådsark. Syns-
prot.
192 RA. Godsinsp.ark. Breve 1822-37; Reviderede rgsk. 
Rgsk. 1822-37. Som svar på elleve Skalbjergbebo-
eres ønske om omfordeling af stolestaderne anførte 
provst Struer 1846, at kirkens pulpitur var så rumme-
ligt, at både ‘korbørn’, tyende og inderster af hankøn 
kan henvises hertil. LAFyn. Præsteark. Korrespondance 
1830- 1933.
193 Nielsen 1938, 17.
194 I 2009 foretog P. g. Andersen & Bruhn, Årslev, for-
skellige klanglige justeringer, herunder en ændring af 
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1771. En halv snes begravelser er omtalt i RA. Fynske 
rytterdistrikt. Rgsk. 1721-65.
216 LAFyn. Præsteark. Ministerialbog 1766-84. 6. sept. 
1772.
217 LAFyn. Præsteark. Ministerialbog 1766-84. 1. mar. 
1767.
218 Nielsen 1971, 94-7.
219 LAFyn. Fynske rytterdistrikt. Skifteprotokol 1719-65. 
Skifte af 22. apr. 1730.

214 LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 3. Indberetninger til 
Jessen, Thurah og Danske Atlas 1743-1771; Fynske ryt-
terdistrikt. Skifteprotokol 1719-65. 6. nov. 1753 og 6. 
nov. 1756; RA. Fynske rytterdistrikt. Rgsk. 1721-65. 
215 Søren Andersen (†før 1721) i grøftebjerg Mølle og 
hustruen Maren Andersdatter (†o. 1724) gav 40 slet-
daler for deres lejersted i kirken ifølge indskriften på 
†alterkande nr. 1. LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 3. Ind-
beretninger til Jessen, Thurah og Danske Atlas 1743-

VISSEnBJERg CHURCH

The church stands high (114 m) and fairly cen-
trally in the large parish, which is characterized 
by the forest-clad hilly dead-ice landscape. Un-
til well into the 1800s the church stood freely 
in the landscape surrounded by its own lands 
and those of the nearby vicarage. That this es-
tate was called a bymark (‘village commons’) in 
the fifteenth century suggests the existence of 
an earlier-abandoned village from which the 
ten villages of the parish must have moved out. 
At the end of the fifteenth cen tury the parish, 
which is Funen’s largest rural parish in terms of 
both area and popu lation, constituted a royal birk 
or judicial district and later an independent fief. 
After the Reformation the enfeoffment of the 
birk was perhaps followed by both patro nage and 
advowson status. In 1678 Preben Brahe of Hved-
holm was granted the deed to the church (with 
the advowson) but it reverted to the Crown, 
which deeded it in 1686 to Jørgen Rantzau. The 
next year he sold it on to Bishop Thomas Kingo, 
through whose widow Birgitte Balslev it passed 
to Captain Christian Carl Birche rod. After its 
compulsory redemption in 1720 the church was 
subjected to the Funen ‘cavalry district’, where 
the so-called church board was responsible for 
its admini stration. On the sale in 1764 of the dis-
solved cavalry estate, Bishop Jacob Ramus bought 
the church. After this it had a succession of own-
ers (state property 1822-37), until it passed into 
freehold on 1 July 1932.
 In the eighteenth century, on the eastern side 
of the now 3.1-hectare churchyard, an †inn (royal 

licence 1768) was built, whose rent was dedicat-
ed to the maintenance of the church. The tenant 
was further contractually obliged to function as 
churchwarden. 
 Building. The church was originally a Roman-
esque building of granite with a nave and a nar-
rower chancel, and possibly an apse. In the Late 
Middle Ages the church was almost entirely re-
built; the oldest feature is a tower in the west, 
and this was followed by a rebuilding of the nave 
and the addition of a porch on the south side 
of the tower. The rebuilding was concluded with 
a nave-chancel, above which there was a belfry 
spire. The tower of the church may have been 
built in c. 1470-75. The very large tower has the 
width of the nave and an approximately square 
ground plan with the gables in the east and west. 
There is access to the tower through a door far-
thest to the east in the south side of the tower. 
On each side the belfry floor has three segmen-
tally-arched, rebated belfry lights. Both gables are 
crowned by low crests. The tower interior opens 
on to the nave through a pointed-arched arcade 
and is covered by an octagonal, high vault borne 
by original masonry prototypes in the walls. A 
contemporary stairwell in the south west corner 
of the tower has a pitched roof with gables in 
the north and south and gives access to the up-
per floor of the tower. A radical rebuilding of the 
original nave was carried out around 1490-95. 
The northern wall was probably rebuilt in the 
upper half, and the south wall seems to have been 
entirely rebuilt over the Romanesque base. The 
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northern east severy of the west bay, which can 
be interpreted as a symbol of Christ as the Re-
deemer and Christ as the True Path. 
 A Baroque sepulchral tablet (cf. below) has 
wall-painted drapery as part of the ornamenta-
tion. 
 Furnishings. The oldest item of furnishing in the 
church is a Romanesque font of the Højby type 
(fig. 59). From the time around 1500 come the 
remains of a (†)side altarpiece showing the Holy 
Family (fig. 52) as well as the remains of a (†)cru-
cifixion group (figs. 57-58). An iron-bound door 
(fig. 73) is dated 1504 by a wrought-iron inscrip-
tion which also mentions its maker, Oluf Mall in 
Assens. The high altarpiece (fig. 41) from c. 1520-
30, a winged altarpiece with the Crucifixion 
and apostles in the wings, demonstrates familiar-
ity with Claus Berg’s Odense workshop. From 
around the same time come two gables (fig. 68) 
from a (†)parish clerk’s seat and linen-fold panel-
ling in the chancel (figs. 85-86). The pulpit (figs. 
60-66), from c. 1580, in nether landish-influenced 
High Renaissance style, is iconographically inter-
esting in its representation of a bedridden (dying) 
person and four figures of Virtues. It further more 
has a male head as console (fig. 67). The oldest 
bell (fig. 77) was founded in 1828 by I. C. and H. 
gamst, Copenhagen. The baptismal equipment 
(cf. fig. 75) is from the latter half of the 1800s, the 
pews (cf. fig. 39) from 1892. The Communion 
table (fig. 83) and altar rail are from 1937. The or-
gan (cf. fig. 75) from 1975 was built by P. Bruhn & 
Søn. The altar plate (fig. 53) and altar candlesticks 
(fig. 53) were acquired in 2011, after the theft of 
the old ones in 2009. A notable example of folk 
art from c. 1800 in the form of a cloth with scenes 
from the Childhood and Passion of Jesus is said to 
come from the church. 
 Sepulchral monuments. A sepulchral tablet (fig. 
78) from 1676 with poly chroming (and wall 
painting) from 1686 has been set up to comme-
morate the incumbent Hans Christensen naur 
(1624-1703) and his two wives Maren Christof-
fers datter Bang (†before 1663) and Barbara Hen-
ningsdatter Achton (1646-1728) as well as six of 
his nine children. 

nave only has windows in the south, one in each 
of its three bays. Both Romanesque doors were 
removed no later than the rebuilding, such that 
access must have been through the earlier-built 
tower. With the rebuilding the interior was pre-
pared for the building-in of three bays of eight-
fold vaults. A porch in front of the south door of 
the tower (fig. 11) was built immediately after the 
completion of the rebuilding of the nave, c. 1490-
95. The present access to the porch is a door in 
the middle of the south gable. Towards the south 
the facade is crowned by a recessed corbie gable. 
 A chancel expansion of two bays was carried 
out shortly before the end of the middle ages, 
c. 1510-15, after the demolition of the Roman-
esque chancel. The nave-chancel had exactly the 
same architectural idiom as the older rebuilding 
of the nave and had three windows, two in the 
south and one, now bricked up, in the east.
 The east gable is terminated above by a com-
plex recessed gable (figs. 6c and 12), which rises 
above a segmentally-arched frieze at the height 
of the gable foot. 
 The chancel is divided into bays by a very large 
reinforcing rib whose main function is undoubt-
edly to bear part of the timber construction on to 
a contemporary superstructure over the east bay 
of the chancel). The two vault bays of the chancel 
are cross-vaults; the eastern vault has clearly been 
built after the placing of the bottom frame in the 
above-mentioned spire construction, and to al-
low for this the frame is strikingly lower than the 
western one. The roofing is everywhere in pan-
tiles, with the exception of the spire, which has 
been clad with zinc since 1963. 
 Wall Paintings. Of Late Medieval wall paint-
ings, three consecration crosses are preserved, the 
youngest of which (fig. 25) has a candle spike 
in the upper cross-arm. In 1976 a †decoration 
from the 1490s by the so-called Clog Painters’ 
workshop was uncovered in the three western-
most vaults of the nave. The deco ration, which 
was whitewashed over again, included swastikas 
and various tree assemblages that resembled li-
turgical calendar symbols. The most interesting 
detail of the painting was a maze (fig. 32) in the 
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ÅSUM HERRED i 1783. Det talte dengang 11 sognekirker: Seden, Åsum, Fraugde, Allerup, Davinde, Rønninge, 
Rolsted, Sdr. Nærå, Nørre Lyndelse, Højby og Nørre Søby. Ferritslev udgjorde et selvstændigt sogn indtil 1555, 
da sognekirken blev nedrevet og sognet lagt under Rolsted. Valgmenighedskirken i Sdr. Nærå er bygget 1875, og 
Tornbjerg Sogn er oprettet 1988 som kirkedistrikt under Fraugde, men blev selvstændigt 1992; den permanente 
kirkebygning stod færdig 1994. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Nordfyn. 1:180.000. Tegnet af Caspar 
Wessel 1780 og stukket af Claude Alexandre Guittair (Guiter) 1783. – Map of Åsum district 1783. 
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ROMANSKE BYGNINGSSOKLER i Åsum Herred, af granit, 1:10. Målt og tegnet af Kirstin Eliasen 2016.
1. Åsum. 2. Fraugde. 3. Davinde. 4. Rolfsted. 5. Sønder Nærå, tårn. 6. Nørre Lyndelse. – Romanesque base profi les in 
granite. 

1 2 3 4 5 6
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denne herregård. Således erhvervede kaptajn Gotsche 
Hans von Brüggemann kirken 1703 ved købet af 
herregården og dens tilliggender. 5 Han solgte 1736 
Østergaard til sin søn, Caspar Hermann von Brügge-
mann, der derved også overtog bl.a. de to tilliggende 
kirker, Munkebo og Seden.5 1782 solgtes Østergaard 
og dens tilliggender til tidligere generalguvernør på 
De Vestindiske Øer, Ulrich Wilhelm de Roepstorff,6 
som videresolgte godset 1801 til generalinspektør Chr. 
Frands Schmidt og sønnen Johannes Schmidt.7 Kirken 
ejedes endnu af denne familie 1843. 8 1928 erhverve-
des kirken af menigheden.
 Anneksforhold. 1571 nævner et brev fra Frederik II 
(jf. ovf.), at Agedrup og Seden kirker ‘fra Arilds tid 
har været annekser til hinanden’, men i Christian III’s 
regeringstid (1534-59) blev henlagt til sognepræsten i 
Vor Frue Kirke, Odense.9 Sidstnævnte anneksforhold 
gjaldt indtil 1739, da Åsum Kirke blev lagt anneks til 
Seden;10 et forhold der fortsat gør sig gældende.

Historisk indledning. Kirken er bygget i 1400-tallets 
første årtier, hvilket indikeres af, at Odensebispen 1412 
viede højalteret til Vor Frue og Skt. Clemens og samti-
dig gav kirken et afl adsbrev.1 Den har dog formentlig 
erstattet en tidligere †kirke, eftersom døbefonten er 
ældre end kirken og af en type, der var udbredt i her-
redet (jf. s. 3470). I et pavebrev af 1474, hvori Claus 
Rønnow til Hvidkildes patronatsret til kirken bekræf-
tedes, er det nævnt, at den lå på hans grund, samt at 
den blev grundlagt og bygget af hans slægt. 2

 Efter reformationen lå kirken til Vor Frue Kirke, 
hvilket bekræftedes af et brev fra 1571, hvori Frederik 
II omgjorde lensmand Jørgen Skinkels henlægning af 
indtægterne af Agedrup Kirke til Kjølstrup med hen-
visning til, at både Agedrup og Seden ’siden Arilds tid’ 
har ligget til Vor Frue.3 Kronen solgte 1683 kirken til 
statholderen i Norge, Ulrik Frederik Gyldenløve.4 
Allerede 1689 svarede Nicolai Brüggemann til Øster-
gaard imidlertid skat for kirken, der efterfølgende lå til 

 SEDEN KIRKE
ÅSUM HERRED

Fig. 1. Kirkens hovedindgang mod syd (s. 3449). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Main entrance of church to the south.
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Kirken er opført i den nordlige ende af den 
gamle landsby, men er som følge af udviklingen 
i 1900-tallet nu liggende i Sedens nordvestlige 
udkant. Den omgives af sin kirkegård, der er 
udvidet fl ere gange i løbet af 1900-tallet. Den 
ældste udvidelse synes at have omfattet inddra-
gelsen af et mindre areal syd for kirken, hvor-
ved hospitalet (jf. ndf.) indlemmedes i kirkegår-
den.13 Nord for kirken er kirkegården udvidet 
mod nord ad to omgange, først 1950 og igen o. 
1970;14 skellet til den gamle kirkegård har siden 
1993 været markeret med et kampestensdige. 15 
2002 etableredes en urnekirkegård mod nord,15 
og o. 2007 udvidedes kirkegården med et bælte 
mod nord samt et større område mod nordøst 

 Istandsættelser. Kirken gennemgik en hovedistandsæt-
telse af bygning og inventar 1790-91. 11 1931 ombyg-
gedes kirkens indre, særligt triumfvæggen og vinduer, 
og inventaret blev delvist fornyet.
 Sagn. Seden Kirke skal ifølge sagnet være blevet 
bygget fordi fruerne til Boldorp og Østergaard under 
en jagt blev uvenner og sidstnævnte svor aldrig mere at 
sætte sine ben i Agedrup Kirke. I stedet besluttede hun 
at bygge en kirke i Seden og fandt det nærmere sted 
ved at slippe to sammenbundne stude fri og opføre 
kirken der, hvor de lagde sig. 12 Et andet sagn vil vide, 
at Palle Jæger kom til smedjen i Korup en mørk nat 
og bad om at få repareret hestens ene forsko. Da sme-
dens hammer ramte skoen fl øj den imidlertid afsted 
helt til Seden, hvor den ramte kirkeklokken, som rev 
sig løs og faldt i åen. Siden blev klokken aldrig set, 
men på helligdage kunne fi skere stadig høre den tone 
i dybet.12

Fig. 2a-b. Kirkens omgivelser. 1:500. a. Oversigtsplan. b. Opstalt (th.) af kirken og det tidligere hospital set fra syd. 
Målt af P. Lerche-Thomsen og Erik Lehn Petersen, tegnet af Erik Lehn Petersen 1946. – The Church surroundings. 
a. Plan. b. The church and the former hospital (right) seen from the south.
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syd for ligkapellet og har hvidmalede stakitfl ø-
je hængt i store kampesten i stendiget (fornyet 
1998); 19 årstallet for etableringen er hugget i den 
ene sten. Den anden er etableret i kirkegårdens 
nordvestlige hjørne og består af en køreport med 
sortmalede træfl øje sat i granitpiller. Endelig er 
der en hvidmalet stakitlåge til præstegården i kir-
kegårdens sydøstlige hjørne. 
 †Indgange. 1665 måtte porten, formentlig ho-
vedindgangen, repareres ‘med jern’.18 1843 søgte 
kirkeejeren, proprietær Schmidt til Østergaard, 
om tilladelse til at etablere en stakitlåge i kirke-
gårdsmuren, eftersom et stykke var faldet ned og 
tilsvarende sten ikke kunne skaffes.8

 Beplantning. Foruden den almindelige beplant-
ning af gravstederne med især tuja, taks og 
dværg cypres, domineres kirkegården af to an-
selige egetræer plantet på en græsplæne på kir-

(3.700 m2), hvor der etableredes skovkirkegård 
(arkitekt Marcel Crutelle). 
 Hegn. Kirkegården hegnes mod syd og vest 
langs Mindelundsvej af et kampestensdige, mens 
den seneste udvidelse mod nord og nordøst heg-
nes af randbeplantning. Biskop Jacob Madsen 
nævner, at kirken også 1590 hegnedes af et †kam-
pestensdige. 16 Dette var 1631 nedfaldet to steder, 17 
ligesom der kendes til reparationer af det i både 
1665, 1667 (med tufsten) og 1670. 18

 Indgange. Hovedindgangen er placeret i kir-
kegårdens sydøstlige hjørne ved Mindelundsvej 
og omfatter en køreport med fodgængerlåge 
fra 1700-tallet. Begge har stakitfl øje sat mellem 
svære piller af pudsede kvadre (fi g. 1). Kørepor-
ten er udvidet på et tidspunkt efter 1930. Der 
er yderligere to indgange fra Mindelundsvej, den 
ældste er etableret 1948 i stendiget umiddelbart 
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rede teglstenshus er rejst på en sokkel af marksten 
og har rødt tegltag og fungerede som bolig for to 
personer. Anvendelsen til beboelse ophørte 1915, 
hvorefter det benyttedes til brændsel, og efter kir-
ken 1975 overgik til fjernvarme som materialhus; 
restaureret 1981.19 Ligkapellet er opført o. 1948 
nord vest for kirken og ombygget 1974 af arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen.19 Det fremstår nu med pud-
sede mursten og rødt tegltag.19 Nordøst for kir-
ken er opført to materialskure netop udenfor diget, 
det ene er udvidet 2003.15 Sognegården er opført 
o. 2001 umiddelbart sydvest for kirkegården ved 
Mindelundsvej (ligeledes arkitekt Ebbe Lehn Pe-
tersen).21 Den er opført som to parallelle længer af 
pudsede mursten og har rødt tegltag, der forbindes 
af en indre gang overdækket med zinktag.
 †Bygninger. Biskop Jacob Madsen skriver 1590, 
at kirkeladen var lille og i dårlig stand. En kirke-
gårdslade, der var rejst netop udenfor diget øst for 
hovedindgangen, blev nedrevet o. 1916.22 Et †lig-
kapel, o. 1900(?) med hvidkalkede mure og sadel-
tag var opført i diget umiddelbart vest for tårnet.23

kens nordside. †Beplantning. Jacob Madsen nævner 
1590, at der ikke var træer på kirkegården.16

 Bygninger. Et hospital fra 1732 (fi g. 3 og 5) blev 
opført på foranledning af oberst H. G. Brüggemann 
til Ulriksholm umiddelbart udenfor det daværen-
de kirkedige sydvest for kirken.20 Det grundmu-

Fig. 3. Det tidligere hospital, 1732 (s. 3450). 1:300. Plan, opstalter og snit. Målt og tegnet af Erik Lehn 
Petersen 1946. – The former hospital. Plan, facades and section.

Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af H. 
Knudsen 1793. – Cadastral map.
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til skibets vestende, og den er karakteriseret ved 
ikke kun at være ganske lav, men også at springet 
mellem kor og skib er usædvanligt stort.
 Materialer og teknik. Murene, der er opført på 
store kampesten, som stikker frem i facaden, er 
både inde og ude af munkesten, muret i mun-
keforbandt, udvendigt med skarpryggede fuger. 
Oventil har alle langmure ud over skibets nord-
side været markeret med et savskifte under en ge-
sims, formentlig svarende til den falsgesims, der 
nu fi ndes på både kor og skib.25 På korets østgavl 
sidder der ligeledes et savskifte. Dette er dog an-
bragt en smule højere end langsidernes for at gøre 
plads til det nu blændede (†)østvindue (se ndf.). 
 Døre og vinduer. Skibet var på traditionel vis for-
synet med to, nu med munkesten blændede, dør-
steder, der i facaden begge har målt ca. 126 cm 
i bredden.26 (†)Norddøren (fi g. 10-11) er bedst 
bevaret. I facaden er den fl adbuede dør anbragt 
i et spidsbuet spejl med helstensstik af vekselvis 
én løber og to bindere og hvis spids bryder ge-

BYGNING

Den relativt lille, lavloftede teglstenskirke er formentlig 
en senmiddelalderlig bygning opført og indviet kort 
efter 1412. I løbet af middelalderens sidste århundrede 
blev bygningen trinvist udbygget; først blev skibet for-
længet mod vest, dernæst blev et tårn sluttet til kirken 
i vest, og endelig forhøjedes koret, der også blev over-
hvælvet. Orienteringen er solret, men afviger en smule 
mod nord.

Den senmiddelalderlige kirke må være opført 
i begyndelsen af 1400-tallet og indviet 1412 (s. 
3447). Bygningen afl øste sikkert en ældre †kirke 
på stedet, formentlig af træ(?), der i dag kun giver 
sig til kende i den romanske døbefont (s. 3470) 
og en romansk gravsten indmuret i korets syd-
facade (s. 3478). Bygningen, der er ganske lille 
og lavloftet, liggende i et tilsvarende lille sogn, er 
opført over en for senmiddelalderen konservativ 
grundplan, som det kendes fra fl ere andre, om-
trent samtidige småkirker.24 Hele bygningen har 
oprindelig kun målt ca. 12 m fra korets østgavl 

Fig. 5. Det tidligere hospital, 1732 (s. 3450). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The former hospital, 1732.
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 Antallet af vinduer i kirken lader sig ikke af-
gøre, idet der nu kun fi ndes spor efter to, et i ko-
ret og et i skibet. Der har formentlig også været 
et vindue i korets sydside, mens det er tvivlsomt, 
hvorvidt der har været fl ere lysåbninger i ski-
bet. Korets lavtsiddende, fl adbuede og blændede 
(†)østvindue (76×108 cm) kan udvendig svagt 

simsens nederste led, mens den indvendigt står 
som fl adbuet niche.27 (†)Syddøren ses nu kun 
indvendig, hvor den også står som fl adbuet niche, 
men i facaden har den utvivlsomt lignet nord-
døren meget. Alle udvendige spor efter døren er 
skjult bag hvidtekalken og ydermere ødelagt af et 
yngre vindue (s. 3460).

Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.

Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af P. Lerche-Thomsen og Erik Lehn 
Petersen 1946, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jür-
gensen 2015. – Plan.
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en mod syd og tre i nordvæggen. Nicherne er 
alle en sten dybe, men deres udformning varierer 
som nævnt. Østvæggens niche er rektangulær 
(60×24 cm), mens sydvæggens er fl adrundbuet 
(75×45 cm). På nordvæggen er de to østre nicher 
udført med spærstik; den østligste er den mindste 
(55×30 cm), mens den anden foruden at være 
større (70×30 cm) har spor efter en fals i begge 
sider af nichens vanger, der kunne være brugt i 
forbindelse med fastgørelsen af et vægskab. Ende-
lig er der en rundbuet niche (80×40 cm) vestligst 
i nordmuren.
 I skibet er der spor efter tre nicher. Nær sideal-
ternicherne i triumfmuren sidder der i henholds-
vis den søndre og nordre langmur en fl adbuet 
niche (82×56 cm) – den (†)søndre, der dækkes af 
prædikestolen, er nu blændet. I skibets vestende, 
umiddelbart øst for syddøren, sidder en mindre 
niche (65×45 cm) med trappestik. Nichens pla-
cering kunne antyde, at denne har fungeret i sam-

erkendes. Indvendig står det som niche med en 
givetvis intenderet, aftrappet sålbænk. I skibets 
sydside har der siddet et smalt, fl adbuet (†)vindue 
ca. 2,5 m fra triumfvæggen, hvis stik fortsat del-
vist kan ses indvendig. Åbningen er efterfølgende 
blevet beskåret af sydmurens østligste vindue.
 Indre. Det lave kor og skib har stået med fl adt 
loft, hvilket skibet også fortsat gør. Triumfvæg-
gens †korbue er blevet omdannet af to omgange 
og har derfor ikke længere sin oprindelige form. 
Buen fl ankeres stadig af to spidse sidealternicher 
(fi g. 12). Begge nicher er en sten dybe og den 
nordre lidt højere end den søndre.28 Selve †al-
terbordene, der har stået ved nicherne, har ikke 
efterladt sig spor, men kendes indirekte gennem 
en skriftlig kilde (s. 3468).
 Både kor og skib er udstyret med en række 
skabsnicher, der trods forskellig udformning, så 
vidt det kan bedømmes, er samtidige med kir-
kens opførelse. I koret er der fem; en i østvæggen, 

Fig. 8. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the north east. 
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 (†)Gavltrekanterne er nedbrudt i forbindelse 
med senere ombygninger, dog må de nederste 
hjørner af skibets østgavl være bevaret under sam-
menstødet mellem korets og skibets tag (fi g. 9d).
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser, alle i 
munkesten i munkeskifte. Først blev skibet for-
længet mod vest, hvorefter man sluttede et tårn 
til skibets vestende. Endelig blev koret forhøjet 
og overhvælve  – alt sammen forandringer, der 

menhæng med en †piscina. Nichernes store antal, 
navnlig i koret, skal utvivlsomt ses som et forsøg 
på, allerede ved kirkens opførelse, at tilgodese det 
stigende behov for udstilling og opbevaring af li-
turgisk udstyr i kirkerummet. Nicherne må der-
for opfattes som små sakristier for de enkelte altre, 
hvor kalk, disk og nadverelementerne foruden de 
øvrige, mindre genstande, der blev benyttet under 
fejringen af gudstjenesten, kunne gemmes.

Fig. 9a-e. Opstalter, snit og plan. 1:300. a. Opstalt af sydfacade. b. Opstalt af nordfacade. c. Længde-
snit set mod nord. d. Opstalter af øst- og vestfacade samt tværsnit af skib set mod øst. e. Plan. Målt af 
P. Lerche-Thomsen og Erik Lehn Petersen, tegnet af Erik Lehn Petersen 1946. – Elevations, sections 
and plan. a. Elevation of south facade. b. Elevation of north facade. c. Longitudinal section looking north. d. 
Elevations of east and west facade, cross-section of nave looking east. e. Plan.

d

b
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det med kamtakker. Hovedparten af kammen er 
fortsat bevaret, idet den blev indlagt i tårnets øst-
mur, og det er kun gavlspidsen, som ikke længere 
kan påvises. Gavltrekanten var endvidere udstyret 
med en smal, fl adbuet luge, der fra jorden kunne 
nås med en stige og fungerede som adgangsvej til 
skibets og korets lofter. Over lugen sad en endnu 
åben glug, der kastede lys ind over skibets loft. 
Gluggen ses nu i tårnets klokkestokværk.
 Tårnet, der er smallere end skibet, er bygget 
ind over den gamle vestgavl og sandsynligvis op-
ført i slutningen af 1400-tallet. Det prunkløse 
byggeri består af tre stokværk, hvoraf det øver-
ste, med tre glamhuller, rummer klokken. Tårnet 
dækkes, som andre tårne på egnen, af et sadeltag 
med gavle i øst og vest. Murene, rejst over et 
kampestensfundament, der træder frem i faca-
den, er generelt intakte, men præges stedvist af at 
være blevet skalmuret i nyere tid. Indvendigt kan 
der i de øvre dele iagttages regelmæssigt place-
rede, åbent stående bomhuller, som stammer fra 
hængestilladser, der har været anvendt ved tår-
nets rejsning. 

formentlig blev udført mellem 1400-tallets mid-
te og reformationen. 
 Vestudvidelse. Skibet blev op mod midten af 
1400-tallet forlænget mod vest med ca. 7 m. En 
dendrokronologisk prøve angiver, at et spær i ski-
bet er fældet o. 1432, hvilket kunne give et fi n-
gerpeg om tidspunktet for arbejdets afslutning. 29 
Forlængelsen ligner skibet og adskiller sig kun 
derved, at sydsidens savskifte ikke blev fortsat i 
den tilføjede del. I forbindelse med forlængelsen 
blev kirkens to gamle dørsteder blændet30 og en 
ny, nu også blændet, (†)syddør indføjet få meter 
vest for den tidligere dør (fi g. 13). Den fl adbuede 
dør (indvendigt 126 cm bred) ses kun indefra, 
hvor den fremstår som niche, idet hovedparten 
af dørstedet blev ødelagt, da et nyere vindue blev 
indsat samme sted (se ndf.). Hvorvidt vestforlæn-
gelsen blev planlagt med et vindue mod syd, vest 
for døren, kan ikke afgøres, idet en nyere vin-
duesåbning (s. 3460) nu sidder pågældende sted. 
Det er imidlertid tænkeligt, at det nyere vindue 
har afl øst en mindre forgænger på stedet. Over 
skibets vestende blev der rejst en glat gavl, pry-

Fig. 10-11. Kirkens blændede norddør (s. 3451). 10. Ydre. 11. Indre. Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Bricked–up north door of church. 10. Outside. 11. Inside.
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Fig. 12. Triumfvæggen med korbue og sidealternicher (s. 3453). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel 
arch wall with chancel arch and side-altar niches.

Fig. 13. Kirkens to blændede syddøre indvendig (s. 3452, 3456). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Inside of 
two bricked-up south doors. 
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vis fra tårnets opførelsestidspunkt, i tårnrummets 
sydside. Kampesten stikker nu frem fra muren, 
hvor bænken var anbragt. En ny trætrappe ud-
ført 1998 efter tegning af arkitekt Ebbe Lehn 
Petersen (Odense) fører op til mellemstokvær-
ket.32 
 Det nu ganske lave mellemstokværk står med 
fornyede gulvbjælker i fyr. En luge (s. 3456) i 
skibets vestgavl er blevet udvidet i højden efter 
tårnets opførelse og fungerer nu som dør ind til 
skibets loft. 
 Klokkestokværket åbner sig mod syd, nord og 
vest med et bredt, fl adbuet og falset glamhul. 
Gulvbjælkerne er stort set alle fornyet i fyrretræ, 
men ligger samme sted som deres senmiddelal-
derlige forgængere. 
 Mod nord og syd afsluttes murkronen af en 
dobbelt falsgesims, der formentlig er helt fornyet 
i nyere tid. Gavltrekanterne i øst og vest står glat-
te med kamtakker, der alle blev udskiftet 1982. 33 
I begge gavlspidser sidder der to fl adbuede, fal-
sede glugger. Kirkens klokke er nu ophængt ved 

 Tårnrummet har fra første færd fungeret som 
våbenhus med udvendig adgang gennem en nu 
rundbuet dør i et spidst spejl. Døren er sekundært 
omdannet, hvorved dens formentlig oprindelige 
false er forsvundet og døråbningen udvidet op i 
spejlet. Med tilføjelsen af tårnet må (†)syddøren i 
skibets vestforlængelse (s. 3456) også være blevet 
blændet med munkesten. Tårnrummet forbindes 
med skibet ved en 1931 udvidet dør, anbragt i 
et spidsbuet spejl. Den nu retkantede åbning var 
sikkert oprindeligt fl adbuet og falset.31 Et sekun-
dært, kvadratisk vindue med trækarme er indsat 
i sydmuren og giver nu lys til våbenhuset. Rum-
met dækkes af et fl adt bjælkeloft, der i nyere tid 
er blevet hævet ca. 50 cm. Langs nordmuren er 
der en hul, pudset, muret vægbænk af nyere dato, 
der bruges til opbevaring. Af ældre grundplaner 
over kirken fremgår det, at der også har været 
en bænk samme sted før istandsættelsen 1931, 
og man kunne forvente, at denne var middel-
alderlig. Før kirkens restaurering 1931 (s. 3460) 
fandtes der også en kort, muret (†)bænk, givet-

Fig. 14. Gemmenicher i korets nordøsthjørne (s. 3453, 3459). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Concealment niches in 
the north east corner of the church.
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Fig. 15. Gemmenicher i korets sydøsthjørne (s. 3453). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Concealment niches in the south 
east corner of the church.

østgavlens søndre glug, hvorfor denne sekundært 
er blevet udvidet betydeligt og gjort rundbuet (jf. 
fi g. 8). Mod øst er der øverst på gavlen to mindre 
glugger med trappestik, på samme sted mod vest 
sidder to rektangulære glugger.
 Korets forhøjelse. Kort før 1536 blev koret med al 
sandsynlighed ombygget.29 Dets mure blev forhø-
jet og endda ført omtrent 125 cm op over skibets 
gesimshøjde. Derved kunne de to bygningsafsnit 
komme under samme tag, og bygningen opnåede 
udvendigt udseende af et tillempet langhus (fi g. 
6). Ændringen må uden tvivl opfattes som et for-
søg på en modernisering af bygningens ydre, idet 
der ikke blev vundet plads i det indre.34 
 Korets forhøjelse har efterladt facadens savskif-
ter omtrent midt på murlivet, og murene krones 
nu af en enkel falsgesims. Et fl adbuet, oprindeligt 
falset vindue med en dyb, ganske stejl sålbænk 
blev indsat i det forhøjede kors sydside.
 Den nye gavlspids står blank og uden kamtak-
ker, men man kan dog ikke udelukke, at der op-
rindeligt har været en kam på gavlen, idet gavl-

linjen er blevet fornyet i sten af omtrent normal-
format. Øverst i gavlspidsen er der en lille glug 
med trappestik, som kaster lys ind over korloftet. 
Under denne sad to tilsvarende (†)glugger, der er 
blændet i facaden med sten af Flensborg-typen, 
men står som nicher i bagmuren. Under arbejdet 
med korets ombygning blev skibets gamle (†)øst-
gavl stort set nedrevet.
 I umiddelbar forlængelse af korets forhøjelse 
blev der indbygget et hvælv i rummet, der hviler 
på halvstensskjoldbuer og helstenspiller med affa-
set kant. Den nordvestre pille er ikke ført ned til 
gulvet, men afbrudt 146 cm over det nuværende 
gulv. Pillen må oprindelig have hvilet på noget, 
der stod på dette sted, og til trods for de ringe 
pladsforhold i koret, er det nærliggende at tænke 
sig, at et †sidealter har stået under pillen. Det 
kunne ligeledes være med til at forklare, hvor-
for der fi ndes hele tre nicher i korets nordvæg (s. 
3453, fi g. 14). Hvælvet skærer toppen af vinduet 
i sydsiden, men det til trods må hvælv og korfor-
højelse opfattes som et samlet arbejde. 
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siden (fi g. 13) og et længst mod øst i nordsiden. 
Begge lysåbninger er fl adrundbuede uden smig 
eller false. Deres kronologi lader sig ikke umid-
delbart udrede, og trods mindre forskelle i stør-
relsen kunne de være indsat samtidigt, formentlig 
i løbet af 1600-tallet. Det rektangulære vindue 
i våbenhuset, der fortsat står med træramme, er 
kommet til noget senere, sikkert først i 1700-tal-
let. Vinduet kunne meget vel være en udvidelse 
af en glug fra tårnets opførelsestidspunkt. 
 Hovedistandsættelse. Kirken undergik 1931 en 
omfattende istandsættelse (arkitekt F. Christoffer-
sen, Odense), der foruden reparationer på tag og 
murværket også forandrede kirkens indvendige 
udseende. 36 Korbuen blev gjort lavere og rund-
buet, mens gulvet i skib og våbenhus blev sænket 
ca. 10 cm. Døren mellem skib og våbenhus blev 
udvidet og spejlet i skibet forsynet med en malet 
indskrift: »Gaa da frit enhver til sit og stole paa 
Guds naade« (fi g. 39). Et citat fra N. F. S. Grundt-
vigs salme ‘Morgenstund har guld i mund’ fra 
1853. Endvidere blev †kakkelovnen i skibet fjer-

 Den oprindelige korbue blev forhøjet og gjort 
†spids, da man byggede koret om. Den nye åb-
ning strakte sig op over skibets fl ade loft (fi g. 20), 
hvilket kunne tyde på, at man sandsynligvis plan-
lagde også at lade skibet forhøje og overhvælve; 
en ombygning, der dog aldrig blev realiseret.
 I skibets sydside er der, formentlig i middelal-
derens sidste del, efter tårnet var opført og ski-
bets syddør sløjfet, indsat tre store, fl adbuede og 
i facaden falsede vinduer (jf. fi g. 6). Lysindfaldet 
er derved blevet øget betydeligt, og kirkerum-
mets karakter må have ændret sig radikalt, efter 
at dette var gennemført. Åbningerne har fjernet 
en del spor efter bygningens oprindelige detal-
jer og skærer sig bl.a. også op i facadernes ge-
simser. 
 Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. Af 
de bevarede regnskaber fremgår det, at kirken 
løbende har undergået reparationer på tage og 
mure. En tidlig, omfattende renovering fandt sted 
1791, hvor vægge, vinduer, lofter og våbenhusets 
tag blev eftergået og repareret.35 Imidlertid ople-
vede kirken ikke større ændringer før den gen-
nemgribende restaurering 1931 (se ndf.).
 Den første større, nyere forandring har været 
tilføjelsen af to vinduer i skibet; et vestligst i syd-

Fig. 16. Tårnrummets indre set mod nordøst (s. 3458). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Tower interior looking north east.

Fig. 17. Tårnet set fra nordvest (s. 3456). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – The tower seen from the north west.
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[tegl]stengulv er blevet udbedret.38 Dette gulv er 
formentlig det nuværende trægulvs forgænger. 
 Tagværker. Både kor, skib og skibets vestfor-
længelse har bevaret stort set intakte tagværker 
af eg (fi g. 19), mens tårnets tagstol tydeligvis er 
blevet omsat og suppleret med både tømmer af 
eg og fyr. Koret dækkes af fi re fag i spinkelt tøm-
mer med et hanebånd støttet af krydsbånd, der 
er samlet på østsiden. De enkelte fag er num-
mereret fra øst mod vest med små faner. Skibets 
otte fag er udført i et for landkirkerne omkring 
Odense ganske svært tømmer. De enkelte fag er 
samlet med tre lag hanebånd, hvoraf det neder-
ste lag blev fjernet under kirkens istandsættelse 
1931 (se ovf.). Fagene er bladet, samlet på østsi-
den og nummereret fra øst mod vest med indrid-
sede streger. Vestforlængelsens tagstol på fem fag 
ligner skibets, men er samlet og nummereret fra 
vest mod øst. Tårnets tagværk, bestående af seks 
fag, er formentlig opført i middelalderligt tøm-
mer og udført med tre lag hanebånd, samlet på 

net, den blændede (†)norddør bag ovnen gen-
fremdraget og dørstedet delvist rekonstrueret 
som niche. I skibet blev bjælkeloftet nedtaget og 
lagt op igen et par skifter højere oppe (sml. fi g. 
20 og 21) med enkelte udskiftninger i fyr af det 
senmiddelalderlige tømmer. På samme tid blev 
der lagt isoleringsmateriale på skibets loft, og det 
nederste, ganske lavtsiddende hanebånd i alle 
spærfag fjernedes (se ndf.). Endelig nedtog man 
også skibets skorsten.
 Senest er tårnrummet renoveret og trapperne 
mel lem tårnets tre stokværk fornyet 1998 ved 
Ebbe Lehn Petersens tegnestue (Oden se). 37 
 Gulve. Koret dækkes af et fyrretræsgulv, mens 
der i skibet ligger kvadratiske gule klinker fra 
1931.36 I våbenhuset er der 1998 lagt gule tegl-
sten i et kvadratisk mønster.37 Den ældste oplys-
ning om †gulvene stammer fra 1631, hvor det 
fortælles, at der skal lægges nye mursten i den 
ene side af skibet, som svarer til stenene i den 
anden side.17 1805 oplyses det, at hullerne i korets 

Fig. 18. Korets hvælv (s. 3459). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel vault.
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sen stod færdig. I selve vestforlængelsen kunne 
prøverne ikke dateres. 
 Tagbeklædning. Tagene dækkes af rødbrændt 
vingetegl, der løbende har krævet udbedring og 
senest er blevet fornyet 1982.33 Ifølge Biskop Ja-
cob Madsen var der allerede 1590 tegl på kir-
ken.16

 Kirkens opvarmning sker ved et fjernvarmean-
læg fra 1976, der afl øste det ældre †centralvarme-
anlæg. 41 Den første opvarmning i kirken kom fra 
en †kakkelovn, opsat 1878 i skibets nordside.42 
Denne fungerede frem til 1931, hvor kirken fi k 
indlagt centralvarme, og en †kalorifere blev op-
stillet vestligst i skibets nordside.41  
 Farveholdning. Kirken er hvidkalket ude og in-
de, dog er den udvendigt sværtet i sokkelhøjde. 
Skibets og våbenhusets træloft står rødt med sor-
te bjælker. 
 Ud over den brolagte vej op til kirkedøren er 
der lagt perlegrus omkring bygningen til alle si-
der.

østsiden. Dog er der også udført udskiftninger af 
hanebånd i fyr. Der indgår to forskellige typer 
tømmermærker i tagværket, og ingen af de to sy-
stemer sidder i kronologisk orden. Klokkestolen 
på to fag, udført i eg og formentlig middelalder-
lig, er blevet integreret i tårnets tagstol. Det har 
været foreslået, at klokkestolen er konstrueret af 
genanvendte dele fra en ældre, fritstående klok-
kestabel, uden at dette kan afgøres nærmere.39 
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2015 ud-
taget boreprøver af egetømmeret i kor, skib og 
skibets vestforlængelse.40 I koret viser prøverne, at 
tømmerets datering falder i to grupper. En ældre 
gruppe, der dateres o. 1406 og med al sandsyn-
lighed stammer fra det første tagværk. De øvrige 
prøver dateres til 1500-tallets første fjerdel og må 
stamme fra korets ombygning. I skibet er to prø-
ver dateret. Første prøve kan føres tilbage til o. 
1414, mens den anden dateres til o. 1432. Dette 
afspejler givetvis bygningens opførelse og en ud-
skiftning af hele skibets tagstol, da vestforlængel-

Fig. 19. Skibets tagstol set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Roof truss of the church looking east.



3464 ÅSUM HERRED

nye stole og alterskranken stafferedes i gråt og rødt. 
Efterfølgende er disse farver benyttet på dørfl øjen, 
ved istandsættelserne af altertavlen og prædikestolen 
1952-54 under Niels Lindberg, der også leverede nye 
altermalerier. Der vides kun lidt om inventarets ældre 
stafferinger, herunder at både prædikestolen og alter-
tavlen tidligere fremstod i en 1800-talsstaffering med 
egetræsådring, mens de ældre †stolestader i samme 
periode stod i blankt træ. 1790-91 gennemgik kirken 
en hovedistandsættelse af bygning og inventar.11

Alterbordet (jf. fi g. 21), er en nyere rammekon-
struktion af fyr, 180×92 cm og 88 cm højt, der 
er beklædt af paneler fra o. 1600, som på forsiden 
omfatter tre og på siderne to profi lerede fyldin-
ger.43 Det fremstår i lysegrå bemaling med røde 
detaljer og mørkegrå fyldinger. Bagsiden er ind-
rettet som skab med låger i blankt træ.
 Altertavle (fi g. 22-26), o. 1590/95 med alterma-
lerier fra 1952, malet af Niels Lindberg. Den arki-
tektonisk opbyggede tavle omfatter et fremskudt 

INVENTAR

Oversigt. Den romanske døbefont er kirkens ældste 
inventargenstand, der er nogle hundrede år ældre end 
stenkirken og formentlig stammer fra en forgænger til 
bygningen. Et lille korbuekrucifi ks må dateres o. 1450. 
Den efterreformatoriske modernisering af inventaret 
gennemførtes i 1500-tallets to sidste årtier. Kapellan 
Christoffer Bang og sognepræst Mads Jensen skæn-
kede 1580 prædikestolen, der hører til en gruppe af 
ungrenæssancestole fra egnene omkring Odense. Til-
svarende hører den lidt yngre baldakinaltertavle til en 
veldateret gruppe af skriftaltertavler fra 1590’erne, der 
at dømme ud fra deres udbredelse må være blevet til i 
Odense. Alterbordspanelerne er lidt yngre, o. 1600. Af 
ældre inventar skal herudover nævnes altersølvet, der 
er overtaget fra Munkebo Kirke 1757.
 1800-tallet er velrepræsenteret igennem I. C. & H. 
Gamsts klokke fra 1826, det tidligere altermaleri fra 
1856 forestillende Jesus hos Martha og Maria, der nu 
er ophængt i skibet, og alterskranken fra århundredets 
sidste årtier.
 Farvesætning og istandsættelse. Inventarets nuværende 
fremtræden går tilbage til istandsættelsen 1931, da de 

Fig. 20. Indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1930. – Interior looking east.
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det kamliste. Topstykkets to arkadefelter er adskilt 
af fremskudte hermer (fi g. 23-25) mellem rul-
leværksvinger med udskårne vindrueklaser og 
sat under en gesims af samme udformning som 
storstykkets. Øverst er stillet en gavl udført som 
rulleværk med spir og i dens cirkulære felt et re-
lief af Den Sejrende Kristus. Over feltet er en lille 
medaljon med Christian IV’s monogram, »C4«. 
 Tavlen fremstår i broget staffering fra 1952, 
der domineres af grå, rød, blå, grøn og guld. Bal-
dakinen er mørkeblå, mens detaljer som bosser 
og svikler er malet med rød-grå marmorering. 
Felterne har forgyldte indskrifter på sort bund. I 
postamentfeltet er anført Luk. 15,24 med versaler 
(fra 1952), henover top- og storstykkets frisefelter 
læses med fraktur: »Ære være Gud Fader, Søn og 
Helligaand« (anført 1954) og i topstykkets arka-
defelter »Α« og »Ω«.19

 Altermalerier (fi g. 22), udført 1952 af Niels Lind-
berg og forestiller historien om Den Fortabte Søn 

postament, tredelt storstykke, baldakin, gesims og 
topstykke; postament, stor- og topstykke har si-
devinger.
 Storstykket er placeret på et smalt postament 
med tandsnitsindrammet felt og fl ankeret af små 
rulleværksformede vinger. Det opdeles i et bredt 
storfelt og to smallere sidefelter af doriske pilast re 
sat på postamenter med diamantbosser. Pilast rene 
dubleres af foranstillede glatte søjler med beslag-
værksornamenterede prydbælter og korin tiske 
kapitæler, der bærer tavlens overbygning. Under 
de ydre søjler er hængestykker formet som ke-
rubhoveder. Storstykkets vinger (fi g. 26) er skåret 
som rulleværkskartoucher med frugtklase og en 
blomst og i det cirkulære felt et løvehoved. 
 Over storstykket er en fi rdelt, kvartcirkulær bal-
dakin, der formidler overgangen til den fremskud-
te gesims. Sidstnævnte omfatter en arkitrav under 
en frise, der opdeles i fi re felter af fremspring med 
profi lerede fyldinger; herover er en tandsnitpry-

Fig. 21. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
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på vandring mod byen iklædt en grøn kjortel 
med sort-hvide kantebånd, mens den søndre fl øj 
viser hans efterfølgende fattigdom, idet han står i 
et goldt bjerglandskab, iklædt førnævnte lænde-

(signeret og dateret).19 I storfeltet ses hjemkom-
sten, hvor sønnen, iklædt halvlangt, blåt lænde-
klæde har kastet sig på knæ foran sin fader og 
omfavnes af denne. Den nordre fl øj viser sønnen 

Fig. 22. Altertavle, o. 1590/95, med altermalerier malet 1952 af N. Lindberg (s. 3464). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Altarpiece, c. 1590/95, with altar paintings from 1952 by N. Lindberg.
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 Altertavlen må være anskaffet ganske kort ef-
ter, Jacob Madsens besøg 1590, hvor man endnu 
gjorde brug af den ældre tavle (jf. ndf.). Den hø-
rer således til en gruppe af baldakinaltertavler fra 
egnen omkring Odense, der endvidere omfat-
ter tavlerne i Bogense fra 1588, Norup (Lunde 
Hrd.), Rolsted fra 1593, (Åsum Hrd.),45 Marslev 
samt Munkebo, der begge er fra 1592 (Bjerge 
Hrd.) og Ellinge fra 1592/9946 samt Hellerup 
(begge Svendborg Amt).46 De fl este af disse tavler 
har formentlig været skrift- eller katekismusal-
tertavler, eventuelt med maleri i storfeltet. Dette 
gælder under alle omstændigheder Bogense Kir-
kes (s. 2141 ff), Ellinges og Munkebos, ligesom 
Sedentavlens udseende frem til 1952 (jf. fi g. 20) 

klæde og med røgtestaven i hånden, idet han ef-
tertænksomt synes at skue frem mod hjemkom-
sten i storfeltsmaleriet. Lindberg udførte i særligt 
1930’erne et antal altermalerier til overvejende 
fynske kirker, der ligesom Sedens er udført i en 
stil, der ligger nær Joakim Skovgaards.44 
 Det ældre (†)altermaleri (fi g. 27), 1856, er malet 
med olie på lærred, 69×83 cm, forestiller Jesus 
hos Martha og Maria og er signeret »C. Brantsen« 
samt utydeligt dateret »18(5)6«. Jesus sidder ved 
et vindue med Maria, i brune klæder, ved sin side, 
idet han henvender sig til den stående Martha og 
forklarer, hvorfor Maria gjorde ret i at lytte til 
Jesu ord i stedet for at tage sig af de hjemlige plig-
ter. Maleriet er nu ophængt på skibets vestvæg. 

Fig. 23-25. Hermer på altertavlens topstykke (s. 3465). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Herms on top piece of altarpiece. 
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eventuelt i fl ankerende felter eller et topstykke. 47 
Da førstnævnte er højst usædvanlig i senmiddel-
alderen, er det sandsynligt, at der er tale om en 
tidlig, efterreformatorisk tavle. 
 To †sidealtertavler er nævnt 1590, da Jacob 
Madsen beder kirken fjerne de to altre med al-
tertavler, der endnu var opstillet i kirken.16 Tav-
lerne må opfattes som havende stået på murede 
†sidealterborde foran triumfvæggen, hvor tavlerne 
altså må have dækket for nicherne.
 Altersølvet (fi g. 28), 1750, er overtaget 1757 fra 
Munkebo Kirke, der ligesom Seden lå til Øster-
gaard (jf. s. 3447). Kalken (jf. fi g. 28) er 23 cm høj, 
har sekstunget hvælvet fod med indskrift i skri-
veskrift: »Monche-Boe/ Kirkes kalk/ A: 1750«. 
Foden er drevet stejlt op i et sekssidet skaft med 
bosseprydet spidsoval midtknop smykket af cise-
lerede plantemotiver. Bægeret har høje sider og 
en indgraveret ring langs kanten. Under bunden 
er mestermærket »IW« stemplet to gange, ligesom 
det er stemplet på fodpladen.48 Hældetuden er 
påsat af Knud Eibye 1932, hvis stempel sammen 
med Københavns bymærke for 1932 og Johannes 
Siggaards guardejnmærke ses på oversiden.
 Disken (jf. fi g. 28), 1750, 13 cm i tværmål, i 
bunden er et næsten udslidt cirkelkors, der gen-
tages på fanen. Under bunden er en indskrift i 
skriveskrift: »MoncheBoe Kirkes Disk A: 1750« 
samt et mesterstempel som på kalken. 
 †Altersølv. 1474 lovede kirkeejeren, Claus Røn-
now til Hvidkilde, at forsyne Seden med kalke og 
andet alterudstyr.2 Det er muligvis dette sæt, der 
1590 beskrives af Jacob Madsen som en uforgyldt 
kalk og disk.16 Endvidere kan der være tale om 
det sæt, der blev ødelagt, da præstegården ned-
brændte 1755. 
 Oblatæsker. 1) 1870/90, af sort porcelæn med 
guldkors fra Bing og Grøndahl. Den cirkulære 
æske, 13,5 cm i tværmål og 8 cm høj er sortgla-
seret med et forgyldt reliefkors på låget. Under 
bunden et fabriksmærke. 2) Nyere, 9 cm i tvær-
mål og 5 cm høj. Låget er smykket af et hjulkors. 
 Alterkande, 1870/90, af sort porcelæn med guld-
kors fra Den Kgl. Porcelænsfabrik, 27 cm høj.
 Skummeske, o. 1900. Den 13,5 cm lange ske har 
skaft med dråbeformet ende smykket af en pal-
met i relief, mens laffet har et hulkors. På under-

taler for, at også den oprindelig har haft maleri i 
storfeltet og indskrifter i de øvrige felter.
 Den fremstod 1930 i egetræsådring med hvid-
malede søjler og baldakin, mens såvel storstykkets 
sidefelter og topstykkets arkadefelter ligeledes var 
ådrede (jf. fi g. 20). I forbindelse med fornyelsen af 
(†)altermaleriet 1856 blev Luk. 10,42 anført med 
fraktur i postamentfeltet. 
 †Altertavle, nævnt 1590 af Jacob Madsen som 
gammel og i dårlig stand (»ond«). Den rumme-
de fremstillinger af Nadverens indstiftelse samt 
Lidelseshistorien, hvis placering er uklar, men 

Fig. 26. Storvinge fra altertavlen (s. 3465). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Large wing of altarpiece. 
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siden af skaftet er stemplet »RAC« »826« »S«. En 
tilsvarende ske er i Åsum Kirke (s. 3499).
 Alterstager. 1) (Fig. 29) fra 1500-tallets første 
halvdel, 29 cm høje (39 cm med lysepig). Med 
profi leret, hvælvet fod på tre poteben, cylinder-
skaft med fl adoval midtknop og en lyseskål, der 
spejler foden. Af en almindeligt forekommende 
type, der bl.a. kendes fra Odense Gråbrødre Klo-
sterkirke (s. 1572). 
 2) Nyere, af jern med fl adbundet lyseskål på 
en lav fod; sortmalede. Annekskirken i Åsum har 
tilsvarende stager (s. 3499).
 Det nyere alterbordskrucifi ks er 42 cm højt og har 
støbt kristusfi gur og skriftrulle monteret på et kors 
af lakeret bøg, der hviler i en sortmalet sokkel.
 Messehagler. 1) O. 1931, af rødt fl øjl med guld-
kors på ryggen og lodret stribe på fronten; lyse-
rødt for. Anskaffet via Selskabet for Kirkelig Kunst 
(grundlagt 1927). 2) O. 1999,15 af hvid uld med 
blåt kors på ryg og front, vævet af Jette Nevers. 

Fig. 27. Det forhenværende altermaleri, Jesus hos Mar-
tha og Maria, 1856 (s. 3467). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – The former altar painting, Jesus with Martha and 
Mary, 1856

Fig. 28. Altersølv, udført 1750 og overtaget fra Munkebo Kirke 1757 (s. 3468). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Altar plate, made in 1750 and taken over from Munkebo 
Church in 1757.

 †Messehagler. 1590 nævner Jacob Madsen en 
blå fl øjlshagel.16 O. 1880 ønskede kirkesynet, at 
kirken anskaffede en ny hagel af rødt fl øjl med 
guldkors og -galoner.17 
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mindre og let tilgængelig klokke (jf. også Bel-
linge Kirke s. 3090).49

 Alterskranken (jf. fi g. 21), o. 1875, er omtrent 
halvcirkulær med tætstillede, rektangulære balu-
stre, hvorimellem der både foroven og forneden 
er udsavede bueslag. Sokkel og balustre fremstår i 
lysegråt, mens håndlisten er mørkegrå og knæfal-
det polst ret med rødt uld. 
 Døbefont (fi g. 29), romansk af granit, med kum-
me formet som en terningkapitæl og smalt skaft, 
som formidler overgangen til den fornyede, rekt-
angulære fod med facetteret overside. Kummens 
udformning knytter den til den såkaldte ’Kapitæl-
gruppe’ (Mackeprang, Døbefonte 134), der synes 
at udspringe af et østfynsk stenhuggerværksted, 
idet gruppen også omfatter fontene i Davinde 
og Rønninge i Åsum Herred samt i Bovense og 
Hundstrup (begge i Svendborg Amt). Typens lo-
kale udbredelse taler for, at den er udført til kir-
ken, snarere end tilgået sekundært, og i så fald må 
den være anskaffet til en forløber for den nuvæ-
rende bygning. 1590 stod fonten i tårnrummet, 
men krævedes af biskop Madsen ’fl yttet op til 
nordre side igen’.16 
 Dåbsfad (fi g. 32), 1800-tallet, 48 cm i tværmål. 
Bunden har rette sider og er glat som fanen.
 Dåbskande (fi g. 33), o. 1930, udført af Knud Ei-
bye, Odense, i messing, 35 cm høj, med profi leret 
fod, kugleformet korpus prydet af et kvadratkors 
i relief, høj hals og svungen hank. Under bunden 
ses guldsmedens stempel. 
 Korbuekrucifi ks (fi g. 31), o. 1450, på samtidigt 
kors, der måler 87,5×66 cm.50 Kristus er 44 cm 
høj og hænger i skrå arme med hovedet hælden-
de mod højre skulder og øjnene næsten lukkede. 
Under den fl ettede tornekrone, der ligger som en 
skive over hovedet, er håret let bølget og falder 
ned over ryggen, brystkassen er en smule frem-
skudt over den slanke talje, fi ngrene er strakte og 
fødderne krydset indover hinanden. Korset har 
affasede sider med antydning af krabbeblade og 
afsluttes af glatte medaljoner kantet af fi re spidse 
blade, der er tilføjet 1957 (jf. fi g. 20);19 i korsskæ-
ringen er monteret en glorieskive.
 Kristusfi guren fremstår i den oprindelige staf-
fering med gult lændeklæde, mørkegrøn torne-
krone og brunlig karnation med blodstænk, som 

 Kortæppet, af blå uld, blev anskaffet 1992.15

 En †messeklokke er formentlig nævnt 1746, da 
tyven Johan Friderich Eggers, ‘gik til kirken og 
tog klokken’, hvilket rimeligvis må omhandle en 

Fig. 30. Den romanske døbefont (s. 3470). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Romanesque font.

Fig. 29. Alterstager, 1500-tallets første halvdel (s. 3469). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, fi rst 
half of 1500s. 
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Fig. 31. Korbuekrucifi ks, o. 1450 (s. 3470). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel arch crucifi x, c. 1450.
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Fig. 34. Prædikestol, 1580 (s. 3472). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Pulpit, 1580.

blev fremdraget af Mogens Jørgensen 1957.19 Ved 
samme lejlighed fjernedes en sekundær støttean-
ordning på korsets bagside og dette nystafferedes 
med grønt korstræ, rød glorieskive og tilsvarende 
endemedaljoner, hvori der med forgyldte versa-
ler 1957 er anført »Ave crux spes Vnica« (Hil dig 

kors, vort eneste håb).19 Frem mod restaureringen 
fremstod krucifi kset med en nyere, ‘højst uheldig’ 
bemaling med forgyldt lændeklæde, rødbrunt hår 
og skæg samt mørkegrøn tornekrone og mørke-
brunt kors.19 Opsat i den nordre sidealterniche.
 Krucifi kset er blevet tolket som et processions-
krucifi ks, men den beskedne størrelse og det for-
hold, at fi guren er udført til at blive set nedefra, 
således at den summariske udfærdigelse af torne-
kronens overside ikke var synlig, viser, at der sna-
rere er tale om et korbuekrucifi ks, der er skaleret 
efter forholdene på triumfvæggen. 
 Prædikestol (fi g. 34-38), med skåret årstal 1580, 
skænket af kapellan Christoffer Bang og præst 
Mads Hansen. Den omfatter fi re fag med høje 
arkadefyldinger og doriske hjørnepilastre prydet 
forneden af reliefskårne akantusblade og stillet 
på glatte postamenter, hvori der i de to er skåret 
initialerne »AH« og »OE«. Arkaderne har rigt ud-
skårne bueslag, der bæres af kannelerede pilastre 
med toskanske kapitæler; arkadefeltet er stillet på 
et højt postamentfelt. Kurvens postament om-
fatter tværrektangulære indskriftfelter, der noget 
usædvanligt støder op mod hinanden uden ad-
skillende fremspring. Tværs over postamentfelter-
ne løber en versalindskrift i forsænket relief, der 
lyder: »si qvis dili-/ git me: ser-/ monem mevm/ 
servabit Ioa 14« og »Christopher(us) Bang/ vi-
cari(us) et Mathias / Ioannes Verbi mini-/ster hoc 
op(us) exstrui curarunt 1580« (Christoffer Bang, 
kapellan, og Mads Hansen, præst, har ladet dette 
arbejde opbygge, 1580).51 Kurven afsluttes forne-
den af en markant fremspringende fodliste i tre 
afsæt, der utvivlsomt har formidlet overgangen 
til den oprindelige murede sokkel (jf. ndf.). Fri-
sen står som postamentet uden hjørnefremspring, 
og har karvskårne versalindskrifter i felterne: »S: 
Matthævs.«, »S: Marcvs.«, »S: Lvcas.« og »S: Ioan-
nes.«. Den afsluttes af en kronliste med tandsnit. 
 Stolen bæres af en sekundær, sekskantet stolpe, 
og den tilsvarende fornyede opgang løber langs 
triumfvæggen og omfatter fi re trin og et repos 
båret af to glatte vanger. 

Fig. 32. Dåbsfad, 1800-tallet (s. 3470). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Baptismal dish, 1800s.

Fig. 33. Dåbskande, udført o. 1930 af Knud Eibye, 
Odense (s. 3470). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 29. 
Baptismal jug, made c. 1930 by Knud Eibye, Odense.
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terne er malerier fra 1600-tallet af evangelisterne 
i halv fi gur, der følger frisens indskrifter.
 1590 beretter Jacob Madsen, at den ny præ-
dikestol var ’sat på sten’, hvilket må opfattes så-
dan, at den blev placeret på en formentlig ældre 
sokkel af teglsten.16 Indtil 1954 fremstod stolen i 
egetræsådring med illusionistisk malede fyldinger 
i arkadefelternes postamentfelter.52

 Såvel den dekorativt udførte arkadebue som 
bladudsmykningen af hjørnepilastrene knytter
sto len til en fynsk gruppe fra tiden o. 1580, der 
også omfatter bl.a. stolene i Korup (s. 2751), 
Tommerup, Birkende (1579), Rynkeby og Flød-
strup. Indenfor gruppen skiller Sedenstolen sig 
dog ud i kraft af postamentets og frisens mang-

 Den fremstår i en bemaling fra 1954 af Niels 
Lindberg (jf. altermalerier) med grå postament- 
og frisefelter, lysegrå pilastre med detaljer i grønt, 
rødt og guld og rødmalede svikler.19 Både hjør-
nepilastrenes og arkadefelternes postamenter 
frem står i grå-rød marmorering, mens håndli-
stens overside har grå marmorering. I arkadefel-

Fig. 39. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.

Fig. 35-38. Malerier på prædikestol, 1580 (s. 3472). 
35. Evangelisten Mattæus i første fag. 36. Evangelisten 
Markus i andet fag. 37. Evangelisten Lukas i tredje fag. 
38. Evangelisten Johannes i prædikestolens fjerde fag. 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Painting on the pulpit. 
35. The Evangelist Matthew in fi rst bay. 36. The Evangelist 
Mark in second bay. 37. The Evangelist Luke in third bay. 
38. The Evangelist John in fourth bay.
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 To pengebøsser, o. 1931, af messing, med korte 
korsender udgående fra en cirkel, hvori er et 
kvadratkors i højt relief. Den ene er ophængt på 
skibets vestvæg, mens den anden opbevares i al-
terbordsskabet. 
 Orgel (jf. fi g. 39), 1991, med 11 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Bruno Christensen 
& Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: 
Rørfl øjte 8', Principal 4', Blokfl øjte 2', Mixtur 
2–3 kor, Krumhorn 8'. Svelleværk: Gedakt 8', Fu-
gara 8', Koppelfl øjte 4', Principal 2', Sesquialter 
2 kor. Pedal: Subbas 16. Kopler: SV-HV, HV-P, 
SV-P. Tegnet af Ebbe Lehn Petersen. Orglet står i 
grå bemaling med detaljer i rødt og i blankt træ. 
I skibets sydvestre hjørne.
 *Orgel, 1949,54 med fem stemmer, bygget af 
Marcussen & Søn, Aabenraa. I kirkens sydvestre 
hjørne, med østvendt facade og spillebord. Si-
den 1991 i Træden Kirke, Århus Amt (jf. DK 
Århus 4098).55 Indtil 1949 anvendtes et †harmo-
nium.56

 Salmenummertavler 1931 (jf. fi g. 39), fem tav-
ler, 60,5×67,5 cm med profi leret, hammerformet 
ramme; rød og gråmalet med sort felt. De erstat-
tede to †salmenummertavler med buet overkant til 
skydenumre, som var ophængt på triumfvæggen 
(jf. fi g. 20).
 To lysekroner (jf. fi g. 39), o. 1950, i barokstil 
med 2×6 s-svungne arme med fl ade lyseskåle, 
der hænger fra et balusterskaft med hængekugle. 
De ældre (†)lysekroner, o. 1931,57 med hhv. fem og 
seks s-svungne arme på balusterskaft, førstnævn-
tes arme afsluttes mod skaftet af keruber, opbeva-
res på kirkeloftet. 
 †Lysekrone (jf. fi g. 20), o. 1900, med fem glaskup-
ler hængende i arme fra en klokkeformet skærm.
 Lampetter, o. 1950, fi re styk med s-svungne ar-
me med planteornamentik som lysekronernes og 
vægbeslag formet som et balusterskaft. Opsat på 
skibets langvægge. 
 Kirkeskib (fi g. 40), skænket 1932, kaldet »Kø-
benhavn« og udført af Johs. Petersen. En femma-
stet bark der måler 153×113 cm og er sort- og 
rødmalet med hvid stribe.58 På agterspejlet er en 
messingplade, hvorpå der med indgraveret kursiv 
står: »Skænket af J. Nielsen, Seden, 19.12. 1932«. 
Modellen blev oprindelig udført til den meto-

lende hjørnefremspring og de skårne indskrifter 
i frisefelterne, hvor der almindeligvis optræder 
planteornamentik. 
 Stolestader (fi g. 39), 1931.19 Stolene er af fyr og 
udført med smalt rygbræt, der midt på stolen un-
derstøttes af en oval medaljon, og 104 cm høje 
plankegavle, der er udført som en moderne for-
tolkning af gotisk foldeværk, stafferet i gråt med 
røde og mørkegrå detaljer; rødpolstrede hynder.
 †Stolestader, 1590 karakteriserede Jacob Madsen 
kirkens stolestader som »paszelig onde stole«. Det 
noget modsætningsfyldte udsagn må vel opfat-
tes sådan, at stolene for så vidt var tilstrækkelige, 
men i dårlig stand.53 Det er derfor uklart om sto-
lene er udskiftet herefter, eller om de er identiske 
med dem, der 1664 og 1669 måtte repareres.18 O. 
1875 indrettedes nye stole, der havde bredt ryg-
bræt med kraftig boghylde på bagsiden og smalle 
gavle med fylding i nygotisk stil under skråge-
simser (fi g. 20).
 †Præste- og degnestole. En ‘skarns degnestol’ er 
omtalt af Jacob Madsen 1590, hvorimod kirken 
ingen ‘skriftestol’ (dvs. præstestol) havde.16 1669 
repareredes en degnestol – vel næppe den samme 
– med nye planker.18

 Fire løse stole, 1931, med ryglæn omfattende 
bl.a. en oval medaljon som stolestadernes. Grå-
malede med polstret sæde i mørkegråt uld. Op-
stillet i skibet foran stoleblokkene.

Fig. 40. Kirkeskib, skænket af Jørgen Nielsen 1932 (s. 
3476). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church ship, 
donated by Jørgen Nielsen in 1932.
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distiske Emmauskirke i Odense, men bortloddet 
ved ombygningen af denne og altså efterfølgende 
skænket af vinderen, Jørgen Nielsen, til Seden 
Kirke i anledning af kirkens istandsættelse 1931. 
Ophængt i skibet.
 Klokke (fi g. 41), 1826, støbt af I. C. & H. Gamst, 
København. 94 cm i tvm. Om halsen en plante-
bort og derunder mellem lister indskriften »Støbt 

Fig. 41. Klokke, støbt 1826 af I. C. & H. Gamst, Kbh. (s. 3477). Foto Arnold Mikkel-
sen 2015. – Bell, founded in 1826 by I. C. & H. Gamst, Copenhagen. 

af I. C. & H. Gamst Kiøbenhavn anno 1826«. Op-
hængt i en Lønborg Jensen-slyngebom fra 1955 
i østmurens sydligste glamhul; klokkestolen er 
istandsat 1995.19

 †Klokker. 1) Nævnt 1631, en lille klokke, som 
ikke kunne høres i den ene ende af landsbyen. 
Kirken anmodede derfor om både at måtte repa-
rere klokken og om at få en ny.17
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rie. Stammen vokser frem af bladværk på stenens 
nedre del, der er udført som et landskab med 
horisontlinje, og korset må derfor tolkes som et 
livstræ.59 Indmuret i korets sydmur.19

 2) (Fig. 43), o. 1733, over wagtmester Henning 
Wilchen, [†1. marts 1737], i sin alders [79] år, og 
hustru Mette Clemmensdaatter,†27. dec. 1733, i 
sin alders 76 år. Rød kalksten. 71×47 cm, med 
indskrift i indhuggede versaler. Indlagt østligst i 
skibets gulv. 
 Mindekrans, 1912, over sognepræst Georg Peter 
Emil Brahm, *9. febr. 1838, †22. aug. 1912. givet af 
»Beboere i Seden Sogn 1886-1911«. Egebladskrans 
med sløjfe og skjold; indskrifter i fraktur og kursiv.
 Kirkegårdsmonument (fi g. 44), o. 1858, over 
forhenværende sognedegn til Agedrup Menig-
hed, Jørgen Schlengerich, *1780, †22. nov. 1858. 
Stø bejernskors, 118 cm højt. Af tredobbelt lilje-
korstype med gennembrudte liljeblomster i kor-
senderne og blade om korsskæringen, hvor per-
sonalia er anført med versaler; på bagsiden står 
mindeordene. Typen var almindeligt udbredt på 
Fyn (jf. eksempelvis s. 1694, 1701 og 2089-90).60 
Opstillet langs diget syd for kirkedøren. 

GRAVMINDER

Gravsten. 1) (Fig. 42), romansk, af granit, 121×41 
cm, med dobbelte arme, der fl ettes i korsskærin-
gen og omsluttes af en ligeledes indfl ettet glo-

ODENSE HERRED

Fig. 43. Gravsten nr. 2, o. 1733, over vagtmester Hen-
ning Wilchen (†1737) samt hustru Mette Clemmens-
datter (†1733) (s. 3478). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Tombstone no. 2, c. 1733, of the offi cer of the watch Hen-
ning Wilchen (†1737) and his wife Mette Clemmensdatter 
(†1733).

Fig. 42. Romansk gravsten indmuret i korets sydmur (s. 3478). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque 
tombstone, embedded in south wall of chancel. 
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Historisk indledning ved David Burmeister, bygningsbe-
skrivelse ved Martin Wangsgaard Jürgensen, inventar og 
gravminder ved David Burmeister, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg 
(latin) og James Manley (engelsk). Korrektur ved Ceci-
lie Bønnelycke. Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet april 2016.

1 SRD I, 321.
2 ActaPont IV, 59 nr. 2550 (13. apr. 1474).
3 DaKirkelove II, 154-55. Angående Agedrups anneks-
tilhør til Kjølstrup se: G. Strøm »Efterretninger om 
præster siden reformationen…«, FySaml 5, 1871, 334-
36, hvor det også fremgår, at beslutningen om at lægge 
Agedrup tilbage til sognepræsten ved Vor Frue Kirke 
tilsyneladende aldrig realiseredes.
4 Kronens Skøder II, 518-19 (5. juni 1683).
5 LAFyn. Østergård Godsark. Arkivfortegnelse.
6 LAFyn. Bispeark. Kirkeejere; Østergård Godsark. 
Arkivfortegnelse. Med erhvervelsen fi k kirkeejeren 
patronatsret over Seden Kirke, mens han havde både 
denne og kaldsret til Munkebo Kirke.
7 LAFyn. Provstiark. Div. sager; Østergård Godsark. 
Arkivfortegnelse.
8 RA. DaKanc. 1. dept., journal 1843.
9 KancBrevb. 1571, 7. juni.
10 Kronens Skøder V, 1731-65, 138 (3. april 1739); 
LAFyn. Provstiark. Div. sager.
11 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
12 Svend Frederiksen, »Sagn fra Aasum og Seden«, 
FyHjemst 1934, 78.
13 Matrikelkortene fra 1809-51, 1851-1901 og 1901-
29 anfører alle hospitalet som beliggende udenfor kir-
kegårdsdiget.
14 Udvidelsen er angivet på 4 cm-kortet fra 1976, men 
ikke på luftfotos fra 1966 i KglBibl.
15 Kirkens arkiv. Synsprot 1986 ff.
16 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 84.
17 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
18 RA. Regnskaber for Fyn 1664-1837. Odense Provsti, 
Åsum Herred 1664-71.
19 NM.
20 LAFyn. Østergård Godsark. Arkivfortegnelse. (nævnt 
ved salget 1736).
21 »Ydede lån af stiftsmidlerne i 2000«, FyStbog 2001, 
174.
22 Bygningen er angivet på matrikelkortene for 1809-
1851, 1851-1901 og 1901-29 og ses på et fotografi  i 
Seden Lokalhistoriske Arkiv, reg.nr. B632. 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. Fyns bispearkiv: Synsforretninger over kir-
ker 1631-1635 (Bispeark. Synsforretn.); Synsforretnin-
ger over kirker og præstegårde 1872-1881 (Bispeark. 
Synsforretn. over kirker og præstegårde); Indberetnin-
ger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786 (Bispeark. 
Kirkeejere).
 Provstiarkivet: Diverse Sager 1722-1818 (Provstiark. 
Div. sager)
 Pastoratsarkivet: Kirke- og præstegårdssyn 1803-1809 
(Pastoratsark. Kirke- og præstegårdssyn).
 Østergård Godsarkiv: Arkivfortegnelse m.m. 1796-
1831 (Østergård Godsark. Arkivfortegnelse).
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1896 ff.
 Indberetninger. Kirsten Weber 1955 (Inventar).
 Tegninger og opmålinger. NM. P. Lerche-Thom-
sen og Erik Lehn Petersen, 1946 (Planer, snit og opstal-
ter).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af boreprøver fra Seden Kirke, Odense Amt, 
NNU rapport nr. 30, Nationalmuseet 2015 (Hylleberg 
Eriksen 2015). 

Fig. 44. Kirkegårdsmonument, o. 1858, over tidligere 
sognedegn Jørgen Schlengerich (†1858) (s. 3478). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Churchyard monument, 
c. 1858, to former parish clerk Jørgen Schlengerich (†1858).
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33 NM. Ebbe Lehn Petersens forslag til istandsættelse 
af tagfl ader (1981).
34 En lignende situation kan genfi ndes i Drigstrup 
Kirke (Bjerge Hrd.) 
35 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
36 NM. Korrespondance ved M. Mackeprang (1931).
37 NM. Ebbe Lehn Petersen, ‘Forslag til nye trapper i 
tårn…’ (1998).
38 LAFyn. Pastoratsark. Kirke- og præstegårdssyn.
39 NM. Bent Gammeltoft-Hansen, Forslag til ny klok-
kestol (1995).
40 Hylleberg Eriksen 2015. 18 prøver blev udtaget fra 
kirkens spær, hvoraf otte kunne dateres. Alle otte 
prøver havde bevaret splintved. Dateringen af korets 
ombygning er baseret på fi re prøver i to grupper. I den 
ældre gruppe er den yngste bevarede årring dannet 
1391 (prøvenr. 41220019), hvortil lægges et antal 
årringe, der skal kompensere for manglende splintved. 
Prøven dateres således o. 1406. I den yngre gruppe 
er den yngste årring dannet 1526 (med 15 splintår) 
(prøvenr. 41220039). Efter tillæg af manglende splint 
dateres prøven o. 1531. Skibets datering bygger på fem 
prøver, hvoraf kun to kunne dateres. Første prøves 
yngste årring er dannet 1403 (prøvenr. 4141221039), 
hvorefter den med tillæg af manglende splintved date-
res o. 1433. Den anden prøves yngste årring er dannet 
1403 (prøvenr. 41221069) og med tillæg af manglende 
splintved bestemmes fældningstidspunktet til o. 1414.
41 NM. Ebbe Lehn Petersens forslag til nyt varmeanlæg 
(1975).
42 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præ-
stegårde.

Fig. 46. Gemmeniche i skibets sydside (s. 3453). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Concealment niche in south 
side of nave. 

Fig. 45. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LA Fyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Bishop Jacob Madsen’s visitation book.

23 Jf. Sylvest Jensens luftfoto, 1936/38, KglBibl, Dan-
mark set fra luften, L0277_001.
24 For paralleller til kirken se eksempelvis Allerup 
Kirke (s. 3616), Ho Kirke (DK Ribe, 1353-58) og 
Frydendal Kirke (DK Holbæk, 850-55). 
25 Motivet genfi ndes eksempelvis på Næsbyhoved 
Broby Kirke (s. 2696-97) og Ubberud Kirke (s. 2765). 
26 Den senmiddelalderlige kirke er opført i en bryd-
ningstid, hvor idealet med to døre fl ere steder for 
længst var blevet opgivet, men vedblev med at optræde 
i mere konservativt byggeri. Se dette fænomen disku-
teret i Martin Wangsgaard Jürgensen, »Syddør, norddør 
og det kønsopdelte kirkerum«, Hikuin 36, 2009, 7-28.
27 Det indvendige dørsted blev først genfremdraget 
under kirkens istandsættelse 1931-32 efter at have 
været blændet og skjult bag kirkens kakkelovn. Jf. NM. 
Korrespondance ved M. Mackeprang (1931). 
28 Søndre sidealterniche måler 110×134 cm, nordre 
sidealterniche 110×155 cm.
29 Hylleberg Eriksen 2015.
30 Det virker indlysende, at kirkens gamle syddør blev 
sløjfet, da den nye syddør i vestforlængelsen var eta-
bleret. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den gamle 
norddør også var i funktion efter at forlængelsen var 
taget i brug. 
31 Spor efter en borthugget fals kan endnu ses i dørens 
vanger.
32 Tårntrappen ønskedes allerede udskiftet første gang i 
1669-70 og igen i 1808, hvor man overvejede at fjerne 
trappen fra tårnrummet og etablere en udvendig fri-
trappe. Dette udførtes dog ikke. RA. Regnskaber for Fyn 
1664-1837. Odense Provsti, Åsum Herred 1664-71; 
LAFyn Pastoratsark. Kirke- og præstegårdssyn; NM. Ebbe 
Lehn Petersens forslag til nye trapper i tårnet (1998).
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43 NM. Indb. ved Kirsten Weber (1955).
44 Niels Lindberg har udført altertavler til kirkerne 
i Øksendrup (Svendborg Amt), 1936, Fjelsted, 1937, 
Ejby, 1939, samt Udby, 1956, (alle i Vends Hrd.) og 
Karlby (Randers Amt), 1964.
45 Rasmussen og Riising 1995 (note 16), 72.
46 Rasmussen og Riising 1995 (note 16), 104.
47 Rasmussen og Riising 1995 (note 16), 84. Om biskop-
pens brug af ‘ond’, se: Louise Lillie, »Biskop Jacob 
Madsen og billederne«, FyÅrb 1989, 25.
48 Grandt-Nielsen betegner i Fynsk Kirkesølv, 153 
mesterstemplet som uidentifi ceret, men næppe fynsk. 
Stemplet er beslægtet med Næstvedsmeden Jonas 
Wulfs (ca.1696-1779), jf. Bøje nr. 2460, men der er 
ingen nærmere lighed er mellem Sedens alterkalk og 
Wulfs to kendte alterkalke i Næstved Skt. Peders og 
Aversi Kirke (DK Præstø, 94 og 601). Det kan dog ikke 
helt udelukkes, at dette skyldes, at de to sidstnævnte 
kalke er mere end ti år ældre end Sedens.
49 LAFyn. Odense Magistrat. Dokumenter i kommis-
sionssagen angående de af Johann Friedrich Eggers 
forøvede kirketyverier på Fyn 1746-47.

50 Krucifi kset er sandsynligvis identisk med det ‘gamle 
kors’, biskop Jacob Madsen nævner 1590. Rasmussen og 
Riising 1995 (note 16), 84.
51 Jf. G. Wad »Til Oluf Bagers og hans slægts historie«, 
FyFort 4, 1-46.
52 Foto af M. Mackeprang fra 1930 i NM.
53 Biskop Jacob Madsens benyttede eksempelvis ordet 
‘ond’ i betydningen ’dårlig stand’, f.eks. om Seden 
Kirkes kirkelade (s. 3450) og altertavle (s. 3468); jf. 
note 47.
54 If. meddelelse fra orgelbyggeriet.
55 Orglet blev 1997 udvidet af Bruno Christensen & 
Sønner.
56 If. meddelelse fra kirken 1973. Yderligere oplysnin-
ger om kirkens orgler fi ndes i Den Danske Orgelre-
gistrant
57 Den ene lampe kan anes på et fotografi  i Seden 
Lokalhistoriske Arkiv, reg. nr. B385, som fejlagtigt er 
dateret 1920, men viser stoleværket fra 1931. 
58 Thalund, Kirkeskibe 53.
59 Løffl er, Gravsten, 12 og tavle IV fi g. 23.
60 Jf. Faye, Støbejernskors nr. 147-49.

Fig. 47. Ydre set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1930. – Exterior seen from the south east.
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building constructed and consecrated shortly af-
ter 1412. In the course of the last century of the 
Middle Ages the building was expanded in phas-
es: fi rst the nave was lengthened to the west, then 
a tower was added to the church in the west, and 
fi nally the chancel was heightened and vaulted 
over. Today the building bears the traces of ex-
tensive repairs in 1931.
 Furnishing. The Romanesque font is the old-
est item of furnishing in the church; it is some 
centuries older than the stone church and must 
come from a predecessor to the building. A small 
chancel arch crucifi x must be dated c. 1450. The 
post-Reformation modernization of the furnish-
ings was carried out during the last two dec-
ades of the 1500s. In 1580 Christoffer Bang and 
the incumbent Mads Jensen donated the pulpit, 
which belongs to a group of Early Renaissance 
pulpits from the areas around Odense. Similarly, 
the slightly later canopied altarpiece belongs to 
a well-dated group of inscribed altarpieces from 
the 1590s which, judging from their dissemina-
tion, must have their origin in Odense. 
 The Communion table panels are slightly 
younger, from c. 1600. Among older furnishings 
one must mention the altar plate, which was tak-
en over from Munkebo Church in 1757, and the 
older altar painting from 1856 showing Jesus at 
the house of Martha and Mary.
 Colour scheme. The present appearance of the 
furnishings goes back to the refurbishing of 1931-
32, when the new pews and the altar rail were dec-
orated in grey and red. Subsequently these colours 
were used on the door panel, in the refurbishings 
of the altarpiece and the pulpit in 1952-54 under 
Niels Lindberg, who also supplied new altar paint-
ings. We know little about the older ornamentation 
of the furnishings beyond that the pulpit and the 
altarpiece earlier appeared in a nineteenth-centu-
ry decoration with oak-veining, while the older 
†pews in the same period were in plain wood. 

History. The church was built in the early 1400s, 
as indicated by the fact that in 1412 the Bishop of 
Odense consecrated the High Altar to Our Lady 
and St. Clement, and at the same time gave the 
church a letter of indulgence. But it presumably 
replaced an older †church, since the font is older 
than the church and of a type that was wide-
spread in the district. In a papal letter of 1474 in 
which Claus Rønnow of Hvidkilde’s advowson 
to the church was confi rmed, it is mentioned 
that it was on his land, and that it was founded 
and built by his family. 
 After the Reformation the church came un-
der the auspices of the Church of Our Lady, as 
confi rmed by Frederik II in a letter from 1571, 
which further states that both Agedrup and 
Seden “since time immemorial” have belonged 
under Our Lady. In 1683 the Crown sold the 
church to the Vice Regent in Norway, Ulrik 
Frederik Gyldenløve. As early as 1689, however, 
Nicolai Brüggemann of Østergård paid taxes for 
the church, which belonged to this manor until 
at least 1843. In 1928 the church was acquired by 
the congregation. 
 The above-mentioned letter of Frederik II 
from 1571 mentions that Agedrup and Seden 
churches “have from time immemorial been 
annexed to each other”, but during the reign 
of Christian III (1534-59) were transferred to 
the incumbent of the Church of Our Lady in 
Odense. The last-mentioned annexation applied 
until 1739, when Seden was transferred to Åsum 
Church, a relationship that still remains in force. 
 The church was built at the northern end of 
the old village, but as a result of developments 
in the twentieth century is now located on the 
northwestern outskirts of Seden. It is surrounded 
by its churchyard, which was expanded several 
times in the course of the twentieth century. 
 Building. The relatively small, low-ceilinged 
church in brick is presumably a Late Medieval 

 SEDEN CHURCH
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bet over Åsum Kirke. 1565 overlod prior Christiern 
Poulsen sognepræsten ved †Gråbrødre Klosterkirke, 
Jørgen Rasmussen, »Aasum Kirke og Sogn til hans 
Annekskirke« med al rente og rettighed, mod at han 
på egen bekostning tilknyttede en kapellan til kirken 
(jf. s. 1772). 7 Et år efter hans død (jf. s. 1844) blev 
indtægterne af Åsum Kirke 1572 overdraget til læse-
mest e ren ved Odense Latinskole (fra 1621 den teolo-
giske professor),8 der var oprettet ved Skt. Knuds Klo-
ster). Han skulle herefter betjene Åsum.9

 1666 tilskødedes Henning Meyer, søn af hofapote-
ker Samuel Meyer, en række landgilder og afgifter, bl.a. 
af kirkerne i Åsum, Stenløse og Rise.10

 Fra 1720 indgik kirken i det fynske ryttergods 11 og 
blev i forbindelse hermed repareret på mure, tag og 
gulv 1721.12 O. 1734-35 blev den imidlertid atter lagt 

Historisk indledning. Kirken var i middelalderen viet til 
Skt. Dionysius (værnehelgen), hvilket er nævnt 1447.1 
1339 befalede biskop Peder af Odense, at sognebo-
erne respekterede præstegårdens skattefrihed.2 Senere 
dette år besluttede han, at beboerne i torpen Rågelund 
skulle søge Åsum Kirke frem for Marslev, hvilket må 
have vakt en del modvilje og måtte indskærpes både 
1369 og 1374.3 
 1360 tilhørte kirken Skt. Knuds Kloster i Odense (jf. 
s. 77).4 Ved herredagen i Vordingborg 1392 fi k Åsum 
sammen med fl ere og næsten udelukkende fynske 
kirker afl ad.5 Tilsvarende kendes afl adsbreve fra 1377, 
1425 og 1447, der givetvis kan ses som indsamling til 
forestående byggearbejder (jf. s. 3486).6

 Efter reformationen fi k klosteret status af kongeligt 
len (jf. s. 70 og 79) og opretholdt som sådant ejerska-
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the south.
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etableret en fodgængerlåge med stakitfl øj hængt 
i træpiller. Endelig er der adgang til det såkaldte 
‘degneenkesæde’  fra det sydøstlige hjørne af kir-
kegården.21 En ældre †kirkegårdsport blev repareret 
for skader efter en storm 4. febr. 1729, 22 og ‘den 
vestre kirkegårdsindgang’ fi k repareret hængslerne 
1731.20

 Beplantning. Kirkegården er beplantet med lave 
buske og træer, fortrinsvis tuja, cypres, sukkertop-
gran og søjletaks. Det eneste større træ er en gam-
mel almindelig taks, der er plantet på plænen ved 
ligkapellet. Den ovennævnte beplantning langs 
diget har lange aner, idet biskop Jacob Madsen 
1590 omtaler, at der var plantet asketræer langs 
det søndre dige. 23 På denne tid stod en lille ask 
ved kirkens sydmur, der måske er identisk med 
det gamle asketræ, som 1728 var væltet og derfor 
blev solgt.20

 Bygninger på og ved kirkegården. Ligkapellet nord-
øst for kirken er opført 1969 af røde teglsten og 
med fl adt tag, men er 1986 ombygget og udvidet 
mod øst med graverkontor og redskabsrum (ar-
kitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense). Det står nu 
med pudsede mure og rødt tegltag. Landsbyens 
rytterskole er opført vest for kirken på modsat-
te side af Kirkestræde. Bygningen er imidlertid 
fuldstændig ombygget og fremstår nu som et gul-
kalket hus på ni fag med rødt tegltag og benyttes 
som sognegård.24 I facaden er indsat rytterskoler-
nes typiske indskrifttavle fra grundlæggelsen med 
årstal 1721. 
 †Bygninger. En muret kirkelade er nævnt 1590 
på kirkegården.25 Sydøst for kirken stod 1721 en 
degnebolig i syv fag, der var opført på foranled-
ning af sognepræst, professor ved Odense Gym-
nasium, Jacob Jensen Bircherod (1662-88).10 

BYGNING

Oversigt. Kirken er et sengotisk langhus af teglsten, der 
har afl øst en romansk bygning på stedet. Langhuset 
blev til i to etaper begyndende i øst. Et våbenhus blev 
føjet til langhusets nordside o. 1484 og et tårn føjet 
til skibets vestende, formentlig i løbet af 1500-tallets 
første fjerdedel. Bygningen bærer i dag præg af en 
omfattende istandsættelse 1816, da man bl.a. udvidede 
vinduerne og kirkens indgangsparti.21 Orienteringen 
afviger en smule mod nord.

til latinskolens teologiske professor,13 og den fulgte 
1802 med ved dennes sammenlægning med gymnasiet 
til Odense Katedralskole (jf. også s. 126). 
 Anneksforhold. Kirken har siden 1739 været anneks 
til Seden Kirke.14 
 Jordegodset omfattede 1802 ‘i det mindste to huse’, 
der var bortfæstet til tre af sognets beboere. Kirkens 
tiendeydende hartkorn svarede til 206 tdr. og 4 skæp-
per, og kaldsretten tilhørte fortsat kongen.15

 Sagn. Da kirken skulle bygges, kunne bystævnet ikke 
blive enigt om beliggenheden. Under skænderiet så 
man en hvid hest på bakken som et tegn på, at kirken 
skulle bygges der. Ifølge sagnet holder hesten stadig til 
ved kirken, hvor den viser sig, når nogen skal dø.16

 Til tider kunne kirkelammet ses i et af kirkens glam-
huller, og hver lillejuleaften skulle ringeren give det 
ren halm inde på kirkeloftet.17

Åsum ligger øst for Odense, hvor Odense Å slår 
et sving mod nord og løber mod udmundingen 
i Odense Fjord. Kirken er rejst på en lav bakke i 
den østlige udkant af landsbyen. Den omgives af 
en lille kirkegård, der omtrent har bevaret sine op-
rindelige skel på alle sider bort set fra mod nordøst, 
hvor en udvidelse blev føjet til kirkegården 1935. 18

 Kirkegården hegnes af kampestensdiger beplan-
tet med stenbræk og kantet på ydersiden af træ-
er, herunder gran, hassel og kastanje; diget blev 
istandsat 1987. 19 Det er omtalt første gang 1590, 
da biskop Jacob Madsen nævner en kirkegårds-
mur af kamp. Herefter er digerne løbende ble-
vet istandsat; eksempelvis kendes reparationer og 
omsætninger 1721,10 1730 og 1732.20

 Indgange. Kirkegårdens hovedindgang befi nder 
sig i det sydvestlige hjørne mod Ryttervejen og 
omfatter en køreport med dobbelt stakitfl øj hængt 
i to murede piller i nygotisk stil med prydspir fra 
slutningen af 1800-tallet (fi g. 1). Mod nord er 

ODENSE HERRED

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af F. Heglund 
1788. – Cadastral map.
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3446, fi g. 1), der især er brugt som fundament un-
der kirkens østende, hvor de gamle hjørnekvadre 
er anbragt på deres rette plads. Endvidere må en 
romansk gravsten (s. 3507), indmuret i østgavlen 
(fi g. 34), stamme fra den tidligere kirkes tid. 

En ældre †romansk kirke på stedet kan nu kun 
påvises ved de genanvendte granitkvadre og for-
mentlig også den kløvede kamp (fi g. 39), der op-
træder spredt i langhusets facader.26 Kvadrene 
optræder navnlig som sokkelsten med skråkant (s. 

Fig. 3. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north east.

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af J. Vilh. Petersen(?), o. 1879, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2015. 
– Plan.
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skaber uro i skiftegangen og har nødvendiggjort 
fl ere udligningsskifter. Murene rejser sig, som 
nævnt, over en sokkel af genanvendte sokkel-
kvadre, almindelige kvadre og rå kampesten, der 
kun træder svagt frem. Øverst afsluttes murene af 
en fi rdobbelt falsgesims, der må stamme fra tag-
værkets udskiftning 1816 (s. 3492). Over våben-
husets loft står det senmiddelalderlige murværk 
uforstyrret og her ses det, at kirken oprindelig 
har haft en dobbelt falsgesims, og at facaden stod 
med skarpryggede fuger. Næsten halvdelen af 
vestgavlens bagmur er, ganske usædvanligt, muret 
med kantstillede løbere og enkelte bindere (fi g. 
41). To sten i bagmuren er forsynet med indrid-
sede stjerner, udført før brændingen (fi g. 42).
 Langhusets vestre del har kun haft en (†)dør i 
nordsiden.27 Døråbningens oprindelige udseende 
gik tabt, da man, formentlig 1816, udvidede den i 
bredden og afsluttede døren med et fl adbuet stik 
(fi g. 43). 
 Et blændet (†)vindue i østgavlen (fi g. 8) er det 
eneste oprindelige som fortsat er omtrent intakt.  
Den fl adbuede åbning står nu udvendig som en 
niche i et højt, spidsbuet spejl. Langhusets øvrige 
vinduer erkendes nu kun som fl adbuede stik over 
de eksisterende sydvinduer.28 De øvrige syv vin-
duer stammer alle fra 1816 (s. 3491).
 Langhuskoret. I bygningens østre halvdel er gjord-
buen mellem første og andet hvælvfag spændt så 
lavt, at den får karakter af en korbue, og koret er 
yderligere markeret ved at være hævet et trin over 
den øvrige kirke. Første hvælvfag har seks ribber, 
mens det andet er et almindeligt krydshvælv, hvis 
ribber mødes i en kvadratisk slutsten. Den føl-
gende, falsede gjordbue, der også hører til første 
byggeetape, hviler på fremspringende piller. Begge 
hvælv var planlagt fra begyndelsen, idet der i loft-
rummet ses murede fortandinger (fi g. 5) til hvæl-
vene i nordvæggen. I korets sydvæg er udsparet 
et stort spidsbuet skjoldfelt (fi g. 6), hvis bue bærer 
hvælvet. Bunden i feltet, der er i bænkhøjde, har 
formentlig været beklædt med træ og tjent som 
siddeniche for præsten og andre under messen.29

 Det sengotiske langhus. Den fi re fag lange tegl-
stensbygning er blevet til i to etaper, hvad der 
tydeligt afl æses i facaderne (fi g. 7). Først blev den 
gamle kirkes østende omdannet til et langhuskor, 
hvorefter skibets vestende blev opført. Østenden 
kan meget vel være påbegyndt i tiden efter 1377, 
da der ifølge skriftlige kilder foregik byggearbej-
der ved kirken (s. 3483). Udvidelsen mod vest 
kan senest være afsluttet o. 1484 (se våbenhuset 
s. 3488), men er formentlig sket noget tidligere. 
Den tidsmæssige forskel kommer nu kun til ud-
tryk i hvælvenes udformning og i gavlspidser-
nes udsmykning. Kirken fremtræder som et re-
gelmæssigt byggeri af anseelige dimensioner, der 
måler 28,5 m i længden og 9,5 m i bredden.
 Materiale og teknik. Begge etaper er opført i 
munkesten i uregelmæssigt polsk skifte. I facaderne 
indgår der bælter af kvadre og kløvet kamp, som 

Fig. 6. Skjoldbue med muret bænk i korfagets sydside 
(s. 3486). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wall rib with 
masonry bench in south side of chancel bay. 

Fig. 5. Fortanding til hvælv i langhusets nordside (s. 
3486). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Toothing for the 
vault in the north side of the nave.
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 Langhusets vestre del var sidste etape i bygnin-
gens omdannelse til langhus og er derfor en smu-
le yngre end østenden. De to ribbehvælv hviler 
i murene og på en gjordbue, der udspringer di-
rekte fra murene (fi g. 29). 
 Vestgavlen bærer tårnets østmur, og blændings-
udsmykningen kan også fortsat iagttages i tårnets 
mellemstokværker (fi g. 9). Gavlen står med tre 
lancetformede højblændinger, der hæver sig over 
to savskifter ved gavlfoden.31 Et mindre savskifte 
strækker sig over de to lavere højblændinger men 
gennembrydes af den midterste og højeste. Spor 
efter kamtakker ses ikke.
 Våbenhuset foran norddøren er, at dømme ud 
fra en dendrokronologisk datering af tagværket, 
føjet til skibet o. 1484. Det er rejst over en syld af 
genanvendte kvadre og kløvede kampesten (fi g. 
3). Den retkantede dør med affasede kanter har 
fået sin nuværende skikkelse ved kirkens istand-
sættelse 1816 (jf. s. 3492), da dørens spidsbuede 
spejl blev udvidet op i gavlfodens senmiddelal-
derlige blændingsudsmykning. Her er indsat en 
mindetavle (fi g. 43) med teksten: »Denne kirke 
med sin kirkegaard blev i aaret MDCCCXVI 
paa Odense Cathedr[al]skoles bekostning for-
bedret og forskiønnet«. Rummet oplyses af nyere 
kvadratiske vinduer i øst og vest, der har fjernet 
spor efter tidligere lysåbninger. Langmurene af-
sluttes øverst af en dobbelt falsgesims, mens den 
nu glatte gavlspids mod nord er prydet med en 
enkel blændingsudsmykning (fi g. 3). Tre stigende 
højblændinger rejser sig over en frise af kvadrati-
ske småblændinger ved gavlfoden.
 Tårnet i vest er ikke stort, men fordi kirken lig-
ger på et bakkedrag, ses den alligevel på lang af-
stand. Det er den sidste tilføjelse til kirken og er 
nok udført i løbet af 1500-tallets første fjerdedel 
(jf. fi g. 1 og 3). Tårnet, der er betydeligt smal-
lere end skibet, er i fi re stokværk og dækkes af 
et sadeltag med gavle i øst og vest. Det er opført 
i munkesten i munkeskifte over et fundament 
af kampesten, der træder frem i facaden.32 I det 
indre står murene med åbne bomhuller. Grund-
planen er omtrent kvadratisk, og østmuren hviler 

 Østgavlen står med en for egnen enkel blæn-
dingsudsmykning, hvor der over en frise af trap-
pede ruder sidder en frise med kvadratiske små-
blændinger, fulgt af en båndblænding og øverst 
af to korte savskifter (fi g. 8).30 Tre ganske små 
åbninger giver lys til kirkens loft. En kvadratisk 
lysåbning er brudt midt på gavlen, men er senere 
blevet blændet med sten af normalformat. Taglin-
jen er i dag glat, og de yderste skifter fornyet. Om 
gavlen stod med kamtakker ved opførelsen, kan 
derfor ikke afgøres, omend dette formentlig har 
været tilfældet.

Fig. 7. Byggestop mellem langhusets østre og vestre del 
på bygningens sydside (s. 3486). Foto Arnold Mikkel-
sen 2015. – Interrupted construction between east and west 
part of nave on south side of building. 

Fig. 8. Korgavl (s. 3488). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Chancel gable.
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fl adbuede nicher, der alle er velbevarede. Træ-
trapper leder dels videre op i bygningen, dels ned 
i fyrkælderen.
 Det nedre mellemstokværk åbnede sig oprin-
delig med fi re fl adbuede og falsede glugger; to i 
syd, en i nord og vest. Nu er kun den nordre åben. 

som sagt på skibets vestgavl, der står næsten helt 
bevaret i tårnets murliv. 
 I syd leder en fl adbuet dør med spidsbuet spejl 
ind til tårnrummet, der mod sædvane ikke står i 
forbindelse med skibet. Væggene i vest og nord 
(fi g. 10) er hver udstyret med to én sten dybe, 

Fig. 9. Vestgavlens blændingsudsmykning set fra tårnets første mellemstokværk. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Recess decoration in west gable seen from fi rst intermediate fl oor 
of tower.
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 I øvre mellemstokværk sad der fra første færd 
et fl adbuet †vindue mod alle tre sider, der nu 
er blændet med små sten af Flensborg-typen. I 
øst er der en lille glug, der åbner ud over skibets 
nordre tagfl ader. Da man 1834 forhøjede taget, 
blev gluggen delvis dækket af tagryggen. En nu 
blændet, sekundær dør (fi g. 41) er blevet brudt fra 
stokværket ind til langhusets loft.
 Klokkestokværket har et glamhul mod hvert 
verdenshjørne, der alle har været fl adbuede og 
falsede i facaden. Stikket over det vestre er for-
nyet i moderne sten, mens den østre åbning blev 
udvidet, så glamhullet strakte sig helt op i gavl-
fodens båndblænding for herefter at blive redu-
ceret, så den nu har en smal, rektangulær form. 
Dette er formentlig sket i forbindelse med gavl-
trekanternes fornyelse (jf. s. 3491).
 Mod syd og nord afsluttes murkronen af en fi r-
leddet falsgesims, der stammer fra nyere tid. Tår-
nets kamtakkede gavlspidser er ligeledes blevet 
ommuret i nyere tid, muligvis med udgangspunkt 
i de gamle gavle. Den eksisterende blændingsud-
smykning er komponeret over en række stigende 
højblændinger, der skiftevis er afsluttet retkantet 
og fl adbuet. Hver blænding er yderligere udstyret 

Fig. 10. Tårnrummet med vægnicher (s. 3490). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tower interior 
with wall niches.

med en langstrakt pibeblænding med aftrappet 
afslutning. I den midterste og højeste blænding 
er piben delvis gennembrudt af en glug.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Den 
første kendte istandsættelse efter reformationen 
blev udført 1721, da navnlig tårnet og kirkens 
tage blev udbedret og delvis fornyede.10 1816 
blev kirken istandsat igen. Der er ikke mange 
skriftlige vidnesbyrd om denne renovering, der 
i al væsentlighed gav kirken sit nuværende ud-
seende. Våbenhusets dørparti blev som nævnt 
ændret, det samme gjorde døren ind til kirken, 
syd- og nordsidens vinduer blev harmoniseret til 
store, spidsbuede åbninger med støbejernsram-
mer. Bygningens tagstol blev få år senere udskif-
tet sammen med langhusets gesimser 1834.
 Gulve. I langhuset ligger der gulbrune og sorte 
klinker. Et trin hæver det østligste fag over rest-
en af kirkerummet. I våbenhuset ligger der gule 
klinker, mens tårnrummets gulv er dækket af gu-
le og røde teglsten samt et parti med beton. Den 
ældste efterretning om kirkens †gulve stammer fra 
1665, da der indkøbtes teglsten til ‘altergulvet’.33 
1883 besluttedes det at lægge et †trægulv i koret, 
mens kirkens gulv blev fornyet med fl iser 1890.34 
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Førstnævnte to spær er sandsynligvis genanvendt 
tømmer, mens de to sidste formentlig er opsat 
ved våbenhusets opførelse. 
 Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vin-
getegl og har haft tage af teglsten i hvert fald si-
den 1590, da biskop Jacob Madsen beskrev hele 
bygningen som tækket med sten.21 De seneste 
udbedringer af tagene skete 1982 på tårnet og 
2005 på langhuset.18

 Tagværker. Langhusets tagværk er helt fornyet i 
fyrretræ 1834.21 Tårnets tagstol er ligeledes stort 
set udskiftet i fyr, dog synes dette at være sket no-
get tidligere end i langhuset. Våbenhuset har beva-
ret sine fem senmiddelalderlige spær.35

 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2015 
udtaget boreprøver af egetømmeret i våbenhu-
set.36 Undersøgelsen viste, at spærenes træ stam-
mer henholdsvis fra tiden o. 1448 og o. 1484. 

Fig. 11. Langhusets tagværk, formentlig opsat 1834 (s. 3492). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Roofi ng of nave, presumably set up 1834.
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Danmarks Kirker, Odense

3493

 Elektricitet var indlagt inden 1928, da man plan-
lagde en renovering af kirkerummet.18 
 Kirken står hvidkalket ude og inde med sort-
malet sokkelparti. Våbenhusets bjælkeloft er ma-
let med lyst gråt, mens det synlige bjælkelag er i 
en mørkere tone grå. Langs kirkebygningen, der 
står på en stejl bakke, er der lagt dels piksten dels 
perlegrus.

 Opvarmningen sker ved fjernvarme. Kirken var 
op varmet 1879 (jf. fi g. 44-45), idet der da blev 
indkøbt en ny rist til kirkens †kakkelovn.17 1930 
blev kakkelovnen erstattet af en †kalorifer,18 der 
var anbragt i en fyrkælder under tårnrummet. Den 
fungerede frem til 1960, hvor den da blev erstattet 
af et †oliefyr,18 som var i brug indtil kirken over-
gik til fjernvarme. 

220

Fig. 12. Kirkens nordvesthjørne. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – North west corner 
of the church.
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kald og steg gestikulerende og anråbende op fra 
jorden. Længst mod nord modtog Skt. Peter de 
frelste sjæle med nøglen i hånden. Blandt de frel-
ste sås i forgrunden en jomfru med udslået hår og 
en biskop, mens Himmelborgen hævede sig bag 
de salige med en atypisk bylignende arkitektur. 
Yderst mod syd blev de fordømte drevet ned i 
det rygende helvedesgab af grimasserende djævle. 
Dommedagsscenen udspillede sig på en baggrund 
med stjerner.
 I hvælvets nordkappe blev der opdaget en pyn-
tet, tofarvet løvranke med fl igede blade, der løb 
sammen i en vulst og mundede ud i en buket af 
løv og noget, der ligner et kornaks (fi g. 46). 
 Akvarellen bærer tydeligt præg af Magnus-Pe-
tersens hånd, hvorfor udsmykningens detaljer og 
farveholdninger ikke kan bestemmes nøjagtigt 
længere. Den udbyggede dommedagsscene synes 
dog at kunne henlægges til middelalderens sidste 
del og dateres o. 1500-25, idet kompositionens 
overordnede træk genfi ndes i en lang række af 
tidens kalkmalede udsmykninger.37

†KALKMALERIER

En gotisk udsmykning fra o. 1500-25 i langhu-
sets østligste hvælv blev fremdraget 1886 af J. 
Magnus-Petersen og atter overkalket (fi g. 13).18 
Billedet kendes kun gennem en akvarel udført 
efter afdækningen. Det drejer sig navnlig om en 
Dommedagsfremstilling i østkappen. Kristus med 
korsglorie sad dømmende på regnbuen med hæ-
vede hænder, hvorfra blodet strømmede. Han 
var iført åbentstående kappe og et stort, posen-
de lændeklæde. Fra Kristi hoved udgik Nådens 
Lilje og Dommens Sværd. Mod nord knælede 
den kjoleklædte Jomfru Maria med blottet bryst 
og hænderne hævet bønfaldende, mens Johan-
nes Døberen, svøbt i kameluldsklæde, lå på knæ 
som pendant i bøn mod syd. Både Marias og Jo-
hannes’ glorier var pyntet med små bueslag langs 
yderkanten. Over Kristi skuldre svævede to engle, 
der kaldte de døde op af deres grave. Én blæste i 
horn (i syd), den anden i basun. For fødderne af 
Kristus, under regnbuen, hørte de døde englenes 

Fig. 13. Kalkmaleri, o. 1500-25, i langhusets 1. fag (s. 3494). Dommedagsfremstilling. Tegnet af J. Magnus-Petersen 
1886. – Wall painting, c. 1500-25, in fi rst bay of nave. Judgement Day.
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alterbord fra 1952, hvorpå står sammes altertavle fra 
1945 med samtidigt maleri af sønnen, Rudolf Rud-
Petersen.
 Farvesætning og restaureringer. Stolestaderne fremstår 
med staffering fra 1966 i blå toner, der sammen med 
prædikestolens rødlige, brune og sorte toner danner 
kontrast til det nyere inventars blanke eg.18

 1816 istandsattes kirken, og den ældre †altertavle 
kasseredes til fordel for malet †alterudsmykning, lige-
som en †prædikestol fra 1686 må være kasseret på dette 
tidspunkt. Alterudsmykningen erstattedes atter 1831, 
da man købte Storchs altermaleri (s. 3496). Inventa-
rets ældre farvesætning kendes først fra dette tidspunkt, 
hvor prædikestolen angivelig havde samme orange-
røde og sortbrune staffering som nu, mens altertavlen 
stod i olivengrøn og rød bemaling. Stolestaderne stod 
indtil 1966 i rødt. 

INVENTAR

Oversigt. Af middelalderligt inventar er kun bevaret 
den romanske døbefont. Stolestaderne går tilbage til 
1600-tallet, men har fornyede ryglæn og sæder. Fra 
samme tidsrum må alterstagerne stamme, de kan dog 
ikke være anskaffet tidligere end 1590; dåbsfadet bærer 
årstallet 1602. Alterkalken stammer fra et sæt udført 
1665, hvis disk nu mangler. Et maleri af Jakobs rejse til 
Egypten stammer muligvis også fra 1600-tallet, men er 
først skænket til kirken 1821 af løjtnant Høyer.
 De to klokker er støbt 1701 og 1702 af Conrad 
Kleimann fra Lübeck. Fra 1800-tallet stammer F. L. 
Storchs altermaleri af Kristus i Getsemane Have fra 
1831, prædikestolen fra o. 1897-98 samt en del alter-
udstyr (bl.a. skummeske, oblatæske og alterkande). Af 
nyere inventar skal fremhæves Vagn Rud-Petersens 
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Fig. 14. Alterpartiet med Vagn Rud-Petersens alterbord (1952) og altertavle (1945) med Rudolf Rud-Petersens 
altermaleri ‘Skærtorsdag’ (s. 3496). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar section with Vagn Rud-Petersen’s Communion 
table (1952) and altarpiece (1945) with Rudolf Rud-Petersen’s altar painting ‘Maundy Thursday’.
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 (†)Altertavle, 1831-32, udført i nygotisk stil 
med storfelt fl ankeret af glatte søjler, stillet på et 
postament og kronet af en korsprydet trekant-
gavl med krabbeblade på de skrå sider. Altertav-
len fremstår i olivengrønt og rødt, på postamen-
tet er med guldfraktur anført: »Fader! Skee ikke 
min, men din Vilie!« (Luk 22,42). I storfeltet sad 
F. L. Storchs altermaleri (fi g. 15) fra 1831, forestil-
lende Bønnen i Getsemane Have, olie på lærred, 
174×121 cm.38 Jesus, der knæler på jorden iklædt 
rød kjortel og grøn kappe, konfronterer besku-
eren frontalt. Hans ansigtsudtryk er roligt, men 
koncentreret, blikket let opadvendt og hænderne 
presset mod brystet. Baggrundens venstre side 
fyldes af palmer, mens den højre side åbner sig op 
til et kig mod en måneoplyst nattehimmel over 
et klippelandskab. 
 Maleriet indtager en interessant plads i  Storchs 
produktion. Ønsket om at anskaffe en altertavle 
fremkom 1828, og forstanderskabet ved Katedral-
skolen valgte herefter at bestille maleriet hos en 
af skolens tidligere elever, F. L. Storch, der netop 
på det tidspunkt havde markeret sig som histo-
riemaler.39 Denne særlige omstændighed for klarer 
utvivlsomt, hvorfor maleriet falder helt uden for 
Storchs øvrige produktion af altermalerier, der 
alle er udført efter 1850. Maleriet stod færdigt 
1831 og blev vist på Charlottenborgudstillingen 
samme  år,40 mens der foregik forhandlinger om 
rammens udformning.21

 Også inden for 1800-tallets altermaleri er bille-
det bemærkelsesværdigt. At Jesus er fremstillet i 
stor størrelse er karakteristisk for 1820’ernes skil-
dring af emnet og kendes ikke mindst fra C. W. 
Eckersbergs altermaleri til Vor Frue Kirke i Svend-
borg (DK Svendborg, 327). Derimod er den strengt 
frontale skildring af Jesus i billedets umiddelbare 
forgrund et ikonografi sk nybrud, der først ses igen 
tre årtier senere i Anton Dorphs altermaleri til 
Skt. Jørgensbjerg Kirke 1863 (DK KbhAmt, 106). 
Med denne løsning foregriber Storchs maleri så-
ledes den tendens i retning mod at konfrontere 
og engagere kirkegængeren mere umiddelbart og 
følelsesladet i alterbilledet, der prægede det sene 
1800-tal.41 Pudsigt nok ønskedes altertavlen alle-
rede fornyet 1895 og igen, »vel ikke uden Grund«, 
i 1904.21

Alterbordet (fi g. 14) er en rammekonstruktion af 
eg fra 1952, 222,5×78,6 cm, 103,5 cm højt; teg-
net af arkitekt Vagn Rud-Petersen. Forsiden har 
tre højrektangulære fyldinger, hvoraf der i den 
midterste i fordybet relief er skåret et Kristusmo-
nogram, fl ankeret af alfa og omega; kortsiderne 
har en enkelt, glat fylding. Alterbordspladen er af 
brunlig ølandssten. Bordet står i blankt træ med 
forgyldt dekoration af midterpartiet. Det erstat-
tede et ældre †alterbord, fra 1831-32,21 af fyr, som 
1883 blev fl yttet 14 tommer (dvs. 35 cm) frem i 
koret, så der blev plads til en præstestol bag ved.18

 Et ‘meget gammelt’ †alterklæde af rødblomstret 
lærred er nævnt 1721.10

 Altertavlen (fi g. 14), 1945, af fyr, er tegnet af 
Vagn Rud-Petersen og udformet som en trip-
tyk; den består af et tværrektangulært storfelt 
med maleri på et smalt postament med rifl ing 
og fl ankeret af bevægelige sidevinger med glatte 
uudsmykkede bagsider. Sidstnævnte omfatter hver 
et enkelt profi lindrammet fyldingsfelt, hvori der 
er anført skriftsteder (Joh. 15,9-10), i fordybede 
versaler. Tavlen fremstår i blankt træ med forgyld-
te profi ler og indskrift. 
 Det samtidige altermaleri med titlen ‘Skærtors-
dag’ er udført af Rudolf Rud-Petersen i olie på 
træ. I billedets centrum står Jesus foran det dæk-
kede bord. Ved hans side står en apostel, mens 
de øvrige ti står og sidder om bordet. Jesus, der 
er vist med glorie, er iklædt rød kjortel samt blå 
kappe, han retter sin gestikulerende højre hånd 
direkte mod beskueren, mens hans blikretning 
leder mod den stående apostel, der har kort bøl-
get hår og er iklædt grønne og brune klæder. 
Han har hænderne samlet foran brystet og be-
tragter Jesus med en eftertænksom mine. Alle 
billedets 12 fi gurer er skildret med individuelle 
træk og har moderne frisurer og skæg; de kan 
derfor ikke identifi ceres ud fra deres klassiske 
ikonografi . Deres antal fortæller imidlertid, at 
scenen ligger efter, at Judas forlod påskemåltidet, 
hvorfor det er sandsynligt, at scenen, trods den 
atypiske fremstilling af apostlen uden skæg og 
fl enskaldet isse, tager udgangspunkt i Peters for-
nægtelse (Joh. 13, 36-38), hvis betydning derved 
perspektiveres af citatet fra Kærlighedsbuddet på 
alterfl øjene. 
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nogle ‘lægter’ var løse og skulle fæstnes af sned-
keren.10 Altertavlen er senest omtalt i forbindelse 
med en brandtaksation 1803 og blev fjernet un-
der hovedistandsættelsen 1816.42

 †Alterudsmykning. 1816 betaltes stiftsbygnings-
konduktør Johan Hanck for en dekoration over 
alterbordet som erstatning for en egentlig alter-
tavle.43 Der er sandsynligvis tale om det malede 
krucifi ks på østvæggen, der er omtalt 1830.44

 Altertavlens rammeværk opbevares på våben-
husets loft, mens maleriet, indsat i en bred profi l-
ramme, er ophængt i ligkapellet.
 †Altertavle, nævnt 1590,21 en senmiddelalderlig 
skabsaltertavle med en udskåren Golgatascene i 
midtskabet og på fl øjene Bebudelsen, Konger-
nes Tilbedelse, Omskæringen og Himmelfarten. 
Ved synsforretningen i forbindelse med kirkens 
indlemmelse i ryttergodset konstateredes det, at 

Fig. 15. Det forhenværende altermaleri af Kristus i Getsemane Have malet af F. L. 
Storch, 1831-32 (s. 3496). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The former altar painting of 
the Agony in the Garden painted by F. L. Storch, 1831-32.
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 Altersølvet (fi g. 16) er udført 1856 af N. C. 
Clausen, Odense (jf. den tilhørende disk), for-
mentlig ved omsmeltning af det ældre sæt (†al-
tersølv nr. 2)). Kalken, 23,7 cm høj, har kuplet 
fod, rigt smykket af ciseleret ornamentik, der dan-
ner to felter med indskrifter hhv. i versaler »MIB/ 
STD/ 1665« (årstal i kursiv) og kursiv: »Odense 
Cathedralskole/ 1856«. Foden er drevet stejlt op 
mod skaftet, der har midtknop med samme ci-
selerede ornamentik som foden, mens det for-
nyede bæger er glat. Kalken blev repareret 1890 
og 1908.17 Den glatte disk, fra 1851,21 er udført 
af N. C. Clausen ved omsmeltning af †disk nr. 2 
(jf. †altersølv ndf.). Den er 16,5 cm i tværmål og 
stemplet under bunden med mesterstempel og 
bymærke (Bøje II, 4277 og 4049/50).
 †Altersølv. 1) Nævnt 1590 som forgyldt.21 2) 
1665.45 Kalken var skænket af sognepræst, magi-
ster Jacob Bircherod og hustru Sille Thomasdat-
ter (Riisbrich), hvis initialer, »M.I.B: S.T.D:«, og 
årstallet 1665 var indgraveret på foden. Disken 
blev skænket 1665 af Christoffer Pedersen Bals-
lev og hustru Karen Thomasdatter, hvis initialer, 

 To †sidealtre ved korhvælvets vestre murpiller 
var endnu bevaret 1590, da biskop Jacob Madsen 
krævede de to ‘altre’ fjernet.21

Fig. 16. Altersølv, 1856, udført af N. C. Clausen (s. 3498). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Altar plate, 1856, by N. C. Clausen.

Fig. 17. Oblatæske og alterkande udført af F. W. Olsen 
1893 samt skummeske, o. 1880 (s. 3499). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Wafer box and altar jug by F. W. Olsen 
1893 and skimmer, c. 1880.
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 Ske, (jf. fi g. 17) o. 1890, udført af Rasmus Al-
bert Christoffersen, Odense. Den 13,5 cm lange 
ske har skaft med dråbeformet afslutning smyk-
ket af en palmette, mens laffet har et hulkors. På 
undersiden af skaftet er et mesterstempel (Bøje 
II, 4310) og lødighedsmærke. En tilsvarende ske 
fi ndes i Seden Kirke (s. 3469).
 Alterstager. 1) (Fig. 18), o. 1600,49 38 cm høje, 
med profi leret fod hvilende på tre ben, hvoraf de 
to er formet som løvefødder. Skaftet er cylindrisk 
med midtled; lyseskålen spejler fodens form. Et 
af benene blev repareret 1664.31 2) (Jf. fi g. 28), 
Moderne, af sortmalet jern med fl adbundede ly-
seskåle på en lav fod (jf. også s. 3469). 
 †Kandelabre, nævnt 1590, af træ og stillet på 
hver side af alteret; de blev benyttet i stedet for 
egentlige alterstager.21

 Syvstage, o. 1900, en 50 cm høj ‘Titusstage’, 
med ottekantet fod, der aftrapper i tre etager. Fo-
dens sider er smykket af ranker. 
 †Christian IV’s Bibel, 1633, skænket af skue-
spillerinden Dagmar Wildenbrück (1861-1948), 
København. Bogen havde tidligere tilhørt Røn-
ninge Kirke.18

 †Monstransskab, senmiddelalderligt, udformet 
med et ‘dristigt udarbejdet spir’, dvs. med en tårn-
lignende overdel på en høj fod.50 Skabet er nævnt 

»C.P.B. K.T.D.«, og årstallet 1665 var indgrave-
ret i den. 46 Sættet blev omsmeltet til kirkens nu-
værende altersølv, som antydet af indskriften på 
dette sæts kalk (jf. ovf.).21 3) Nævnt 1721, af tin.10

 Oblatæske (jf. fi g. 17), 1893, udført af Frede-
rik Wilhelm Olsen (jf. alterkande).47 Den ovale 
æske måler 7×9 cm og er 3,5 cm høj. Det svagt 
hvælvede låg er smykket af en ciseleret bladbort 
langs kanten og i midten kursivindskriften: »Aa-
sum Kirke/ 1893«. På æskens ene side ses mester-
stempel (Bøje nr. 4323), Københavns bymærke 
for 1893 og Simon Groths guardejnsmærke. En 
†oblatæske af træ er nævnt 1721,10 mens en blik-
æske er nævnt 1861.21 

 †Sygesæt. 1) 1711/21,48 skænket af professor 
Elias Naur og hustru Pernille Mule. Efter kirkens 
overdragelse til ryttergodset 1721 var sygesættet 
i giverens varetægt.10 2) Nævnt 1721, af tin med 
tilhørende tinfl aske og en oblatæske af træ.10

 Alterkande (jf. fi g. 17), 1893, udført af Frederik 
Wilhelm Olsen (jf. oblatæske). Kanden, der er 
26,5 cm høj, har kuplet fod og højt korpus, hvis 
ene side prydes af et indgraveret kors i stråleglorie 
og omgivet af vinranker; på korpus’ modsatte side 
er med kursiv indgraveret: »Aasum Kirke/ 1893«; 
svungen hank og låg afsluttet af et kors. Under 
bunden ses stempler, svarende til oblatæskens. 

Fig. 18. Alterstager, o. 1600 (s. 3499). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, c. 1600.

Fig. 19. Dåbsfad, 1602 (s. 3501). Foto Arnold Mikkel-
sen 2015. – Baptismal dish, 1602.
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1590 af biskop Jacob Madsen som opstillet nord 
for højalteret; d.å. henstillede han til, at overdelen 
fjernedes, samt at skabet blev fl yttet lidt længere 
væk fra alterbordet.21 Formentlig identisk med 
det rødmalede skab, hvori de hellige kar 1721 
opbevaredes.10 1811 stod det i skibets vestende.51 
Et tilsvarende skab skal endnu i 1700-tallet have 
stået i Agedrup Kirke.52

 Messehagel, af Jette Nevers, o. 1993, af uld. Hvid 
med en lodret grøn bane, fl ankeret af smalle blå 
striber. På ryggen skærer ni vandrette guldlinjer 
bjælken.
 †Messehagler, nævnt 1590, af smukt blåt fl øjl 
med ‘en stor damask hagel på’, hvormed der vel 
menes et kors.21 1721 ejede kirken en rød fl øjls-
hagel med kors og galoner, vel af guld.10 En tilsva-
rende hagel blev anskaffet 1859.21 
 Jette Nevers altertæppe fra 1993 har titlen »Strøm-
ninger« og er fl advævet af uld i et geometrisk 
mønster af grønne og grå bjælker.18

 Den halvcirkulære alterskranke (jf. fi g. 28), fra 
1960,18 af eg; den er tegnet af M. Bohn-Jespersen 
som en spinkel konstruktion med fi rkantede ba-
lustre, smal håndliste og indvendig hylde til sær-
kalke. Fremstår i lys lakering. Skranken står på 
det murede knæfald af gule teglsten. Knæfaldet er 
polstret af hynder betrukket med lysebrunt læder. 
Den erstattede en hesteskoformet †alterskranke fra 
1800-tallets anden halvdel med knæfald betrukket 
med rødt fl øjl.18

 Døbefont (fi g. 20-25), romansk, af granit, 85 
cm høj, kummens tværmål 70 cm (Mackeprang, 
Døbefonte, 137-39). Den stejle fod er formet som 
en omvendt terningkapitæl, hvis sider prydes af 
arkader. Kummen har omtrent rette sider, der er 
inddelt af lodrette tovstave i felter med fi rblads-
rosetter, løver med svungne haler, der afsluttes af 
palmetter og menneskehoveder.
 Mackeprang inkluderer fonten i den såkaldte 
‘Løvegruppe’, der også omfatter fontene i Age-
drup, Revninge, Kullerup og Refsvindinge (samt 
gravsten i de nærliggende kirker, Kølstrup og 
Rynkeby). Han tilskriver disse arbejder en lokal 
stenhugger, kaldet ‘Bjergemesteren’ efter det her-
red, hvori hans værker fortrinsvis fi ndes. Mesteren 
blev karakteriseret som »en ikke synderlig frem-
melig Elev« af en jysk stenmester, der på Horsens-

Fig. 20-23. Døbefontens relieffer (s. 3500). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Reliefs on font. 
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egnen har udført fl ere fonte med tilsvarende brug 
af bladkranse, løver og dyr, adskilt af ornamentale 
bælter. Fonten stod 1590 i kirkens vestende. Sam-
me år krævede biskop Jacob Madsen den imid-
lertid fl yttet frem til skibets nordøstlige hjørne.21 
1882 stod den med en bemaling, der ønskedes af-
renset.32 1861 stod den bag et fontegitter af træ.21

 †Fontelåg, nævnt 1721, af bemalet træ.10

 Dåbsfad (fi g. 19), skænket 1602. Det måler 39,5 
cm i tværmål. Bunden er som fanen smykket 
med ciselerede, koncentriske cirkler; på fanen 
er endvidere indgraveret et skjold med Jesumo-
nogram samt: »SID 1602«, måske initialer for en 
kvindelig giver. 
 Dåbskande, o. 1850, af tin, 27 cm høj. Af urne-
form med svungen hank og låg med knop. Typen 
er almindeligt forekommende i årtierne omkring 
1800-tallets midte (jf. s. 2528, 2708, 2711, 2748, 
3144 og 3185). Under bunden stemplet med 
Odenseliljen. Repareret 1908.17

 Prædikestolen (fi g. 26), fra o. 1897-98,53 er af 
ungrenæssanceform. Kurven omfatter fem fag 
med profi lerede fyldinger over et fremskudt po-
stament med tilsvarende, tværrektangulære fyldin-
ger. Mellem fagene er spinkle, vinkelstillede hjør-

Fig. 25. Døbefonten (s. 3500). Tegning af R. Mejborg 
1877, i NM. – Font. 

nepiller, der adskilles med en vandnæse over de 
balusterformede nedre søjleled. Under hjørnerne 
er hængeknopper. Stolen hviler på en stolpe med 
udskåret kapitæl. Lydhimlen har otte bøjleadskilte 
fag, hvorover er udsavede topgavle, som afsluttes 
af kors. Under himlen er loftet inddelt i fi re fel-
ter. Stolen fremstår med orangerød bemaling med 
sortbrune og forgyldte detaljer. Kurvens fag er 
smykket med de fi re evangelistsymboler over til-
hørende navne anført med versaler; fra opgangen 
ses: Mattæus (med henvisning til Matt. 8), Markus, 
Lukas og Johannes. Opgangen står i grå bemaling 
med sort håndliste. 1929 betrak sadelmager M. 
Petersen stolen, dvs. formentlig håndlisten.17

 †Prædikestole. 1) 1590 havde kirken en muret 
prædikestol.21 1666 malede Johan Maler stolen, 
for hvilket han modtog 8 mk.31 2) 1686, omtalt 
som udsmykket med billedskærerarbejder 54 og 
medindskrift samt årstal: »Tal du det som beq-
vemmer den sunde Lærdom, holdt Herrens Bud 
at det kand gaae dig vel. A(nn)o 1686«.44 Den 
er formentlig identisk med den stol, der 1861 er 
omtalt som egetræsådret, hvilende på en muret 
sokkel, og med en tilhørende ottekantet lydhim-
mel, hvorpå var citeret Luk. 11,28.21 

Fig. 24. Den romanske døbefont (s. 3500). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Romanesque font. 
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En fortegnelse fra 1728 anfører 15 stole i hver 
blok, hvoraf den forreste benyttedes som brude-
stol.57 Indtil 1966 havde stolene fortsat låger.18

 †Stolestader. 1) Nævnt 1590 som værende i dår-
lig stand.21 2) 1861 er nævnt to stoleblokke af 
17 lukkede stole, af fyr, med ‘smukke gavle for-
synet med udskårne arkitektoniske prydelser og 
en passende frontispice, ryglæn med fyldinger’.21 
Stolene stod som det øvrige i egetræsådring.
 Præstestole. 1) O. 1880, med drejede forben og 
sæde og ryg polstret med rødt fl øjl. 2) O. 1946, af 
eg med rødbrunt polstret sæde og ryg, fra Rud. 
Rasmussens Snedkerier, København. 
 †Skrifte- og degnestole, o. 1712,58 af fyr, opstil-
let på hver side af alterbordet. 1877 ønskedes et 
vægpanel på den nordre side af præstens stol for-
højet 1877; stolene, der 1861 stod med egetræs-
ådring,21 blev fjernet 1883.32

 Stolestader (fi g. 27), 1600-tallet med fornyede 
sæder og ryglæn fra 1897-98. Gavlene har arkader, 
båret af kannelerede pilastre på høje baser og med 
planteornamentik i sviklerne. Frisen er glat med 
konkave sider under et tandsnit, og den afsluttende 
trekantgavl rummer en karvskåret palmette. Sto-
lene står med en staffering udført 1966 i nuancer 
af lyseblåt med detaljer i hvidt, rødt, gråt og guld.18 
Gennemgribende istandsat 1897-98.55 1928 blev 
opsat vægpanel, som nu fremstår i grå bemaling.56 

Fig. 26. Prædikestol, o. 1897-98 (s. 3501). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Pulpit, c. 1897-98.

Fig. 27. Stolegavl, 1600-tallet (s. 3502). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Pew gable, 1600s.
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Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposition: 
Hovedværk: Rørfl øjte 8', Principal 4', Spidsfl øjte 
2', Mixtur. Positiv: Gedakt 8', Rørfl øjte 4', Nasat 
22/3', Oktav 1'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Kop-
ler: Pos-HV, HV-P, Pos-P. Orgelhus i blank eg. I 
kirkens vestende.
 †Orgel, 1904, bygget af A. H. Busch & Sønner, 
København.60

 Lysekroner. 1-2) (Jf. fi g. 28) o. 1920, med seks 
svungne arme med pyntespir, hvorpå sidder en 
lille due, balusterskaft, der foroven afsluttet af 
en due. 3) O. 1950, 2×8 s-svungne arme med 
kerubfi gur i svinget, balusterskaft med kugle og 
hængeknop. Ophængt i skibets andet fag. 4) En 
ringkrone fra 2008 med 21 lys hænger i koret.
 Tre *ringkroner, o. 1850, af træ med 19 lys; rin-
gen prydes af en malet frise med bladranke. Op-
bevares på våbenhusets loft.18

 Lysearme. 1-9) O. 1925,61 med tre s-svungne 
arme prydet af rankeværk og afsluttet med roset-
ter, der bærer cylindriske lyseskåle. Lysearmene 
er fæstnet til vægbeslag i en midtdelt kugle med 

 Dørfl øje, udvendige, o. 1875, en dobbeltfl øj i ny-
gotisk stil. Hver fl øj har tre fyldinger, en højrek-
tangulær mellem to kvadratiske. På fl øjenes yder-
sider er fyldingerne prydet af profi lerede, roset-
formede felter (de midterste dog med rette lang-
sider), mens fyldingsfelterne indvendig er glatte. 
Samtidigt dørgreb af messing. Fløjene fremstår i 
lysegrå bemaling med blå, røde og hvide profi ler. 
I våbenhusets kirkedør.
 Dørfl øje, indvendige, o. 1875, en dobbeltfl øj af 
samme udformning som kirkedørens (jf. ovf.), 
dog udelukkende med glatte fyldingsfelter og 
sortmalet kant i fyldingerne.
 Pengeblok, o. 1840,59 67 cm høj 18×18 cm. 
Af fyr, beklædt med jernplader og tre jernbånd; 
mønjefarvet med sorte beslag. Repareret 1916.17 
Ved indgangsdøren fra våbenhuset. 
 †Klingpung, 1712, skænket af professor Elias 
Naur, med drejet stang, pung af rødt fl øjl og sølv-
kniplinger samt sølvklokke.10

 Orgel (fi g. 29), 1963, af standardtypen ‘Hørve’, 
med 10 stemmer, to manualer og pedal, bygget af 

Fig. 28. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east
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Ægypten«. På bagsiden er med hvid skriveskrift 
malet: »Skjænket til Aasum Kirke/ af Capitain 
Høyer/ Aar 1821«.
 Ophængt i skibets andet fag fra øst nær døren 
til våbenhuset. 1861 hang det på kirkens vest-
væg,21 mens det frem mod o. 1955 hang over ski-
bets norddør. Efterfølgende blev det lagt på loftet 
og kort efter overdraget til en lokal beboer som 
brændeved(!). Maleriet blev dog i stedet anvendt 
til at tætne bræddeloftet i dennes udhus med.64 
O. 1992 returnerede en senere efterkommer ma-
leriet til kirken. 
 2) (Fig. 31) O. 1912, signeret i nedre højre hjør-
ne af Poul Steffensen; olie på lærred, 45×40. Ma-
leriet viser Jesus og den rige yngling. Under en 
pergola står Jesus iklædt lyserød kjortel og hvid 
kappe med en ung mand i blå kjortel, skærf i hvidt 
og guld samt rød og hvid turban. Jesus rører man-
den på skulderen, idet han med en talende gestus 
peger mod en fattig familie i baggrunden, hvoraf 
den siddende mand holder en krykke. På bagsi-
den er påklæbet en seddel, der oplyser, at maleriet 

spir, der udgår fra den ovale og akantusprydede 
vægplade. I skib og tårnrum. 10) O. 1950, med 
s-svungen arm monteret i et vægbeslag dannet 
af tre kugler. Opsat ved prædikestolen. 11) To stk. 
1900-tallets første halvdel og har buet arm med 
midtled og spir formet som et cirkelkors med 
stjerne, konveks, ottekantet lyseskål og facetteret 
vægbeslag. I våbenhuset.
 Malerier. 1) (Fig. 30), fra 1600-tallet(?), skæn-
ket 1821 af kaptajn Høyer.62 Det usignerede 
maleri, der måler 72×104,5 cm og er udført i 
olie på lærred, forestiller Jakobs og Josefs møde 
på vejen til Egypten. I billedets midte omfavner 
den gamle Jakob sin søn. Bag dem ses til venstre 
Jakobs slægt, der følger ham til Egypten, mens 
Josefs vogn og følge er skildret i højre side. Kom-
positionen kendes fra 1600-tallets første halvdel, 
om end maleriet synes lidt yngre end dette og 
muligvis endda først er udført i det følgende år-
hundrede.63 I det øvre højre hjørne er tilføjet et 
sort skriftbånd, hvorpå der med hvid skriveskrift 
står: »1. Mos: Bog 46 C: 29V:/ Jacobs R(ejse) t(il) 

Fig. 29. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.
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er skænket af tømrermester J. P. Hansen, Odense, 
og ophængt 7. maj 1926. Maleriet er sandsynligvis 
identisk med det, Ferring Kirke forgæves ønskede 
at benytte som altermaleri 1912 (jf. DK Ringkø-
bing 1502). Ophængt på korets sydmur.
 Salmenummertavler. 1) (Jf. fi g. 28), o. 1850, med 
fem rækker til indskudstal. Indskrifter i sort frak-
tur, enten »Før Prædiken« og »Efter Prædiken« 
eller »Daab« og »Nadver« på lysegrå bund. Ræk-
kerne adskilles af profi lerede lister i blåt og guld. 
2) O. 1930, af fyr 58×97 cm, med seks rækker til 
hængenumre. Indrammet af profi lerede lister og 
topstykke, sort og rødmalet med detaljer i guld. 
Opbevares på våbenhusloftet.

Fig. 30. Maleri fra 1600-tallet(?) forestillende Jakobs og Josefs møde på vejen til Egypten (s. 3504). Foto Arnold 
Mikkelsen  2015. – Painting from the 1600s(?) showing the meeting of Jacob and Joseph on the way to Egypt.

Fig. 31. Poul Steffensens maleri af Jesus og den rige 
yngling, o. 1912 (s. 3504). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Poul Steffensen’s painting of Jesus and the Rich 
Young Man, c. 1912
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som forrige, men med en indskrift i reliefversa-
ler: »Anno 1702 hafver lector oc professor mag. 
Knvd Landdorph ladet denne klocke omstoebe 
Gvd til aere oc menigheden til tienniste. Dvm 
trahor, avdite, voco vos ad gavdia vitæ. Conrad 
Kleiman me fecit. Lubeck« (Hør når jeg trækkes, 
jeg kalder jer til livets glæder. Conrad Kleimann 
fremstillede mig. Lübeck).79 Ophængt i slynge-
bom i tårnets klokkestokværk. Ringningen blev 
automatiseret 1960.18

 †Klokker. 1), nævnt 1590.21 Klokken blev 1700 
transporteret til Ærø, hvor den blev omstøbt af 
Conrad Kleimann (jf. nr. 1).10 2) Nævnt 1702, 
hvor ‘den største klokke’ blev transporteret til 
Lübeck og omstøbt (jf. nr. 2).10

 Den enkle præsterækketavle fra o. 1946, 149×110 
cm, har navne med sorte versaler på lysegrå grund 
og er indsat i en ramme af lakeret eg. I koret.
 Klokker. 1) (Fig. 32), 1701, støbt af Conrad Klei-
mann, Lübeck, 53 cm i tværmål.10 Om halsen 
løber en bred plantebort indrammet af dobbelte 
lister og derunder om selve legemet en indskrift 
i reliefversaler »Sit nomen domini benedictvm/ 
Anno 1701. Conrad Klemann avs Lvbeck me 
fv(n)dit« (Velsignet være Herrens navn/ Conrad 
Klemann fra Lübeck støbte mig i året 1701). 65 
Ophængt i en nyere slyngebom i tårnets klokke-
stokværk. Ringningen blev automatiseret 1960.18

 2) (Fig. 33), 1702, støbt af Conrad Kleimann, 
Lübeck, tværmål 93 cm.10 Af samme udformning 

Fig. 32-33. Klokker, støbt af Conrad Kleimann, Lübeck (s. 3506). 32. Nr. 1, 1701. 33. Nr. 2, 1702. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Bells, founded by Conrad Kleimann, Lübeck. 32. No. 1, 1701. 33. No. 2, 1702.
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 Rødlig kalksten, 25×49 cm, det nedre højre 
hjørne er brækket af og rekonstrueret i cement; 
indskrift med versaler. I våbenhuset.
 3) (Fig. 36), o. 1694, over ærlig og velagtet 
mand Simen Hansøn (Simon Hansen), kirke-
værge i 32 år, f. i Anderup, †1694 »i hans alders 
88 aar«, med sine to hustruer, Anne Hansda(t)ter, 
†16  og Maren Rasmvsdat(t)er, †1694. 
 Grå kalksten, 43,5×51 cm, med indskrift i for-
dybede versaler. I våbenhuset.
 4) (Fig. 37), o. 1710, over Helvig Beate Kruse 
Iunge, †1710, seks år gammel. 

GRAVMINDER

Kirken rummer foruden en romansk gravsten, der er 
indmuret i korets østgavl, tre liggesten fra tiden o. 1700, 
fragmenter af to gravrammer fra formentlig samme 
århundrede og to mindekranse fra tiden o. 1900.

Gravsten. 1) (Fig. 34), romansk, af rødlig granit, 
96×43 cm, med processionskors hugget i relief; 
der synes at være hugget en smule af langs ste-
nens nedre kant. Indsat i korets østgavl. 
 2) (Fig. 35), o. 1679, over møller Thomas Han-
sen, †15 iuni 1679 »udi hans alders 32 aar«. 

Fig. 34. Gravsten nr. 1, romansk. I korets østmur (s. 
3507). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone no. 1, 
Romanesque, in the east wall of the chancel. 

Fig. 35. Gravsten nr. 2, o. 1679, over møller Thomas 
Hansen (s. 3507). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Tombstone no. 2, c. 1679, of the miller Thomas Hansen.
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lindskrift, »(h)er (h)uiler«, måler 58×11, 7 cm 
dyb, med profi leret kant og udskåret med tap til 
sammenføjning; opbevares på våbenhusets loft. 2) 
1700-tallet(?), over ukendt, af eg, 113,5×87 cm, 
med bladede og tappede samlinger. Opbevares på 
våbenhusets loft. 
 Mindekranse. 1) O. 1900, to egegrene bundet 
med en sløjfe, hvorpå med kursiv er indgraveret 
»Til lærer P. G. Andersens Minde« og »Fra gamle 
Elever«. Opsat vestligst på skibets sydmur. 2) O. 
1903, to egeblade bundet med en sløjfe, hvorpå 
med kursiv er indgraveret »Lærer og Kirkesanger 
i Aasum 1884-1903«, på et skjold hen over knu-
den »Niels Mikkelsen/ Kolstrup«. Opsat vestligst 
på skibets syd væg.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1840, over sog-
nefoged, lægdsmand og selvejergårdmand Lars 
Knudsen, *3. febr. 1781 i Biskorup, †7. okt. 1840 
i Åsum.
 Støbejern, 155 cm høj. Et spidsbuet epitafi um 
(jf. Faye, Støbejernskors, nr. 22), himmelport med 

 Rødlig kalksten, 100×73 cm, med centralt 
skriftfelt kronet af et cirkulært topstykke i hvis 
felt personalia er anført i kursiv. Feltet støttes af to 
basunengle. I stenens nedre hjørner er to akan-
tusblade og imellem dem et timeglas og et kra-
nium med krydsede knogler. Det centrale skrift-
felt rummer følgende strofe anført i fordybede 
versaler:

Hør vandrings mand et ord, før du saa hastig iiler
Stat lit oc tenk dig om, hvem her hvis legom hviler
Her fi nder du dend sted, hvor fromhed blef nedlagt

Som boede i et barn, til dødens mørke nat
Her liger et Guds barn, som aldrig loed sig drage

Fra Gud hans oord oc buud, men ret var Arons mage
Hvor fore hindes nafn, det bør til minde staa

Indtrøgt i alis sind, for hun her lefde saa
Gak fort du vandringsmand, tal den dødis ære

Oc tenk hun er ei død, om skønt hun hviler here
Her blef dens legem lagt, oc dødelige krop
Dens engelværdig siel, til gud blef tagen op:

Ao 1710

Indmuret i våbenhusets østvæg.
 Gravrammer. 1) 1700-tallet, over ukendt. Brud-
stykke af en gravramme med karvskåren versa-

Fig. 36. Gravsten nr. 3, o. 1679, over tidligere kirke-
værge Simon Hansen (s. 3507). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Tombstone no. 3, c. 1679, of the former 
churchwarden Simon Hansen.

Fig. 37. Gravsten nr. 4, o. 1710, over Helvig Beate 
Kruse Junge (s. 3507). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Tombstone no. 4, c. 1710, of Helvig Beate Kruse Junge.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Fyns bispearkiv: Synsforretninger 
over kirker og præstegårde 1872-81, 1882-98 (Bispeark. 
Synsforretn. over kirker og præstegårde). Odense amts-
provstiarkiv: Korrespondance 1812-15, 1832-33, 1840 
(Amtsprovstiark. Korresp.). Provstiarkivet: Åsum herreds 
provsti. Diverse sager 1722-1818 (Provstiark. Div. sager). 
Pastoratsarkivet: Kirkesyn 1803-14 (LAFyn. Pastoratsark. 
Kirkesyn); Kirkeværgeprotokol 1818-1946 (Pastoratsark. 
Kirkeværgeprot.). Rytterdistriktsarkivet: Kirkesessionen. 
Div. sager 1643-1764 (Rytterdistriktsark. Div. sager).

konsolbåren hvælv stillet på en underdel formet 
som to spidsbuede hvælv med konsoller. Alle tre 
hvælv har i toppen et fi rpasfelt, hvor der på sel-
ve himmelporten er en sommerfugl i relief som 
symbol på sjælen. Personalia er anført på him-
melporten med fraktur (navn i versaler) og ind-
ledes af mindeord. Under personalia er en profi -
leret oval indeholdende et forsænket fi rpas med 
et relief af et håndtryk. På underdelen er med 
fraktur anført følgende: 

Himlen med en venlig Stemme
Vinked Dig i Gravens favn

Manges Tarv Du saaes at fremme
Evig mindes skal Dit Navn.

Monumentet, der i form svarer omtrent til nr. 2, 
og sandsynligvis ligeledes er udført af M. P. Al-
lerup, er opstillet på kirkegårdens østligste del.
 2) (Fig. 38) o. 1846, over Else Marie Andersdat-
ter, *28. juli 1806, †4. jan. 1846.
 Støbejern, 172 cm høj. Epitafi um af samme 
udformning som nr. 1, blot krones det af et kors 
og ovalen er erstattet af en spidsende rombe, der 
er integreret i underdelens hvælv. I sidstnævntes 
felter ses desuden symboler for Tro, Håb og Kær-
lighed (jf. Faye, Støbejernskors, nr. 23). 
 Personalia i reliefversaler, og på underdelen 
verset: 

Livets Vee’r du maatte stride
Bradt du sank i graven ned,
Med den spæde ved din side

Nu du sover sødt i fred!
Men i hjemmet jordisk kjære

Føle dybt det tunge savn
Ak! De sørge, længes, græde,

Søge vante moders favn!
Dog vi standse bør al klage
Og vi stille bør vor graad,
Thi Gud tæller alles dage

I hans bud er viisdoms raad!

Nederst på basens ramme er støberens navn an-
ført: »M. P. Allerup«. Opstillet på kirkens nordside 
ved hjørnet mellem tårnet og våbenhuset. 

221

Fig. 38. Kirkegårdsmonument, o. 1846, over Else Marie 
Andersdatter (s. 3509). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Churchyard monument, c. 1846, to Else Marie Andersdatter.
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5 SRD, I, 316; DiplDan 4, IV, nr. 592 (28-30. juni og 
6. juli 1392); »Biskop Svens Seigl af Børlum. 1376«, 
DaMag I, 1, 1745, 262.
6 SRD, I, 313-14, 326 og 333; Henry Petersen, »Gudme 
Kirke i Fyen og dens Malerier fra 1488«, KirkehistSaml 
III, 2, 1878-80, 592.
7 LAFyn. Bispeark. Åsum herreds breve, samt Æld-
DaArkReg V,1, 189-90. I kilden omtales klosterkirken 
under sit daværende navn, ‘Skt. Albani’, hvilket skyldes, 
at †Skt. Albani Kirkes sogn 1539 var lagt til klosterkir-
ken (jf. s. 1769). 1590 anfører biskop Jacob Madsen, at 
patronatsretten lå til Skt. Knuds Kloster, jf. Jens Ras-
mussen og Anne Riising, Biskop Jacob Madsens visitats-
bog 1588-1604, Odense 1995, 83-84. 
8 Kirkens Arkiv. Synsprot., jf. KancBrevb 18. febr. 1621.
9 HofmFund, V, 1760, 65, 156; se også Anne Riising et 
al. Odense Katedralskoles Historie 1283-1983, Odense 
1984, 54-55, 82.
10 Kronens Skøder II, 239.
11 RA. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Regnskaber for Fyn 1662-
1837. Fynske regiments- og rytterdistrikts regnskaber 
1700-28. 
12 RA. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Regnskaber for Fyn 1662-
1837. Fynske regiments- og rytterdistrikts regnskaber 
1700-28 samt RA. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Regnskaber for 
Fyn 1662-1837. Fynske regiments- og rytterdistrikts 
regnskaber. Åsum Hrd. og Kirke 1721-35. 
13 De yngste rytterdistriktsregnskaber over kirken stam-
mer fra 1735, jf. RA. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Regnskaber 
for Fyn 1662-1837. Fynske Regiment- og Rytterdist-
rikt. Åsum Hrd. og Kirke 1721 m. m. At kirken 1739 
atter var tillagt gymnasiets professor fremgår af Kronens 
Skøder V, 138. 

 RA. Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregn-
skaber: Regnskaber for Fyn 1662-1837. Odense Prov-
sti, Åsum og Skovby Hrd. 1664-71 (Rtk. Rev. Rgsk. 
Kirkergsk. Rgsk. for Fyn. Odense Provsti).
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1861-2003 (Kirkens Ar- 
kiv. Synsprot.).
 Tegninger og opmålinger. NM. R. Mejborg, 
1877 (døbefont). Vilh. Petersen(?), o. 1879 (Plan og for-
slag til opvarmning, afl . fra Lehn Petersens Tegnestue). 
J. Magnus-Petersen, 1886 (†kalkmalerier).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokrono-
logisk undersøgelse af boreprøver fra Åsum Kirke, Odense 
Amt, NNU rapport nr. 29 , Nationalmuseet 2015 (Hyl-
leberg Eriksen 2015).
 Svend Frederiksen, Aasum. Træk af sognets historie, 
udgivet af Historisk Samfund for Fyn, 1968.

Historisk indledning ved David Burmeister og Martin 
Wangsgaard Jürgensen, kirkens omgivelser ved David 
Burmeister, bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved 
Martin Wangsgaard Jürgensen, inventar og gravmin-
der ved David Burmeister, heraf dog orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg 
(latin) og James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet april 2016. 

1 SRD I, 333.
2 DiplDan 2, XII, nr. 179 (29. sept. 1339).
3 DiplDan 2, XII, nr. 135 (16. jan. 1339); DiplDan 3, 
VIII, nr. 279 (24. febr. 1369). Repert. 1, II, nr. 2864 
(udateret); SRD I, 313; Repert 1, II, nr. 3034 (7. juli 
1374); DiplDan 3, IX, nr. 384 (7. juli 1374).
4 Repert. 1, II. nr. 2604 (21. sept. 1360); DiplDan. 1357-
60, nr. 367 (21. sept. 1360); se s. 84 note 30; jf. også den 
udaterede skrivelse, ÆldDaArkReg V,1 265-66.

Fig. 40. Biskop Jacob Madsens skitse af kirken, 1590. 
Foto Mogens Vedsø 2012. – Bishop Jacob Madsen’s sketch 
of the church, 1590.

Fig. 39. Genanvendte romanske sokkelsten under det 
senmiddelalderlige langhus (s. 3485). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Re-used Romanesque foundation stone under 
the Late Medieval nave.
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med vestendens opførelse blev indgangen henlagt til 
nordsiden.
28 Østvinduet lader til at være blændet med munke-
sten. 
29 En lignende siddeniche kan genfi ndes i Rudkøbing 
Kirke (Svendborg amt) samt Vor Frelser Kirke, Horsens 
(DK Århus, 5421-22) og Gudum Kirke (DK Ringkø-
bing, 1039). 

14 Kronens Skøder V, 138.
15 LAFyn. Provstiark. Div. sager. En nøjere udredning 
af kirkens jorder efter udskiftningen 1792 kan fi ndes i 
Frederiksen 1968, 57.
16 Svend Frederiksen, »Fra det gamle Aasum«, FyHjemst 
1928, 166.
17 Svend Frederiksen, »Sagn fra Åsum og Seden«, 
FyHjemst 1934, 77.
18 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeværgeprot.
19 NM.
20 RA. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Regnskaber Fyn 1662-
1837. Fynske Regiment- og Rytterdistrikt 1728-52 
(S-2917).
21 Kirkens arkiv. Synsprot.
22 RA. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Regnskaber for Fyn 1662-
1837. Fynske Regiment- og Rytterdistrikt. Åsum Hrd. 
og Kirke 1721-35.
23 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 83-84.
24 Jf. Frederiksen 1968, 11.
25 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 83-84. Ifl g. 
oplysninger fra civilingeniør og lokalhistoriker Hans 
Kr. Nielsen, Hjallese, brev til NM, 31. maj 1964, er 
der fl ere gange fundet munkesten ved gravning i den 
nordøstlige del af kirkegården, hvilket muligvis kan 
stamme fra kirkeladen.
26 En lignende bygningshistorie kan genfi ndes i Bræn-
dekilde Kirke (s. 3011-18). 
27 Da kun langhuskoret stod opført, har kirkens gamle 
nord- og syddør formentlig fortsat været i brug, men 
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Fig. 42. Indridset stjerne i teglsten i vestgavlens bagmur 
(s. 3486). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Star incised in 
brick in back wall of west gable. 

Fig. 41 Indersiden af langhusets vestgavl med murværk af rejste munkesten (s. 3486) 
samt sekundær, nu tilmuret, adgang fra tårnet (s. 3491). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Inside wall of west gable of nave with medieval brick masonry and secondary, now bricked-up 
access from the tower.
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lingen, jf. note 37, af skipper Topp, der blev betalt 5 
rbdlr. 3mk. 8sk; RA. Rev. rgsk. De lærde skoler 1808-
60. Odense Regnskaber 1808-60 (udgiftspost 54 og 
55 i 1831).
39 F. L. Storchs omdømme som historiemaler bekræf-
tes af salgene af Loke styrtes i afgrunden af Hother 
og Oscars Død til kongehuset 1827 og 1828; Statens 
Museum for Kunst, inv.nr. KMS65 og KMS133.
40 Maleriet er i udstillingskataloget beskrevet som »Kri-
stus i Gethsemane. Altertavle til Aasum Kirke i Fyn«. 
Carl Reitzel, Fortegnelse over kunstneres arbejder paa de ved 
Det Kgl. Akademi for de Skjønne Kunster i Aarene 1807-
1882 afholdte Charlottenborg-udstillinger, Kbh. 1883, 645. 
Denne tilskrivning optræder uden kildehenvisning i 
DaBiogrLeks III, 1926, 485, mens Trap (5. udg.), 237 
anfører, at Storch havde malet billedet af Jakobs og 
Esaus Møde i Ørkenen (s. 3504-05). 
41 Jf. David Burmeister og Martin Wangsgaard Jür-
gensen, »Omvendelsens billeder – om Anton Dorphs 
altertavler«, NMArb 2015, særligt 236-42.
42 Kirkens arkiv. Synsprot (jf. tilføjelse i margen til ‘III. 
Beskrivelse af Kirken’, s. 12) If. brev fra Hans Kristian 
Nielsen, Hjallese, 31. maj 1964, i NM. skal altertav-
len imidlertid være fjernet før 1814, idet sognepræst 
Christian Humlegaard i et brev d.å. anfører, at alter-
tavlen mangler. Denne oplysning har ikke umiddel-
bart kunnet verifi ceres ved gennemsyn af de angivne 
arkivalier, LAFyn. Ravnebjerg Herreds Branddirektorat. 

30 Gavlens enkle udformning kunne skyldes langhu-
sets relativt tidlige datering. Den ligner således mere en 
blændingsudsmykning som den, der kendes fra Korup 
Kirkes vestgavl (s. 2735-36), end dem, der påtræffes 
på byggerier fra det senere 1400-tal eller 1500-tallets 
første del. 
31 Fraregnet savskifterne kan en lignende udsmykning 
af vestgavlen ses i Korup Kirke (s. 2735-36), der sand-
synligvis stammer fra 1400-tallets midte. 
32 I bagmurene er murværket opført med skråtskårne 
fuger. 
33 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk. for Fyn. Odense 
Provsti. 
34 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.
35 Hylleberg Eriksen 2015.
36 Hylleberg Eriksen 2015. Fire prøver blev udtaget som 
boreprøver fra langhuset, hvoraf alle kunne dateres. 
Alle prøver er udtaget gennem splintvedet, som smuld-
rede bort under prøvetagningen. Prøvernes datering 
falder i to grupper. I første gruppe (to prøver) er den 
yngste målte årring dannet 1434 (prøvenr. 41210019), 
hvorved fældningstidspunktet, efter tillæg af årringe i 
den manglende splintved, kan sættes til o. 1448. I den 
anden gruppe (to prøver) er den yngste målte årring 
dannet 1468 (prøvenr. 41210049), med fi re registre-
rede splintår, hvorved fældningstidspunktet, efter tillæg 
af årringe i den manglende splintved, kan sættes til o. 
1484.
37 Se eksempelvis dommedagsfremstillingen i Sande-
rum (s. 2944) og udsmykningen i Kirke-Stillinge (DK 
Sorø, 727) eller Nordborg (DK SJyll, 2180-81).
38 Maleriet blev erhvervet 1831 og transporteret til 
Åsum efter dets fremvisning på Charlottenborgudstil-

Fig. 43. Mindetavle indsat 1816 i spejlet over våben-
husets yderdør (s. 3488). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Memorial tablet mounted in 1816 in the mirror above the 
outer door of the porch. 

Fig. 44. Tværsnit. 1:150. Med forslag til opvarmning i 
skibets vestende (s. 3493). J. Vilh. Petersen(?), o. 1879. 
– Cross-section with proposal for heating in the west end of 
the nave.
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28 (nævnt i inventariet 1721) samt i Kirkens arkiv. 
Synsprot. (fol. 18r).
46 KglBibl. Kallske Saml. 377 4o; jf. Kirkens arkiv. Syns-
prot. (fol 18v).
47 Oprindelig ønskedes en æske af porcelæn, jf. kirke-
synet 1892, LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker 
og præstegårde.
48 LAFyn. Pastoratsarkivet. Ministerialbog 1663-1813, 
side 53 (uden årstal for donationen).
49 If. biskop Jacob Madsen ejende kirken ingen alter-
stager 1590, jf. Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 
83-84; trods deres sengotiske form må de derfor være 
anskaffet efter dette tidspunkt.
50 DaAtlas VI, 1774, 555.

Brandtaksationsprotokol 1800-18 samt Amtsprovstiark. 
Korresp.
43 RA. Rtk. Rev.Rgsk. De Lærde Skoler 1808-60. 
Oden se. Regnskaber 1815-19, læg 1816.
44 If. brev fra Hans Kr. Nielsen, Hjallese af 31. maj 1964 
i NM, med henvisning til en beskrivelse af kirken fra 
1830 indsat i LAFyn. Pastoratsark. Kirkesyn; denne blev 
imidlertid ikke påvist ved gennemsyn. 
45 LAFyn. Pastoratsarkivet. Ministerialbog 1663-1813, 
side 52-53. Trods giverens egen indførsel i kirkebo-
gens liste over gaver under året 1667, må kalken have 
været dateret 1665, idet dette årstal både er nævnt i 
RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Regnskaber for Fyn 
1662-1837. Fynske regiment- og rytterdistrikt 1700-

Fig. 45. Forslag til opvarmning i skibets vestende (s. 3493). 1:50. J. Vilh. Peter-
sen(?), o. 1879. – Proposal for heating in the west end of the nave.
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58 Anne Riising, Odense Bys Historie 5. Gudsfrygt og 
oplysning. Odense 1700-1789, Odense 1981, 203. 
59 LAFyn. Amtsprovstiark. Korresp.
60 Meddelelse fra kirken 1973 til Den Danske Orgel-
registrant.
61 1928 konstateredes det af NM, at der var indlagt 
elektrisk lys med nye kroner og lampetter, uden at 
dette havde været forelagt ministeriet til godkendel - 
se.
62 Jf. note 52.
63 Kompositionen er typisk for Frans II Francken og 
kendes fra hans værksted i et billede i Ermitagemu-
seet, Skt. Petersborg (inv.nr. 9906), samt fra et maleri 
fra 1632 af Hans Ulrich Franck (solgt på Nagel Auk-
tionen, Stuttgart, 21. marts 2007 (nr. 403), kat. 541, 
der særligt for de knælende fi gurer ved Jakob og Josefs 
side samt hestevognen til højre er nært beslægtede 
med Åsumbilledet.
64 NM samt N. H. Ellekilde, »Historien om Maleriet«, 
i Åsum Kirkeblad 2005. 
65 Afskrift af Th. Kelstrup, Åsum, i NM.

51 LAFyn. Pastoratsark. Kirkesyn. 
52 Kgl.Bibl. Additamenta 242 4o. Beskrivelse over adskil-
lige sogne i Fyen. 
53 Prædikestolen er omtalt af synet 1899 som ‘den nye 
Prædikestol’, Kirkens arkiv. Synsprot., og må rimelig-
vis være samtidig med ombygningen af stolestaderne 
1897-98.
54 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Regnskaber for Fyn 
1662-1837. Fynske regiment- og rytterdistrikt 1700-
28 omtaler således 1721 prædikestolen som værende 
»af Bilthugger arbejde«.
55 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde. Synene 1897 og 1898 taler om en egentlig 
‘fornyelse’ af stolestaderne, selvom de ældre gavle tyde-
ligvis er bibeholdt.
56 NM. Ved istandsættelsen 1928 foretoges en prøvefor-
kortelse af en af stolegavlene, der blev reduceret med 
16 cm i højden (nedefra). Der er dog intet, der tyder 
på, at forkortelsen gennemførtes på hele stoleværket. 
57 LAFyn. Rytterdistriktsark. Div. sager. Tidligere havde 
der været 19 stole i hver blok.

Fig. 46. Kalkmaleri, o. 1500-25, i langhusets 1. fag (s. 
3494). Ornament i nordsidens østre kappe. Tegnet af J. 
Magnus-Petersen 1886. – Wall painting, c. 1500-25, in 
fi rst bay of nave. Ornament in east severy of north side.
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 Building. The church is (for the region) a rela-
tively early Late Gothic nave church from the last 
quarter of the 1300s, which succeeded a Roman-
esque ashlar building at the spot. The nave church 
was built in two stages: fi rst the east end with the 
chancel, then the western termination. A porch 
was added to the north side of the church around 
1484, when the nave was fi nished at the latest, 
but a tower was built in over the west end of 
the nave, presumably in the course of the fi rst 
quarter of the 1500s. Today the building bears the 
traces of extensive repairs in 1816, which among 
other things expanded all the windows and the 
entrance to the church. 
 Wall paintings. A Gothic decoration from c. 
1500-25 in the eastern vault of the nave was un-
covered in 1886 by J. Magnus-Petersen and lime-
washed over again. The picture is only known 
from a watercolour made after the uncovering. 
The main motif is a Judgement Day in the east 
severy. Christ with a cross-halo sat in judgement 
on the rainbow with raised hands from which 
blood fl owed, wearing a large, baggy loincloth. 
From the head of Christ issued the Lily of Grace 
and the Sword of Judgement. To the north the 
Virgin Mary knelt in a gown, bare-breasted with 
her hands raised in prayer, while John the Baptist, 
wrapped in a camel-hair garment, knelt in prayer 
to the south. 
 Furnishings. Of medieval furnishings there is 
on ly the Romanesque font. The pews go back 
to the Renaissance, c. 1600, but have renewed 
back rests and seats. The altar candlesticks must 
be from the same period, since they cannot have 
been procured earlier than 1590, and the baptis-
mal dish bears the date 1602. The chalice comes 
from a set made in 1665, whose paten is now 
missing. 
 The two bells were founded in 1701 and 1702 
by Conrad Kleimann from Lübeck, while a 
painting from the same century showing Jacob’s 
journey to Egypt was donated to the church in 
1820 by a Lieutenant Høyer. From the 1800s too 

Historical introduction. Åsum lies east of Odense, 
where the waterway Odense Å curves to the 
north and runs towards its mouth in Odense 
Fjord. The church, which was consecrated in the 
Middle Ages to St. Dionysius, was built on a low 
hill in the small eastern peripheral area. It is sur-
rounded by its small churchyard, which has more 
or less preserved its boundaries, except towards 
the north east, where there were expansions in 
the twentieth century. 
 In 1339 Bishop Peter of Odense ordered the 
villagers of Rågelund to attend Åsum Church 
rather than Marslev, which must have aroused 
some opposition, since the order had to be re-
peated in 1369 and 1374.
 In 1360 the church is mentioned as belonging 
to the monastery of St. Knud (cf. p. 77). After the 
Reformation this monastery was granted the sta-
tus of a royal fi ef (cf. pp. 70 and 79), and as such 
retained the possession of Åsum Church. Letters 
of indulgence are preserved from the years 1377, 
1392, 1425 and 1447.
 In 1565 the prior Christiern Povlsen of St. 
Knud’s Monastery granted the parish priest 
of †Gråbrødre Klosterkirke (Greyfriars Abbey 
Church), Jørgen Rasmussen, “Aasum Church 
and Parish as his annexe church”, against the ap-
pointment at his own expense of a curate to the 
church (cf. p. 1772). After the death of Jørgen 
Rasmussen (cf. p. 1844) the revenues from Åsum 
Church were transferred in 1572 to the Lector at 
the Odense Latin School, founded by St. Knud’s 
Monastery, which from then on served Åsum.
 From 1720 on the church became part of the 
Funen Cavalry Estate, but it was separated out 
in 1734 and was transferred back to the Latin 
School and went with it when the school and the 
city’s secondary school were merged in 1802 into 
the Odense Cathedral School. 
 Annexations. From 1565 the church was an an-
nexe to †Gråbrødre Klosterkirke and from 1572 
to St. Knud’s Monastery (cf. above). Since 1739 it 
has been annexed to Seden Church (cf. p. 3447).

ÅSUM CHURCH
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in a dusty light blue colour since 1966, contrast-
ing with the orange-brown scheme of the altar-
piece. Little is known about the older †repairs, 
fi rst and foremost that the church was repaired 
in 1816 when the older †altarpiece was replaced 
with a painted †altar decoration. This was in use 
until c. 1875, when it was replaced with a neo-
Gothic (†)altarpiece, just as a †pulpit from 1686 
must have been scrapped at this time. 
 Sepulchral monuments. Besides a Romanesque 
tombstone embedded in the east gable of the 
chancel, the church has three sepulchral slabs 
from the period around 1700, fragments of two 
grave frames, probably from the same century, 
and two memorial wreaths from around 1900.

come the pulpit from c. 1875 and a good deal 
of the altar furnishings, including the paten from 
1856 by N. C. Claursen, R. A. Christoffersen’s 
skimmer from 1880 and F. W. Olsen’s wafer box 
and altar jug from 1893 as well as a baptismal jug 
of pewter from c. 1850. More recent furnishings 
fi rst and foremost include Vagn Rud. Petersen’s 
Communion table from 1952 on which stands 
the same artist’s altarpiece from 1945 with a con-
temporary painting by his son Rudolf Rud-Pe-
tersen.
 Colour scheme. The colour scheme of the fur-
nishings comes from the renewal of the chancel 
in 1945 and the Communion table in 1952. Both 
are in polished wood, while the pews have been 
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Margrethe Gøtzen til Findstrupgård og Holstenshus 
sammen med kirkerne i Svanninge, Vester Skerninge, 
Ulbølle (alle Svendborg Amt), Vigerslev og Vefl inge 
(begge Skovby Hrd.); på dette tidspunkt udgjorde kir-
kens tiende 31 hartkorn og 2 tdr.6 Samme år blev den 
imidlertid solgt videre til Christoffer Pedersen Balslev 
til Fraugdegård, og kirken lå til denne herregård indtil 
1853.7 Blandt de i kirken mest fremtrædende af Fraug-
degårds ejere var Claus Daa (jf. s. 3567), biskop Thomas 
Kingo (s. 3579) og admiral Frederik Christian Kaas (jf. 
s. 3588). 8 Ved salget 1853 erhvervedes kirken af R. C. 
Langkilde, 9 hvis familie ejede den frem til 1913, da den 
blev selvejende. 10

 Igennem hele 1300-tallet blev der løbende givet afl ad 
til kirken, herunder i 1326, 1333, 1355, 1377, 1391,11 
1398, 1419 og 1430,12 som bortset fra de to sidst-
nævnte ikke synes at kunne sættes i forbindelse med 

Fraugde Kirke var i middelalderen viet til Skt. Lauren-
tius.1 Den er nævnt første gang 1239, da pave Gregor 
IX gav afl ad til kirken.2 Patronatsretten lå til biskop-
pen i Odense, indtil biskop Peder Pagh 1314 skæn-
kede kirken til Skt. Knuds Kloster.3 1317 tillagdes 
den provsterne ved Vor Frue Kirke, hvor indtægterne 
skulle bidrage til at holde en magister ved et nyopret-
tet kollegium. Herefter skulle en vikar fra Vor Frue 
betjene Fraugde Kirke. 1386 lejede hr. Herman Heyse 
gods og indtægter tilhørende kirken af provst Johan 
Bützow.4

 Med reformationen 1536 overgik kirken til Kronen. 
Fra 1546 lå provsteembedet ved Vor Frue Kirke i 
Odense til rigets kansler, der derved også havde ejer-
skabet over Fraugde Kirke (jf. s. 1015); således anfører 
biskop Jacob Madsen 1590, at patronatsretten lå til rigets 
kansler, Arild Huitfeldt. 5 1674 solgtes kirken til Anne 

 

FRAUGDE KIRKE
ÅSUM HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.
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arealer til de vestligste udvidelser, der hegnes af 
levende hegn, herunder liguster, og mod syd af 
en smal bræmme af tætplantede træer (birk og 
især bøg). Digerne har gammel hævd og nævnes 
første gang 1590.5 De krævede til stadighed ved-
ligeholdelse, eksempelvis var hele muren 1631 
brøstfældig og ‘nedblæst’ fl ere steder,15 og den 
tog atter skade under Karl Gustav-krigene 1657-
60. Den seneste større reparation af digerne fandt 
sted 2003, da diget vest for hovedindgangen blev 
omsat, således at nogle ældre, kløvede sten erstat-
tedes af ukløvede. 22

 Den nævnte hovedindgang er beliggende nord 
for kirken ved en halvcirkulær plads og har dob-
beltfl øjet køreport med stakitlåger hængt i rek-
tangulære granitpiller. Desuden er der adgang til 
arealerne øst for koret ad en dobbelt fodgæn-
gerlåge med stakitfl øje hængt i træpiller. Endelig 
er der adgang til kirkegården ad en brunmalet 
stakitlåge ved en brolagt trappe i kirkegårdens 
vestlige ende ved sognegården, samt fra vejen 
mod syd, hvor der er en køreport med dobbelte, 
brunmalede stakitlåger. †Indgange. Kirken havde 
1791 en hovedindgang og tre låger. 23 Hoved-
indgangens låge er fornyet 1888, 1935 og 1971-
73.24

 Beplantning. Da biskop Jacob Madsen visiterede 
Fraugde 1590, talte han en lind og tre asketræer 
på kirkegården samt yderligere 19 asketræer plan-
tet langs diget.5 1880 fi k kirkeejeren tilladelse til 
at fælde seks piletræer og fi re kastanjer, mod at 
han erstattede dem med elmetræer og plantede 
and re elmetræer ved stien til kirkegårdens hoved-
indgang. 25 
 Bygninger på kirkegården. Et ligkapel af munke-
sten med kamtakkede blændingsgavle og tag af 
røde vingetegl er opført 1905 ved hovedindgan-
gen (arkitekt N. Jacobsen, Odense). 1965 indret-
tedes der toilet i en del af bygningen.9 En ma-
terialbygning af gule tegl med masonittag blev 
opført i kirkegårdens sydøstlige hjørne o. 1974,10 
hvor der i nyere tid også er opført en carport. 
Sogne- og præstegården er opført o. 1990 i røde 
teglsten med rødt tegltag vest for kirkegården 
(arkitekt E. Lehn Petersen, Odense).22 En †toi-
letbygning (‘nødtørftshus’) er nævnt 1938, men 
formentlig opført allerede o. 1904.10 

de senmiddelalderlige om- og tilbygninger af kirken 
(jf. s. 3521).13 1564 var en hovedreparation nødvendig, 
eftersom taget var ødelagt under en storm,14 og under 
Karl Gustav-krigene ødelagdes kirkegårdsmuren fl ere 
steder, 15 ligesom der blev brudt huller i tårnet.16

 En helligkilde, kaldet Holekilde, er beliggende vest for 
vejen fra Fraugdegård til Birkum.17 Den synes i løbet af 
1500-tallet at have taget over efter den udtørrede Skt. 
Lauritskilde, der løb umiddelbart øst for kirken.18

 Sagn. En præst, der blev begravet i våbenhuset, hav de 
for vane at vandre at rundt i kirken om natten, hvor 
man også ofte så lys.19

Det anseelige Fraugde Sogn omfatter en stor 
del af egnen sydøst for Odense. Selve landsbyen 
Fraugde er beliggende centralt i sognet og har 
status af satellitby til Odense, mens bebyggelserne 
vestligst i sognet nu er indlemmet i købstaden. 
Kirken er rejst på en lav banke sydvestligt i den 
gamle landsby; indtrykket af kirkens beliggenhed 
i landsbyens yderkant er yderligere forstærket ved 
etableringen af nye parcelhusområder i landsby-
ens nordøstlige del i løbet af 1900-tallet. Kirkegår-
den har bevaret sine gamle skel, bortset fra mod 
vest, hvor den er udvidet med et smalt stykke 
i 1885,10 ligesom betragtelige arealer er tilføjet 
1950 (i vest) 20 og 1974 (i sydvest); endvidere er 
der i det nordøstlige hjørne etableret forbindelse 
til en privat jord, hvor Bille-Braheslægten 1922 
indrettede sit gravsted (s. 3597).21 Et lapidarium 
er indrettet i den sydvestlige del af kirkegården. 
 De ældre dele af kirkegården hegnes af kam-
pestensdiger. En bred trappe leder fra de ældre 

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af A. 
Preurt 1794. – Cadastral map.
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Fig. 3-4. Længdesnit og plan. 1:300. 3. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1971. 4. Målt af Ebbe Lehn Petersen 1958, 
suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2015. – Longitudinal section and plan.

Den romanske kirke, rejst på en høj bakkeknold, 
har været en af Odenseegnens fi neste kvader-
stensbygninger med kultiverede vinduer, sokkel 
og kragbånd. Trods fl ere senmiddelalderlige æn-
dringer kan det romanske udgangspunkt fortsat 
tydeligt udskilles. Den store bygning har stået 
med apsis, kor og et relativt bredt skib (kor og 
skib er hhv. 6,4 m og 15 m lange). Grundplanen 
er den traditionelle romanske med et beskedent 
spring mellem apsis og kor, mens springet mel-
lem kor og skib har svaret til omtrent en murtyk-
kelse. Centrum for apsis ligger i kormurens yder-
side. Skibets vestre afslutning er nu forsvundet, 
men dele af den gamle vestgavl står formentlig 
bevaret inde i det tredje par hvælvpiller (s. 3523). 

BYGNING

Den store kirke er i sin kerne en traditionel romansk 
kvader- og kampestensbygning, opført i 1100-tallets 
sidste del, med apsis i øst. Små ændringer i tegl blev 
udført i løbet af de følgende to århundreder, hvor 
gavltrekanterne blev udskiftet og apsiden overhvælvet. 
I senmiddelalderen skete der store forandringer med 
bygningen, der blev udvidet fl ere gange. Først blev 
våbenhuset opført mod syd, dernæst overhvælvede 
man koret o. 1420-30. Efter dette blev skibet forlæn-
get mod vest og overhvælvet o. 1445-55. Derefter blev 
søndre korsarm formentlig tilføjet, hvorpå den nordre 
korsarm kom til. Endelig opførtes tårnet i vest. Efter 
middelalderen blev der etableret gravkamre i begge 
korsarme og gavltrekanterne udstyret med en svungen 
barokprofi l, der forsvandt under 1800-tallets istandsæt-
telser. Orienteringen afviger en smule mod nord.
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regelmæssige skifter af kvadre op til gesimsen, 
mens bagmurene er opført i hele og kløvede 
marksten. 
 Døre og vinduer. De identiske, blændede (†)dør-
steder i syd og nord kan fortsat bestemmes. Syd-
døren er bedst bevaret (fi g. 38). Den er blændet 
med gule sten af fl ensborgformat og står i faca-
den mod det gamle våbenhus siden 1998 som 
en glasbeklædt niche, der bruges som skab. Den 
retkantede døråbning, der gennembryder øver-
ste sokkelled, er tildannet af store karmsten med 
smig og dækkes af en granitbjælke. I facaden må-
ler dørstedet 121 cm i bredden, i bagmuren 171 
cm. Døren er formentlig blændet i forbindelse 
med omdannelsen af våbenhuset til begravelses-
kapel for slægten Marsvin (s. 3591) og står nu 
(fi g. 8) med kalkmalerier fra o. 1827 (s. 3547). 
Norddøren er tilmuret med munkesten og delvis 
ødelagt af et nyere vindue. 

 Materiale og teknik. Murene, der hviler på en 
velforarbejdet sokkel, er opført dels af tildannede 
granitkvadre, dels af rå og kløvede marksten. Soklen 
er udført i to led (fi g. 6, jf. s. 3446, fi g. 2), hvoraf 
det øverste har vulst med rille og det nederste en 
skråkant. Ved tilføjelsen af korsarmene har man 
genanvendt kvadrene fra de gennembrudte mure, 
og her ses adskillige sokkelsten, hvoraf enkelte er 
af betydelig længde (op til 170 cm). Vestgavlens 
sokkel er genbrugt under den nordre del af tår-
nets vestmur; de skråkantede hjørnekvadre sidder 
i tårnets vestre hjørner, mens andre dele af soklen 
er indmuret højt oppe i tårnets nordfacade med 
profi len vendt på hovedet.
 I koret er der både ude og inde brugt gra-
nitkvadre i regelmæssige skifter helt op til den 
teglmurede gesims fra 1800-tallets sidste tiår. 
Indvendig er apsidens vægge fornyet i munke-
sten omtrent i højde med vinduet (se ndf.), men 
oprindelig har rummet sikkert også været helt 
beklædt med kvadre. Skibets facader er sat med 

Fig. 5. Apsis og kor set fra sydøst. Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Apse and chancel seen from the south east.

Fig. 6. Sokkel- og hjørnekvadre fra skibet genanvendt 
under søndre korsarm (s. 3525). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Foot and corner ashlars from the nave re-
used below south transept.
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pro fi lerede kragbånd af granit (fi g. 29-30) marke-
rer vederlaget; de er begge sekundært behugget 
mod vest, da der blev indsat en bjælke i korbuen.27 
Alle gavltrekanter er fornyet i tegl.
 Middelalderlige tilføjelser og ændringer. De mange 
byggearbejder, der i løbet af et par århundreder 
helt ændrede kirken, er alle af munkesten og de 
fl este i munkeskifte. Rækkefølgen i de forskel-
lige tilbygninger kan nogenlunde sikkert fastslås, 
ikke mindst på grundlag af de dendrokronolo-
giske analyser af tagværkerne (jf. s. 3539). Ældst 
er fornyelsen af apsidens halvkuppelhvælv og de 
østre gavltrekanter, dernæst blev våbenhuset op-
ført ved skibets syddør, hvorefter koret blev over-
hvælvet o. 1420-30. 28 Så blev skibet forlænget 
mod vest og overhvælvet o. 1445-5528, hvorefter 
søndre korsarm formentlig er opført og den nor-
dre kort efter. Endelig blev det store tårn bygget 
vest for det forlængede skib. 

 Antallet af vinduer kan ikke afgøres, idet der 
kun er bevaret ét, der sidder vestligt i skibets 
sydmur (fi g. 7). Den højtsiddende åbning, der er 
blændet med munkesten i bagmuren, ses nu fra 
våbenhusets loft. Vinduet (102×70 cm) er rund-
buet, dobbeltsmiget og dækket af to overliggere. 
 Indre. I det oprindelig fl adloftede indre præges 
både apsis, kor og skib af senere omdannelser. Ap-
sidens teglmurede halvkuppelhvælv er således en 
fornyelse (se ndf.), og det samme gælder apsisbuen. 
Gulvet i apsiden synes oprindelig at have ligget et 
†trin højere, idet det nederste kvaderskifte stik-
ker uregelmæssigt frem fra vægplanet og næppe 
var tænkt til at skulle blive set (jf. fi g. 41). Et trin 
mellem apsis og kor er et velkendt fænomen, som 
genfi ndes i andre romanske kirkerum.26 Den run-
de korbue, dannet af kvadersten, er næsten intakt; 
kun buens øverste parti er som triumf  væggens 
top ommuret i tegl (jf. s. 3522 og fi g. 28). Rigt 

Fig. 7. Blændet romansk vindue i skibets sydmur (s. 
3521). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bricked-up 
Romanesque window in south wall of nave.

Fig. 8. Skibets blændede norddør (s. 3520). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Bricked-up north door of nave.
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øverste del, fra korbuens top, er ligeledes fornyet 
i tegl, før koret fi k hvælv. Det er nærliggende at 
knytte de nye gavle til arbejderne på apsiden. En 
falset dør i den nye østgavl forbinder korets og 
skibets lofter. Døren er nu fl adbuet, men det fl ad-
buede stik stammer fra den senmiddelalderlige 
ommuring af gavltrekanten (jf. s. 3524).
 Det tidligere våbenhus ved skibets sydside må 
være rejst først i 1400-tallet, mens den gamle syd-
dør endnu var i brug og altså før vestforlængelsen 

 Apsishvælvets fornyelse eller tilføjelse i tegl (fi g. 
9) må være sket forholdsvis tidligt, idet man i for-
bindelse med hvælvets opførelse også ommurede 
apsidens vægge i tegl og her indsatte nye, større 
†vinduer mod øst og syd (jf. kalkmalerier s. 3547). 
Det teglsatte parti begynder ca. 160 cm over gul-
vet. I stedet for et tredje vindue mod nord valgte 
man at indsætte en skabsniche (104×70×34 cm), 
hvori der endnu sidder et træskab (jf. s. 3557).29 
Skibets og korets østgavle samt triumfmurens 

Fig. 9. Korets indre set mod nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior of the 
chancel looking north east.
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søndre korsarm (jf. s. 3525), og senere renoverin-
ger har fjernet yderligere spor. En luge i gavlen er 
sikkert oprindelig, selvom stenene er helt forny-
ede. Våbenhuset fungerer nu som sakristi.
 Korets hvælv er indbygget o. 1420-30, hvilket 
antydes af de dendrokronologiske dateringer af 
tagværket.28 Hvælvet hviler på én sten dybe pil-
ler og buer. De skarpryggede ribber er udfor-
met med en pærestavslignende profi l. Over kir-
kerummet ses det, at kapperne er hugget ind i 
bagmurene. 
 I midten af 1400-tallet blev skibet forlænget mod 
vest med ca. 8 m.32 Dendrokronologiske prøver af 
tagværket fortæller, at tømmeret må være opstil-
let o. 1445-55 og angiver med al sandsynlighed 
tidspunktet, hvor hele bygningsafsnittet stod med 
hvælv.28 Vestudvidelsens langmure, der er væsent-
lig slankere end de romanske, er opført over gen-

af kirken (fi g. 13).30 Bygningen, der i dag har tag 
fælles med korsarmen, hæver sig over en sokkel af 
små granitkvadre. Et lavtsiddende savskifte i faca-
den har strakt sig omkring hele bygningen, men 
brydes af våbenhusets dør.31 Mod vest afsluttes 
muren af en fornyet, dobbelt falsgesims. En nu 
rundbuet dør i spidsbuet spejl åbner ind i bygnin-
gen. Øst for døren er en lavtsiddende, spidsbuet 
niche, hvori en rektangulær forsænkning mulig-
vis er en blændet glug. I østmuren er bevaret et 
fl adbuet vindue med halvstensfals til begge sider, 
mens rummet nu oplyses af et nyere, fl adbuet 
vindue i vest, der må tilhøre de store renoverin-
ger af kirken i 1800-tallet (jf. s. 3536). Rummet er 
dækket af et gråmalet træloft med synlige bjælker. 
Den oprindelige gavlspids er stort set helt for-
svundet, da våbenhuset blev sammenbygget med 

Fig. 10. Højtsiddende dør til skibets loftsrum i vestfor-
længelsens sydmur (s. 3524). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – High-placed door to loft of nave in south wall of 
western extension.

Fig. 11. Dør til skibets loftsrum i vestforlængelsen (s. 
3524). Set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Door to nave loft in western extension, looking south.
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Det forlængede skib blev derefter udstyret med 
tre hvælv, der hviler på piller og halvanden sten 
dybe skjoldbuer samt meget brede gjordbuer, der 
på markant vis adskiller de tre fag (jf. fi g. 72). De 
vestligste hjørnepiller er udstyret med små afsæt, 
hvis funktion ikke umiddelbart lader sig forklare.35 
Ribberne er en hel sten brede, retkantede forne-
den, mens den øvre del, som i koret, er halvstens-
bred med skarprygget, pærestavslignende profi l.36 
Tilsvarende helstensribber kendes bl.a. fra Mesin-
ge Kirke (Bjerre Herred), Ellinge Kirke (Svend-
borg Amt) og et sent eksempel i Skt. Hans Kirke i 
Odense (DK Odense 1308). I skibets vestre fag er 
de to østlige ribber borthugget fra deres udspring 
ved pillen og et stykke op i kappen, hvad der gi-
vetvis er sket i forbindelse med opstillingen af det 
store orgelpulpitur, som man 1771 beklagede sig 
over (jf. s. 3573).
 Skibets forhøjelse betød, at der også blev byg-
get på den østre gavltrekant, hvis øvre halvdel 
blev nedtaget og genopført, og samtidig fornyede 
man toppen af den omtalte dør mellem kor og 
skib (se ovf.).

anvendte sokkelsten fra den gamle vestgavl og står 
med fl ere skifter genbrugte kvadre (fi g. 19). Mu-
rene afsluttes dog med munkesten i munkeskifte 
og præges nu i vid udstrækning af skalmurede 
partier. Vestenden af skibet er delvis forsvundet, da 
tårnet blev opført, og de oprindelige lysåbninger 
er ligeledes opslugt af de nye vinduer, kirken fi k i 
1800-tallet (jf. s. 3536). En højtsiddende, smal og 
fl adbuet døråbning i sydmuren blev genfremdra-
get 1967 (fi g. 10-11).22 Døren, der gav adgang til 
kirkens lofter, åbner ind til et mindre trappeløb 
mellem skibets andet og tredje hvælvfag.33 Hvor-
når døren blev blændet, er usikkert.
 En stor del af den vestre gavlspids er bevaret i 
tårnets østmur. Den enkle gavl har stået med 
åbne bomhuller i facaden og en falset, fl adbuet 
(†)glug med fl ad sålbænk, der nu kun ses fra ski-
bets loft (fi g. 107).34

 Vestforlængelsen var planlagt med hvælv, idet 
den nordre langmur og det sydvestre hjørne er 
rejst med hvælvfortandinger (fi g. 12). Som forbe-
redelse til overhvælvningen blev de romanske 
langmure forhøjet med fem skifter i munkesten. 

Fig. 12. Hvælvfortanding i skibets vestforlængelse (s. 3523). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Vault toothing in western 
extension of nave.
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slugt en fjerdedel af nichen, mens den østre niche 
er blændet og nu kun erkendes ved revnedannel-
ser i muren. Rummet åbner sig mod skibet med 
en rundbuet arkade og dækkes af et samtidigt 
krydshvælv med halvstensribber, der mødes i en 
cirkulær slutsten. Hvælvet hviler i murene med 
en fals, som markerer skjoldbuernes yderkant.
 Korsarm og våbenhus har oprindelig stået med 
samme tagløsning som nu, men dette blev efter 
reformationen udskiftet med to selvstændige sa-
deltage.39 I 1800-tallets sidste del kom de to byg-
ninger imidlertid igen under samme tag. Hele 
den kamtakkede gavltrekant er fornyet under 
dette arbejde, men den nye blændingsudsmyk-
ning ligner formentlig den senmiddelalderlige.
 I 1600-tallets slutning blev en krypt etableret i 
korsarmens gulv (jf. s. 3535). 

 Søndre korsarm er formentlig rejst o. 1500. Byg-
ningen hviler på våbenhusets østmur, hvis fa-
cadedekoration fortsat kan anes på korsarmens 
vestvæg (fi g. 15). Facaderne er i vid udtrækning 
fornyede i 1800-tallet (jf. s. 3536), men det mid-
delalderlige udseende kan nogenlunde fastslås (fi g. 
13). Murene er opført på en sokkel af genbrugte 
kvadre, hvorover der løber skiftende bælter af gu-
le munkesten i munkeforbandt og genanvendte 
kvadre. Mod øst afsluttes muren nu af en dobbelt 
falsgesims. Korsarmen fi k lys gennem †vinduer 
i øst og syd. Det søndre er udvidet i højden og 
bredden, mens det østre er blændet med munke-
sten og granitkvadre.37 I syd var vinduet fl ankeret 
af to (†)fl adbuede, en sten dybe nicher med bund 
omtrent i siddehøjde, hvoraf den vestre er delvis 
bevaret (fi g. 15).38 Det udvidede vindue har op-

Fig. 13. Søndre korsarm sammenbygget med våbenhuset (s. 3522). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – South transept 
built together with porch. 
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nordre er blevet udvidet betydeligt ved at sænke 
sålbænken. Den oprindelige størrelse fremgår af 
vestvinduet, der indvendig ses som en falset ni-
che. Det østre vindue forsvandt, da slægten Mar-
svin 1620 opstillede deres epitafi um ved kapel-
lets østvæg (jf. s. 3591). Rummet åbner sig mod 
skibet med en rundbuet arkade og dækkes af et 
samtidigt, ottedelt krydshvælv, der hviler i mu-
rene (fi g. 18).

 Nordre korsarm er lidt yngre end den søndre, 
men næppe ret meget. Den markante bygning, 
der har haft store vinduer, hviler på genanvendte 
kvadre og sokkelsten. I facaden veksler bæltemu-
rede kvadre og munkesten i polsk forbandt, der 
præges af en uregelmæssig skiftegang med fl ere 
udligningsskifter (fi g. 17). Indvendig ses enkelte 
kvadre, men bagmurene er altovervejende af tegl. 
Over hvælvet står gavltrekantens bagmur med 
åbne bomhuller. Sidemurene afsluttes med en 
dobbelt falsgesims. Store, spidsbuede og falsede 
(†)vinduer har oplyst rummet fra alle tre sider; 
hveraf er det vestre og østre blændet, mens det 

Fig. 14. Søndre kapel og våbenhus før restaureringen, o. 1883. 1:100. Tegningen er formentlig udført af Odensear-
kitekten Rasmus Alfred Petersen. – The southern chapel and the porch prior to the restauration c. 1883.

Fig. 15. Søndre korsarms indre (s. 3525) set mod syd-
vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Inside of south 
transept looking south west.
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 Det ganske betydelige tårn i vest, der er jævn-
bredt med skibet, er i tre stokværk, hvori klok-
kerne hænger i det øvre, og dækkes af et sadeltag 
med gavle i øst og vest (fi g. 20). Grundplanen 
er kvadratisk, og østmuren hviler på skibets vest-
gavl. Tårnet er i facaden opført over en sokkel af 
genanvendte granitkvadre, der må være hentet fra 
det forlængede skib, mens der i det indre stikker 
store kampesten ud af væggen. Facaderne er del-
vis bæltemuret med genbrugte kvadre, men ho-
vedsagelig opført i munkesten i polsk forbandt. 

 Den kamtakkede taggavl er skalmuret i 1800- 
tallets slutning (jf. s. 3536), men blændingernes 
disposition kan føres længere tilbage end denne 
renovering (jf. fi g. 25) og afspejler derfor sikkert 
den oprindelige udsmykning med stigende høj-
blændinger. En frise af kvadratiske småblændin-
ger, der markerer gavlfoden, kan imidlertid ikke 
verifi ceres. I gavlfoden sidder endvidere en glug 
med trappestik.
 I 1600-tallets begyndelse blev en krypt etable-
ret i korsarmens gulv (jf. s. 3534).

Fig. 16. Forslag til nordkapellets gavl efter restaureringen, o. 1883. 1:100. 
Tegningen er formentlig udført af Odensearkitekten Rasmus Alfred Peter-
sen. – The proposed appearance of the gable of the north chapel, c. 1883.
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Den fl adbuede åbning står i facaden med fem 
halvstensfalse, mens det indvendig er smiget. 
Rummet dækkes af et stjernehvælv, der i vest 
hviler i væggen, mens det i øst er muret over en 
bred skjoldbue, jævnbred med arkaden ind til ski-
bet. Buen må tillige opfattes som forstærkning af 
skibets relativt spinkle vestgavl, så den har kunnet 
modstå tårnets vægt. Tårnrummet var oprindelig 
forbundet med skibet ved en spids åbning, der 
1896 blev delvis lukket ved orgelpulpiturets op-
sætning (jf. s. 3573).25 En stejl trætrappe i rum-

Indvendig står de øvre stokværks bagmure med 
åbne bomhuller. Større partier af den søndre og 
vestre facade er skalmuret i nyere tid (jf. s. 3536). 
 En bred vestportal åbner ind til tårnrummet. I 
facaden er den fl adbuede, falsede dør anbragt i 
et højt, spidsbuet spejl, hvis stik er udført med 
skiftende sorte og røde sten. I det indre står døren 
med tre false, den første er en sten dyb, mens de 
følgende to er en halv sten dybe (fi g. 21-22).
 Det høje tårnrum oplyses af et vindue i syd, 
hvis sider delvis er fornyet i nyere tid (fi g. 20). 

Fig. 17. Nordre korsarm. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – North transept.
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tårnets sydøsthjørne (fi g. 20). Det er ligesom tår-
net opført over en sokkel af genanvendte kvadre 
og præges af skalmurede partier fra 1800-tallets 
istandsættelser. I det indre står bagmurene med 
åbne bomhuller. Mod syd afsluttes muren af en 
dobbelt falsgesims, mens en udvidet glug med 
trappestik giver lys til det snævre trappeløb fra 
vest. En fl adbuet dør leder ind til den betonstøbte 
trappe, der har kvadratisk spindel og trappet loft, 
som fører op til den ligeledes fl adbuede overdør.

mets søndre side leder op til pulpituret. Pladsen 
under trappen, der tidligere var skilt fra tårnrum-
met ved en bræddevæg, er nu udmuret i tegl, og 
det lille rum udnyttes som materialrum.10 
 Adgangen til de øvre stokværk sker via et sam-
tidigt trappehus, der står som en solid murpille ved 

Fig. 18. Nordre korsarms indre (s. 3526) set mod nord-
vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Inside of north 
transept looking north west.

Fig. 19. Vestforlængelse (s. 3523) af skibet og tårn (s. 3528) set mod sydvest. Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – West extension of nave and tower looking south west.
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 Det høje klokkestokværk har et nyt bræd-
degulv i fyr, der ligger i samme niveau som det 
gamle, middelalderlige gulv.41 Rummet åbner 
sig mod hvert verdenshjørne med to falsede og 
fl adbuede glamhuller, hvis åbninger er delvis for-
nyede under senere renoveringer af tårnet. Mod 

 Mellemstokværket står uden gulvbjælker og får 
lys i de tre sider fra falsede og fl adbuede glugger.40 
En rektangulær åbning er brudt fra stokværket og 
ind til skibets loft, formentlig som afl øser for den 
omtalte dør i skibets sydside (jf. s. 3524). En ny 
trætrappe i fyr leder videre op i tårnet. 

Fig. 20. Tårnet set fra sydvest (s. 3528). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tower seen from 
the south west.
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der markerer gavlfoden. De enkelte blændingspar 
adskilles ved hængestave. Savskifterne, der afslutter 
kamtakkerne, og en lille cirkelblænding øverst på 
gavlen må være tilføjelser fra 1800-tallet.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Kir-
ken har efter middelalderen løbende gennemgået 
forandringer, og bygningen bærer i dag i høj grad 
præg af renoveringer i 1800-tallets sidste del. Un-
der disse istandsættelser er en lang række ældre 
ændringer forsvundet, der nu kun kan påvises 
arkivalsk. 
 I 1600-tallets midte blev alle kirkens gavltre-
kanter moderniseret. Kamtakkerne blev erstattet 
af en langstrakt svungen gavlform, der er i slægt-
skab med gavlene på Højby Kirke (Åsum Hrd.) 

nord er et tredje glamhul blevet brudt øverst oppe 
i muren, hvor det skærer gesimsen. Dette er sket 
i forbindelse med etableringen af en lille †kvist til 
ophængning af en klokke, der har strakt sig op i 
taget og haft gavl i nord (fi g. 19). Kvisten nævnes 
i kilderne 1631 og var formentlig ikke meget æl-
dre.42 Hvornår den blev nedtaget, vides ikke. 
 Mod syd og nord afsluttes murkronen af en tre-
leddet falsgesims, der er fornyet i nyere tid. De 
senmiddelalderlige kamtakker forsvandt allerede i 
1600-tallets midte (se ndf.), men blev geneta ble ret 
1884, da også blændingsudsmykningen blev for-
nyet (jf. s. 3536).25 De nuværende blændinger er 
som kirkens øvrige gavludsmykninger kommet til 
i 1800-tallet, men dispositionen er den middelal-
derlige (fi g. 24-25). Stigende, koblede og fl adbuede 
højblændinger rejser sig over et dobbelt savskifte, 

Fig. 21. Tårnets vestportal (s. 3529). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – West portal of tower.

Fig. 22. Tårnrum og tårnrummets hvælv (s. 3528). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Tower interior and tower vault.



3534 ÅSUM HERRED

 Krypten under nordre korsarm er senest etab-
leret 1614 (jf. s. 3591). Man når kammeret via en 
trappe af egebjælker i syd. Det øst-vest-vendte 
gravkammer (5,1×3,7 m) er muret i munkesten 
i uregelmæssigt munkeforbandt og dækkes af et 
fl adspændt tøndehvælv (fi g. 97). Rummet, der 

og eksempelvis Volsted Kirke (Hjørring Amt) fra 
o. 1626/27 (fi g. 23a og 25). Barokgavlene for-
svandt under kirkens renovering 1884-87, da der 
igen blev muret takkede gavle.25

 I 1600-tallet blev der indrettet gravkrypter un-
der begge korsarme. 
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lejlighed blændede man skibets gamle syddør, så 
at kapellet var adskilt fra kirkerummet. 1873 blev 
der også etableret et ligkapel i våbenhuset, hvor-
for en †muret skillevæg blev opført på tværs gen-
nem rummet, der delte det i to omtrent lige store 
dele.43 En dør midt på skillevæggen forbandt lig-
kapellet og familien Borchsenius’ gravkapel. 1913 
var gravkapellet tømt og et separat ligkapel opført 
på kirkegården (jf. s. 3518). Våbenhuset kunne 
derfor indrettes som fyrrum for kirkens nyind-
købte, dampdrevne varmeanlæg (jf. s. 3539).10 Da 
kirken 1981 fi k tilsluttet fjernvarme (jf. s. 3539), 
blev skillevæggen i våbenhuset fjernet, funktio-
nen som fyringsrum sløjfet og rummet indret-
tet til kontor og efterfølgende organistrum, indtil 
man 1998 renoverede og omdannede rummet til 
sakristi; den funktion det har i dag.44 En rektan-
gulær dør blev ved den anledning brudt nordligst 
i væggen mellem våbenhuset og søndre korsarm, 

står hvidkalket, får lys gennem lysskakter i øst, 
nord og vest, der bryder soklen i det ydre (fi g. 
17). Gulvet er dækket af munkesten.
 I forbindelse med indretningen af krypten er 
korsarmen rumligt blevet skilt fra kirken, idet der 
blev skabt adgang udefra gennem en rundbuet 
dør i korsarmens vestmur. Tre trin fører fra begge 
sider op til døren. 
 Krypten under søndre korsarm er senest etable-
ret 1693 (jf. s. 3586). En muret munkestenstrappe 
i nord leder ned til det nord-syd-orientrede rum. 
Gravkammeret (4,8×3 m) er muret i teglsten af 
normalstørrelse, lagt i blokskifte, og står med åbne 
bomhuller (fi g. 92). Det hvidkalkede rum dækkes 
af et fl adspændt grathvælv. Lysskakter i øst og syd 
bryder soklen i facaden (fi g. 13). Gulvet dækkes af 
teglsten af normalformat lagt i kvadratisk mønster. 
 Våbenhuset blev o. 1797 omdannet til gravka-
pel for familien Marsvin (jf. s. 3591). Ved denne 

Fig. 23a-d. Tegninger af tårnet. 1:150. a. Vestfacaden før restaureringen o. 1883. b. Sydfacaden efter restaureringen o. 
1883. c-d. Forslag til restauring af tårnets vest- og østgavl. Formentlig målt og tegnet af Odensearkitekten Rasmus 
Alfred Petersen. – Drawings of the tower. a. West facade prior to the restoration c. 1883. b. South facade after restoration c. 
1883. c-d. Proposals to the restoration of the west and east gable. 
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ker, mens våbenhusets og søndre korsarms facader 
blev sammenbygget, således at de igen kom under 
samme tag. En helt ny gavltrekant blev opført over 
de to bygningsafsnit, som sikkert omtrent genta-
ger dekorative elementer fra de to oprindelige 
gavle, hvilket forklarer det asymmetriske, sam-
menfl ikkede udseende (jf. fi g. 13-14). På korsar-
men sidder en båndblænding et stykke over gavl-
foden, hvorover tre stigende højblændinger rejser 
sig. Den midterste er spids, mens de to øvrige er 
fl adbuede. En mindre blænding med trappestik 
sidder vest for højblændingerne. Over våbenhuset 
er der tre småblændinger udformet som sparrer, 
hvorover en skjoldformet blænding er anbragt. De 
østvendte kamtakker smykkes af korte båndblæn-
dinger udfyldt med diagonaltstillede sten i rude-
mønster, en tilsvarende dekoration er også anbragt 
i gavlstykket mellem de to bygninger. 
 Den store renovering af kirkebygningen inklu-
derede også, at der blev hugget brede vinduer med 
kurvehanksbuet stik: to i koret og tre i skibet. Ap-
sidens to vinduer blev formentlig helt fornyede 
ved samme lejlighed, mens korarmenes vinduer 
blev udvidet ved at sænke sålbænken. 
 1960-61 foretog arkitekt Knud Lehn Petersen, 
Odense, udbedringer på revnedannelser i kirkens 

hvorved rummet atter stod i forbindelse med re-
sten af bygningen. 
 Kirken har gennemgået fl ere istandsættelser, ef-
ter at den 1631 blev beskrevet som værende for-
falden på både tage og murværk.15 Billedet var 
tilsyneladende helt ændret 1791, hvor den be-
skrives som: »[…] een af de smukkeste og best 
vedliigeholdte Kirker her i Stifttet, som nesten 
Aarlig bliver eftterseett og repareret, og er derfor 
ikke alleene smuk udvændig; men endog hviid 
og ziirlig indvændig.«23

 I perioden o. 1883-95 gennemgik bygningen en 
særdeles omfattende istandsættelse og fornyelse på 
foranledning af den historisk interesserede pastor 
Hans Jacob Julius Mygind, der havde til hensigt 
at tilbageføre bygningen til det middelalderlige 
udseende.45 Renoveringsarbejderne har stort set 
berørt alle bygningens dele og udførtes under le-
delse af Odensearkitekten Rasmus Alfred Peter-
sen, der var bror til Kongelig Bygningsinspektør 
J. Vilh. Petersen.46 Store partier af facaderne blev 
gradvist skalmurede med maskinstrøgne mun-
kesten, bygningen udstyret med den nuværende, 
karakteristiske dobbelte falsgesims47 og korsarme-
nes gavle fornyet (jf. s. 3525, 3528).48 De svungne 
barakformer blev ændret til traditionelle kamtak-

Fig. 24. Kirken set fra sydøst. Tegning af J.G. Burman Becker 1858. – The church seen 
from the south east.
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rummet bag gitteret hæver sig med to trin og 
dækkes af grå granitfl iser.25 I våbenhuset ligger 
der teglsten51 i tværgående bånd, mens gulvet i 
tårnrummet er dækket af røde og grå granitfl iser 
ligeledes lagt i bånd. Den ældste oplysning om 
kirkens gulve stammer fra 1791, hvor det oplyses, 
at der ligger granitfl iser i hele kirken.23 
 Tagværker. Apsidens tagværk på 15 fag, samlet 
med spærstivere, præges af udskiftninger. Kun syv 
fag er middelalderlige og hviler i en murrem af 
eg, der sikkert kan føres tilbage til apsidens opfø-
relse. De øvrige fag er i nyere tid udskiftet i fyr.
 Korets syv spærfag er af eg, dateret o. 1420-
30 og med al sandsynlighed opsat i forbindelse 
med opførelsen af korhvælvet.28 Fagenes to lag 
hanebånd og krydsbånd er samlet ved bladning 
fra vest mod øst og fortløbende nummereret med 

murværk, navnlig på tårnet, og udførte partielle 
udskiftninger af gulvenes belægning.49 1971 kun-
ne Lehn Petersens tegnestue udføre endnu en 
stor istandsættelse af kirken, denne gang primært 
af bygningens gavltrekanter og de store skalmu-
rede partier fra renoveringsarbejderne i slutning-
en af 1800-tallet.50 
 Gulve. I koret ligger der rektangulære gule 
teglsten fra 1961-639 i kvadratisk mønster, mens 
der i skibet ligger sorte og gule sekskantede fl i-
ser i sparremønster, der er lagt 1881.25 I søndre 
korsarm dækkes gulvet af gule tegl i kvadratisk 
mønster, mens kisterne i rummet står på en hæ-
vet plint, dækket af røde og grå granitfl iser, kan-
tet med en træramme. Gulvet i nordre korsarm 
dækkes fra skibet og op til gravgitteret af mindre, 
sorte og gule kvadratiske klinker, lagt 1894, mens 

Fig. 25. Kirken set fra nord. Akvarel af F. de Tengnagel 1826. – The church seen from the north.
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Fig. 26. Skibets tagværk (s. 3538). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Roofi ng of nave.

indridsede streger. Enkelte af de korte spærstivere 
er tydeligvis genanvendte tømmerstykker. 
 Skibets spærfag er af eg, bortset fra enkelte ud-
skiftninger i fyr på de vestligste fag, og opsat o. 
1445-55 i forbindelse med de indbyggede hvælv 
(fi g. 26).28 De 24 fag er samlet med to hanebånd 
og krydsende stivere, som er bladet på vestsiden. 

Fagene er fortløbende nummereret fra vest mod 
øst med udstemte kvadrater.
 Søndre korsarms seks spinkle fag er intakte og 
middelalderlige, men bærer præg af ældre skader 
og forstærkninger.28 Fagene er samlet ved blad-
ning fra nord mod syd med to lag hanebånd og 
krydsbånd. Fagene er fortløbende nummereret 
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dampdrevet †centralvarmeanlæg, etableret i vå-
benhusets bagerste del, der i den forbindelse blev 
ryddet for kister (jf. s. 3535, 3594).10 Anlægget 
blev bekostet af fabrikant A. Jakobsen og funge-
rede kun frem til 1923, hvor et †lavtryksanlæg 
blev etableret samme sted i kirken.9 Dette an-
læg blev udbygget 1960-61 og var i brug frem til 
1971, hvor det blev afl øst af et †varmtvandsanlæg 
ligeledes anbragt i våbenhuset.56 Dette fungerede 
frem til 1981. Kirken fi k indlagt elektricitet 1917.9

 Den velholdte bygning står i blank mur ude, 
mens den er hvidkalket inde. 1826 var kirken 
endnu partielt hvidkalket i det ydre, således at 
kun partierne med kvadre var blotlagt (jf. fi g. 25). 
En løsning, der endnu omtales i kilderne 1882, 
men som formentlig hurtigt derefter er ble-
vet opgivet til fordel for helt blanke mure.10 Fra 
søndre korsarms sydfacade til tårnets vestfacade 
ligger der perlegrus omkring bygningen, mens 
en smal stribe græsplæne strækker sig omkring 
kirkens øvrige dele.
 Solur (fi g. 27), 1815, af sandsten, 39×39 cm. 
Langs kanten er hugget et kvadrat, uden for hvil-
ket står timerne samt foroven: »S(o)m..ar… 1815«. 
I stenens centrum er hullet til montering af selve 
viseren, hvorfra udgår linjer til hvert timetal; over 
viserhullet repræsenterer en cirkel solen. Repare-
ret 1893.25 Henstillet i nordre kors arm.

med forskellige mærker i hver side; mod øst ses 
udstemte kvadrater, mens der i vestsiden bruges 
indridsede streger. 
 Nordre korsarms tagstol er helt udskiftet i fyr i 
tiden o. 1878.25

 Våbenhusets halvtag er sammenbygget med 
søndre korsarms tagstol og fornyet i fyr, hvil-
ket må være sket ved sammenbygningen af de 
to bygningsafsnit. Fra tilbygningens loft kan der 
iagttages et tagspor fra et ældre †tagværk, der 
stammer fra tiden efter reformationen, hvor byg-
ningen stod med et selvstændigt sadeltag. 
 Tårnets 11 fag af eg er samlet med tre lag ha-
nebånd og krydsbånd. Tagstolen, der er samlet ved 
bladning fra øst mod vest, er formentlig middelal-
derlig. To klokkestole er delvis integreret i tagstolen. 
En konstruktion i to fag, der 2011 er udbygget 
med en omfattende understøtning i svære fyrre-
træsbjælker, strækker sig på tværs af hele tårnrum-
met og bærer klokke nr. 1 (jf. s. 3575).52 En mindre 
klokkestol på to fag i eg, sandsynligvis sammen-
bygget af ældre, genanvendt tømmer, er opstillet i 
tagrummets nordside og formentlig jævngammel 
med den forsvundne kvist (jf. s. 3533) samme sted. 
Klokke nr. 2 (jf. s. 3575) hænger her. 
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2015 ud-
taget boreprøver af egetømmeret i apsis, kor, skib 
og søndre korsarm.53 I hverken apsis eller søndre 
korsarm kunne tømmeret dateres, mens tøm-
meret over koret må være opsat o. 1420-30, da 
hvælvene blev indbygget. Skibets tagtømmer, for-
mentlig opsat efter at vestforlængelsen var opført 
og hvælvene indbygget, stammer fra o. 1445-55.
 Tagbeklædning. Alt er tækket med bly, undtagen 
korsarmene, der er dækket af vingetegl. Ifølge bi-
skop Jacob Madsen var det kun apsis, kor og skib, 
der var tækket med bly, resten stod med tegl, da 
han visiterede kirken første gang i 1590.5 1791 
oplyses det, at hele kirken, ud over nordre kors-
arm, er tækket med bly.23 Den nuværende forde-
ling af tagbeklædningen var etableret 1878, hvor 
kirken omtales med fl ere tegltage.25 Senest er ta-
gene gennemgribende renoveret 1976-77.54

 Opvarmning. Kirkens fjernvarmesystem stam-
mer fra 1981.55 1879 blev der erhvervet to †kak-
kelovne til kirken.25 Ovnene blev 1906 fundet 
utilstrækkelige, hvorfor der 1913 blev indlagt et 

Fig. 27. Solskive, 1815 (s. 3539). Foto Arnold Mikkel-
sen 2015. – Sundial. 1815.



3540 ÅSUM HERRED

ningen som helhed er fragmentarisk, men hoved-
parten af de endnu eksisterende billeder er for-
bløffende velbevarede.
 I korbuen ses mod syd en psykomaki (fi g. 29), 
dvs. en kamp mellem godt og ondt, der her har 
antaget karakter af det godes entydige sejr.60 
Scenen er ikke fuldstændig, men er i hovedtræk 
bevaret.61 En kriger med spids hjelm, iklædt en 
hoftelang, brunrød tunika og brune hoser, hæ-
ver et spyd mod en sammenkrøbet skikkelse, der 
knæler på jordsmonnet under ham. Den over-
vundne, iklædt hvid skjorte og tvefarvede hoser, 
griber øjensynlig om en sværdskede med omvik-
let bånd.
 Mod nord vises Isaks ofring (fi g. 30). Abraham er 
gengivet med glorie, langt, hvidt hår og skæg, og 
er iført en hvid og brun kjortel med rødbrune 

KALKMALERIER

Kirkens kalkmalede udsmykninger strækker sig 
fra tiden o. 1200 til 1800-tallets første fjerdedel. 
Billederne er drypvis opdaget. Tidligst fremkom 
en række senmiddelalderlige indvielseskors 1934, 
der blev istandsat af konservator Egmont Lind 
samme år. 57 De storslåede romanske malerier 
blev 1974 opdaget under en indvendig kalkning, 
hvorefter billederne blev fremdraget og restau-
reret af konservator Mogens Larsen 1975-77. 58 
Endelig fremkom 1998 et våbenskjold, malet o. 
1827, under istandsættelsen af det gamle våben-
hus. Våbenskjoldet blev istandsat 1999 af konser-
vator Karsten Larsen.59

 1) (Fig. 28-34) senromanske, o. 1200, bevaret i 
korbuen og på triumfmurens vestside. Udsmyk-

Fig. 28. Triumfvæggens udsmykning, o. 1200 (s. 3544). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Decoration of chancel arch 
wall, c. 1200.
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Fig. 29-30. 29. Psykomaki, o. 1200. Korbuens søndre vange (s. 3540). 30. Isaks ofring, o. 1200. Korbuens nordre 
vange (s. 3540). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 29. Psychomachia, c. 1200. South string of chancel arch. 30. The Sacrifi ce 
of Isaac, c. 1200. North string of chancel arch.
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Fig. 31. De 24 ældste med Abraham, o. 1200. Triumfvæggen (s. 3544). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The 24 Elders 
with Abraham, c. 1200. Chancel arch wall. 
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Fig. 32. De 24 ældste, o. 1200. Triumfvæggen (s. 3544). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The 24 Elders, c. 1200. 
Chancel arch wall. 
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bueåbningen, med forskellige typer kroner. Mæn-
dene, der har blikket rettet mod korbuen, synes 
alle at være ældre, langskæggede og iklædt kjort-
ler og kapper. Mod syd holder manden nærmest 
korbuen en stav eller et scepter, og kan mulig-
vis identifi ceres som præstekongen Melkizedek ,62 
mens den midterste mand (fi g. 32) griber om et 
strengeinstrument (en rebec).63 Yderst mod syd 
anes en harpe, mens manden, der holder harpen, 
er skjult bag hvælvpillen. Mod nord sidder den 
glorierede patriark Abraham nærmest korbuen 
med et svøb i skødet, hvori omridset af frelste 
sjæles hoveder endnu kan skelnes (fi g. 31).64 Man-
den i midten sidder med et uidentifi ceret stren-

folder ved ærmeender og krave, der er spættet af 
hvide nister. Med en elegant, svungen krop hol-
der han et sværd hævet over Isak, mens der yderst 
på sværdspidsen anes rester af en hånd (Guds eller 
en engels), som griber ind og afbryder ofringen. 
Under Abraham knæler den lille, fragmenta riske 
Isak i brun kofte og grønne hoser, der med spør-
gende gestus sidder på et muret, grønt alterbord, 
hvorpå der også ligger brænde til offerbålet. Beg-
ge korbuens billeder udspiller sig udendørs, hvil-
ket angives ved tuet, brunt jordsmon. 
 Triumfmurens (fi g. 28) udsmykning har mistet 
mange billeder, men er samtidig ganske velbeva-
ret. Udsmykningen er inddelt i to vandrette stor-
friser, der deles lodret af korbuen. Kun den nedre 
frise i korbuens vederlagshøjde er bevaret. Her ser 
man en række siddende mænd, tre på hver side af 

Fig. 33. Fragment (Apostel, Jesus eller engel), o. 1200. Triumfvæggen (s. 3545). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Frag-
ment (Apostle, Jesus or angel), c. 1200. Chancel arch wall.

Fig. 34. Indvielseskors, o. 1200 (s. 3545). Fo to Arnold 
Mikkelsen 2015. – Consecration cross, c. 1200.
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rødt, grønt samt brunrød til opstregning, enkelte 
konturer og skyggevirkning i klædedragternes 
dråbeformede foldekast. Dertil kommer den in-
tense ultramarin, der er benyttet som baggrunds-
farve for billederne. Kropsmodelleringen, der nu 
bedst iagttages på storfi gurerne i korbuen, er båret 
af hvidt højlys på den brunrøde karnationsfarve, 
ledsaget af mørkerøde konturstreger, der har gjort 
ansigtstræk og navnlig øjenpartiet let synlige, selv 
på afstand. Karakteristisk for periodens kunst er 
fremstillingens billeder ledsaget af et rigt udvalg 
af ornamenter. Billederne på korbuens vanger ind-
rammes således af brune streger og musetrapper, 
mod øst er korbuens åbning markeret ved en 
palmetfrise. Triumfmurens nederste del, mod syd, 
er smykket med en bred mæanderbort, mens der 
mod nord ses rester af en marmorering.
 Værksted, stil og datering. Generelt tilhører ud-
smykningen en lille gruppe af nærtbeslægtede 
senromanske malerier på Nordfyn, der også fi n-
des i Sanderum (s. 2931-38) og Sønder Nærå 
kirker.66 Udsmykningens tilstand gør den dog 
vanskelig at jævnføre entydigt med de to andre 

geinstrument, mens fi guren længst mod nord er 
næsten helt dækket af hvælvpillen. De siddende 
mænd må, trods deres reducerede antal, være en 
fremstilling af de 24 ældste, der sidder samlet om-
kring Kristus på tronstole i lovsang (Åb. 4,4).
 Over de ældste løber et skriftbånd med rester af 
en næsten helt forsvundet majuskelindskrift.
 Den øvre storfrise, der er bevaret nord for kor-
buen, er i en yderst fragmentarisk tilstand. I fri-
sen, der må have haft samme bredde som kirken, 
øjnes det nederste parti af en barfodet, kjortel-
klædt skikkelse (fi g. 33), der kan være Jesus eller 
en af disciplene. 65 Figuren står ved siden af en 
profi leret base, hvorover et søjleskaft rejser sig.
 Syd for korbuen, under den nedre billedfrise, er 
der malet et hvidt indvielseskors (fi g. 34) udformet 
som hjul, der må være samtidigt med resten af 
udsmykningen. 
 Teknik og farver. Maleriet er udført på en ty-
pisk romansk, meget fi nkornet, brunlig puds med 
knust tegl og trækul.59 Dekorationen, malet på 
den glittede malepuds lagt over den tørre byg-
ningspuds, er udført i gråblåt, okkergult, okker-
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gens overordnede ikonografi ske tematik synes 
dog klar. Korbuen, forstået som åbningen ind til 
det helligste hellige og stedet, hvorfra det gud-
dommelige viser sig i kirken, iscenesættes som 
en eskatologisk vision, centreret omkring det 
nu forsvundne krucifi ks, der har hængt i buens 
åbning.67 De 24 ældste har rettet deres musikal-
ske lovprisning mod den forsvundne fi gur, mens 
vangernes udsmykning i korbuen beretter om 
korsofferets belønning, nemlig det godes sejr over 
det onde. Det har været fremført, at udsmyknin-
gen sandsynligvis også har indeholdt et billede af 
den dømmende Kristus, hvilket synes sandsyn-
ligt.68 Men hvor Ulla Haastrup, der tidligst har 
arbejdet med udsmykningen, entydigt peger på 
fremstillingen som Dommedagsscene, synes det 
mere overbevisende at se billedet som fremstil-
ling af den himmelske orden og, som Henrik 
Græbe, at relatere udsmykningen til nadverritua-
let.69 Fremstillingen fokuserer således snarere på 
en synliggørelse af korsdødens frelsende betyd-
ning for menneskeheden end selve domsakten 
på den yderste dag. Korvæggens udsmykning er 
derved i dialog med den internationale roman-
ske kunst, eksempelvis den berømte sydportal på 
Saint-Pierre i Moissac (Frankrig) fra 1115-30. 
Budskabet er ikke helt det samme, men den kalk-

kirkers bemaling, hvorfor Sønder Nærå og San-
derum synes nærmere beslægtet med hinanden 
end med billederne i Fraugde. Ikke desto mindre 
må et værkstedsfællesskab betragtes som sandsyn-
ligt. Der ses således klare lighedstræk i billedernes 
opbygning, i udformningen af ornamenter og 
borter samt i persontegningerne.
 Billederne er forankret i et romansk formsprog, 
hvor klædedragternes regelmæssige foldekast og 
især storfi gurernes langstrakte, blødt krummende 
kroppe forlener billederne med en ro og ople-
velse af stilstand på trods af motivernes både dra-
matiske og dynamiske indhold. Som i de andre 
udsmykninger fra værkstedsgruppen kan der dog 
også ses antydninger af en opblødning i fi gur-
fremstillingernes stivhed. Navnlig persontegnin-
gerne, i Fraugde især i Abraham med det hævede 
sværd og ansigtet vendt ned mod den knælende 
Isak, har en livlighed og et svaj, der peger ind i 
1200-tallet og i sidste ende frem imod unggotik-
ken. Billederne i Fraugde hører utvivlsomt til i 
tiden o. 1200.
 Program. Alle dele af udsmykningen kan gen-
fi ndes i andre af tidens romanske udsmykninger, 
men billedernes samlede budskab lader sig ikke 
længere bestemme med sikkerhed på grund af 
den fragmentariske bevaringstilstand. Korvæg-

Fig. 35. Indvielseskors, 12-1300-tallet (s. 3547). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Consecration cross, 12-1300s.

Fig. 36. Indvielseskors, o. 1445-55 (s. 3547). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Consecration cross, c. 1445-55.
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dede syddør udsmykke med sit hjelmprydede 
våben, hvorunder to korslagte palmeblade er vist. 
Våbenskjoldet er indpasset i en malet, rundbuet 
arkade, der sammen med resten af den blændede 
syddør er malet med kvadring.
 †Kalkmaleri. 1) (Fig. 37), o. 1700, rødbrune dra-
perier, opbundne med gule festonbånd blev 1934 
påvist på korets vægge og korbuens vanger. 
 2) (Jf. fi g. 39), marmorering, 1700-tallet, udført 
på murstykket mellem prædikestolen og lydhim-
len som yderligere udsmykning af stolen. Bema-
lingen kendes kun fra et ældre fotografi , og far-
veholdningen er derfor uvis. 
 3) Gråmaling af apsisrummet, 1894, formentlig 
for at lade alter og altertavle fremstå tydeligere 
mod en mørk baggrund.25 

malede udsmykning dokumenterer, at værkstedet 
arbejdede med samme tematikker, som også blev 
bearbejdet i eksempelvis Frankrig og Tyskland 
i 1100-tallet og var fuldt ud på omgangshøjde 
med tidens internationale, teologiske og stilistiske 
strømninger. 
 2) (Fig. 35), indvielseskors, 12-1300-tallet, på ko-
rets syd- og nordvæg, udført som hammerkors i 
et hjul, malet med okkergult og sort konturstreg. 
Indvielseskorsene er næppe romanske, men må 
være ældre end korsene fundet i skibets nordside 
(se ndf.). Korsene kunne stamme fra ombygnin-
gerne i koret (jf. s. 3522). 
 3) (Fig. 36), indvielseskors, o. 1445-55, på de nor-
dre hvælvpiller mellem skibets vestre fag. De har 
form som et hjulkors, hvorfra bladranker udgår. 
Små cirkelslag kanter selve de brunmalede kors, 
mens bladranker og ringen om korsene står i lys 
og mørk rød. Tilsvarende †indvielseskors blev 
påvist på begge korbuens vanger og på den øst-
ligste pille i skibets nordside.22 Alle tre kors blev 
overhvidtet igen, fordi de blev fundet for frag-
mentariske. Det er tænkeligt, at indvielseskorsene 
hører sammen med skibets vestforlængelse og 
overhvælving (s. 3523).
 4) O. 1827, våbenskjold og kvadring (fi g. 38). Da 
Andreas Michael Ali Sehested overtog våbenhu-
set som gravkapel (jf. s. 3594), lod han den blæn-

Fig. 38. Våbenskjold, o. 1827, på skibets blændede syd-
dør, (s. 3547). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Coat of 
arms, c. 1827, on bricked-up south door of nave.

Fig. 37. Kalkmalet †draperiudsmykning o. 1700 (s. 
3547). Foto Poul Nørlund 1933. – Wall-painted drapery 
ornament, c. 1700. 
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og såvel et alterklæde som en messehagel af brunt 
fl øjl med gyldent prikmotiv blev skænket af Frederik 
Christi an Kaas 1786.
 De to usignerede altermalerier, der nu opbevares på 
orgelpulpituret, må være udført o. 1800, sygekalken er 
udført 1827 af Rasmus Møller Theilgaard og skænket 
af Andreas Michael og Wilhelmine Sehested, tindåbs-
kanden er fra 1862, og M. P. Allerups klokke fra 1882 
blev bekostet af enkefru Augusta Langkilde til Godt-
haab.
 Af det nyere inventar skal nævnes lysekronerne, 
hvoraf to blev skænket af sognepræst Axel Gjerulff og 
hustru 1913. De nuværende altermalerier er malet af 
Rudolf Rud-Petersen i forbindelse med altertavlens 
istandsættelse 1931, hvor også alterbordet fornyedes. 
Smedejernsalterskranken er udført i nybarok stil af 
kunstsmed Hans Rasmussen, Hudevad, 1954.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret er præget af 
hovedistandsættelsen 1960-61, da korbuekrucifi ksets 
oprindelige farve blev fremdraget og prædikestolen 
nystafferet. Siden er altertavlen nymalet 1986 og sto-
lestaderne 1990. Farvesætningen er domineret af dels 
havgrønt på fontehimmel, stolestader og degnestol, 
dels mønjerødt, der går igen på altertavle, prædikestol, 
herskabsstole og orgelpulpitur.

INVENTAR

Kirkens ældste inventar er den romanske granitdø-
befont af Højbytype, mens et skab i apsiden og det 
spektakulære korbuekrucifi ks stammer fra senmiddel-
alderen. Fra tiden efter reformationen er bevaret de to 
malmlysestager, daterbare til o. 1550. Prædikestolen er 
fra o. 1575, den ældste klokke er støbt 1590 af Bor-
chardt Jensen Quelligmeyer Gelgeter, og såvel penge-
blokken som baldakinaltertavlen i to stokværk er fra 
tiden o. 1600; sidstnævnte er imidlertid først anskaffet 
1672 fra Vor Frue Kirke, Odense. De rige herskabs-
stole forrest i stoleblokkene er indrettet 1637 af Claus 
Daa og Ingeborg Parsberg, mens de øvrige stole må 
stamme fra tiden o. 1650; en lysekrone og en degnestol, 
der nu er opstillet i korsskæringen, stammer fra samme 
århundrede.
 Alterkalken er udført 1684 af Jesper Hansen Rust, 
Odense, og skænket til kirken af Christoffer Balslev 
og hustru Karen Riisbrigh, hvis datter Birgitte Bal-
slev sammen med hendes anden ægtefælle, Christian 
Bircheroed, 1707 skænkede en oblatæske udført af 
Christian Schrader. Fontehimlen må være omtrent 
samtidig. Fra det senere 1700-tal stammer tårnuret 
fra 1761, det nu ombyggede orgelpulpitur fra 1771, 

Fig. 39. Kirkens indre set mod øst, o.1900. Foto Kristian Hude. – Church interior looking east, c. 1900.
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 Alterklæder. 1) (Fig. 110), 1786, skænket af Fre-
derik Christian Kaas, af brunt fl øjl med gyldent 
prikmotiv, guldgaloner og -årstal, »1786«. Istand-
sat 1969, bl.a. ved forstærkning med uld på bag-
siden.22 Klædet, der var i brug indtil 2000, opbe-
vares nu i præstegården.72 2) 1900-tallet, af rødt 
fl øjl kantet med guldgaloner og forneden røde 
frynser. Opbevares i præstegården.
 Af ældre †alterklæder kendes et af rødt fl øjl med 
guldgaloner, nævnt 1791; 1862 benyttedes ligele-
des et af rødt fl øjl med guldgaloner, muligvis det 
samme.10

 Altertavle (fi g. 42), o. 1600, anskaffet 1672 fra 
Vor Frue Kirke (jf. s. 1083), med fornyede vin-
ger og malerier af Rudolf Rud-Petersen, begge 
fra 1931. I tavlen er genanvendt dele af en sen-
middelalderlig †altertavle, hvilket viser sig i de nu 
funktionsløse udskæringer i rammeværkets bag-
side samt i de malerifragmenter, der blev frem-
draget på bagsiden af topstykkets rammeværk 
under restaureringen 1987 (fi g. 43-44).22

 Undersøgelser af ældre farvelag viser, at de større 
inventarstykker – altertavle, prædikestol, fontehim-
mel, stolestader, herskabsstole og orgelpulpitur – i det 
senere 1700-tal har stået med marmorering i forskel-
lige farver. O. 1850 var farvesætningen domineret af en 
lys, gullig egetræsådring, som ved istandsættelsen frem 
mod overgangen til selveje 1913 blev erstattet af en 
mørkere ådring. Seneste hovedistandsættelse fandt sted 
1960-61 ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen. Inventaret 
maledes 1980.10

Alterbordet, 1931 er et rammeværk af træ beklædt 
med fyrrepaneler, 175×142 cm, 96 cm højt.10 
Det erstattede et ‘gammelt, muret’ †alterbord.70

 Om kirkens utvivlsomt talrige †sidealterborde 
vides, at et blev indviet 9. jan. 1429 af biskop 
Nafno.71 1590 konstaterede biskop Jacob Mad-
sen, at et alterbord ‘opført nedenfor koret’, men 
uden nogen altertavle, blev fjernet.5 Da dette bord 
nævnes umiddelbart forud for korbuekrucifi kset, 
har der rimeligvis været tale om et Helligkorsalter 
(Corpus Christialter). 

Fig. 40. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church interior looking east.
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gesims, hvorpå der er fæstnet en stor, udskåret 
strålekrans med tetragram. 
 Tavlen fremstår i en staffering fra 1986 med 
rød bundfarve og detaljer i grønt, gråt og guld.73 
Felterne har forgyldte frakturindskrifter på sort 
bund; på postamentet fra Joh. 20, 21 og hen over 
frisens felter fra Joh. 6,35. De senmiddelalderlige 
malerier på bagsiden (fi g. 43-44) af topstykkets 
rammeværk omfatter brudstykker af Gud Fader 
med Skt. Eligius under indskriften »S(c)... ius« og 
en kvindelig helgen med hovedlin ved sin side.
 Altermalerierne er udført 1931 af Rudolf Rud-
Petersen.9 I storstykket ses triptykonet ‘Det Store 
Festmåltid’, signeret »RudP. 1931«. I midtbilledets 
centrum står Jesus foran nadverbordet, hans hæn-

 Den arkitektonisk opbyggede tavle er af bal-
dakintype med fl adt loft, tilbagetrukket storstyk-
ke og fi re søjler, der bærer gesims og topstykke. 
De tre storfelter (det midterste bredest) adskil-
les af halvsøjler, der ligesom de fi re foranstående 
frisøjler er glatte med beslagværksornamenterede 
prydbælter og kompositkapitæler. Postamentet, 
stor- og topstykke har fornyede vinger i renæs-
sancestil med rulleværk og frugtklaser, der er skå-
ret af billedskærer Rasmussen, Odense.
 Det lave postament har glatte fremspring, mens 
frisen har profi lkantede felter, der adskilles af 
fremspringende bøjler. Topstykket omfatter et 
anseligt felt fl ankeret af udskårne karyatideher-
mer (fi g. 45), der bærer den tandsnitsprydede 

Fig. 41. Korets indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior of the chancel looking east.
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skare af kvinder, børn og ældre mænd allerede sid-
der. 
 I topfeltet ses ‘Englen ved den tomme Grav’ (fi g. 
46), som sidder med løftet arm på den åbne sar-

der er rettet imødekommende mod to knælende 
kvinder og deres børn. I sidefl øjene vises to æl-
dre mænd, en med vandrestav og en vanfør med 
krykke, til bordet af to børn,74 hvor en mangfoldig 

Fig. 42. Altertavle, o. 1600 (s. 3549). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altarpiece, c. 1600.
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kofag og kigger direkte mod beskueren. Ved siden 
af sarkofagen ligger soldaternes efterladte våben. 
Forarbejder til altermalerierne er på Fraugdegård.
 Maleriernes emner blev foreslået af Rud-Pe-
tersen selv, som ved at anvende den Thorvaldsen-
inspirerede Kristus, der står med åbne arme (jf. 
DK Kbh. By I, 207), i fremstillingen af lignelsen 
om Det Store Festmåltid ønskede at udtrykke, at 
Kristus er opstanden fra de døde og tager imod 
alle, der accepterer indbydelsen.9 Det Store Fest-
måltid er i fi gurstil, farveholdning og i de tydelige 
referencer til Den Sidste Nadver stærkt påvirket 
af Joakim Skovgaards behandling af samme emne 
i et vægmaleri til Viborg Domkirke fra 1901, som 
Rud-Petersen havde et nært kendskab til, da han 

Fig. 43-44. Fragmenter af senmiddelalderlige malerier på topstykkets rammeværk (s. 3549). 44. Detalje. Foto Bent 
Jacobsen 1986. – Fragments of Late Medieval paintings on framing of top piece. 44. Detail.
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(Salvator Mundi) omgivet af Skt. Laurentius og 
Skt. Katharina og på fl øjene ‘gamle ting’.5 Nævnt 
1631 som gammel.15

 Altersølv (fi g. 49), 1681-84, udført af Jesper 
Hansen Rust, Odense, og skænket af Christof-
fer Pedersen Balslev og Karen Thomasdatter Riis-
brigh.78 Den er 23,2 cm høje kalk har sekstunget 
fod, der er drevet stejlt op i et skaft med linse-
formet, sekstunget knop med versaler, der dan-
ner navnet »Ihesvs«. På foden er monteret en 
utvivlsomt ældre krucifi ksfi gur, og standkanten 
er stemplet med Odenseliljen og et næsten ud-
pudset mestermærke (Bøje nr. 4091). Bægeret 
er fornyet 1836 og er glat med profi leret kant. 

var assistent for Skovgaard på udsmykningen af 
domkirken.
 Altermalerier (fi g. 47-48), o. 1800, tilsyneladen-
de malet på altertavlens oprindelige, afrensede træ-
paneler. De forestiller hhv. »Jesus som velsigner 
brødet«, der er kopieret efter Carlo Dolci,75 samt 
»Bønnen i Getsemane Have«. Storstykkets smal-
felter rummer citater fra hhv. Joh. 14,6 og Matt. 
28,20 malet i hvid skriveskrift på sort bund. Ma-
lerierne hænger siden 1931 på nordre korsarms 
vestvæg.9 Restaureret 1978.76

 Ændringer og istandsættelser. 1980 afdækkedes 
rester af det underste og muligvis oprindelige 
farvelag.59 Søjlerne stod formentlig sorte med 
prydbælter i guld på grøn bund, mens baldaki-
nens loft var brunt, og postamentfremspringe-
ne var rødmarmorerede med sorte årer. Måske 
1786, da kirkeejer, admiral Frederik Christian 
Kaas foranstaltede en fornyelse af såvel alterklæde 
som messehagel, tilføjedes udsavede topvinger 
formet som knælende engle (fi g. 108), og tavlen 
blev nystafferet med grå og rød marmorering på 
blegrød bund.77 Indtil 1912 fremstod den i mør-
kebrun bemaling med lysegrå søjler med hvide 
prydbælter på okkergul bund, da den efter en 
mindre istandsættelse blev nystafferet i gråtoner, 
med okkergule prydbælter på søjlerne.20 Endvi-
dere blev tavlen stillet på et nyopmuret funda-
ment lidt længere fremme i koret.10

 Ved hovedistandsættelsen 1931 kasseredes top-
vingerne fra 1700-tallet, og tavlen fi k sit nuvæ-
rende udseende med nye altermalerier og vinger, 
bortset fra, at den stod i en let justeret udgave af 
1912-stafferingen og med indskrift i postament-
feltet, der relaterede til de nye altermalerier, Luk. 
14,17. 
 Tavlen kan i kraft af sin renæssanceopbygning 
med tilbagetrukne storfelter under et kassetteret 
loft ses som en videreudvikling af den veldate-
rede gruppe af baldakinaltertavler med kvartrund 
baldakin (jf. s. 3465) fra 1590’erne. En datering til 
o. 1600 eller kort efter understøttes yderligere af 
den tilsvarende opbygning af altertavlen fra Vor 
Frue Kirke i Svendborg fra o. 1604 (DK Svend-
borg 328).
 †Altertavle, senmiddelalderlig med fremstilling 
af ‘Kristus med scepter’, dvs. som Verdens Frelser 

Fig. 45. Karyatideherme fra altertavlens topstykke, o. 
1600 (s. 3550). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Carya-
tid herm from top of altarpiece, c. 1600.
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 2) (Fig. 50), 1827, fremstillet af Rasmus Møl-
ler Theilgaard, Odense, og skænket af kirkeejer 
Andreas Michael og Wilhelmine Sehested til 
Fraugdegård.20 Den 11,5 cm høje kalk har en 
let skrånende fod med kraftig standkant og ind-
graveret årstal, »1827«. Skaftet er cylindrisk med 
midtknop og bægret fl adbundet med rette sider, 
hvorpå er indgraveret et hjelmprydet skjold med 
Sehesteds våben omkranset af kursivindskriften 
»Andreas Michael v. Sehested Vilhelmine v. Sehe-
sted«. Stemplet med mestermærke (Bøje nr. 4235) 
på standkanten. Den tilhørende †disk havde en 
fals, der passede i bægret, og sættet opbevaredes 
i et ligeledes tabt ‘smukt og stærkt futteral af træ 
beklædt med skind ind- og udvendig’.20

 Alterkander. 1) (Fig. 51), o. 1850, af tin, 31 cm 
høj, sortmalet med guldkors. 2) (Fig. 51), 1934, 

Under bunden er givernes initialer, »CB*KTD«, 
indgraveret sammen med deres hjelmprydede al-
liancevåben og årstallet »1684«. Endvidere står 
med skriveskrift: »Renovatum menh. Nov 1836 
ab A.M. a Sehested« (renoveret i november må-
ned 1836 af A. M. Sehested). Disken, der måler 
16,5 cm i tværmål, prydes af et indgraveret, om-
trent kvadratisk akantusmotiv. Under bunden ses 
samme indskrifter som på kalken, dog er giver-
indskriften dateret »1681«. 
 Af kirkens ældre †altersølv kendes et sølvsæt, 
nævnt 1590,5 samt et sæt af tin fra tiden efter 
Karl Gustav-krigene, nævnt 1660.79

 Alterkalk, 2013, udført af Fredberg. 18 cm høj 
med kuplet fod, hvorpå er indgraveret versalind-
skriften »Fraugde Kirke 2013«, skaft med midtled 
og glat bæger med markant hældetud. Under fo-
den er indgraveret fabriks- og lødighedsmærke. 
Kalken benyttes til saft ved nadvergang.
 Sygekalke. 1) 1800-tallet, af tin, 10 cm høj, med 
fl adkuplet fod, lavt skaft med midtled og højt bæ-
ger med to indgraverede linjer under mundings-
randen. Under bunden et kvalitetsstempel.

Fig. 46. Rudolf Rud-Petersens topfeltsmaleri ‘Englen ved den tomme Grav’, 1931 (s. 
3551). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Rudolf Rud-Petersen’s top panel painting, ‘Angel 
at the Empty Tomb’, 1931

Fig. 48. Storstykkets tidligere malerier, i storfeltet »Jesus 
som velsigner brødet« efter Carlo Dolci, o. 1800 (s. 
3553). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Former paintings 
of main panel; in the large panel Institution of the Eucharist 
after Carlo Dolci, c. 1800. 
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Fig. 47. Det tidligere topfeltsmaleri, Bønnen i Gethsemane Have, o. 1800 (s. 3553). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Earlier top panel painting, The Agony in the Garden, c. 1800.
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mærke (Bøje nr. 244-246), Københavns bymærke 
for 1708, guardejnsmærke for Conrad Ludolph 
(Bøje I, s. 72) og månedsmærke (krebsens).
 Alterstager (fi g. 52), o. 1550, 34 cm høje med 
cirkulær, profi leret fod med tre ben formet som 
løver hvilende på ottekantede konsoller. Skaftet 
er omtrent cylindrisk med base og to led, og ly-
seskålen tragtformet med profi ler. 
 To †alterstager, måske fra 1700-tallet, af nåletræ, 
31 cm høje og 5,5 cm i tværmål, hvidmalede, er 
senest nævnt 2000, hvor deres tilstand var yderst 
kritisk.80 Stagerne var angivelig det eneste beva-
rede sæt af en tidligere almindelig forekommen-
de type.
 En syvstage, 1946, af Knud Eibye, Odense, og 
ifølge versalindskriften på fødderne »Skænket 
til Minde om Lærer og Kirkesanger F F Smith 
og Hustruen Elisabeth Smith f. Meyland 1846-
1946« af ægteparrets døtre.10 De syv lysearme er 

udført af R. A. Christophersen, Odense, og skæn-
ket af baron Oluf Bille-Brahe til Fraugdegård og 
hustru Agnes Marie Mathilde Almira Hansen i 
anledning af Kingofesten.10 Den er 30 cm høj 
med svunget korpus og en høj, omtrent cylin-
drisk hals med et korsrelief. Under bunden er 
indgraveret giverens våbenskjold under de sam-
menslyngede initialer »OA«. Endvidere er stemp-
let mestermærke, Københavns bymærke for 1934 
og Johannes Siggaards guardejnsmærke.
 Oblatæske (fi g. 3556), 1707, udført af Christian 
Schrader, København, og skænket af Christian 
Bircheroed og Birgitte Balslev. Æsken er oval, 
12×10 cm, 5,5 cm høj, med et fl adhvælvet låg, 
der prydes af en dråbebort. På lågets top er ind-
graveret givernes hjelmprydede alliancevåben, 
hvorom står med skriveskrift: »Christian Charl 
Bircherod«, »Birgitte Balsleu« og »Til/ Fraude-
gaard« i skriveskrift. Under bunden ses mester-

Fig. 49. Altersølv, udført 1681-84 af Jesper Hansen Rust, Odense, og skænket af Christoffer Pedersen Balslev og 
Karen Thomasdatter Riisbrigh (s. 3553). Oblatæske, 1707, udført af Christian Schrader, København, og skænket 
af Christian Bircheroed og Birgitte Balslev (s. 3556). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar plate, 1681-84 by Jesper 
Hansen Rust, Odense, and donated by Christoffer Pedersen Balslev and Karen Thomasdatter Riisbrigh. Wafer box, 1707, by 
Christian Schrader, Copenhagen, donated by Christian Bircheroed and Birgitte Balslev.
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 *Røgelseskar (fi g. 54), senmiddelalderligt, af 
bron ze, 19,5 cm højt. Skålen står på en lav fod (3 
cm i tvm.), og er langs overkanten dekoreret med 
2×2 ciselerede linjer, der danner en glat bort. Lå-
get er hvælvet og har et lavt spir, der afsluttes af, 
hvad der synes at være et afbrækket kors? Låget 
smykkes af trekanter og dråber i gennembrudt 
arbejde, der danner en bort langs underkanten og 
blomstermotiver på hvælvingen. Hanken udgø-
res af en fornyet jernring, som via et beslag, ot-
tetalsformede kædeled og jernstænger er hæftet 
til skålen. Restaureret 1968-69, idet afbrudte dele 
blev pålimet og afbrudte dele af skålen rekon-
strueret. Frasolgt på et tidspunkt efter 1890 og 
erhvervet af Odense Bys Museer 1895 hos antik-
vitetshandler Bolvig (inv.nr. 1895/2).81

 Messehagler. 1) (Fig. 109), skænket 1786 af ad-
miral Frederik Christian Kaas til Fraugdegård, af 
brunt fl øjl med prikmotiv i guld, kors af guld-
galoner og for af gylden silke. Istandsat 1953 
(if. indsyet mærke) og 1969. 22 Benyttedes indtil 
1960’erne traditionelt ved højtider (jf. også alter-
klæde nr. 1). 2000 var det endnu i brug.22 
 2) 1800-tallet, af rødt fl øjl med guldkors og kan-
tet af smalle guldgaloner. 3) O. 1900, af rødt fl øjl 
med guldkors og -galoner. 4) En nyere af violet 

monteret på en svungen bro stillet på to ottekan-
tede fødder prydet af bladornamentik. Opstillet i 
ligkapellet. 
 Vægskab (fi g. 53), o. 1500, i apsidens nordside. 
Murnichen er foret med planker, mens forsidens 
låge, 73×66 cm, og dens to sidestykker har vand-
rette jernbånd. Af tre gennemløbende gangjern 
slutter det midterste sig til et fi rkantet låseblik 
med konkave sider og to gamle nøglehuller. Et 
mindre låseblik nedenunder er sekundært, men 
gammelt og har yderligere et nøglehul med nøg-
le. Ved siden heraf er monteret en lille dørring. 
Mens træet står blankt, fremtræder beslagene 
rustne med spor af rødt. Istandsat 1971.10

Fig. 50. Sygekalk, 1827, fremstillet af Rasmus Møller 
Theilgaard, Odense, og skænket af Andreas Michael og 
Wilhelmine Sehested til Fraugdegaard (s. 3554). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Chalice for the sick, 1827, 
made by Rasmus Møller Theilgaard, Odense, and donated by 
Andreas Michael and Wilhelmine Sehested of Fraugdegaard.

Fig. 51. Alterkande, 1934, udført af R. A. Christopher-
sen, Odense, og skænket af baron Oluf Bille-Brahe 
og hustru Agnes M. M. A. Hansen til Fraugdegaard 
(s. 3554), samt tindåbskande, 1862. Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Altar jug, 1934, by R. A. Christophersen, 
Odense, donated by Baron Oluf Bille-Brahe and his wife 
Agnes M. M. A. Hansen of Fraugdegaard, and pewter bap-
tismal jug, 1862.
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 †Alterskranker. 1) Nævnt 1789, da kirkeejeren, 
Frederik Christian Kaas, lod det ‘bekvemme’ 
knæfald ompolstre med læder.82 2) (Fig. 39), o. 
1862,83 i nygotisk stil med drejede balustre, der 
fungerede som søjler for frisens rundbuede tym-
panoner med kløverbladsmotiv. 3) 1913 blev en 
ny skranke opstillet.10

 Døbefont (fi g. 55-56), romansk, af granit. Den 
98 cm høje font har kedelformet kumme (75,5 
cm i tværmål), der er glat bortset fra fi re frem-
springende mandsansigter, der er hugget langs 
kanten (fi g. 56). I toppen af to af hovederne er 
huller til fastgørelse af fontelåget. Foden er for-
met som en base stillet på en kvadratisk standkant 
med hjørneblade, og en vulst formidler overgan-
gen til det cylindriske skaft. Fonten er af den 
såkaldte Højbytype (Mackeprang, Døbefonte 108 
ff.), der især var udbredt nordvest for Odense, og 
som især kendes ved dens enkle, ofte glatte kum-
mer. Fonten er så nært overensstemmende med 
Ørsted Kirkes (Båg Hrd.), at begge må tillæg-
ges samme mester. Indtil 1882 fremstod den med 
bemaling.25 1590 var den opstillet i tårnrummet, 
hvor den hegnedes af et †fontegitter.5 Efterføl-
gende blev den fl yttet til ‘korsarmen’ og siden til 
koret. Nu opstillet nordøstligt i korsskæringen. 

silke prydet med gentagne kolonner af ankre med 
fi sk og Jesumonogram, der adskilles af lodrette 
guldborter. 4-7) Af kirkens nyere hagler i de li-
turgiske farver skal nævnes ‘Kingo-messehagelen’, 
udført af Lisbet Friis, Rådvad, 2003 i nuancer af 
violet lagt i lodrette bånd og kantet af en perlefar-
vet bort, hvorpå er syet et vers af Thomas Kingos 
salme ‘Over Kedron Jesus træder’ (Sl. 181, 8). 
 Den hesteskoformede alterskranke (jf. fi g. 41 
og 72), 1954, er udført af smedejern i barokstil 
af kunstsmed Hans Rasmussen, Hudevad (jf. fi g. 
111), og skænket af baron Jørgen Christian Bille 
Brahe og Agnes Marie Mathilde Almira Hansen til 
minde om faderen og ægtefællen Oluf Bille Brahe, 
som anført med indridsede versaler på de to østlig-
ste stolper: »Oluf · baron Bille Brahe in memori-
am« og »AH-JC BB · me donavit 1954« (Til min-
de om Oluf baron Bille Brahe. A(gnes) H(ansen)-
J(ørgen) C(hristian) B(ille) B(rahe) skænkede mig 
1954).9 Skranken omfatter 15 fag udformet som 
rosengrene omkring en medaljon, hvori der ses 
skiftevis plante- og korsmotiver, samt i den forreste 
medaljon et Jesumonogram. Knæfaldet er muret 
af maskinstrøgne munkesten. Hans Rasmussen 
udførte beslægtede alterskranker til bl.a. kirkerne 
i Vester Åby samt Ellinge (Svendborg Amt), Ryn-
keby (Bjerge Hrd.), Sdr Nærå Valgmenighedskirke 
(Åsum Hrd.) og Særslev (Skovby Hrd.). 

Fig. 52. Alterstager, o. 1550 (s. 3556). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, c. 1550.

Fig. 53. Vægskab i apsiden, o. 1500 (s. 3557). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Wall cabinet in the apse, c. 
1500.



3559FRAUGDE KIRKE

224*

Fig. 54. Senmiddelalderligt *røgelseskar (s. 3557). Foto 
Odense Bys Museer 2015. – Late Medieval censer.

 Dåbsfade. 1) (Fig. 57-58), 1784, skænket af Fre-
derik Christian Kaas og hustru Christine Elisa-
beth, hvis alliancevåben (Kaas og Juel) er indgra-
veret i bunden. Det måler 64 cm i tværmål, har 
fl ad bund og glat fane, hvori er stemplet Køben-
havns bymærke. 2) O. 1893,25 af messing, 47 cm i 
tværmål og bund med koncentriske bølger. Op-
bevares i våbenhuset. Det erstattede et †dåbsfad af 
porcelæn, formentlig fra tiden o. 1700.84

 Fontehimmel (fi g. 55), 1700-tallets første halv-
del. Den ottekantede himmel har en glat frise 
indrammet af to profi llister og smal gesims. Den 
krones af topstykker udsavet i bladform, og bag 
disse rejser sig en baldakin af otte bøjler. Under 
himlens loft er monteret en due med udslåede 
vinger, og der er spor efter en omgivende stråle-
krans. Himlen er stafferet med grå marmorering, 
mens bøjlerne er havgrønne. Den henstod på 
kirkeloftet frem til hovedistandsættelsen 1960-61, 
hvorefter den blev restaureret.9 Ophængt i jern-
stænger fra hvælvet.
 Dåbskande, 1862, af tin, urneformet og 28 cm 
høj. På siden er med skriveskrift indgraveret 
»Fraugde Kirke 1862«. Stemplet under bunden 
med odenseliljen. Repareret 1978 og 2008. 85

 Korbuekrucifi ks (fi g. 59-60), o. 1525. Kristus-
fi guren, 200 cm høj, er udspændt i skrå arme, 
hovedet hviler på den højre skulder og hoften 
let forskudt mod venstre; benene er svagt bøjede 
med højre fod lagt over venstre. Ansigtet udtryk-
ker dødens smer te med tungen faldende frem i 
den åbne mund, brynene er lidelsesfuldt hævede 
og de tungt hængende øjne næsten lukkede. Den 
store tornekrone er fl ettet og sidder over det sir-
ligt udskårne hår og skæg med dybt skårne, re-
gelmæssige spirallokker. Hænderne krummer sig 
om naglerne, og den muskuløse torso med det 
fremskudte bryst er naturalistisk angivet, mens 
lændeklædet med de dybtskårne folder fl agrer 
dramatisk om hofterne som en visualisering af 
selve øjeblikket, hvor Jesus opgav ånden (jf. Matt. 
27, 50-52).
 Korstræet måler 370×340 cm og består af to 
enkle, 17 cm brede planker, der er overskrammet. 
I korsenderne er der fi rpas med evangelistsym-
boler, alle med skriftbånd. Øverst Johannes og på 
hhv. Kristi højre og venstre side Markus og Lu-
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Fig. 55. Den romanske døbefont af Højbytype, samt fontehimlen fra 1700-tallets første halvdel 
(s. 3558). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque font of the Højby type, and font canopy from 
fi rst half of 1700s.
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Fig. 56. Udhugget ansigt på døbefonten (s. 3558). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Face carved on the font.

Fig. 57-58. 57. Dåbsfad, skænket 1784 af Frederik Christian Kaas og hustru Christine Elisabeth (s. 3559). 58. 
Frederik Christian Kaas og Christine Elisabeth Kaas’ alliancevåben i dåbsfadets bund (s. 3559). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – 57. Baptismal dish, donated in 1784 by Frederik Christian Kaas and his wife Christine Elisabeth. 58. Alli-
ance arms of Frederik Christian Kaas and Christine Elisabeth Kaas in the bottom of the baptismal dish.
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Fig. 59. Korbuekrucifi ks, o. 1525 (s. 3559). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel arch crucifi x, c. 1525.
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hvoraf det yngste var en lidt mere gullig karna-
tion med zinnoberrøde blodstænk og en blå-sort 
bemaling af korstræet.9 Herunder lå en mere va-
rieret staffering i varmere hudfarve, mørkebrunt, 
næsten sort skæg og hår og mørkeblåt lændeklæ-
de med gyldent for, og underst den oprindelige 
staffering, der som nævnt blev fremdraget ved 
den efterfølgende restaurering. 
 Biskop Jacob Madsen nævner 1590, at krucifi k-
set var opstillet foran triumfbuen på en »stilling« i 
forlængelse af Helligkorsalteret (jf. s. 3549); han bad 
samtidig om, at krucifi kset blev fjernet fra denne 
plads. 5 1808 hang det fortsat foran korbuen.86 Nu 
opsat på skibets sydvæg i det midterste fag.

kas samt nederst Mattæus. Over Kristi hoved er 
skriftbåndet med malede versaler »INRI«.
 Krucifi kset fremstår med sin oprindelige staf-
fering, der blev fremdraget og suppleret 1963.9 
Den omfatter en lys karnation på Kristusfi guren 
med blålige toner i ansigtet og kraftige blodstænk 
fra panden og vunderne. Håret er mørkebrunt, 
tornekronen grøn med brune snører, lændeklæ-
det forgyldt med blåt for. Korstræet er mørke-
grønt og endemedaljonerne røde med blå detal-
jer; skriftbåndene hvide med sort versalindskrift. 
Krucifi kset fremstod indtil 1963 med hvidmalet 
fi gur på sort kors. 9 Herunder konstateredes ved 
en forundersøgelse 1959 fl ere ældre farvelag, 

Fig. 60. Detalje af korbuekrucifi kset, o. 1525 (s. 3559). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Detail of chancel arch crucifi x, 
c. 1525.
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hjørnefremspring er illusionistisk malede som 
diamantbosser. Frisens ornamentrelieffer står i 
broget staffering, mens hjørnefremspringene er 
malet som postamentets. Himlen står i samme 
holdning som kurven; i frisen er en malet pal-
mettebort i grønt og rødt på sort bund, topstyk-
kerne er malet som englehoveder fl ankeret af 
planteornamentik, og loftets felter prydes af et 
planteornament i røde toner. 
 Ved en forundersøgelse 1959 konstaterede Mo-
gens Larsen fem ældre †stafferinger. Af den oprin-
delige staffering var kun bevaret fragmenter af rø-
de og grønne lasurer på sølv samt af forgyldning. 
Herover lå en staffering fra det sene 1600-tal, der 
omfatter de nu afdækkede storfeltmalerier, mens 
arkadefelterne var hvidgrå med forgyldning, svik-
lerne rummede en malet pyramidebosse i hvid, 
grå og blågrå, frisens ornamenter var sølv på sort 
bund, og postamentet rummede frakturindskrifter 
som de nuværende. Søjlerne var hvide med for-
gyldning og grøn lasur, hængestykkerne fremstod 
i grønt på skiftevis sølv, zinnoberrødt og hvidt. 
 I formentlig 1700-tallet stafferedes stolen med 
udpræget brug af marmorering med sorte årer på 
hvid bund, mens hjørnerne havde zinnoberrød 
marmorering og søjlerne var lysegrå med sorte 
prydbælter og kapitæler. De to yngste stafferin-
ger var begge egetræsådringer. Den ældste var 
en lys gul ådring på gråhvid bund med detaljer i 
blågrøn på søjler og lister, der må stamme fra o. 
1850, mens en mørkebrun ådring med detaljer i 
bronzeforgylding formentlig stammer fra inven-
tarets nymaling 1913. 87 
 Ændringer og istandsættelser. Biskop Jacob Mad-
sen oplyser 1590, at stolen var opsat ‘ved hjørnet 
nedenfor det søndre kapel’, dvs. i korsskæringens 
sydvestlige hjørne. 5 1895 tilføjedes en ny, lidt 
bredere †opgang.25 Som nævnt blev den nystaf-
feret sammen med det øvrige inventar ved over-
gangen til selveje 1913 og igen 1960-61.88 
 Prædikestolen hører til en almindelig forekom-
mende renæssancetype fra tiden efter 1570, der 
især kendetegnes ved dels arkadefelterne med 
perspektiviske oculi i sviklerne, dels af frisefelter-
nes ornamentrelieffer; inden for denne gruppe er 
stolen tættest beslægtet med Flødstrups (Svend-
borg Amt)og Brændekildes (jf. s. 2750).

 †Korskranke (fi g. 39), o. 1862, bestående af to 
lave skranker med cylinderbalustre og fremsprin-
gende, søjleformede mæglere mod den centrale 
åbning til koret. Den blev fjernet ved hovedi-
standsættelsen 1960-61.22

 Prædikestol (fi g. 61-65), o. 1575/80, med fi re 
fag med arkadefelter, der adskilles af hjørnefrem-
spring. Storfelternes arkader har kannelerede 
pilastre og glat postament; i sviklerne er per-
spektiviske oculi. Hjørnesøjlerne har kompositte 
kapitæler og prydbælter med reliefskårne akan-
tusblade. Såvel postament- som frisefelterne er 
ret høje og adskilles af glatte hjørnefremspring. 
Postamentfelterne er glatte, mens frisefelter rum-
mer udskårne relieffer med svungne akantusor-
namenter, der udgår fra et centralt motiv; fra 
opgangen hhv. en krukke og en grøn mand (to 
gange), og et reliefskåret kerubhoved. Postamen-
tet indrammes af en profi leret fodliste og arkitrav, 
mens frisen har tandsnit. Den glatte underbal-
dakin afsluttes af en fl adoval hængekugle med 
knop. Opgangen fra 1961,9 af fyr, løber langs tri-
umfvæggen. 
 Lydhimlen er ottekantet med glat, gennemlø-
bende frise og tandsnit under gesimsen. Under 
hjørnerne er hængestykker udformet som ho-
veder. Topstykkerne er udsavede og adskilles af 
ovale knopspir. Loftet inddeles i seks felter af pro-
fi lerede ribber, der udgår fra et centralt ottekantet 
felt med en reliefskåren roset. 
 I arkadefelterne er oprindelige malerier af 
evangelisterne Filip, Bartholomæus, Mattæus og 
Thomas, der blev fremdraget 1960-61 (fi g. 62-
65). Apostlenes navne er anført på postamentfel-
terne med gylden fraktur på sort bund: »S: Philip-
pus, S: Bartholomæus, S: Mathæus, S: Thomas«.
 Stolen fremstår i en broget bemaling, der stam-
mer fra restaureringen 1960-61, og domineres 
af grøn, rød, lysegrå og guld. Arkadefelterne har 
lysegrå pilastre, rød bue med grønne detaljer og 
svikler, der er inddelt i trekanter af varierende 
gråtoner. Hjørnepilastrene er lysegrå med ka-
pitæler i sort, sølv og guld, og prydbælter med 
akantusblade i sølv på sort bund. Postamentets 

Fig. 61. Prædikestol, o. 1575/80 (s. 3565). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Pulpit, c. 1575/80
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afstemt efter prædikestolens. Det ældste kend-
te farvelag er en sort-grå marmorering, der må 
stamme fra 1700-tallet,89efterfølgende er stolene 
ligesom prædikestolen o. 1850 blevet stafferet i lys 
gul egetræsådring og 1913 i en mørkebrun tone.22 
 1791 var stolene i forsvarlig stand og ‘en del for-
synede med tætte døre og låse‘.231862 omfattede 
stoleværket to blokke á 25 stole i skibet samt hhv. 
ni og seks i søndre og nordre korsarm.20 Indtil 
1853 nævnes det, at den forreste stol i søndre blok 
tilhørte Fraugdegårds og Hollufgårds samt præ-
stegårdens og kirkesangerens huspersonale, bort-
set fra ‘det simplere tyende’, der henvistes til stader 
i nordre korsarm. 90 Ved istandsættelsen 1960-61 
fjernedes et tilføjet udsvejfet stykke, der var mon-
teret forrest på gavlene i forbindelse med en ældre 

 Stolestader (fi g. 67), o. 1650, af fyr, opstillet med 
19 stole i hver blok. De arkitektonisk opbyggede 
gavle har pilasterbårne arkader på postamenter; 
i sviklerne er skåret et trekantmotiv. Arkadefel-
tet er glat med to diamantbosser, der indram-
mer et postamentfelt. Topstykket er trekantet og 
udsmykket med et bladlignende relief dannet af 
omvendte dråbeformer. De let skrånende ryglæn 
har tre glatte fyldinger; gavlene, der vender ind 
mod væggen, er en forenklet udgave af de oven-
nævnte; mandsrækkens stammer fra en ombyg-
ning 1897-98.25 
 Stolene fremstår i en havgrøn staffering fra 
1990.88 Stolene synes oprindelig at have stået 
i blankt træ, men efter at de blev stafferet første 
gang i 1700-tallet, er deres farver løbende blevet 

Fig. 62-63. Prædikestolens 1. og 2. arkadefelt med malerier, o. 1575/80. 62. Johannes (s. 3565). 63. Bartholomæus 
(s. 3565). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – First and second arcade panel of pulpit with paintings, c. 1575/80. 62. John. 
63. Bartholomew.
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af samme type som lågens. Stolen fremstår med 
havgrønt rammeværk med sandfarvede profi ler 
og marmorerede fyldinger i samme farve. Opsat 
ved døbefonten.9

 †Skrifte- og degnestole, nævnt 1590 som hhv. en 
‘ond’ (dvs. i dårlig stand) og ‘skarns’ stol.5

 En †lukket stol var indrettet i den søndre sto-
lestadeblok indtil 1882, da den blev erstattet af 
almindelige stolestader.25

 Herskabsstole (fi g. 68-70), 1637, indrettet af rigs-
admiral Claus Daa og hustru Ingeborg Parsberg. 
De i alt fi re gavle, der vender mod midtgangen, 
er 169 cm høje og prydes af hver to kannelerede 
pilastre stillet på et postament med reliefskåren 
rankeornamentik omkring et udskåret løveho-
ved. I det høje frisefelt er skåret givernes våbe-

forandring af stolenes opstilling i skibet.91 Stader-
ne i nordre korsarm fjernedes 1893, mens de seks 
stader i søndre korsarm stod indtil 1997.22

 †Stolestader, nævnt 1631 som ‘meget forfald-
ne.15

 Lænestol til præsten, *1) 1700-tallet, med svung-
ne ben, polstret sæde og prydet på ryg og hæn-
gestykke af reliefskårne muslingeskaller. Stolen er 
nu på Fraugdegård.92 2) 1913,10 en armstol af eg 
med rødt polstret sæde. Opstillet i apsiden. 
 Degnestol (fi g. 66), 1600-tallet. Den omfatter to 
ens gavle, der er glatte bortset fra en profi lliste, 
der etablerer et frisefelt, og afsluttes af et trekantet 
topstykke. Lågen er udført som en slank pilaster-
båren arkade med kvaderinddelt bue og glat felt. 
Stolens to paneler udgøres af hver to arkadefag 

Fig. 64-65. Prædikestolens 3. og 4. arkadefelt med malerier, o. 1575/80. 64. Mattæus (s. 3565). 65. Thomas (s. 3565).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Third and fourth arcade panel of pulpit with paintings, c. 1575/80. 64. Matthew. 65. 
Thomas.
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med rød profi l og mørkegråt rammeværk.88 Ef-
terfølgende, nok i løbet af 1700-tallet, maledes de 
i gullig marmorering, o. 1850 i lys egetræsådring 
samt ved istandsættelsen 1913 i mørkebrun åd-
ring med bronzestaffering (jf. prædikestolens og 
stolestadernes ældre farvelag, s. 3565-66).22

 1893 overtog baron Preben Bille Brahe brugs-
retten til den søndre stol, som kompensation 
for at lade †herskabspulpituret nedrive (jf. ndf.). 
1913 byttede han stol med sognepræsten, der rå-
dede over den nordre herskabsstol, og baronen 
etablerede herefter døren i sidstnævnte stols nor-
dre gavl, således at man lettere kunne komme til 
stolen fra døren i nordre korsarm. Opstillet for-
rest i midtskibets stoleblokke.
 (†)Herskabspulpitur (fi g. 71), 1700-tallet(?). Pul-
pituret, der var opsat hen over den nordre kors-
arm, blev i 1800-tallets slutning delt af Fraugde-
gårds og Hollufgårds ejere.93 Der var adgang ad 
yderdøren i nordre korsarm, hvorfra en stentrap-

ner og initialer samt årstallet »1637«, på sydstolen 
Claus Daas våbener, Daa og Friis, med initialerne 
»HC DF« og »HC DM« (dvs. Hr. Claus Daas 
fædrene hhv. mødrende våben), og på nordstolen 
Ingeborg Parsbergs våbener, Lykke og Parsberg, 
med initialerne »FI PBF« og »FI PBM« (dvs. Fru 
Ingeborg Parsbergs fædrene, hhv. mødrende vå-
ben). Gavlenes afsluttende topstykke er trekantet 
og rummer en udskåret muslingskal. Gavlene, der 
vender mod sideskibene, er glatte og indvendig i 
stolen prydet af lister, der danner et højt frisefelt 
under et trekantet topstykke med muslingerelief. 
Stolenes låger mod midtergangen prydes af en 
arkade udført i reliefskåren rankeornamentik. 
Herunder er et profi leret, tværrektangulært felt, 
og foroven afsluttes de af en frise, der deles i to af 
diamantbosser under en kronliste med æggestav. 
 De fremstår med en staffering i to røde nu-
ancer, kolorerede våbenskjolde og forgyldt ind-
skrift. Oprindelig stod de med lysegrå fyldinger 

Fig. 66-67. 66. Degnestol, 1600-tallet (s. 3567). 67. Stolestadegavl, o. 1650 (s. 3566). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– 66. Parish clerk’s seat, 1600s. 67. Pew gable, c. 1650.
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Fig. 68-69. Våbenskjoldene fra Claus Daas herskabsstol, 1637 (s. 3567). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Coats of arms 
from Claus Daa’s family pew, 1637.

Fig. 70. Ingeborg Parsbergs herskabsstol, 1637 (s. 3567). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Ingeborg Parsberg’s family pew, 1637.
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og ryg, hvoraf en enkelt erhvervedes af NM (inv.
nr. 28951) og siden blev overført til Fraugdegård. 
 Pengeblok (fi g. 73), o. 1600(?).95 Den 88 cm høje 
blok er udskåret af en egeblok med en fod, der 
affases mod et fi rsidet midtled. Den er beslået 
med fi re brede bånd og foroven et hesteskofor-
met bånd over møntrillen; lukkes med overfald. I 
tårnrummet.
 Klingpunge. 1) (Fig. 74), 1700-tallet, 119 cm 
lang med drejet skaft og sølvklokke. Selve posen 
er udført af gulligt fl øjl. Opsat på nordre korsarms 
nordvæg. 2) (Fig. 74), 1700-tallet, 96 cm lang 
med drejet skaft og sølvklokke samt pose af gult 
fl øjl med guldgaloner. Opsat på nordre korsarms 
nordvæg. 
 Dørfl øje, indvendige. 1700-tallet(?), en dobbelt-
fl øj med hver fi re profi lerede fyldinger, gaffelfor-

pe ledte op til pulpituret.25 Det blev fjernet 1893, 
mod at Fraugdegårds ejer fremover kunne råde 
over herskabsstolen forrest i skibets søndre stole-
række (jf. s. 3566-67).9 Efterfølgende blev en del 
af panelværket genanvendt til skillevæg mellem 
skib og tårn,88 hvor der er integreret fl ere fag af et 
enkelt fyldingspanel med en overbygning bestå-
ende af udsavede, fl ade balustre under en gesims. 
Endvidere synes også trekantgavlen, opgangsdø-
ren til orgelpulpituret og trappen at kunne være 
genanvendt fra (†)herskabspulpituret.94 
 Panelværket fremstår i lysegrå staffering. Ved en 
undersøgelse 1955 konstateredes fi re stafferin-
ger,9 hvoraf den ældste var grågrøn. Efterfølgen-
de blev panelværket malet med en lysegrå staffe-
ring, og siden en staffering med lysegrå fyldinger 
og sort rammeværk med bronzering, inden det 
genanvendtes 1893 som skillevæg og fi k en hvid 
bemaling.25 På pulpituret var opstillet armstole 
fra 1800-tallet med svungne ben og polstret sæde 

Fig. 71. (†)Herskabspulpitur fra 1700-tallet(?), nu genanvendt som skillevæg mellem tårnrum og skib (s. 3568). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Family gallery from 1700s (?), now re-used as partition wall between tower and nave. 

Fig. 72. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Church interior looking west.



3571FRAUGDE KIRKE



3572 ÅSUM HERRED

I 1896, hvor en pulpiturfl ytning og orgelrepara-
tion er på tale, anføres det, at orglet er stemt 1½ 
tone for højt, og at dette forhold bør ændres.25 På 
pulpitur i kirkens vestende.99

 2) 1916,9 med seks stemmer og to transmis-
sioner, to manualer og pedal, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen.100 Disposition: 
Manual I: Bordun 16', Principal 8', Fløjte 8' 
(senere omstillet til 4')101. Manual II: Gedakt 8', 
Gamba 8', Aeoline 8', Voce celeste 8' (transmis-
sion/kombination af Gamba 8' og Aeoline 8'); 
svelle. Pedal: Subbas 16' (transmission af Bordun 

mede hængsler og nyere messinggreb. Genan-
vendt fra herskabspulpituret og nu indsat i døren 
mellem tårnrum og skib. 
 Orgel (jf. fi g. 72), 1960, med 10 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk: Rør-
fl øjte 8', Principal 4', Gedaktfl øjte 4', Gemshorn 
2', Mixtur III. Positiv: Gedakt 8', Rørfl øjte 4', 
Nasat 22/3', Spidsoktav 1'. Pedal: Subbas 16'. Kop-
ler: Pos-HV, HV-P, Pos-P. En fælles svelleanord-
ning for manualværkerne er etableret 2002 af Th. 
Frobenius & Sønner.96 Orgelhuset, oprindelig i 
blank eg, er tegnet af Knud Lehn Petersen. Org-
let fremstår i rødbrun bemaling med pibefelter-
nes indramning samt svelledørene bag prospekt-
piberne i blank eg. På pulpitur i skibets vestende.
 †Orgler. 1) skænket 1771 af Fraugdegaards ejer, 
Anna Widkier. Omtales som et meget kostbart 
instrument med indbygget klokkespil.97 Restau-
reret 1837 på bekostning af ritmester Sehested.98 

Fig. 73. Pengeblok, 1600-tallet(?) (s. 3570). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Poor box, 1600s.

Fig. 74. Klingpunge, 1700-tallet (s. 3570). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Collection bag, 1700s.
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72).9 1893 ønskedes orgelpulpituret fl yttet tilba-
ge i tårnrummet for at bedre udsigten fra kirkens 
bageste stole.25

 Salmenummertavler, 1825, to ens, 110×50 cm, 
til skydenumre. Sortmalet med versalindskrifter 
i beige, herunder årstallet »1825« med Sehesteds 
våben, der er opmalet i 1900-tallets anden halv-
del. Fem mindre tavler af tilnærmelsesvis samme 
udformning stammer fra det senere 1800-tal.
 Præsterækketavler, 1900-50, to ens, hver 168×80 
cm, i profi leret ramme. Sortmalede med indskrift 
i versaler (overskrifter) og kursiv. Ophængt i 
tårnrummet. 
 Relief (jf. fi g. 15), 1894 (anskaffet 1897),25 bu-
steportræt af Hans Tausen, reformator og biskop 
i Ribe Stift 1541-61, af gips. Under arkadebuen 
er et bånd med versalindskriften »I morgen skal 
min retfærdighed svare for mig«, og på en ind-
skrifttavle forneden »Guds ords prædiker / født 
i Birkende 1494 / biskop i Ribe død 1561«. En 
kopi af Aksel Hansens relief i Birkende Kirke 
(Bjerge Hrd.) fra 1894, der blev masseproduce-

16'). Kopler: I 4'-I, II-I, II 16'-I, II 4'-I, I-P, II-P. 
1 frikombination, 4 kollektiver (p., mf., f., ff).102 
Pneumatisk aktion, vindladesystem: bælgventil-
vindlade. Elektrisk blæser. Orglet anskaffedes for 
indsamlede midler.103 På vestpulpituret.9

 Orgelpulpituret går tilbage til 1771, men er si-
den ombygget, senest 1960-61. I sin nuværende 
udformning har det en fremspringende, konveks 
midtdel, der er etableret mellem de to oprinde-
lige, halvcirkulære fremspring (jf. ndf). Brystvær-
net består af et i det mindste delvis oprindeligt 
panelværk med profi lerede arkadefelter. Ram-
meværket er vinrødt med bordeaux bærekon-
struktion og håndliste og marmorerede felter i 
rødt og gråt. Ved en undersøgelse 1955 konstate-
redes en staffering i gråt med røde profi llister, der 
o. 1850 erstattedes af en gul ådring og 1913 en 
brun ådring (jf. prædikestol). 
 Det karakteriseredes 1771 som et ‘stort og stærkt 
pulpitur’.23 Indtil ombygningen 1960-61 var det 
rektangulært med et balkonlignende halvcirku-
lært fremspring over hver af stoleblokkene (jf. fi g. 

Fig. 75-76. Lysekroner. 75. Nr. 1, 1600-tallet (s. 3574). 76. Nr. 3, skænket 1950 til minde om Else Vang (s. 3574). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chandeliers. 75. No. 1, 1600s. 76. No. 3, donated in 1950 in memory of Else Vang. 
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 Lysekroner. 1) (Fig. 75), 1600-tallet, 2×6 svungne 
arme med skarprygget midtled, fl ade lyseskåle og 
balusterskaft kronet af en fi gur af Moses med sten-
tavlerne og forneden endende i et løvehoved med 
ring i fl aben. Ophængt i korsskæringen. 2) 1913, 
skænket af sognepræst Axel J. P. H. Gjerulff og hu-
stru, en kopi af nr. 1 med versalindskrift på skaftet: 
»Skænket af A. og H. G. 1913«. Ophængt i skibets 
østligste fag. 3) (Fig. 76), 1950, 2×6 svungne arme 
med midtled og fl ade lyseskåle. Balusterskaft kro-
net af en dobbeltørn og afsluttet forneden af en 
løve med ring i fl aben. Nederst på skaftet læses 
versalindskriften: »Til minde om Else Vang født 
Greve 1950«. Ophængt i skibets vestligste fag. 
 †Lysekrone. Nævnt 1862, en tolvarmet malm-
krone, der var ophængt i skibet.20 
 Blandt de moderne lysearme skal nævnes en, 
der ifølge indgraveringen er »Skænket af W. H. 
Schaeffer 1950«, til to lys, med delfi nformede ar-
me, fl ade lyseskåle og vægbeslag med greb formet 
som en knyttet hånd. Opsat i søndre korsarm. 
 Kirkeskib, (fi g. 77), 1950’erne, en orlogsfregat 
med 36 kanoner, »Pax«, 120×117 cm. Sort skrog. 
Ophængt østligt i skibet. 

Fig. 77. Kirkeskibet »Pax«, 1950’erne (s. 3574). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Church ship “Pax”.

Fig. 78. Tårnur, 1761, signeret »NCS 1761« (s. 3575). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tower 
clock, 1761, signed “NCS 1761”.

ret i forbindelse med 400-års jubilæet for Tausen. 
Tilsvarende gipsrelieffer kendes fra bl.a. Vor Frue 
og Skt. Knud i Odense, (s. 619 og 1202 fi g. 194).
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225*

brug og ophængt i en slyngebom i klokkestok-
værkets glamhul.
 3) 2011, støbt af Petit & Fritsen i Holland. Om 
halsen løber versalindskrifterne »Støbt til Fraug-
de Kirke i året 2011 af Petit & Fritsen i Holland« 
og »Petit & Fritsen, Aarle-Rixtel, Holland 8788« 
mellem to borter. På legemet står med versaler de 
fi re sidste linjer af Thomas Kingos salme nr. 166, 
vers 7. Ophængt i en slyngebom i samtidig klok-
kestol.
 †Klokker. 1-2) Nævnt 1590, to klokker, hvoraf 
den ene var revnet og ført til København for at 
blive omsmeltet (jf. nr. 1).5 3) Efter 1631, men 
først nævnt 1881, da ‘den lille klokke’ var revnet 
og skulle omstøbes.25 Klokken må være anskaffet 
efter 1631 (jf. klokke nr. 1).15 Omstøbt til klokke 
nr. 2.

 Tårnur (fi g. 78), 1761, signeret »NCS 1761« 
øverst på rammeværkets front. Et døgnværk af 
smedejern med timeslagværk, der måler 47×60,5 
cm og er 95 cm højt inklusive benene. Ramme-
værket er samlet med kilevirkende splitter. Uret 
reguleres af et hæmværk med hagegang, og de 
oprindelige dele af uret drives af stokkedrev. På 
et senere tidspunkt, muligvis 1827, idet der på 
urhusets ramme er malet »A(ndreas) M(ichael) 
S(ehested) 1827 d. 20de August«, er uret ombyg-
get til pendul. Endvidere er uret blevet tilføjet et 
ekstra hjulsæt, der giver det længere gangtid, og 
på et tidspunkt efter 1957 er viserhjulet ombyg-
get, så den oprindelige, stive viser104 kunne erstat-
tes af time- og minutviser.22 Desuden er uret ble-
vet repareret 1938 af Carl Lange, hvilket er oplyst 
på en messingplade på rammens front, i 197910 og 
senest 1991.86 Stillet i et urhus i klokkestokvær-
ket. Urskiven er sort og hvid med malede årstal 
»1797« og »1976«.
 Klokker. 1) (Fig. 79), 1590, støbt af Borchardt 
(Jensen Quelligmeyer) Gelgeter, København, ved 
omstøbning af en ældre klokke og bekostet af 
kansler Ejler Grubbe;5 tværmål 120 cm. Klok-
ken har profi leret slagring, og om halsen løber 
versalindskriften »Borchard Gelgether me fecit 
anno 1590 Verbvm domini manet in æternvm« 
(Botchardt Gelgeter udførte mig i året 1590. Gud 
ord forbliver i evighed) indrammet af tredobbelte 
profi llister og smal ornamentbort. 1631 klagede 
de sognemænd, der boede langt fra kirken, over, 
at de ikke vidste, hvornår de skulle søge kirken, 
da der ‘ikke var en klokke i tårnet’.105 Repareret 
1920.10 Klokken er ophængt i en nyere slynge-
bom. Borchardt Gelgeter udførte ca. 100 klokker 
i det danske område, primært i Østdanmark.106 
Klokkeindskriften er blandt hans almindeligt fo-
rekommende (jf. f.eks. DK Frborg 1504, 1554 og 
2231).
 2) 1882, støbt af M. P. Allerup, Odense; tværmål 
75 cm.9 Med profi leret slagring, om halsen ver-
salindskriften »Omstøbt af M. F. Allerup Odense« 
mellem en mæanderbort og store akantusblade. 
På legemet ses versalindskriften: »Enkefru Augu-
sta Langkilde/ til Godthaab lod denne klokke/ 
støbe til Fraugde Kirke aar 1882«. Den blev end-
nu benyttet 1953, men var i dårlig stand.9 Ude af 

Fig. 79. Klokke nr. 1, støbt 1590 af Borchardt Jensen 
Quelligmeyer Gelgeter (s. 3575). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Bell no. 1, founded in 1590 by Borchardt 
Jensen Quelligmeyer Gelgeter.
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 Skriftsten, 52×50 cm, med personalia i forsæn-
kede versaler. Nederst på stenen et relief af et 
dødt, svøbt barn. Flankeret af to skjolde med hhv. 
et bomærke og en blomst. Opstillet langs nordre 
korsarms nordvæg. 
 4) O. 1630, over sognepræst Christen Ebbe-
sen, †febr. 163(8), og hans to hustruer, Kiersten 
Christensda(tter), †1601, og »(Magdalene Jør)
ggersdaater From«, †1620.108 Den øverste højre 
del af en skriftsten, 86×84 cm, med personalia og 
randskrift i forsænkede reliefversaler: »... tilfreds 
igien thi Her(r)en giør vel/ oc der de vare ickon 
en he…«. Yderligere et fragment af gravstenen, 
35×22 cm, rummer den fragmenterede indskrift: 
»…elser sand/…stiern Eb…/ …ava ta…«. Hen-
stillet i den nordre korsarms gravkrypt.
 5) (Fig. 112), o. 1650, over ubekendt. Et om-
trent rektangulært fragment, 34×38 cm, der om-
fatter den nedre del af en skriftsten. Versalind-

GRAVMINDER

Oversigt. En romansk gravsten, der blev fundet under 
våbenhusets gulv, er nu opstillet på kirkegården. Inde i 
kirken er fem gravsten, hvoraf de tre blot er fragmenter 
og henstillet i nordre gravkrypt. Et sandstensepitafi um 
fra 1620 over Peder Marsvin til Hollufgård er opstillet i 
nordre korsarm og vidner om den tidligere indretning 
til kapel over familien. Søndre korsarm er indrettet til 
kapel over Thomas Kingo og hans familie, idet såvel 
biskoppens som hustruen Birgitte Balslevs pragtkist er 
er opstillet neden for det barokke sandstens- og mar-
morepitafi um udført 1703 af Thomas Quellinus. På 
samme vis har nordre korsarm siden 1797 været nyind-
rettet til gravkapel over admiral Frederik Christi an 
Kaas og hustru Christine Elisabeth Birgitte Kaas, hvis 
sarkofager er opstillet i rummet sammen med først-
nævntes søster, Sophie Kaas’ kiste. Kapellet er afsondret 
fra det øvrige kirkerum med et gravgitter fra 1709, der 
er tilskrevet Thomas Quellinus og oprindelig udført 
til Kingos kapel. Under de to korsarme er gravkrypter 
(jf. s. 3586 og 3589), hvori stod i alt ni kister, heraf 
fi re børnekister. Flere indskriftsplader og kistebeslag 
fra den nordre gravkrypt er nu ophængt i korsarmene.

Gravsten. 1) (Fig. 80), romansk, af rødlig granit. 
Den trapezformede sten, 161×62 cm, ca. 23 cm 
tyk, har affasede sider (den øvre afbrækket) og blev 
fundet 1988 under våbenhusets gulv lige inden 
for kirkedøren.22 Her lå den orienteret nord-syd, 
hvorfor den må antages fl yttet fra sin oprindelige 
plads.22 Nu opstillet lodret i et stativ på kirkegår-
den sydvest for kirken. 
 2) (Fig. 81), 1607 over Hans Persen, †1607, og 
hustru Lisa(?), † . 
 Grå sandsten, 198×102 cm, nedre højre hjørne 
er afbrudt. Skriftsten med personalia i versaler 
i et centralt, rulleværksindrammet felt. Under 
det rummer en rulleværkskartouche to udslidte 
skjolde, og over det ses et topfelt med relief af 
Den Opstandne Frelser. Under topfeltets to fl an-
kerende bøjler ses hhv. et rigsæble, et timeglas 
(tv.) samt et kranium med knogler. I hjørnerne 
er fi re hjørnemedaljoner med evangelistsymbo-
lerne, foroven for Johannes (tv.) og Mattæus (th), 
forneden Lukas (tv.) og Markus (th.). 1891 lå ste-
nen nedfældet i skibets gulv,107 nu er den henlagt 
i det Kaas’ke gravkapel (nordre korsarm). 
 3) (Fig. 82), 1625, over Christen Iørgensen, 
Iørgen Christensen og Gertrvd Christens Da-
aters søn, †12. maj 1625. 

Fig. 80. Romansk gravsten opstillet som skulptur på 
kirkegården (s. 3576). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
Romanesque tombstone, set up as sculpture in the churchyard. 
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EFTERMIDDELALDERLIGE
GRAVKAPELLER.

De to korsarme har i vid udstrækning tjent som begra-
velsessteder for ejerne af sognets to herregårde, Fraug-
degård og Hollufgård. Den nordre korsarm benyttedes 
af Marsvinslægten til Hollufgård fra o. 1620, da Mette 
Brahe lod ovennævnte sandstensepitafi um opstille, 
og efterfølgende må hendes og hendes mand, Peder 
Marsvins, kister være opstillet i selve korsarmen, sna-
rere end i gravkrypten (jf. ndf.). I 1600-tallets sidste 
år tog Thomas Kingo, efter at have erhvervet Fraug-
degård, initiativ til at etablere et tilsvarende gravkapel 
i søndre korsarm. De to gravkapellers anvendelse i 
1700-tallet er kun indirekte beskrevet i en præsteind-
beretning fra 1755, der i stedet fokuserer på kisterne 
i de to gravkrypter under korsarmene. 109 I søndre 
korsarms gravkrypt stod Kingos, Birgitte Balslevs, 
Christoffer Balslevs og Thomas (Bircheroed) Kingos 
kister. Tilsvarende stod i den nordre gravkrypt Karen 
Marsvins, Edel Brockenhuus’, Henning Pogwisch’, 
Helvig Billes og Helvig Urnes kister. Alle havde de 
tilknytning til Hollufgård, hvilket imidlertid ikke var 
tilfældet for kryptens sidste kiste, der tilhørte Kingos 
anden hustru, Johanne Lauritsdatter. Af kisterne fra 
den nordre gravkrypt er nu kun bevaret kisteplader. 
Præsteindberetningens beskrivelse af krypternes kister 
indikerer således, at hvis Peder Marsvin, Mette Brahe 
og sønnerne Otto og Eriks kister endnu eksisterede 
1755, har de snarere stået i selve kapellet. 

skriften er bevaret i seks forsænkede bånd: »…ms 
g(å)r hindis(5)0 (aa)r Gvd gifve/…en gledelige/ 
opstan/ delse/ IHS«. I stenens nedre, højre hjør-
ne er der en medaljon med to hænder, der holder 
en krone omkranset af Åb. 2,10. Opstillet i den 
nordre gravkrypt.
 6) O. 1650, over mindst tre personer, herunder 
Magdalena Iørgensdatter. Fragment af skriftsten, 
78×77 cm, med personalia i bånd af forsænkede 
versaler, der slutter med rester af en latinsk sæt-
ning: »hoc posvi vigi…« (Jeg har anbragt det-
te…), samt randskrift »sere lefver og hand skal 
he..«. Opstillet i den nordre gravkrypt. 

Fig. 81. Gravsten over Hans Petersen og hustru, 1607 
(s. 3576). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone of 
Hans Petersen and wife, 1607.

Fig. 82. Gravsten over Christen Jørgensen, 1625 (s. 
3576). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone of 
Christen Jørgensen, 1625.
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korsarm, bl.a. ved at overfl ytte Quellinus’ gravgitter 
fra Kingos kapel og genopsætte tværs over den nordre 
korsarm, sådan at det gennemskar Marsvinepitafi et. 
 Heller ikke våbenhuset blev imidlertid Hollufgård-
kisternes endelige hvilested, for i årene frem mod 1850 
lod Fraugdegårds og kirkens daværende ejer (1822-
50), Andreas Ali Michael Sehested, våbenhuset indrette 
som gravkapel. Kisterne blev derfor fjernet, de jordiske 
rester begravet på kirkegården, og kisterne angivelig 
genanvendt til båse i herregårdens stalde. 1874 fi k 
enkefrue Borchsenius tilladelse til at indrette gravkapel 
i våbenhuset, men Sehestedernes kister må være blevet 
stående i kapellet, eftersom de først blev begravet på 
kirkegården 1901. 1904 overlod baron Preben Bille-
Brahe halvdelen af rummet til kirken, og 1913 nedlag-
des kapellet helt.

 Af præsteindberetningen står det endvidere klart, at 
gravkrypten ikke havde været benyttet til begravelser 
siden Helvig Billes stedtes til hvile 1674. Dette ændre-
des imidlertid kort efter, da Fraugdegårds ejere, Thomas 
Widkier (†1765) og Anna Rebekka Pfl ug, begge blev 
begravet der (jf. kister i gravkrypten nr. 4-5). Selvom 
det almindeligvis antages, at kryptens kister først blev 
fjernet af Fr. Christian Kaas (jf. ndf.), er det mest sand-
synligt, at de allerede på dette tidspunkt, o. 1765, blev 
fl yttet til våbenhuset på kirkens sydside, eftersom Wid-
kiers og Pfl ugs kister nu er opstillet symmetrisk i grav-
kryptens akse, hvorved der næppe har været plads til 
de ældre kister. Herefter blev krypten århundredet ud 
benyttet af Fraugdegårds ejere. 
 Marsvinernes kapel blev sløjfet 1797, da Frederik 
Christian Kaas lod sit eget gravkapel indrette i nordre 

Fig. 83. Gravgitter udført 1709 til Kingos gravkapel, tilskrevet Thomas Quellinus og udført af klejnsmed Hans 
Hansen eller Hans Hermansen fra Odense (s. 3578). Nu i Frederik Christian Kaas’ gravkapel (s. 3588). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Tomb screen made in 1709 for Kingo’s sepulchral chapel, attributed to Thomas Quellinus and executed by 
the smith Hans Hansen or Hans Hermansen from Odense. Now in Frederik Christian Kaas’ sepulchral chapel.
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rets inderside; jf. s. 852). 111 Det består af en rigt 
udsmykket dobbeltfl øj med topstykke sat mel-
lem to enklere, faste sidestykker. Dobbeltfl øjene 
er inddelt vandret i to felter, et nedre felt med 
bladprydede spiraler, og et øvre felt med et rigt 
dekoreret gitter med dekorative fl ammespidser 
mellem spyddene. Fløjenes rammekonstruktion 
er smykket af akantusornamentik i forsænket re-

BISKOP THOMAS KINGOS (†)KAPEL

Indrettet i søndre korsarm (fi g. 87) i tiden frem 
mod 1700, kulminerende med opstillingen af 
Thomas Quellinus’ epitafi um 1702, og enken, 
Birgitte Balslevs, tilføjelse af et gravgitter 1709. 
 Kingo havde indtil 1696 disponeret over et 
gravsted i Odense Domkirke, hvis indretning han 
havde påbegyndt (s. 847-49 og 855),110 da han 
ved giftermålet med Birgitte Balslev fi k midler 
til at erhverve hendes fædrene gård, Fraugdegård, 
og med den Fraugde Kirke (jf. s. 3517). Han må 
hurtigt have planlagt at indrette et kapel over 
svigerfaderen, Christoffer Balslevs gravkrypt i 
søndre korsarm (s. 3587). Dette skete i første om-
gang ved at Kingo lod Thomas Quellinus udføre 
et epitafi um over såvel Christoffer Balslev som 
sig selv og sin hustru. Dette stod færdig 1702, 
og året efter blev også Kingos kiste stillet i grav-
krypten. Først 1709 blev kapellet afskærmet fra 
korsskæringen, da Quellinus på Birgitte Balslevs 
foranledning udførte et smedet gravgitter, der 
1797 blev overfl yttet til det Kaas’ske kapel i nor-
dre korsarm (jf. ndf.).
 Gravgitter (fi g. 83-86), 1709, tilskrevet Thomas 
Quellinus og udført i smedejern af en klejnsmed 
fra Odense ved navn Hans Hansen eller Hans 
Hermansen (monogram »HH« anført på gitte-

Fig. 84-85. Detaljer af gravgitret med datering og klejnsmedens monogram på bagsiden af gravgitret (s. 3579). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Detail of tomb screen with dating and smith’s monogram on back of screen.

Fig. 86. Detalje af gravgitrets fl øje med roset og cise-
leret akantusudsmykning, 1709, (s. 3579). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Detail of wings of tomb screen with 
rosette and chiselled acanthus decoration, 1709.
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Caveto viator.
Ne novum hoc temere marmor

Credas.
Arte recens est, sed candore fi de

Et Prisca probitate antiqvum
Qvod

Nobilissimo et intergerrimo viro
d. CHRISTOPHORO BALSLOV

dn. de Fraudegaard assessori in
Colleg(io) Cancell(ario) Regio medico apud

Fionenses felicissimo socero suo
Incomparabili

Et fi liæ ejus longe svavissimæ
BIRGITTE BALSLOV

coniugi suæ sanctissimæ pientis(-) 
simæ charissimæ

THOMAS KINGO
S(anctissimæ) theol(ogiæ) Doctor dioeceseos Fio(-)

nensis episcopus
Nec sibi nec illis in vane deside(-)

rium gloriæ sed posteritati
In gloriosam exempli felicis

Imititationem erigendum voluit
Pios sic affatus successores:

Nullo marmoreus fastu lapis hicce superbit
Sed silet at(!) muto vos monet ore patres

Collapso hanc cineri nostro concedite pacem
Qvam petet elingvis KINGO

Ubi factus erit.

(Vogt dig, vandringsmand, imod at stole overilet på 
dette nye monument. Som værk er det nyt, men med 
sin ærlighed, troværdighed og gammeldags retskaf-
fenhed er det gammelt, eftersom Kingo, dr. Theol. 
og biskop over Fyns stift, har ladet det rejse over den 
ærlige og velbyrdige mand, hr. Christoffer Balslev, 
herre til Fraugdegård, kancelliassessor, succesrig læge 
på Fyn, sin uforlignelige svigerfar, og dennes kæreste 
datter Birgitte Balslev, sin ejegode, yderst fromme og 
højt elskede hustru, ikke i higen efter tom hæder for 
sig eller dem, men til eftertiden med henblik på glor-
værdig efterlevelse af det lykkelige eksempel, fulgt af 
disse ord til sine fromme efterkommere: ”Denne mar-
morsten skryder ikke i nogen form for hovmod, men 
tier og belærer stumt jer, fædre. Når vor aske er sunket 
sammen, må I tilstå den den fred, som Kingo vil ønske, 
når han har mistet mælet.”).

lief, der suppleres af påsatte rosetter. Det svungne 
topstykke er udført som bladprydede spiraler i 
et symmetrisk mønster om en central højoval 
indskriftstavle. På denne er anført følgende se-
kundære indskrift med forgyldt skriveskrift på 
sort bund: »Skue lidt med Tanken/ til Gravenes 
stille Roe/ Betænk at dine Been/skal der og 
eengang boe,/ Lad denne Tanke dig/ til Livets 
Herre leede/ at naar han Kalde vil/ du da maae 
være reede/ Beed Herre lær du mig/ hver Dag 
min Død betragte,/ at jieg maae viisere/ paa dine 
Budord agte«. Indskriften har formentlig erstattet 
Kingos og Balslevs malede våbener, da gitteret 
1797 overførtes til det Kaas’ske gravkapel i nor-
dre korsarm (jf. ndf.). På topstykkets overside er 
fæstnet store tulipanformede knopper. 
 Gitteret blev o. 1797 fl yttet til nordre korsarm, 
hvor Frederik Christian Kaas etablerede sit grav-
kapel. Der blev det fæstnet til korsarmens østvæg 
midt i Peder Marsvin og Mette Brahes renæssan-
ceepitafi um (s. 3591),112 men fl yttedes 1897 frem 
i selve skellet til korsskæringen.25 
 Gitteret kan rimeligvis tilskrives Thomas Quel-
linus, idet han i fl ere tilfælde synes at have været 
involveret i udformningen af gitre til kapeller, 
han leverede epitafi er til.112 Dette understøttes 
af, at udformningen af gitterets øvre felter med 
fl ammespidser er nært beslægtet med ikke alene 
det gitter, samme klejnsmed leverede til Ahle-
feldts kapel i Odense Domkirke (s. 852), men 
også med gitrene i Aarhus Domkirke (DK Århus 
860) og Auning (Randers Amt), hvortil Quelli-
nus leverede epitafi er.
 Epitafi um (fi g. 88-90) med indhugget årstal 
1702 og mestersignatur for Thomas Quellinus. 
Udført for biskop Thomas Kingo og opsat til 
minde over Christophoro Balslov (Christoffer 
Balslev), »dn. de Fraudegaard assessori in Colleg: 
Cancell: Regio medico apud fi onenses felicissimo 
socero suo incomparabili« (herre til Fraugdegård, 
kancelliassessor, succesrig læge på Fyn, sin ufor-
lignelige svigerfar), hans datter Birgittæ Balslov 
(Birgitte Balslev), »coniugi suæ sanctissimæ pien-
tis simæ charissimæ« (sin ejegode, yderst fromme 
og højt elskede hustru), og Thomas Kingo, »S. S. 
theol. Doctor Dioeceseos Fionensis episcopus« 
(dr. Theol. og biskop over Fyns stift). 

ODENSE HERRED

Fig. 87. Thomas Quellinus’ epitafi um for Christoffer 
Balslev, datteren Birgitte Balslev og hendes ægtemand 
Thomas Kingo, 1702 (s. 3580). I forgrunden Thomas 
Kingos (tv) og Birgitte Balslevs (th.) kister. Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Thomas Quellinus’ sepulchral tablet 
commemorating Christoffer Balslev, his daughter Birgitte Bal-
slev and her husband Thomas Kingo, 1702. In the foreground 
Thomas Kingo’s coffi n (left) and Birgitte Balslev’s (right).
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Fig. 88. Thomas Quellinus’ epitafi um for Christoffer Balslev, datteren Birgitte Balslev og hendes ægtemand Thomas 
Kingo, 1702 (s. 3580). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Thomas Quellinus’ sepulchral tablet commemorating Christoffer 
Balslev, his daughter Birgitte Balslev and her husband Thomas Kingo, 1702.
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støttet af to svævende englebørn ved dets sider. 
Centralt på gesimsen er monteret et kerubhoved 
af hvidt marmor, og epitafi et krones af en asym-
metrisk akantusformet vase fl ankeret af bladlig-
nende rocailleværk.
 Hele ikonografi en udpeger entydigt biskop 
Thomas Kingo som epitafi ets hovedperson. Når 
indskriften ikke desto mindre lader Christoffer 
Balslev være hovedpersonen, må det formentlig 
opfattes sådan, at Kingo søgte at fremhæve de fa-
miliebånd, der havde bragt både Fraugdegård og 
landsbykirken på hans hænder. 114

 Epitafi et blev restaureret 1892 (med cement-
puds) og igen 1960-61.9 På dets bagside er der 
hugget våbenskjolde for Sehested og Ahlefeldt, 
der antyder, at sandstenen i første omgang blev 
kasseret i udfærdigelsen af Hans Ahlefeldt og 
hustru Catharina Sehesteds epitafi um fra 1701 i 
Odense Domkirke (s. 855).
 Kingos gravmonument er et typisk eksempel 
på den internationale barok, Quellinus introdu-

Epitafi et er udført af sort marmor samt sandsten 
og omfatter en sort sarkofaglignende sokkel, som 
er prydet af en frugtranke, der holder to uregel-
mæssige kartoucher af hvidt marmor. I kartouch-
erne ses hjelmprydede våbener for Kingo (tv.) og 
for Balslev (th.).113 Nederst på soklen er hugget 
versalindskriften »Thomas Quillinus inventor et 
fecit/ anno 1702« (Udtænkt og udført af Tho-
mas Quillinus anno 1702), opmalet med guld. På 
soklen hviler en fremspringende indskriftstavle 
med personalia anført i huggede, forgyldte versa-
ler, der fl ankeres af arkitektonisk formede vinger 
af sort marmor kantet af en frugtranke af hvidt 
marmor. Foran vingerne står to skulpturer af 
hvidt marmor forestillende grædende englebørn, 
der holder hhv. Kingos bispestav og -hue. Det 
høje topstykke har konvekse sider og rundbuet 
gesims. Det domineres helt og holdent af en stor 
medaljon af hvidt marmor med en reliefbuste af 
Thomas Kingo i halvprofi l og næsten skjult bag 
ham Birgitte Balslev. Medaljonen synes at blive 

Fig. 89. To marmorkartoucher indeholdende Thomas Kingos og Birgitte Balslevs våbener fra Quellinus’ epitafi um 
(s. 3580). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Two marble cartouches with the arms of Thomas Kingo and Birgitte Balslev from 
Quellinus’ sepulchral tablet.
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Fig. 90. Søren Abildgaards tegning af Thomas Kingos epitafi um, udateret (o, 1760). I NM. – Søren 
Abildgaard’s drawing of Thomas Kingo’s sepulchral tablet, c. 1760.
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 Kister i gravkapellet. I kapellet står to kister eller 
sarkofager for biskop Thomas Kingo og hustru 
Birgitte Balslev.
 1) (Fig. 87, 91), 1703, Thomas Kingo, »til Frav de 
Gaard S.Stæ Theologia Doctor og Fordum Bis-
cop over Fyens Stigt«, *15. dec. 1634 i Slangerup, 
†14. okt. 1703, g.m. Birgitte Balslev (jf. nr. 2).116 
 Den trapezformede sarkofag måler 215×96/102 
cm og er 88 cm høj. Den har let indadskrånende 
sider på løvefødder, et højt låg med svagt kon-
vekse sider og er betrukket med sort læder samt 
overdådigt udsmykket med forsølvede beslag. 
Lågets øverste, vandrette fl ade er hævet en smu-
le og kantes af en akantusbort, og i midten er 
fæstnet en kisteplade af sølv med en lidt vilter, 
men symmetrisk akantusramme og personalia 
indgraveret i skriveskrift. Hele vejen rundt om 
lågets skrånende sider er sat beslag forestillende 
skiftevis en blomsterbuket og en siddende putto 
med en fakkel i hånden; på hjørnerne akantus-
rocailler. Kistens sider inddeles af en akantusbort 
i en smal, øvre frise prydet af tværrektangulære 
planteornamenter og et bredt felt med en central 
bladværksramme båret af sørgende putti, hvori 
er Kingos hjelmprydede våben, og omkransende 

cerede igennem sit 17 år lange virke i Danmark. 
Som monument betragtet kan epitafi et ses som en 
videreudvikling af velkendte temaer i billedhug-
gerens epitafi eproduktion. Foruden den karakte-
ristiske brug af hvidt og sort marmor, gælder det 
anvendelsen af en portrætmedaljon, der støttes 
af svævende englebørn, som bl.a. kendes fra det 
næsten samtidige Ahlefeldts gravmæle i Odense 
Domkirke fra 1701 (s. 857), selve busteportræt-
tets udformning, der har sin indlysende forløber 
i monumentet over friherre Frederik von Vit-
tinghof og Eleonora de Sehestedt fra 1691/96 i 
Odense Domkirke (s. 833), og den sarkofaglig-
nende sokkel, der kendes fra Oberst Hans Friis’ 
monument i Hørning (1691, Randers Amt). Den 
simplere udformning af monumentet, der er 
bygget op om en sparsomt dekoreret indskrifts-
tavle og især den enklere arkitektoniske opbyg-
ning af vingerne, udtrykker imidlertid samtidig 
en bevægelse væk fra 1690’er-monumenternes 
mere dynamiske barokstil mod et strengere og 
klassicerende udtryk, der kendetegner Quellinus’ 
virke efter 1700,115 og som satte afgørende præg 
på det tidlige 1700-tals monumentale billedhug-
gerkunst.

Fig. 91. Thomas Kingos sarkofag, 1703 (s. 3585). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Thomas Kingo’s sarcophagus, 1703.
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1892 blev den restaureret og opstillet på sin nu-
værende plads i korsarmen.22 Kisten blev atter 
repareret 1960-61, og 1990, da huller i beklæd-
ningen udfyldtes med nyt læder, og beslagene 
fæstnedes.118

 Gravkrypt (fi g. 92) i søndre korsarm, formentlig 
1600-tallets anden halvdel (jf. s. 3535). Krypten 
synes indrettet af kirkeejer Christopher Balslev, 
hvis kiste formentlig også var den første, der blev 
nedsat i rummet. Med erhvervelsen af Fraugde-
gård 1696 tilfaldt krypten Thomas Kingo, der lod 
sin anden hustru, Johanne Lauritsdatter Lunds 
kiste overføre til kirken, men tilsyneladende op-
stillede den i Marsvinernes gamle gravkrypt un-
der nordre korsarm (jf. s. 860 og 3577).119 

Begravelser: Christopher Balslev, *16. jan. 1628, †6. 
sept. 1693; biskop Thomas Kingo, begr. 1703; Thomas 
Kingo (Bircheroed), begr. 29. aug. 1708; kommerce-
råd Jens Trøstrup til Hollufgård, begr. 5. febr. 1714;120 
muligvis justitsråd Peder Bircheroed, begr. 27. juli 
1730; 121 Birgitte Balslev, begr. 1744; Johs. Deichmann, 
begr. 14. sept. 1759;122 Christian Ulrich Bless, begr. 5. 
febr. 1751;122 

dette er draperier og to siddende putti med albu-
en hvilende på hhv. et kranium og et timeglas, og 
på kortsiderne Thomas Kingos spejlmonogram 
mellem to bispestave. På hjørnerne er monte-
ret spinkel storakantus og ved frisen et kerub-
hoved. Kisten blev oprindelig stillet i krypten, 
hvor den er omtalt 1755,110 men istandsat 1892 
og herefter opstillet på den nuværende position 
i korsarmen.22 Efterfølgende er kisten istandsat i 
1930’erne og ved hovedistandsættelsen 1960-61, 
da bl.a. læderet fornyedes.117 
 2) (Jf. fi g. 87), o. 1744, Birgitte Balslev, *13. maj 
1665 i Odense, †25. maj 1744 på Fraugdegård, 
g.m. Thomas Kingo (se ovf.). 
 Læderbetrukket kiste, 198×76/87 cm, 87 cm 
høj. Barokprofi leret med svungne sider og højt 
låg. Den er prydet af søm sat i dekorative hæn-
geklaser langs alle kanter samt i hjørnerne af 
lågets fl ade overside som store ankre. På låget 
er endvidere monteret en indskriftsplade af tin 
med personalia i kursiv. Kisten blev oprinde-
lig stillet i krypten, hvor den er omtalt 1755.110 

Fig. 92. Krypten under søndre korsarm (s. 3586). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Crypt beneath south transept.



3587FRAUGDE KIRKE

 3) (Jf. fi g. 92), 1750, over løjtnant Johannes 
Deich mann, †1750.22 Barokprofi leret kiste af eg, 
202×90 cm, 78 cm høj, betrukket med læder. 
Placeret nordligst i krypten. Aftrykket af en oval 
†indskriftsplade, 38,5×30 cm, ses i læderet på ki-
st ens overside. 
 4) (Jf. fi g. 92), 1751, Christian Ulrich Bles(s), 
kgl. majestæts kommerceråd og forrige borgme-
ster i Odense, *1684, †24. jan. 1751.
 Kiste af eg, 210×97 cm, 86 cm høj. Barokprofi -
leret med svungne sider og højt låg; beklædt med 
læder. Centralt på låget er monteret en oval, svagt 
kuplet indskriftsplade af tin, 39×31 cm, med 
personalia i skriveskrift. Placeret midterst i grav-
krypten.
 Løse kistebeslag (fi g. 94), o. 1694, over Iohan-
ne Lavridsdaatter (Lund), *på Karlsgaard 1619, 
†Odense bispegård 19. maj 1694, 76 år gammel, 
g.m. Christen Pedersøn og siden Thomas Kingo 
vdi 23 aar. Den ovale plade, af tin, måler 60×69 
cm og er prydet af en bred blomsterbort og et 
kronet våbenskjold i drevet arbejde og indskrift 
i reliefversaler lagt i forsænkede bånd. Pladen 

Kister i gravkrypten. 1) (Fig. 93), o. 1693. Christo-
pher Baltzlaw til Fraugdegård, *Odense 16. jan. 
1628, †Fraugdegård 6. sept. 1693.
 Yderkiste af eg, 198×78 cm, 80 cm høj. Rette 
sider og hvælvet låg. På langsiderne er tre og på 
endestykkerne én bærehank af jern med beslag 
formet som Korsfæstelsen med to fl ankerende 
soldater i lavt relief. Låget kantes af fi re rækker af 
sømhoveder og i hjørnerne kvartcirkulære beslag 
i gennembrudt arbejde, der forestiller blomster. 
Omtrent midt på låget er monteret en stor ind-
skriftsplade af tin, 64×75 cm, med indskriften i 
versaler og kranset af en bred, gennembrudt blad-
bort, der også omfatter Balslevs og Kingos våbe-
ner. Placeret sydligst i gravkrypten.
 2) (Jf. fi g. 92), 1708, Thomas Kingo (Bircheroed) 
*Fraugdegård 12. dec. 1707 af Birgitte Balslev, be-
gravet 29. aug. 1708. Barokprofi leret barnekiste, 
90×46 cm, 54 cm høj. Siderne er rigt prydet af ki-
stebeslag, herunder akantusborter, keruber, frugt-
klaser og -ranker. På låget er monteret et kors og 
en lille indskriftsplade af tin, 13×9 cm, med perso-
nalia i kursiv. Opstillet i kryptens sydøstlige hjørne. 

Fig. 93. Christoffer Balslevs kiste, o. 1693 (s. 3587). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Christoffer Balslev’s coffi n. c. 1693.
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FREDERIK CHRISTIAN KAAS’
GRAVKAPEL

1797 ønskede Fraugdegårds ejer Frederik Christi-
an Kaas at omdanne det marsvinske gravkapel i 
nordre korsarm til kapel for sin egen familie. Se-
nest på dette tidspunkt må de af Marsvinernes 
kister, der stadig har stået i kapellet, være fl yttet 
eller kasseret (jf. s. 3578),122 mens Thomas Quel-
linus’ gravgitter fra Kingos gravkapel i søndre 
korsarm blev nedtaget og genopsat tværs over 
den nordre korsarm. Efter kapellets indretning 
må Sophie Kaas’ kiste (nr. 1) være fl yttet fra grav-
krypten til selve kapellet.
 Gravgitteret (fi g. 83-86) er o. 1797 overført fra 
Thomas Kingos kapel i søndre korsarm, hvorun-
der det er beskrevet (s. 3578). 
 Sarkofager og kister i gravkapellet. 1) (Fig. 95), 
o. 1791, over Sop(hie) Hedevig Kaas, *28 ju-
ni (17)24 på Rybjerggaard, †10. marts 1791 i 
Odense; søster til Fredrik Christian Kaas.

stammer fra Johanne Lauritsdatter Lunds †kiste, 
der efter hendes ægtefælle, Thomas Kingos er-
hvervelse af Fraugde Kirke 1696 blev overført 
hertil fra Odense Domkirke (s. 860). Fra samme 
kiste stammer et overdådigt, kors, 58×43 cm, ud-
ført i såvel drevet som ciseleret arbejde. Begge er 
monteret på en hvidmalet træplade og opsat på 
sydvæggen i den søndre korsarm.

Fig. 94. Kisteplader fra Johanne Lauridsdatter Lunds 
kiste, o. 1694 (s. 3587). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Coffi n plates from Johanne Lauridsdatter Lund’s coffi n, c. 
1694.

Fig. 95. Sofi e Hedvig Kaas’ kiste, o. 1791 (s. 3588). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Coffi n of Sofi e Hedvig Kaas, 
c. 1791.
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merherre, herre til Fraugdegård, *1. dec. 1725, 
†18. jan. 1803. Som nr. 1, bortset fra, at foden-
dens felt alene viser Kaas’ kronede våbenskjold 
omkranset af Elefantordenen. 
 Gravkrypt under nordre korsarm. Krypten er 
formentlig indrettet på Peder Marsvins til Hol-
lufgårds foranledning og i relation til indretnin-
gen af gravkapel i korsarmen i det tidlige 1600-
tal (jf. s. 3591); under alle omstændigheder blev 
krypten benyttet i det senere 1600-tal af hans fa-
milie og efterkommere. Kort efter 1750 erhver-
vede Thomas Widkier på Fraugdegård krypten, 
og i de følgende halvtreds år benyttedes den af 
denne herregårds ejere.123 Denne praksis ophørte 
med Frederik Christian Kaas’ indretning af et 
gravkapel i nordre korsarm, kun få år før begra-
velser inde i kirkerne blev forbudt 1805. De nu 

 En læderbeklædt kiste, der måler 192×110 cm 
og er 81 cm høj. Den har svungne sider samt et 
ophøjet og profi leret låg, hvorpå der er fæstnet en 
oval kisteplade af blik, 43×29 cm, der har bloms-
terrankebort og personalia i kursiv.
 2) (Fig. 96) o. 1797, over Christine Elisabet 
Bergithe Kaas, fød Iuel, *22 may 1742, †28 martii 
1796, gift med Fr. Chr. Kaas (jf. ndf.). Af sandsten, 
242,5×131 cm og 113 cm høj, udført i et enkelt, 
nyklassicistisk udtryk med let skrånende sider, 
affaset låg hvori personalia er hugget i versaler. 
På sarkofagens fodende danner en laurbærkrans 
hugget i højt relief en medaljon, hvori er indsat 
en marmortavle med et dobbelt våbenskjold for 
familierne Juel og Kaas.
 3) (Fig. 96) o. 1797, tilhørende Friderich Chri-
stian Kaas, ridder af elefanten, admiral og kam-

Fig. 96. Frederik Christian og Christine Elisabeth Birgitte Kaas’ sarkofager, o. 1797 (s. 3589). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Sarcophagi of Frederik Christian and Christine Elisabeth Birgitte Kaas, c. 1797.
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være overfl yttet til Fraugde Kirke på et tidspunkt 
efter, at faderen 1783 erhvervede Fraugdegård. 
Nu opstillet i kryptens sydøstlige hjørne. 
 2-3) (Jf. fi g. 97), 1700-tallets anden halvdel(?). 
To barokprofi lerede barnekister, hhv. 66×35 cm 
og 35 cm høj samt 103×44 cm, 47 cm høj; begge 
blev sat i stand o. 1972.10 Opstillet i kryptens syd-
østlige hjørne.125 
 4) (Jf. fi g. 97), o. 1765(?), formentlig over Tho-
mas Widkier til Fraugdegård. En barokprofi leret 
kiste, 212×87 cm, 74 cm høj, betrukket med læ-
der fæstnet med søm i et dekorativt mønster; spor 
efter en nu tabt 50×28 cm stor indskriftsplade. 
Istandsat o. 1972.10 Opstillet østligst i kryptens 
midte.
 5) (Jf. fi g. 97), o. 1778, over Anna Rebecha Wid-
kier, født Pfl ug. Som forrige, 212×91 cm, 71 cm 
høj med skjoldformet, svært forvitret kisteplade 
af tin, 26×20 cm, hvorpå personalia er anført med 
skriveskrift. Istandsat o. 1972.10 Opstillet vestligst 
i kryptens midte.
 †Kiste i gravkrypten, over Karen Marsvin, *4. 
april 1614, †24. aug. 1649. Kisten stod endnu i 
kryp ten 1755.110

tabte kister må være fjernet fra kapellet senest 
1797, da korsarmen indrettedes til kapel for Kaa-
serne, men da familien allerede 1791 gjorde brug 
af gravkrypten (jf. ndf.), kan det også være sket 
lidt tidligere. Bortset fra Karen Marsvins synes ki-
sternes indskriftsplader og enkelte beslag at være 
bevaret.

Begravelser: Karen Marsvin, †1649; Edele Brockenhuus, 
†20. aug. 1662; Helvig Urne, †16. april 1663; Henning 
Pogwisch, †5. maj 1664; dennes ægtefælle Helvig Bille, 
†9. april 1674; Johanne Lauritsdatter Lund, *1619, †19. 
maj 1694, overført fra Odense Domkirke på et tids-
punkt efter 1696;110 Ove Kaas, †22. febr. 1769 (begra-
vet i krypten efter 1783); formentlig Thomas Widkier 
til Fraugdegård, †1765; Anna Rebekka Pfl ug, †1779, 
samt to uidentifi cerede børn, †1700-tallets anden halv-
del(?); Sophie Hedvig Kaas, begr. 22. marts 1791.124

Kister i gravkrypten. 1) (Jf. fi g. 97), o. 1769, for Ove 
Kaas, *15. okt. 1767, †22. febr. 1769, søn af admi-
ral Frederik Christian Kaas og hustru Christine. 
En barokprofi leret barnekiste, 88×42 cm, 43 cm 
høj, med svungne sider og højt låg, hvorpå er 
fæstnet en indskriftsplade af tin, 7×15 cm, med 
personalia i kursiv. Istandsat o. 1972.10 Kisten må 

Fig. 97. Krypten under nordre korsarm (s. 3590). I forgrunden Anna Rebecha Widkiers og Thomas Wid kiers(?)
kister (nr. 5 og 4), i baggrunden – i midten – Ove Kaas’ barnekiste (nr. 1). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Crypt 
beneath north transept with coffi ns of Anna Rebecha Widkier’ Thomas Widkier(?) and Ove Kaas.
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langs rammens lodrette akse af stående putti, så-
ledes at Peder Marsvins anevåbener pryder den 
venstre side og Mette Brahes den højre, begge 
startende foroven med forældrenes våbener.130 
Rammen fl ankeres af monumentale friskulptu-
rer båret af bosseprydede konsoller stillet på en 
markant og let fremskudt gesims. Skulpturerne 
forestiller Troen med nu afbrækket kors (tv.) og 
Håbet med ankeret ved sin side, og på hendes 
højre hånd sidder en falk, hvis hoved mangler 
(th.). Det volutprydede hængestykke har et cen-
tralt, tværovalt felt, hvori der med gylden fraktur 
er anført: »Denne Ephithaphium Oc Graffskrifft 
Haffuer fru Mette Bra(h)e. S. Peder Marsuins til 
Hollegaard hindis S. hosbond Oc Børn Til ære 
Lade Opsette bekoste Oc Forferdige, Den 28. 
SEPTEMBER. AN(N)O. 1620«. Hængestykket 
afsluttes forneden af et kerubrelief. 
 Topstykket er indrammet af en lodret bort 
med dukatmønster, der ligeledes indrammer en 
central, sortmalet arkade. Foran denne er på en 
konsol stillet en fi gur af den opstandne Kristus 
med glorie, hvis arme mangler, og i de fl anke-
rende felter ses relieffer af Peter med nøglen i sin 
hævede hånd (tv.) og Paulus med sværdet (th.). I 
frisen er med gylden fraktur anført citat fra Joh. 
11,25; topvingerne er s-svungne og prydes bl.a. 
af volutter. Epitafi et krones af en brudt, svungen 
gavl, hvis felter rummer kranier i relief, og på den 
centrale konsol, der prydes af et sandur i højt re-
lief, står underdelen af en kvindefi gur, som må 
antages at have forestillet Kærligheden. På gulvet 
nedenfor står et afbrækket prydspir, der er nært 
beslægtet med spirene på topstykket af samme 
stenhuggers epitafi um over Christen Thott (jf. 
ndf.). Imidlertid er der på Marsvinepitafi ets top-
stykke ingen spor efter afbrækkede spir, hvorfor 
det formentlig i stedet må have indgået i epitafi -
ets oprindelige konsol.
 Epitafi et fremstår i den oprindelige bemaling 
med rødt, sort og guld, der blev fremdraget ved 
hovedistandsættelsen 1960-61.9 
 Epitafi et er meget nært beslægtet med det over 
Christen Thott (†1617) fra Ringe Kirke (nu i 
Ringe Museum), som bortset fra dets mindre 
topstykke kun afviger i detaljer fra Marsvine-
pitafi et.131 Særlig gentagelsen og udformningen 

DET MARSVINSKE †GRAVKAPEL 

Den nordre korsarm blev i det tidlige 1600-tal 
indrettet som gravkapel for Peder Marsvin og 
Mette Brahe. 1613 blev kisten med deres søn 
Otte Marsvin som den første opstillet og sand-
synligvis i selve kapellet. Kapellet – i praksis 
gravkrypten under korsarmen, der formentlig 
må ses i relation til kapellet126 – må være ned-
arvet til Henning Pogwisch igennem dennes 
ægteskab 1638 med Karen Marsvin, og i tiden 
herefter opstilledes kisterne over såvel Pogwisch, 
hans anden hustru Helvig Bille og to af deres 
efterkommere i gravkrypten.127 Peder Marsvins 
kiste er senest nævnt 1706,128 men hvis hans, hu-
struens og børnenes kister fortsat stod i kapel-
let i tiden herefter (jf. ovf.), må de senest være 
fjernet, da Frederik Christian Kaas 1797 nyind-
rettede korsarmen som gravkapel for sin familie. 
Det virker mest sandsynligt, at kisterne herefter 
blev kasseret, eftersom deres indskriftsplader og 
beslag ikke er bevaret. Derimod blev kisterne 
fra gravkrypten tilsyneladende fl yttet til våben-
huset senest 1765, da krypten blev indrettet til 
begravelse af Fraugdegårds ejer Thomas Widkier 
og hans hustru Anna Rebekka Pfl ug. Her stod 
de indtil tiden frem mod 1850, da Andreas Ali 
Michael Sehested omdannede våbenhuset til 
gravkapel (jf. s. 3594) og angivelig lod kisternes 
indhold begrave på kirkegården og kistetræet 
genbruge til staldbåse på Fraugdegård.10 Af ka-
pellets inventar er bevaret dels et sandstensepi-
tafi um dels et antal kisteplader; sidstnævnte blev 
sat i stand o. 1972.10 
 Epitafi um (fi g. 98-99), 1620, over Peder Marsuin 
(Marsvin), *  15 , †8 okt. 1614, med hustru 
Mette Brae (Brahe), <*30. aug. 1590 på Oden-
segård, †23. juni 1622>, og deres sønner Otte 
Marsuin, †12. juni 1613, samt Erick Marsuin, †

 1619. Opsat af Mette Brahe 28. sept. 1620.
 Bemalet sandstensepitafi um i renæssancestil, 
der omfatter et stor- og topfelt samt hænge- og 
topstykke. Storfeltet udgøres af en tavle af sort 
marmor med gravskrift anført i gylden fraktur,129 
der er indsat i en markant sandstensramme pry-
det af afdødes reliefhuggede hjelmprydede ane-
våbener i fi re led, i alt 2×16 styk. Disse er opdelt 
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Fig. 98. Søren Abildgaards tegning af Marsvinepitafi et, udateret (o. 1760). I NM. – Søren Abildgaard’s draw-
ing of the Marsvin sepulchral tablet, c.1760.

af det to monumentale dydefi gurer lader ingen 
tvivl om, at begge monumenter stammer fra sam-
me værksted. Epitafi et hang oprindelig på den 

sydligste del af nordre korsarms østvæg i umid-
delbar nærhed af nedgangen til Marsvinernes 
gravkrypt. Ved indretningen af det Kaas’ske kapel 
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Fig. 99. Epitafi um over Peder Marsvin, Mette Brahe samt deres sønner Otte og Erik, 1620 (s. 3591). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Sepulchral tablet commemorating Peder Marsvin, Mette Brahe and their sons Otte and 
Erik, 1620.
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(jf. s. 3588) lod man jerngitteret gennemskære 
epitafi et og fæstnede det endda i indskrifttavlen. 
Denne indretning ændredes 1897, da gitteret 
blev fl yttet tættere på korsskæringen, og epitafi et 
samtidig blev restaureret og genopsat lidt nordli-
gere på væggen.22

 Løse kisteplader.132 1) (Fig. 100), o. 1613, over Otte 
Marsvin Pedersøn, †Aundsberg 12. juni 1613, 60 
uger gammel. En rektangulær plade, 10×21 cm, 
med indskrift i gennembrudte versaler i otte lin-
jer. Fæstnet til en træplade med familiens øvrige 
kisteplader (nr. 2-9) og ophængt i nordre korsarm. 
 2-3) (Fig. 100), o. 1613, to hjelmprydede skjol-
de, 30×23 cm, med Otte Marsvins våbener, hhv. 
Marsvin og Brahe. Fæstnet til en træplade med 
familiens øvrige kisteplader (nr. 1, 4-9) og op-
hængt i nordre korsarm. 
 4) (Fig. 100), o. 1662, over Eddel (Edele) Bro-
chenhvs, *Lerbæk 2. dec. 1643, †Juelskov 20. aug. 
1662, datter af Helvig Bille (jf. nr. 13) og hendes 
første ægtemand Johan Brockenhuus (†1648). En 
oval kisteplade med bred, drevet blomsterbort i 
gennembrudt arbejde, 54×66,5 cm. Fæstnet til 
en træplade med familiens øvrige kisteplader (nr. 
1-3, 5-9) og ophængt i nordre korsarm.
 5-6) (Fig. 100), o. 1662, to våbenskjolde, 36×32 
cm, med fi rdelt skjold omfattende Edele Brock-
enhuus’ forældres våbener, hhv. Brockenhuus, 
Bille, Ulfeldt og Beck. Fæstnet til en træplade 
med familiens øvrige kisteplader (1-4, 7-9) og 
ophængt i nordre korsarm. 
 7) (Fig. 100), o. 1663, over jomfru Helwig Wr-
ne (Urne), *København 12. dec. 1661, †på Juel-
skov 16. april 1663, datter af Knud Urne og Edel 
Brockenhuus (nr. 4). En oval plade kantet af en 
bred, drevet blomsterbort, 30×37 cm, fæstnet til 
en træplade med familiens øvrige kisteplader (nr. 
1-6, 8-9) og ophængt i nordre korsarm. 
 8-9) (Fig. 100), o. 1663, to dobbelte hjelmpry-
dede skjolde, 22×19 cm, med Helvig Urnes for-
ældres våbener, hhv. Urne, Lindenov, Brockenhu-
us og Bille. Fæstnet til en træplade med familiens 
øvrige kisteplader (nr. 1-7) og ophængt i nordre 
korsarm.
 10) (Fig. 101), o. 1664, over Henning Powisch 
(Pogwisch) til Hollufgård, forrige landsdommer i 
Fyn, nu kgl. majestæts raad, vice skatmester samt 

assessor udi Cammer Collegio, amptmand over 
Ringsted Kloster, *på Damsboe 20. maj 1611, 
†København 5. maj 1664, gift med Karen Pe-
dersdatter Marsvin og siden Helvig Bille (nr. 13). 
En oval tinplade, 66×49 cm, med bred plantebort 
og personalia i versaler. Monteret på en træpla-
de sammen med de tilhørende beslag, nr. 11-12, 
samt hustruens kisteplade, nr. 13.
 11-12) (Fig. 101), o. 1664, formet som Henning 
Pogwischs forældres hjelmprydede våbenskjolde, 
Brockenhuus og Pogwisch, der måler 31×35 cm. 
Fæstnet på en træplade sammen med nr. 10 samt 
12-13 og ophængt i nordre korsarm. 
 13) (Fig. 101), o. 1674, over Helvig Bilde 
(Bille), gift med Henning Poviske (Pogwisch) 
til Hollufgård (jf. nr. 10), datter af Erik Bille og 
Mette Beck, *24. jan. 1610 på Kiærsgaard, †9. 
april 1674. En oval plade af tin, 70×56 cm, med 
personalia i versaler omkranset af en kraftig, dre-
vet plantebort. Fæstnet på en træplade sammen 
med nr. 10-12 og ophængt i nordre korsarm.
 14) (Fig. 101), o. 1674, af messingblik, 26×15 
cm, et hjelmprydet skjold med en fl eur-de-lis. Da 
hjelmprydelserne mangler, kan våbenet ikke med 
sikkerhed identifi ceres, men ud af sammenhæn-
gen synes det at være Helvig Billes mødrene vå-
ben, det Beckske. Lagt løst oven på Sophie Hed-
vig Kaas’ kiste i nordre korsarm.

†Gravkapel i våbenhuset. I årene før 1850 fi k An-
dreas Ali Michael Sehested til Fraugdegård (kir-
keejer 1822-50) tilladelse til at indrette gravkapel 
i våbenhuset på kirkens sydside, hvor Marsvin-
kisterne sandsynligvis havde været opstillet senest 
siden 1797.133 1874 fi k enkefru Borchsenius til 
Fraugdegård tilladelse til at benytte kapellet til sin 
familie.10 De sehestedske kister må være forble-
vet i kapellet, eftersom de først 1901 overførtes 
til et nyetableret gravsted på kirkegården. 134 1904 
overlod Fraugdegårds nye ejer, baron Preben 
Bille-Brahe, halvdelen af rummet til kirken, med 
henblik på indretningen af et ligkapel, og 1913 
nedlagdes det da forfaldne gravkapel helt, og de 
i alt fem kister (heraf to barnekister) begravedes 
på kirkegården.10

 †Muret begravelse for præsterne, nævnt 1802,135 
i koret og ‘belagt med pæle og planker’. 
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Fig. 100-101. 100. De marsvinske kisteplader. Foroven for Otte Marsvin (nr. 1) fl ankeret af to tilhørende våbenskjolde (nr. 
2-3), o. 1613. Derunder Helvig Urnes (nr. 7) med tilhørende våbenskjolde (nr. 8-9), o. 1663. Nederst Edele Brochenhuus’ 
kisteplade (nr. 4) samt to tilhørende våbenskjolde (nr. 5-6), o. 1662. (s. 3594). 101. De Pogwischske kistepla der. Fra oven 
våbenskjolde for Henning Pogwisch’ forældre, o. 1664 (nr. 11-12), hans kisteplade, o. 1664 (nr. 10), og hustru Helvig Billes 
kisteplade, o. 1674 (nr. 13), (s. 3594). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 100. The Marsvin coffi n plates. Above, for Otte Marsvin (no. 
1) fl anked by two related coats of arms (nos. 2-3), c. 1613. Beneath these, Helvig Urnes (no. 7) with related coats of arms (nos. 8-9), c. 
1663. Bottom: Edele Brochenhuus’ coffi n plate (no. 4) and two related coats of arms (nos. 5-6), c. 1662. 101. The Pogwisch coffi n plates. 
From the top, coats of arms for Henning Pogwisch’s parents, c. 1664 (nos. 11-12), his coffi n plate, c. 1664 (no. 10), and his wife Helvig 
Bille’s coffi n plate, c. 1674 (no. 13).
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KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) (Fig. 103), 1901, den Sehestedske familiebegra-
velse. Gravstedet er indrettet med en central akse, 
der afsluttes med en obelisk, o. 1900, af granit med 
groft tilhuggede sider, 234×95 cm, 50 cm tyk, stil-
let på en 42×116 cm base, ligeledes af granit. Per-
sonalia er i indhugget antikva opmalet med sort 
og omfatter ritmester Hannibal Sehested, *19. juli 
1820, †3. nov. 1900, ritmester Andreas Michael 
(Ali) Sehested, *23. jan. 1790, †4. juni 1850, Wil-
helmine Sehested, f. Meyer, *5. juni 1798, †28. jan. 
1850, Alexander Sehested, student løjtnant, *7. 
marts 1825, †6. juli 1849, Johanne Justine Meyer, 
født Brouwer, *17. sept. 1773, †4. juni 1839 og 

 Fire mindekranse (fi g. 102), forsølvede, indfat-
tede i glas og ramme er ophængt i nordre kors-
arm. 1) 1890, over provst F. A. Hansen, ridder af 
Dannebrog. Givet af Fraugde Sogns beboere, 30. 
maj 1890. 2) 1916, over Mads Knudsen, *1. juni 
1855, †23. april 1916. To egegrene bundet med 
en sløjfe. Kransen er givet af »Birkum Andelsme-
jeri med tak for 15 års formandsvirksomhed«. 3) 
1923, over fabrikant A. Jakobsen, ridder af Dan-
nebrog, *11. april 1852, †14. juli 1923. Givet af 
samtlige funktionærer og arbejdere i fi rmaet. 4) 
1939, over sognefoged og dannebrogsmand Hans 
Poulsen, *3. juni 1868, †17. maj 1939. Givet af 
»Birkum Andelsmejeri med tak for 28 aars For-
mandsvirksomhed«.

Fig. 102. Mindekranse. F.o.t.v. for Mads Knudsen (nr. 2); f.o.t.h. for sognefoged Hans Poulsen (nr. 4); f.n.t.v. for 
provst F. A. Hansen (nr. 1); f.n.t.h. for fabrikant A. Jakobsen (nr. 4). (s. 3596). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Memo-
rial wreaths. Above left, to Mads Knudsen (no. 2); above right to parish offi cer Hans Poulsen (no. 4); bottom left to rural dean 
F. A. Hansen (no. 1); bottom right to manufacturer A. Jakobsen (no. 4).



3597FRAUGDE KIRKE

 3) (Fig. 104), 1922, slægten Bille-Brahes fami-
liegravsted omfattende ti underjordiske gravkam-
re, om end der nu kun er opstillet seks gravsten 
(den ældste en liggesten af granit, 74×37×57 cm, 
over Preben Bille Brahe, *13. april 1913, †21. aug. 
1930). Gravstedet markeres af et fællesmonument, 
en bauta af granit, 145×132 cm, med indhugget 
versalindskrift »Bille Brahe/ af/ Fraugdegaard/ 
Gud er kærlighed«, stillet på en lav, rektangulær 
sokkel af beton.10 Indrettet på en privat jordlod, 
der støder op til kirkegårdens nordvestlige hjørne, 
men adskilles af en lav mur, hvori er sat en dob-
belt støbejernslåge hængt i granitpiller. 
 4) (Fig. 105), 1955, over Sophie Korch, f. Bru-
un, *8. jan. 1875, †30. dec. 1953, og forfatter 
Morten Korch, *17. jan. 1876, †8. okt. 1954. 

Johanne Sehested, *14. juli 1822, †12. april 1824. 
Monumentet er sat over de kister, der fjernedes 
fra Sehestedernes kapel i sakristiet, 1901.135 1962 
overfl yttedes fi re kistebegravelser samt en urne fra 
Gentofte Kirkegård.136 I kirkegårdens nordvestlige 
hjørne. 
 2) (Jf. fi g. 104), o. 1906, over baron Preben Bille-
Brahe, *10. okt. 1854, †19. jan. 1906, med hustru 
Elisabeth Bille-Brahe, f. Cederfeldt de Simonsen, 
*3. april 1858, †9. april 1949. Skrifttavle af sort 
marmor, 77×52 cm stillet op ad et kors af hvidt 
marmor, 122×64 cm, med personalia i versaler 
afsluttet af citat fra Joh. 3,16. Opstillet i et grav-
sted langs skibets sydmur, der hegnes af et støbe-
jernsgitter, og er beplantet med bl.a. buksbom, 
taks og bregner.

Fig. 103. Sehestedernes familiegravsted (s. 3596). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Family burial plot of the Sehesteds.
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Fig. 104. Bille-Braheslægtens familiegravsted (s. 3597). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Family burial plot of the Bille-
Brahes.

 Bauta, 219×177 cm, 65 cm tyk. Foroven er 
indfældet et cirkulært bronzerelief med bu-
steportræt af Morten Korch, 35 cm i tværmål, 
signeret »HJ 55«. Herunder personalia i mon-
terede bronzeversaler og forneden verset »Fyn 
hvor min moder mig kvisted paa skød!/ Kun 
en plet paa vor jord./ Dog en verden saa stor,/ 
hvor min stemme for første gang lød./ Jeg vil 
hviske saa ydmygt dit dejlige navn./ Jeg vil hvile 
med fred i din blomstrende fav(n.)/ Jeg vil ære 
og elske min ø« Opstillet ved pladsen neden for 
trappen fra den ældre kirkegård til de vestlige 
udvidelser.

Fig. 105. Gravmonument for Morten og Sophie Korch, 
1955 (s. 3597) med portrætmedallion i bronze af først-
nævnte. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Sepulchral 
monument to Morten and Sophie Korch.
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1 DaRigBr 2. rk, 7. bd., nr. 206 (10. nov. 1314); DaAtlas 
VI, 1771, 556.
2 SRD I, 287. Tore Nyberg har i Odense Bys Historie, 
I, 133 foreslået, at Fraugde Kirke kan være opført som 
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demæssigt belæg for hypotesen.
3 L. N. Helveg, »Utrykte Pavebreve angaaende danske 
Kirkeforhold«, KirkehistSaml 2 rk., III, 790-800.
4 DiplDan IV,3, nr. 85 (21. aug. 1386). If. ActaPont 4,5. 
(1. dec. 1471) skal kirken 1471 være ejet af St. Knuds 
Kloster i Odense, men dette synes tvivlsomt med tanke 
på kirkens fortsatte tilknytning til Vor Frue.
5 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 82.
6 Kronens Skøder II, 422-34.
7 LAFyn. Amtsprovstiark. Korresp.
8 LAFyn. Bispeark. Breve.
9 LAFyn. Menighedsrådsark. Renoveringer.
10 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.
11 [u.f.], »Biskop Svens Seigl af Børglum. 1376«, DaMag 
1 rk, I, 1745, 262.
12 [u.f.], »Efterretning om Biskop Navne af Odense, og 
hens Seigl, medens han var Biskop i Vester-Aars, 1416«, 
DaMag 1 rk, III, 1747, 262.
13 Henry Petersen, »Gudme Kirke i Fyen og dens 
Malerier fra 1488«, KirkehistSaml III, 2, 1878-80, 592
14 KancBrevb 30. nov. 1564.
15 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
16 Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekri-
gene, Odense 1973, 513.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Fyns bispearkiv: Åsum Herreds Bre - 
ve 1562-1805 (Bispeark. Breve); Synsforretninger over 
kirker 1631-35 (Bispeark. Synsforretn.); Synsforretnin-
ger over kirker og præstegårde, 1872-1881; 1882-1898 
(Bispeark. Synsforretn. over kirker og præstegårde).
 Odense amtsprovstiarkiv: Korrespondance 1812-14, 
1823-24, 1851-55 (Amtsprovstiark. Korresp.).
 Provstiarkivet: Åsum herreds provsti. Indkomne breve 
1702-1818 (Provstiark. Indk. breve); Diverse sager 
1722-1818 (Provstiark. Div. sager); 
Diverse dokumenter 1800-60 (Provstiark. Div. dok.).
 Pastoratsarkivet: Kirkebøger 1646-1738, 1738-1814 
(Pastoratsark. Kirkebøger). 
 Menighedsrådsarkivet: Diverse dokumenter 1841-1967 
(Menighedsrådsark. Div. dok.); Kirkeprotokol 1862-
1924 (Menighedsrådsark. Kirkeprot.); Dokumenter vedr. 
renoveringer 1915-76, 1920-80 (Menighedsrådsark. Re - 
noveringer).
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1983 ff. (Kirkens arkiv. 
Synsprot).
 NM. Indberetninger: J. Vilhelm Petersen 1891 (gene-
relt); Egmont Lind 1934 (kalkmalerier); Mogens Larsen 
1960 (kister); Knud Holm 1967 (tekstiler); Morten 
Aamand Sørensen 1969 (kalkmalerier); Mogens Larsen 
1974 (kalkmaleri); Mogens Larsen 1975 (kalkmalerier); 
Jens Johansen 1978 (altermalerier); Mogens Larsen 1980 
(kalkmaleri); Mogens Larsen 1980 (altertavle); Hans 
Stiesdal 1982 (tårnur); Bent Jacobsen 1986 (altertavle); 
Mogens Larsen 1990 (kalkmalerier og kister); Marianne 
Rasmussen 2000 (tekstiler); Karin Vestergaard Kristian-
sen 2000 (alterstager); Karsten Larsen 2000 (kalkmaleri).
 Tegninger og opmålinger. NM. Søren Abilgaard 
(Epitafi um), ca. 1760-62. – Søren Abilgaard (Kingos 
epitafi um), ca. 1760-62. – Fab. de Tengnagel (Kirken fra 
syd), 1826. – Akvarel (Kirken fra nord), 1858. – Opstalt 
og restaureringsforslag (tårn og korsarme), o. 1883.
 Litteratur. Ellen Dalsgaard, Fraugde Kirkes Histo-
rie, Fraugde 1984 (Dalsgaard 1984); Orla Hylleberg 
Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af boreprøver fra 
Fraugde Kirke, Odense Amt, NNU rapport nr. 31, Natio-
nalmuseet 2015 (Hylleberg Eriksen 2015 ).

Historisk indledning ved David Burmeister og Martin 
Wangsgaard Jürgensen, bygningsbeskrivelse og kalk-
malerier ved Martin Wangsgaard Jürgensen, inventar 
og gravminder ved David Burmeister, heraf dog orgler 
ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter 
Zeeberg (latin) og James Manley (engelsk). Korrektur 
ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse 
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet april 2016. 

Fig. 106. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LA Fyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Bishop Jacob Madsen’s visitation book. 
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cering i forhold til de to vinduer taler imidlertid imod, 
at den i udgangspunktet var et vindue. 
30 Traditionelt, når et skib udvides mod vest, fl yt-
tes dørstederne ned i vestudvidelsen, jf. eksempelvis 
Seden Kirke (s. 3456). I Fraugde er det ikke sket, hvil-
ket kunne tyde på, at våbenhuset allerede var opført, da 
man forlængede kirken og derfor bibeholdt syddøren 
i funktion. 
31 Andre lavtsiddende savskifter kan fi ndes på Næs-
byhoved Broby Kirke (s. 2696-97), Ubberud Kirke (s. 
2765) eller Seden Kirke (s. 3451 og -59). 
32 Af andre senmiddelalderlige vestforlængelser i områ-
det kan eksempelvis nævnes Seden Kirke (s. 3456), 
Dalby Kirke (Bjerge Hrd.) og Davinde (Åsum Hrd.).
33 Lignende højt anbragte døre, der leder op i hvælv-
lommerne, er ikke noget ualmindeligt fænomen. I 
Odense Skt. Hans har overdøre givet adgang fra midt-
skibets loftrum til skotrenderne mellem sadeltagene 
(s. 1297). I Vindinge Kirke (Svendborg Amt ) fi ndes en 
lignende dør i skibet, dog er denne udført i nyere tid. 
34 Gluggen er blændet med munkesten i facaden og 
sidder mellem tårnets to øvre stokværk.
35 Se lignende fremspring i Stenløse Kirke (s. 3129-
3130). 
36 Samme ribbeprofi l optræder i fl ere af amtets kirker, 
men Fraugde hører til blandt de tidlige eksempler. Se 
eksempelvis Odense Skt. Hans (s. 1268), nordkapel-
let i Pårup Kirke (s. 2661) eller det gamle korhvælv i 
Korup Kirke (s. 2736). 
37 En stor del af teglstenene brugt til at blænde kors-
armens østvindue er udskiftet i 1800-tallets sidste del 
med maskinstrøgne munkesten. 
38 Lignende siddeniche fi ndes i Åsum Kirke (s. 3486) 
39 En sammenbygning af våbenhus og kapel er ikke 
ukendt på Fyn, jf. Verninge (s. 3211-12).
40 Den søndre glug har sekundært fået sænket sålbæn-
ken, men udvidelsen er blevet lukket igen med sten af 
normalformat og gluggen ført tilbage til sit oprinde-
lige udseende.
41 1874 blev store dele af tårnets bjælkelag udskiftet. 
LAFyn. Synsforretn. over kirker og præstegårde.
42 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. En tilsvarende klokke-
kvist er endnu i funktion på tårnets nordside i Allerup 
Kirke (s. 3621). Murede kviste på tårnene i Middelfart 
(s. 2277), Mesinge (Bjerge Hrd.) og Vindinge (Svend-
borg Amt) må uden tvivl opfattes som forbilleder for 
denne løsning. 
43 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde. Se også grundplan over kirken før istandsættel-
sen; NM. Grundplan ved Knud Lehn Petersen (1957). 
44 Jf. Ebbe Lehn Petersens beskrivelse fra 1998 i NM.
45 Dalsgaard 1984, 48-49. 
46 NM. Beskrivelse af istandsættelsesarbejdet ved Ebbe 
Lehn Petersen (1970).
47 Gesimsens nederste led et skifte højt, mens det føl-
gende er på to skifter. 

17 NM. Indb. ved Morten Aamand Sørensen (1969). 
18 Dalsgaard 1984, 21. 
19 Tang Kristensen, Danske sagn IV nr. 1139.
20 LAFyn. Menighedsrådsark. Div. dok.
21 NM og LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.
22 NM. 
23 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
24 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde; Menighedsrådsark. Kirkeprot. samt Renoveringer.
25 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præ-
stegårde.
26 Se eksempelvis Butterup Kirke (DK Holbæk, 61-62).
27 Bjælken må uden tvivl opfattes som senmiddelalder-
lig og del af den anordning, der bar kirkens korbuekru-
cifi ks, jf. s. 3563. Vedr. oplysninger om bjælkeenderne 
se NM. Indb. ved Mogens Larsen (1975). 
28 Hylleberg Eriksen 2015.
29 Den mulighed foreligger, at der oprindelig var tre 
vinduer i apsis, og at det nordre blev omdannet til 
skabsniche i senmiddelalderen. Renoveringen af apsi-
dens murværk i slutningen af 1800-tallet har slettet alle 
spor efter et evt. vindue i facaden. Nichens skæve pla-

Fig. 107. Blændet vindue i skibets vestgavl set fra øst 
(s. 3524). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bricked-up 
window in west gable of nave seen from the east.
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symbol. Forekomsten i dansk kunst og motivets ophør 
i 1300-tallet«, Genesis Profeta. Nordiska studier i gam-
maltestamentlig ikonografi , red. Patrick Reuterswärd 
og Marian Ullén, Stockholm 1980, 67-74; Jérôme 
Baschet, Le Sein du père. Abraham et la paternité dans 
l’occident médiéval, Paris 2000; Kristin B. Aavitsland, »In 
sinum abrahae. Romanske forestillinger om paradiset og 
sjelens vei dit«, Memento Mori. Døden i middelalderens 
billedverden, red. Lena Liepe og Kristin Bliksrud Aavits-
land, Oslo 2011, 64-80. 
65 Ulla Haastrup, der fortolker den samlede fremstil-
ling som Dommedagsscene, identifi cerer fi guren som 
engel. Ulla Haastrup, »Nyfundne romanske kalkmale-
rier i Fraugde I: En foreløbig beskrivelse og tolkning«, 
ICO 1976:4, 19-30. 

48 NM. samt LAFyn. Bispeark. Synsforretn. kirker og 
præstegårde; Menighedsrådsark. Kirkeprot. Apsiden 
blev ligeledes under dette arbejde udstyret med en ny 
gesims. Denne gesims er fjernet under istandsættelses-
arbejder på taget 1979.
49 NM. Arbejdsbeskrivelse ved Knud Lehn Petersen 
(1959).
50 NM. Beskrivelse af istandsættelsesarbejdet ved Ebbe 
Lehn Petersen (1970).
51 1897 blev gulvet i våbenhuset lagt med kalkstensfl i-
ser. LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præ-
stegårde. 
52 NM. Arbejdsbeskrivelse ved Ebbe Lehn Petersen 
(2011).
53 Hylleberg Eriksen 2015. 21 prøver blev udtaget 
som boreprøver fra kirken, heraf kunne 11 dateres. 
12 prøver har bevaret splintved. Apsiden kunne ikke 
dateres, da prøverne indeholdt for få årringe. Korets 
datering er baseret på 5 prøver, hvoraf 4 har bevaret 
splintved. Yngste bevarede årring er dannet 1417 (prø-
venr. 41231059). Efter tillæg af årringe i det ikke fuld-
stændige splintved kan det beregnes, at træet er fældet 
o. 1423. Skibets datering er baseret på 6 prøver, hvoraf 
ingen har bevaret splintved, men alle prøverne er taget 
igennem splintved, der er gået tabt under udtagningen. 
Den yngste daterede årring er dannet 1438 (prøvenr. 
41232039). Efter tillæg af årringe i det manglende 
splintved kan det beregnes, at træet er fældet o. 1453. 6 
prøver blev udtaget fra søndre korsarm, uden at nogen 
af dem kunne dateres. Alt tømmeret er dog konstateret 
som middelalderligt. 
54 NM. Projektbeskrivelse ved Ebbe Lehn Petersen 
(1975).
55 NM. Arbejdsbeskrivelse ved rådgivende ingeniører 
Harry og Mogens Larsen (1980).
56 NM. Arbejdsbeskrivelse ved Knud Lehn Petersen 
(1959); NM. Arbejdsbeskrivelse ved Vagn Korsgaard 
(1971). 
57 NM. Indb. ved Egmont Lind (1934).
58 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1980).
59 NM. Indb. ved Karsten Larsen (2000). Spor efter 
kvaderbemalingen blev allerede påvist 1934. Se NM. 
Indb. ved Poul Nørlund (1934). 
60 Se videre i Joanne S. Norman, Metamorphoses of an 
Allegory. The Iconography of the Pschychomachia in Medi-
eval Art, New York 1988.
61 Allerede i senmiddelalderen blev triumfmuren og 
korbuens top nedtaget og opmuret i tegl (jf. s. 3524).
62 En plausibel identifi kation, fremført i Henrik Græ-
be, »Kalkmalerier. Udvalgte fund og resultater i 
1970’erne«, NMArb 1980, 43-55. 
63 Identifi kationen af instrumenterne hviler på Dorthe 
Falcon Møller, Klang På Kalk – musiksymbolik i dansk 
kalkmaleri, Kbh. 1996.
64 For videre studier af Abraham-motivet se Ulla 
Haastrup, »Abraham med sjæle i skødet, et paradis-

Fig. 108. Altertavlen (s. 3553). Foto M. Mackeprang 
1926. – Altarpiece, 1926.
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66 For billederne i Sønder Nærå og en diskussion 
af værkstedet generelt se Haastrup 1976 (note 66), 
19-30; Mogens Larsen og Ulla Haastrup, »Kalkmale-
rier i Fraugde kirke på Fyn«, NMArb 1978, 119-30; 
Ulla Haastrup, »Den hellige Thomas af Canterbury 
i Sønder Nærå kirke på Fyn«, ICO 1981:3, 26-47; 
Ulla Haastrup, »Thomas af Canterbury malet på Fyn«, 
Danske Kalkmalerier. Senromansk tid 1175-1275, bd. 1, 
red. Ulla Haastrup og Robert Egevang, Kbh. 1987, 
58-61; Ulla Haastrup, »Sønder Broby kirkes kalkmale-
rier«, Broby Lokalhistorie 1996, 12-17.
67 En overbevisende tolkning Ulla Haastrup fremlagde 
i Larsen og Haastrup 1978 (note 67), 119-30.
68 Larsen og Haastrup 1978 (note 67), 119-30.
69 Græbe 1980 (note 63), 43-55.
70 NM. Henry Petersens notesbøger XXXII, 95.
71 SRD I, 327.
72 NM. Indb. ved Marianne Rasmussen (2000). LAFyn. 
Provstiark. Div. sager.
73 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1986) og LAFyn. 
Menighedsrådsark. Renoveringer.
74 Den ene af disse skal være et portræt af den netop 
afdøde Preben Bille Brahe (1913-1930), jf. LAFyn. 
Menighedsrådsark. Renoveringer. 
75 Carlo Dolci udførte tre versioner af maleriet, hvoraf 
kun de to versioner i Corsham Court og Burghley 
House, England, inkluderer stofservietten på bordet, jf. 
Francesca Baldassari, Carlo Dolci – Complete Catalogue of 
the Paintings, Firenze 2015, kat. 177-79. Fraugdemaleriet 
er utvivlsomt udført med udgangspunkt i et reproduk-
tivt kobberstik, formentlig Richard Erloms mezzotinte 

Fig. 110. Alterklæde, skænket 1786 af Frederik Christian Kaas (s. 3549). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar cloth, 
donated in 1786 by Frederik Christian Kaas.

Fig. 109. Messehagel, skænket 1786 af Frederik Chris-
tian Kaas (s. 3557). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Chasuble, donated in 1786 by Frederik Christian Kaas.
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II udvides med en ekstra diskantoktav af hensyn til 
koplet II 4'-I. Endvidere tilbydes det at installere et 
generalcrescendo.
103 LA Fyn. Fraugde Sogn. Kirkeprotokol 1862-1924 
m.m. Det tidligere orgel blev overtaget af orgelbygge-
ren som en del af handelen. Yderligere oplysninger om 
kirkens orgler fi ndes i Den Danske Orgelregistrant.
104 NM. Indb. ved Hans Stiesdal (1982).
105 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. oa indberetninger 
1631-1702.
106 Jf. også Helle Kersting og Bendt Gammeltoft-Han-
sen, Borchardt Gelgeter – en klokkestøber på forkant med 
sin tid, [u.å.], 3; jf. også Fraugdeklokkens profi l side 10.
107 NM. Indb. ved J. Vilhelm Petersen (1891).
108 Jf. Wiberg, Præstehist IV, 38.
109 Kgl.Bibl. Kallske Saml. 377 4o.
110 Dalsgaard 1984, 41. 
111 Jf. Thorlacius-Ussing, Thomas Quellinus, Kbh. 1926, 
133-34.
112 Jf. NM. Henry Petersens notesbog III.
113 Dette motiv afviger fra fremstillingen af Balslevs 
våben på altersølvet (jf. s. 3553).
114 Jf. G. L. Wad, »Bidrag til skildring af Thomas Kingo 
og hans omgivelser«, FyFort IV, 1924, 52-54.
115 Thorlacius-Ussing 1926 (note 105), 141.
116 Thomas Kingos jordiske rester blev ført til hans 
lejersted den 30. nov. 1703, jf. H. Hjoth-Nielsen, 
»Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-
1708«, PersH Tidsskr. 9 rk, 3 bd. 114: »Blev in Gymnasio 
Otheniensi, til den sal. Biscops Doct. Kingos Berøm-
melse, holdt en latinsk Oratio parantalis af M. Thoma 
Brodero Bircherodio, Eloqv. Et Ethices Prof. P. Derpaa 
blev velbem. B. Episcopi Lii af St. Knuds Kirke (hvor 
det die præcedente vaar indsat) igien denne Dag udta-
get og af Byen med ziirlig Færd samt Carossers Følge 
udført og til hans Leyersted i Fraugde Kirke henført«.
117 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1990) og LAFyn. 
Menighedsrådsark. Renoveringer.
118 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1990) og LAFyn. 
Menighedsrådsark. Renoveringer. If. J. C. Bille Brahe var 

fra 1769, J. E. Wessely, Richard Earlom, Verzeichniss seiner 
Radirungen und Schabkunstblätter, Hamburg 1886, 74.
76 NM. Indb. ved Jens Johansen (1978) og LAFyn. 
Menighedsrådsark. Renoveringer.
77 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1980). Samme 
bemaling er imidlertid også konstateret på orgelpul-
pituret fra 1771, så det er muligt, at stafferingen er en 
smule ældre, jf. s. 3573.
78 Grandt-Nielsen, Fynsk Kirkesølv, 33, 106. 
79 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. Jf. også Dalsgaard 1984, 
32.
80 NM. Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen (2000).
81 Afbildet i Dalsgaard 1984, 10. 
82 LAFyn. Provstiark. Div. sager (omtalen af det ‘be kvem-
me’ knæfald er fra 1791). 
83 Jf. inventariet fra 1862 i LAFyn. Menighedsrådsark. 
Kirkeprot.
84 If. NM. Henry Petersens notesbog III.
85 Kirkens arkiv. Synsprot. 
86 Rasmussen og Riising 1995 (note 5), 84; Indb. til Old-
sagskommissionen.
87 Jf. forslag til istandsættelse 1955 i LAFyn. Menigheds-
rådsark. Renoveringer.
88 Kirkens arkiv, Synsprot.; NM.
89 LAFyn. Menighedsrådsark. Renoveringer; en ældre, 
tyndt påført mørkegrå farve tolkes af Mogens Larsen 
som grundering for den sort-hvide 1700-talsmarmo-
rering. 
90 LAFyn. Menighedsrådsark. Div. dok.
91 LAFyn. Menighedsrådsark. Renoveringer; jf. Knud 
Lehn Petersens tegning fra 1957.
92 Jf. Dalsgaard 1984, 46.
93 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. samt Menighedsrådsark. 
Div. dok.
94 Selvom trappens panelværk synes at være i overens-
stemmelse med det øvrige materiale fra herskabsstolen, 
er det ikke helt indlysende, hvordan det kan have været 
integreret i herskabsstolens udvendige stentrappe. 
95 Erik Moltke anførte i Trap (5. udg.), V,1, s. 240 at 
pengeblokken er gotisk.
96 Prospektpiberne, fra Principal 4', er ikke omfattet af 
svellevirkningen.
97 DaAtlas IV, 1774. Erik Berstrand, Fra Fraugde Sogn – 
Historisk-topografi sk Skildring i korte Træk, Odense 1925, 
36-37.
98 LA Fyn Provstiark. Div. dok. (Tillysningsbog 1843-
64).
99 Orgelpulpituret omtales 1791 i LAFyn. Provstiark. 
Div. sager.
100 M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog, Horsens 
1923. Orglet har opusnummer 147 i værkfortegnelsen.
101 Omstillingen af fl øjtestemmen fra 8' til 4' blev 
muligvis foretaget af Eggert Froberg 1930 eller 1931. 
(LA Fyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.).
102 LA Fyn. Menighedsrådsark. Renoveringer. I orgel-
byggeriets tilbud foreslås det, at stemmerne i manual 

Fig. 111. Hans Rasmussens monogram på alterskran-
ken (s. 3558). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Hans 
Rasmussen’s monogram on the altar rail. 
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Marsvins, Edel Brockenhuus’, Henning Pogwischs, 
Helvig Bildes, Helvig Urnes og Johanne Lauritsdatters. 
124 If. LAFyn. Skt Knuds Domsognsarkiv. Enestemini-
sterialbog. Begravelsesregister 1742-1797, 521, blev 
Sophie Kaas’ kiste overført til Fraugde Kirke 22. marts 
1791 for at blive begravet der. Kistens tilstand taget i 
betragtning må den være stillet i en af gravkrypterne, 
rimeligvis den nordre, hvor også Ove Kaas’ kiste stod. 
125 Det antoges o. 1925, at kisterne var to af Frederik 
Christian Kaas’ børns; LAFyn. Menighedsrådsark. Kir-
keprot.
126 Jf. HofmFund V, 1760, 251, der peger på denne 
direkte forbindelse mellem kapel, epitafi um og krypt.
127 Når HofmFund V, 1760, 251 omtaler kisterne som 
stående i »Begravelset«, må det rimeligvis opfattes som 
krypten.
128 I præsteindberetningen 1706-07 fremhæves kun 
Peder Marsvins kiste: ‘Samme Peder Marsvins lig 
fi ndes liggende ganske helt og holden og såre tørt, ind-
tørret som en fi sk, alene uden hovedet, som han i den 
svenske fejde for nogle og 40 år siden(sic!) måtte sætte 
til.’ LAFyn. Topografi ca. Fyn i alm. Udskrift af præste-
indberetninger.
129 I tavlen har fl ere af kirkens sognepræster indridset 
deres navnetræk.
130 Våbnerne følger i de tre første slægtsled, men ikke 
i det fjerde, ‘det springende opstillingssystem’, jf. Knud 
Prange, Heraldisk Tidsskrift 52 (1985), 57ff. Begyndende 
med Peder Marsvin og Mette Brahe centralt på den 
øvre del af rammen er våbnerne som følger. På venstre 
side (Peder Marsvins aner): Marsvin & Gyldenstier ne, 
Hollunger & Gøye, Passow & Bille, Tornekrans & Sture; 

Th. Kingo begravet i en enkel inderkiste af træ, og Th. 
Kingo »var for øvrigt særdeles velbevaret, selv om man 
kun kunde se Hovedet, ikke skelleteret, men let gen-
kendelig, incl. Arret efter det svenske Pistolskud paa 
hans Læber fra 1659«.
119 Kisten stod under alle omstændigheder i nordre 
gravkrypt 1755, jf. s. 3577, men det kan ikke udeluk-
kes, at Thomas Kingos efterkommere på et tidspunkt 
før 1755 havde ladet den overføre dertil fra søndre 
gravkrypt, der var ude af brug på det tidspunkt, for at 
få bedre plads til nye kister.
120 Jens Trøstrup var blevet begravet 1. dec. 1713 i ‘en 
muret grav under kapellet’, men af enken, Margrete 
Elisabeth Rosenvinge, uden tilladelse fl yttet til grav-
krypten den 5. februar 1714, hvor kisten imidlertid 
kun fi k lov at stå kortvarigt, og 1728 overfl yttedes 
den fra sin oprindelige placering til et nyt gravkapel i 
Højby Kirke. Jf. Wad 1924 (note 108), 111-16.
121 LAFyn. Pastoratsark. Kirkebøger.
122 Dalsgaard 1984, 48 skriver, at Fr. Chr. Kaas fl yt-
tede kisterne ned i gravkrypten under nordre korsarm. 
Det taler imidlertid imod denne udlægning, at der ikke 
er bevaret kisteplader fra hverken Mette Brahe, Peder 
Marsvins eller deres to børns kister, mens de kendes fra 
de kister, der 1755 er omtalt som stående i gravkryp-
ten, jf. KglBibl. Kallske Saml 377 4o. Tilsvarende ville 
Andreas Michael Ali Sehested kun have grund til at 
fjerne Marsvinkisterne, da han indrettede sit gravkapel 
i våbenhuset, hvis det var hér, Marsvinkisterne var stil-
let hen (jf. s. 3594). 
123 If. præsteindberetningen 1755, KglBibl. Kallske Saml 
377 4o, stod følgende kister i krypten det år: Karen 

Fig. 112. Gravsten nr. 5 over ubekendt, o. 1650 (s. 3576). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Tombstone no. 5, of unknown deceased, c. 1650.
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church was acquired by R. C. Langkilde, whose 
family owned it until 1913, when it passed into 
freehold. 
 Building. At its core the large church is a tradi-
tional Romanesque ashlar-and-fi eldstone build-
ing, built in the last part of the 1100s with an apse 
in the east. Small changes in brick were made in 
the course of the next two centuries, when the 
gable triangles were replaced and the apse was 
vaulted over. In the Late Middle Ages there were 
great changes  in the building, which was expand-
ed several times. First the porch was built towards 
the south, then the chancel was vaulted over 
around 1420-30. After this the nave was length-
ened to the west and vaulted over around 1445-
55. Afterwards the south transept was probably 
added, then the north transept. Finally, the tower 
was built in the west. After the Middle Ages burial 
chambers were established in both transepts and 
the gable triangles were furnished with a curv-
ing Baroque profi le that disappeared during the 
refurbishings of the nineteenth century, which on 
the whole affected all parts of the church, which 
today stands as an example of the heavy-handed 
restoration principles of the nineteenth century. 
 Wall paintings. The wall-painted decorations of 
the church span the period from c. 1200 to the fi rst 

The substantial Fraugde Parish comprises a large 
part of the area south east of Odense. The ac-
tual village of Fraugde is located centrally in the 
parish and has the status of a satellite town to 
Odense. The church, which was consecrated in 
the Middle Ages to St. Lawrence, was built on a 
low hill in the south west of the old village. 
 It is mentioned for the fi rst time in 1239, when 
Pope Gregory IX granted an indulgence to the 
church. The advowson was held by the Bishop of 
Odense, until 1314, when Bishop Pagh donated 
the church to the St. Knud Monastery. In 1317 it 
was granted to the Dean of the Odense Church 
of Our Lady. After this a locum tenens from Our 
Lady was to serve Fraugde Church. Throughout 
the 1300s indulgences were regularly granted to 
the church, but only letters of indulgence from 
1419 and 1430 can be directly linked with the 
rebuilding and extensions of the church. 
 With the Reformation in 1536 the church 
passed to the Crown. From 1546 the offi ce of 
the Dean of the Church of Our Lady was held 
by the Chancellor of the Realm, who thus also 
held possession of Fraugde Church (cf. p. 1015). 
In 1674 the church was sold to Christoffer Ped-
ersen Balslev of Fraugdegaard, and belonged to 
the manor until 1853. When sold in 1853 the 

FRAUGDE CHURCH

Rotfeld & Frille; Bryske & Bild, Grubbe & Hak samt 
Grubendal og Skinkel; våbnerne for Bild, Hak og Gru-
bendal burde have været Kyrning, Rosenkrantz og 
Holck. På rammens højre del (for Mette Bille): Brahe 
& Hardenberg, Bille & Rønnow, Rud & Rosenkrantz, 
Ulfstand & Krabbe, Lunge & Skram, Rosenkrantz & 
Rosensparre, Stormvasa & Hardenberg; Thott & Trolle; 
Rosensparre, Stormvasa, Thott burde være Rønnow, 
Rønnow og Rosenkrantz.
131 Jørgen Engholm Petersen, »Historien om et grav-
mæle«, Ræthinge-posten 16, 1993, 4-13.
132 Andre kistebeslag blev fundet på Fraugdegaard 1915 
og menes at stamme fra de marsvinske kister, som blev 
genbrugt på herregården, efter at Marsvinerne blev 
begravet på kirkegården; jf. Dalsgaard 1984, 48.

133 Kapellet er nævnt første gang i en beskrivelse af 
kirken fra 1862, LAFyn. Menighedsrådsark. Div. dok. 
Dalsgaard 1984, 48 tolker det sådan, at Sehestederne 
1827 indrettede eget kapel i nordre korsarm.
134 Fundatsen er afskrevet i LAFyn. Menighedsrådsark. 
Div. dok. 
135 LAFyn. Amtsprovstiark. Korresp.; Menighedsrådsark. 
Div. dok omtaler i alt fi re begravelser i kirken, herun-
der de to gravkrypter og det Kaas’ske gravkapel. Den 
sidste begravelse må dermed være den, der ikke ‘vender 
ind mod kirken’, hvilket måske kan forstås sådan, at der 
var adgang fra kirkegården, eller blot at der ikke var en 
åben nedgang til begravelsen.
136 If. Notat på skitse over begravelsen i LAFyn. Menig-
hedsrådsark. Div. dok.
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by Andreas Michael and Wilhelmine Sehested. Of 
the newer furnishings Rudolf Rud-Petersen’s altar 
paintings must be mentioned, which come from 
the refurbishing of the altarpiece in 1931, and the 
metalworker Hans Rasmussen’s wrought iron altar 
rail in neo-Baroque style from 1954.
 The colour scheme of the furnishings is domi-
nated by sea-green and red lead and is marked 
by the major refurbishing of 1960-61, when the 
original colouring of the chancel arch crucifi x 
was uncovered and the pulpit was redecorated. 
Since then the altarpiece has been repainted in 
1986 and the pews in 1990. In the later 1700s 
the many items of furnishing were marbled in 
various colours. Around 1850 the colour scheme 
was dominated by a light, yellowish oak veining 
which in the refurbishing up to the transition to 
freehold in 1913 was replaced by a darker veining. 
 Sepulchral monuments. A Romanesque tomb-
stone which was found beneath the fl oor of the 
porch is now set up in the churchyard. Inside the 
church there are fi ve tombstones, three of which 
are only fragments and have been put aside in 
the northern crypt. A sandstone sepulchral tab-
let from 1620 commemorating Peder Marsvin of 
Hollufgaard has been set up in the north transept 
and testifi es to the earlier furnishing of the cha-
pel for the family. The south transept has been 
furnished as a chapel commemorating Thomas 
Kingo and his family, and the Bishop’s and his 
wife Birgitte Balslev’s ornate coffi ns are set up 
beneath the Baroque sandstone and marble tab-
let made by Thomas Quellinus. Since 1797 the 
north transept has been furnished as a sepulchral 
chapel in memory of Admiral Frederik Christian 
Kaas and his wife Christine Elisabeth Birgitte 
Kaas, whose sarcophagi are set up in the room 
alongside the coffi n of the former’s sister, Sophie 
Kaa. The chapel is separated from the rest of the 
church interior by a tomb railing from 1709 at-
tributed to Thomas Quellinus and originally 
made for Kingo’s chapel. Beneath the two tran-
septs are crypts containing a total of nine coffi ns, 
four of these children’s coffi ns. Several inscrip-
tion plates and coffi n mountings from the north 
crypt now hang in the transepts. 

quarter of the nineteenth century. The pictures 
were discovered gradually. The earliest to emerge 
were a number of Late Medieval consecration 
crosses in 1934. The magnifi cent Romanesque 
paintings were discovered in 1974 during interior 
limewashing. On the strings of the chancel arch 
and on its west side there is a Romanesque deco-
ration from c. 1200. On the strings of the arch 
to the south there is a painting of The Sacrifi ce of 
Isaac, while to the north there is a Psychomachia. 
On the chancel arch wall The 24 Elders appear, 
among whom one recognizes Abraham with the 
souls of the deceased in his bosom. A number of 
Gothic consecration crosses can also be found in 
the church, while the most recent decoration is a 
coat of arms for Andreas Michael Ali Sehested in 
the bricked-up south door from c. 1827.
 Furnishings. The oldest item of furnishing in 
the church is the Romanesque granite font of 
the Højby type, while a cabinet in the apse and 
the chancel arch crucifi x come from the Late 
Middle Ages. Preserved from the years after the 
Reformation (1536) are two bronze candlesticks 
dateable to c. 1550. The pulpit is from c. 1575, 
the oldest bell was founded in 1590 by Borchardt 
Jensen Quelligmeyer Gelgeter, and both the poor 
box and the canopied altarpiece are from the pe-
riod around 1600; the latter was however only 
acquired in 1672 from the Church of Our Lady, 
Odense. The rich family pews at the front of the 
pew rows were installed in 1637 by Claus Daa 
and Ingeborg Parsberg, while the other pews 
must be from the time around 1650; a chandelier 
and a parish clerk’s seat now set up in the transept 
intersection come from the same century. 
 The chalice was made in 1684 by Jesper Han-
sen Rust, Odense, and donated to the church by 
Christoffer Balslev and his wife Karen Riisbrigh, 
whose daughter Birgitte Balslev, along with her 
second husband, Christian Bircheroed, donated a 
wafer box made by Christian Schrader in 1707. 
The now rebuilt organ loft is from 1771, and an 
altarcloth and a chasuble of brown velvet with a 
golden dot motif were donated by Frederik Chris-
tian Kaas in 1786. The chalice for the sick was 
made by Rasmus Møller Theilgaard and donated 
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Kirken skiller sig ved sit bølgende tagforløb og 
ikke mindst tårnet ud fra det omgivende parcel-
husområde og naboen, Tornbjerg Gymnasium. 
Mod Skærmhatten er anlagt åbne plæner, bag 
hvilke en parkeringsplads hegnes af takshække. 
Selve kirkegården, der kun benyttes til urnebe-
gravelser, blev taget i brug 2005. Den er indret-
tet om en græsklædt lund beplantet med mere 
end 200 symmetrisk stillede egetræer, der sine 
steder åbner sig i rektangulære lysninger (land-
skabsarkitekt Charlotte Skibsted). Adskilt herfra 
er der i forbindelse med ligkapellet øst for kirke-
bygning en opført en lille gårdhave omsluttet af 
hvide teglsatte mure.
 Kirkerummet er en stor østorienteret sal, der ud-
gør kernen i et center med tilstødende møderum 

Kirken er opført 1993-94 langs vejen Skærmhatten 
ved dennes udløb i Store Tornbjerg Vej. Tre grundsten 
er indmuret i østvæggen bag alteret, hhv. en kvadersten 
fra byggepladsen, en munkesten fra Fraugde Kirke og 
en ny glaseret sten. Bygningen blev indviet 18. sept. 
1994.
 Med den hastige udbygning af beboelsesområder ne i 
den sydlige del af Fraugde Sogn op igennem 1970’erne 
modnedes ønsket om en kirke, der kunne betjene især 
Tornbjerg og Neder Holluf.1 Fraugde Menighedsråd 
erhvervede grunden ved Skærmhatten 1985 og kunne 
ved Kirkefondets hjælp indvie en midlertidig vandre-
kirke 23. marts 1986. 
 Opførelsen af den endelige kirke blev sat i værk 
ved en arkitektkonkurrence 1991, som blev vundet af 
Fogh & Følner, Lyngby, og arbejdet blev påbegyndt 
1993; Tornbjerg fungerede som kirkedistrikt med 
eget menighedsråd fra 1988 og blev selvstændigt sogn 
1992.2

 

TORNBJERG KIRKE
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Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the north west.
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tagfl ader krummer, mens selve kirkesalens tag er 
udført med decideret bølgende kontur.
 Den omtrent kvadratiske kirkesal oplyses af rekt- 
 angulære vinduer i varierende størrelse. De stør-
ste er anbragt mod syd, hvor de kaster lys ind 
over bænkene og giver et indirekte sidelys til al-
ter og prædikestol (fi g. 3).
 Indre. Det indre præges af samspillet mellem den 
højtrejste kirkesals hvide vægge og rummets lyse 
træværk. Kirkesalens høje rum er skråt afdækket 
med et krumt loft i lyst træ, der falder fra syd mod 
nordvest. Halvdelen af skibet optages af et pulpi-
tur, der bæres på runde piller, med bænke anbragt 
trappet i auditoriestil. Selve pulpiturets front mod 
alteret er svungen og synes at gentage de bølgede 
linjer fra kirkesalens tag. En muret trappe leder op 
til pulpituret. Mod nord er der ved alteret adgang 
fra salen til et tilstødende sakristi og mødelokale.
 Det fritstående klokketårn er samtidigt med kir-
ken og opført i samme materialer som kirkecen-
terets hovedbygning. Klokkestokværket markeres 
i facaden ved en række små, kvadratiske glugger 

og kontorer vest for kirken. Et fritstående klok-
ketårn (fi g. 1) står nord for indgangen til kirke-
centeret.
 De hvidkalkede mure er rejst af teglsten uden 
synlig sokkel. I øst er murfl ugten asymmetrisk 
kurvet, hvorved der skabes en antydning af et 
apsislignende rum bag det fritstående alter. Om-
kring kirkens vigtigste orienteringspunkter, selve 
hovedindgangen til centeret og alteret i det indre, 
er der både inde og ude indmuret bånd af blanke, 
hvidglaserede klinker, som indgår i et subtilt sam-
spil med murenes matte, ligeledes hvide kalkfarve.
 Man opnår adgang til kirken gennem centerets 
hovedindgang i nord, hvorfra man træder ind i et 
mindre vente- og fordelingsrum med adgang til 
garderobe og toiletfaciliteter. Fra fordelingsrum-
met leder en gang i vestlig retning videre ud i 
centeret, mens en dobbeltdør åbner ind til det 
kvadratiske kirkerum (fi g. 2).
 Kirkecenterets mure hæver sig mod syd med 
vestvendte, skævt skrånende halvtage, der falder i 
nordvestlig retning (fi g. 1). Alle de zinkbeklædte 

Fig. 2. Grundplan af kirkecentret. 1:300. A. Kirke. B. Kapel. C. Klokketårn. Tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 
2016 efter plan af Fogh & Følner, Lyngby, 1991. – Ground plan of church center. A. Church. B. Chapel. C. Bell tower.

A

C

B
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 Arkitektur: Udvendig har man tilstræbt en un-
derspillet monumentalitet i byggeriet, idet de 
blødt kurvede tagfl ader rejser sig jævnt fra cente-
rets hovedindgang i nord mod syd. Arkitekturen 
synes derved at åbne sig for den besøgende og 
skabe et dramatisk-virkende højt loft, som afba-
lanceres af de frithængende lamper.
 Byggeriet bærer et tydeligt præg af Johan Foghs 
og Per Følners tilgang til kirkearkitektur. En til-
gang, der går videre med de idéer, som den pro-
duktive arkitekt Holger Jensen arbejdede med i 

på tårnets vestside, der adskilles ved bånd af gla-
serede, hvide klinker (fi g. 1). Tårnet har samme 
tagløsning som centerets kontordel. En retkan-
tet, hvidmalet metaldør i vesttfacaden åbner ind i 
tårnet. Indvendig står tårnet som åben konstruk-
tion, hvor en vindeltrappe i rustfrit stål med to 
reposer fører op til klokkestokværket. Dækket er 
her udført i beton.
 I hele det hvidkalkede kirkecenter med hvid-
pigmenteret træværk ligger der på gulvet gule 
klinker i trappemønster.

Fig. 3. Indre set mod koret. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking towards the chancel.
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menlænkede fer- og notlåse og forsænkede kvad-
ratkorsrelieffer udgør de dekorative elemen  ter.
 Alterudsmykninger. 1) Et kvadratkors, af fyr, 
70×70 cm, med forgyldt kors på et kvadratisk, 
hvidpigmenteret bagstykke. Ophængt i ligkapel-
let. 2) (Jf. fi g. 3), 2000, et glasmaleri af Tróndur 
Patursson med titlen »Håbet, Lyset og Livets 
Landskab«.3 Det omfatter otte plader, i alt 8×2 
m, der sammen danner et abstrakt landskab med 
menneskeskikkelser i den nedre, mørke del af 
billedet, hvorfra en blåsort lodret form danner 
en opadstræbende bevægelse mod den lysende, 
gule himmel.4 På himlen danner albatrosfi gurer 
en strålekrans.5 Det er beslægtet med Paturssons 
glasmaleri til Gøtu Kirke, Færøerne, fra 1994.6 
De idéer, han lagde til grund for alterprydelsen, 
og som ikke mindst kommer til udtryk i de tre 
akvarelmalede forstudier, kirken ejer, har Pa-
tursson endvidere udfoldet i to glasmalerier til 
Svendborg Vor Frue Kirke (DK Svendborg 321) 
fra 2004.
 Altersølvet (fi g. 4) fra 1999 er tegnet af kirkens 
arkitekter og udført af guldsmed Per Sax Møl-
ler, København, og tager udgangspunkt i en cy-
lindrisk grundform prydet af cirkler eller bånd 

sine kirkebyggerier. Foghs og Følners kirke har 
eksempelvis tydelige referencer til Værløse Kirke 
(1971), der står med højtrejste halvgavle og et 
monumentalt, slankt tårn. Fogh og Følner har 
imidlertid udviklet udtrykket videre, med Egdal 
Kirke (1990) som stilistisk bindeled mellem Hol-
ger Jensens idéer og Foghs og Følners selvstændi-
ge kirkebyggeri. I Tornbjerg er alle skarpe kontu-
rer således opblødt med kurver. I materialevalg og 
farveholdning ses ligeledes et skred væk fra den 
tidligere populære blanke teglsten mod et udtryk, 
der står i dialog med opfattelsen af den traditio-
nelle, hvidkalkede landsbykirke fra middelalderen.
 I det indre har Tornbjerg kirke været med til 
at præge arkitekternes videre arbejde, hvor rum-
virkningen eksempelvis synes gentaget i Øster-
håb Kirke fra 2011 (DK Vejle 1627). 

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsestids-
punktet og tegnet af kirkens arkitekter, Fogh & 
Følner. Hovedmøblerne er udført i rå beton og 
hvidpigmenteret ask. En del af det ældre inventar 
fra vandrekirken opbevares endnu i kirken.
 Alterbordet (jf. fi g. 3) måler 165×80 cm, 98 cm 
højt og er udført af fi re granitelementer, hvis sam-

Fig. 4. Altersølvet, 1999, tegnet af Fogh & Følner og udført af guldsmed Per Sax 
Møller, Kbh. (s. 3610-11). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar plate, 1999, designed 
by Fogh & Følner and made by goldsmith Per Sax Møller, Copenhagen.
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 De 36 stolestader (jf. fi g. 3), 88 cm høje, er ud-
ført af hvidpigmenteret birk og har ryglæn med 
samme lamelmotiv som prædikestolen.
 Orglet har 18 stemmer og én transmission, to 
manualer og pedal,7 og er bygget 1994 af P. Bruhn 
& Søn, Årslev. Disposition: Hovedværk: Quin-
tatøn 16', Principal 8', Spidsfl øjte 8', Oktav 4', 
Cornet I-III, Mixtur IV, Trompet 8'. Overværk: 
Rørgedakt 8', Salicional 8', Copula 4', Oktav 2', 
Quint 11/3', Vox humana 8'; svelle. Pedal: Untersatz 
16', Oktav 8', Quintatøn 4', Oktav 2', Fagot 16', 
Basun 8' (transmission). Tremulant for hele orglet. 
Kopler: OV-HV, HV-P, OV-P. Temperering: Va-
lotti. Mekanisk aktion, sløjfevindlader. Org let, der 
er opbygget af tre enheder (hovedværk, overværk 
og pedalværk), er tegnet af kirkens arkitekter og 
har prospektpiber af tinlegering og træ. Over-
værkets facade udgøres af svelledøre. Orgelhu-
sene fremstår i hvidpigmenteret birk. Opstillet i 
det nordøstre hjørne.

af indfældet hvid emalje samt et sort hjulkors. 
På sættets forskellige dele er indgraveret »Fogh 
& Følner«, »Per Sax Møller«, »Sterling Copen-
hagen« samt lødighedsmærket »925 S«. Kalken er 
21 cm høj og har en høj cylindrisk fod og svagt 
udkraget bæger, alt prydet af hvide emaljebånd 
samt nederst på foden et sort hjulkors. Disken er 
16,5 cm i tværmål og glat, bort set fra de nævnte 
koncentriske cirkler af emaljebånd og hjulkorset 
på fanen. 
 Den cylindriske oblatæske er 10 cm i tværmål 
og 5 cm høj og udsmykket med hvide emalje-
ringe indfældet i æskens sider og tilsvarende kon-
centriske ringe i det fl ade låg. Under bunden er 
foruden ovennævnte mærker også indgraveret 
versalindskriften: »Skænket af Fraugde Menig-
hedsråd«.
 Alterstagerne (fi g. 4), 1999, er 13,5 cm høje med 
cylindrisk fod og en skrå overkant, der illuderer 
lyseskål, som altersølvet er det prydet af vand-
rette, hvide emaljebånd og et sort hjulkors. 
 Det ældre alterudstyr fra vandrekirkens tid er 
udført 1986 af keramiker Inger Krebs i turkis sten-
tøj. Det omfatter en 17,5 cm høj kalk, en disk, 15 
cm i tværmål, en oblatæske, 13 cm i tværmål, med 
spidsende låg, og en 23 cm høj alterkande. Endvi-
dere anskaffedes matchende vaser og kander.
 Døbefonte. 1) 1986, en fi rbenet konstruktion 
af fyr, 75,5 cm høj, der blev benyttet i vandre-
kirkens tid. Nu opstillet på præsternes kontor. 2) 
(Fig. 5), 1994, bestående af fi re granitelementer, 
der sammen danner en 94 cm høj cylinder, 61 
cm i tværmål. Den prydes af dels elementernes 
fer- og notlåse, dels af forsænkede kvadratkors-
relieffer. En variant af fonten er udført 2011 af 
samme arkitektfi rma til Østerhåb Kirke (DK 
Vejle 1631). Opstillet nord for alterbordet.
 Dåbsfade. 1) 1986, af turkis stentøj, 37,5 cm i 
tværmål, udført af Inger Krebs til døbefont nr. 1 
og benyttet i vandrekirkens tid. 2) (jf. Fig. 5), 1999, 
af sølv, er 51,5 cm i tværmål og prydes af dobbelte 
og forsænkede sorte linjer, der danner et kors. Un-
der bunden ses mærker som på altersølvet samt 
versalindskriften »Tornbjerg Kirke 1999«.
 Prædikestolen er udført af hvidpigmenteret birk 
og omfatter tre ens lamelfag, der danner en taler-
pult placeret på gulvet ved rummets sydvæg. 

Fig. 5. Døbefont, 1994 (s. 3611). Foto Arnold Mikkel-
sen 2015. – Font, 1994.
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KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. Kirkens arkiv. Arkitektforslagene.

Litteratur. Tornbjerg Menighedsråd, Tornbjerg Kirke 
(u.å.); Anders W. Berthelsen, Jubilæumsskrift. Historien 
om Tornbjerg Kirke gennem 25 år, Tornbjerg Kirke 2011.

Indledning og inventar ved David Burmeister, byg-
ning ved Martin Wangsgaard Jürgensen, orgel ved 
Ole Beuchert Olesen. Korrektur ved Jørgen Lethan. 
Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet april 2016.

1 Berthelsen 2011, 2. Vincent Lind, »Kirken i ydre 
Odense«, FyStbog 1979, 16-17.
2 Berthelsen 2011, 4.
3 Finn Terman Frederiksen, Tróndur Patursson, Hjørring 
2004, 133.
4 Den opadstræbende, blåsorte form var oprindelig 
tænkt som en Jakobsstige, hvilket fremgår af en af de 
tre skitser til maleriet, kirken ejer. 
5 Om albatrossens betydning for Patursson, se Henrik 
Weirup, Høje himle – dybe grunde. En fortælling om 
Tróndur Patursson, Museet for Religiøs Kunst, Museet 
Holmen og Nivaagaards Malerisamling 2006, 20.
6 Finn Terman Frederiksen, Tróndur Patursson, Hjørring 
2004, 127 ff. 
7 Orglet er forberedt til udvidelse med én stemme i 
hvert af de to manualværker.

 Barakkirkens *orgel, der oprindelig havde fem 
stemmer, var bygget 1967 af Jensen & Thomsen, 
Hillerød, til Brøndby Strand Kirke (vandrekir-
ke, Københavns Amt). Det var udvidet 1971 af 
samme fi rma. Orglet fl yttedes 1986 til Tornbjerg 
sogn sammen med vandrekirken. Disposition (seks 
stemmer, ét manual og pedal): Manual: Gedakt 
8', Principal 4', Rørfl øjte 4', Gemshorn 2', Spid-
soktav 1'. Pedal: Subbas 16' (1971). Koppel: M-P. 
Prospektpiber af tinlegering og træ. Siden 1994 i 
Odense Universitetshospitals Kirkesal. 
 Pulpituret er rejst o. 2010 og efterfølgende tilfø-
jet et skrånende podium, hvorpå stolene står.
 Klokken, 1994, er støbt af Petit & Fritsen, 120 
cm i tværmål. Om halsen løber versalindskriften 
»Støbt til Tornbjerg Kirke i året 1994 af Petit & 
Fritsen i Holland« og »7709«, sat mellem brede 
friser, den øvre med bladværk og musicerende 
engle, den nedre med et korsmotiv. På legemet er 
den aronitiske velsignelse: »Herren velsigne dig 
og bevare dig!«.
 Den lille *klokke, o. 1986, der havde været be-
nyttet i vandrekirken, overgik 1994 til Odense 
Sygehus’ kirkesal.

residential neighbourhood and its neighbour, 
the Tornbjerg Upper Secondary School. East of 
the church building, by the mortuary chapel, a 
small courtyard garden was built surrounded by 
white brick walls. The churchyard itself, which is 
laid out after drawings by the landscape architect 
Charlotte Skibsted, was taken into use in 2005.
 The furnishings are in all essentials from the 
time of construction and were designed by the 
church’s architects, Fogh & Følner. The princi-
pal furniture is in plain concrete and white-pig-
mented ash. Some of the older furnishings from 
the mobile church are still stored in the church.

Overview. The church at Skærmhatten was built 
in 1993-94 to drawings by the architectural fi rm 
Fogh & Følner, Kongens Lyngby. The building 
was consecrated on 18 September 1994.
 The Fraugde Parish Council had acquired the 
land in 1985 and with the aid of the Church 
Fund could consecrate a temporary mobile 
church on 23 March 1986. Tornbjerg functioned 
as a church district with its own parish council 
from 1988 and became an independent parish in 
1992. 
 With its undulating roofl ine and not least its to-
wer, the church stands  out from the surrounding 

TORNBJERG CHURCH
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kun var »én liden forfalden Annex gaard«, der blot gav 
5 tdr. korn. 5

 Christoffer von Gabel ejede kirken indtil 1686, da den 
overgik til hans datter, Marsille von Gabels ægtemand, 
major Jørgen Rantzau; på det tidspunkt udgjorde kirke-
tienden 23 htk. og 2 tdr.6 1785 var den på generalløjtnant 
Hans Adolph von Ahlefeldt til Bramstrups hænder,5 men 
blev 1797 solgt med hovedgården til Søren Hillerup, der 
allerede 1798 afhændede den til kancelliråd Johan Jacob 
Mylius.7 1801 udgjorde det kirketiendeydende hartkorn 
183 tdr. og 70 skæpper. 8 1831 ejedes kirken af Chr. A. 
Vind til Sanderumgaard 9 og forblev tilknyttet familien 
og gården,10 indtil den overgik til selveje 1909. 11

 Davinde Kirke har siden 1555 ligget som anneks til 
Allerup.12 

Historisk indledning. Allerup Kirke var i middelalde-
ren viet til ‘Skt. Jakob’. 1 Den vides løbende gennem 
middelalderen at have modtaget afl adsbreve, således i 
1307, 1308, 1391, 1398, 1407, 1423, 1430 og 1433.2 
I de fl este tilfælde kan disse formentlig opfattes som 
indsamling af midler til forestående byggearbejder 
på kirken,3 de ældste afl adsbreve fra 1307-08 måske 
endda i relation til selve dens opførelse. 
 Ved reformationen må kirken være overgået til 
kronen. 1625 erhvervede Claus Daae tre gårde i 
Allerup, hvoraf den ene havde tilhørt kirken og af hvil-
ken en part af landgilden skulle følge ‘Allerup Kirke 
og præst’.4 Præstekaldet var 1686 meget beskedent, og 
ifølge sognepræst Mikkel Pedersen lå der ingen »bona 
Mensalia« til Allerup, mens der til annekset i Davinde 
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the south.
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kirken, der derfor har frit udsyn over markerne 
sydøst for landsbyen. Kirkegården er ikke blevet 
udvidet de seneste århundreder (jf. fi g. 3), og 
dens beskedne størrelse taget i betragtning må 
den antages at have bevaret sine oprindelige skel. 
Arealerne blev nyanlagt 1858,9 og er renoveret o. 
1989, hvor digerne, særligt det nordre, blev omsat 
og der etableredes urnegrave. 13 Af ældre arbejder 
på digerne kan nævnes en omlægning 1877 af ca. 
15 favne mur.11

 Den omgives af et lavt dige af kamp bevokset 
med græs og stenbræk. Dette dige er nævnt før-
ste gang 1589, 14 men er naturligvis blevet repa-
reret talrige gange gennem tiden. Således var det 
forfaldent 1631, og ‘faldt jo mere og mere ud dag 
efter anden’. 15 Det samme var tilfældet o. 1664, 
hvilket gjorde det umuligt at holde ‘svin og andet 
kvæg’ ude. 16

Fig. 2. Grundtegning af kirkegården. 1:600. Tegnet af Peder Larsen Birk, o. 1808. – Ground plan of churchyard. 

Kirken ligger ved Allerup Bygade i landsbyens 
sydligste ende og ca. 9 km fra Odense. Den om-
gives mod vest og nord af større gårde samt den 
anseelige præstegård nord nordvest, mens byga-
dens bebyggelser ophører umiddelbart over for 

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af N. Knudsen 
1795. – Cadastral map.
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BYGNING

Oversigt. Kirken er en senromansk-unggotisk bygning 
bestående af kor og skib, opført af tegl i 1300-tal-
lets første fjerdedel. Den har afl øst en ældre, romansk 
†bygning med apsis i øst. I midten af 1400-tallet blev 
kor og skib overhvælvet, og et tårn er tilføjet i vest o. 
1500. Endvidere rejstes et våbenhus ved skibets sydside 
i 1500-tallets første del. Våbenhuset er forhøjet i nyere 
tid. Orienteringen er solret.

†Romansk kirke. På stedet har stået en ældre sten-
kirke, der sandsynligvis var opført i en blanding af 
veltilhuggede granitkvadre og tegl, som det kendes 
fra andre kirker i området.19 Kirken erkendes nu 
kun ved de genanvendte byggematerialer i kor, 
skib og tårn, samt de fem krumme kvadre (sok-
kelsten?) under koret; vel fra en nedbrudt apsis. 
Én sidder i korgavlen, fi re i korets sydside. De 
krumhugne kvadre er af betydelig størrelse, to 
måler således hhv. 96 og 108 cm i længden. Ste-
nene er kun genbrugt i den nuværende sokkel, 
og den forsvundne kirke må derfor karakteriseres 
som overvejende teglstenskirke. 
 Den nu stående teglstensbygning, opført af mun-
kesten, der er muret i munkeforbandt,20 med tra-
ditionel grundplan, har et forholdsvis stort spring 
(ca. 3 m) mellem kor og skib. Koret er godt 5,7 
m langt og skibet omtrent 14,5 m. Murene har 

 Indgange. Der er adgang til kirkegården ad en 
smal køreport (fi g. 44) i det sydvestlige hjørne. 
Denne har høje, hvidmalede stakitlåger hængt 
i rektangulære granitpiller. Desuden er der eta-
bleret en fodgængerlåge øst for kirken mod red-
skabsbygningen (jf. ndf.) samt en lille trappe i 
diget nordvest for kirken. 
 †Indgange. O. 1664-65 var en †kirkegårdsport 
styrtet sammen på grund af misligholdelse.17 På 
samme tid var lågerne ved kirkeristene rådne, og 
efterfølgende blev den søndre kirkerist repare-
ret.16 1670 fornyedes (eller tilføjedes) en rist i det 
østlige kirkedige. 18 Den søndre kirkeport ønske-
des fornyet 1876.15

 Kirkegården er foruden de vanlige stedsegrøn-
ne planter ved gravstederne beplantet med høje 
løvtræer langs diget vest, nord og delvis øst for 
kirken. †Beplantning. 1589 voksede en lind og 20 
ask på kirkegården.
 Bygninger på og nær kirkegården. En toilet- og 
redskabsbygning tegnet af Ebbe Lehn Petersen, 
Odense, er rejst 1979 øst for kirkegårdsdiget. Den 
er i tre fag og opført af hvidtede mursten med 
rødt tegltag. Den erstattede tre separate bygnin-
ger, hhv. en †redskabsbygning af træ fra o. 1970 
ved den østlige kirkegårdslåge, en ældre †toilet-
bygning, der var indbygget i diget nordøst for 
kirken samt et †fyrrum.13

Fig. 4. Plan af kirken. 1:300. Tegnet af Peder Larsen Birk, o. 1800. – Plan of the church.
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ler dørfremspring. Murene, kun to sten dybe, er 
spinkle og fuldmurede.21 Korets mur er dog en 
smule kraftigere end skibets, der måler ca. 85 cm 
mod skibets ca. 70 cm.
 Begge †dørsteder er blændet, men ses fortsat i fa-
caden, hvor de bryder soklen. Syddøren (fi g. 46), 
der er bedst bevaret, er udvendig 143 cm bred 
og afsluttet med et rundbuet (muligvis svagt til-
spidset) stik. Den er tilmuret med sten af Flens-
borgtypen og formodentlig først sløjfet, da vå-

indtil en forhøjelse i senmiddelalderen (s. 3620) 
været forholdsvis lave. Umiddelbart må kirken 
opfattes som senromansk-unggotisk byggeri, hvil-
ket sandsynliggøres af afl adsbreve fra 1307 og 
1308 (s. 3613). Bygningen var således ved op-
førelsen udstyret med rundbuede åbninger, små 
smigede vinduer med udvendig fals, koblede vin-
duer i østgavlen, to døre vestligt i skibet samt et 
fl adt bjælkeloft. Byggeriet er enkelt; der er ingen 
(bevarede) facadeudsmykninger, hjørneliséner el-

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1978, suppleret og 
tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2016. – Plan. 

Fig. 5. Tværsnit af skibet set mod vest. 1:150. Målt af Lehn Petersens Tegne-
stue 1978, suppleret af Martin Wangsgaard Jürgensen og David Burmeister, 
tegnet af førstnævnte 2016. – Section af nave looking west. 
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the north east. 

sydmuren spores resterne af det oprindelige vin-
due under en nyere og større åbning. 
 I skibet er nordsidens vestre vindue bedst beva-
ret og fremtræder rundbuet med spidsbuet lys-
ning og med udvendig smig, hvis ydre halve sten 
dog står vinkelret på facaden (fi g. 11). Åbningen 
fremstår indvendig (fi g. 12) som en ejendomme-
lig, halvstensdyb, fl adbuet niche med retkantede 
sider (120×30 cm). Vinduets udformning synes at 
være den oprindelige, dog består karmene ikke 
blot af regelrette hele og halve sten, men også af 
‘petringer’ og 2/3-formater. Desværre er det næp-
pe muligt at afgøre, om skibets øvrige vinduer 
har været udformet på tilsvarende måde. En lod-
fuge, der indvendigt ses lidt øst for den midterste 
pille i nordsiden, synes dog at antyde en lighed 
med vinduet i vest. Det østre vindue ses tydeligt 
i facaden og kan muligvis også øjnes indvendig. Af 
syd sidens vinduer ses vestre smig af det midterste 
fra våbenhusets indre (jf. fi g. 15).22

benhuset o. 1856 blev indrettet til ligkapel (se 
ndf.). Norddøren (fi g. 47), hvis stik kun anes, er 
blændet med munkesten og siden beskåret af et 
nyere vindue.
 Vinduer. Kirken har oprindeligt haft fi re vin-
duer i koret, hvoraf de to koblede i øst er blæn-
dede og det søndre næsten forsvundet. Skibet har 
utvivlsomt haft seks åbninger, tre i hver langside.
Heraf er nordsidens to vestre blændede i lysnin-
gen og sydsidens midterste delvist dækket af vå-
benhusets østmur. Vinduerne i syd var muligvis 
forskudt lidt mod vest i forhold til de nordre.
 I koret er de to tilmurede, koblede vinduer i øst 
anbragt i en afstand på 1½ sten (ca. 45 cm). Ind-
vendig synes de rundbuede, ganske let tilspidsede, 
åbninger (bag altertavlen) at have haft samme 
bredde som udvendig. Det nordre vindue (fi g. 10) 
er indvendig omdannet (s. 3624), men udvendig 
står den dobbeltsmigede åbning velbevaret med 
let tilspidset rundbuet stik og spidsvinklet fals. I 
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Fig. 8. Korgavlen. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel gable.
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blænding. Et gennemstukket cirkelornament gi-
ver lys til loftet over båndblændingen.
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer er alle i 
munkesten i munkeskifte.
 Kirken undergik fl ere forandringer, hvis kro-
nologi lader sig nogenlunde bestemme, dels ar-
kæologisk, dels gennem dendrokronologiske da-
teringer af tagværkerne. En række afl adsbreve 
udstedt mellem 1398 og 1434 har tidligere været 
brugt til at belyse byggearbejder, men brevenes 
årstal harmonerer dårligt med dendrodateringer-
ne, der alle peger på 1400-tallets anden halvdel 
(s. 3625).23 Ændringerne indledtes med en lille 
forhøjelse af kor og skib, der blev udført som for-
beredelse til indmuringen af hvælv, formentlig o. 
1450-60, og opførelsen af murpiller udvendig på 
kirken. Dernæst rejstes tårnet i vest o. 1495-1505, 
og endelig blev våbenhuset i 1500-tallets første 
del sluttet til skibet i syd.

 Indre. Det relativt brede kirkerum stod i be-
gyndelsen med fl adt træloft i kor og skib. Den 
spidsbuede korbue er udvidet i bredden, sandsyn-
ligvis da kirken fi k hvælv (se ndf.), men højden 
må være den oprindelige.
 Der er fi re murede vægnicher i koret (fi g. 9); en 
i øst (40×53 cm), to mod syd (den østre, 46×56 
cm, den vestre 45×44 cm) og en i nord (40×72 
cm), hvori der sidder et træskab (s. 3641). Ni-
cherne er omtrent en sten dybe, den nordre er 
retkantet, de tre øvrige har fl adbuet stik. 
 De tre gavltrekanter står næsten intakte, idet de 
dog er forhøjet samtidig med langmurene. Øst-
gavlens kam er fornyet i små sten (se ndf.), mens 
hele den glatte vestgavl er bevaret op til den 
øverste spids i tårnets østmur. Korgavlen har fra 
første færd ved gavlfoden været smykket med to 
modsatløbende savskifter, der ved forhøjelsen er 
gentaget øverst i spidsen (s. 3620), samt en bånd-

Fig. 9. Nicher i korets sydvæg (s. 3619). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Niches in south wall of chancel. 
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 I forbindelse med hvælvslagningen blev kor-
buen udvidet en smule og står nu som en overgri-
bende bue (fi g. 18).28

 Udvendig opførte man, for at imødegå hvælve-
nes tryk, seks (muligvis otte) støttepiller, diagonalt 
stillet i hjørnerne og vinkelret på skibets langsi-
der.29 De teglhængte piller er rejst over en syld af 
rå kampesten og stedvis genbrugte granitkvadre. 
Imod sædvane kan fl ere være bygget i forbandt 
med murene efter en forudgående behugning.30 
Murpillen midt for skibets sydside dækker som 
nævnt et oprindeligt vindue (se ovf.) (fi g. 15). 
Pillerne er udført lidt forskelligt; på skibets hjør-
ner er de enkle og lodrette (fi g. 7). Pillen ved 
korets nordøsthjørne og midterpillen ved skibets 
nordside er i to afsæt og overgangen mellem de 
to dele formidles af en kvartrundstavsprofi l. Det 
kan ikke endeligt afgøres, om der har været †pil-
ler ved korets sydøstre hjørne og skibets sydvestre 
hjørne. Såfremt de har været der, er de nedtaget 
inden 1800 (jf. fi g. 4). 
 I forbindelse med murenes forhøjelse blev gav-
lene også forhøjet og korgavlen moderniseret. Gav-
len blev således øverst udstyret med to savskifter, 
mens kammen fi k musetrapper såvel som fod- og 
toptinder. Det er sikkert under samme arbejde, at 
stykket mellem hjørnepillerne og koret på ski-
bets østgavl blev forsynet med udkragede, tegl-
dækkede gesimser (jf. fi g. 7). 
 Tårnet, der er lidt smallere end skibet, består af 
tre stokværk (fi g. 13); klokken er efter middelal-
deren blevet fl yttet fra øverste etage til en klok-
kekvist på taget i nord. Det dækkes af et sadeltag 
med gavle over kortsiderne i øst og vest. Tårnet 
er opført over en syld af store, kløvede kampe-
sten og bygget ind over skibets vestgavl. Kvadre fra 
skibets vestende, hvor tårnarkaden blev brudt, er 
indmuret i vestfacaden. Indvendig står tårnets øvre 
dele med åbne bomhuller. En del af det sydvestre 
hjørne og af søndre facade er skalmuret i nyere tid. 
 En udvendig fl adbuet vestportal (fi g. 13), anbragt 
i et spidsbuet spejl, åbner ind til tårnrummet, der 
forbindes med skibet ved en lav, spidsbuet arkade 
(fi g. 36). Rummet får lys fra syd gennem et fl ad-
buet udvendig dobbeltfalset vindue. Tårnrummet 
dækkes af et hvælv, der hviler på helstenspiller 
og -skjoldbuer. Hvælvet er sekundært, og rum-

 Forhøjelsen af kor og skib med fem-seks skifter 
var, som nævnt, en forberedelse til kirkens over-
hvælving.24 Oventil afsluttes langmurene i dag af 
en fornyet dobbelt falsgesims, der givetvis svarer 
til de gesimser, bygningen stod med efter at være 
blevet forhøjet. De fl adspændte hvælv i de to 
bygningsafsnit må trods små forskelle i udform-
ning være omtrent samtidige.25 I koret hviler 
hvælvet på kvadratiske piller af halvanden sten og 
spidse helstens skjoldbuer. Skibets to fag hviler 
på falsede helstenspiller og spidse, helstens skjold-
buer samt en to sten bred gjordbue. På hjørne-
pillerne opfanges ribberne af et skråtforløbende 
kragled; et træk, der kendes fra andre af egnens 
kirker, om end de her er smallere end i fl ere af 
de øvrige eksempler.26 I både kor og skib mø-
des ribberne i en kvadratisk slutsten. De en sten 
brede overribber er udført karakteristisk ‘savtak-
kede’.27

Fig. 10. Vindue i korets nordside (s. 3617). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Window in north side of chancel. 
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(se ndf.). Mod øst er glamhullerne slankere end 
de øvrige af hensyn til skibets tagryg.
 Klokkekvisten (fi g. 7), der hæver sig fra murkro-
nen og op i den nordre tagfl ade, er af bindings-
værk med knægtbåret trekantgavl. Den er efter-
middelalderlig, men dateringen usikker. Kvisten 
nævnes tidligst 1836, hvor nogle tagsten skulle 
fornyes. Tårnets tagstol blev delvis fornyet o. 
1560-70, hvilket også muligvis kunne være tids-
punktet for dens opførelse.31 En lignende, sand-
synligvis lidt yngre anbringelse af klokken kan 
genfi ndes i Fraugde Kirke, hvor en kvist omtales 
i kilderne 1631 (s. 3533).9

 Murene i syd og nord afsluttes med en dobbelt 
falsgesims. Gavltrekanterne, der i vid udstrækning 
er fornyet 1981,32 prydes af en næsten identisk 
blændingsudsmykning. Seks stigende, spidsbuede 
højblændinger, koblet i par og adskilt ved en lille 
hængestav, hæver sig over en frise af kvadratiske 

met har i en muligvis kun kort periode stået med 
fl adt træloft. Der er adgang til tårnets øvre del 
gennem et trappehus ved sydsiden (se ndf.). Op-
rindelig kom man op i tårnet ad en †fritrappe, der 
førte op til trappehusets overdør. 
 Mellemstokværket har ikke noget lag gulvbjæl-
ker, og en nyere trappe i fyrretræ fører fra trap-
pehuset til klokkestokværket. Stokværket oplyses 
af et lille vindue i nord, der står som lav, fl adbuet 
åbning med dobbelt fals. Et †vindue i vest, der ses 
som indvendig niche, har været udført på samme 
måde. 
 Det høje klokkestokværk åbner sig med to 
glamhuller mod hvert verdenshjørne, der både ud- 
og indvendig er fl adbuede og falsede. I syd og 
vest er glamhullerne fortsat intakte, mens åbnin-
gerne mod nord er blevet omdannet. Den østre 
er udvidet betydeligt nedefter, mens den vestre er 
forsvundet, da man etablerede en lille muret kvist 

Fig. 11-12. Blændet vindue vestligst i skibets nordside (s. 3617). 11. Ydre. 12. Indre. Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Bricked-up window in north side of nave. 11. Exterior. 12. Interior.
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stik i noget, der bedst kan beskrives som nyroko-
ko, mens der i vest blev brudt et rundbuet vindue 
med svag, udvendig smig. Indvendig blev skibets 
gamle syddør blændet (s. 3616), mens man fjer-
nede de murede bænke i syd og vest. Bygningen 
blev ligeledes forhøjet, således at gesimshøjden 
blev ført op til skibets. Da loftshøjden i det in-
dre blev bibeholdt på det oprindelige sted, var 
forhøjelsen givetvis motiveret af et ønske om at 
udnytte styrtrummet som magasin. En ny gavl-
trekant blev opført i samme ombæring, pyntet 
med en korsformet blænding, hvis lodrette akse 
er gennembrudt og kaster lys ind på loftsrum-
met. En stige giver fra våbenhusets loft adgang til 
lofterne over kor og skib.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Kir-
kebygningen har ikke i væsentlig grad ændret sit 
udseende siden senmiddelalderen, men en række 
forandringer er sket. 

småblændinger. På kamtakkerne er der ligeledes 
kvadratiske småblændinger og en enkelt cirkel-
blænding (fi g. 13). I vest er der en lav, fl adbuet glug 
i den midterste højblænding. En glug i østgavlen, 
har sikkert været identisk med vestgavlens, er nu 
udvidet, således at den nu afsluttes med fl adrund-
buet stik og sålbænk under gavltrekantens bund. 
 Trappehuset ved tårnets sydside har som nævnt 
afl øst en †fritrappe. Den lille halvtagsbygning er 
rejst over kløvede kampesten og afsluttes mod 
syd med en karakteristisk dobbelt falsgesims, hvis 
øverste led er en kraftig kvartrundstav (fi g. 14). 
En fl adbuet underdør leder ind til et ujævnt trap-
peløb, hvis tegltrin i nyere tid er blevet forstærket 
med beton, og hvis loft er sekundært behugget 
i et forsøg på at skabe bedre plads.33 Trappehu-
sets indre får lys gennem en lille glug i sydmu-
ren med spærstik. Den fl adbuede overdør, i hvis 
vestre vange der er hul til en stængebom, leder 
ind til tårnets mellemstokværk. Døren fungerede 
tidligere sammen med den før nævnte †fritrap-
pe, og det er formentlig også fra den periode, at 
stængebommen stammer.
 Våbenhuset ved skibets sydside er den sidste 
middelalderlige tilbygning til kirken. Bygningen 
er rejst over en sokkel af kløvede marksten ud for 
den gamle syddør og står i det fl adloftede indre 
med åbne bomhuller fra opførelsestidspunktet. 
Bygningen er ikke centreret om syddøren, men 
trukket en smule mod øst, hvilket givetvis skyl-
des, at man gerne ville lade en ældre murpille 
indgå i våbenhusets østmur (se ovf.). Pillen er 
delvis blevet hugget bort, men tegner sig endnu 
i det indre. Tilsvarende har våbenhusets oprinde-
lige †dør været anbragt forskudt mod vest (sml. 
fi g. 4). Næsten alle oprindelige detaljer er for-
svundet. En muret vægbænk løber dog fortsat langs 
østvæggen. Lignende †bænke løb også i syd- og 
vestsiden. Våbenhuset blev omdannet til ligkapel i 
årene efter 180834, muligvis o. 1856, hvor et årstal 
over døren på våbenhusets sydvæg vidner om et 
afsluttet byggearbejde. Ændringen af bygningen 
til ligkapel (fi g. 1) betød, at døren i syd blev gjort 
bredere og muret med et særegent, letsvunget 

Fig. 13. Tårnet set fra vest (s. 3620). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – The tower seen from the west.

Fig. 14. Tårnets trappehus (s. 3623). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Stairwell of tower. 
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 Mellem trappehuset og våbenhuset er der i 
slutningen af 1800-tallet opført et lille †material-
rum, som optræder på arkitekt N. P. Jensens skit-
seopmåling af kirken o. 1900 (fi g. 45).36 Spor fra 
bygningens halvtag ses fortsat på tårnets sydmur 
ind mod trappehuset. 
 I nyere tid er en dør mellem kor og skib blevet 
brudt over hvælvene i gavlspidsen, udført med 
fl adbuet stik i gule teglsten af normalformat.
 Efter en hovedistandsættelse 1831 blev mur-
værk og tagene på ny sat i stand 1836.9 En større 
istandsættelse udførtes 1981 af arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen, Odense. Kirken blev gennemgået 
i alle sine dele, og vægge og hvælv blev under-
søgt for skader, tårnets facader delvis skalmuret, 
kamtakkerne fornyet og gulvene lagt om og kob-
bertaget på kor og skib udskiftet. 37

 Gulve. I koret ligger der kvadratiske gule og 
røde klinker, mens der i skibet 1981 er lagt gule 
teglsten, ligeledes i kvadratisk mønster.37 I våben-

 I midten af 1500-tallet blev der brudt to nye, 
falsede vinduer i skibets nordside (fi g. 7), der oven-
til afsluttes med et omtrent kurvehanksformet 
stik og indvendig står med let smigede vanger. 
Et †vindue med et tilsyneladende kurvehanksfor-
met stik blev brudt (1600-tallet?) østligst i skibets 
sydmur, utvivlsomt for at give lys til prædikesto-
len. Vinduet var endnu i brug 1808, men er nu 
blændet.35 I korets og skibets sydside (fi g. 1) blev 
der, i løbet af 1700-tallet, brudt slanke, omtrent 
kurvehanksbuede vinduer. Det kan ikke ude-
lukkes, at åbningerne er en udvidelse af gotiske 
vinduer samme sted. Korets vindue i nord blev, 
uvist hvornår, blændet. På N. P. Jensens opmåling 
af kirken o. 1900 36 optræder vinduet fortsat som 
blændet, men formentlig er det blevet genåbnet 
kort efter planens udarbejdelse. I facaden har vin-
duet bibeholdt sit oprindelige udseende, mens 
det indvendig er blevet omdannet i et spidsbuet, 
nygotisk formsprog. 

Fig. 15. Det tidligere våbenhus, nu anvendt som ligkapel (s. 3623), med delvis bevaret støttepille integreret i øst-
muren (s. 3620). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The former porch, now used as a mortuary chapel, with partly preserved 
buttress integrated in the east wall.
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 Tagbeklædning. Tagene på kor og skib er nu 
dækket af kobber, fornyet 1981, mens tårn og 
våbenhus er hængt med røde vingetegl.37 1590 
omtaler Biskop Jacob Madsen kirken med bly på 
skibets sydside samt »noget neder paa Vabenhus-
zet«.14 Blytækkere reparerede taget 1665-66 og 
igen 1668-69, men hvornår hele korets og skibets 
tagfl ade blev tækket med kobber, er usikkert.18

 Opvarmning. Et fjernvarmeanlæg er installeret 
1963.39 Kirken kunne allerede opvarmes 1879,15 
idet der blev indkøbt to nye †kakkelovne, utvivl-
somt de to ovne, der o. 1900 optræder i skibets 
øst- og vestende.36 Kakkelovnene blev 1933 er-
stattet af en varmluft †kaloriefer i skibets nordve-
stre hjørne, der fungerede frem til 1963.40

 Kirken er hvidkalket ude og inde og står med 
en sortsværtet sokkel. Våbenhusets bjælkeloft er 
malet lyst gråt. Der ligger perlegrus omkring hele 
bygningen.

Indvielseskors (fi g. 16), konstateret 1981 på den 
sydlige del af korets østmur, ca. 179 cm over 
gulvet og 39 cm fra hvælvets sydøstlige pille.41 
Cirkelkorset måler 20 cm i tværmål og er udført 
ved indridsning i kalken med passer, og derefter 
farvelagt med hvidt kors på rødbrun bund.42 

huset dækkes gulvet af kvadratiske, gule klinker. 
1791 nævnes ‘brændte mursten’ i skibet.8 Før 
1980 lå der hårdtbrændte gule og røde klinker i 
skibet, sikkert svarende til dem, der fortsat fi ndes 
i koret.37 
 Tagværkerne over kor og skib må være opsat i 
forbindelse med de indbyggede hvælv, mens dele 
af tømmeret over tårn og våbenhus må stamme 
fra opførelsestidspunktet.
 Korets seks fag er af eg med enkelte nyere ud-
skiftninger i fyr. Spærene er samlet på vestsiden 
med et hanebånd og krydsbånd og nummereret 
med tømmermærker i form af små faner.
 Skibets 15 fag af eg, der er opsat o. 1450-60, er 
stort set alle udskiftet i sydsiden med spær af fyr. 
De enkelte fag er samlet på vestsiden med to ha-
nebånd og krydsbånd. Endvidere kan der påvises 
en fortløbende nummerering med små fanelig-
nende symboler på egetømmeret, der godtgør, at 
fagene, trods udskiftningen i fyr, fortsat sidder i 
deres oprindelige, senmiddelalderlige orden.
 Tårnets fem fag af eg er opsat fra vest mod 
øst og bladet med to hanebånd samt krydsbånd. 
Den ældste tagstol må være opsat o. 1495-1505, 
mens en udskiftning, ligeledes i eg, har fundet 
sted o. 1560-70. Der er også sket udskiftninger 
i fyr efterfølgende, men en fortsat nummerering 
med indridsede streger kan afl æses. Den to fag 
store klokkestol er dannet af sekundært anvendt 
egetømmer, sandsynligvis fra en middelalderlig 
forgænger, og uden tvivl konstrueret, da man (o. 
1560-70?) fl yttede klokken op i klokkekvisten, 
hvor den nu hænger (s. 3621). Trappehusets tag-
tømmer oplyses udskiftet, sikkert i fyr, 1836.9

 Over våbenhuset står fi re regulære spærfag 
samt to fag stikspær, alle i eg og samlet ved blad-
ning på sydsiden med et hanebånd. 
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2015 ud-
taget boreprøver af egetømmeret i kor, skib, tårn 
og våbenhus.38 Kun prøver i skib og tårn kunne 
dateres. Skibets tagstol må være opsat o. 1450-60 
og angiver med al sandsynlighed tidspunktet for 
hvælvenes indmuring. Tårnets tagtømmer falder 
i to faser; den ældre fra o. 1495 og den yngre fra 
1560-70. Der er her formentlig tale om en date-
ring af afslutningen på tårnets opførelse samt en 
tidlig reparation. 

Fig. 16. Kalkmalet middelalderligt indvielseskors (s. 
3625). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wall-painted 
medieval consecration cross.
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Fig. 17. Indre set mod øst. Foto M. Mackeprang 1930. – Interior looking east.
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nystafferet. Ved den lejlighed fjernedes også en sekun-
dær trekantgavl fra tavlen. Endvidere blev kirkens 
romanske døbefont ført tilbage til kirken efter at have 
tjent som fodertrug på en af landsbyens gårde. Endelig 
blev †præste- og degnestolene, der fl ankerede alter-
bordet, kasseret.

Alterbordet, 1300-tallet, er muret af munkesten op 
mod korets østvæg. Det måler 172×141 cm, og 
er 98 cm højt. 1982 blev en yngre forhøjelse af 
bordet med et skifte, som skjulte altertavlens un-
derkant, fjernet (fi g. 19). Det hvidkalkede bords 
forside dækkes delvis af et alterklæde (jf. fi g. 18) fra 
1984, der er vævet af Jette Nevers i et geometrisk 
mønster af blå og sort uld med et centralt, rødt 
malteserkors. 
 †Alterklæder. 1) Nævnt 1862, af rødt fl øjl med 
guldkant.11 2) 1892 anskaffedes et nyt af silkefl øjl 
med guldkors. 3) Indtil 1984 anvendtes et alter-
klæde af rødt fl øjl med guldkors.
 Altertavlen (fi g. 20-24), o. 1525, et triptyk (fl øj-
altertavle) med baldakin stillet på en høj predella. 

INVENTAR

Kirkens ældste inventargenstand er det murede alter-
bord fra 1300-tallet. Fra senmiddelalderen stammer 
endvidere vægskabet i koret, klokken fra 1504, der 
hører til en større gruppe af overvejende fynske klok-
ker, og korsfæstelsesaltertavlen fra o. 1525. Prædikesto-
len er fra 1570’erne med våbener for Brockenhuus og 
Skram(?). Alterstagerne blev skænket 1581 af sogne-
præst Peter Hansen Fjellerup, mens dåbsfadet med den 
utraditionelle fremstilling af den harpespillende David 
formentlig er et nederlandsk arbejde fra 1600-tallet.
 De ældste stolestader stammer fra o. 1609, som anty-
det af karvskårne indskrifter i to af gavlene, men er 
blevet suppleret efter 1631 (jf. s. 3638). Alterkalken er 
udført 1707/27 af Oluf Clausen Lund, Odense, mens 
R. A. C. Christophersens oblatæske er fra o. 1862, og 
porcelænsalterkanden er fra århundredets sidste halv-
del; disken er fornyet 1980 af Jørgen Dahlerup.
 Inventaret er farvesat under hovedistandsættelsen 
1981-82, men afstemt efter Magnus-Petersens staf-
fering af altertavlen 1898. Grundfarven er rød, der 
suppleres af rødbrunt, forgyldning og lidt blåt. 1897-
98 blev inventaret istandsat, idet stolestaderne blev 
ombygget og altertavlen restaureret og som nævnt 

Fig. 18. Koret set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior of the chancel looking east.
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 Fløjene er inddelt i to felter, begge med konsol-
bårne baldakiner af gennembrudt rankeværk, der 
ligesom midtskabet er fra 1898 og baseret på et be-
varet fragment. I hvert af felterne står tre apostel-
fi gurer, der alle er iklædt kapper og kjortler med 
dramatiske, skarpe folder. De holder deres attribut 
frem i den ene hånd, og som oftest en bog i den 
anden. På broderparten af fi gurerne er hår og skæg 
skåret som store, dybe spiraler, men blandt andet 
Filip og Mathias er kendetegnet ved et glattere, let 
bølget hår, der ligger tættere til hovedet og uden 
samme dybe udskæring. Alle fi gurerne er givet 
individualiserede, næsten karikerede ansigtstræk. 
Flere af attributterne er tilføjet ved restaureringen 
1898.43 I de smalle postamentfelter under hvert 
felt er fi gurernes navne anført med guldfraktur på 
brun grund. Startende fra øverste venstre hjørne 
på den nordre fl øj er fi gurerne som følger: 
 A) Johannes, der har glat ansigt og udfører en 
velsignende gestus over den kalk, han holder i 
venstre hånd.
 B) Jakob den Ældre (»Jacobus major«), hvis hat 
som vanligt har bred, opkrammet skygge og pry-

Midtskabet rummer en fi gurrig korsfæstelses-
scene, mens de 12 apostle er opstillet i sidefl øjene. 
 Midtskabet indrammes af slanke, snoede søjler, 
der bærer en rankeværksbaldakin; alt sammen 
blev tilføjet ved istandsættelsen 1898 på grundlag 
af nogle bevarede fragmenter (fi g. 24). 43 Øverst i 
midten hænger Kristus i udstrakte arme på kor-
set, og hans lændeklæde vajer om hofterne. Han 
fl ankeres af de to røvere, der er bundet til T-kors 
i akavede positurer. Ved korsets fod sidder Maria 
Magdalene og nær hende den blinde Longinus 
og hans hjælper, der begge er til hest (fi g. 22). 
Nedenfor den onde røver i relieffets højre side 
slås tre soldater. Forgrunden inddeles i to grup-
per af to fi gurer i relieffets midte, henholdsvis en 
soldat med hammer samt kurv og Stefaton med 
eddikesvampen. Forgrundens venstre side omfat-
ter den segnende Maria, der støttes af Johannes, 
mens kvinderne fra Galilæa står omkring dem 
(fi g. 21). Bag denne gruppe ses byporten og et af 
Jerusalems tårne. I højre side ses Pontius Pilatus 
til hest omgivet af to ryttere og en stående mand, 
der alle bærer spyd. 

Fig. 19. Alterbordet ved restaureringen 1981-82 (s. 3627). Foto Fritz Thode 1982. – The com-
munion table during the renovation  1981-82.
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 F) Andreas med krøllet hår og tvedelt skæg, han 
støtter sig til sit X-kors og holder med venstre 
hånd en bog ind mod maven.
 G) Simon (»Simeon«) med stort hageskæg, der 
med begge hænder holder om savens skaft, idet 
han drejer hovedet og kigger opad mod sin højre 
side.
 H) Mathias har glat ansigt og langt, bølget hår, 
der ligger næsten ornamentalt ind til hovedet. I 
hænderne holder han hellebarden og en åben bog.

des af en ibskal. Han holder en vandrestav i ven-
stre hånd og en rosenkrans.
 C) Peter (»Petrus«), med nøglen i den ene hånd 
og en bog i den anden.
 D) Bartholomæus, med måne og brystlangt 
skæg, som han holder kniven frem foran. I den 
højre hånd har han et posebind.
 E) Mattæus (»Matthæus«), med stort, krøllet 
hår, et spyd i højre hånd og en åben bog i den 
venstre.

Fig. 20. Senmiddelalderlig altertavle, o. 1525 (s. 3627). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Late Medieval altarpiece, c. 1525.
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inddeles af rektangulære lister i fi re felter. For-
oven er den fæstnet til korets tværgående støt-
tebjælke, der 1898 er forsynet med profi lerede 
lister og tilføjet en kronliste. Fløjenes ydersider, 
der nu er fastlåst i åben position, har oprindelig 
været bevægelige. De deles i midten af en smal, 
vandret liste i to felter.
 Tavlen fremstår i en rig staffering udført af 
Magnus-Petersen 1898 med fi gurer i broget be-
maling med detaljer i guld foran forgyldte bag-
stykker. 44 Skabets forsider er blå og hængslerne 
rødmalede. Baldakinen har blåmalede felter med 
guldstjerner, profi llisterne er malet guld med rød 
kant, den indlemmede del af korets bærebjælke 
er mørkebrun og kronlisten guld. Fløjenes ydersi-
der har ensartet, grå bemaling. Predellaen fremstår 
med en staffering fra 1982, der er baseret på ældre 

 I) Filip (»Phillippus«) har halvlangt hår og stort 
fuldskæg, han holder rørkorset og en snip af kap-
pen frem for sig.
 J) (Fig. 23), Jakob den yngre (»Jacobus min(or)«) 
holder valkestokken med begge hænder og har et 
posebind i bæltet. Han er drejet ind mod korsfæ-
stelsesrelieffet i midtskabet. 
 K) (fi g. 23), Judas Taddæus (»J(udas) Thaddæ-
us«) med en stor, krum kølle, der hviler mod den 
ene skulder, mens han med begge hænder holder 
en åben bog frem for sig.
 L) (fi g. 23), Thomas har glat ansigt og let løf-
tede øjenbryn. I hænderne holder han en vinkel 
og en åben bog. 
 Predellaen er høj med konkavt opstigende si-
der. Over tavlen er en kvartcirkulær baldakin, der 
er lidt bredere end den åbne tavle. Baldakinen 

Fig. 21. Detalje fra den senmiddelalderlige altertavles storfelt af Johannes, der støtter den segnende Maria (s. 3628). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Detail of the large panel of the Late Medieval altarpiece showing John supporting the faint-
ing Mary.
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som den øvrige tavle. Ved restaureringen 1898 ved 
Magnus-Petersen rekonstrueredes grenværksbal-
dakinerne, og andre manglende småstykker blev 
tilføjet, mens trekantgesimsen blev erstattet af den 
nuværende kronliste. Afslutningsvis blev tavlen 
som nævnt nystafferet med udgangspunkt i den 
oprindelige, brogede staffering, mens Joh 1,29 blev 
malet med fraktur på postamentet (fi g. 19) . 
 1981-82 gennemførtes endnu en omfattende 
restaurering under ledelse af Fritz Thode. Denne 
omfattede fastlægning af farvelag, snedkermæssig 
istandsættelse, rensning og retouchering, herun-
der blev predellaens afsavede ender under fl øjene 
rekonstrueret og underkanten blev restaureret, 
efter at have været skjult af en sekundær forhø-
jelse af alterbordet (fi g. 19).45 Ved denne lejlighed 
undersøgtes predellaen for ældre bemalinger, men 

farvespor, og en sekundær indskrift, der blev kon-
stateret på dette tidspunkt, nemlig det dobbelte 
kærlighedsbud (Mat. 22,37 og 39). Denne er an-
ført med guldfraktur på rødbrun bund. 
 Ændringer og istandsættelser. Under sin visitats 
1590 karakteriserede biskop Jacob Madsen tav-
len som »skøn vdgraffuet (dvs. skåret): Korsfæ-
stelsen mellem Røverne«.14 1631 blev den anset 
for ‘meget gammel og forfalden’, hvorfor man fra 
kirkens side ønskede sig en ny.15 
 Indtil 1898 afsluttedes altertavlen foroven af en 
trekantgesims med kors og stod i ‘oliestaffering’ 
med Joh. 3,16 anført på predellaen. Endvidere af-
veg opstillingen af de 12 apostelfi gurer væsentligt 
fra den nuværende (jf. fi g. 24). Fløjenes ydersider 
var allerede på dette tidspunkt blevet afskrabet 
for ældre farvelag og fremstod i samme oliefarve 

Fig. 22. Detalje fra den senmiddelalderlige altertavles storfelt af Longinus ved korsets fod (s. 3628). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Detail of the large panel of the Late Medieval altarpiece showing Longinus at the foot of the cross. 
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Fig. 23. Det nedre felt i altertavlens søndre fl øj med Jakob d.y., Judas Thaddæus og 
Thomas (s. 3630). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Lower area of the south wing of the 
altarpiece with James the Younger, Judas Thaddaeus and Thomas.

der kunne kun konstateres et sekundært skrift-
sted (jf. ovf.).
 Tilskrivninger og paralleller. Thorlacius-Ussing an-
så Alleruptavlen for udført af en billedskærer træ-
net i Claus Bergs værksted, hvis hånd han mente 
var kendetegnet af ‘undersætsige skikkelser med 
alt for store hoveder, der oftest har kort hår’, som 
står i ‘alle mulige mærkelige stillinger, ofte uden 
småligt hensyn til tyngdeloven’. 46 Til samme bil-
ledskærer lagde han Claus Bergs Gråbrødretavles 
to relieffer af Hudfl ettelsen og Tornekroningen (s. 

495-96 fi g. 370-71), apostlene i Wittstocktavlen 
og altertavlen i Vor Frue Kirke, Aarhus (DK År-
hus 1122 ff.), hvori han naturligvis måtte tilpasse 
sig Berg-værkstedets udtryk, således at hans egen 
grovere stil og tilbøjelighed til det karikerede 
først for alvor udvikledes i de senere selvstæn-
dige arbejder som Alleruptavlen.47 Jan Friedrich 
Richter afviser med rette Thorlacius-Ussings hy-
potese, idet han blandt andet peger på stilistiske 
og kompositionelle forskelle inden for gruppen. 48 
Han peger endvidere på, at Alleruptavlen snarere 
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hans nærmeste kreds.49 Han identifi cerer denne 
billedskærer som ‘Mesteren for Store Ubberud’, 
idet han mener at genfi nde samme hånds arbejde 
i Ubberud Kirkes Johannes Døberaltertavle (s. 
2772). De to tavlers fællestræk tæller blandt andet 
tøjmoden, skildringen af klipper og jordsmonnet, 
tilbøjeligheden til at individualisere de enkelte 
fi gurer og klædernes skarpe, dybt skårede folde-
kast. Mange af disse træk er imidlertid tidstypiske 
og ikke nødvendigvis indikationer på, at tavlerne 
er udført i samme værksted.50 Eksempelvis ud-

ligger i forlængelse af tidens nordtyske fi gurrige 
korsfæstelsestavler end af Claus Berg, om end han 
samtidig fi nder, at den er kendetegnet ved, at de 
mange småscener er samlet til et helhedsudtryk, 
hvorimod de nordtyske korsfæstelsestavler ud-
viser en tilbøjelighed til ophobning af grupper 
uden egentlig tilknytning til hinanden.
 På blandt andet det grundlag konkluderer Rich-
ter, at altertavlen må være udført af en dansk 
billedskærer, der virkede i kølvandet på Claus 
Berg i 1520’erne, men som ikke var en del af 

Fig. 24. Tegning af altertavlen med angivelse af de dele, der blev rekonstrueret 1898. 
Tegning af Magnus-Pedersen i NM. – Drawing of the altarpiece indicating the parts recon-
structed in 1898.
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 Alterkalk (fi g. 25), 1707/27, udført af Oluf 
Clausen Lund (virksom i Odense 1707-27). Den 
23,5 cm høje kalk har ottekantet, profi leret fod, 
på hvis standkant er stemplet Odenses bymærke 
samt mestermærke (Bøje nr. 4107). Skaftet er ot-
tekantet med en fl adoval knop. Det høje, glatte 
bæger er tilføjet 1871, eftersom det oprindelige 
var blevet for småt til at rumme vin til alle kom-
munikanterne, efter at alterskranken var fornyet 
o. 1869 (s.d.). 
 Disken (fi g. 25) er udført 1980 af Jørgen Dah-
lerup. Den måler 14,5×19 cm, idet den koncen-
triske disk har to greb. I diskens fordybning er 
indgraveret et skriftsted med versaler (Joh. 3,16) 
og under bunden »Allerup Kirke 1980«; her er 
også stemplet et kombineret mester- og lødig-
hedsmærke, »Dahlerup/ Denmark/ Sterling«.
 Oblatæske (fi g. 26), o. 1862, udført af Rasmus 
Albert Christopher Christophersen, Odense. Den 
ovale æske måler 11,5×5 cm og er 5,5 cm høj. 
Siden deles i to af en fordybet linje, og på låget er 
indgraveret et kors.52 Under bunden er stemplet 
mestermærke (Bøje nr. 4312) og to bymærker, 

viser fi gurerne i Ubberudtavlen ikke samme til-
bøjelighed til det karikerede som i Alleruptavlen. 
Ansigterne i førstnævnte er endvidere modelleret 
med fremhævning af kindben og hudens folder 
om munden, hvilket afviger markant fra Allerup-
fi gurernes bløde, runde hoveder. På tilsvarende vis 
ses Alleruptavlens fantasifuldt forvredne positurer 
ikke i Ubberudtavlen, og selvom de store, krøl-
lede hårlokker er af samme type, er der forskel på 
deres udførelse i de to tavler. Disse forskelle kan 
muligvis forklares derved, at de to tavlers fi gurer 
er skåret af forskellige svende i samme værksted, 
omvendt kan det heller ikke på det foreliggende 
grundlag udelukkes, at tavlerne stammer fra for-
skellige værksteder. At Alleruptavlen helt usæd-
vanligt er opbygget omkring korets muranker, 
tyder på, at tavlen blev leveret færdig til kirken, 
men ikke passede til de fysiske rammer og efter-
følgende måtte tilpasses. Dette kan muligvis tale 
for, at tavlen er nordtysk snarere end et lokalt ar-
bejde.
 Et †sidealter blev indviet 1416 af viebisp Sø-
ren.51

Fig. 25. Altersølvet. Disk, 1980, udført af Jørgen Dahlerup, samt kalk udført i 1700-tal-
lets første halvdel af Oluf Clausen Lund, Odense (s. 3634). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Altar plate. Paten, 1980,by Jørgen Dahlerup, and chalice made in fi rst half of 1700s 
by Oluf Clausen Lund, Odense.
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Bodemanns navn står på stagerne, synes at godt-
gøre, at de må være udført af ham, og i så fald må 
Niels Pedersens rolle, trods indskrifterne, først og 
fremmest have været at skaffe stagerne til Fyn. 
Foruden disse stager leverede Bodemann fonten 
til Skt. Knuds Kirke, Odense, samt klokker til 
mindst ni danske kirker (jf. s. 679). 
 2) Nyere, af støbejern med fl ad fod og snoet 
skaft.
 Alterkande, 1870/90, af sort porcelæn med guld-
kors fra Den Kgl. Porcelænsfabrik, 26 cm høj (jf. 
fi g. 9).
 Alterskranke (jf. fi g. 18), o. 1925, rundbuet med 
spinkle, drejede balustre og halvcirkulær hånd-
liste. Den fremstår i brun og rød bemaling med 
detaljer i guld. Den har oprindelig haft tætstillede 
balustre, hvoraf hver anden nu er fjernet. 1977 
fornyedes knæfaldet. 11 
 Den ældre †alterskranke fra o. 186911 var opført 
tværs over koret umiddelbart vest for vindues-
åbningen (jf. fi g. 4). Dets knæfald blev forandret 
1884.11

ligesom der med prikskrift er anført en sikker-
hedsmærkning. †Oblatæske, nævnt 1862 som væ-
rende for lille og uden antikvarisk værdi.11 
 Et †sygesæt, anskaffet 1862, blev delt med 
Davinde.11

 Alterstager. 1) (fi g. 27), 1581, støbt af Berent 
Bodemann og skænket af sognepræst Peter Han-
sen Fjellerup (jf. gravsten nr. 1 og gravramme s. 
3544-45). De 48 cm høje stager har klokkefor-
met fod, der bærer versalindskrifter, hhv.: »Her 
Peter Hannsen pastor in Fvinen tho Alldrvip vn-
de Dagvis Kaspell Karcken de hefth dvise beide 
lvichteren macken lateh dorch Neills Petersen 
van Oedenshe anno domini 1581 got m b.« (Hr. 
Peter Hansen, pastor i Fyn til Allerup og Davinde 
kapelskirke, har ladet disse to stager gøre af Niels 
Petersen fra Odense i Guds år 1581) og »Do-
minvs Petrvs Iohannis Pastor parrochiarvm ad 
Aldrvp et Dagvis in ditione Fvnen hæc dvo can-
delabra per Nicolavm Petri ob Oedenshe facere 
cvravit anno 1581 to Lvbeck Got mi« (Hr. Peder 
Hansen, præst i Allerup og Davinde sogn i Fyns 
stift, lod disse to lysestager fremstille af Niels Pe-
dersen fra Odense) og på standkanten: »Berenth 
Bodeman«. Cylinderskaft og profi leret lyseskål. 
 Indskrifterne er uklare om, hvem der var me-
ster for stagerne. At den lybske gørtler Berent 

Fig. 26. Oblatæske, udført af R. A. C. Christophersen o. 
1862 (s. 3634). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wafer 
box by R. A. C. Christophersen c. 1862.

Fig. 27. Alterstager, 1581, støbt af Berent Bodemann 
og skænket af sognepræst Peter Hansen Fjellerup (s. 
3635). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, 
1581, cast by Berent Bodemann and donated by pastor Peter 
Hansen Fjellerup.
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hjørne, men 1596 blev den fl yttet ned i vesten-
den.14 Fonten fjernedes fra kirken på et ukendt 
tidspunkt og vides i 1800-tallet at være benyttet 
som fodertrug på en lokal gård. 1897 blev den 
afrenset og givet tilbage til kirken. 1920 skænkede 
menighedsrådet den til Nørre Søby Kirke (Åsum 
Hrd.), og den vil blive beskrevet nærmere under 
denne kirke.53 2) (Fig. 29), o. 1850, af granit 79 cm 
høj, kummens tværmål 58 cm. Foden er hvælvet 
og glat, mens skaftet er konvekst og har en kraftig 
tovsnoning ved overgangen til kummen. Denne 
er bægerformet med en mundingsprofi l beståen-
de af en diminutiv rundstav og et forsænket bånd. 
1882 blev fonten afrenset for maling.11 
 Dåbsfadet (fi g. 28) fra 1600-tallet(?) er muligvis 
nederlandsk og måler 61,5 cm i tværmål. I bun-
den er en central medaljon med en drevet og ci-
seleret fremstilling af David, der knælende spiller 
på harpe. Omkring medaljonen er en arkadebort 
med skildringer af dels jagende hunde, fl ygtende 
hjorte og en tyr. På fanen er to mandelborte. Fa-
det blev repareret 1914.11 Fremstillingen af den 
harpespillende David er meget usædvanlig, men 
fremstillingens ikonografi  samt fanens mandel-
borte peger i retning af Nederlandene og en da-
tering til 1600-tallet.54

 Dåbskande, o. 1850,55 af tin, 27 cm høj, med 
urneformet korpus, svungen hank og profi leret 
låg med knop. 
 †Klokke, nævnt 1589. Den karakteriseres som 
en primklokke og hang i kirken.14

 Af ældre †messehagler skal nævnes en af brunt 
fl øjl omtalt 1590.14 
 Prædikestol (fi g. 30-31), 1570’erne. Kurven har 
fi re fag, der inddeles af en bæltegesims i to rækker 
af profi lerede fyldingsfelter. Felterne er alle glatte, 
bortset fra det tredje fags øvre felt, der rummer et 
relief med to hjelmprydede våbener. Det venstre 
er Brockenhuus’, der ejede den nærliggende her-
regård Vollerslev, mens det højre rummer en halv 
enhjørning, men da hjelmprydelsen er en genta-
gelse af Brockenhuusernes, kan våbenet ikke med 
sikkerhed identifi ceres (jf. ndf.). Under kurven er 
voluthængestykker med planteornamentrelief, og 
foroven afsluttes den af en gesims med tandsnits-
frise. Stolen hviler på en nyere pille, og den enkle 
opgang, der løber langs triumfvæggen, har svære 

 Døbefonte. *1) Romansk, af granit, af den så-
kaldte Vindingetype (Mackeprang, Døbefonte, 
111). 1589 var den placeret i skibets nordøstlige 

Fig. 28. Dåbsfad, muligvis nederlandsk, 1600-tallet (s. 
3636). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Baptismal dish, 
possibly Dutch, 1600s.

Fig. 29. Døbefont, o. 1850 (s. 3636). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Font, c.1850. 
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(1552-1604) og Karen Skram (1544-1625), om 
end deres tilknytning til Allerup er uklar. 
 Stolen hvilede oprindelig på en muret sokkel, 
nævnt 1590.14 Den blev nystafferet 1855,9 egetræs-
ådret 190711 og fremstod frem mod restaurerin-
gen 1981-82 med overvejende rød staffering.44

 I sin udformning er stolen noget atypisk, men 
fi nder en tilnærmelsesvis parallel i Vefl inge Kir-
kes prædikestol (Skovby Hrd.) fra 1572, hvis kurv 
ligeledes omfatter to rækker af fyldinger, hvoraf 

vanger og en lodret håndliste, der er monteret på 
kurven.
 Stolen fremstår med brunt rammeværk og røde 
fyldinger med detaljer i blåt og guld fra 1981.44 
Brockenhuus’ våbenskjold har blå roser på den 
i malingen opdelte rød-hvide grund. Det andet 
skjold fremstår med hvid enhjørning på blå bund. 
I fald dette afspejler den originale farveholdning, 
må våbenet identifi ceres som Skrams og kan i så 
fald henvise til ægteparret Laurids Brockenhuus 

Fig. 30. Prædikestol, 1570’erne (s. 3636). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit, 1570s.
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blomstermotiv. I de to forreste stoles friser er 
karvskårne versalindskrifter, henholdsvis »Dis 
stol lod Hans Iørns gøre an(n)o 1609« og »Anno 
1609 lod Anders Lvnge disse stole gøre«; sidst-
nævnte suppleret med »Mit hob til Gvd alene« 
skåret mellem pilastrene.
 Det øvrige stoleværk stammer formentlig fra 
tiden efter 1631, hvor kirkens 21 mandsstole blev 
beskrevet som ‘ganske forfaldne’.15 Disse stole har 

der i den ene er indsat våbenskjolde. En datering 
til 1570’erne forekommer derfor sandsynlig og 
passer i øvrigt på den foreslåede identifi kation af 
stolens givere. 1862 anvendtes en †prædikestolsbe-
klædning af rødt fl øjl med guldkanter.11

 Stolestader (fi g. 32 og 33a-c), o. 1609 og sup-
pleret senere i århundredet. De ældste dele af 
stoleværket omfatter 11 bænke med 147 cm 
høje og 45 cm brede gavle, der er opstillet for-
rest i den nordre blok. De prydes af toskanske 
pilastre stillet på en base med varierende, reli-
efskåret beslagværksornamentik og bærende en 
høj frise og et trekantet topstykke med udskåret 

Fig. 31. Våbenskjolde fra prædikestolens 3. fag, hhv. Brockenhuusernes og Skrams(?), 
1570’erne (s. 3637). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Coats of arms from third bay of 
pulpit, respectively of Brockenhuus and Skram(?) families, 1570s.

Fig. 33a-c. Stolestadegavle, o. 1609 og lidt senere (s. 
3638). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pew gables, c. 
1609 and slightly later. 
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Fig. 32. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
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mens stolene i nordre blok måtte vente til 1900.11 
1907 blev de malet med egetræsådring.11

 Lukket stol (fi g. 34), o. 1609. Stolen er udført i 
samme stil som stolestaderne fra 1609, men er me-
re detaljeret. Således omfatter endegavlens pilastre 
joniske kapitæler og et postament, der ligesom gav-
lens nedre base er udsmykket med beslagværksor-
namentik. Tilsvarende har topstykkets underkant 
et tandsnit. Frontpanelet har fem fyldinger, mens 
døren har to fyldinger, hvoraf den øverste rum-
mer en arkade med profi lerede pilastre og bueslag 
samt forsænkede medaljoner i sviklerne. Stolen, 
der fremstår i samme staffering som det øvrige sto-
leværk, er placeret forrest i skibets nordre blok. 

slanke gavle med toskanske pilastre, hvis baser er 
smykket af en karvskåret rosetmedaljon og prik-
mønster. Pilastrene er stillet på et omtrent kva-
dratisk postament med profi leret fylding og bæ-
rer et trekantet topstykke med tungebortprydet 
kronliste. Mod væggene har de enkle stolegavle 
halvrund top, og blokkenes frontpaneler har fem 
glatte fyldinger. Stoleværket fremstår i en rød 
staffering med detaljer i brunt og guld fra ho-
vedistandsættelsen 1981-82. 
 1668 blev nogle forfaldne stole repareret.18 
1862 var der fortsat 21 mandsstole samt 20 til 
kvinderne.11 1897 fi k stolene i den søndre blok 
nye, bredere sæder og mere hældende ryglæn, 

Fig. 34. Lukket stol, o. 1609 (s. 3640). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Closed pew, c. 
1609.
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pleret med yderligere en tavle i 1915, rimeligvis 
den større tavle, 114×71 cm, af samme udform-
ning, men med roset i den tandsnitprydede tre-
kantgavl. 11 1862 havde kirken fem †salmenum-
mertavler.11

 De to præsterækketavler, 1989, 92×50 cm, med 
trekantgavl, er rødmalede med beige indskrift. 
Ophængt i tårnrummet.
 Kirkestævnetavle, 1800-tallet. 52×25 cm, sort-
malet med svungen overside og indskrift i gul 
fraktur: »Lyses til Kirkestevne«. Ophængt i vå-
benhuset. 
 To lysekroner (jf. fi g. 36), 1909, har 8 rocaille-
formede arme med plantemotiver, balusterskaft 
med rifl et hængekugle og markant knop delt i 
midten.11 Ophængt i skibets to fag.

 To †præste- og degnestole, der var indrettet nord 
og syd for alterbordet, blev nedtaget ved restau-
reringen 1897-98 (jf. fi g. 4).11 
 Syv løse stole, af eg, tegnet af Børge Mogensen 
(model J 39), blev anskaffet 1959. 11 
 Bænke, o. 1890, med spidse endegavle og front-
panel med fi re tværrektangulære fyldinger. 
 Vægskab (fi g. 35), senmiddelalderligt. Skabet, 
der måler 72×44 cm, er beklædt med eg og luk-
kes af en dørfl øj, der hænger i smedede hængsler. 
Skabet bærer præg af at være ombygget, bl.a. ved 
forandring af rammeværket. I korets nordvæg.
 En †pengetavle,‘ uden klokke’, er nævnt 1862.11

 Dørfl øje, udvendige. 1) 1858, af eg, en kurve-
hankbuet dobbeltfl øj. Hver fl øj har tre fyldin-
ger, hvori der på ydersiden er skåret et stiliseret 
foldeværksmotiv. Originale greb og låsebeslag. I 
den vestre fl øjs rammeværk er indvendig skåret 
årstallet »1858.«. 2) 1979, en dobbeltfl øj tegnet 
af arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense. Dørfl øj, 
indvendig, o. 1858, i samme stil som udvendig fl øj 
nr. 1. I døren mellem våbenhus og skib.
 †Dørfl øje. 1791 karakteriseredes døren til vå-
benhuset som ‘fuld af huller og slutter ej’, hvilket 
også var tilfældet med tårnets vestdør.8 1828 blev 
såvel kirkedøren som fl øjen mellem skib og tårn-
rum forandret, så de åbnede udad.9

 Orgel (fi g. 36), 1973, oprindelig med seks stem-
mer og ét manual, bygget af Bruno Christensen 
& Sønner, Terkelsbøl. Udvidet 1993 af samme 
fi rma. Disposition efter udvidelsen (syv stemmer, 
ét manual og pedal): Manual: Gedakt 8’, Spids-
gamba 8', Principal 4'. Rørfl øjte 4', Spidsfl øjte 2', 
Oktav 1'. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Tegnet 
af Ebbe Lehn Petersen. Fremstår i mørkebrun og 
rød staffering. På samtidigt pulpitur i tårnrum-
met. Manualværket er anbragt som brystningspo-
sitiv med spillebord i orgelhusets bagvæg.
 †Harmonium, anskaffet 1909.11

 †Orgel, o. 1920,56 med fi re stemmer, bygget af 
Th. Frobenius & Co., København. Disposition: 
Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Oktav 4'; 
koppel M 4'-M, svelle.57 Pneumatisk aktion og 
vindladesystem. På samtidigt pulpitur i tårnrum-
met.
 To salmenummertavler, 1904, 73×48,5 cm, er sort-
malede med rød ramme og gesims. Sættet er sup-

Fig. 35. Senmiddelalderligt vægskab i koret (s. 3641). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Late Medieval wall cabi-
net in the chancel.
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Fig. 36. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.

 Klokke (fi g. 37), 1504. Om halsen løber minu-
skelindskriften »help IHS ok Maria erce ancela 
do(mi)ni fi at michi secvndom verbom tvv(m) 
anno domini m diiii« (Hjælp Jesus og Maria. 
Se (jeg er) Herrens tjenerinde, mig ske efter dit 
ord, anno 1504). Støberens segl er inkluderet 

som første skilletegn i indskriften, mens et stø-
bermærke i form af en biskop er benyttet som 
skilletegn i årstallet.58 Dette mærke kendes også 
fra klokkerne i Rynkeby (Svendborg Amt) og 
Vejlby (DK Præstø, 769). Under slagkantens lister 
er der på nordsiden placeret Skt. Knudsgildet i 
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ster,59 hvis navn er delvis bevaret på Rynkeby-
klokken, »…mvnsson«. 
 Klokken var 1631 ophængt inde i klokke-
stokværkets midte, men ønskedes da fl yttet ud i 
glamhullet, så den kunne høres længere væk (jf. s. 
3621).15 Ophængt i en slyngebom i klokkestok-
værkets glamhul.
 En lille †klokke, nævnt 1590, blev 1666 op-
hængt i tårnets østre glamhul,18 ‘ud til Torup’ 
(mod øst). 1791 var klokken revnet,8 og tilsyne-
ladende omsmeltet 1817.60

Nyborgs sigil samt et relief af en monstrans, der 
også kendes fra førnævnte Rynkebyklokke, og 
et rektangulært mærke med hagekors. Hankene 
prydes af tovsnoninger og små mandshoveder. 
Istandsat 1978.13 Klokken hører til en gruppe 
af især fynske klokker fra 1500-tallets første del. 
På fl ere af dem optræder forskellige sigiller og 
støbermærker, der viser, at klokkerne i Allerup, 
Rynkeby (1503), Espe (1500, Svendborg Amt), 
Sten strup (1504, Svendborg Amt) og Herrested 
(1513, Svendborg Amt) er støbt af samme me-

Fig. 37. Klokke, 1504 (s. 3642). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bell, 1504.
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1612, »oc haffver Iens Haan, laded bekoste denne 
sten«. Skriftsten af grå kalksten, 65×65 cm, perso-
nalia i forsænkede reliefversaler. Stenen, der tid-
ligere lå i skibets midtergang, 13 er nu indmuret i 
nordvæggen i skibets vestlige fag.
 3) (Fig. 40), o. 1641, over »hederlig oc vellerde 
mand« Lavritz Olvfsøn, sognepræst i Allerup og 
Davinde samt provst i Åsum Herred, †30. marts 
1626 »i sit alders 56 aar«, samt Iørgen Iørgensøn, 
12. febr. 1641 »i sit alders 53 aar med deris kiere 
hvstrv Anne Iørgens Daater«, †  anno 16 .61

 Skriftsten af grå kalksten, 184×122 cm, med 
personalia i versaler lagt i forsænkede bånd. Over 
indskriften er et felt af reliefhugget beslagværk-
sornamentik, og under det tre medaljoner, der il-
lusionistisk holdes oppe af reliefhugne bånd fra 
øjer i feltets overkant. I medaljonerne er relieffer 
af to kalke fl ankerende en blomstervase. Under 
medaljonerne er et kranie med knogle samt et 
timeglas. Som randskrift et skriftsted (Åb.14,13) 
på latin, der afbrydes i hjørnerne af medaljoner 
med evangelistsymbolerne og indhugget i ram-
men med versaler »S. Matthevs«, »S. Marcvs«, »S. 
Lvcas« og »S. Iohannes«. Stenen, der oprindelig 
blev nedfældet i korgulvet, er nu opsat på korets 
nordvæg.13

GRAVMINDER

Kirkens gravminder tæller fi re liggesten, der over-
vejende stammer fra 1600-tallet, samt en velbevaret 
gravramme skåret 1573 til senere brug ved sognepræst 
Peter Hansen Fjellerups begravelse. Ingen af stenene er 
på deres oprindelige plads. Herudover en mindekrans 
fra 1904.

Gravsten. 1) (Fig. 38), o. 1589, over Margaretæ 
Gerardi (Margrethe Gerhardsdatter), †3. marts 
1589, bekostet af ægtefællen Peter Hansen Fjel-
lerup (jf. alterstager s. 3635 og gravramme ndf.).
 Grå kalksten, 676×65 cm. Skriftsten med per-
sonalia i forsænkede versaler: »Hvnc lapidem hic/ 
posvit D: Petrvs/ Iohannis Svpra os-/ sa svæ castiss 
con-/ ivgis Margaretæ Gerardi/ piæ memoriæ 
qvæ obiit/ 3 mart anno d(omi)ni 1589« (Den-
ne sten er sat af Peter Hansen over hans dydige 
hustru Margrethe Gerhardsdatter, salig ihukom-
melse, som døde 3. marts i det Herrens år 1589). 
Under indskriften er en medaljon, der fl ankeres 
af initialerne »PH« og rummer et våbenskjold 
med to modstillede halvmåner. Stenen, der nu er 
ophængt på nordvæggen i skibets østlige fag, lå 
tidligere østligst i midtergangen.13 
 2) (Fig. 39), o. 1612, over Anders Hansø(n), 
barnfød i Allerup og død sam(m)e sted, †13. april 

Fig. 38. Gravsten nr. 1, over Margrethe Gerhards, o. 
1589 (s. 3644). Foto Arnold Mikkelsen 2015 – Tomb-
stone no. 1, of Margrethe Gerhards, c. 1589

Fig. 39. Gravsten nr. 2, over Anders Hansen, o. 1612 (s. 
3644). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone no. 2, 
of Anders Hansen, c. 1612
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 Gravramme (fi g. 42), 1573, over sognepræst Pe-
ter Hansen Fjellerup (jf. også alterstager, s. 3635, 
og gravsten nr. 1), †1602. Restaureret 1981.44 
»Petrvs Iohanis Fiellervp petii a deo meo vt in-
habitem in domo dei mei diebvs æternitatis anno 

 4) (Fig. 41), 1600-tallet, over »Anne Hans Bør-
sen«. En fl ise, 16×16 cm, med personalia relief-
versaler lagt i forsænkede bånd og afsluttet af et 
våben med initialerne »HB«. Indmuret i gulvet i 
korets sydvestlige hjørne. 

Fig. 40. Gravsten nr. 3, over sognepræst Laurits Olufsen, Jørgen Jørgensen og Anne 
Jørgensdatter, o. 1676 (s. 3644). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone no. 3, of 
pastor Laurits Olufsen, Jørgen Jørgensen and Anne Jørgensdatter, c. 1676
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domino(!) 1573 10 avgvst« (Jeg, Peter Hansen 
Fjellerup, har bedt min Gud, at jeg må bo i min 
Guds hus i evighedens dage i det Herrens år 
1573, 10. august).13 Dateringen 10. aug. 1573 for-
tæller, at Peter Hansen Fjellerup tog beslutningen 
om at anskaffe sit gravminde allerede dagen efter 
at han 9. aug. 1573 blev indsat som sognepræst i 
Allerup.62 I nyere tid er langsidernes kant blevet 
renskåret og et nyt 4-4,5 cm bredt stykke påli-
met. Nedfældet i gulvet i skibets midtergang.
 Mindekrans, o. 1904, af sølv, to egegrene bundet 
med sløjfe, hvorpå er indgraveret: »A. C. L. Grove 
Rasmussen R(idder) af D(annebrog)/ Sognepræst 
til Sct. Hans Kirke i Odense« og »Fra Venner i Al-
lerup og Davinde Menigheder d. 6. April 1904«. 
Endvidere er på en plakette på montren anført: 
»Skænket til Allerup Kirke/ paa Pastor Grove-
Rasmussens/ 70 aarige Fødselsdag/ d 8de S(e)
pt(em)b(e)r 1906. Opsat på tårnrummets nord væg 
på orgelpulpituret.

En †runesten, o. 1025-1100,63 sad ifølge Ole Worm 
1643 ‘på vestsiden af kirken’, dvs. i tårnets vest-
mur.64 Worm oplyser, at den målte ca. 76×31 cm 
og var 15 cm tyk, samt at den bar en ufuldstændig 
indskrift: »… sun, Þōlfs, hann hændi stēn Þannsi ā 

… … satti æft fadur [o]k mōdur Tonnu« (Tholfs 
søn, han tog denne sten i … (og) satte den efter 
(sin) fader og (sin) moder Tonne(?)). Worms op-
lysninger er dog muligvis lidt upræcise, eftersom 
Resen i 1677 anførte, at stenen stod ved broen 
over åløbet, dvs. nogle hundrede meter vest for 
kirken.65 Under alle omstændigheder har stenen 
ikke været synlig i kirkemuren siden 1760, da 
Hofmann konstaterede, at den var »ey mere til«.66 

Fig. 41. Gravsten nr. 4, over Anne, Hans Børsens hustru, 
1600-tallet (s. 3645). Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Tombstone no. 4, of Anne, Hans Børsen’s wife, 1600s.

Fig. 42. Gravramme over Peter Hansen Fjellerup, 1573 
(s. 3645). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tomb frame of 
Peter Hansen Fjellerup, 1573.
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6 Kronens Skøder II, 576-79.
7 G. Wad, »Fra Godsslagternes Tid«, FyFort III, 1921, 
233.
8 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
9 LAFyn Amtsprovstiark. Korresp.
10 Således er kammerherre Sophus Vind nævnt som 
kirkeejer 1899, LAFyn. Kgl. Bygningsinspektør. Kirke-
bygninger.
11 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
12 Lov af 7. og 9. januar 1555 nr. 415. Jf. DaKirkelove I, 
397f nr. 415 (Kongebreve af 7. og 9. jan. 1555). 
13 NM.
14 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 72-73.
15 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
16 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. [udateret præsteind-
beretning i læg med indberetninger fra 1664-78, da 
kirkeporten nævnes som i fare for sammenstyrtning, 
mens den i kommisionssagen mod Niels Lauridsen 
1664-65 omtales som sammenstyrtet, stammer indbe-
retningen formentlig fra tiden kort før 1664].
17 LAFyn. Bispeark. Alm. breve.
18 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Odense Provsti. Kirkergsk. 
1664-71.
19 Se eksempelvis Pårup Kirke (s. 2650) og Ubberud 
Kirke (s. 2765). 
20 Murene er muret med brede, glattede fuger.
21 Et træk, der genfi ndes i den nærliggende Seden 
Kirke opført i begyndelsen af 1400-tallet (s. 3451 ff.). 
22 Den spidsvinklede fals i korets vinduer genfi ndes bl.a. 
i Holme Klosterkirkes søndre højkirkemur og vestgavl, 
sml. Årby Kirke (DK Holbæk 1446-48 med note 22). 
Den ‘knækkede smig’ i skibets vinduer kendes også fra 
Nørre Herlev Kirke (DK Frborg 1938 med note 12). 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Fyns bispearkiv: Åsum Herreds 
Breve 1562-1805 (Bispeark. Breve); Synsforretninger 
over kirker 1631-1702, 1872-81 (Bispeark. Synsfor-
retn.); Almindelige breve 1651-1670 (Bispeark. Alm. 
breve).
 Odense amtsprovstiarkiv: Korrespondance 1812-14, 
1828-29, 1830-31,1836-37, 1851-55, 1856-64 (Amts-
provstiark. Korresp.).
 Provstiarkivet. Åsum herreds provsti. Diverse sager 
1722-1818 (Provstiark. Div. sager).
 Menighedsrådsarkivet: Synsprotokol 1862-1924 (Me - 
nighedsrådsark. Synsprot.).
 Kgl. Bygningsinspektørs ark. Sager vedr. kirkebygnin-
ger på Fyn 1896-1915, 1915-25. (Kgl. Bygningsinspek-
tør. Kirkebygninger).
 RA. Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregn-
skaber: Regnskaber for Fyn 1662-1837. Odense Prov-
sti, Åsum og Skovby Hrd. 1664-71 (Rtk. Rev. Rgsk. 
Kirkergsk. Rgsk. for Fyn. Odense Provsti).
 NM. Indberetninger. J. Magnus-Petersen 1896 (alter-
tavle); Mogens Larsen 1981 (indvielseskors); Bent 
Jacobsen 1981 (altertavle, prædikestol, gravramme); Fritz 
Thode 1981 (altertavle); Erik Skov 1981 (gravramme).
 Tegninger. NM. Peder Larsen Birk o. 1808 (planer 
af kirkegård og kirke). J. Magnus-Petersen 1896 (alter-
tavle). N. P. Jensen o. 1900 (plan).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af boreprøver fra Seden Kirke, Odense Amt, 
NNU rapport nr. 33, Nationalmuseet 2015 (Hylleberg 
Eriksen 2015). 

Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse og kalkmaleri ved Martin Wangsgaard Jür-
gensen, inventar og gravminder ved David Burmeister, 
heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Over-
sættelser ved Peter Zeeberg (latin) og James Manley 
(engelsk). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og gra-
fi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet april 2016.

1 SRD, I, 320.
2 SRD I, 296 (som 28. maj 1306, men se Repert 1, I, nr. 
852 (21. maj 1307) og 297, 316, 318 og 320.
3 Således hedder det i 1430, at biskopperne gav afl ad 
til de, der besøgte og hjalp Allerup Kirke; [u.f.], »Efter-
retning om Biskop Navne af Odense, og hans Seigl, 
medens han var Biskop i Vester-Aars, 1416«, DaMag I, 
3, 1747, 257-68.
4 Kronens Skøder I, 484.
5 LAFyn. Bispeark. Breve.

Fig. 43. Jacob Madsens skitse af Allerup Kirke 1589. 
Foto Mogens Vedsø 2012. – Jacob Madsen’s sketch of All-
erup Church, 1589.
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hvælvet forsvundet ved bygningens forhøjelse (s. 3620), 
men der er snarest tale om en skrivefejl i visitatsbogen. 
Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Madsens 
visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 72-73.
26 De skråtstillede kragbånd kan genfi ndes i en lang 
række nordfynske kirker og hører øjensynlig 1400-tal-
lets anden halvdel til. Se tilsvarende hvælvpiller i Pårup 
Kirke (s. 2659), Ubberud Kirke (s. 2768), Sanderum 
Kirke (s. 2926) og Fangel Kirke (s. 3165), mens man 

23 Se eksempelvis Elna Møllers beskrivelse af kirken i 
Trap (5. udg.), 244. Se endvidere Hylleberg Eriksen 2015.
24 Fra våbenhusets loft ses skibets oprindelige, dobbelte 
falsgesims samt de skarpryggede fuger, som forhøjelsen 
er udført med.
25 Biskop Jacob Madsen beskriver kirken som udstyret 
med fem hvælv. I dag kan der tælles tre hvælv i kor og 
skib samt tårnrummets hvælv. Det kan ikke udelukkes, 
at våbenhuset har været overhvælvet og alle spor efter 

Fig. 44. Kirkens tårn (s. 3620) og sydvestre kirkegårdslåge (s. 3615) set fra sydvest. 
Foto David Burmeister 2015. – Church tower and southwestern churchyard gate seen from 
the south west.



3649ALLERUP KIRKE

34 Våbenhuset er endnu ikke omdannet på P. Birks 
grundplan o. 1808. NM. Tegning ved P. Birk (o. 1808).
35 Vinduet optræder som åbent på P. Birks grundplan 
over kirken udført o. 1808. NM. tegning ved P. Birk 
(o. 1808). 
36 NM. tegning ved N. P. Jensen (o. 1900). 
37 NM. arbejdsbeskrivelse ved Ebbe Lehn Petersen 
(1980).
38 Hylleberg Eriksen 2015. 20 prøver blev udtaget fra 
kirken, hvoraf ti kunne dateres. 13 prøver har bevaret 
splintved. Skibets datering er baseret på seks prøver. 
Heraf har fem bevaret splintved med yngste beva-
rede årring dannet 1441 (prøvenr. 41241049) med 
seks splintår. Tårnets datering hviler på fi re prøver, 
tre med bevaret splintved. Prøverne falder i en ældre 
og en yngre gruppe. I ældre gruppe, to prøver, er den 
yngste årring dannet 1483 (prøvenr. 41243029) med 
fi re splintår. Efter tillæg af manglende splint dateres 
prøven som fældet o. 1499. I yngre gruppe, to prøver, 
er den yngste daterede årring dannet 1545 (prøvenr. 
41243049), der efter tillæg af manglende splintved 
dateres o. 1565. Prøverne fra koret og skibet kunne 
ikke dateres.
39 NM. Arbejdsbeskrivelse ved Knud, Erik og Ebbe 
Lehn Petersen (1963).
40 NM. Ministeriel godkendelse (1933) og arbejds-
beskrivelse ved Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen 
(1963).
41 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1981).

i Kullerup Kirke kan iagttage det arkitektoniske 
mo tivs samspil med en kalkmalet udsmykning (Vin-
dinge Hrd.).
27 Overribberne er type D (jf. DK Svendborg, s. 47). 
Lignende overibber er påvist i fl ere af kirkerne 
om kring Odense, se eksempelvis Pårup Kirke (s. 2659) 
og Fangel Kirke (s. 3175). Typen kendtes navnlig tid-
ligere fra Østjylland, Samsø og Sjælland. Se Mogens 
Vedsø, »Hvælvteknik – en studie i overribber«, Byg-
ningsarkæologiske Studier 1989, s. 77-79; Thomas Ber-
telsen, Danmarks senmiddelalderlige kirketårne. Studier i 
dansk bygningskultur 1400-1550 I, Aarhus Universitet 
2007, ph.d.-afhandling, 135-36. 
28 Både overgribende, senmiddelalderlige korbuer og 
tårnarkader er et træk, der går igen i fl ere af kirkerne 
i herrederne omkring Odense. Se Sanderum Kirke 
(s. 2923), Fangel Kirke (s. 3175) og Vissenbjerg Kirke 
(Odense Hrd.). 
29 1671 blev der foretaget reparationer på pillerne. RA. 
Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk. for Fyn. Odense Prov-
sti.
30 Iagttagelse gjort af Elna Møller, som i dag ikke kan 
efterprøves. Trap (5. udg.), 244. 
31 Hylleberg Eriksen 2015.
32 På tårnets østgavl er kamtakkerne og deres små-
blændinger fornyede i syd, mens alle kamtakker og 
småblændinger er fornyede på vestgavlen. NM. arbejds-
beskrivelse ved Ebbe Lehn Petersen (1980).
33 Indvendig ses åbne bomhuller fra stilladser.

Fig. 45. Plan. 1:300. N. P. Jensen, o. 1900. – Plan.
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53 V. Harder, »Gamle Sandsager«, FyHjemst 8, 1935, 63.
54 Fremstillingen af David som knælende harpespiller 
følger en konvention, der særligt blev populariseret i 
1600-tallets grafi k, eksempelvis Theodoor van Thul-
dens kobberstik fra 1633, Ger Luijten, Hollstein’s Dutch 
& Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450-
1700, XXX, Amsterdam 1986, nr. 1 og Crispijn van 
de Passes fra det tidlige 1600-tal, F. W. H. Hollstein et 
al. Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 
1450-1700, XV, Amsterdam 1964, nr. 2. 1500-tallets 
grafi k skildrede typisk David stående og fokuserede på 
andre fortællinger om ham.
55 Dåbskanden er nævnt 1862, LAFyn. Menighedsråds-
ark. Synsprot. 
56 1919 fremsattes et ønske om opstilling af et orgel. 
LAFyn. Kgl. Bygningsinspektør. Kirkebyggerier.
57 Th. Frobenius & Co., Kirkeorgeler, Kgs. Lyngby o. 
1937. Orglet har opus nr. 72 i værkfortegnelsen.
58 Uldall, Kirkeklokker 217
59 Uldall, Kirkeklokker, 215 nr. 1-7. Selvom støbermær-
kerne ikke optræder, inkluderer Uldall af stilistiske 
grunde også klokken fra 1525 i Flødstrup, Svendborg 
Amt i gruppen. 

42 NM. Håndværkerne, der arbejdede på kirkens istand-
sættelse konstaterede angiveligt yderligere et viekors på 
murens nordlige del, men det blev overkalket uden at være 
forsøgt fremdraget.
43 NM. Indb. ved J. Magnus-Petersen (1896).
44 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1981).
45 NM. Indb. ved Fritz Thode (1981) og Bent Jacobsen 
(1981).
46 Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 
1922, 90-91.
47 Jf. Thorlacius-Ussing 1922 (note 46), 90-91, og Fran-
cis Beckett, Danmarks Kunst, II, 1926, 223. 
48 Jan Friedrich Richter, Claus Berg. Retabelproduktion 
des Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007, 303.
49 Richter 2007 (note 48), 303-04.
50 Sammenlign f.eks. med så geografi sk spredte alter-
tavler som Åby Kirkes fra o. 1525 (Aalborg Amt), Øster 
Løgum (DK SJyll 1768 ff.) og Esrum †Klosterkirke 
(DK FrBorg 1052 ff.).
51 SRD I. 322; jf. også Jens Vellev, »Altre og alterindvi-
elser – særligt i Odense stift«, FyMi 1975, 23-61. 
52 Grandt-Nielsen, Fynsk Altersølv, 186.

Fig. 46. Den blændede syddør set fra våbenhuset, der 
nu fungerer som ligkapel (s. 3616). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Bricked-up south door seen from the porch, 
which now serves as a mortuary chapel. 

Fig. 47. Blændet norddør i skibet (s. 3617). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Bricked-up north door of nave.
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theca Arnamagnæana, Supplementum II, Kbh. 1958, 31f.
64 Ole Worm Danicorum Monumentorum, Kbh. 1643, 
241-42. 
65 Jacob Isager, Atlas Danicus IV: Fyn, Odense 1984, 
298.
66 HofmFund V, 1760, 234.

60 RA. DaKanc 1. dep. Journal 1817.
61 Jf. E. Høyer Møller, »Mindre Notitser«, Kirkehist-
Saml, 3rk., 6 bd.,1887-89, 399.
62 Wiberg, Præstehist I, 76.
63 Erik Moltke, Jon Skonvig og de andre runetegnere: et 
bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge. Biblio-

ALLERUP CHURCH

Introduction. Allerup Church, consecrated in the 
Middle Ages to ‘St. James’, is at Allerup Bygade 
at the southernmost end of the village and about 
9 km from Odense. It is surrounded to the west 
and north by large farms and the substantial vic-
arage to the north north west, but the built-up 
area of the village stops immediately opposite the 
church, which therefore has an unimpeded view 
of the fi elds to the south east of the village.
 Throughout the Middle Ages it regularly re-
ceived letters of indulgence, for example in 1307, 
1308, 1391, 1398, 1407, 1423, 1430 and 1433. 
In most cases these can probably be viewed as 
means of providing funding for impending work 
on the church – the oldest two from 1307-08 
perhaps even in relation to its actual construc-
tion. 
 With the Reformation the church must have 
passed to the Crown. Later Christoffer von Gabel 
owned the church and sold it in 1686 to his son-
in-law, Major Jørgen Rantzau. In 1785 it was 
in the possession of Lieutenant-General Hans 
Adolph von Ahlefeldt of Bramstrup, but in 1797 
it was sold with the home farm to Søren Hillerup, 
who as early as 1798 sold it to Counsellor Johan 
Jacob Mylius. In 1831 the church was owned by 
Chr. A. Vind of Sanderumgaard and remained as-
sociated with the family and Sanderumgård until 
it passed into freehold in 1909.
 Since 1555 Davinde Church has been an an-
nexe to Allerup.
 Building. The church is an Early Gothic build-
ing consisting of chancel and nave, built in brick 
in the fi rst quarter of the 1300s. The pointed-
arched windows of the church are so far not 
known from other churches in the country. 

It succeeded an older Romanesque †building 
with an apse in the east. In the middle of the 
1400s chancel and nave were vaulted over and 
at the same time furnished with decorative but-
tresses on the outside. A tower was added in the 
west around 1500. Furthermore, a porch was 
built on the south side of the nave in the fi rst 
part of the 1500s, and has been heightened in 
recent times. 
 Furnishings. The oldest furnishing item in the 
church is the masonry Communion table from 
the 1300s. From the Late Middle Ages too come 
the wall cabinet in the chancel, the bell from 
1504, which belongs to a larger group of mainly 
Funen-made bells, and the Crucifi xion altarpiece 
from c. 1525. The pulpit is from the 1570s with 
arms of the Brockenhuus and Skram(?) families. 
The altar candlesticks were donated in 1581 by 
the incumbent Peter Hansen Fjellerup, while the 
baptismal dish with the unconventional repre-
sentation of the harp-playing David is probably 
Dutch work from the 1600s. 
 The oldest pews are from c. 1609, as suggested 
by the Kerbschnitt inscriptions in two of the ga-
bles, but were supplemented after 1631. The chal-
ice was made in 1707/27 by Oluf Clausen Lund, 
Odense, while R. A. C. Christophersen’s wafer 
box is from c. 1862 and the porcelain altar jug is 
from the last half of the century; the paten was 
renewed in 1980 by Jørgen Dahlerup.
 The furnishings were coloured during the 
major refurbishing of 1981, but matched with 
Magnus-Petersen’s ornamentation of the altar-
piece from 1898. The basic colour is red, supple-
mented with reddish-brown, gilding and a little 
blue. The church had a major refurbishing in 
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1897-98, when the altarpiece was restored and 
as mentioned re-ornamented, while the pews 
were rebuilt and the Romanesque font, which 
had served as a feed trough on one of the farms 
of the village, was taken back to the church, and 
the †priest’s and parish clerk’s seats, which had 
fl anked the Communion table, were scrapped. 

 Sepulchral monuments. The church’s sepulchral 
monuments include four slabs which mainly 
come from the 1600s, and a well-preserved grave 
frame carved in 1573 for later use in the burial of 
the incumbent Peter Hansen Fjellerup. None of 
the stones is in its original place. In addition there 
is a memorial wreath from 1904.
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Kirken ligger på en bakke vestligt i landsbyen, der 
er sognets eneste. Mod syd præges landskabet af 
grusgravning, mod nord af herregården Sande-
rumgård, hvor der også findes et romantisk ha-
veanlæg anlagt af Johan Bülow. Et bystævne (jf. 
fig. 1) nordøst for kirken hører til blandt landets 
bedst bevarede.6

 Kirkegården har kun bevaret gamle skel over 
en kort strækning i nord. Skellets førhen mere 
afrundede forløb (jf. fig. 3) er forsvundet ved re-

Kronen skødede 1686 patronatsretten til Jørgen Rant-
zau på hustruen Marsille von Gabels vegne.1 1699 blev 
den købt af Frederik Gersdorff til Bramstrup og Lind-
ved. Kirken forblev ved dette gods indtil 1793, da den 
afhændedes til Johan Bülow til Sanderumgård (1751-
1828). Fra ejerne af denne herregård overgik den til 
selveje 1. juli 1914.2 
 Kirken er siden 1555 et anneks til Allerup Sogn (jf. 
s. 3613).3 Den svarede blot 8 mark ved landehjælpen 
1524-26,4 og 1686 beklagede sognepræst Mikkel Pe-
dersen sig over den ‘lille, forfaldne anneksgård’ (jf. s. 
3613).5
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Fig. 1. Kirkens omgivelser set fra nordøst, i forgrunden bystævnet (s. 3653). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Sur-
roundings of the church seen from the north east. In the foreground the village meeting place.
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 Beplantning. Langs det søndre hegn står en ræk-
ke yngre egetræer. 1590 talte biskop Jacob Mad-
sen 16 †træer på kirkegården.9

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Hegelund 1794. 
– Cadastral map.

Fig. 2. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.

guleringer samt ved udvidelser mod vest 18847 
og 1976.8 Det nyeste afsnit, der er græsklædt lige 
som området omkring kirken, er anlagt efter plan 
af landskabsarkitekt Arne Lindholt.
 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af et 
kampestensdige samt hæk af bøg og fjeldribs. 
Også 1590 var kirkegårdsmuren af kamp.9 ind-
gangen i øst består af en køreport og ganglåge og 
lukkes af stakitfløje hængt på mandshøje granit-
piller med pyramideafslutning.
 †Indgang. 1666 købtes to nye hængsler af jern 
til ‘kirkeporten’.10

 Kirkegårdsbygninger. En kombineret mandskabs- 
og toiletbygning fra 1967 ved Lehn Petersens 
Tegnestue er opført i vandskurede tegl, med 
bræddegavl og cementtag.11 Bræddeklædt red-
skabshus fra 1992 ved samme arkitekt.
 †Kirkegårdsbygninger. En †kirkelade omtalt 15909 
fandtes 1665 enten flyttet eller nedrevet.12 Et 
†nødtørftshus i kirkegårdens nordøsthjørne er 
nedrevet 1967. 
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 Indre. Kirkens indre blev fuldstændig skalmu-
ret med tegl senere i middelalderen (jf. ndf.), 
og samtidig blev murtykkelsen formentlig gjort 
mindre.
 Middelalderlige ændringer og tilføjelser. i løbet af 
middelalderen gennemgik kirken en lang række 
ændringer, hvis rækkefølge kun delvist lader sig 
fastslå med sikkerhed. Kampestensbagmurene i 
skibets langmure erstattedes delvis af tegl. i mid-
delalderens seneste århundrede blev den roman-
ske apsis nedrevet, skibet forlængedes mod vest, 
et tårn tilføjedes i vest og et våbenhus på skibets 
sydside. Såvel det romanske skib som dets vest-
forlængelse og tårnet fik indbygget hvælv. Ende-
lig erstattedes det romanske kor af et langhuskor 
med samtidigt hvælv i slutningen af middelalde-
ren.
 Ombygning af kirken. i 1300-tallet eller i første 
del af det følgende århundrede gennemførtes en 
omfattende ombygning af kampestensbagmure-
ne i skibets langmure. væggene må være nedtaget 
helt til sokkelniveau og erstattet af en skalmur 
af tegl med en smule kamp forneden, samtidig 
med at murtykkelsen formentlig mindskedes til 
blot ca. 80 cm. Ombygningen kan næppe skyl-
des ønsket om at få mere plads i bredden, da det 
kun giver yderligere ca. 60-70 cm, men skyldes 
snarere sætninger i bagmurene (jf. Rolfsted Kirke 
s. 3806). i langmurene blev begge døre opret-
holdt.13 Den ombyggede kirkes indre har som sin 
forgænger haft fladt loft.

ByGninG

Kirken var oprindelig en romansk bygning af granit 
med skib og smallere †kor med †apsis. Den gennem-
gik store ændringer i løbet af middelalderen. Langmu-
renes bagmure erstattedes af tegl. Apsiden blev ned-
revet, skibet forlængedes mod vest, et våbenhus blev 
tilføjet på skibets sydside og et tårn opført i vest. Ski-
bet, dets vestforlængelse og tårnet fik indbygget hvælv. 
i slutningen af middelalderen blev det romanske kor 
erstattet af et langhuskor med samtidigt hvælv. Kirkens 
orientering er omtrent solret.

Den romanske kirke bestod af skib og smallere 
†kor med †apsis. Skibets grundplan er omtrent 
regelmæssigt udstukket, omend med en let til-
spidsning mod øst. Den oprindelige murtykkelse 
kendes ikke (jf. ndf.).
 Materiale og teknik. Murene er rejst af rå kam-
pesten over en profileret sokkel med rille under 
skråkant (s. 3446, fig. 3), mens apsis delvist har 
været af granitkvadre. Langmurenes øvre del 
præges stærkt af senere ommuringer.
 Døre og vinduer. Dørstederne i nord og syd er 
opretholdt efter skalmuringen (jf. s. 3668), men 
er senere tilmuret. Såvel †syddør som †norddør 
er tilmuret og giver sig til kende ved et brud i 
soklen. Bredden er hhv. 110 og 105 cm. Af de 
kvadersatte karme er bevaret nedre del af syd-
dørens østre vange samt norddørens vestre. Af de 
romanske †vinduer kendes kun to ‘halve’ overlig-
gere, der indgår i sylden under nordsidens senere 
opførte støttepille.

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af Ebbe Lehn Petersen 1978, suppleret af Kirstin 
Eliasen og tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Plan.
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Fig. 5a-b. Opmålinger. 1:300. a. Plan. b. Længdesnit set mod nord og tværsnit set mod øst. Målt og tegnet af Hans 
J. Holm 1901. i Sanderumgårds arkiv. – a. Plan. b. Longitudinal section looking north and cross section looking east.
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Fig. 5c-d. Opmålinger. 1:300. c. Opstalt af nordfacade. 1:300. d. Opstalt af sydfacade. Målt og tegnet af Hans J. Holm 
1901. i Sanderumgårds arkiv. – c. Elevation of north facade. d. Elevation of south facade.
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af en tre skifter høj blændingsfrise af kvadratiske 
blændinger adskilt af lodretstillede løbere (fig. 7). 
Bygningsafsnittet afsluttes foroven af en dobbelt 
falsgesims, og en tilsvarende over det romanske 
skib er formentlig tilføjet omtrent samtidig. For-
længelsen lader sig med sandsynlighed datere til 
1450’erne (jf. dendrokronologisk undersøgelse, s. 
3672).
 Et lavt våbenhus opførtes ud for vestforlæn-
gelsens dør. Bygningen er opført af munkesten 
i munkeskifte over en syld af rå kamp og afsluttes 
foroven af en dobbelt falsgesims. Den kamtakkede 
gavl har i gavlfodshøjde en blændingsfrise af kva-
dratiske, tre skifter høje blændinger adskilt af lod-
retstillede løbere, hvorover en vandret, tre skifter 
høj båndblænding. Herover er en lille, kvadratisk 
glug. Den store lighed mellem vestforlængelsens 
og våbenhusets blændingsfriser sandsynliggør, at 
der ikke er nogen større tidsforskel mellem de to 
bygningsafsnit. våbenhusets oprindelige dør og 
vindue er ligesom dets indre fuldstændig ombyg-
get ved kapellets senere ombygning til ligkapel o. 
1890 (jf. s. 3667). 

 i senmiddelalderen blev apsis nedrevet. At dette 
er sket inden vestforlængelsens og tårnets opfø-
relse, fremgår af, at der indgår en del krumme 
kvadre fra apsis i begge bygningsdele. 
 Vestforlængelse af skibet. Forlængelsen er opført 
af tegl og genanvendt kamp, formentlig fra det 
romanske skibs vestmur. Der indgår som nævnt 
flere krumme kvadre fra apsis i murværket (jf. 
ovf.). Forlængelsen har generelt tynde mure, 70-
80 cm (jf. Rønninge Kirke s. 3700). i forlængel-
sens sydside blev anbragt en dør umiddelbart vest 
for det romanske skibs vestgavl, som formentlig 
blev nedrevet ved forlængelsen. Den fladbuede 
åbning har delvist borthugget halvstensfals såvel 
ude som inde og er udvendigt anbragt i et spids-
buet spejl.14 Dørens nuværende ydre udseende 
hidrører fra våbenhusets ombygning til ligka-
pel (jf. s. 3667). Midt i vestgavlen ses rester af et 
oprindeligt (†)vindue (fig. 6), der udvendigt har 
halvstensfals og spidsbuet spejl. vinduets nedre 
del er bortbrudt ved den senere gennembrydning 
af tårnbuen. Forlængelsen har haft fladt loft. Den 
i øvrigt glatte gavltrekant prydes i gavlfodshøjde 

Fig. 6. Rester af et oprindeligt (†)vindue i vestforlængelsens vestgavl (s. 3658). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Re-
mains of an original (†)window in west gable of western extension.
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(jf. ovf.), mens den nordre i dag tjener som ad-
gang til tårnets øvre stokværk (jf. s. 3666 og fig. 
10). De to åbninger, der havde samme bredde 
ude og inde, manglede sandsynligvis anslagsfalse 
og har formentlig oprindelig stået åbne. udven-
dig har de helstensstik af vekselvis en løber og to 
bindere med en lille kile i buetoppen, mens de 
indvendig har halvstensstik, hvis øvre del ledsages 
af et prydskifte af løbere på fladen.
 Det usædvanligt lave tårnrum overdækkedes af 
et fladt loft, båret af fire bjælker, der hvilede i tår-
nets nord og sydmur med undersiden i en højde 
af blot ca. 190 cm over nuværende gulv. Af de to 
midterste bjælker ses endnu de afsavede nordre 
ender bevaret på plads i murværket (jf. fig. 9 og 
49). Bjælkeenderne ligger indpakket i ler.15 Rum-
mets vestvæg brydes af to, nu tilmurede, nicher. 
De var åbne endnu i begyndelse af 1800-årene 
(jf. fig. 12) og adskiltes da af en halvstensbred pil-
le. Blændingernes tilmuring og delvise sløjfning 
skete sandsynligvis ved gennembrydning af den 

 Det kvadratiske vesttårn, der er lidt smallere end 
skibet, har nu tre stokværk og gavle i øst og vest. 
Det er opført af munkesten og rejser sig i øst over 
skibets vestforlængelses gavl og i nord, syd og vest 
over et fundament af genanvendte kvadre og rå 
kamp. Der indgår endvidere krumme apsiskvad-
re i tårnets murværk, der i nyere tid er kraftigt 
skalmuret på syd- og delvist på vestsiden (jf. s. 
3667). Tårnets nedre del til en højde af ca. 3,5 
m er opført i munkeforbandt; herefter følger 11 
skifter i polsk forbandt, mens dens øvre del er i 
stærkt uregelmæssigt munkeforbandt, der stedvis 
har karakter af polsk skifte. Bygningen er sand-
synligvis opført i to faser, hvoraf den ældste mid-
lertidigt afsluttedes i højde med skibets og dets 
forlængelses murkrone.
 Denne ældste fase, der oprindelig indeholdt to 
lave stokværk, var tilgængelig ad to små, let til-
spidsede, rundbuede, arkadelignende åbninger i 
nord og syd. Den søndre er helt tilmuret, og dens 
ydre side forsvundet, forårsaget af en skalmuring 

Fig. 7. Skibets vestforlængelses gavl med blændingsfrise (s. 3658) samt tårnets nordøsthjørne med bjælkehul (s. 
3662). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Gable of western extension of nave with recess frieze.
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nuværende dør i 1885 (jf. s. 3667). nichernes stik 
er helstens, muret af vekselvis en løber og to bin-
dere, mens bueformen kun vanskeligt lader sig 
bestemme.16 En forbindelse til skibets vestforlæn-
gelse kendes ikke, idet den nuværende tårnbue er 
samtidig med tårnets sekundære hvælv. En ældre 
tårnbue har næppe eksisteret, i fald åbningerne i 
nord og syd har været åbne, mens en dør ind til 
skibet ikke kan udelukkes.
 Det efterfølgende stokværk havde ligeledes fladt 
loft – i omtrent samme højde som skibets og dets 
vestforlængelses loft og havde dermed omtrent 
samme højde som det nedre stokværk. Etage-

Fig. 8. Tårnet. 1:300. Plan og opstalter. Målt og tegnet af Ebbe Lehn Petersen 1978. – The tower. Plan and 
facades. 

Fig. 9-10. 9. Tårnrummets nordvestre hjørne med re-
ster af arkadelignende åbning (s. 3659), afsavet bjælke-
ende (s. 3659) samt hvælvpiller (s. 3663).10. Tårnets 
nordside med dør til trappe indsat i arkadeligenden åb-
ning (s. 3663 og 3666). Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
9. North west corner of tower interior with remains of arcade-
like opening, sawn-off beam end and vault pillars. 10. North 
side of tower with door to stairs inserted in arcade-like opening. 
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adskillelsen giver sig i dag blot til kende ved fire 
bjælkehuller i nordvæggen (jf. fig. 7 og 16), mens 
de tilsvarende i syd er forstyrret ved senere æn-
dringer. nordmuren er uden oprindelige åbnin-
ger; mens sådanne kan have været i syd- og vest-
muren, der som ovf. nævnt er stærkt ombygget.
 Den lave etagehøjde i tårnrummet og det føl-
gende stokværk i tårnets oprindelige fase anty-
der en pulpiturfunktion af sidstnævnte, beslægtet 
med forholdene i f.eks. Sanderum og Bellinge 
kirker (s. 2923 og 3049 med note 24).
 Placering og udformning af den oprindelige 
opgang til tårnets øvre stokværk er usikker, men 
kan være identisk med en 1631 nævnt svale og 
trappe til tårnet (jf. s. 3666). Dette kan næppe 
forstås som andet end en udvendig trappe til en 
højtplaceret dør. En sådan vises på biskop Jacob 
Madsens skitse af kirken (fig. 48).17

 Tårnets øvre del udgøres af et meget lavt mel-
lemstokværk og herover klokkestokværket, der til 
hver side åbner sig med to glamhuller. Disse har 
ud- og indvendige halvstensfalse og er fladbuede 
i nord og syd, mens øst- og vestsidens glamhuller 
er fladbuede i spidsbuede spejl. nordsidens østre 
glamhul er forstørret ved borthugning af falsene og 
ombygning af stikket i forbindelse med ophæng-
ning af en klokke i åbningen (jf. s. 3686). Sydsidens 

Fig. 12. Plan. 1:300. Syd opad. Målt og tegnet af Peder Larsen Birk, o. 1808. – Plan. South 
up. 

Fig. 11. Mandshoved på nordre hvælvkappe i skibets 
midterste hvælvfag (s. 3665). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Male head on northern severy in the middle vault 
bay of the nave.



3663davinde kirke

helstensdybe, spidsbuede skjoldbuer med en mar-
kering af hvælvvederlagene (jf. fig. 9). Samtidig 
med overhvælvningen sløjfedes de to bjælkelag 
i tårnets ældste fase. Den nuværende ufalsede, 
spidsbuede tårnbue er tydeligvis opført i tilknyt-
ning til tårnrummets overhvælvning.
 Sandsynligvis samtidig hermed blev den søndre 
åbning tilmuret, mens den nordre nedblændedes 
til en falset, fladbuet dør (fig. 10). Den oprinde-
lige åbnings vanger skalmuredes i en halv stens 
tykkelse og fik halvanden sten brede anslag; det 
tilhørende bueslag har udover den udvendige fals 
tillige en indvendig halvstensfals. Den resterende 
indre del af døren overdækkes af den oprindelige 
åbnings stik. i begge sider ses ca. 10×10 cm store 
stængebomhuller; det østre 13 cm dybt, mens det 
vestre, som er mindst 42 cm dybt, må være hug-
get et stykke ind i den oprindelige åbnings vange.
 Hvælv. Det forlængede skib er overdækket med 
i alt tre fag krydshvælv. De to østre, hvis udstræk-

to markant mindre glamhuller (sml. fig. 5 og 8) er 
i deres nuværende form fra ombygningen 1885, 
men det østre af dem er indsat i en, nu kun i det 
indre synlig, oprindelig åbning. nord- og sydmu-
ren afsluttes foroven af dobbelte falsgesimser.
 Tårnets østre og vestre gavltrekanter er ens og 
hidrører i den nuværende udformning fra tårnets 
ombygning 1885 (jf. s. 3667), men kan meget vel 
gengive deres oprindelige udseende. Gavlfoden 
markeres af en frise af tre skifter høje, kvadratiske 
blændinger, adskilt af lodretstillede bindere. Her-
over fem let spidsbuede højblændinger, af hvilke 
den midterste er tvillingdelt på en muret konsol. 
Midterblændingen indeholder tillige en stor flad-
buet luge. Gavlene afsluttes foroven af brynede 
kamtakker, der hver prydes af et kort savskifte.
 Tårnrummet synes overhvælvet relativt kort 
tid efter tårnets fuldførelse. Hvælvet er et kryds-
hvælv med kvartstensribber og markeret kvadra-
tisk slutsten. Det bæres af falsede hvælvpiller og 

Fig. 13. Mandshoveder på østre hvælvkappe i skibets midterste hvælvfag (s. 3665). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Male heads on eastern severy in the middle vault bay of the nave. 
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falsede hvælvpiller. Hvælvvederlagene markeres 
af et fremspringende fladskifte; i det vestligste 
fag mangler tilbagespringet mellem dette skifte 
og hvælvkapperne. På hvælvpillen umiddelbart 

ning svarer til det romanske skib, er opført først, 
efterfulgt af hvælvet i vestforlængelsen.18 De tre 
hvælv har halvstensribber med en kvadratisk 
slutsten og bæres af spidsbuede skjoldbuer på 

Fig. 14. Korets gavl set fra øst (s. 3665). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The chancel gable seen from the east.
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 Langhuskoret har kun et oprindeligt vindue, 
der er placeret midt på sydsiden. Den fladbuede 
åbning har udvendig en enkelt fals og indvendig 
smig.
 Koret overdækkes af et oprindeligt (jf. tagvær-
ker s. 3671) krydshvælv, der har halvstensribber 
og bæres af murede forlæg i væggene. Østligt 
i nordvæggen er en stor, nu tilmuret, retkantet 
(†)skabsniche (fig. 50), der har en overdækning af 
træ. Triumfmuren er helt fjernet ved langhusko-
rets opførelse.
 Den kamtakkede gavltrekant har foden marke-
ret af et savskifte, hvorover en to skifter høj bånd-
blænding (fig. 14). Gavlen prydes af fem stigende 
højblændinger, der overdækkes af tvillingdelte 
spærstik, som i de to yderste blændinger bæres 
af konsoller, mens de tre midterste har hænge-
stave. i den midterste blænding ses en asymme-
trisk placeret, retkantet glug. Den resterende del 

øst for syddøren er den ene fals på vestsiden af 
hensyn til døren udeladt. Kirkens længderetning 
fremhæves af ekstraordinært dybe skjoldbuer i øst 
og vest, hvoraf førstnævnte er ændret i forbindel-
se med opførelsen af langhuskoret. Det midterste 
hvælvfag prydes af tre usædvanlige mandshove-
der, der hver er udhugget i en teglsten (fig. 11 og 
13).19

 Et langhuskor erstattede o. 1507 det romanske 
kor (jf. dendrokronologisk undersøgelse, s. 3672). 
Koret har skibets bredde og rejser sig over et 
højtplaceret skifte af genanvendte sokkelkvadre 
fra det romanske kor på en kraftig syld af rå kamp. 
Langhuskoret er opført af munkesten samt gen-
anvendte kvadre fra det romanske kor og den al-
lerede tidligere nedrevne apsis (jf. s. 3658), mens 
bagmurene fortrinsvis er af rå kamp. Bygnings-
delen afsluttedes foroven i nord og syd med en 
dobbelt falsgesims.

Fig. 15. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the north east.
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 Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. 1631 
omtaltes svalen og trappen til tårnet som brøstfæl-
dige,12 hvilket må betyde den udvendige trappe 
med repos (jf. s. 3662). Disse synes sløjfet 1669, 
da der betaltes 12 mk. »for Trappen till Torned att 
Lade giøre«.10 Trappen blev da etableret med ind-
gang gennem den dør, der tidligere var indsat i 
åbningen i tårnets nordmur (s. 3659). Den er ud-
formet som en stejl ligeløbstrappe af træ, der leder 
op til mellemstokværket gennem en luge, brudt 
gennem tårnhvælvets nordkappe (fig. 16 og 51). 
Trapperummet har en beklædning af brædder, der 
er røret og pudset mod tårnrummet.
 Kildematerialet vedrørende 16- og 1700-tallet 
er meget sparsomt bevaret og giver kun meget få 

af gavltrekanten prydes af spredte stumper af sav-
skifter samt tre cirkelblændinger og nær toppen 
en båndblænding, der brydes af den midterste 
højblænding.

Fig. 16. Trappe til tårnets øvre stokværk med luge gennem tårnhvælvets nordkappe (s. 3666). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Stairs to upper storey of tower with hatch through north severy of tower vault.

Fig. 17. Ankerstag fra muranker i tårnet med stempel 
fra jernproducenten (s. 3667). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Stock from wall anchor in tower, with stamp of iron 
manufacturer.
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dende del af spærene. Samtidig ændredes østvin-
duet, hvor der etableredes en tilgitret åbning med 
udvendig skodde.
 Et brændeskur med halvtag i hjørnet mellem vå-
benhuset og skibets vestforlængelses sydmur (jf. 
fig. 5a, 5d og 19) må formodes opført, da kirken 
fik opvarmning (jf. s. 3672). Skuret, der senere var 
forlænget mod syd, og af hvilket spor endnu er 
synligt i murværket, fjernedes 1967.2

 Østligt på langhusets nordside var o. 1900 et 
†halvtag til en stige (jf. fig. 5c).
 yderligere forstærkning af tårnet fandtes nød-
vendig i forbindelse med opsætning 2010 af en 
ny klokkestol (jf. s. 3672). Der blev indlagt stål-
stag i tre niveauer med synlige korsformede an-
kerforskud, der er malet rødbrune.14

oplysninger om bygningsmæssige ændringer. Ek-
sempelvis repareredes gulvet i klokkestokværket 
1671.10

 En støttepille på kirkens nordside ved sammen-
stødet mellem det romanske skib og dets vest-
forlængelse er opmuret af tegl over en syld af rå 
kamp, heriblandt to romanske vinduesoverliggere 
(jf. s. 3655). Pillen kan ikke dateres, men er ældre 
end o. 1808 (jf. fig. 12).
 Problemer med tårnets vedligeholdelse synes at 
være af gammel dato, og det har adskillige mur-
ankre. På et af disse i nordsiden er ankerstaget 
forsynet med et stempel fra jernproducenten i 
form af et spejlvendt n (fig. 17).20 Allerede 1836 
omtaltes problemer med tårnets sydvestre hjør-
ne.21 1842 anbragtes der luger i glamhullerne.21 
i 1862 var problemerne med tårnets sydvestre 
hjørne endnu ikke afhjulpet, idet murværket 
havde fået en ‘bule’, og der måtte indsættes nye 
ankre.2 De følgende år gentoges oplysningerne 
om tårnets dårlige tilstand,2 men først 1885 fore-
toges en gennemgribende istandsættelse af tår-
net, hvor dets sydvestre hjørne ommuredes ned 
til i højde med hvælvets overside, mens den til-
stødende del af vestfacaden og hele sydfacaden 
skalmuredes; samtidig fornyedes begge tårngavle. 
Tårnrummets vestre del indrettedes til våbenhus 
ved indsættelse af en dør i vest og ved opsætning 
af en skillevæg med dør mod skibet.2

 Efter at hovedadgangen til kirken var flyttet til 
tårnets vestside, indrettedes våbenhuset o. 1893 
til ligkapel – formentlig under ledelse af arkitekt 
Hans J. Holm (jf. fig. 25).14 Døren mod kirken 
tilmuredes, og hele dets indre blev skalmuret. 
De skalmurede nord- og sydvægge blev foroven 
afsluttet med et savskifte (jf. fig. 18). ved dette 
arbejde må der være foretaget en behugning af 
skibets sydmur, og i den nye skalmur udsparedes 
en niche i form af en rekonstruktion af den op-
rindelige dør på dette sted (fig. 18 og 25). våben-
husets oprindelige dør i sydgavlen fik samtidig en 
helt tilsvarende udformning på indersiden. i det 
indre blev loftet hævet til underkanten af tagvær-
kets hanebånd, hvor der opsattes et lyst gråmalet 
bræddeloft, med skabelonmalede blomster- og 
rankeornamenter i okkergult. Det knækkede loft 
følger hanebånd, spærstivere samt den mellemfal-

Fig. 18. Ligkapellets indre set mod nord (s. 3667). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Interior of mortuary chapel 
looking north.
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sidens østligste er fladbuet med udvendig dyb fals 
og indvendig smig. Sålbænken er hævet muligvis 
af hensyn til kirkens prædikestol. vinduet er udvi-
det i bredden. Det vestlige vindue er fladbuet med 
fals udadtil og med indvendig smig. nordsidens 
østre fladbuede vindue har meget dyb udvendig 
fals og indvendig smig. Det er indsat efter 1808 (jf. 
fig. 12), men før 1863.2 Det vestre, der er indsat 
ved en generel restaurering af vinduerne 1901 (jf. 
ndf.), er en replik af det østre.2 vinduet i vestfor-
længelsens nordside er nærmest kurvehanksbuet 
med udvendig fals og indvendig smig.23 i de fem 
nævnte vinduer samt korets sydvindue er rammer 
af smedejern med blyindfattede, rektangulære ru-
der, indsat efter en plan udarbejdet 1901 af pro-
fessor Hans J. Holm.24 Senest fornyet ved arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen, Odense, 1989.14

 †Vinduer. På Peder Larsen Birks plan o. 1808 
(fig. 12) ses i tårnets vestmur et vindue, hvis date-

 i 2015 er det tidligere ligkapel på ny blevet 
bragt i forbindelse med kirkerummet ved gen-
åbning af vestforlængelsens oprindelige syddør.22 
Samtidig er påbegyndt en restaurering af tårn-
rummet (jf. fig. 9) med nedhugning af gammel 
cementholdig puds for at afhjælpe fugtophob-
ning i murværket.14

 Døre. våbenhusets dør blev udvidet i bredden 
1871 og fremstår i dag med udvendigt smigede 
vanger. En tilsvarende udvidelse af (†)døren mel-
lem våbenhus og skib forsvandt ved ombygning 
til ligkapel (jf. s. 3667).2 Den 1885 indsatte dør i 
tårnet (jf. s. 3667) er falset og spidsbuet med en 
lynette over den vandret overdækkede døråbning.
 †Døre. Tidspunktet for lukning af det romanske 
skibs to døre kendes ikke. Syddøren er sandsyn-
ligvis blændet ved opførelsen af skibets vestfor-
længelse med dertil hørende ny dør (jf. s. 3658), 
mens norddøren kan have været i funktion væ-
sentligt længere.
 Vinduer. i det romanske skib er senere indsat i 
alt fire vinduer, to mod syd og to mod nord. Syd-

Fig. 20. Skibets tagværk set mod øst (s. 3671). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Roofing of nave looking east.

Fig. 19. Kirken set fra sydvest. Ældre foto i nM. – The church seen from the south west.
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 Gulve. Korets gulv er hævet over skibets med to 
trin af rulskiftestillede tegl og er af gule teglsten 

ring og form i øvrigt er ukendt. 1862 indsattes et 
nyt ‘buevindue’ i våbenhuset.2

Fig. 21. Korets tagværk set mod øst (s. 3672). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Roofing of chancel looking east.

Fig. 22. Klokkeophæng(?) med nord-sydgående, vandret gennemboring (s. 3672). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bell suspension(?) with north-south horizontal drilling. 
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spærstikformede loft, hvis kontur endnu ses på 
nord- og sydmuren (jf. fig. 18), havde toppunkt 
umiddelbart over dørenes spidsbuede spejl.
 Tagværker. Det romanske skibs tagværk består 
af otte spærfag af egetræ med to hanebånd og 
krydsbånd og med korte, lodrette spærstivere i 
spærfod; de er bladet på østsiden. Der er systema-
tisk anvendt krumvokset tømmer som krydsbånd 
(jf. fig. 20). Tagværket er nummereret fra øst mod 
vest med firkantstik i nord og stregnumre i syd 
og med firkantstik på spærfødder i nord. Enkelte 
spær i syd samt bindbjælken midt i skibet er ud-
skiftet. Første fag, inklusive bindbjælke, er næsten 
fuldstændig fornyet og vendt 180º rundt ved 
omdisponering; bladningen er nu på vestsiden. 
Tagværket er en fornyelse fra o. 1453 (jf. dendro-
kronologisk undersøgelse s. 3672).

lagt to og to skiftevis i bygningens længde- og 
bredderetning (jf. fig. 26). i midtergangen og i tår-
net er gule teglsten lagt i bredderetningen med en 
frise af sten på langs. i stolestaderne er siden 1949 
korkbelægning på et underlag af beton.14 i våben-
huset er der 2015 lagt nyt gulv af gråt linoleum.
 †Gulve. i en beskrivelse af kirken 1791 angives 
gulvene og midtergangen at være af tegl.25 
ved kirkesynet 1862 nævntes, at der manglede 
bræddegulv i de 10 øverste mandfolke- og fru-
entimmerstole, så der skulle lægges måtter i ste-
det.2 1892 planlagdes at lægge forskelligt farvede 
fliser i midtergangen, men arbejdet udførtes først 
1894.26 Bræddegulvene i stolestaderne fjernedes 
1949 pga. svamp.14

 Et †loft af uhøvlede brædder blev o. 1970 op-
hængt under ligkapellets oprindelige loft.14 Det 

Fig. 23-24. Klokkeophæng(?) i tagværket midt over det romanske skibs østre hvælvfag (s. 3672). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. 23. Set mod vest. 24. Set mod øst. – Bell suspension(?) in roofing midway across east vault severy of Roma-
nesque nave. 23. Looking west. 24. Looking east.
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bestemme, men en funktion som ophæng til en 
lille messeklokke forekommer sandsynlig. Over 
langhuskorets femte fag fra øst er der naglehuller 
i øvre hanebånd og krydsbånd (jf. fig. 21); mu-
ligvis et indicium for en nu forsvundet beslægtet 
konstruktion.
 Klokkestol. ved anskaffelse af en ny klokke (nr. 
2) etableredes i klokkestokværkets sydvestre del 
2010 en ny klokkestol af fyr, båret af to stålbjæl-
ker, indlagt i murværket.14

 †Klokkestol? En udskæring i undersiden af en 
øst-vestgående ankerbjælke parallelt med nord-
muren er sandsynligvis udført for at skabe plads 
til ophængning af en klokke.
 Dendrokronologisk undersøgelse. Der er i 2015 
udtaget boreprøver af egetømmer i langhus, tårn 
og våbenhus.28 De 11 daterede prøver fra lang-
huset fordeler sig i flere grupper. De vestligste 
fem prøver, hvoraf tre er daterede, repræsente-
rer skibets vestforlængelse og dateres til ca. 1458. 
De følgende syv prøver, hvoraf fem er daterede, 
må repræsentere en fornyelse af det romanske 
skibs tagværk og dateres til ca. 1453. Prøver fra 
to krydsbånd fra langhuskoret, der dateredes ca. 
1507, må angive dets opførelse, mens en prøve 
af et spær, der dateredes ca. 1481, må være gen-
anvendt tømmer i koret. ingen af de udtagne 
prøver fra tårnet, fra henholdsvis en bindbjælke, 
en spærfod, trappen til mellemstokværket samt 
en luge i et hvælv, kunne dateres. Kun én af de 
udtagne prøver i våbenhuset, fra et spær, kunne 
dateres til ca. 1491.
 Tagbeklædningen er overalt vingetegl og har til-
syneladende altid været af tegl. Den nuværende 
tagbeklædning over tårn, kor og kapel er fornyet 
1983.14

 †Tagbeklædning. Reparationer af en beklædning 
af tegl foretoges bl.a. 163112 og 1660’erne.10 1664 
nævnes en skotrende af bly over våbenhuset.12

 Kirkens opvarmning er siden 1989 et varmt-
vandsbaseret fjernvarmeanlæg med konvektorer 
under bænkesæderne, suppleret med radiatorer.14

 †Opvarmning. En †kakkelovn stod ved kirkens 
nordmur i tredje fag med aftræk gennem en 
skorsten, der var ført op igennem tagryggen (jf. 
fig. 5c og 19). indtil 1909 stod skorstenen blot på 
loftet med et røgrør ned til kakkelovnen.2 Ov-

 vestforlængelsens tagværk består af fem spær-
fag med to hanebånd og krydsbånd og med 
korte, lodrette spærstivere i spærfod; det er bla-
det på østsiden. Det femte fag er placeret i sam-
menstødet mellem skib og vestforlængelse og 
med bindbjælke over gjordbuen. Første fag fra 
vest er udskiftet i fyr, og i de øvrige er søndre 
spær udskiftet, også i fyr. De resterende er num-
mereret 1-4 fra vest mod øst med firkantstik i 
nord og stregnumre i syd. Der er ingen numre 
på spærfødder. vestforlængelsens tagværk er date-
ret o. 1458 (jf. dendrokronologisk undersøgelse), 
hvilket sandsynligvis angiver tidspunktet for vest-
forlængelsens opførelse.
 Langhuskorets tagværk (fig. 21) har fem spær-
fag med en konstruktion som de øvrige; hane-
båndene består i vid udstrækning af genanvendt 
tømmer. Tagværket er nummereret fra øst mod 
vest; i nord med stregnumre, også på spærsko; i 
syd nummereret med trekantstik, også på spær-
sko. Spærstiverne er generelt længere end i de 
øvrige systemer. Tagværket er tydeligt ældre end 
hvælvet, da flere tømmerstykker sekundært er 
beskåret.27 To krydsbånd fra langhuskorets tag-
værk er dateret o. 1507, hvilket må angive dets 
opførelse, mens en prøve af et spær, der dateredes 
ca. 1481, må være genanvendt tømmer i koret (jf. 
dendrokronologisk undersøgelse s. 3672).
 Tårnets tagværk, der er nyere, af fyr med nogen 
genanvendelse af ældre egetømmer, har fem fag 
med to hanebånd samt spærstivere og spærfød-
der; dog med bindbjælker ved gavlspærene.
 i våbenhuset består tagværket af fire fag med 
et hanebånd. Et spær dateredes til ca. 1491 (jf. 
dendrokronologisk undersøgelse) og kan angive 
tidspunktet for våbenhusets opførelse.
 Klokkeophæng? i tagværket midt over det ro-
manske skibs østre hvælvfag er på spærfagets 
vestside ophængt et tydeligt krumvokset stykke 
egetømmer, der er tildannet bl.a. ved affasning af 
hjørner (fig. 23-24). Det er fastgjort med nagler 
i øvre hanebånd og i krydsbåndet. Der er end-
videre spor af en forsvundet spejlvendt pendant 
i form af naglehuller med tilsvarende placering. 
Der er en nord-sydgående, vandret gennem-
boring umiddelbart over krumningen (fig. 22). 
Konstruktionens anvendelse lader sig vanskeligt 
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 To †glasmalerier (‘ruder’) fra o. 1600 viste Mar-
grete Skovgårds fædrene og mødrene våbener 
Skovgård og urne. De blev fjernet fra kirken 
1805 og indgik i Johan Bülows private samling. 
1820 anførtes de indsendt til nationalmuseet, 
hvor de dog aldrig er registreret.29

 Eftermiddelalderligt kalkmaleri. Dørenes spidsbuede 
spejl indvendigt i våbenhuset har kalkmalet ud-
smykning fra o. 1893 i rødt og okkergult. Over 
våbenhusdøren skriftstedet Sl. 121,8 med nyro-
manske majuskler, over skibets syddør et Kristus-
monogram flankeret af stiliserede vinstokke; lø-
bende hund omkring døråbningen (jf. fig. 18). 
 †Eftermiddelalderligt kalkmaleri. Som led i en 
nygotisk (†)alterudsmykning (s. 3676) udførtes 
1863 på korets østvæg en blå bemaling indram-
met af en spidsbuet brun streg, alt med limfarve 
(jf. fig. 28).21

nen erstattedes af en kalorifer, placeret i en til den 
etableret grav på samme sted.14 Et nyt oliefyret 
varmeanlæg placeredes i en nybygning på kirke-
gården 1967, hvorefter skorstenen fjernedes.14

 Murbehandling. Kirkens murværk er pudset og 
hvidtet med afrensede granitsokkelkvadre, dog 
står tårnet i blank mur af røde tegl.
 †Murbehandling. Spor af hammerslag på de om-
råder af tårnet, hvor der endnu er bevaret op-
rindelige teglsten, antyder, at tårnet tidligere har 
været kalket. Der omtales endvidere kalkning af 
tårnet i kilder fra 1860’erne.2 
 En †brolægning omkring det nu nedrevne bræn-
deskur vest for våbenhuset er nævnt 1956.2

 Et nyere fladbuet glasmaleri i tårnrummet, over 
døren i skillevæggen, viser hhv. bog, kors og hel-
ligåndsdue, i hvidt på blåligt marmoreret bund, i 
rød indramning.

Fig. 25. Forslag til malet udsmykning i ligkapellet (s. 3673, jf. fig. 18). 1:50. Tegnet af Hans J. Holm 1893. i Dan-
marks Kunstbibliotek. – Proposal for painted decoration in the mortuary chapel (cf. fig. 18).
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Alterbordet (jf. fig. 27) fra o. 1918 er et rammeværk 
af fyrretræ, 171×77 cm, 90 cm højt, med bræd-
debeklædning. 
 Et middelalderligt †alterbord af munkesten, 185× 
105 cm, omtaltes endnu 1914.2 Heri fandtes 1809 
under bordpladen en ‘firkantet’ †helgengrav med 
et †relikvie beskrevet som ‘en forgyldt pind’.31 
 Et †sidealterbord tjente indtil 1599 som posta-
ment for en †prædikestol (jf. s. 3684).9

 Alterklæde (jf. fig 27), 1978, af rødt plys. Et †al-
terklæde fra o. 1700-25 bar en rund sølvplade med 
graveret våben for kirkeejeren Frederik Gersdorff 
(1651-1724). Sølvpladen blev stjålet af den ‘fyn-
ske kirketyv’ Johan Friedrich Eggers og fundet i 
hans besiddelse 1746.32 
 Altermaleriet (fig. 27), fra o. 1900, viser Kors-
fæstelsen, en usigneret kopi efter Pierre-Paul 
Prud’hons maleri fra 1822 i Louvremuseet i Paris. 
Det er skænket 1918 af Ove vind til Sanderum-
gård og hustruen Elsa vind, født Oxholm.33 Ma-
leriet, olie på lærred, lysmål 189×129 cm, viser 
korset skråt fra siden, i højlys mod baggrundens 

invEnTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er en romansk 
døbefont. Fra den senere middelalder stammer en klok-
ke med datering 1483. Renæssancen er bedre repræsen-
teret, med en herskabsstol 1584 for Margrete Skovgård 
(†1615) til Sanderumgård og en prædikestol, der også 
bærer hendes navn. Prædikestolen fra 1599 har oprinde-
lig været en såkaldt lektorieprædikestol, dvs. placeret som 
et galleri tværs over korbuen. Stolestaderne har gavle fra 
o. 1600. Alterkalken, ligeledes fra o. 1600, er repareret o. 
1750 af Jørgen Olufsen Lund, Odense, der samtidig har 
udført disken. Dåbsfadet med syndefaldsmotiv er frem-
stillet i nederlandene o. 1650. En klingpung er dateret 
1794. Et altermaleri med korsfæstelsesscene fra o. 1900 
er skænket 1918. Orglet med seks stemmer er bygget af 
Bruno Christensen & Sønner 1973. 
 Farvesætning. Kirkerummet præges af stolestader-
nes varme røde nuancer (med sort og forgyldning), 
farvesat 2003 af Bent Jacobsen, Korinth. Alterparti-
ets oprindelige brunbejsede og forgyldte fremtræden 
er 1978 suppleret med orangebrunt af Fritz Thode, 
mens prædikestolen siden en istandsættelse ved niels 
Termansen 1933 fremstår med en delvis staffering på 
rammeværket. inventaret stod fra o. 1868 med egetræ-
sådringer og senere med brune bemalinger.30 

Fig. 26. indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
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Fig. 27. Korsfæstelsen, altermaleri o. 1900, skænket 1918 af Ove vind til Sanderumgård og hustruen 
Elsa vind, født Oxholm (s. 3674). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Crucifixion, altar painting c. 1900, 
donated by Ove Vind of Sanderumgård and his wife Elsa Vind, née Oxholm.
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og frugtophæng er genanvendt snitværk fra sen-
renæssancen ligesom de små vinger med frugter 
og ørnehoved i profil. Delene, der har samme op-
rindelse, kan stamme fra en ældre †altertavle e.l., 
dog uvist om fra kirken eller hidført af snedkeren. 
De to postamentfelter citerer 1 Kor. 16,13-14 
med indskårne versaler. Rammen er egetræsådret 
med rødt og forgyldning.
 En nygotisk (†)alterudsmykning (fig. 28) fra 1863 
ved arkitekt Hans Andreas Wilhelm Haugsted 
(1832-1912) bestod af en enkel opsats på malet 
baggrund (jf. †kalkmaleri).34 Opsatsen, der nu 
er ophængt over døren mellem tårnrum og skib, 
består af et kors med trekløverender og cirkulær 
korsskæring med firpas på et postament med tre 
fremspring. Korset, der oprindelig var mørke-
brunt med gylden kant, er nu helt forgyldt. Posta-
mentets lyse ådring og forgyldte frakturskrift på 
brunsort bund (1 Kor. 16,13-14) er oprindelig.
 †Altertavler. 1) Senmiddelalderlig, rimeligvis fra 
o. 1450. Tavlen fremviste ifølge Jacob Madsen 
den korsfæstede omgivet af 16 helgener arran-
geret i to rækker. Helgenrækken, der bl.a. talte 
‘to bisper, Skt. Kristoffer og andre kvinder’,35 kan 
have været opbygget omkring de 14 nødhjælpe-
re. Tavlen må blot have omfattet et skab og i sin 
opbygning have mindet om den ældste del af den 
sammensatte tavle i Orte (Båg Hrd.).36 
 2) Anskaffet mellem 1793 og 1820 af kirke-
ejeren Johan Bülow.37 Den enkle tavle var ifølge 
biskop C. T. Engelstoft blot ‘et skab’ (‘slet ingen 
altertavle uden et skab’).38 Af maleri fandtes kun 
indskrifter,39 der 1820 blev læst som (begynden-
de for oven): »Tænk paa din Gud« (Præd. 12,1?), 
»Du skal elske Gud over alle Ting og din næste 
ligesom dig selv« (Mark. 12,30-31) og »vis mig 
din Tro af dine Gjerninger« (Jak. 2,14-26). Kas-
seret 1863.21

 Altersølvet (fig. 29) omfatter en kalk fra o. 1600 
og en disk udført o. 1750 af Odensesølvsmeden 
Jørgen Olufsen Lund (1701-55). Den 18,5 cm 
høje kalk har fod med seks kølbueformede tunger 
og standkant med ciseleret akantusornamentik. 
Den brede fodplade skyldes, ligesom det seks-
kantede, rilleprofilerede skaft, en reparation ved 
Jørgen Olufsen Lund o. 1750. Knoppen har ro-
setprydede rudebosser og mellemfaldende, kryds-

skydækkede mørke. Jesus hænger dybt i musku-
løse arme, med samlede ben og sidestillede fødder, 
der med to nagler er fastgjort til et suppedaneum. 
Hovedet (med glorie) er oprejst og drejet let mod 
venstre skulder med opadvendt blik. i forgrunden 
sidder Maria Magdalene på knæ og omfavner Je-
su ben. Tv. er Maria segnet på den stenede grund 
og støttes af Johannes. Den samtidige ramme er 
arkitektonisk opbygget, med joniske pilastre og 
topstykke med stråleglans over æggestavskantet 
frise. Prydbælternes relieffer med kerubhoveder 

Fig. 28. Arkitekt H. A. W. Haugsteds forslag til (†)alter-
udsmykning 1863 (s. 3676). LAFyn. – The architect H. 
A. W. Haugsted’s proposal for an (†)altar decoration, 1863
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kløverkors i relief. En †vinskummeske anskaffedes 
1903.2

 Alterstager. 1) (Fig. 30), 1866, skænket af Chri-
stian Andreas vind til Sanderumgård, 53 cm høje, 
af slank og enkel balusterform. Foden har giver-
indskrift med indprikket skriveskrift. 2) nyere, 
af jern. †Alterstager af ‘kobber’ omtaltes 1590,9 
måske de samme, som 1866 var ‘indsendt til om-
støbning’.2

 En syvstage, 41 cm høj, er skænket 1934 til 
minde om Henrik Bøje Andersen (†19. marts 
1934). Den cirkulære fods mindeindskrift med 
graverede versaler afsluttes med henvisning til 
Joh. 11,25.
 En †alterbog omtaltes 1646 sammen med et ‘for-
dærvet og af degnen sønderrevet’ †graduale og 
Hans Thomissøns †salmebog.42

skraverede lancetblade. Bægeret, med riller ved 
mundingen, er nyere.40 På fodpladen ses sølv-
smedens stempel (Bøje nr. 4115) foruden Od-
ensemærke. Disken, tværmål 14 cm, har graveret 
cirkelkors på fanen foruden våben for kirkeeje-
ren Johan Frederik Brockenhuus (1682-1756) 
til Bramstrup og Lindved. våbenet indrammes af 
Dannebrogsordenens ordenstegn.41 Samme mær-
ker som på kalken.
 Oblatæsker. 1) 1842,21 fra Den Kgl. Porcelæns-
fabrik, sort med guldkors. 2) 1978, af sterling-
sølv, leveret af Brdr. W. & E. Hansen, København. 
Æsken, 10 cm i tværmål, 7,5 cm høj, har kegle-
stubform, dateret sikkerhedsgravering og mærke 
for sølvsmeden. 
 Alterkande, o. 1863,2 fra Den Kongelige Por-
celænsfabrik, 27 cm høj, sort med forgyldt tre-

Fig. 29. Altersølv (s. 3676). Kalk, o. 1600, repareret o. 1750 ved Jørgen Olufsen Lund, Odense og disk fra samme 
sølvsmed. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar plate. Chalice, c. 1600, repaired c. 1750 by Jørgen Olufsen Lund, Odense. 
and paten from the same silversmith.
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cm høje font er hugget af en lys granitmonolit. 
Den store fod, en terningebase, er glat ligesom 
det brede og korte ottesidede skaft. Kummen 
(59×59 cm) har som nævnt form af et terning-
kapitæl, og dens fire sider prydes af et reliefhug-
get malteserkors. Fordybningen er cirkulær med 
stejle sider. Lyse farvespor antyder den bemaling, 
der afrensedes o. 1882.7 Som påpeget af Mou-
ritz Mackeprang (Døbefonte 25) genfindes fon-
tens ‘ejendommelige opbygning’ på fonte i det 
vestlige England (Cornwall og Devonshire)47 og 
kan eventuelt være påvirket gennem det engelsk-
influerede domkapitel i Odense.48

 Fonten, der 1590 stod i tårnet,9 er nu opstillet 
i skibet ved korbuens nordre side, hvor den også 
fandtes o. 1808 (jf. fig. 12).
 Dåbsfad (fig. 32), o. 1650, nederlandsk, tværmål 
43,5 cm, med drevet og ciseleret udsmykning. i 
bunden af det kun 2,5 cm dybe fad, ses en frem-
stilling af Syndefaldet. Fanen har mandelformede 
bukler og cirkelbosser samt ciselerede perlesnore. 
Fadet svarer til ubberuds (DK Odense 2779, fig. 
19), men har afvigelser i hovedmotivets udførelse. 
Omtalt 1820.49 Et lille †alterbordskrucifiks af lyst træ med kors-

træ af mahogni var skænket af Johan Bulow o. 
1800.43

 Et *(?)røgelseskar, der 1809 blev indsendt til 
Oldsagskommissionen af Johan Bülow, er antage-
lig afgivet 1818 til Fyens Stiftsmuseum (Odense 
Bys Museer), hvor det imidlertid ikke er identifi-
ceret.44 
 Tre †messehagler af ‘bedste blå carteke’ (dvs. 
skærdug) omtaltes 1590 af Jacob Madsen.9 1646 
fandtes en ny †hagel,42 der måske blev stjålet 
under Karl Gustav-krigene 1657-60.45 En sort 
†messehagel blev 1881 udskiftet med en af rødt 
fløjl med kors og kanter af guldbrokade.2

 Alterskranken (jf. fig. 26) fra 1918 skyldes Knud 
Lehn Petersen. Dens fem sider har drejede ba-
lustre vekslende med udsavede. Bemalingen er 
orangebrunlig med forgyldte profiler.
 En lige †alterskranke (jf. fig. 12) blev 1863 udskif-
tet med en tresidet og ikke, som ellers ønsket ved 
det forudgående syn, en halvcirkulær skranke.46

 Den romanske døbefont (fig. 31) tilhører en lille 
nordøstfynsk gruppe med kumme af terningka-
pitælform (Mackeprang, Døbefonte 134). Den 81 

Fig. 30. Alterstager 1866 (s. 3677). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Altar candlesticks, 1866.

Fig. 31. Romansk døbefont (s. 3678). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Romanesque font.
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 Kurvens oprindelige, delvise staffering er lige-
som de samtidige figurmalerier afdækket 1933 
ved niels Termansen, der også har nymalet alle 
indskrifter.53 Rammeværket står blankt med få 
detaljer i cinnoberrødt, ved istandsættelsen sup-
pleret med sort og forgyldning. Arkadefelternes 
oprindelige figurmalerier viser Kristus (i det 
centrale fag) og fire apostle, alle stående i hel-
figur på retkantede fodplader, der er gråtonede 
ligesom de indrammende, smigede nicher. Alle 
figurer har tydelig konturoptegning. Deres klæ-
der overvejende i forskellige røde nuancer samt 
grønt og hvidt. Frisefelterne bærer nymalede, 
ledsagende navne med forgyldte versaler på sort 
bund. Fra opgangen vises: 1) (Fig. 35), Jakob den 
Ældre (»S. iacobvs Maior«), vist som pilgrim til 
sin egen grav med vandrestav og pilgrimshat med 
ibsskal. 2) (Fig. 36), Peter (»St. Petrvs«), vist med 
nøglen i sin højre hånd og en bog i den venstre. 
3) (Jf. fig. 34), Kristus (»Salvator Mv(n)di«) træ-
dende på et dødningehoved (Adams hovedskal) 
som tegn på overvindelsen af døden. Højre hånd 
er løftet til velsignelse med samlet pege- og lan-

 Dåbskande (fig. 33), o. 1850,2 af tin, 28 cm høj. 
Det urneformede korpus har svungen hank, det 
fladbuede låg profilknop.50 Foden er repareret 
med træ; sikkerhedsgravering med versaler. 
 Prædikestol (fig. 34), 1599, med malet datering 
og indskrift for Margrete Skovgård (†1615) til 
Sanderumgård. Den har i sin oprindelse været en 
lektorieprædikestol opsat i eller foran korbuen.51 
Foruden karnappen med fem arkadefag, der nu 
er opstillet som traditionel kurv sydøstligst i ski-
bet, har den omfattet et pulpitur med otte tilsva-
rende fag, hvoraf fire endnu er bevaret.
 Kurvens glatte arkadefelter indrammes af kan-
nelerede pilastre, hvis profilkapitæler bærer tand-
snitskantede bueslag med oculi i sviklerne. Fa-
gene adskilles af hjørneknækkede (svulmende) 
pilastre. Frise og postament har glatte, profilerede 
fyldinger. Den enkle opbygning med de høje ar-
kadefyldinger og svagt fremskudte hjørnepilastre 
peger tilbage på en række fynske stole fra tiden 
o. 1580, men har færre snedkermæssige detaljer.52 
Galleriets fire bevarede brystningsfag, der nu er 
genanvendt i korets vægpanel (fig. 40), svarer til 
kurvens, men har tillige muslingeformede top-
stykker. ud fra målene af de bevarede fag (hver 
især ca. 128×56 cm) kan lektorieprædikestolens 
samlede bredde anslås til ca. 5,5 meter.

Fig. 33. Dåbskande af tin, o. 1850 (s. 3679). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2015. – Baptismal jug of pewter.

Fig. 32. Dåbsfad, et nederlandsk importstykke fra o. 
1650 (s. 3678). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Baptis-
mal dish, Netherlandish import from c. 1650. 
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Fig. 34. Prædikestol, 1599, oprindelig opsat som lektorieprædikestol (s. 3679). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pul-
pit, 1599, originally set up as lectorium pulpit. 
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Fig. 35-38. Jakob, Peter, Andreas og Johannes, malerier på prædikestol 1599 (s. 3679). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– James, Peter, Andrew and John, paintings on pulpit, 1599.
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blegrøde ligklæder. 4) (Fig. 37), Andreas (»S. An-
dreas«), vist med sin korsattribut og en lukket 
bog. 5) (Fig. 38), Johannes (»S. iohannes«), med 
en kalk i sin venstre hånd og den højre løftet til 

gefinger, i den venstre holder han en bog med 
versalindskriften »Ego svm lvx mv(n)di« (Jeg er 
verdens lys). Han har liljekorsglorie, langt brunt, 
midtskilt hår, tilspidsende fuldskæg og er iklædt 

Fig. 39. Fylding med apostelmaleri (Peter), og deromkring romertal til brug ved 
stolens samling. Detalje af prædikestol 1599 under istandsættelse (s. 3684, jf. fig. 36). 
Foto niels Termansen 1933. – Panel with painting of apostle (Peter), and around it Roman 
numbers for use in assembling the pulpit. Detail of pulpit, 1599, during repairs (cf. fig. 36). 
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dre hjemmel) med forgyldt fraktur og versaler på 
sort bund. Fra opgangen: 1) Luk. 9,32, 2) 1 Pet. 
5,6. 4) Joh. 1,42. 5) 1 Joh. 5,12. Det nyere op-
gangspanel har forgyldte arabesker på sort bund.
 ved sin visitats 1596 bemærkede Jacob Madsen, 
at kirken trængte til en ny og bedre prædikestol 
(jf. †prædikestol).9 1601 noterede biskoppen, at 
der var »giord en ny (prædikestol) tuert offuer 
Choret«.9 Stolens datering 1599 finder bekræf-
telse i de summariske regnskaber, der oplyser, at 
kirken fra marts 1599 til samme tidspunkt 1600 
gik fra at have en positiv kapital på 109 mark 
til at skylde sine værger, Margrete Skovgård og 
niels Persen, 173 mark og 13 skilling.42 Med 

velsignelse. Brystningsfagene er nu overmalet 
med hvidgråt, men sporadiske farveundersøgel-
ser har vist, at arkadefelterne under overmalingen 
har apostelmalerier svarende til kurvens. Det kan 
derfor konkluderes, at lektorieprædikestolen har 
fremvist Kristus flankeret af 12 apostle.
 Kurvens centrale postamentfelt (jf. fig. 34) bæ-
rer våbener for slægterne Skovgård og urne, 
Margrethe Skovgårds henholdsvis fædrene (»M. 
S. F.«) og mødrene (»M. S. M.«). Heromkring står 
med forgyldte versaler: »Anno Domini 1599« og 
»Margrete Sko(v)ga(a)rd«. Feltet er nymalet 1933 
efter spor af oprindelig bemaling. De øvrige po-
stamentfelter har nymalede skriftsteder (uden æl-

Fig. 40. Brystningsfag fra lektorieprædikestol 1599 (s. 3679) genanvendt som panel ved korets østvæg (jf. s. 3685). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Panel bay from lectorium pulpit, 1699, re-used as panel on east wall of chancel.
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ensartet farve, og navnene i frisefelterne anførtes 
med hvidt på sort bund; i postamentfelterne ma-
ledes bosser. Lektorieprædikestolen er nedtaget 
og kurven nyopstillet omtrent på sin nuværende 
plads før o. 1808 (jf. fig. 12). Fire brystningsfag er 
sammen med et formodet rygstykke genanvendt 
i et vægpanel (s. 3685, fig. 40). Endnu ved niels 
Termansens istandsættelse 1933 erindrede man, 
at ringeren havde hugget fire †brystningsfag ‘til 
pindebrænde’. Antagelig o. 1800 blev såvel ram-
meværk som figurmalerier overmalet med en 
grålig marmorering, der også omtaltes 1863.2 En 
istandsættelse er foretaget 1855.55 O. 1868 på-
førtes en lys egetræsådring.2 1918 opsattes en ny 
bærestolpe og opgang.
 En †prædikestol, der var opstillet på et nedlagt 
sidealter, fik 1596 skudsmålet ‘ond’ af Jacob Mad-
sen. Efter anskaffelsen af den nuværende 1599, 
blev den 1601 opstillet i Pårup Kirke (jf. DK 
Odense 2674).9

 Stolestader (fig. 41), o. 1600, med bænke fra 
1932. Gavlene, ca. 140 cm høje, har over en kva-
dratisk profilfylding to kannelerede pilastre med 
stjerneroset og profilkapitæl samt trekantafslut-
ning med tungekant.56 Bemalingen fra 2003 med 
to mørke, røde nuancer har sorte og forgyldte 
detaljer.57 Fire stole havde 1863 †låger.2

 Herskabsstole. 1) (Fig. 42), 1584, udført til Mar-
grete Skovgård (†1615) til Sanderumgård.58 De 
to 140 cm høje gavle har begge topstykker med 
bladbelagte volutter og ophøjet Jesusmonogram 
(»iHS«). De bærer derunder reliefindskrift (versa-
ler og enkelte renæssancemajuskler) i to forsæn-
kede bånd: »Margret(e) Skovga(ar)d« og årstallet 
»1584«. Stolen lukkes ved en aflåselig fyldingslåge 
fra 1800-tallet. Bemalingen fra 2003 er omtrent 
som stolestadernes. Opstillet østligst i nordrækken.
 2) 1800-tallet. De brede, 140 cm høje gavle er 
glatte og har trekantafslutning med kronlister, der 
muligvis er ældre; lågen svarer til nr. 1. Østligst i 
sydrækken.
 En lille †præste- og skriftestol omtaltes 1590.9 En 
(yngre?) †præstestol syd for altret (jf. fig. 12) om-
talt 186359 er senest fjernet 1918.60 En lille †deg-
nestol omtaltes ligeledes 1590.9 1863 fandtes en 
(yngre?) †degnestol nord for altret (jf. fig. 12);59 
senest fjernet 1918.60

andre ord er prædikestolen bekostet af kirken, 
mens Margrete Skovgård, som sognets fremmeste 
standsperson ved at tiltræde som kirkeværge 1599 
garanterede for likviditeten i forbindelse med 
anskaffelsen.54 Fra første færd stod rammeværket, 
som nævnt, kun delvist stafferet, mens figurmale-
rierne må være fra omtrent samme tid. ved en se-
nere istandsættelse, formentlig i 1700-tallet, blev 
rammeværket malet med rødt og grønt, mens 
figurmaleriernes baggrund blev overmalet med 

Fig. 41. Stolegavl o. 1600 (s. 3684). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Pew end, c. 1600.
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 Dørfløje. udvendig (jf. fig. 8), 1948,2 efter teg-
ning af Knud Lehn Petersen, en dobbeltfløjet, 
retkantet plankedør med kvadratnet af smede-
jernsbeslag; i tårnets vestside. indvendig, en ret-
kantet, dobbeltfløjet fyldingsdør, bemalet med 
perlegråt; mellem tårn- og kirkerum. 

Fig. 42. Herskabsstol nr. 1, 1584, udført til Margrete Skovgård til Sanderumgård (s. 3684). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Family pew no. 1, 1584, made for Margrete Skovgård of Sanderumgård.

 Et vægpanel (fig. 40) på korets østvæg er sam-
mensat af fire arkadefag fra (†)lektorieprædike-
stolens brystning (s. 3679) og lektoriets formo-
dede rygstykke, fem rektangulære fyldingsfag 
med gennemgående rammeværk og konsolfrise. 
Bemalingen er hvidgrå.
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gulvet i skibets nordvesthjørne.61 indtil 1973 an-
vendtes et †harmonium fra Andresen, Aalborg.2

 †Pengeblok, omtalt 1863.2 To pengebøsser, o. 1900, 
21 cm høje, cylindriske af sortmalet blik.
 En klingpung (fig. 43) fra 1794, 132 cm lang, har 
pose i rødt lærred og sølvklokke med dateren-
de, graveret skriveskrift: »Davinde Kirke 1794«. 
Klokken bærer stemplet årstal »[1]793« og mærke 
for Rasmus Møller, Odense (Bøje ii, 119-20).62 
 Fire salmenummertavler (jf. fig. 26) fra 1905,2 
til skydenumre i seks rækker, synes modellerede 
over gavlen på herskabsstol nr. 1; sortmalede.
 To ensartede nyere præsterækketavler har anført 
præsternes navne med forgyldt fraktur på sort 
bund; forgyldt profilramme.63

 Lysekroner (jf. fig. 26). 1-2) Formentlig anskaf-
fet o. 1935 fra kunstsmedefirmaet Knud Eiby, 
Odense. Otte s-svungne arme i en krans, stamme 
med ribbeprofilerede ringled og kronende ørn. 
3) 1981, med 2×7 arme, der er s-svungne og har 
stilke. Graveret versalindskrift på hængekuglen: 
»Davinde Kirke 1981«.
 Tre rækker †hatteknager var 1863 opsat på mu-
ren ved mandsstolene.2

 En kirkestævnetavle fra 1800-tallet, 52×25 cm, 
har svungen afslutning og hvid frakturskrift på 
sort bund. 
 1631 anskaffedes en ny †ligbåre.12

 Klokker. 1) (Fig. 44), 1483, af anonym støber 
(uldall, Kirkeklokker 107), tværmål 92 cm. Hal-
sens minuskelindskrift, mellem dobbelte lister, 
læses bagvendt fra højre mod venstre: »Anno do-
mino milardvsent cccclxxxiii helpgotmaria« (i 
det Herrens år 1483. hjælp, Gud (og) Maria). Tre 
pyntelister ved overgangen til slagringen. Op-
hængt i slyngebom i det østre glamhul i tårnets 
nordside.
 2) 2011, støbt af Paccard, Frankrig, tværmål 
76 cm, med versalindskrift på halsen: »Davinde 
Kirke 2011/ menighedsrådet/ støbt af Paccard i 
Frankrig«. Ophængt i slyngebom i ny klokkestol 
(jf. s. 3672).
 En †klokke, der nævnes af Jacob Madsen 1590,9 
er forsvundet før 1791.25

 Senmiddelalderligt †pulpitur(?) i tårnet (jf. s. 
3662).
 Orgel, 1973, med seks stemmer, ét manual 
og pedal, bygget af Bruno Christensen & Søn-
ner, Terkelsbøl. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'. 
Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Det lille, trape-
zoide orgelhus er tegnet af Ebbe Lehn Petersen. 
Bemalingen fra 2003 er lysegrå med forgyldning 
på gitterværket bag prospektpiberne. Opstillet på 

Fig. 43. Klingpung 1794 (s. 3686). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Collection purse, 1794.

Fig. 44. Klokke nr. 1, støbt 1483 (s. 3686). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Bell no. 1, cast in 1483.
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indristet en slange, der bider sig i halen (tv.), og 
en sommerfugl, symboler for hhv. evigheden 
og den frigjorte sjæl. Derimellem et påsat kors 
i kobberlegering; forneden indhugget versalind-
skrift. Opsat på nordvæggen i skibets østligste 
fag. 2) 1913, over Sophus vind til Sanderumgård, 
*18. apr. 1842, †27. apr. 1913, givet af sognets 
beboere. Egeløvskrans af sølv med graveret frak-
tur på sløjfen. indsat i glas og indfatning, 82×67 
cm, svarende til nr. 1. Forneden ses indhuggede 
versaler: »Sophus vind«. Opsat på nordvæggen i 
skibets østligste fag. 
 Åben begravelse(?). Oberst Hans Due til Ølsted-
gård og Sanderumgård (†16. aug. 1717),64 som 
ikke måtte begraves hos sin hustru Hilleborg Ka-
as (1639-1707) i hendes første ægtemand Hen-
rik Markdanners slægtsbegravelse i Rønninge (s. 
3776), anførtes 1755 at ‘stå’ i Davinde Kirke.65 Så-
fremt der var tale om en åben begravelse, må den 
have været placeret i tårnrummet. 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 46), o. 1828, over 
Johan Bülow til Sanderumgård, *29. juli 1751, 
†22. jan. 1828. Kalksten, 109×78 cm, med fordy-
bet versalindskrift (centreret), og derover slægts-
våben i relief. Stenen, der har dækkende grå-
brun bemaling, er stenhuggermæssigt restaureret 
1996.2 Sidder indmuret på sin oprindelige plads, 
udvendig i korets østmur ved Bülows gravsted.2 2) 
O. 1876, over gårdejer og folketingsmedlem Cor-
nelius Petersen, *13. apr. 1806, †17. dec. 1876, sat 
af ‘venner i og udenfor Allerup-Davinde kom-
mune’. Gavlstele af hvidt marmor, 143×62 cm, 
med fordybet, sortmalet antikvaindskrift. Sydøst 
for koret.
 En familiebegravelse for slægten vind til Sande-
rumgård er indrettet ved arkitekt Hans J. Holm 
på kirkegården nordvest for tårnet. Den omfatter 
foruden to fællesmonumenter (hhv. latinsk kors 
og stele med keltisk kors og slægtens våben) syv 
ensartede, bredovale mørkegrå granitsten med 
gravskrift i reliefversaler, de to ældste over Fanny 
Erneste Pauline Adelgunde vind f. Tesdorff, *18. 
dec. 1856, †8. maj 1890, og Sophus Gustav Hol-
ger vind, *18. apr. 1842, †27. apr. 1913 (jf. min-
dekranse nr. 1-2).

GRAvMinDER

Gravflise, o. 1648, over Maren Rasmusdatter, †18. 
okt. 1648. Flise af mørkegrå kalksten, 33×32 cm, 
der helt udfyldes af fordybet versalindskrift. Den 
lå 1809 i gulvet, omgivet af en †gravramme med 
årstallet »1648«.31 Flisen er nu indmuret i sydvæg-
gen i skibets østligste fag. 
 †Gravsten eller -flise, o. 1626, over Kirsten Pe-
dersdatter, †23. okt. 1626. indskriften var ulæselig 
o. 1809, da den lå i gulvet omgivet af en †grav-
ramme med versalindskrift og Jesusmonogram 
(»iHS«).31

 Mindekranse. 1) (Fig. 45), 1890, over (Fanny Er-
neste Pauline) Adelgunde vind f. Tesdorff (1856-
90), givet af sognets beboere. Laurbærkrans af 
sølv med graveret skriveskrift på sløjfens sam-
lende skjold. indsat i glas og indfatning af gråt 
marmor, 59×49 cm. i den flade trekantgavl er 

Fig. 45. Mindekrans nr. 1, 1890, over Fanny Erneste 
Pauline Adelgunde vind, født Tesdorff (1856-90) (s. 
3688). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Memorial wreath 
no. 1, 1890, to Fanny Erneste Pauline Adelgunde Vind, née 
Tesdorff (1856-90).
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Fig. 46. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1828, over Johan Bülow til Sanderumgård (1751-1828) (s. 3688). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Churchyard monument no. 1, c. 1828, to Johan Bülow of Sanderumgård (1751-1828).
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 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff (Kirkens arkiv. 
Synsprot.).
 NM. J. vilhelm Petersen 1890 (bygning og inventar); 
niels Termansen 1933 (prædikestol); Morten Aaman 
Sørensen 1969 (omgivelser); Fritz Thode 1978 (alter-
tavle); Karin vestergaard Kristiansen 2002 (inventar).
 Tegninger og opmålinger. NM. Peder Larsen 
Birk, o. 1808 (plan); Ebbe Lehn Petersen 1978 (plan). 
Danmarks Kunstbibliotek. Hans J. Holm, o. 1890 (forslag 
til familiebegravelse), Hans J. Holm 1893 (forslag til 
kalkmaleri). Sanderumgårds arkiv. Hans J. Holm (opmå-
linger: plan, snit og opstalter samt projekt: plan, snit og 
opstalter).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokrono-
logisk undersøgelse af tagkonstruktion over Davinde Kirke, 
Fyns Amt, nnu rapport nr. 69, nationalmuseet 2015.

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, glasmalerier, kalkmale-
ri, inventar og gravminder ved Lasse J. Bendtsen, heraf 

KiLDER OG HEnviSninGER

vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. RA. Rentekammeret, reviderede regnskaber. 
Odense Provsti, Åsum Herred 1664-71 (Reviderede 
rgsk. Rgsk. 1664-71).
 LAFyn. Fyns bispeark. Synsforretninger over kirker 
og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Synsforretn.); Åsum 
Herreds provstiark. Diverse sager 1722-1818 (Provstiark. 
Div. sager.); Odense amtsprovstiark. Korrespondance ang. 
Bjerge og Åsum herreder 1808-37 (Provstiark. Kor-
respondance); Bjerge-Åsum herreders provstiark. Korres-
pondance 1837-64 (Provstiark. Korrespondance); Da-
vinde sogn. Regnskabsbog 1577-1664 (Rgsk. 1577-
1664); Den kongelige bygningsinspektørs arkiv. Sager vedr. 
kirkebygninger på Fyn o. 1898-1913; Bilag vedr. kirker 
i Fyn.

Fig. 47. Kirkegårdsplan. 1:1000. Reguleringsprojekt ved Hans J. Holm, o. 1893. – Plan of cemetery. Regulation project.
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21 LAFyn. Provstiark. Korrespondance.
22 ved arkitekt Thomas Hillerup, Tegnestuen vaag, 
Martofte.
23 vinduet er i sin nuværende form sekundært indsat i 
murværket, men kan have afløst et oprindeligt vindue, 
idet vestforlængelsen i modsat fald kun havde vindue 
i vest (jf. s. 3658).
24 i Sanderumgårds Arkiv.
25 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
26 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.; Kirkens arkiv. Synsprot.
27 Hvælvet er uden tvivl, efter middelalderlig sæd-
vane, opført sidst i byggeprocessen, dvs. efter tagvær-
kets opsætning. De gjorte iagttagelser tjener blot til at 
underbygge dette og antyder ikke nogen større tids-
forskel mellem korbygningen og dens overhvælvning.
28 Hylleberg Eriksen 2015. Der blev i alt udtaget 25 
prøver, hvoraf 12 prøver er dateret. Alle boreprøver er 
udtaget gennem splintveddet, hvorved dette er smuld-
ret bort på nogle af prøverne. De 11 daterede prøver fra 
langhuset kan deles op i flere grupper. Ældste gruppe 
består af otte prøver (41260019-41260129), der korri-
geret for manglende splint, giver et fældningstidspunkt 
o. 1458. De skal dog deles op i to hovedgrupper, da 
de repræsenterer to bygningsdele, således at 41260069-
41260129 repræsenterer tagværket over det romanske 
skib, mens 41260019-41260059 er fra skibets vestfor-
længelse. Da der endvidere overordnet er nogle få års 
forskel på de to grupper, adskilles de her. Den næstæld-
ste består af én prøve (41260139), der, korrigeret for 
manglende splint, giver et fældningstidspunkt o. 1481, 
mens den yngste, der består af to prøver (41260149 og 
41260159), der, korrigeret for manglende splint, giver 
et fældningstidspunkt o. 1507. ingen af de udtagne 
prøver fra tårnet kunne dateres. Af de fire udtagne 
prøver i våbenhuset kunne kun én (41262029) date-

dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser 
ved James Manley (engelsk) og Peter Zeeberg (latin). 
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilret-
telæggelse ved Mogens vedsø. Redaktionen afsluttet 
august 2016.

1 Kronens Skøder ii, 576-79 (15. juni 1686).
2 Kirkens arkiv. Synsprot.
3 DaKirkelove i, 398 (kongebreve af 7. og 9. jan. 
1555); LAFyn. Bispeark. Åsum Herreds breve 1562-
1805. Brev af 12. aug. 1573; Jens Rasmussen og Anne 
Riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, 
Odense 1995, 77.
4 DaMag 4, ii (1873), 51.
5 LAFyn. Bispeark. Åsum Herreds breve 1562-1805.
6 Omtalt 1820 af Finnur Magnussen, Optegnelser paa 
en Reise fra Kjøbenhavn, over Sanderumgaard, til Jellinge, 
samt gjennem adskillige Egne af Sjælland, Fyen og Jylland i 
Sommeren 1820, Kbh. 1821, 47-48.
7 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
8 Arealet er omtrent fordoblet fra ca. 0,2 til ca. 0,4 ha.
9 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 77.
10 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1664-71.
11 Mandsskabsrummet fungerede indtil 1989 som 
fyrrum (jf. s. 3672).
12 LAFyn. Fyns bispeark. Synsforretninger og andre ind-
beretninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702.
13 Et tilsyneladende uforklarligt fremspring i nordvæg-
gen (jf. fig. 26) er sammenfaldende med norddørens 
østvange. Fremspringet er formentlig forårsaget af 
en sætning i murværket, der også giver sig til kende 
udvendigt i form af omsætning af nordmuren (sml. 
Kirkens arkiv. Synsprot.); yderligere ændringer i dette 
murparti er sket i forbindelse med opførelsen af skor-
sten og varmeanlæg (jf. s. 3672).
14 nM.
15 Dette er formentlig en ikke ukendt praksis ved ind-
muring af bjælker og er sandsynligvis tænkt som iso-
lering mod fugt. iagttagelser i hullet i nordmuren efter 
den fjernede østre bjælke viser, at bjælkerne har gået 
frem til blot ½ sten bag yderfacaden.
16 Buerne er kun bevaret over en kort strækning nord 
og syd for vestdøren, og nichernes nordligste og syd-
ligste del skjules af rummets sekundære hvælvpiller.
17 Trappen må have befundet sig på tårnets sydside 
trods biskop Jacob Madsens skitse (fig. 48), der bl.a. 
også viser våbenhuset anbragt på nordsiden.
18 Forlængelsens hvælv er tydeligvis yngre end hvælvet 
i tårnrummet og den tilhørende tårnbue, hvis top tan-
geres af den vestre skjoldbue.
19 Dekorationen er ikke udformet i stuk, hvilket fremgår 
af, at de enkelte teglsten er synlige på hvælvets overside.
20 Tilsvarende stempler kendes bl.a. fra et gravgitter i 
Kerteminde Kirke (s. 2036).

Fig. 48. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. i LAFyn. Foto Mogens vedsø 2011. – Sketch 
of the church in Bishop Jacob Madsen’s book of pastoral vi-
sitations. 
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32 LAFyn. Odense magistrats arkiv. Dokumenter i kom-
missionssagen angående de af Johan Friedrich Eggers 
forøvede kirketyverier på Fyen 1746-47. Da sagsak-
terne omtaler sølvpladens våben som tilhørende ‘salig 
generalløjtnant’, kan det ikke have tilhørt den da 
endnu levende kirkeejer Johan Frederik Brockenhuus 
(1682-1756), der også var generalløjtnant.
33 ifølge skåren indskrift på rammens bagside. 

res, der, korrigeret for manglende splint, giver et fæld-
ningstidspunkt o. 1491.
29 nM. Brev fra Johan Bülow 10. juni 1805; Magnussen 
1821 (note 6), 49; victor Hermansen, »Johan Bülow 
som samler«, Kulturminder 1957, 113-14. 
30 Stolestader og alterskranke blev 1932 og 1977 
nymalet med brunt og forgyldning.
31 Præsteindb 1809.

Fig. 49. Afsavet bjælke i tårnrummet (s. 3659). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Sawn-
off beam in tower interior. 
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39 Kirkens arkiv. Synsprot.; LAFyn. Provstiark. Korre-
spondance. 
40 Jf. også Fynsk Kirkesølv 58.
41 Disken må antages udført efter Brockenhuus’ 
udnævnelse til ridder 1734.
42 LAFyn. Davinde Sogn. Rgsk. 1577-1664.
43 nM. Ringes tegninger.
44 Præsteindb 1809. Karret, der i nationalmuseet fik 
inventarnummeret 352, blev ifølge protokollen ikke 
lokaliseret ved en lidt senere samlingsrevision. Det 
kan være identisk med et af tre røgelseskar i Odense 

34 LAFyn. Provstiark. Korrespondance. Juni-november 
1863. Det anføres, at en lignende alterprydelse blev 
bestilt til grevskabet Gyldensteen (nørre Sandager S., 
Skovby Hrd.).
35 »Tafflen: Christi Crucifix mellem 2 Bisper, S. Chri-
stoffer oc andre Quinder met, 8 vd i Rad, offuen 8 oc 
neden 8«. Rasmussen og Riising 1995 (note 9), 77.
36 Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalder-
lige Altertavler, Odense 2010, 734.
37 Magnussen 1821 (note 6), 50-51.
38 Engelstoft 67.

Fig. 50. Muret niche i koret nordvæg (s. 3665). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Ma-
sonry niche in north wall of chancel.
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stole og katekismusaltertavler. Om inventarfornyelse i 
sydvestjyske kirker i reformationsårhundredet«, Tro og 
bilde i Norden i Reformasjonens århundre, Martin Blind-
heim m.fl. (red.), Oslo 1991, 223-50.
52 Prædikestolene i Brændekilde (DK Odense 3032), 
Korup (DK Odense 2751), Seden (DK Odense 3472), 
Tommerup (DK Odense 3290), Birkende og Rynkeby 
(Bjerge Hrd.),
53 ved istandsættelsen deltog også malermester Joh. 
Schaumann, Årslev.
54 Margrete Skovgård fungerede som kirkeværge indtil 
sin død 1615. LAFyn. Davinde Sogn. Rgsk. 1577-1664.
55 LAFyn. Provstiark. Korrespondance. Sognepræsten A. 
M. Barfod attesterede 3. sept. 1855, at alter og præ-
dikestol i Allerup og Davinde kirker var blevet sat i 
ordentlig stand.
56 Stolene er opstillet i to rækker a 19. Gavlene i de 
to østlige fag er bredere (143×48 cm) end i vestfag og 
tårnrum (139×36 cm).
57 under ådringer fra 1868 og frem er fundet ældre 
bemaling i blåt og hvidt; en blå omtales endnu 1863. 
Kirkens arkiv. Synsprot.
58 Stolen er opsat året efter, at Margrete Skovgård blev 

Bys Museer uden proveniens (inv.nr. St220, St221 og 
St223), der sammen med Rønninges (s. 3752) blev 
overdraget fra Oldsagskommissionen 1818.
45 Der manglede 1665 en messehagel. LAFyn. Fyns 
bispeark. Synsforretninger og andre indberetninger om 
kirkebygninger og kirkernes indkomst 1631-1702.
46 LAFyn. Provstiark. Korrespondance. Tegning af alter-
forhold 1863 ved H. A. W. Haugsted; brev fra forvalter 
Hempel af 11. sept. 1863.
47 Sml. Francis Bond, Fonts and font covers, London 
1908, 202-3.
48 Jf. DK Odense 75-77, endvidere Beckett, Danmarks 
Kunst i, 238-39.
49 Magnussen 1821 (note 6), 48.
50 Svarende til kander i Stenløse og Fangel (DK Odense 
3144, 3186). Omtalt 1863. Kirkens arkiv. Synsprot.
51 Kun to lektorieprædikestole i Danmark findes 
bevaret med deres oprindelige opstilling, nemlig Tise 
(Hjørring Amt) og ulfborg (Ringkøbing Amt). Marie-
Louise Jørgensen, »Lektorieprædikestole i Østdan-
mark. udbredelse og forudsætninger«, Hugo Johannsen 
(red.), Kirkens bygning og brug: studier tilegnet Elna Møller, 
Kbh. 1983, 89-108; Ebbe nyborg, »Lektorieprædike-

Fig. 51. Trappe til tårnets øvre stokværk set nedefra (s. 3666). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Stairs to upper storey 
of tower seen from below.
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mediately west of the west gable of the Roman-
esque nave, which was presumably demolished, 
and in the west gable of the extension there was 
a (†)window in a round-arched tympanum (fig. 
6). The otherwise plain pediment is decorated 
at foot height by a three-course-high frieze of 
quadratic recesses separated by vertical stretchers 
(fig. 7). The extension too had a flat ceiling. A 
renewal of the roofing above the Romanesque 
nave and the roofing above the western exten-
sion has been dendrochronologically dated to the 
1450s. A porch was built on the south side of 
the nave outside the door in the western exten-
sion. At foot height the crenellated gable has a 
mixed frieze of quadratic recesses, three courses 
tall, separated by vertical stretchers, above which 
is a horizontal three-course-high cordoned re-
cess. The great resemblance between the recess 
friezes of the western extension and the porch 
suggests that there was no long interval in time 
between the two building sections. Around 1890 
the porch was rebuilt as a mortuary chapel, The 
western tower was probably built in two phases. 
The oldest phase, which originally had two low 
floors, was accessible through two small, slightly 
tapering, round-arched arcade-like openings in 
north and south. The unusually low tower inte-
rior was covered over by a flat ceiling borne by 
four beams (fig. 49). The subsequent storey also 
had a flat ceiling at about the same height as the 
nave and the ceiling of its western extension and 
thus had about the same height as the lower sto-
rey. The upper part of the tower consists of a very 
low middle storey and above this the belfry storey 
is opened up on both sides by two belfry lights. 

The church lies on a hill in the western part of 
the village. A village meeting place (cf. fig. 1) 
north east of the church is one of the best pre-
served in the country. The churchyard, which is 
surrounded by a fieldstone dike, has been ex-
tended to the west and old boundaries have only 
been preserved over a short stretch in the north.
 in 1686 the Crown deeded the advowson 
to Jørgen Rantzau, who sold it on in 1699 to 
Frederik Gersdorff of Bramstrup and Lindved. 
The church remained with this estate until 1793, 
when it was sold to Johan Bülow of Sander-
umgård (1751-1828). it passed into freehold in 
1914. Since 1555 the church has been an annexe 
to Allerup (cf. p. 3613). 

Building. The Romanesque church, which con-
sisted of a nave and a narrower †chancel with an 
†apse, was mainly built of raw fieldstone over a 
profiled footing with a groove beneath chamfer-
ing (p. 3446, fig. 3), although the apse was partly 
of granite ashlar. The interior of the church was 
completely faced with brick later in the Middle 
Ages, and at the same time the thickness of the 
wall was presumably reduced. The door apertures 
in the north and south were maintained after the 
facing, but were later bricked up. The interior of 
the rebuilt church, like its predecessor, had a flat 
ceiling. in the last century of the Middle Ages 
the Romanesque apse was demolished before 
the nave was lengthened towards the west in the 
mid-1400s and a tower was subsequently added 
in the west, with apse ashlars in both parts of the 
building, which is mainly built in brick. As an 
extension of the south side a door was placed im-

eneejer af Sanderumgård. Hun begravedes i Odense 
Skt. Knud, i en 1601 erhvervet begravelse (DK Odense 
755-57, 890).
59 Jf. LAFyn. Provstiark. Korrespondance. Tegning af 
alterforhold 1863 ved H. A. W. Haugsted.
60 Endnu omtalt 1897, da den blev foreslået forbedret. 
LAFyn. Bispeark. Synsforretn.

61 Fire bænke i nordrækken er fjernet for at give plads 
til orglet, men gavlene er bevaret.
62 Fynsk Kirkesølv 170.
63 Den yngste er fra 1993. Kirkens arkiv. Synsprot.
64 LAFyn. Wads sedler.
65 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°. HofmFund 5, 252 
omtaler blot, at han er ‘begravet’.
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sin of the cushion-capital form. A bell from 1483 
(fig. 44) has a reversed minuscule inscription. 
 From the Renaissance comes a family pew 
(fig. 42) with the carved dating “1584” and an 
inscription for Margrete Skovgård (†1615) of 
Sanderumgård. Her name is also painted on the 
pulpit from 1599. The pulpit (fig. 34) was origi-
nally a so-called lectorium pulpit – that is, placed 
as a gallery across the chancel. The pews have 
ends from c. 1600 (fig. 41). The chalice (fig. 29), 
also from c. 1600, was repaired around 1750 by 
Jørgen Olufsen Lund, Odense, who at the same 
time made the paten (fig. 29). The baptismal dish 
showing the Fall of Man (fig. 32) was made in 
the netherlands around 1650. A collection purse 
(fig. 43) is dated 1794. An unsigned altar painting 
(fig. 27) from c. 1900 with a Crucifixion scene 
after Pierre-Paul Prud’hon’s painting from 1822 
in the Louvre in Paris, was donated in 1918 by 
the owners of Sanderumgård. The organ with six 
stops was built in 1973 by Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl.
 A sepulchral monument (fig. 46) to Johan Bül-
ow of Sanderumgård (1751-1828) is walled into 
the outside of the east wall of the chancel. 

 Access to the upper storey of the towers was 
probably originally by free-standing stairs (cf. fig. 
48), but around 1669 these were replaced by a 
staircase which was then established with an en-
trance through a door that was inserted in the 
former opening in the north wall of the tower 
(fig. 10). The Romanesque nave, its western ex-
tension and the tower subsequently had groined 
vaults installed. Finally the Romanesque chancel 
was replaced by a nave-chancel at the end of the 
Middle Ages. The chancel has the width of the 
nave and rises above a high-placed course of re-
used footing ashlars from the Romanesque chan-
cel on a strong sill of raw fieldstone. The nave-
chancel is built in medieval large brick and re-
used ashlars from the Romanesque chancel and 
the earlier-demolished apse. The nave-chancel 
only has one original window, which is placed in 
the middle of the south side, and it is covered by 
an original groined vault. The crenellated pedi-
ment has a recess decoration (fig. 14).

Furnishings. The oldest item of furnishing in the 
church is a Romanesque font (fig. 31) belonging 
to a small northeastern Funen group with a ba-
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arbejder 1623, da kirkens bygningsfond forringedes 
med 803 mark.3 1688 blev kirken solgt af Kronen til 
den daværende ejer af Rønninge Søgård, Knud Urne 
til Juulskov (1634-1705),4 og fulgte siden de skiftende 
ejere af herregården, indtil den 1916 overgik til selveje.5 
Som det fremgik 1801, besad ejeren kaldsret.6

 Værnehelgen. Kirken var i senmiddelalderen viet til Skt. 
Søren,7 efter hvem også et sognegilde var navngivet.8

 Rolfsted (s. 3801) var anneks fra reformationstiden og 
indtil 1992. Til Rolfsted hørte også fra 1555 Ferritslev 
Sogn, hvis †kirke blev revet ned o. 1590 (jf. s. 3839).9 

Kirken (»Rynigh«) er tidligst nævnt 1397 i et tings-
vidne, der omtalte, at Niels Jensen Ryning (Rønning) 
(-1326-) til Rønninge Søgård var begravet her, ‘som 
det bevistes ved gamle mænds vidnesbyrd’.1 Blandt se-
nere ejere af sognets hovedgård var (fra 1577) Caspar 
Markdanner (1533-1618), lensmand på Koldinghus 
1585-1617. Markdanner udviste stor interesse for sin 
lokale kirke (jf. prædikestol, herskabsstole, gravsten og 
gravkrypt), hvor han også varetog hvervet som kirke-
værge, en post der gik videre til hans arvinger.2 Fre-
derik Markdanner finansierede således omfattende 

 

Fig. 1. Kirken set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the east
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.

 Kirkegården (omkring kirken) anvendes siden 
anlæggelsen af en ny kirkegård (jf. ndf.) 1861 
ikke længere til begravelse, men henligger græs-
klædt med få, nyere træer. den var 1590 »paszelig 
rum« (af passende størrelse)10 og synes da også at 
have bevaret sin udstrækning. Hegn og indgange. 
den hegnes af et ensidigt kampestensdige. Kam-
pestensmuren, der nævnes 1590,10 var 1601 for-
falden,11 og det anførtes 1631, at den i årenes løb 
burde forbedres med mur- og tagsten.12 Kirke-
gården har to indgange, hovedporten i vest og en 
ganglåge i syd. hovedporten (jf. fig. 13) har ret-
kantede granitpiller med pyramideafslutning fra 
o. 180013 med køreport og fodgængerlåge, mens 
gangporten har en enkelt låge hængt på nyere, 
grovere tildannede piller.
 hovedindgangen havde 1631 en muret †kirke-
gårdsportal (‘muren over kirkeporten’), da omtalt 
som forfalden ligesom tre årtier senere.12 Porta-
lens overdel blev nedbrudt 1670 og stenene lagt i 
kirken.14 ganglågen hang 1820 i »de gammeldags 
grundmurede Skuur«.15 †Kirkeristene var 1631 for-

Kirken ligger på en bakke centralt i den store 
landsby (jf. fig. 3), en bebyggelsesstruktur, der sva-
rer til biskop Jacob Madsens beskrivelse 1590: ‘på 
et højt bjerg i byen og skoven’.10 i sognet ligger 
desuden landsbyen Røjerup, der nu er opslugt af 
stationsbyen Langeskov, sognets befolknings- og 
erhvervsmæssige tyngdepunkt. 

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Knud Nielsen 
1785. – Cadastral map.
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 Bygninger på og ved kirkegården. et ligkapel på tre 
fag med sadeltag er formentlig opført kort efter 
1921.17 den røde teglstensbygning har kamtak-
kede gavle, med hvidtede cirkel- og højblæn-
dinger (med hængestave) flankeret af savfriser. 
Såvel dør som vinduer er fladbuede og falsede. 
øst for kirkegården findes præstegården fra 1922 
og et sognehus fra 1988, benævnt »grubehuset« 
efter værkstedshytter fra vikingetiden fundet på 
stedet.

BygNiNg

Kirken ældste del er, vel o. 1250, opført af tegl og be-
stod af skib og smallere †kor. i senmiddelalderen gen-
nemgik den store ændringer. Skibet forlængedes mod 
vest, og et våbenhus tilføjedes på skibets sydside. et 
relativt lavt tårn blev i 1430’erne opført oven på vest-
forlængelsen, koret forlængedes mod øst i 1460’erne, 
og efterfølgende blev skibet forhøjet og forlænget mod 
øst på bekostning af det romanske kor. Samtidig eller 
kort herefter blev våbenhuset og tårnet forhøjet, og 
endelig – i middelalderens sidste årtier – opførtes et 
stort kapel ved skibets nordside.

faldne og manglede helt 1665.12 To †riste nævnes 
1820.15 en †kirkelade omtaltes 1590 som ‘gam-
mel’.10 Samme år fandtes fire træer (beplantning) på 
kirkegården,10 der 1819 blev planeret og forsynet 
med fortov og gange.15

 en ny kirkegård sydvest for kirken blev indviet 
21. okt. 1861, hvorefter der ikke længere foretoges 
begravelser på den gamle.16 Anlæggelsen synes til 
dels motiveret af et behov for ekstra arealplads i 
forbindelse med genbegravelsen af de ældre kirke-
patroners kister efter rydningen af kirkens nord-
kapel (jf. s. 3775 og 3777, nr. 4). et antal yngre ki-
ster overførtes dog til et nyopført privat gravkapel 
ved Rønninge Søgård (s. 3791).5 det oprindelige 
areal på ca. 0,4 ha blev yderligere fordoblet i første 
halvdel af 1900-tallet ved en udvidelse mod syd,5 
vel ikke mindst betinget af befolkningstilvæksten 
i Langeskov. Ældre kastanjetræer langs langsiderne 
vidner om den oprindelige udstrækning. Hegnet 
udgøres af et delvist hækbevokset kampestensdige. 
Fem indgange (tre kørepor te og to ganglåger) har 
alle tremmefløje hængt på granitpiller.

Fig. 4. Kirken set fra syd. Blyantstegning ved Ferdinand Richardt 1867. – The church seen from the south.
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pellets to hvælv (fig. 95). de tre sten brede lisener, 
der kun springer ca. 4 cm frem, er opmuret i en 
fra det øvrige murværk let afvigende skiftegang, 
idet tre løbere veksler med to løbere, flankeret af 
bindere.18 de af lisenerne indrammede facadefel-
ter har forneden været afsluttet af et, formentlig 
skråkantet, sokkelled, der forløb bindigt med lise-
nernes forside. Rester heraf ses nu kun bevaret i 

den romanske kirke bestod af skib og et smallere 
†kor, af hvis østgavl er bevarede rester i østgavlen 
af det senere forlængede skib (jf. ndf.). 
 Grundplan. Koret var relativt kort i forhold 
til bredden, ca. 5,1×6,4 m, og med langmurene 
flugtende med skibets inderside, ligesom skibet 
også er kort i forhold til bredden, ca. 12×8 m.
 Materiale og teknik. Skibet er opført af munke-
sten i munkeskifte over en syld af rå kamp. Be-
mærkelsesværdig er den ringe murtykkelse, idet 
såvel skibets langmure som korets østmur kun er 
2½ sten, ca. 70 cm, tykke, og vestgavlen kun tre 
sten tyk. der ses talrige eksempler på riffelhug-
get tegl anvendt i lisenerne og det søndre portal-
fremspring (jf. ndf.).
 Facadedekoration. Skibets langmure har været 
prydet af hjørnelisener, af hvilke den nordvestre 
er bevaret i fuld højde og inkorporeret i den se-
nere vestforlængelses langmur. dette gælder også 
den sydvestre, der dog delvist dækkes af våbenhu-
set, og som er stærkt forstyrret af ommuringer og 
kun giver sig til kende ved et spring i murflugten. 
den tilsvarende i nordmurens østende indgår i 
pillen mellem de to arkader til nordkapellet og ses 
tillige på loftet i den søndre lomme mellem ka-

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Thorvald Nygaard 1918, suppleret af Kirstin 
eliasen og tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Plan.

Fig. 6a-f. Aksonometriske rekonstruktioner af seks sta-
dier i kirkens bygningshistorie. 1:500. Tegnet af Freerk 
Oldenburger 2016. a. O. 1250. den romanske kirke 
(s. 3700). b. 1400-25. Tilføjelse af våbenhus (s. 3708) 
og skibets forlængelse mod vest (s. 3708). c. 1430'er-
ne. Tilføjelse af tårn (s. 3709); samt 1460'erne. Korets 
forlængelse mod øst (s. 3711). d. 1470'erne(?). Skibets 
forhøjelse og forlængelse mod øst (s. 3711) samt vå-
benhusets og tårnets forhøjelse (s. 3715). e. O. 1500-
25. Tilføjelse af kapel mod nord (s. 3722). f. O. 1875. 
Forhøjelse af tag over skibet (s. 3728). – Axonometric 
reconstructions of six stages in the construction history of the 
church. a. C. 1250. The Romanesque church. b. 1400-25. 
Addition of porch and western extension of nave. c. 1430s. 
Addition of tower; 1460s. Eastern extension of chancel. d. 
1470s?. Heightening and eastern extension of nave, heighte-
ning of porch and tower. e. C. 1500-25. Addition of northern 
chapel. f. C. 1875. Heightening of roof.
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a

b

Fig. 7a-b. Opmålinger. 1:300. Målt og tegnet af Thorvald Nygaard 1918. a. Plan. b. Opstalter af vest- og østfacaden. 
– Measurements. a. Plan. b. Elevations of west and east facade.
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d

c

Fig. 7c-d. Opmålinger. 1:300. Målt og tegnet af Thorvald Nygaard 1918. c. Opstalt af sydfacaden. d. Opstalt af 
nordfacaden. – Measurements. c. Elevation of south facade. d. Elevations of north facade.
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Fig. 7e. Opmålinger. 1:300. Tværsnit af skib og nordkapel set mod øst samt længdesnit set mod 
nord. Målt og tegnet af Thorvald Nygaard 1918. – Measurements. Cross section of nave and north 
chapel looking east and longitudinal section looking north.

tilknytning til nordsidens vestre lisen, mens syd-
sidens er forsvundet ved senere ommuringer (jf. 
fig. 23). den toleddede sokkel, der i dag ses inde 
i våbenhuset på hver side af portalfremspringet 
(jf. ndf.), kan være tilføjet ved en restaurering ved 
arkitekt Knud Lehn Petersen, Odense, i 1927.19 

Koret kan have haft tilsvarende udsmykning. Fa-
cadefelternes øvre afslutning er forsvundet i for-
bindelse med en senere forhøjelse af langmurene 
(jf. s. 3711). Sporene af skibets romanske tagværk 
på vestgavlens inderside viser imidlertid, at der 
kun kan være fjernet to til fire skifter. den øvre 
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hammerkors, i hvis bund, der er trukket ca. en 
kvart sten tilbage, er rester af oprindeligt puds 
(fig. 11). dens inderside er også delvist bevaret og 
har tydelige spor at skibets oprindelige tagværk 
(jf. ovf. og fig. 31-32). Murtykkelsen indskræn-
kes opefter ved tre vandrette tilbagetrækninger af 
murflugten.
 Døre. Skibet har haft døre i nord og syd om-
trent midt i det vestre fag. den velbevarede, for-
nemt udformede syddør er anbragt i et bredt por-
talfremspring (fig. 8 og 10). dette springer blot ca. 
4 cm frem i forhold til facadeplanet ligesom lise-
nerne og er opmuret i samme karakteristiske skif-

afslutning har derfor sandsynligvis blot bestået af 
en udkraget falsgesims, eventuelt suppleret med et 
savskifte (jf. ndf.). Af udsmykningen på korets øst-
gavl er bevaret en kort strækning af to savskifter 
med et mellemfaldende glat skifte (fig. 12), der ses 
i den nordvestre hvælvlomme i det nuværende 
kor. de ligger en smule højere end gesimsniveau-
et i det senere kor og dermed formentlig også i 
det oprindelige kor. de har derfor sandsynligvis 
indgået i gavltrekantens udsmykning. 
 Skibets vestgavl er bevaret på nær den øver-
ste gavlspids og er delvist synlig fra tårnets mel-
lemstokværk (fig. 20). den er udsmykket med et 

Fig. 8. det romanske skibs syddør (s. 3705). 1:20. Målt og tegnet af Vilh. Petersen 
1885. – South door of Romanesque nave. 
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Fig. 9. det romanske skibs syddør, indre (s. 3705). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – South door of Roman esque nave, 
inside.

tegang som disse. Fremspringets øvre afslutning 
er forsvundet ved en senere restaurering. Soklen 
kan, som ovenfor nævnt, være tilføjet 1927. den 
rundbuede portal overdækkes af et helstensstik, 
der primært er opmuret af løbere – dog ses to 
bindere i hvert fjerde skifte – hvorover et pryd-
skifte af krumme løbere. døren har helstensdyb 
og -bred fals, hvori er opstillet en trekvartsøjle, 
ligesom stikket ledsages af en vulst. i vederlags-
højde er profilerede kragbånd, smal retkantet li-
ste over rundet led, der tillige bærer stikket på 
fremspringets forside. Søjlestavene har foroven et 
terningkapitæl umiddelbart under kragbåndet og 
forneden en base, hvis udformning i dag frem-
træder noget udvisket.20 den ligeledes rundbuede 
lysning fremtræder nu pudset og kalket, men stod 
endnu 1885 i blank mur med bevarede, men nu 

borthuggede kragbånd (sml. fig. 8 og 10). Krag-
båndene, kapitælerne og baserne står i rød tegl, 
mens trekvartsøjlen er muret af sortglaseret tegl, 
der tillige ses i hvert andet skifte af vulsten. ind-
vendig har døren helstensdyb anslagsfals, der er 
retvinklet i øst og let smiget i vest (fig. 9).21 Over-
dækningen har karakter af et spærstik, om end de 
to sider krummer en smule.
 †Norddøren har haft en tilsvarende placering. 
indvendig ses lodfuger efter begge vanger, mens 
det ydre er forsvundet i en stor ommuring om-
kring et sekundært vindue.22

 Af kirkens romanske vinduer er blot ét bevaret, 
nu tilmuret i lysningen, i syd umiddelbart øst for 
det senere opførte våbenhus (fig. 97). den rund-
buede åbning, der måler 105×30 cm i det ydre 
murplan og 52×18 cm i lysningen, er overdækket 
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Kirkens romanske arkitektur. den tilhører en lille gruppe 
af senromanske kirker, uden at det dog er muligt at pe-
ge på direkte paralleller. Kirkens bedst bevarede detalje 
er portalen i syd. denne er tilsyneladende unik i dansk 
sammenhæng; nærmest kommer en portal på nordsi-
den af dominikanerklosterkirken i Aarhus (DK Århus 
1053-54), med hvilken den har anvendelsen af glase-
rede tegl i søjlestave og vulst tilfælles. Anbringelsen i et 
portalfremspring er mere gængs og kendes fra talrige af 
tidens teglkirker. Karakteristisk er kirkens ringe mur-
tykkelse og begrænsede størrelse, der genfindes i f.eks. 
Uvelse Kirke (DK Frborg 2136 ff.). et andet fællestræk 
med denne kirke er hjørnelisenernes ringe fremspring 
– blot ca. 4 cm. hovedparten af periodens fynske 
landsbykirker af tegl er væsentligt større, f.eks. Aun-
slev Kirke (Svendborg Amt) og indslev Kirke (Vends 
hrd.), mens Stubberup Kirke (Bjerge hrd.) næppe har 
været meget større end Rønninge. hammerkorset på 
vestgavlen er ikke ukendt i romansk arkitektur og ses 
f.eks. i Stokkemarke Kirke (DK Maribo 452 og 453).24

af et halvstensstik og har aftrappet sål; lysningen er 
muret af kantstilede sten. Stikkets vestre halvdel 
er rekonstrueret ved behugning af en, nu i øvrigt 
fjernet, sekundær tilmuring. indvendig ses blot 
vinduets nederste vestre hjørne, mens resten dæk-
kes af en senere opført hvælvpille og skjoldbue. 
yderligere et vindue øst herfor er sandsynligvis 
opslugt af et sekundært, gotisk vindue (jf. s. 3726). 
eventuelle vinduer på nordsiden er forsvundet 
senest ved opførelsen af det store nordkapel.
 Kirkens indre præges afgørende af senere æn-
dringer i form af forhøjelse og overhvælving, dog 
angiver et svagt tilbagespring i vægplanet over 
syddøren (jf. fig. 9) placeringen af det oprinde-
lige, flade loft. Tilsvarende ses et tilbagespring i 
vestvæggen (jf. ovf.), der nu er udmuret med rej-
ste munkesten.23

Fig. 10. det romanske skibs syddør med portalfremspring (s. 3705), set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
South door of Romanesque nave with portal projection. 
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Fig. 11. Korsblænding på det romanske skibs vestgavl (s. 3705). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Cross recess on west 
gable of Romanesque nave. 

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. i løbet af den 
sene middelalder, fortrinsvis i 1400-tallet, gen-
nemgik kirken en usædvanligt omfattende række 
af om- og tilbygninger. Ældst blandt disse er et 
våbenhus og en vestforlængelse, der dog ikke 
kan dateres nøjere, men sandsynligvis begge 
tilhører den tidlige del af 1400-tallet. et tårn 
oven på vestforlængelsen er muligvis opført o. 
1437, og en forlængelse af koret kan hidrøre 
fra 1460’erne. en større ombygning senere i 
1400-tallet indledtes med en forhøjelse af det 
oprindelige skib og efterfølgende en forlængelse 
af dette mod øst, hvilket indebar en nedrivning 
af det oprindelige kor, mens korforlængelsen be-
varedes. en forhøjelse af våbenhuset og tårnet 
var en naturlig følge af skibets forhøjelse og gen-
nemførtes i nær tilknytning til denne. endelig 
føjedes i middelalderens slutning et stort kapel 
til skibets nordside.

 Våbenhuset foran skibets oprindelige syddør er i 
sin nuværende form, som nævnt, et resultat af en 
forhøjelse. den oprindelige, lave bygning er, for-
mentlig i første halvdel eller midten af 1400-tal-
let, opført af munkesten i munkeskifte over en 
syld af rå kamp. døren i gavlen er enkeltfalset og 
fladbuet under et højt, spidsbuet spejl, der rejser 
sig op i den oprindelige gavltrekant, hvis nedre 
kontur svagt anes til begge sider (fig. 2). i begge 
flankemure har oprindeligt været to, nu tilmu-
rede, smalle glugger, der er en halv sten brede og 
vandret overdækkede. den nordre i øst er senere 
afløst af en lille, fladbuet vinduesåbning, hvis nor-
dre vange er overtaget fra gluggen (jf. s. 3726).
 Vestforlængelsen af skibet er opført af munkesten 
i munkeskifte over en syld af rå kamp. Nordre og 
søndre langmur er (jf. s. 3700) opført bindigt med 
det oprindelige skibs hjørnelisener.25 Murtyk-
kelsen er usædvanlig ringe, blot 70-75 cm, men 
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 Forlængelsens indre var sandsynligvis overdæk-
ket af et fladt loft i samme højde som i det ældre 
skib. Forbindelsen til dette må være etableret ved 
gennembrydning af den oprindelige vestgavl.26

 Kirkens tårn, der blev opført oven på vestfor-
længelsen, er i to faser, hvoraf den ældste kan 
være fra o. 1437 (jf. dendrokronologisk undersø-
gelse, s. 3728).27 østsiden hviler på den romanske 
vestgavl, hvis øverste tredjedel dog er forstærket 
på indersiden med udkragede binderskifter, der 
bæres af gavlens øverste vandrette tilbagespring 
(fig. 31).
 Tårnets første fase er blot i to stokværk, et 
klokkestokværk over den tidligere vestforlæn-
gelse. Materialet i de tynde mure28 er munke-
sten, der såvel ude som inde er lagt i polsk skifte. 
et tilsvarende spinkelt tårn er opført oven på 
en vestforlængelse af Nørre Søby Kirke (åsum 
herred).

svarer til den i det oprindelige skib. Vestafsnittets 
øvre afslutning tilkendegives på ydersiden af far-
veforskelle og et skift i forbandt (jf. fig. 23), mens 
den i nord- og sydmuren på indersiden markeres 
af aftryk af vandretliggende tømmer (jf. fig. 9), der 
blev båret af et tilbagespring i murværket. dette 
ses tillige i det nuværende tårnrum (jf. s. 3711). 
Forlængelsen oplystes oprindeligt af to vinduer i 
henholdsvis syd og vest. Af det søndre, nu tilmu-
rede, (†)vindue, der var centreret i faget, er bevaret 
den østre halvdel, mens den vestre er bortbrudt 
ved indsættelse af et senere vindue (jf. s. 3726). 
Udvendig dækkes den bevarede del af vinduet 
af det senere opførte trappehus, og indvendig ses 
østre vange og hovedparten af det fladbuede stik 
(jf. fig. 23). Af det vestre †vindue, der må have sid-
det en smule skævt i facaden, er bevaret syv skifter 
af nordre vange, mens resten er fjernet ved indsæt-
telse af et senere vindue (jf. s. 3726).

Fig. 12. Rest af det romanske kors østgavl (s. 3705). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Remains of Roman esque cross, 
east gable.
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sigt muret vin due i østgavlen (jf. fig. 1 og 27) har 
halvstensfals både ude og inde og står nu tilmuret 
i lysningen. en større, fladbuet vinduesåbning i 
syd (jf. fig. 2 og 27) er sandsynligvis oprindelig, 
om end med ommuringer i østre vange og en 
udvidelse af lysningen.
 Forlængelsens østgavl har gavlfoden markeret 
af en to skifter høj båndblænding, hvorover tre 
fladbuede højblændinger, hvoraf den midterste 
er højest. i bunden af hver ses nær toppen en 
halvstensbred og tre skifter høj lyssprække. gavl-
konturen krones af kamtakker, afdækket med 
vingetegl, og ledsages af en række småblændin-
ger; de fleste stærkt uregelmæssigt murede cirkel-
blændinger samt enkelte kvadratiske blændinger 
(jf. fig. 1).
 Korforlængelsens indre overdækkes af et lavt-
spændt krydshvælv, der bæres af forlæg i væg-
gene. På hvælvets overside er helstensbrede over-
ribber, der er opmuret af vekselvis en løber og to 
bindere i forbandt med kapperne. Rummet er 
forbundet med det oprindelige kor af en bred, 
glat spidsbuet gjordbue, der i dag – efter neden-
nævnte ombygningsarbejde – fungerer som kir-
kens korbue.
 en forhøjelse af det romanske skib fandt sted i 
senmiddelalderen, hvorved langmurene forhøje-
des med ca. 1,5 m og forsynedes med en frise 
af blændinger under en tredobbelt falsgesims. På 
sydsiden har hver af de fire skifter høje blændin-
ger en omtrent kvadratisk øvre del og en smallere 
nedre (jf. fig. 2 og 97). Blændingsfrisen afsluttes 
her mod vest ved våbenhusets tag, således at ski-
bets højmur bag våbenhuset er glat (jf. fig. 30), 
hvilket må betyde, at skibets forhøjelse er yngre 
end eller samtidig med våbenhusets forhøjelse (jf. 
s 3715). På nordsiden er blændingerne blot tre 
skifter høje og her med den smalle del øverst (fig. 
96). Forhøjelsen var en nødvendig forudsætning 
for en planlagt overhvælvning (jf. ndf.). da der 
ikke ses spor af en tilsvarende forhøjelse af den 
romanske triumfmur, har den efterfølgende for-
længelse af skibet mod øst (jf. ndf.) været forud-
set fra arbejdets begyndelse.32

 østforlængelsen af skibet må, som nævnt, være 
udført i umiddelbar fortsættelse af ovennævnte 
forhøjelse og på bekostning af det romanske kor, 

 Klokkestokværket havde to store, nu tilmurede, 
fladbuede glamhuller til hver side. åbningerne 
mod øst var mindre og skudt ud mod tårnets 
hjørner under hensyntagen til skibets oprinde-
lige tag. glamhullerne har udvendig haft en halv-
stensfals, mens falsen indvendig var en halv sten 
bred og en hel sten dyb.29 glamhullerne skjules 
nu indvendig af senere opførte aflastningsbuer og 
skalmure (jf. s. 3718), dog ses af sydsidens vestre 
glamhul det nedre vestre hjørne i en udsparing i 
den nævnte skalmur (jf. fig. 102).
 de oprindelige gavltrekanter er bevarede in-
korporeret i det senere forhøjede tårns klok-
kestokværk (fig. 13). Begge har tre tætstillede, 
spidsbuede højblændinger, hvoraf den midterste 
er højest; i vest ses i den midterste blænding en 
høj, smal, fladbuet glug, og en tilsvarende i øst er 
formentlig opslugt af en 1915 brudt gennemgang 
til skibets loft (jf. s. 3721).
 Tårnrummet åbner sig mod skibet med en 
rundbuet, lav arkade, der formentlig er overtaget 
fra forlængelsen (jf. ovf.).30 Rummet har sand-
synligvis bibeholdt vestforlængelsens flade loft, 
mens et nord-sydgående bjælkelag, der lå 11-12 
skifter højere og hvilede på tilbagespring i det 
nyopførte murværk (jf. fig. 102), kan have båret 
klokkestolen.31

 en højtplaceret †dør på tårnets sydside nær 
sydøsthjørnet (jf. fig. 23), nu tilmuret og delvist 
dækket af det senere trappehus, er brudt igennem 
på et tidspunkt før tårnets forhøjelse (jf. ndf.). 
åbningen har indvendig udmundet umiddelbart 
over tårnrummets flade loft og har givet adgang 
udefra til klokkestokværket.
 en østforlængelse af det romanske kor o. 1467 
(jf. dendrokronologisk undersøgelse, s. 3728) øge-
de dette til omtrent dobbelt størrelse. Forlæn-
gelsen er opført af munkesten i uregelmæssigt 
munkeskifte over en kraftigt fremspringende 
syld af rå kamp, og der indgår enkelte kampe-
sten i murværket. Forlængelsens mure har samme 
ringe tykkelse som i skibet og vestforlængelsen. 
Flankemurene afsluttes foroven af en dobbelt 
falsgesims. et nærmest ellipseformet, uregelmæs-

Fig. 13. Tårnet set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – The tower seen from the west
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 Forlængelsens østgavl er relativt velbevaret, men 
præges af en sen ombygning af tagværket, ved hvil-
ken rygningen hævedes godt en meter (jf. s. 3728). 
Kamtakkerne og de tilknyttede korte savsnitsfriser 
hidrører alle fra denne ombygning. gavlen bæres 
delvist af et helstens aflastningsstik, muret oven på 
den tidligere gjordbue, nu korbuen, mellem det 
romanske kor og dets østforlængelse. gavlen er 
tydeligt opbygget under hensyntagen til det ældre 
tag over korforlængelsen, idet ingen af blændings-
friserne er synlige fra korforlængelsens loftsrum 
(fig. 28). herfra var forbindelse til det forhøjede 
skibs loft ad en lille, syv skifter høj luge med et, 
nu bortbrudt, fladbuestik (fig. 28 og 98).34 i gavl-
fodshøjde er der på hver side af korets tag en kort 
båndblænding, herover en, ligeledes afbrudt, frise 
af tre skifter høje kvadrater, adskilt af lodretstillede 
løbere.35 På hver side af korforlængelsens tagryg 
ses en rombeformet, aftrappet blænding med et 
fremspringende kors i midten,36 mens der over 
tagryggen er en kort frise med savsnit og herover 
en aftrappet frise (fig. 1). Af gavlens oprindelige 

af hvilket kun levnedes enkelte rester af østgav-
len (jf. s. 3705). Forlængelsens langmure er opført 
i flugt med det romanske skib og sandsynligvis 
umiddelbart uden for det fjernede kors langmu-
re. Materialet er munkesten i munkeskifte over 
en syld af rå kamp. desuden ses på sydsiden et 
skifte af rå og kløvet kamp fire a fem skifter over 
sylden.33 Sydmuren afsluttes foroven med en to 
skifter høj båndblænding, der brydes af vinduets 
stik (jf. fig. 2), hvorover en aftrappet frise under 
en tredobbelt falsgesims. Nordmuren afsluttedes 
tilsyneladende kun af en båndblænding under 
falsgesimsen (jf. fig. 96). Nordøsthjørnet er om-
muret i forbindelse med opførelsen af kirkens 
store kapel (s. 3722), men en uregelmæssighed i 
kapellets syld antyder, at hjørnet har været støttet 
af en fremspringende pille. Midt på sydsiden er et 
udvendig falset, fladbuet vindue med halvstens-
stik og med smig indad.

Fig. 14. indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Interior looking west.

Fig. 15. hvælv i skibets østligste fag (s. 3714). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Vault in easternmost bay of nave.
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vestre kun har et. herover er indføjet en skråt-
stillet løber til bæring af hvælvribberne. i øst-
hjørnerne muredes falsede tromper, mens der i 
vesthjørnerne opsattes retkantede, ufalsede piller 
med kragbånd, svarende til de øvrige. i nord og 
syd er der helstensdybe, spidsbuede skjoldbuer, 
mens der er afsat et hvælvforlæg i østgavlen. et 
tilsvarende forlæg i vest må være delvist skabt ved 
udhugning omkring den ældre tårnbue.
 det østligste, enklest udformede hvælvfag er 
tydeligvis opført i en arbejdsgang for sig,38 men 
er sandsynligvis hurtigt efterfulgt af de to reste-
rende hvælv.
 hvælvet er ottedelt med retkantede halvstens-
ribber (fig. 15). i dets top er indskrevet en ot-
tetakket stjerne, udformet af kvartstensribber, der 
følger kappernes skiftegang og tillige springer 
frem på hvælvets overside. hvælvet har desuden 
helstensbrede overribber af vekselvis en løber og 
to bindere, hvoraf sidstnævnte er i forbandt med 
kapperne (jf. fig. 18).

kamtakker ses på indersiden væsentlige rester af 
en meget bred top tinde, der til hver side viser spor 
af halvanden sten brede konsoller (fig. 100). disse 
må have båret en opbygning på gavltoppen, der 
sandsynligvis har tjent til ophæng af en af biskop 
Jacob Madsen omtalt messeklokke »… clocker, 
1 liden offuer Kirken«;10 den vises tillige på hans 
tegning af kirken (fig. 95). Ophængning af en 
klokke på dette sted omtales endnu 1665.12

 Hvælv i skibet. det var uden tvivl fra begyn-
delsen hensigten at overhvælve det forhøjede og 
forlængede skib, om end der ikke generelt afsat-
tes forlæg hertil.37 dog ses forlæg i både øst og 
vest, udsparede i henholdsvis den nye østgavl og 
i skalmuringen af vestgavlens inderside (sml. s. 
3707). de tre fag hvælv har et usædvanligt kom-
plekst ribbenet. de bæres af to par dobbeltfalsede 
hvælvpiller (fig. 9, 14 og 46) med kragbånd af to 
fremspringende, retkantede skifter med to mel-
lemfaldende, glatte skifter. det østre pillepar har 
yderligere to skifter over kragbåndene, mens det 

Fig. 16. hvælv i skibets midterste fag (s. 3715). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Vault in midmost bay of nave.
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 Våbenhusets forhøjelse må, som allerede nævnt, 
være gennemført i nær tilknytning til skibets for-
højelse, dvs. enten samtidig med eller eventuelt 
umiddelbart før eller efter. dette ses af den mang-
lende blændingsdekoration på skibets forhøjede 
sydmur (fig. 30). Flankemurene forhøjedes med 
ni til ti skifter, hvorover en tredobbelt falsgesims, 
der på vestsiden ledsages af et savskifte (jf. fig. 13). 
den kamtakkede sydgavl har tre stigende høj-
blændinger, hvoraf den midterste overdækkes af 
et spidsbuet tvillingstik på en binderkonsol og har 
en halvstens bred lyssprække i bunden. de flan-
kerende blændinger overdækkes af kvartcirkelslag 
med stigning mod midten.39 det pudsede og kal-
kede indre overdækkes af et gråmalet bjælkeloft, 
der formentlig er resultat af en sen loftshævning.
 Forhøjelse af tårnet. efter at forhøjelsen af skibet 
var gennemført, har det ældre tårn været meget 
undersætsigt, og næppe længe efter iværksattes 
en forhøjelse af dette. Arbejdet indledtes med 
en overhvælvning af tårnrummet. hvælvet er 

 det midterste hvælv er ligeledes ottedelt og 
med en ottetakket stjerne, om end mindre, om-
kring toppen (fig. 16). Ribbenettet er her supple-
ret med en række små spidsbueslag, der forbinder 
diagonalribberne med et punkt omtrent midt 
på skjold- og gjordbuerne samt en række flade 
bueslag, der forbinder førnævnte med ribberne 
i hvælvets tvær- og længdeakse. Overribberne 
er udformet som i det østligste hvælv (jf. fig.18), 
ligesom biribberne er udformet i samme teknik 
med fremspring på oversiden; de nedre dele af 
biribberne dog delvist ude af takt med kappernes 
skiftegang.
 det vestligste hvælv er nært beslægtet med 
det midterste, dog med en let divergerende dis-
ponering af biribberne i hvælvets nedre del, idet 
alle otte hovedribber forbindes af brede spids-
bueslag, hvorunder kortere, vandrette ribber 
(fig. 17). Teknik og udformning af overribber 
m.m. som ved det midterste hvælv (fig. 18 og 
19).

Fig. 17. hvælv i skibets vestligste fag (s. 3715). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Vault in westernmost bay of nave.
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Fig. 18. Skibets tagværk set mod øst (s. 3727). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Roofing of nave looking east.
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Fig. 19. Oversiden af skibets 3. hvælv med overribber (s. 3715). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Upper part of 3rd 
vault of nave with upper ribs.
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nær sydvestre hjørne, er skalmuren udeladt på et 
kort stykke (jf. fig. 102), og her ses den nederste 
del af vestre glamhuls vestre vange. Samtidig med 
tilmuringen af sydsidens østre glamhul muredes 
en ret gennemløbende, fladbuet døråbning, hvis 
nederste del er hugget ned i ældre murværk (jf. 
fig. 101).40 det er uvist, hvorvidt døren fra be-
gyndelsen har været planlagt til anvendelse sam-
men med et trappehus (jf. ndf.) eller har skullet 
nås ad en udvendig fritrappe.
 det forhøjede tårns nye klokkestokværk er 
opført af munkesten i munkeskifte med omtrent 
fuld bevarelse af gavltrekanterne i øst og vest fra 
det ældre tårn. heraf følger, at stokværket kun fik 
glamhuller mod nord og syd. Mod syd tre jævn-
brede, fladbuede, falsede åbninger, mens den mid-
terste i nordsiden er væsentlig højere og bredere 

et krydshvælv med retkantede halvstensribber, 
der bæres af meget kraftige, enkeltfalsede piller 
i rummets hjørner samt to sten dybe, spidsbu-
ede skjoldbuer i nord, syd og vest, mens der i øst 
er indhugget vederlag over den ældre tårnbue. i 
nord- og sydvæggen blev et tilbagespring i mur-
tykkelsen i højde med vestforlængelsens mur-
krone udmuret med løbere på højkant. hvælvet 
er tydeligvis opført før fjernelsen af bjælkelaget i 
det ældre klokkestokværk, idet dette har efterladt 
aftryk i hvælvets overside (jf. s. 3711 og fig. 22). 
herefter opførtes nær hjørnerne forstærknings-
mure (jf. fig. 21) oven på tårnhvælvets skjoldbuer 
til bæring af aflastningsbuer til alle fire sider op ad 
det ældre klokkestokværks inderside. glamhul-
lerne tilmuredes bindigt med de udvendige fa-
cader og skjultes indvendig helt ved skalmuring 
over det nævnte tilbagespring i murtykkelsen. i 
denne skalmur afsattes forlæg til de nævnte aflast-
ningsbuer, der er spidsbuede med helstensstik af 
vekselvis en løber og to bindere. På sydvæggen, 

Fig. 20. østvæggen i tårnets mellemstokværk med romanske skibs vestgavl (s. 3705). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– East wall in middle floor of tower with west gable of Romanesque nave.

Fig. 22. Tårnets mellemstokværk med bjælkespor på 
hvælvenes overside, set mod nord (s. 3715). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2015. – Middle floor of tower with traces 
of beams on upper surface of vaults, looking north.
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Fig. 21. Vestvæggen i tårnets mellemstokværk (s. 3718). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – West wall in middle floor of tower.
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 et sekundært tilføjet trappehus på tårnets sydside 
er opført af munkesten i noget uregelmæssig 
skiftegang over en syld af rå kamp. det har 
dobbelt falsgesims i syd og pulttag med halvgavle 
i øst og vest. den øverste del er ommuret 1863 
(jf. s. 3724). hovedparten af sydsiden dækkes af 
en facadedekoration, bestående af en frise af kva-
dratiske blændinger, adskilt af lodretstillede lø-
bere under to højblændinger med kvartcirkulær 
afslutning foroven (fig. 23). den øvre afslutning 
er præget af førnævnte ommuring. en fladbuet 
dør i sydsiden leder ind til en vindeltrappe, der 
er overdækket af stigende fladbuestik og fører op 
til ovennævnte dør i det tilmurede glamhul (jf. 
s. 3711).42 Trappen oplyses af to små lysåbninger, 
en i syd i den østre højblænding og en i vest. Ved 
trappehusets opførelse dækkedes den østre halv-
del af det oprindelige vindue i tårnunderdelens, 
dvs. i vestforlængelsens, sydside (jf. s. 3709). i ste-

end de øvrige (fig. 7d og 24).41 Nord- og sydmu-
ren afsluttes foroven af tredobbelte falsgesimser. 
Fra klokkestokværket etableredes 1915 forbin-
delse til skibets loftsrum (jf. s. 3711).
 Tårnets øst- og vestgavl er omtrent ens udfor-
met. gavlfoden markeres af en række kraftige 
bomhuller til hængestilladser og umiddelbart her-
over en frise af kvadratiske blændinger adskilt af 
lodretstillede løbere. gavlene har kamtakker og 
prydes hver af fem stigende, spidsbuede højblæn-
dinger. den midterste flankeres af korte stumper 
af dobbelte savskifter, der tangerer buetoppen på 
de tilstødende blændinger. 2. og 4. blænding har 
en stor, fladbuet luge, der nærmest har karakter af 
glamhul; den midterste i øst har en noget højere, 
tilsvarende luge, mens der i vest blot er en lille glug.

Fig. 23. Trappehus på tårnets sydside (s. 3721). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2015. – Stair well on south side of tower. 

Fig. 24. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church seen from the north.
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lens vestside er uden forbandt med forlængelsens 
sydmur, mens hjørnets østside er om- eller skal-
muret i forbindelse med pillens opførelse. Pillen 
er opført af munkesten i omtrent regelmæssigt 
munkeskifte over en syld af rå kamp; dog præges 
dens murværk noget af senere reparationer. Pil-
len afdækkes af et halvtag i forlængelse af skibets 
tagflade, og endnu i midten af 1800-tallet havde 
sydsiden en aftrapning (sml. fig. 4). i pillens vest-
side ses en helstensdyb, fladbuet niche med halv-
stensstik, ledsaget af et prydskifte af bindere. Om 
sydsidens støttepiller noteredes 1818, at ‘på den 
østre af dem findes en fordybning, der rækker op 
til taget og som, rundingen foroven iberegnet, er 
2½ alen høj, 1 alen, 3 kvarter bred og ½ alen dyb. 
det bemærkes, at man mener at der i de katol-
ske tider har været et alter under åben himmel’.44 
Biskop Jacob Madsen opfattede tilsyneladende 
nichen som en alterniche i »1 lidet Capel ved 
Synderside«.10

Kirkens gotiske arkitektur. en væsentlig del af det sen-
middelalderlige bygningsarbejde – skibets forhøjelse 
og forlængelse mod øst samt overhvælvning og de 
heraf følgende forhøjelser af våbenhus og tårn – skal 
ses som en fortløbende række af ombygninger, der 
formentlig er gennemført hurtigt efter hinanden uden 
nødvendigvis at være resultat af en overordnet plan-
lægning. den nære sammenhæng vises bl.a. af overens-
stemmende detailformer i blændingsgavlene.
 det, der tiltrækker sig mest opmærksomhed, er uden 
tvivl de noget særegne hvælv i skibet. i det østligste fag 
er et ottedelt hvælv af traditionel udformning, sup-
pleret med en af kvartstensribber dannet ottetakket 
stjerne omkring hvælvtoppen. Samme motiv genfin-
des i de to vestre hvælv, hvor tillige ses en række, noget 
uharmonisk anbragte, større og mindre bueslag, udfor-
met i kvartstensribber.
 Komplekse hvælv af denne art er langtfra ukendte 
på Fyn og ses tillige på Langeland. disse hvælv udgør 
flere klart adskilte grupper. den ene, hvortil Rønninge 
hører, ses desuden i Kullerup Kirke (Svendborg Amt) 
og Søndersø Kirke (Skovby hrd.) og er formentlig en 
undergruppe af de lidt fjernere beslægtede i Mesinge 
Kirke (Bjerge hrd.) samt ørbæk, Langå og Magleby 
kirker (Svendborg Amt).45 en anden gruppe, hvis 
hvælv er noget mere harmoniske i deres opbygning 
med færre biribber, ses i Ryslinge og Bovense kirker 
(Svendborg Amt) samt Rynkeby, Birkende og Stubbe-
rup kirker (Bjerge hrd.).46 en nøjere datering af hvæl-
vene lader sig vanskeligt fastslå, men de kan muligvis 
som kalkmalerierne (jf. s. 3737) være fra 1470’erne.

det indsattes et lidt mindre, fladbuet vindue med 
halvstensfals udvendig og smig indad. Vinduets 
østre fals går dog ikke helt fri af trappehusets 
vestside.
 et meget stort kapel opførtes i middelalderens 
sidste årtier østligst på skibets nordside. Størrel-
sen i nord-syd svarer omtrent til skibets bredde, 
mens den i øst-vest dækker mere end to tred-
jedele af det forlængede skib (fig. 5). Kapellet 
er opført af munkesten i et lidt uregelmæssigt 
munkeskifte over en syld af rå kamp, og midt i 
nordmuren ses en enkelt vandretliggende kam-
pesten. Kapellets murværk er markant kraftigere 
end kirkens øvrige mure.43 Flankemurene i øst 
og vest afsluttes foroven med dobbelte falsge-
simser, mens den lange nordmur krones af en 
mægtig gavltrekant med kamtakker (fig. 24). Ka-
pellet oplyses ensidigt fra nord af to dobbeltfal-
sede, fladbuede vinduer under et højt spejl, hvis 
buestik er usædvanligt fladt. gavlfoden markeres 
af en syv skifter høj båndblænding, hvorover syv 
stigende blændinger. den midterste med tvil-
lingdelt spidsbuestik, båret af en konsol af en rejst 
binder; de to følgende til hver side spidsbuede, 
mens de to yderste småblændinger afdækkes af 
spærstik, muret af bindere på fladen. den mid-
terste blænding brydes af en fladbuet luge. en 
markant uregelmæssighed i buestikket over den 
næstyderste blænding mod vest (jf. fig. 24) lader 
sig ikke umiddelbart forklare.
 Kapellets indre forbindes med det ældre skib 
af to spidsbuede, ret gennemløbende arkader. 
Rummet overdækkes af to krydshvælv, der bæ-
res af forlæg i murene og adskilles af en helstens 
gjordbue, der hviler på en spinkel konsol i nord 
og en retkantet pille i syd. en vandret overdæk-
ket, helstens dyb og 169 cm bred niche midt i 
østmuren markerer formentlig placeringen af 
kapellets oprindelige alter. i en beskrivelse fra 
1818 nævnes, at ‘i kapellet er der desuden en stor 
rende i muren, hvor alterbordet har stået’.44 Syd 
herfor er en mindre, 38 cm bred, fladbuet niche, 
der er 64 cm høj og 31 cm dyb.
 en kraftigt fremspringende støttepille på det for-
længede skibs sydøsthjørne (fig. 2 og 25) er med 
stor sandsynlighed middelalderlig, men sekun-
dær i forhold til skibets østforlængelse, idet pil-
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 Biskop Jakob Madsen omtalte 1601 under et 
besøg i Rolfsted og Rønninge kirker sidstnævnte 
som »meget bygfeldig«, og at Caspar Markdanner 
»ville lade byge paa den«.11 
 en gravkrypt for Caspar Markdanner og hans 
slægt blev inden dennes død 1618 etableret un-
der det østre fag af kapellet (jf. s. 3722). Rummet, 

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. en ni-
che indvendig under skibets østligste vindue må 
formentlig ses som spor af en tidligere anbrin-
gelse af prædikestolen (sml. s. 3755). den 104 cm 
brede niche afsluttes forneden ca. 60 cm skifter 
over nuværende gulv og skærer foroven op gen-
nem vinduets sål.

Fig. 25. Støttepille med niche på skibets sydøsthjørne set fra sydvest (s. 3722). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Buttress with niche on south west corner of nave, seen from the 
south west.
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til Rønninge Søgård havde opført en mur i arka-
derne til kapellet, således at de stolestader, der tid-
ligere havde været her, ikke længere kunne bru-
ges af menigheden (jf. s. 3776).49 der foresloges 
enten at tømme kapellet for begravelser eller at 
opføre en tilbygning på kirkens sydside.50 Striden, 
der pågik i nogle år, idet der bl.a. var lokal mod-
stand mod at opføre en tilbygning til kirken, re-
sulterede i, at kapellet blev tømt for begravelser,51 
og at ejerne på Rønninge Søgård i stedet opførte 
et nyt kapel i skoven nær gården (jf. s. 3791). 
 1863 blev den øverste del af trappehuset og 
kammene på den vestre tårngavls søndre side 
ommuret.5

 i forbindelse med etablering af nyt varmesystem 
1984 (jf. s. 3729) fjernedes kaloriferen i krypten, 
og der etableredes en ny nord-sydgående trappe 
hertil.52 Ved samme lejlighed udbedredes skader 
på kapellets murværk, som hovedsagelig var for-
årsaget af varmeanlæggets uheldige placering.19

der er overdækket med et øst-vestgående tønde-
hvælv, må have haft adgang ad en åbning i kapel-
lets gulv, formentlig med en trappe i tilknytning 
til rummets vestende. en lem omtales 1812.47 
gravkrypten blev tømt, da der 1920 installeredes 
en kalorifer i rummet (jf. s. 3730). 
 en kraftig støttepille på sydsiden, der dækker 
sammenstødet mellem det romanske skib og dets 
østforlængelse, er sandsynligvis eftermiddelalder-
lig. Pillen rejser sig over et synligt fundament af rå 
kamp, hvorover indtil fire skifter munkesten i et 
ubestemmeligt forbandt. det resterende murværk 
er senere ombygget i små sten i krydsforbandt.
 ifølge kirkesynet 1665 trængte kirken da til en 
del reparationer, idet der manglede såvel spær, 
lægter og tagsten, og murene på såvel kirken som 
tårnet var brøstfældige.12 
 Ved kirkesynet 1845 fremsattes ønske om at 
udvide kirken, da den ansås for at være for lille.48 
en af årsagerne hertil var, at jægermester Mylius 

Fig. 26. gravkrypt under nordre kapel (s. 3723). 1:150. Forslag til restaurering ved Lehn Petersens Tegnestue 1985. 
– Burial vault beneath north chapel. 
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Fig. 27. Kirken set fra sydøst. Foto Kristian hude 1903. – The church seen from the south east.
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due her (jf. s. 3709). To stangjernsrammer i kapel-
lets vinduer, med en lodpost og to tværposter, 
har høj alder og kan eventuelt være oprindelige. 
ifølge en præsteindberetning til danske Kancel-
li 1791 var alle vinduer dette år fornyet.54 Alle 
vinduer, på nær nedennævnte vindue i våben-
husets østside, var tilsyneladende i slutningen af 
1860’erne udskiftet med jernvinduer, hvilket be-
mærkedes ved kirkesynet 1870.5 Nordligt på vå-
benhusets østre side er et lille, fladrundbuet vin-
due med halvstensstik. det er udvendig falset og 
let smiget indad, har lige gennemløbende vanger, 
hvori er indsat et vandret overdækket trævindue 
(jf. fig. 1).55 Vinduets nordre vange er nordsiden 
af den oprindelig glug på stedet (jf. s. 3708).
 †Vinduer. et sekundært, gotisk †vindue på det 
romanske skibs sydside ses øst for og nedenunder 
ovennævnte vindue (jf. fig. 2). Vinduet, hvis ve-
derlag udspringer ca. ni sten lavere end det nuvæ-
rende, må være indsat inden skibets forhøjelse og 
har formentlig erstattet et senromansk †vindue 

 Døre. en †dør i tårnets vestside er med stor 
sandsynlighed senere indsat og spores endnu både 
ud- og indvendig (jf. fig. 13). det er sandsynlig-
vis denne dør, der vises på biskop Jacob Madsens 
tegning 1590 (fig. 95). den omtaltes som åben i 
1818 og brugtes da kun til at bære lig igennem, 
men den blev formentlig tilmuret kort derefter. 
1895 var der et ønske om at få den genåbnet, 
hvilket dog ikke skete.53

 Vinduer. det nuværende, formentlig senmid-
delalderlige vindue på det romanske skibs sydside 
er fladbuet med halvstensstik og er udvendig fal-
set med smig indad. Vinduet, som er meget lig 
østforlængelsens sydvindue (jf. s. 3713), må være 
indsat sekundært efter skibets forhøjelse, idet 
stikket griber op i forhøjelsens blændingsfrise. 
Vinduet har erstattet et †gotisk vindue (jf. ndf.). 
et fladbuet vindue med halvstensstik, udvendig 
falset og indvendig let smiget, ses midt på tårnets 
vestside og er meget lig de to vinduer på skibets 
sydside. Tårnvinduet har erstattet et mindre vin-

Fig. 28. Korets tagværk set mod vest (s. 3727). i baggrunden åbning mellem kor og skib (jf. fig. 98) Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Roofing of chancel looking west. In the background opening between chancel and nave (cf. fig. 98).
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 1791 berettede sognepræst Bendz, at der 1783 
var lagt ‘lutter nye brændte mursten’ over hele 
gulvet.54 der må formentlig menes gulvet i skib 
og kor (samt kapel?), da der ved kirkesynet 1818 
bemærkedes, at gulvet i våbenhuset trængte til 
adskillige nye fjæler.56 indtil restaurering 1962 lå 
gulvet i kapellets vestfag lavere end i det østlige.19

 Lofter. Våbenhusets bjælkeloft angives at være 
fornyet 1665.12

 Tagværker. Korets tagværk. Fire fag af egetræ (fig. 
28) med to hanebånd samt spærfod og lodret 
stiver, nummereret med stregnumre fra øst mod 
vest. hanebåndene er fastgjort med hageblad på 
spærenes østside, østligste fag dog på vestsiden. 
Murremme, de nedre spærender, spærfødder og 
-stivere delvist fornyet. 
 Skibets tagværk er fornyet, i fyr, dog med lidt 
genanvendelse af ældre egetømmer.
 Tårnets tagværk. Fem fag, af egetræ, nummereret 
med stregnumre (fig. 29) fra øst mod vest. der 
er to hanebånd, lodrette spærstivere samt spærsko, 

på stedet (jf. s. 3707). Alle kirkens vinduer blev 
udskiftet 1783.54 et †vindue på våbenhusets vest-
side, formentlig svarende til det på østsiden, ses på 
Richardts prospekt 1867 (jf. fig. 4).
 Gulve. Korets gulv er hævet over skibets med et 
trin med en forkant af træ og er lagt af gulligrøde 
ottekantede fliser og små, kvadratiske fliser med 
sort mønster (jf. fig. 14). de hidrører formentlig 
fra slutningen af 1800-tallet. Ved kirkesynet 1892 
blev besluttet, at flisegulvet i koret skulle forlæn-
ges ind til muren.5 i midtergangen og foran sto-
lestaderne er siden 1962 gule, kvadratiske fliser.19 
i stolestaderne trægulve. Kapellet har ligeledes 
siden 1962 gulligrøde, kvadratiske fliser.19 gulvet 
i våbenhuset er af gule teglsten, lagt i rummets 
tværretning.
 †Gulve. gulvet i midtergangen svarede 1962 til 
korets med gulligrøde ottekantede fliser og små, 
kvadratiske fliser (jf. ovf.), men anvendtes ved 
denne restaurering til delvis erstatning af øde-
lagte sten i koret.19

Fig. 29. Klokkestokværkets tagværk set mod vest (s. 3727), med klokkestol fra 1866 (s. 3728). Foto Arnold Mikkel-
sen 2015. – Roofing of belfry floor looking west, with bell frame from 1866. 
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– mod øst – i forhold til indersiden af skibets 
oprindelige vestgavl (jf. fig. 31-32). Skibets go-
tiske tagværk, dvs. fra efter skibets forhøjelse (jf. 
s. 3711), har efterladt tydelige tagspor i både øst 
og vest (fig. 32 og 100). Af disse fremgår, at taget 
havde rygningen placeret mere end en meter la-
vere end i det nuværende tagværk. den markante 
ændring giver sig ikke til kende i kildematerialet, 
men er ældre end 1903 (jf. fig. 27) og var for-
mentlig endnu ikke gennemført 1867, idet J. F. 
Richardts tegning synes at vise skibets østgavl før 
tagværkets forhøjelse (jf. fig. 4).
 Klokkestol, i eg, til to klokker (jf. fig. 29), har 
indskrift med fordybet skriveskrift »S W W de 
Mylius 1866«, med en henvisning til den davæ-
rende kirkeejer, Sigismund Wolf Veit Mylius.5

 Dendrokronologisk undersøgelse. der er 2015 ud-
taget boreprøver af egetømmer i kor, skib, tårn og 
våbenhus. endvidere er fire afsavede stykker ege-
træ, der hidrører fra den seneste restaurering af 

bindbjælke under første og femte fag, der er afsti-
vet med krydsbånd. i fagene to til fire er de fast-
gjort i spærene kort under nedre hanebånd; i første 
og femte fag oprindeligt fastgjort i bindbjælken. 
Bindbjælkerne samt spærsko og fire spærstivere 
i syd er fornyet. Nedre halvdel af krydsbåndet i 
femte fag er fjernet, i øst er det helt væk.
 Våbenhusets tagværk. Fem fag med et hanebånd, 
spærstivere og spærsko. Andet fag fra syd af eg, 
dog er spærfødder og -stivere udskiftet. Num-
mereringen er på sydsiden med stregnumre i øst 
og med firkantstik i vest. de øvrige spærfag er 
nyere, af fyr, med genanvendelse af gamle spær 
som hanebånd, dog kan nr. 4 godt have været et 
hanebånd. i gavlfaget er østspæret gammelt, af eg, 
men sandsynligvis genanvendt.
 Kapellets tagværk er fornyet, i fyr, dog med me-
gen genanvendelse af ældre egetømmer.
 †Tagværker. Skibets romanske tagværk afspejles 
af murværket i tårnets østmur, der springer frem 

Fig. 30. Våbenhusets tagværk (s. 3728) samt overmuren af det forhøjede skib (s. 3711), set mod nord. Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Roofing of porch and upper wall of heightened nave, looking north.
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tagbeklædning over tårn, kor og kapel er lagt 
1990.19

 Kirkens opvarmning har siden 1984 været med 
et elvarmeanlæg.19

 †Opvarmning. en †kakkelovn blev opstillet 1880. 
Allerede året efter klagede menigheden over, at 
denne ikke var tilstrækkelig til at opvarme kir-
ken, og det foresloges at flytte den hen til den 
midterste pille mellem skibet og kapellet.59 Kir-
keejeren, kammerherre Mylius til Rønninge Sø-
gaard, tilbød at fyre fire søndage i træk for egen 
regning for at konstatere, hvorvidt ovnen kunne 
opvarme kirken,60 hvilket dog ikke kan have væ-
ret tilfældet, da synet 1883 besluttede, at en ny 
kakkelovn skulle opstilles ved den anviste pille 
foruden den, der allerede var opstillet.59 en ny 
kakkelovn af en lav type, der skulle opsættes ved 
korbuen i skibets nordøstre hjørne, anskaffedes 
1897. Skorstenen blev hugget ind i triumfmuren 

korets tagværk, indsendt.57 de ni prøver fra koret 
fordeler sig i tre grupper, hvoraf den ældste, der 
består af prøver fra spær og spærende, dateredes 
til o. 1463, som må angive opførelsestidspunktet 
for korforlængelsen (jf. kalkmalerier), mens seks 
prøver fra spær, spærstivere, spærsko samt hane-
bånd må angive en større reparation af korets tag-
værk o. 1525, og endelig angiver én prøve, dateret 
til o. 1532, en senere udskiftning af en spærende. 
de to udtagne prøver fra bindbjælker over skibet 
kunne ikke dateres. Fire af de fem udtagne prøver 
fra tårnets tagværk kunne dateres til o. 1437 og 
må angive tårnets først fase (jf. s. 3709). dette an-
tyder derfor kraftigt, at tårnets tagværk må være 
blevet flyttet med op efter tårnets forhøjelse (jf. 
s. 3715).58 de tre udtagne prøver fra våbenhuset 
kunne ikke dateres.
 Tagbeklædningen er overalt vingetegl og har til-
syneladende altid været af tegl. den nuværende 

Fig. 31. det romanske skibs vestgavls indre samt udkragning til tårnets østmur (s. 3709). Til højre tilmuret glamhul. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Inside of west gable of Romanesque nave and corbelling to east wall of tower. Right: bricked-
up belfry light.
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luftkanaler19 og fornyedes 1952 med en oliefyret 
kalorifer fra hess i Vejle.19

 Murbehandling. Kirkens mange blændingsdekora-
tioner har såvel nu som oprindeligt stået hvidkal-
kede i bunden, idet der også findes puds i bunden 
af de dekorationer, der siden senmiddelalderen ik-
ke mere har været synlige, f. eks. hammerkorset på 
den oprindelige kirkes vestgavl (jf. s. 3705 og fig. 
11) og blændingsdekorationerne på det forhøjede 
og forlængede skibs nordside (jf. s. 3713 og fig. 96).

og skulle omgives af et nyt halvstens murværk på 
alle sider. den førtes ovenover hvælvingen langs 
overmuren og til tagrygningen og udmundede 
her i en muret pibe i forbindelse med den øver-
ste gavlkam.59 en kalorifer, der leveredes fra L. 
Lange & Co., og som blev fyret med fast brænde, 
installeredes 1920 i den tidligere gravkrypt un-
der den østlige del af kapellet (jf. s. 3723),61 og 
der etableredes en ny dør til varmerummet i ka-
pellets østmur. Anlægget udbyggedes 1927 med 

Fig. 32. det romanske skibs vestgavls indre (s. 3705) med tagspor og tilmuret blæn-
ding i tårnets østmur (s. 3711), set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Inside of 
west gable of Romanesque nave with roofing traces and bricked-up recess in east wall of tower, 
looking west.
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efter en forglemmelse – et forhold, der sammen 
med titulaturen peger på, at den omtalte er en 
præst og ikke maleren selv. herunder ses rester 
af Kristus som Verdensdommer flankeret af to figu-
rer i forbøn for sjælene på vej til himmelborgen 
(nord) eller helvedesgabet (syd) (fig. 35). Kristus 
troner i en mandorla med oprakte arme og ver-
denskuglen for sine fødder. Fra hovedet udgår 
liljen (tv.) og sværdet. Ved hans side ses knælende 
forbedere (med glorie), der formentlig er Maria 
(nord) og Johannes døberen. himmelborgen, 
der er vist med gavle og tårne bag en krenele-
ret ringmur, bebos af retfærdige, der erkendes 
som hoveder med kors over. Bag det venstre tårn 
anes to klokker. Foran den store port står Peter 
og tager imod en tiarabærende pave, som under-
stregning af kirkens gejstlige hierarki. i syd træk-
ker hornede og halebærende djævle af sted med 
nøgne, fortabte sjæle hen imod det uhyrlige og 
flammende helvedesgab.
 hvælvets øvrige kapper viser begivenheder 
fra Jesu lidelseshistorie, begyndende i sydkappen. 
Nogle af motiverne underbygger antagelsen om 
udbredt brug af grafiske forlæg blandt sengotik-
kens kalkmalere.64 Således synes enkelte kompo-
sitioner og detaljer at vidne om kendskab til tryk 
af Mester e.S. og Mesteren for Berlinpassionen 

KALKMALeRieR

Oversigt. Kirkens senmiddelalderlige kalkmalerier 
blev antagelig overkalket i 1580’erne på foran-
ledning af Caspar Markdanner.62 1919 blotlagdes 
malerier i tårnets hvælv, der dog atter overkalke-
des, inden en konservator kunne besigtige dem. 
Karsten Larsen forestod 1991-93 en omfattende 
afdækning og restaurering, der har ladet hoved-
parten af malerierne stå fremme, mens de mest 
fragmentariske motiver blev tildækket sammen 
med ornamentik på ribber og buer.
 de bevarede dele er fra forskellig tid. Ældst 
er formentlig nogle ejendommelige, kvadratiske 
indvielseskors, der nok må henregnes til 1460’er-
ne. Korets hvælv viser en passionscyklus, med en 
stor korsfæstelsesfremstilling og afsluttende dom-
medagsscene, der ved indskrift dateres 1473. Jesu 
Fødsel (eller Kongernes Tilbedelse) og Konger-
nes Rejse i skibets østfags østkappe må antages 
at være udført o. 1475-1500 ligesom to helgener 
på samme fags sydvæg, mens en Madonna med 
barn og Korsbæringen på tårnets vægge er malet 
o. 1510-20. 
 1) To kvadratiske indvielseskors på korets østvæg 
(fig. 33), med centrum 185 cm over nuværende 
gulvhøjde, må være udført i 1460’erne efter ko-
rets østforlængelse (s. 3711). de røde, kvadrat-
indrammede malteserkors har grå spidser ved 
hjørnerne og prikker ud for korsenderne. To til-
svarende †kors på tårnrummets nordvæg må hid-
røre fra samme genindvielse. et femte kors (fig. 
40) på korbuens søndre vange med centrum ca. 
165 cm over nuværende gulvhøjde er ligeledes 
kvadratisk, men har hvide korsarme i gråsort ind-
ramning og har yderligere en rød indramning.63 
 2) 1473 (fig. 34-39). Udsmykningen, der om-
fatter korets hvælv, fremtræder noget fragmenta-
risk og med reduceret farvepragt. Foruden den 
dominerende dodenkop er også anvendt rødt 
samt forskellige nuancer af okkergult, grønt og 
blåt foruden sort og gråt. Udmalingen dateres 
ved en latinsk minuskelindskrift øverst i korets 
østkappe (fig. 34): »… opus a(nn)o 1473 pe(r) 
d(o)m(inum) martinu(m)« (… værk år 1473 ved 
hr. Morten). indskriften er epigrafisk og farve-
mæssigt uensartet, idet navnet synes tilføjet som 

Fig. 33. Kalkmalet indvielseskors på korets østvæg, 
1460’erne (s. 3731). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Wall-painted consecration cross on east wall of chancel, 1460s.
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Fig. 34. Kalkmalet minuskelindskrift i korets østkappe, med datering »1473« (s. 3731, jf. fig. 35). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Wall-painted minuscule inscription in east severy of chancel vault, with date “1473”. 

Fig. 35. Kristus som Verdensdommer, flankeret af forbedere samt himmelborgen (tv.) og helvedesgabet, kalkmaleri 
fra 1473 i korets østkappe (s. 3731). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Christ in Judgement, flanked by intercessors and the 
Heavenly City (left) and the Jaws of Hell, wall painting from 1473 in east severy of  chancel vault. 
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linger hos Mester e.S. og israhel van Meckenem, 
mens kompositionen peger på en selvstændig 
bearbejdning af de(t) formodede forlæg.65 Judas-
kysset. Tydeligst i motivet er Jesus, men man aner 
den omfavnende Judas th. ved hans side. Foruden 
Peter med draget sværd (yderst th.) og den svage 
kontur af Malkus for hans fødder ses hovedet af 
en soldat eller tempelvagt i baggrunden.66 Jesus for 
Herodes. Jesus står tv. foran en tronende myndig-
hedsperson, der i kraft af sit liljescepter formentlig 
skal identificeres som herodes. derimellem ses 
konturen af en soldats bøjede arm. Hudflettelsen. 
Jesus står bundet på hænderne til en foranstående 
martersøjle. han bløder kraftigt fra sår, som de to 
bødler har påført ham med ris og kat. Bødlerne 
er iført kort kofte, kegleformet hat og spidse sko. 
den ene trækker Jesus i håret, mens den anden 
gør naragtige krumspring. Tornekroningen/For-

eller mere sandsynligt begges flittigt mangfoldig-
gørende efterfølger israhel van Meckenem. Om 
end forenklede, billige bloktrykskopier af disses 
arbejder udmærket kan have været det formid-
lende medie, synes i det mindste den omfangs-
rige korsfæstelsesscene at vidne om kendskab til 
stik af højere kvalitet og større detaljerigdom. 
 Sydkappen har fem motiver fordelt på to registre 
med en afsluttende indramning tydeligt inspireret 
af det trykte medie (fig. 36). Jesus fremstilles gen-
nemgående med korsglorie, blondt skæg og hår 
samt dodenkopfarvet kappe. Forløbet begynder 
forneden tv.: Bønnen i Getsemane. Jesus er faldet 
på knæ, i bøn foran klippen med den bitre kalk 
(der måske har været ledsaget af et skriftbånd). Til 
højre ligger de tre disciple (med glorier), over-
mandet af søvnen. haven omgives af et cirkulært 
plankeværk med trænagler svarende til fremstil-

Fig. 36. Fem scener fra Jesu Lidelseshistorie, forneden: 1) Bønnen i gethsemane, 2) Judaskysset, 3) Jesus for herodes; 
foroven 4) hudflettelsen, 5) Tornekroningen/Forhånelsen. Kalkmaleri fra 1473 i korets sydkappe (s. 3733). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Five scenes from the Passion of Christ. Below: 1) The Agony in the Garden; 2) The Kiss of Judas; 
3) Jesus before Herod. Above: 4) The Scourging; 5) The Crowning with Thorns/Mockery. Wall painting from 1473 in south 
severy of chancel vault.
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der allerede må være rejst, idet én soldat står på en 
stige for at kunne nå hans hænder (th.), mens en 
anden, med bare ben, sidder på tværarmen (tv.). 
 Korsfæstelsen (fig. 39), der afslutter lidelseshi-
storien i nordkappen, er usædvanligt figurrig for 
en kalkmalet fremstilling.67 Jesus hænger dybt i 
armene på et T-kors, med blodet springende fra 
hænderne i rankelignende stråler. hovedet, med 
turbanflettet tornekrone og korsglorie, er faldet 
mod den højre skulder, øjnene er næsten luk-
kede. håret er røragtigt og hageskægget tvedelt. 
den lange udmagrede krop er svajet, og blodet 
løber fra sidevunden. Ved hans side hænger de to 
røvere på tilsvarende kors, bagbundet til tværar-
men og med flagrende ben. Alle tre kors er vist 
som ådrede planker. For foden af Jesu kors støt-
tes den segnende Maria af Johannes og Maria 
Magdalene. Tv. ses den blinde Longinus til hest, 

hånelsen. Jesus sidder afklædt, allerede påtvunget 
tornekronen, der er turbanflettet. Med krydsede 
arme holder han et siv og en kat, som bødlerne 
har rakt ham som tegn på forhånelsen og torturen.
 Passionscyklussen fortsætter i vestkappen med 
Korsbæringen (syd) og Korsrejsningen (nord). 
 Korsbæringen (fig. 37). Jesus bærer korset over 
den venstre skulder og har drejet hovedet let bag-
ud over den højre. han føres af en rustningsklædt 
soldat, der er gengivet frontalt med greb om kor-
sets tværarm. Tv. ses fragmenter (bl.a. kappe og 
skæg) af Simon af Kyrene, der har bukket sig for 
at hjælpe med at bære korset. Nederst på Jesu 
kappe er en farvemæssig lakune, hvor der måske 
har været gengivet en sømplade beregnet på at 
forøge pinslerne. 
 Korsrejsningen/Korsnaglingen (fig. 38). Jesus er 
nag let ved de blodspringende fødder til korset, 

Fig. 37-38. Kalkmaleri, 1473, i korets vestkappe. 37. Korsbæringen (syd) (s. 3734). 38. Korsrejsningen/Korsnaglin-
gen (nord) (s. 3734). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wall paintings, 1473, in the west severy of the chancel vault. 37. 
The Bearing of the Cross, (south). 38. Raising of the Cross/Nailing (north).
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drødt. Over det bakkede landskab med spredte 
træer hænger stjernehimlen, der også tæller Kristi 
gennemborede hjerte yderst th. Sammenhørende 

og i baggrunden hans hjælper, der endnu holder 
spyddet. Til højre endnu en bereden myndig-
hedsperson foruden flere nu næsten udviskede 
figurer. i baggrunden vises Jerusalem som et by-
prospekt med spir og kupler. 
 3) O. 1475-1500. østkappen i skibets østfag rum-
mer rester af Jesu Fødsel eller Kongernes Tilbe-
delse (syd) og Kongernes rejse til Betlehem (nord). 
Jesu Fødsel eller Kongernes Tilbedelse (fig. 42). Af 
motivet ses rester af en muret stald, med en lille 
vinduesåbning i et skyggelagt parti, samt kontu-
rerne af en okse. Over stalden hænger betlehems-
stjernen foruden engle med nu ulæselige skrift-
bånd. Kongernes rejse (fig. 41). Kongerne rider til 
Betlehem på heste med fornemme, fjerlignende 
hovedprydelser. Af kongerne ses kun Caspar og 
Melchior, idet Balthasar gik til ved opsætningen af 
en †skorsten (s. 3729). de er iført samtidigt mo-
detøj med spidse snabelsko og er vist med kin-

Fig. 39. Korsfæstelsen, kalkmaleri fra 1473 i korets nordkappe (s. 3734). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Crucifixion, 
wall painting from 1473 in north severy in chancel.

Fig. 40. Kalkmalet indvielseskors på korbuens søndre 
vange (s. 3731). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wall-
painted consecration cross on south stringer of chancel arch. 
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med denne udmaling er antagelig en ornamental 
bemaling af korvinduets stik med kvadermaling i 
rødt, hvidt og blåt.
 Sydvæggen viser to knap mandshøje helgenfi-
gurer (fig. 43): Til venstre apostlen Matthias med 

Fig. 41-42. Kalkmaleri, o. 1475-1500, i skibets østfags 
østkap pe. 41. Kongernes Rejse (nord) (s. 3735). 42. Jesu 
Fødsel eller Kongernes Tilbedelse (syd) (s. 3735). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Wall painting  from c. 1475-
1500, east severy of east bay of nave.  41. The Journey of the 
Kings (north). 42. Nativity or Adoration of the Kings (south).

Fig. 43. To helgener, apostlen Matthias med økseattribut (tv.) og en pavelig helgen, 
kalkmaleri fra o. 1475-1500 på sydvæggen i skibets østfag (s. 3737). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Two saints, the apostle Matthias with axe attribute (left) and a papal saint, 
wall painting  from c. 1475-1500 on south wall of east bay of nave.
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 4) (Fig. 44-45). Tårnrummets udmaling er ud-
ført o. 1510-20 af et værksted, der er kendt for 
kvalitetsfuldt arbejde i Søndersø Kirke (Skovby 
hrd.).69 den omfatter to motiver, der begge kan 
have været sidealterudsmykning: en Madonna 
med barn (sydvæggen) og en korsbæringsscene 
(nordvæggen), begge med dodenkop, okkergult 
og grønt som hovedfarver.70 hertil har sluttet sig 
nu overkalket figurmaleri og ornamentik i hvæl-
vet (ndf.).

halvlangt hår, glorie og økseattribut og en pavelig 
helgen med sværd, måske Fabian.68 Begge er vist 
frontalt, stående. deres runde ansigter har kind-
rødt, et træk, der genfindes på den ene af hvæl-
vets tre helligtrekonger. Over dem ses et udslidt 
skriftbånd, forneden et andet, med flige i den ene 
ende foruden utydelige fragmenter af minuskel-
indskrift. Maleriet må forudsættes udført efter 
skibets hvælvslagning, idet den pavelige helgen er 
tilpasset skjoldbuen.

Fig. 44. Madonna med barnet, kalkmaleri o. 1510-20 på tårnrummets sydvæg (s. 
3739). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Madonna and Child, wall painting  c. 1510-20 
on south wall of tower interior.
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ladende er samlet foran brystet. hun bærer lang 
kjole samt hoved- og halslin. 
 †Senmiddelalderligt kalkmaleri. 1) 1473(?). Skt. 
Jørgen med dragen, på korets nordvæg. At døm-
me ud fra hesten, der var bedst bevaret blandt 
fragmenterne, kunne maleriet godt være udført 
af malerne bag korhvælvets udsmykning. 2) O. 
1475-1500. To ubestemmelige helgener på hver 
deres side af vinduet i skibets midtfag. 3) O. 
1475-1500. Sparredekoration med rødt og gråt 
på skibets hvælvribber.71 4) (Jf. fig. 103), o. 1510-
20. Figurmaleri i tårnets hvælv samt en dekora-
tiv bemaling af ribber med rankeslyng i grønt og 
dodenkop foruden tovsnoning med prikrosetter 
på buer. Sammenhørende med nord- og sydvæg-
gens udmaling.
 †Eftermiddelalderligt kalkmaleri. efter 1728, et 
barokt draperi med omgivende kassetteloftsagtigt 
rombemønster på korets østkappe og -væg tjente 
som baggrund for altertavle nr. 2 (jf. fig. 82). det 
må være sløjfet o. 1919.

 Maria med barnet (fig. 44). Maria står i solgissel 
med barnet på armen. Begge figurer har kontur 
med dodenkop og okkergult hår. hendes er ud-
slået, og hun bærer grøn kappe. Kompositionen 
svarer til fremstillingen i Søndersø. dog er Maria 
uden krone, ligesom den indrammende mandorla i 
grønt og okkergult ikke er udformet som en rosen-
krans, som det er tilfældet i Søndersø, hvor motivet 
formodes at have tjent som sidealterudsmykning.
 Korsbæringen (fig. 45). Jesus segner under væg-
ten af T-korset, som han bærer over sin venstre 
skulder, mens en soldat trækker af sted med ham 
i et reb og tillige lægger an til slag med sin mor-
genstjerne. han ledsages af tre andre fjendtlige, 
bevæbnede mænd, hvoraf én slår Jesus med en 
pisk (nu knap synlig), mens en anden er iført 
narrehat og blæser i et horn. Bagest i følget har 
Simon af Kyrene (med vandrestok) hjælpende 
løftet den nedre korsende. Johannes, hvis ansigt 
tydeligt udtrykker ubehag ved begivenhederne, 
griber trøstende om Maria, hvis hænder tilsyne-

Fig. 45. Korsbæringen, kalkmaleri o. 1510-20 på tårnrummets nordvæg (s. 3739). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Bearing of the Cross, wall painting from c. 1510-20 on north wall of tower interior. 
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ramme fra 1821. Fra 1600-tallets første halvdel hidrører 
endvidere alterbordet (1604) og alterstagerne. en lille, 
ciseleret messingspand fra århundredets anden halvdel 
har indtil nyere tid tjent som dåbskande. Fra en †mes-
sehagel, anskaffet 1672, stammer en lille sølvkrucifiks-
figur, der nu sidder på en ny hagel. Fra tiden frem til o. 
1700 hidrører en kiste fra o. 1675 og en lysekrone samt 
altersølv og oblatæske, udført af eller tilskrevet Oden-
semesteren Matthis Simonsen. heraf bærer alterkalken 
våbenskjolde og initialer for kirkeejeren Knud Urne 
til Juulskov (1634-1705) og hustruen Anne Beate Val-
kendorf (1662-1720), mens et monogram på oblatæ-
sken muligvis hentyder til sidstnævntes (sted)farmor 
Margrethe didriksdatter Blome. Altertavlen (nr. 2) er 
skænket 1728 af sognepræst eiler Christensen Kullerup 
og hustruen Karen Nielsdatter; den førstnævnte skæn-
kede også en præsterækketavle før sin død 1748. Stole-
staderne er fra 1783 (kapellets dog fra 1861). Klokkerne 
fra 1791 og 1834 er leveret af den københavnske klok-
kestøberfamilie gamst. en messehagel er fra 1836, en 
syvstage fra 1912 og kirkeskibet ophængt 1920. Orglet 
er bygget 2002 af gunnar Fabricius husted.
 Farvesætning og istandsættelser. inventaret præges af 
bemalinger i lysebrune og grålige farvenuancer, ho-

iNVeNTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den roman-
ske døbefont. en *relikviekapsel med *relikvie er fun-
det i postamentet på den efterreformatoriske altertavle 
(nr. 2), men antagelig oprindeligt nedlagt i det mid-
delalderlige †alterbord. et *røgelseskar fra 1300-tallet 
i Odense Bys Museer skal også regnes blandt kirkens 
middelalderlige genstande. Fra den senere middelalder 
stammer en altertavle (nr. 1) fra o. 1500, med en fi-
gurrig Korsfæstelsesfremstilling og scener fra Jesu li-
delseshistorie. dåbsfadet er et Nürnbergerarbejde fra 
1500-tallet.
 Fra Caspar Markdanners ejertid på Rønninge Søgård 
(1577-1618) hidrører forskellige inventarstykker. Præ-
dikestolen blev moderniseret efter 1592 med relieffer 
og malede våbenskjolde og indskrifter for Markdanner 
og hans hustru Sophie Oldeland (1576-1639), men er 
formentlig et par årtier ældre. Parret har også o. 1600 
ladet opsætte to herskabsstole, den ene med hendes 
skårne våbener, den anden suppleret med malede vå-
bener for senere kirkeejere. i nordkapellet findes des-
uden et fornemt portrætrelief i alabast af Caspar Mark-
danner, ligeledes fra o. 1600, om end nymonteret i en 

Fig. 46. indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
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 †Alterklæder. 1) Antagelig fra 1735 i lighed med 
†messehagel nr. 3 og †alterskammel (s. 3753) af 
lysegrønt fløjl med brede sølvgaloner og som 
disse antagelig en gave fra Charlotte Amalie Se-
hested f. gersdorff, g.m. den tidligere kirkeejer, 
Christian Sehested; senest omtalt 1820.76 2) Før 
1863,5 af rødt silkedamask med sølvbræmmer; 
kasseret 1892.77

 Altertavler. 1) (Fig. 48-55), sengotisk, o. 1500-
25, med en figurrig golgatascene flankeret af fire 
scener fra Jesu lidelseshistorie, alt under kølbuede, 
gennembrudte baldakiner med stavværk og kors-
blomster. Fremstillingen har oprindeligt udgjort 
midtskabet af en triptych, forsynet med to bevæ-
gelige †sidefløje,med †apostelfigurer i to rækker. 
den fremtræder nu med nyere staffering. 
 Rammeværket (166×165×14 cm)78 er samlet 
ved bladning og har affaset forkant. Siderne har 
foruden spor efter †fløjenes hængsler bærehuller 
beregnet til transport fra værkstedet. Tavlen deles 
ved to lodrette rammestykker med vandnæser og 
små blændingslignende indskæringer. Smalfel-
terne er fornyet ligesom bagklædningen. der er 
tilsyneladende intet spor efter en †topfrise.
 Midtfeltets korsfæstelsesscene (fig. 48) tæller i 
alt 20 personer. Foroven ses de tre korsfæstede. Je-
sus hænger i strakte, næsten vandrette arme på et 
(fornyet) latinsk kors. hovedet med den snoede 

vedsagligt fastlagt i forbindelse med en hovedistand-
sættelse 1968 ved arkitekt ebbe Lehn Petersen og 
konservator Mogens Larsen og harmoniseret efter 
altertavle nr. 2 og prædikestolen, der restaureredes i 
samme forbindelse.
 de ældst bevarede kirkeregnskaber fra 1611-64 er 
summariske og indeholder kun indicier på istandsæt-
telser. i sognepræst eiler Christensen Kullerups em-
bedsperiode (1703-48) fik kirken foruden altertavle 
nr. 2 yderligere en ny †alterskranke, en †skriftestol 
og en præsterækketavle, muligvis alt sammen anskaf-
fet 1728.72 1783 blev de nyanskaffede stole og ‘alt det 
øvrige træværk’ bemalet med ‘ansigtsfarve’ (dvs. med 
lysebrun staffering) med sortbrune detaljer.54 1856 
blev inventaret, med undtagelse af altertavler og prædi-
kestol, malet på ny, antagelig med en egetræsådring.73 
inventaret istandsattes 1927 under tilsyn af arkitekt 
Knud Lehn Petersen. 

Alterbordet (jf. fig. 56), fra 1604 ifølge skåren da-
tering, er et panelværk af fyrretræ, 186×118 cm, 
107 cm højt, med glatte arkadefyldinger. Forsi-
dens fire tandsnitskantede, skællagte bueslag bæ-
res af profilkapitæler over omløbende ramme-
værk; i toppunktet en roset, i sviklerne treblade. 
det adskillende rammeværk har små pyramide-
bosser, mens frise- og postamentfelterne prydes 
af bladbelagte bosser. Kortsiderne har bred, tand-
snitskantet tvillingarkade med rosetter i svikler-
ne; på den søndre ses karvskåret årstal: »1604«. 
Bordplade og fodliste er nyere. Bemalingen fra 
1968 består af hvidt og gråt på rammestykker 
og profillister samt gråsort på fyldingerne. Ved 
restaureringen dette år konstateredes kun to ny-
ere stafferinger fra hhv. 1892 og 1927, og bordet 
har måske oprindeligt stået i blankt træ, om end 
dækket af et alterklæde, jf. ndf.74 det er placeret 
helt op ad østvæggen.
 en lille *relikviekapsel af bly blev 1967 fundet i 
postamentet på altertavle nr. 2. den indeholdt et 
*relikvie (fig. 47) bestående af et 13 mm langt, ube-
stemmeligt knoglestykke, svøbt i grøn silke. i Na-
tionalmuseet (inv.nr. d 69/1970). Relikviegem-
met75 kan hidrøre enten fra det middelalderlige 
murede †alterbord, hvoraf spor dog ikke er påvist, 
eller fra en inventargenstand, måske fra altertavle 
nr. 1, en helgenfigur eller et korbuekrucifiks.
 et †sidealterbord har antagelig stået ved kapellets 
østmur (jf. s. 3722). Udvendigt sidealter? ved skibets 
sydøstre støttepille (jf. s. 3722, fig. 25).

Fig. 47. *Relikviekapsel af bly med *relikvie bestående 
af et lille knoglestykke (s. 3741), fundet 1967 i posta-
mentet på altertavle nr. 2. Foto i NM. – *Reliquary case 
of lead with *relic consisting of a small piece of bone, found in 
1967 in the pedestal of altarpiece no. 2.
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også armene.79 herunder ses folkemængden i en 
fremstilling, der er skåret i to blokke. Sceneriet 
er placeret i et klippelandskab, som foroven vi-
ser et byprospekt (Jerusalem) med spirprydede 
kirke- og fæstningsbygninger af nordeuropæisk 
tilsnit. Figurgruppen omfatter dels Jesu familie 
og nærmeste kreds, dels myndighedspersoner, 
soldater og tilskuere, flere af disse kendetegnet 
med hovedbeklædninger af et fantasifuldt eller 

tornekrone er faldet mod højre skulder, øjnene 
er lukkede. Under sidevunden er mellemgulvet 
indsunket, og det korte lændeklæde er bundet 
med en snip, der flagrer bag om det venstre lår. 
Ved hans side hænger de to røvere, ukarakteristi-
ske af udseende og iklædt små, skamposelignende 
underbukser. den ‘gode’ røver (tv.) er bagbundet 
til tværstammen på et T-kors, mens den ‘onde’ 
er bundet til et latinsk kors på benene og måske 

Fig. 48. Sengotisk altertavle (nr. 1), o. 1500-25, med figurrig korsfæstelsesscene og passionsrelieffer (s. 3741). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Late Gothic altarpiece (no. 1), c. 1500-25, with figure-rich Crucifixion scene and Passion reliefs. 
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fornemt præg. Soldaterne er iført rustning, heraf 
enkelte med rosetprydede skulderstykker og sær-
prægede hjelme. i forgrunden tv. støttes den seg-
nede Maria af Johannes og Maria Magdalene (fig. 
54), sidstnævnte med turban på hovedet, mens 
en tredje kvinde slutter sig til. Bag Johannes står 
Veronika med svededugen, hvorpå Jesu ansigt er 
skåret i lavt relief (fig. 53); hun bærer et fornemt, 
men særpræget hovedtøj med hornagtige bukler, 
fastholdt med et hagelin. Th. for hende peger den 
blinde Longinus på sit ene øje, der blev helbredt 
af blodet fra Jesu sidesår, mens han fatter om lan-
sen med højre hånd (øvre del afknækket); en sol-
dat støtter lansens nedre del. Bagest ses en mand 

med snoet pandebånd og en hjelmprydet soldat. 
i gruppen th. peger en romersk soldat på Jesus 
som markering af ytringen: »Sandelig, den mand 
var guds søn« (Mark. 15,39). Bag ham, med den 
fornemme hat, måske ypperstepræsten Kaifas. 
Forrest er Pontius Pilatus i færd med at diktere 
indskriften til sin siddende skriverkarl.
 de fire mindre passionsrelieffer viser scener 
før og efter Korsfæstelsen, i nord: 1) Hudflettel-
sen (fig. 49). Jesus står bagbundet til martersøj-
len, iført lændeklæde og med nedslået blik. en 
bøddel trækker ham i håret og lægger an til slag 
med et nu forsvundet torturinstrument. en an-
den holder svøben, tilsyneladende en nihalet kat, 

Fig. 49-50. detaljer af altertavle nr. 1, o. 1500-25 (s. 3741, jf. fig. 48). Passionsrelieffer: 49. hudflettelsen (s. 3743). 
50. Korsbæringen (s. 3744). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Details of altar piece no. 1, c. 1500-25 (cf. fig. 48). Passion 
reliefs: 49. Scourging. 50. Bearing of the Cross.
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den segnende Maria; bag dem Maria Magdalene 
med turban på hovedet (jf. ovf.). 4) Opstandelsen 
(fig. 52). Kristus er vist stående med det ene ben 
i sarkofagen, hvis låg bortløftes af en engel. højre 
hånd velsigner, mens den venstre har holdt en 
†korsstav. Fire soldater vækkes af deres søvn og 
forfærdes ved synet. i baggrunden ses de tre kvin-
der på vej til graven med salvekrukker, gående fra 
Jerusalem, der er repræsenteret ved kamtakkede 
gavle bag en kreneleret bymur. 
 Tavlens staffering synes overvejende eller i sin 
helhed at være nyere og er måske fra 1881. der 
foreligger ingen farvearkæologiske undersøgelser 
af tavlen. den står med slagmetalforgyldning på 

mens en tredje knælende person binder et ris. To 
øvrighedspersoner i baggrunden overværer mis-
handlingen. 2) Korsbæringen (fig. 50). Jesus tynges 
af korset, som Simon af Kyrene hjælper ham med 
at bære. i følget ses den trinde Johannes, der støt-
tende griber om Marias arm og bagved en anden 
af de tre Maria’er. en soldat, der som tegn på 
ondskab eller dårskab har mistet sin ene støvle, 
trækker Jesus af sted ved kappens krave. i syd: 3) 
Korsnedtagelsen (fig. 51). Josef af Arimatæa, der 
endnu holder en nagle i sin venstre hånd, løf-
ter Jesus ned fra korset (ej vist). hans afsjælede 
legeme, delvist indhyllet i et klæde, støttes af en 
mand, antagelig Nikodemus. Tv. holder Johannes 

Fig. 51-52. detaljer af altertavle nr. 1, o. 1500-25 (s. 3741, jf. fig. 48). Passionsrelieffer: 51. Korsnedtagelsen (s. 3744). 
52. Opstandelsen (s. 3744). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Details of altar piece no. 1, c. 1500-25 (cf. fig. 48). Passion 
reliefs: 51. Depo sition from the Cross. 52. Resurrection.
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tagelig alle forlæg i den tyske grafiker israhel van 
Meckenem (o. 1440-1503), hvis stik fra o. 1480 
ligger til grund for kompositionen, mens figurer-
ne er mere robuste og firskårne. i hudflettelsen 
gælder afhængigheden Jesus (dog med ændret 
armstilling) og ikke mindst de to bødler th.82 i 
Korsbæringen korresponderer Jesus og Simon af 
Kyrene med Meckenems fremstilling, mens sol-
daten trækker Jesus af sted i kraven, som det ses 
hos f.eks. Martin Schongauer.83 Mest tro mod 
forlægget er Korsnedtagelsen,84 mens Opstandel-
sen viser Kristus og de to forreste soldater efter 
Meckenem.85 
 Tavlen må være blevet til i et nordtysk eller 
– idet flere påfaldende detaljer har fynske pa-
ralleller – måske et fynsk værksted. Midtskabets 
opbygning og blændingsdekorationen på dets 
lodrette rammestykker svarer til tavlen i Lindelse 

den sekundære bagklædning og ornamenter samt 
på figurernes dragter, der i øvrigt har laseret rød-
brunt og okkergult samt turkis, blågråt og sort-
gråt. hudfarven er gennemgående lys, mændenes 
ansigter rødligere, hår og skæg er brunt. Mens 
alle tre korsfæstede (og siderelieffernes Jesusfigu-
rer) har røde bloddråber og -stænk, er der med 
sortgråt og hvidt malet tårer i sørgegruppens an-
sigter (jf. fig. 54). Rammeværket er cinnoberrødt 
med sortgrå skravering og enkelte kors på for-
kanten. den oprindelige staffering har antagelig 
omfattet ‘stærk forgyldning og forsølvning’, der 
omtales 1881.80 
 Ikonografi og stil. Altertavlens mester har tilsy-
neladende taget udgangspunkt i en række grafi-
ske forlæg, der dog alle anvendes selektivt. Mens 
afhængighedsforhold er svært påviselige for kors-
fæstelsesscenen,81 har de små passionsrelieffer an-

Fig. 53. Veronika med svededugen, detalje af altertavle 
nr. 1, o. 1500-25 (s. 3741, jf. fig. 48). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Veronica with the sudarium, detail of altar-
piece no. 1, c. 1500-25 (cf. fig. 48)

Fig. 54. Maria Magdalene, detalje af altertavle nr. 1, o. 
1500-25 (s. 3741, jf. fig. 48). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Mary Magdalene, detail of altarpiece no. 1, c. 1500-
25 (cf. fig. 48).
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defekt’.91 efter Skt. hans Kirke i Odense afviste 
et tilbud om at overtage tavlen, indgik den 1881 
i Fyens Stiftsmuseum.92 da tavlen og dens figurer 
var ’fuldstændigt faldne fra hinanden’, istandsattes 
den samme år ved snedker Rasmussen fra Fruens 
Bøge og maler August Behrends, der for arbejdet 
betaltes henholdsvis 50 kr. og 30 kr.80 den gen-
nemgik 1960 en mindre istandsættelse af konser-
verende art. Tavlen er siden 1992 genopstillet i 
kirken, nu ved kapellets østvæg. 
 2) (Fig. 56), skænket 1728 af sognepræst eiler 
Christensen Kullerup og hustru Karen Nielsdat-
ter ifølge malet indskrift. 
 den barokke tavle er arkitektonisk opbygget 
med storstykke, topstykke og postament og har 
figurudsmykning med fremstillinger af Nadve-
ren, Korsfæstelsen, gravlæggelsen og Opstandel-
sen foruden de fire evangelister. 
 Postamentet har kraftige, glatte fremspring og 
småvinger med volutter og akantus. På frem-
springene står svære, lavstammede og glatte jo-
niske storsøjler, der parvis flankerer det fladbu-
ede storfelt og bærer en brudt gavl over glat frise. 
det rundbuede topfelt flankeres af to korintiske 
frisøjler og smalle vinger med akantus. den tre-
kantede topgavl krones af den opstandne Kristus 
med sejrsfanen. Stor- og topstykket flankeres af 
evangelistfigurer med symbolvæsener: forneden 
Markus (nord) og Lukas, foroven i mindre format 
Mattæus (nord) og Johannes. 
 Storfeltet prydes af et krucifiks på malet bag-
grund. den korsfæstede hænger skråt i armene. 
højre hånd er vist i en velsignelsesgestus, hovedet 
er faldet mod højre skulder, mens lændeklædet er 
bundet med en knude ved højre hofte og let flag-
rende snip. øverst på korset ses skriftbånd med 
indskåret »iNRi«, forneden spor efter †Adams 
hovedskal. Postamentets nadverfremstilling (fig. 
58) i højt relief viser Jesus, der velsigner brødet. 
det andet nadversymbol, kalken, står sammen 

(Svendborg Amt). her genfindes også Veronikas 
fornemme hovedtøj (fig. 53),86 der ligesom en-
kelte af soldaternes hjelme er usædvanligt fore-
kommende og bærer mindelser om typer, der 
ses hyppigt på nederlandske altertavler.87 Én af 
hjelmene, en såkaldt ‘salade’ med kraftige, aflange 
kindbeskyttere (jf. fig. 48), optræder også flere 
gange i Lucas Cranach den Ældres passionsserie 
fra 1509 og kan være hentet herfra.88 Men i be-
tragtning af, at Cranachs grafik (ligesom Albrecht 
dürers) intet har betydet for ikonografien i øv-
rigt, skyldes den måske andre inspirationskilder. 
hjelmtypen findes også på altertavlen i Birkende 
(Bjerge hrd.), der sammen med tavlen i Vindin-
ge (Svendborg Amt) er de vistnok eneste, hvorpå 
soldaten med det manglende fodtøj også optræ-
der.89 
 Historie og istandsættelser. Ved sin visitats 1590 
beskrev biskop Jacob Madsen altertavlen: »Taf-
flen met den Korsfæstede, Røffuer oc paa Si-
den Paszen paa Fløyeler 12 Aposteler«.10 efter 
anskaffelsen af altertavle nr. 2 i 1728 placeredes 
den andetsteds i kirken, måske i kapellet, hvor 
den 1820 fandtes opstillet uden †sidefløjene.90 
Tilstanden blev 1863 beskrevet som ‘temmelig 

Fig. 56. Alterbord, 1604 (s. 3741) og altertavle nr. 2, 
skænket 1728 af sognepræst eiler Christensen Kulle-
rup og hustru Karen Nielsdatter (s. 3746). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Communion table, 1604, and altar-
piece no. 2, donated in 1728 by the incumbent Eiler Chris-
tensen Kullerup and his wife Karen Nielsdatter.

Fig. 55. Soldat, detalje af altertavle nr. 1, o. 1500-25 (s. 
3741, jf. fig. 48). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Sol-
dier, detail of altarpiece no. 1, c. 1500-25 (cf. fig. 48).
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side, der rejser sig træbevokset foran golgatas tre 
tomme kors. Jesus lægges i en skråtstillet sarko-
fag af Josef fra Arimatæa og to andre mænd. Bag 
dem står Johannes, Maria og Maria Magdalene 
med salvekrukken foruden en tredje kvinde. i 
forgrunden tv. ligger tornekronen. Relieffet må 
være skåret efter grafiske forlæg af Johann Sade-
ler94 eller Merians Bibel 1630 (spejlvendt).

med påskelammet på langbordet, der er gengivet 
let fra oven. han har glorie og sidder foran et 
draperi, ligesom de to nærmeste disciple, der dre-
jer sig mod ham. i forgrunden tv. ses Judas med 
sølvpengene. han er ligesom apostlen forrest th. 
udført efter grafisk forlæg af Virgil Solis (1514-
62).93 Topfeltets rundbuede relief viser gravlæg-
gelsen (fig. 57) i klippegraven under en klippe-

Fig. 57. gravlæggelsen, detalje af altertavle nr. 2, 1728 (s. 3746, jf. fig. 56). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Entombment, detail of altarpiece no. 2, 1728 (cf. fig. 56)
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eet embede« (1 Tim. 1,12). På friserne erindres 
præstens kald til sognepræst 1702 (nord) og valg 
til herredsprovst i åsum 1723. den skal ses i sam-
menhæng med præsterækketavlen (s. 3763), som 
sognepræsten også skænkede i lighed med en †al-
terskranke (s. 3753) og en †skriftestol (s. 3760). 

 Tavlen står med sin oprindelige staffering, der 
er signeret »Johannes Friis« på den nordre top-
frise. den er fremdraget ved en istandsættelse 
1968 på nær storfeltets panelmaleri, der ikke har 
været overmalet. Som baggrund for krucifikset 
er i storfeltet malet et summarisk figurmaleri, 
der i dunkle røde og brunlige toner viser Ma-
ria (tv.) og Johannes ved korset foruden to yder-
ligere kvindeskikkelser tv. Rammeværket har 
grålig og rødlig marmorering, søjler og profilli-
ster er hvide med forgyldning. Reliefferne står i 
hvidt med enkelte forgyldte detaljer mod en grå 
bund, der også ses på figurer, relieffer og vinger 
(sidstnævnte med gråblå bund). Klædedragterne 
har forgyldning, laseret rødt og sølv. Oprinde-
lige indskrifter med forgyldt fraktur på sort bund 
omfatter giverindskrift på det nordre postament-
fremspring »gud til Ære, og dette guds huus til 
een Prydelse haver hr. eiler Christensøn Kul-
lerup og hans K(ære) hustru Karen Nielsdatter 
Ladet den(n)e Taffle bekoste og opsætte udi det 
Aar. 1728« og på det nordre et skriftsted, der læst 
i sammenhæng med donationen antager karakter 
af en personlig taknemmelig indskrift: »Jeg tacker 
Christo Jesu vor herre, som giorde Mig Sterck, 
og hand agtede mig at være Tro, som satte Mig i 

Fig. 58. Nadveren, detalje af altertavle nr. 2, 1728 (s. 3746, jf. fig. 56). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Last Supper, 
detail of altarpiece no. 2, 1728 (cf. fig. 56).

Fig. 59. Markusløven, detalje af altertavle nr. 2, 1728 (s. 
3746, jf. fig. 56). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Lion 
of St. Mark, detail of altarpiece no. 2, 1728 (cf. fig. 56)
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Farveundersøgelser har påvist tre senere †staffe-
ringer, hvoraf de to ældste begge var hvide med 
detaljer i mørkeblåt og hverken berørte figurer 
eller indskrifter. ifølge en indskrift på bagsiden 
af Lukasfiguren er ‘det’, dvs. tavlen eller måske 
blot figurerne, ‘malet og forgyldt af L. Nielsen 
1839’. indtil 1968 stod tavlen med brunt og gråt 
på rammeværk, hvide søjler og guldbronze på fi-
gurer og enkelte profilled. indskrifterne var med 
guldbronze på sort bund. Friserne havde skrift-
stederne Sl. 132,9 (nord) og 2 Kor. 4,5.
 Altersølvet (fig. 60), o. 1700, der er skænket af 
kirkeejeren Knud Urne til Juulskov og Røn-
ninge Søgård (1634-1705) og hustruen Anne 
Beate Valkendorf til Bjørnemose (1662-1720), er 
uden stempler, men tilskrevet Odensesølvsmeden 
Matthis Simonsen (-1678-1728), jf. oblatæske.95 
Kalken, 19,5 cm høj, har cirkulær fod med seks 

Fig. 60. Altersølv o. 1700, tilskrevet Matthis Simonsen i Odense (s. 3750), kalken med våbener og initialer for Knud 
Urne til Juulskov (1634-1705) og hustruen Anne Beate henningsdatter Valkendorf til Bjørnemose (1662-1720). 
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar plate c. 1700, attributed to Matthis Simonsen in Odense, chalice with arms and initials 
of Knud Urne of Juulskov (1634-1705) and his wife Anne Beate Henningsdatter Valkendorf of Bjørnemose (1662-1720).

Fig. 61. Oblatæske, udført o. 1700 af Odensesølvsme-
den Matthis Simonsen, med monogram, muligvis for 
Margrethe didriksdatter Blome (†1679) (s. 3751). Fo-
to Arnold Mikkelsen 2015. – Wafer box, made c. 1700 by 
the Odense silversmith Matthis Simonsen, with monogram, 
possibly of Margrethe Didriksdatter Blome (†1679)
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236*

 et †sygesæt af sølv anskaffedes 1804 af kirkeeje-
ren Christen Lemvigh.44

 Alterkande, 1898, lavet af N. C. Traberg, Kolding, 
og skænket af Sigismund Wolff Veith Christoph 
de Mylius96 og hustruen Clara Vilhelmine Marie 
Rørup. den 34 cm høje kande har amforaformet 
korpus med vinkelret knækket hank og graveret 
versalindskrift: »gud til ære«, flankeret af anker 
og kors. På foden ses givernes graverede initialer: 
»SWVCM« og »CWMR« samt versalindskrift til 
minde om datoen 9. apr. 1899. det kuppelfor-
mede låg har dekoration af opretstående kors.97 
Under foden er stempler for sølvsmeden (»Tra-
berg«) og guardejn Simon groth samt Køben-
havnsmærke 1898.
 en *alterkande af sølv fra 1836,98 udført af 
Conrad Schrøder, København og skænket af kir-
keejeren Johann Caspar de Mylius til Rønninge 
Søgård, er omtalt i inventariet 1863.5 O. 1900 
overgået til annekskirken Rolfsted (s. 3821).

ophøjede tunger, hvorpå ses spor efter en støbt 
†krucifiksfigur. Tungerne rejser sig i en stejl py-
ramidestub mod det sekskantede skaft, der har 
neglesnit og knop med versalbærende rudebosser 
(»ihesvs«) og mellemfaldende spidsblade. På bæ-
geret er graveret våbener og kursiverede initialer 
for giverne, hans »KW« (tv.) og hendes »ABW«. 
Omtalt 1755.72 Disken, tværmål 14 cm, har Jesus-
monogram og hjulkors med liljeender på fanen. 
 et †altersæt omtalt 1590 var uden forgyldning.10 
en †kalk behøvede 1665 reparation.12

 Oblatæske (fig. 61), o. 1700, udført af Odense-
sølvsmeden Matthis Simonsen (jf. altersæt). den 
ovale æske, 9,5×6,5 cm, 3,5 cm høj, bærer på lå-
get kronede initialer indrammet af palmeblade, 
vel for en adelig kvinde: »MBd«, muligvis An-
na Beate Valkendorfs fars stedmoder Margrethe 
didriksdatter Blome (†1679). Under bunden ses 
sølvsmedens stempel (Bøje nr. 4093) og Odense-
mærke. Omtalt 1818.44

 Sygesæt, anskaffet 1960 fra Cohr, Fredericia, alle 
dele med stempel for sølvvarefabrikken, dateren-
de Københavnsmærke samt Kristusmonogram i 
strålekrans. Kalk, 8 cm høj; disk, tværmål 6,5 cm; 
oblatæske, tværmål 5 cm, højde 2,5 cm; tilhø-
rende glasflaske.

Fig. 62. Alterstager, o. 1625 (s. 3752). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, c. 1625

Fig. 63. *Røgelseskar, 1300-tallet, antageligt fra Nord-
tyskland (s. 3752). Foto Odense Bys Museer 2016. –  
*Censer, 1300s, presumably from northern Germany. 
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Skålen har foruden trekantede røghuller også 
haft cirkulære, hvoraf sidstnævnte synes at have 
medvirket til at svække materialet. Lågets cirku-
lære røghuller danner større og mindre rosetter. 
dets kronende sekskantede og lanternebærende 
centralbygning med ‘nøglehulsvinduer’ har tre 
sidefløje med sadeltag, hvorimellem apsider. Ved 
randen på skål og låg er tre øskener til †ophæng. 
Karret må være identisk med det ‘gamle, søn-
derslagne katolske malmrøgelseskar’, der fandtes 
i kirken 1808.101 Om end overdragelsen ikke er 
registreret, må det herefter være tilgået Oldsags-
kommissionen, hvorfra det 1818 overdroges til 
Fyens Stiftsmuseum, i dag Odense Bys Museer 
(inv.nr. KMO/1956/850).
 Messehagler. 1) (Fig. 64), 1836,5 af rødt fløjl med 
sølvgaloner; et kors af sølvgaloner på ryggen bæ-
rer spor efter en påsyet sølvkrucifiksfigur, der nu 
findes på nr. 3, men oprindeligt sad på †messeha-
gel nr. 2.102 2) 1900-tallets første halvdel, af violet 

 en †alterkande af tin omtales 1863.5 en †vinfla-
ske af tin anskaffedes 1668 for 3 mark.14

 Alterstager (fig. 62), o. 1625,99 38 cm høje, med 
slankt, symmetrisk balusterskaft i tre afsæt med 
fladt kugleled i midten. Lyseskålen er flad. 
 To †alterstager (‘kobberstager’) omtaltes 1590 af 
Jacob Madsen.10

 en syvstage er skænket 1912 af sognepræst Fre-
derik Møllers børn i anledning af forældrenes 
guldbryllup.77 den 51,5 cm høje stage har ot-
tekantet fod og skaft samt firkantede arme med 
facetterede pynteled.
 †Alterbøger. 1665 manglede kirken alterbog, 
graduale og salmebog.12 en sølvbeslået †alter-
bog skænkedes 1784 af kirkeejeren Mette Sophie 
Rasch f. Munch til Rønninge Søgård.44 den 
omtaltes 1863 sammen med en nyere.5 
 *Røgelseskar (fig. 63), et antagelig nordtysk bron-
zearbejde fra 1300-tallet.100 det 20 cm høje kar 
er sekspasformet med lav, omtrent cylindrisk fod. 

Fig. 64-65. Messehagler. 64. Nr. 1, 1836 (s. 3752). 65. Nr. 3 med krucifiksfigur af sølv fra 1672, oprindeligt på 
†messehagel nr. 2 (s. 3753). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chasubles. 64. No. 1, 1836. 65. No. 3 with crucifix figure 
of silver from 1672, originally on †chasuble no. 2.
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omtrent kvadratiske fordybning har stejle sider. 
Fonten stod 1590 i tårnet.10 1820 var den place-
ret nordvestligt i koret, bemalet med en gråsort 

fløjl med guldborter og -kors på ryggen. 3) (Fig. 
65), nyere, af silkestof, med blåt og gråbrunt bro-
kademønster samt kors af sølvgaloner på ryggen. 
herpå er påsyet en 15 cm høj krucifiksfigur af 
sølv fra 1672, der oprindeligt sad på †messeha-
gel nr. 2 og senere på nr. 1. Over og under figu-
ren er på korset fæstnet skriftseddel med »iNRi« 
samt kranium med korslagte knogler, ligeledes af 
sølv.103 
 †Messehagler. 1) Omtalt 1590, af brunt fløj.10 2) 
1672, af rødt fløjl med guldgaloner og -kors på 
ryggen. herpå sad oprindeligt en krucifiksfigur 
af sølv (ovf.). Anskaffet for 22 rigsdaler,76 efter 
kirken 1665 ingen messehagel havde.12 Omtalt 
1820.76 3) 1735, af lysegrønt fløjl med brede 
sølvgaloner (jf. †alterklæde nr. 1, †alterskammel), 
skænket af Charlotte Amalie de Sehested f. gers-
dorff til Ravnholt og Rønninge Søgård. Omtalt 
1820.76

 en †messeklokke blev 1590 omtalt af Jacob Mad-
sen (‘en lille klokke over kirken’).10 
 en †alterskammel var 1820 beklædt med lyse-
grønt fløjl med brede sølvgaloner (jf. †alterklæde 
nr. 1, †messehagel nr. 3).76

 Alterskranken (jf. fig. 46), 1968, tegnet af ebbe 
Lehn Petersen, er trekvartcirkulær med smalle 
jernstivere og gråmalet håndliste af træ.
 en †alterskranke bekostedes 1728 af sognepræst 
eiler Christensen Kullerup (jf. altertavle nr. 2, 
†skriftestol og præsterækketavle).72 det er må-
ske den samme, der 1863 omtaltes som forsynet 
med grønmalede balustre og af en afrundet form 
(‘ni alen i omkreds’).5 efter en fornyelse 1887 var 
skranken hesteskoformet, med få drejede balu-
stre.5 en hel eller delvis fornyelse fandt sted igen 
1927.104

 den romanske døbefont (fig. 67), af rødlig og 
sortkornet granit, 86,5 cm høj, tilhører en nord-
østfynsk gruppe med firkantet kumme, formet 
som et terningekapitæl. her er formen dog sløret 
ved en affasning af hjørnerne, og der er tale om et 
noget råthugget arbejde (Mackeprang, Døbefonte 
134). det lave fodled af cirkulært grundrids har 
forneden tandsnitsfrise, hvorover vulst; det korte 
skaft er tilsvarende, men med tandsnitsfrisen ved 
overgangen til kummen. Kummen (tværmål ca. 
85 cm) har ristet tovstav ved mundingen, og dens 

Fig. 67. Romansk døbefont (s. 3753). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Romanesque font.

Fig. 66. dåbsfad fra 1500-tallet med Bebudelsen, mi-
nuskelindskrift samt hjort- og hundfrise (s. 3754). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Baptismal dish from 1500s 
with the Annunciation, minuscule inscription and stag-and-
dogs frieze. 
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ude af brug. 2) O. 1850-1900, af blåt porcelæn 
fra den kgl. Porcelænsfabrik; 30 cm højt amfora-
formet korpus med forgyldt kors; fabriksmærke 
under bunden.
 Prædikestolen (fig. 69) er et enkelt ungrenæssan-
cearbejde fra o. 1570, der tidligst 1592 er mo-
derniseret af Caspar Markdanner. Stolen omfatter 
kurv på fire fag og underbaldakin med udskåret 
konsol; lydhimlen er fra 1700-tallet. den er op-
stillet i skibets sydøstlige hjørne tæt op ad syd-
muren, med opgang fra 1927.
 den enkle kurv har fire højrektangulære fyl-
dinger, der blot adskilles af hjørneknækkede ram-
mestykker. Fyldingerne er nu glatte, men har 
tidligere været beklædt med reliefskårne rulle- 
og beslagværksornamenter, som det fremgår af 
sømhuller og den bevarede bemaling, jf. ndf. 
den gennemgående frise er glat, mens arkitrav 
og kronliste har rig profilering ligesom fodlisten. 
hængestykke med konsol-, tunge- og kølbue-
frise adskilles af små, drejede hængekugler. Un-
derbaldakinens bøjler indfatter ny bræddebe-
klædning og afsluttes i volutter over bærestolpens 
udskårne hoved, der tilhører en ung kvinde, med 
høj pibekantet krave og en krans på hovedet, der 
måske er dannet af fletninger.110 

 Lydhimlen fra o. 1750 (med senere fornyelser) 
er lille og sekskantet. den har gennemgående fri-
se med kerubprydede knægte, der ligesom duen 
under loftet måske stammer fra en ældre †him-
mel. Topstykker i akantusbarok med blomsterva-
ser, hængestykkerne er udsavede. der er opgang 
ad en vindeltrappe fra 1927. 
 indtil o. 1867 fandtes en ligeløbet †opgang 
med et †panel, der havde højrektangulære (‘af-
lange’) fyldinger, foruden en †opstander med det 
skårne årstal »1587« og de uidentificerede initia-
ler »N. h. O.«, måske for en snedker. 111

 Prædikestolens staffering er senest gennemgri-
bende restaureret 1968, idet den ældste bemaling 
fra o. 1592 blev fremdraget ved denne lejlighed. 

marmorering,76 der fjernedes 1884.5 den står nu 
i skibets nordside foran korbuen.
 Dåbsfad (fig. 66), 1500-tallet,105 et drevet og ci-
seleret messingarbejde fra Nürnberg, tværmål 67 
cm, 6,5 cm dybt. i bunden af det store fad ses 
Bebudelsen.106 herom løber indskrift med store 
forsirede minuskler, en gådefuld formel »mlvca-
ve«, der gentages fem gange. denne kan muligvis 
opløses som »m(aria) l(illium) v(irgo) c(asta) ave« 
(Maria, lilje, rene jomfru, hil dig).107 den omgi-
vende hjort- og hundfrise indrammes af rosetter 
og liljeornamenter(?) og gentages på fanen. Fadet 
er tidligst omtalt i kirken 1820.108

 Dåbskander. 1) (Fig. 68), o. 1650-1700, en lille 
messingspand, hvis funktion som dåbskande er 
omtalt fra 1800-tallets begyndelse.109 den cylind-
riske, 18 cm høje spand står på tre små, kugle-
fødder. Siderne har ciseleret bølgeranke mellem 
rundbuefriser, og ved den udkragende munding 
er to øskener med rundbuet hank. Låget har 
gennembrudt rosetudsmykning, der ligesom den 
bøjleformede knop kunne antyde en oprindelig 
funktion som varmebækken eller lignende. Nu 

Fig. 68. Messingspand, o. 1650-1700, tidligere anvendt 
som dåbskande (s. 3754). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Brass pail, c. 1650-1700, formerly used as a baptismal jug. 

Fig. 69. Prædikestol o. 1570, moderniseret efter 1592 af 
Caspar Markdanner til Rønninge Søgård, senere lyd-
himmel (s. 3754). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pul-
pit, c. 1570, modernized after 1592 by Caspar Markdanner 
of Rønninge Søgård, later canopy. 
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Rammeværket står i overvejende blankt træ med 
spredt anvendelse af gråblåt og forgyldning. Fyl-
dingernes udskårne †rammedekoration har frem-
trådt på en ligeledes gråblå baggrund, idet en 
række felter er særligt fremhævet med bemaling, 
heraf indskrifter med gylden fraktur og enkelte 
versaler på sort bund og våbenskjolde med bro-
get staffering. disse dele har aldrig været over-
malet.112 På de fire fyldinger ses fra venstre mod 
højre, regnet fra opgangen: 1) højrektangulært 
felt med skriftstedet Sl. 27,4 (fejlagtigt anført som 
Sl. 26). 2) Cirkelmedaljon med våbener for Ca-

spar Markdanner og hustruen Sophie Oldeland; 
derunder deres navne: »Casper marckdanner« og 
»Soffe Oldeland«; foroven forkortelsen »g. M. B.« 
for Markdanners valgsprog ‘gott mein Beistand’ 
(gud min bistand).113 3) højrektangulært felt med 
skriftstedet Sl. 122,1. 4) Blankt felt, faget vender 
mod sydmuren. På frisen, hvis første felt er forny-
et, læses Sl. 84,5 (med versaler).114 Underbaldaki-
nen og bærestolpens hoved står i blankt træ. him-
len er nystafferet i overensstemmelse med kurven, 
topstykkerne er dog helt forgyldte, mens kerub-
knægtene står med ældre polykromi. På dens frise 
læses siden sidste istandsættelse Matt. 5,3.115 
 Tilblivelse og istandsættelser. Stolen har forment-
lig oprindeligt stået med en ganske enkel op-
bygning og udsmykning, med glatte fyldinger 
og en sparsom snedkerstaffering, hvis ikke lige-
frem i blankt træ. Kurvens begrænsede leddeling 
er en reminiscens af sengotikkens stole og pe-
ger tilbage til tiden o. 1570.116 disse stiltræk må 
da ligge til grund for en datering af stolen, der 
må have gennemgået en mindre ændring 1587 
og tidligst 1592 en større istandsættelse. 1587 er 
opgangen fornyet, formentlig i forbindelse med 
en renovering begrænset til denne del, eventuelt 
i kombination med en ændret placering. dette 
turde fremgå af †opgangens skårne årstal (jf. ovf.). 
At dette årstal ikke betegner hele stolens tilbli-
velsesår, afspejles måske også i det forhold, at Ja-
cob Madsen ikke omtaler den som ny ved sin 
visitats 1590. da var stolen opstillet i sydsiden af 
skibets østfag (»ved Synderside neden Choret«).10 
Stolen har før eller siden været flyttet, idet en 
niche under skibets østligste vindue (jf. s. 3723) 
indikerer, at den har været opstillet her. en gen-
nemgribende modernisering må være foreta-
get på et tidspunkt efter 1592 (året for Caspar 
Markdanners og Sophie Oldelands ægteskab), da 
kurvens hidtil usmykkede fyldingsfelter forsyne-
des med skårne kartoucher som ramme omkring 
ægteparrets våbener, navne, Markdanners motto 
samt to skriftsteder. Samtidig må †opgangspane-
let fra 1587 være blevet forsynet med citater fra 
Sl. 130,5 og Præd. 4,17, der 1820 fandtes stafferet, 
som kurvens indskrifter med forgyldning på sort 
bund.117 de skårne †kartoucher er forsvundet se-
nest o. 1750-1800, da den underliggende træflade 

Fig. 70. Bærestolpe på prædikestol udskåret som hove-
det af en ung kvinde (s. 3754). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Bearing post on pulpit carved as the head of a young 
woman. 
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Fig. 71. Caspar Markdanner og Sophie Oldelands malede våbener og navne samt 
Markdanners valgsprog, indrammet af en skåren †kartouche, tidligst udført 1592; præ-
dikestolens andet fag fra øst (s. 3754, jf. fig. 69). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Painted 
arms and names of Caspar Markdanner and Sophie Oldeland as well as Markdanner’s motto, 
framed by a carved †cartouche, 1592 at the earliest; second bay from east of pulpit (cf. fig. 69)
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lydhimlen, der måske dermed kan dateres til o. 
1750 (på nær kerubhovederne og duen, der er 
ældre). en egetræsådring er formentlig udført o. 
1867, da man opsatte en ny †opgang (jf. fig. 82). 
1886 fandt synet, at denne af hensyn til indkig-

i lighed med resten af stolen fik en hvid bemaling 
med bronzeforgyldning.118 Ved denne som ved 
alle senere istandsættelser har man dog undladt at 
overmale indskrifter og våbener. den førnævnte 
hvide bemaling svarer til det ældste farvelag på 

Fig. 72. herskabsstol (nord), o. 1600, opsat af Caspar Markdanner og Sophie Oldeland 
(s. 3760). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Family pew (north), c. 1600, established by 
Caspar Markdanner and Sophie Oldeland.
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 Skibets stolestader fra 178354 har gavle med mus-
lingeformet afslutning (jf. fig. 46), der 1927 er 
forsynet med bøjler. Stolene, der tæller 19 i nor-
drækken og 18 i syd, har endepaneler med spejl-
fyldinger samt nyere fyldingsryglæn og vægpane-
ler. Bemalingen i mørkegråt og lys brungråt med 
let forgyldning er fra 2006.120 Fra første færd stod 
de bemalet med ‘lys kødfarve’, dvs. lysebrunt med 

get til koret burde erstattes af en vindeltrappe,5 
der dog først udførtes 1927. Samme år fik kur-
vens rammeværk og fladerne omkring indskrif-
terne en gulgrå bemaling. en istandsættelse 1968 
omfattede foruden farvemæssig restaurering også 
snedkermæssige fornyelser af mindre omfang.119 
 et †timeglas anskaffedes 1668 for 2 mark og 8 
skilling.14

Fig. 73-74. Sophie Oldelands fædrene og mødrene våbener (Oldeland og Abildgaard), detaljer af den nordre her-
skabsstol (s. 3760, jf. fig. 72). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Arms of Sophie Oldeland’s father’s and mother’s families 
(Oldeland and Abildgaard), details of the northern family pew (cf. fig. 72).

Fig. 75-76. Malede våbener for kirkeejerne Johan Caspar Rasch (1694-1770) og hustruen Mette Sophie Munch 
(†1787), detaljer af den søndre herskabsstol (s. 3760). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Painted coats of arms for the church 
owners Johan Caspar Rasch (1694-1770) and his wife Mette Sophie Munch (†1787 ), details of the southern family pew.
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 To herskabsstole (fig. 72-76) fra o. 1600 er op-
sat for Caspar Markdanner og Sophie Oldeland. 
Mens den nordre stol endnu bærer hendes fædre-
ne og mødrene våbener, har den søndre nu malede 
våbener for kirkeejere fra 1700-tallets anden halv-
del. de 183 cm høje gavle (fig. 72) har kannele-
rede pilastre med profilkapitæl, beslagværksprydet 
prydbælte og postament, udsmykket med løvema-
ske. Skaftet kantes af blomsterbort i fladsnit. Top-
stykkerne har kraftigt profileret trekantafslutning 
med halvroset og drejede småspir. den nordre 
herskabsstol har under topgavlen reliefskårne vå-
bener for Oldeland (fig. 73) og Abildgård (fig. 74), 
mens de tilsvarende felter i syd er glatte, dog med 
yngre malede våbenskjolde, jf. ndf. På de modstå-
ende sider er enklere trekantgavle (uden heraldisk 
dekoration). Lågerne har arkadefelter med tand-
snitskantede bueslag, bladværk i sviklerne og om-
løbende blomsterbort og glat profilfylding. de er 
ophængt i, måske sekundære smedejernshængsler, 
der disharmonisk overskærer gavlenes udsmyk-

sortbrune profiler og havde desuden nummere-
ring.121 To tredjedele af stolene (de østlige)5 havde 
oprindeligt †låger med spejlfyldinger (jf. fig. 82).44

 Kapellets stolestader (jf. fig. 80) fra 1861 har lave 
gavle i enkel nygotik med udsavet trepas. gavlene 
er grå, sæder og ryglæn står i lyserødt/rosa. 
 †Stolestader omtaltes 1590 som nye af Jacob 
Madsen.10

 en †præste- og skriftestol fra o. 1728 var beko-
stet af sognepræst eiler Christensen Kullerup 
(jf. altertavle nr. 2, †alterskranke og præsteræk-
ketavle).72 Stolen, der var opstillet i korets nordre 
side,76 blev fjernet 1892.5 en polstret armstol i hi-
storicistisk stil anskaffedes samme år til præsten.5 
 †Degnestole. 1) Antagelig senmiddelalderlig. iføl-
ge Jacob Madsens beskrivelse 1590 var den ‘god og 
af gammel eg’ og havde panelbeklædning.10 herfra 
stammer måske en udskåren gotisk korsblomst i 
Odense Bys Museer (inv.nr. KMO/1965/543).122 
2) 1783. den blev 1819 flyttet fra sin plads vest for 
†alterskranken til korets sydside;76 fjernet 1892.5 

Fig. 77. Kiste, o. 1675 (s. 3761). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chest, c. 1675.
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 en †klingpung skænkedes 1727 af hans Jør-
gensen og hustruen helvig Sophia Andersdatter, 
henholdsvis skytte og husholderske på Rønninge 
Søgård. ‘Tavlepungen’ var af sølvbrokade med 
sølvfrynser, og en sølvklokke på skaftet bar gi-
vernes initialer »h. i. S.« og »h. S. A. d.« foruden 
dateringen »1727«.76 Sølvklokken var 1914 for-
svundet, klingpungen måske kasseret inden.5

 Dørfløje. 1) Udvendig (jf. fig. 79), fra 1890,5 
fladbuet, i blankt egetræ, ca. 220×120 cm, med 
genanvendte beslag fra en ældre †dør, antagelig 
fra 1600-tallet. Fra de otte vandrette beslag (heraf 
to gangjern) udgår lancetformede og fligede bla-
de samt tilsvarende splitender; alt med bladrib-
beskravering. dørringens rombeformede plade 
er fliget ligesom låsebeslaget. Låsemekanismen 
og en tilhørende meget stor, nøgle er fra 1890 
ligesom to støttende gangjern på indersiden. 2) 
indvendig (jf. fig. 10), nyere, en rundbuet planke-
dør med gangjern fra o. 1800.
 Tre †dørfløje omtaltes 1820. 1) Udvendig, i vå-
benhuset, en ‘gammel, rødmalet egedør’, ca. 210× 
95 cm, med adskillige kuglehuller og øksehug, 

ning. Nyere ryglæn og frontpaneler med højrek-
tangulære fyldinger og konsolfrise. Bemalingen fra 
2006 er som stolestadernes.123 På den nordre stol 
er våbenskjoldene stafferet i heraldiske farver (ny-
udført 1968), mens sydsidens stolegavle har male-
de våbenskjolde (fig. 75-76) for kirkeejerne Johan 
Caspar Rasch (1694-1770) og hustruen Mette 
Sophie Rasch f. Munch (†1787), jf. også †alterbog, 
†begravelse nr. 3 og s. 3821.124 disse er antagelig 
udført 1783 i forbindelse med stolestadernes ny-
staffering. Opstillet østligst i skibets stolerækker.
 Kiste (fig. 77), o. 1675, af egetræ, 100×58×55 
cm, med plane sider og svagt hvælvet låg. den 
har fligede jernbeslag og lås til én nøgle.125 Ki-
sten, der fremstår egetræsmalet, havde 1820 rød 
bemaling.15 den er muligvis anskaffet i årene ef-
ter 1665, da der manglede lås på den †kiste, hvori 
altersølv og -klæder opbevaredes.12 
 To pengebøsser (jf. fig. 9) fra 1927, af træ, har 
kraftig gesims og bemaling som stoleværket. To 
små †pengebøsser af blik omtaltes 1863.5 
 en †fattigtavle nævnt 1863 var udgået senest 
1914.5 

Fig. 78. Tværsnit af nordkapellet med forslag til orgel (s. 3762). 1:100. Lehn Petersens Tegnestue. – Cross section of 
north chapel with proposal for organ.
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den sydvendte orgelfacade har nedadkurvet af-
slutning med forskudte kronlister. Rammeværket 
har grå bemaling, fyldinger og gitterværk røde 
nuancer, sidstnævnte tillige en forgyldt stjerne.
 *Orgel (fig. 80), 1943,126 med otte stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa. disposition: Manual: Principal 8', ge-
dakt 8', Oktav 4', Quintatøn 4', Quint 22/3', Oktav 
2', Mixtur iii; svelle.127 Pedal: Subbas 16'. Koppel 
M-P. Mekanisk aktion og sløjfevindlade for ma-
nual; pneumatisk aktion og vindlade for Subbas 
16'. †Orgelfacaden, tegnet af Thomas havning, 
havde prospektpiber af tinlegering og bemalet 
træ. Ved østvæggen i nordkapellet. Siden 2007 i 
hoyvíkar Kirkja, Færøerne.128

 †Harmonium, leveret 1896 af Petersen & Steen-
strup, København, og bekostet af menigheden.129

 Fem salmenummertavler (jf. fig. 9) fra 1927, til 
hængecifre, har volutsvungen topgavl over tand-

der angiveligt stammede fra Karl gustav-krigene 
1657-60.15 2) Udvendig, midt i tårnets vestside 
(jf. s. 3726), af eg, ca. 190×90 cm, brugtes kun 
ved ligfærd.15 3) indvendig (‘den rette dør’), an-
giveligt ca. 200×95 cm, stærkt jernbeslået (jf. 
ovf.).15

 Orgel (jf. fig. 78), 2002, med 17 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af gunnar Fabricius hu-
sted, Fredensborg. disposition: hovedværk: Prin-
cipal 8', gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Kvint 
22/3', Oktav 2', Terts 13/5', Mixtur iii. Svelleværk: 
Blokfløjte 8', gamba 8', Traversfløjte 4', Waldfløj-
te 2', Kvint 11/3', Obo 8'; tremulant. Pedal: Subbas 
16', gedaktbas 8', Fagot 16'. Cymbelstjerne. Kop-
ler: SV-hV, hV-P, SV-P. Mekanisk aktion, sløj-
fevindlader. Orglet, der er tegnet af ebbe Lehn 
Petersen, er opstillet på gulvet nordligt i kapellet. 

Fig. 80. *Orgel, bygget 1943 af Marcussen & Søn, 
Aabenraa (s. 3762). Foto Annelise Olesen 1973. – *Or-
gan, built by Marcussen & Søn, Aabenraa in 1943.

Fig. 79. dør i våbenhusets sydside (s. 3708), dørfløj nr. 
1 (s. 3761). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Door in 
south side of porch, door wing no. 1.
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 Præsterækketavle (fig. 81), antagelig 1728,130 182× 
118 cm, bekostet af sognepræst eiler Christen-
sen Kullerup (jf. altertavle nr. 2, †alterskranke og 
†skrifte- og præstestol). Tavlen har tresidet øvre 
afslutning og karnisprofileret ramme. Lys grå 

snit og bemaling med sort og gråt, én tillige med 
grå skriveskrift: »dåb« og »Nadver«. 
 †Salmenummertavler med hænge- eller skydecifre 
fandtes 1820.76 Tre †tavler omtales 1863; de sup-
pleredes 1900 med yderligere to, med hængecifre.5

Fig. 81. Præsterækketavle, 1728, bekostet af sognepræst eiler Christensen Kullerup 
(s. 3763). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Board listing incumbents, 1728, paid for by the 
incumbent Eiler Christensen Kullerup.
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 Portrætrelief (fig. 83) af Caspar Markdanner, 
o. 1600, af alabast, ca. 36×36 cm. Relieffet vi-
ser Markdanner i busteportræt, gengivet en face 
med drejning mod venstre; blikket er ligeledes 
rettet mod venstre. Lensmandens fysiognomi er 
realistisk gengivet med rynker i panden samt ved 
øjne og næse. det korte, let lokkede hår er til-
bagestrøget. Kinderne er glatragede, hageskægget 
tilspidset og moustachen fyldig. han bærer fyldig 
pibekrave og en treradet kæde.131 det øvre højre 
hjørne udfyldes af Markdanners omhyggeligt re-
liefskårne våben,132 mens hans initialer »CM« er 
indhugget med versaler forneden på den profi-
lerede ramme. Stenen er overstrøget med hvidt, 
måske udført 1821, da den indsattes i sin nuvæ-
rende, sortmalede træramme med hvidmalet kur-
sivindskrift til minde om kirkeejer Cristen Lem-
vighs istandsættelse dette år. 
 Portrættet, der hverken bærer signatur eller års-
tal, har lighed med fremstillingen af Markdanner 
på dennes gravsten (nr. 1, fig. 88) og på Rønninge 

marmorering med forgyldte, illusionistisk ma-
lede akantusblade og liljer. Skriftfeltets forgyldte 
fraktur- og kursivindskrift på sort bund angiver 
navnene på sognets præster fra reformationstiden 
til 1748 foruden en række begivenheder af lo-
kal- og kirkehistorisk karakter: ændringen af li-
turgiens sprog fra latin til dansk: »Ved denne tiid 
i aaret 1529 blev først begyndt at siunge danske 
Psalmer i kirkerne i stæden at ald sang, Messe og 
Sacramenters betiening før holtes paa Latine, som 
almuen ikke forstoed noget af«. dernæst udgi-
velsen af Christian iii’s danske Bibel, nedbryd-
ningen af †Ferritslev Kirke (jf. s. 3839), karlen 
Knud hansens drabsforsøg på kapellanen Jacob 
hintzen foran kirkens alter 1579, ændringer i 
kaldsretten og endelig oplysninger om giveren 
selv. Til afslutning citeres 1 Kor. 2,7. Tavlen var 
oprindeligt ophængt på kapellets vestvæg,90 men 
flyttedes 1943 til tårnrummet; nu i våbenhuset.
 Kirkestævnetavle, 1800-tallet, 34 cm høj, med 
malet gulbrun antikvaindskrift på sort bund.

Fig. 82. interiør mod øst. Foto Kristian hude 1903. – Interior looking east.
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danner og Sophie Oldelands gravsten fra 1602, der 
er tilskrevet Lauritzen (s. 3772). endelig er det en 
mulighed, at portrættet skyldes en decideret spe-
cialist i alabastportrætter som f.eks. gert van egen 
(-1578-1611/12).135 det er uvist, om portrættet 
fra første færd har været placeret ved Markdan-
ners begravelse i kapellet (s. 3775),136 eller om det 
først senere er overført fra Rønninge Søgård, må-
ske som følge af en ejers antikvariske interesse. det 
omtales ikke 1755,72 og tilstedeværelsen i kirken 
kan først dokumenteres 1820, da det hang nordligt 
på kapellets østvæg.137 dermed har relieffet dog 
hængt i kirken, inden Christen Lemvigh til Røn-
ninge Søgård 1821 ifølge påskrift lod det ‘reno-
vere’.138 det er 1943 flyttet til vestvæggen sammen 
med Markdanners og Oldelands gravsten (nr. 1).

Søgårds portal fra 1596, om end ansigtet er gengi-
vet markant slankere end på begge de nævnte, der 
antagelig skyldes en anden mester, Claus Lauritzen 
(-1605-30), jf. s. 3772. Relieffet er tilsyneladende 
ikke behandlet i den kunsthistoriske litteratur og 
har vistnok fundet sin grundigste behandling hos 
georg Bruun (rektor for Kolding gymnasium), 
der 1931 publicerede det med en kortfattet be-
skrivelse.133 Ophavsmanden skal måske findes 
blandt kongens billedhuggere ved Koldinghus, 
hvor Markdanner som lensmand havde opsynet 
med byggearbejderne o. 1600. Blandt dem vides 
to at have arbejdet i alabast, nemlig hans Barch-
mand (-1601-17-) og Claus Lauritzen.134 det er 
dog næppe sidstnævnte, der er mesteren, idet por-
trættet stilmæssigt adskiller sig fra Caspar Mark-

Fig. 83. Alabastrelief, o. 1600, med portræt af Caspar Markdanner (s. 3764). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Alabaster relief, c. 1600, with portrait of Caspar Markdanner.
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3776). den ‘gamle, katolske lysekrone’ var ifølge 
J. C. Bendz over 125 cm høj og må have haft flere 
hjul med ensartet diameter (‘lige bred oven og 
neden’). Foruden lyseringe til store lys havde den 
lyseskåle (‘lyseplader’) ‘allevegne uden omkring 
sig’ samt pynt i form af en mængde ‘løsthængen-
de, krusede blikplader’ (angiveligt ca. 15×8 cm), 
der var spidse foroven og forneden.140 der kan 
have været tale om en gildekrone for Skt. Sørens 
gilde.141 Tilsyneladende forsvundet før 1863.5 
 Kirkeskib (fig. 84), »eva Malene«, en tremastet 
fuldrigger, er ophængt 1920. Modellen er bygget 
af skrædder Anders Madsen, Rynkeby (‘illemo-
seskrædderen’); den nuværende tilstand skyldes en 
istandsættelse 1983.142 Bunden er rødmalet, den 
øvre del af skroget sort med hvidt på ræling for 
og agter samt mellem de sortmalede kanonporte. 
galionsfiguren er en fakkelbærende kvindetorso. 
Ophængt i skibet mellem 2. og 3. fag fra øst. 
 en †ligbåre stod 1815 i våbenhuset.143 

 et løst maleri fra 1800-tallet viser ecce homo 
efter Tizian, olie på lærred, lysmål 73×51 cm. Je-
sus er vist i halvfigur med tornekrone og forhå-
nelsens siv i de bundne hænder. det usignerede 
maleri er købt i Firenze af Oluf Bech til Røn-
ninge Søgård og skænket 1910.77 ej ophængt i 
kirkerummet.
 Lysekrone (fig. 85), o. 1700, med 2×8 s-svungne 
arme med delfiner. den nedre krans udgår fra ba-
sunblæsende krigere, den øvre fra keruber. Balu-
sterstammen bærer små pyntearme med soldater 
og pyramidespir og afsluttes foroven af en flakt 
ørn, forneden af en tung hængekugle med pro-
filknop. det tovsnoede jernophæng har forgyldte 
kugler. Ophængt midt i skibets østfag, ligesom i 
1820.139 Nyere pendelkroner (jf. fig. 16-17) sup-
plerer belysningen.
 en gotisk †hjulkrone af spinkle smedejernspla-
der (‘jernblik’) fandtes 1820 ophængt i kapellets 
østhvælv, der da var indrettet som begravelse (jf. s. 

Fig. 84. Kirkeskib, »eva Malene«, bygget af Anders Madsen (‘illemoseskrædderen’) og ophængt 
1920 (s. 3766). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church ship “Eva Malene”, built by Anders Madsen (the 
‘Illemose Tailor’) and hung up in 1920
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5. aug. 1791.145 2) (Fig. 87), 1834, støbt af i. C. og 
h. gamst, København, tværmål 74,5 cm. Under 
halsens akantusrankebort læses omløbende versa-
lindskrift: »Støbt af i. C. & h. gamst Kiøbenhavn 
anno 1834«. Tre lister ved overgangen til slagrin-
gen. Omstøbt af †klokke nr. 3.
 Klokkerne er ophængt i slyngebomme af eg 
henholdsvis nordligt og sydligt i en klokkestol fra 
1866.146 Begge klokker ringes automatisk.
 †Klokker. Ved klokkeskatten 1528-29 måtte 
kirken afgive to klokker på henholdsvis 824 kg (5 
skippund og 3 lispund) og 160 kg (et skippund), 
med ’al jernfang’.147 Jacob Madsen omtalte 1590 
to klokker og tilføjede 1601, at den ene var ‘søn-
der’.148 1631 omtales kun én klokke.12 1665 om-
tales igen to klokker, en stor og en lille,14 den 
sidste antagelig ophængt på messeklokkens gamle 
plads over koret (s. 3714, 3753).12

 et elektrisk tårnur fra 1968 er leveret af inge-
niørfirmaet Jermin Larsen i Odense. ebbe Lehn 
Petersen har tegnet viserværket i bronze, der er 
placeret under blændingsdekorationerne på tår-
nets vestside (jf. fig. 13).
 Klokker. 1) (Fig. 86) 1791, støbt af h. C. gamst, 
København, tværmål 109 cm. Om halsen løber 
støberindskrift med reliefversaler mellem akan-
tusfriser: »Forferdiget af h. C. gamst, Kjøben-
haven anno 1791«. På legemet læses ligeledes 
med versaler: »Anno 1717 haver høyvelbaarne 
herr C(hristen) Friis til hefringholm, ladet mig 
omstøbe og forbedre, og nu paa nye af S(alve) 
T(itulo) herr ingenieur capitain v(on) Lemwig, 
til Rønningesøegaard, anno 1791«. der er akan-
tusfrise omkring slagringen og to lister ved over-
gangen til denne. For støbningen betaltes 400 
rigsdaler.144 Omstøbt af †klokke nr. 2, ophængt 

Fig. 85. Lysekrone, o. 1700 (s. 3766). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chandelier, c. 1650-1700.
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mig)«.72 den blev ophængt 20. okt. 1718,145 rev-
nede 1790 og anvendtes året efter ved støbningen 
af klokke nr. 1.151

 3) 1725, støbt af henrik Tessin, København, om-
talt som ‘den lille klokke’. den bar 1755 indskrif-
ten: »Anno 1725 haver Rønninge Kirkes Patron 
høiædle og Velbaarne hr. Oberste Christen Friis 
til hefringholm Ladet denne Kloke omstøbe og 
forbedre, gud til Ære og Meenigheden til tiene-
ste. Mig Støbte hendrich Tessin.«72 Omkring hal-
sen fandtes en givetvis fordansket gentagelse af en 
indskrift fra †klokke nr. 1, der 1755 blev læst som 
»Anno Mundii M.C.d.i. O Christe ærens Kon-
ning Kom her ned med Fred«72 (jf. †klokke nr. 
1). Klokken blev 13. febr. 1726145 ophængt i et af 
glamhullerne.151 den omtaltes 1832 som revnet og 
må være anvendt ved støbningen af klokke nr. 2.47

 1) Antageligt fra 1450.149 Klokken kendes kun 
sekundært, da dens indskrift, givetvis fordansket, 
blev gentaget på †klokke nr. 3, til hvis støbning 
den må være gået 1725. dens antagelig latinske 
indskrift kan ud fra den danske rekonstrueres så-
ledes: ‘o rex glorie Criste veni cum pace … anno 
domini mcdl’ (O, Ærens Konge, Kristus, kom 
med Fred ... i herrens år 1450). Formlen ken-
des fra en række klokker, overvejende fra tiden o. 
1450-1525.150 
 2) 1717, støbt af henrik Tessin, København, 
omtalt som den store klokke. den bar 1755 føl-
gende indskrift: »Anno 1717 haver høyædle og 
Velbaarne Christen Friis til hefringholm ladet 
denne Rønninge Kirke Klokke Omstøbe og for-
bedre gud til ære og meenigheden til tieniste. 
Me fudit hendrich Tessin (henrik Tessin støbte 

Fig. 86-87. Klokker. 86. Nr. 1, støbt 1791 af h. C: gamst, København (s. 3767). 87. Nr. 2, støbt 1834 af i. C. og 
h. gamst, København (s. 3767). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bells. 86. No. 1, founded in 1791 by H. C: Gamst, 
Copenhagen. 87. No. 2, founded in 1834 by H. C: Gamst, Copenhagen.
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adelige aner for Markdanner udfyldes af en fjer-
prydet visirhjelm af ‘blæsebælgstypen’. Om hal-
sen på den opslåede hjelm hænger et våbenskjold 
med en hjort, stående på bagbenene. På hver side 
læner dødens genius sig op ad bueslagene. Tv. 
slukkes livsfaklen (fig. 89),155 mens den lille putto 
th. er vist sovende, med slukket fakkel og time-
glas i hånden. Arkadens joniske kapitæler bæres 
af to dødningehermer (fig. 90), hvis karakter af 
‘transier’, dvs. delvist opløste lig, understreges af 
hårtjavser på hovedet. Begge skeletter er vendt let 
indad mod parret og holder forkrænkeligheds-
symbolerne timeglas og spade,156 sidstnævnte i en 
hånd hvilende på hermeskaftet. dette indfatter 
en blussende, trearmet lysestage med kartouch-
eformet lyseskjold, hvorpå antagelig en orm 
ses sammenrullet. Også postamentfelternes kar-
toucher rummer to sammenslyngede orme.
 Indskrifter. i kartouchen foroven læses de kor-
te danske gravskrifter, affattet i grammatisk frem-
tidsform, med fordybede (delvist sammenskrev-
ne) versaler: »erlig oc welbyrdig mand Caspar 
Marckdan(n)er til Syegaard wil hervnder hvile« 
(tv.) og »Sophia Oldeland i lige acter sig oc 
hervnder at hvile«. i sviklen mellem bueslagene 
ses stenens indhuggede datering »1602«,157 mens 
bueslagene rummer et tysk skriftsted (med for-
dybede versaler): »ich weis das mein erløser le-
bet vnd er werde mich her nacher avs der erde 
avwecken hiob xix« (Jeg ved, at min frelser lever, 
og han vil opvække mig af jorden. Job. 19,25).158 
På arkadens kartoucheformede konsol står med 
reliefversaler: »pvlvis et vmbra svmvs« (vi er støv 
og skygge), efter horats.159 Forneden læses med 
delvist sammenskrevne versaler, ligeledes efter 
Luther-biblen: »Wir haben einen got der da 
hilft vnd den herren her der von Thode errettet. 
Psalm [l]xviii« (Vi har en gud, der hjælper, og en 
herre, der frelser fra døden. Sl. 68,21). Sidstnævn-
te indskrift er udfyldt med sort ligesom bueslage-
nes skriftlinjer er riffelhuggede, vel som baggrund 
for staffering eller fyldmasse. den danske indskrift 
foroven har derimod ikke rifling og synes lidt dår-
ligere disponeret med dens små indridsede slut-
bogstaver på de tilstødende våbener. 
 Ikonografi og stil. gravstenens ikonografi har 
berøringspunkter med sognepræst Søren iversen 

gRAVMiNdeR

Gravsten. 1) (Fig. 88-91), 1602, over Caspar Mark-
danner, *1533, †22. sept. 1618 på Rønninge 
Søgård, og hustruen Sophie Oldeland, *21. aug. 
1576, †13. sept. 1639 på Rønninge Søgård. 
den fornemme figursten af let rødlig kalksten, 
210×141,5 cm, er tilskrevet stenhuggeren Claus 
Lauritzen (-1605-30).152 Stenen er revnet diago-
nalt fra øvre højre hjørne og ned, men er i øvrigt 
velbevaret.
 Parret er vist stående i fuld figur, let vendt mod 
hinanden, under en perspektivisk dobbeltarkade 
båret af joniske hermer formet som dødninger.
 de afdødes, let fyldige figurer, der har parallel-
ler i hermerne på Rønninge Søgårds dørportal, 
er hugget i højt relief. Caspar Markdanner er vist 
rustningsklædt og med møllestenskrave, stående 
i let kontrapost. det ciselerede pragtharnisk har 
akantusslyng og rosetter. Ansigtet har en sirlig 
moustache og korttrimmet hageskæg, blikket er 
fremadrettet. han er vist barhovedet, med tilba-
gestrøget, fint beskrevet korthårsfrisure over en 
furet pande. På brystet hænger hans Raadts Fre-
derik ii-medalje fra 1581 i en kraftig lænke.153 
hans højre stridshandskeklædte hånd holder en 
stridskølle, mens den venstre griber om fæstet på 
et sværd; støvlerne er sporede. 
 Sophie Oldeland er vist med opsat hår un-
der en kriget og rigt perlebesat hue. hun bæ-
rer møllestenskrave og guldkæder med medal-
jonvedhæng over den fodside kjole, der har li-
neære folder samt kniplingsbesatte kjoleærmer 
med pibede manchetter. hen over kjolen ligger 
et fodlangt bånd. hænderne med de ringbesatte 
fingre154 holder om et klæde med kvaster og er 
foldet til bøn. Blikket er opadrettet i modsætning 
til ægtefællens fremadrettede blik. Mellem ægte-
parret sidder en lille, glathåret skødehund med 
fornemt halsbånd. 
 Over den indrammende arkade, der har rulle-
værk i tøndehvælvet, er en rulleværkskartouche, 
der foruden gravskriften (ndf.) rummer parrets 
våbener, Markdanners (courtoisievendt)132 til he-
raldisk højre og hendes fædrene Oldelandvåben. 
Stenens øvre højre hjørne viser hendes mødrene 
Abildgård-våben, mens det venstre i mangel på 
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Fig. 88. gravsten nr. 1, 1602, over Caspar Markdanner til Rønninge Søgård (1533-1618) og hustruen Sophie Olde-
land (1576-1639), tilskrevet Claus Lauritzen (s. 3769). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone no. 1, 1602, of Cas-
par Markdanner of Rønninge Søgård (1533-1618) and his wife Sophie Oldeland (1576-1639), attributed to Claus Lauritzen.
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‘jeg kan vel ikke vise og fremlægge mine foræl-
dres billede og skjold’.162 Også forkrænkelighe-
dens orme, støvet og asken berørtes som nævnt 
ovf. af Winum.163 
 gravstenen, der med sine livfulde figurer og 
skelethermer hæver sig langt over det skematiske, 
udgør et af højdepunkterne i gravstensskulptu-
ren o. 1600. Chr. Axel Jensen, der mest indgående 

Winums ligprædiken over Caspar Markdanner 6. 
okt. 1618.160 Om end en senere tradition udpe-
gede Markdanner som uægte søn af Christian iii, 
er der intet belæg for dette i ligprædikenens lev-
nedsskildring, der fremstiller ham som en mand, 
der gennem handlekraft og fyrstelig gunst havde 
rejst sig fra borgerkår. Markdanners mangel på 
adelige aner har betinget, at gravstenens figurer 
ikke, som det var normen i samtiden, kunne flan-
keres af våbenskjolde.161 dette problem berørtes 
også i ligprædikenen, der parafraserede Sallusts 
De bello Iugurthino og lod gaius Marius udtale: 

Fig. 89. dødens genius, detalje af gravsten nr. 1, 1602, 
over Caspar Markdanner og Sophie Oldeland (s. 3769, 
jf. fig. 88). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Spirit of 
Death, detail of tombstone no. 1, 1602, of Caspar Mark-
danner and Sophie Oldeland (cf. fig. 88).

Fig. 90. dødningeherme med timeglas og spade, de-
talje af gravsten nr. 1, 1602, over Caspar Markdanner 
og Sophie Oldeland (s. 3769, jf. fig. 88). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Death herm with hourglass and spade, 
detail of tombstone no. 1, 1602, of Caspar Markdanner and 
Sophie Oldeland (cf. fig. 88).
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vagt formulerede og uprøvede hypotese handlede 
vel snarere om at undersøge mulige påvirkninger 
end om at ændre tilskrivningen, der fortsat turde 
stå ved magt.168 Claus Lauritzen var i 1600-tallets 
første årtier beskæftiget som slotsbilledhugger ved 
Koldinghus, hvor Caspar Markdanner som lens-
mand havde ansvaret for ombygningen af slottet 
1598-1616.169 det har derfor været nærliggende 
for Markdanner ved udførelsen af sine private 
kommissioner at trække på den velkvalificerede 
arbejdskraft, som han allerede rådede over som le-
der af kongens byggearbejder. Stenens ‘udpræget 
mellemtysk-saksiske karakter’166 kunne også pege 
i den retning, idet hoffet ikke mindst gennem dy-
nastiske forbindelser orienterede sig i retning af 
Sachsen, og flere håndværkere ved arbejderne i 
Kolding kom herfra og fra tilstødende lande.170 
 Trods stenens velbevarede tilstand har den ikke 
fra første færd været indmuret som epitafium (jf. 
f.eks. DK Ringkøbing 2066-71), men har ligget i 
gulvet over begravelsen.171 dette taler for tilstede-
værelsen af et †gravgitter i nordkapellet. Stenen 
er 1861 flyttet fra gulvet til kapellets østvæg;5 si-
den 1943 (jf. †orgel nr. 2) indmuret i vestvæggen.
 2) (Fig. 92), o. 1652, formentlig over sogne-
præst Søren iversen Winum (-1606-52). Brusk-
barok gravsten af rødlig kalksten, 200,5×131 cm. 
indskrifter og bomærkeskjolde er omtrent afslidt. 
det højrektangulære skriftfelt flankeres af kvin-
delige hermer i form af dyderne Retfærdigheden 
(tv.) og Troen (th.), begge stående på attiske baser. 
i de øvre hjørner sidder Mattæus (tv.) og Markus, 
med symbolvæsenerne ved skulderen, i de nedre 
slænger Lukas (tv.) og Johannes sig med symbol-
væsenerne ved fødderne. en kartouche foroven 
rummer rester af skriftstedet Joh. 10,27-29 med 
reliefversaler, mens en kartouche forneden har 
to bomærkeskjolde. Af gravskriftens reliefversaler 
mellem glatte bånd læses »… mand … søn …« og 
årstallet »1652«, der stemmer overens med sog-
nepræstens dødsår. Stenen lå oprindeligt i skibet 
(†begravelse nr. 2), nu i kapellets gulv.
 3) 1684, over Christopher Olufsen, 11. dec. 
†1684, degn ved kirken i 24 år. Flise af grå kalk-
sten, 56×56 cm, med fordybet versalskrift og 
meget store initialer »COS«. Stenen er én af fire 
gravsten over degne, som 1820 fandtes over deres 

har beskæftiget sig med stenen, opfattede den 
indledningsvis som et produkt af en (anonym) 
gravstensspecialist, der havde formået ‘at følge 
med barokkens krav om bevægelse og friskulptur 
med kraftige lys- og skyggevirkninger’.164 Senere 
foreslog han den som et ungdomsarbejde af den 
alsidige billedhugger Claus Lauritzen (-1605-
30) i Kolding, som han også tilskrev den få år 
ældre dørportal på Rønninge Søgård (1596).165 
Begge betegnede Jensen med fortsat ufyldestgø-
rende stilhistorisk præcision som ‘sikkert de æld-
ste (danske) eksempler’ på en tysk oversættelse 
af italiensk barokskulptur, men pegede i samme 
ombæring på værkernes ‘udpræget mellemtysk-
saksiske karakter’.166 Tilsyneladende arbejdede Jen-
sen i sin sidste levetid med en hypotese om en 
sammenhæng med Magdeburg-billedhuggeren 
Sebastian ertle (Örtlin) (o. 1570-1612-).167 den 

Fig. 91. Skødehund, detalje af gravsten nr. 1, 1602, over 
Caspar Markdanner og Sophie Oldeland (s. 3769, jf. 
fig. 88). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Lapdog, detail of 
tombstone no. 1, 1602, of Caspar Markdanner and Sophie 
Oldeland (cf. fig. 88).
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læses »… Rasmussen«. Som randskrift læses åb. 
14,13. Forneden en medaljon med dødningeho-
ved over knogler. i lapidarium ved kapellet på 
den nye kirkegård. Oprindelig placering i kirken 
ukendt.

grave i skibet ved kirkedøren.172 Nu i lapidarium 
ved kapellet på den nye kirkegård. 
 4) 1685(?), måske over sognepræsten Otto Ras-
mussen, *1625, †21. aug. 1685. Rødlig kalksten, 
137×83 cm, med fordybet versalindskrift, hvoraf 

Fig. 92. gravsten nr. 2, o. 1652, over sognepræst Søren iversen Winum (†1652) (s. 
3772). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone no. 2, c. 1652, of incumbent Søren 
Iversen Winum (†1652 ).
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eFTeRMiddeLALdeRLige 
†BegRAVeLSeR

Oversigt. Foruden en gravkrypt i nordkapellet for Cas-
par Markdanner og hans slægt (†begravelse nr. 1), 
fandtes én i koret for præsterne (†begravelse nr. 2) og 
en åben begravelse i nordkapellet (†begravelse nr. 3). 
den sidstnævnte indrettedes i slutningen af 1600-tallet 
for kirkepatronerne, først af slægterne Urne og Friis, 
senere Rasch og Mylius. desuden fandtes tre murede 
begravelser i skibet og endelig diverse jordfæstegrave 
‘hele kirken igennem’.175 O. 1863 forlød det, at gulvet 
i ‘den egentlige kirke’ (dvs. ud over kapellet) ‘for det 
meste’ havde bestået af gravsten, hvoraf størstedelen 
var bortskaffet på et tidspunkt mellem 1850 og 1857.5 
efter menigheden 1838 ytrede ønske om flere stole-
stader, og herredsprovsten med henblik herpå 1840 
foreslog at rydde kapellet for de på gulvet stående ki-
ster, kom det til en sag 1845-52 mellem kirkeejeren 
og danske Kancelli (fra 1848 Kultusministeriet) ved-
rørende adkomsten til kapellet. Om end ministeriet i 
første omgang tabte sagen, blev menighedens ønske 
imødekommet 1859 ved påbegyndelsen af et privat 
gravkapel i tilknytning til Rønninge Søgård.176 1861 
blev kister tilhørende slægten Mylius overført hertil 
fra den åbne begravelse (se s. 3791), mens ældre ki-
ster fra samme åbne begravelse og fra gravkrypten blev 
genbegravet på den nye kirkegård (s. 3699, kirkegårds-
monument nr. 4). i samme forbindelse opfyldtes en 
række grave i kirken.5

1) Begravelse for Caspar Markdanner og hans 
slægt, en gravkrypt i nordkapellet (s. 3722), for-
mentlig indrettet o. 1602 (jf. gravsten nr. 1).177 
 †Kisterne i begravelsen kendes fra beskrivelser 
1755 og 1820. de betegnedes 1755 som ‘gam-
meldags prægtige kister’, hvoraf nogle kun havde 
våbener, mens andre også havde ‘bogstaver og 
årstal’.72 Ud over de nedenstående fandtes 1755 
også ‘to-tre’ kister tilhørende uidentificerede 
medlemmer af Markdanner-slægten. 1820 fand-
tes desuden kister med tilknytning til senere kir-
keejere (nr. 13-17) ‘foruden andre flere’,178 som 
må antages at være overført fra †begravelse nr. 3. 
 †Kister og †kisteplader. 1) 1618. Caspar Mark-
danner til Rønninge Søgård, jf. gravsten nr. 1. 
Kisten stod nederst i begravelsen, uden kistepla-
de.178

 2) 1625. Casper Markdanner, *17. dec. 1622, 
†13. sept. 1625. På kisten fandtes hans initialer 
»CMd«, årstallet »1625« og et Jesusmonogram.178

 *Gravsten. O. 1600-25, over ukendt(e), måske 
sognepræsten Lykke Jensen (-1590-1606-). Af 
den rødlige kalksten er bevaret to fragmenter, 
der tilsammen udgør den nedre del af stenen, 
der har været ca. 115 cm bred, idet begge frag-
menter måler omtrent 100×56 cm. gravskriften 
er helt udslidt, af randskriftens reliefversaler læses 
kun »… skal op…«. hjørnemedaljoner rummer 
evangelisternes symbolvæsener med indhug-
gede navne (versaler): Lukas (tv.) og Johannes. 
derimellem en kartouche med udslidte bomær-
keskjolde. Lagt som trædesten ved indgangen til 
Rønninge Søgårds gravkapel (s. 3791).
 †Gravsten. 1) (Fig. 93), o. 1577, over henrich 
van Rade til Søgård (Rønninge Søgård), †18. jan. 
1577173, og hustru Karine (Karen) Brockenhuus, 
†27. maj 1575 (Jensen, Gravsten, nr. 752). den 
store figursten af gotlandsk kalksten, 252×131 
cm, karakteriseredes af Chr. Axel Jensen som 
‘ringe og hårdt slidt’. Parret var vist under en 
dobbeltarkade båret af tre korintiske pilastre og 
med kerubhoved i midtersviklen. han var frem-
stillet barhovedet og langskægget, iført rustning 
samt med stridsøkse og sværd. For fødderne lå en 
fjerprydet stridshjelm. hun var vist med armene 
krydset over midjen, iført konehue, pibekrave og 
delvist brokademønstret fodsid kjole med pufær-
mer og posede manchetter. hjørnemedaljoner 
indeholdt parrets fædrene og mødrene våbener, 
en kartouche forneden bar gravskrift med ver-
saler. Stenen lå over parrets murede grav (ndf.) 
østligt i skibets gang.174 den fandtes endnu 1922 
på den ny kirkegård.
 2) O. 1660, over Jørgen Knudsen (o. 1595-
1660), degn fra 1630; lå 1820 i gulvet ved ind-
gangen.172

 3) O. 1704, over degnen hans Laursen (o. 
1646-1704); lå 1820 i gulvet ved indgangen.172

 4) O. 1748, over degnen Peder Sørensen humb-
le (-1704-48); lå 1820 i gulvet ved indgangen.172

Fig. 93. †gravsten nr. 1, o. 1577, over henrich van 
Rade til Rønninge Søgård (†1577) og hustruen Ka-
ren Brockenhuus (†1575) (s. 3775). Tegning af Søren 
Abildgaard. – †Tombstone no. 1, c. 1577, of Henrich van 
Rade of Rønninge Søgård (†1577 ) and his wife Karen 
Brockenhuus (†1575 )
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dårlige adgangsforhold og det forhold, at oplysnin-
ger om præsterne fremgik af præsterækketavlen (s. 
3763).72 indskrifternes indhold kendes derfor ikke.

3) en åben begravelse for kirkeejerne, først af 
slægterne Urne og Friis, senere Rasch og Mylius. 
1790 omtalt som en ‘arvebegravelse’.145 Begravel-
sen i kapellets østre hvælvfag (‘kapellets kor’) var 
1755 adskilt fra vestfaget, hvor der var opstillet 
stolestader, ved et knap 2 meter højt †gravgit-
ter af træ.184 Begravelsen blev nedlagt 1861 og 
kapellet indrettet med stolestader (s. 3760). Mens 
de yngste kister tilhørende slægten Mylius blev 
genbegravet i nye yderkister i et nybygget pri-
vat gravkapel ved Rønninge Søgård (se s. 3791), 
blev de ældre kister ligesom kisterne fra slægten 
Markdanners begravelse (ovf.) nedsat på den nye 
kirkegård (jf. s. 3699). 
 †Kister og †kisteplader. 1) 1688. hans Urne til 
Sanderumgård, *14. juni 1635 på Roskilde Bispe-
gård, †31. juli 1688 på Sanderumgård.72

 2) 1702. elisabeth Sophie Friis, *6. aug. 1653 
på Vardøhus (Norge), †16. aug. 1702 på Søbysø-
gård.178

 3) 1714. Barbara helvig Friis, *9. maj 1650 på 
Friisholm, †28. aug. 1714 på Rønninge Søgård.72

 4) 1718. helvig Sophie Urne til Rønninge Sø-
gård, *5. april 1630 på Malmø Slot, †30. april 1718 
på Rønninge Søgård, enke efter Jørgen Friis til 
Lindholm (†1680).72 Foruden kisteplade fandtes 
‘allevegne’ beslag og anevåben af kobberblik.178

 5) 1735(?).5 Peder Johansen Rasch, ‘uden læse-
lig inskription’.5

 6) 1770. Johan Caspar Rasch til Rønninge Sø-
gård, *1694, †1770, g.1.m. Anna Cathrine hol-
mer, g.2.m. Mette Sophie Munch (jf. nr. •).185

 7) 1781. Premierløjtnant Volrath August Rasch, 
*27. okt. 1750 på Rønninge Søgård, †16. jan. 
1781 på Rønninge Søgård.178

 8) 1787. Mette Sophie Rasch f. Munch, *18. 
sept. 1709, †31. maj 1787.186

 9) 1794. Mette Sophie von Pflug, *o. 1731, 
†1794.5

 10) 1796. hans Rasch, *1722, †1796.5

 11) 1814. Anna Cathrine Lemwigh f. Rasch, 
*4. febr. 1744, †13. maj 1817, g.m. Christen von 
Lemwigh.178

 3) 1633. Anne Wensin, *o. 1603,179 †19. sept. 
1633 på Rønninge Søgård ‘udi hendes alders 30. 
år’; 72 g.m. hans Markdanner.
 4) 1639. Frederik Markdanner til Rønninge Sø-
gård, *16. juli 1593 på Koldinghus, †7. juli 1639.178

 5) 1639. Sophie Oldeland, *1576 på Vejlegård, 
†13. sept. 1639 på Rønninge Søgård, jf. gravsten 
nr. 1.178

 6) 1641. Anne gyldenstjerne, †15. juli 1641 i 
Køge, g.m. Frederik Markdanner til Rønninge 
Søgård. På kisten fandtes fædrene og mødrene 
våbener.180

 7) 1642. hans Markdanner til Rønninge Sø-
gård, *19. maj 1597 på Koldinghus, †3. maj 1642.72

 8) 1651. Casper Markdanner, *28. dec. 1625 på 
Rønninge Søgård, †10. okt. 1651 i København 
‘ved et hastigt og uformodentlig tilfald’.181

 9) 1674. henrik Markdanner til Rønninge 
Søgård, major ved det fynske nationalregiment, 
*1629 på Rønninge Søgård, †30. maj 1674 i Viuf 
‘uden for lejren ved Kolding’.72

 10) 1689. Anne Sophie Markdanner, *16. okt. 
1667 på Rønninge Søgård, †2. febr. 1689 på 
Kappendrup.72

 11) 1694. Birgitte Kirstine Markdanner, *1665 
på holmegård, †1694 på Møllegård.178

 12) 1707. hilleborg Kaas, *14. okt. 1639 på 
hjortholm, †15. maj 1707 på Sanderumgård, 
g.1.m. henrik Markdanner (ovf.), g.2.m. hans 
due til Sanderumgård (jf. s. 3688). Foruden ind-
skrift178 også fædrene og mødrene våbener. 182

 13) 1713. Johanne Sidonia Urne, *o. 1700, 
†1713.178

 14) 1756. dorthea Sophia Urne, *1669. †11. 
nov. 1756.178

 15) 1739. Friederiche Amalie Wichmann, *25. 
sept. 1668, †1739.5

 16) 1764. Andreas Munch, *1699, †1764.5

 17) 1772. Rebekka Salome Jensen f. Munch, 
*1695. †1772.178

2) en gravkrypt for præsterne, i koret ‘straks ne-
den for knæfaldet’.183 der var adgang gennem en 
lem i gulvet.47 
 †Kister. Niels Christian Bendz anførte i sin ind-
beretning 1755, at flere kister i krypten havde ind-
skrift. han undlod dog afskrift med henvisning til 
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dermærke)).190 Stenen er både rejst og ristet af 
Sote, der også har ristet mindst to andre runesten, 
nemlig stenene i Tryggevælde (Karise S., Præstø 
Amt) og glavendrup (Skamby S., Skam hrd.). 
han var muligvis hirdmand hos den stormand 
eller hersker ved navn Alle, som glavendrupste-
nen er rejst over.191

 Stenen, der 1627 registreredes i en brolægning 
i Rønninge,192 blev 1652 beordret overbragt til 
København.193 den strandede imidlertid i Kerte-
minde, hvor den 1853 dukkede op i fundamentet 
til et hus under nedrivning.194 Byfogeden e. P. 
Smidth forhindrede, at stenen på ny anvendtes i 
et fundament og lod den i stedet opstille foran 
Kerteminde Kirke. her stod den indtil den 1949 
blev ført tilbage til Rønninge og opstillet på by-
stævnet vest for kirken.195 den står siden 1982 i 
våbenhuset.196

†Eftermiddelalderlige murede begravelser. 1) For hen-
rich van Rade (†1577) og hustru Cathrine Brock-
enhuus (†1575). Begravelsen ved korsdøren mel-
lem de to øverste stole var dækket af parrets 
†gravsten (nr. 1).187 2) For sognepræsterne Søren 
iversen Winum (†1652), eiler Christensen Kul-
lerup (1670-1748), med sin første hustru Maren 
hansdatter (†1730), og Niels Christian Bendz 
(1711-78) og hustruen ellen dorothea Brink 
(1717-86). i skibets midtergang vest for nr. 1, 
med store gravsten (jf. nr. 2).44 3) For ukendte, 
i skibets midtergang vest for nr. 2,178 med en 
†gravsten derover.47

 Kirkegårdsmonumenter. 1) 1791, over »AMPd«, 
måske barnet Maren Pedersdatter †24. maj 1791.145 
irregulær gravsten af lys, grå granit, største mål 38 
cm, med fordybet indskrift. Nu i brolægningen 
ved våbenhuset
 2) O. 1800, over ukendt(e). Liggesten af grå 
sandsten, 105×63 cm, med udslidt, fordybet ver-
salindskrift. På den gamle kirkegård, øst for koret. 
 3) O. 1800, over ukendt(e), måske over Chri-
sten Lemvigh til Rønninge Søgård, †18. jan. 
1823.188 Liggesten af grå sandsten, 184×84 cm, 
med udslidt, fordybet kursivskrift i hele stenens 
bredde. På den gamle kirkegård, øst for koret. 
 4) O. 1861, en mindesten over 23 personer fra 
kirkens nordkapel (jf. †begravelser), der er gen-
begravet i en muret189 begravelse på den nye kir-
kegård. grå bautasten, ca. 205 cm høj, med for-
dybet og sortmalet versalindskrift. Opstillet i en 
rotunde centralt på den nye kirkegårds oprinde-
lige afsnit. 
 5) 1894. et 86 cm højt støbejernsmonument 
med kølbueformet afslutning, stavværksornamen-
tik og versalindskrift markerer en »Begravelses-
hvælving for familien Bernstorff bygget 1894«. 
Krypten har et anslået flademål på ca. 6×4 meter; 
østligt på den nye kirkegård.
 en runesten (fig. 94) fra ældre vikingetid, o. 900-
50, over elev, Asgots søn, er sat af hans broder 
Sote. den 114 cm høje bautasten af finkornet lys, 
rødlig granit bærer lodret runeindskrift på old-
dansk: »suti sati stain þansi aft ailaif bruþur sin 
sun askaus rauþum skialta« (Sote satte denne sten 
efter elev, sin broder, søn af Asgot med det røde 
skjold (eller snarere: Asgot med det røde mo-

Fig. 94. Runesten, o. 900-50, over elev, Asgots søn, sat 
og ristet af hans broder Sote (s. 3777). Foto Roberto 
Fortuna 2011. – Rune stone, c. 900-50, commemorating 
Elev, son of Asgot, erected and carved by his brother Soti.

˛
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 Tegninger og opmålinger. NM. J. Vilh. Petersen 
1885 (opstalt af portal); Thorvald Nygaard 1918 (plan, 
snit og opstalter). ebbe Lehn Petersen 1985 (plan og 
snit af gravkrypt i nordkapel).
 Litteratur: Johan Christopher Bendz, Efterretninger 
om Rønninge og Rolfsted Sogne, Odense 1820 (Bendz 
1820). Orla hylleberg eriksen, Dendrokronologisk un-
dersøgelse af tagkonstruktion over Rønninge Kirke, Fyns 
Amt, NNU rapport nr. 53, Nationalmuseet 2015.

historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin eliasen, kalkmaleri, inventar 
og gravminder ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog org-
ler ved Ole Beuchert Olesen og Caspar Markdan-
ners portræt relief under medvirken af Lise hindsberg. 
Oversættelser ved James Manley (engelsk) og Peter 
Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk 
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redak-
tionen afsluttet august 2016.

1 DiplDan 4, Vi, nr. 293 (22. marts 1397); DiplDan 2, 
iX, nr. 341 (u.d. 1326).
2 Rgsk. 1611-64. Caspar Markdanner forestod også 
fornyelser og nyanskaffelser i kirkerne under hans len 
Koldinghus og omkring hans gård i dollerup (Skan-
derup Sogn, Ribe Amt). dette gjaldt ikke mindst Kol-
ding Skt. Nikolaj og, på kongens vegne, Koldinghus 
(†)Slotskirke (DK Vejle 583 ff, 924 ff), foruden Anst, 
gesten, Skanderup og Lejrskov kirker (DK Ribe 2464 
ff, 2524 ff, 2556 ff, 2428). Se endvidere s. 3822.
3 31. marts 1623 havde kirken 216 mark i forråd hos 
Caspar Markdanners arvinger, mens den 13. dec. 1623 
skyldte Frederik Markdanner 587 mark. Rgsk. 1611-64.
4 Kronens Skøder ii, 683 (4. sept. 1688).
5 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
6 LAFyn. Provstiark. div. sager. Fortegnelse over Røn-
ninge Kirkes forfatning 5. nov. 1801.
7 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 75. if. Jacob 
Madsen var indvielsen tilsyneladende af kortere varig-
hed (‘en stund’).
8 gildet er tidligst nævnt 1601, men går formentlig 
tilbage til middelalderen, jf. Poul Bjerge, Thyge Søe-
gaard og August F. Schmidt, Danske Vider og Vedtægter, 
Kbh. 1904-38, i, 278-96; Lars Bisgaard, De glemte altre, 
Odense 2001, 219-20. Se endvidere s. 3766. 
9 holger Rørdam, Danske Kirkelove, Kbh. 1883-89, i, 
405 (nr. 421); Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 71.
10 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 75-6.
11 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 72.
12 LAFyn. Fyns bispeark. Synsforretninger og andre ind-
beretninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702.
13 Bendz 1820, 20. Bendz 1820 svarer i hovedtræk til 
manuskriptet LAFyn. Topografica. Bendz 1818, der også 
benyttes.

KiLdeR Og heNViSNiNgeR

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. RA. Rentekammeret reviderede regnskaber, 
kirkeregnskaber. Odense provstis kirkeregnskaber, åsum 
herred 1664-71 (Reviderede rgsk. Rgsk. 1664-71). 
 LAFyn. Fyns bispearkiv. Synsforretninger over kir-
ker og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Synsforretn.); 
Åsum Herreds provstiarkiv. diverse sager 1722-1818 
(Provstiark. div. sager.); Odense Amtsprovstiarkiv. Kor-
respondance ang. Bjerge og åsum herreder 1808-37 
(Amtsprovstiark. Korrespondance); Rønninge sogn. Kir-
keregnskaber 1611-64 (Rgsk. 1611-64); Rønninge pa-
storatsarkiv. Ministerialbog 1686 ff. Synsforretninger 
1803-18 (Præsteark. Synsforretn.); embedskorrespon-
dance 1662-1974 (Præsteark. Korrespondance); diverse 
embedssager 1801-69 (Præsteark. embedssager); Menig-
hedsrådsarkiv. Synsprotokol 1862-1926 (Menighedsråds-
ark. Synsprot.); Rønninge sogn, topografica. emneordnede 
sager, Rønninge 1601-1874. J. C. Bendz’ efterretnin-
ger om Rønninge og Rolfsted sogne 1818 (Topografica. 
Bendz 1818); 
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1989 ff.
 NM. Indberetninger. Chr. Axel Jensen 1923 (gravsten); 
Kirsten Weber 1955 (inventar); Mogens Larsen 1962 
(historisk inventar); Mogens Larsen 1968 (historisk 
inventar); Karsten Larsen 1991 (kalkmaleri); Karsten 
Larsen 1995 (kalkmaleri); Karin Vestergaard Kristian-
sen 2006 (stolestader); henriette Rensbro 2012 (kir-
kegård). Notesbøger: Søren Abildgård ii (1762).

Fig. 95. Skitse af kirken i Biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. i LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Bishop Jacob Madsen’s pastoral visitation book.
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26 da gavlen endnu er bevaret, må forbindelsen være 
skabt ved en gennembrydning, der muligvis kan være 
identisk med den nuværende tårnbue. 
27 denne datering gælder det nuværende tårns tag-
værk, men da dettes forhøjelse ikke kan have fundet 
sted så tidligt som angivet, blev tagværket sandsynligvis 
i sin fulde udstrækning genanvendt fra det ældre, lavere 
tårn.
28 Murtykkelsen er overensstemmende med vestfor-
længelsens.
29 Falsene ses tydeligt i gennemgangen fra tårnets 
sekundære trappehus (jf. fig. 101) samt på østsiden set 
fra skibets tagrum. 
30 Tårnbuens visuelle overensstemmelse med tårnrum-
mets senere opførte skjoldbuer kan dog give anledning 
til nogen tvivl.
31 dette bjælkelag var bevaret frem til opførelsen af 
tårnrummets nuværende hvælv, i hvis overside tre af 
dem har efterladt aftryk (jf. s. 3715 og fig. 22).
32 der er ikke bevaret rester af triumfmuren, men 
indersiden af forhøjelsen viser ingen spor af en udført 
eller påtænkt forhøjelse af østmuren.
33 Om et tilsvarende har eksisteret i nord, er uvist, da 
hovedparten af nordmuren er fjernet ved det senere 
kapels opførelse.

14 RA. Reviderede rgsk. Rgsk. 1664-71
15 Bendz 1820, 20.
16 LAFyn. Præsteark. Korrespondance; Menighedsrådsark. 
Synsprot.
17 LAFyn. Den kgl. Bygningsinspektørs arkiv. Sager vedr. 
kirkebygninger på Fyn 1915-25. Koncepter 9. april 
1921, 26. maj 1921.
18 grundet lisenernes ringe fremspring mangler et e- 
gentligt forbandt med langmurene i øvrigt.
19 NM.
20 Basen er formentlig ved nævnte restaurering sænket 
et skifte (sml. fig. 8 og fig. 10).
21 Smigen kan eventuelt hidrøre fra en sekundær 
behugning.
22 Ommuringens omfang udelukker ikke et eventuelt, 
nu borthugget, portalfremspring.
23 en tilsvarende anvendelse af rejste sten, der ses på 
indersiden af vestgavlen i åsum Kirke (s. 3486 og fig. 
41), kan være et tilsvarende fænomen.
24 Af korrespondance med dipl. ing. Jens Christian 
holst, dr. Christofer herrmann og dr. Tilo Schöfbeck 
fremgår, at nært beslægtede arkitekturtræk findes i det 
mecklenburgske område. 
25 Ved forlængelsen øgedes skibets størrelse til omtrent 
halvanden gange den oprindelige.

Fig. 96. Skibets nordmur set fra nordkapellets loftsrum. i bunden af hvælvlommen ses den nordøstre, romanske 
hjørnelisen (s. 3700); herover (th.) skibets forhøjelse med blændingsfrise (s. 3711) og skibets østforlængelse (tv.) med 
båndblænding (s. 3713). Foto Mogens Vedsø 2016. – North wall of nave seen from loft of north chapel. At the bottom of the 
vault pocket, the northeastern Romanesque corner pilaster; above it the heightening of the nave with recess frieze.
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må være resultat af en fejldisponering, således at muren 
her kun er blevet en halv sten tyk.
43 1,1-1,2 m, som svarer til normen.
44 LAFyn. Topografica. Bendz 1818.
45 hvælvene i Mesinge og Magleby kirker dateres ved 
kalkmalede indskrifter til henholdsvis 1517 og 1514.
46 hvælvet i Ryslinge Kirke dateres ved en kalkmalet 
indskrift til 1479.
47  LAFyn. Amtsprovstiark. Korrespondance.
48 LAFyn. Amtsprovstiark. Korrespondance. 27. dec. 
1845.
49 LAFyn. Amtsprovstiark. Korrespondance. 8. juli 1846, 
21. nov. 1846.
50 LAFyn. Amtsprovstiark. Korrespondance. 19. maj 
1847, 31. maj 1847, 12. juni 1847, 30. okt. 1847.
51 LAFyn. Amtsprovstiark. Korrespondance. 12. jan. 
1848, 29. marts 1848, 16. jan. 1850; Præsteark. embeds-
sager. 
52 NM. Trappen etableredes i den tidligere kalorifers 
indblæsningskanal.
53 LAFyn. Topografica. Bendz 1818.; Bispeark. Synsfor-
retn.
54 LAFyn. Provstiark. div. sager. indberetning ved J. C. 
Bendz til daKanc. 1. nov. 1791.
55 Planer om at udskifte trævinduet med et jernvindue 
1869 er tilsyneladende ikke gennemført. LAFyn. Me-
nighedsrådsark. Synsprot.
56 LAFyn. Præsteark. Synsforretn.
57 Hylleberg Eriksen 2015. der blev i alt udtaget 15 
boreprøver samt fire afsavede stykker eg, i alt 19 
prøver, hvoraf 13 prøver er dateret. Alle boreprø-
verne er udtaget gennem splintveddet, hvorved dette 
er smuldret bort på nogle af prøverne, og de afsa-
vede prøver fra koret, der henlå her efter den seneste 
restaurering af dette (prøvenr. 41250069, 41250079, 
41250089 og 41250099) havde splintved bevaret. de 
ni daterede prøver fra koret kan deles op i tre grupper. 
Ældste gruppe består af 41250059 og 41250099, der 
korrigeret for manglende splint, giver et fældningstids-
punkt o. 1463. Næstældste gruppe består af seks prøver 
(41250019-49 og 41250079-89), der korrigeret for 
manglende splint, giver et fældningstidspunkt o. 1525, 
mens den yngste, der består af én prøve (41250069), 
korrigeret for manglende splint, giver et fældningstids-
punkt o. 1532. de to udtagne boreprøver fra bind-
bjælker i skibet (41251019 og 41251029) kunne ikke 
dateres. Af de fem udtagne prøver af tårnets tagværk 
kunne fire dateres (41252019-49), der korrigeret for 
manglende splint, giver et fældningstidspunkt o. 1437. 
de tre udtagne prøver i våbenhuset kunne ikke date-
res.
58 Sml. Sanderum Kirke (s. 2922).
59 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.; Menighedsrådsark. Syns-
prot.
60 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
61 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; NM.

34 Lugens vestside dækkes for hovedpartens vedkom-
mende af skibets østligste hvælv, der formentlig er 
rejst højere end oprindeligt planlagt. Fladbuestikket og 
murværket herover er sekundært bortbrudt af hensyn 
til den fortsatte passage efter hvælvenes opførelse. Sml. 
en tilsvarende luge i tårnets østmur i Vissenbjerg Kirke, 
s. 3368.
35 denne frise er meget velkendt i amtets kirker.
36 Tilsvarende blændinger ses i Fraugde Kirkes våben-
hus (s. 3525).
37 dette skyldes uden tvivl fortrinsvis den ringe mur-
tykkelse.
38 en forstærkning på midterhvælvets østkappe er mu- 
ret ind over det østre hvælv.
39 Blændingstypen træffes sporadisk i de fynske kirker, 
se f.eks. drigstrup Kirkes tårngavle (Bjerge herred).
40 døren sidder tæt på glamhullets vestre vange og i 
dens vestside ses de tilmurede false i glamhullets yder- 
og inderside (fig. 101).
41 dette af hensyn til indhejsning af klokker.
42 en uregelmæssighed i trappeløbets yderside mod øst 

Fig. 97. Skibets sydmur med romanske vindue (s. 
3706); herover forhøjelse med blændingsfrise (s. 3711). 
Foto Kirstin eliasen 2016. – South wall of nave with Ro-
manesque window; above it the heightening with recess frieze.
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fremstilling fra Meckenem, hvis større fremstillinger af 
samme motiv også kan have inspireret til den omfangs-
rige scene. Hollstein, German XXIV (note 66), hhv. nr. 
134 og nr. 40.
68 Haastrup 1999 (note 62), 34.
69 Haastrup 1999 (note 62), 47 note 31; gurli Sjøl, »gre-
gorsmesse og Rosenkransmadonna i et Mariakapel«, 
DaKalkmalerier 6, 212-13.
70 Lars Bisgaard anfører, at motiverne ‘typisk havde 
aflad knyttet til sig’, men tilføjer at det er uvist om det 
var tilfældet i Rønninge. Bisgaard 2001 (note 8), 271.
71 der er ikke konstateret ribbedekoration i koret.
72 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°.
73 LAFyn. Præsteark. Korrespondance.
74 ifølge konservator Mogens Larsen kunne træets pa-
tina tyde på, at det først var blevet malet 1892, jf. også 
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. en senere bema-
ling fra 1927 omfattede gråbrunt, blåt og grønt med 
forgyldte og rødbrune detaljer.
75 Se endvidere Jens Vellev, »Altre og alterindvielser – 
særligt i Odense stift«, Fynske Minder 1975, 23-61, sp. 
42.
76 Bendz 1820, 10-11.
77 Fyens Tidende 13. sept. 1915.
78 Midtfeltets nedre figurgruppe er samlet af to reli-
effer, hhv. ca. 88×59 cm (tv.) og 86×21 cm. Figuren 
af den korsfæstede er ca. 41 cm høj, røverne hhv. 36 
og 32 cm. de fire siderelieffer måler ca. 55×35 cm. 
Se endvidere Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks 
Middelalderlige Altertavler, Odense 2010, 829-30.
79 Røvernes kors er oprindelige, men suppleret i nyere 
tid.
80 Odense Bys Museers protokol. inv.nr. 3410.
81 det bemærkes dog, at den onde røver ses i iden-
tisk positur hos den nederlandske mester i. A. M. fra 
Zwolle (-o. 1460-90-). F. W. h. hollstein, Dutch and 
Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts c. 1450-1700, 
Xii, Amsterdam 1955, 261.
82 Hollstein, German XXIV (note 66), nr. 145. 
83 Hollstein, German XXIV (note 66), nr. 149. F. W. h. 
hollstein, German Engravings, Etchings and Woodcuts c. 
1400-1700, XLiX, Rotterdam 1999, nr. 9.
84 Hollstein, German XXIV (note 66), nr. 45. en paral-
lel findes i altertavlen i Sollentuna (SvK, Uppland, 
Vi, 623), sml. desuden det lille relief fra Blegind (DK 
Århus 3051).
85 Hollstein, German XXIV (note 66), nr. 152. Kristus og 
de to soldater ses helt tilsvarende i Tibirke (DK Frborg 
1324).
86 På et fløjmaleri visende Maria Magdalena. Plathe og 
Bruun 2010 (note 78), 568. 
87 hans Nieuwdorp (red.), Antwerp Altarpieces, Antwer-
pen 1993.
88 F. W. h. hollstein, German Engravings, Etchings and 
Woodcuts c. 1400-1700, Vi, Amsterdam 1960, nr. 11, 19.
89 Plathe og Bruun 2010 (note 78), 103, 1163-65.

62 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 76, jf. også Ulla 
haastrup, »Altertavler og kalkmalerier 1475-1525: ek-
sempler på samspil«, Billeder i middelalderen, Lars Bisga-
ard m.fl. (red.), Odense 1999, 34-35.
63 dette kors slutter sig måske, som anført af Karsten 
Larsen, til udsmykningen fra 1473.
64 Ulla haastrup, »dansk kirkekunst med trykte for-
læg«, Bogvennen 1982, 105-28.
65 Janez höfler, Der Meister E. S – ein Kapitel europä-
ischer Kunst des 15. Jahrhunderts, Regensburg 2007, 2, 
nr. 37; Max Lehrs, Geschichte und kritische Katalog des 
deutschen, niederländischen und französischen Kupferstichs 
im XV Jahrhundert, Wien 1908-34, iX, nr. 140. 
66 Sml. Höfler 2007 (note 65), 2, nr. 38 og F. W. h. holl-
stein, German engravings, etchings and woodcuts c. 1400-
1700, XXiV (israhel van Meckenem), Blaricum 1986, 
nr. 91 og 122, efter hhv. Mester e.S. og Mesteren for 
Berlin Passionen. 
67 Blandt parallellerne skal fremhæves kalkmalerier i 
Jetsmark (1474, hjørring Amt) og gedsted (Viborg 
Amt), der begge fremviser heste og røvere. den kors-
fæstede og korstræet svarer nøjagtigt til en lille kalvarie-

Fig. 98. åbning mellem kor og skib (s. 3713). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Opening between chancel and 
nave. 



3782 åsum herred

Rauchfässer 800 bis 1500 (Bronzegeräte des Mittelalters 
7), Petersberg 2014, 343.
101 Præsteindb 1809. identifikationen er foreslået af 
redaktørerne af Danske præsters indberetninger til Old-
sagskommissionen af 1807, Christian Adamsen og Vivi 
Jensen (red.), iii, højbjerg 1997, 222. 
102 Jf. også Fyens Tidende 13. sept. 1915.
103 Krucifikset blev 1729 stjålet af Jørgen Clausen Foss, 
der tjente ved Bierne Mølle. Med et bøjet søm dirkede 
han kirkedøren op og gik målrettet efter krucifikset, 
som var hans eneste udbytte fra indbrudstyveriet. Foss 
forsøgte at afhænde det i Odense gennem en soldater-
kone, men blev pågrebet og sendt til Bremerholm på 
livstid. LAFyn. Odense byfogedarkiv. Tingbog 9. jan. og 
30. jan. 1730.
104 Jf. foto af Poul Nørlund 1934 i NM.
105 Jan A. gadd, »Brass Basins and Bowls from a Single 
Nuremberg Workshop, Around 1500-1580«, Journal of 
the Antique Metalware Society 16, 2008, 2-21.
106 Fremstillingen er typisk for 1500-tallets første halv-
del, jf. DK Odense 2722 note 62.
107 Jf. DK Maribo 930 og SvK Gotland Vi, 5 (150), 424. 
Se endvidere DK Odense 3239 og DK Svendborg 1478 
note 148. indskriften, der optræder på talrige fade, har 

90 Bendz 1820, 13-14.
91  LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. ifølge biskop 
engelstofts notater 1862 manglede ‘krucifikset’, hvor-
med vel sigtedes til Jesu korstræ. Engelstoft 126.
92 LAFyn. Odense Skt. Hans Kirkeinspektionsarkiv. ind-
komne Sager 1830-92. Brev fra Worsaae af 8. april 1881.
93 F. W. h. hollstein, German Engravings, Etchings and 
Woodcuts c. 1400-1700, LXVii, Amsterdam 2006, nr. 
24.12.
94 F. W. h. hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engrav-
ings and Woodcuts c. 1450-1700, XXii, Amsterdam 
1980, nr. 251.
95 Fynsk Kirkesølv 122-23.
96 Søn af den tidligere kirkeejer Sigismund Volf Veit de 
Mylius (†1885).
97 På lågets inderside er indsat en erindringsmønt fra 
Kong Christian iX og dronning Louises guldbryllup 
1892.
98 Kanden må således være anskaffet kort efter biskop 
Niels Fabers cirkulære om, at ‘de sorte hverdagsflasker’ 
skulle erstattes af ‘passende vinkander’. LAFyn. Amts-
provstiark. Korrespondance. 4. juni 1836.
99 Sml. DK Maribo 1057 og DK Århus 1913.
100 hiltrud Westermann-Angerhausen, Mittelalterliche 

Fig. 99. Bindbjælke i skibet mellem 2. og 3. hvælvfag. (s. 3729). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tie beam in nave 
between 2nd and 3rd vault bay.
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109 Bendz 1820, 20; LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
110 Sml. Oluf Bagers epitafium 1576 i Odense Skt. hans 
Kirke (DK Odense 1421 fig. 202). det har fantasifuldt 
været foreslået, at hovedet forestillede Skt. Søren. Fyens 
Tidende 13. sept. 1915. Måske er der tale om en indfly-
delse fra de mange fynske prædikestole med hovedpry-
dede bærestolper (f.eks. DK Odense 3032, 3291, 3410), 
når prædikestolen i Skanderup, opsat 1589 af Caspar 
Markdanner, har en mandsbuste som bærestolpe (DK 
Ribe 2566).
111 Bendz 1820, 12; Skandinavisk Folkemagazin 1873, sp. 
441-45. gengivet som »N. h. d.«, formentlig fejlagtigt, 
i Fyens Tidende 13. sept. 1915. †Opstanderen må anta-
ges at have eksisteret indtil 1927.
112 Mogens Larsens rapporter 1962 og 1968, jf. også 
KglBibl. Kallske saml. 377, 4°; LAFyn. Menighedsråds-
ark. Synsprot.
113 Jf. prædikestolen i Kolding Skt. Nikolaj (DK Vejle 
696) og Søren iversen Winum, Liigprædicken aff den 
113. Davids Psalm over Caspar Marckdanners til Søgaard 
Jordeferd udi Rønninge 6. Oct. 1618, Kbh. 1619.
114 det første frisefelt er udskiftet 1968. en tilsvarende 
indskrift læstes 1820. Bendz 1820, 12.
115 der kendes ikke ældre indskrifter.

også været foreslået læst som »mivehue«, DK Århus 
4090, 4236, 4275 og DK Holbæk 2595, 2776. Sog-
nepræst J. C. Bendz anførte 1820, at der var tale om 
en forkortelse for ‘in nomine castæ virginis sanctæ 
matris matris jesu christi’ (Bendz 1820, 11-12) med 
henvisning til en artikel fra samme år: Lorentz Bynch, 
»Om nogle døbefade i de danske Kirker. indskrifterne 
paa Træden Kirkes døbefad«, Antiqvariske Annaler iii, 
1820, 161-77. Jan A. gadd har sat spørgsmålstegn ved, 
om indskriften skal tillægges en betydning ud over det 
æstetiske. Gadd 2008 (note 105), 15. 
108 Bendz 1820, 11-12. hans Markdanner til Røn-
ninge Søgård overlod ved sin død 1642 et ‘drevet mes-
singbækken’ til sin tjener Peder hansen i Såderup. der 
opstod efterfølgende strid om bl.a. dette fad mellem 
arvingerne og Peder hansen med sognepræst Søren 
iversen Winum som medinteressent. det kan ikke 
udelukkes at være dette fad, der har fundet vej til kir-
ken. Aasum Herreds Tingbog 1640-43, Aksel e. Chri-
stensen og Troels dahlerup (udg.), Kbh. 1956, 328-29; 
Aasum Herreds Tingbog 1643-45, Aksel e. Christensen 
og Troels dahlerup (udg.), Kbh. 1957, 54-55. Striden 
stod ikke som anført i DaAdÅrb 1940, suppl. 170, mel-
lem arvingerne og Melchior Oldeland.

Fig. 100. det senmiddelalderlige skibs østforlængelses gavl med toptinde med spor af konsoller til bæring af en 
klokkekam (s. 3714). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Gable of eastern extension of Late Medieval nave with merlon and 
traces of brackets for a bell cot.
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let igennem havde karmoisinrød fløjlsbeklædning. 
Bendz 1820, 12; LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
120 Stolene, der er farvesat ved Birgitte Fløe, var indtil 
2006 bemalet som kapellets stader.
121 LAFyn. Provstiark. div. sager. Senere bemalinger be-
stod hhv. i ådring og grå farvetoner.
122 det ca. 16×10 cm store stykke har røde og blå far-
verester. det kan dog ikke udelukkes at hidrøre fra 
altertavle nr. 1.
123 herskabsstolenes bemaling har siden 1783 fulgt 
stolestadernes.
124 Våbenmalerierne omtales 1818. LAFyn. Topogra-
fica. Bendz 1818. Søren Abildgård omtaler 1762 kun 
våbener på den nordre stol. NM. Søren Abildgård ii, 
8. det kan ikke med sikkerhed afgøres, om der forud 
for maleriet er sket en glathøvling, eller om stykkerne 
er udskiftet.
125 Sml. kisten fra glorup (Svindinge S., Svendborg 
Amt) der bærer dateringen »1673«. 
126 Meddelt af orgelbyggeriet.
127 Svellen omfatter ikke Principal 8'.
128 Sven Atle Johannesen: »Albert e. Lang og Råholt-
orglet«, Orgelspeilet 2013, 3, 53-59. i forbindelse med 
flytningen blev orglet ombygget og forsynet med en 
ny facade. yderligere oplysninger om kirkens orgler 
findes i den danske Orgelregistrant.
129 Petersen & Steenstrup, Fortegnelse over ca. 600 Har-
monier Leverede fra 1871 til 1915, Kbh. 1915. LAFyn. 
Menighedsrådsark. Synsprot.
130 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°. den er under alle 
omstændigheder anskaffet før Kullerups død 1748, da 
de sidste to cifre i dette årstal er anført sekundært.
131 Louis Bobé anfører, uden kilde, at guldkæden er 
skænket af Christian iV. Louis Bobé, »Caspar Mark-
danner«, PersHistT 10, ii, 1935, 45.
132 Våbenet viser tydeligt løven med et træ og ikke en 
fakkel. Cf. Achen, Adelsvåbener 353.
133 georg Bruun, To Portrætter fra Koldinghus, Kolding 
1931, 43 (genoptrykt i georg Bruun, Kolding før 1700, 
Kolding 1933). Chr. Axel Jensens indberetning 1923 
i NM indeholder kun sparsomme noter om relieffet, 
som han på intet tidspunkt i sine studier af Markdan-
ners gravsten (s. 3769) forbandt med dennes formo-
dede mester Claus Lauritzen. 
134 Jf. DK Vejle 984, 987.
135 gert van egen udførte alabastportrætter af Frederik 
ii og Christian iV. Povl eller, »Christian 4’s ungdom«, 
Dansk Kunsthistorie, ii, 1973, 92-94; hanne hon-
nens de Lichtenberg, »gert van egen (i)«, Weilbach, 
KunstLeks (4. udg.), ii, 1994, 199.
136 Såfremt portrættet også oprindeligt har været op-
hængt i kirken, har det med sine beherskede dimen-
sioner næppe overtrådt Kalundborgrecessens forbud 
(1576) mod at indmure ‘store alabastbilleder eller andet 
sligt’ i kirkerne. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge, Samling 
af gamle danske Love iV, Kbh. 1824, 295-96. 

116 Sml. prædikestolene fra 1572 i Veflinge (Skovby 
hrd.) og 1570’erne i Allerup (DK Odense 3636).
117 Bendz 1820, 12, der citerer de nævnte, men fejli-
dentificerer som Sl. 63 og Præd. 5. 
118 den hvide staffering stemte ifølge Mogens Larsen 
overens med altertavlens næstældste, og begge må føl-
gelig være lidt yngre end 1728. Jf. Bendz 1820, 12.
119 Ved istandsættelsen 1968 fornyedes enkelte lister, et 
hængestykke samt gulv og bærebjælke. Underbaldaki-
nen, der var beklædt med krydsfiner, fik nye bræd-
defyldinger med forbillede i et bevaret oprindeligt fag 
mod sydøst. Samtidig fjernedes også en rød plysbe-
klædning (jf. fig. 82) på kurvens overside, der 1800-tal-

Fig. 101. indgang til tårnets mellemstokværk gennem 
tilmuring af glamhul (s. 3718). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Entrance to middle floor of tower through bricked-up 
belfry light.



3785rønninge kirke

154 Begge lillefingre og højre hånds pegefinger bærer 
guldring.
155 Sml. med hovedmotivet i epitafiemaleriet 1595 
over sønnen Christian Markdanner, DK Vejle 730.
156 hermernes spader genfindes på Jørgen Skrams 
gravsten fra o. 1592 i Tjele (Viborg Amt) fra ‘det jyske 
gravstensværksted’ (Jensen, Gravsten nr. 657). Jf. også 
hanne honnens de Lichtenberg, Tro, håb & forfænge-
lighed: Kunstneriske udtryksformer i 1500-tallets Danmark, 
Kbh. 1989, 284-85.
157 Samme år opsattes en mindetavle over Markdan-
ners istandsættelse af Anst Kirke (DK Ribe 2503).
158 Skriftstedet citeredes også i ligprædikenen. Søren 
iversen Winum, Liigprædicken aff den 113. Davids Psalm 
over Caspar Marckdanners til Søgaard Jordeferd udi Røn-
ninge 6. Oct. 1618, Kbh. 1619.
159 horats, ode iV 7, v. 16.
160 Winum 1619 (note 158). 
161 Jf. også hugo Johannsen og Birgitte Bøggild Jo hann-
sen, »Adelsvælde og renæssance«, Herregården, John 

137 det omtaltes ligesom præsterækketavlen (s. 3763) 
som ‘fastgjort i muren’, dvs. ophængt snarere end ind-
muret. Bendz 1820, 14.
138 Måske ved denne lejlighed fremstilledes en kera-
misk kopi (med polykrom bemaling), der nu findes i 
Museum of Fine Arts, Boston (accessionsnr. 1983.75). 
Kopien gentager en skade i kantens profilering og må 
derfor antages at være en del yngre end originalen. 
desuden en yngre gipskopi i Koldinghus Museum.
139 Bendz 1820, 12. 
140 Bendz 1820, 13-14. Sml. hjulkronerne fra gimlinge 
(DK Sorø 856) og fra en ukendt fynsk kirke (nu i NM), 
Niels-Knud Liebgott, Lys. Lamper, stager og kroner fra 
middelalder og renæssance, Kbh. 1973, 29.
141 Bisgaard 2001 (note 8), 78-82.
142 ifølge henning Thalund fjernedes ved istandsæt-
telsen 1983 modelbyggerens karakteristiske ‘forkerte 
proportioner, skrigende farver, borter og mønstre på 
skroget, dukkematroser m.m.’. Skibets navn ændredes 
samtidig fra eva til eva Malene. Thalund, Kirkeskibe 59. 
143 LAFyn. Præsteark. Synsforretn. Se evt. Martin Wangs-
gaard Jürgensen, »døden bag kirkedøren«, Skalk 2016, 
2, 18-23.
144 Klokkens vægt blev 1820 angivet til ca. 800 kg, lidt 
mere end vægten af †klokke nr. 2. Bendz 1820, 9.
145 LAFyn. Præsteark. Ministerialbog. 
146 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Klokke nr. 1 var 
1820 ophængt midt i klokkestokværket. Bendz 1820, 
9.
147 Victor hermansen, Klokkeskatterne af 1526 og 1601, 
19. Utrykt ms. i NM.
148 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 72, 75.
149 i sin gengivelse af indskriften på †klokke nr. 3 an-
førte N. C. Bendz 1755 dateringen »M.C.d.i.« (1401). 
da klokkens formel imidlertid primært optræder på 
klokker fra perioden 1450-1525, synes meget at tale 
for, at klokken har haft en datering med minuskler 
‘mcdl’ (1450), hvoraf det sidste bogstav er blevet fejl-
læst enten 1725 ved støbningen af †klokke nr. 3 eller af 
N. C. Bendz. KglBibl. Kallske saml. 377, 4°. J. C. Bendz 
opfattede årstallet som 1410. Bendz 1820, 9.
150 Formlen kendes ikke mindst fra Flensborg-støberen 
Peter hansen (Uldall, Kirkeklokker 221-37), der leve-
rede klokker til flere fynske kirker.
151 Bendz 1820, 9.
152 hugo Johannsen, »Stenhuggere på Frederik ii’s og 
Christian iV’s tid«, inge Mette Kirkeby (red.), Sand-
stensportaler i Danmark, Kbh. 1995, 80, genoptrykt som 
»Stonemasons in denmark from the Reigns of Fre-
derik ii (1559-1588) and Christian iV (1588-1648)«, 
Masters, Meanings & Models, Michael Andersen m.fl. 
(red.), Kbh. 2010, 160-83. 
153 georg galster, Danske og Norske Medailler og Jetons 
ca. 1533-ca. 1788, Kbh. 1936, nr. 25. Stenhuggeren har 
vist kongens ansigt en smule mere forfra end gengivel-
sen på medaljen.

Fig. 102. detalje af sydvæg i tårnets mellemstokværk 
set mod sydvest med skalmur og del af tilmuret glam-
hul (s. 3711). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Detail of 
south wall on middle floor of tower looking south west with 
facing and part of bricked-up belfry light. 
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171 LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præste-
indberetninger 1706-07 om kirkerne.
172 Bendz 1820, 15, 34-35. 
173 han begravedes i kirken 28. febr. 1577. Joh. grundt-
vig (udg.), »ejler Brockenhuus historiske optegnelser«, 
FySaml 6, 328.
174 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 76; KglBibl. 
Kallske saml. 377, 4°.
175 Bendz 1820, 15. 
176 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; LAFyn. Præste-
ark. Korrespondance. Breve af 18. aug. 1847, 19. jan. 
1848, 6. juli 1852. hele sagen er udførligt behandlet i 
Johannes Pedersen, »Om stolestader og gravkapel. Af 
Rønninge sogns og kirkes historie«, KirkeHistSaml 7, 
6, 1965-68, 411-51.
177 den må antages, at være etableret efter sønnen 
Christian Markdanners død 1595 (jf. DK Vejle 756).
178 Bendz 1820, 15-20.
179 Thiset, Stamtavler Vi, 130 angiver fødselsåret til 1597.
180 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°. hendes jordefærd 
fandt sted 4. aug. 1641 i Nyborg Vor Frue, hvor biskop 
hans Mikkelsen prædikede (DK Svendborg 1213 note 
652).
181 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°. han blev dræbt på 
gaden af hofjunker Claus Buchwaldt. Thiset, Stamtavler 
Vi, 129.
182 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°. Se endvidere s. 3688.
183 Bendz 1820, 14. 
184 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°; Bendz 1820, 14; LA-
Fyn. Amtsprovstiark. Korrespondance.
185 Bendz 1820, 19. Johan Caspar Rasch arvede en mu-
ret begravelse i Nyborg Vor Frue, hvor hans første hu-
stru var begravet. den hjemfaldt 1767, DK Svendborg 
1165-66.
186 LAFyn. Topografica. Bendz 1818. Bendz 1820, 19 an-
giver forkert dødsdato.
187 Bendz 1820, 14-15.
188 LAFyn. Præsteark. Ministerialbog. Christen Lem-
vigh begravedes på den gamle kirkegård, hvor hans 
sten fandtes 1890; den var dog allerede da ulæselig. 
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
189 Skandinavisk Folkemagazin 1873, sp. 443.
190 databasen Danske Runeindskrifter (http://runer.
ku.dk/). den sidstnævnte tolkning er foreslået af Mag-
nus Källström, »Vad betyder Rauðumskialdi på Røn-
ningestenen dR 202?«, Studia Anthroponymica Scan-
dinavica – Tidskrift för nordisk personnamnsforskning 31 
(2013), 2014, 5-12.
191 Lisbeth M. imer, Danmarks Runesten, Kbh. 2016, 53, 
56-57, 153-54. 
192 efter traditionen var den flyttet fra en høj. Ole 
Worm, Danicorum monumentorum libri sex, Kbh. 1643, 
239-41.
193 KancBrevb 9. febr. 1652.
194 h. Chr. Larsen, »Rønninge-Stenen«, i årbOdense 
og Assens 1918, 292.

erichsen og Mikkel Venborg Pedersen (red.), 2, Kbh. 
2005, 28.
162 derimod kunne Winum med udgangspunkt i Sl. 
113, som Markdanner selv havde valgt på sit dødsleje, 
navnlig med henvisning til vers 5-8 om guds ophø-
jelse af de svage og fattige, udlægge en række bibelske 
modeller for Markdanners verdslige ophøjelse. det 
drejede sig om Josef, Moses, david, daniel og ester, der 
alle på nær david var blevet ophøjet i eksil – en tydelig 
analogi til kejser Maximillian ii’s adling af Markdan-
ner 1571 efter årtiers udlændighed. Winum 1619 (note 
158). Om Markdanners forældre forlød det blot, at de 
var ‘ærlige og fromme’, et greb, der svarer til formen 
i de ældste danske ligprædikener, jf. grethe Jacobsen, 
»danske ligprædikener 1565-1610«, HistT 105,1, 2015, 
11-12. Se endvidere Bobé 1935 (note 131), 39-47 og 
Rasmus Agertoft, »Resten er historie. 1500-tallets ade-
lige gravsten som biografi«, PersHistT 2015, 63-91.
163 »at wi bliffuer til støff oc aske, oc maa bliffue slanger 
oc orme til spise«, endvidere citat fra Job. 17,14. Wi-
num 1619 (note 158).
164 Chr. Axel Jensen anførte endvidere, at stenen har 
‘en ganske anden holdning end højrenæssancens vær-
ker; den indrammende arkade med dens bevægede 
dødningehermer spiller sammen med det livfuldt skil-
drede ægtepar, hvis trivelighed vel lige så meget skyl-
des modens krav som ønsket om portrætlighed’. Chr. 
Axel Jensen, »Om adelige gravminder fra Senrenais-
sancens og Bruskbarokkens Tid«, Fortid og Nutid XVi 
(1945-46), 124-25.
165 Chr. Axel Jensen, »Senrenaissance og Bruskba-
rok«, Danmarks Billedhuggerkunst, V. Thorlacius-Ussing 
(red.), Kbh. 1950, 166; endvidere samme i Weilbach, 
KunstLeks 3. udg., ii, Kbh. 1949, 245. 
166 Jensen 1950 (note 165), 166. 
167 På sidste side af det efterladte manuskript til andet 
bind af Danske Adelige Gravsten, som Chr. Axel Jensen 
ifølge udgivernes forord arbejdede på til det sidste, var 
med blyant anført: »Casper Markdanner 1602 kan have 
sammenhæng med Magdeburgeren ertle«, jf. Jensen, 
Gravsten ii, 129. Om denne, se endvidere günther 
deneke, »Magdeburger Renaissance-Bildhauer«, Mo-
natshefte für Kunstwissenschaft 6 (1913), 99-110; 145-59; 
205-12.
168 Johannsen 1995 (note 152), 80. Siden Chr. Axel 
Jensen er flere værker gennem skriftlig dokumenta-
tion eller signatur knyttet til Lauritzen. Jf. Merete og 
Jens Bergild, »Claus Lauritzen«, Weilbach, KunstLeks 
(4. udg.) 5 (1995), 58.
169 DK Vejle 923-24.
170 Birgitte Bøggild Johannsen og hugo Johannsen, 
»dresden und Kopenhagen – Stadt und hof«, Mit For-
tuna übers Meer: Sachsen und Dänemark – Ehen und Al-
lianzen im Spiegel der Kunst (1548-1709), Jutta Kappel 
og Claudia Brink (red.), Berlin 2009, 42-45; DK Vejle 
941 ff. 
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Samfund for Odense og Assens Amter 1919 henvendte 
sig til NM, der dog forholdt sig neutralt.
196 Fyens Stiftstidende 8. marts 1982.

195 1915 begyndte en lokal kampagne for en tilbagefø-
ring til Rønninge, i hvilket ærinde ‘Udvalget for Røn-
ningestenens Flytning’ med opbakning fra historisk 

Fig. 103. Sengotisk †kalkmaleri i tårnhvælvingen (s. 3739). Foto M. Mackeprang 1919. – Late Gothic †wall painting. 
East severy of tower vault.
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RøNNiNge ChURCh

gable are preserved in the east gable of the lat-
er lengthened nave. The long walls of the nave 
were once decorated with corner pilaster strips, 
the northwestern of which is preserved to its 
full height and incorporated in the long wall of 
the later western extension. The chancel may 
have had similar decoration. The west gable of 
the nave, with a crutch cross, is preserved ex-
cept for the top point of the gable (fig. 20). The 
nave once had doors in the north and south, ap-
proximately in the middle of the western bay. 
The well preserved, excellently designed south 
door has been placed in a broad portal projec-
tion (fig. 10). The †north door once had a similar 
placing. Only one of the church’s Romanesque 
windows is preserved in the south immediately 
east of the later-built porch. The interior of the 
church bears the strong marks of later changes in 
the form of heightening and vaulting. 
 The church belongs to a small group of Late 
Romanesque churches, and its best preserved de-
tail is the portal in the south. This appears to be 
unique in the danish context. The placing in a 
portal projection is more normal and is known 
from many of the brick churches of the time. A 
characteristic feature is the thinness of the walls 
and the limited size of the church. 
 in the course of the Late Middle Ages, mainly 
in the 1400s, the church underwent an unusually 
extensive series of rebuildings and extensions. 
The oldest of these is a porch and a western ex-
tension, which cannot however be dated more 
specifically, but both probably belong to the 
late part of the 1400s. A tower above the west-
ern extension may have been built c. 1437, and 
a lengthening of the chancel may be from the 
1460s. A larger rebuilding later in the 1400s be-
gan with a heightening of the original nave and 
subsequently a lengthening of it towards the east, 
which involved the demolition of the original 
chancel, but the extension of the chancel was 
preserved, and vaults were introduced. A height-

Historical introduction. The church is on a hill at 
the centre of the large village, a location corre-
sponding to Bishop Jacob Madsen’s description 
of 1590: “on a high hill in the village and the 
forest”. The earliest mention of the church is in 
1397, when it appears that Niels Jensen Ryning 
(= Rønning) (-1326-) of the Rønninge Søgård 
manor was buried there. Later owners of the 
manor of this parish included (from 1577) Cas-
par Markdanner (1533-1618), Lord Lieutenant 
of Koldinghus Castle in 1585-1617. Markdanner 
showed great interest in his local church, where 
he also performed the office of churchwarden. in 
1688 the church was sold by the Crown to the 
owner of Rønninge Søgård, Knud Urne of Juul-
skov (1634-1705), and the ownership later fol-
lowed the changing owners of the manor until it 
passed into freehold in 1916. 
 in the Late Middle Ages the church was con-
secrated to St. Severin, after whom a parish guild 
was also named. Rolfsted (p. 3801) was an annexe 
from the time of the Reformation until 1992. 
From 1555 Ferritslev Parish, whose †church was 
demolished around 1590 (cf. p. 3839), also be-
longed to Rolfsted. 
 Building. The oldest part of the church was 
built, presumably around 1250, in brick and con-
sisted of a nave and a narrower †chancel. in the 
Late Middle Ages it underwent great changes. 
The nave was lengthened towards the west, and a 
porch was added on the south side of the nave. A 
relatively low tower was built in the 1430s above 
the western extension; the chancel was length-
ened to the east in the 1460s, and afterwards the 
nave was heightened and extended towards the 
west at the expense of the Romanesque chancel. 
At the same time or shortly afterwards the porch 
and tower were heightened, and finally – in the 
last decades of the Middle Ages – a large chapel 
was built on the north side of the nave. 
 The Romanesque church consisted of a nave 
and a narrower †chancel, remains of whose east 
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1500. Two saints (fig. 43) on the south wall of the 
same bay must be assumed to have been made at 
the same time, while a Madonna and Child (fig. 
44) and the Bearing of the Cross (fig. 45) on the 
walls of the tower were painted c. 1510-20. 
 Furnishings. The oldest item of furnishing in the 
church is the Romanesque font (fig. 67). A *reli-
quary case with a *relic (fig. 47), was found in 
the pedestal of the post-Reformation altarpiece 
(no. 2), but was probably originally deposited in 
the medieval †Communion table. A *censer (fig. 
63) from the 1300s in the Odense City Museums 
should also be counted among the church’s me-
dieval objects. From the Late Middle Ages comes 
an altarpiece (no. 1) from c. 1500-25, with a fig-
ure-rich Crucifixion and scenes from the Pas-
sion of Christ (figs. 48-55). The baptismal dish is 
Nuremberg work from the 1500s (fig. 66).
 Various furnishings come from the time of 
Caspar Markdanner’s ownership of Rønninge 
Søgård (1577-1618). The pulpit (figs. 69-71) 
was modernized after 1592 with reliefs, painted 
coats of arms and inscriptions for Markdanner 
and his wife Sophie Oldeland (1576-1639), but 
is probably a few decades earlier. Around 1600 
the couple had two family pews built (fig. 72), 
one with her carved arms (figs. 73-74), the other 
supplemented with painted arms of later church 
owners (figs. 75-76). in the north chapel there 
is also a fine portrait relief in alabaster of Caspar 
Markdanner (fig. 83), also from c. 1600, although 
remounted in a frame from 1821. From the first 
half of the 1600s, too, come the Communion ta-
ble (fig. 56) and the altar candlesticks (fig. 62). 
A small, chased brass pail (fig. 68) from the sec-
ond half of the century served until recently as 
a baptismal jug. From a †chasuble obtained in 
1672 comes a small crucifix figure which is now 
on a new chasuble (fig. 65). From the time up 
to c. 1700 comes a chest from c. 1675 (fig. 77) 
and a chandelier (fig. 85) as well as altar plate 
(fig. 60) and a wafer box (fig. 61) made by or at-
tributed to the Odense master Matthis Simonsen. 
Of these, the chalice bears the arms and initials 
of the church owner Knud Urne of Juulskov 
(1634-1705) and his wife Anne Beate Valkendorf 
(1662-1720), while a monogram on the wafer 

ening of the porch and tower was a natural con-
sequence of the heightening of the nave, and was 
carried out in close connection with it. Finally, 
at the end of the Middle Ages, a large chapel was 
added to the north side of the nave. A strongly 
projecting buttress on the southeastern corner of 
the lengthened nave (cf. figs. 2 and 25) is in all 
probability medieval. in the west side of the but-
tress there is a one-brick-deep segmental arched 
niche, probably for an altar. 
 An important part of the Late Medieval con-
struction work – the heightening of the nave and 
its lengthening towards the east, as well as the 
vaulting-over and resulting heightenings of porch 
and tower – should be seen as an ongoing series 
of rebuildings which were presumably done in 
quick succession without necessarily being the 
result of overall planning. The close succession is 
shown by among other things matching detailed 
forms in the recessed gables. What is undoubtedly 
most conspicuous is the rather distinctive vaults 
in the nave. in the easternmost bay an eightfold 
vault of traditional design is supplemented by an 
eight-point star around the top of the vault with 
quarter-brick ribs (fig. 15). The same motif oc-
curs in the two western vaults, where one also 
sees a row of rather inharmoniously placed large 
and small arches formed with quarter-brick ribs 
(figs. 16 and 17).
 A crypt for Caspar Markdanner and his family 
was established before his death in 1618 beneath 
the eastern bay of the chapel. 
 Wall paintings. The Late Medieval wall paintings 
of the church were probably whitewashed over 
in the 1580s by order of Caspar Markdanner. in 
1991-93 the wall paintings were uncovered and 
in most cases restored. The preserved parts are 
from different periods. The oldest are presumably 
some peculiar square consecration crosses (fig. 
33), which should probably be ascribed to the 
1460s. The vaults of the chancel show a Passion 
cycle (figs. 36-39), with a large Crucifixion scene 
and a concluding Judgement day, dated by the 
inscription to 1473 (fig. 34). The Nativity (or the 
Adoration of the Kings) and the Journey of the 
Kings (figs. 41-42) in the eastern severy of the 
east bay of the nave are probably from c. 1475-
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(1576-1639). The stone, like a door portal at 
Rønninge Søgård with portraits of the couple, 
has been attributed to the sculptor Claus Lau-
ritzen in Kolding, where Markdanner was Lord 
Lieutenant. The couple are shown at full length 
beneath a perspectival double arcade borne by 
ionic herms in the form of death figures. Mark-
danner was a commoner by birth and was enno-
bled in 1571 by the emperor Maximilian ii. he 
could therefore not, as was the norm at the time, 
have the figures flanked by coats of arms. The 
stone is now set up by one of the chapel walls, 
but was originally in the floor above the crypt in 
the same place, which Markdanner established c. 
1600. The †coffins from here, along with †cof-
fins from an open burial on the floor in the same 
chapel for the church owners of the 1600s and 
1700s, were reburied in 1861 in a newly built 
auxiliary churchyard, while other coffins were 
relocated to a newly built sepulchral chapel at 
Rønninge Søgård (p. 3791).

box may refer to the latter’s (step-) grandmother 
Margrethe didriksdatter Blome. The altarpiece 
(no. 2) was donated in 1728 by the incumbent 
eiler Christensen Kullerup and his wife Karen 
Nielsdatter. it shows the Crucifixion in wood-
carving and painting as well as the Last Supper, 
the entombment and the Resurrected Saviour 
(figs. 56-59). Kullerup also donated a board list-
ing incumbents before his death in 1748 (fig. 81). 
The pews are from 1783 (the chapel’s, however, 
from 1861). The bells, from 1791 and 1834 (figs. 
86-87) were supplied by the Copenhagen bell-
founder family gamst. A chasuble is from 1836 
(fig. 64), a seven-branched candelabrum is from 
1912 and the church ship (fig. 84) was hung up 
in 1920. The organ was built in 2002 by gunnar 
Fabricius husted.
 Sepulchral monuments. Worth singling out among 
the sepulchral monuments is the tombstone from 
1602 (no. 1, figs. 88-91) of Caspar Markdan-
ner (1533-1618) and his wife Sophie Oldeland 
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om samme sommer at indvie kapellet, ‘hvis øverste 
afdeling ønskes benyttet til gudstjeneste og andre kir-
kelige handlinger’, mens underetagen var bestemt for 
hensættelse af familiens afdøde.1 Biskoppen svarede, at 
såfremt kapellet skulle indvies til ‘gudstjenestekapel’, 
skulle der anskaffes dertilhørende inventar, og at han i 
så fald ville pålægge sognets nye præst at holde måned-
lig gudstjeneste i kapellet.1 Sagen fortaber sig imid-
lertid, og det må antages, at biskoppen 1861 blot har 
ladet kapellet indvie som begravelsesplads i henhold 
til ministeriets godkendelse.2 Samme år overflyttedes 
kister fra den †åbne begravelse i Rønninge Kirke (jf. 
s. 3776).3 1873 overflyttedes tre kister fra Odense Skt. 
Knuds Kirke i forbindelse med domkirkens restaure-
ring.4 Kapellet er bygningsfredet siden 1990.5

Efter en langvarig strid mellem menigheden og ejeren 
af Rønninge Kirke (s. 3697), Johan Jacob de Mylius til 
Rønninge Søgård (1816-57), om anvendelsen af det 
senmiddelalderlige kapel som gravkapel for slægten (jf. 
s. 3724, 3775) besluttede de Mylius, at der skulle opfø-
res et nyt gravkapel »i en til Hovedgaarden Rønninge-
søgaard tilhørende Lystskov«. Da sagen ikke var afslut-
tet ved hans død 1857, blev dette pålagt hans arvinger. 
1858 blev der i overensstemmelse med testamentet an-
søgt om tilladelse til at opføre et gravkapel ‘med alter’.1 
Ønsket om et alter blev ikke imødekommet af Kultus-
ministeriet i dets approbation 10. jan. 1859 af kapel-
lets indvielse til begravelsesplads.1 Ikke desto mindre 
anmodede stamhusbesidderen Sigismund Wolf Veit de 
Mylius (1823-85) i juni 1860 biskop C. T. Engelstoft 

 

GRAVKAPEL VED RØNNINGE SØGåRD
RØNNINGE SOGN

Fig. 1. Gravkapel ved Rønninge Søgård set fra sydvest. Malet af N. G. Rademacher, formentlig 1881. I privat eje. – 
Sepulchral chapel at Rønninge Søgård seen from the south west.
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gen og ‘koret’ er sammenkomponeret med rom-
bemønstret. Stikkene i sprængbuerne har indlagte 
mønstre i røde sten. Centralbygningen afsluttes 
foroven med et savskifte af rulskiftestillede binde-
re, skiftevis gule og røde, mellem to fremspringen-
de skifter løbere, hvorover en dobbelt konsolbåret 
falsgesims. Støttepillerne og de to birum afsluttes 
foroven af savskifter af lodretstillede løbere af vek-
selvis gule og røde sten mellem fremspringende 
bånd af løbere, hvorover en enkelt falsgesims. For-
hallen krones af en toptinde, hvorpå et kors.
 Adgangen til hovedetagen er gennem forhallen 
ad en arkadelignende portal med mønstermure-
de stik og vanger (jf. fig. 2). åbningen krones af 
Myliusslægtens våbenskjold, støbt i zink. Adgan-
gen til underetagen er ad en 11 trin høj trappe, 
delvist indbygget i ‘korbygningens’ underetage.
 Centralbygningen dækkes af et pyramidestub-
formet skiferklædt tag, hvorover et ottesidet, også 
pyramideformet, ovenlysvindue, der er udført af 

Gravkapellet er opført nordøst for hovedgården 
i en lysning ved nordenden af den lille skovom-
kransede Vommesø (fig. 1). 
 Kapellet, der blev opført 1859 efter tegninger 
af arkitekt Vilhelm Tvede, er i to etager, hvoraf 
den nedre er jorddækket og har fungeret som 
gravkrypt (jf. fig. 3a-b). Bygningen er ottekantet 
med let indad skrånende mure. På adgangssiden, 
i sydvest, er en rektangulær forhal, som nås ad en 
fire trin høj trappe, og modsvarende er i nordøst 
et ‘kor’. På de fire frie hjørner er kraftige støt-
tepiller med sprængbuer.
 Bygningen er opført af gule, håndstrøgne sten 
over en sokkel af kløvet kamp, kronet af tre af-
trappede skifter af tegl. Murværket prydes af en 
mønstermuring af røde sten (fig. 2-3), der danner 
rombeformede mønstre på centralbygningen og 
‘koret’, mens de øvrige bygningsdele har vandrette 
bånd. Over soklen ses, undtagen på støttepillerne, 
en frise af et zigzagmønster, der på centralbygnin-

Fig. 2. Gravkapellet set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The Sepulchral chapel seen from the south west.
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Fig. 3a. Plan af underetagen, opstalt af sydvestfacaden samt snit af ‘koret’. 1:150. Tegninger ved V. Tvede, 1859. I Danmarks Kunst-
bibliotek. – Plan of lower floor, elevation of the south west facade and section of the ‘chancel’.



3794 åsum herred

Fig. 3b. Plan af hovedetagen, tværsnit set mod nordøst samt snit af sprængbue. 1:150. Tegninger ved V. Tvede, 1859. I Danmarks 
Kunstbibliotek. – Plan of main floor, cross section looking north east and section of a flying buttress.
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er overdækket af et ottedelt nethvælv af gule sten 
med affasede helstensribber af røde sten. Hvælvet 
bæres af vægpiller, udformet som trekvartrund-
stave med fem skifter høje baser og tre skifter 
høje, kantede kapitæler; alt af røde sten. Hvælvets 
top gennembrydes af ovennævnte ottekantede 
ovenlysvindue. De to birum overdækkes af mu-
rede tøndehvælv.
 Underetagen har vægge af kløvet kamp med 
detaljer af tegl. To arkader giver adgang til dels 
trappenedgangen under ‘koret’ dels et birum un-
der forhallen. De frie sider brydes af højtplace-
rede lys- og luftåbninger, der stiger skråt op igen-
nem murene og foroven lukkes af sortmalede 
støbejernsriste. Rummet overdækkes af et otte-
kantet hvælv, der i midten bæres af en ottekantet 
pille og med kraftige gjordbuelignende, to sten 
brede ribber. Pille og ribber er af gule sten, mens 
kapperne er af flammede sten. Gulvet er af tegl-
sten, nu overdækket af sand.
 Kapellet er restaureret 2010-12 efter forslag af 
arkitekt Morten Krogh Madsen, Broby.6

støbejern og er bygningens eneste lyskilde. Tag-
konstruktionen krones af en kugle. Forhallen og 
‘korbygningen’ har ligeledes skiferdækkede sa-
deltage.
 Hovedetagens indre står i blank mur i gule sten 
(fig. 4). Adgangen til de to birum er ad rundbu-
ede arkader, og i de øvrige fag er rundbuede, til-
svarende dimensionerede, nicher; såvel arkaderne 
som nicherne med samme dekoration i røde tegl 
som den ydre portal. I hver af de seks nicher er 
en cirkulær blænding med stik af røde bindere, og 
hvori er indsat cirkulære gipsmedaljoner udført af 
Ernst Ludvig Emil Vieth (1824-87). Disse bærer 
høje relieffer med gammel- og nytestamentlige 
motiver ledsaget af skriftsteder i fraktur: 1) Ska-
belsen (1 Mos. 1,27). 2) Syndefaldet (1 Mos. 3,6); 
signeret »L. Vieth 1861«. 3) (Jf. fig. 4), Syndfloden 
(1 Mos. 7,22). 4) (Jf. fig. 4), Hyrdernes Tilbedel-
se (Luk. 2,14). 5) Korsfæstelsen (Luk. 23,46). 6) 
Kvinderne ved den Tomme Grav (Matt. 28,6). 
 Gulvene er lagt af ottekantede gule fliser, sup-
pleret med små kvadratiske, røde fliser. Rummet 

Fig. 3c. Detaljer af facader og sprængbuer. 1:75. Tegninger ved V. Tvede, 1859. I Danmarks Kunstbib-
liotek. – Details of facades and flying buttresses.
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 3) (Fig. 7), 1857. Johan Jacob de Mylius til 
Rønninge Søgård, *1. juni 1816, †4. dec. 1857, 
søn af Johann Casper de Mylius (jf. nr. 2) og Wil-
helmine Christiane Ulrica de Mylius, født von 
Holstein-Rathlou (jf. ndf.). Rektangulær kiste-
plade af tin, 33×25,5 cm, med graveret antikva- 
og skriveskrift. 
 Fra andre kister og †kister er bevaret ni løse 
(*)kisteplader:8 1) (Fig. 8), 1784. Sophia Magda-
lena Mylius, *17. sept. 1777 i Odense, †12. juni 
1784, datter af Johann Jacob Mylius og Ulrica 
Catherina Mylius, født Rasch. Kisteplade af bly, 
32,5×20,5 cm, med graveret kursivskrift. Bagsi-
den bærer ciseleret signatur »AFJ« (fig. 14), for-
mentlig for gørtleren. †Kisten blev 1873 over-
flyttet fra Skt. Knuds Kirke i Odense.9

 2) (Fig. 9), 1790. Theodosius Ernst Friderich 
Mylius, *14. febr. 1779 i Odense, †30. marts 
1790,10 søn af Johann Jacob Mylius og Ulrica Ca-
therina Mylius, født Rasch. Højoval kisteplade af 

Hovedindgangens dørfløj (jf. fig. 2), en rundbuet 
plankedør med to fløje, og en tilhørende jern-
gitterfløj er tegnet af Vilhelm Tvede, ligesom en 
lysekrone (jf. fig. 4) i overetagen.

Kapellet rummer nu kun syv kister, der står i yder-
kister af træ fra 1861 og senere (jf. fig. 4). De re-
sterende blev kremeret i forbindelse med istand-
sættelsen 2010-12.
 På kisterne findes endnu tre kisteplader: 1) (Fig. 
5), 1832. Frederich Wilhelm Mylius, *30. maj 
1826, †6. maj 1832,7 søn af Johann Casper de 
Mylius (jf. nr. 2) og Wilhelmine Christiane Ul-
rica de Mylius, født von Holstein-Rathlou (jf. 
ndf.). Kisteplade af tin, 35×30 cm, formet som 
en skriftrulle, med graveret skriveskrift. 
 2) (Fig. 6), 1852. Johann Casper de Mylius til 
Rønninge Søgård, *22. okt. 1776, †15. sept. 1852. 
Rektangulær kisteplade af tin, 42,5×27 cm, med 
graveret skriveskrift. 

Fig. 4. Indre af gravkapellet set mod nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior of sepulchral chapel looking north 
east.
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Fig. 5-7. Kisteplader. 5. Nr. 1. Frederich Wilhelm Mylius (1826-32) (s. 3796). 6. Nr. 2. Johann Casper de Mylius 
(1776-1852) (s. 3796). 7. Nr. 3. Johan Jacob de Mylius (1816-57) (s. 3796). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Coffin 
plates. 5. No. 1. Frederich Wilhelm Mylius (1826-32). 6. No. 2. Johann Casper de Mylius (1776-1852). 7. No. 3. Johan 
Jacob de Mylius (1816-57).

bly, 32×21 cm, med graveret kursivskrift. Kanten 
har graveret blomsterornamentik. 
 3) (Fig. 10), 1790. Peter Benzon Mylius, *11. 
okt. 1775, †18. juli 1790,11 søn af Johann Jacob 
Mylius og Ulrica Catherina Mylius, født Rasch. 
Højoval kisteplade af bly, 38×26 cm, med grave-
ret kursivskrift og gennembrudt blomsterorna-
mentik langs kanten. 
 4) 1800-tallet, for ukendt. Rektangulær ki-
steplade af jernblik, 31×20 cm, med korroderet 
skriveskrift.
 5) (Fig. 11), 1800. Charlotta Amalia de Mylius, 
*2. marts 1726, †8. jan. 1800, søster til Johann 
Jacob Mylius. Højoval kisteplade af bly, 36×29 
cm, med graveret kursivskrift; kantet af kuglestav. 
†Kisten blev 1873 overflyttet fra Skt. Knuds Kir-
ke i Odense.12

 6) (Fig. 12), 1800. Sophie Hedwig Mylius, *6. 
dec. 1724, †29. jan. 1800, søster til Johann Jacob 
Mylius. Højoval kisteplade af bly, 38×25 cm, sva-
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Fig. 8-11. (*)Kisteplader. 8. Nr. 1. Sophia Magdalena Mylius (1777-84) (s. 3796). 9. Nr. 2. Theodosius Ernst Fride-
rich Myilus (1779-90) (s. 3796). 10. Nr. 3. Peter Benzon Mylius (1775-90) (s. 3797). 11. Nr. 5. Charlotta Amalia 
de Mylius (1726-1800) (s. 3797). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – (*)Coffin plates 8. No. 1. Sophia Magdalena Mylius 
(1777-84). 9. No 2. Theodosius Ernst Friderich Mylius (1779-90). 10. No. 3. Peter Benzon Mylius (1775-90). 11. No. 5. 
Charlotta Amalia de Mylius (1726-1800).
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KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. Danmarks Kunstbibliotek. Bygningstegnin-
ger (planer, opstalter, snit og detaljer) ved V. Tvede, 1859.

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen og Kirstin 
Eliasen, bygningsbeskrivelse ved Kirstin Eliasen, inven-
tar og gravminder ved Lasse J. Bendtsen. Oversættel-
ser ved James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet september 2016.

rende til nr. 5. †Kisten blev 1873 overflyttet fra 
Skt. Knuds Kirke i Odense .13

 7) (Fig. 13), 1830. Wolf Veit Christopher de My-
lius, *6. juni 1780 i Odense, †25. maj 1830, søn af 
Johann Jacob Mylius og Ulrica Catherina Mylius, 
født Rasch. Kisteplade af bly, 41×33 cm, formet 
som en skriftrulle, med graveret skriveskrift.
 8) 1860. Christiane Frederikke de Mylius, *20. 
febr. 1819, †10. aug. 1860, datter af Johann Ca-
sper de Mylius (jf. ovf.) og Wilhelmine Christia-
ne Ulrica de Mylius, født von Holstein-Rathlou 
(jf. nr. 9). Højoval kisteplade af sølv, 29,5×24 cm, 
med graveret fraktur og skriveskrift. På bagsiden 
er stempler for sølvsmeden Albert Telemack Dre-
bolt, København (Bøje nr. 1433) og guardejn Pe-
ter Hinnerup. 
 9) 1861. Wilhelmine Christiane Ulrica de My-
lius, født von Holstein-Rathlou, *1. juni 1784, 
†12. juni 1861. Højoval kisteplade af sølv, 29×23 
cm, med graveret fraktur og skriveskrift. Bagsi-
den har samme stempler som nr. 8 foruden Kø-
benhavnsmærke 1861.

Fig. 12-13. (*)Kisteplader 12. Nr. 6. Sophie Hedwig Mylius (†1800) (s. 3797). 13. Nr. 7. Wolf Veit Christopher de 
Mylius (1780-1830) (s. 3799). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – (*)Coffin plates. No. 6. Sophie Hedwig Mylius (†1800). 
13. No. 7. Wolf Veit Christopher de Mylius (1780-1830).

Fig. 14. Formodet gørtlersignatur »AFJ«, detalje af 
(*)kisteplade nr. 1 (s. 3796, jf. fig. 8). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Presumed brazier’s signature “AFJ”, detail 
of (*)coffin plate no. 1 (cf. fig. 8)
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SEPULCHRAL CHAPEL AT RØNNINGE SØGAARD

 The central building is covered by a truncated-
pyramidal slate-covered roof, above which there is 
an octagonal, also pyramidal skylight executed in 
wrought iron, which is the building’s only source 
of light. 
 The interior of the main floor is in fair-faced 
brickwork (fig. 2). Access to the two secondary 
rooms is by round-arched arcades; in the other 
bays there are round-arched niches. In each of 
the six niches there is a circular recess in which a 
relief with Biblical subjects from the Old and New 
Testament has been installed, signed “L. Vieth”. 
The interior is covered with eightfold fan vaulting. 
The top of the vault is pierced through by the 
above-mentioned octagonal skylight. 
 After a refurbishing in 2010-12 involving the 
cremation of coffins, seven coffins from the 1800s 
remain in the chapel. There are a total of twelve 
coffin plates from the period 1784-1861 (figs. 
5-14), three of which are still in place. 

After a long-lasting dispute between the church 
owner and owner of Rønninge Søgaard, the Master 
of the Royal Hunt Johan Jacob de Mylius, and the 
congregation over the use of the Late Medieval 
chapel at Rønninge Church as a sepulchral chapel 
(cf. p. 3724, 3775), de Mylius decided that a 
new sepulchral chapel should be built “in a park 
belonging to the manor of Rønningesøgaard”. 
 The chapel, which was built in 1859 to drawings 
by the architect V. Tvede, is in two floors, the lower 
of which is earth-covered and has functioned as 
a crypt (fig. 3b). Original plans to use the upper 
floor for church services were presumably never 
realized.
 The building is octagonal with slightly inward-
sloping walls. On the access side, in the south 
west, there is a rectangular antechamber, and 
corresponding to this a ‘chancel’ on the north east. 
At the four free corners there are large supporting 
pillars with flying buttresses. 

1 Johannes Petersen, »Om stolestader og gravkapel. Af 
Rønninge sogns og kirkes historie«, KirkeHistSaml 7, 
VI, 1967, 445-50.
2 Datoen for indvielsen kendes ikke. Petersen 1967 
(note 1), 450. 
3 38 andre kister fra kirkens nordkapel genbegravedes 
samtidig på Rønninges nye assistenskirkegård (s. 3699, 
3775).
4 A. K. Damgaard, »Restaurationen af Sct. Knuds 
Kirke i Odense i Aarene 1868-75«, KirkeHistSaml 3, 
VI (1887-89), 129. 
5 NM.
6 Forslag til restaurering, maj 2006. I Rønninge Sø-
gårds arkiv.

7 Bisættelsen fandt sted i København Vor Frue. RA. 
København Vor Frue sogn. Ministerialbog 14. maj 1832.
8 Enkelte nyere kisteplader er bevaret ved Rønninge 
Søgård.
9 LAFyn. Odense Skt. Knud præstearkiv. Ministerialbog 
1742-97. 23. juni 1784; jf. DK Odense 868.
10 Begravet i Rønninge Kirke. LAFyn. Præsteark. Mini-
sterialbog. 9. april 1790.
11 Begravet i Rønninge Kirke. LAFyn. Præsteark. Mini-
sterialbog. 26. juli 1790.
12 LAFyn. Odense Skt. Knud præstearkiv. Ministerialbog 
1798-1814. 27. jan. 1800; jf. DK Odense 868.
13 LAFyn. Odense Skt. Knud præstearkiv. Ministerialbog 
1798-1814. 12. febr. 1800; jf. DK Odense 868.
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ciennitet havde krav på et stade nærmest gangen i ste
det for Birgitte, skrædder Laurits Hansens hustru.7

 En †helligkilde på Rolfsted Mark fandtes indtil o. 
1945 og søgtes tidligere navnlig til Sankt Hans.8

Kirken ligger i den nordlige udkant af den gamle 
landsby, centralt i sognet, der desuden tæller lands
byerne Kappendrup, Hudevad og Ferritslev (jf. 
ovf.).
 Den gamle kirkegård omtaltes 1590 som ‘pas
sende stor’9 og 1820 som ‘stor og rummelig’.10 Ef
ter udvidelser mod vest i 1800tallet og mod syd 
196511 er ældre skel kun bevaret mod øst. Hegnet 
udgøres til alle sider af et kampestensdige med 
bevoksning. En kampestensmur omtalt 15909 var 
1631 forfalden og krævede istandsættelse.12 Fire 
nyere indgange har alle stakitfløje hængt på granit 

Senest ved reformationen må kirken være kommet 
under Kronen, der 1686 skødede patronatsretten til 
Jørgen Rantzau.1 Herfra solgtes den til Johan Caspar 
von Körbitz (162991) til Hellerup (Svendborg Amt), 
der også besad to hovedgårde i sognet, Ferritslevgård 
og Rolfstedgård.2 Gennem Hellerup blev kirken fra 
1778 tilknyttet Ravnholt Gods (Svendborg Amt). 
Overgang til selveje fandt sted 7. nov. 1912.3

 En senmiddelalderlig dødeliste henregnet til Odense 
Helligkorsgilde nævner to præster i Rolfsted, Arnoldus 
og Erich.4 Sognet var på dette tidspunkt måske endnu 
selvstændigt, men omtales o. 1520 som anneks til Røn
ninge (s. 3697). Ferritslev Sogn blev ved nedlæggelsen 
1555 lagt under Rolfsted (jf. s. 3839),5 der udskiltes fra 
Rønninge 1. jan. 1992.
 Ifølge et sagn skulle kirken være opført af materialer 
fra det nedbrudte Tvevad Slot.6

 Stolestadefejde. 1662 fik Margrethe Hansdatter tings
vidne på, at hun med den højeste ægteskabelige an
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the south. 
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 Om en †kirkelade forlød det 1590, at den var 
god ‘som de nu er’.9 Syd for kirkegården lå 1820 
en †degnebolig med skole.10 Et nygotisk †ligkapel 
fra 19253 i det nordøstlige hjørne blev 1962 ud
videt med redskabs og fyrrum samt toilet, mens 
kamtakker på gavlene blev fjernet.16 Samtidig 
sløjfedes et †nødtørftshus, også fra 1925.3

 Ved en planering 1815 ophørte forbindelsen 
mellem gårdejendom og gravsted, idet alle deref
ter begravedes ‘jævnsides hinanden begyndende 
vest for tårnet og fortsat nord om kirken’.10 †Be-
plantning. 1590 stod ni asketræer på kirkegården;9 
nye asketræer plantedes 1780.10

 En annekskirkegård (0,6 ha) vest for den gamle 
er indviet 1993.3 Den er anlagt efter plan af land
skabsarkitekt Marcel Crutelle. Det nordlige afsnit 
er græsklædt, mens det søndre er anlagt som en 
egelund med urne og kistebegravelser, der dels 
følger de bugtende yderkanter, dels radierer fra 
træbevoksede ‘øer’.
 Hegn, indgang og bygninger. Der er markstensdige 
mod nord, mens bøge og syrenhæk afgrænser de 
andre sider. En køreport i øst svarer til den gamle 
kirkegårds. Der er desuden maskin og redskabs
hus.

og cementpiller. Efter den seneste udvidelse er der 
to køreporte i vest og én i øst.13 En smallere fod
gængerindgang i sydøst synes placeret, hvor †ho
vedindgangen fra landsbyen førhen må have været. 
Foruden denne fandtes 1791 også en †port og en 
†låge.14 1820 omtales to †stakitporte med sten
ter.10 1665 nævnes to †kirkeriste, den ene i øst.15

 Bygninger på og ved kirkegården. Et ligkapel med 
graverfaciliteter og toilet er opført 1990 ved Eb
be Lehn Petersen. Den teglmurede bygning er 
pudset og har sadeltag af tegl. Et tømret redskabs-
hus er fra 1977.3

Fig. 2. Prospekt af kirken set fra sydøst. Tegnet af J. G. Burman Becker 1858. I KB. – 
View of church from south east.

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Thorenfeld 1793. 
– Cadastral map.
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 Døre og vinduer. Den romanske syddør er fortsat i 
brug. Dens ydre side er bevaret, ca. 1,1 m bred, ret 
afsluttet foroven (fig. 11), mens den indvendig er 
skalmuret sammen med det øvrige indre murværk 
(jf. s. 3806 og fig. 12). Den har haft anslagsfals, 

ByGnInG

Den romanske kirke, der er opført af granitkvadre o. 
1200, består af skib og smallere kor. Den gennemgik 
store ændringer i løbet af middelalderen, hvorved bag
murene af kamp delvist blev erstattet af tegl, og kor
gavlen blev fornyet. I senmiddelalderen blev kor og 
skib overhvælvet, der tilføjedes et tårn i vest og et vå
benhus i syd, begge i tegl, og et trappehus på tårnets 
sydside har senere afløst en fritrappe. Kirkens oriente
ring har let afvigelse mod syd.

Kirkens grundplan er regelmæssigt udstukket, om
end koret, der oprindeligt har været omtrent 
kvadratisk, spidser let til mod øst. Murtykkelsen 
varierer temmelig meget; korets østmur, der må 
være helt omsat (jf. s. 3806), er kun ca. 60 cm, ko
rets nord og sydmure samt skibets sydmur er ca. 
90 cm, mens skibets nordmur er ca. 1 m; de må 
alle være delvist omsat (jf. s. 3806), mens skibets 
bevarede øst og vestmur er ca. 1,30 m.
 Materiale og teknik. Murene er rejst af granit
kvadre over en nærmest attisk profileret sokkel, 
der har hjørneknopper med hoveder, og flere ste
der ses soklen foroven afsluttet med tovsnoning 
(fig. 5 og 7 og s. 3446, fig. 4). Bagmurene har været 
af rå kamp (jf. s. 3804). Det udvendige murværk 
må i et vist omfang være omsat (jf. s. 3805), idet 
sokkelsten sporadisk optræder indsat i kvader
stensmurværket.

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af Knud Lehn Petersen o. 1927, suppleret af 
HavstenMikkelsens Tegnestue 2006 og Kirstin Eliasen 2016, tegnet af 
Freerk Oldenburger 2016. – Ground plan.

Fig. 5. Hjørneknop med hoved på skibets nordøstre 
hjørnes sokkel (s. 3803, sml. fig. 7). F. uldall 1884. – 
Corner knob with head on the base of the north eastern corner 
of the nave.
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overligger og smig af et romansk, rundbuet, højt
siddende vindue ses i sydmuren umiddelbart øst 
for våbenhuset (jf. fig. 1). Øst herfor er endnu en 
halv overligger af et rundbuet vindue, dog ikke 
på plads, ligesom et par smigsten og overliggere 
indgår i tårnets teglstensmurværk (jf. s. 3811).
 Indre. Kirkens indre, som i vid udstrækning 
blev skalmuret med tegl senere i middelalderen 
(jf. s. 3806), var af rå kamp. Der ses væsentlige 
rester heraf i triumfmuren og i skibets vestgavl 
(jf. fig. 89 og 18). Endvidere synes korgavlens 
nederste del bevaret som et ca. 50 cm højt mur
parti, der springer 15 cm frem i forhold til gavl
væggen. Ligeledes er formentlig bevaret den øst
ligste del af korets oprindelige sydvæg i form af 
et enkelt fremspringende skifte af granitkvadre. 

der endnu ses i begge sider ca. 26 cm inden for 
ydre murflugt. †Norddøren er tilmuret (jf. s. 3812 
og fig. 6), men dens placering er synlig i soklen, 
ligesom dens vestre karmsten er bevaret på plads. 
Den har været ca. 1,18 m bred. Østre halvdel med 

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the north east. 

Fig. 7. Hjørneknop med hoved på skibets nordøstre 
hjørnes sokkel (s. 3803, sml. fig. 5). Foto Arnold Mik
kelsen 2015. – Corner knob with head on the base of the 
northeastern corner of the nave.



3805rolfsted kirke

forbindelse med opførelsen af vesttårnet (s. 3811) 
og den samtidigt etablerede tårnbue, hvor mur
tykkelsen på 1,3 m er bibeholdt, mens gavltre
kanten blev nedbrudt (jf. s. 3811).
 Middelalderlige ændringer og tilføjelser. I løbet af 
middelalderen gennemgik kirken en lang række 
ændringer, hvis rækkefølge kun delvist lader sig 
fastslå med sikkerhed. I såvel kor som skib erstat
tedes sidemurenes kampestensbagmure delvist af 
tegl, mens korgavlen blev nedrevet og fuldstæn
digt fornyet. Kor og skib blev senere overhvælvet. 
I middelalderens seneste århundrede tilføjedes et 
tårn i vest og et våbenhus på skibets sydside. Et 
trappehus på tårnets sydside erstattede forment
lig en fritrappe. Endelig opførtes ved henholdsvis 
korets nordøst og sydøsthjørne to støttepiller, 
der kan være middelalderlige.

Triumfmuren står bevaret i 1,30 m’s bredde på 
begge sider af den nuværende korbue, formentlig 
af hensyn til sidealtre i såvel syd som nordsiden 
(fig. 8 og jf. s. 3817). Rester af gavlen ses i fuld 
bredde over den oprindelige, rundbuede korbue, 
som er bevaret over den senere indsatte spidsbu
ede efterfølger (jf. s. 3807). Det synlige murværk 
er i rå kamp og med det nederste af gavltrekanten 
bevaret (jf. fig. 9). Resten af denne er senere er
stattet af en gavl af bindingsværk (jf. s. 3812). En 
sokkelkvader, der er indmuret i skibets nordve
stre del, har i overkanten en profil svarende til de 
øvrige, men den er også profileret på den nedre, 
næsten fuldstændigt jorddækkede, kant, og kva
deren har derfor med stor sandsynlighed udgjort 
en del af en kragsten i korbuen. Skibets romanske 
vestgavl er delvis bevaret. Den er gennembrudt i 

Fig. 8. Den romanske korbues stik over den senere korbue (s. 3805), set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Arch of the Romanesque chancel arch above the later chancel arch, seen from the west.
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Ombygningen kan næppe skyldes ønsket om at 
få mere plads i bredden, da det kun giver yderli
gere ca. 6070 cm, men skyldes snarest sætninger 
i bagmurene. I langmurene er begge døre opret
holdt, og dette gælder muligvis tillige vinduerne. 
Samtidig ændredes begge døre, hvilket tydeligst 
ses i den endnu åbne syddør, hvis vanger er skal
muret med tegl frem til bagkanten af den oprin
delige anslagsfals. Dørens indre har halvstensfals 
og fladbuet overdækning, hvis øvre stiks vederlag 
er hævet to skifter i forhold til det nedre. Herved 
levnes plads til, at en dørfløj med vandret over
kant kan ophænges i falsen.
 Østgavlen forsynedes med et (†)fladbuet vin-
due, der har dobbeltfals udvendig og enkeltfals 
indvendig. I det ydre er åbningen anbragt un
der et spidsbuet spejl, mens spejlet i det indre på 

 Ombygning af kirken. I 1300tallet eller i første 
del af det følgende århundrede gennemførtes en 
omfattende ombygning af sidemurenes kampe
stensbagmure, ligesom korets østgavl blev helt 
ombygget. Væggene blev nedtaget til sokkelni
veau og erstattet af en skalmur fortrinsvis af tegl, 
hvorved murtykkelsen mindskedes til blot 90
100 cm. Korgavlen (fig. 13) er derimod helt for
nyet i tegl og med genanvendelse af granitkvadre 
i det ydre; murtykkelsen er blot ca. 60 cm.
 Ved denne ombygning synes murkronen re
guleret i tegl og forsynet med en treleddet fals
gesims; på korets nordside over en savtakfrise. 

Fig. 9. Rester af den romanske triumfgavl set fra nord
vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Remains of the Ro-
manesque chancel arch gable seen from the north west. 

Fig. 10. Sydsiden af det senmiddelalderlige alterbord 
(s. 3816). Tilmuret †niche i østvæg (s. 3807). Foto Ar
nold Mikkelsen 2015. – South side of the Late Medieval 
Communion table. Bricked-up †niche in east wall.
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 Gavltrekanten har kamtakker og er udsmykket 
med tre let spidsbuede højblændinger, hvoraf den 
midterste er højest, og som adskilles af halvstens
brede piller. De er alle underinddelt af to slanke, 
spidsbuede lancetter, der er adskilt af halvstenssta
ve, og hvorover er uregelmæssige cirkelblændin
ger. Beslægtede blændingsformer findes f.eks. i 
Bellinge Kirkes korgavl (s. 3050, fig. 8) og Skelle
rup Kirkes (Svendborg Amt) våbenhusgavl. Intet 
udelukker, at den præcist murede gavl er samti
dig med den ovennævnte ombygning. Paralleller 
til udformningen kendes allerede fra 1300tallets 
midte.20

 I senmiddelalderen synes kor og skib overhvæl-
vet omtrent samtidig. Hvælvene er krydshvælv 
med retkantede kvartstensribber og vederlags
markering af et fremspringende skifte. De hvi
ler på dobbeltfalsede hjørnepiller med to skifter 
høje, skråtstillede kragbånd (jf. fig. 19 og 34). Ved 

usædvanlig vis er trekløverformet (fig. 14). Lys
ningen måler 158×44 cm; udvendig er vinduet 
101 cm bredt, mens dets inderside måler 220×74 
cm. Der kendes næppe nogen danske paralleller 
til vinduets udformning, men arkitektonisk brug 
af trekløverbuer tilhører fortrinsvis 1200tallets 
sidste halvdel og 1300tallet.17 Set på denne bag
grund er en relativt tidlig datering af ombygnin
gen (jf. ovf.) ikke usandsynlig.
 Den ombyggede kirkes indre har, som sin for
gænger, haft fladt loft. I korets østvæg ses syd for 
vinduet en ca. 54×24 cm stor tilmuret (†)niche 
med spærstikformet øvre afslutning (jf. fig. 10).18 
Sandsynligvis samtidig med de øvrige ændringer 
er den oprindelige korbue erstattet af en bre
dere, lavtspændt, spidsbuet åbning med retkantede 
vanger.19 Vangernes uregelmæssige udformning 
skyldes sandsynligvis hensyn til eksisterende si
dealterborde (s. 3805, sml. s. 3817).

Fig. 1112. Skibets syddør (s. 3803). 11. yderside. 12. Inderside. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – South door of nave. 
11. Outside. 12. Inside.
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Fig. 13. Korets østgavl. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – East gable of chancel.
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Fig. 14. Tilmuret vindue i korets østmur (s. 3806). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bricked-up 
window in east wall of chancel.
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 I våbenhusets indre var oprindeligt tre lave, 
fladbuede, helstensdybe sparenicher i hver flan
kemur. Den midterste i øst forsvundet ved ind
sættelse af ovennævnte vindue. Der er murede 
bænke langs begge langmure. Rummet overdæk
kes af et fladt, gråmalet kassetteloft med synlige, 
profilerede bjælker. Adgangen til skibets tagværk 
er ad en lem i våbenhusloftet.
 Tårn. Den rektangulære bygning har skibets 
bredde og rejser sig i tre stokværk og har gavle 
i øst og vest. Tårnet, der er af munkesten i mun

korets østhjørner er pillernes midterste led senere 
borthugget. Samtlige skjoldbuer er spidsbuede og 
helstensdybe. Skibets to fag adskilles af en spids
buet, helstensbred gjordbue.
 Våbenhuset er anbragt ud for den romanske kir
kes syddør. Bygningen er opført af munkesten i 
munkeskifte over en kun meget lidt fremsprin
gende syld af rå kamp. Den glatte, kamtakkede 
gavltrekant er fornyet ligesom den fladbuede dør 
herunder og det ovale vindue i den østre lang
mur.

Fig. 15. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the south east.
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 Tårnrummet har oprindeligt haft fladt loft og 
blev forbundet med skibet af en bred, spidsbuet, 
tårnbue med overgribende stik i en gennem
brydning af det romanske skibs vestmur. Tårnbu
ens etablering kan dog være en smule yngre og 
samtidig med indbygning af et hvælv (jf. ndf.)
 Adgangen til tårnets mellemstokværk er ad en 
fladbuet dør østligt i stokværkets sydmur. Åbnin
gen, der oprindeligt har haft adgang fra en †fri
trappe, har trin i bunden, ligesom den fladbuede 
overdækning stiger trinvis mod tårnets indre. I 

keskifte med bånd af genanvendte granitkvadre, 
rejser sig i vest og delvist i syd over en genvendt 
sokkel fra den romanske kirke, mens nordsiden 
forneden blot har to skifter glatte granitkvadre. I 
murværket ses også genanvendte romanske vin
duesoverliggere (fig. 16). Østmuren er opført helt 
i tegl oven på skibets vestmur efter nedtagelse af 
gavltrekanten. En oprindelig, spidsbuet †dør i tår
nets vestside (fig. 16) var ca. 101 cm bred og havde 
to halvstensbrede og dybe false udvendig. Døren 
er senere erstattet af et vindue (jf. s. 3814).21

Fig. 16. Tårnet set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tower seen from the west.
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nepiller i alle fire hjørner. Det har spidsbuede 
skjoldbuer mod nord, syd og vest, mens den øst
ligste kappe udspringer direkte af muren over 
tårnbuen.23

 Et sekundært trappehus østligt på tårnets syd
mur giver i dag adgang til tårnets øvre stokværk.24 
Trappehuset er opført af tegl og har pulttag op 
imod tårnet. En rundbuet, falset dør i syd fører 
ind til en vindeltrappe, der udmunder i mellem
stokværket, hvortil den ovennævnte fladbuede 
dør giver adgang.
 Tilmuringen af skibets †norddør (jf. s. 3804) 
fandt sandsynligvis sted ved middelalderens slut
ning, men kan være senere. Blændmuren er ud
vendig af tegl og indvendig af rå kamp.
 To stræbepiller af tegl ved korets østhjørner kan i 
en vis udstrækning være middelalderlige, om end 
senere ændrede og ommurede (jf. fig. 12 og 13). 
Den nordre, retkantede pille, der har et afsæt i et 
med vingetegl afdækket tilbagespring i halv høj
de, er opført i forlængelse af korets nordmur. Den 
søndre pille er diagonalstillet og ligeledes med et 
tilbagespring. Dens planudformning med stærkt 
divergerende langsider er usædvanlig; bredden 
øges således fra 100 cm ved korets hjørne til 213 
cm i forkanten. nederst i pillens forkant og syd
vestre flanke er indmuret to fragmenter af en ro
mansk gravsten (jf. s. 3832).
 Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. Ved 
en ombygning af skibets østgavl, der sandsynligvis 
fandt sted o. 1728, erstattedes den murede gavl
trekant med en bindingsværkskonstruktion af eg 
(fig. 17, jf. fig. 15). Denne, der er i tre »etager«, er 
rejst under skibets østligste, nu fornyede, spærfag 
og flugter med triumfmurens østside. Det ne
derste niveau fagdeles af stolper, der er forbun
det med to lag løsholter. umiddelbart nord for 
midten er en døråbning skabt ved udeladelse af 
et løsholt (jf. fig. 15). Det følgende niveau fag
deles ligeledes af stolper, dog noget tættere stil
let, og med et enkelt lag løsholter. Gavltoppen 
udfyldes af to korte skråstivere, der ligeledes ses 

det nu meget lave mellemstokværk er der ikke 
spor af andre åbninger.
 Klokkestokværket har mod nord og syd to 
fladbuede, falsede glamhuller (fig. 1 og 6) og af
sluttes foroven af en falsgesims.
 Tårnets kamtakkede østgavl (fig. 6 og 15) pry
des af to store cirkelblændinger på hver side af 
en højblænding, der rejser sig i gavlens fulde 
højde. Blændingens øverste del er tvillingdelt 
med spidsbuede stik og en lang, helstensbred 
hængestav. Blændingens nederste del har en høj 
glamhulslignende glug, der sekundært er udvi
det i bredden mod syd. nord for den nordligste 
cirkelblænding ses i kamtakken en lille kvadra
tisk blænding. Herover etagedeles gavlen af en 
tre skifter høj båndblænding med korsformede 
ender, og som i midten gennembrydes af før
nævnte højblænding. Den øvre del af denne flan
keres til hver side af to fladt spidsbuede, stigende 
blændinger. Kamtakkerne, hvoraf sydsiden har ni 
og nordsiden fem ud over toptinden, er delvist 
fornyet.22 I gavlen ses to rækker bomhuller; den 
nederste i underkanten af cirkelblændingerne og 
den øverste omtrent i gavlens halve højde.
 Den ligeledes kamtakkede vestgavl (fig. 16) hæ
ver sig over to savskifter, som markerer gavlfoden, 
herover en rig blændingsdekoration med ni sti
gende højblændinger, i hvis midterste er en ud
vendig fladbuet, indvendig ret afsluttet lav luge 
med lige gennemløbende vanger samt en lille, 
kvadratisk blænding yderst i hver side. Højblæn
dingerne afsluttes foroven af tvillingdelte trappe
stik, båret af en aftrappet konsol. Den midterste 
blænding afsluttes dog nu foroven af en, forment
lig sekundær, fladbue. Højblændingerne adskilles 
af helstensbrede piller, af hvilke de, der adskiller 
tredje og fjerde blænding fra hver side, brydes af 
cirkelblændinger. Dette træk er ikke ukendt i øst
fynske blændingsgavle og ses f.eks. i korets østgavl 
i Korup Kirke (s. 2738) og Stenløse Kirkes vå
benhusgavl (s. 3131). Vestgavlen har ligeledes to 
rækker bomhuller; den nederste umiddelbart over 
gavlfoden og den øverste noget under gavlens 
halve højde. Gavltoppen synes ombygget sammen 
med afdækningen af den midterste højblænding.
 Tårnrummets senere indbyggede krydshvælv 
har halvstensribber og hviler på falsede hjør

Fig. 17. Skibets eftermiddelalderlige bindingsværksgavl 
set mod sydøst (s. 3812). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– The post-medieval half-timbered gable of the nave looking 
south east.
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 Gulve. Gulvene i såvel kor som skib er af grå 
og gule kvadratiske fliser og synes at være lagt o. 
1889.26 Langs stolestadegavlene i skibet er friser 
af udelukkende gule fliser, ligesom en række fliser 
ved korbuens forkant er diagonalstillede (jf. fig. 
34). Inden for alterskranken blev der 2007 lagt et 
nyt bræddegulv, der længst mod øst også når ud 
til nord og sydvæggen.22 De nævnte gulve ligger 
i samme niveau, mens et bræddegulv i tårnrum
met, der er fornyet og udvidet mod øst 2007, er 
hævet et trin.22 I stolestaderne er trægulve, der 
er fornyet 1897.26 Våbenhusgulvet er af gule og 
røde kvadratiske fliser.
 †Gulve. Mellem alteret og knæfaldet lagdes i 
1880’erne et trægulv.26 Dette fjernedes 1954 og 
erstattedes af fliser, ligesom der blev tilføjet et po
dium, som var kantet med et standerskifte af gule 
sten og sprang frem foran alterbordet.22 Podiet 
blev fjernet ved restaureringen 2007 (jf. ovf.).22 
 Tagværker. Tagværket over såvel kor og skib som 
våbenhus og tårne er nyere og af fyr.
 Dendrokronologisk undersøgelse. Der er i 2016 
udtaget boreprøver af egetømmer i skibets øst
gavl af bindingsværk (s. 3812).27

 Tagbeklædning. Tagbeklædningen er nu overalt 
af maskinstrøgne vingetegl, på kor og skib fra 
1938, mens tårnets, trappehusets og våbenhusets 
er fra 1983.22

 †Tagbeklædning. Ifølge biskop Jacob Madsen 
havde tårnet 1590 tegltag. Dette må imidlertid 
være skiftet ud med bly, da der ved synsforret
ningen 1631 omtaltes, at ’den fjerde part af tårnet 
skal tækkes med bly, ligeledes kirken’.12 1665 var 
tårnets blytag meget brøstfældigt, så tagtømmeret 
blev skadet. Da syntes kor og skib imidlertid i 
alt fald delvist at være tækket med tegl.12 Ifølge 
en præsteindberetning ved n. C. Bendz 1755 var 
tårnet og den nordre side af kirken da tækket 
med bly, resten af tagsten.28

 Klokkestol. Klokkerne hænger i nyere klokke
stol af fyr.
 Opvarmning. Kirken opvarmes siden 1990 af et 
naturgasfyringsanlæg, der er placeret i en tilbyg
ning til ligkapellet.29

 †Opvarmning. En kakkelovn opsattes 1877 vest
ligst i nordsiden af skibets østfag, og skorstenen 
gik op igennem tagryggen.26 En støbejernskalo

et par steder langs spærenes underside (jf. fig. 15 
og 17). Konstruktionen er nummereret fra syd 
med romertal. Der blev udtaget prøver af stolpe 
og løsholter til dendrokronologisk undersøgelse 
(s.d.). Hovedparten af tavlene er udmuret med 
tegl sten i normalformat. Konstruktionen restau
reredes 1981 ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen, 
Odense; herunder udbedredes tømmeret og nog
le tavl nymuredes.25

 En af ovennævnte stræbepiller nævnes i syns
forretningen 1665, hvor kirken beskrives som 
meget brøstfældig. De følgende år foretoges der 
omfattende reparationer af kirken, bl.a. af tårnet, 
hvis tag var blæst af.15 Pillen omtales som ‘sunket 
fra muren’.12 Pillerne har sandsynligvis jævnligt 
skullet repareres; således nævnes en reparation af 
pillen på korets sydøstre hjørne 1883,26 1957 og 
igen 1973.3 Ophængningen af kirkens lysekro
ner 1926 (jf. s. 3829) foranstaltede fjernelse af en 
del ankerbjælker i såvel kor som skib. Dette nød
vendiggjorde opførelse af en stræbepille på skibets 
nordside (jf. fig. 6).3

 Tårnets murværk er i tidens løb forstærket ved 
adskillige indlagte murankre, hvoraf to, i form af 
jernbånd, er forkrøbbede over nord og sydsidens 
glamhuller (jf. fig. 1 og 6).
 ud over de ovennævnte kendte, store reparati
oner i 1600tallet har kirken naturligvis løbende 
gennemgået restaureringer. Større reparationsar
bejder med stabilisering af kirkens tagkonstruk
tion samt af korets og skibets nordmure foretoges 
1976 ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense;22 
samme arkitekt restaurerede skibets bindings
værksgavl 1981 (jf. s. 3812).22 200708 gennem
førtes et omfattende restaureringsarbejde af såvel 
bygning som inventar af HavsteenMikkelsens 
Tegnestue, Ærøskøbing, ved arkitekt Steffen Pe
dersen.22

 Vinduer. Kirkens nuværende vinduer, to i koret, 
tre i skibet og tre i tårnet er store, falsede, flad
buede vinduer med sprossede støbejernsrammer. 
I 1880’erne blev et jernvindue indsat i tårnets 
vestside og kan da have afløst den oprindelige 
vestdør der (jf. s. 3811).26 De øvrige vinduer er 
sandsynligvis omtrent samtidige; dette gælder 
formentlig tillige et ovalt vindue med støbejerns
ramme i våbenhusets østmur.
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†Kalkmaleri. 2008 fremkom spor af sengotisk og 
eftermiddelalderligt kalkmaleri, der atter overkal
kedes. 
 Et senmiddelalderligt †indvielseskors på korets 
nordlige østvæg, tværmål ca. 50 cm, var malet 
med rødt efter forudgående indridsning. To sam
tidige bomærker i korets vestkappe var malet med 
samme farve umiddelbart efter hvælvslagningen. 
Hertil knyttede sig formentlig også en rød ran
keslyngsornamentik, af hvilken der fandtes rester 
på den nordlige gjordbue i skibets østfag, mens 
ribbekryds i kor og skib havde rosetter. 
 På korets østvæg fandtes uden om altertavlens 
kontur en eftermiddelalderlig, sort †bemaling, 
der måske har været skyggemaleri eller draperi. 
Syd for altret fandtes rester af brunsort drapering 
på et gråt lag.

rifer indrettedes 1927 i en grube i skibets vesten
de; dens skorsten var indhugget i skibets vestgavl 
og tårnets østmur, mens den i klokkestokværket, 
hvor murene er tyndere, var opmuret på en †fyr
retræsstol. Denne fjernedes sammen med kalori
feren 1962 i forbindelse med installering af et nyt 
oliefyret varmeanlæg, der indrettedes i en tilbyg
ning til ligkapellet.25

 Kirken fik elektricitet indlagt 1925 i anledning 
af, at der blev doneret nye lysekroner til kirken 
(jf. s. 3814 og s. 3829). Installationen var en gave 
fra murer Anders Henriksen og hustru, Rolfsted.3

 Murbehandling. Kirken fremtræder med afren
sede granitkvadre, mens det øvrige murværk af 
tegl er hvidkalket. Soklerne på de østlige stræbe
piller, våbenhuset og trappehuset samt bunden af 
den tilmurede vestdør i tårnet er sorttjærede.

Fig. 18. Klokkestokværk og klokkestol set mod nord (s. 3812 og 3814). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Belfry floor 
with bell frame looking north.
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nestue). Da blev såvel det historiske som det nyere in
ventar nystafferet ved Bent Jacobsen, Korinth. 
 Den tidligst omtalte hovedistandsættelse fandt sted 
1819 og medførte en †staffering af altertavle og *sto
lestader i lyseblå toner.10 Senere bemalinger bestod i 
ådringer, endnu til dels 1927 ved Knud Lehn Peter
sens hovedistandsættelse 1927. Ved Ebbe Lehn Peter
sens istandsættelse 1963 farvesattes inventaret af Ingolf 
Røjbæk i grå toner med brogede detaljer.

Alterbordet (jf. fig. 10) er senmiddelalderligt, muret 
af genbrugte romanske kvadre og enkelte mark
sten (bagerst), 132×112 cm, 125 cm højt. Bordet, 
der står helt op imod østvæggen,30 er pudset og 
for størstedelen blottet (jf. alterbordspanel). Et 
middelalderligt relikvie i form af en lårbensknogle 
er fundet på altergravens traditionelle plads i en 
fordybning31 i alterbordets overside 2008 og atter 
lagt tilbage.32

 Alterbordspanel (fig. 20), o. 1600, 192×88 cm, 
113,5 cm højt, med lave arkadefyldinger, højt 
postament og frise. Forsidens fire glatte arkadefag 

InVEnTAR

Oversigt. Fra romansk tid stammer en døbefont af ar
kadetype, fra den senere middelalder det kvadermu
rede alterbord med relikvie i form af en lårbensknogle. 
En klokke er støbt af Olaf Henriksen Kegge i anden 
halvdel af 1300tallet, en yngre fra 1573 skyldes Hen
rich Tram. Et messingfad fra 1500tallet er formentlig 
skænket som dåbsfad 1613 af Caspar Markdanner til 
Rønninge Søgård og hans hustru Sophie Oldeland. 
Alterstagerne er fra o. 1590. Prædikestolen, med skå
ren datering 1593, har oprindeligt været opstillet som 
(†)lektorieprædikestol foran korbuen. Den er udført af 
samme snedker som katekismusaltertavlen fra 1596, og 
fra samme tid stammer også et alterbordspanel. Alter
sølvet, antagelig udført af Simon Matthiesen i Odense, 
blev skænket 1679 af sognepræst Otto Rasmussen. En 
alterkande fra 1836 skyldes Conrad Schrøder, Kø
benhavn, og tilhørte oprindeligt Rønninge Kirke. En 
dåbskande af tin er anskaffet o. 1850. To lysekroner fra 
1926 er udført lokalt i Hudevad Smedje. Orglet er 
bygget 1969 af Marcussen & Søn.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret er senest 
istandsat ved en hovedistandsættelse 200708 (jf. s. 
3814) ved Steffen Pedersen (HavsteenMikkelsens Teg

Fig. 19. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church interior looking east.
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 Altertavlen (fig. 23) fra 1596 er en katekismus
tavle af baldakintype og er udført af samme sned
ker som prædikestolen (s. 3825). Den har stor
feltsmaleri fra 1800tallets anden halvdel og staf
fering fra 2008.
 Tavlen er arkitektonisk opbygget med tilba
getrukket tredelt storstykke på lavt postament, 
kvartrund baldakin samt topstykke med vin
ger og topgavl. Det beskedne postament er nyt 
bortset fra de to fremspring med kassetteværk i 
fladsnit. Storstykkets felter kantes af glatte pilastre 
med profilkapitæl og kassetteværk i prydbæltet; 
en udstemning på bagsiden vidner om oprinde
lige †storvinger. De foranstillede glatte frisøjler 
har korintisk kapitæl og bærer den (fornyede) 
baldakin. Den glatte frise firdeles ved akantus
belagte knægte, under den midterste hænger et 
lille kerubhoved. Det bredrektangulære topstykke 
har kvindelige hermer med rodfrugter på skaftet. 
Vinger og gavl udgøres af kartoucher med kas
setteværk og småspir. 
 Altertavlens træværk er nystafferet 2008 ved 
Bent Jacobsen med udgangspunkt i da iagttagne 
rester af den oprindelige bemaling, men tilpasset 
det nyere storfeltsmaleri (ndf.). Rammeværket har 
mønjerødt ligesom søjler og pilastre, hvor den er 

har pilastre med profilkapitæler, bueslagene kan
tes af tunger, tandsnit og konsoller, og sviklerne 
udfyldes af hvirvelrosetter. Mens postamentets 
felter er glatte, har frisen rombefyldinger. Fagene 
flankeres af lodrette, profilerede rammestykker. 
Kortsiderne er tilsvarende, men har dobbeltarka
der med glatprofilerede bueslag samt brede po
stament og frisefyldinger. Bemalingen fra 2008 
omfatter rødbrunt på rammeværk, mønjerødt 
og forgyldning på lister og profiler samt sort og 
mørkegrønt i fyldinger.33 Panelet er 2008 flyttet 
ca. 1 m mod vest og tilføjet nye panelstykker i øst.
 To murede †sidealterborde på hver sin side af 
triumfbuen fremgår af bygningsarkæologiske un
dersøgelser (s. 3805) og omtales af biskop Jacob 
Madsen 1590. På det ene, antagelig det søndre, 
stod da en †prædikestol (s. 3827), mens det andet 
endnu bar en †sidealtertavle (s. 3820) og skulle 
‘nedbrydes’.9

 Om kirkens †alterklæder vides, at nogle blev 
stjålet under Karl Gustavkrigene 165760 (jf. 
†skab),12 og at man 1791 havde nogle ‘ganske 
nye’.14 Et †alterklæde af mørkeblåt fløjl med kors 
og kanter af brede sølvgaloner anskaffedes 1819,10 
og 1882 anskaffedes et †klæde af rødt fløjl med 
kors af guldbrokade.26

Fig. 20. Alterbordspanel o. 1600 (s. 3816). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Communion table panel c. 1600.
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felterne Joh. 3,1618 (tv.), Joh. 10,11, Joh. 10,27
28 og Joh. 17,3; postamentfeltet har Joh. 6,4748, 
mens stor og topfrise citerer henholdsvis Joh. 
1,13 og Joh. 1,5.
 Tavlen slutter sig til en gruppe nordøstfyn
ske katekismusaltertavler med baldakin fra tiden 
o. 15901600, hvoraf det tidligste eksempel fra 
1588 findes i Bogense (DK Odense 2141). Typen 
er også repræsenteret i nabokirkerne Hellerup og 
Ellinge (begge Svendborg Amt).36 Jacob Madsen 
bemærkede 1601, ved sin første visitats i kirken 
siden 1592, at der var opstillet ‘en ny tavle år 
[15]93’.9 Senere beskrivelser tyder dog snarere 
på, at den er udført 1596. Denne datering, der 
iagttoges 1755,28 stod malet på postamentet med 
forgyldte arabertal indtil 1819.37

 Storstykket har oprindeligt indeholdt bibel
citater typisk for katekismustavler38 udført med 
forgyldt fraktur på sort bund og indrammet af 
et forgyldt bueslag. Foroven i storfeltet konsta
teredes 1991 det sidste af dåbens indstiftelsesord 
efterfulgt af begyndelsen til nadverens indstiftel
sesord.39 De to skriftsteder må således være hen
holdsvis begyndt og afsluttet i sidefelterne.40 Fel
terne kantedes oprindeligt af tandsnit. Snitværket 
har også fra første færd haft fuld staffering, der 
ved farveundersøgelser er beskrevet som domi
neret af gråtoner og grålig marmorering med 
detaljer i grønt, rødt, sølv og guld. Baldakinen 
havde som ældste lag antagelig en bladværksor
namentik i rødt, sort og lyseblåt.41 Et sekundært 
†maleri på træ blev indsat (eller udført) senest 
ved en hovedreparation 1819. Det kendes kun 
fra sognepræst J. C. Bendz’s beskrivelse året efter. 
Det viste Korsfæstelsen på en mørk baggrund, 
med fire personer, der ifølge Bendz svarede til 
de i Joh. 19,25 nævnte. Foruden den korsfæstede 
sås på højre side Johannes, stående med udstrakte 
arme og blikket rettet op mod Jesus, og Maria, 
hvis ansigt var bortvendt fra korset og skjult med 
venstre hånd. På venstre side sås en knælende 
kvinde (Maria Magdalena), med sammenfoldede 
hænder og blikket rettet mod Jesus, og bag hende 
en anden kvinde (Maria Klopas), med sammen
lagte hænder og blikket rettet mod jorden. For 
foden af korset stod et kar med en svømmende 
svamp, og i baggrunden sås Jerusalem.42 Sidefel

lagt som marmorering. Profillister er rødbrune og 
forgyldte, ligesom kassetteværket, hvoraf dog top
vingernes bund har grønt, ligesom de diamantbos
ser, der er malet på postamentvinger, topgavl og 
spirenes sokler. Baldakinen har forgyldt blomster
mønster på blå bund, som også topgavlen. Hermer 
og englehoved har lys, rødlig hudfarve og gyldent 
hår. Storfeltets maleri fra o. 1850 viser Jesus, der 
velsigner brødet, efter Carlo Dolci.34 Det usigne
rede maleri, olie på lærred, lysmål 98,5×72,5 cm, 
skyldes måske J. L. Lund (17771867).35 Jesus er 
vist stående bag bordet med kalken. Hans blik er 
vendt opad, og højre hånd er løftet til velsignelse 
af brødet i den venstre. Den røde kappe og blå 
kjortel står ligesom ansigtet og den svage glorie i 
kontrast til billedets sorte baggrund. I topstykket 
er et gyldent malteserkors i strålekrans på blå bag
grund, af omtrent samme alder.
 Skriftsteder fra Johannesevangeliet er 2008 an
ført med forgyldte versaler på sort bund. I side

Fig. 2122. Hermer, detalje af altertavle, 1596 (s. 3817, 
jf. fig. 23). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Herms, detail 
of altarpiece, 1596 (cf. fig. 23).
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Fig. 23. Katekismusaltertavle af baldakintype, 1596, med storfeltsmaleri fra o. 1850 (s. 3817). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Catechism altarpiece of canopy type, 1596, with centrepiece from c. 1850.
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 En middelalderlig †altertavle, ‘med apostle på og 
nogle andre og kongernes tilbedelse foroven’, blev 
1590 fundet uduelig af Jacob Madsen.9 Biskoppen 
fandt samtidig, at en middelalderlig †sidealtertavle 
(‘skarnstavle’), antagelig ved nordsiden af triumf
muren (jf. †sidealterborde), skulle fjernes.9

 Altersølv (fig. 24), skænket 1679 af sognepræst 
Otto Rasmussen, er ustemplet, men antagelig 
udført af Simon Matthiesen, Odense.46 Kalken, 
21 cm høj, er stærkt fornyet med bæger fra 1740, 
der i en indskrift nævner patronen Salomon Lin
degård. Den lidt flikkede fod har rudebort om 
standkanten, og dens seks flade tunger er drevet 
stejlt op imod en lille krans af drueklaser ved 
overgangen til de sekssidede skaftled. På en af fo
dens tunger er fæstnet en lille støbt krucifiksfigur. 
Knoppen af gotisk type og har på rudebosserne 
»Ihesvs«; mellemfaldende tunger. 
 under fodpladen er graveret versalindskrift: 
»Denne kalch oc disch hafver her(r) Otte Rasm
vssen ladet giøre til Rolsted Kircke anno 1679«. 
Omkring bægrets munding er graveret versa

terne havde jævngamle sekundære skriftsteder 
med forgyldning på sort bund.43 I topfeltet fand
tes malet Guds øje i strålekrans.10 Ved den før
nævnte hovedreparation 1819 fik snitværket en 
lyseblå bemaling med grå marmorering, en staf
fering, der efter alt at dømme må svare til det 
næstældste lag afdækket i farveundersøgelser.44 
Senere †bemalinger omfattede en mellembrun 
ådring med forgyldning (svarende til prædikesto
lens yngste ådringslag) og dermed nok fra 1927, 
og endelig en grå bemaling med detaljer i guld, 
rødt, blåt og brunt samt hvidgråt på søjleskafter 
og blåt på baldakinen, nok fra 1963. Indtil 2008 
stod sidefelterne med okkergule †versalindskrif
ter på sortbrun bund: Joh. 17,3 (tv.) og 1 Kor. 2,2, 
mens postamentfeltet havde dateringen 1596 (jf. 
ovf.).45 Ved Bent Jacobsens istandsættelse 2008 
gennemgik tavlen foruden nystaffering også en 
snedkermæssig istandsættelse, hvorved hele bal
dakinen fornyedes. Side og postamentfelterne 
er beklædt med nye finerplader; der ses i øvrigt 
reparationer. 

Fig. 24. Kalk og disk, skænket 1679 af sognepræst Otto Rasmussen, tilskrevet Simon 
Matthiesen, Odense (s. 3820). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chalice and paten, do-
nated in 1679 by the incumbent Otto Rasmussen, attributed to Simon Matthiesen, Odense.
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initialer »I. C. M.« og »W. C. H. R.« for Johann 
Caspar de Mylius (17761852) 47 og hustruen Vil
helmine Christiane ulrica von HolsteinRathlou 
(17841861). 2) Våbener og initialer »I. I. M.« og 
»u. C. R.« for Johann Jacob Mylius (17271803)47 
og hustruen ulrica Cathrine Rasch (17491831). 
3) Våbener og initialer »I. C. R.« og »M. S. M.« 
for Johan Caspar Rasch (16941770) og hustruen 
Mette Sophie Munk (†1787).48 På foden læses 
med graveret skriveskrift: »Rønninge Kirke d. 1 
novbr 1836«. Kanden må være overgået til Rolf
sted efter anskaffelsen af en ny til Rønninge 1899 
(s. 3751). Der er stempler for sølvsmeden (Bøje nr. 
1310) og guardejn Christian Olsen Møller samt 
Københavns og månedsmærke skorpionen.
 En 14 cm lang hulske er udført før 1897 af 
sølvsmeden Hans Carl Lauritz Emil Christiansen, 
Odense (Bøje nr. 4324).
 Alterstager (fig. 26), antagelig o. 1590, 39,5 cm 
høje, med rigt profileret fod og balusterskaft med 
halvkugleled mellem kugleled. Omtalt 1590 som 
‘to nye messingstager’ anskaffet for 8 daler.9

 En syvstage af messing, 36 cm høj, er pyrami
deformet og med vandrette arme. Den bærer 
mærke for Hans Rasmussen, Hudevad Smedje.

lindskrift: »Ao. 1740 er denne kalck af Salomon 
Lindega(a)rd til Hellerup og patron til Rolste 
(sic) kierke forbederet«. 
 Den tilhørende disk, tværmål 13,5 cm, har gra
veret cirkelkors (med splitender og ujævne kon
centriske cirkler) og Jesusmonogram med skrave
ret fraktur på fanen. 
 Alterkande (fig. 25), af sølv, udført 1836 af Con
rad Schrøder, København, og først skænket til 
Rønninge Kirke (jf. s. 3751) af Johann Caspar 
de Mylius til Rønninge Søgård. Den 27 cm høje 
nyklassicistiske kande har drevet og ciseleret ud
smykning. Foden er cylindrisk, med hjerteblade, 
korpus vaseformet med godronering og akantus
bladbort. Hanken er svungen, låget hvælvet med 
bladværk og frugtformet knop. På korpus er gra
veret tre våbenpar med initialer: 1) Våbener og 

Fig. 25. Alterkande, udført 1836 af Conrad Schrøder, 
København og oprindeligt skænket til Rønninge Kir
ke af Johann Caspar de Mylius til Rønninge Søgård (s. 
3821). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar jug made 
in 1836 by Conrad Schrøder, Copenhagen and originally 
donated to Rønninge Church by Johann Caspar de Mylius 
of Rønninge Søgård.

Fig. 26. Alterstager o. 1590 (s. 3821). Foto Arnold Mik
kelsen 2015. – Altar candlesticks c. 1590
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 En †messehagel omtaltes 1590 som dårlig.9 1665 
fandtes ingen messehagel, hvilket måtte skyldes 
Karl Gustavkrigenes plyndringer 165760.12 En 
†messehagel anskaffet 1819 var af mørkeblåt fløjl 
med for af blåt taft og havde kors og kanter af 
brede sølvgaloner.10 1893 anskaffedes en †hagel 
af silkefløjl.26

 Alterskranke (fig. 42, jf. fig. 34), o. 1895,26 af rund
buet form. De flade støbejernsbalustre har sym
metrisk bladornamentik omkring gennembrudt 
firpas og er måske fra Allerups Jernstøberi i 
Odense. Balustrene er sortmalede, og den halv
runde håndliste står i blank eg. 
 †Alterskranker. 1) Fjernet 1819, var opstillet i en 
ret linje.10 2) 1819, rundbuet.10

 Den romanske døbefont (fig. 28) af grå granit 
med rødlige islæt, 86 cm høj, tilhører en fynsk 
gruppe af arkadefonte (Mackeprang, Døbefonte 
13536). Foden er keglestubformet med flere 
vagt definerede profilled, hvoraf dog en tovstav 
træder frem. Kummen (tværmål 82 cm) har vulst 
forneden og prydes på siden af 16 rundbuede ar
kader. Hver anden af deres flade pilastre bærer 
typens karakteristiske stavlignende kapitæler, her 
så brede at de nærmest tager form af et latinsk 
kors.49 under den skråprofilerede munding løber 
tovstav. Kummens fordybning har to successive 
cementopfyldninger.50 En bemalet marmorering 
beskrevet 182010 blev fjernet 1882.26 Fonten, der 
1590 stod i tårnrummet,9 er nu opstillet ved kor
buens nordre side.
 Dåbsfad (fig. 27), 1500tallet, et messingarbejde 
fra nürnberg, tværmål 42,5 cm, antagelig skæn
ket 1613 af Caspar Markdanner og Sophie Olde
land. I bunden af det 6 cm dybe fad ses en udpud
set fremstilling af Syndefaldet, Imellem denne og 
en rosetbort løber en udpudset minuskelindskrift, 
der 1820 blev beskrevet som svarende til fadet 
i Rønninge,10 dvs. formlen »mlvcave« gentaget 
fem gange.51 Mellem fanens lilje og rosetborter 
ses det sekundære, graverede årstal »1613« samt 
udslidte våbener og initialer »CM« og »SO« for 
Caspar Markdanner og Sophie Olde land (fig. 44).

Fig. 28. Romansk døbefont af arkadetype (s. 3822). Fo
to Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque font of arcade 
type.

Fig. 27. Dåbsfad fra 1500tallet med syndefaldsfrem
stilling, antageligt skænket 1613 af Caspar Markdanner 
til Rønninge Søgård og hustru Sophie Oldeland. (s. 
3822). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Baptismal dish 
from 1500s with a representation of the Fall of Man, pro-
bably donated in 1613 by Caspar Markdanner of Rønninge 
Søgård and his wife Sophie Oldeland.

Fig. 29. Prædikestol 1593 (s. 3825), oprindeligt opsat 
som (†)lektorieprædikestol. Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Pulpit, 1593, originally set up as a (†)lectern pulpit.
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Fig. 30. Kurvens midterfag med skåren datering 1593, detalje af prædikestol (s. 3825, jf. fig. 29). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Middle bay of pulpit basket with carved date 1593, detail of pulpit (cf. fig. 29)
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som (†)lektorieprædikestol med tresidet karnap 
og sidegallerier med arkadefyldinger, hvoraf to er 
bevaret.53 Karnappen er nu opsat som en tradi
tionel kurv østligst ved skibets sydvæg.
 Kurvens tre arkadefag adskilles af markante 
tredelte hjørnefremspring med korintiske fri 
og halvsøjler, hvis prydbælter har kassetteværk 
ligesom frise og postamentfremspring. Stor

 Dåbskande, o. 1850, af tin, 34 cm høj. Cirkulær 
fod, urneformet korpus med tud, ørehank og låg 
med profilknop; kursiveret sikkerhedsgravering.
 Et †korbuekrucifiks omtaltes 1808 som ‘et stort 
plumpt trækors med en figur der skal forestille 
Kristus’.52

 Prædikestolen (fig. 2932), med skåret årstal 
1593, har oprindeligt været opsat foran korbuen 

Fig. 31. Fylding, antageligt fra (†)lektorieprædikestolens brystning 1593, detalje af 
prædikestol (s. 3825, jf. fig. 29). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Panel, probably from the 
parapet of the (†)lectern pulpit, 1593, detail of pulpit (cf. fig. 29).
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er siden 2008 genanvendt i et nyt polygonalt pa
nelværk, der tjener som underbygning.
 Den brogede farvesætning med rød og brun
rød bundfarve fra 2008 skyldes Bent Jacobsen. 
Den er tilpasset altertavlens farver (jf. s. 3820).
 Med sin datering 1593 placerer prædikestolen 
sig tidligt i en stor fynsk gruppe med tredelte, søj
lebærende hjørnefremspring, af hvilke den første 
var Jens Asmussens fra 1591 til Odense Sankt 
Knud (DK Odense 57780).54 Til forskel fra den 
har prædikestolen ikke tilhørt karnaptypen, men 
været opsat som lektorieprædikestol i eller foran 
korbuen. Herom vidner biskop Jacob Madsens 
beskrivelse 1601: ‘En ny prædikestol indsat, er 
skøn, tværs over koret år [15]93’.9 Stolen slutter 
sig stilistisk til to andre, Øster Skerninges fra 1594 
og Herresteds fra 1598 (begge Svendborg Amt), 

felternes arkader har kannelerede pilastre med 
akantusprydbælte, profilkapitæl og bueslag med 
kerubhoveder samt roset. Felterne rummer akan
tusmontanter med kerubhoveder i hjerteformet 
rulleværkskartouche. Forneden afslutter rulleværk 
med blomster og i midtfaget reliefskåret datering 
»1593« (fig. 30). Såvel frise som postamentfel
ter har kerubhoved, henholdsvis i rulleværkskar
touche med blomster og med akantusflige. 
 Fra †lektoriebrystningen stammer to rigt pro
filerede arkadefyldinger (fra 1593) med svikkel
blomster og kerubprydede akantusmontanter, der 
foroven vrider sig til profilmasker (fig. 31). Herfra 
kommer nok også en postament eller frisefyl
ding (fig. 43), der indeholder en kartouche med 
diademhoved i medaljon omgivet af akantus for
uden nogle små kassetteværksfyldinger. Delene 

Fig. 32. Prædikestol 1593, oprindeligt opsat som (†)lektorieprædikestol (s. 3825, jf. fig. 29). Foto Knud Lehn Peter
sen 1927. – Pulpit, 1593, originally set up as a (†)lectern pulpit (cf. fig. 29)
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ningsinspektør J. Vilhelm Petersen; heraf er ét be
varet. Gavlen har højrektangulær, rygget fylding 
og løgformet afslutning med fladsnit. Gavlene 
udskiftedes 192760 med kopier efter de ældre 
gavle fra o. 1631. 
 En †præste- og skriftestol fra 1819, med lyseblå 
bemaling og gardin af grøn rask (groft uldstof), 
stod nord for altret. Fjernet o. 1890.61

 †Degnestole. 1) 1575, ‘meget stor’ og med ‘me
get billedhuggerarbejde’ foruden skåren versa

der må skyldes samme mester. Til værkstedsgrup
pen kan også føjes altertavlen fra 1596 (s. 3817). 
Da stolen i Herrested bærer skårne initialer og 
våbener for niels Bild (15531622) til Ravnholt 
og hustruen Margrethe urne (15471620), ligger 
det lige for at udpege niels Bild, der fra 1588 var 
ejer af Ferritslevgård, som bestiller af Rolfsteds 
prædikestol.55

 Fra første færd stod stolen kun delvist stafferet, 
med bemaling på profilled og kassetteværk. Den 
fik senere en hvidlig, rødtonet staffering. Stolen 
er formentlig flyttet til sin nuværende plads al
lerede før en hovedistandsættelse 1819, ved hvil
ken den må have fået en ‘gulbrun’ ådring.10 1893 
anskaffedes en ny †beklædning af gesimsen med 
guldfrynser eller brokade.26 1927 opsattes en 
†underbygning og et †opgangspanel, hvori man 
genanvendte †lektoriebrystningens arkade og 
kassetteværksfyldinger (jf. fig. 32). En farvesæt
ning fra o. 1963 omfattede gråt og brunt ramme
værk med detaljer i blåt, rødt og forgyldning. Ved 
den seneste istandsættelse 2008 tilføjedes kurven 
et fjerde fag i syd.56 Samtidig fornyede man atter 
opgang og underbygning (jf. ovf.), førstnævnte 
med en håndliste af messing.57

 En †prædikestol var 1590 opsat ‘på mur’, dvs. på 
et nedlagt †sidealterbord (jf. bl.a. Davinde, s. 3684), 
formentlig ved triumfmurens søndre side.9

 Stolestaderne (jf. fig. 19) er opstillet med 11 i syd 
og 14 i nord.58 Gavlene fra 2008 har affasede ram
mestykker og brudt trekantafslutning og er teg
net af arkitekt Steffen Pedersen, HavsteenMik
kelsens Tegnestue. Sæder og fyldingsryglæn er fra 
o. 1890 ligesom to paneler i nyrenæssancestil ved 
indgangen (jf. fig. 19). Stole (og paneler) har lys 
okkergul bemaling fra 2008, gavlenes ramme
stykker har dog hvidgråt.
 1631 var alle †stolestader ‘meget forfaldne’ og 
skulle udskiftes.12 Af de da opsatte †stole er beva
ret én *gavl (fig. 33), 120×50 cm, med kannele
rede pilastre, tungeprofileret gesims og profileret, 
kvadratisk postament med brudt diamantbosse.59 
Et dyvelhul vidner sammen med andre spor om 
en nu forsvundet †afslutning. Stoleværket fik 
1819 en lyseblå bemaling; det talte da 15 mands
stole og 19 kvindestole.10 O. 1890 udførtes nye 
(†)stolestader, formentlig efter tegning af kgl. byg

Fig. 33. *Stolestadegavl, o. 1631, i Odense Bys Museer 
(s. 3827). Foto niels Elswing 1992. – *Pew-end, c. 1631, 
in Odense Bys Museer.
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 Salmenummertavler. 13) O. 1900, til hængecifre, 
med profilramme, flad trekantgavl og hængestyk
ke med udsavede volutbøjler; sortmalede. 45) O. 
2000, til hængecifre, glatte og sortmalede.
 En præsterækketavle fra 2012, af transparent glas, 
har sort antikvaindskrift; ophængt i skibet vest for 
indgangen.67

 To lysekroner, ophængt 1926, er fremstillet i 
messing af Hans Rasmussen, Hudevad Smedje.3 
De ensartede kroner har hver to facetterede 
kranse med henholdsvis tolv og seks facetterede 
arme med ringled. Stammen har facet og kugle
led, sidstnævnte sammensat af afrundet bladværk. 
Begge har frugtformet hængeknop med graveret 

lindskrift og datering: »RS. Haanse Søfrensiøn 
Kierkevire (Hans Sørensen kirkeværge) 1575« 
(jf. klokke nr. 2).10 Stolen, der stod ‘ved korsdø
ren’, fjernedes 1819.10 2) 1819, som †præste og 
skriftestolen, syd for altret. Fjernet o. 1890.61

 En armstol til præsten er anskaffet o. 1890.26

 Et indmuret †skab fandtes 1601 nyindrettet, an
tagelig i koret (jf. s. 3807). Om dette bemærkede 
Jacob Madsen, at det var ‘overflødigt’, og anførte 
i forlængelse heraf den bemærkelsesværdigt høje 
pris af 40 daler.62 Skabet, der blev anvendt til op
bevaring af messeklæder, repareredes 166515 efter 
at være blevet slået i stykker under Karl Gustav
krigene 165760.12

 En pengeblok af blankt træ, af retkantet form, er 
nyere, 85 cm høj. En *pengebøsse af træ, ca. 22×15 
cm, har været anvendt til indsamling til fordel for 
ofrene for stormfloden 1872.63

 Dørfløje. udvendig, 1963, en retkantet fyldings
plankedør i blankt træ, 226×129 cm, tegnet af 
Ebbe Lehn Petersen. Indvendig, o. 1900, retkan
tet, 195×114,5 cm, med kvadratiske fyldinger. 
 Et †pulpitur i vestenden med stolestader sagdes 
1820 at være opført ved Ferritslev Sogns indlem
melse i Rolfsted Sogn.10 Det blev 1819 malet ly
seblåt, istandsat 184664 og nedtaget o. 1886.26

 Orgel (jf. fig. 34), 1969,65 med 10 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Gemshorn 2', Mixtur III. Brystværk: 
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3'; 
svelle (trinbetjente låger). Pedal: Subbas 16', Ge
dakt 8'. Kopler: BVHV, HVP, BVP. Facaden, 
tegnet af arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn 
Petersen, er opbygget med et hovedværk (øverst) 
og et brystværk med åben pibeopstilling og trin
betjente foldedøre. Bemaling fra 2008 med do
denkopfarve og forgyldt gitterværk bag hoved
værkets prospektpiber. I tårnrummet.
 †Orgel, o. 1918, med fire stemmer, oktavkop
pel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Pneumatisk aktion, bælgventilvind
lade.66 På podium i tårnrummets sydside.

Fig. 34. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mik
kelsen 2015. – Church interior looking west.

Fig. 35. Lysekrone nr. 1, fra Hudevad Smedje, skænket 
1926 (s. 3829). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chan-
delier no. 1, from Hudevad Smedje, donated in 1926.
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 Kirkeskib (fig. 48), »Saga« af Rolfsted, skænket 
1994 af Inger Obel, nyborg.3 Skibsmodellen er 
en tremastet bark uden sejl. Skroget er rødt og 
sort, skibets navn er malet med hvidt på agter
spejlet.

giverindskrift: 1) »Skænket Rolfsted Kirke 9. 1. 
1926 af H. P. nielsen oc hvstrv Bylodgaard«. Op
hængt i skibets østfag. 2) (Fig. 35), »Skænket af 
niels Knudsen og hvstrv Korsgaard 7. 7. 1926«. 
Ophængt i skibets vestfag.

Fig. 36. Klokke nr. 1, 13501400, støbt af Olaus Hinrici Kege (s. 3831). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Bell no. 1, 1350-1400, cast by Olaus Hinrici Kege.
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nåde) med skilletegn i form af kors. Her findes 
også et aftryk af støberens cirkulære segl (fig. 45), 
2,4 cm i tværmål. Det viser en slank klokke med 
ophæng og har omløbende majuskelindskrift 
med støberens nu næsten ulæselige navn.68 Fra 

 Klokker. 1) (Fig. 36), fra anden halvdel af 1300 
tallet, støbt af Olaus Hinrici Kege (Olaf Hen
riksen Kegge), tværmål 81 cm. Om halsen løber 
majuskelindskrift mellem flade, dobbelte randli
ster: »ave maria gracia plena« (Hil Maria, fuld af 

Fig. 37. Klokke nr. 2, støbt 1573 af Henrich Tram (s. 3832). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Bell no. 2, cast in 1573 by Henrich Tram.
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Ved overgangen til slagringen er fem lister, på 
selve ringen tre. Ophængt i nyere slyngebom, 
automatisk ringning siden 2002. 
 En †klokke, der afleveredes ved klokkeskatten 
152829, vejede 2 skippund og 10 lispund for
uden jernfang.69

 Romansk gravsten (fig. 3839), af lys rødlig gra
nit, ca. 180×65 cm, nu i to dele. Den flade, tra
pezformede sten kantes af svag rundstav. Stenens 
ender prydes af to ansigter hugget i højt relief, 
mens dens midte viser et processionskors i lavere 
relief og måske et indristet gaffelkors, hvis øvre 
afslutning dog er svært erkendelig. De to dele 
er genanvendt som (sorttjærede) sokkelsten i en 
stræbepille ved korets sydøsthjørne (s. 3812).70 
 Kirkegårdsmonument (fig. 40), o. 1849, over gård
mand Peder Hansen, Rolfstedgård, *14. marts 
1782, †18. jan. 1849, og hans sønnesøn. Støbe
jernskorset, 105×68 cm, er af den tredobbelt 
æselrygbuede type (Faye, Støbejernskors 756) og 
har æselrygbuede blade i skæringens hjørner, 
versalindskrift samt to putti med palmegrene for
oven og en palmette forneden. Korset er opsat 
på et 44 cm højt støbejernspostament med per
lebortskantet versalskrift, der uden angivelse af 
navn omtaler Peder Hansens sønnesøn. Syd for 
kirken.

støberen kendes en håndfuld klokker i Syd og 
Østdanmark, flertallet med samme formel (ul
dall, Kirkeklokker 6063). Ved overgangen til slag
ringen findes en enkelt liste. Ophængt i nyere 
slyngebom, automatisk ringning. 
 2) (Fig. 37), 1573, støbt af Henrich Tram, tvær
mål 104 cm. Om halsen løber versalskrift i to 
bånd, mellem dobbelte randlister: »Verbum Do
mini manet in eternum (Herrens ord forbliver 
i evighed) Erick Hardenberrig, Hinrick Thram 
1573/ Hans Serrensen«. De omtalte er foruden 
støberen henholdsvis ‘den fattige’ Erik Harden
berg til Ferritslevgård, og kirkens værge (jf. †deg
nestol). I det nederste bånd findes englehoveder, 
der også ses i den derunder løbende akantusbort. 

ODEnSE HERRED

Fig. 3839. Romansk gravsten, i to fragmenter (s. 3832). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque tombstone, in 
two fragments.
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19 Det kan dog ikke helt udelukkes, at korbuen først 
er ændret i forbindelse med den senere hvælvslagning.
20 Se f.eks. vestgavlen i Vor Frue Kirke i Aarhus (DK 
Århus 1052).
21 Døren var i alt fald bevaret 1590, da Jacob Madsen 
angav en dør i tårnet. Rasmussen og Riising 1995 (note 
9), 72. Den synes endnu bevaret 1665/66 jf. s. 3814.
22 nM.
23 Forlægget er sandsynligvis etableret samtidig med 
tårnbuens opmuring.
24 Det kan ikke med sikkerhed afgøres, om det meget 
enkle trappehus er middelalderligt. 

Fig. 41. Skitse af kirken i Biskop Jacob Madsens visi
tasbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
the church in Jacob Madsen’s journal of pastoral visitations 
1588-1604.

Fig. 42. Støbejernsbaluster, detalje af alterskranke, o. 
1895 (s. 3822). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wrought 
iron baluster, detail of altar rail, c. 1895
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47 Våbenet er noget afvigende fra slægtens få år yngre 
våbenpatent.
48 Hendes våben viser en gående præst (munk) med 
kors.
49 Sml. DK Odense 1572.
50 Opfyldningerne er formentlig senere end 1882, da 
dåbsfadet skulle sættes på en jernfod i fonten. LAFyn. 
Bispeark. Synsforretn.
51 Den hyppigt forekommende formel kan måske 
opløses som »maria lillium virgo casta, ave« (Maria, 
lilje, rene jomfru, hil dig), jf. s. 3754. 
52 Præsteindb 1809.
53 Se endvidere: MarieLouise Jørgensen, »Lektorie
prædikestole i Østdanmark. udbredelse og forud
sætning«, Kirkens Bygning og Brug, Studier tilegnet Elna 
Møller, Hugo Johannsen (red.), Kbh. 1983, 89108 samt 
Ebbe nyborg, »Lektorieprædikestole og katekismusal
tertavler. Om inventarfornyelse i sydvestjyske kirker i 
reformationsårhundredet«, Tro og bilde i Norden i Refor-
masjonens århundre, Martin Blindheim m.fl. (red.), Oslo 
1991, 22350.
54 Se endvidere Birgitte Bøggild Johannsen, »Hvor
ledes Odense domkirkes prædikestol blev til tre«, 
NMArb 1994, 98113.
55 Sognepræst J. C. Bendz foreslog 1820, at stolen 

32 Fyens Stiftstidende 10. sept. 2008; Midtfynsposten 14. 
okt. 2008.
33 Der blev kun fundet sporadiske farvespor forud for 
nystafferingen.
34 Jf. DK Odense 3602 note 75.
35 Således har biskop C. T. Engelstoft 1862 noteret, at 
maleriet er udført af »Lund«, en oplysning biskoppen 
også giver om J. L. Lunds billede i Hårby (Båg Hrd.). 
Engelstoft 5, 128; Weilbach, KunstLeks (4. udg.), V, 174
75. 
36 Foruden de nævnte tavler tæller gruppen værker i 
Seden (DK Odense 3464), Marslev, Munkebo (Bjerge 
Hrd.), norup og Rorslev (Lunde Hrd.).
37 Bendz 1820, 1445. Dette år blev dateringen nyma
let med romertal.
38 Ragne Bugge, »Tekstaltertavlene i Danmarknorge 
omkring 1600«, Reformationens konsolidering i de nordi-
ska länderna 1540-1610, Ingmar Brohed (red.), Oslo 
1990, 30626.
39 »… hand skal fordømmis« og »Vor He[rr]e Jesus 
christus I den na[t] der hand bleff forraad …«
40 Mens de to sidefelter ikke undersøgtes 1991, fandtes 
der 2005 enkelte fragmenter af indskrift.
41 Dette lag er muligvis yngre end resten af tavlens 
oprindelige lag.
42 Bendz 1820, 1445. Bendz anførte, at personerne 
nok var de i Joh. 19,25 nævnte, men at maleren havde 
vist tidspunktet som anført i Matt. 27,45, da scenen var 
indhyllet i mørke
43 Bendz 1820, 14445. Skriftstederne, hvis indhold 
ikke kendes, må antages at være udført samtidig med 
anskaffelsen af det nye †storfeltsmaleri, idet dette dæk
kede over slutningen og begyndelsen på henholdsvis 
nordre og søndre sidefelts oprindelige indskrifter.
44 Bendz 1820, 144. Det næstældste lag betegnes i far
veundersøgelser som ‘hvidligt’.
45 Alt dette var muligvis af ældre dato (1819?).
46 Fynsk Kirkesølv 105. 

Fig. 44. udslidte våbener og initialer »CM« og »SO« 
samt årstallet »1613« for Caspar Markdanner til Røn
ninge Søgård og hustruen Sophie Oldeland. Detalje 
af dåbsfad (s. 3822, jf. fig. 27). Foto Arnold Mikkel
sen 2015. – Worn-down coats of arms and initials “CM” 
and “SO” and the date “1613” for Caspar Markdanner of 
Rønninge Søgård and his wife Sophie Oldeland. Detail of 
baptismal dish (cf. fig. 27).

Fig. 43. Fylding, antageligt fra (†)lektorieprædikesto
lens brystning 1593, detalje af prædikestol (s. 3825, jf. 
fig. 29). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Panel, probably 
from the parapet of the (†)lectern pulpit, 1593, detail of pul-
pit (cf. fig. 29).
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rende til dem ved indgangen, foruden de bageste stole 
i tårnrummet.
59 Indleveret 1929 til Odense Bys Museer ved kgl. byg
ningsinspektør J. Vilhelm Petersen.
60 Af disse trekantsafsluttede gavle fra 1927 er to beva
ret på loftet.
61 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. To ‘lukkede stole’ i 
koret, der omtaltes i brandtaksationen 1852, må have 
været identiske med †præste og skriftestolen og †deg
nestol nr. 2. LAFyn. Odense branddirektørs arkiv (landet). 
Brandtaxationsprotokol for Åsum Hrd. B. 183855. 
Der fandtes 1791 ingen lukkede stole i kirken. LAFyn. 
Provstiark. Div. sager. Indberetning ved J. C. Bendz til 
DaKanc. 1. nov. 1791.
62 Rasmussen og Riising 1995 (note 9), 72. Om end 
udgiften synes høj for et skab, er den samtidig for lav 
til også at indbefatte udgifterne til altertavle og prædi
kestol, som biskoppen nævner forud for skabet.
63 I Odense Bys Museer (inv. nr. KMO/1929/39).
64 LAFyn. Provstiark. Korrespondance. Attest af 7. sept. 
1846.
65 Orglet afleveredes december 1969 if. firmaets leve
ringsliste. Det blev dog først taget i brug 1. marts 1970 
(Fyens Stiftstidende 2. marts 1970).
66 Marinus Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog, 
Horsens 1923. Orglet har opusnummer 196 i værk
fortegnelsen.
67 Designet af arkitektfirmaet HavsteenMikkelsens 
Tegnestue, Ærøskøbing.
68 Et større segl (tværmål 2,8 cm) anvendt af Kegge 
bærer indskriften »S(igillum) oli himric kegii« (Olaf 
Henriksen Kegges segl). uldall, Kirkeklokker 61.
69 Victor Hermansen, Klokkeskatterne af 1526 og 1601 
(manuskript i nM).
70 Hinrichsen, Grabsteine V, 1217 (nr. 548), ej omtalt i 
Løffler, Gravsten.

kunne være skænket af Rolfstedgårds ejer Oluf Daa 
(15471600), der desuden skrev sig til bl.a. Fraugde
gård. Bendz 1820, 146. Stolen i Øster Skerninge kan 
meget vel være bestilt af Skjoldemoses ejere Christian 
Friis (15561616) og Mette Hardenberg (15631617), 
førstnævnte i øvrigt en fætter til niels Bild.
56 Fjerde fags bueslag med kerubhoveder er dog jævn
gammelt med resten af stolen.
57 Et nyere teglmuret podium under kurven blev fjer
net ved samme lejlighed.
58 Ved istandsættelsen 2008 fjernedes det østligste sto
lestade i hver række sammen med to frontpaneler, sva

Fig. 4647. Romansk gravsten, i to fragmenter (s. 3832). Foto Elna Møller 1955. – Romanesque tombstone, in two 
fragments.

Fig. 45. Klokkestøbersegl for Olaus Hinrici Kege, de
talje af klokke nr. 1 (s. 3831, jf. fig. 36). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Bell-founder’s seal of Olaus Hinrici 
Kege, detail of bell no. 1 (cf. fig. 36).



3837rolfsted kirke

ROLFSTED CHuRCH

Historical introduction. The church lies on the 
north ern outskirts of the old village, centrally in 
the parish. It is surrounded by its old churchyard, 
which has been expanded several times. An an
nexe churchyard was consecrated in 1993. 
 no later than the Reformation the church 
must have come into the possession of the 
Crown, which disposed of the advowson in 1686. 
Shortly afterwards it was deeded to the owners 
of the manor of Hellerup, which itself later came 
into the possession of Ravnholt. It passed into 
freehold in 1912. Around 1520 the parish was 
annexed to Rønninge (p. 3697) and then sepa
rated from it in 1992. The neighbouring parish of 
Ferritslev, on being dissolved in 1555, was trans
ferred to Rolfsted (cf. p. 3839). 
 Building. The Romanesque church was prob
ably built around 1200 and consists of a nave and 
a narrower chancel. The chancel arch wall is pre
served to a height of 1.3 metres on both sides of 

the present chancel arch, presumably to allow for 
the side altars on both the south and the north 
side. Remains of the gable can be seen in full 
width above the original roundarched chancel 
arch, which is preserved above the laterbuilt 
pointedarched successor. Remains of this were 
replaced later in the 1600s or perhaps late in the 
1500s by a gable of halftimbering. In the 1300s 
or the first part of the next century there was 
an extensive rebuilding of the fieldstone inner 
leaf of the side walls, which was faced with brick 
on the inside, while the east gable of the chancel 
was entirely renewed in brick and with reused 
granite ashlars on the outer surface. In the long 
walls both doors have been maintained, and the 
same may be true of the windows. The east gable 
was furnished with a (†)segmentally arched win
dow which is doublerebated on the outside and 
singlerebated on the inside, where it has been 
placed in a trefoillike recess. 

Fig. 48. Kirkeskib, »Saga«, ophængt 1994 (s. 3830). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Church ship, the “Saga”, hung up in 1994
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been renewed later (cf. figs. 12 and 13). At the 
bottom front edge and southwestern flank of the 
pier two fragments of a Romanesque tombstone 
have been walled in (cf. figs. 3839). 
 Furnishings. From the Romanesque period 
comes a font of the arcade type (fig. 28). From the 
later Middle Ages comes the ashlarbuilt Com
munion table (fig. 10) with a relic in the form 
of a thighbone (discovered in 2008). A bell (no. 
1, fig. 36) was cast by Olaf Henriksen Kegge in 
the second half of the 1300s; a younger one from 
1573 is the work of the bellfounder Henrich 
Tram (no. 2, fig. 37). A nuremberg brass dish from 
the 1500s was presumably donated as a baptismal 
dish in 1613 by Caspar Markdanner of Rønninge 
Søgård and his wife Sophie Oldeland (figs. 27 and 
44). The altar candlesticks are from c. 1590 (fig. 
26). The pulpit (figs. 2932), with the carved date 
1593, was originally set up as a †lectern pulpit 
in front of the chancel arch. It is the work of the 
same cabinetmaker as the Catechism altarpiece 
from 1596 (figs. 2123), which now has a new 
altar painting showing Jesus blessing the bread. An 
communion table panel with an arcade bay (fig. 
20) is also from the time around 1600. The altar 
plate, attributed to Simon Matthiesen in Odense, 
was donated in 1679 by the incumbent Otto 
Rasmussen (fig. 24). An altar jug from 1836 (fig. 
25) was made by Conrad Schrøder, Copenhagen, 
and originally belonged to Rønninge Church. 
A baptismal jug of pewter was procured c. 1850. 
Two chandeliers from 1926 (fig. 35) were made 
locally by Hudevad Smedje. The organ (cf. fig. 34) 
was built in 1969 by Marcussen & Søn. 
 The furnishings have been refurbished most 
recently in connection with the major repairs in 
the church in 200708 by Steffen Pedersen (of 
HavsteenMikkelsens Tegnestue). At that time 
both historical and more recent furnishings were 
redecorated by Bent Jacobsen, Korinth. 
 A Romanesque tombstone with two faces and 
a processional cross (figs. 3839) has been reused 
as a footing stone for a buttress. It has been cut 
into two fragments.

 The interior of the rebuilt church, like its pre
decessor, had a flat ceiling. The crenellated gable 
triangle is decorated with three slightly pointed 
vertical recesses. Each is subdivided into two slen
der, pointed lancet arches separated by halfbrick 
staves above which are irregular circular recesses. 
Parallels to such recess types are known from as 
early as the mid1300s. In the Late Middle Ages 
chancel and nave seem to have been vaulted at 
about the same time. 
 The rectangular tower building is of the width 
of the nave and rises in three floors with gables in 
east and west. An original pointedarched †door 
in the west side of the tower (fig. 16) was later 
replaced by a window. 
 The tower interior originally had a flat ceil
ing and was connected to the nave by a wide, 
pointed tower arch in an aperture made in the 
west wall of the Romanesque nave. 
 To the north and south the belfry floor has two 
segmentallyarched, rebated belfry lights (figs. 1 
and 6) and is terminated at the top by a bevelled 
cornice. 
 The crenellated east gable (figs. 15 and 16) is 
decorated with two large circular recesses on 
each side of a tall recess that rises to the full 
height of the gable. The similarly crenellated west 
gable rises above two sawtooth courses mark
ing the foot of the gable, and above these is a 
rich decoration with nine vertical recesses, in the 
midmost of which there is a low hatch, segmen
tally arched on the outside, straightedged on the 
inside, with straight, continuous side pieces. The 
vertical recesses are separated by brickwide piers 
of which those that separate the third and fourth 
recess from each side are interrupted by circular 
recesses. This feature is not unknown in East Fu
nen recessed gables. 
 A secondary stairwell to the east on the south 
wall of the tower affords access today to the up
per floor of the tower. 
 Two buttresses of brick at the eastern corners 
of the chancel may be partly medieval, although 
they have been changed and the masonry has 
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11 og 13). På den sidste sydlige rest af tomten er 
indrettet en ‘mindeplads’, hvor to romanske vin-
duesoverliggere fra kirken (ndf.) er opstillet. †Heg-
net udgjordes af et stendige,10 der endnu fandtes 
1820.6 Ved en arkæologisk udgravning 2001 på-
vistes det nederste skifte af den sydligste del af det 
østre dige, ca. 1 m bredt og med et forløb svarende 
til kirketomtens afgrænsning mod øst før vejre-
guleringen i 1830’erne (jf. ovf.).11 Diget tolkedes 
af udgraveren Jakob Tue Christensen som resulta-
tet af en senmiddelalderlig udvidelse.12 †Indgange. 
Indtil begyndelsen af 1800-tallet fandtes endnu 
en tømret port, der ‘lå til slyde’ (dvs. som tøm-
merforråd) i en af byens gårde.6 Fra præstegården, 
der lå østsydøst for kirkegården, var der desuden 
adgang til kirkegården ad en stentrappe.13

 †Bygning. 1755 fandtes endnu rester af kirkens 
bygningsværk.8 Eneste levn af bygningen er to 
monolitoverliggere af granit fra smigede romanske 
vinduer. Den ene af disse måler 130×50 cm og 
har med sin uregelmæssige tilhugning i sider og 
på kanter formentlig siddet i kampestensmurværk 
(fig. 2). Den ydre bredde er 59 cm, lysningens ca. 
25 cm. Den anden sten måler 97×41 cm og har 
planhugne leje- og stødflader og kan vel have sid-
det i kvaderstensmurværk (fig. 1). Den ydre bred-
de er 50 cm, lysningens ca. 18 cm.14

Kirken svarede kun 10 mark ved landehjælpen 1524-
26.1 Den anførtes 1555 at være ‘storligen’ forfalden og 
blev ved et såkaldt klemmebrev af 7. jan. 1555 beordret 
nedbrudt og sognet lagt under Rolfsted (s. 3801). Om 
dens ‘klokker, kalk, sten, tømmer og andre ornamenter’ 
forlød det, at de skulle ‘forvendes Rolfsted og Røn-
ninge kirker til bedste’.2 Kirken må dog endnu have 
stået 1575, da Frederik II befalede præsten i Rønninge 
og Rolfsted at tillade kapellanen Peder Kotte at gøre 
tjeneste ved Ferritslev Kirke.3 Måske er kirken endeligt 
nedlagt o. 1579, da førnævnte Peder Kotte blev kaldet 
til Skellerup (Svendborg Amt). I hvert fald noterede 
biskop Jacob Madsen 27. marts 1590, at kirken fand-
tes nedbrudt, og at sognets beboere gik til Rolfsted.4 
Kirkens ‘formuende’ bygningsfond blev 1596 anvist til 
Rønninge Kirkes istandsættelse.5

†Kirken stod på en bakke i den vestre ende af 
landsbyen.6 Dens †kirkegård betegnedes endnu 
som sådan op i 1800-tallet.7 En del af arealet var 
1755 taget under plov, men der fandtes stadig 
hegn (ndf.) og rester af bygningen.8 Ved en vej-
regulering i 1830’erne blev den østligste del af 
kirkegården inddraget til vej og kirkebakken gen-
nemgravet. Herefter blev den udnyttet som fælles 
grusgrav,9 ligesom sten, vel fortrinsvis fra hegnet, 
blev borttaget til byggeri. 1890 vedtog bylauget at 
standse reduktionen af tomten, og man indrettede 
et lystanlæg på pladsen. Størstedelen af grunden 
blev 1960 udstykket til bebyggelse (Ørbækvej 9, 

 

Fig. 1-2. Romanske vinduesoverliggere (s. 3839). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque window lintels of 
granite.

†FERRITSlEV KIRKE
ROlFSTED SOgn
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bispeark. Åsum Herreds breve 1562-1805. Brev af 11. 
febr. 1575, brev fra Frederik II til bønderne i Ferritslev 
3. dec. 1574.
4 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 71.
5 KancBrevb 8. febr. 1596.
6 Johan Christopher Bendz, Efterretninger om Rønninge 
og Rolfsted Sogne, Odense 1820, 139.
7 nM. niels Ringes tegninger: Indberetning vedr. kir-
ketomt m.m.
8 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°.
9 Tomten på knap 0,3 ha er i matrikelkortet 1869 da 
også benævnt ‘fælles grusgrav’. Ved grusgravningen 
fremkom ikke overraskende en del skeletter, jf. f.eks. 
Jacob Hofman Bang, Odense amt beskrevet 1843, Oden-
se 1990-91, I, 78.
10 lAFyn. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præste-
indberetninger 1706-07 om kirkerne.
11 På vestsiden af Ørbækvej lige nord for Haundrupvej 
(Rolfsted by, matr.nr. 98a).
12 Der fandtes ingen ældre skelgrøft under diget, i hvil-
ket der også konstateredes teglfyld.
13 Præstegården blev efter annekteringen mensalgård. 
Præsteindb 1807; nM. niels Ringes tegninger: Indbe-
retning vedr. kirketomt m.m.
14 nM.
15 Ringsted Tidende 23. juli 1904.

 Af kirkens (†)inventar findes bevaret en *døbe-
font af den midtfynske type (Mackeprang, Døbe-
fonte 124-26). Fonten, der 1904 stod hos smeden 
i Rønninge,15 anvendes nu i Ørby Kirke på Sam-
sø (DK Holbæk 2621, fig. 3). En †dørfløj fandtes 
1706 angiveligt genbrugt i et hus i landsbyen.10

KIlDER Og HEnVISnIngER

NM. Morten Aaman Sørensen 1969 (besigtigelsesrap-
port). Odense Bys Museer. Jakob Tue Christensen 2001 
(udgravningsrapport, OBM 9765)

Beskrivelse ved lasse J. Bendtsen og Kirstin Eliasen. 
Oversættelser ved James Manley (engelsk). Korrektur 
ved Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse 
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet august 2016.

1 DaMag 4, II (1873), 51.
2 niels Krag, Supplement til Kong Christian den Tredies 
Historie. Indeholdende Forordninger og aabne Breve, samt 
andre Hans Regiering og Danmarks daværende Statsforfat-
ning oplysende Documenter, Kbh. 1779, 233-34. 
3 Beboerne havde 1574 klaget over den kapellan, som 
sognepræsten havde ‘påtvunget’ dem. lAFyn. Fyns 

ÅSUM HERRED

In 1555 the ‘ruined’ church was transferred to 
the neighbouring parish, Rolfsted (p. 3801) and 
was demolished in the 1580s. In 1755 the chur-
chyard was partly cultivated land, but there were 
still some traces of fencing and structures.

 The only remaining elements of the building 
are two monolithic granite lintels from bevelled 
Romanesque windows. Of furnishings, a font, 
now in Ørby Church on Samsø (DK Holbæk 
2621 fig. 3), is preserved.

†FERRITSlEV CHURCH
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skovrider Bryndum, Silkeborg, kirketiendeejer.8 Kirken 
overgik til selveje 29. maj 1913. 9

 Som i mange andre fynske kirker blev altersølvet 
sammen med messehagelen bortplyndret under Karl 
Gustav-krigene 1657-60.10 Præstekaldet hørte til de 
mere beskedne, hvilket antydes af, at sognepræst Hans 
Julius Rommel 1686 beklagede, at der ikke var tilknyt-
tet mensalgods.11 Kårene var stadig trange et halvt år-
hundrede senere, og 1741 måtte degnens indtjening 
forøges. 12

 Kirkens tiendeydende hartkorn svarede i 1801, da 
Vincents von Steensen til Torpegård (jf. gravkapel s. 
3904) var kirkeejer, til 320 tdr. 13

 Årslev Kirke (Svendborg Amt) var anneks til Sønder 
Nærå indtil 1857; allerede 1741 var det blevet overve-
jet, at løsne dette bånd. 14

Landsbyen Sønder Nærå er omtalt første gang 1304 som 
»Niærthøu«,1 og senere i århundredet som »Nyenkow« 
og »Nærdøwæ«. Kirken, der ifølge senere omtaler var vi-
et til Skt. Michael,2 bidrog med 15 mark ved landehjæl-
pen 1525.3 Med reformationen overgik den til kronen, 
som 1679 tilskødede den til Erik Banner på Oregård. 4 
Herefter må ejerskabet være overgået til nevøen Chri-
stian Banner, der ejede herregården Torpegård i sognet. 
Hans enke, Mette von der Kuhla, solgte 1693 herregård 
og kirke til Mette Henriksdatter Gyldenstierne. 5 1718 
omtales sidstnævntes søn, justitsråd Axel Bille, som kir-
kens ‘patron’,5 og han blev samme år befalet at lade både 
den og annekskirken i Årslev (Svendborg Amt) repa-
rere.6 Kirken blev skilt fra herregården 1859, da den blev 
solgt til herregårdsenkens svigersøn, sognepræst E. Mau, 
Skjellerup.7 1886 var den i hans enkes eje, 8 og 1894 var 

SØNDER NÆRÅ KIRKE
ÅSUM HERRED

Fig. 1. Kirken set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the east.
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der blev anskaffet 1968 og indviet som kirkegård 
1979 (landskabsarkitekt Torben Michelsen).15 Den 
østligste halvdel af dette areal henligger som plæ-
ne. 16 Der er etableret lapidarium i kirkegårdens 
sydøstlige hjørne.
 Allerede 1879 ønskede man at udvide kirke-
gården, og et areal nordvest for kirkegården var 
anskaffet til formålet.8 Projektet blev imidlertid 
afvist af ministeriet, ligesom en alternativ plan 
om at udvide mod sydøst måtte opgives året ef-
ter. 1864 bad kirkesynet om, at gangen fra såvel 
våbenhuset som fra tårnets trappehus til kirkens 
vestre gavl blev brolagt. 17 Kirkeejer E. Mau mod-
satte sig dog dette blandt andet med henvisning 
til, at krigsforholdene havde gjort et sådant ar-
bejde dyrere end forventet. 
 Hegn. Den ældre kirkegård hegnes af et lavt 
kampestensdige, hvorover der er plantet kastan-
jetræer. Den østligste udvidelse hegnes mod kir-
ken af et kampestensdige og derudover af leven-
de hegn, herunder bøg. Diget, der har gammel 
hævd, er løbende blevet repareret.18

Kirken ligger i den sydlige del af landsbyen og 
udgør centrum for den klynge af huse, der er 
opført syd for Vindinge Å. Kirkegården er ble-
vet udvidet ad to omgange, først mod sydøst o. 
1950, og senest på en 8.912 m2 stor grund på 
den modsatte side af Kirkestien øst for kirken, 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1950. I KB. – Aerial photo of the church seen from the south 
west.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Schow 1809. – 
Cadastral map.



3843SØNDER NÆRÅ KIRKE

242*

ger og Lars Steensen Bach). Et ligkapel er opført 
o. 1900 i kirkegårdens sydøstlige hjørne (fi g 5). 
Det grundmurede hus har kamtakkede gavle, 
rødt tegltag og hvidkalkede mure. Et toilet blev 
indrettet o. 1980 i den østlige del af bygningen. 
Materialhuset er etableret i forbindelse med kirke-
gårdsudvidelsen 1979.19 Et †toilethus blev opført 
o. 1916,9 mens et †sprøjtehus beliggende nordvest 
for kirken blev nedrevet o. 1950. 

 Indgange. Der er fi re indgange til den gamle 
kirkegård. Hovedindgangen er placeret nordvest 
for kirken ved en brolagt trappesti og omfatter 
en dobbelt stakitlåge sat i granitpiller. Indgangen 
er etableret i forbindelse med anlæggelsen af par-
keringsplads 1981. 19 En køreport med dobbelt 
stakitlåge hængt i granitpiller er etableret i kir-
kegårdens sydøstlige hjørne ved ligkapellet (fi g 
5). Den er nyanlagt 1982 i en forenklet udgave 
af landskabsarkitekt Torben Michelsens plan, som 
også omfatter adgangsvejene og plænerne syd for 
kirkediget.19 Mod nord og øst er der endvidere 
etableret stakitlåger i diget, sidstnævnte i 1998.16

 †Beplantning. 1847 klagede en række sognefolk 
over, at kirkeejer fru von Steensen til Torpegård 
havde ladet så mange popler plante på kirkegår-
den, at det med tiden ville være ganske umuligt 
at begrave nogen der.17 Klagen blev i første om-
gang afvist, men 1859 ønskedes 29 popler, der 
stod uden for kirkediget øst for kirken, fældet.17

 Bygninger. Præstegården er opført 1775 på for-
anledning af Peder Riber og er et stråtækt bin-
dingsværkhus; den er bygget sydvest for kirken 
på modsatte side af Kirkevej. Den ældre kirkelade 
ligger nord for præstegården og er ombygget til 
konfi rmandstue 1985-86 (arkitekterne Kr. Lisa-

Fig. 4. Kirken i landskabet. Tegnet af Valdemar Koch 1893. – The church in the landscape.

Fig. 5. Indgangen i kirkegårdens sydøstlige hjørne ved 
ligkapellet (s. 3843). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Entrance in southeastern corner of churchyard by mortuary 
chapel.
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Den romanske frådstenskirke, rejst på en stejl banke, 
er formentlig opført i begyndelsen af 1100-tal-
let og må dermed høre til blandt de tidlige sten-
kirker på Fyn. Murværket er kun bevaret i den 
vestlige halvdel af det nuværende langhus, hvor 
hovedparten af skibets syd- og nordmur endnu 
står. Kirkens grundplan, der næppe har adskilt sig 
fra normen, kendes derfor ikke. Skibet har dog 
næppe været meget længere end de bevarede ca. 
8,5 m. Nordmurens liséndelte facadedekoration 
strækker sig helt frem til sammenstødet med det 
gotiske langhuskor, og de vestre hjørner kendes 
ikke på grund af det tilføjede tårn, men bygnin-
gen kan ikke have strakt sig mange meter vest for 
de to dørsteder. Skibet, og dermed hele kirken, 
må have været ganske kort i forhold til bredden 
på o. 7,5 m. Murenes højde er 5,5 m.

BYGNING

Kirken er i sin kerne en tidlig romansk bygning af 
frådsten, formentlig opført først i 1100-tallet. Skibet 
fi k allerede o. 1200 tilføjet et vestanlæg i form af et 
tårn, muret i tegl og med et herskabspulpitur, der åb-
nede sig ind mod kirken. I senmiddelalderen blev koret 
nedrevet og kirken omdannet til et hvælvet langhus. På 
samme tid eller kort forinden blev det romanske tårn 
delvist nedtaget og det tidligere tårnrum overhvælvet, 
hvorved det fi k karakter af en forlængelse af skibet. 
Samtidig med dette arbejde blev et senmiddelalderligt 
tårn opført ved langhusets sydside. En kalkmalet ind-
skrift daterer formodentlig både langhusets og tårnets 
færdiggørelse til tiden o. 1485. Et fl adloftet våbenhus 
er tilføjet kirkens nordside sidst i middelalderen, og 
en gravkrypt er etableret under koret o. 1690. Kirkens 
bygningshistorie har været kendt, siden Valdemar Koch 
foretog sine forbilledlige opmålinger 1893. Oriente-
ringen afviger en smule mod nord.

Fig. 6. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af Tegnestuen Vilhelmsen, Marxen & Bech-
Jensen 1999, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2016. 
– Ground plan.

 Materiale og teknik. Murene er rejst over klø-
vet kamp, men uden egentlig sokkel, og opført 
i regelmæssige skifter af små, tilhuggede blokke 
af frådsten, der nu bedst lader sig iagttage fra vå-
benhusets loft (fi g. 10). Langmurene er udvendig 
smykket med liséner og rundbuede blændinger, 
fi re fag på hver langside. Buernes vederlag er 
markeret med et lille kragbånd, og murene afslut-
tes øverst med en rundbuefrise (fi g. 8). Derved er 
kirken tydeligt beslægtet med de to sydvestfynske 
frådstenskirker, Flemløse og Kærum (Båg Hrd.), 
om end udsmykningen ikke er identisk.
 Skibets to døre er bevarede og den nordre endnu 
i brug. De er anbragt i den vestligste af facadens 
blændinger, men af ukendte årsager sidder dørste-
derne ikke midt i faget, men griber ind i de østre 
liséner (fi g. 8). De to slanke dørsteder (udvendig 
bredde ca. 1,5 m) står med rundbuede stik, der 
kantes af en fremspringende rundstav. I karmene 
er en lignende rundstav anbragt på små ternin-
gebaser, som oventil også afsluttes af små ternin-
gekapitæler. Tympanonfeltet over de retkantede 
åbninger har som alle øvrige detaljer været udført 

i frådsten.20 Dørstederne er ændret allerede ved 
tilføjelsen af vesttårnet, da dørenes vestre del blev 
erstattet i tegl, mens man dog opretholdt det op-
rindelige udseende (fi g. 10). Den (†)sønd re dør er 
nu blændet med munkesten ( jf. fi g. 6).
 Skibet har haft to højtsiddende vinduer i hver 
langside øst for dørene samt muligvis endnu et 
vest herfor. I nord er begge åbninger bevaret, 
men blændede (150×80 cm); det østre, der del-
vist er dækket af hvælvet, står svagt smiget og har 
skrå sålbænk (fi g. 27). I syd er kun det blændede, 
vestre vindue bevaret. Det ligner nordsidens i 
udformning, men er betydeligt højere (210×80 
cm), hvad der synes at være et oprindeligt træk. 
 Indre. Rummet har været dækket af et fl adt 
loft eller muligvis et tømret tøndehvælv (jf. 
ndf.), men den indre indretning kendes i øvrigt 
ikke. 
 En lettere forvitret, rombeformet billedkvader af 
frådsten (ca. 70×32 cm) er nu indmuret i lang-
huskorets sydside (fi g. 11-12). Stenen er smyk-
ket med bladranker, der snor sig i bløde cirkelslag 
og indrammes af en uprofi leret kant. Motivet er 
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cm), der ligner moderne mursten og er lagt i 
munkeskifte. Den rektangulære bygning er be-
tydeligt bredere end skibet, og murene springer i 
hver side ca. 90 cm frem for frådstensbygningen. 
Ved opførelsen har man fjernet skibets gavl, og 
murene er rejst over en sokkel af granitkvadre i 
to skifter, hvoraf det nederste har skråkant (jf. s. 
3446 fi g. 5).22 Østmuren er i højde med skibets 
gesims trukket en sten tilbage.
 Det tidligere tårnrum dækkes nu af et højtsid-
dende, senmiddelalderligt krydshvælv, der hviler 
på vederlag i væggene. Rummet er forbundet 
med skibet ved en ligeledes senmiddelalderlig, 
spidsbuet åbning, hvis vanger i hver side tager 
afsæt fra romanske, toleddede kragbånd af fråd-
sten (fi g. 17) (jf. ndf.). En dør i vest er brudt i 
begyndelsen af 1800-tallet,23 og den primære lys-

udført i et formsprog, der også kendes fra jyske 
granitkvadre.21 Billedstenen må hidrøre fra det 
nedbrudte frådstenskor, men det kan ikke afgøres, 
om den oprindelig har siddet ude eller inde. 
 Ændringer i romansk tid. Det nu delvist ned-
brudte, brede (†)vesttårn, helt overvejende af tegl, 
er føjet til kirken endnu i romansk tid. Det er 
bygningens mest interessante afsnit og har åbnet 
sig mod kirken i to etager, hvoraf den øverste har 
indeholdt et †galleri. Tårnet blev allerede i sen-
middelalderen nedtaget til gallerietagen, og det 
tidligere tårnrum har siden fungeret som en for-
længelse af skibet. Tårnbyggeriet kan antageligvis 
dateres til o. 1200 ud fra en kalkmalet udsmyk-
ning i skibet (nr.1, s. 3865), der givetvis er udført, 
efter byggearbejdet var afsluttet. Det særegne tårn 
er opført af små orangerøde teglsten (25,5×12 

Fig. 8. Facadeudsmykning på det romanske skibs sydside. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Facade decoration on the 
south side of the Romanesque nave.
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Fig. 9. Romansk vindue og skibets gamle syddør (s. 3847). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Romanesque window and the old south door of the nave.

kilde er nu et stort moderne vindue i syd, der må 
stamme fra 1800-tallet. 
 Tårnrummets oprindelige vinduer har været 
små, rundbuede og indvendig smigede åbninger 
(fi g. 14-15), nærmest kun tragtformede lysspræk-
ker. Heraf er to i nordsiden og to mod vest og et, 

muligvis oprindelig to, mod syd. Alle er genåb-
nede med undtagelse af vestsidens nordre, der er 
delvis ødelagt ved gennembrydningen til den nu-
værende vestdør. Væggene i syd og vest optages 
af i alt ni rundbuede nicher (fi g. 15), 1,4 m høje 
og med krum bagvæg.24 Nicherne har nu bund i 
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Fig. 10. Norddørens top og murværk set fra våbenhusets loft (s. 3845). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Top and 
masonry of north door seen from ceiling of porch.
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der har dækket den nedre etage. Rummet fi k lys 
fra de nævnte små vinduer i syd og vest, og til 
indretningen (udsmykningen) hørte også rækken 
af de rundbuede nicher. 

niveau med det hævede gulv, men har oprindelig 
været hævet ca. 0,5 m over det lavere liggende 
†gulv. Der er to nicher i sydvæggen tæt ved det 
sydvestre hjørne, og i vestvæggen har der været 
syv. Heraf er bevaret fem nicher, mens den nye 
vestdør har opslugt to. Rækken af nicher stræk-
ker sig fra det sydvestre hjørne til knap 2 m fra 
det nordvestre; her har pladsen i stedet været op-
taget af en muret †trappe (se ndf.). 
 Tårnets †indretning lader sig nogenlunde rekon-
struere på grundlag af de arkæologiske spor, som 
Valdemar Koch fremdrog i forbindelse med sine 
opmålinger 1893 (fi g. 13a-h). Tårnets to nedre 
etager må hver for sig have åbnet sig mod skibet 
gennem arkader, to i tårnrummet og to i gallerie-
tagen.25 I gulvet under buen mellem tårnrum og 
skib påviste Koch fundamentet til en kvadratisk 
midtpille af frådsten, som har båret to (formentlig 
rundbuede) †arkader (jf. fi g. 13f og h), hvis van-
ger har haft vederlag i de ovennævnte kragbånd. 
På pillen hvilede tillige to fl adspændte †grathvælv, 

Fig. 11. Romansk bygningssten (s. 3845, jf. fig. 12). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque construction stone 
(cf. fi g. 12).

Fig. 12. Romansk bygningssten (s. 3845, sml. fi g.92). 
1:10. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. – Roman-
esque construction stone (cf. fi g. 92).
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Fig. 13a-b. Opstalter. 1:300. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. a. Sydfacade. b. Østfacade. – Elevations. a. South 
facade. b. East facade.
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Fig. 13c-d. Opstalter. 1:300. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. a. Nordfacade. b. Vestfacade. – Elevations. a. 
North facade. b. West facade.
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Fig. 13e-f. Snit. 1:300. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. e. Snit gennem skibet set mod vest og gennem ro-
mansk (†)tårn set mod syd. f. Snit gennem tårnunderdelen set mod vest og øst. – e. Sections through nave looking west 
and through 4Romanesque (†)tower looking south. f. Sections through Romanesque (†)tower looking west and east.
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Fig. 13g-h. Længdesnit og planer. 1:300. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. g. Længdesnit set mod nord. h. 
Grundplan samt plan af gallerietage i romansk (†)tårn. – g. Longitudinal section looking north. h. Groundplan and plan 
of gallery floor in Romanesque (†)tower.
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Fig. 14. Resterne af det romanske tårn set fra sydøst (s. 3846). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Remains of the Ro-
manesque tower seen from the south east.
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Fig. 15. Vægnicher i det romanske tårnrum (s. 3847). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall niches in the Romanesque 
tower interior.
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nordvestre hjørne formidlede den videre adgang 
til den nu forsvundne tårnoverdel (fi g. 19, 22a-b). 
 Tårnets gallerietage fi k lys fra to enkeltsmigede 
vinduer i vest (fi g. 18), svarende til åbningerne 
i nedre etage. Dog har åbningerne her en trap-
pet sålbænk, hvilket må være et oprindeligt træk. 
Mod skibet åbnede etagen sig med to brede, fal-
sede arkader (fi g. 21). De har strakt sig op over 
skibets gesimshøjde, hvilket betyder, at skibet 
enten har stået med åben tagstol (måske et tøm-
ret tøndehvælv), eller også har galleriets arkader 
strakt sig op over kirkens fl ade træloft, muligvis 
fordi man afventede en aldrig udført udvidelse 
af skibet.27 I begge arkaders vanger er der hul-
ler til stængebomme, hvilket viser, at åbningerne 
ind mod skibet har kunnet lukkes med låger, der 
åbnede ind mod galleriet. I sydvæggen og syd-
ligst i vestvæggen sidder en række nicher, der i 
udformning svarer til nicherne i nedre etage, blot 
er galleriets nicher en smule lavere (fi g. 20).28

 Tårnets øvre afslutning kendes ikke, idet mu-
rene i nord og syd er nedtaget til omtrent 0,5 m 
over skibets murkrone (jf. fi g. 13a og c), mens der 
i vest er bevaret romansk murværk i den senmid-
delalderlige trekantgavl, som er opført efter over-
delens nedbrydning. Hvornår tårnet er reduceret, 
er usikkert, men formentlig skete det omtrent 
samtidig med opførelsen af tårnet ved kirkens 
sydside i 1400-tallets sidste fjerdedel (jf. s. 3859). 

 Adgangen til de øvre etager foregik ad to mu-
rede †trapper. Nedre etage var i nordsiden op-
taget af en ligeløbstrappe, hvis nederste trin var 
placeret i det nordøstre hjørne. Den hvilede på 
et kort, nord-sydgående tøndehvælv (fi g. 16) og 
fi k lys fra det østre af de nævnte to små vinduer 
i nordvæggen.26 Trappen fortsatte via en kortere 
ligeløbstrappe langs vestvæggen og gav adgang til 
gallerietagen. Trappeløbet fi k desuden lys gen-
nem et lille, nu blændet vindue i vestmuren ind 
mod hjørnet (jf. fi g. 13d). En vindeltrappe i det 

Fig. 16. Vinduesåbninger der gav lys til †trappeløbet 
samt spor efter den murede trappekonstruktion, som 
førte op til vestendens †herskabspulpitur (3856). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Window openings that lit the 
†stairway, and traces of the masonry stair structure that led up 
to the †family gallery at the western end.

Fig. 17. Søndre kragbånd i det romanske tårns bue-
åbning mod skibet (s. 3846). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Southern cordon in the archway in the Romanesque 
tower towards the nave.
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 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle 
udført i munkesten og alle sandsynligvis udført 
i løbet af 1400-tallet. Først må skibet være ble-
vet overhvælvet.29 Dernæst blev †koret nedrevet 
og kirkens østende omdannet til et langhuskor, 
det romanske tårn blev delvist nedtaget, og et 
nyt tårn rejst kort efter ved skibets sydside, som 
formentlig stod færdigt o. 1485. Endelig kom et 
våbenhus til ved kirkens nordside. 
 Skibets krydshvælv dækker hele det romanske 
skib og hviler på piller og skjoldbuer. I øst var 
pillerne bygget op imod triumfmuren, men er 
efterfølgende integreret i langhuskoret. Mod vest 

Efter overdelens nedtagelse dækkes det romanske 
tårnparti nu af et sadeltag, der rejser sig ca. 1,5 m 
over skibets tag. 
 En højtsiddende (†)dør i tårnunderdelens nord-
side er nu blændet med munkesten. Døren har 
givet adgang til gallerietagen via en †fritrappe fra 
kirkegården, og et hul til en indvendig stængebom 
ses fortsat i den østre karm. Døren er enten sam-
tidig med eller næppe meget yngre end tårnet. 
Dens funktion er usikker, men ifald der har været 
en skillevæg eller lignende mellem rummets nor-
dre del og den øvrige gallerietage, da ville tårnets 
overdel kunne nåes uden at passere galleriet.

Fig. 18-19. 18. Det blændede, nordre vestvindue i det romanske tårns gallerietage (s. 3856). 19. Trappeløb for vin-
deltrappen, der førte videre op fra gallerietagen i det romanske tårn (s. 3856). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 18. 
Bricked-up northern west window on gallery fl oor of the Romanesque tower. 19. Stairs for spiral staircase that led on up from 
the gallery fl oor into the Romanesque tower.
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man 1892 indsatte to nye vinduer. I korets østre 
fag sidder en rektangulær gemmeniche i nordvæg-
gen, der sikkert har haft relation til kirkens høj-
alter. Langhuskoret dækkes af to ottedelte hvælv, 
hvis ribber er indsnævret den første tredjedel 
over deres udspring, mens ribberne løber skævt 
sammen i et sollignende motiv i det vestre af de 
to fag. Det første fags østre ribber udgår fra ve-
derlag i væggen, mens de øvrige hviler på slanke, 
falsede piller, der nok er i forbandt med langmu-
rene. De vestligste ribber er ført noget kluntet 
ned på affasede piller, der dækker sammenstødet 
mellem det gamle skib og det nye kor. Præcis 
som i skibet er hvælvene udført med overribber. 
En nu blændet, rektangulær åbning i andet fags 
sydvestre kappe (jf. fi g. 76) har formentlig fun-
geret som adgangsvej til loftet. Den kamtakkede 
østgavl er i nyere tid delvist fornyet med teglsten 
af normalformat, men har beholdt det oprin-
delige udseende (fi g. 23). Gavlen smykkes af en 
stigende række spidsbuede højblændinger, anbragt 

hviler hvælvet på kvadratiske småpiller bygget på 
tårnarkadens østre hjørner. Pillerne dækker del-
vist for kirkens to dørsteder (fi g. 9), hvilket dog 
ikke har forhindret den fortsatte brug af nord-
døren, kirkens hovedindgang, hvor pillen er affa-
set for at lette adgangen.30 Hvælvene er forsynet 
med overribber. 
 Kirkens østende blev o. 1485 omdannet til et 
langhuskor i to fag (jf. kalkmalet indskrift s. 3880), 
der har forøget bygningens længde betydeligt. 
Det hvælvede langhus er opført over en syld af 
store, kløvede kampesten, som både ses inde og 
ude og stedvis når en højde på 160 cm i facaden. 
Murene er opført i et overvejende polsk for-
bandt med skarpryggede fuger ude og glattede 
fuger inde. En romansk billedkvader, som nævnt, 
og en gravsten er indmuret østligt i sydsiden (jf. 
s. 3845 og 3901). De to fag har formentlig hvert 
haft et vindue i hver langside. I dag er kun det 
falsede, spidsbuede vindue mod syd bevaret, idet 
nordsidens spidsbuede vindue blev blændet, da 

Fig. 20. Vægnicher i det romanske tårns gallerietage (s. 3856). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall niches on the 
gallery fl oor of the Romanesque tower.
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 Det store tårn i syd, der i den kvadratiske grund-
plan er omtrent en meter bredere end kirken, rej-
ser sig foran langhuset og anbragt så nordmuren 
hviler på sammenstødet mellem langhuskor og 

over en båndblænding, der markerer gavlens fod. 
I øverste kamtak er en mindre kvadratisk blæn-
ding.
 Vesttårnets overdel er formentlig taget ned, før 
man opførte et nyt tårn ved kirkens sydside (fi g. 
24). Tidspunktet for arbejdets udførelse lader sig 
kun vanskeligt fastslå, men munkesten i den nye 
vestgavls bagmur antyder, at nedbrydningen er 
sket i senmiddelalderen. Biskop Jacob Madsen 
nævner 1588 kun sydsidens tårn og tegner byg-
ningen i sin nuværende form (jf. fi g. 86-87). 31

 Overdelen blev fjernet ned til gallerietagens 
vestvinduer (fi g. 14) så tårnet nu kun hæver sig 
en smule (ca. 0,5 m) over skibet og dækkes af et 
selvstændigt sadeltag. En spidsgavl blev opmuret i 
vest, og østsiden mellem de to tagfl ader blev luk-
ket; måske med en bindingsværksmur lignende 
den nuværende. Gavlen mod vest præges af skal-
muringer i små, gule sten af fl ensborgformat. En 
sekundær, rund glug øverst i gavlspidsen giver lys 
til tagrummet. 

Fig. 21. Den falsede, søndre arkade mellem det romanske tårns gallerietage og skibet (s. 3859). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Chamfered southern arcade between the gallery fl oor of the Romanesque tower and the nave.

Fig. 22a-b. Rekonstruktioner af det romanske tårn 
(sml. fi g. 12h). 1:300. Målt af Valdemar Koch, suppleret 
og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2016 med 
tilføjelser ved Mogens Vedsø 2017. a. Grundplan (th.). 
b. Plan af gallerietage (tv.). – Reconstructions of the Ro-
manesque tower (cf. 12h). a. Ground plan (right). b. Plan of 
the gallery fl oor (left).
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fungeret som kapel (fi g. 25). Rummet dækkes af 
et højtsiddende, ottedelt hvælv, der hviler dels 
i væggene, dels på en to sten dyb skjoldbue i 
nord.33 Rummet får lys fra øst og syd gennem 
store, svagt spidsbuede, fi redobbelt falsede åbnin-
ger anbragt i et højt, spidsbuet spejl. 
 Der er adgang til tårnets øvre del via et sam-
tidigt trappehus ved vestsiden, der er aftrappet i 

skib.32 Den tre stokværk høje bygning dækkes 
af et sadeltag med gavle i syd og nord (fi g. 24). 
Murene er opført i munkeskifte over en syld af 
rå og kløvede kampesten, der træder frem både i 
facaden og det indvendige tårnrum, som det også 
kendes fra Fraugde Kirke (jf. s. 3528). En enkelt, 
genanvendt granitkvader har ligeledes fundet vej 
ind soklen. I østfacaden er der lidt over sylden 
indsat to kirkegårdsmonumenter (jf. s. 3904). 
 Tårnrummet, der åbner sig ind mod skibet 
gennem en spidsbuet arkade med smalle veder-
lagsmarkeringer i vangerne, må oprindelig have 

Fig. 23. Korets østgavl. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – East gable of the chancel.

Fig. 24. Det senmiddelalderlige tårn set fra sydøst (s. 
3859). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The Late Medi-
eval tower seen from the south east.
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siden er det søndre glamhul helt tilmuret, mens 
det nordre er nedblændet til en mindre glug.
 Murene i øst og vest afsluttes med en dobbelt 
falsgesims. Gavltrekanter, der mangler deres op-
rindelige kamtakker, afsluttes øverst af en rund-
buet toptinde, der som gavlenes kontur er fornyet 
i fl ensborgsten. Da kamtakkerne blev taget ned, 
forsvandt en del af gavlenes rige dekoration, men 
hovedparten af blændingsudsmykningerne er dog 
bevaret. Den nordre er mest intakt. Ni stigende 
højblændinger, der tvedeles af hængestave og af-
sluttes med trappestik, hæver sig over et bånd af 
kvadratiske småblændinger (jf. fi g. 26). Fire cir-
kelblændinger er indlagt i kompositionen, og de 
tre højeste blændinger gennembrydes hver af en 
pibeformet lysåbning.36 I bunden af den midter-
ste blænding sidder en fl adbuet glug. På sydsiden 
er udsmykningen stærkt reduceret (jf. fi g. 24). 
Her er i midten en højblænding, tvedelt af en 
hængestav og fl adbuet afsluttet; i bunden er en 

vestsiden og dækket af et halvtag. Som tårnet er 
trappehuset afsluttet med en dobbelt falsgesims. 
En bæltegesims er ydermere anbragt midt på fa-
caden.34 En fl adrundbuet underdør fører ind til 
trappeløbet, der har aftrappet loft og oplyses af to 
nyere, rundbuede glugger, en i vest og en i syd.35 
Overdøren, der leder ind til tårnets mellemstok-
værk, er fl adbuet.
 Fra mellemstokværket, der er uden åbninger, 
fører en nyere trappe i fyrretræ fra trappehusets 
overdør op til klokkestokværket, der oprinde-
lig har haft otte fl adbuede, falsede glamhuller, to 
mod hvert verdenshjørne. I syd er glamhullerne 
blændet med munkesten, mod øst er det nordre 
glamhul udvidet betydeligt, formentlig i forbin-
delse med ophængningen af en ny klokke. I vest-

Fig. 25. Det senmiddelalderlige tårnrum (s. 3860). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – The Late Medieval tower in-
terior.

Fig. 26. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north.
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 Et muret †opbevaringsrum er indtegnet umid-
delbart nord for tårnets trappehus på Valdemar 
Kochs opmåling (jf. fi g. 13d). Den lille tilbygning 
er forsvundet og formentlig blevet afl øst af den 
lille udbygning opført i nyere tid (o. 1900?) ved 
våbenhusets østmur.
 Gulve. I langhuset, tårnet og våbenhuset er der 
lagt gule teglsten i sildebensmønster. Teglstene-
ne i koret blev lagt 2001, som afl øser for gule, 
sekskantede †fl iser, der sandsynligvis stammede 
fra 1883.41 Den ældste efterretning om kirkens 
gulve er fra 1791 og fortæller, at der lå teglsten i 
midtergangen mellem skibets stolestader.13 
 Tagværker. Alle kirkens tagværker er blevet ud-
skiftet med spærfag i fyrretræ, hvori indgår enkel-
te genanvendte stykker egetømmer, der forment-
lig stammer fra bygningens senmiddelalderlige 
tagværk. Udskiftningen af tagværkerne kan ikke 
dateres nøjagtigt, men er givetvis sket i 1800-tal-
let – nok samtidig med skibets nye vinduer blev 
indsat 1892. 
 Tagbeklædning. Alt er tækket med røde vinge-
tegl. Ifølge biskop Jacob Madsen var alle kirkens 
tage 1588 dækket med tegl; den eneste undta-
gelse var et stykke af taget over korets nordside, 
der var tækket med bly.31 En løsning, der lader 
til fortsat at have været tilfældet 1665, hvor tag-
beklædningen meldes forfalden.38 Tagdækningen 
blev senest fuldstændig fornyet 1980.42 
 Opvarmning. Kirkens elvarmesystem er fra o. 
2000.43 1875 blev der givet tilladelse til indkøb 
af to †kakkelovne, som skulle placeres i hver sin 
side af skibet ud for de midterste hvælvpiller.8 
En †kulkasse blev ligeledes indkøbt, der stod an-
bragt i våbenhuset, men som blev fjernet 1881 
på grund af uønsket snavs.8 Ovnene blev 1926 
fundet utilstrækkelige, hvorfor kirken samme år 
fi k indlagt en †varmluftkalorifere i den romanske 
vestforlængelse af skibet. 44 Dette anlæg fungerede 
indtil 1957, hvor arkitekt Ebbe Lehn Petersen 
(Odense) fi k indført fjernvarme.44

 Kirken fi k indlagt elektricitet 1919.9

 Den velholdte bygning er hvidkalket ude og 
inde. Udvendig står den med sværtet sokkel. Vå-
benhusets bjælkeloft er malet lysegråt. Der lig-
ger en belægning af perlegrus omkring hele kir-
ken.

fl adbuet, falset glug. Den fl ankeres af to mindre, 
ligeledes fl adbuede blændinger. Gavlfoden har 
været markeret af en båndblænding.
 Våbenhuset foran skibets gamle norddør er 
opført i 1500-tallets første del. Huset hviler på 
en syld af store granitsten (jf. fi g. 26); murene 
er bygget i munkeskifte og øverst afsluttet af en 
dobbelt falsgesims på langsiderne. Døren i nord 
er ommuret i nyere tid og står nu som retkan-
tet åbning fl ankeret af to oprindelige, cirkulære 
småblændinger. I det indre oplyses rummet i 
hver side af et lille fl adbuet falset vindue. Vin-
duerne er fra våbenhusets opførelsestidspunkt, 
og det samme gælder for en muret vægbænk, der 
strækker sig langs rummets vestre halvdel. Et 
fl adt træloft med synlige bjælker dækker rum-
met, og fra loftet er der adgang til tagrummene 
over skib og kor.37 Gavlspidsen mod nord (fi g. 
26), hvis ni kamtakker er delvist fornyede, smyk-
kes af stigende, retkantede højblændinger. De tve-
deles af en lille hængestav og er anbragt over en 
frise af kvadratiske småblændinger, som markerer 
gavlfoden.
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. De 
ældste, dokumenterede reparationer berører, som 
så ofte, tagværkerne og tag. 1631 var tårnet brøst-
fældigt på tagværket og manglede tagsten, mens 
hele kirkens tagdækning 1665 var mangelfuld. 38 
1806 undergik murværk, tagværk og tag en omfat-
tende istandsættelse, mens kirkens facader og tage 
blev istandsat 1980 under ledelse af arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen (Odense). En omfattende indven-
dig istandsættelse 2001 udførtes af Arkitektfi rmaet 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen (Århus).39 
 En (†)gravkrypt under korets nordre del, for-
mentlig etableret i 1600-tallet (jf. s. 3901), blev 
genopdaget 1980.40 Krypten fi k lys gennem en 
teglmuret glug, indsat umiddelbart over soklen i 
nordfacaden. Gravkammeret blev efter endt un-
dersøgelse atter lukket. 
 En første større ændring af bygningen var etab-
leringen af et fl adrundbuet vindue i korets nord-
mur, der må være udhugget i 16- eller 1700-tallet. 
1892 blev der brudt store, nye vinduer i skibets 
nordmur, hvor der indsattes nygotiske, spidsbuede 
støbejernsrammer.8 Under dette arbejde fremkom 
skibets romanske kalkmalerier (jf. s. 3865). 
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fi k afgørende betydning for tolkningen af bille-
derne. 2001-02 blev kirkens indre istandsat, og 
her fremkom senmiddelalderlige malerier i lang-
huskorets hvælv samt i det senmiddelalderlige 
tårnrum (nr. 2).49 Hovedparten af de opdagede 
billeder blev restaureret af Mette K. Jensen og be-
varet synlige.
 1) (Fig. 27-43, 89-90) o. 1200, en romansk ud-
smykning, der formentlig har omfattet hele ski-
bet, idet den er påvist i både nord- og sydsiden; 
dog er der nu kun billeder i nord. 50

 Skibets nordvæg er opdelt i to fi gurfriser (fi g. 27-
28). Øvre frise. Trods tabte motiver har Aron An-
dersson overbevisende identifi ceret billederne som 
to eller tre scener fra den helgenkårede Thomas 
Beckets liv (†1170).51 Der er ikke nogen klar opde-
ling i frisen, hvis billeder udspiller sig under sam-
me blå himmel og på samme, gråhvide jordsmon, 
men en ærkebispefi gur (Thomas Becket) optræ-
der to gange, hvilket antyder mindst ét sceneskift. 
Identifi kationen af scenernes faktiske indhold må 

KALKMALERIER

Kirkens kalkmalede udsmykninger har en lang 
afdækningshistorie og bærer for de ældre re-
staureringers vedkommende præg af opmalin-
ger. 1893 indberettede arkitekt W. Christiansen, 
Odense, at der var fundet malerier på skibets 
nordvæg og påvist farvespor på sydvæggen.45 Ja-
cob Kornerup overtog derefter ansvaret for den 
videre afdækning og konservering af den omfat-
tende romanske fi gurudsmykning, der var frem-
kommet på nordvæggen (nr. 1). Farvesporene på 
sydvæggen blev ikke undersøgt nærmere, da de 
blev vurderet for sporadiske til videre afdæk-
ning.46 Udsmykningen er efterfølgende besigti-
get og genrestaureret af Egmont Lind 1932, 1942 
og 1958.47 Endvidere blev malerierne undersøgt 
af konservator Mikkel Scharff 1978-79, før kon-
servator Mogens Larsen påbegyndte den seneste 
omfattende istandsættelse 1980-81.48 Et arbejde, 
der afslørede nye detaljer i udsmykningen, som 

Fig. 27. Kalkmalet romansk udsmykning fra o. 1200 på skibets nordvæg (s. 3865). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Wall-painted Romanesque decoration from c. 1200 on the north wall of the nave.
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 Anden scene, øst for det vestre vindue, kunne 
være Thomas, der forlader klostret i Pontigny, 
hvor han opholdt sig to år under sin landfl ygtig-
hed (fi g. 30). Det kunne dog også være hans ud-
drivelse fra Clarendon og dermed begyndelsen på 
hans eksil i Frankrig, der vises. I billedet ser vi en 
hvidhåret ærkebisp med stav og pegende gestus, 
der ledsages ud fra en bygning af en gejstlig med 
processionskors samt fi re mænd, hvoraf to har 
dragne sværd. Figurernes gullige dragter er rigt 
mønstrede og synes at indikere mænd af høj sta-
tus. Bispen var oprindelig forsøgsvis udstyret med 
en anden stav, holdt skråt. Undertegningen til 
denne stav træder nu frem i motivet, hvilket har 

fortsat betragtes som tentativ, men billederne skal 
med al sandsynlighed læses fra vest mod øst. 
 Den vestligste scene, der sidder over kirkens 
norddør, er kraftigt beskåret af hvælvets skjoldbue 
(fi g. 32). En stående mand iklædt en dragt, der 
ligner udsmykningens øvrige, verdslige dragter, 
står vendt mod en ubestemmelig fi gur. Vestligst i 
billedet øjnes et bølgende klæde. Sammenhængen 
med resten af frisen kan imidlertid ikke godtgø-
res. En delvist udvisket medaljon er malet nederst i 
scenen og tydeligvis skilt fra denne ved en kraftig 
rød ramme.52 I den runde medaljon ses en kap-
peklædt mand (Kristus eller en profet?) med den 
ene hånd hævet, formentlig i en talende gestus. 

Fig. 28. Kalkmalet romansk udsmykning fra o. 1200 på skibets nordvæg (s. 3865). 1:50. Målt og tegnet af Egmont 
Lind 1972, redigeret af Martin Wangsgaard Jürgensen 2016. a. Fragment (s. 3866). b. Medaljon (s. 3866). c. Thomas 
Becket forlader klosteret i Pontigny (s. 3867). d. Thomas Becket forsones med Henrik II og hans hjemkomst til 
Canterbury (s. 3867). e. Thomas Beckets martyrium (s. 3876). f. Adam og Eva uddrives af Paradis (s. 3876). g. Tomt 
felt. h. Vinhøst (september, s. 3876). i. Kornhøst (august, s. 3876). j. Høhøst (juli, s. 3876). k. Slagscene (s. 3876). l. 
Kain og Abel (s. 3876). m. Mand og kvinde (s. 3876). – Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the 
nave. a. Fragment. b. Medallion. c. Thomas Becket is leaving the monastery of Pontigny. d. Thomas Becket coming home to 
Canterbury. e. The martyrdom of Thomas Becket. f. Adam and Eve. The Expulsion from Paradise. g. Empty. h. A man harvest-
ing vines. i. A man reaping grain. j. A man mowing hay. k. Batle scene. l. Cain and Abel. m. Man and woman.
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af Becket er blevet forsonet med Henrik II ved 
Ludvig VII’s mellemkomst og nu har fået lov til 
at vende hjem til Canterbury. I scenen vises så-
ledes den engelske og franske konge, ledsaget af 
verdslige herrer, der sender Thomas mod Canter-
bury, hvor han modtages af kirkens munke.
 Fjerde scene er ødelagt, men lader sig trods det 
identifi cere (fi g. 35). En gruppe brynjeklædte 
mænd med hævede sværd og skjolde er samlet 
foran et klædebeklædt podie, der må være et alter. 
Bag alteret ses endnu en person (Edward Grim?), 
mens spidserne af ærkebispens mitra kan anes for 
foden af alteret. Billedet udgør utvivlsomt den 
centrale scene i frisen og viser drabet på Thomas 

påvirket billedernes fortolkning, før stavens status 
som kasseret skitse blev erkendt.53 På bispen ses 
også undertegninger til et T-formet pallium, der 
blev sløjfet til fordel for den almindelige Y-form.
 Tredje scene viser ærkebispen mellem to grup-
per (fi g. 31). Bispen står med ryggen til en grup-
pe kappeklædte mænd, hvor hovedparten holder 
sværd. To mænd i forgrunden, hvoraf den forreste 
har hånden rettet frem mod bispen, er begge med 
fuldskæg og bærer ens hovedbeklædning. Ulla 
Haastrup har identifi ceret mændenes hatte som 
kroner.54 Foran bispen står og knæler en forsam-
ling af munke, der møder ham med processions-
kors. Scenen er formentlig det sted, hvor Thomas 

Fig. 29. Scener fra Thomas Beckets liv (s. 3866). Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Scenes from the life of Thomas Becket. Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the 
nave.
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Fig. 30-31. Scener fra Thomas Beckets liv (jf. fi g. 29). Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. 30. Thomas Becket forlader klosteret i Pontigny (s. 3866). 31. Thomas Becket forsones 
med Henrik II og hans hjemkomst til Canterbury (s. 3867). – Scenes from the life of Thomas Becket. Romanesque wall 
painting, c. 1200, on the north wall of the nave. 30. Thomas Becket is leaving the monastery of Pontigny. 31. Thomas Becket 
coming home to Canterbury.
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Fig. 32. Uidentifi cerede stående fi gurer og en medaljon med mand, der gør talende gestus (s. 3866). Romansk 
kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Unidentifi ed standing fi gures and a medallion 
with a man making a speaking gesture. Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the nave.

Fig. 33-34. Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. 33. En mand høster hø (s. 3876). 34. En mand høster 
korn (s. 3876). Foto Arnold Mikkelsen 2016.– Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the nave. 33. A 
man mowing hay. 34. A man reaping grain.
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Fig. 35. Thomas Beckets martyrium (s. 3867). Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – The martyrdom of Thomas Becket. Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the nave.

Fig. 36-37. Romansk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg. 36. En mand høster vin (s. 3876). 37. Uddrivelsen fra 
Paradis (s. 3876). Foto Arnold Mikkelsen 2016.– Romanesque wall painting, c. 1200, on the north wall of the nave. 36. 
A man harvesting vines. 37. The Expulsion from Paradise.
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Fig. 38. Abel frembringer sit offer (s. 3876). Romansk kalkmaleri, o. 1200, i skibets østre vindue. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Abel presenting his offering. Romanesque wall painting, c. 1200, in the east 
window of the nave.
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Fig. 39. Kain frembringer sit offer (s. 3876). Romansk kalkmaleri, o. 1200, i skibets østre vindue. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Cain presenting his offering. Romanesque wall painting, c. 1200, in the 
east window of the nave.
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Fig. 40. Ofrende kvinde (s. 3876). Romansk kalkmaleri, o. 1200, i skibets vestre vindue. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Woman making a sacrifi ce. Romanesque wall painting, c. 1200, in the west window of 
the nave.
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Fig. 41. Ofrende mand (s. 3876). Romansk kalkmaleri, o. 1200, i skibets vestre vindue. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Man making a sacrifi ce. Romanesque wall painting, c. 1200, in the west window of the 
nave.
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 Udsmykningen i nordvæggens østre vindue er 
vanskeligt tilgængelig, men velbevaret, og viser 
Kains og Abels offer (fi g. 38-39).60 I østre smig er 
Kain afbildet iklædt rødt og grønt, med et neg 
i hænderne. I vestre smig står Abel, klædt i gråt 
og brunt, med et lam i favnen. I vinduets top er 
Kristus gengivet med korsglorie, iklædt rød kjor-
tel og hvid underskjorte. Han gør en velsignende 
gestus ned mod Abel.
 I nordvæggens vestre vindue er en mand og kvin-
de afbildet (fi g. 40-41). Mod øst står en skæg løs 
mand på kuplet jordsmon med kappe og rund-
puldet hat. I den ene hånd holder han et sværd, 
med den anden rækker han en mønt frem. 
Mod vest står en kvinde med udslået hår, iført 
lang kjole og kappe. Hun har en svungen posi-
tur og hviler den ene arm på hoften, med den 
anden rækker hun en stor, stiliseret lilje frem. 
Øverst i vinduessmigen er modtageren af ga-
verne gengivet i form af helligåndsduen med 
glorie. Manden og kvinden bærer lighedstræk 
med periodens stifterfremstillinger, men må sna-
rest opfattes som sindbilleder på kønsspecifi kke 
fromhedsidealer; manden giver sit gods og sit liv 
(mønt og sværd), kvinden sin kyskhed (liljen) til 
Kristus.61 

Becket foran alteret i Canterbury Katedral. Den 
slagne ærkebisp er imidlertid forsvundet, men 
han har givetvis ligget for foden af soldaterne. 
 En perspektivisk mæanderbort deler nordvæggens 
to friser. Borten er fl erfarvet (gul, rød, rødbrun, blå 
og grøn) og indrammer en række rektangulære 
felter, hvori fi gurscener er bevaret i fi re ud af fem 
synlige felter.55 Bortens østligste vignet (fi g. 37) 
viser Adam og Eva, der uddrives fra Edens Have af 
en engel med fl ammende sværd. Herefter følger 
et tomt felt. Tre af de bevarede fi re billeder viser 
såkaldte månedsbilleder (fi g. 33-36), der repræsen-
terer situationer fra landarbejdet.56 Fra øst ses vin-
høst (september; en mand plukker vin), kornhøst 
(august; en mand skærer et neg med en segl) og 
marken, der høstes for hø (juli; en mand river). 
 Den nedre frise er stærkt fragmenteret (fi g. 89). 
Trods det kan den sandsynligvis bestemmes som 
en slagscene, idet resterne af de synlige mandsfi -
gurer synes at være hjelmklædte og fremstillet i 
kamp.57 Et enkelt skjold er, ganske usædvanligt 
for tiden, vist med en oprejst løve og udgør der-
med et ganske tidligt eksempel på brug af heral-
dik herhjemme.58 Frisen indskriver sig således i 
rækken af senromanske kampscener – oftest med 
gengivelser af rytterkamp.59 

Fig. 42. Kalkmalet romansk udsmykning fra o. 1200 på skibets nordvæg (s. 3865). 1:50. Akvarel ved 
Jacob Kornerup 1893. – Wall-painted Romanesque decoration from c. 1200 on the north wall of the nave.
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 Teknik og farver. Maleriet er udført på en ty-
pisk romansk, meget fi nkornet, brunlig, glittet 
puds. Lodrette hjælpelinjer er blevet optrukket 
for at støtte malernes arbejde. Dekorationen er 
malet på den våde puds i hvidt, gråblåt, okker-

 Udsmykningen blev nederst afsluttet af en nu 
forsvunden †mæanderbort, der er blevet påvist ved 
fl ere undersøgelser, men ikke bevaret synlig.62 
Under borten eller muligvis integreret i denne 
var der formentlig gengivet hængende †drape rier.

Fig. 43. Romansk udsmykning i skibets vestre nordvindue samt fragment på nordvæggen i samme side 
fra o. 1200 (s. 3876). 1:15. Akvarel ved Jacob Kornerup 1893. – Romanesque decoration in the western north 
window of the nave and fragment on the north wall on the same side from c. 1200.
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om Beckets død på kirkens væg var dermed et 
udtryk for støtte til kirken som institution og 
autoritet, hvilket ydermere understreges af de 
verdslige fi gurer i det vestlige vindue, som ofrer 
deres bedste til Kristus (kirken). Parret spejles og-
så i Kains og Abels offer i det østre vindue, hvor 
offertematikken ligeledes er tydelig. Historien 
om Becket læses fra vest mod øst og kulmine-
rer østligst i skibet, nær triumfmuren, koret og 
dermed det helligste i kirken. På samme vis er 
Kains og Abels offer malet i vinduet, der gav lys 
til skibets østende og et evt. sidealter. Offeret i 
vinduet italesatte dermed indirekte messens of-
ferhandling i koret samt ikke mindst mordet på 
Becket, der bliver et ekko af det bibelske drab på 
den gudfrygtige Abel. Omvendt læses billederne 
i mæanderborten fra øst mod vest, begyndende 
med Adam og Evas uddrivelse fra Paradis, hvor-
efter vi ser konsekvenserne i form af mennesket, 
der arbejder i sit ansigts sved.

gult, okkerrødt, grønt samt sort til opstregning 
og enkelte konturer. Dragter og hår er primært 
holdt i rødbrunt og hvidt samt gullige farver til 
det fornemste klæde. Brugen af hvidt højlys på 
klædedragt og ansigter er karakteristisk for ud-
smykningen. Afsluttende detaljer, som pupiller og 
konturstreger, er udført på den tørre puds. 
 Program. Billedfrisernes ikonografi  er usædvan-
lig, dels fordi helgenfremstillinger er sjældne i 
romansk kalkmaleri, dels fordi det er bemærkel-
sesværdigt, hvor hurtigt kendskabet til Thomas af 
Beckets martyrium har fundet vej ind i en fynsk 
landkirke.63 Trods billedernes stedvis udviskede 
tilstand er det muligt at drage nogle konklusio-
ner omkring deres betydning. Thomas Beckets 
martyrium blev næsten øjeblikkeligt udnyttet 
kir kepolitisk, og Henrik II’s bodsgang, for den 
rolle han spillede i drabet på Becket, blev brugt 
som argument for kirkens overhøjhed i forhold 
til det verdslige samfund. At male fortællingen 

Fig. 44. Kalkmalet indskrift i langhusets 2. fag udført 1485 (s. 3880). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall-painted 
inscription in 2nd bay of the nave-chancel, 1485.
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 Værksted, stil og datering. Udsmykningen tilhø-
rer en gruppe af senromanske malerier på Nord-
fyn, og de nærmest nærtbeslægtede udsmyknin-
ger fi ndes i Fraugde og Sanderum Kirker.64 Lig-
hederne mellem vægmalerierne i disse tre kirker, 
navnlig mellem Sønder Nærå og Sanderum, er 
så iøjnefaldende, at et værkstedsfællesskab må 
betragtes som sandsynligt. Der ses således klare 
lighedstræk i billedernes opbygning og i udform-
ningen af ornamenter og borter.
 Trods sit fokus på Thomas Becket er ikonogra-
fi ens indhold traditionelt for den romanske stil-
periode, men der kan ses antydninger af en op-
blødning i fi gurfremstillingernes stivhed. Navnlig 
den kvindelige fi gur i det vestre vindue har en 
livlighed og et svaj, der peger ind i 1200-tallet 
og frem imod unggotikken. Billederne i Sønder 
Nærå må derfor dateres o. 1200.

Fig. 45. Kalkmalerier i langhuskorets hvælv, 1485 (s. 
3880). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall paintings in 
the nave-chancel, c. 1485.

Fig. 46. Sengotisk kalkmaleri, plov og trane, malet 1485 i tårnhvælvets søndre kapper (s. 3880). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Late Gothic wall painting, plough and crane, probably painted in 1485 in the southern severies of the tower 
vaulting.
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Fig. 47. Sengotiske vrængemasker malet 1485 i tårnhvælvets nordøstre kapper (s. 3880). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Late Gothic grimacing masks, probably painted in 1485 in the northeastern severies of the tower vaulting.

 2) (Fig. 44-47), 1485, en senmiddelalderlig de-
koration, der har omfattet hele langhusets østende 
og tårnrummet, formentlig udført samtidig med 
eller kort efter de to bygningsafsnits opførelse (jf. 
s. 3858-59). Udsmykningen, der er malet af det 
såkaldte Træskomalerværksted, fremstår i dag frag-
mentarisk.65 
 I langhusets første hvælvfag er slutstenen udsmyk-
ket med en passerroset (fi g. 45). En større roset 
eller et hjulkors er malet i nordkappen. Ribberne 
var smykket med skråtstillede †striber i vekslende 
farver, mens de mod hvælvkapperne var kantet 
med krabbeblade af samme type, som endnu kan 
ses i tårnrummet. To †bomærker kunne iagttages i 
østkappen. Både ornamenter og bomærker er nu 
overhvidtet. 
 I andet hvælvfag smykkes østkappen af en mi-
nuskelindskrift, der læses »lianus : televi/ a(nn)
o d(omi)ni lxxxvo«. Indskriften, der deles af en 
ribbe, er svært læsbar og kun sidste del lader sig 
tyde som »… i det herrens år 1485« (fi g. 44). En 
rest af fagets ornamentale udsmykning er bevaret 
i østkappen, hvor den østvendte ribbe er pyntet 
med krydsskravering og et f-lignende bomærke. 

Langs ribben løber krabbeblade. En nu overhvid-
tet †passerroset eller et hjulkors, lignende den i 
koret, sad i nordkappen.
 I tårnrummets hvælv ses ribberne fortsat stedvis 
dekoreret med krabbeblade og karikerede, gri-
masserende vrængemasker (fi g. 47), malet omkring 
spygatterne i det nordøstre hjørne. I sydvestkappen 
er der malet en stor, sort trane iført en henholds-
vis rød og sort træsko (fi g. 46). Den sydøstre kappe 
smykkes af en plovlignende fi gur, der muligvis 
kan opfattes som bomærke. I den vestre kappe var 
der malet en grå †halvcirkel, mens en næsten ud-
visket †indskrift, malet i rødt, kunne øjnes i nord-
kappen. På tårnrummets vægge blev der fundet en 
række røde †indvielseskors; fi re mod øst, tre mod 
syd og et mod vest. Alle er nu atter overhvidtet 
sammen med de øvrige fragmenter i rummet.

Teknik og farver. De enkle billeder er malet på 
den våde puds, hvilket også fremgår af passerro-
setterne, hvis opstregning er ridset ind i pudsen, 
før den tørrede. Der er, typisk for Træskomaler-
kredsens udsmykninger, kun anvendt et begræn-
set antal farver i maleriet; rød (knust tegl) og grå 
samt sort (knust trækul). 
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‘Jesus hos Martha og Maria’, blev skænket 1919 af 
gårdejer Chr. Hansen og hustru. 
 Den nuværende alterprydelse er malet 2002 af Anita 
Houvenaeghel og er samtidig med ombygningen af al-
terbordet. Seneste større anskaffelse er Kjeld Hansens 
kirkeskib, ‘Patientia’, fra 2014.
 Inventaret er farvesat ved istandsættelsen 2002, da 
stolestaderne blev malet karrygule, afstemt efter den 
ny alterprydelse, der domineres af blåt. Prædikestolen 
står imidlertid fortsat i sin brogede bemaling fra 1958. 
 Om ældre farvesætninger vides, at (†)altertavlen o. 
1875 blev malet i gråt og blåt, hvilket var afstemt efter 
stoleværket. 

Det senmiddelalderlige alterbord (jf. fi g. 50) er 
muret af munkesten op mod langhuskorets øst-
væg. Det måler 180×140 cm og er 91 cm højt. I 
bordets midte er en helgengrav, 26×28 cm og ca. 
8 cm dyb (fi g. 49). I forbindelse med anskaffelsen 
af et nyt altermaleri 2002 forandredes bordet ef-
ter kunstmaler Anita Houvenaegels design, såle-
des at det blev forhøjet med en plade af sortmalet 
træ, 204,5×100 cm og 2,5 cm tyk, der hviler på 
9 cm høje, cylindriske fødder. I bordpladen er 

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den roman-
ske granitfont af Vindingetype. Det murede alterbord 
stammer fra kirkens ombygning i senmiddelalderen, 
men er delvist rekonstrueret og moderniseret 2002. 
Dåbsfadet er et typisk Nürnbergarbejde, der blev 
produceret med beskeden variation igennem hele 
1500-tallet, mens alterstagerne formentlig er identiske 
med dem, biskop Jacob Madsen omtaler som nyligt 
anskaffede 1590. 
 I 1600-tallet tilgik en del inventar på foranledning af 
kirkeejerne Iver Vind og Helvig Skinkel. De skænkede 
den bruskbarokke prædikestol 1634, muligvis et par 
*alterstager 1656, og efter Iver Vinds død 1660 skæn-
kede enken 1667 et nyt altersæt og en oblatæske, alt 
sikkert udført af Simon Matthiesen, Odense. Den æld-
ste lysekrone samt pengeblokken stammer formentlig 
også fra dette århundrede.
 I 1820 anskaffedes den nu demonterede (†)altertavle 
og det tilhørende altermaleri, der er ophængt i tårn-
rummet. Det blev erstattet 1882 med en lille gipsstatue 
af Thorvaldsens Kristus. Stolestaderne er fra 1894-99. 
To nye lysekroner blev anskaffet 1915, den ene som en 
gave fra gårdejer Hemming Hansen og hustru, mens 
Chr. Bangs altermaleri, en kopi efter Anton Dorphs 

Fig. 48. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of the church, looking east.
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 (†)Altertavle (fi g. 51), 1820,16 af fyr, 213×203 
cm, udført i nyklassicistisk stil med et storstykke, 
der fl ankeres af dobbelte, glatte søjler, alt stillet på 
et højt postament og afsluttet af en trekantgavl. 
Bemalingen er fra o. 1875 og blev afstemt efter 
stoleværkets farver i gråt og blåt med detaljer i 
mønjerød, lilla og guld.67 Den nu adskilte tavle 
opbevares på våbenhusets loft. 
 I tavlens storfelt har været indsat skiftende 
(†)al terprydelser. 1) O. 1820, et altermaleri af Nad-
verens Indstiftelse (fi g. 52), der på bagsiden skal 
være signeret af den uidentifi cerbare »Størr.«.68 
Jesus er skildret siddende ved bordets midte un-
der en stor olielampe og rækker frem mod brø-
det. Foran bordet henter Peter vin fra en krukke 
på gulvet, mens Judas med sin ene hånd holder 
ved posen med de 30 sølvmønter. Det blev ved 
synsforretningen 1874 opfattet som ‘forældet’ og 
året efter som ‘afstikkende’ i forhold til det ny-
istandsatte kor.8 Det blev udtaget af tavlen 1882 
og opsat i sydkapellet. 1957 blev maleriet atter 
indsat i storfeltet. Siden 2002 opsat på væggen i 
tårnrummet.
 2) (Jf. fi g. 9), 1882, en 95 cm høj gipsskulptur 
af Bertel Thorvaldsens opstandne Kristus fra Vor 
Frue Kirke, København.8 Thorvaldsens Kristus-
fi gur var en særdeles populær alterprydelse i det 
sene 1800-tal (jf. f.eks. DK Svendborg 1336); og 
som her blev fi guren ofte indsat i ældre alter-
tavlers storfelter, således at opstillingen mimede 
Thorvaldsens løsning fra Københavns Domkir-
ke.69 Skulpturen blev fjernet fra altertavlen 1918 
og stillet i den blændede kirkedør i skibets syd-
mur på en 116 cm høj plint, der blev skænket af 
Chr. Hansen og hustru, Årslev (jf. ndf.). 
 3) (Fig. 53), 1919, et altermaleri kopieret af Chr. 
Bang efter Anton Dorphs ‘Jesus hos Martha og 
Maria’ fra Skt. Stefans Kirke, København. Skæn-
ket af gårdejer Chr. Hansen og hustru, Årslev, i 
anledning af deres sølvbryllup 1918.9 Nu op-
hængt i kapellet.

indfældet en 42×42 cm glasplade, der tillader et 
kig til helgengraven. Under den samtidige restau-
rering konstateredes, at fl ere munkesten i øverste 
skifte var løse. De blev ved en fejl afbrudt, og skif-
tet måtte efterfølgende delvist rekonstrueres med 
nye sten.66 Bordets udseende er typisk for Anita 
Houvenaeghels alterbordsmoderniseringer her-
under i Sørup Kirke (2008, DK Svendborg 460). 
 Et †sidealter, der var indrettet i tårnrummet, er 
nævnt 1590, da biskop Jacob Madsen visiterede 
kirken.31 Trods biskoppens formaning nægtede 
kirkeværge Laurids Straale (jf. gravsten nr. 2) at 
nedbryde eller fjerne alteret, eftersom han ikke 
selv havde stiftet det. 
 Altermaleriet (fi g. 50) fra 2002, har titlen ‘Blå 
Korsfæstelse’ og er udført af Anita Houvenaeghel. 
Det 300×160 cm store maleri er malet med olie 
på lærred og viser Kristus som en sort silhuet på 
korset foran en blå uvejrshimmel, hvor et hvidt 
lys bryder igennem. I forgrunden ses antydninger 
af klippestykker samt muligvis af en stående fi gur 
i billedets venstre side. Det uindrammede maleri 
er fæstnet til bagvæggen med fi re jernbeslag i en 
afstand af 46 cm fra væggen. Houvenaeghel har 
udført beslægtede malerier til kirkerne i Bror-
strup (2000, Ålborg Amt), Svostrup (2007, Viborg 
Amt), Sørup (2008, DK Svendborg 459) og Lan-
gelund (2010, DK Vejle 2416).

Fig. 49. Helgengrav i alterbordet (s. 3881). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Saint’s tomb in Communion table.

Fig. 50. Alterparti med det senmiddelalderlige alter-
bord (s. 3881) og Anita Houvenaeghels altermaleri ‘Blå 
Korsfæstelse’, 2002 (s. 3882). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Altar section with the Late Romanesque Commu-
nion table, and Anita Houvenaeghel’s altar painting ‘Blue 
Crucifi xion’, 2002.
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 Altersættet (fi g. 54) fra 1667 er udført af Simon 
Matthiesen, Odense, og skænket af kirkeejer Hel-
vig Skinkel på egne og afdøde ægtemand Iver 
Vinds vegne.70 Kalken er 24 cm høj med en seks-

 †Altertavler. 1) Senmiddelalderlig med fremstil-
ling af »den gamble Gud oc holder Crucifi xet«, 
dvs. en Nådestol, mens apostlene var i fl øjene.31 
1631 var tavlen i dårlig forfatning.38 

Fig. 51. (†)Altertavle fra 1820 (s. 3882) med malet kopi efter Anton Dorphs Jesus hos 
Martha og Maria fra 1919. Fotograf ubekendt. – Altarpiece from 1820 with painted copy 
of Anton Dorph’s Jesus in the House of Martha and Mary from 1919.
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Gustav-krigene 1657-60, og kirken manglede 
endnu at få et nyt sæt 1665 (jf. også †messehag-
ler).38

 Alterkalk (fi g. 59), 2005, udført af Helle Con-
rad. 22 cm høj. Fod dannet af en plade, der er for-
met til et åbent kræmmerhus, på hvis inderside 
er monteret et kors. Indvendig i denne stemp-
let 926s og mestermærke. Halvrundt bæger med 
hældetud. Anvendes til saftevand.
 Sygesæt (fi g. 57), 1761/66, udført af Fridrich 
Wissing, Odense, og skænket af Vincents von 
Steensen. Kalken er 10,5 cm høj med fl adhvæl-
vet fod med påmonteret krucifi ksfi gur, skaftet er 
cylindrisk med en fl adoval midtknop, og bæge-
ret har to indgraverede linjer langs randen, der 
danner en frise, samt våbenskjold med giverens 
initialer »VS«. Stemplet under bunden med me-
stermærke (Bøje nr. 4125) og Odensemærket. Di-

tunget fod, der er drevet op i skaftet, hvor foden 
afsluttes med en bort af vindrueklaser. På foden er 
monteret et krucifi ks og indgraveret giverparrets 
alliancevåben (fi g. 55). Selve skaftet har en fl ado-
val midtknop med bosser, hvorpå står »IHESVS«. 
Det fornyede bæger er højt og prydes af en per-
lebort nær randen. På standkanten er stemplet to 
mestermærker (Bøje nr. 4080). Disken måler 14,2 
cm i tværmål og har i bunden et indgraveret al-
liancevåben, der i modsætning til kalken støttes 
af en vildmand og akkompagneres af initialerne 
»SHIW HS« (Salig hr. Iver Vind Helvig Skinkel) 
samt »1667«. På fanen er indgraveret et hjulkors. 
Disken blev repareret 2004.9 Til sættet hører også 
en oblatæske (nr. 1).
 Det ældre †altersølv, nævnt 1637 som en for-
gyldt kalk, en disk af sølv og yderligere en af 
‘hvidsølv’, 71 blev stjålet af svenskerne under Karl 

Fig. 52-53. 52. Altermaleri nr. 1, Nadverens Indstiftelse, o. 1820 (s. 3882). 53. Altermaleri nr. 3, Chr. Bangs kopi 
efter Anton Dorphs ‘Jesus hos Martha og Maria’, 1919 (s. 3882). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 52. Altar painting 
no. 1, Institution of the Eucharist, c. 1820. 53. Altar painting no. 3, Chr. Bang’s copy of Anton Dorph’s ‘Jesus at the House of 
Martha and Mary’, 1919.



3886 ÅSUM HERRED

indgraveret givernes alliancevåben med initialer 
og årstal: »SHIW HS/ 1667«; langs lågets kant er 
en indgraveret linje. Æsken benyttedes i 1900-tal-
let til hjemmeberettelse. 
 2) (Fig. 59), o. 1975, udført af C. C. Hermann, 
København. Den cylindriske æske måler 9 cm i 
tværmål og er 3,8 cm høj. Låget har rifl et kant 
og et indgraveret kors med trepasender. Under 
bunden er stemplet (i versaler) »C. C. Hermann/ 
Denmark/ Sterling/ 925S«. 
 †Oblatæsker. 1-2) I 1800-tallets anden halvdel 
benyttedes først en æske af blik, nævnt 1861, og 
siden af porcelæn.9

 Alterkanden (fi g. 59), 1922, er 27 cm høj. Dens 
fod er profi leret og drevet op i et slankt skaft. 

sken, der måler 7,5 cm i tværmål, har et hjulkors 
indgraveret på fanen; stempler som på kalken. Gi-
verinitialerne og Odensemærket påviser, at sættet 
er udført, efter Vincents von Steensen erhvervede 
kirken 1761, men før guldsmed Fridrich Wissing 
fl yttede fra Odense 1766. Det opbevares i et fut-
teral af brunt læder. Det ældre †sygesæt, nævnt 
1637 som udført af ‘hvidsølv’,72 blev stjålet under 
Karl Gustav-krigene 1657-60.
 Oblatæsker. 1) (Fig. 56), 1667, udført af Simon 
Matthiesen, Odense, 73 og skænket af Helvig 
Skinkel på egne og afdøde ægtefælle Iver Vinds 
vegne. Den måler 7,2×2,5 cm og er fi rkantet 
med afrundede hjørner. Af den oprindelige æske 
er kun det 1,5 cm høje låg bevaret.74 I dette er 

Fig. 54. Altersæt, udført 1667 af Simon Mathiesen, Odense, og skænket af Helvig Skinkel og Iver Vind (s. 3884). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set, made in 1667 by Simon Mathiesen, Odense, and donated by Helvig 
Skinkel and Iver Vind.
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Bægeret er vaseformet med høj hals og prydes 
af en indgraveret blomsterbort samt indskriften 
»Skænket Sdr. Næraa Kirke af Pastor Carl Chri-
stensen og Hustru 1-10 1922« i skriveskrift. Han-
ken er svungen, men nu knækket af ved halsen. 
 †Alterkander. En vinfl aske af tin blev anskaffet 
o. 1667 samtidig med det ny altersølv. 75 En tin-
kande er nævnt 1861, men blev siden erstattet af 
en porcelænskande.9

 Skummeskeen (jf. fi g. 59) fra 1903 er udført af O. 
Wulff, København.9 Den er 20,5 cm lang, laffet er 
dekoreret med et trepaskors i perforering, mens 
skaftet har et planterelief og på undersiden et me-
stermærke, et »S« samt Københavns bymærke.
 Alterstager. 1) (Fig. 58), før 1590, to messingsta-
ger, 51 cm høje, med høj, profi leret fod, en vulst 
danner overgangen til det profi lerede baluster-
skaft med cirkulær midtknop. Lyseskålen er tuli-
panformet. Stagerne er formentlig identiske med 
dem, biskop Jacob Madsen 1590 omtalte som 
»2 store Meszing Stager, koste 10 Dr.«, og som 
derfor må antages at være købt kort forinden.31 
Stager fra denne periode i beslægtet udformning 

Fig. 55. Iver Vinds og Helvig Skinkels alliancevåben på alterkalkens fod (s. 3885). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Alliance arms of Helvig Skinkel and Iver Vind on the foot of 
the chalice.

Fig. 56. Oblatæske udført 1667 af Simon Matthiesen, 
Odense, og skænket af Helvig Skinkel og Iver Vind 
(s. 3886). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wafer box 
made in 1667 by Simon Matthiesen, Odense, and donated 
by Helvig Skinkel and Iver Vind.

kendes fra eksempelvis Ubberud, o. 1600, og Bel-
linge, 1591, kirker (s. 2779, 3090).
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3890). Herfra rejser sig et skaft med vaseformet 
midtled; stagerne har ingen lyseskål. De blev købt 
1853 af L. S. Vedel Simonsen hos gørtler Loren-
zen, Odense, og foræret til NM samme år (inv.nr. 
13548). Selvom stagernes proveniens således ikke 
er fuldstændig sikker, taler de indgraverede navne 
for, at de kan stamme fra Sønder Nærå Kirke. 
 3) 2010, to kopier af nr. 1, drejede i eg og sig-
neret under bunden »K.H./ 2010«, rimeligvis for 
Kjeld Hansen (jf. kirkeskib, s. 3898). 
 Syvstage, 1931, af messing, 50 cm høj udført af 
Knud Eibye og if. fodens antikvaindskrift »Skæn-
ket til Sdr. Næraa Kirke Jul 1931 af Gaardejer 
Hemming Hansen og Hustru.« Stemplet med 
mestermærke under foden. 
 †Messehagler. Kirken rådede 1631 over en gam-
mel hagel, der ikke kunne bruges længere.38 Den 
blev sandsynligvis erstattet af den røde fl øjlsha-
gel, der er omtalt i et udateret inventarium fra 
1600-tallet,71 og som blev stjålet under Karl Gu-
stav-krigene 1657-60.38 1683 skænkede S. A. von 
der Kuhla og Anne Vind en messehagel, hvorpå 

 *2) 1656, 18 cm høje med stor, ottekantet stand-
plade, hvori er indgraveret Vinds og Skinkels vå-
bener samt »HIW – HS/ 16 – 56« for Hr. Iver 
Vind og Helvig Skinkel (jf. også prædikestol s. 

Fig. 57. Sygesæt, udført 1761/66 af Fridrich Wissing, Odense, og skænket af Vincents 
von Steensen (s. 3885). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick, 
made in 1761/66 by Fridrich Wissing, Odense, and donated by Vincents von Steensen.

Fig. 58. Sengotiske alterstager (s. 3887). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Late Gothic altar candlesticks.
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anskaffedes en hagel af rødt silkefl øjl med guld-
galoner, som if. synet 1859 var påsyet på en måde, 
der gav hagelen et mindre fordelagtigt udseende, 
hvilket blev udbedret.17 1861 blev hagelen be-
skrevet som ‘af ægte silkefl øjl med guldgaloner og 
kors af ægte guldbrokade’.9 1891 anskaffedes en 
hagel med ægte guldgaloner.8

 Alterskranken (jf. fi g. 48) er 1949 tegnet af Axel 
Jacobsen, Odense.9 Den er halvcirkulær med en 
profi leret håndliste, der bæres af smalle ‘lister’ stil-
let tre og tre. Brunmalet; knæfaldet er polstret 
med havgrønt uld. Det ældre †knæfald blev gjort 
bredere 1905.9 Den ældre †alterskranke var halv-
cirkulær(?) med rundstavsbalustre, håndliste og 
polstret knæfald.
 Døbefont (fi g. 62), romansk, af granit. Den 102 
cm høje font har fod af grålig granit formet som 

Fig. 60. Vincents von Steensens våben (Straale) på syge-
kalken (s. 3885). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Arms 
of Vincents von Steensen (Straale) on chalice for the sick.

Fig. 59. Altersølv. Alterkalk udført 2005 af Helle Conrad (s. 3885); Oblatæske fra o. 
1975 (s. 3886); Alterkande skænket 1922 af pastor Carl Christensen og hustru (s. 
3886); skummeske udført af O. Wulff 1903 (s. 3887). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Altar plate. Chalice made in 2005 by Helle Conrad; wafer box from c. 1975; altar jug donated 
in 1922 by the pastor Carl Christensen and his wife; skimmer made by O. Wulff, 1903.

deres navne stod. 76 Den blev 1791 omtalt som 
‘gammel og brøstfældig’.13 Yderligere en messe-
hagel blev skænket 1695 af Knud Bille og Mette 
Gyldenstierne og var endnu i kirken 1774. 77 1846 
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en omvendt terningkapitæl. På tre af siderne er 
der i arkadefeltet hugget et ornamentalt udfor-
met træ, mens der er en fi gur i det sidste felt. 
Sviklerne prydes af reliefhoveder. Kummen, der 
er hugget i en rødlig granit, måler 80 cm i tvær-
mål og er glat, bortset fra at der ved overkanten er 
to rundstave med mellemliggende hulkehl. Dette 
træk placerer fonten inden for den såkaldte Vin-
dingetype (Mackeprang, Døbefonte 111), der er 
opkaldt efter det herred, hvor fontetypen er hyp-
pigst forekommende; i Åsum Hrd. kendes den 
også fra Allerup Kirke (siden skænket til Nørre 
Søby, jf. s. 3636 og 4040). Ifølge Jacob Madsen 
stod fonten 1590 i kapellet. Nu opstillet i korets 
nordvestlige hjørne. 1882 blev en malet indskrift 
på fonten, der lød: »S.K.B. F.M.G.S./ 1695« (Salig 
Knud Bille og Fru Mette Gyldenstierne), afren-
set.9

 Dåbsfadet (fi g. 61), fra 1500-tallet, er af messing 
og måler 40 cm i tværmål. I bunden et hamret 
relief af Spejderne i Kanaan omkranset af en ind-
skrift med versaler: »gehwart der in frid« (Bevar 
din fred) gentaget fi re gange. På fanen et puns-
let bladmotiv i ring. Fordybningen i fadet har en 
rand af mandelformer. Repareret på fanen. Fa-
det er et typisk Nürnbergarbejde, om end frem-
stillingen af spejderne er mindre hyppig blandt 
dåbsfadene end Bebudelsen og Syndefaldet.
 Dåbskande, o. 1862 af tin.9 Den er 32 cm høj, 
urneformet og har et fornyet, fl adt låg. 
 Prædikestol (fi g. 66-70), 1634, skænket af Iver 
Vind og Helvig Skinkel. Den er udført i senre-
næssancestil og omfatter fi re arkadefag, hvoraf 
det nordligste er diminutivt, og bæres af en otte-
kantet stolpe, der ligesom opgangen er fra 2002. 
Kurvens fag adskilles af hjørnefremspring med 
hermer.
 Storfelternes arkader er prydet af skællagte du-
kater. Pilastrene er omvundet af rulleværk. I arka-
derne ses fra nord relieffer af Skt. Peter med nøg-
len, Iver Vinds samt Helvig Skinkels hjelmpryde-
de våbener og en vase med en blomst. De to fag 
med givernes våbener er rigere udsmykket end 
de øvrige, idet også arkadebuerne er omvundet 
med rulleværk og sviklerne udformet som bøger 
(bibeler). I det nordre fag udfyldes sviklerne af 
en knop, og i fjerde fag af et bladornament. Ar-

Fig. 62. Den romanske døbefont (s. 3889). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – The Romanesque font.

Fig. 61. Dåbsfad fra Nürnberg, 1500-tallet (s. 3890). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Baptismal dish from 
Nuremberg, 1500s.
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for de to fruer, dog er den ene fi gur tilpasset, så 
hun med venstre hånd holder ved sit bryst. Hvis 
denne fi gur skal opfattes som Barmhjertigheden, 
er det muligt, at mandsfi gurerne repræsenterer 
Eftertænksomheden. De smalle postament- og 
frisefelter er glatte og adskilles af udekorerede 
hjørnefremspring. 
 Stolen fremstår i overvejende brun bemaling 
med detaljer i grønt og guld (våbenskjolde i de 
heraldiske farver, hhv. sort og guld samt blå og 
sølv). Hen over postamentfelterne læses i to lin-

kaderne hviler på en rulleværkskartouche med 
indskrifter i reliefversaler, der henviser til arka-
dereliefferne: »S. Peder«, »Iver Wind«, »Heilvig 
Schinchel« og »anno 1634«.
 Hjørnefremspringenes fem hermer er skiftevis 
mænd og kvinder, hvis nedre del er pilasterformet 
og prydet af blade og frugter. Den samme lang-
hårede fi gur har dannet forlæg for de tre mænd, 
der holder en arm hen over overkroppen og ta-
ger sig eftertænksomt til skægget. Tilsvarende er 
en kvinde med korslagte arme brugt som forlæg 

Fig. 64-65. Relieffer på døbefontens fod (s. 3889, jf. fi g. 85). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Reliefs on the foot of 
the font.

Fig. 63. Den romanske døbefont. 1:20. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1893. – The Romanesque font.
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Ord skulle icke forgaa. S.Mt XXIII« (Matt. 24,35, 
dvs. formentlig en fejlopmaling af XXIV) anført 
med guldfraktur på sort. Tilsvarende læses hen 

jer: »Herre, huor skulle we gaa hen? Du haffuer 
det euige Liffs Ord. S. Johs. VI« (Joh. 6,68), og 
»Himmelen oc Jorden skulle forgaa men mine 

Fig. 66. Prædikestol, 1634, skænket af Iver Vind og Helvig Skinkel (s. 3890). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit, 
1634, donated by Iver Vind and Helvig Skinkel.
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Fig. 67-70. Prædikestolens fi re fag (s. 3890). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The four bays of the pulpit.
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 En lille †prædikestol er nævnt 1590. Den havde 
muret sokkel og var opstillet ved nordvæggen 
neden for koret.31 1631 omtales den som gammel 
og ‘stående løst’,38 hvilket utvivlsomt var anled-
ningen til anskaffelsen af den nuværende prædi-
kestol (jf. ovf.). 1669 anskaffedes et †timeglas.75

 Stolestader (jf. fi g. 48), 1894-99.79 Med rektan-
gulære, 106 cm høje gavle med slanke fyldinger. 
Ryglænet har fi re profi lerede fyldinger; tilsva-
rende frontpanel. Stolene står i ensfarvet karrygul 
staffering fra 2002 med indsatte malerier i gav-
lenes fyldinger, ca. 50×7 cm; alle nonfi gurative i 
støvede blå, grønne, brune og røde nuancer. 1903 
blev ‘de nye stole’ malet i egetræsfarve.9 Opstillet 
i to blokke med hhv. 15 (syd) og 16 (nord) stole. 
 †Stolestader. 1) Kirkens ældste stolestader er 
nævnt 1631 som forfaldne og stående løst, hvor-
for der burde indrettes nye, ligesom stoleværket 
burde udvides eller suppleres med et pulpitur, da 
der manglede siddepladser i kirken.38 På dette 
tidspunkt omfattede den nordre stoleblok 20 
kvindestole, hvoraf de fi re forreste tilhørte hhv. 
hustruerne på Torpegård (Helvig Skinkel), Ring-
stedgård (Jytte Bild) og derefter de to familiers 
piger; den femte stol var forbeholdt præstens hu-
stru og børn.71 
 2) O. 1631, med glatte gavle afsluttet af profi l-
led; de forreste to stole i hver række havde lå-
ger (jf. stoleindretningen ovf.). 1667 blev en del 
sammensunkne stole repareret.75 1791 var sto-
leværket tilstrækkeligt og i temmelig god stand. 
Stolene havde imidlertid ikke knæfald, og gulvet 
under dem var stort set bortrådnet, »saa Folkene 
maae staae og Ligge paa Iorden eller Gruuset«.13 
 De blev omfordelt 1845, hvilket medførte en 
del utilfredshed, da man havde inddelt menighe-
den i tre klasser, hhv. gårdmænd, bolsmænd og 
husmænd. Derfor omfordeltes stolene atter, og 
nu efter det gængse princip at give det største 
hartkorn de øverste stolestader, bortset fra at to 
stole blev forbeholdt Torpegårds og Ringsted-
gårds ejere og folk samt yderligere to hhv. præ-
stens og degnens familie.17 Stolene blev atter om-
fordelt 1860.17 Nystafferet 1874-75.8

over frisefelterne: »Herre, giff Dine Tienere at 
tale Dit Ord met allehonde frimodighed Apost-
lernis Gerng. IIII« (Ap.G. 4,29). 
 Formentlig ved kirkeistandsættelsen 1894-99 
fi k stolen en mørk egetræsådring; fornyelser af 
en del profi llister i fyr stammer muligvis også 
fra denne tid. 78 1958 blev den nystafferet med 
blå, rosa og grå farvetoner (jf. også stolestader og 
(†)altertavle).78

 †Opgangen ønskedes 1873 malet med ege-
træsådring, hvorimod selve stolen burde ‘males 
således, at de udskårne fi gurer fremhæves med 
passende farve’.8 Samme opgang blev 1883 for-
andret og ‘afrundet’.8 1912 blev foden under sto-
len repareret.9 1926 blev stolen fl yttet fra skibets 
sydøstlige hjørne til skibets nordøstlige hjørne.9 
1957 blev den ført tilbage til skibets sydøstlige 
hjørne, hvor den blev placeret på en muret sok-
kel.16 2002 opstillet på sin nuværende plads i ski-
bets nordøstlige hjørne.

Fig. 72. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Interior of the church, looking west. 

Fig. 71. †Orgelpulpitur og -(†)facade, tegnet 1968 af 
Ebbe Lehn Petersen (s. 3896). Foto Annelise Olesen 
1973. – Organ loft and casing.
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fl ankeret af de største piber fra den nye Principal 
8'. Fremstår i gulbrun bemaling. Det samtidige 
†orgelpulpitur, tegnet af Ebbe Lehn Petersen, er-
stattedes 2002 af det nuværende, tegnet af Ebbe 
Marxen (jf. fi g. 72).
 †Orgel (fi g.91), 1907, med fem stemmer, bygget 
af Gebr. Rieger, Jägerndorf, og opstillet 1908, an-
tagelig af J. P. Henriksen, København. 81 Disposi-
tion: Bordun 16', Principal 8', Rørfl øjte 8', Salici-
onal 8', Dolce 4'; oktavkoppel, tutti.82 Pneumatisk 
aktion.83 Orgelfacade i nyrenæssancestil med tre 
pibefelter over fyldingspanel. På samtidigt †or-
gelpulpitur i vest. Orgelfacaden var indfældet i 
pulpiturets balustrade, og spillebordet var anbragt 
i orgelhusets søndre gavl.84

 Salmenummertavler. 1) O. 1950, til skydenumre. 
De fremstår nu brunmalede, men har tidligere haft 
frakturindskrifter »Før Prædiken« og »Efter Præ-
diken«. Fire styk. Desuden to mindre tavler med 
versaloverskrifterne »Daab« og »Nadver«. Opma-
let 1995. 2) (Fig. 73),1976, skåret af billedskærer 

 †Præste- og degnestole. 1590 var der opstillet en 
lille præstestol nord for alterbordet, mens den ‘ny’ 
degnestol af fyr må antages at være indrettet syd 
for alterbordet.31 1888 ønskedes såvel en præste- 
som en degnestol ved alterbordets sider borttaget 
og erstattet af lænestole.8

 Løse stole, 2002, tegnet af Børge Mogensen 
(model J39), af brunmalet eg med fl etsæde. To i 
koret og 52 i kapellet.
 Vægskab (jf. fi g. 13g), 1800-tallet, 79×46 cm, 
med glat plankelåge, der er malet perlegrå og ud-
styret med nye beslag. Det er indsat i en senmid-
delalderlig skabsniche i korets nordvæg.
 Dørfl øje. Indvendig, 1800-tallet. En dobbeltfl øj 
med hver fem profi lerede fyldinger og originalt 
dørgreb og hængsler. Mellem våbenhus og skib. 
Udvendig. 1) Vestdøren er angivelig fornyet kort 
efter 1979.9 2) 1984,19 en dobbeltfl øj med hver 
fem fyldinger og fornyet låseplade samt dørgreb. 
I våbenhusets nordmur. 
 Orgel (jf. fi g. 72), 1968, oprindelig med syv 
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Fro-
benius & Sønner, Kgs. Lyngby, der også har fore-
stået senere arbejder ved instrumentet. Oprinde-
lig disposition: Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', 
Principal 4', Rørfl øjte 4', Spidsfl øjte 2', Oktav 1'. 
Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. En mindre om-
disponering blev foretaget 2004.80 Efter en ud-
videlse 2009 lyder dispositionen (12 stemmer, 
2 manualer og pedal): Hovedværk: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfl øjte 4', Oktav 2', Quint 
11/3'. Svelleværk: Blokfl øjte 8', Nathorn 4', Spids-
fl øjte 2', Sesquialtera II; tremulant. Pedal: Sub-
bas 16', Gedakt 8'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. 
Orglet byggedes efter tegninger af Ebbe Lehn 
Petersen (fi g. 71). Pedalstemmens største piber 
var placeret i et separat hus, anbragt i pulpiturets 
nordlige del og indfældet i brystningen. Pulpi-
turets asymmetriske opbygning og pedalværkets 
placering i pulpiturbrystningen forlenede orglet 
med en bemærkelsesværdig lethed og elegance. 
I forbindelse med en renovering 2002 opstille-
des orglet på et nybygget pulpitur, pedalstemmen 
fl yttedes til orglets bagside, og der tilføjedes fl øj-
døre. Disse døre forsvandt igen ved udvidelsen 
2009, hvor der, med Ebbe Marxen som arkitekt, 
tilbyggedes et svelleværk bagest på pulpituret, 

Fig. 73. Salmenummertavle, skåret af Alex Rasmussen 
1976 (s. 3896). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Hymn 
number board, carved by Alex Rasmussen in 1976.
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 Pengeblok (fi g. 74), 1600-tallet. Af eg, 23×21 cm, 
76 cm høj, beslået med to jernbånd og dækket af 
en jernhætte med stor pengerille. Den fornyede 
fod har tre profi ler og et konvekst led. Opstillet 
ved kirkedøren. 
 Lysekroner. 1) (Fig. 76), 1600-tallet, med 2×6 s-
svungne arme med delfi nformet midtled og en 
kerub i armens indre volut, fl ade lyseskåle. Balu-
sterskaft kronet af en tohovedet ørn med udslå-
ede vinger og kugle med knop.
 2-3) 1915, to kroner med 2×6 s-svungne arme, 
balusterskaft og leddelt kugle og knop. Modellen 
kan udvides til 3×6 arme. Den ene krone blev 
anskaffet for indtægterne ved KFUK’s udsalg i 
Sønder Nærå præstegårdshave sommeren 1915, 
mens den anden blev skænket af gårdejer Hem-

Axel Rasmussen, Sønder Nærå, og skænket til kir-
ken.19 Tavlen er udført af eg og måler 100×74 cm, 
den forestiller Jesus, der lader børnene komme 
til sig og er signeret på bagsiden med monogram 
»AXR/ 1976«. Ved anskaffelsen blev den ophængt 
på korets sydvæg, men den er nu fl yttet til det 
romanske tårnrum i kirkens vestende. 
 De ældre †salmenummertavler, fra 1800-tallet, 
havde tre rækker til skydenumre under over-
skrifter i malet fraktur, »Før Prædiken.« og »Efter 
Prædiken.« og et diminutivt, svunget topstykke.9 
 Præsterækketavle (fi g. 75), 1870’erne. En enkel, 
sortmalet tavle med navne anført i guldfraktur; 
skriften er ensartet indtil anførelsen af Frederik 
Selmers afgang i 1880. Opmalet 1995. 
 Et †maleri af Jesus i Getsemane Have er omtalt 
o. 1915.85 

Fig. 74. Pengeblok, 1600-tallet (s. 3897). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Poor box, 1600s.

Fig. 75. Præsterækketavle, 1870’erne (s. 3891). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Board listing incumbents, 1870th.
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hver seks arme er ophængt over orgelpulpituret. 
 Ni †lampetter blev skænket 1915 af gårdejer N. 
P. Eriksen, Sønder Nærå.9

 Kirkeskib (fi g. 77), 2014, en model af Christian 
IV’s fl agskib ‘Patientia’, bygget af Kjeld Hansen. 
Det tremastede orlogsskib fremstår med skrog i 
blank eg, broen står i rødt og gult, mens agter-
spejlet er broget med et relief af Christian IV’s 
hjelmprydede monogram. Vandlinjen er sort og 

ming Hansen og hustru (jf. s. 3888).9 Ophængt i 
skibet. 
 4-5) To moderne kroner med hver otte C-bu-
ede arme prydet af spinkel planteornamentik og 
hængt på et balusterskaft med leddelt kugle og 
knop. Ophængt i koret. 
 6-8) 2002,9 tre nye kroner tegnet af Marxen & 
Vilhelmsen (model Gren); en stor 12-armet kro-
ne er ophængt i kapellet, mens to mindre med 

Fig. 76. Lysekrone nr. 1, 1600-tallet (s. 3897). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chan-
delier no. 1, 1600s.
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af bl.a. slægterne Sandberg, Drefeld, Skeel og Vif-
fert, men hverken disse slægter eller Bryskerne 
vides at være knyttet til kirken eller til de to her-
regårde i sognet på tidspunktet omkring klok-
kestøbningen. Dette kunne indikere, at klokken 
ikke oprindelig er støbt til kirken. 
 Klokken er blevet sat i forbindelse med Jacob 
Madsens oplysning om, at kirken anskaffede en 
ny klokke i 1590 (jf. †nr. 2). Det må imidlertid 
udelukkes grundet dens datering, 1593, så mu-
ligvis har den været en erstatning for den gamle 
klokke, Jacob Madsen nævner (†nr. 1). Ophængt 
i en slyngebom i tårnets vestlige glamhul. 
 2) 1906, Støbt af De Smithske Klokkestøbe-
rier, Aalborg, ved omstøbning af †nr. 4; tværmål 
103 cm. Om halsen løber versalindskriften: »Be-
kostet omstøbt af A. Mau, født Stensen. Om-
støbt af B. Løw og Søn, Kiøbenhavn 1890./ De 
Smithske Klokkestøberier Aalborg giorde mig 
om aar 1906«, mens der på legemet står »Salige 
de som bo i dit hus, Herre« (Sl. 84,4). Klokken 
revnede 1989 og står nu på gulvet i klokkestok-
værket.16

skroget hvidt. Skibet er valgt til kirken på grund 
af forbindelsen til kirkeejer Iver Vind, idet skibet 
var under hans brors, generaladmiral Jørgen Vinds, 
kommando.86 Ophængt i skibets anden fag.
 Ligbåre, 1700-tallet. Ladet, 190×75 cm, består 
af otte planker, der er slået på de 327 cm lange 
bærebjælker med afsmalnede, ottekantede greb, 
der slutter i en kugle. Den fremstår i blankt træ 
bortset fra bærebjælkernes sider, der har en man-
delbort i gult. Opbevares på våbenhusloftet. 
 Klokker. 1) (Fig. 78), 1593, støbt af Borchard 
Gelgeter Quellichmeyer, 53 cm i tværmål. Om 
halsen løber indskriften: »Borghardvs Gelgether 
me fecit anno 1593« mellem to konkave friser, 
der har korsblomstformede top- og hængestyk-
ker. Ved overgangen til slagringen er fem pro-
fi llister, hvoraf den midterste er kraftigst, og på 
legemets ene side er der indgraveret to nu del-
vist utilgængelige våbener, det venstre for Bryske 
med initialerne »KB«, det andet et tværdelt skjold 
med øverste felt lodret delt og en hjelm prydet af 
to svaner, der holder en ring, de fl ankerende ini-
tialer er utydelige. Sidstnævnte våben benyttedes 

Fig. 77. Kirkeskibet ‘Patientia’, bygget 2014 af Kjeld Hansen (s. 3898). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – The church ship ‘Patientia’, built in 2014 by Kjeld Hansen.
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 †Klokker. 1-2) Biskop Jacob Madsen nævner 
1590, at kirken ejer to klokker, hvoraf den yngste 
var købt få dage tidligere, 24. marts 1590, for 120 
dlr. (jf. også nr. 1).31 3) 1890, en klokke støbt af 
B. Løw & Søn, København, ved omsmeltning af 
en ældre klokke af samme dimensioner (jf. også 
klokke nr. 2).8

 3) 1990, støbt af Petit & Fritsen, Nederlande-
ne, tværmål 90 cm. Om halsen løber versalind-
skriften »Jeg støbtes til Sct. Mikaels Kirke i Søn-
der Nærå 1990 af Petit og Fritsen i Holland«, 
mens der på legemet står: »Guds hus er her/ for 
han bor/ hvor vi bor«. Ophængt i en slynge-
bom.

Fig. 78. Klokke nr. 1, støbt 1593 af Borchard Gelgeter Quellichmeyer (s. 3899). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Bell no. 1, cast in 1593 by Borchard Gelgeter Quellichmeyer.
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ren Abildgaard aftegnede stenen 1762, var den 
nedre del inklusiv indskriftens sidste linjer skjult 
(jf. fi g. 81).
 Chr. Axel Jensen anså stenen for et tidligt ar-
bejde af Roskildeværkstedets mester, Hans Maler 
(Jensen, Gravsten nr. 299). Han betegner den som 
en ‘tvillingesten’ til Ejler Bølles gravsten i Aastrup 
Kirke (Svendborg Amt) og peger endvidere på 
slægtskabet med tre gravsten i Roskilde Domkir-
ke over Jep Heye, Johannes Pedersen og Johannes 
Madsen fra o. 1550-52 (DK KbhAmt 2031, nr. 
45-46) og 50.87 Stenen blev fundet under gulvet 
umiddelbart foran alteret under istandsættelsen af 
koret 1881 og ønskedes derefter opstillet i våben-
huset.8 1981 blev den renset.19 Nedfældet i gulvet 
under orgelpulpituret.
 3) (Fig. 82), 1807, over (Birgitte Riber) Rasmus-
sen, *Svendborg 17(2)0, †Sønder Nærå 180(7).19 
 Rødlig kalksten, 44×44 cm. Stenen har oprin-
delig siddet i kirkens sydmur og må for så vidt 
regnes for et kirkegårdsmonument.88 Siden 1981 
har den imidlertid været nedfældet i gulvet under 
buen mellem skib og kapel.
 4) (Fig. 83), o. 1815, ‘over Iohanne Riber født 
Torbiørnsen, sognepræsten Peder Ribers ufor-
glemmelige kone’, *1753 i Svendborg, †1815 
efter 40 års ægteskab, og ægtefælle Peder Riber, 
*1749 i Svendborg, †1824, »blev sognepræst her 
for Sønder Næraae, og Aarslev menigheder 1774, 
indtraadte i det lykkeligste ægteskab 1775«.89 

GRAVMINDER

Kirkens få ældre gravminder omfatter fi re gravsten, her-
under en romansk, der nu er indmuret i korets sydmur 
og Peder Lauridsen Straale til Torpegård og Anne Skin-
kels gravsten fra 1551, der er tilskrevet Roskildeværkste-
dets mester, Hans Maler. En (†)gravkrypt blev indrettet 
i 1600-tallet under skibets østligste del, og antages siden 
benyttet af sognepræst Hans Rommel. Et †gravkapel, 
indrettet af Torpegårds ejer, løjtnant Vincents von Steen-
sen (1728-1814), fandtes i tårnrummet. 

Gravsten. 1) (Fig. 79 og 92), romansk, af rødlig 
granit, 38×154 cm, prydet af et processionskors i 
forsænket relief. Indmuret i korets sydmur. 
 2) (Fig. 80-81), 1551, over Peder Lauridsen 
Straale til Torpegård, †1551, og hustru Anne 
Skinkel, †155 .
 Trapezformet kalksten, 212×75/97 cm. Vå-
bensten med to hjelmkronede skjolde (Straale 
og Skinkel) under en muslingarkade; i sviklerne 
plantemotiver. Under våbenfeltet er personalia 
sat med fraktur i syv forsænkede bånd: 

Her liger Erlig oc velbirdig 
Mand Pedhr lauritzen tyl

Torpegor. An(n)o d(omi)ni MDLI
Oc hans kerre høstre Fru

Anne Skijnckels, Otte
Skijnckels dater af lam-

Mehafue. An(n)o d(omi)ni MDL

Stenen afsluttes forneden af et smalfelt med 
akantusbladornament i forsænket relief. Da Sø-

Fig. 79. Romansk gravsten i korets sydmur (s. 3901). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque tombstone in south 
wall of chancel.
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 †Gravsten. 1) O. 1599, over provst Hans Ander-
sen, †1599.90 2) O. 1613, over Anders Albretsen 
til Ringstedgård, †1613.76

 †Murede begravelser. 1) Middelalderlig, en dob-
belt begravelse, konstateret under istandsættelsen 
1958.91 2) En middelalderlig begravelse muret af 
munkesten. Den målte 205×55/22 cm og var op-
muret med svagt buede sider og en indre hvæl-

 Kalksten, 158×108 cm, personalia er anført 
med versaler i to kolonner adskilt af en søjle om-
vundet af bånd. Herunder er anført »Dette lykke-
lige ægteskab velsignede Gud med 9 voxne børn, 
nemlig 6 sønner og 3 døttre.« Stenen kantes af 
en blomsterranke. Den var indtil 1981 indmuret 
i kirkens sydmur på ydersiden. Nu nedfældet i 
gulvet under orgelpulpituret. 

Fig. 80-81. Gravsten nr. 2, 1551, over Peder Lauridsen Straale og Anne Skinkel (s. 3901). 80. Foto Arnold Mikkel-
sen 2016. 81. Tegnet af Søren Abildgaard 1762. – Tombstone no. 2, 1551, of Peder Lauridsen Straale and Anne Skinkel.



3903SØNDER NÆRÅ KIRKE

af herregården, er dokumenteret 1737, da Peder 
Hovenbecks kiste blev stillet i krypten.95 

Begravelser: Simon Rommel, begr. 19. marts 1691;96 
Magdalena Rommel, begr. 30. maj 1703; Hans Julius-
sen Rommel, begr. 20. april 1718;97 Peder Hovenbeck, 
begr. 12 febr. 1737.

†Kister. 1) 1629. Kistens udformning kendes ik-
ke.16 2) 1691, muligvis over Simon Rommel, 
†1691, 17 år gammel. En kiste med aftryk efter 
bogstaverne SISR og årstallet 16(9)1.16

 2) 1703, muligvis over Magdalena Rommel, 
†1703,96 31 år gammel. På låget var initialerne 
»MH/ OR« og »Anno 1703«. 
 3) 1718, muligvis over sognepræst Hans Rom-
mel, †1718. På låget var aftryk efter initialerne (I)
SR og 1718. 
 Ved undersøgelsen i 1980 fandt man fl ere frag-
menter af †kistebeslag fra det tidlige 1700-tal, her-

ving til hovedet. Den blev konstateret 1,5 m un-
der gulvet i forbindelse med indlæggelse af varme 
1926.92 3) Nævnt 1803, da en begravelse i koret, 
der formentlig var muret, blev opfyldt.93 2) Nævnt 
1812, en begravelse der ‘aabnes med en lem’.17 
Dens nærmere placering i kirken kendes ikke. 
 (†)Gravkrypt, 1600-tallet, under koret. Krypten 
er beliggende under skibets østlige del og stræk-
ker sig fra nordvæggen omtrent til sydvæggen. 
Nedgangen, der 1774 oplyses at være tilmuret og 
fyldt med jord,77 befi nder sig under skibets mel-
lemgang og var indtil genopdagelsen 1896 dæk-
ket af en dobbelt egelåge; nu afspærret.94 På det 
tidspunkt var der opstillet ni ligkister i krypten, 
fi re stillet oven på fem.16 Efterfølgende blev ind-
gangen til selve krypten muret til, og nedgangen 
fyldt op med grus.
 Selvom det ikke er helt entydigt, formodes 
krypten at have været benyttet af sognepræst 
Hans Rommel og dennes familie. Således er fl ere 
familiemedlemmer blevet begravet i kirken net-
op de år, der var anført på kisterne. Deres navne 
stemmer imidlertid ikke helt overens med de ini-
tialer, der blev konstateret på kisterne (jf. ndf.). 
1774 anfører Pontoppidan da også, at der i kryp-
ten var henstillet kister med »Liig fra Torpega-
ard«. At krypten i al fald i 1700-tallet benyttedes 

Fig. 82. Gravsten nr. 3, o 1807, over Birgitte Riber 
Rasmussen (s. 3901). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Tombstone no. 3, c. 1807, of Birgitte Riber Rasmussen.

Fig. 83. Gravsten nr. 4, o. 1815, over Iohanne Riber og 
sognepræst Peder Riber (s. 3901). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Tombstone no. 4, c. 1815, of Iohanne Riber 
and the parson Peder Riber.
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Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 84), o. 1826, over 
kaptajn Hans Henrich Otto v. Steensen til Tor-
pegård, *2. febr. 1760, †15. jan. 1826. 100

 Monument af sandsten, 83,5×109,5 cm, med 
skrifttavle af marmor med personalia hugget i ver-
saler. Tavlen er stillet på et smalt postament og 
krones af en lav trekantgavl med forsænket, stjer-
neformet fi gur. Restaureret 1980.19 I kapellets 
østmur.
 2) (Fig. 84), o. 1858, over Anna Steensen, f. 
Rasmussen, *1. nov. 1783, †20. maj 1858. Som nr. 
1, bortset fra, at gavltrekantens indhuggede felt er 
cirkulært.100 

under et spejlmonogram, »J.S.«(?), og et Jesumo-
nogram. 
 †Gravkapel, nævnt 1774 som indrettet i tårn-
rummet af Torpegårds ejer, løjtnant Vincents von 
Steensen og Sophie Kirstine von Pultz.77 Kapel-
let er beskrevet 1812 som adskilt fra skibet med 
et †gravgitter af træ; på det tidspunkt var Sophie 
Kirstine von Pultz’ samt børnenes kister opstillet 
i gravkapellet.98 

Begravelser: Sophie Kirstine von Pultz, †1767; Birgitte 
Sophie Steensen, †1766; Jørgen Christian Steensen, 
†1767;99 en uidentifi ceret søster til Sophie Kirstine 
von Pultz.77

Fig. 84. Kirkegårdsmonument nr. 1 og 2, over kaptajn Hans Henrich Otto von Steensen, o. 1826, og hustru Anna 
Steensen, o. 1858 (s. 3904). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monuments no. 1 and 2, to Captain Hans Hen-
rich Otto von Steensen, c. 1826, and his wife Anna Steensen, c. 1858.

Fig. 85. Relieffer på døbefontens fod (s. 3889, jf. fi g. 
64-65). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Reliefs on the 
foot of the font.
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telse ved James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktion afsluttet august 2016.

1 Omtalen gælder muligvis Nørre Nærå, jf. Odense 
Amts bebyggelsesnavne, udg. John Kousgård Sørensen, 
Kbh. 1969, 113.
2 Nævnt bl.a. 1633, LAFyn. Pastoratsark. Rgsk. 
3 »Regnskabsbog over Indtægten af Landehiælpen 
1524-26«, DaMag, 4rk. II, 1873, 51.
4Kronens Skøder, II, 471 (24. marts 1679). 
5 LAFyn. Bispeark. Breve.
6 LAFyn. Bispeark. Breve; jf. også Kronens Skøder, III, 
1689-1719, 799 (3. aug. 1719).
7 LAFyn. Amtsprovstiark. Korresp. At Mau købte kirken 
1859 fremgår af, at han det år omtaler udgifter i forbin-
delse med erhvervelsen, mens han først ville begynde 
at nyde indtægter fra den det følgende år.
8 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.
9 Kirkens arkiv. Synsprot.
10 Åge Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekri-
gene 1657-1660, Odense 1973, 512.
11 LAFyn. Bispeark. Breve. 
12 Otto Andersen, »Degne og Degnekaar i 18. Aar-
hundrede«, FyÅrb 2, 1942-46, 614.
13 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
14 Andersen 1942-46 (note 12), 614; DaAtlas, VI, 1774, 
557.
15 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager. Endvidere anskaffe-
des yderligere 600 m2 med henblik på at opnå ‘rimelige 
adgangsforhold’ til den erhvervede grund.
16 NM. 
17 LAFyn. Amtsprovstiark. Korresp.
18 Reparationer er omtalt 1670, 1815, 1884, 1900, 
1930, 1996, 2002, 2003. RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. 
Rgsk for Fyn.; LAFyn. Pastoratsark. Synsforretn.; Bispe-
ark. Synsforretn. over kirker og præstegårde; Kirkens 
arkiv. Synsprot.
19 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager.
20 Syddørens oprindelige tympanon er forsvundet i 
dag og udmuret i tegl.
21 Se M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 
296-97. 
22 Under arbejder på kirkegården blev der 1977 opda-
get en udskudt sokkelkvader under tårnets nordvestre 
hjørne, der var anbragt over et fundament af mindre 
marksten. Denne kvader har givetvis fungeret som 
ekstra stabilisering af tårnet, der står udsat på randen af 
den bakkeknold, hvorpå kirken er anbragt. NM. Indb. 
ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen (1977).
23 Tårndøren omtales i kilderne som fornyet 1895. 
LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.
24 Udsmykningen af vægfl ader med sådanne nicher er 
ikke et ukendt fænomen i den hjemlige arkitektur. Se 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. RA. Rentekammeret. Reviderede regn-
skaber. Kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 1662-1837. 
Odense Provsti, Åsum og Skovby Hrd. 1664-71 (Rtk. 
Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk for Fyn).
 LAFyn. Fyns bispearkiv: Åsum Herreds breve 1562-
1805 (Bispeark. Breve); Synsforretninger og andre ind-
beretninger 1631-1702 (med uddrag af regnskab 1631-
35) (Bispeark. Synsforretn.); Synsforretninger over kir-
ker og præstegårde 1872-81, 1882-98 (Bispeark. Syns-
forretn. over kirker og præstegårde).
 Provstearkiver. Odense Amtsprovsti: Korrespondance 
angående Bjerge og Åsum Herreder 1812-14, 1841-
45, 1846-50, 1856-64 (Amtsprovstiark. Korresp.). Prov-
stiarkiv: Åsum Herreds provsti. Diverse sager. 1722-88 
(Provstiark. Div. sager). 
 Pastoratsarkiv: Regnskaber 1577-1664 (Pastoratsark. 
Rgsk.); Kirke- og præstegårdssyn 1804-17 (Pastoratsark. 
Synsforretn.); Ministerialbog 1683-1717 (Pastoratsark. 
Ministerialbog); Enesteministerialbog 1664-1732 (Pa-
storatsark. Enesteministerialbog).
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1861 ff. (Kirkens Arkiv. 
Synsprot.)
 NM. Indberetninger. J. Vilhelm Petersen 1893 (gene-
relt); Jacob Kornerup 1893 (kalkmalerier); W. Christi-
ansen 1893 (kalkmalerier); anonym 1926 (muret be-
gravelse); Egmont Lind 1932, 1942 og 1958 (kalkma-
lerier); Ebbe Lind Petersen 1957 (bygning); Mogens 
Larsen 1976 (kalkmalerier); Ebbe Lind Petersen 1977 
(bygning); Henrik Græbe 1980 (gravkrypt); Mogens 
Larsen 1983 (kalkmalerier); Bent Jacobsen 1999 (al-
tertavle, prædikestol); Birgit Als Hansen 2001 (alter-
bord, gulv); Birgit Als Hansen 2002 (hvælvspor); Birgit 
Als Hansen 2002 (alterbord og gulv); Mette K. Jensen 
2002 (kalkmalerier); Conny Hansen 2011 (kalkmale-
rier).
 Tegninger og opmålinger. NM. Valdemar Koch 
(plan, snit, opstalter og detaljer), 1893. 
 Litteratur. Mikkel Scharff, »Kalkmalerierne i Søn-
der Nærå kirke på Fyn«, ICO 1981:3, 1-25; Ulla Ha-
astrup, »Den hellige Thomas af Canterbury i Sønder 
Nærå på Fyn«, ICO 1981:3, 26-47; Mikkel Scharff, 
»Restaureringshistorie og tolkninger. Sønder Nærå 
kirke«, DaKalkmalerier. II, 1987, 56-5; Hans Frede Ras-
mussen, Sct. Mikaels Kirke i Sønder Næraa, Herning 
1988. 

Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse og kalkmaleri ved Martin Wangsgaard Jür-
gensen, inventar og gravminder ved David Burmeister, 
heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversæt-
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35 Præcis som tårnets og trappehusets facader er trap-
pehusets indre næsten helt skalmuret og ydermere 
udstyret med moderne trin. 
36 Paralleller til de pibeformede glugger fi ndes i fl ere 
af de nordfynske kirkers tårne. Se eksempelvis Fangel 
Kirke (s. 3176), Melby Kirke (Skovby Hrd.) og Nørre 
Aaby Kirke (Vends Hrd.).
37 Våbenhusets træloft blev fornyet 1804. LAFyn. Pasto-
ratsark. Synsforretn. 
38 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
39 LAFyn. Pastoratsark. Synsforretn., samt projektbe-
skrivelser ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen (1980) og 
arkitekt Ebbe Marxen (1999) i NM.
40 NM. Indb. Henrik Græbe (1980).
41 Projektbeskrivelse ved arkitekt Ebbe Marxen (1999) 
i NM; LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og 
præstegårde.
42 NM. Projektbeskrivelse ved arkitekt Ebbe Lehn 
Petersen (1980).
43 NM. Indb. Sissel F. Plathe (2011).
44 NM. Indb. Ebbe Lehn Petersen (1957).
45 NM. Indb. ved W. Christiansen (1893).
46 NM. Indb. ved J. Kornerup (1893). Kornerups 
istandsættelse blev meldt afsluttet 1895.
47 NM. Indb. ved Egmont Lind (1932); NM. Indb. ved 
Egmont Lind (1942), hvor Lind også arbejdede på 
kalkmalerierne i Sanderum Kirke (s. 2931); NM. Indb. 
ved Egmont Lind (1958).
48 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1983).
49 NM. Indb. ved Mette K. Jensen (2002). Kalkmaleri-
erne er senest besigtiget af konservator Conny Hansen 
2001 NM. Indb. ved Conny Hansen (2011).
50 Den senromanske udsmykning har tidligere været 
behandlet i Beckett, DaKunst, I, 280-81; Poul Nørlund, 
»Stormandstyper fra Valdemarstiden«, NMArb 1935, 
5-22; Nørlund-Lind, Kalkmalerier, Kbh. 1944, kat.nr. 

eksempelvis kirkerne i Veng (DK Århus 3200), Brøn-
dum (DK Ribe 1922) og Ølsted (DK Vejle 1693).
25 Kirkens galleri har dermed klare paralleller til fl ere 
andre kirker, hvor samme fænomen påtræffes med den 
omtrent samme datering, som eksempelvis i Fjenne-
slev (DK Sorø 326-28), Tveje Merløse (DK Holbæk 
2962) og Tirsted (DK Maribo 802-3). 
26 Øjensynlig har murerne forregnet sig en smule, da 
trappen skulle indbygges i tårnrummet. Forholdet 
mellem trappen og den vestre lyssprække synes derfor 
problematisk, og trappen har nok helt eller delvist 
dækket åbningen, men den kan have givet lys til det 
tøndehvælvede rum under trappen.
27 En gallerietage, hvis arkader strækker sig op over 
skibets loft, kendes fra kirkerne i Fjenneslev (DK Sorø 
326-28) og Tveje Merløse (DK Holbæk 2962).
28 Nichernes præcise højde lader sig ikke helt afgøre, 
da der ikke er bevaret nogen oprindelig bund i nogen 
af dem. 
29 Det tør formodes, at det nu nedrevne kor ligeledes 
var eller blev overhvælvet før østudvidelsen. 
30 Hvorvidt syddøren endnu var i funktion på dette 
tidspunkt, kan ikke afgøres. 
31 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 69-70.
32 Tårnets sydfacade samt det samtidige trappehus er 
helt skalmurede med nye sten. Det lader til, at denne 
fornyelse af facaden har afl øst en ældre, ligeledes 
omfattende skalmuring i gule sten af fl ensborgtypen. 
Tilladelsen til den seneste skalmuring blev givet 1878. 
LAFyn Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.
33 Der er tilsyneladende tre forskellige klokkerebshul-
ler i hvælvets kapper. 
34 Trappehusets facader er skalmurede i små sten af 
normalformat. 

Fig. 86-87. Skitser af kirken i Biskop Jacob Madsens visitationsbog, 1588. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – 
Sketches of the church in Bishop Jacob Madsen’s pastoral visitation book.
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argumentationen for udsmykningen som gengivelse af 
korstog i Venden. Nørlund-Lind, Kalkmalerier, 16.
54 Ulla Haastrup peger bl.a. på de to gammeltestament-
lige kongers kroner i Måløv Kirke, malet o. 1150-75, 
som eksempel. Haastrup 1981 (note 50), 32. 
55 En nærmere diskussion af mæanderbortens type kan 
fi ndes i Susanne Stangier, Ornamentstudien innerhalb der 
dänischen romanischen Wandmalerei, Kbh. 1995, 185.
56 En grundlæggende introduktion til månedsbilled-
ernes ikonografi  og betydning fi ndes i Jamas Carson 
Webster, The Labors of the Month in Antique and Medi-
eval Art to the End of the 13th Century, Princeton 1938.
57 Haastrup 1981 (note 50), 34-35.
58 Prange 1987 (note 50), 154-55.
59 Diskussionen om rytterkampfrisernes betydning og 
indhold kan følges i Eigil Rothe, »Rytterbillederne 
i Ål Kirke samt andre middelalderlige Kampscener 
i danske Kirker«, ÅrbOldkHist 1908, 77-116; Knud 
Hannestad, Korstogene, Kbh. 1963; Else Klange, »Er det 
Roland, der kæmper i Ål? Et tolkningsforsøg«, ICO 
1980:3, 1-9; Otto Norn, At se det usynlige, Kbh. 1983; 
Lise Gotfredsen, »Og Jorden skælver«, Århus Stifts 
Årbog 1983, 79-99; Lise Gotfredsen og Hans Jørgen 
Fredriksen, Troens Billeder. Romansk kunst i Danmark, 
Herning 1988, 234-52. 

44; Armin Tuulse, »Missionshistoria i Danmarks sen-
romanska kalkmåleri. Ett tolkningsforsök«, Fornvännen 
1967, 37-49; Rolf Stjernswärd, »Theoderik Biskop af 
Estland«, Skalk 1969:5, 18-26; Pater Anker og Aron 
Andersson, The Art of Scandinavia, 2, London 1970; 
Scharff 1981; Haastrup 1981; Sigvard Skov, »Thomas 
Becket«, KirkehistSaml 1983/84, 91-103; Scharff 1987, 
56-57; Ulla Haastrup, »Thomas af Canterbury malet 
på Fyn«, DaKalkmalerier II, 1987, 58-61; Knud Prange, 
»De ældste heraldiske fi gurer. Sønder Nærå kirke og 
Højen kirke«, DaKalkmalerier II, 1987, 154-55.
51 Anker og Andersson 1970 (note 50), 266. 
52 Ulla Haastrup har argumenteret for, at billedet må 
tilhøre en senere udsmykning, der fejlagtigt er blevet 
integreret i den romanske udsmykning. Det synspunkt 
fremstår ikke overbevisende, dels på grund af det sti-
listiske sammenfald med de øvrige romanske billeder, 
dels det faktum at konservator Mogens Larsen ikke 
kunne konstatere, at medaljonen skulle være udført på 
et sekundært lag. Haastrup 1981, 33; NM. Indb. ved 
Mogens Larsen (1983). 
53 Poul Nørlund bemærker som den første underteg-
ningen til bispestaven og ser den som en lysstråle, der 
rammer bispen i brystet som billede på guddomme-
lig inspiration. En tolkning, der blev brugt som led i 

246*

Fig. 88. Våbenhusets indre (s. 3864). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of the porch.
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1924 imod, idet han spejlede motivet i Kains og Abels 
offer og så billedet som allegori for jordiske fristelser 
– altså kvinden, der frister manden; Beckett, DaKunst, 
I, 280-81. Poul Nørlund tilsluttede sig idéen om bil-
lederne som stifterfremstilling, men anså kun manden 
som portræt; kvinden tolkede han som allegorisk skik-
kelse, der førte den afdøde mands sjæl (liljen) op til 
Gud; Nørlund 1935 (note 50), 5-22. Begge synspunk-
ter er efterfølgende blevet videreført uden yderligere 
diskussion. 

60 En lignende placering af Kains og Abels offer fi ndes 
i Sanderum Kirke (s. 2935).
61 Tolkningen af fi gurerne har varieret meget, fordi de 
ligner tidens stifterfremstillinger, men billedets pla-
cering vestligt i skibet og tilmed i en vinduessmig er 
usædvanlig. Ydermere har kvindefi guren voldt vanske-
ligheder på grund af det udslåede hår og liljen, hun 
rækker frem. Jacob Kornerup var den første, der 1893 
pegede på fi gurerne som stifterpar; NM. J. Kornerups 
notesbog (1893). Den tolkning gik Francis Beckett 

Fig. 89. Fragmentarisk, uidentifi ceret scene med løveprydet skjold. Romansk kalk-
maleri, o. 1200, på skibets nordvæg (s. 3876). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Frag-
mentary unidentifi ed scene with lion-decorated shield. Romanesque wall painting, c. 1200, on 
the north wall of the nave.
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Kirke«, NM Arb 2012, 102-15; Klaus Marthinus, Træ-
skomalerens tegn & billeder, Aarhus 2013.
66 NM. Indb. ved Birgitte Als Hansen (2002). 
67 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde. NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1999).
68 Rasmussen 1988, 31.
69 Jf. Marie Louise Jørgensen, »Thorvaldsens Kristus i 
landsbykirkerne«, KirkehistSaml 2001, 131-51.
70 Kirken betalte allerede 1665/66 5 mk. for ‘en kalk 
og disk at lade forfatte’, men diskens datering synes 
at udelukke, at sættet blev færdiggjort før 1667. RA. 
Regnskaber for Fyn. Åsum Hrd.).
71 LAFyn. Pastoratsark. Rgsk.
72 LAFyn. Pastoratsark. Rgsk. At sættet benyttedes til 
hjemmeberettelse fremgår af det udaterede inventa-
rium bagest i regnskabsbogen.
73 Fynsk Kirkesølv, 95.
74 Ifgl. Fynsk Kirkesølv, 95 er kun låget originalt. 
75 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk for Fyn. 
76 HofmFund V, 1760, 253.
77 DaAtlas VI, 1774, 556-57.
78 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1999).
79 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde og Kirkens arkiv. Synsprot.
80 Oktav 1' omdannedes til Quint 11/3', og samtidig ef-
 terintoneredes Principal 4', if. meddelelse fra orgelbyg-
geriet.
81 LA Fyn. Menighedsrådsark. Sager. Orglets bygmester 

62 NM. J. Kornerups notesbog fra 1893 og Indb. ved 
Mogens Larsen (1983).
63 Nyere fremstillinger af Thomas Beckets kirkepoli-
tiske betydning fi ndes i Frank Barlow, Thomas Becket, 
Oakland 1990; Dawn Marie Hayes, Body and Sacred 
Place in Medieval Europe, 1100-1389, Oxford 2009.
64 For diskussion og beskrivelse af udsmykninger i 
Fraugde og Sønder Nærå se Ulla Haastrup, »Nyfundne 
romanske kalkmalerier i Fraugde I: En foreløbig 
beskrivelse og tolkning«, ICO 1976:4, 19-30; Mogens 
Larsen og Ulla Haastrup, »Kalkmalerier i Fraugde på 
Fyn«, i NMArb 1978, 119-30; Haastrup 1981, 26-47; 
Haastrup 1987 (note 50), 58-61.
65 Det kan ikke udelukkes, at udsmykningen også har 
omfattet langhusets vestre hvælv samt det romanske 
tårnrum, men her har man ikke påvist farvespor. Senest 
har Sissel F. Plathe foreslået, at billederne hører til i 
‘Gudbjergværkstedet’ (jf. NM’s onlinedatabase Kalk-
malerier i danske kirker, kalkmaleriinfo.natmus.dk). 
Navnet er led i et forsøg på en opløsning af betegnel-
sen ‘Træskomalerværkstedet’. Om værkstedskredsen 
se Mogens Larsen, »‘Træskomaleren’« og »‘Træskoma-
lerens kreds’«, DaKalkmalerier 5, 1991, 80-83; Henrik 
M. Jansen, Træskomaleren – Et fynsk kalkmaleriværk-
sted i 1400-tallet (Skrifter fra Svendborg & Omegns 
Museum 30), Svendborg 1991; Ida Haslund, Martin 
Wangsgaard Jürgensen og Sissel F. Plathe, »Husk på 
døden – om nyopdagede kalkmalerier i Kværndrup 

Fig. 90. Fragmentarisk kalkmaleri, o. 1200, på skibets nordvæg (s. 3876). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Fragmen-
tary wall painting, c. 1200, on north wall of nave.
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85 Billedet er føjet til inventariet fra 1861 i Kirkens arkiv. 
Synsprot som nr. 26, på et tidspunkt ml. 1861 og 1915.
86 Jf. kirkens folder »Patientia 1616-1644« (trykt 2014).
87 Jensen, Gravsten, I, 205-06.
88 Jf. Rasmussen 1988, 12.
89 Rasmussen 1988, 11-12.
90 Otto Andersen, »Træk af Ringstedgaards historie«, 
FyHjemst 1936, 99.
91 Fyns Tidende 2. april 1958.
92 NM. Indb. ved anonym (1926)
93 LAFyn. Pastoratsark. Synsforretn.
94 Nedgangen er afdækket med betonfl iser placeret i 
vinkeljern under korets fl isebelægning, jf. NM.
95 Andersen 1642-46 (note 12), 613.
96 LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog.
97 LAFyn. Pastoratsark. Enesteministerialbog.
98 LAFyn. Provstiark. Korresp. 
99 DaAtlas VI, 1774, 557 omtaler to børnekister i grav-
kapellet, der må antages at være de nævnte børns.
100 Rasmussen 1988, 9-10.

og bygningsår fremgår af domorganist Poul Børchs 
udtalelse 7. jan. 1964. Gebr. Rieger i Jägerndorf, 
Østrigsk Schlesien (i dag: Krnov, Den Tjekkiske 
Republik) leverede fl ere mindre orgler til Danmark i 
perioden 1900-1908, men leverancerne foregik nor-
malt gennem mindre danske orgelbyggerier, hyppigst 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. Af menigheds-
rådsprotokollen fremgår det, at man i 1908 henvendte 
sig til orgelbygger Henriksen i København, der tilbød 
et orgel for kr. 8.000. Instrumentet leveredes samme 
år, og opstillingen blev antagelig forestået af Hen-
riksen. I et brev 29. sept. 1966 fra sognepræst H. F. 
Rasmussen anføres det, at orglet blev taget i brug i 
kirken 1908.
82 Ifl g. Poul Børchs udtalelse (jf. note 80) var Rør-
fl øjte og Dolce delvise transmissioner af hhv. Bordun 
og Salicional.
83 Optegnet 1965 af organist Edvin Nielsen.
84 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.

Fig. 91. †Orgel og †orgelpulpitur (s. 3896). Foto Ebbe 
Lehn Petersen 1964. – †Organ and †organ loft.
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inward to the church. In the Late Middle Ages 
the chancel was demolished and the church was 
transformed into a vaulted nave church. At the 
same time or shortly before this the Romanesque 
tower in the west was pulled down and the old 
tower interior was vaulted over. Concurrently 
with this work the Late Medieval tower on the 
south side of the nave was built. A wall-painted 
inscription probably dates both the nave and 
the completion of the tower to the time around 
1485. A fl at-ceilinged porch was added to the 
north side of the church at the end of the Middle 
Ages, while a burial vault was established beneath 
the chancel in the 1600s.

Wall paintings. On the north wall of the nave the 
remains of a Romanesque decoration from c. 
1200 can be seen. It shows scenes from the life 
of Thomas Becket in the main frieze and images 
of the Months in the lower frieze. In the western 
window an idealized representation of Man and 
Woman has been painted, while the Sacrifi ce of 
Cain and Abel is shown in the east window. The 

The church, which was consecrated to St. Michael 
in the Middle Ages, lies in the southern part of 
the village and forms the centre for the cluster of 
houses built south of the small river Vindinge Å.
 With the Reformation the church passed to 
the Crown, which granted it in copyhold to the 
owners of the Torpegård estate. The advowson 
to the church thus followed with Mette von der 
Kuhla’s sale of the manor to Mette Brahe in 1693. 
In 1718 the son of the latter, Counsellor Axel Bille, 
is mentioned as the ‘patron’ of the church, and the 
same year he was ordered to have both the church 
and its annexe church in Årslev (Svendborg 
County) repaired. The church was separated from 
the manor in 1859 and sold to the son-in-law 
of the widow of the manor, the pastor E. Mau, 
Skjellerup. It passed into freehold on 29 May 1913.

Building. At its core the church is an Early Ro-
manesque building, probably built of tra vertine 
early in the 1100s. As early as c. 1200 a western 
part was probably built in the form of a brick 
tower with a family gallery which opened 

SØNDER NÆRÅ CHURCH 

Fig.92. Romansk gravsten (s. 3901). og bygningssten (s. 3845, sml. fi g. 12). 1:20. Målt og tegnet af Valdemar Koch 
1893. – Romanesque tombstone and construction stone (cf. fi g. 12).
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Simon Mathiesen. The oldest chandelier and the 
poor box come from the same century. 
 In 1820 the now dismantled (†)altarpiece and 
the related altar painting were acquired. The 
latter now hangs in the tower. It was replaced in 
1882 with a small plaster statue of Thorvaldsen’s 
Christ. The pews are from 1894-99, while a new 
altar painting in the form of a copy of Anton 
Dorph’s Jesus at the House of Martha and Mary was 
donated in 1919. The present altar decoration 
was painted in 2002 by Anita Houvenaeghel.

Sepulchral monuments. The few sepulchral monu-
ments of the church comprise four tombstones, 
including a Romanesque stone that is now em-
bedded in the south wall of the chancel, and 
not least the tombstone of Peder Lauridsen 
Straale of Torpegård and Anne Skinkel from 
1551, which has been ascribed to the master 
of the Roskilde Workshop, Hans Maler. A (†)
burial vault was installed around 1690 beneath 
the easternmost part of the nave, probably by 
the incumbent Hans Rommel. A †sepulchral 
chapel was furnished by the owner of Torpegård, 
Lieutenant Vincents von Steensen (1728-1814) 
in the tower interior. 

so-called Clog Painter’s workshop, as dated by the 
inscription, decorated the vaulting on the nave-
chancel and the Late Medieval tower interior in 
1485. In the chancel vaultings there are rosettes 
and in the tower grimacing masks can be seen as 
well as a plough and a crane wearing clogs. 

Furnishings. The oldest item of furnishing in 
the church is the Romanesque granite font of 
the Vinding type. The brick-built Communion 
table comes from the rebuilding of the church 
in the Late Middle Ages, but has partly been 
reconstructed and modernized in 2002. The bap-
tismal dish is a typical Nuremberg work of the 
type produced with slight variations throughout 
the 1500s, while the altar candlesticks were pro-
bably identical to those that Bishop Jacob Madsen 
mentioned as newly acquired in 1590. 
 In the 1600s a quantity of furnishings were 
acquired at the request of the church owners Iver 
Vind and Helvig Skinkel. They donated the new, 
Auricular Baroque pulpit in 1634, possibly a pair 
of *altar candlesticks in 1656, and after the death 
of Iver Vind in 1660 the widow donated a new 
Communion set, a Communion set for the sick 
and a wafer box in 1667, all probably made by 
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Kirken ligger tilbagetrukket østligst på Stationsvej. 
Da kirken blev opført, udgjorde området Sønder 
Nærås nordvestlige udkant, men landsbyen er si-
den vokset sammen med Årslev, så kirken nu om-
gives på tre sider af parcelhuse. Mod vejen er der 
efter erhvervelsen af nabogrunden 1903 anlagt en 
lille have, hvor er opstillet en granitskulptur fore-
stillende ‘Mor med barn’ (jf. fi g. 1) udført 1974 af 
Otto Pedersen, Odense. Kirkegården blev anlagt 
1887 nord for kirken.3 I det nordøstlige hjørne er 
et lapidarium med fl ere af den stiftende menig-
heds gravsten. 
 Indgange. Låger fra 1984 er tegnet af graver Vagn 
Egelund og Kaja Johansen og leveret af sme-
demester Ejnar Jensen. 4 De erstattede †låger fra 
1941. 5

Initiativet til at etablere en grundtvigsk valgmenighed i 
Sønder Nærå blev taget som følge af den afholdte sog-
nepræst Jakob Kofoeds afgang 1873. 1 Året efter blev 
stillingen som valgmenighedspræst tilbudt Vilhelm 
Birkedal, der allerede var valgpræst for valgmenighe-
den ved Nazarethkirken i Ryslinge. Disse forhand-
linger mundede i stedet ud i, at den ny kirke i Søn-
der Nærå skulle fungere som fi lial af Nazarethkirken. 
Kirken i Sønder Nærå, der stod færdig i slutningen af 
1874 og kostede 2.119 rdlr. 1. mk. 5 sk., blev indviet 
10. jan. 1875 og navngivet Betania. 
 Båndene til Ryslinge blev løsnet 1882, da Sønder 
Nærå blev en selvstændig valgmenighed, der i årene 
1883-1905 havde den nydannede Odense Valgmenig-
hedskirke som fi lial (jf. s. 1579).
 Kirken søgtes udvidet 1920, men blev først ombyg-
get 1930-31 efter en plan af arkitekt Ejner Mindedal 
Rasmussen, Ollerup. Dens tilstand blev da karakterise-
ret som meget forfalden.2

 

SØNDER NÆRÅ VALGMENIGHEDSKIRKE
SØNDER NÆRÅ SOGN

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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BYGNING

Teglstenskirken fra 1874 står efter en ombygning 1931 
med et kor i øst, et skib med to korsarme og et tårn i 
vest, der fl ankeres af to mindre rum.

Den oprindelige mindre kirke var opført over en kors-
formet grundplan uden et arkitektonisk udskilt 
kor. Murene hæver sig over en sokkel af kløvede 

 Ligkapellet vest for tårnet er opført 1952 af røde 
mursten med tag af tegl og udvidet 1998 med en 
toiletbygning af træ.4 Øst for kirken ligger præ-
stegården, og umiddelbart ved siden af denne er 
opført en menighedssal 1992-94 (arkitektfi rmaet 
Mindedal, Svendborg), der blev udvidet 2004. 
Et †pissoir blev opført 1893,6 og et toilethus o. 
1923. 7 

Fig. 2. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking east.

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af Daniel 
Rasmussen og Ejnar Mindedal Ras-
mussen 1930, suppleret og tegnet af 
Martin Wangsgaard Jürgensen 2016. 
– Plan.
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vestre gavl, men kirken havde yderligere en dør i 
nordre korsarms gavl, anbragt mellem de to vin-
duer.
 Kirkens første udvidelse fandt sted i 1891, da 
tårnet blev tilføjet i vest.10 Det prunkløse byggeri, 
rejst i samme røde mursten som resten af kirken, 
er som bygningens øvrige dele ombygget 1931. 
En dør i vest førte ind i kirken, og tårnet havde en 
dør mod syd, som nu giver adgang til den søndre 

granitsten.8 De oprindelige døre og vinduer for-
svandt under kirkens ombygning, hvor også det 
fl adloftede indre blev totalt forandret (jf. fi g. 6). 
Af ældre tegninger (fi g. 5) fremgår det, at kirken 
havde to vinduer i hver af korsarmenes gavle samt 
et enkelt vindue i hver af disses langsider.9

 Kirkens første form afl æses i de markante skel 
i murværket mellem den oprindelige bygning og 
det senere tilkomne. Kirkedøren var formentlig i 

Fig. 4. Opstalter og tværsnit med forslag til af ændringer udført 1931. 1:300. Målt og tegnet af Daniel Rasmussen 
og Ejnar Mindedal Rasmussen 1930. – Elevations and cross section indicating changes made in 1931.
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landsbykirke i nyromansk stil. Et selvstændigt kor 
blev sluttet til skibet mod øst, rejst over samme 
sokkel som resten af bygningen og dækket af et 
grathvælv. Et vindue mod syd og nord oplyser 
det nye kor, der øst for alteret er udstyret med et 
lille sakristi mod syd, oplyst af et smalt vindue, og 
en præstedør midt i østgavlen, der giver adgang 
til en gang, der åbner ind til koret. Gangen er 
oplyst af et vindue identisk med det i sakristiet. 
En trappe fører ned til et fyrrum under koret, hvor 

tilbygning. Klokkestokværket har tre par rund-
buede glamhuller. Tårnet er dækket af et svejfet, 
fi residet spir, tækket med skiffer.
 Ombygningen 1931 gav kirken sit nuværende 
udseende. Arbejdet blev ledet af arkitekt Ejnar 
Mindedal Rasmussen (Ollerup) i samarbejde 
med faren, arkitekt Daniel Rasmussen, og var 
den sidste af fl ere kirkeombygninger og renove-
ringer, som de to lavede sammen.11 Deres arbejde 
i Sønder Nærå gav kirken et præg af traditionel 

Fig. 5. Plan og snit med forslag til ændringer udført 1931. 1:300. Målt og tegnet af Daniel Rasmussen og Ejnar 
Mindedal Rasmussen 1931. – Plan and sections indicating changes made in 1931.
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således over et savskifte, der markerer gavlfoden. 
På korsarmenes gavltrekanter fl ankeres højblæn-
dingerne yderligere af to cirkelblændinger.
 Senest har arkitekt Ebbe Lehn Petersen (Oden-
se) renoveret kirkens murværk og tag 1981, hvor 
de nuværende vinduesrammer blev indsat.12

 Tagstolene over kirken er en enkel konstruktion 
i fyrretræ med et enkelt hanebånd, der stammer 
fra ombygningen 1931.
 Udvendig står den teglhængte kirke i blank 
mur, mens vægge og træværk indvendig er hvid-
tet. I gulvet ligger røde og gule klinker i mønster.
 †Kalkmaleri (jf. fi g. 6). Ved kirkens opførelse 
1874 blev den indvendig udsmykket med en or-
namental, kalkmalet dekoration. En geometrisk 
bort af bølgende linjer og stiliseret bladværk løb 
langs væggene omtrent i højde med vinduernes 
sålbænk umiddelbart over stoleværkets vægpa-
neler. Under loftet var endnu en bort udformet 
som fl ettet løvværk, der var afbrudt af hjulkors og 
korsede hjerter i cirkelslag. Udsmykningen ken-
des nu kun fra et ældre fotografi .

kirkens †oliefyr tidligere var placeret, som afl øser 
for de †kakkelovne, der givetvis hidtil havde op-
varmet bygningen.
 Skibets østre og vestre fag samt de to korsarmene 
overdækkes af rek tangulære grathvælv, mens 
det kvadratiske korsskæringsfag dækkes af et 
grathvælv af form som et stjernehvælv.
 Vinduerne i skibet er udformet som høje, rund-
buede åbninger, svarende til åbningerne i det nye 
kor.
 I vest blev kirkens hovedindgang udvidet og 
omdannet til en bred, tofl øjet åbning, mens en 
tilsvarende bred døråbning blev etableret ind 
mod kirkerummet. Fire høje, rundbuede pyn-
tenicher fl ankerer dørstederne. Syd og nord for 
tårnet er tilføjet to mindre rum dækket med 
halvtage. Det søndre fungerer som venteværelse, 
mens det nordre giver plads til trappen, som fø-
rer op i tårnet.
 Både østgavlen og korsarmenes gavltrekanter 
dekoreres af samme, enkle blændingsudsmykning. 
Tre slanke, rundbuede højblændinger hæver sig 

Fig. 6. Kirkens indre set mod øst før ombygningen 1931. Ældre postkort i NM. – Church interior looking east before 
the rebuilding of 1931.
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Alterbordet, 1874, er udført af Jørgen Jørgensen, 
Thorup. 13 Det måler 210×98 cm, er 93 cm højt, 
muret af teglsten, og oversiden har siden 1969 
været beklædt med en 4,5 cm tyk egetræsplade.14 
Teglstenene fremstår siden 1987 hvidkalkede. 
 Alterprydelser. 1) O. 1874, en 108 cm høj gips-
kopi af Bertel Thorvaldsens Kristus fra Vor Frue 
Kirke, København. 1925 stod den over udgangs-
døren ved tårnet, 15 nu opstillet i dåbsværelset.
 2) (Fig. 7), 1886, et maleri udført af Christen 
Dalsgaard i olie på lærred, ca. 198×200 cm, og 
forestillende Fremstillingen i Templet; signeret 
»Chr. Dalsgaard/ Sorø 1886«. I forgrunden står 
Simeon iklædt violet kappe over en grøn kjor-

INVENTAR

Fra kirkens opførelse 1874 stammer alterbordet, gips-
afstøbningen af Bertel Thorvaldsens Kristusfi gur, alter-
sættet, de ældste alterstager, døbefont nr. 1 og prædike-
stolen. Det nuværende altermaleri blev anskaffet 1886 
og er et maleri af Christen Dalsgaard, der forestiller 
Fremstillingen i Templet. I 1900-tallet er inventaret 
navnlig blevet suppleret ved arbejder af kunstsmed 
Hans Rasmussen, herunder den fornemme alterskran-
ke, en syvstage, et dåbsfad, gelænderet til prædikestols-
opgangen og fl ere lysekroner.
 Kirken er farvesat o. 2000 (arkitekterne Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-Jensen) og præges af de blommefar-
vede stolestader og den gulbrune prædikestol med ly-
seblå detaljer. 

Fig. 7. Christen Dalsgaards altermaleri ‘Fremstillingen i Templet’ (s. 3918), 1886. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Christen Dalsgaard’s altar painting ‘The Presentation in the Temple’.
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 Christen Dalsgaard udførte ca. 17 altermalerier, 
de fl este i 1860’erne og 1870’erne. En betyde-
lig del af disse blev malet til grundtvigske valg- 
og frimenigheder, foruden Sønder Nærå således 
også Ryslinge (1869), Morsø (1872), Vejstrup 
(1877) og Vallekilde (1878). Derved indtager 
han en pionerrolle i den tidlige udvikling af den 
grundtvigske billedbrug.19

 Altersølv, (fi g. 8), 1874, udført af N. C. Clausen 
og skænket af tidl. sognepræst i Sønder Nærå, Ja-
kob Kofoed.15 Den 20 cm høje kalk har fl ad fod, 
balusterskaft med fl adovalt midtled og bæger med 
indgraveret Jesumonogram med kors i en solgi-
sel. Disken måler 13,5 cm i tværmål og har et 
indgraveret Jesumonogram som kalkens, ligesom 
også stemplerne under bunden svarer til dennes.
 Oblatæsken fra 1918 måler 10,5 i tværmål og 
er 5,5 cm høj. Den er udsmykket med en drevet 
akantusbort om æsken og på låget et kors med 
trepasender samt en bladbort langs randen. Under 
bunden er et stemplet Christian Fr. Heises guar-
dejnmærke, Københavnsmærke for 1918 samt 
indgraveret indskrift i kursiv: »Gave fra Marie Sø-
rensen til Sdr. Næraa Valgmenighedskirke 1923«.
 Alterkande, (fi g. 9), 1920, 26 cm høj med seks-
tunget fod, svunget korpus med tud og sekstun-

tel og Maria, der bærer rød kjole og blå kappe. 
Simeon betragter nøje det svøbte Jesusbarn, han 
holder i sine arme, mens Maria kigger på med 
hænderne samlede foran sit bryst. Bag de to står 
Josef, der holder en kurv med de to offerduer i 
hånden, og den aldrende profetinde Anna, som 
holder en stok i den ene hånd og slår ud med den 
anden i lovprisning af barnet, der skulle forløse 
Jerusalem (jf. Luk. 2,22-38). 
 Scenen udspiller sig i templets forgård. I bag-
grunden ses trappen op til templet, hvis gyldne 
dørfl øje prydes af stående keruber.16 Ved Josefs 
side står endvidere et af tempelforgårdens ti bæk-
kener (jf. 2 Krøn. 4,6), skildret som en tragtfor-
met metalbeholder anbragt på en cylindrisk pie-
destal med den hebræiske indskrift »לכפר זחב« (et 
slagtoffer til at forsone).17 Indskriften peger både 
mod, at bækkenet blev anvendt til at vaske offer-
gaven, og mod Jesu kommende offer.
 Maleriet er indsat i en ramme fra 1974 tegnet 
af arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen og udført 
af snedkermester Peder Knudsen.4 Den oprin-
delige ramme var skænket 1886 af gårdejer Jens 
Hansen, Havndrup,18 og havde spinkle snosøjler 
fl ankerende storfeltet, lavt postament og fl ad ge-
sims (jf. fi g. 6). 

Fig. 8. N.C. Clausens altersølv (s. 3919), 1874, skænket af Jakob Koefoed samt ob-
latæsken fra 1918 skænket af Marie Sørensen. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – N.C. 
Clausen’s altar plate, 1874, donated by Jakob Koefoed, and the wafer box from 1918 donated 
by Marie Sørensen.
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kunstnermonogram og dato: »HR 21-3-1936«. 
Stagen blev udført til Helge og Edel Jacobsens 
bryllup den anførte dato. Siden overgik den til 
slægtningen Niels Grønbæk, Ulriksholm, der 
skænkede stagen til kirken i 1990’erne.21

 Alterskranke (fi g. 10), udført 1951 af kunst-
smed Hans Rasmussen (jf. syvstage og dåbsfad) 
og skænket af ham og hustruen Alfrede til minde 
om sønnen Povl Rasmussen (†1929). Den heste-
skoformede skranke omfatter 11 fag. Hvert fag 
inddeles i fi re rektangler af tværstivere, der ud-
går fra en central medaljon. Felterne er udfyldt 
af rosenslyng, der spejler sig symmetrisk om de 
lod- og vandrette akser. Roserne er inspireret af 
7. strofe af Vilhelm Birkedals salme »Jeg så ham 
som barn med det solrige øje«: »Da synderen 
skjalv for den hellige Gud/ da løstes korsets, for-
argelsens gåde/ og roser der sprang fra korset ud/ 
ved vidnesbyrdet om synd og nåde«. De centrale 
medaljoner er cirkulære, bortset fra den midter-
ste, som er ottekantet. I medaljonerne er der ind-
sat forskellige motiver såsom en ørn, korslammet 
og det populære, grundtvigianske motiv, Hjor-
ten der drikker ved korsets fod. Foroven afsluttes 
fagene af en smal vinrankebort med drueklaser. 
De to mæglere afsluttes af en forgyldt knop med 
kors; på indersiden af den sydlige er anført en 
mindeindskrift med versaler: »Povl Rasmussen 
af Hudevad 1911-1929« samt givernes initialer, 
»A · & HR · 1951«. Knæfaldet er muret af røde 
teglsten og beklædt med hynder betrukket med 
cognacfarvet læder.
 †Alterskranke (jf. fi g. 6), o. 1875, halvcirkulær 
med drejede balustre og enkel håndliste. 1925 var 
skranken beklædt med rødt plys(?) bekostet af 
farver Claus Dorch, Odense. 22 

 Døbefonte. 1) (Jf. fi g. 6), o. 1874, af rødlig granit, 
skænket af etatsrådinde Hanne Langkilde, Bram-
strup.15 Den slanke, bægerformede font er 85 cm 
høj med cirkulær fod, skaft med tre profi lerede 
afsæt og cylindrisk kumme med bred mundings-
rand, 45 cm i tværmål. Fonten, der oprindelig 
stod i den nordlige stoleblok, var i brug indtil 
1947. Siden har den været opstillet som fuglebad 
på kirkegården.
 2) (Jf. fi g. 2), 1943,4 tegnet af Ejnar Minde-
dal Rasmussen og skænket af Maren Hansen, 

get låg afsluttet med et cirkelkors. Både foden 
og korpus er prydet af indgraverede akantusbor-
ter. Under foden er den stemplet to gange med 
Christian Fr. Heises guardejnmærke og Køben-
havnsmærke for 1920 (jf. oblatæske). 
 †Alterkande, 1874, skænket af tidligere sogne-
præst i Sønder Nærå, Jakob Kofoed. 15

 Alterstager, o. 1874, udført i galvanoplastik af H. 
C. Drewsen og skænket af Anne Madsen, Nærå-
gård.15 De to 57 cm høje stager har cirkulær, pro-
fi leret fod med ottekantet fodplade, balusterskaft 
med cylindrisk base og fl adbundede, cirkulære 
lyseskåle. Under bunden er stemplet mestermær-
ke, en krone og et »I«.
 Syvstager (jf. fi g. 10). 1) Skænket 1901 af pastor 
C. N. Lorenzen og hustru.20 Nu opstillet på pul-
pituret. 2) 1936, udført af kunstsmed Hans Ras-
mussen. Den 35 cm høje stage har pyramidefor-
met fod, hvorfra den centrale stages rektangulære 
skaft udgår; de øvrige stager udgår i 45o-vinkler 
fra dette skaft. Under bunden er indgraveret 

Fig. 9. Alterkande (s. 3919), 1920. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Altar jug, 1920.
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 Prædikestolen (jf. fi g. 2) er skænket og udført 
1874 af snedker Jørgen Jørgensen i enkel nyre-
næssancestil.13 Den omfatter fi re fag med glat 
postament og frise og adskilt af hjørnefremspring 
med toskanske søjler og hængeknop. Opgangen 
er mellem 1. og 2. stolestade i den søndre stole-
blok og omfatter fi re trin med et smedejernsge-
lænder. 
 Stolen fremstår i sandfarvet staffering med po-
stament- og frisefelter i blåt og detaljer i guld; 
opgangsgelænderet af messing er smedet 1936 af 
Hans Rasmussen, Hudevad; stemplet på håndli-
sten.26 I de fi re felter er malerier udført o. 2010 af 
Kirsten Aaes med fremstillinger af livet i menig-
heden udført som stregtegning på blå baggrund. 
Blandt de genkendelige motiver er Nadveren og 
nadvergang, dåben, begravelsen, prædikenen, sal-
mesang, hvor imellem ses talrige kors, duer og 
englefi gurer. I frisefelterne ses en hjerterytme-
inspireret zigzaglinje. På hjørnefremspringenes 

Odense, til minde om hendes forældre.23 Den 58 
cm høje font er hugget af et stykke rødgrå granit 
med kvadratkorsformet fod og halvrund kumme, 
73 cm i tværmål. Opstillet i midtgangen østligst i 
skibet.
 Dåbsfad, 1945, udført af kunstsmed Hans Ras-
mussen, Hudevad (jf. syvstage og alterskranke). 
Det måler 55,5 cm i tværmål, bunden er ud-
smykket af et drevet hjulkors med hjerter mellem 
korsarmene, mens der løber to lister om fanen, 
og imellem disse er indgraveret versalindskriften: 
»Sønder Næraa Valgmenighedskirke 1945«.24

 Dåbskande, o. 1886, 26 cm høj, med lav fod, 
svunget korpus, der går over i en høj hældetud. 
Den er indgraveret med skriveskrift: »Mindegave 
til S. Næraa Vennekreds fra Elis Nygaard 1886« 
og blev skænket til minde om giverens første hu-
stru.1 Stemplet under bunden med »B« (to gange) 
samt »PB«.
 †Dåbskande, o. 1874, af hvidt porcelæn.125

Fig. 10. Alterskranke (s. 3920), 1951, udført og skænket af kunstsmed Hans Rasmussen. Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Altar rail, 1951, made and donated by the metalworker Hans Rasmussen.
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4', Oktav 2', Oktav 1'; svelle. Pneumatisk aktion, 
bælgventilvindlade. Oprindelig placeret som det 
nuværende orgel, med spillebord mod nord og 
facader mod nord og øst; 1956 fl yttet til pulpitur 
i tårnrummet.32 Prospektpiberne var attrapper af 
sølvbronzeret træ.33

 Salmenummertavlerne fra 1931 er tegnet af arki-
tekt Ejnar Mindedal Rasmussen. To måler 105×52 
cm, mens tre måler 80×52 cm; alle er rektangu-
lære med trekantgavl og udført til hængenumre. 
Blommefarvede.
 Lysekroner. *1) O. 1930 udført af Hans Rasmus-
sen, er ophængt til minde om tømrer Jens Ras-
mussen og hustru og skænket af deres arvinger. 

Kronerne har 8 s-svungne arme med sekskantet, 
tragtformet lyseskål og skaft af skiftevis kuber og 
kugler, der afsluttes forneden af en hængekugle 
med bredt midtled og knop. Overgået til Hu-
devad Smedjemuseum, Hudevad, (inv.nr. 122).
 2). O. 1930, udført af Hans Rasmussen og 
skænket til kirken af Niels Grønbæk, Ulriksholm. 
Hjulkrone af jern til otte lys; ophængt i våbenhu-
set. 
 3) O. 1930, udført af Hans Rasmussen, en kro-
ne af kobber formet som en skål med fi re lys i 
blomsterformede fatninger på undersiden. Kro-
nen er udført af en gammel gruekedel. Ophængt 
i dåbsventeværelset under tårnet. 
 4-8) (Jf. fi g. 2), o. 2000. Tre 12-armede lyse-
kroner i skibet og to ottearmede i koret, tegnet 
af Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen (model 
Gren).
 †Lysekroner, o. 1930, udført af Hans Rasmussen, 
Hudevad. Som *nr. 1.
 To kandelabre er givet af gårdmand Lars Peder 
Nielsen og hustru. 35 

 Kirkeskib, 1931, en tremastet skonnert kaldet 
»Marie«, bygget af snedkermester Elling, Få-
borg.34 Det er 130 cm langt og 90 cm højt og 
malet sort over vandlinjen. Ophængt i buen mel-
lem skibets første og andet fag fra øst.
 Klokken fra 1891 måler 93 cm i tværmål og har 
om halsen versalindskriften »Geg(ossen) v(on) 
Bochumer Verein 1891«. Indskriften indrammes 
af 2×2 lister. Slagringen markeres af fem lister. 
Klokken er ophængt i en slyngebom, der er ble-
vet ombygget med jern til en vuggebom.

postamenter er malet skildringer af hjorten, der 
drikker ved korsets fod (to gange), et hjulkors, 
en ørn, og Korslammet, der er inspireret af al-
terskranken. Og på de tilsvarende friser er malet 
stiliserede hjerter. Udsmykningen erstattede en 
rødbrun bemaling med sorte detaljer. 
 Prædikestolens beklædning er af brunt plys; den 
første beklædning var af rødt plys(?) og skænket 
af farver Claus Dorch, Odense. 25 

 Stolestaderne er nyere og fremstår med 99 cm 
høje, rektangulære gavle, der har midtstykke, som 
deles af en tovsnoning og fl ankeres af stiliserede, 
tilbagetrukne pilastre. Ved gesimsen er et hjulkors 
i relief. De fremstår i blommefarve med forgyld-
ning fra 2008 (konservator Bent Jacobsen), der 
erstattede en rødbrun staffering. †Stolestader (jf. 
fi g. 6), 1874, indrettet af snedker Jørgen Jørgen-
sen, med udsavede gavle. 
 (†)Præstestol, o. 1874, med drejede ben, høj, 
spids ryg fl ankeret af snosøjler kronet af fi aler, og 
sæde polstret med rødt fl øjl. Stolen er nu opstillet 
i tårnets venterum.
 To nyere armstole står i blommefarvet bemaling 
med et forgyldt hjulkors og er polstret med lyse-
brunt læder på såvel sæde som ryglæn. 
 To pengebøsser, o. 1930’erne,27 af messing, ud-
ført af Hans Rasmussen, Hudevad. Rektangu-
lære, 24,5×15,5 cm, med profi leret felt på fron-
ten, hvori er en reliefrombe, på oversiden er et 
møntindkast fl ankeret af kvarte rosetter. Opsat på 
væggen ved døren mellem tårnrum og skib.
 Orglet, oprindelig med fem stemmer, ét manual 
og pedal, er bygget 1980 af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl,28 og udvidet 2005 af samme 
fi rma. Disposition (seks stemmer, ét manual og 
pedal): Manual: Principal 8' (2005), Gedakt 8', 
Oktav 4',29 Rørfl øjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 
16'. Koppel M-P. Den asymmetriske orgelfacade 
har hængslede fl øjdøre. Fremstår hvidmalet. I 
søndre korsarm. 
 O. 1905 anskaffedes et †harmonium, der 1918 
afl østes af et †orgel med syv stemmer, oktavkop-
pel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved M. Sørensen.30 Efter en gennemgribende 
ombygning 1956, udført af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby,31 lød dispositionen: Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfl øjte 
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13 Knudsen 1925, 20.
14 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 32.
15 Knudsen 1925, 22.
16 Fremstillingen synes baseret på læsningen af 1 Kong. 
6,2-36, herunder fremhævningen af en dør til side-
rummene på højre side af tempelporten og palmetde-
korationen af tempelvæggene.
17 Der er tale om to hebræiske ord (læst fra højre mod 
venstre). Det venstre ord er »lekipper«, ‘(til) at for-
sone’, mens det højre ord synes at være en fejlopma-
ling af »zæbah«, ‘slagtoffer’; alternativt kan dette være 
det hebræiske ord for ‘guld’, om end det forekommer 
mindre sandsynligt.
18 Knudsen 1925, 31.
19 Nina Hobolt, »Christen Dalsgaard som grundtvigsk 
billedkunstner«, Vartovbogen 2001, 31-50. 
20 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 24.
21 Venligst oplyst af Tom Møller Pedersen, Hudevad 
Smedjemuseum, 24. maj 2016.
22 Knudsen 1925, 41.
23 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 54.
24 Fadet fi gurerer i Hudevad Smedjes ordrebog 9. jan. 
1946, hvilket givetvis afspejler betalingstidspunktet.
25 Knudsen 1925, 42.
26 If. Hudevad Smedjes ordrebøger (dec. 1936), jf. også 
Hudevad Smedjemuseum, museumsnr. 1062.
27 If. Hudevad Smedjes ordrebøger blev en mindre 
reparation udført på bøsserne 5. febr. 1938; jf. også 
Hudevad Smedjemuseum, museumsnr. 1064.
28 Orglet indviedes 1981. Grønbech, Frank & Kaas 
Johansen 2000.
29 Denne stemme hed indtil 2005 Principal 4'.
30 Knudsen 1925, 34, 36-37; Marinus Sørensen, Horsens 
Orgelbyggeri. Katalog, Horsens 1923.
31 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 27 samt med-
delelse fra kirken.
32 Ved fl ytningen til tårnrumspulpituret bibeholdt 
orglet sine to pibefacader; disse vendte nu mod syd 
og øst, men sydfacaden kunne ikke ses fra kirkegulvet.
33 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.
34 Thalund, Kirkeskibe, 89.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Fyns bispearkiv: Synsforretninger 
over kirker med uddrag af regnskab1631-1702 (Bispe-
ark. Synsforretn.).
 Tegninger. NM. D. Rasmussen & E. Mindedal 
Rasmussen 1930-31 (opstalter, snit og planer). 
 Litteratur. Sdr. Nærå Valgmenighed. Tilbageblik i an-
ledningen af valgmenighedens 50-års beståen 1875-1925, 
Odense 1925; Niels Grønbech, Eilif Frank, Claus Kaas 
Johansen (reds.). Kristian Knudsen, Sdr Nærå Valgme-
nighed 1875-2000, Sdr. Nærå Valgmenighed 2000.

Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse ved Martin Wangsgaard Jürgensen og in-
ventar ved David Burmeister; heraf dog altertavle med 
bistand fra Lise Hindsbe rg og orgler ved Ole Beuchert 
Olesen. Oversættelse ved James Manley (engelsk). 
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafi sk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
august 2016.

1 Knudsen 1925, 8 ff.
2 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 28.
3 Sdr Nærå Valgmenighed 1925, 30.
4 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 34.
5 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 30.
6 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 27.
7 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 23.
8 Den oprindelige kirke målte ca. 17 m i længden. 
9 Jf. D. Rasmussen og E. Mindedal Rasmussens plan-
tegning fra 1931 i NM.
10 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger over kirker og præ-
stegårde.
11 Se eksempelvis kirkerne i Skellerup (Svendborg 
Amt), Nørre Lyndelse (s. 3938) og Vissenbjerg (s. 3418).
12 NM. Korr.ark
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Mindedal Rasmussen, Ollerup, at a time when its 
condition was described as greatly dilapidated. 

Building. The church is a cruciform building in 
red brick with a tower in the west, added in 1891. 
It underwent a radical rebuilding in 1931 under 
the supervision of the architect Mindedal Ras-
mussen, who transformed it from a cruciform 
building into one with a traditional Romanesque 
ground plan with two transepts. 

Furnishings. From the erection of the church in 
1874 come the Communion table, altar decora-
tion no. 1, the Communion set, the oldest altar 
candlesticks, font no. 1 and the pulpit. The present 
altar painting is by Christen Dalsgaard from 1886, 
and shows the Presentation in the Temple. In the 
twentieth century the furnishings were mainly 
supplemented with works by the metalworker 
Hans Rasmussen, including the fi ne altar rail. 
 The church was given a colour scheme around 
2000 (architects Vilhelmsen, Marxen and Bech-
Jensen) typifi ed by the plum-coloured pews and 
the yellowish-brown pulpit with light blue details. 

The church lies withdrawn in the easternmost 
part of the road Stationsvej. When the church 
was built the area was on the northwestern out-
skirts of Sdr. Nærå, but since then the village has 
grown together with Årslev.
 The initiative to establish a Grundtvigian con-
gregation in Sønder Nærå was taken in 1873 as 
a result of the departure of the well-loved pastor 
Jakob Kofoed. However, in 1874 it was decided 
instead to have the new congregation function 
as a branch of the congregation of the Nazareth 
Church in Ryslinge. The building, which was 
thus formally erected and inaugurated by the 
Ryslinge congregation, was fi nished at the end 
of 1874 and cost 2119 Rdlr. 1 Mk. and 5 Sk. The 
consecration took place on 10 January 1875 and 
on that occasion the church was named ‘Betania’. 
 The links with Ryslinge were loosened as ear-
ly as 1882, when Sdr. Nærå was established as 
a regular free congregation which in the years 
1883-1905 had the Odense Congregatationalist 
Church as a branch (cf. p. 1579). An attempt was 
made to expand the church in 1920, but it was 
not rebuilt until 1930-31, to a plan drawn up by 

SØNDER NÆRÅ CONGREGATIONAL CHURCH 

SØNDER NÆRÅ PARISH
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som nævnt i en kalkmalet indskrift (s. 3941).2 Kronen 
overdrog før 1673 patronatsretten til Københavns stathol-
der, Christoffer Gabel. Efter hans død d.å. arvedes kir-
ken af hans datter, Marsille Gabel, men først 1686 fi k 
ægtefællen, Jørgen Rantzau, på hendes vegne skøde på 
Nørre Lyndelse Kirke sammen med talrige andre kirker 
over hele Fyn og i øvrigt en jord på Nørre Lyndelse 
Mark, ‘som præsten bruger’.3 Kirken vendte dog alle-
rede det følgende år, 1687, tilbage til Bramstrup og dens 
daværende ejer Frederik Gersdorff4 og bevarede tilknyt-
ningen til herregården og dens skiftende indehavere helt 
frem til 1914, da kirken overgik til selveje. 
 Højby Kirke var 1803-1973 anneks til Nørre Lyn-
del se.

Den tidligste omtale af Nørre Lyndelse stammer an-
tagelig fra 1300-tallet, herunder omtalen af sognepræ-
sten »Nicholaus in Lundløsæ«.1

 Kirkens nære tilknytning til sognets herregård, Bram-
strup, og dens skiftende ejere fremgår fra 1500-tallets 
midte af gravminderne over Peder Brockenhuus (†1547) 
og hans far, rigsråd Mikkel Brockenhuus (†1555) (s. 
3970, 3972), samt af en heraldisk udsmykning i korhvæl-
vet, o. 1555, over medlemmer af Brockenhuusfamilien i 
fi re generationer (s. 3941). Kirken hørte imidlertid un-
der Kronen på dette tidspunkt, svarende til det gængse 
mønster, hvilket bekræftes af, at man 1550 fi k tilladelse 
til at benytte dennes part af tienden på ‘bygningens be-
hov’. Dette kunne bl.a. henvise til en korudvidelse 1553, 
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Fig. 1. Kirken i landskabet, set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church in the landscape, seen from the 
north.
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 Hegn og indgange. Kirken hegnes af lave kam-
pestensdiger beplantet med bøg. Mod syd dan-
ner en ligusterhæk dog skel mod præstegården. I 
nyeste tid er digerne blevet reparerede 1986, 8 og 
2012 blev diget mod parkeringspladsen ved Nør-
regade omsat. 9 
 Hovedindgangen er etableret nord for kirken 
med adgang fra Lumbyvej. Den består af en dob-
belt kørelåge og en fodgængerlåge, begge med 
stakitfl øje af støbejern hængt i granitpiller. En til-
svarende forgængerlåge er etableret øst for koret, 
ligeledes mod Lumbyvej. Mod syd er adgang til 
kirkegården fra sogne- og præstegården. 
 †Hegn. Muren var i meget dårlig stand 1631. 10 
28 favne af muren blev omsat 1665, hvor hele 
muren er beskrevet som værende ‘i stykker’ og 
delvist nedfaldet.11 

Kirken ligger nordligt i den moderne landsby, 
men før de store parcelhusområder blev anlagt i 
1900-tallets anden halvdel, udgjorde den sammen 
med præstegården landsbyens sydligste græn se (jf. 
fi g. 2). 
 Kirkegården har bevaret sine gamle skel mod 
vest. Mod nord blev et mindre, omtrent halv-
rundt areal tilføjet 1862 5 og suppleret o. 1913 
med en smal bræmme udenom.6 1921 blev et 
mindre areal tilføjet mod syd ved indlemmelse af 
en jord, der havde tilhørt skolens enkesæde, samt 
suppleret med en parcel af skolehaven og af præ-
stegårdshaven.5 1955 gennemførtes en 1.440 m2 
stor udvidelse af kirkegården mod sydøst, 7 mens 
kirkegårdens østligste del i nyere tid er blevet sløj-
fet som følge af en omlægning af Lumbyvej. Et la-
pidarium er indrettet 2015 i det sydøstlige hjørne.

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra nordvest. Foto Odense Luftfoto 1956. I KB. – Aerial photo of the church seen from the 
north west. 
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Den romanske kirke, der rejser sig over en profi le-
ret sokkel, er af granitkvadre og hører til gruppen 
af ganske store landsbykirker omkring Odense. 
Kirken er således i størrelse og udformning 
beslægtet med de omfangsrige og bedre bevarede 
kirker i Sanderum (s. 2916-21), Fraugde (s. 3519-
21) samt Vissenbjerg (s. 3363-64).
 Det rummelige skib, hvis hjørner er bevaret, 
måler ca. 18,5 m i længden, hvortil et nu forsvun-
det †kor har sluttet sig. Grundplanen var givetvis 
den traditionelle romanske. Skibets langmure di-
vergerer stærkt mod vest, hvor bredden er forøget 
med 2 m.16 Kirken er rejst på en bakkeknold, der 
falder stærkt mod øst, og jorden har med tiden 
hævet sig ganske betragteligt navnlig ved skibets 
sydside, hvor soklen nu er helt skjult.17

 †Indgange. En kirkerist ved degnens bolig er 
nævnt 1631 som brøstfældig, hvilket gjorde det 
muligt for svin og kvæg at gå ind på kirkegården.10 
Kirkegårdslågerne blev repareret 1665, og 1670 
blev †kirkeristen ‘ved kirkegårdslågen’ gravet op, 
mens selve dørfl øjen blev repareret med nyt jern. 12 
Hovedindgangen blev fornyet 1791 og atter 1872, 
hvilket denne gang også omfattede indgangen fra 
præstegården. 13 1806 blev den østre kirkegårdslåge 
fornyet.14 
 †Beplantning, 1822 anlagdes alléer på kirkegår-
den. 15 Der er formentlig tale om de kastanjeal-
léer, der blev fældet 1941.7

 †Bygninger på kirkegården. 1905 blev der etable-
ret to nødtørftshuse, det ene ved kirkens brænd-
selsrum, det andet i den søndre ende af kirkegår-
den ved præstegårdens staldbygning.5

BYGNING

Kirken er i sin kerne en stor romansk kvaderstens-
bygning, der i senmiddelalderen fi k tårn i vest, hvælv 
i skibet, et sakristi ved korets nordside og et våbenhus, 
ligeledes ved nordsiden, før den formentlig i årene efter 
1500 blev udbygget med et langhuskor i øst. Efter re-
formationen undergik kirken gradvis forandringer, som 
sikkert begyndte o. 1553, da langhuskoret blev over-
hvælvet og indrettet som gravkapel for slægten Brock-
enhuus. Udvendig blev alle gavle, senest o. 1584, om-
dannet i renæssancens formsprog. Senere blev sakristiet 
skilt fra kirken og fungerede som gravkapel, før det i dag 
har fået funktion som ligkapel. Orienteringen er solret.

Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af N. Knudsen 
1792. – Cadastral map.

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af D. Rasmussen og E. Mindedal Rasmussen 1930, suppleret og tegnet af Martin 
Wangsgaard Jürgensen 2016. – Plan.
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 Ingen oprindelige vinduer er bevaret, men en 
halv vinduesoverligger (ca. 60×40 cm), muligvis 
fra †koret (jf. s. 3932), er indmuret i soklen på 
sakristiets (nu ligkapel) østside (fi g. 64). Stenen 
godtgør, at de rundbuede vinduer næppe har væ-
ret ret brede (lysningen har i facaden været ca. 
60 cm). Omkring den krumme vinduesåbning er 
der udhugget antydninger af små kilesten.19

 I det indre er alle oprindelige detaljer forsvun-
det. Rester af skibets østmur er synlige i og om-
kring hvælvpillerne. Hovedparten af skibets ve-
stre gavltrekant er indlemmet i tårnets østmur, idet 
kun gavlens øverste spids er nedtaget ved tårnets 
opførelse.
 En række senmiddelalderlige ændringer og tilføjel-
ser, alle udført i munkesten, har udvidet kirken 
betydeligt og forandret dens udseende. Foran-
dringernes rækkefølge kan ikke endegyldigt fast-
lægges, men bygningsarkæologiske spor godtgør, 
at der først blev rejst et tårn i vest, dernæst blev 
skibet formentlig overhvælvet og et sakristi op-
ført ved korets nordside. Man opførte også et 

 Materiale og teknik. Den profi lerede sokkel18 (fi g. 
62, jf. s. 3446, fi g. 6) er øverst afsluttet med en vulst 
over en skråkant. I det ydre er bygningen opført af 
tildannede granitkvadre (fl ere med facademål på ca. 
1×0,5 m), mens der i skibets vestre gavltrekant og 
indvendig er brugt rå og kløvede marksten.
 Af de to døre, vestligt i langsiderne, er kun den 
nordre endnu i brug, men noget udvidet, for-
mentlig i 1800-tallet. I facaden måler den tyde-
ligvis omsatte dør nu ca. 170 cm i bredden og 
har et teglmuret, hvidkalket tympanonfelt. Døren 
bryder soklen, hvis hjørner er ødelagt i forbin-
delse med udvidelsen (fi g. 6). Indvendig er den 
smigede døråbning rektangulær og sat med to 
karmsten, som dækkes af en granitbjælke. (†)Syd-
døren, der er tilmuret med munkesten, ser i dag 
både bred og lav ud, hvilket skyldes, at dørstedets 
nedre del dækkes af jordsmonnet (fi g. 63). Åb-
ningen måler ca. 130 cm i facaden. Dørstedet står 
nu udvendig med et blankt tympanonfelt i afren-
set granit. Indvendig tegner dørstedet sig som en 
fl adbuet, teglmuret niche. 

Fig. 5. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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vinduer i syd og vest, der har fjernet sporene efter 
evt. ældre åbninger. Som det kendes fra fl ere an-
dre kirker på egnen, har tårnrummet haft en dør i 
nord. Den nu blændede og falsede, fl adbuede dør 
står indvendig som niche (fi g. 8).20 Døren kan 
meget vel have fungeret som ny adgangsvej til 
kirken frem til våbenhusets opførelse. En tømret 
†fritrappe ved tårnets sydside har oprindelig ført 
op til overdøren i det senere tilføjede trappehus. 
 Mellemstokværket, der står med åbne bom-
huller i bagmurene, har åbnet sig mod syd, nord 
og vest med fi re falsede og fl adbuede (†)glugger: 
to i vest og et i syd og nord. Kun den nordre 
er endnu åben, de øvrige er blændet med mun-
kesten. Det senmiddelalderlige tårn strækker sig 
kun til og med ét skifte over førnævnte åbninger, 
der sandsynligvis blev blændet i forbindelse med 
klokkestokværkets ombygning. Det senmiddelal-

våbenhus ud for skibets norddør, før koret blev 
nedrevet i tiden umiddelbart inden reformatio-
nen og kirken forlænget mod øst med et tre fag 
langt langhuskor.
 Tårnet, hvis klokkestokværk er fornyet, er smal-
lere end skibet og placeret en smule forskudt mod 
syd. Som tårnet fremstår nu, præges det af kir-
kens modernisering i 1500-tallet (se ndf.); det er 
således kun de to nedre stokværk, der stammer 
fra 1400-tallet, hvor tårnbygningen formodentlig 
blev opført. Det er i tre stokværk og opført over 
en syld af fremtrædende kampesten. Tårnet dæk-
kes af to krydsende sadeltage med spidsgavle mod 
hvert verdenshjørne (fi g. 7). Grundplanen er kva-
dratisk, og østmuren hviler på skibets vestgavl.
 Tårnrummet, der dækkes af et krydshvælv med 
vederlag i væggene, forbindes med skibet ved en 
spids arkade. Rummet får i dag lys gennem to nye 

Fig. 6. Skibets norddør (s. 3928). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – North door of nave.
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oprindelig fungerede sammen med fritrappen, er 
ligeledes fl adbuet. 
 Langhusets tre vestligste hvælv, svarende til det 
romanske skib, er sandsynligvis indbygget, efter 
at tårnet kom til, hvilket synes at fremgå af sam-
menstødet mellem vestvæggen og den vestligste 
skjoldbue. De tre hvælv afviger en del fra hin-
anden; det østligste er et enkelt krydshvælv, det 
midterste har seks ribber, og det vestligste er et 
stjernehvælv. Hvælvene hviler på falsede piller 
med skråtløbende kragbånd i to skifter og på 
spidse, en sten dybe skjoldbuer og runde gjord-
buer. Trods forskellene er hvælvene dog utvivl-
somt samtidige og opført i 1400-tallets sidste 
fjerdedel, hvor de karakteristiske kragbånd sy-
nes udbredt på Nordfyn.21 Det bemærkes, at det 
romanske skib var så højt, at det modsat mange 
andre af Odenseegnens landkirker ikke har væ-
ret nødvendigt at forhøje skibet nævneværdigt i 
forbindelse med overhvælvingen.

derlige bjælkelag er ikke bevaret, og stokværket 
er nu uden egentligt dæk. En nyere fyrretræs-
trappe leder fra trappehusets overdør videre op i 
tårnet.
 Et muret trappehus ved tårnets sydside har, uvist 
hvornår, afl øst fritrappen som adgangsvej (jf. fi g. 
7). Huset, der dækkes af et teglhængt halvtag, står 
dels på rå marksten, dels på mindre, genanvendte 
kvadre. Øverst afsluttes huset af en dobbelt fals-
gesims anbragt over båndblænding, der strækker 
sig langs de tre sider, mens der i øst og vest yder-
mere er muret et kort savskifte over blændingen. 
En slank, fl adbuet underdør fører ind til trappelø-
bet, der har aftrappet loft, og som oprindelig var 
oplyst af to fl adbuede †glugger, en mod øst og 
en mod vest. Begge glugger er blændet med sten 
af et nyere format. Overdøren, der som nævnt 

Fig. 7. Vestårn og trappehus (s. 3929). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – West tower and stairwell.

Fig. 8. Tårnrummet set mod vest med den blændede norddør (s. 3929). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The tower-
room facing west with the blocked-up north door.  
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gamle nordvindue, som har siddet, hvor døren 
mellem kor og sakristi blev udhugget. Facaderne 
og gavlene står med samme renæssanceudsmyk-
ning som den øvrige kirke (se ndf.). En rund-
buet dør blev brudt i vestmuren i begyndelsen 
af 1900-tallet, da sakristiet blev omdannet til lig-
kapel (jf. s. 3973). Det indre oplyses af et nyere 
vindue i nordmuren (jf. fi g. 10). Rummet dækkes 
af et samtidigt hvælv, der hviler i murene (fi g. 

 Sakristiet er opført i polsk forbandt på nordsi-
den af det romanske †kor, før dette blev nedrevet 
og et nyt kom til (jf. fi g. 10). Ved opførelsen af 
det nye langhuskor er sakristiets mure og hvælv 
blevet beskåret.22 Bygningen hviler på en sok-
kel af genanvendte kvadre, der formentlig blev 
til rådighed, da der blev brudt en forbindelse fra 
det gamle †kor. Vinduesoverliggeren (jf. s. 3928), 
der indgår i østsidens sokkel, er formentlig korets 

Fig. 9. Indre af ligkapellet (s. 3932), tidligere sakristi. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Interior of mortuary chapel, former vestry.



3933NØRRE LYNDELSE KIRKE

Af sokkelstenene på sydsiden fremgår det, hvor 
meget kirkegårdsmulden er vokset, siden den 
romanske bygning blev opført, idet langhusets 
sokkel ligger mindst et skifte over den roman-
ske (fi g. 62). Langmurene, der udvendig afsluttes 
med en helt fornyet falsgesims, har et ujævnt for-
løb i det indre, hvilket givetvis skyldes forsøget 
på at korrigere for den skævhed, der opstod på 
grund af skibets tilspidsende form (jf. s. 3927). 
Østudvidelsen blev udstyret med et falset, fl ad-
buet †vindue i øst og to højtsiddende, ligeledes 
fl adbuede †vinduer i syd, der næsten når gesim-
sen. Det østre vindue er blændet med små sten og 
står nu som en udvendig niche, mens de to syd-
vendte åbninger blev tilmuret med munkesten, 
da langhuset blev overhvælvet kort tid efter. Vin-
duerne erkendes nu kun som stik, men dimen-
sionerne antyder, at de med al sandsynlighed har 

9). Den søndre kappe er, ligesom murene, blevet 
beskåret under ombygningen af kirkens østende. 
 Det senmiddelalderlige våbenhus (fi g. 12) er 
rejst foran skibets gamle norddør over en syld af 
kampesten. Bygningen præges af ombygninger i 
renæssancen (se ndf.), som har forandret adgangs-
forholdene og bygningens øvre afslutning. Oprin-
delig havde huset to †døre, en i øst og en i vest. De 
var falsede, fl adbuede og anbragt under et rundbu-
et spejl.23 Rummet oplyses nu af et nyere vindue i 
vest, indsat 1862 i den blændede døråbning.5 Det 
indre er dækket af et fl adt, pudset træloft.
 Kirkens østende er omdannet til et langhuskor, 
formentlig umiddelbart før reformationen, hvor-
ved bygningen blev forlænget med tre fag mod 
øst. Murene er i nord rejst over store granitsten, 
der stikker frem i facaden, i syd over genanvendte 
sokkelsten, der må stamme fra det nedrevne †kor. 

Fig. 10. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north.
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terligner de senmiddelalderlige hvælv i skibet. 
Ombygningen skal sandsynligvis ses i sammen-
hæng med opstillingen af slægten Brockenhuus’ 
gravmæler i koret (jf. gravminder s. 3970, 3972). 
Hvælvene hviler på falsede piller med skråtlø-
bende kragbånd i to skifter og på spidse skjold-
buer og dybe, runde gjordbuer. I det nye kor kom 
anden murpille i syd til at dække for de højtsid-
dende vinduer, der blev blændet med munkesten 
og afl øst af en række lavere anbragte, fl adbuede 
†vinduer, fi re i sydsiden og et i nordsiden. Vin-
duerne er igen tilmuret, men står som fl adbuede 
stik umiddelbart over de nuværende åbninger fra 
1800-tallet (se ndf.). I sydsidens anden vægpille 
ses et hul på en stens størrelse. Hullet har sand-

haft samme udformning som østgavlens vindue. 
I det indre har langhuskoret oprindelig stået med 
fl adt †loft, hvilket kan udledes af vinduernes høje 
placering og sydsidens østre åbning, der dækkes 
af en hvælvpille. Træloftet og den oprindelige 
gavltrekant forsvandt, da kirken blev ombygget i 
renæssancen (se ndf.).
 Renæssanceombygning. I løbet af 1500-tallets an-
den halvdel ændredes kirkens udseende takket 
være en række ombygninger, navnlig af gavl-
trekanterne, der blev muret i munkesten lagt i 
krydsskifte. Først blev langhuskoret overhvælvet 
og kirken udstyret med nye vinduesåbninger, 
dernæst ombyggedes facader og gavle på langhu-
set, sakristiet, våbenhuset, og endelig blev tårnets 
klokkestokværk helt fornyet o. 1584.
 I tiden o. 1553 indbyggedes i langhuskoret tre 
hvælv (jf. kalkmalerier s. 3941), der tydeligvis ef-

Fig. 11. Plan (syd opad) samt snit gennem koret set mod øst og skibets vestfag set mod vest. 1:300. Målt 
og tegnet af D. Rasmussen og E. Mindedal Rasmussen 1930. – Plan (south up) and cross sections; the chancel 
looking east and the nave looking west.

Fig. 12. Våbenhuset (s. 3933). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Porch
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jens løb. Yderligere blev gavltoppene prydet med 
cordongesimser, der dels markerer gesimshøjden, 
dels bryder galvtrekantens fl ade med vandrette 
bånd. Gavlene har formentlig tillige været ud-
styret med pinakler, som det kendes fra andre 
gavle af denne type.25 Senere (1870?, jf. ndf.) er 
renæssanceprofi len blevet omdannet til traditio-
nelle kamtakker (fi g. 17). Rester af de oprindelige 
renæssanceprofi ler er dog bevaret på alle tre gavle.
 I østgavlen (fi g. 13) er en formentlig oprinde-
lig glug i gavlens øvre halvdel, mens resterne af 
en toptinde, der typemæssigt har svaret til tårnets 
toptinder, afslutter gavlen. 
 Sakristiet (fi g. 10) er mindst berørt af ombyg-
ningen. Her er kun facadestenene nymuret fra 
tre-fi re skifter under bæltegesimsen.
 I våbenhuset (fi g. 12) blev øst- og vestvendte 
dørsteder blændet i facaden og en ny, rundbuet 
dør udhugget i nordmuren.26 Endvidere blev 
bygningen forhøjet og udstyret med et styrtrums-
loft. En række senere lukkede kurvehanksforme-
de (†)vinduer blev anbragt mellem facadens bæl-

synligvis været til montering af det korgitter, som 
biskop Jacob Madsen 1589 omtaler (jf. s. 3952). 24

 I forbindelse med overhvælvingen blev der ud-
vendig muret tre kraftige støttepiller, som støtter 
de indvendige piller (jf. fi g. 5). To piller blev rejst 
i øst og en i syd. En fjerde pille ved nordsiden er 
udeladt på grund af sakristiets placering. Pillerne, 
der præges af nyere skalmuringer, er opført over 
en syld af rå kampesten. Pillernes nedre del er en 
smule tykkere end den øvre, overgangen marke-
res med et lille tilbagespring, der giver den nedre 
del af pillerne en baselignende karakter. Øverst 
afsluttes de skråtafdækkede piller af en tredobbelt, 
smal falsgesims under et dække af bly.
 Udvendig blev østgavlen, sakristiets og våben-
husets facader helt eller delvist fornyet ved skal-
muringer og forsynet med bæltegesimser o. 1575. 
De tre gavltrekanter blev udstyret med en svun-
gen profi l kantet af en fals, der markerer gavllin-

248

Fig. 13. Langhusets østgavl (s. 3937). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – East gable of nave.

Fig. 14. Våbenhusets loft set mod nordvest (s. 3937). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Ceiling of porch looking north west.
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normalformat, og kun står synlige som indven-
dige nicher, mens den sydøstre helt er forsvundet, 
efter en skorsten blev muret foran vinduet. Klok-
kestokværket åbner sig mod hvert verdenshjør-
ne med to kurvehanksbuede glamhuller. Kun 
nordsidens vestre åbning er endnu næsten intakt. 
Nordsidens østre åbning, hvor en klokke hænger 
(jf. s. 3965), er sekundært blevet forlænget nedef-
ter og udvidet øverst i vestre side, mens de øvrige 
åbninger stort set alle mere eller mindre præges 
af en moderne skalmuring, præcis som hovedpar-
ten af klokkestokværkets bagmure er blevet skal-
murede med gule sten af omtrent normalformat. 
Kun i stokværkets nordvestre hjørne ses fortsat 
et større parti af oprindeligt murværk i røde 
munkesten. Udvendig markeres murkronen af en 
tandsnitfrise, hvorover der hæver sig fi re svungne 
spidsgavle afsluttet med overdækket toptinde, der 
typemæssigt er en variation over kirkens øvrige 
renæssancegavle. Gavlene er formentlig i vid ud-
strækning skalmurede i nyere tid, og pinaklerne, 
der smykker gavlenes rygninger, er erstatninger 
for en sikkert omtrent tilsvarende løsning.
 Nyere reparationer og ændringer. Det senmiddel-
alderlige sakristi fungerede som sådant indtil 1600- 
eller først i 1700-tallet, hvor det blev indrettet til 
gravkapel (jf. s. 3973). Ombygningen betød, at en 
ca. 2,5-3 m bred, nu blændet †arkade blev brudt 
ind til koret, som skabte tydelig kontakt mellem 
det nyindrettede gravkapel og kirkerummet. Ar-
kadens østre vange står nok bevaret i bunden af 
den østre niche, som fi ndes i den nu eksisterende 
åbning i murlivet (jf. ndf. og fi g. 15). Endvidere 
brød man formodentlig på dette tidspunkt også en 
smal, nu blændet (†)døråbning i kapellets østmur, 
som forbandt rummet med kirkegården.27

 Kirkerummets arkitektoniske udseende har ik-
ke gennemgået mange registrerbare forandringer, 
siden sakristiet ændrede funktion. Den væsent-
ligste forandring er således utvivlsomt indsæt-
telsen af ens, lavtsiddende, spidsbuede vinduer i 
langhuset og tårnrummet, der har harmoniseret 
bygningens udseende (jf. fi g. 5). Vinduerne, der 
fortsat står med deres nygotiske støbejernsram-
mer, er først blevet indsat i kirkens nordside i 
midten af 1870’erne, hvorefter vinduerne i sydsi-
den blev fornyet i samme udtryk 1883. 28

tegesims og murkronen. Vinduerne, to i øst og 
vest samt tre i nord, er alle indvendig falsede (fi g. 
14), nu blændet med små sten og står stort set alle 
som indvendige nicher, kun nordsidens midterste 
vindue står som blænding i facaden.
 Den seneste forandring er uden tvivl den 
øvre del af tårnets mellemstokværk, klokkestok-
værk og gavltrekanter, der blev helt nedtaget og 
genopført, formentlig o. 1584, som nordsidens 
murankre oplyser (fi g. 16). En oplysning, der be-
kræftes af biskop Jacob Madsens skitse af kirken 
fra 1589 (fi g. 61), som viser tårnet med dets re-
næssancedragt.24 Mellemstokværket blev således 
udstyret med store, falsede, fl adbuede †vinduer; 
to mod hvert verdenshjørne. Åbningerne er nu 
alle blændede med gule teglsten, der nærmer sig 

Fig. 15. Niche i langhuskorets nordside (s. 3938). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Niche in north side of nave-
chancel.
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 1969-70 undergik tårnets gavltrekanter en 
istandsættelse under ledelse af arkitektfamilien 
Lehn Petersens tegnestue (Odense) på grund af 
revnedannelser i 1800-tallets skalmuringer. Ar-
bejdet fjernede †kamtakkerne og tilbageførte 
gavlene, med nogen usikkerhed omkring detal-
jerne, til deres svungne renæssancekontur under 
inspiration fra Ringe Kirke (Svendborg Amt).32 

 En mindre, men væsentlig ændring var, da 
gravkapellet blev sløjfet 1811 og kortvarigt blev 
tilbageført til sin oprindelige funktion som sa-
kristi. 29 Passagen mellem kirkerum og sakristi var 
dog kun kortvarigt i funktion, for allerede 1816 
blev rummet atter indrettet som gravkapel og dø-
ren mellem kirke og kapel derved sandsynligvis 
blændet. Under alle omstændigheder var den 
senest lukket kort før 1894, hvor gravkapellet 
blev omdannet til ligkapel.28 Ved dørens tilmuring 
blev passagen mellem kapel og kor omdannet 
til et dørformet opbevaringsrum¸ som fortsat er i 
brug (fi g. 15). 1908 blev det lille rum udvidet 
en smule, formentlig mod vest, således at præsten 
bedre kunne få plads til at klæde om bag et for-
hæng ophængt i åbningen.5 I 1800-tallets anden 
halvdel, sikkert 1870, blev alle kirkens svungne 
renæssancegavle renoveret og udstyret med kam-
takker, i et forsøg på at give bygningen sit mid-
delalderlige præg tilbage (jf. ndf. og fi g. 17).28

 To †materialbygninger optræder ved langhusko-
rets nordside mellem murpillen og ligkapellet på 
Daniel og Ejnar Mindedal Rasmussens opmåling 
af kirken 1930 (fi g. 11).30 De to rum er af uvis 
funktion og nu nedbrudte, men den lille vestre 
tilbygning har efterladt sig tagspor efter et halvt 
sadeltag på kirkens og ligkapellets facader. 
 Kirken har gennemgået fl ere istandsættelser, tid-
ligst 1598, hvor der indkøbes tømmer og hyres 
murermester til at udføre reparationer. 31 Større 
istandsættelser af bygningen lader dog navnlig til 
at være sket i 1800-tallet, hvor hvælvene i langhu-
sets østende blev istandsat på grund af revnedan-
nelser o. 1811, mens en mere gennemgribende re-
novering af facader og gavle, navnlig tårnets, blev 
iværksat 1869.5 Den første store, moderne istand-
sættelse skete 1930-31 under ledelse af arkitekter-
ne Daniel og Ejnar Mindedal Rasmussen, far og 
søn. Restaureringen, de foretog, var, set med nuti-
dige øjne, hårdhændet og berørte stort set alle dele 
af kirken. Bygningens fundamenter blev under-
støbt med beton, der blev støbt betondragere over 
hvælvene, som skulle binde langmurene sammen, 
og gjordbuerne i langhusets tre vestligste hvælvfag 
blev forstærket med en undermuring, der blev ud-
ført store skalmuringer i navnlig tårnets bagmure, 
og hele langhusets tagstol blev udskiftet.7

248*

Fig. 16. Opstalt af tårnets nordfacade (s. 3938). 1:150. 
Målt og tegnet af Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen 
1974. – Elevation of tower, north facade.
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loftshøjden blev hævet.5 Tårnets nord-sydvendte 
tagværk, bladet på nordsiden og samlet med et 
lag hanebånd, er udført i eg og stammer, trods 
enkelte udskiftninger i fyr, sandsynligvis fra 
klokkestokværkets opførelsestidspunkt o. 1584. 
Alle kirkens bygningsafsnit er tækket med vinge-
tegl, der senest er udskiftet 1990.34 
 Opvarmning. Kirkens fjernvarmesystem stam-
mer fra 1965.8 1881 blev opstillet en stor †kak-
kelovn i kirken, og allerede 1883 blev der efter 
ønske fra menigheden opstillet endnu en †ovn.28 
1921 anskaffedes et †centralvarmeanlæg, som 
blev afl øst af det nuværende anlæg.7 
 Kirken fi k indlagt elektricitet 1930.7

 Den velholdte bygning er hvidkalket ude og 
inde, men står dog udvendig med blank sokkel. 
Våbenhusets pudsede loft er hvidmalet. Bygnin-
gen omgives af en grusbelægning, etableret 1867, 
hvorfra der foran våbenhuset er lagt tre trin af 
granit, som fører op til kirkedøren.5

 Seneste omfattende istandsættelse af kirkebyg-
ningen blev gennemført af arkitekt Lars Minde-
dal (Svendborg) 1980-81, hvor bygningens en-
keltdele blev gennemgået.33 
 Gulve. I langhuset, hvor de to østligste fag 
hæver sig med to trin over resten, ligger der 
gentaget røde og gule teglklinker omkring en 
mindre, sortglaseret klinke. I våbenhuset dækkes 
gulvet også af tegl lagt i kvadratisk mønster, her 
med gule og røde sten omkring en mindre, rød 
sten. Teglstensbelægningen i langhuset kan føres 
tilbage til 1791, hvor det oplyses, at gulvet netop 
er blevet fornyet, fordi det gamle var meget 
slidt.13

 Tagværker. Langhusets og ligkapellets tagvær-
ker er af fyr og opsat under kirkens istandsæt-
telse 1930-31.5 Våbenhusets tagværk er ligeledes 
af nyere dato og af fyr, men fremstår en smule 
ældre end langhusets tagstol, alderen er usikker, 
men muligvis kan det føres tilbage til 1872, hvor 

Fig. 17. Kirken set fra nordvest. Foto Niels Elsving 1956. – The church seen from the north west.
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KALKMALERIER

En kalkmalet udsmykning (fi g. 18-19), o. 1553-
55, i langhuskorets første og andet hvælv er 
fremdraget 1981 og restaureret af Mogens Lar-
sen (nr. 1).35 Senest er billederne istandsat 1989 
af samme konservator.36 Under samme istandsæt-
telse fremkom en stærkt fragmentarisk indskrift 
(fi g. 20) på våbenhusets østvæg (nr. 2).
 Malerierne, som de fremstår nu, kan ikke knyt-
tes direkte sammen, men udgør på trods af et til-
syneladende spænd på to år imellem billedernes 
udførelse utvivlsomt et samlet hele. De fortæller 
således begge om Mikkel Brockenhuus’ istand-
sættelse af kirken og omdannelsen af koret til 
gravmonument over slægten.
 1) I den nordre kappe i korets første hvælv er ma-
let en bygningsindskrift, skrevet i sort med re-
næssanceversaler (fi g. 19). Teksten lyder: »Tet-
te arbeit er fulkommit 1553/ er betalet met M 

Fig. 18. Kalkmalet skjoldefrise (s. 3941), o. 1555. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall-painted escutcheon frieze, c. 1555.

marck 70 marck 30 skelling« (»Dette arbejde er 
fuldført 1553/ [og] er betalt med 1070 mark 30 
skillinger«). Indskriften, sikkert malet på kirke-
værgernes foranledning, henviser utvivlsomt til 
langhuskorets overhvælving og de derved med-
følgende arbejder i kirken (jf. s. 3934). 
 En skjoldefrise er malet i den østre kappe af lang-
huskorets andet hvælv (fi g. 18). Frisen indeholder 
seks våbener; tre på hver side af gjordbuens top. 
Mod syd ses en sammenstilling, der læst fra nord 
viser våben, navnetræk og dødsår for: »Michel 
Brockenhws/ 1555«, »Peder Brockenhws/ 1547« 
og »Clavs Friis« uden eller med tabt dødsår. Mod 
nord, læst fra syd, vises et fragmentarisk våben og 
de udviskede navnetræk for »Kar… Ly…«; dvs. 
Karen Lykke (†1562), dernæst våben og navne-
træk for »Margrete Brockenhws/ 1517« og »Ia-
cob Bille/ 1555«.
 Frisen opregner slægtninge til Mikkel Brock-
enhuus til Bramstrupgård.37 Udmalingen er gi-
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vetvis udført i forbindelse med begravelsen eller 
opstillingen af Mikkel Brockenhuus’ gravmæle i 
kirkens kor og bør betragtes som del af et sam-
let hele med gravsten og vægmonument (jf. s. 
3970).
 Billederne er et tidstypisk udtryk for adelens 
tilstedeværelse i kirkerummet i forbindelse med 
deres begravelser.38 Den malede bygningsind-
skrift indtager dog en særlig status, da det hører til 
sjældenhederne, at beløbet for et arbejde direkte 
opregnes i kirken. En nær parallel til udsmyknin-
gen kan fi ndes i Stenløse Kirke (s. 3136-37), hvor 
der ligeledes ses en kun få år yngre anerække for 
slægten Brockenhuus.
 2) (†)Indskrift (fi g. 20), renæssance(?), udført på 
våbenhusets østvæg i rødt. De stærkt udviskede 
bogstaver lader sig ikke længere tyde, men de 
latinske bogstaver antyder, at teksten formentlig 
er efterreformatorisk og muligvis kan knyttes til 
de store arbejder på kirken i 1500-tallets anden 
halvdel.

Fig. 19. Kalkmalet bygningsindskrift (s. 3941), 1553. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Wall-painted construction inscription, 1553.

Fig. 20. Fragmentarisk kalkmalet indskrift fra renæs-
sancen(?) på våbenhusets østvæg (s. 3942). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Fragmentary Renaissance wall-painted 
inscription on east wall of porch.
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1623 af Berent Bodemann, Lübeck, og den yngste i 
1648 af Laurids Jensen, Bellinge. Endvidere er bevaret 
to englefi gurer, der må stamme fra en †altertavle ud-
ført af Michael Tuich o. 1700.
 De to barokke alterstager er fra 1703, men er først 
tilgået fra etatsråd Hans Jørgen Hansen, der ejede 
kirken 1807-27. Den ældste lysekrone fra 1713 blev 
skænket af sognepræst Christen Fischer og hustru Ma-
riche Lomborg samt tårnuret, der blev bekostet af kir-
keejeren, general Hans Adolph Ahlefeldt, i forbindelse 
med kirkens istandsættelse 1787.
 Alterbordet og -tavlen er anskaffet i 1800-tallets 
anden fjerdedel på foranledning af sognepræst Ulrik 
Christian Mule, mens stolestaderne er udført i perio-
den 1861-65 og alterskranken 1898. Inventaret er kun 
i mindre omfang blevet suppleret i løbet af 1900-tallet, 
herunder med en Titusstage, to kopier fra 1929-30 af 
den ældre lysekrone og et alterklæde fra 1989, vævet af 
Ester Bové Reintoft. 
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens staffering er 
domineret af lysegråt og guld, som fastlagt 1987 af 
konservator Bent Jacobsen.39 1862 er inventaret be-
skrevet som perlefarvet, hvilket muligvis går tilbage 
til hovedreparationen 1787 (jf. ndf.), mens hovedstyk-
kerne blev malet i en gullig egetræsådring o. 1900. 

INVENTAR

Kirkens ældste og eneste middelalderlige inventargen-
stand er den romanske døbefont, der er beslægtet med 
værker, tilskrevet den sydfynske stenhugger Hvicman-
ne. Fra o. 1550 stammer to alterstager, mens dåbsfadet 
er et nürnbergsk arbejde fra samme århundrede, men 
som først tilgik kirken efter 1677. 
 Prædikestolen er fra 1572 og formentlig bekostet el-
ler udført på initiativ af sognepræsten Mads Hansen 
(Brændekilde). Den tilhører en velkendt gruppe blandt 
de fynske renæssancestole, der blandt andet kendes på 
brugen af bærebjælker smykket med konsolhoveder. 
Fra samme periode stammer en dørfl øj udført i renæs-
sancestil. 
 Kirkens altersølv er i sin kerne fra 1600-tallet. Det 
omfatter en alterkande fra 1610, der måske er udført 
af den københavnske guldsmed Anders Pedersen, men 
først blev skænket til kirken 1694 af kirkeejerne Fre-
derik Gersdorff og Edel Margrethe Krag, der året efter 
også skænkede oblatæsken. Hertil kommer et sygesæt 
fra 1629, skænket af sognepræst Christen Rasmussen 
Schmidt, samt kalken og disken fra 1661, der forment-
lig blev skænket af Christian Urne på Søbysøgård. Og-
så kirkeklokkerne er fra 1600-tallet, den ældste er støbt 

Fig. 21. Indre af langhuskoret set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of nave-chancel looking east.
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mørkegrå detaljer; loftets kassetter var blå med 
forgyldte rosetter, der blev opfrisket ved restaure-
ringen i 1930-31.
 Storfeltets maleri, olie på lærred, viser ‘Den hel-
lige Familie på hjemrejsen fra Egypten’ og er ind-
sat i en blændramme fra 1888.44 Den 12-årige 
Jesus vandrer med sine forældre i hænderne på en 
vej i et åbent landskab. Jesus er klædt i grå kjor-
tel og rød kappe og kigger opad med et mildt 
ansigtsudtryk, mens han peger frem for sig med 
højre hånd. Maria er som vanligt iklædt rød-
lig kjole og blå kappe. Med venstre hånd fatter 
hun let om Jesu højre. Josef, der har skulderlangt 
brunt hår og fuldskæg, bærer en gråviolet kjortel 
og brun kappe og holder en vandrestav i venstre 
hånd. Han kigger ned for sig og adskiller sig i øv-
rigt fra Maria og Jesus ved sin mørkere lød. Bag 
de tre personer ses en næsten overskyet himmel, 
dog med en lysåbning oven over Jesus.
 Ikonografi  og stil. I sammenstillingen af hjemrej-
sen fra Egypten og trekantsgavlens treenighedsre-
lief tematiserer altertavlen samlet set Den Him-
melske og Jordiske Treenighed; et motiv, der er 
velkendt fra især barokken.45 
 Det kvalitetsprægede billede er udført som en 
let forenklet kopi efter et forlæg fra 1600-tallets 
midte, der antagelig kan henføres til den franske 
maler Philippe de Champaigne (1602-74) eller 
hans kreds.46 Da kompositionen tilsyneladende 
ikke kendes fra trykgrafi kken, er det muligt, at 
billedet er af fransk oprindelse og kopieret di-
rekte efter et malet forlæg. En præcis datering 
af værket, der teoretisk set kan være lidt ældre 
end indramningen (jf. ndf.), og en bestemmelse 
af ophavsmanden lader sig dog ikke afgøre på det 
forhåndenværende grundlag.
 Historie. Altertavlen er tidligst omtalt af kir-
kens sognepræst Ulrich Christian Mule (virksom 
1832-59), der berettede, at der ved hans embeds-
tiltrædelse kun fandtes ‘et simpelt træbord uden 
altertavle’. Imidlertid lykkedes det for ham at af-
hjælpe denne mangel,15 og altertavlen må derfor 
være udført inden for og måske endda tidligt i 
hans embedsperiode.
 †Altertavler. 1) En senmiddelalderlig tavle blev 
af biskop Jacob Madsen beskrevet som udsmykket 
med ‘meget store’ udskårne fi gurer af Anna med 

 Kirken gennemgik o. 1787 under Hans Adolph Ah-
lefeldt en hovedreparation, men den præcise karakter 
heraf kendes ikke. Med sikkerhed vides kun, at tårn-
uret blev anskaffet ved denne lejlighed, samt at †stole-
ne blev malet. Sandsynligvis var det ved denne hoved-
reparation – og under alle omstændigheder før 1808 
– man kasserede Michael Tuisch’ førnævnte altertavle 
samt det gamle alterbord. 1930-31 blev inventaret ho-
vedistandsat under ledelse af arkitekt Ejnar Mindedal 
Rasmussen, Odense.15

Alterbordet (jf. fi g. 22). Efter 1832 (jf. altertav le 
ndf.),15 udgøres af et rammeværk af fyr, 223,5× 
103,5 cm og 110 cm højt, beklædt med bræd-
der, der 1930-31 udbyggedes med foransatte 
fyldingspaneler til et egentligt (†)alterpanel, hvis 
forside er smykket med et cirkelkors. 40 Paneler-
ne er nu skjult bag krydsfi nérplader, der udgør 
bagklædningen for et alterklæde fra 1989 vævet af 
Ester Bové Reintoft i mørk- og lysrosa nuancer 
med dekoration af stiliserede hvedeaks, udført i 
guldtråd. Et †alterklæde fra 1722 var udført i rødt 
silkefl øjl. 41 
 †Alterbord, før 1832. Da Ulrik Christian Mule 
blev indsat som sognepræst, udgjorde et ‘simpelt 
træbord’ alteret.15

 Altertavle (fi g. 22), o. 1832, udformet som en 
tempelgavl i nyklassicistisk stil med kannelerede, 
toskanske frisøjler foran pilastre og trekantgavl 
med relief af et Treenighedssymbol (det altseende 
øje) i stråleglorie. I storfeltet er indsat et muligvis 
lidt ældre maleri (jf. ndf.). Postamentet rummer 
en muligvis sekundær indskrift i fordybede ver-
saler af Matt. 11,28.42 
 Den arkitektoniske ramme fremstår med en 
bemaling fra 1987 i lysegråt med detaljer i guld 
og mørk gråviolet. 43 Ved en undersøgelse 1985 
konstateredes tre ældre farvelag, hvoraf det ældste 
var en lysegrå, næsten hvidlig farve med mørke-
grå detaljer, nævnt 1862.5 Herover lå en varm, 
lysegrå farve med mørkegrå partier og brunlig 
marmorering. Efterfølgende maledes den i en 
kølig lysegrå tone med detaljer i egetræsådring 
(jf. prædikestol), og siden en varm lysegrå med 

Fig. 22. Altertavle (s. 3945) med maleri forestillende 
‘Den hellige Familie på hjemrejsen fra Egypten’, efter 
1832. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altarpiece with 
painting of ‘The Holy Family Returning from Egypt’.
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er to tapper. Figurerne fremstår i lys karnation 
med brunt hår og et rødt skærf. 
 Englene kan tilskrives Michael Tuisch på grund-
lag af deres nære lighed med såvel en englefi gur 
fra hans korgitter til Skt. Laurentii Kirke, Kerte-
minde (1698, s. 1973, fi g. 68) som med Tuisch’ 
brug af tilsvarende og stilistisk overensstemmende 
englefi gurer på altertavlerne i Kølstrup Kirke fra 
1713 (Bjerge Hrd.) og Skt. Hans Kirke, Odense, 
fra 1717 (s. 1348). Nørre Lyndelses tabte alter-
tavle har givetvis været af omtrent samme type 
som disse.47 
 De to bevarede englefi gurer har rimeligvis væ-
ret blandt de ‘træbilleder’, der 1808 var henstillet 

to børn, dvs. en fremstilling af Anna Selvtredje, vel 
vist med en diminutiv Maria og Jesusbarnet på 
skødet.24 Gruppen fl ankeredes af en (hellig) bisp 
og en »anden stor Jodut« (afgud, dvs. helgen). 
 2) O. 1700, en altertavle, fra hvilken to engle-
fi gurer er bevaret (fi g. 23-24). De to fi gurer er 
56 cm høje og nøgne bortset fra et skråt placeret 
skærf, bundet på hoften med en knude og ned-
hængende snip. Ansigterne er runde med store 
kinder og kort bølget hår. Den ene holder en 
kalk i venstre hånd og peger med højre mod bæ-
geret. Den anden engel mangler sin højre hånd, 
men synes at have holdt en disk foran sig (jf. 
ndf.). Begge står på et lille jordsmon, hvorunder 

Fig. 23-24. Englefi gurer (s. 3946), formentlig fra †altertavle nr. 2. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Angel fi gures, prob-
ably from †altarpiece no. 2.
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ria og Johannes stående ved korsets fod. Skaftet er 
kanneleret med fl adovalt midtled med seks bos-
ser, på de tre står bogstaverne »IHS«. Bægeret er 
fornyet og fremstår nu glat. Sikkerhedsmærkning 
under bunden. Den formentlig samtidige disk 
måler 15 cm i tværmål og har glat bund og fane. 
Sikkerhedsmærket under bunden. Christian Ur-
nes tilknytning til Nørre Lyndelse er uklar. Som 
ejer af Søbysøgård havde det været mere oplagt 
at begunstige herregårdskirken i Nørre Søby (jf. 
s. 4021).
 Oblatæske (fi g. 25), 1695, skænket af kirkeejer-
ne Frederik Gersdorff og Edel Margrethe Krag. 
Den cylinderformede æske måler 9 cm i tværmål 
og er 4,3 cm høj. På låget givernes alliancevåben 
indgraveret sammen med initialerne: »FG EMK/ 
1695«. Under bunden er to sæt stempler for guld-
smed N. C. Clausen (1812-1874-) (Bøje nr. 4277) 

i tårnrummet og bidrog til at gøre det ‘urydde-
ligt’. At disse genstande henstod i tårnrummet på 
dette tidspunkt, antyder indirekte, at altertavlen 
må være fjernet fra alterbordet. Allerede 1810 
nævnes træbillederne ikke længere i kirkens be-
holdning,48 og først 1923 er englefi gurerne atter 
nævnt, da de henlå på våbenhusloftet og uden 
stiftets tilladelse blev solgt til en Hr. Knudsen, 
Odense.49 På kgl. bygningsinspektør Vilhelm Pe-
tersens initiativ tilbageførtes de til kirken og blev 
siden opstillet på orglet.
 Altersættet (fi g. 25) fra 1661 er formentlig skæn-
ket af Christian Urne på Søbysøgård. Kalken er 
25 cm høj og har sekstunget fod, der er drevet 
stejlt op mod skaftet. På den ene tunge er ind-
graveret »CW/ 166(1)« omkring et næsten ud-
pudset våbenskjold for Urne. På den modstående 
tunge er monteret en krucifi ksgruppe med Ma-

Fig. 25. Altersølvet, omfattende kalk og disk (s. 3947) skænket 1661 af C(hristian?) Urne samt en oblatæske (s. 
3947) fra 1695 skænket af Frederik von Gersdorff og Margrethe Krag. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altar plate, 
comprising chalice and paten donated in 1661 by C(hristian?) Urne and a wafer box from 1695 donated by Frederik von 
Gersdorff and Margrethe Krag.
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kors på låget. Sættet opbevares i en cylindrisk 
æske betrukket med brunt læder.
 Alterkande (fi g. 26), udført 1610 af guldsmed 
»AP«, antagelig Anders Pedersøn, København. 
Skænket til kirken 1694 af Frederik Gersdorff og 
Edel Margrethe Krag. Den 19,5 cm høje kande 
har profi leret fod, svunget korpus prydet ved 
halsen af indgraveret beslagværksornamentik og 
herunder af de 1694 indgraverede givervåbener, 
hhv. Gersdorffs og Krags med initialer og års-
tal »FVG/ Anno 1694« og »EMK/Anno 1694«. 
Hanken er svungen og prydet af en plante- og 
hermebort samt forneden af et lille skjold med 
initialerne »CIRS/ H/ MID«, der må henvise til 
kandens første borgerlige ejerpar. Låget er fl ad-
hvælvet med gæk udformet som en engel. Lågets 
overdel udgøres af en indfældet medalje med bu-
sterelief af Jesus og med randskrift i versaler: »Ego 
svm lvx m via veri et vita« (Joh. 14,6). På medal-
jens modsatte side er en plattysk versalindskrift: 
»Timot I/ denn das ist/ ie gewisslich war/ vnd 
ein thewer/ werdes wort das/ Chr(istu)s Ih(esu)
s komen/ ist in die welt/ die svnder se-/ lig 
zvma(chen)« (1 Tim. 1,15). Gækken er udformet 
som en engel. Under bunden er kanden stemplet 
med Københavnsmærke for 1610 og et mester-
mærke.51 En †vinfl aske blev anskaffet 1665.12

 †Skummeske, anskaffet o. 1903.5

et Odensemærke, der henviser til en fornyelse af 
æskens bund, samt en sikkerhedsmærkning.
 Sygesæt, 1629, if. graveret indskrift forment-
lig skæn ket af sognepræst Christen Rasmussen 
 (Schmidt). Kalken, 10,3 cm høj, har sekstunget 
fod, der er drevet stejlt op mod et kort skaft 
med fl adoval midtknop med bosser. Det halv-
runde bæger er glat. Under bunden er med ver-
saler indgraveret: »CR1629«, sikkert for giveren, 
desuden med skriveskrift vægtangivelsen »Vect. 
13 (lod)« og en sikkerhedsmærkning. Tilskrevet 
Klaus Christensen, Odense.50 Disken er 9 cm i 
tværmål og prydet på fanen med indgraveret Je-
sumonogram og hjulkors. Sikkerhedsmærket un-
der bunden. Til sættet benyttes en nyere oblatæske, 
4 cm i tværmål og 1,5 cm høj med indgraveret 

Fig. 26. Alterkande (s. 3948), udført 1610 af »AP«, mu-
ligvis Anders Pedersen, København. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Altar jug, 1610 by “AP”, possibly Anders 
Pedersen, Copenhagen. 

Fig. 27. Alterstager (s. 3949), o. 1550. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Altar candlesticks, c. 1550.
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balustersøjle i fem afsæt, bl.a. med en vaseformet 
del med tre kerubhoveder og et dråbeformet led, 
helt dækket af akantusdekoration. Øverst en fl ad 
lyseskål. Under bunden ses et trambulérstik. Iføl-
ge biskop Engelstoft skal stagerne være kommet 
fra ‘Ørbæk’ (vel Ørbæklunde) og blev skænket af 
kirkeejer Hans Jørgen Hansen på det vilkår, at de 
skulle opstilles i †gravkapellet.41

 Syvstage, 1900-tallets første fjerdedel. En titus-
stage, 38 cm høj, med ottekantet fod i to afsæt; 
både foden og overgangen til skaftet er prydet 
med akantusornamentik; armene har hhv. to, tre 
og fi re midtled. Sikkerhedsmærket under bun-
den.
 †Messehagler. 1862 ejede kirken en hagel af for-
mentlig rødt silkefl øjl med guldgaloner og kors 
af guldbrokade.5 Denne fornyedes med en tilsva-
rende 1892.
 †Røgelseskar, formentlig middelalderligt, er om-
talt 1665 som et ‘ildkar’, der blev repareret.12

 Alterskranke (jf. fi g. 21), 1898,28 hesteskoformet 
med drejede, vaseformede balustre med kubisk 

 Alterstager. 1) (Fig. 27), o. 1550 og suppleret 
med en kopi 1930.52 De 44 cm høje stager har 
profi leret fod, der hviler på tre små fødder i form 
som løver. Cylinderskaft med to små skiveled og 
bredt fl adovalt midtled og lyseskål, svarende til 
foden. Udformningen er typisk blandt sengotiske 
stager (jf. f.eks. s. 2150, 2304 og 2712).
 2) (Fig. 28) 1703, tilskrevet Erhardt Warmber-
ger, Augsburg.53 De 49 cm høje stager er udført 
i rig akantusbarok. Tresidede fodstykker, dannet 
som uregelmæssigt formede, blad- og blomster-
smykkede kartoucher, på kuglefødder. På de tre 
sider er ovale felter med hhv. et kronet spejlmo-
nogram »AFTSM«(?) og to hjelmprydede våbe-
ner. På benenes overkant er indgraveret: »ANNO 
1703«. Skaftet er udformet som en sammensat 

Fig. 28. Alterstager (s. 3949), udført af Erhardt Warm-
berger, Augsburg, 1703. Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Altar candlesticks by Erhardt Warmberger, Augsburg, 
1703. 

Fig. 29. (†)Alterskranke (s. 3950), 1700-tallet(?). Teg-
ning af Knud Lehn Petersen(?) i NM. – (†)Altar rail, 
1700s(?).
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base og kapitæl samt profi leret håndliste. Grå staf-
fering i to nuancer med enkelt forgyldte detaljer. 
Knæfaldet er muret i røde teglsten med lysebru-
ne læderhynder. 
 Den ældre (†)alterskranke (fi g. 29), fra det tid-
lige 1700-tal(?), har cylindriske balustre og fi r-
kantede mæglere prydet af bl.a. en rungeborg og 
en stiliseret palmetbort. Den opbevares på gra-
verkontorets loft.
 Døbefont (fi g. 30-33), romansk, af granit, 94 cm 
høj. Den lave fod er cirkulær og dekoreret med 
en tovsnoning med nedhængende blade. Hjør-
nefremspringene er udformet som skiftevis løve-
hoveder og skæggede mandshoveder. Et lavt skaft 
hugget i både fodens og kummens granit formid-
ler overgangen til kummen, der måler 80 cm i 
tværmål. Fire store mandsfi gurer, antagelig helge-
ner, inddeler kummen i fi re felter med fortællende 

Fig. 30-31. Romansk døbefont, tilskrevet Hvicmannes værksted. 30. Sydside (s. 3952). 31. Nordside (s. 3952). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque font, attributed to the Hvicmanne workshop. 30. South. 31. North

Fig. 32. Romansk døbefont, tilskrevet Hvicmannes 
værksted. Østside (s. 3952). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Romanesque font, attributed to the Hvicmanne work-
shop. East.
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 På kummens vestside (fi g. 33) ses en mand 
siddende på et tronsæde med kugleprydelser på 
endevangerne. Han er hue- eller hjelmklædt og 
holder om sværdskæftet med højre hånd, mens 

scener, der hver synes at relatere til fi guren til højre 
herfor. Felterne indrammes foroven og forneden 
af en bladranke med palmetter, mens der ved over-
gangen til vulsten yderligere er en perlebort. 

Fig. 33. Romansk døbefont, tilskrevet Hvicmannes værksted. Vestside (s. 3951). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Romanesque font, attributed to the Hvicmanne workshop. West.
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gurer. En beslægtet bladranke ses også i Sønder 
Broby Kirke (Svendborg Amt), og såvel kum-
mens fi gurtyper, bladranke og perlebort som fo-
dens løve- og mandshoveder og blade er så nært 
beslægtede med de øvrige midtfynske fi gurfonte, 
at Mackeprang opfatter dem som udspringen-
de fra det samme værksted. Dets mesters navn, 
Hvicmanne, er kendt fra fonten i Aastrup Kirke 
(Svendborg Amt). Den lidt hårdhændede ophug-
ning af reliefferne på Nørre Lyndelsefonten gør 
det svært at vurdere, men Mackeprang fandt det 
selv tvivlsomt, at denne font skulle være udført af 
mesteren selv.57

 Fonten stod 1589 i tårnrummet bag et †fonte-
gitter. Nu er den opstillet centralt i korets vestlige 
del.24 
 Dåbsfadet (fi g. 34) er udført i Nürnberg i 
1500-tallet, men er først anskaffet efter 1677.10 
Fadet, der måler 51 cm i tværmål, har i bunden 
en drevet fremstilling af Bebudelsen. Herom lø-
ber en gentagen, nu næsten helt udpudset minu-
skelindskrift, antagelig »mlvch(v?)e« gentaget fem 
gange (jf. også s. 3995),58 og en hjort-og-hund-
bort med punslede blomsterornamenter; begge 
dele gentages på fanen. Fadet ønskedes anskaffet 
1677. Typen er, med variation i borterne, velkendt 
fra de danske kirker (jf. s. 2712, 3239 og 3290).
 Dåbskanden, af tin, er 23 cm høj og blev anskaf-
fet 1893.28

 †Korgitter, nævnt af biskop Jacob Madsen 1589, 
der beretter, at »Choret (er) indluct med Sprinc-
kel og Dør«.24 Gitret er muligvis rejst i forbin-
delse med den modernisering af koret, der blev 
gennemført 1553 (jf. s. 3934).
 Prædikestol (fi g. 35-38), opsat 1572 og forment-
lig bekostet eller udført på initiativ af kirkens sog-
nepræst Mads Hansen (Brændekilde) ifølge op-
malet påskrift på kurvens postament. Stolen om-
fatter en kurv i fem fag (det femte smalfag mod 
syd tilføjet i 1930-31) og en opgang fra 1987. 
Stolen fremtræder som resultat af en gennemgri-
bende istandsættelse 1987 ved Bent Jacobsen. 
 Kurvens storfag har arkadefyldinger mellem 
hjørnesøjler. Arkaderne har bueslag med indrid-
sede dobbeltstreger, der imiterer kvadermurværk, 
og glatte pilastre, som danner en sammenhæn-
gende U-form; sviklerne er glatte. De kannele-

han har en lilje i sin venstre.54 I det tilhørende felt 
ses Korslammet. 
 Mod syd (fi g. 30) ses som den eneste af de fi re 
personer, der er stående, en mand med lav fi r-
kantet hovedprydelse. Han holder en pengepose 
i venstre hånd og støtter på armen tre mønter. 
Med sin højre hånd rækker han et kors til en 
mindre fi gur med jødehat i det tilhørende felt. 
Under korset ses en døbefont, og bag jøden står 
en mand med en stav i hånden. Der er altså for-
mentlig tale om en fremstilling af Skt. Nikolaj, 
der døber den omvendte jøde.55

 På kummens østside (fi g. 32) ses en mand med 
kraftig knebelsbart og tilbagestrøget hår. Han sid-
der på en trone og støtter en stav med venstre 
hånd, mens han holder en bog i højre. I det til-
hørende felt er en fremstilling af Jesu dåb. 
 Mod nord (fi g. 31) ses en skægløs fi gur med 
hjelm(?) på hovedet. Han holder et drikkehorn 
i venstre hånd og støtter den højre på knæet. I 
det tilhørende felt gentages drikketemaet, idet en 
mand hælder op i sit bæger fra en stor krukke.56 
 Fonten hører til den fi gurrige midtfynske type, 
Et fællestræk for denne gruppe er fi rdelingen af 
kummerne med større Kristus- eller helgenfi -

Fig. 34. Dåbsfad, et nürnbergs arbejde fra 1500-tallet 
(s. 3952), formentlig anskaffet efter 1677. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Baptismal dish, Nuremberg work from 
1500s, probably acquired after 1677.



NØRRE LYNDELSE KIRKE

Danmarks Kirker, Odense
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Fig. 35. Prædikestol (s. 3952), 1572. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit, 1572.
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Fig. 36. Prædikestolens første og andet fag (s. 3958). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – First and second bays of pulpit.
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Fig. 37. Prædikestolens tredje og fjerde fag (s. 3958). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Third and fourth bays of pulpit.
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(fi g. 38). 1987 er bag hovedet tilføjet en vandret 
bærebjælke, formentlig svarende til den oprinde-
lige status (jf. s. 3034, 3292 og 3411).43 Opgangen 
stammer ligeledes fra 1987 og er tegnet af Lars 
Mindedal, Svendborg, med glat fyldingspanel og 
kraftig håndliste.43 
 I sin udformning er prædikestolen karakteri-
stisk for en lille gruppe fynske prædikestole fra 
1570’erne. Det gælder anvendelsen af U-forme-
de pilastre om arkadefelterne såvel som frisernes 
symmetriske ornamenter, der genfi ndes i Aun-
slev (1573), Hellerup (1575), Gestelev (o. 1580) 
(alle Svendborg Amt) og i den lidt anderledes 
udformede stol i Næsbyhoved-Broby (1577, s. 
2711).61 Udgangspunktet for typen, og under 
alle omstændigheder for Nørre Lyndelsestolen, 
synes at være den lidt ældre og enklere prædi-
kestol i Øster Hæsinge Kirke (1562, Svendborg 
Amt), hvis proportioner, hjørnefremspring, po-
stamentfelter og brug af bladornamentik i frisen 
er beslægtede, om end der er brugt enklere, rek-
tangulære fyldinger i storfelterne, ligesom hjør-
nesøjlerne mangler prydbælter. Bærepillens ud-
formning som et mandshoved er et af de tidligste 
eksempler på denne relativt udbredte praksis i 

rede søjler har korintiske kapitæler og prydbæl-
ter med symmetriske grotesker af blad- og ran-
keværk omkring maskehoveder. Postamentet har 
profi lerede fyldinger mellem glatte fremspring. I 
fyldingerne er karvskårne, latinske versalindskrif-
ter med skriftsteder. Fra venstre mod højre læses: 
1) »Beati qvi avdivnt/ verbum dei et/ cvstodivnt/ 
illvd lvc 11« (Salige er de, som hører Guds ord 
og bevarer det. Luk. 11,28). 2) »Qvis loqvitvr/ 
loqvatvr/ sermonem dei/ 1 Pet 4« (Den, der taler, 
skal tale med ord fra Gud, 1 Pet. 4,11) 3) »Me-
mento extri/ morvm et non/ peccabis in æter/ 
nvm syrach 7« (Tænk på dine sidste dage, og du 
vil ikke synde i evighed, Sir. 7,40).59 4) »Docete 
omnes/ gentes qvæcvn/ qve ppæcepi (sic!) vo/ 
bis Math: vlt« (Lær alle folkeslag alt det, som jeg 
har befalet jer, Matt. 28,19-20).60

 I frisefelterne er symmetriske rankeornamen-
ter med volutoprullede blade (fi g. 35); i første fag 
afsluttes ornamentet med profi lhoveder. Hæn-
gestykker med akantusbort (fi g. 35); gesimsen er 
fornyet ved restaureringen i 1930-31.40 Stolen 
afsluttes forneden af en diminutiv underbaldakin 
med volutbøjler, hvorunder er en konsol, udfor-
met som et mandshoved med skæg og kort hår 

Fig. 38. Prædikestolens bærekonsol (s. 3956). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bearing 
console of pulpit.
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mentfremspringene er malede romber i gråt 
med indskrift i guldversaler: »Anno domini 1572 
MH VDF (M)M«,62 der mht. de første to bog-
staver formentlig henviser til sognepræsten Mads 
Hansen (Brændekilde) og de følgende måske til 
kirkeværgerne. I arkadefelterne er malede, sekun-

området syd for Odense i det sene 1500-tal, og 
samme ansigtstype går igen fl ere steder (jf. Bræn-
dekilde, Tommerup og Vissenbjerg, s. 3034, 3292 
og 3411 samt Rønninge Kirke, Bjerge Hrd.).
 Stolen fremstår i en staffering i lysegrå og sort 
med detaljer i forgyldning fra 1987.43 På posta-

Fig. 39. Låge, 1572, med påsatte skjolde for Laurits Brockenhuus og Karen Skram, der 
muligvis stammer fra †stolestaderne (s. 3958). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Door, 
1572, with escutcheons for Laurits Brockenhuus and Karen Skram, possibly from the †pews.
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ment- og frisefelter. Under arkaden er monteret 
to udskårne våbenskjolde for Laurids Brocken-
huus og Karen Skram, der er blevet tilpasset for at 
kunne være under arkaden, og som sandsynligvis 
stammer fra en samtidig †herskabsstol (jf. ndf.).63 
Lågen fremstår i grå bemaling med to indskrifter 
i gyldent kursiv: »Fact. Anno 1572« og »Renov. 
Anno Dem. (fejl for Domini) 1696«. At lågens 
arkade afviger fra kurvens, kunne tyde på, at den 
ikke blev udført til prædikestolen, men indskrif-
terne og det forhold, at de anvendte pigmenter 
også blev brugt til evangelistmalerierne, godtgør, 
at den senest 1696 var tilføjet stolen.
 Ved en undersøgelse af prædikestolen 1985 
konstateredes fi re underliggende bemalinger, idet 
den tidligste staffering fra o. 1572 ikke påvistes. 
Ældst var en gulbrun lasur, der kan stamme fra 
den nævnte istandsættelse 1696, eftersom farven 
går igen i evangelistmalerierne. En lysegrå, næsten 
hvid staffering må stamme fra tiden før 1862, hvor 
alt træværk i kirken er beskrevet som perlefarvet 
(jf. altertavle og stolestader).5 Herover lå en lys gul-
brun egetræsådring fra o. 1900 (jf. altertavlens ældre 

dære fremstillinger af stående evangelister, alle 
vist med bog og skriveredskaber samt gengivet 
med nøgne fødder og i en rækkefølge, der ikke 
harmonerer med postamentfelternes indskrifter. 
Evangelistnavnene er anført nederst i hvert fag 
med forgyldte versaler. Fra opgangen mod væg-
gen fra venstre mod højre: 1) »S. Mattæus« (fi g. 
36). Langskægget med sort fodlang kjortel og gyl-
dent draperi. Ved hans venstre side ses englen. 2) 
»S. Marcus« (fi g. 36). I lang rød dragt og med bredt 
brunligt skærf om livet. Løven ses ved hans højre 
ben. 3) »S. Lucas« (fi g. 37). Skægløs, iklædt hvidlig 
dragt med rød kappe. Oksen ses til venstre. 4) »S. 
Johannes« (fi g. 37). Ligeledes skægløs. Bemalingen 
er afbleget og delvist beskadiget forneden, således 
at ørnen knap er synlig. Malerierne er muligvis 
tilføjet ved en istandsættelse af stolen 1696 (jf. 
opgangslågen). Opgangen står i lysegrå bemaling, 
mens felterne siden 2007 er rødbrune.9 
 Den forhenværende †opgang var frem mod 
1980 udstyret med en låge (fi g. 39), nu på gra-
verkontorets loft. Denne er udformet som en 
arkade med kannelerede pilastre og glatte posta-

Fig. 40. Kirkens indre, før 1898. Postkort i NM. Fotogaf ubekendt. – Interior of the church before 1898.
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skiftning af opgangen og ændring af bærekon-
struktionen fra 1930-31, således at stolen nu bæ-
res af en indmuret jernbjælke.43 Endvidere blev en 
låge ved opgangens fod fjernet (jf. (†)stolestader). 
 En †prædikestolsbeklædning blev senest anskaffet 
1930.9 Et †timeglas blev erhvervet 1665.12

 Stolestader (jf. fi g. 41), 1861-65, dog væsentligt 
ombygget i forbindelse med hovedrestaureringen 
1930-31, således at de slanke gavle blev reduceret 
i højden til de nuværende 106 cm og indfældet 
som en art pilaster i en bredere gavl. Denne kro-
nes af det oprindelige, svungne topstykke udfor-
met som rocailler.
 Stolene fremstår med en staffering fra 1987 i 
lysegråt med detaljer i mørk gråviolet, guld og 
blåt; stafferingen tager udgangspunkt i alterma-
leriets farveholdning.43 Stafferingen er baseret på 
den ældre staffering fra 1930, blot er den grå tone 
lysnet. Herunder er konstateret en lysegrå staffe-
ring suppleret med lys gul egetræsådring, der må 
stamme fra 1907.5 

stafferinger) og endelig en staffering i varm lysegrå 
med detaljer i mørkegråt, lyseblåt og forgyldning, 
der hidrører fra hovedrestaureringen i 1930-31.
 Stolens anskaffelse og ældre historie er ikke 
nævnt i de bevarede kilder. Det på kurven anfør-
te årstal, 1572, må ligesom de respektive initialer 
være fremgået af den oprindelige staffering. 1696 
må prædikestolen være renoveret med tilføjelse af 
en låge til opgangen og nystafferet, vel på initiativ 
af kirkeejerne, Frederik Gersdorff og hustru. Da 
biskop Engelstoft beskrev stolen 1862, var den 
noget utraditionelt opsat ‘for vinduet i den 4. 
hvælving straks for døren’ og havde en †lydhim-
mel.41 Den blev istandsat ved hovedrestaurerin-
gen 1930-31 og drejet en smule ved tilføjelsen 
af det smalle, femte fag mod væggen. Desuden 
fi k den en ny †opgang, der integrerede det ældre 
opgangspanel og den gamle låge.40 
 Stolen er senest restaureret 1987 ved Bent Ja-
cobsen. Foruden snedkermæssig istandsættelse, 
for nyelse af det øvre dækbræt, staffering og ud-

Fig. 41. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church interior looking east.
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 Orgel (jf. fi g. 43), 1999, med 12 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Anders Havgaard 
Rasmussen, Bramminge. Disposition:65 Princi-
palværk (manual II): Principal 8', Salicional 4' 
Oktav 2' Scharf II, Kornet III.66 Fløjteværk (ma-
nual I, bag manuelt betjente svelledøre): Spids-
fl øjte 8', Blokfl øjte 4', Nasat 22/3', Tværfl øjte 2', 
Cantus III.67 Pedal (delvist bag manuelt betjente 
svelledøre):68 Subbas 16', Fagot 8'. Kopler: I-II, 
II-P, I-P. Kilebælg til manualværkerne, regulator-
bælg til pedalværket. Temperering: Van Biezen. 
Fremstår i lysegrå bemaling. I skibets nordvestre 
hjørne; svelleværket og pedalværket er placeret 
ved nordvæggen.
 *Orgel, 1975, med 10 stemmer, to manualer 
og pedal, bygget af Fyns Orgelbyggeri, Odense. 
Siden 2003 i Bjerreby Kirke, Svendborg Amt. I 
tårnrummet. Hovedværket, med V-formet op-
bygning, var placeret som rygpositiv; spillebordet 
var placeret i svelleværkshusets sokkel.
 †Orgler. 1) Antagelig købt brugt o. 1864, beko-
stet af kirkeejeren. Placeret på †vestpulpituret.69

 2) (Fig. 42), 1907,70 med fem stemmer. Byg-
mesteren kendes ikke. Disposition: Bordun 16' 
(fra F), Principal 8', Rørfl øjte 8', Salicional 8',71 
Octav 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade.72 Oprindelig på †vestpulpituret. 
I forbindelse med kirkerestaureringen 1930-31 
fl yttedes orglet til et podium i tårnrummet, og 

 Stoleværket blev etableret etapevis, først ved 
indretning af stoleblokke i tårnrummet 1861/62, 
derefter bagerst i skibet 1862, mens mandsstolene 
mod syd fornyedes 1863 og endelig kvindesto-
lene i 1864-65. 64 
 Ældre †stolestader er nævnt første gang 1665, 
da gulvet under stolene blev omlagt.12 1791 præ-
ciseres det, at stolene var i forsvarlig stand ‘med 
døre for’, samt at de blev malet ved kirkens ho-
vedreparation 1787.13 1862 stod de i perlefarve 
og omfattede 22 mands- og 17 kvindestole med 
dobbeltsæde, lukket rygstød og dør samt yderli-
gere fi re kvindestole neden for kirkedøren med 
enkeltsæde og åben ryg samt henholdsvis otte og 
syv stole i tårnet, der var i så dårlig stand, at de var 
taget ud af brug året før.12 
 (†)Herskabsstole, o. 1570, indrettet af Laurits 
Brockenhuus og Karen Skram, hvis våbener, 
‘nemlig en enhjørning og tre liljer’, endnu 1862 
kunne ses på de fi re forreste stole i skibets stole-
blokke, mens to yderligere var monteret på præ-
dikestolens opgangslåge (jf. ovf.).5 Alle må for-
modes at stamme fra herskabsstolenes gavle, mens 
det er mere usikkert, om også opgangslågen er en 
rest af disse. 
 22 nyere løse stole med cirkelkors i forsænket 
relief i ryglænet og sæde polstret med lysebrunt 
ruskind er opstillet i kor og tårnrum. 
 Præstestol, 1930-31,7 af fyr med spinkle arm-
læn og polstret på ryg og sæde med lysebrunt 
ruskind. 1589 nævner biskop Jacob Madsen en 
lille skriftestol samt en lille degnestol.24 

Fig. 42. Plan og snit af kirkens vestende med †orgel nr. 2 (s. 3960). 1:300. Målt og tegnet af Knud, Erik og Ebbe 
Lehn Petersen 1974. – Plan and section of west end of church with †organ no. 2.

Fig. 43. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Church interior looking west.
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havde opgang i det nordvestlige hjørne af tårn-
rummet bag kvindestolene.76 I pulpituret var 
indrettet tre bænke i hele dets længde, som be-
nyttedes af de unge karle.13 Opgangen var etable-
ret i tårnrummets nordside.5 Det ønskedes fjernet 
1878,5 men synes først nedrevet ved hovedrestau-
reringen 1930-31 (jf. †orgel nr. 2 ovf.).
 Dørfl øje. 1) (Fig. 44), o. 1575, af eg, har glat ar-
kadefylding med kannelerede pilastre, som bærer 
den beslagværksornamenterede bue; i midten og i 
hjørnesviklerne karvskårne rosetter. I postament-
feltet er et romberelief og i frisen et symmetrisk 
groteskeornament med akantusblade, der ud-
springer af en bladmaske. Arkadens udformning 
er nært beslægtet med prædikestolen og skyldes 
muligvis samme værksted. 2) 1700-tallet, af eg, 
rundbuet og opført af fi re brede planker. Oprin-
delig låsekasse af jern. I våbenhusets yderdør. 

samtidig udskiftedes eller omdannedes den op-
rindelige facade ud fra et ønske om stilmæssig 
harmoni med det nyklassicistiske alterparti. De 
to bevarede englefi gurer fra †altertavle nr. 2 fandt 
genanvendelse i orgelfacaden (jf. s. 3946).73 Org-
let stod med en staffering i to gråbrune nuancer 
med detaljer i blåt, rødt, orange og guld.74

 Salmenummertavler. 1) 1800-tallet. En enkelt 
tavle til kridtnumre, 54×39 cm, sortmalet med 
antikvaoverskrifter i forgyldning: »Skriftemaal.«, 
»Nadver.« og »Daab.« 2) O. 1904, seks tavler, 
75×48 cm.75 Glat fylding med en lille udskåret 
roset i hjørnerne, smal fodliste og trekantgavl. 
Hængetal af messing. Sortmalet midtfelt og lyse-
grå ramme med forgyldte detaljer. 
 †Pulpitur, nævnt 1791,13 indrettet i skibets ve-
stende. Det blev båret af ni fi rkantede ‘søjler’ og 

Fig. 44. Dørfl øj (s. 3962), o. 1575. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Door wing, c. 1575.

Fig. 45. Pengeblok (s. 3963), 1600-tallet. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Poor box, 1600s.
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»Anno 1717 haver h. Chri-
sten Fischer og k(ære) hustru
Mariche Lomborg givet til

fattige her i N. Lyndelse sogn eethundrede
rixdaler udi mynt. Capitalen forhen er leve-

ret til nuværende vicepastor og successor
i kaldet H. Samuel Biering og efter hans
død traduceris til hans efterkommere i

embedet ogsaa fremdelis under Guds for-
siuen og varetegt, fra mand til mand sog-
ne-præsten i Lyndelse til værdens ende
perennerer herom og et skriftligt te-
stamente forfattit er trende ligelye-

dendes originaler hvoraf der én allere-
de er leverit til veldedle og høyærv(ærdige) H.

biscop Lodbærg og stiftens kiste insig-
nerit den anden hos herritsprousten og

den tredje hos sognepræsten i N: Lyndelse
skal fi ndis renten af dette hundrede rix-

daler efter prousten H. Christensen Fischers
død til hver iulefest af sognepræsten til

mest tørftige her i sognet efter testemen-
tits vidre indhold uddelis. Gud give sit naun

alene ære den fattige trøst og efterkom-
mere i embedet bestandig kiærlighed

og retsindig nidkiærhed
i Herren amen«.

Opsat i våbenhuset på østvæggen.

 Pengeblok (fi g. 45), 1700-tallet, af fyr, 23×19,5 
cm, 83 cm høj. Blokken er beslået med fi re jern-
bånd, hvoraf de tre slutter i øjer ved blokkens 
front til brug for låsenes jernstænger (kun en be-
varet). Endvidere er blokkens overside beklædt 
med jern og forsynet med en pengesprække. 
Gråmalet. Blokken, der 1862 stod i skibets nord-
østlige ende, foran den første stol, er nu opstillet 
i skibet ved våbenhusdøren, fæstnet til væggen 
med to nyere jernbånd. 
 Præsterækketavler. 1) 1800-tallet, 165×86 cm, i 
sortmalet profi leret ramme med navne anført i 
gul antikva på sortmalet bund. Ophængt i tårn-
rummet. 2) 1981,9 og ophængt over for denne i 
tårnrummet. 
 Legattavle, (fi g. 46), o. 1717, opsat til minde om 
en testamentarisk gave, stiftet af sognepræst Chri-
sten Fischer og hustru Mariche Lomborg til for-
del for sognets fattige (jf. lysekrone nr. 1, gravsten 
nr. 3). 
 Grå kalksten, 101×67 cm, med rester af sort 
bemaling. I hjørnerne er akantusornamenter, 
hvis ranker løber som en bort langs stenens kant. 
Indskriften er hugget i reliefversaler og lyder: 

Fig. 46. Legattavle sat til minde om sognepræst Christen Fischer og Mariche Lomborgs legatstiftelse (s. 
3963), o. 1717; tavlen er delvis skjult bag en fast bænk. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Memorial tablet 
no. 1, commemorating Pastor Christen Fischer and the Mariche Lomgort Grant, c. 1717.
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let i Reykjavik Domkirke 1839).77 Relieffernes 
fremspringende jordsmon viser, at de er kopier 
efter sidstnævnte. De er begge beskadigede, idet 
førstnævnte mangler hele det øvre venstre hjørne 
og sidstnævnte et stykke af nedre højre. Tidligere 
ophængt på hver side af altertavlen, nu på graver-
kontorets loft.
 Lysekroner. 1) (Fig. 47), 1713, skænket af sogne-
præst Christen Fischer og hustru Mariche Lom-
borg. Med 2×6 s-svungne arme med delfi nled 
og i svinget et havfruehoved; lyseskålene er fl ade. 
Balusterskaft, der krones af en dobbeltørn med 
udslåede vinger. Den store hængekugle har profi -
leret knop og prydes af en indgraveret versalind-
skrift: »Anno MDCCXIII haver H(r) Christen 
Fischer sognepræst til N. Lyndesøe og proust i Aa-
sum herridt med sin hustrue Mariche Lomborg 
givet denne lysekrone, og til 12 lius for juleaften 
sang saa og for den at holde reen, fi re rixdaler i 
croner, som skal være et inventarium hos degnene 
i Lyndesøe. Hvor over præsterne successive vilde 
holde saavidt det til guds ære og kirckens tieniste 
vel er meent.« Ophængt i korets vestlige hvælv. 
 2-3) 1929-30,7 kopier af forrige, med giverind-
skrifter i indgraverede konturversaler på hænge-
kuglerne, hhv.: »Eiler Wortmann født i Nr. Lyn-
delse 18. marts 1904/ død i New York 8. novem-

 To (†)relieffer (jf. fi g. 40), 1800-tallets anden halv-
del, af gips, efter Bertel Thorvaldsens ‘Kristus la-
der de små børn komme til sig’, 62×55 cm, og 
‘Maria med Jesus og Johannes’, 62×53 cm, som 
han udførte 1804 til Brahetrolleborg Kirkes font 
(Svendborg Amt) og gentog 1826-27 (opstil-

Fig. 47. Lysekrone (s. 3964), 1713, skænket af sogne-
præst Christen Fischer og Mariche Lomborg. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Chandelier, 1713, donated by 
incumbent Christen Fischer and Mariche Lomborg.

Fig. 48. Ligbåre (s. 3965), 1703. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bier, 1703.
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kendorf til Bramstrup og Karen Axelsdatter 
Brahe, som angivet med reliefi ndskrift.31 Den er 
113 cm i tværmål. Om halsen løber versalind-
skriften: »Verbvm domini manet in æternvm mit 
gottes hilf gvs mich Berent Bodeman zv lvbeck 
anno 1623« (Guds ord forbliver i evighed, med 
Guds hjælp støbte Berend Bodemann i Lübeck 
mig i året 1623) mellem profi llister. Herunder er 
stiliserede akantusblade og hen over indskriften 
en rankebort med vaser. På legemets ene side ses 
Valkendorfs våbenskjold over versalindskriften: 
»Henning Walckendorf« og på den modsatte side 

ber 1929« og »Skænket af unævnt giver 1930«. 
Ophængt i skibet. 
 Ligbåre (fi g. 48-50), 1703, af eg.78 Den måler 
396×76,5 cm og er 50 cm høj og har fi re otte-
kantede bærestænger, som afsluttes af en udskå-
ret knop. Benene er fæstnet med y-beslag af jern, 
mens ladet har bestået af tre planker, hvoraf kun 
den ene er bevaret; denne er 178,5 cm lang. På 
de udsavede endeplader er skåret versalindskrif-
ter, hhv.: »Betenk, o menniske,/ din død, dend 
siste timis/ haarde nød, giør dig ved/ poenitents 
bereed, hos/ Gvd at boo i ewighed: †« (fi g. 49) og 
»Døden er syndsens/ sold: Christvs er/ opstan-
delse og livet./ A(nn)o 1703.« (fi g. 50).
 Tårnur (fi g. 51), o. 1787,13 der blev bekostet 
‘ved sidste kirkereparation’ (jf. s. 3943) af kirke-
ejer, hr. general (Hans Adolph) Ahlefeldt. 13 Ram-
meværket 65×35 cm, 69 cm højt, er samlet med 
nitter, mens de to lodrette stivere, hvori gangen 
og timeslagværket sidder, er samlet med kiler. I 
urets venstre side er gangværket, der reguleres af 
et pendul monteret foran rammen. Snorevalserne 
er af træ med vinkelformede spærrehager. Gang-
værket er af bronze og reguleres af en hagegang 
af jern; konventionel udløsning for timeslagværk. 
Rammen er malet grøn. 
 1810 faldt det ene urlod ned og må have gen-
nembrudt hvælvet, eftersom det ødelagde et af 
brædderne over ‘præstegårdens begravelse’. 79 
Urskiven blev malet 1887.28 Uret blev repareret 
19145 og restaureret 1995 af Flemming Bruun.9

 Klokker. 1) (Fig. 52), støbt 1623 af Berend Bo-
demann, Lübeck, og skænket af Henning Val-

Fig. 49-50. Ligbårens to endestykker (s. 3965). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Two endpieces of the bier.

Fig. 51. Tårnuret (s. 3965), o. 1787, bekostet af kirke-
jer Hans Adolph Ahlefeldt. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Tower clock, c. 1787, funded by church owner Hans 
Adolph Ahlefeldt.
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ker til mindst ni danske kirker, herunder i Oden-
se Amt også Udby, Uggerslev og Turup (jf. s. 679). 
Desuden støbte han 1620 døbefonten til Skt. 
Hans Kirke, Odense (s. 569 ff.). 
 2) (Fig. 53), 1648, støbt af Laurits Jensen, Bel-
linge, og skænket af stiftskriver Hans Brorson 
som anført med reliefi ndskrift.5 76 cm i tværmål. 
Om halsen løber en versalindskrift: »An(n)o 1648 
haver Hans Bror søn stigtskrifver laded denne 

Brahernes våbenskjold over: »frvw Karen Brae« 
(begge vender nu mod klokkestolen); overgan-
gen til slagringen markeres af tre profi llister. 1664 
anskaffedes ‘strenge og leeringer’ til klokkerne,12 
kneblen blev repareret 1669 og bommen året ef-
ter.12 Repareret 1938.80 Ophængt i en slyngebom 
i klokkestokværkets nordøstre glamhul.
 Bodemann var rådsstøber og oldermand for 
metalstøberlauget i Lübeck. Han leverede klok-

Fig. 52. Klokke nr. 1 (s. 3965), støbt 1623 af Berend Bodemann, Lübeck. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Bell no. 1, cast in 1623 by Berend Bodemann, Lübeck.
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 Lauritz Jensen har støbt klokker til følgende 
kirker, alle beliggende på Fyn: Brudager (1641, 
Svendborg Amt), Helligåndskirken, Faaborg 
(1646, DK Svendborg 789), Gamborg Kirke (1640, 
Vends Hrd.), Marslev (1653, Bjerge Hrd.) og Ug-
gerslev (1653, Skam Hrd.).
 †Messeklokker, 1589 omtaler biskop Jacob Mad-
sen ‘to små klokker over koret på hvælvene’,24 
dvs. formentlig ophængt i tagværket.

klohke/ støbe Gvd til ere oc os til gavns. saa stø-
ber vid i Iesu Na(v)n«. Under indskriften, der lø-
ber i to af de fi re bånd, er bruskværkkartoucher. 
Og over den en ornamentbort. På legemet er i 
en profi leret ramme anført: »Lavris/ iensøn/ Bel-
linge«. Overgangen til slagringen markeres af fem 
lister. 1664 anskaffedes ‘strenge og leeringer’ til 
klokkerne.12 Ophængt i en slyngebom i klokke-
stokværkets sydøstre glamhul.

Fig. 53. Klokke nr. 2 (s. 3966), støbt 1648 af Laurits Jensen, Bellinge. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Bell no. 2, cast in 1648 by Laurits Jensen, Bellinge.
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Fig. 54. Epitafi um over Mikkel Brockenhuus og Karen Lykke (s. 3970), o. 1555. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Sepulchral tablet of Mikkel Brockenhuus and Karen Lykke, c. 
1555.
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Danmarks Kirker, Odense

3969

virkning fra Øresundsområdet. Begge har oprindelig 
været placeret i koret. Gravstenen over sognepræst 
Christen Fischer og Mariche Lomborg stammer fra o. 
1725 og har ligget over en †præstebegravelse i tårn-
rummet. Tre typemæssigt beslægtede, men helt glat-
slidte liggesten fra o. 1800 med hjørnerosetter ligger 
på kirkegården, mens monumentet over spædbarnet 
Dorthea Robertine Rasmussen fra 1813 er opstillet i 
våbenhuset. Endelig er der i tårnrummet ophængt en 

GRAVMINDER

Kirkens gravminder omfatter fi re gravsten samt en 
mindetavle over faldne soldater under de slesvigske 
krige. Den ældste gravsten, Peder Brockenhuus’ våben-
sten fra o. 1547, hører til en gruppe af fynske våbensten 
fra årene frem mod 1550, mens vægmonumentet over 
faderen, Mikkel Brockenhuus, fra 1555 er et vigtigt 
eksempel på den tidlige fynske renæssance under på-

250

Fig. 55. Mikkel Brockenhuus’ og Karen Lykkes epitafi um (s. 3970). Georg Wilhelm 
Baurenfeinds kobberstik til Terkel Klevenfeldt, Nobilitas Dani ex monumentis, 1777. 
– Tombstone, of Mikkel Brockenhuus and Karen Lykke, print.
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Epitafi um (fi g. 54-55), o. 1555, over Michel Brock-
enhvs (Mikkel Brockenhuus) aff Brangstrop 
(Bramstrup), †(25. okt.) 1555, samt hustru Karine 
Lycke (Karen Lykke), †15 .82 »Her liger be-
grawen erlig oc velbyrdig mand/ Michel Brock-
enhws aff Brangstrop som døde/ løgerdagen nest 
efter Sancti Lvcæ Evangelist/ dag aar effter gvds 
byrd 1 5 5 5 met sin kiere høstrv/ frve Karine 
Lvcke so(m) døde aar 15 «.
 Gullig kalksten, 285×162 cm. Et arkitektonisk 
opbygget vægmonument med helfi gursportræt-
ter af de afdøde. Mikkel Brockenhuus har halv-
langt hår og tvedelt skæg; øjnene har ingen an-
tydning af pupiller. Han er iført en rustning og 
den tilhørende hjelm står mellem hans fødder 
foran en stridshammer. I højre hånd holder han 
en lanse, mens han med den venstre fatter om 
det lange slagsværd, hvortil i en rem er fæstnet et 
skjold med Brockenhuusvåbenet. Karen Lykke er 
iklædt enkedragt; hun har lang kjole med pufær-
mer og bærer tætsluttende hovedlin med fodlan-
ge snipper; hun holder sine hænder fl adt ind over 
sit bryst. Mellem ægteparret er en lille skrifttavle, 
hvor der med versaler står »Hielp the(n)/ hellige 
tre/ foldighet«. 
 Parret er indsat i en portal, hvis pilastre og frise 
bærer 2×8 hjelmprydede slægtsvåbener for par-
rets aner i tre generationer, startende fra frisens 
midte, til heraldisk højre for Mikkel Brockenhu-
us’ forældre, efterfulgt af bedste- og oldemødrene: 
Brockenhuus, Reventlow, Urne, Ahlefeldt, Molt-
ke, Lindenov, Urne og Knob; til heraldisk ven-
stre ses på samme måde skjolde for Karen Lykkes 
forældre og de tilsvarende kvindelige aner: Lykke, 
Munk, Bild, Bagge, Lykke (Mus af Stenalt), Ud-
søn, Hvide og Krabbe. På postamentets skriftfelt 
er i vandrette linjer anført personalia, mens top-
stykket rummer et rundbuet felt båret af basun-
engle, hvori der ses en fremstilling af Dommedag. 
Kristus ses siddende foran regnbuen(?) og fl an-
keres af to kister, hvoraf de døde opstår. Stenen 
fremtræder afrenset, men har tidligere haft en 
partiel †forgyldning af indskrifterne.24 
 Den henføres af Chr. Axel Jensen til den så-
kaldte ‘Øresundstraditions efterslæt’ med tilknyt-
ning til arbejder af ‘Absalonmesteren’ og værker, 
repræsenteret både på Sjælland, Fyn og i Jyl-

mindetavle over faldne soldater i De Slesvigske Krige 
1848-50 og 1864. 
 1811 lod kirkeejer Hans Jørgen Hansen i forbindelse 
med en hovedreparation Brockenhuusernes †gravka-
pel i det tidligere sakristi på kirkens nordside rydde, 
kisterne blev afhændet og deres indhold begravet på 
kirkegården. Det må være i denne forbindelse, at Mik-
kel Brockenhuus’ vægmonument blev henlagt på kir-
kegården, og først 1898 blev det ført tilbage til kirken 
og opsat i våbenhuset, hvortil også Peder Brockenhu-
us’ gravsten, der endnu lå foran alteret, blev fl yttet. O. 
1904 føjedes Christen Fischer og Mariche Lomborgs 
gravsten til samlingen i våbenhuset, da menighedsrådet 
ønskede at fjerne to gravsten fra skibets midtergang, 
med den begrundelse at de rummede afbildninger af 
Korsfæstelsen og Opstandelsen.81 

Fig. 56. Mindetavvle over faldne soldater i de slesvigske 
krige 1848-50 og 1864 (s. 3971). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Memorial tablet to soldiers fallen in the 
Schleswig Wars 1848-50 and 1864.
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ter 1832 beskriver sognepræst Ulrich Christian 
Mule i hvert fald, at gravstenen var ‘henkastet’ 
her, ‘nedtrampet af skolebørn og slidt ved regn 
og slud’. Han søgte forgæves at ændre dette for-
hold,86 men først 1898 blev den opsat på sin nu-
værende plads på våbenhusets østvæg 1898.9 
 Mindetavle (fi g. 56), over »de i 1848-50 og 1864 
faldne Krigere af Nørre Lyndelse Sogn«. Ind-
skriftsplade af hvidt marmor, 81×55,5 cm, ind-
fattet i profi lramme af mørkbejset eg med seg-
mentgavl, hvori kors mellem to stjerner. Indskrift 
i fordybet antikva, opmalet med guldbronze. Tav-
len omtaler følgende: Hans Sørensen fra Nørre 
Lyndelse, 3. reservejægerkorps, †1848; Niels Chr. 
Sørensen fra Dømmestrup, 5. linjeinfanteriba-
taljons 4. korps, † 6. juli 1849; Jens P. Knudsen 

land,83 Den sjællandske forbindelse synes evident 
i sammenligning med Mourits Olufsen Krognos’ 
gravsten i Ringsted, Skt. Bendts (o. 1553, DK 
Sorø 176-78), der er opbygget på tilsvarende 
måde og med tilsvarende skjolde og basunengle. 
Gengivelsen af Brockenhuus’ hjelm er nærmere 
beslægtet med nogle sten, Johan Friis havde ladet 
udføre til bl.a. Hesselagergaard.84 
 Monumentet var oprindelig indmuret i korets 
nordvæg.85 Herfra blev det fjernet 1811 og si-
den placeret på kirkegården. På et tidspunkt ef-
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Fig. 57. Gravsten nr. 1 (s. 3972), over Peder Brocken-
huus, o. 1547. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Tomb-
stone no. 1, of Peder Brockenhuus, c. 1547.

Fig. 58. Gravsten nr. 1 (s. 3972), over Peder Brocken-
huus, o. 1547. Tegnet af Andreas Thornbo, o. 1760. – 
Tombstone no. 1, of Peder Brockenhuus, c. 1547.



3972 ÅSUM HERRED

(Brockenhuus og Lykke), er desuden anført en næ-
sten udslidt latinsk i minuskler. Stenen knytter sig 
typologisk til en række våbensten med randskrift 
fra tiden o. 1550 i Bogense og Assens (jf. s. 2183, 
2568 og 2569), hvoraf den nu tabte gravsten over 
Niels Eriksen i Bogense Kirke synes at komme 
nærmest (s. 2198).87 Skriften er i øvrigt beslæg-
tet med Henrik Holck og Magdalene Reventlows 
gravsten fra 1546 i Jordløse Kirke (Svendborg 
Amt), der muligvis er hugget af samme mester 
(Chr. Axel Jensen, Gravsten I, 184). I 1589 lå stenen 
i koret,24 formentlig lige foran alteret, hvor den lå 
indtil 1898, da den blev fl yttet til sin nuværende 
plads i våbenhusets nordvestlige hjørne.9

 2) (Fig. 59), o. 1725, over Christen Fischer, sog-
nepræst til ‘N. Lyndelse og proust i Aasum Her-
ridt’, *1639, †1725, med hustru M(ariche) Lom-
borg, †1722. 
 Grå sandsten, der bærer præg af slitage, 
218×149 cm. En skriftsten med indskrift i re-
liefversaler i forsænkede bånd. Langs randen lø-
ber en akantusbort, der afbrydes i hjørnerne af 
evangelistmedaljoner med indskrifter i fordybede 
versaler: foroven for Mattæus og Markus, forne-
den for Johannes og Lukas. Øverst på stenen et 
relief af den opstandne Kristus mellem to vani-
tassymboler, hhv. en lysestage og en blomstervase. 
Stenen, der er typisk for 1600-tallet og derfor 
måske genbrugt, er opstillet ved våbenhusets 
vestvæg. Overfl adens nedslidte tilstand antyder, at 
den oprindelig har været nedfældet i gulvet, og 
den er måske identisk med den sidstnævnte af de 
to gravsten, menighedsrådet 1904 ønskede taget 
op af midtergangens gulv (jf. †gravsten ndf.).7

 3) (Fig. 60), o. 1813, over Dorthea Robertine 
Rasmussen, »en Datter af Tiendecommissair Ras-
mussen, Forpagter paa Bramstrup«, *7. sept. 1813, 
†23. sept. 1813. 
 Grå sandsten, 58×47 cm, med indskrift i kursiv. 
Langs randen er en bort, der forneden løber sam-
men med et forsænket rundbuet felt med relief af 
en urne. I de øvre hjørner er rosetmedaljoner. Da 
stenen er udført efter begravelser i kirken blev 
forbudt, er den muligvis indfl yttet fra kirkegår-
den. Nu opsat i våbenhuset. 
 En †gravsten med fremstilling af Korsfæstelsen 
er nævnt 1904, fordi menighedsrådet ønskede at 

fra Freltofte, †13. aug. 1849; Rasmus Pedersen 
fra Freltofte, 3 jægerkorps’ 1. kompagni, såret 25. 
juli 1850, †3. dec. s.å.; Iver C. Christensen fra 
Dømmestrup, 16. regiments 7. korps, †18. april 
1864: Rasmus Hansen fra Dømmestrup, 5. regi-
ments 8. korps, †31. maj 1864; Niels Pedersen fra 
Nørre Lyndelse, 16. regiments 6. korps, †18. juni 
1864; Niels Jensen fra Dømmestrup, 5. regiments 
1. korps, †29. juni 1864; samt Mads Hansen fra 
Nørre Lyndelse, 16. regiments 6. kompagni, såret 
12. apr. 1864 og død s.å. Ophængt i tårnrummet. 
 Gravsten. 1) (Fig. 57), o. 1547, over Peder Brock-
enhuus, †Nyborg, 27. febr. 1547 »Her liger Peder 
Brockenhu(u)s begrafuit som døde paa nyburg 
søndagen dom… ltatis mdxlvii«. 
 Gotlandsk kalksten, 198×93 cm. Våbensten med 
minuskelindskrift om randen. I skriftfeltet un-
der våbenskjoldene, der viser forældrenes våbener 

Fig. 59. Gravsten nr. 2 (s. 3972), over sognepræst Chri-
sten Fischer og hustru Mariche Lomborg, o. 1725. Fo-
to Arnold Mikkelsen 2016. – Tombstone no. 2, of pastor 
Christen Fischer and his wife Mariche Lomborg, c. 1725.
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Frederik Brockenhuus (i 1756) og bror, Caspar 
Christoffer Brockenhuus (i 1762).89 
 I forbindelse med planen om kapellets gen-
indretning som sakristi 1811 blev det ryddet af 
kirkeejer Hans Jørgen Hansen.29 Formentlig ved 
samme lejlighed adskiltes det fra kirkerummet 
med en mur som malende beskrevet af Christian 
Molbech. If. denne lod kirkeejeren kapellet »ud-
tømme og tilmure, hvorover Monumenter og 
Inscriptioner ere ødelagte, og de gamle Riddere 
udfeiede af Kirken og puttede i Jorden«.90 †Ki-
sterne og sikkert navnlig de tilhørende kisteplader 
blev efterfølgende solgt og er gået tabt.91 Det la-
der sig ikke endeligt afklare, præcis hvilke kister 
der blev kasseret 1811, men med tanke på kapel-
lets beskedne størrelse har der sandsynligvis alene 
været tale om 1700-talskisterne tilhørende Johan 
Frederik Brockenhuus’ familie (jf. ndf.). 
 Trods intentionen om at indrette sakristi i rum-
met, forblev det et gravkapel, og 1816 blev grev-
inde Gertrud Hofman de Poulsons kiste henstil-
let der.92 Gravkapellet blev sløjfet kort før 1894 
og rummet derefter indrettet som ligkapel.28

Begravelser: kammerjunker Frederik Brockenhuus, begr. 
20. april 1751; generalløjtnant Johan Frederik Brock-
enhuus, begr. 7. maj 1756; kammerherre Caspar Chri-
stopher Brockenhuus, begr. 19. april 1762;93 grevinde 
Gertrud Hofman de Poulson, begr. 6. jan. 1816.

†Muret begravelse. En ‘præstegårdsbegravelse’ ne-
derst i kirken er nævnt 1810,da dækplanken var 
gået i stykker, efter at et af urets lodder faldt ned 
og ramte den.79 Formentlig identisk med den 
‘begravelse, der var under kirken’, som i 1812 
omtales som nyligt opfyldt.29

 Kirkegårdsmonumenter. 1-2) 1800-tallet. Øst for 
koret ligger to svært nedbrudte gravsten, mulig-
vis udfl yttede fra kirken begge af sandsten, hhv. 
116×56 cm med en indfældet og delvist bevaret 
marmormedaljon forneden og 172×95 cm med 
indfældet marmortavle under en bølgebort og 
underst et rundbuefelt med et relief af en urne. 
 3) O. 1807, over general og kirkeejer Hans 
Adolph von Ahlefeldt, †23. jan 1807.
 Grå sandsten, 142×59 cm, personalia i indhug-
get kursiv og derunder Ahlefeldtvåbenet i en oval 
medaljon. Ligger i et støbejernsgitterindrammet 
gravsted nord for våbenhuset. 

få fjernet to gravsten fra skibets gulv, ‘da den ene 
viser Herrens korsfæstelse, den anden hans op-
standelse’ (jf. også gravsten nr. 2).7 
 To mindekranse (jf. fi g. 9), 1905, over Pastor C. N. 
Lorenzen (sognepræst 1885-1905), forsølvede, er 
indfattet i glas og ramme og ophængt i ligkapel-
let. Begge har to egegrene bundet med en sløjfe, 
hvorpå er en indskrift i indgraveret antikva. Den 
ene er en gave »fra Menigheden i Nørre Lyndelse 
Sogn./ 18 Aug. 1905«, den anden »fra Gamle Kon-
fi rmander i Nørre Lyndelse Sogn/ 18 Aug 1905«.
 †Gravkapel for Brockenhuusfamilien. Kapellet, der 
oprindelig var opført på korets nordside som sa-
kristi24 og siden 1811 atter ifølge planerne skulle 
have haft denne funktion (jf. s. 3932), fungerede 
som gravkapel i tidsrummet o. 1750-o. 1894. 
Således blev kisten af kammerjunker Frederik 
Brockenhuus, en søn af Bramstrups ejer siden 
1722, Johan Frederik Brockenhuus, 1751 ind-
sat i ‘sine forfædres begravelse her ved kirken’, 
formentlig her’,88 ligesom også hans far, Johan 

Fig. 60. Gravsten nr. 3 (s. 3972), over Dorthea Rober-
tine Rasmussen, o. 1813. Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Tombstone no. 3, of Dorthea Robertine Rasmussen, c. 1813.



3974 ÅSUM HERRED

 NM. Indberetninger: NM. Indb. ved sognepræst C. 
N. Lorenzen (1890) (gravsten); M. Mackeprang 1930 
(prædikestol); Egmont Lind 1943 (kalkmalerier); Eg-
mont Lind 1944 (kalkmalerier); Henrik Græbe 1983 
(kalkmalerier); Mogens Larsen 1985 (kalkmalerier og 
inventar); Bent Jacobsen 1987 (inventar).
 Tegninger. NM. Daniel Rasmussen og Erik Min-
dedal Rasmussen (plan, snit og opstalt), 1930; Knud, 
Erik og Ebbe Lehn Petersen (plan, snit og opstalt af 
kirkens vestende), 1974; Ebbe Lehn Petersen (opstalt 
af tårn), 1968.

Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse og kalkmaleri ved Martin Wangsgaard Jür-
gensen, inventar og gravminder ved David Burmeister, 
heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversæt-
telser ved James Manley (engelsk) og Peter Zeeberg 
(latin). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafi sk 
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktion afsluttet 
december 2016.

1 Repert 1, I, nr. 2169 (e. 29. sept 1348). 
2 Fr. Rørdam, »Tegnelser over alle Lande fra 1550«, 
DaMag IV, 6, 1886, 238.
3 Kronens Skøder II, 576-78 (15. juni 1686). 
4 If. Trap (5. udg.), 262.
5 LAFyn. Pastoratsark. Synsprot.
6 LAFyn. Pastoratsark. Synsprot. 1913 omtales ‘den ny 
kirkegård’, som imidlertid endnu ikke er blevet hegnet 
af kirkegårdsmur. 
7 LAFyn. Menighedsrådsark. Restaureringer.
8 Kirkens arkiv, Synsprot. 
9 NM. Korr.ark.
10 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
11 LAFyn. Bispeark. Synsforretn., samt RA. Rtk. Rev. 
Rgsk. Kirkergsk. Rgsk for Fyn. 
12 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk for Fyn.
13 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
14 LAFyn. Pastoratsark. Enesteministerial, 149-50.
15 LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog.
16 Samme fænomen genfi ndes i Sanderum (s. 2916) og 
en smule mindre udtalt i Vissenbjerg (s. 3363). 
17 En meget stor del af kirkens sokkel er synlig på nord-
siden, hvilket kunne tyde på, at der har været foretaget 
en afgravning på denne side, muligvis 1930, hvor der 
blev udført omfattende gravearbejder ved kirken, jf. s. 
3939. 
18 I langhuskorets sydside har man genanvendt sok-
kelsten, der må stamme fra det romanske kor. Sokkel-
stenene er nu synlige, mens skibets sokkel er begravet 
af kirkegårdsmuld. 
19 Et lignende fænomen kan iagttages på en monolito-
verligger fra Hjerm Kirke, DK Ringkøbing 2005.
20 I Pårup (s. 2651), Brylle (s. 3311) og Vissenbjerg (s. 
3364) ser man eksempelvis også kirkedøren henlagt til 
tårnet. 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. RA. Rentekammeret. Reviderede regnskaber. 
Kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 1662-1837. Odense 
Provsti, Åsum og Skovby Hrd. 1664-71 (Rtk. Rev. Rgsk. 
Kirkergsk. Rgsk for Fyn).
 LAFyn. Fyns bispearkiv: Synsforretninger og andre 
indberetninger 1631-1702 (med uddrag af regnskab 
1631-35) (Bispeark. Synsforretn.); Synsforretninger 
over kirker og præstegårde 1872-81, 1882-98 (Bispe-
ark. Synsforretn. over kirker og præstegårde).
 Provstearkiver: Odense Amtsprovsti: Korrespondance 
angående Bjerge og Åsum Herreder 1812-14, 1841-
64 (Provstiark. Korresp.). Åsum Herreds provsti: Di-
verse sager 1722-1818 (Provstiark. Div. sager).
 Pastoratsarkiv: Regnskaber 1577-1664 (Pastoratsark. 
Rgsk.); Enesteministerialbog 1729-1814 (Pastoratsark. 
Ministerialbog).
Embedsbog 1792-1906 [med optegnelser indtil 1931] 
(Pastoratsark. Embedsbog); Diverse dokumenter 1808-
1911 (Pastoratsark. Div. dok.); Kirkeprotokol 1862-
1933 (Pastoratsark. Synsprot.).
 Menighedsrådsarkiv: Forhandlingsbog 1903-48 (Me-
nighedsrådsark. Forhandlingsbog); Dokumenter angå-
ende kirkens restaurering 1930-83  (Menighedsrådsark. 
Restaureringer).
 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1934-92 (Kirkens arkiv. 
Synsprot.).

Fig. 61. Jacob Madsens skitse af Nørre Lyndelse Kirke 
1589. Foto Mogens Vedsø 2011. – Jacob Madsen’s sketch 
of Nørre Lyndelse Church, 1589.
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28 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præ-
stegårde.
29 LA Fyn. Provstiark. Korresp.
30 Jf. grundplan ved Daniel og Ejnar Mindedal Ras-
mussen fra 1930; i NM. 
31 LAFyn. Pastoratsark. Rgsk. 
32 Arbejdsbeskrivelse ved Ebbe Lehn Petersen fra 1969 
i NM.
33 Arbejdsbeskrivelse ved Lars Mindedal fra 1977 i 
NM. 
34 Arbejdsbeskrivelse ved arkitekt Lars Mindedal fra 
1990 i NM.
35 NM. Indb. ved Egmont Lind (1943 og 1944).
36 NM. Indb. ved Henrik Græbe (1983).
37 De gengivne våbener er henholdsvis to af Mikkel 
Brockenhuus’ fastre (Karen og Margrethe), en søn af 
hans tredje faster, Anne, (Claus Friis), Mickel Brock-
enhuus’ og hustru Karen Lykke, hans søn, Peder, og 
dattersønnen Jakob Bille. 
38 Jf. Knud Prange, »Vågnende slægtsbevidsthed« i 
DaKalkmalerier 7, 132-35.
39 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1987).
40 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1985).
41 Engelstoft 129.
42 At postamentfeltet muligvis er fornyet i 1800-tal-
lets anden halvdel, antydes af biskop Engelstoft, der 
1862 anfører, at indskriften henviser til Nadveren og 

21 Denne udsmykning af hvælvpillerne er et hyppigt 
træk på Nordfyn og genfi ndes f.eks. i Pårup Kirke (s. 
2675), Ubberud Kirke (s. 2772) og Sanderum Kirke 
(s. 2926), mens man i Kullerup Kirke kan iagttage 
det arkitektoniske motivs samspil med en kalkmalet 
udsmykning (Vindinge Hrd.). 
22 En lignende situation kendes også fra andre steder, 
eksempelvis i Haraldsted Kirke (DK Sorø, 444). 
23 Våbenhuse med lignede dørindretning genfi ndes i 
Hesselager Kirke (Svendborg Amt) og Horne Kirke 
(Svendborg Amt), mens man i Davinde Kirkes (Åsum 
Hrd.) tårnrum ligeledes kan iagttage samme form for 
gennemgangsrum med to arkadeåbninger. 
24 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 74-75.
25 Se kirkerne i Sandholt Lyndelse, Refsvindinge, 
Horne og Åstrup (alle i Svenborg Amt). 
26 En lignende udvikling kendes fra våbenhuset ved 
Gråbrødre Klosterkirke i Odense (s. 1801-02). 
27 Rummets indretning i 1800-tallet er usikker, da de 
samtidige kilder er uklare; nok ikke mindst fordi det 
var adskilt fra kirkerummet, og man derfor ikke fandt 
anledning til at kommentere det nærmere. Eksempel-
vis er det i 1862 blot omtalt som ‘tilmuret’ (dvs. adskilt 
fra kirkerummet) og med ‘et lille vindue i gavlen og 
formodentlig stengulv og loftshvælving’. LAFyn. 
Pastoratsark. Synsprot.

Fig. 62. Parti med genanvendte sokkelsten på langhusets sydside (s. 3928). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Area with 
re-used footing stones on south side of nave.
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and Woodcuts ca 1450-1700, III, Amsterdam 1950, nr. 
190). 
46 En kopi efter samme maleri – i bredformat – blev 
solgt som tilskrevet Philippe de Champaigne, på auk-
tion, Drouot Richelieu, Paris, 18. nov. 2009, lod 43. 
Hverken dette maleri eller selve kompositionen er 
imidlertid medtaget i Bernard Dorival, Philippe de 
Champaigne 1602-1674 – la vie, l’oeuvre et le catalogue 
raisonné de l’oeuvre, Paris 1976 eller sammes Supplément 
au Catalogue raisonné de l’oeuvre de Philippe de Cham-
paigne, Paris 1992. 
47 En altertavle af samme type, der ligeledes må til-
skrives Michael Tuisch, som nu er ombygget og 
bl.a. mangler englefi gurerne, fi ndes i Vantinge Kirke 
(Svendborg Amt).
48 LAFyn. Pastoratsark. Enesteministerialbog, 74.
49 Jf. breve af 8. og 12. juni 1923 fra kgl. bygningsin-
spektør J. Vilh. Petersen til Nationalmuseet. I NM.
50 Fynsk kirkesølv 30.

dermed til altertavlens oprindelige billede, jf. Engelstoft 
129. 
43 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1987).
44 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præ-
stegårde. Oplysningen er tvetydig, eftersom det anfø-
res, at ‘altertavlen’ får ny ‘ramme’. At der imidlertid er 
tale om en blændramme til altermaleriet og ikke en 
ny rammekonstruktion fremgår dels af rammekon-
struktionens underliggende bemalinger (jf. disse), dels 
af beskrivelsen af altertavlen 1862 i synsprotokollen, 
der entydigt henviser til den nuværende tavle. LAFyn. 
Pastoratsark. Synsprot.
45 Jf. f.eks. fremstillinger af Den Himmelske og Jor-
diske Treenighed af Antonius Wierix (Zsuzsanna van 
Ruyven-Zeman og Harriet Stroomberg, The New 
Hollstein Dutch and Flemish Etchings, Engravings and 
Woodcuts ca. 1450-1700, The Wierix Family I-IV, nr. 
770) og Schelte van Bolswert efter Gerard Seghers (F. 
W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings 

Fig. 63. Skibets blændede syddør (s. 3928). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bricked-up 
south door of nave.
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Around 1500-1580«, Journal of the Antique Metalware 
Society 16, June 2008, 15, spørgsmål ved, om kobber-
stikkerne, der udførte matricerne, overhovedet har gen-
kendt de enkelte bogstaver eller måske snarere udvalgt 
dem for deres dekorative virkning. Var det tilfældet, 
burde man imidlertid have forventet en større variation 
i deres sammensætning og antal, fadene imellem.
59 Formuleringen i første del af verset stammer fra Sir. 
28,6 og ikke Sir. 7,40, som angivet på stolen.
60 Verset er en bearbejdet sammenskrivning af Matt. 
28,19-20.
61 Denne gruppe af stole er en forløber for arkadesto-
lene fra 1580’erne, der ligeledes gør brug af symmetri-
ske ornamenter i friserne, svage hjørnefremspring med 
søjler med prydbælter (evt. blot pilastre) og ofte også 
bærebjælken udskåret som et hoved; jf. stolene fra o. 
1580 i Brændekilde (s. 3032), Korup (s. 2750) og Tom-
merup (s. 3290). 
62 Indskriftens manglende »M« er synligt i strejfl ys som 
et svagt relief.
63 At våbenerne skal stamme fra prædikestolen er end-
videre udelukket af, at Laurits Brockenhuus og Karen 
Skram dermed må opfattes som dens givere, mens de 
malede initialer på selve kurven peger i anden retning.
64 LAFyn. Pastoratsark. Synsprot. At tårnets stole er fra 
1861/62, fremgår indirekte af en omtale 1863, der 
nævner, at der er anbragt nye stole i kirken i de to 
seneste år.
65 Registertavlerne angiver kun registrenes fodtal. Dis-
positionen angives efter Svend Prips godkendelsesat-
test 6. sept. 1999.

51 Anders Pedersøn er nævnt i Bøje I, 84, dog uden 
mestermærke.
52 Jf. tegning af Ejnar Mindedal Rasmussen i NM.
53 Fynsk kirkesølv, 36, 134.
54 Da fi guren sidder på et tronsæde og holder en lilje, 
kunne det – med tanke på nærheden til Odense – 
tænkes, at der var tale om en afbildning af Skt. Knud. 
Denne fortolkning er imidlertid ikke helt overbevi-
sende, eftersom Skt. Knud almindeligvis blev skildret 
med krone og spyd, mens liljen var integreret i et scep-
ter. Endvidere kendes korslammet ikke fra hans ikono-
grafi . Jf. Elisabeth Kofod-Hansen, »Knud den Hellige 
i middelalderlige malerier og træskærerarbejder. Et 
bidrag til Knud Konges ikonografi «, Knuds-bogen 1986. 
Studier over Knud den Hellige. Fynske Studier XV (1986), 
53-60 samt Nils G. Bartholdy, »Sankt Knud Konge og 
Odense-liljen«, Knuds-bogen 1986. Studier over Knud 
den Hellige. Fynske Studier XV (1986), 93-100.
55 Mackeprang, Døbefonte 129-30.
56 Mackeprang, Døbefonte 130, foreslog, at der kunne 
være tale om fortællingen om Skt. Nikolaj og den 
gyldne kalk, hvilket imidlertid ikke passer godt på 
fremstillingen af en person, der hælder fra en krukke. 
57 Mackeprang, Døbefonte 131-32.
58 Forkortelsens første syv bogstaver er foreslået opløst 
til »M(aria) l(ilium) v(irgo) c(asta) ave«, jf. s. 3239 og 
3290. Opløsningen er dog usikker, for så vidt den 
kræver, at de to V’er tager forskellig form, samt at H’et 
opfattes som et meget åbent A. I modsætning til dette 
forsøg på at opløse indskriften stiller Jan A. Gadd, »Brass 
Basins and Bowls from a Single Nuremberg Workshop, 

Fig. 64. Genanvendt romansk vinduesoverligger i ligkapellets sokkel (s. 3928). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Re-used Romanesque window lintel in footing of mortuary chapel.
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Kunstneriske udtryksformer i 1500-tallets Danmark, Kbh. 
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the belfry fl oor gables of the tower were given 
a curved Renaissance idiom around 1584. Later 
the sacristy was separated from the church and it 
now functions as a mortuary chapel. 

Furnishings. The oldest and only preserved 
medieval furnishing item is a Romanesque font 
of the fi gure-rich central Funen type. The font is 
related to and possibly made in the Hvicmanne 
workshop. From the time after the Reformation 
come two Late Gothic altar candlesticks, while 
the baptismal dish is Nuremberg work from the 
1500s, which however only came to the church 
after 1677. The pulpit from 1572 belongs to a 
Renaissance group which was very widespread 
on Funen, and is recognizable not least from the 
unformed, plain arcade pilasters. Furthermore 
the head-shaped bearing console is well known 
among the Funen pulpits of the period. From 
the same time comes a door wing executed in 
Renaissance style with an arcade and pilasters. 
 The altar plate is fundamentally from the 1600s 
and comprises an altar jug from 1610 which may 
have been made by the Copenhagen goldsmith 
Anders Pedersen, a Communion set for the sick 
from 1629 donated by the incumbent Christen 
Rasmussen Schmidt; the altar set is from 1655, 
the wafer box was given to the church in 1695 by 
the church owners Frederik von Gersdorff and 
Edel Margrethe Krag. In addition the two church 
bells were cast in the 1600s, the oldest by Berent 
Bodemann, Lübeck, in 1623, and the youngest by 
Laurids Jensen, Bellinge, in 1648.
 In the 1700s too a number of furnishings were 
donated – not least the chandelier from 1713, 
which was given to the church by the incumbent 
Christen Fischer and his wife, Mariche Lomborg, 
as well as the tower clock, which was funded by 
the church owner Hans Adolph Ahlefeldt in 
connection with the refurbishment of the church 
in 1787.
 The Communion table and altarpiece were 
acquired in the second quarter of the 1800s at the 

The church, which until the end of the 1800s lay 
on the southernmost outskirts of the village, is 
now in the northern part of the modern village 
and is surrounded by residential areas.
 That the church has been closely associated 
with the manor of Bramstrup is suggested both 
by the preserved tombstones and by the wall-
painted inscription that commemorates Mikkel 
Brockenhuus’s expansion of the chancel in 
1553. Nevertheless, the church, like all others, 
must have belonged to the Crown after the 
Reformation, which is confi rmed by the granting 
of permission to the church in 1550 to spend the 
Crown’s part of the tithes on ‘the requirements of 
the building’, which seems in fact to be related to 
the above-mentioned expansion of the chancel 
three years later. Afterwards the Crown sold the 
church, which came into the possession of the 
governor Christopher von Gabel. Along with 
many Funen churches it was inherited in 1686 by 
his daughter Marsille von Gabel and her spouse, 
Jørgen Rantzau. In 1791 General Hans Adolph 
Ahlefeldt owned the church, and since he was 
married to Vibeke Margrethe Juel of Bramstrup, 
the church was at this point at the latest once 
more in the hands of the owners of the manor, 
where it remained until its transition to freehold 
in 1914.
 In 1803-1973 Højby Church was an annexe 
church to Nørre Lyndelse.

Building. At its core the church is a very large 
Romanesque ashlar building which during the 
Late Middle Ages was given a tower in the west, 
vaulting in the nave and a porch and a sacristy 
on the north side, before it was expanded, 
presumably in the years after 1500, with a nave-
chancel in the east. After the Reformation the 
church gradually underwent a transformation 
which probably began around 1553, when the 
nave-chancel was vaulted over. Outside, all 
gables, besides the towers, were recast in the 
Renaissance idiom around 1575, after which 

NØRRE LYNDELSE CHURCH
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from the years up to 1550, while the tombstone 
of the father, Mikkel Brockenhuus, from 1555, is 
an important monument in the emergence of the 
Renaissance in Funen stone-carving art under 
the infl uence of the Øresund area. In the porch 
a very well preserved memorial tablet has also 
been set up commemorating the establishment 
of a grant from the pastor Christen Fischer and 
his wife Mariche Lomborg for the poor of the 
parish in 1717, and a tombstone from 1813 for 
the infant Dorthea Robertine Rasmussen.
 In 1811 the church owner Hans Jørgen 
Hansen, in connection with a refurbishment of 
the church, had a †sepulchral chapel built for 
the Brockenhuus family in the former sacristy 
removed; the coffi ns were disposed of and their 
contents were buried in the churchyard.

request of the incumbent Ulrik Christian Mule, 
while the pews were installed in the period 1861-
65 and the altar rail in 1898. The furnishings have 
only to a minor extent been supplemented in the 
course of the twentieth century. 
 The church building as well as furnishings were 
repaired in 1787, but specifi cally we only know 
that the tower clock was acquired, and that the 
†pews were probably given doors. Around 1930 
the furnishings were given a major refurbishing 
under the supervision of the architect Ejnar 
Mindedal Rasmussen, Odense.

Sepulchral monuments have since the earliest 
twentieth century mainly been set up in the porch. 
The tombstone of Peder Brockenhuus from c. 
1547 belongs to a group of Funen armorial stones 
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 Møntfund. Ved gulvundersøgelse i gravkapellet 
2012-13 er fundet mønter, der dækker tiden fra Erik 
Menved til Erik af Pommern, foruden brakteater fra 
perioden 1350-1550, herunder fl ere fra Tyskland. 8

 Sagn. Ved kirkens indvielse skal Fanden have stået 
og kigget ind over kirkediget. Da klokkerne ringede, 
blev han imidlertid forskrækket og pressede sin hånd så 
hårdt mod en gærdesten, at det efterlod et mærke efter 
tre fi ngre.9 Et andet sagn siger, at den svenske konge 
fi k isat en blyklump i kirkeklokken, fordi dens høje 
smukke klang kunne høres helt over til Sverige. Derfor 
har klokken nu en underlig drønende lyd.10

Kirken ligger ved Højbyvej i landsbyens sydøst-
lige ende med to fi rlængede gårde som nærmeste 
naboer. Kirkegården er omtrent rektangulær. Dens 
størrelse har ændret sig fl ere gange i tidens løb. 
Da skolen skulle udvides 1727 var det nødven-

Historisk indledning. Højby er nævnt første gang i 
1400-tallets anden halvdel (1447 som »Høiby«, 1471 
som »Høyby«).1 Ved landehjælpen 1525 bidrog kirken 
med 15 mark.2 Efter reformationen var kirken i kon-
gens eje indtil 1687, da den blev afhændet til justits- og 
kancelliråd Vilhelm Mule og assessor Jørgen Landorph; 
kirkens tiende var da 15 hartkorn.3 De solgte 1690 kir-
ken videre til Lorentz Edinger, professor på Gymnasiet 
i Odense, hvorfra den må være kommet på svigerfami-
liens hænder, for 1715 solgte Birgitte Bircherod den 
til Margrethe Elisabeth Rosenvinge til Hollufgård.4 
Kirken tilhørte herefter denne herregårds ejere indtil 
1872.5 1882 ejedes den af kammerjunker Lützen til 
Henriettelyst. 6 Kirken overgik til selveje 1909.
 Anneksforhold. Kirken var i middelalderen og atter 
1555-1803 annekteret til Skt. Hans Kirke i Odense; 
i al fald i sidstnævnte periode betjentes den af kapel-
lanen (jf. s. 1222).7 1803-1973 var Højby anneks til Nr. 
Lyndelse.

 

HØJBY KIRKE
ÅSUM HERRED 

Fig. 1. Kirken set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the east.
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er markeret med en lav stensætning. 1982 blev 
i det nordøstlige hjørne af kirkegården indrettet 
en plads til urnebegravelser, mens stykket ud for 
våbenhuset blev forbeholdt anonyme kiste- og 
urnebegravelser.11 Endvidere er der indrettet et 
lapidarium i det sydøstlige hjørne. En cirkulær 
annekskirkegård blev anlagt 2006 ved Højbyvej 
cirka 50 m øst for den gamle kirkegård (arkitekt 
Marcel Crutelle). Den er anlagt som en skovkir-
kegård med egetræer, der inddeler arealet i fi re 
kvadranter.
 Den gamle kirkegård hegnes af et lavt kampe-
stensdige beplantet med stenurt, græs og ved-
bend, mod syd dog med takshæk. Digerne er lø-
bende omsat.12 †Hegn. Også i 1590 var kirkegår-
den hegnet af kampesten, men den gang var det 
beplantet med tjørn. 13 Sognets indbyggere bidrog 
til digets løbende reparationer. 1631 manglede 24 
alen (ca. 15 m) af muren, hvor den nedbrændte 

digt at inddrage et stykke af kirkegården til for-
målet. Herefter var kirkegården omtrent kvadra-
tisk frem til 1964 (jf. fi g. 3), da man udvidede ved 
tilføjelse af den 1895 nedlagte skoles arealer. 11 
Skellet mellem kirkegårdens gamle og nyere del 

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1956. I KB. – Aerial photo of the church from the south.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af R. Rasmussen 
1793. – Cadastral map.
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på en sokkel af murede kampesten og har tag af 
røde vingetegl. Sognegården og præstegården er 
opført vest for kirken i 1991 som grundmurede, 
hvidpudsede, huse med røde tegltage (arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen). Her er også kirkens mate-
rielhus opført. 
 †Bygninger. En †kirkelade er nævnt 1590 som 
opført i bindingsværk og ‘nedfalden på taget’.13 
Bygningen nedbrændte før 1631 (jf. ovf.).14 Et 
†nødtørftshus blev bygget på kirkegården 1905. 17

BYGNING

Oversigt. Den lille kirke er i sin kerne en gotisk tegl-
stensbygning, muligvis fra o. 1400. I løbet af 1400-tallet 
er et tårn kommet til i vest og et våbenhus rejst ud for 
syddøren. Koret blev nedrevet og kirken omdannet til 
et langhus i slutningen af middelalderen. O. 1728 gen-
nemgik bygningen en større ombygning, efter at man 
nogle tiår forinden havde indrettet en krypt under ko-
ret; det fl adloftede langhus fi k et tømret tøndehvælv, 
og alle kirkens gavle blev på samme tid udført med 
svungne barokkonturer, mens et gravkapel blev opført 
ud for skibets gamle norddør.

kirkelade havde stået (jf. ndf.); her var i stedet et 
gammelt gærde, der dog ikke kunne holde svin 
og andre dyr ude fra kirkegården. 14 
 Hovedindgangen fi ndes nordvest for kirken og er 
en dobbeltfl øjet stakitlåge med tilstødende fod-
gængerlåge, der begge er hvidmalede og hængt i 
rektangulære granitpiller. †Indgange. 1666 betaltes 
en tømrer for at reparere porte og låger. 15 
 Foruden de traditionelle stedsegrønne buske 
ved gravstederne omfatter beplantningen en stor 
kastanje ved hovedindgangen, fi re stynede og 
vedbendbevoksede træer sydøst for kirken og en 
række yngre bøgetræer plantet langs diget mod 
Højbyvej. †Beplantning. 1590 stod en lind og 20 
ask af forskellig størrelse på kirkegården.13 Nogle 
buske syd og øst for kirken blev fjernet sammen 
med fem træer 1876; til gengæld blev fi re nye 
træer plantet tæt op ad diget.6 
 Bygninger på kirkegården. Et kombineret mate-
rielhus og toilet er opført 1972 i det sydøstlige 
hjørne (arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn 
Petersen). 16 Det er bygget af grønmalede planker 

Fig. 4. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south. 
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 Materiale og teknik. Skibet er både inde og ude 
opført i munkesten i munkeskifte uden nogen 
egentlig sokkel. Langmurene afsluttes øverst af 
en forhøjet, tredobbelt falsgesims, der på nord-
siden sidder over et karakteristisk savskifte, der 
genfi ndes på fl ere af kirkerne omkring Odense 
(fi g. 9).18 
 Skibets to dørsteder er bevaret, men kun syd-
døren har nogenlunde sin oprindelige form (jf. 
fi g. 25). Den fl adbuede, falsede døråbning er an-
bragt i et spidsbuet spejl, hvis top nu ligger over 
det i nyere tid sænkede loft i våbenhuset. Nord-
døren (jf. fi g. 9) står som en omdannet, fl adbuet 

Af den gotiske teglstenskirke er kun bevaret ski-
bets langmure samt dele af vestmuren med dens 
gavltrekant, der nu indgår i tårnets østmur. Byg-
ningen har været af beskedne dimensioner med 
et skib på ca. 13 m og et formentlig halvt så langt 
kor, hvorved den har lignet andre gotiske tegl-
stensbygninger på egnen, eksempelvis Bellinge (s. 
3051), Seden (s. 3451), Allerup (s. 3615) og Nørre 
Søby (s. 4023). Byggeriet hører til i 1300-tallets 
slutning eller nærmere i 1400-tallets første halv-
del, hvilket antydes af syddørens udformning og 
sporene efter et oprindeligt, fl adbuet vindue i 
sydmuren (se ndf.). 

Fig. 6. Plan. 1:300. Opmålt og tegnet af Knud, Erik og Ebbe Lehn 
Petersen 1977, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 
2016. – Plan. 

Fig. 5. Snit gennem kirkens vestende set mod øst. 1:150. Målt og tegnet af Lehn Petersens Tegnestue 1992. – Section 
through western end of church looking east. 
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mens den øvre del har glat loft, hvilket antyder 
en ombygning eller renovering af trappen (i 
1700-tallet?). Trappeløbet får lys fra en glug i syd, 
der stammer fra 1700-tallets arbejder på kirken, 
men formentlig har afl øst en ældre forgænger på 
samme sted. Overdøren, der leder ind til tårnets 
mellemstokværk, er ligeledes fl adbuet. 
 Mellemstokværket har ikke noget bjælkelag, 
og en nyere trappe i fyr fører fra trappehusets 
overdør op til klokkestokværket. Dette åbner sig 
med fi re glamhuller, et mod hvert verdenshjørne, 
hvilket formentlig også var tilfældet før tårnets 
ombygning i 1700-tallet (se ndf.). Det fl adbuede, 
i bagmuren falsede, østre glamhul har som den 
eneste åbning bevaret sin middelalderlige form. 

og blændet åbning mellem skibet og gravkapel-
let fra 1728 (jf. s. 3987). Under arkæologiske un-
dersøgelser i kapellet 2012-13 blev der påvist en 
stenlægning foran dørstedet, der tilsyneladende har 
dannet fundament et eller fl ere trin op til døren.8 
 Antallet af oprindelige vinduer i skibet lader sig 
ikke afgøre, idet kun sporene efter en enkelt, nu 
blændet †åbning kan iagttages på skibets sydside 
(fi g. 7). Det fl adbuede vindue var omtrent 80 cm 
bredt og givetvis sydmurens østligste.
 Det oprindelig fl adloftede indre, som i Seden 
Kirke (s. 3453), har ikke bevaret nogen detaljer. 
Vestre gavltrekant er, som nævnt, bevaret i tårnet, 
mens den østre er nedtaget under senere ombyg-
ninger. 
 En række senmiddelalderlige ændringer og tilføjel-
ser, alle udført i munkesten i munkeskifte, har ud-
videt den lille kirke mod både øst og vest. Tilbyg-
ningernes kronologi lader sig dog ikke nærmere 
fastslå, men formentlig er vesttårnet rejst først, 
hvorefter et våbenhus blev opført foran skibets 
syddør før koret en gang i 1500-tallets første fjer-
dedel og omdannet til et langhuskor.
 Tårnet er jævnbredt med kirken og bygget ind 
over skibets gamle vestgavl. Det består af tre stok-
værk, hvori klokken hænger i det øvre, og dæk-
kes af et sadeltag med gavle i øst og vest (fi g. 4). 
I forbindelse med tårnbyggeriet nedtog man ski-
bets vestgavl og opførte en ny, der bærer tårnets 
østmur, idet dele af den gamle gavltrekant fortsat 
står i tårnets murliv. 
 Tårnrummet forbindes med skibet ved en 
spidsbuet arkade (fi g. 28). Rummet får lys fra 
syd og vest gennem nyere vinduesåbninger, der 
vel har afl øst en senmiddelalderlig åbning. Det 
søndre vindue er rundbuet og stammer muligvis 
fra 1700-tallet, mens det vestre er spidst og noget 
yngre. Et krydshvælv, der dækker rummet, hviler 
i væggene.
 Der er adgang til tårnets øvre del gennem et 
samtidigt trappehus ved sydsiden, der er dækket 
af et sydvendt halvtag (fi g. 4). Ligesom tårnet er 
trappehuset rejst over en sokkel af fremsprin-
gende kampesten og afsluttes af en falsgesims, 
der prydes af et savskifte. En slank, fl adbuet un-
derdør er anbragt i et delvist fornyet, spidsbuet 
spejl. Loftet er aftrappet i trappehusets nedre del, 

Fig. 7. Blændet, oprindeligt vindue østligt i det gamle 
skibs sydside (s. 3986). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Bricked-up original window in the east of the south side of 
the old nave.
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har forandret indgangsdøren i syd og gavltoppen 
(jf. s. 3988), men blændingsudsmykningen tager 
utvivlsomt udgangspunkt i senmiddelalderlige 
blændinger på samme sted. Rummet er dækket 
af et fl adt loft med synligt bjælkelag.
 Kort før reformationen blev kirkens østende 
omdannet til et langhuskor, hvorved bygningens 
samlede længde dog næppe er forøget væsentligt 
(fi g. 9), og bygningshistorien har således en klar 
parallel i Nørre Søby Kirke (jf. s. 3859).20 Lang-
huskorets mure er rejst over store og små kløvede 
granitsten, der træder frem fra facaden; øverst er 
murene afsluttet med en tredobbelt falsgesims i 
moderne sten, anbragt over et oprindeligt sav-
skifte. Af †vinduer spores kun en blændet åbning 
i østgavlen, synlig i facaden (fi g. 7). Vinduet har 
sandsynligvis stået med en fl ad bue i et spidsbuet 
spejl. Ifølge biskop Jacob Madsen 1590 var rum-
met oprindelig fl adloftet ligesom skibet.13 Ho-
vedparten af langhuskorets gavltrekant blev for-
nyet i 1700-tallet (jf. s. 3988).
 †Bygningsdel. Under de arkæologiske undersø-
gelser af gravkapellet i nord 2012-13 fremkom et 

 Murene i syd og nord afsluttes nu med en fals-
gesims. Gavltrekanterne er omdannet i 1700-tal-
let, men blændingsudsmykningen er delvist bevaret 
på den østre gavl og viser typemæssigt slægtskab 
med tårngavlene i Sønder Nærå Kirke (s. 3859) 
og våbenhusets gavl i Stenløse (s. 3130), men 
med selvstændige træk. Blændingsdekorationen 
har været komponeret over en række (stigende) 
højblændinger, brudt af cirkulære blændinger og 
øverst tvedelt afsluttet med en hængestav. Ud-
smykningen rejser sig over et dobbelt savskifte, 
der markerede gavlfoden. Den midterste blæn-
ding strækker sig ned under gesimshøjden og af-
sluttes 6-8 skifter under det østre glamhul, som 
sidder i selve blændingen.
 Våbenhuset foran skibets syddør er rejst over 
en syld af fremspringende kampesten.19 Øverst 
afsluttes murene i øst og vest med en enkel, for-
nyet falsgesims. Rummet får lys fra øst gennem 
et nyere, fl adbuet vindue, der, sandsynligvis 1911, 
har afl øst en senmiddelalderlig forgænger på 
samme sted. Våbenhuset bærer, ligesom resten af 
kirken, præg af ombygningen i 1700-tallet, der 

Fig. 8. Gravkapellets indre (s. 3987). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of sepul-
chral chapel 
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damentet, gav lys til kammeret. Det dækkes af et 
muret tøndehvælv og er nu forseglet.
 1728 lod Margrethe Rosenvinge til Hollufgård 
opføre et gravkapel ved kirkens norddør, og om-
trent på samme tid blev kirkens gavlspidser for-
nyet og langhusets indre overhvælvet.
 Gravkapellet er bygget i små teglsten i kryds-
skifte uden sokkel og med adgang gennem ski-
bets gamle norddør, der blev udvidet betydeligt 
i bredden (fi g. 8). Et sekundært vindue er 1911 
brudt eller udvidet, da gravkapellet blev omdan-
net til ligkapel (jf. s. 3988). Ved samme lejlighed 
blev en bred døråbning etableret i nordgavlen. 
Her var muligvis tidligere en højtsiddende åb-
ning. Rummet står med fl adt loft (fi g. 8). Gavls-
pidsen svarer til kirkens øvrige og er udført med 
svungen, senbarok kontur i et formsprog, der 
kendes fra andre af egnens kirker.22 Et ovalt vin-
due, der giver lys til bygningens loft, er anbragt 
øverst på gavlen. I kapellets vestmur er der ind-
fældet to tøjringsringe for heste.

omtrent 80 cm bredt fundament, der lå ca. 1,5 m 
fra kirkens mur og løb parallelt med denne. Fun-
damentet, der har omtrent samme bredde som 
kirkens murtykkelse, er formentlig middelalder-
ligt, men har næppe nogensinde været anvendt.21 
Tolkningen er usikker, men muligvis har kirken 
indledningsvis været planlagt bredere, eller måske 
blev den opført en smule forskudt mod syd, efter at 
det første fundament var udlagt. Det kan dog ikke 
udelukkes, at fundamentet stammer fra en ældre 
bygning på stedet, der intet har med kirken at gøre. 
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Kir-
ken har undergået fl ere forandringer efter mid-
delalderen, hvor navnlig 1700-tallet har efterladt 
et markant aftryk på bygningen. 
 Under langhuskoret blev der, usikkert hvornår, 
indrettet en mindre øst-vest-orienteret (†)krypt. 
Der var angivelig adgang til gravkammeret gen-
nem en lav, fl adrundbuet dør i korets østfacade 
(jf. fi g. 1). To lysskakter, dækket med tremmer, 
indbygget i korets langmure og brudt over fun-

Fig. 9. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north.
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 1932 blev endnu en stor istandsættelse af kir-
ken gennemført, der atter udbedrede skader på 
gavlspidserne og ligeledes indebar, at kirkerum-
mets kalkmalede udsmykning blev overhvidtet. 25

 Gulvet i langhuset og våbenhuset er siden 1978 
lagt med røde teglsten i sildebensmønster, som 
afl øser for et †teglstensgulv fra 1932.26 I gravka-
pellet ligger der gule teglsten, ligeledes i silde-
bensmønster, lagt 2013 som afl øser for et gulv 
af †ølandsfl iser.25 Før 1932 lå der et †gulv med 
‘sintrede fl iser’ i langhuskoret.25 Den ældste op-
lysning om kirkens gulve stammer fra 1791, hvor 
gulvet er lagt med ‘brændte Mursteen’. 27

 Tagværker. Langhusets, våbenhusets og gravka-
pellets tagværker er i fyr og med al sandsynlighed 
opsat under kirkens istandsættelse 1911. Tårnets 
tagværk er derimod i eg med fl ere udskiftninger 
i fyr. Konstruktionen, bladet fra øst mod vest, og 
hvis grundstamme uden tvivl kan føres tilbage til 
senmiddelalderen, er samlet med et enkelt hane-
bånd og skråbånd. Resterne af en to fag stor klok-
kestol, udført i sekundært anvendt egetømmer, er 
indarbejdet i tårnets tagværk, men er ikke læn-
gere i funktion, idet klokken (jf. s. 4004) er fl yttet 
til det vestre glamhul.
 Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vin-
getegl, senest udskiftet 1982.28 Teglbeklædningen 
er givetvis blevet løbende udskiftet, uden dette 
har efterladt større spor i kildematerialet. Den 
ældste oplysning om tagbeklædningen fi ndes hos 
biskop Jacob Madsen, der besøgte kirken 1590. 
Her beskrives tårnet med teglstenstag, langhusets 
vestende med mestendels tegl, men også et par-
ti med blytag. Langhuskoret beskrives ligeledes 
med et blytag.13

 Opvarmning. Et elvarmeanlæg er installeret 1969, 
der har afl øst et ældre †varmeanlæg, opstillet som 
afl øser for den †kakkelovn, der 1879 blev indsat 
omtrent midt i langhusets nordside.29 Kirken fi k 
indlagt elektricitet 1932.25 
 Bygningen er hvidkalket ude og inde med 
den nederste del af murene sværtet på facaderne. 
Våbenhusets loft står i mørkbejset træ, mens lig-
kapellets loft er hvidmalet. Kirken er omgivet af 
perlegrus til alle sider, mens en brolagt sti fører 
fra kirkegårdslågen op til henholdsvis våbenhu-
sets og ligkapellets døre.

 Omtrent samtidig med opførelsen af gravka-
pellet blev våbenhusets ydre omdannet; indgangs-
dørens stik fi k kurvehanksbue, og gavlspidsen 
blev udstyret med samme svungne konturer som 
kirkens øvrige. Dog bevarede man i et vist om-
fang den ældre blændingsudsmykning, hvor de 
tre højblændinger nu ligeledes fi k kurvehanks-
formet top, og et udkraget, ovalt vindue blev ind-
sat i den midterste af blændingerne. Vinduet fi k 
formentlig samtidig sin nuværende form.
 I samme år fi k langhuskorets østgavl og tårnets 
gavltrekanter ligeledes deres barokke former. Kor-
gavlens spids blev ommuret og er nu kun prydet 
af en cirkulær lysåbning i øverste spids (fi g. 1). 
Tårnets vestre gavltrekant blev afl øst af en glat 
gavl, mens man blot fornyede konturen på den 
østre, hvorved den oprindelige, senmiddelalder-
lige blændingsudsmykning blev bevaret, men fi k 
sit nuværende, beskårne udseende (jf. fi g. 1).
 I det indre blev langhuset dækket af et tømret 
og pudset tøndehvælv og væggene nederst påført 
et lag puds, hvori et lille afsæt blev modelleret i 
højde med vinduernes sålbænk.23

 Den første større forandring efter 1700-tallets 
ombygninger var de store, spidsbuede vinduer, der 
1842 blev indsat i begge kirkens langsider, fi re 
mod syd og to mod nord, samt et i tårnets vest-
mur. 24 Alle vinduerne har fortsat bevaret deres 
nygotiske støbejernsrammer, der står hvidmalede. 
1883 blev der udført udbedringer på gravkapel-
lets murværk, og man skalmurede sikkert også på 
samme tid langhuskorets nordøstre hjørne.6

 1911 gennemgik hele bygningen en stor istand-
sættelse, der indebar reparationer på murværk bå-
de ude og inde.11 Mest markant blev gavlspidserne 
delvist skalmuret, og langhuskorets østre hjørner 
blev ligeledes skalmuret ved samme lejlighed. Vå-
benhusets vindue blev sikkert indsat under dette 
arbejde, og kirkens tagværker blev fornyet. End-
videre blev langhusets indre udsmykket med en 
større kalkmalet dekoration (jf. s. 3989). 
 Under arbejdet 1911 blev det gamle gravkapel 
omdannet til ligkapel.11 Et arbejde, der indebar, at 
norddøren i langhuset blev blændet og en ny dør 
brudt i kapellets nordfacade (fi g. 8). Den nye dør 
blev udført i barokstil med kurvehanksformet 
stik og fremskudt, profi leret slutsten.
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†KALKMALERIER

Efter kirkens istandsættelse 1911 blev langhuset 
og navnlig langhuskoret udsmykket med en kort-
livet kalkmalet dekoration, der allerede blev over-
hvidtet 1932.30 Udsmykningen er kun sparsomt 
beskrevet i kilderne og kendes derfor bedst fra et 
fotografi  (jf. fi g. 10), optaget før istandsættelsen 
1932. Udsmykningen var overvejende ornamen-
tal; en akantusbort løb i gesimshøjde gennem 
hele langhuset, mens et skriftbånd med versalind-
skriften: »Ære være Gud i det høje«, malet tværs 
over tøndehvælvet, markerede overgangen til ko-
ret. I koret var der malet imitationer af panelværk 
langs væggene, udsmykket med ligearmede kors 
i fi rpas og afsluttet øverst med kors i sparre, der 
blev kronet af små fl ammeornamenter. Over ko-
ret var tøndehvælvet udsmykket med små gyldne 
stjerner og tre andre ornamenter, mens bagvæg-
gen over akantusborten var tæt udsmykket med 
små korsornamenter og et slynget skriftbånd, der 

Fig. 10. Kirkens indre før istandsættelsen 1932 (s. 3988). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church interior before refur-
bishing in 1932.

tydeligvis var sammenkomponeret med (†)alter-
tavlen (jf. altertavle s. 3992) og udstyret med ver-
salindskriften: »Ved dette skal du sejre«. 
 Udsmykningen har klare paralleller til eksem-
pelvis Jesuskirken i København, malet 1891, og 
var allerede af et bedaget udtryk, da den blev ud-
ført til kirken 1911, hvilket også forklarer, hvor-
for den knap 20 år efter allerede var umoderne 
og kunne fjernes.
 †Glasmalerier. O. 1500/50 i koret var indsat to 
blyindfattede ruder. 31 Den ene havde den sid-
ste katolske biskop i Aarhus, Ove Billes (†1555) 
navnetræk, »Ove Bilde«. Den anden bar Roskil-
dekanniken, Hans Jørgensens navn,32 »Johannis 
Georgii«, og verset »Hunc avo dilexit Bildorum 
gloria vera, Inter præcipuos extuberatqve viros. 
Avo Bilde F. ultimus Episcoporum Aarhus« (Ove, 
Bildernes sande pryd, elskede ham, og han står 
frem blandt de betydeligste mænd. Ove Bilde, den 
sidste biskop i Aarhus, lavede dette). Glasmaleri-
erne var endnu i kirken ved 1700-tallets midte.31 
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INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste og eneste middelalderlige in-
ventargenstand er den enkle, romanske døbefont, der 
lægger navn til den såkaldte ‘Højbytype’, som er ganske 
udbredt på Odenseegnen. Alterstagerne er sengotiske, 
mens prædikestolen er fra 1578 og er skænket af Hans 
Ibsen og Per Hvidt. Den jernbundne kirkedør er fra 
1652 og kirkens ældste lysekrone fra samme århund-
rede. En større 16-armet krone blev skænket 1748 af 
Margrethe Elisabeth Rosenvinge (jf. også s. 4006), der 
ligeledes skænkede et altersæt 1752 udført af Willads 
Christensen Berg, Odense, samt en (†)altertavle 1753.
 Den ældre altertavles nuværende maleri er en kopi 
efter Karel III van Manders Gravlæggelsen. Det blev 
skænket 1826 af kirkeejer Hans Langkilde. Hans søn, 
Christian Conrad Langkilde, gav 1855 kirkeklokken, 
der er støbt af M. P. Allerup. 
 Alterskranke og præstestol er anskaffet ved restaure-
ringen 1908-10, hvor også en syvstage blev modtaget 
som gave fra Kirsten Jørgensen, mens oblatæsken og 
alterkanden kom til i 1911. Sidstnævnte blev skæn-
ket af gårdejer Hans Laurits Hansen, som endvidere i 
1931 testamenterede midler til tre nye lysekroner, der 
blev anskaffet året efter. Den nuværende altertavle blev 
opstillet 1937 og har maleri af Anna E. Munch, Fre-

deriksberg, ligesom reliefferne er skåret efter hendes 
forlæg. 
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret er farvesat 
1998, da stolestaderne blev malet rødbrune, mens al-
tertavlens mørklakerede træ blev tilføjet detaljer i guld. 
1888 blev stolestader og alterskranke malet med ege-
træsådring.6

 Korets udstyr blev fornyet 1752-53 på foranled-
ning af kirkeejer Margrethe Elisabeth Rosenvinge 
både med førnævnte (†)altertavle og altersæt og med 
et †alterklæde og en †messehagel. Kirkeejer Christian 
Conrad Langkilde lod kirken restaurere 1861, bl.a. ved 
indretningen af nye præste- og degnestole i koret.24 En 
brand 23. sept. 1884 ødelagde en del af korets inventar 
og nødvendiggjorde en restaurering af bl.a. knæfald og 
alterstager samt fornyelse af alterbordet, alterdugen og 
messehagelen.6 En indvendig istandsættelse blev gen-
nemført 1908-10 under ledelse af arkitekt Chr. Mey-
ling, Odense, og omfattede nye stolestader, ny alter-
skranke, anskaffelse af korpaneler og fornyelse af præ-
dikestolens opgang.25 En hovedrestaurering blev gen-
nemført 1932 (arkitekt Hans Chr. Meyling, Odense) 
og muliggjort ved en testamentarisk gave,25 og 1937 
gennemførtes yderligere forandringer motiveret af an-
skaffelsen af en ny altertavle samt fl ytningen af den 
forhenværende til tårnrummet.25 

Fig. 11 Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking east. 
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Fig. 12. Altertavle (s. 3991), 1937, tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen med malerier og relieffer af Anne E. Munch. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altarpiece, 1937, designed by Ejnar Mindedal Rasmussen with paintings and reliefs by 
Anne E. Munch.

Alterbordet, o. 1932, er et panelværk af fyr, 172×61 
cm, 103 cm højt, der erstattede et ‘primitivt’ †al-
terbord opbygget efter branden 1884.25 Bordet er 
beklædt med et alterklæde (jf. fi g. 11) fra 1982, af 
uld, vævet af Jette Nevers i et geometrisk møn-
ster af blåt og sort, afstemt efter altertavlens farver. 
 †Alterklæde, 1753, skænket af kirkeejer Margre-
the Elisabeth Rosenvinge, af blå, broderet silke.31 
Det er muligvis identisk med det silkeklæde med 
broderier i sølv, der er nævnt 1862, og som gik til 
i branden 1884.17

 Altertavlen (fi g. 12), 1937, er skænket af gård-
ejer Hans Laurits Hansen. Det enkle rammeværk 
er tegnet af arkitekt Ejnar Mindedal Rasmus-
sen, Ollerup, og har form som en middelalderlig 
skabsaltertavle med faste fl øje. Heri er indsat et 

storfeltsmaleri udført af Anna E. Munch og seks 
relieffer tegnet af samme, men skåret af billed-
skærer Robert Rasmussen, Odense. Tavlen har et 
højt postament anbragt på gulvet bag alterbordet. 
I et tværrektangulært felt, som er synligt over al-
terbordet, er Luk. 18,16 skåret i versaler. De faste 
fl øje rummer hver tre profi lerede felter, hvori er 
indsat relieffer af knælende engle. 
 Altermaleriet er udført af Anna E. Munch og 
forestiller »Jesus, der lader børnene komme til 
sig«. Billedet er malet i olie på lærred, 175×154 
cm, og signeret »AEM 1937«. Det viser Jesus sid-
dende, iklædt hvid kjortel omgivet af børn og 
kvinder. Med venstre hånd holder han om et 
nøgent, lyshåret barn, mens han med højre hånd 
velsigner et lille barn, der vises frem af sin moder. 
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 Altermaleriet fra 1826 er en kopi efter Karel 
III van Manders Gravlæggelsen (olie på lærred, 
127×97,5 cm) og ifølge en indskrift på dets bag-
side »I Aaret 1826/ Bekostet/ af/ H(ans): Lang-
kilde/ Eier af Eibye Mølle/ Hollufgaard samt/ 
denne Kirke«.33 Kristi afsjælede legeme bæres i 
klædet. Hans krop danner en diagonal i den tæt-
pakkede scene, idet benene bæres af en rygvendt 
mand med bar overkrop i venstre forgrund, mens 
Josef af Arimatæa i rødkjortel støtter overkrop-
pen i billedets højre side. Bag Kristus står Maria 
med bøjet hoved og blåt hovedlin og bag hende 
Johannes. I højre forgrund knæler Maria Magda-
lene med foldede hænder og blikket rettet mod 
Kristus. Langs den venstre billedkant står Niko-
demus med sin salvekrukke.
 At maleriet er en kopi efter et nu tabt maleri i 
Skt. Nikolaj Kirke, København, malet af Karel III 
van Mander (DK KbhBy 1, 544 f.), er dokumente-
ret i relation til den kopi af billedet, der blev skæn-
ket Nyborg Kirke i 1721 (jf. DK  Svendborg 1020). 
Yderligere en kopi fi ndes i Hyllested Kirke (DK 
Sorø 877). At dømme efter postamentfeltets ind-
skrift (jf. ovf.) må det oprindelige †altermaleri have 
været en fremstilling af Nadverens indstiftelse.
 1862 var der anbragt †gipsfi gurer af Peter og Pau-
lus oven på postamentfremspringene;17 senest på 
dette tidspunkt må de to englefi gurer derfor være 
fl yttet til gesimsen (jf. ndf.). Gipsfi gurerne synes 
kasseret før 1910. 1879 erstattede en †Kristusfi gur 
storfeltmaleriet,6 der i 1932 var ophængt i tårn-
rummet.25 Samme år blev de to englefi gurer taget 
ned fra gesimsen og stillet på deres nuværende og 
rimeligvis oprindelige plads over postamentfrem-
springene. Altertavlen er senest istandsat 2006 af 
konservator Karsten Vikkelsø Larsen.34

 En senmiddelalderlig †altertavle er nævnt af 
biskop Jacob Madsen 1590, der fortæller, at den 
havde malede fremstillinger af Korsfæstelsen og 
Lidelseshistorien.13 Typemæssigt har den altså 
formentlig svaret til altertavler som Vejlby Kirkes 
(1510-20, Vends Hrd.); det er uklart, hvad biskop-
pen mente med, at malerierne var »malet effter 
de første, der er komne i Kirkerne«.
 Altersæt (fi g. 14), 1752, udført af Willads Chri-
stensen Berg (Berrig), Odense, og skænket af 
Margrethe Elisabeth Rosenvinge. Kalken er 24 

Bag Jesus stråler solen som en glorie på den klare, 
blå himmel. 
 Såvel fi gurmodelleringen og den lyse farve-
holdning som Anna E. Munchs kombination af 
maleri og relief afspejler den store betydning, stu-
dierne hos Joakim Skovgaard fi k for hende. Hun 
udførte fl ere alterbilleder og freskoudsmykninger 
til især fynske kirker (jf. s. 1577 og 1593). 
 Rammeværket fremstår i blank eg med detal-
jer i sort og guld; reliefferne er delvist bemale-
de med brunt, rødt, blåt og grønt samt detaljer 
i guld. På den søndre fl øjs bagside er med sort 
antikva anført: »Dette Alterbillede er skænket 
Kirken;/ samt en stor og to mindre Lysekroner/ 
af afd(øde) G(ård)m(an)d Hans Laurits Hansen 
Højby/ Alterbilledet er malet af Anna E. Munch/ 
Altertavlen er opsat Aar 1937/ rammen tegnet 
af Arkitekt E. Mindedal-/ Rasmussen Ollerup. 
Englene tegnet af/ Anna E. Munch; udskaaret af 
Billedskærer/ Robert Rasmussen Odense Sned-
kerarbejdet/ udført af snedkerm(ester) P. Joiner 
Nielsen Højby/malerarbejdet af malerm(ester) 
N. Rasmussen«. 
 Kirkens ældre (†)altertavle (fi g. 13), 1753, er 
skænket af kirkeejer Margrethe Elisabeth Rosen-
vinge. Tavlen er arkitektonisk opbygget omkring 
et storfelt, der fl ankeres af fremspringende, glatte 
søjler med slanke postamenter og korintiske ka-
pitæler. Postamentet er bredere end storstykket, 
idet postamentfeltet fl ankeres af to postament-
fremspring, der tjener som konsoller for hver sin 
friskulptur forestillende et englebarn, der holder 
henholdsvis Bibelen og et kors. Topstykket er 
rundbuet og øverst er monteret et relief af to ke-
ruber i skyer foran en strålekrans. 
 Altertavlen fremstår i en staffering fra kir-
keistandsættelsen 1908-10, der omfatter grå mar-
morering af rammeværket med ligeledes mar-
morerede brune søjler samt grønne søjleposta-
menter og postamentfremspring. På postamentet 
er med guldfraktur på sort bund citeret Luk. 
22,17-19. Topfeltet er malet lyseblåt, og i skyre-
lieffets blå himmel er med forgyldte hebræiske 
bogstaver anført: »Jahve«. Under denne staffering 
er konstateret en bemaling med sort rammeværk 
og postamentfelt med indskrift i guldfraktur på 
blågrå bund. 
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Fig. 13. Den forhenværende altertavle (s. 3992), 1753 med maleri fra 1826 kopieret efter Karel III van Manders 
Gravlæggelse og skænket af kirkeejer Hans Langkilde. Foto Arnold Mikkelsen 2016. –The former altarpiece, 1753, 
with painting from 1826 copied after Karel III van Mander’s Entombment and donated by the church owner Hans Langkilde.
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 Den lille oblatæske (fi g. 14) fra 1911 er ud-
ført af Emil Christiansen, Odense, og skænket 
af gårdejer Hans Laurits Hansen. Den er 9 cm 

cm høj. På dens fl adkuplede fod er med versaler 
indgraveret: »Margaretha Elisabeth Rosenvinge/ 
Ao 1752« samt Rosenvingernes hjelmprydede 
våben (fi g. 15). I nyere tid er endvidere tilføjet 
»Høiby Kirke« med kursiverede versaler. Balu-
sterskaftet domineres af den fl adovale knop med 
midtled, mens bægeret er glat med svagt udkra-
get mundingsrand. Under bunden er to mester-
stempler (Bøje nr. 4134) og et bymærke. 
 Disken er 14,5 cm i tværmål og har på fanen 
et indgraveret hjulkors og en nyere indskrift med 
kursiverede versaler: »Høiby Kirke«. Under bun-
den er indgraveret Rosenvinges hjelmprydede 
våben med årstallet »Ao 1752«, samt stempler som 
på disken.

Fig. 14. Altersølv. Disk og kalk udført 1752 af Willads Christensen Berg og skænket 
af Margrethe Elisabeth Rosenvinge (s. 3992) samt oblatæsken udført af Emil Christi-
ansen 1911 (s. 3994). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altar plate. Paten and chalice made 
in 1752 by Willads Christensen Berg and donated by Margrethe Elisabeth Rosenvinge and 
wafer box made by Emil Christiansen, 1911.

Fig. 15. Margrethe Elisabeth Rosenvinges våbenskjold 
på alterkalken, 1752 (s. 3994). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Margrethe Elisabeth Rosenvinge’s coat of arms on 
the chalice, 1752.
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Fig. 16. Sengotiske alterstager (s. 3995). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Late Gothic altar candlesticks.

i tværmål, 4,5 cm høj og har frakturindskrift på 
siden: »Skænket Høiby Kirke/ Aar 1911«, samt 
på låget: »Det er mit Legeme. Æd alle deraf. Gør 
det til min ihukommelse« omkring et indgrave-
ret kors. Under bunden et mesterstempel (»EC«), 
Københavns bymærke for 1911 (siden 1893 et 
lødighedsmærke) og Chr. Fr. Heises guardejn-
mærke. En ældre †oblatæske af blik er nævnt
1862.17

 Alterkander. 1) Nævnt 1862,17 af tin, 26 cm høj, 
har urneformet korpus, svungen hank og låg 
med profi leret knop. Under bunden ses Odenses 
bymærke. Kanden er typisk for tiden o. 1850 (jf. 
f.eks. s. 2153, 2708 og 3185 fi g. 20). 2) O. 2014, 
er 29,5 cm høj med lav fod, slankt korpus og høj 
hals. På foden er stemplet: »Silver/ plated«.
 Alterstager (fi g. 16), sengotiske,35 39 cm høje, 
med høj profi leret fod, cylinderskaft med fl ado-
valt midtled og lav, konveks lyseskål. 

 Syvstage, o. 1910. En titusstage skænket af Kir-
sten Jørgensen, med indskriften »Jeg er ikke Ly-
set, men vidner om Lyset«.17

 †Messehagler. 1) Nævnt 1590 af biskop Jacob 
Madsen, der omtalte messeklæderne, dvs. for-
mentlig både hagelen og messeskjorterne (jf. 
ndf.) som værende i dårlig stand.13 2) 1729, 
skænket af kirkeejer Margrethe Elisabeth Rosen-
vinge, af gul ‘trykket’ fl øjl.31 3) 1753, skænket af 
Margrethe Elisabeth Rosenvinge, af rødt fl øjl.31 
4) En messehagel af rødt fl øjl med guldkors er 
nævnt 1862 og gik til i branden 1884. 5) 1884, af 
rødt silkefl øjl.6

 †Messeskjorter. 1) Nævnt 1554, da den blev 
overladt til Skt. Hans Kirkes kapellan, som be-
tjente Højby (jf. s. 1365). 2) Nævnt 1590 af bi-
skop Jacob Madsen, der omtalte messeklæderne 
som værende i dårlig stand (jf. ovf.).13

 Alterskranken (jf. fi g. 11) fra istandsættelsen 
1908-10 er halvcirkulær med brystning udskåret 
i skønvirkestil med korsmotiv.25 Skranken frem-
står i en mørk lakering, der 1998 er suppleret 
med detaljer i guld, mens det murede knæfald 
er betrukket med blåt uld. 36 Den forhenværende 
†alterskranke, o. 1852,37 løb tværs over koret.17 
Som følge af branden 1884 måtte knæfaldet om-
betrækkes med rødt fl øjl.6 1888 blev træværket 
egetræsådret.6

 Døbefont (fi g. 17), romansk, af granit. Den er 
82 cm høj og har en kumme, som måler 71 cm i 
tværmål. Foden er terningkapitælformet og pry-
det med udhuggede hoveder i hjørnerne. Skaftet 
er cylindrisk og hugget af en separat blok, mens 
kummen er glat og har næsten rette sider. Den 
blev afrenset for maling 1882.6 
 I 1590 var den opstillet i tårnrummet,13 og i 
perioden 1910-37 foran den tilmurede døråb-
ning til Rosenvingernes gravkapel.25 Nu står den 
centralt i korets vestlige del.
 Grundet den enkle form opfattede Macke-
prang fonten som en art fynsk urtype (Macke-
prang, Døbefonte 108). Den danner udgangspunkt 
for en oftere lidt rigere udsmykket gruppe af 
fonte, betegnet ‘Højbytypen’, der kendes fra kir-
ker på Odenseegnen (jf. Dalum, s. 2853, Tomme-
rup, s. 3290, og Fraugde, s. 3558). 
 Dåbsfad (fi g. 18), 1500-tallet, et Nürnbergar-
bejde, 67 cm i tværmål, i bunden er en fremstil-
ling af Bebudelsen omgivet af majuskelindskrif-
ten »mlvch(?)ve«38 gentaget fem gange (jf. også 
s. 3239 og 3290), og yderst en mandelbort. På 
fanen er en hjort og hund-frise og en bort af 
stemplede hjorte. Sekundært er indgraveret to 
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Fig. 18. Dåbsfad (s. 3995), et Nürnbergarbejde fra 1500- 
tallet. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Baptismal dish, a 
Nuremberg work from the 1500s. 

sen/ Per Vid 1578«. Hen over postamentfelterne 
løber en tilsvarende indskrift: »A facie Domini 
sileat ominis(sic!) terra 1578« (Hele jorden skal 
være stille for Herrens ansigt, Hab 2,20) og i fri-
sefelterne: »Siliant (sic!) voces hvmane vbi sonant 
divine« (Menneskelige stemmer skal tie når de 
guddommelige lyder); sidstnævnte sætning blev 
i Johann Spangenbergs postil fra 1582 tillagt 
Augustin.42 På gesimsen er monteret en nyere 
bogstol af blank eg.
 Opgangen stammer fra hovedrestaureringen 
1932 og er en enkel konstruktion med udsavede 
balustre og håndliste,6 der løber langs skibets syd-
væg. Den erstattede en †opgang fra 1910.25 1862 
løb †opgangen angivelig langs sydvæggen og be-
gyndte inden for †alterskranken.17

 Prædikestolen fremstår i blankt træ, men med 
spor af sort bund i alle felterne efter en staffering, 
der blev fjernet 1882.6 1880 forsynedes stolen med
en ny †prædikestolsbeklædning af rødt fl øjl.17 Sådan - 
ne var i brug indtil 1965.17 
 Stolens opbygning med storstykke, postament 
og frise samt brugen af groteskeornamentik er 
kendetegnende for perioden, men den skiller sig 
ud blandt de fynske stole i kraft af sin overor-
dentlig enkle udformning uden hjørnepilastre, 

våbenskjolde, tilsyneladende Rosenkrantz’ spejl-
vendte våben med initialerne »TRK« samt et 
tredelt skjold med initialerne »KMD« (fi g. 40). 
Initialerne lader sig ikke umiddelbart opløse, 
men de må henvise til giverne, idet fade af denne 
type ofte har fungeret som vaskefade, før de ofte 
i 1600-tallet, men også senere, blev skænket til 
kirker.39

 Prædikestol (fi g. 19-23), 1578, af eg med fyr-
retræsfyldinger, skænket af Hans Ibsen til Øster-
gård og Per Hvidt.40 Kurven omfatter fi re fag 
med reliefskårne fyldinger og er stillet på en 
sekundær bærepille. De enkelte fag (fi g. 20-23) 
er glatte og inddeles af vandrette profi ler i stor-
stykke, postament og frise, alle med profi lerede 
felter. Storfelterne udfyldes af karvskårne relieffer 
forestillende ornamentkandelabre; reliefferne ta-
ger udgangspunkt i grafi ske forlæg fra 1500-tal-
lets første halvdel.41 I det første fag fra opgangen 
er endvidere skåret versalindskriften: »Hans Ibe-

Fig. 17. Romansk døbefont (s. 3995). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Romanesque font. 
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Fig. 19. Prædikestol (s. 3996), 1578, skænket af Hans Ibsen til Østergård og Per Hvidt. Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Pulpit, 1578, donated by Hans Ibsen of Østergård and Per Hvidt.
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Fig. 20-23. Prædikestolens fi re fag (s. 3996). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – The four bays of the pulpit.

Fig. 24. Pengeblok (s. 3999), 1700-tallet(?). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Poor box, 1700s(?).

ornamentale kronlister eller andre elementer fra 
den klassiske arkitektur. I opbygningen er dens 
nærmeste slægtning Vefl inge Kirkes prædikestol 
fra 1572, men hverken Højbystolens let gen-
kendelige, naive billedskærerarbejde eller ind-
skrifternes karakteristiske udformning kendes fra 
den ne eller overhovedet fra andre fynske prædi-
kestole. 
 Stolestader, o. 1908-10 efter tegning af Chr. 
Mey ling, Odense, med gavle tegnet 1932 af ar-
kitekt Ejnar Mindedal Rasmussen. Stolene er 
udført i mild nyklassicisme med brede sæder, 
der hviler på fi rkantede ben udskåret med balu-
sterprofi l. Ryggen er åben med to længdegående 
brædder. De fornyede gavle er 120 cm høje med 
en frise lige over sædets højde og et kronelig-
nende topstykke. De fremstår med en bemaling i 
to toner af rødt fra 1998; indtil da stod de i bejse 
med staffering på gavlenes snitværk.36

 De oprindelige gavle var pilasterformede med 
kvadratisk topstykke.43 
 †Stolestader. 1) Nævnt 1667, da en tømrer re-
parerede dem.15 2) 1700-tallet, en bænk opstillet 
foran et panelværk med tre fyldinger, hvis gavle 
var udsavede med et svejfet topstykke. Ifølge en 
stolestadebog fra 1825 bestod stolestaderne da 
af to blokke a 20 stole, hvoraf de bagerste syv 
mands- og seks kvindestole blev brugt af ‘de 
jordløse huses beboere, indsiddere, karle og piger 
i sognet’.24 Stolene blev malet 1861, 24 og igen 
med egetræsådring i 1888.6

 Præstestol, 1908-10, en armstol med ryglæn, 
hvis knopper er udformet som stolestadegavle-
nes topstykke. Sæde og ryglæn er polstret med 
lysebrunt læder. †Præste- og degnestole. 1) Nævnt 
1590, en lille degnestol.13 2-3) Nævnt 1791 som 
‘nye og gode’.27 4) Anskaffet 1861 for 32 rdlr.,24 
og opsat på hver side af alterbordet.17 Da biskop 
Engelstoft så dem året efter, beskrev han dem 
som ‘chinesiske Lysthuse’.44

 Som salmenummertavler benyttes fi re fl adskærms-
fjernsyn anskaffet 2014.
 Pengeblok (fi g. 24), 1700-tallet, af fyr, 23×17 cm, 
57 cm høj, med jernbeslåede hjørner og jernbe-

klædt top, hvori er en pengerille. Omkring blok-
ken løber to jernbånd, hvori overslaget er fæstnet. 
Rødmalet med sorte jernbånd. Ved døren mel-
lem skib og våbenhus.
 Dørfl øj (fi g. 25), 1652. Fløjen består af tre lod-
rette brædder, der er repareret foroven. På et 
senere tidspunkt er tilføjet et smalt tværgående 
bræt foroven. Fløjen prydes af smedede jern, der 
danner et centralt Jesumonogram samt indskrif-
ten »1652/ DPF SS/ HGVIIGH«, en forkortelse, 
der ikke umiddelbart lader sig opløse.45 Døren 
hænger i tre hængsler med stiliserede blade ved 
roden og for enden samt mellem de to nederste 
et spejlornament. Snoet dørring monteret i et 
kvadratisk beslag, der synes fornyet i 1800-tal-
let. Oprindelig låsekasse med fornyet håndtag fra 
1800-tallet og et s-formet dørgreb af smedejern 
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gamba 8', Principal 4', Rørfl øjte 4', Oktav 2'. Pedal: 
Subbas 16'. Koppel M-P. Orgelhuset, af bejdset fyr, 
er tegnet af Ebbe Lehn Petersen. I tårnrummet.
 †Orgel(?). 1853 erklærede kirkeejeren sig rede 
til at bekoste et orgel efter overslag fra orgelbyg-

monteret på et kvadratisk beslag. I døren mellem 
våbenhus og skib.
  Orgel (jf. fi g. 28), 1969, med seks stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa. Disposition: Manual: Gedakt 8', Spids-

Fig. 25. Dørfl øj (s. 3999), 1652. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church door, 1652.
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Danmarks Kirker, Odense
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har en aftrappet underdel med nederst en dob-
beltløve, der har ring i fl aben. Ophængt i en jern-
kæde i ligkapellet.
 2) (Fig. 27, jf. fi g. 28), 1748, skænket af kirkeejer 
Margrethe Elisabeth Rosenvinge. Krone med 2×8 
s-svungne arme med midtled, hvorpå er monte-
ret en pinakel, og muslingskalformede lyseskåle. 
Balusterskaftet krones af en stor, tohovedet ørn 
med stiliseret udformning af fjerpragt, og under 
skaftet er en stor, midtdelt hængekugle med knop 
formet som en vindrueklase. På hængekuglen er 
indgraveret: »Til Højbye Kirkes prydelse haver 
Margaretha Elisabeth Rosenvinge til Hollufgaard 
givet denne lyyse-krone anno 1748« samt Rosen-
vingernes våbenskjold. Ophængt i koret.
 3-5) 1932, skænket til kirken af gårdejer Hans 
Laurits Hansen (testamentarisk gave 1931). En 
større og to mindre kroner udført som kopi af 

ger Demant i Odense, men det vides ikke, om et 
sådant instrument blev anskaffet.24

 †Harmonium, anskaffet i 1930’erne og placeret 
på et †podium i nordre stolerække i skibets vest-
ligste del.46

 To præsterækketavler, 1983,25 hver 101×73,5 cm, 
af fyr, med profi leret ramme og tavle i rødbrun 
lakering med gulddetalje og indskrift i gul kursiv. 
Den ene tavle bærer overskriften: »Sognepræst til 
Højby og kapellan til Sct. Hans, Odense«, mens 
den anden tredeles af tilsvarende overskrifter: 
»Sognepræst til Nr. Lyndelse og Højby« (1805-
1976), »Sognepræst til Allerup, Davinde og Høj-
by« (1976-1996), »Sognepræst til Højby« (begyn-
dende 1996). Opsat på våbenhusets østvæg.
 Lysekroner. 1) (Fig. 26), 1600-tallet, med seks s-
svungne arme, hvis bageste slyng er delfi nformet. 
Balusterskaftet krones af en kriger i rustning og 

252

Fig. 26. Lysekrone Nr. 1 (s. 4001), 1600-tallet. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chan-
delier No. 1, 1600s.
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 Lysearm, o. 1900, med to s-svungne arme, med 
prydspir og muslingskalformede skåle, samt til-
svarende vægbeslag. Opsat i våbenhuset. 
 Kandelabre, 1980,25 af sortmalet støbejern. Til 
tre lys. Opstillet i koret.

forrige, de to mindre dog som ottearmede kro-
ner.25 På den store krones hængekugle er ind-
graveret: »Skænket sammen med nyt alterbillede 
og 2 smaa/ lysekroner af gaardejer Hans Laurits 
Hansen 1931«. De to mindre kroner blev op-
hængt i skibet og den store i tårnrummet; nu har 
den store byttet plads med en af de små.25 En 
†lysekrone af glas er nævnt 1774. 

Fig. 27. Lysekrone nr. 2 (s. 4001), skænket 1748 af kirkeejer Margrethe Elisabeth Ro-
senvinge. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chandelier no. 2, donated in 1748 by church 
owner Margrethe Elisabeth Rosenvinge.

Fig. 28. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Interior looking west.
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glamhullet ‘mod vejen’, men da den dårligt kunne 
høres i landsbyen, blev den allerede året efter om-
hængt i et andet glamhul, der vendte ‘ned imod 
byen’.14 1669 hang den løst og i fare for nedstyrt-
ning, hvorfor ophænget blev repareret.15 1791 om-
tales klokken som revnet,27 og 1803 som revnet 
‘tværs over’, hvorfor den skulle omstøbes i Køben-
havn.47 1836 var klokken atter revnet og ønskedes 
omstøbt af ‘klokkestøberen i Kerteminde’.24

 Klokke (fi g. 29), støbt 1855 af M. P. Allerup, 
Odense, og skænket af kirkeejer Christian Con-
rad Langkilde.17 Den måler 86 cm i tværmål, om 
halsen løber en versalindskrift mellem en mæan-
der- og en akantusbort: »Omstøbt af M P Allerup 
Odense. Bekostet omstøbt af C. C. Langkilde til 
Hollufgaard«. Ophængt i det vestre glamhul.
 †Klokker. 1) Nævnt 1590.13 2) 1630, støbt i Lü-
beck.31 Klokken blev indledningsvis ophængt i 

Fig. 29. Klokke støbt 1855 af M. P. Allerup (s. 4004). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Bell, cast in 1855 by M. P. Allerup.
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Langkilde til Hollufgård (nr. 1) samt en nyere minde-
sten sat over familierne Rosenvinge og von Heinen, 
hvor deres kister fra førnævnte gravkapel blev nedsat 
1908. I korets ydermure ses endvidere spor efter en 
†gravkrypt.
 Rosenvingernes gravkapel blev nedlagt 1908, hvor-
efter kisterne blev nedgravet på kirkegården og deres 
beslag monteret på tre træpaneler og opsat i kirken, 
bortset fra nogle få, der overgik til Nationalmuseet. 

GRAVMINDER

De bevarede gravminder vidner om kirkens nære til-
knytning til Hollufgård i det 18. og 19. århundrede. I 
selve kirken er blot bevaret (†)gitret fra det gravkapel, 
kirkeejer Margrethe Elisabeth Rosenvinge lod indret-
te 1728, mens talrige *kisteplader fra kapellet er de-
poneret på Højby Lokalhistoriske Arkiv. På kirkegår-
den står endvidere et monument over kirkejer Hans 

Fig. 30. Gravgitter, 1728, til Margrethe Elisabeth Rosenvinges †gravkapel (s. 4006). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Latticework door, 1728, to Margrethe Elisabeth Rosenvinge’s †sepulchral chapel.
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seks kister langs henholdsvis øst- og vestvæggen, 
mens tre barnekister var stillet i midtergangen 
(fi g. 31-32).48 Kistepladerne såvel som enkelte 
kistebeslag blev afmonteret og dels indsendt til 
Nationalmuseet, dels monteret på tre træplader 
og ophængt i kirken, mens kisterne blev begra-
vet i en fællesgrav syd for våbenhuset. Denne er 
markeret med et mindesmærke (jf. kirkegårds-
monumenter).49 De tre *tavler med kisteplader 
og -beslag var opsat i kirken indtil 1931, da de 
fl yttedes tilbage til kapellet. Efterfølgende er de 
overført til Højby Lokalhistoriske Arkiv. 
 Gravgitteret (fi g. 30), 1728, af eg, har dobbelte 
arkadefl øje, der deles vandret i et glat felt med 

†Gravkrypten under koret (jf. s. 3987) stammer 
formentlig fra 1500- eller 1600-tallet, men der 
vides intet om dens ejerforhold.
 Rosenvingernes (†)gravkapel blev opført 1728 
på foranledning af Margrethe Elisabeth Rosen-
vinge. Hun lod en selvstændig bygning opføre på 
skibets nordside (jf. s. 3987). Dette kapel blev i de 
følgende årtier benyttet dels af stifterens familie, 
dels af de senere arvinger og ejere af Hollufgård, 
von Heinen-familien. 
 Gravkapellet blev ryddet 1908, da man øn-
skede at indrette rummet som ligkapel, og dø-
ren mellem skib og kapel blev herefter tilmuret.25 
På tidspunktet for kapellets nedlæggelse stod der 

Fig. 31. Indre af Rosenvingernes †gravkapel set mod nordvest. Kisterne er fra venstre: Albrecht von Heinens (s. 
4014), o. 1814 (nr. 15); Bolette Christiane von Heinens (s. 4014), o. 1791 (nr, 13); Marie de Hoffmann (s. 4012), o. 
1770 (nr. 12); Niels Bang Himmelstrups (s. 4008), o. 1754 (nr. 5); Frederikke Sophie Iwersdatter (s. 4012), o. 1770 
(nr. 11); og Caspar von Heinens (s. 4011), o. 1767 (nr. 10). – Interior of †sepulchral chapel of the Rosenvinge family, looking 
north west. Coffi ns from the left: Albrecht von Heinens, o. 1814 (no. 15); Bolette Christiane von Heinen’s, c. 1791 (no. 13); 
Marie de Hoffmann’s, c. 1770 (no. 12); Niels Bang Himmelstrup’s, c. 1754 (no. 5); Frederikke Sophie Iwersdatter’s, c. 1770 
(no. 11); and Caspar von Heinen’s, c. 1767 (no. 10).
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rulleværk er malet rødt.16 Gitteret er opsat foran 
den nu tilmurede dør mellem skib og kapel.
 †Kister. 1) (Jf. fi g. 32), o. 1713, kommerceråd 
Jens Trøstrup til Hollufgård og Ørritslevgård, *6. 
jan. 1653, 1° g.m. Margaretha Holbeck, 2° g.m. 
Margrethe Elisabeth Rosenvinge 1711 (jf. nr. 8), 
†17. nov. 1713 på Hollufgård. 
 Kiste med profi leret overkant og højt låg med 
skrå sider. Den var betrukket med sort læder og 
prydet af *kistebeslag af bly, hvoraf to par 22 cm 
høje spejlende englefi gurer med løftede arme, et 
symmetrisk akantusblad og tre par spinkle akan-
tusblade er bevaret i Højby Lokalhistoriske Arkiv 
(jf. fi g. 33) og Nationalmuseet (inv.nr. 8091).50 

påmonteret roset og derover et vindue med glat 
rundbuet ramme og et sirligt udskåret gitter i 
enkel akantusbarokstil med en kronende muslin-
geskal. Sviklerne fyldes af et bladværk. Fløjene 
hænger i en portal med reliefudsmykkede pila-
stre med høj base og postament. Frisen er glat 
og afsluttes af en fremskudt gesims, hvorpå står 
en kronet akantuskartouche med Rosenvinger-
nes hjelmprydede våben og derunder et klæde 
med årstallet »1728«; alt i højt relief. Kartouchen 
fl ankeres af basunengle som billede på slægtens 
berømmelse. Restaureret 1992 (konservator Bent 
Jacobsen) og fremstår i blank eg med engle og 
kartouche i hvidt, lyseblåt og guld, mens årstallets 

Fig. 32. Indre af Rosenvingernes †gravkapel set mod nordøst. Kisterne er fra venstre langs væggen: Jens Trøstrups (s. 
4007), o. 1713 (nr. 1); Margaretha Elisabeth Rosenvinges (s. 4010), o. 1756 (nr. 8); Iver Andersens (s. 4008), o. 1726 (nr. 
4); Dorothea Rosenvinges (s. 4010), o. 1766 (nr. 9); Birgitte Charlotta, baronesse af Holcks (s. 4010), o. 1767 (nr. 10); og 
Karen  Lindstrows (s. 4014), o. 1801 (nr. 14). Foran disse ses to barnekister (jf. nr. 2, 3 og 6). – Interior of †sepulchral chapel 
of the Rosenvinge family, looking north east. Coffi ns from left along the wall: Jens Trøstrup’s, c. 1713 (no. 1); Margaretha Elisabeth 
Rosenvinge’s, c. 1756 (no. 8); Iver Andersen, c. 1726 (no. 4);Dorothea Rosenvinge’s, c. 1766 (no. 9); Birgitte Charlotta, Baroness 
of Holck’s, c. 1767 (no. 10); and Karen Lindstrow’s, c. 1801 (no. 14). In front of these, two children’s coffi ns (cf. nos. 2, 3 and 6).
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messing, der nu er i dels Højby Lokalhistoriske 
Arkiv (fi g. 33), dels Nationalmuseet (inv. 8091). 
På lågets hjørner var monteret rombeformede 
akantusornamenter, 32×38 cm (jf. fi g. 32), langs 
kistens overdel løb en akantusbort, hvoraf seks 
stykker af ca. 6×35 cm er bevarede (jf. fi g. 33). 
*Kistebeslag (jf. fi g. 33). På kistens hovedende 
sad det store messingbeslag, 35×44 cm, i gen-
nembrudt arbejde forestillende frugtklaser og 
akantusornamentik, der holdes af to engle, og 
tilsvarende på låget en kerub, 19×37 cm. Et 
beslag forestillende den siddende Fader Tid, 
27×40 cm, må formodes at have siddet på lå-
gets fodende, mens det er uklart, hvor et andet 
forestillende et kranium med knogler og laur-
bærkrans, ligeledes af messing, 21×22 cm, var 
placeret.
 På lågets overside var monteret et *krucifi ks 
med 31 cm høj Kristusfi gur af bly fastgjort på et 
trækors, samt den rektangulære *kisteplade med 
affasede hjørner, af messing, der måler 29×28 cm 
(jf. fi g. 33). På denne var personalia anført med 
versaler og afsluttedes af:

»(…)Var i sit lif
elsched og afl agd af kongen og førster med
ære og foræring for sin troeschab yndet og

afhold af alle retsindige for sin reede-
lighed. Bliver i sin død paa Hollvfgaard

dend 17. december 1726 savnet af sine venner
for sin trofasthed beklaged af sine paa-
rørende for sin hvldhed oprigtighed og
kierlighed nv paa siælens veigne frydet
vdi Himmelen for sin saliggiøreris Jesv

Christi værdschyld.
Gvds frygt forstand troe fl yd med ydmyghed og iver

for ræt og kongens gafn her fvldte amtmand Iver
de gaf ham kongens gvnst og store fyrsters schenck

og sætte hannem fast hos os paa ærens bænk.«

I Højby Lokalhistoriske Arkiv, hvor de er opsat på 
en trætavle sammen med kisteplade og -beslag fra 
kiste nr. 1. Kisten var 1908 opstillet ved østvæggen 
som nr. 3 fra nord.51 
 5) O. 1754, etats-, justits- og kancelliråd Niels 
Bang Himmelstrup til Ørbæklunde, *aug. 1698, 
g.m. Frederikke Sophie Iwersdatter 1739 (jf. nr. 
11), †6. sept. 1754. 
 En barokformet, læderbetrukket kiste med sar-
kofagprofi ler og ornamentik dannet af sømhove-

*Kistepladen, af messing, er rektangulær med af-
fasede hjørner og måler 28×30 cm. Personalia er 
anført med skriveskrift og afsluttes af:

»Guds Naade, Kongens Gunst, min Ærlig Fliid og Møye
Ledsaget mig fra Trin til Trin i Ære op.
Indtil i sagte Roe Jeg lugte nu mit Øye.

Til Gud engang igien vil samle Siæl og Krop.«

De bevarede kistebeslag er monteret på en træ-
tavle sammen med beslag fra Iver Andersens kiste 
(fi g. 33), der nu opbevares i Højby Lokalhistori-
ske Arkiv (jf. nr. 4 og *kistebeslag). 
 Kisten blev oprindelig nedsat i en muret be-
gravelse i Fraugde Kirke 1. dec. 1713, men uden 
hjemmel fl yttet til denne kirkes nordre gravkrypt 
5. febr. 1714 (jf. s. 3604). Kirken førte kort efter 
kisten tilbage til den murede begravelse, hvilket 
resulterede i en sag mellem Margrethe Elisabeth 
Rosenvinge og Fraugde Kirkes ejer, Christian Bir-
cherod, ved Vinding-Bjerge-Aasum Herredsting, 
der faldt ud til sidstnævntes fordel. Enkefruens util-
fredshed med sin ægtefælles hvilested er forment-
lig den direkte årsag til, at hun lod kisten overføre 
til Højby, efter hun 1715 erhvervede kirken. Den 
var 1908 opstillet i kapellets nordøstlige hjørne.51

 2) O. 1718, Mathias Rosenvinge Iver, †1718, 
11 uger gammel; søn af Iver Andersen og Mar-
grethe Elisabeth Rosenvinge (jf. nr. 4 og 8). 
 Barnekiste betrukket med sort læder. Den til-
hørende *kisteplade af messing, 24×18 cm, med 
personalia i skriveskrift, er i Højby Lokalhistori-
ske Arkiv (jf. fi g. 35). Kisten var 1908 opstillet i 
kapellets mellemgang mellem nr. 3 og 6.51

 3) O. 1719, Friderica Lovisa Iwer (Frederikke 
Louise Iwersdatter), †1719, 1 år og 9 måneder 
gammel; datter af Iver Andersen og Margrethe 
Elisabeth Rosenvinge (jf. nr. 4 og 8). 
 Barnekiste betrukket med sort læder. *Kiste-
plade som forrige, 26,5×21 cm, i Højby Lokalhi-
storiske Arkiv. Kisten var 1908 opstillet i kapellets 
mellemgang.51

 4) (Jf. fi g. 32), o. 1726, Iver Andersen til Hol-
lufgård og Ørbæklunde, *27. febr. 1672 i Assens, 
g.m. Margrethe Elisabeth Rosenvinge 1715 (jf. 
nr. 8), †17. dec. 1726 på Hollufgård. 
 En stor, barokformet kiste betrukket med 
sort læder og prydet af talrige *kistebeslag af 
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Fig. 33. Kisteplader fra Jens Trøstrups (nr. 1, s. 4007) og Iver Andersens (nr. 4, s. 4007) kister. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Plates from coffi ns of Jens Trøstrup (no. 1) and Iver Andersen (no. 4). 

der (jf. fi g. 31). På låget var monteret et krucifi ks 
af forgyldt kobber, 49 cm højt med et tilhørende 
kranium ved korsets fod. *Kistepladen (jf. fi g. 34), 

59×40 cm, er af forgyldt kobber og rummer et 
fremspringende, asymmetrisk felt omkranset af en 
indgraveret akantusbort med svejfet kant. Perso-
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 8) O. 1756, Margrethe Elisabeth Rosenvinge til 
Holluf- og Ørbæklunde, *22. april 1691, 1° g.m. 
Jens Trøstrup 1711 (jf. nr. 1), 2° g.m. Iver Ander-
sen (jf. nr. 4) 1715, †7. apr.1756.
 Kiste som nr. 5. *Den asymmetrisk formede 
*kisteplade, af tin, måler 57×40 cm og kantes af en 
bladværksbort. Mindeordene, der er underskrevet 
»J. Sibbern«, er indgraveret i skriveskrift og afslut-
tes af: 

»Levet i eet Hende meget anstændigt Enkesæde,
Og i samme

Dyrkede hun hendes Gud troelig;
Elskede hendes Børn vedbørlig;

Var hendes Ven bestandig;
Kort sagt

Hendes gandske Opførsel i blant os var saaledes
At hver, som Kiendte denne nu salige Siæl

Kand til hendes ævig Almindelse over hendes efter-
latte Aske

Billigen strøe disse saa veltortiente Ære blomster.
Hun var af een good Art, 
Og havde én deylig Siæl. 

J: Sibbern«

Endvidere er bevaret et 55 cm højt tinkrucifi ks 
med Kristusfi gur og kranium nedenunder (jf. fi g. 
35), samt tre mindre tinkisteplader af samme ud-
formning som førstnævnte, hhv. 24,5×24 cm med 
et indgraveret »R« og to skjolde, 28×22 cm, med 
Rosenvingevåbenet indgraveret. Det ene af disse 
skjolde er i Nationalmuseet (inv.nr. 8088), mens 
de øvrige beslag er i Højby Lokalhistoriske Arkiv. 
Opstillet 1908 ved østvæggen som nr. 2 fra nord.51

 9) (Jf. fi g. 32), o. 1766, Dorothea Rosenvinge, 
*6. april 1693 på Ørbæklunde, g.m. borgmester 
Peder Ramshardt, † 15. april 1766 på Hollufgård.
 Kiste som nr. 5 med dekorative borter dannet 
af sømhoveder (jf. fi g. 32). På lågets overside var 
en *kisteplade, af tin, 51×40,5 cm (jf. fi g. 35) af 
samme udformning som på nr. 6. Indskriften er 
anført med skriveskrift, indledes af Præd. 7,1 og 
er afsluttet med: 

»Hviil salige, hvis sødt fra Verdens Sorg og Møye!
Din Siæl sin hviile har hos Jesum i det Høye.
I Graven Legemet til Dommens stoere Dag
Dit Navn og Minde skal os være til Behag.«

De øvrige *kisteplader (jf. fi g. 35) omfatter et 
53,5 cm højt tinkors med bevaret Kristusfi gur 

nalia er anført i skriveskrift og forfattet af profes-
sor ved Odense Latinskole Søren Hee. Indskriften 
afsluttes med ordene: 

»Min Fader! Min Fader!
Med faa Ord:

self afvin paa hans Grav maae Ære-Blomster strøe,
Mens Dyd i Minde staaer, Kand Himmelstrop ey døe.

Scripsit ita venerabundus
S: Hee; D(octor) et Prof(essor)
(Køben)Havn et Otth(ense).«

 Endvidere er bevaret fi re *kisteplader af forgyldt 
kobber med svejfede kanter, ca. 23×17 cm, to 
med et indgraveret »H« og to med Bang-slægtens 
hjelmprydede våben (jf. fi g. 34). En af hver vari-
ant er i Nationalmuseet (inv.nr. 8083-84), mens 
de øvrige kisteplader er i Højby Lokalhistoriske 
Arkiv. De er nært beslægtede med pladerne fra 
kiste nr. 10 og 11 og er formentlig udført af sam-
me værksted. Da kapellet blev sløjfet 1908 stod 
kisten ved vestvæggen som nr. 3 fra nord.51

 6) O. 1756, over F. J. von Heinen, †1756. Bar-
nekiste betrukket med brunt læder, ‘nærmest af 
samme type som’ nr. 5. Afdødes navn stod med 
sømhoveder på låget. 1908 stod den i kapellets 
mellemgang.51 
 7) O. 1756, »Hof- og Cammer Frøken« Bir-
gitte Charlotta, født baronesse von Holck, *9. juli 
1727, g.m. Caspar Herman von Heinen 1755 (jr. 
nr. 10), †4. april 1756. 
 Barokprofi leret kiste betrukket med sort fl øjl, 
som sad meget løst, da kisten blev begravet 1908 
(jf. fi g. 32). Den tilhørende *kisteplade, 41×26 cm, 
er omtrent fi rpasformet (fi g. 32) med personalia 
indgraveret i skriveskrift og afsluttet med ordene:

Af et øndskeligt men imod alles Øndske kort Ægteskab
 Men ligesom hun af Gud var æret i Livet

Saa ærede hun sin Gud med et dydigt Levnet
og holdt sig det for en Ære med Dyd og mildhed at

oplive andre
saa lenge hun levede

og da hun døde
allerførst bedrøvede

i det en tiilig skilsmisse berøvede
den efterladte høybedrøvede Herre en ulignelig Gemahl

Den umyndige Frøken en umistelig Moder
Alle rætskafne et udvaldt Dydsexempel.«

I Højby Lokalhistoriske Arkiv. Kisten var 1908 
opstillet ved østvæggen som nr. 5 fra nord.51
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Fig. 34. Kisteplader fra Niels Bang Himmelstrups (nr. 5), Caspar von Heinens (nr. 10) og Frederikke Sophia Iwers-
datters (nr. 11) kister (s. 4008-12). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Plates from coffi ns of Niels Bang Himmelstrup (no. 
5), Caspar von Heinen (no. 10) and Frederikke Sophia Iwersdatter (no. 11).

og skriftrulle samt tre asymmetriske tinskjolde, 
23×21 cm, med hvælvet felt. To af skjoldene pry-
des af det sammenslyngede monogram »DR« ud-
ført i bladornamentik; mens det tredje har et ind-
graveret Rosenvingevåben. Det ene skjold med 
initialer ejes af Nationalmuseet (inv.nr. 8089), 
mens de to øvrige er i Højby Lokalhistoriske Ar-
kiv. Kisten var 1908 opstillet ved østvæggen som 
nr. 4 fra nord.51

 10) O. 1767, stiftsbefalingsmand Caspar Her-
man von Heinen, *13. marts 1720 i Christiania, 
†25. juni 1767; 1° g.m. Birgitte Charlotta, baro-
nesse af Holck 1755 (jf. nr. 7), 2° g.m. Frederikke 
Sophie Iwersdatter 1757 (jf. nr. 11). 
 Kiste som nr. 5 (jf. fi g. 31). Den asymmetriske 
*kisteplade (jf. fi g. 34), messing, 60,5×42 cm, har 
svejfet kant, hvorpå er indgraveret store blade på 
en bund af cirkler lagt i et rombeformet netværk. 
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 Kiste som nr. 5, men prydet af sømhovedor-
namentik (jf. fi g. 31). På låget var monteret et 
krucifi ks og en *kisteplade (jf. fi g. 34), af messing, 
62×44 cm, begge af samme udformning som på 
ægtefællens kiste (nr. 10). Personalia er anført i 
skriveskrift og indledes hhv. afsluttes med: 

»Livets Længde
Betragtes ey altiid efter Aarenes Mængde

Den Dydige,
Hvis Savn og Tab billig, men alt for tiilig, maa begræ-

des af de Efterlevende,
Fordi den i Livet har levet andre til Nytte,

Kan synes at have levet kort for andre
Men længe nok for sig selv

Naar den i Tiden saaledes har begyndt at leve, og øve 
Dyden,

At den for Eftertiden aldrig lader af at leve
ved Rygtet om Dyden

Og i Troen ved Haabet saaledes i Tiden betragtet
Evigheden,

At den med Glæde kand forlade Verden
I Haabets Forvisning om en bestandig Lyksalighed

i Himlen
/…./

Men hendes usminkede Dys Erindring af hvis Lys
Mange blev bestraalede og qvægede tillige.

Skal aldrig udslettes af
Skiøn sommes

Minde.

At døe som Dydens Ven er ey at døe, men leve
Den lever dydigt som Gyd lever til Behag.

Frue HEINENS Liv var saa at da Gud vilde kræve
I Døden Livet. Livet Hun vandt paa Dødens Dag.«

Fra kisten stammer også to sæt af mindre kiste-
plader (jf. fi g. 34), af messing, 27/29×21 cm, i 
samme udformning som førnævnte, hvorpå 
var indgraveret hhv. Rosenvinges våben og et I 
(Iwer).52 Et af disse par er i Nationalmuseet (inv.
nr. 8085-86), mens de øvrige kisteplader er i 
Højby Lokalhistoriske Arkiv. Kistebeslagene er 
utvivlsomt udført af samme værksted som besla-
gene fra nr. 10, og muligvis også som beslagene 
på kisten med Frederikke Sofi e Iversdatters før-
ste ægtemand, Niels Bang Himmelstrup (nr. 5). 
 Kisten var indtil 1908 opstillet ved vestvæggen 
som nr. 2 fra nord.51

 12) O. 1770, Marie Elisabeth de Hoffman, f. 
von Beenfeldt, *31. marts 1736 på Lammehave, 
1° g.m. oberst Johan Sigismund de Ehrenfeldt til 

Personalia er anført med skriveskrift på det frem-
skudte midtfelt og indledes henholdsvis afsluttes 
med ordene: 

»Ingen Magt og Høyhed
Ingen Ære og Værdighed

Ingen Stand og Vilkor
Er frie for Dødens Anfald;

End og saa den fromme og dydige selv
Maa bukke i Dødens Kamp.

Dyden alleene har den Fordeel i Døden,
At den giør sine Elskere udødelige

Efter Døden.
De leve ved et berømmeligt Navn hos de Efterle-

vende.
De leve i en Salig Stand hos de Udvalte

/…/

Intet var høyere agtet end Gud og hans Sandhed
Intet mere foragtet end Underfundighed og Falskhed

Intet var meere elsket end Dyd og oprigtighed
Intet meere forhat end Udyd og Uretfærdighed
Han vidste at der var ingen Fuldkommenhed

 at erlange i Livet
Men ventede vist at bekomme den ved Døden

Ingen kan misunde ham den erynskte Lyksalighed
i Døden

Men mange maa bejamre Hans tiilige Savn
For 

De Efterlevende.«

 Til kisten hører også tre mindre *kistebe-
slag (jf. fi g. 34) af samme type og materiale, ca. 
27×20 cm, hvoraf to har indgraveret von Hei-
nens hjelmprydede våben, og det sidste et »H«. 
Endvidere et 51 cm højt *krucifi ks af forgyldt 
kobber med en Kristusfi gur, der er kendetegnet 
ved at hænge asymmetrisk i armene, og ved at 
korstræet er kantet af en x-bort. Kisteplader og 
-beslag er i Højby Lokalhistoriske Arkiv, bortset 
fra det ene våbenskjold, der er i Nationalmuseet 
(inv.nr. 8087). Kistebeslagene er nært beslægtede 
med hustruens (nr. 11) og utvivlsomt udført af 
samme håndværker, der måske også udførte be-
slagene på hendes første ægtemands kiste (nr. 5) 
13 år tidligere. Kisten var indtil 1908 opstillet i 
kapellets nordvestlige hjørne.51

 11) O. 1770, Friderica Sophia Iwer (Frederikke 
Sophia Iwersdatter), *10. okt. 1722, 1° g.m. Niels 
Bang Himmelstrup 1739 (jf. nr. 5), 2° g.m. Caspar 
Herman von Heinen 1757 (jf. nr. 10), †10. juni 
1770 på Hollufgård.
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Fig. 35. Tavle med kisteplader, set fra (fra oven) Bolette Christiane von Heinens (nr. 13), Mathias Rosenvinge Iwer-
sens (nr. 2), Frederikke Louise Iwersdatters (nr. 3), Birgitte Charlotta von Holck (nr. 7), Dorothea Rosenvinges (nr. 
9), Marie Elisabeth de Hoffmanns (nr. 12) og Margaretha Elisabeth Rosenvinges (nr. 8) kister (s. 4008-14). – Board 
with coffi n plates, seen from above: Bolette Christiane von Heinen’s (no. 13), Mathias Rosenvinge Iwersen’s (no. 2), Frederikke 
Louise Iwersdatter’s (no. 3), Birgitte Charlotta von Holck’s (no. 7), Dorothea Rosenvinge’s (no. 9), Marie Elisabeth de Hoff-
mann’s (no. 12) and Margaretha Elisabeth Rosenvinge’s (no. 8).
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Ølstedgård 1762, 2° g.m. konferensråd og histo-
riker Hans Dreyer de Hoffman 1770, †22. nov. 
1770. 
 Empireformet kiste med halvrund bund og 
højt, hvælvet låg, der var betrukket med sortbrunt 
klæde og havde lister af bly (jf. fi g. 31).51 Den 
hvælvede *kisteplade (jf. fi g. 35), af tin, 27×23 cm, 
er oval og har indskrift i skriveskrift; i Højby Lo-
kalhistoriske Arkiv. Kisten var opstillet 1908 ved 
vestvæggen som nr. 4 fra nord.51

 13) O. 1791, Bolette Christiane von Heinen, 
f. de Hoffmann, *23. nov. 1770, g.m. Albrecht 
Christopher von Heinen 1786 (jf. nr. 15), †1. juni 
1791, 11 dage efter nedkomsten med en datter.
 Barokformet kiste, der var rigt dekoreret af 
sømhovedornamentik, der dannede bølgende lin-
jer og rombemotiver (jf. fi g. 31). Den tilhørende 
*kisteplade (jf. fi g. 35), af tin, 47×33 cm, har per-
sonalia i skriveskrift afsluttet af vers og dedikation:

 »Tak for al din Kiærlighed salige Veninde 
Ofte skal i Eensomhed Taaren for dig rinde 

Lindre Sorgen da som nu 
Til jeg har Fuldendt som Du

Dine tvende Venskabs Pandt disse Kiære Poder 
Dem du til min omhu bandt som een Kiærlig Moder 

De uskyldige med mig.
I din Grav velsinger dig.

Af
din bedrøvede

Albrecht Christopher von Heinen
til Hollufgaard

Kongl. Magst Kammerherre.«

Kistepladen opbevares i Højby Lokalhistoriske 
Arkiv. Kisten var 1908 opstillet ved kapellets 
vestvæg som nr. 5 fra nord. 51

 14) O. 1801, Karen Lindstrow, f. von Heinen, 
*31. jan. 1760, g.m. geheimeråd C. A. L. von 
Linstrow til Ørbæklunde 1775, †23. april 1801. 
 Kiste som forrige, dog med lidt anderledes sø-
mornamentik (jf. fi g. 32). †Kistepladen var af zink 
og udformet som en volut.51 Opstillet 1908 i ka-
pellets sydøstlige hjørne.51

 15) O. 1814, kammerherre Albrecht Christo-
pher von Heinen af Fraugdegård og Hollufgård, 
*1758, 1° g.m. Bolette Christiane von Heinen 
1786 (jf. nr. 13), 2° g.m. Frederikke Louise Dine-
sen 1801, †26. april 1814. 

Fig. 36. Kirkegårdsmonument nr. 1 (s. 4015), over 
kirkeejer Hans Langkilde, o. 1836. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Churchyard monument no. 1 to the church 
ownerHans Langkilde, c. 1836, 



4015HØJBY KIRKE

dede våben opsat på fællesgraven, hvor de to kir-
keejende familiers kister 1908 blev begravet, da 
deres gravkapel blev omdannet til ligkapel 1908. 
Syd for våbenhuset.
 4) (Fig. 38), o. 1928, over politiker Klaus Bernt-
sen, *1844, †1927 (jf. også mindekrans nr. 3).
 Rød granit, 158×157 cm. Bauta med persona-
lia i indhuggede versaler og foroven et bustere-
lief af bronze udført af Rasmus M. Troelsen 1928 
(signeret). Syd for koret.

 Kiste med rokokoprofi ler betrukket med rød-
malet læder (jf. fi g. 31). †Kistepladen, af bly, var 
volutsvungen og bar et frimurertegn(?).51 Kisten 
var i 1908 opstillet i kapellets sydvestlige hjørne.
 Tre mindekranse, forsølvede, indfattede i glas og 
ramme og ophængt i tårnrummet. 1) 1905, over 
Pastor C. N. Lorenzen, »Tak for din Trofasthed 
1885-1905. Fra Menigheden i Højby«. To ege-
grene bundet med sløjfe. 2) 1920, over J. P. Møller, 
»sognepræst i Højby fra 1906-1920«. To egegrene 
bundet med sløjfe. Kransen er givet af »Menig-
heden i Højby med Tak for trofast Gerning«. 3) 
1927, over »Skolemand, Folketaler – Politiker« 
Klaus Berntsen. To egegrene bundet med sløjfe. 
Givet med »Tak for din Virksomhed i Særslev 
Sogn«, »Fra taknemmelige Beboere 1844-1927«. 
 Mindetavle, 1864, over Jens Kristiansen, *9. juli 
1834 i Højby, †26 april 1864 på Augustenborg, 
efter at være »saaret ved Dybbøl 16. april 1864«. 
Tavle af hvidt marmor, 62×41 cm, med indskrift 
hugget i antikva og opmalet med guld. Over ind-
skriften er et kors. Indsat i en glat stukramme på 
skibets sydmur mod vest.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 36), o. 1836, over 
kirkeejer Hans Langkilde, »Eier af Hollufgaard og 
Eibye Mølle«, *8 sept. 1783, † 19. dec. 1836, samt 
sønnen Hans Peder Langkilde, †26. aug. 1837, 29 
år gammel.
 Hvidt marmor, 197×59 cm. Stele af marmor 
afsluttet af volutgavl med palmet og jernkors. 
Personalia i indhuggede versaler og derunder et 
højt relief af en bikube, en le og et neg; den mo-
nolitiske base er hugget som kvadersten. Opstillet 
i det nordvestlige hjørne mellem tårn og ligkapel. 
 *2) O. 1865, over gårdmand Christian Peder-
sen, *1. sept. 1782 i Højby, †21. febr. 1865 i Høj-
by. 
 Et 116 cm højt, sortmalet støbejernskors med 
liljeformede trepasender og liljer om korsskærin-
gen. På bagsiden med versaler hen over tværarme-
ne: »I rastløs virken hans dag hengled/ hans aften 
til Himlen var modnet«. På Torsagergaard, Højby.
 3) (Fig. 37), o. 1913,53 opsat til »minde over slæg-
terne Rosenvinge og v(on) Heinen 1713-1770«. 
 Bauta, 182×63 cm. En mindesten hugget som 
en kampestensmur med glat, irregulært indskrift-
felt med personalia og Rosenvinges hjelmpry-

Fig. 37. Kirkegårdsmonument nr. 3 (s. 4015), sat o. 1913 
hvor kisterne fra Margrethe Elisabeth Rosenvinges 
gravkapel blev begravet 1908. – Churchyard monument 
no. 3, erected c. 1913 where the coffi ns from Margrethe Eli-
sabeth Rosenvinge’s sepulchral chapel were buried in 1908. 
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Karin Vestergaard Kristiansen 2005 (inventar); Karen Ste-
man Petersen 2006 (kisteplader); Henriette Rensbro 2014 
(gravkapel). 
 Tegninger. NM. Lehn Petersens Tegnestue (plan og 
snit), 1992.

Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse og kalkmaleri ved Martin Wangsgaard Jür-
gensen, inventar og gravminder ved David Burmeister, 
heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversæt-
telser ved James Manley (engelsk) og Peter Zeeberg 
(latin). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafi sk 
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktion afsluttet 
december 2016.

1 Jf. Anders Thiset, Danske adelige Brevkister: Registratu-
rer fra det 15.-17. Aarhundrede, Kbh. 1897, 36; DaStedn 
117.
2 »Regnskabsbog over Indtægten af Landehiælpen 
1524-26«, DaMag, 4rk. II, 1873, 51.
3 Kronens Skøder II, 599-605 (19. marts 1687).
4 LAFyn. Fynbo Landstingsarkiv. Skøde- og panteproto-
kol XII, fol. 503v-504r (skøde dateret 11. jan. 1715), jf. 
G. L. Wad, »Bidrag til Skildring af Thomas Kingo…«, 
FyFort 4, 116.
5 Jf. f.eks. LAFyn. Provstiark. Div. sager, Provstiark. Kor-
resp.
6 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.
7 DaKirkelove I, 413 (9. jan. 1555). Jf. også »Fra Greve-
fejdens Tid« KirkehistSaml 5, II, 199f.; Vedel Simonsen, 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. RA. Rtk. Reviderede regnskaber. Kirkeregnska-
ber: Regnskaber Fyn 1662-1837. Odense Provsti, Åsum 
og Skovby Hrd. 1664-71 (Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk 
for Fyn).
 LAFyn. Fyns bispearkiv: Synsforretninger og andre 
indberetninger 1631-1702 (med uddrag af regnskab 
1631-35) (Bispeark. Synsforretn.); Synsforretninger 
over kirker og præstegårde 1872-81, 1882-98 (Bispe-
ark. Synsforretn. over kirker og præstegårde).
 Provstearkiver: Odense Amtsprovsti: Korrespondance 
angående Bjerge og Åsum Herreder 1812-14, 1825-
27, 1836-37, 1841-64 (Provstiark. Korresp.) Åsum 
Herreds provsti: Diverse sager 1722-1818 (Provstiark. 
Div. sager).
 Pastoratsarkiv: Enesteministerialbog 1752-1815 (Pa-
storatsark. Ministerialbog).
 Menighedsrådsarkiv: Kirkegårdsprotokol 1869-1970 
m.m. (Menighedsrådsark. Kirkegårdsprot.); Istandsættel-
ser 1908-83 (Menighedsrådsark. Istandsættelser). 
 Kirkens arkiv: Synsprotokol 1862-2005 (Kirkens ar-
kiv. Synsprot.).
 NM. Indberetninger: M. Mackeprang 1908 (ligkapel); 
Chr. Axel Jensen 1935 (inventar og gravminder); Bent Ja-
cobsen 1992 (gravkapellet); Karl Søndergaard 1995 (in-
ventar); Jens Johansen 1998 (stolestader og alterskranke); 

Fig. 38. Kirkegårdsmonument nr. 4 (s. 4015), over politiker Klaus Berntsen, o. 1928. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 4, to the politician Klaus 
Bernt sen, c. 1928.
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35 Stagerne er rimeligvis identiske med dem nævnt 
1590 af Biskop Jacob Madsen. Rasmussen og Riising 
1995 (note 13), 85.
36 NM. Indb. ved Jens Johansen (1998).
37 Alterskranken synes at stamme fra en istandsættelse 
o. 1852, jf. LAFyn. Provstiark. Korresp.
38 Indskriften er også tydet »mlvcave«, som er blevet 
foreslået at være en forkortelse for »m(aria) l(ilium) 
v(irgo) c(asta) ave«. Denne forkortelse er imidlertid 
ikke velkendt, og det forekommer ulogisk, at de mest 
prægnante første ord er forkortede, men »ave« udskre-
vet. Jf. også s. 3977, Jan A. Gadd, »Brass Basins and 
Bowls from a Single Nuremberg Workshop, Around 
1500-1580«, Journal of the Antique Metalware Society 
16, June 2008, 15, Otto Rydbeck og Ewert Wrangel 
(reds.), Äldre kyrklig Konst i Skåne, Lund 1921, 201 ff., 
samt DK Svendborg 1478 note 148. 
39 I en udateret folder trykt af og lagt i kirken fore-
slår den anonyme forfatter, at fadet »formentlig er en 
gave fra Rosenkrantzerne på Bramstrup, der ejede et 
par gårde i Højby«. De to Rosenkrantzere, der har 
ejet Bramstrup, er Holger Rosenkrantz (1586-1647) 
og sønnen Ebbe (e. 1614-83), men initialerne på fadet 
stemmer ikke overens med kendte personer fra deres 
familier. 
40 Paul Georg Pedersen, Højby Lokalhistorisk Arkiv, 
oplyser (e-mail af 24. maj 2016), at en Per Hvidt 1589 
ejede en af de 12 gårde, der hørte under Odensegård, 
jf Odensegårds Jordebog. Hans Ibsens ‘Østergård’ lå 
under Dalum Kloster og var nabo til kirken (på øst-
siden). 
41 Reliefferne synes ikke at kopiere specifi kke stik, 
men snarere at overtage og tilpasse elementer fra disse. 

Samlinger til Aasum Herreds Beskrivelse 1833 (hånd-
skrift i NM). 
8 NM. Indb. ved Henriette Rensbro (2014).
9 A. F. Schmidt, »Sagn og tro knyttet til sten i Odense 
og Assens Amter«, Årb Odense og Assens 1926-30, 172, 
nr. 6.
10 Anders Uhrskov, Fynske Sagn, Kbh. 1929, 87-88.
11 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkegårdsprot.
12 Kirkens arkiv. Synsprot. nævner arbejder 1870-71, 
1939, 1973, 1982, 1994.
13 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 85.
14 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. 
15 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk for Fyn.
16 NM. Korr.ark
17 Kirkens arkiv. Synsprot.
18 Savsnitsfrisen er et velkendt motiv i egnens arkitek-
tur og fi ndes anvendt i Næsbyhoved Broby (s. 2696) og 
Nørre Søby (s. 4024).
19 En række af store betonkvadre er blevet indsat som 
sokkelsten under våbenhusets østmur.
20 Biskop Jacob Madsen angiver 1590 på sin tegning 
kor og skib som to adskilte bygningsafsnit og beskri-
ver samtidig forskellig tagdækning. Det kunne tyde på, 
kirken har stået med to selvstændige tage efter lang-
huskorets opførelse, adskilt af skibets gamle østgavl. 
Det manglende stykke af savskiftet på det gamle skibs 
nordside kunne dermed også forklares ved, at det for-
svandt, da man ville bringe hele langhuset under et 
tag, og derfor fjernede skibets gavl og den øvre del af 
murkronen. Rasmussen og Riising 1995 (note 13), 85.
21 Der blev ikke påvist mørtel- eller teglrester på fun-
damentstenene. NM. Indb. ved Henriette Rensbro 
(2014). 
22 Et tidligt eksempel på samme form for barok moder-
nisering af gavlene fi ndes i Fraugde Kirke (s. 3533).
23 Elna Møller har i Trap Danmark, 5. udg., foreslået, at 
tøndehvælvet er opført kort før, gravkapellet kom til. 
Dette lader sig imidlertid ikke entydigt bekræfte.
24 LAFyn. Provstiark. Korresp. 
25 LAFyn. Menighedsrådsark. Istandsættelser.
26 NM. Korr.ark (projektbeskrivelse ved arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen fra 1977 samt projektgodkendelse fra 
1934).
27 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
28 NM. Korr.ark. (projektbeskrivelse ved arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen fra 1981).
29 LAFyn Menighedsrådsark. Istandsættelser; Bispeark. 
Synsforretn. over kirker og præstegårde.
30 LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkegårdsprot.; Menig-
hedsrådsark. Istandsættelser. 
31 DaAtlas VI, 1774, 558. 
32 NM. Vedel Simonsen, Samlinger til Aasum Herreds 
Beskrivelse 1833 (håndskrift i NM).
33 NM. Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen (2005).
34 NM. Korr.ark

Fig. 39. Jacob Madsens skitse af Højby Kirke 1590. Fo-
to Mogens Vedsø 2011. – Jacob Madsen’s sketch of Højby 
Church, 1590.
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Christiane von Heinen, og 6) Albrecht Christopher 
von Heinen. Mod østvæggen stod fra nord: 1) Jens 
Trøstrup, 2) Margrethe Elisabeth Rosenvinge, 3) 
Justitsråd Iver Andersøn, 4) Dorothea Rosenvinge, 
5) Birgitte Charlotta, og 6) Karen Lindstow. I mid-
tergangen fra nord stod kisterne med: 1) Friderica 
Louisa Iver, 2) Mathias Rosenvinge Iver, og 3) F. J. 
v(on) Heinen.
49 Jf. G. L. Wad, »Træk af vandalismen i Fyen«, Årb 
Odense og Assens 1926-30, 375.
50 Kistebeslagene fra Jens Trøstrups og Iver Andersens 
kister er opsat på samme træplade i Højby Lokalhisto-
risk Arkiv, mens Nationalmuseet har registreret deres 
eksemplarer på kisternes beslag som blot stammende 
fra en af de to. At blyornamenterne stammer fra Jens 
Trøstrups kiste og messingstykkerne fra Iver Andersens 
kan udledes af Mackeprangs beskrivelse og fotografi  (jf. 
fi g. 31-32) og NM. Indb. ved M. Mackeprang (1908).
51 NM. Indb. ved M. Mackeprang (1908).
52 Friderica Sophia Iwersdatter var datter af Iver 
Andersen og Margrethe Elisabeth Rosenvinge.
53 Et fotografi  i Nationalmuseet taget af »PL 1913« 
antyder, at monumentet blev opsat dette år.

Paralleller til motivkredsen kan fi ndes i ornamentserier 
som Agostino Venezianos Tyve Ornamentale Pane-
ler, Adam Bartsch, Le peintre graveur, Wien 1813, XIV, 
564-83 og Heinrich Aldegrevers ornamentstik, f.eks. 
Ursula Mielke, Holm Bevers og Christiane Wiebel, 
New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts, 
1400-1700, Heinrich Aldegrever, Rotterdam 1998, nr. 
287.
42 Jf. Johann Spangenberg, Postilla. Das ist Außlegung der 
Episteln und Evangelien…, Nürnberg 1582, 60.
43 Jf. Chr. Meylings tegning i LAFyn. Menighedsrådsark. 
Istandsættelser. 
44 Engelstoft, 129.
45 En lokal tradition vil have, at »HGVIIGH« er en 
forkortelse af »Her går vi ind i Guds hus«.
46 Fyns Stiftstidende 7. marts 1969. Svend Grabow Jensen 
1979. Yderligere oplysninger om kirkens orgel fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.
47 LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog.
48 NM. Indb. ved Mackeprang (1908). Mod vestvæg-
gen stod fra nord: 1) Caspar Hermann von Heinen, 2) 
Friderikke Sophia Iwersdatter, 3) Niels Bang Him-
melstrup, 4) Marie Elisabeth de Hoffmann, 5) Bolette 

Fig. 40. To våbenskjolde indgraveret i dåbsfadets fane 
(s. 3995). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Two coats of 
arms engraved in the fl ag of the baptismal dish.
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in 1753. The painting of the older altarpiece shows 
the Entombment of Christ and was donated in 
1826 by the church owner Hans Langkilde.
 The altar rail and priest’s chair were acquired 
in the restoration of 1908-10, when a seven-
armed candelabrum was also received as a gift 
from Kirsten Jørgensen. In 1931 the farm owner 
Hans Laurits Hansen bequeathed funding to the 
church, to be used to acquire three chandeliers, 
which were made in 1932 as copies of the 1748 
chandelier, and a new altarpiece, which was set 
up in 1937 and has paintings and reliefs by Anna 
E. Munch, Frederiksberg. 
 The chancel furnishings were renewed in 1753 
at the request of the church owner Margrethe 
Elisabeth Rosenvinge with the acquisition of 
the above-mentioned altarpiece as well as an 
†antependium and a new †chasuble. In 1861 
the church owner Langkilde of Hollufgård once 
more had the church restored. A fi re on 23 
September 1884 destroyed part of the chancel 
furnishings and made it necessary to restore 
the chancel and acquire a new Communion 
table and some altar furnishings. In 1908-10 
an interior restoration was implemented under 
the supervision of the architect Chr. Meyling, 
Odense. It included new pews, a new altar rail 
and chancel panels. A true major restoration 
was carried out in 1932 (architect Hans Chr. 
Meyling, Odense), but as early as 1937 further 
changes were made, motivated by the acquisition 
of the present altarpiece. 

Sepulchral monuments. Like the furnishings, the 
preserved sepulchral monuments testify to 
the historical association of the church with 
Hollufgård. In the church itself all that is now 
preserved a is a tomb railing from the chapel that 
Margrethe Elisabeth Rosenvinge had furnished 
in 1728. However, many *coffi n plates from the 
chapel were deposited at the Højby Local History 
Archive or transferred to the National Museum, 

The church lies by the road Højbyvej at the 
southeastern end of the village. After the 
Reformation the church was owned by the 
Crown, but entered private ownership in 1687, 
when it was sold to the state counsellor Vilhelm 
Mule and the puisne judge Jørgen Landorph. 
After Margrethe Elisabeth Rosenvinge acquired 
the church in 1715 it belonged to the successive 
owners of the Hollufgård estate until 1872. It 
passed into freehold in 1909. In the Middle Ages 
and again in 1555-1803 it was an annexe to the 
Sankt Hans Church in Odense, and at least in 
the latter period it was served by the curate (cf. 
p. 1222). In 1803-1973 Højby was an annexe to 
Nørre Lyndelse.

Building. At its core the small church is a Gothic 
brick building, possibly from the end of the 
1300s or the beginning of the 1400s. At the end 
of the Middle Ages it was given a nave-chancel. 
A tower in the west and the porch outside the 
south door were added in the course of the 
1400s. In the early 1700s it was subjected to a 
major rebuilding, probably when a crypt was also 
installed beneath the chancel; the fl at-ceilinged 
nave was given a timbered barrel vault, and all the 
gables of the church were probably built at the 
same time with a curved Baroque contour, while 
a sepulchral chapel was built in 1728 outside the 
old north door of the nave. 

Furnishings. The oldest and only medieval 
item of furnishing in the church is the simple 
Romanesque font, which has given its name to 
the so-called Højby type that is very widespread 
in the region. The pulpit bears the date 1578 and 
was donated by Hans Ibsen and Per Hvidt. The 
iron-bound church door is from 1652, and the 
church’s oldest chandelier also comes from the 
1600s. A larger 16-armed chandelier was donated 
in 1748 by the church owner Margrethe Elisabeth 
Rosenvinge, who also donated a new (†)altarpiece 

HØJBY CHURCH
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The churchyard monument to the church owner 
Hans Langkilde of Hollufgård from 18|| is also 
preserved. 

while a later memorial stone was laid over the 
Rosenvinge and von Heinen families where the 
coffi ns were buried in the churchyard in 1908. 
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bedre præstens underhold.4 Patronatsretten lå fortsat til 
herregården i 1665,5 da den tilhørte Christian Urne, 
som sammen med sin hustru Anne Sophie Krabbe 
satte et markant præg på kirken for eftertiden.6 Kirken 
overgik til selveje 1932, forud for Søbysøgårds omdan-
nelse til ungdomsfængsel. 
 Jordegods. 1652 berettede sognepræst Lauritz Poulsen, 
præst i Nr. Søby og Heden, at der til Nr. Søbys præste-
gård var tilknyttet tre marker, samt at der i sognet var 
19 tiendeydere, mens der til degnens bolig lå to mar-
ker.7 1801 udgjorde kirketienden 148 tdr. hartkorn og 
1 skæppe. 8

 Anneksforhold. Nørre Søby har Heden Kirke (Svend-
borg Amt) som anneks, et forhold, der går tilbage til 
mindst 1590.9

Historisk oversigt. Nørre Søby er omtalt første gang 
1432 som »Syøby« (1432),1 og siden som »Søby«, 
bl.a. da kirken ved landehjælpen 1525 bidrog med ti 
mark.2 Formen »Søegaards Søebye« vandt udbredelse 
i 1600-tallet, formentlig for at skelne den fra Søby i 
Båg Hrd. Samtidig udtrykker navnet den nære forbin-
delse til herregården, der også gør sig gældende for 
sognekirken. Nørre Søby Kirke var således allerede i 
middelalderen tæt knyttet til Søbysøgård (jf. gravsten 
nr. 1), men tilfaldt, som alle andre kirker, Kronen ved 
reformationen. Båndet til Søbysøgård blev dog retab-
leret 1549, da Axel Urne modtog patronatsretten til 
‘sin sognekirke Søbye’.3 Kirken var da så forfalden, at 
Christian III tillod, at Axel Urne benyttede både Kro-
nens og kirkens part af tienden til at reparere kirken og 

 

NØRRE SØBY KIRKE
ÅSUM HERRED

Fig. 1. Kirkens omgivelser set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church surroundings seen from the east
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hovedgaden, Odensevej, der tidligere var præget 
af mange store, fi rlængede gårde (jf. fi g. 3).
 Kirkegården omfatter to rektangulære arealer, 
dels et omkring kirken, dels et areal sydøst for 
kirken på den modsatte side af Kirkesøvej, der 
blev tilføjet o. 1980.10 Ved indgangen til 1800-tal-
let var den meget beskedne kirkegård cirkulær 
og omgivet af præstegårdens have på alle sider 
bortset fra mod nord (fi g. 3). Kort efter 1833 blev 
mindre jordstykker tilføjet, sådan at den heref-
ter var rektangulær. 11 Større udvidelser fandt sted 
frem mod 1871, da et rektangulært jordstykke 
nordøst for kirken blev indlemmet, og i 1900-tal-
let, da dette areal blev suppleret, således at den 
gamle kirkegård fi k sin nuværende form. 
 Hegn. Kirken hegnes delvist af et kampestens-
dige, delvist af bøge- og takshække. †Hegn. 1590 
var den ‘slette (dvs. jævne) kirkegård’ hegnet af en 
teglmur. Kort efter 1850 blev et cirkulært kirke-
dige sløjfet (jf. ovf.). 

Nørre Søby Sogn ligger sydligst i Åsum Herred 
og støder op mod Svendborg Amt. Det omgi-
ves mod nord af Nørre Lyndelse Sogn og mod 
nordvest af Fangel Sogn (Odense Hrd.). Kirken 
ligger i landsbyens nordvestlige hjørne ned mod 
Søby Søs østbred. Den er lidt tilbagetrukket fra 

Fig. 2. Luftfoto af Nørre Søby Kirke med præstegården i forgrunden. Foto Sylvest Jensen 1951 – Aerial photo of 
Nørre Søby Church with the rectory in the foreground.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Hegelund 1794. 
– Cadastral map.
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BYGNING

Kirken med det karakteristiske store kor er i kernen en 
gotisk teglstensbygning, der først blev forlænget mod 
vest, og herefter, o. 1530, omdannet til et langhus og 
overhvælvet. Et tårn blev rejst over vestforlængelsen 
og et nu forsvundet †våbenhus opført, før kirken o. 
1550 blev forlænget i øst med et stort gravkor bygget 
af Axel Urne. I løbet af 1800-tallet kom det nuværende 
våbenhus til, på samme tid som de spidsbuede vinduer 
blev indsat i langhuset. Orienteringen afviger betyde-
ligt mod syd.

Af den oprindelige teglstenskirke er kun skibets 
langmure bevaret, og at dømme efter disse har 
bygningens dimensioner været beskedne med 
et skib på ca. 10 m og et †kor, der formentlig 
var halvt så langt. Kirken slutter sig dermed til 
gruppen af (tidlig) gotiske teglstensbygninger 
omkring Odense, eksempelvis Korup (s. 2734), 

 Indgange. Hovedindgangen er placeret i kirke-
gårdens sydøstlige hjørne og omfatter en køre-
port med fodgængerlåge, begge med stakitlåger 
hængt i træpiller. En tilsvarende køreport til kir-
kegårdsudvidelsen fi ndes øst for Kirkesøvej, mens 
en fodgængerlåge med dobbeltfl øje er placeret i 
det nordøstlige hjørne og tillader adgang til kir-
kegården fra Stadionvænget.
 Bygninger. Mod sydøst er der o. 1900 rejst et 
ligkapel i diget.12 Det er udbygget 1966 med 
bl.a. toiletfaciliteter (arkitekterne Knud, Erik og 
Ebbe Lehn Petersen). O. 1987 er der syd her-
for etableret et graverkontor (arkitekt Ebbe Lehn 
Petersen). Præstegården ligger umiddelbart syd 
for kirken. Den er opført som en fi rlænget gård 
i 1700-tallet, hvoraf kun den kraftigt ombyggede 
nordre længe er bevaret. En ny vestlænge er op-
ført 1873.13

Fig. 4. Længdesnit set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Ebbe Lehn Petersen 1977. – Longitudinal 
section looking north.

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Målt af Ebbe Lehn Petersen 1977, suppleret og tegnet 
af Martin Wangsgaard Jürgensen 2016. – Ground plan.
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 I det indre er bevaret to nicher, en i syd- og en 
i nordsiden, der har siddet omtrent midt i skibet 
(nu i langhusets tredje fag fra øst). Nicherne, der 
afsluttes med spærstik, har formentlig fungeret 
i forbindelse med sidealtre, selvom placeringen 
midt i skibet er usædvanlig.
 En række senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser, 
alle udført i munkesten i munkeskifte, udvidede 
den lille kirke betydeligt mod både øst og vest. 
Først blev skibet forlænget mod vest, hvorefter et 
tårn blev rejst over vestforlængelsen. O. 1530 blev 
kirken forlænget mod øst, hvorved bygningen 
blev omdannet til et langhus. Endvidere rejstes et 
nu forsvundet †våbenhus, formentlig ved skibets 
syddør.
 Vestforlængelsen af kirken, der har udvidet skibet 
med ca. 5 m, er rejst over en synlig syld af mindre, 
kløvede granitkampesten. Et mindre, højtsidden-
de (†)vindue, tredobbelt falset og fl adbuet, gav lys 
fra syd, og der har formentlig siddet et tilsvaren-
de vindue i nord eller vest. Vinduet står nu som 
en niche i facaden. Rummet, der åbner sig mod 
skibet med en bred, spidsbuet arkade, har utvivl-

Ubberud (s. 2765), Bellinge (s. 3051), Seden (s. 
3451), Allerup (s. 3615).
 Materiale og teknik. Skibet er opført i munkesten 
i munkeskifte. Murene rejser sig over en rejst syld 
af små, kløvede granitsten. Langmurene afsluttes 
øverst af en senere forhøjet, dobbelt falsgesims 
over et karakteristisk savskifte, der genfi ndes på 
fl ere af de samtidige kirker omkring Odense (fi g. 
7).14 Indvendig er murene overvejende af tegl, 
men navnlig i den vestre del er der også anvendt 
rå og kløvede marksten. 
 Skibets to døre er som vanligt anbragt langt 
mod vest og tilsyneladende udformet ens med 
en fl adbuet åbning under et spidsbuet spejl. Den 
søndre dør, som fortsat benyttes, er udvidet be-
tydeligt i bredden og døråbningen gjort retkan-
tet, men sporene efter det oprindelige spejl ses 
fortsat. I nord er døren blændet med munkesten 
og næsten opslugt af et vindue fra 1800-tallet (se 
ndf.). Vestre vange og vestre del af døråbningens 
fl adbuede stik ses nu som en revnedannelse i 
murlivet. Der er ikke bevaret spor efter oprinde-
lige vinduer. 

Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south east. 
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 Et vindue i vestmuren er fornyet 1893, og et 
vindue blev brudt i nord. Begge har spidsbuede, 
nygotiske støbejernsrammer (jf. s. 4029). 16 
 En tømret fritrappe af fyr ved tårnets sydside går 
op til en smal, fl adbuet døråbning, der leder ind 
i bygningens øvre stokværk. Fra døren fører en 
trappe op i klokkestokværket, hvis bjælkelag er af 
fyrretræ.17 Stokværket åbner sig med to fl adbu-
ede og falsede glamhuller mod syd, vest og nord. 
En senere brudt passage giver adgang til langhu-
sets loft.
 Tårnets fl ankemure afsluttes af en fornyet dob-
belt falsgesims, mens gavltrekanterne i syd og 
nord er smykket med enkle blændingsdekoratio-
ner. I den nordre, der er bedst bevaret; hæver tre 
lancetformede højblændinger sig over et bånd af 
kvadratiske småblændinger, der markerer gesims-
højden. De tre øverste kamtakker er udstyret med 
mindre, kvadratiske blændinger og små savskifter, 
mens de to ydre højblændinger fl ankeres af små 
kors (fi g. 8). Et fl adbuet, nu blændet (†)vindue 

somt været fl adloftet ligesom den øvrige kirke, 
før tårnet blev rejst.
 Det lille tårn herover, i kun to stokværk, står 
med kamtakkede gavle i nord og syd. Tårnet 
er formodentlig opført, kort tid før skibet fi k 
hvælv o. 1530. Murene er trukket et par skifter 
tilbage fra vestforlængelsen, så der er dannet en 
bæltegesims i overgangen mellem de to bygge-
rier. Tårnets østmur hviler 1,7 m inde over det 
gamle skibs vestende, hvorfor savsnittet under 
skibets gesims i nord nu synes at fortsætte ind 
over tårnets facade. Under arbejdet med tårnet 
forberedte man samtidig skibets hvælv (se ndf.), 
idet der ikke er en skjoldbue mod skibets vest-
mur.15

 Vestforlængelsen, der nu blev et tårnrum, er 
overhvælvet af et krydshvælv, hvis ribber mødes 
i en cirkulær slutsten. Hvælvet hviler i de tre si-
der på halvanden sten dybe skjoldbuer, mens det 
mod øst tager afsæt i arkademuren mellem tårn-
rum og skib. 

Fig. 7. Skellet mellem skib og langhuskor. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Boundary between nave and nave-chancel.
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husets senmiddelalderlige vinduer erkendes nu 
kun gennem rester af stikkene, der sidder umid-
delbart over de yngre åbninger. Over langhuset 
hævede der sig i øst en blændingsprydet gavlspids, 
som nu kan ses fra gravkorets loft (fi g. 9). Fem 
højblændinger, tvedelt afsluttet i toppen ved små 
hængestave, hæver sig her over en båndblænding, 
der har markeret gesimshøjden. Over højblæn-
dingerne sidder tre cirkelblændinger og herover 
endnu en række mindre blændinger, hvis øvre 
afslutning er ødelagt. Et savskifte adskiller de to 
øverste rækker. En dør er brudt i den midterste 
højblænding og giver adgang mellem lofterne. 
 Samtidig med østforlængelsen er langhusets fi re 
hvælv, der hviler på halvstensskjoldbuer og falsede 
piller (fi g. 16). Ribberne er fl ere steder ført ret 
ujævnt ned på pillerne eller behugget, så de fases 
ud i sviklerne. Udvendig er der rejst murpiller ved 
langsiderne; tre i nord og mindst to i syd.19 De 
teglhængte piller er en sten dybe og har en dob-
belt falsgesims, hvis øverste led er afrundet. 

har siddet i bunden af den midterste højblænding. 
Mod syd er størstedelen af gavltrekanten fornyet 
i små gule sten. Gavlens blændingsudsmykning 
gentager stort set den nordre gavls udsmykning, 
som man derved har kopieret.
 Kort før reformationen blev kirkens østende 
omdannet til et langhuskor, hvorved bygningen 
blev forlænget med et ekstra fag mod øst. Både 
den nye del og det gamle skib blev i den forbin-
delse overhvælvet, og dendrokronologiske date-
ringer af tømmeret viser, at arbejdet formentlig 
er udført o. 1530 (se ndf.). Langhuskorets mure 
er rejst over store, kløvede granitsten, der stedvis 
strækker sig over en meter op i facaden; øverst 
afsluttes murene af en tandsnitsfrise under en 
falsgesims (fi g. 7). Østudvidelsen fi k to højtsid-
dende, fl adbuede †vinduer i syd samt et i nord. 
Et nyt †vindue østligt i skibet mod syd har gen-
nembrudt savskiftet under gesimsen.18 Vinduer-
ne er i dag blændet, og alle sydsidens åbninger 
stort set forsvundet i 1800-tallet (se ndf.). Lang-

Fig. 8. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north.
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bredde (fi g. 16). Det fl ade træloft ligger en smule 
over langhusets gesimshøjde, og rummet har for-
mentlig aldrig været planlagt med hvælv. Loftet 
står i dag med lys grå bemaling, men biskop Ja-
cob Madsen beskriver formentlig den oprinde-
lige †bemaling, når han 1590 fortæller, at loftet 
var ‘herligt rødt med forgyldte stjerner’. 21 Dette 
loft må senest være forsvundet 1854, da det op-
lyses, at †gipsloftet over koret var helt nedtaget 
og skulle fornyes.22

 Under gravkoret blev der samtidig indrettet 
en øst-vest-orienteret krypt (5,9×4 m) muret af 
munkesten i et usystematisk munkeskifte (fi g. 10-
11).23 En muret trappe fører ned i kammeret fra 
vest. Det hvidkalkede gravkammer dækkes af et 
fl adspændt tøndehvælv, som støttes af fi re nyere 
piller opført af gule sten.24 Et lille, kvadratisk vin-
due umiddelbart over terræn giver lys til rummet 
gennem en lysskakt.

 Biskop Jacob Madsen angiver på sin skitse af 
kirken 1590 (fi g. 57) et †våbenhus ved den ene af 
kirkens døre. Det drejer sig formentlig om den 
lille bygning uden loft, som nævnes 1836 kort før 
nedrivningen.11 
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. O. 
1550 opførte Axel Urne et stort gravkor ved lang-
husets østgavl.20 Det er både højere og bredere 
end langhuset, hvorved tilbygningen er blevet 
en markant del af kirken. De forholdsvis tynde 
mure er opført i munkesten lagt i krydsskifte, 
uden synlig sokkel, og med affasede hjørner i 
øst. Murene afsluttes øverst af en smal, dobbelt 
falsgesims, som sandsynligvis er fornyet. Grav-
koret har fi re vinduer, der oprindelig har været 
fl adbuede, men er ommurede i 1700-tallet, så de 
nu står med retkantede trærammer. Indvendig 
slutter bygningen sig til kirken ved en fl adrund 
bue, der næsten spænder over hele bygningens 

Fig. 9. Kirkens gamle østgavl set fra korets loft (s. 4026). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Old east gable of the church 
seen from chancel ceiling.
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indgangsparti. Bygningen er højtrejst, og sadelta-
gets kip ligger betydeligt over langhusets gesims-
højde. Sydgavlen står prunkløs og brydes kun af 
en lille cirkulær åbning, der giver lys til loftet og 
den brede, fl adbuede dør; langmurene afsluttes 
af en dobbelt falsgesims. To ens vinduer i øst og 

 Våbenhuset foran syddøren er den yngste byg-
ningsdel og rejst i moderne teglsten over en let 
fremspringende sokkel af tegl (jf. fi g. 6). Hvornår 
våbenhuset er opført, står ikke klart, men det er 
formentlig i tiden o. 1832, hvor det, som nævnt 
i kilderne, diskuteres, at kirken burde få et nyt 

Fig. 10a-c. Længde- og tværsnitsnit gennem gravkor og krypt, samt plan af krypt (s. 4027). 1:150. Målt og tegnet 
af Lehn Petersens Tegnestue 1983 og -90. – Sections through chancel and crypt; plan of crypt.
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blev igen renoveret 1805.25 I nyere tid har byg-
ningen løbende undergået mindre istandsæt-
telser af de enkelte bygningsafsnit, og senest er 
det indre 1996 renoveret af arkitekt Ebbe Lehn 
Petersen (Odense), der lukkede revnedannelser i 
hvælvene og gennemgik kirkens tagværker. 26

 Gulvet i gravkoret, der hæver sig et trin over 
langhuset, er lagt med ubehandlede fyrretræs-
planker, mens der i skib, tårnrum og våbenhus 
ligger gule teglsten i sildebensmønster. †Belæg-
ningen med teglsten kan føres tilbage til 1791, 
hvor den nævnes første gang i kilderne.8 1885 
blev teglgulvet imidlertid erstattet af fi rkantede 
†fl iser i to farver.16 I krypten under koret dækkes 
gulvet af munkesten lagt i bånd af skiftevis røde 
og gule sten. 
 Tagværker. Gravkorets spær er helt i fyrretræ og 
næppe del af den oprindelige konstruktion; sna-
rest stammer tagstolen fra en omfattende istand-

vest oplyser det fl adloftede indre. Vinduerne er 
halvcirkler, der fortsat står med deres oprindelige 
støbejernsrammer.
 Langhusets spidsbuede støbejernsvinduer, tre i 
syd (indsat 1891) og to i nord (indsat 1885), blev 
udført, efter de senmiddelalderlige vinduer først 
var blevet blændet.16 Vinduer af samme type blev 
også, som allerede nævnt, indsat i tårnet 1893. 
Vinduerne står fortsat med deres tidstypiske ny-
gotiske, støbejernsrammer. Et blændet †vindue 
har siddet i nordsiden af langhusets andet fag. 
Vinduet, der øjensynlig er lukket med mindre 
sten, der nærmer sig normalformat, er vanskeligt 
daterbart, og dets øvre afslutning kan ikke iagtta-
ges gennem hvidtekalken. Vinduet er dog næppe 
fra langhuskorets opførelse, idet toppen har be-
skåret gesimsens tandsnitfrise. 
 Kirken undergik tilsyneladende allerede i 
1780’er ne en gennemgribende istandsættelse og 

Fig. 11. Krypten under koret (s. 4027), set mod sydøst Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The crypt beneath the chancel 
looking south east.
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1530 (jf. ndf.). De syv fag over langhusets vesten-
de bærer præg af udskiftninger i fyr i vestenden, 
men egetagværket må dog fortsat betragtes som 
velbevaret. Konstruktionen er udført i tømmer, 
der er en anelse kraftigere end tømmeret i den 
østre del og udført med to lag hanebånd, hvor det 
øvre sidder noget lavere end det tilsvarende ha-
nebånd i det østre system. Der kan ikke iagttages 
tømmermærker, og tagværkets alder er usikker, 
men den synes ældre end fagene mod øst, hvil-
ket antydes af den eneste daterede træprøve fra 
denne ende af langhuset, der daterer tømmeret o. 
1327 (jf. ndf.).28 
 Tårnets fem fag er af kraftigt egetømmer med 
enkelte udskiftninger i fyr og hører formentlig 
til tårnets opførelsestidspunkt. Spærfagene har 
to hanebånd samlet ved bladning på nordsiden. 

sættelse af koret 1854.11 To ganske svære stykker 
egetømmer er lagt op over bjælkelaget som mur-
ankre, der har bidraget til at holde gravkoret op 
imod langhusets østende.27

 Langhusets 15 spærfag af eg består af to syste-
mer, der begge er samlet ved bladning på østsi-
den, som deles præcis over sammenstødet mel-
lem det gamle skib og den senmiddelalderlige 
østforlængelse (fi g. 12). De otte fag over langhu-
sets østende er udført i spinkelt egetømmer, med 
to lag hanebånd og krydsbånd, uden nævnevær-
dige efterfølgende udskiftninger eller reparatio-
ner. Der kan ikke umiddelbart iagttages nogen 
nummerering af tømmeret, men tagværket er 
med al sandsynlighed fra østforlængelsens op-
førelse, hvilket bestyrkes af dendrokronologiske 
analyser af tømmeret, der daterer det til tiden o. 

Fig. 12. Langhusets tagværk set mod øst (s. 4030). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Roofi ng of nave looking east.
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KALKMALERI

To gotiske indvielseskors (fi g. 14) i den vestre del 
af langhusets syd- og nordvæg er begge udført 
som fl igede hammerkors i et cirkelslag, malet 
med brunrødt uden konturstreg.32 Indvielseskor-
sene er ikke romanske, men kan være malet i 
1300-tallet og således stamme fra indvielsen af 
skibets vestforlængelse (jf. s. 4024).33 

Kraftige egetræsbindbjælker, der må være fra den 
oprindelige tagstol, strækker sig på tværs af hele 
stokværket. 2008 er tårnet ligeledes blevet forsy-
net med et undertag.29 En to fag stor klokkestol, 
udført i sekundært anvendt egetømmer, er indar-
bejdet i tårnets tagværk.
 Tagværket over våbenhuset er i fyr og stammer 
givetvis fra våbenhusets opførelsestidspunkt.
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2016 
udtaget boreprøver af egetømmeret i langhusets 
østre og vestre ende.30 I langhusets østre del viser 
prøverne, at tømmeret er fældet o. 1530, hvilket 
må datere østudvidelsen af kirken, kort før grav-
koret blev opført o. 1550. I langhusets vestende 
kunne kun en enkelt prøve dateres, som stammer 
fra tiden o. 1327. 
 Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vin-
getegl, senest udskiftet 1997.26 
 Opvarmning. Et fjernvarmeanlæg er installe-
ret 1967. Dette anlæg afl øste en †kalorifere fra 
1930’erne.31

 Kirken er hvidkalket ude og inde med den ne-
derste del af murene sværtet på facaderne. Grav-
korets loft er, som nævnt, malet lyst gråt, mens 
våbenhusets loft er okseblodsrødt. Kirken er om-
givet af græs til alle sider, men kirkegårdens sti-
system, belagt med perlegrus, løber dog helt op 
til våbenhusets dør.

Fig. 13a-b. Tværsnit gennem det gamle skibs vestre og østre del set mod vest (s. 4030). 
1:150. Målt og tegnet af Lehn Petersens Tegnestue 1996. – Section through western and eastern 
part of the old nave looking west.

Fig. 14. Senmiddelalderligt indvielseskors på skibets 
nordvæg (s. 4031). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Late Medieval consecration cross on north wall of nave.
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Sophus Schack fra 1848 forestillende Johannes og Pe-
ter, og en supplerende alterkalk, der blev skænket 1867 
af Malvine de Falsen og Frederik Zytphen-Adeler til 
Søbysøgård.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret står siden 
seneste hovedistandsættelse 1978-80 med en overve-
jende brun staffering, der er afstemt efter de barokke 
træskærerarbejders afdækkede og restaurerede farver. 
I 1700-tallet maledes hovedinventaret dueblåt, og det 
har efterfølgende stået i lyse, primært grålige nuancer. 
Frem mod istandsættelsen 1978-80 således i perlegråt. 
 Korets inventar gennemgik o. 1550 en istandsættelse 
og fornyelse (jf. s. 4021), der synes motiveret af ikke 
mindst ønsket om at indrette en del af koret til grav-
kapel. Efterfølgende blev ovennævnte nederlandske 
altertavle erhvervet. Christian Urne og Anne Sophie 
Krabbes mange inventaranskaffelser 1654-56 (jf. ovf.) 
har også karakter af en modernisering af inventaret. I 
1780’erne blev dele af korets inventar fornyet, da kir-
keejer Axel Rosenkrantz skænkede en del †alterud-
styr 1782, ligesom det er muligt, at alterskranken blev 
anskaffet, da kirken o. 1786 blev hovedistandsat ‘såvel 
i henseende til mur- som snedkerarbejde’.34 1920 re-
staureredes kirken, og i den forbindelse indkøbtes nye 
lysekroner og lampetter.

INVENTAR

Kirkens middelalderlige inventar omfatter den romanske 
døbefont af Vindingtype og en klokke støbt af Johannes 
Nicolai 1470. Den bemærkelsesværdige, nederlandske 
altertavle er ifølge biskop Jacob Madsen anskaffet 1551 
af Axel Urne. Også kirkens andet inventarstykke fra 
dette århundrede er et udenlandsk arbejde, nemlig et 
Nürnbergfad med fremstilling af Bebudelsen. 
 Kirkeejerne Christian Urne og Anne Sophie Krab-
be stod i årene 1654-56 bag fl ere meget vigtige inven-
tarfornyelser: herskabsstolene fra 1654, prædikestolen 
og alterstager fra 1655 og trædøbefonten fra 1656. Alle 
træskærerarbejderne kan tilskrives samme billedskærer, 
der er uidentifi ceret, men utvivlsomt en elev af Anders 
Mortensen. Altersølvet stammer ligeledes fra 1600-tal-
let, men blev repareret og forandret på Fredrik von 
Holstens foranledning 1746. 
 Den store alterskranke er måske indrettet o. 1786 i 
forbindelse med en hovedreparation (jf. ndf.), og den 
ældste lysekrone er skænket 1789 af Axel Rosenkrantz 
til Søbysøgård. 
 I 1800-tallet anskaffedes nye stolestader, en klokke 
støbt 1843 af L. Mortensen, Kerteminde, kirkeejer Jo-
han Conrad de Falsen skænkede to malerier af major 

Fig. 15. Kirkens indre o. 1920. Fotograf ubekendt. – The church interior, c. 1920.



NØRRE SØBY KIRKE

Danmarks Kirker, Odense

4033

254

krone, skæg og hår er langt og øjnene lukkede. 
Lændeklædet er kort med midtsnip. De to røvere 
er bundet til deres kors i akavede positurer, den 
‘gode røver’ i en manieret stilling. 
 Ved foden af korset knæler Maria Magdalene 
med højre arm kraftigt gestikulerende mod Jom-
fru Maria i billedets nedre venstre hjørne. Hun 
segner med hovedet ludende fremover og støt-
tes af Johannes. Bag dem står en af kvinderne fra 
Galilæa med hænderne foldede i bøn. Forgrun-
dens højre side udgøres af en gruppe soldater, der 
er samlet omkring offi ceren (høvedsmanden) til 
hest. Han iagttager den døde Jesus, mens to af de 
fem soldater spiller terninger om hans klæder. I 
baggrunden ses Jerusalems tårne under en mørk 
himmel.
 Den nordre fl øjs hovedmotiv er Jesu fremstil-
ling for Folket (fi g. 17, 19). På en tribune foran en 
bygning med klassisk tempelgavl står Jesus med 
korslagte og bundne arme sammen med Pontius 
Pilatus, der henvender sig til folkemængden og 

Alterbordet (jf. fi g. 45) er en enkel konstruktion, 
190×106 cm, 100 cm højt, bestående af fi re ben 
med planker. Det er beklædt med et alterklæde af 
rødt fl øjl med guldkors vistnok fra 1894.16 1782 
skænkede kirkeejer Axel Rosenkrantz et blåt †al-
terklæde med guldgaloner.8

 Altertavlen (fi g. 17-20) fra 1551(?) er et neder-
landsk arbejde, der er skænket af kirkeejer Axel 
Urne til Søbysøgård. Den trefl øjede altertavle har 
buesvejfet top og malerier i olie på træ af scener 
fra Passionen begyndende med Bønnen i Getse-
mane på fl øjenes ydersider og løbende tværs over 
den åbne 1. stand skildringer af Fremstillingen for 
Folket, Piskningen, Korsfæstelsen, Korsnedtagel-
sen og Begravelsen. 
 Som midtfelt tjener en fi gurrig korsfæstelses-
scene med Jesus i forgrundens midte, korsfæ-
stet mellem de to røvere, hvis kors er placeret i 
mellemgrunden. Jesus hænger i skrånende arme 
med overlagte fødder og hovedet hvilende mod 
sin højre skulder. Hovedet bærer en stor torne-

Fig. 16. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of church looking west.
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af en træbevokset klippe. På den venstre side ses 
Jerusalem, mens den højre udgøres af en klippe, 
hvor den forudgående korsnedtagelse fi nder sted. 
 I lukket stand fremstilles Bønnen i Getsemane 
Have på tværs af de to fl øje. I nord knæler Jesus 
med udslåede arme ved en klippe. På søndre fl øj 
viser englen sig foran en åbning i den dystre him-
mel, og derunder leder Judas en gruppe soldater 
ind i haven. I maleriets forgrund sidder Peter, Jo-
hannes og Jakob d.Æ. og sover.
 Tavlen er stillet på et yngre postament fra 1600- 
tallet, der står med en bemaling i brune nuancer. 

udsiger sin dom, mens han gestikulerer i retnin-
gen af de to soldater i forgrunden, der holder 
hvert sit kors. Længere inde i bygningen er Pisk-
ningen skildret. 
 Den søndre fl øjs hovedscene er Gravlæggelsen. 
Nikodemus og Josef af Arimatæa, iklædt spids 
hue, er ved at sænke Kristi afsjælede legeme ned i 
den skråtstillede sarkofag (fi g. 20). Bag den støtter 
Johannes Maria, der har sænket hoved og gestiku-
lerer med begge hænder foran brystet. Foran ki-
sten knæler den rygvendte Maria Magdalene med 
udslåede arme. Landskabet bag scenen er delt i to 

Fig. 17. Nederlandsk fl øjaltertavle (s. 4033), 1551(?). Åben stand. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Netherlandish 
winged altarpiece, 1551(?). Open state.
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254*

af tienden til at ‘bygge og forbedre’ kirken i stand, 
sandsynliggør, at den er rigtig, og at altertavlen 
således blev anskaffet i forbindelse med reparatio-
nen af kirken (jf. s. 4021).
 Altertavlen er i udformning og opbygning ty-
pisk for 1500-tallets nederlandske tavler og vis-
se fi gurer i ikke mindst Fremstillingen (fi g. 19) 
kunne indikere en påvirkning fra Pieter Aertsen, 
der da virkede i Antwerpen.35 En del af denne 
produktion blev udført med henblik på eksport, 
hvoraf der er bevaret nogle få på dansk grund. 
Den mest kendte er naturligvis »Christian II’s al-

Heri er indfældet som fylding et panel med vå-
benskjolde for Axel Urne (Urne og Valkendorff), 
der er malet som fæstnede til grunden med røde 
bånd på den sorte bund. Imellem skjoldene står 
med gule versaler: »PS. XCII/ bonum est con-
fi teri/ domino/ psallere nomini tuo/ altissime.« 
(Det er godt at takke Herren og at lovsynge dit 
navn, du den Højeste. Sl. 92,2).
 Ifølge oplysning af biskop Jacob Madsen 1590 
stammer altertavlen fra 1551.21 Biskoppens kilde 
er uklar, men den omstændighed, at Axel Urne to 
år forinden fi k tilladelse til at bruge Kronens del 

Fig. 18. Nederlandsk fl øjaltertavle (s. 4033), 1551(?). Lukket stand. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Netherlandish winged altarpiece, 1551(?). Closed state.
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Fig. 19-20. Detaljer af altertavlens fl øjmalerier, 1551(?). 19. Den nordre fl øj med Pilatus, 
der fremstiller Jesus for folket og i baggrunden Hudfl ettelsen (s. 4033). 20. Den søndre 
fl øjs skildring af Gravlæggelsen (s. 4033). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Details of pain-
tings on altarpiece wings, 1551(?). 19. The north wing with Christ presented to the People and 
the Flagellation. 20. The south wing with the Entombment.
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 †Sidealtre. To sidealtre har efter alt at dømme 
været indrettet ved de to nicher i det nuværende 
skib (jf. s. 4024). 
 Altersølv (fi g. 21). Den 23 cm høje kalk er fra 
1600-tallet, men blev forandret 1746, da disken 
kom til. Foden har otte æselrygformede tunger 
og en høj bladbortprydet standkant, der er tilfø-
jet under forandringen i 1700-tallet. På den ene 
tunge er indgraveret von Holstens hjelmprydede 
våben og med skriveskrift »1746/ Friderich von 
Holsten«, mens en slank Kristusfi gur er monteret 
overfor. Skaftet er ottekantet med en stor, fl ado-
val midtknop, hvis bosser har et blomstermotiv; 
bægret er glat og fornyet i nyere tid. Kalkens re-
staurering 1746 blev foretaget på foranledning af 
Frederik von Holsten til Søbysøgård af guldsmed 
Jørgen Olufsen Lund, Odense, bl.a. ved fornyelse 
af standpladen, hvorpå hans mesterstempel ses 

tertavle« fra tiden før 1514, der stammer fra Skt. 
Marie Kirke i Helsingør (DK Frborg 357). Tæt-
tere på Nørresøbytavlen i udformning og tid er 
dog den ligeledes efterreformatoriske, trefl øjede 
Vindebytavle (DK Maribo 522) fra o. 1550.36 
 Omstændighederne bag anskaffelsen af tavlen er 
ukendte, men det spiller utvivlsomt en rolle, at den 
efterreformatoriske nyindretning af kirkerummet 
knap var påbegyndt i Danmark o. 1550, og at der 
således næppe har eksisteret lokale værksteder, 
der ville kunne magte opgaven, samt at de ind-
fl ydelsesrige Urner på Søbysøgård må have haft 
de nødvendige kontakter og midler til at få alter-
tavlen importeret.37 Et parallelt eksempel er kans-
ler Johan Friis’ anskaffelse o. 1550 af en nu kun 
delvist bevaret nederlandsk altertavle til Hesselager 
Kirke.38 Malerierne er restaureret 1966 af Mogens 
Larsen.

Fig. 21. Altersølv. Kalk fra 1600-tallet (forandret 1746) og Jørgen Olufsen Lunds disk fra 1746 (s. 4038). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016 – Altar plate. A 17th century chalice (altered 1746) and paten made by Jørgen Olufsen Lund 1746.
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den. Kalken blev efterfølgende skænket til Oden-
se Bys Museer af enkepastorinde Harder (inv.nr. 
KMO1943/248).
 Oblatæsken (fi g. 22) fra 2006 måler 9,5 cm i 
tværmål og er 4,5 cm høj. Under bunden er ind-
graveret »Nørre Søby Kirke/ 2006«.
 Alterkanden (fi g. 22) er udført 1925 af Chri-
stian Fr. Heise. Den er 26,5 cm høj, har cirkulær 
fod og vaseformet korpus, hvis nedre del prydes 
af drevne palmetter, mens en bladbort løber om 
halsen. Korpus er drevet op i en svungen hæl-
detud. Under bunden ses Københavns bymærke 
for 1925 (siden 1893 et lødighedsmærke) samt et 
mestermærke.
 Alterstagerne (fi g. 23) fra 1655 er skænket af 
Christian Urne og Anne Sophie Krabbe (jf. dø-
befont, prædikestol og herskabsstole). De er 48 
cm høje med en høj, profi leret fod i to led stillet 
på tre løvefødder, balusterskaft, hvorpå er monte-
ret et skjold med givernes indgraverede alliance-
våben og initialer »CW ASK1655« (fi g. 59), samt 
en høj lyseskål, der omtrent spejler foden. Nogle 
ældre †alterstager er nævnt 1590.21 

(Bøje nr. 4115). Under bunden er med prikgra-
vering skrevet: »Vejer med Kalk og/ Disk: 55 lod 
3q«. 
 Disken fra 1746 måler 16,5 cm i tværmål og 
har et indgraveret hjulkors med bladender og von 
Holstens hjelmprydede våben samt »1746/ Fre-
derich von Holsten« indgraveret på fanen. Den 
blev repareret 1890.16

 †Altersølv, nævnt 1590 som værende af sølv.21

 Yderligere en *alterkalk fra 1867 er udført af 
Samuel eller Jacob Prahl og skænket af Frede-
rik Zytphen og Malvine de Falsen til Søbysø-
gård. Foden er svagt hvælvet, mens skaftet er va-
seformet, og på begge er der monteret keruber 
og djævle. Bægret er svejfet, og på dets side er 
indgraverede engle, der holder guirlander, samt 
givernes initialer og datoen: »FZA & MD d. 
25de October 1867«. Det tilhørende låg er fl ad-
kuplet. På bægeret og under foden er stemplet 
Københavns bymærke og mestermærket »Prahl«, 
der benyttedes af både Jacob og Samuel Prahl.39 
Kalken blev, som indskriften antyder, skænket på 
parrets bryllupsdag det år, de overtog herregår-

Fig. 23. Alterstager (s. 4039), skænket 1655 af Christian 
Urne og Anne Sophie Krabbe. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Altar candlesticks, donated in 1655 by Christian 
Urne and Anne Sophie Krabbe.

Fig. 22. Oblatæske fra 2006 og Christian Fr. Heises 
alterkande fra 1925 (s. 4039). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Wafer box, 2006, and Christian Fr. Heise’s altar 
jug from 1925.
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lem den enkle og oftest udekorerede Højbytype 
og den østfynske type (jf. s. 3995).
 Fonten stammer fra Allerup Kirke, hvor den 
blev kasseret på et ukendt tidspunkt, og blev i 
1800-tallet benyttet som fodertrug på en lokal 
gård. 1897 førtes den tilbage til Allerup Kirke, 
hvis menighedsråd skænkede den til Nr. Søby 
Kirke i 1920 (jf. s. 3636).41 Her blev fonten be-
nyttet indtil hovedrestaureringen 1980; nu er den 
opstillet i tårnrummets sydvestlige hjørne. 
 2) (Fig. 25-26), 1656, af træ, og skænket af Chri-
stian Urne og Anne Sophie Krabbe til Søbysø-
gård (jf. alterstager, prædikestol og herskabsstole). 
Den 94 cm høje font er formet som en sekssidet 
kalk, hvis fod har postament og svagt konkave si-
der, der adskilles af vinger i bruskornamentik. Et 
slankt, sekssidet led danner overgangen til kum-
men, hvis sider adskilles af bruskbarokke bøjler 
med slanke kerubhoveder. Mundingen måler 73-
85 cm i tværmål og er opbygget som en gesims 
med frisefelter, der indrammes af udskårne fl am-
mer. Under frisen er en profi lliste med tunger, 
hvoraf den ene (vestre) er afvigende fra de øvrige 
og må opfattes som en reparation fra ældre tid. 
 Den tilhørende fontehimmel er sekskantet og 
prydet med bruskbarokke topstykker, hvoraf de 
to har vrængemasker, mens de fi re har kartouch-
er med udskårne hjelmprydede våbener for Ur-
ne og Krabbe. Hjørnerne markeres af bøjler, der 
samles over en midtstolpe, kronet af Helligånds-
duen. Under loftet hænger yderligere en udskåret 
Helligåndsdue. 
 Font og himmel har siden restaureringen 1978- 
80 (konservator Jens Johansen) stået i deres op-
rindelige bemaling, der domineres af en rødbrun 
marmorering med vinger og bøjler i guld, rødt 
og sort. Postament og frise har forgyldte antik-
vaindskrifter på sort bund, hhv. »qui crediderit et 
baptizat(us) fuerit saluus erit Marc 16« (Den der 
tror og bliver døbt, skal frelses, Mark. 16,16) og 
»amen dico vobis quisquis non receperit regnum 
dei uelut pervitvs non intrabit in illud. Marc [10]« 
(Sandelig siger jeg jer: Den der ikke modtager 
Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke 
ind i det. Mark. 10,15). På himlens frise står med 
guldversaler på sort bund: »sinite parvulos ad me 
venire. Nec prohibete eos qula talium est regnum 

 †Messehagler. 1590 er nævnt to messehagler, en 
sort og en rød.21 1782 skænkede kirkeejer Axel 
Rosenkrantz en blå †messehagel med guldgaloner.8

 En syvstage (titusstage) fra 1920 har fod med tre 
afsæt og er 50 cm høj.40

 Alterskranke (jf. fi g. 45), o. 1780(?). Den store 
skranke danner tre sider af et rektangel og har ud-
savede, vaseformede balustre og er malet gulbrun 
med sort håndliste. Knæfaldet er betrukket med 
sort læder. Grundet dens størrelse kan skranken 
først være udført efter Søbysøgårds †gravkapel i 
koret blev sløjfet, dvs. formentlig ved istandsæt-
telsen o. 1780.8 1895 blev det ompolstret.16

 Døbefonte. 1) (Fig. 24), romansk, af granit. Den 
er 95 cm høj, har en fod formet som en høj og 
slank terningkapitæl, mens en smal vulst formid-
ler overgangen til kummen. Denne er 65 cm i 
tværmål og glat bortset fra en savsnitfrise foroven; 
i bunden er et afl øbshul. Fonten er af den såkaldte 
Vindingetype (Mackeprang, Døbefonte, 111), der 
af Mackeprang anses for en overgangstype mel-

Fig. 24. Den romanske døbefont fra Allerup Kirke (s. 
4040). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The Romanesque 
font from Allerup Church.
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coelorum Marc 10 v14« (Lad de små børn kom-
me til mig, det må I ikke hindre dem I, for Guds 
rige er deres, Mark. 10,14). I de to topstykskar-
toucher er tilsvarende: »Anno« og »165(6)«.42 
 Ved restaureringen 1978-80 afrensede man de 
sekundære farvelag. Disse svarede til prædikesto-
lens og herskabsstolenes yngre farvelag og omfat-
tede: a) en lys grågrøn bemaling, b) en lys gråvio-
let, der var opmalet to gange, og c) en perlefarve.43

 Fonten og himlen er udført af en uidentifi ceret 
billedskærer. Særligt himlens kartoucher og vå-
benskjolde viser, at de er udført af samme mand 
som de øvrige træskærerarbejder, Christian Urne 
og Anne Sophie Krabbes lod bekoste 1654-55 
(jf. s. 4042 og 4048). Disse arbejder er alle nært 
beslægtede med Anders Mortensens; for fontens 
vedkommende særligt med hans font til Vor Frue 
Kirke i Odense fra o. 1650 (s. 1101). Dette taler 
for, at der er tale om en billedskærer, der er ud-
lært i Mortensenværkstedet (jf. s. 4047). 
 Efter anskaffelsen af Allerupfonten blev træ-
fonten henstillet på præstegårdens loft og 1938 
overdraget til Odense Bys Museer (inv.nr. KMO/ 
1938/12). 1978 uddeponerede museet fonten til 
kirken, der efter ovennævnte restaurering 1978-
80 atter tog den i brug. Opstillet i skibets nord-
østlige hjørne.
 †Døbefont, nævnt 1590 som opstillet ‘nede ved 
koret’.21

 Dåbsfad (fi g. 27), 1500-tallet, et Nürnbergarbej-
de. Fadet måler 63 cm i tværmål, i dets midte ses 
den typiske fremstilling af Bebudelsen (jf. f.eks. s. 
2710, 3239 og 3291), der omkranses at to velbeva-
rede indskrifter. Den indre gentager med stiliserede 
minuskler forkortelsen »mlvch(v?)emv« fem gan-
ge; sidste gang uden de afsluttende to bogstaver.44 

Den ydre indskrift gentager en trunkeret sætning 
i gotiske versaler: »[ich w]art al zeit gelvek« (jeg 
venter altid lykken) seks gange.45 Langs bundens 

Fig. 25. Døbefontens himmel (s. 4040), 1656. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Canopy of font, 1656.

Fig. 26. Døbefont (s. 4040), skænket 1656 af Christian 
Urne og Anne Sophie Krabbe. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. –Font, donated in 1656 by Christian Urne and Anne 
Sophie Krabbe.
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forgyldt reliefkors og overkant. 2) (Fig. 29), o. 
1900, af tin, 37 cm høj, udført i nybarok med 
høj fod, vaseformet korpus, rocailleformet hank 
og bladdekoreret hældetud. Over hele kanden er 
ciseleret bølgende linjer. Stemplet under bunden 
med kvalitetsstemplet for ‘engelsk tin’ og de par-
tielle initialer »CW«.
 Prædikestol (fi g. 30-35), 1655, skænket af Chri-
stian Urne og Anne Sophie Krabbe (jf. altersta-
ger, døbefont og herskabsstole).

rand løber en bort af seks egebladsornamenter, der 
er ret usædvanlig for disse fade, mens fanen har 
to stemplede borter af henholdsvis liljer og hæn-
gestykker samt et alliancevåben for Rosenkrantz 
og Bille (fi g. 28). Dette antyder, at fadet først er 
skænket til kirken i 1700-tallets anden halvdel af 
kirkeejer Axel Rosenkrantz til Søbysøgård og hu-
stru Sophie Bille (jf. også lysekrone nr. 1).
 Dåbskander. 1) O. 1880, leveret af Den Konge-
lige Porcelænsfabrik. 34 cm høj, sortmalet med 

Fig. 27. Dåbsfad (s. 4041), 1500-tallet. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Baptismal dish, 1500s.
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ke topstykker med vrængemaske og lilje og over 
hjørnerne står fl ammeformede topspir. En udskå-
ret Helligåndsdue er ophængt under himlens loft.
 Stolen står i den oprindelige, brogede staffe-
ring, der blev fremdraget under restaureringen 
1978-80 (konservator Jens Johansen). Den er 
præget af en rødbrun marmorering med detaljer 
i sort, grønt og guld. I kurvens felter er malerier 
af evangelisterne, hvis navne er anført med røde 
versaler på rammens underkant: »S. Mathævs«. »S. 
Marcvs«, »S. Lvcas« og »S. Iohannes«. På gesim-
sen over 2. og 3. fag står med samme skrifttype 
»Christian Wrne« og »F. Anna Sophia Krabbe«. 
Opgangen har sort rammeværk med versalind-
skrift i gråt: »Ego ero cum ore tuo et doce bo te 
quæ loqueris exod« (Jeg vil være med din mund 

 Stolen har fi re fag med hammerfyldinger, der 
adskilles af hjørnehermer, hvis skafter er prydet af 
en vrængemaske. Figurerne er parvis skåret som 
varianter over samme forlæg, hvoraf det ene er 
Adriaen Collaerts stik af den hætteklædte Skt. 
Lukas.46 Kurvens karnisformede postament mar-
keres af vrængemaskebøjler. Under postamentet 
er hængestykker udskåret som rundkindede ke-
ruber, og mellem disse er der på hjørnerne blad-
formede hængeknopper. Underbaldakinen dan nes 
af volutsvungne bøjler, der afsluttes af et sekskan-
tet led, hvorunder hænger en detaljeret udskåret 
vindrueklase. Gesimsen omfatter en høj frise, der 
indrammes af markante profi llister og inddeles af 
bøjler med kerubhoveder. I frisefelterne er der 
udskårne kartoucher, i hvis felter ses Urnes og 
Krabbes hjelmprydede våbenskjold mellem ver-
salindskriften »Anno« og »1655«. 
 Opgangen har et langt fyldingspanel med hånd-
liste og sekskantet mægler, der afsluttes af en 
vindrueklaseformet knop; begge er oprindelige, 
mens trinene er fornyede. 
 Himlen er sekskantet med frise og en smal ge-
sims, der indrammes af tandsnit og udskårne spar-
rer samt deles på hjørnerne af bøjler med udskår-
ne keruber. Herunder er bladformede hængespir, 
og mellem disse er der hængestykker udformet 
som tungeborter. Over gesimsen står bruskbarok-

Fig. 28. Axel Rosenkrantz og Sophie Billes alliancevå-
ben, detalje af dåbsfadet (s. 4042). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Axel Rosenkrantz and Sophie Bille’s alli-
ance arms, detail of baptismal dish.

Fig. 29. Dåbskande (s. 4042), o. 1900. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Baptismal dish, c. 1920.
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Fig. 30. Prædikestol (s. 4042), skænket 1655 af Christian Urne og Anne Sophie Krabbe. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Pulpit, donated in 1655 by Christian Urne and Anne Sophie Krabbe.
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Fig. 31-34. Prædikestolens fi re fag med malede fremstillinger af evangelisterne (s. 4042), 1655. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Four bays of pulpit with paintings of the Evangelists, 1655.
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 Prædikestolen er utvivlsomt skåret af samme 
billedskærer som døbefonten og herskabsstolene. 
Som nævnt må der være tale om en billedskæ-
rer, der blev udlært i Anders Mortensens værk-
sted. Særligt knytter prædikestolens opbygning 
og udformningen af vrængemasker og keruber 
an til Anders Mortensens stol i Vor Frue Kirke, 
Odense, fra 1639 (s. 1107). Fontehimlens top-
stykker udviser imidlertid også et nært kendskab 
til Mortensens lydhimmel i Dalum Kirke fra 
1646 (s. 2854), hvad angår opbygningen og den 
forenklede udformning af bladværket. Samlet set 
kunne dette antyde, at han var tilknyttet Morten-
senværkstedet på et tidspunkt omkring 1640’er-
nes midte. For nuværende er det imidlertid ikke 
muligt at tillægge ham andre arbejder end dem i 
Nørre Søby Kirke.

… 2 Mos. 4,12) og under billedet »Ego dabo vo-
bis os et sapientiam cui non poterunt/ contra-
dicere neque obsistere qui se vobis opponunt/ 
Luc 21 v 15« (Jeg vil give jer mund og mæle 
… Luk. 21,15). I fyldingen er et maleri af Moses 
med de to lovtavler stående i et landskab med 
Sinais bjerg i baggrunden. I lydhimlens frisefelter 
står med guldversaler: »non estis vos/ qui loqui-
mini/ sed spiritvs pa-/ tris vestri qui/ loquitur in 
vobis« (det er ikke jer der taler … Matt. 10,20)
 Ved restaureringen 1978-80 fjernedes en ræk-
ke sekundære farvelag svarende til døbefontens 
(jf. s. 4041 og fi g. 58). På opgangens mægler er 
bevaret en afdækningsprøve af disse farvelag. 

Fig. 35. Prædikestolens opgang (s. 4043), 1655. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit steps, 1655.

Fig. 36. Herskabsstol (s. 4048), indrettet af Christian Urne og Anne Sophie Krabbe 1654. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Family pew installed by Christian Urne and Anne Sophie Krabbe in 1654.



4048 ÅSUM HERRED

 Fire herskabsstole (fi g. 36), fra 1654, er indrettet af 
Christian Urne og Anne Sophie Krabbe og skåret 
af samme billedskærer som fonten og prædikesto-
len (jf. ovf.). De har lodrette fyldingsryglæn, gavle-
ne er 163-66 cm høje med rankeprydet pilaster på 
et fl adovalt postament. I frisens ovale, forsænkede 
felt er med versaler skåret navnene »Christian Wr-
ne« og »Anne Sophie Krabbe« i de forreste gavle 
og »1654« i begge de bageste. Gavlenes bruskba-
rokke topstykker krones af henholdsvis Urnes og 
Krabbes hjelmprydede våbener. Lågerne har ham-
merfylding med tandsnit under en svejfet gesims. 
 Navnlig udformningen af Urnevåbenet med en 
ørneklo stillet på hovedet tyder på, at den stam-
mer fra samme billedskærerværksted som ægte-
parrets øvrige inventarfornyelser fra 1650’ernes 

 †Prædikestol, nævnt 1590 som ‘en gammel ud-
hugget stol’, der var opsat neden for koret.21 
 Stolestader (jf. fi g. 16), 1850/1900, med let skrå 
ryglæn og 104 cm høje, udsavede gavle. De frem-
står med brun bemaling i to toner fra restaurerin-
gen 1978-80, der er afstemt efter prædikestolens 
farveholdning; indtil da stod de i mørk perlefarve. 
1898 blev kvindestolenes sæder gjort 7,5 cm bre-
dere.16 1823 omfattede blokkene hhv. 24 og 27 
stader.11

 To armstole i koret, fra 1894, til præsten og deg-
nen er udført af mørklakeret eg og betrukket 
med lysebrunt læder på sæde, ryg og armlæn. 47

 †Præste- og degnestole var indrettet langs ko-
rets vægge, men blev fjernet 1894 og erstattet af 
ovennævnte armstole.

Fig. 37. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of church looking west.
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vendelse af ældre pibemateriale, bygget af Peter 
Ulrik Frederik Demant og antagelig hidrørende 
fra forgængerinstrumentet. 1930 udvidet til fem 
stemmer af Eggert Froberg, Odense.52 Disposi-
tion: Bordun 16' (1930), Principal 8', Gedakt 8', 
Gamba 8',53 Flöite 4'; versetæller.54 Mekanisk ak-
tion, keglevindlader.55 Sammenbygget kile-pum-
pebælg og kile-magasinbælg. Facaden, der var 
tegnet af orgelbyggeriet, var hvidmalet og havde 
attrappiber af sølvbronzeret træ, bag hvilke der 
var ophængt rødt klæde.56 På forhøjning i kir-
kens vestende, med spillebord i orgelhusets nor-
dre gavl.57

 De fem salmenummertavler (jf. fi g. 16) fra 1918 er 
skåret af sognepræst Victor Robert Harder. Tav-
lerne er til indskudsnumre og har en pilastre og 
spidsbuet gavl, der alt sammen er rigt udskåret 

første halvdel. Ved istandsættelsen 1978-80 fjer-
nedes de sekundære farvelag svarende til prædi-
kestolens og døbefontens (jf s. 4041).48

 Orgel (jf. fi g. 37), 1980, med otte stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Manual: Princi-
pal 8', Gedakt 8', Fugara 8', Oktav 4', Rørfl øjte 4', 
Spidsfl øjte 2', Mixtur III. Pedal: Subbas 16'. Kop-
pel M-P. Tegnet af Ebbe Lehn Petersen. Rødbrun 
bemaling. I tårnrummet.
 †Orgler. 1) Omtalt 1877, hvor instrumentet øn-
skedes istandsat, og 1892, hvor bælgene ønskedes 
overdækket.49 Bygmesteren var antagelig Peter 
Ulrik Frederik Demant, jf. pibematerialet i †or-
gel nr. 2.50 
 2) 1905,51 oprindelig med fi re stemmer, bygget 
af Roerslev Margaard, Nørre Aaby, med genan-

Fig. 38-39. Sophus Schacks malerier af apostlene Johannes og Peter (s. 4050), 1848. Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Sophus Schack’s paintings of the apostles John and Peter, 1848.
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nogle enkelte andre kirkelige arbejder, herunder 
Bjergprædikenen til Ringkøbing Kirke (1848-
52, DK Ringkøbing, 95) og en kopi efter denne i 
Dragsholm Slotskirke (DK Holbæk, 2567).61 
 En (†)pengeblok fra 1800-tallet, af fyr, 79 cm 
høj, har metalhætte og er beslået med to jern-
bånd. Rødmalet. I tårnet. 
 Kirkeskibet (fi g. 40) fra o. 1900 er en tremastet 
fuldrigger ved navn ‘Anna’. Det 86 cm lange 
skib er delvist sortmalet (over vandlinjen) med 
detaljer i hvidt. Navnet er skrevet med guld-
versaler på agterspejlet. Skibet blev overtaget fra 
Skt. Pouls Kirke, København (opført 1877), og 
blev ophængt i Nørre Søby i 1939.62 Indtil 1979 
hang det i koret, men er nu ophængt midt i ski-
bet.
 Lysekroner. 1) (Fig. 41), 1789, skænket af Axel 
Rosenkrantz, en lille krone med 2×6 s-svungne 
og leddelte arme samt balusterskaft kronet af en 
tohovedet ørn og underst en hængekugle, hvor-
på der med skriveskrift står »Axel Rosenkrantz 
1789«. Ophængt i skibets østligste fag. 2-4) 1920, 
med seks arme, der dannes af rocailleformer.63 På 
hver arm er der to lys og balusterskaft med hæn-
gekugle. Ophængt i skibet. 
 Lampetterne er samtidige med de nyere lysekro-
ner, o. 1920, og udført i samme stil som disse.
 En romansk lampe til fem lys, hugget af granit, 
er fundet efter en brand på en gård i landsbyen, 

med bladværksornamentik med motiver inspi-
reret af herskabsstolene og præsterækketavlen. I 
de smalle frise- og postamentfelter er der med 
reliefversaler anført citat fra Ef. 5,19.
 En præsterækketavle fra o. 1918 er skåret af 
sognepræst Victor Robert Harder i nyrenæssan-
cestil (jf. også salmenummertavler ovf.).58 Den 
har rundbuegavl med muslingeskal, der bæres af 
pilastre med reliefskåren volutornamentik og er 
stillet på et smalt postament, der udfyldes af et 
rankemotiv. Præstenavnene er anført med sort 
kursiv på den blanke eg.
 To malerier fra 1848 forestiller apostlene Peter 
og Johannes (fi g. 38-39) og er malet i olie på lær-
red, 204×103 cm, af major Sophus Schack. 59 Pe-
ter er fremstillet med stok og nøgle stående på et 
fl isegulv i en kvaderstensmuret bygning. Johan-
nes holder en skriftrulle(?) og står på den bare 
jord i et nattemørke, der oplyses fra oven, hvor 
Helligåndsduen ses i silhuet. Over deres hoveder 
lyser en lille fl amme, som viser, at emnet er Pin-
seunderet. Malerierne blev udstillet på Charlot-
tenborg i 1848 60 og oplystes ved den lejlighed at 
tilhøre Johan Conrad de Falsen til Søbysøgård. 
Kort efter må de være ophængt i kirken, hvor 
biskop Engelstoft så dem 1857.59

 Sophus Schack, der efter offi cersuddannelsen 
blev indskrevet på Kunstakademiet og modtog 
undervisning hos C. W. Eckersberg, har udført 

Fig. 40-41. 40. Kirkeskibet ‘Anna’ (s. 4050), o. 1900. 41. Lysekrone (s. 4050), 1789, skænket af Axel Rosenkrantz. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 40. The church ship ‘Anna’, c. 1900. 41. Chandelier, 1789, donated by Axel Rosenkrantz.
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met ses kirkeejer Johan Rogert Fønss’ kronede 
våbenskjold, der holdes af ørne og fl ankeres af 
initialerne »R. F.«. Istandsat 1976.47 Selvom Lars 
Mortensen egentlig var urmager, kendes seks an-
dre klokker fra hans hånd, der alle blev udført 
til fynske kirker i perioden 1835-39 (jf. s. 2012). 
Nørre Søby-klokken blev derved hans sidste 
klokke. Opsat i en vuggebom sydligst i tårnets 
klokkestokværk.
 En †klokke fra 1587 bar indskriften: ‘1587, Edle 
og Velbyrdige Niels Frantzen’.66 Den er muligvis 
identisk med den klokke, der i 1838 blev omtalt 
som revnet vor længe siden, og som da ønskedes 
omstøbt (jf. klokke nr. 2).11 Ifølge kirkeejer Johan 
Rogert Fønss’ oplysning 1842 skal denne klokke 
være faldet ned gennem hvælvet i Christian Ur-
nes tid (1660-69) og være blevet repareret med 
en slagring af jern, der havde skadet dens klang.67

men det er tvivlsomt, om den stammer fra kirken. 
I Odense Bys Museer (inv. KMO/1967/886).64

 Klokker. 1) (Fig. 42), 1470, støbt af Johannes 
Nicolai, tværmål 89 cm. Om halsen løber mi-
nuskelindskriften »help ihesvs vnd maria anno 
dmini millesimo qvadringentesimo septvagesimo 
sesmai« (Hjælp Jesus og Maria. I Herrens år 1470 
den 6. maj). På legemet er en fi gur af en stående 
biskop med hyrdestav (fi g. 60). Istandsat 1976.47 
Der kendes ti klokker fra Johannes Nicolais hånd, 
hvoraf den i Romsø (Randers Amt) af Uldall 
regnes for en ‘søsterklokke’ til Nørre Søbys.65 
Opsat i en vuggebom nordligst i tårnets klok-
kestokværk.
 2) (Fig. 43), 1843, støbt af urmager Lars Mor-
tensen, Kerteminde, tværmål 100 cm. Om halsen 
løber under en palmetbort indskriften »Støbt af 
L. Mortensen Kjerteminde anno 1843«. På lege-

Fig. 42-43. Klokker. 42. Nr. 1, støbt af Johannes Nicolai 1470 (s. 4051). 43. Nr. 2, støbt 1843 af Lars Mortensen, 
Kerteminde (s. 4051). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bells. 42. No. 1, cast by Johannes Nicolai in 1470. 43. No. 2, cast 
in 1843 by Lars Mortensen, Kerteminde.
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Fig. 44. Gravsten nr. 1 (s. 4053), over »Store« Jørgen Urne, o. 1480. Tilskrevet »Søby-
mesteren«. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Tombstone no. 1, of the ‘Great’ Jørgen Urne, c. 
1480. Attributed to the ‘Søby Master’.
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 Gravsten. 1) (Fig. 44), o. 1480, over »Store« 
Jørgen Urne til (bl.a.) Søbysøgård og Brolykke, 
†1480. »An(n)o d(omi)ni mcccc/ lxxx die xxi 
me(n)sis iunii obijt strenu(us)/ miles d(omi)n(u)
s ge-/ orgi(us) vrne de brøløch c(uius) a(n)i(ma) 
i(n) xpi pace requi(esc)et« (I det Herrens år 1480, 
den 21. juni, døde den tapre ridder hr. Jørgen Ur-
ne til Brolykke, hvis sjæl skal hvile i Kristi fred).
 Grå sandsten, 205×117 cm, en fi gursten med 
randskrift. I midtfeltet er afdøde afbildet i fl adt 
relief iklædt rustning, med blottet hoved, langt 
hår og glatte kinder. Han hviler højre hånd på 
et sværd og holder i venstre stroppen af et skjold 
med Urnevåbenet. Feltet indrammes foroven og 
langs siderne af tovstave. Randskriftens persona-
lia er anført med forsænkede reliefminuskler og 
afbrydes i hjørnerne af medaljoner med evange-
listsymboler; foroven for Johannes og Mattæus, 
forneden for Lukas og Markus. 
 Chr. Axel Jensen peger på en jysk forbindelse 
til den såkaldte Aarhus Bispemesters fi gursten fra 

GRAVMINDER

Broderparten af kirkens gravminder er relateret til 
kirkejerne på Søbysøgård. Således er alle tre beva-
rede gravsten sat over herregårdens beboere og må 
antages at have haft plads i herregårdens †kapel. Den 
ældste er lagt over »Store« Jørgen Urne o. 1480 og 
tilskrives ‘Søbymesteren’. De lidt yngre gravsten over 
Knud Urne og Inger Walkendorff fra o. 1543 samt en 
over Knud Urne fra o. 1552 er tillagt »Odense-Or-
namentisten«; særligt den første regnes for et vigtigt 
hovedværk i renæssancens fremkomst i den fynske 
stenhuggerkunst. 
 Urneslægtens markante fi ngeraftryk på kirkens 
indretning var tidligere endnu kraftigere, idet Axel 
Urne o. 1550 lod Søbysøgårds †gravkapel indrette i 
koret. Kapellet eksisterede formentlig indtil 1700-tal-
lets sidste årtier, eftersom der endnu 1774 stod ki-
ster i denne del af koret. Alle kistebeslag stammer fra 
Søbysøgårds kister og er fremdraget fra gravkrypten 
under koret. Det er imidlertid sandsynligt, at en del 
kister først er fl yttet derned, da kapellet blev sløjfet. 
Gravkrypten blev sløjfet o. 1855, men er siden gen-
åbnet. 

Fig. 45. Korets indre set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of the chancel looking north.
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Fig. 46. Gravsten nr. 2, over Knud Urne og Inger Walckendorf (s. 4056), o. 1543. 
Tilskrevet »Odense-ornamentisten«. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Tombstone no. 
2, of Knud Urne and Inger Walckendorf, c. 1543. Attributed to the ‘Odense Ornamentalist’.
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Fig. 47. Gravsten nr. 3, over Knud Urne (s. 4057), o. 1552. Tilskrevet »Odense-
ornamentisten«. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Tombstone no. 3, of Knud Urne, 
c. 1552. Attributed to the ‘Odense Ornamentalist’.
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kendorff bærer fodlang kjole med opslidsede puf-
ærmer og hovedbeklædning. Hun holder højre 
hånd foran brystet og den venstre ned foran sig. 
Arkaden har kannelerede pilastre på postamenter, 
bueslaget har antydninger af kvadre og i sviklerne 
er vist de to slægters hjelmprydede våbenskjolde. 
I et felt med rulleværk over arkaden er hugget 
»1543«. Personalia er anført i et skriftfelt under 
arkaden med reliefversaler i forsænkede bånd.
 Stenen er bemærkelsesværdig i sin introduk-
tion af renæssanceelementer såsom den pilaster-
bårne arkade med ‘korintiserede’ kapitæler og 
postamenter. Den er af Chr. Axel Jensen set som 
et vidnesbyrd om en stenhugger, der har virket 
i Morten Busserts værksted og siden bragte dets 
stil fra Øresundsområdet til Fyn.69 På baggrund 
af stenhuggerens besvær med fi gurernes detaljer, 
men fortræffelige dekoration af Nr. Søbystenen 
navngav Chr. Axel Jensen stenhuggeren »Oden-
se-ornamentisten«. De gravsten, der tilskrives den-
ne, daterer sig fra tiden 1547-60, og da Chr. Axel 
Jensen samtidig fandt, at stenens renæssancetræk 
er mere udviklede end selv Øresundsgruppens 
fra de tidlige 1540’ere, stillede han sig tvivlende 
overfor, at den kan stamme fra 1543, selvom dette 
årstal er anført to gange på stenen. Den lå i korets 

samme periode og tillægger den en fynsk sten-
hugger, han betegner ‘Søbymesteren’, da Jørgen 
Urnes gravsten er den ældst kendte i gruppen 
og samtidig den eneste fi gursten. Det er således 
i stedet tovstavene, medaljonerne og indskriftens 
skilletegn, der forbinder den med to våbensten i 
Kværndrup Kirke (Svendborg Amt) formentlig 
fra 1480’erne.68 1894 blev den taget op af korgul-
vet og anbragt op ad triumfmurens nordvæg mod 
øst.16

 2) (Fig. 46), o. 1543, over Knud Urne og In-
ger Walckendorf. »Clavditvr hoc clarvs canvtvs 
marmore parvo/ hvrnorvm antiqva nobilitate 
satvs/ anno 1.5.4.3 14 febr:/ ivngitvr hvic so-
cia en conivnx ingera marito/ Walkendorf avio 
stem(m)ate clara svo/ <155(5) 23 febr.>« (under 
denne lille marmorsten gemmes den berømmeli-
ge Knud/ af Urnernes ældgamle adel./ År 1543, 
14. februar/ Med ham ægtemanden, er forenet 
hans hustru Inger,/ udmærket af sine forfædres 
stammer, Walkendorf./ 1555. 23. februar).
 Grå sandsten, 234×130 cm. En fi gursten med 
fremstilling af ægteparret stående under en rigt 
udsmykket arkade. Knud Urne er rustningklædt 
med hjelm og holder et stort sværd i sin højre 
hånd og den venstre ind foran brystet. Inger Wal-

Fig. 48-49. De to dele af gravsten nr. 4, over Hans Andersen og hans hustru Karen (s. 4057), o. 1650. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – The two parts of tombstone no. 4, of Hans Andersen and his wife Karen, c. 1650.
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Fig. 50. Tavle med Erik Urnes kisteplade (nr. 1)(s. 4060), o. 1631. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Board with Erik Urne’s coffi n plate (no. 1), c. 1631.

gulv indtil 1894,16 da den blev opstillet i koret 
langs triumfvæggens sydlige del. 
 3) (Fig. 47), o. 1552, over Knud Urne, †1552.70 
»ivnior Wrnorvm pro-/ gnatus stirpe Canvtvs/ 
cvi pater e Søgord Ab-/ solon Wrno fvit./ e 
Scarolt genetrix cl-/ arissima foemina ful-/sit 
Anna Rosenspar-/ ræ stella corusca/ domus. Hic 
iacet/ ereptus mundo pv-/ erilibvs annis./ svr-
get in extremo./ clarvs honore die./ anno domini 
1552.« (Knud, den yngre søn af Urnernes slægt, 
hvis far var Axel til Søgård, og hvis mor Anne, 
den berømmelige kvinde fra Skarholt (i Skåne), 
funklede som den Rosensparreske hus’ glødende 
stjerne, ligger her bortrevet fra verden i ung-
domsårene, men vil rejse sig i ære på den yderste 
dag. Det Herrens år 1552).
 Grå sandsten, 198×96 cm. Arkadesten med 
muslingeformet gavl, der bæres af pilastre med 
høje baser og er prydet af planteornamentik. 
Muslingegavlen midtdeles af en konsol med rul-
leværk, og i sviklerne er der englefi gurer. Under 
arkaden er der et rulleværksindrammet felt, hvor 
personalia er anført med versaler i forsænkede 
bånd. Herover ses ægteparrets hjelmprydede vå-
benskjolde (Urne og Rosensparre). Mellem pi-
 lasterbaserne ligger en dreng med armen hvilen-
de på et kranium, og bag ham er et skriftfelt med 
påmindelsen: »Hodie/ michi cr-/ as tibi.« (i dag 

mig, i morgen dig).71 Stenen afsluttes af et posta-
mentfelt med planteornamentik.72 
 Ligesom nr. 2 er den af Chr. Axel Jensen tilskre-
vet »Odense-ornamentisten«, i dette tilfælde dog 
en af værkstedets svende. Stenen har især ligheder 
med Mogens Ruds gravsten fra o. 1559 (s. 1449), 
men er fl adere i relieffet. Jensen foreslår, at Urne-
stenen derfor er senere end Ruds (efter o. 1559), 
men disse træk kan også forklares med henvis-
ning til tilskrivningen til en af værkstedets svende. 
Stenen har endvidere ligheder med Anne Mu-
les gravsten i Vor Frue Kirke, Odense, fra tiden e. 
1568, som den muligvis har tjent som forbillede 
for (s. 1152). Den lå i korets gulv indtil 1894,16 da 
den blev opstillet langs korets nordvæg.
 4) (Fig. 48-49), o. 1650, over (H)ans Ander(sen), 
†1656 og hustru Karen, †13. jan. (16)46. 
 Grå sandsten, 58,5×54+61 cm. Stenen, der nu 
er delt i to, er prydet af to felter adskilt af en 
lodret bjælke med personalia i reliefversaler lagt i 
forsænkede bånd. Indskrifterne er næsten udslidt 
og stedvis optegnet med blyant, men partielle 
navne og dødsdatoer kan læses (jf. ovf.). Indfæl-
det i gulvet i korets gravkrypt.
 Søbysøgårds (†)gravkapel, o. 1550, blev indrettet af 
Axel Urne, der 1549 fi k tilladelse til at lade kirken 
istandsætte for Kronens del af tienden. Kapellet 
er som nævnt beskrevet af biskop Jacob Madsen 
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Tempore qvæ longo vivere digna fuit.
Extinctam defl et conjunx, natiq(ve) pusilli,
Cognatiq(ve) boni, membraq(ve) casta Dei.
Et merito, nam pura fuit simul atq(ve) benigna,
Plenaq(ve) Divini fl aminis usq(ve) stetit.
Nunc igitur Christo mens est soriata potenti:
Frigida sub gelido Mamore membra cubant
Adveniet tempus cum carnea massa resurget,
Vivat ut æterno glorifi cata Deo.
Christus vita piis et solus, solus et ille
Justitiam tribuit pro bonitate sua.
Siffi cit hæc rectis animis, turbuisq(ve) beatis:
Hoc nam forte fl uit pax bona et alma qvies.
Ne tamen hic tumulus sine digno prostet honore,
Hos lacrijmis cineres nostra Camoena riget,
Dispergat pietas viraces inclyta fl ores,
Nec Doninam taceat candida fama piam.
Tu qvoq(ve) qvi cernis operosa sepulcra viator,
Fac reputes vitæ propria fata tuæ
Et placida mitis lingva dic paucula verba
Birgittæ Rudiæ pax fl uat atq(ve) qvies. 

(Gravskrift over den ædle og velbårne frue Birte 
Rud, hustru til hr. Axel Urne til Søgård, Årsmarke og 
Rårup, 1575.// Her hviler Birte af Rudernes ædle 
stamme,/ hvis far var en strålende ridder./ Som en 
feteret jomfru blandt blomstrende unge piger/ blev 
hun set som indbegrebet af from ærbarhed,78/ og til 
sidst blev hun indsat blandt de ærbare fruer/ under din 
søde ledelse, Axel Urne./ Med sin muntre tale og sin 
beherskede væremåde/ stod hun frem som sin gode 
ægtemands fromme heltinde./ For ligesom morgen-
røden med sit skinnende lys/ og sine strålende lokker 
overgår de lysende stjerner,/ således overgik denne 
frue mange fruer med sin behagelige/ væsen og andre 
gaver fra Gud./ Behøver jeg nævne hendes skønhed? 
Hendes kønne ansigt?/ Hvorfor skulle jeg opremse 
andre egenskaber?/ Skønheden svinder pludselig bort, 
alderen nedbrydes,/ og menneskets blomstring varer 
ikke evigt./ Derfor fortrak denne kvinde, der kunne 
rose sig af større ting,/ de himmelske gaver for skøn-
hed./ Først og fremmest dyrkede hun Kristus, og hun 
omfattede sin kære husbond/ med den trofasthed hun 
skyldte ham./ Hun efterlod sig fi re sønner og lige så 
mange døtre,/ denne mor der udmærkede sig ved sin 
frygtbare ægteseng./ Ved sin sidste nedkomst mødte 
hun en ulykkelig skæbne,/ hun der havde fortjent at 
leve længe./ Hendes død begrædes af ægtemanden, af 
de små børn,/ af gode slægtninge og Guds fromme 
lemmer./ Og med god grund, for hun var ren og sam-
tidig venlig/ og opfyldt af den guddommelige ild./ Nu 
er hendes sjæl så forenet med den mægtige Kristus,/ 
og de kolde lemmer hviler under det kølige marmor./ 
Tiden skal komme hvor kødet skal genopstå/ for at 
leve i den evige Guds herlighed./ Kristus alene er livet 
for de fromme, han alene skænker/ retfærdighed ud 

som: »bygt bag op Choret oc Vdsat (dvs. en ud-
bygning), som er udj Axel Urnes Begraffuelsze, 
oc hand lod bekoste«. Formuleringen er upræcis, 
men det er værd at bemærke, at selvom der ikke 
er dokumenteret en egentlig tilbygning til koret, 
har biskoppen faktisk angivet en sådan på sit rids 
af kirken (fi g. 57).73 Formentlig er der imidler-
tid tale om, at koret har været delt i to paneler,74 
sådan at gravkapellet har været bag alterbordet 
og muligvis strakt sig ned langs korets nord- og 
sydvægge.75 Kapellet var endnu i brug i 1700-tal-
lets sidste halvdel, hvor det omtales, at »i Choret 
er en stor Begravelse«.76 Det er således tænkeligt, 
at kapellet nedlagdes ved istandsættelsen o. 1785, 
hvorefter kisterne blev fl yttet til krypten under 
koret. 
 Ifølge biskop Madsen lå Axel Urne, hans for-
ældres og bedstefarens gravsten i kapellet.21 1774 
var såvel † marskal Frederik von Holstens (†1752) 
som Wolf Siegfried Rosenkrantz’ (†1755, jf. ki-
steplade nr. 6) †kister opstillet i koret, dvs. for-
mentlig i kapeldelen heraf.76

 †Epitafi er. 1) O. 1575, over Birte Rud, g.m. Axel 
Urne, †1. sept. 1572.77 På epitafi et var indskriften:

Epitaphium scriptum Nobili ac Generosæ Dominæ 
Birgittæ Rud uxori Dn. Absolonis Urne de Söegaard, 
Osmarch et Raarup 1575.

Hic Birgitta jacet Rudiorum stemmate nata,
Cui Pater auratus fulsis et egit Eqves.
Qvæ roseas inter virgo clarissima nymphas
Dicta fuit sanctæ fama pudicitiæ,
Matronas inter demum transvecta pudicas
Dulibus auspiciis, Absolon Urno, tuis.
Alloqviis lætis et moribus aucta modestis,
Conjugis enituit sancta virago boni.
Nam veluti nitido stellas aurora nitentes
Lumine præcidit spendidulisq(ve) comis;
Sic Domina hæc multas Dominas præcessit amæno
Ingenio, reliqvis muneribusq(ve) Dei.
Qvid memorem formam? Qvid grati munera vultus?
Qvid dotes alias hic recitare velim?
Forma perit subito casu, violator et ætas,
Florida vis hominum nec ducturna manet:
Hæc ergo mulier majori laude nitescens,
Antetulit forma coeliac dona suæ.
In primis coluit Christum, carumq(ve) maritum
Amplexa est, qvali debuit, ipsa fi de.
Qvatuor et gratos, gratas totidemq(ve) reliqvit,
Fæcundo genetrix condecorata thoro.
At partu extremo subiit miserabile fatum,
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256*

Surgeret horrisonis, Marte fremente, minis:
Nobilis hic heros Friderici voce Secundi
Qvæstoris titulum rursus adeptus erat
Consiliis sanis adjuvit Dania Regna,
Dum ferret cauta publica signa manu;
Nam Regni nostri dum Cancellarius esset,
Publicus hoc uno Præside stabat honos.
Inde volente Deo curas dimisit Amaras
Aonio amplectens ocia blanda choro.
Felix qvi potuit tranqvillam vivere vitam
Et colere æternum voce fi deq(ve) Deum
Hanc per fortunam reqviescens Absolon Urno
In Christo Domino gaudia vera tenet.81 

(Epitafi um over den ædle og velbyrdige hr. Axel Urne 
til Søgård, Årsmarke og Rårup, 1575.// Axel Urne, sit 
fædrelands stolthed, sin tids pryd/ og den lyende adels 
strålende hæder,/ lod forudseende disse monumenter 
rejse/ med tanke på livet så vel som døden./ I hans 
fremragende bryst strålede en enestående storhed/ 
som mange gode mænd bemærkede./ Selv om han 
var født af adelige forældre/ og kunne opregne mange 
berømmelige forfædre,/ fremstod han endnu mere be-
rømmelig med sin stræben efter fromhed,/ for hvad 
kan være bedre end fromhed?/ I sin tidlige ungdom 
brugte han en lykkelig tid på de frie kunster under 
Longolius’ ledelse./ Det lykkelige Tyskland så ham i 
hans blomstrende ungdom,/ og ligeledes det lærde 
Frankrig, der har frembragt så mange lærde mænd./ 
Da København lå under der hårde belejring,/ var 
han fyrstens rentemester i hæren./ Derpå plejede han 
hvervet som sekretær for den gode og tapre konge/ 
med stor trofasthed./ Ofte blev han sendt som di-
plomat til fremmede lande/ hvor han gjorde sit land 
mange tjenester./ Den jomfru, der blev forenet med 
ham i ægteskab,/ var Anne, en pryd for slægten Ro-
sensparre./ Med hende fi k han kun en søn,/ som dø-
den tog bort efter moderens bortgang./ Som den gode 
og trofaste mand han var,/ levede han i ti år fromt 
som enkemand efter sin kære hustru./ Så knyttede han 
Birte, en jomfru af Rudernes stamme,/ til sig i ærbart 
ægteskab med lovens tilladelse./ Hun fødte fi re sønner 
og lige så mange døtre/ og skænkede den fremragende 
mand smukke kærlighedspanter./ Da danskenes hær 
stod over for de svenske styrker,/ og rejste sig i rasende 
krig mod de rædselsvækkende trusler,/ modtog denne 
ædle helt, på Frederik II’s kalden,/ atter titlen som ren-
temester./ Han hjalp det danske rige med sund rådgiv-
ning/ mens han med forsigtig hånd bar landets fane,/ 
få så længe han var vort riges kansler,/ opretholdtes 
den fælles ære af denne ene leder./ Derpå fralagde han 
sig med Guds vilje de hårde pligter/ og dyrkede et 
behageligt otium i musernes kor./ Lykkelig er den, der 
kan leve et fredeligt liv/ og dyrke den evige Gud med 
stemme og tro./ Med denne skæbne hviler nu Axel 
Urne/ og nyder den sande lykke i vor herre Kristus.)

af sin godhed./ Dette er tilstrækkeligt for retfærdige 
sjæle og de salige skarer,/ for af denne kilde fl yder 
den gode fred og den milde ro./ Men for at denne 
grav ikke skal fremstå uden den passende ære,/ skal 
vores muse væde denne aske med tårer,/ mens den 
berømmelige fromhed strør levende blomster./ og det 
strålende ry ikke skal tie om den fromme frue./ Og 
du, vandringsmand, der ser de kunstfærdige gravmæ-
ler,/ tænk over dit livs egen skæbne/ og sig med venlig 
stemme nogle få ord./ Må fred og uforstyrrethed blive 
Birgitte Rud til del.)

Epitafi et må have hængt i Søbysøgårds †grav-
kapel, som ægtefællen Axel Urne (jf. †nr. 2) lod 
indrette (jf. ovf.). Det hang i kirken indtil mindst 
1706, da Jens Bering afskrev det.79

 2) O. 1577, over Axel Urne, †1577,80 der var 
portrætteret på epitafi et sammen med sin hustru 
Birte Rud (jf. †nr. 1) og deres børn.77 På det var 
indskriften: 

Epitaphium conditum Nobili ac Generoso Domino 
Absoloni Urne de Sögaard, Orsmarch et Raarup. 1575.

Absolon Urno decus patriæ, secliq(ve) venustras,
Et nitidæ fulgens nobilitatis honos,
Hæc sibi prudenter fecit monumenta parari,
Et vitæ pariter mortis et ille memor.
Hujus in Eximio præcellens pectore virtus
Emicuit multis conspicienda bonis.
Nobilium quamvis processit stirpe parentum,
Et simul illustres dinumeravit avos;
Clarior ille tamen studio pietatis abivit
Nam melius dici qvi[d] pietate potest..
Artibus ingenius teneræ sub fl ore juventæ
Auspice Longolio tempora læta dedit.
Florentem juvenem felix Germania vidit
Doctaq(ve) facundis Gallia fœta viris.
Hafnia cum dura stetit obsidione coacta,
In castris Qvæstor Principis ipse fuit.
Hinc a Secretis Regi fortiq(ve) bonoq(ve)
Curavit fi rma munia justa fi de.
Sæpeq(ve) Legatus longinqvas missus in oras,
Exhibuit patriæ commoda multa suæ.
Qvæ fuit huic virgo thalamo sociata jugali,
Anna Rosenspardæ Gloria gentis erat.
Ex qva fi liolum duntaxat sustulit unum,
Qvem mors post matris fata suprema tulut.
Vir bonus et constans viduatus congjuge cara,
Annos traduxit cum pietate decem.
Tunc sibi Birgittam Rudiorum stemmate nympham
Conjunxit casto, lege favente, thoro.
Qvatuor hæc pariens natos totidemq(ve) puellas,
Tradidit egregio pignora pulchra viro.
Dum su[ecis] turmis Danorum objecta caterva,
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dede alliancevåbener i to generationer, hhv. Ur-
ne og Krabbe (f.o.), Grubbe og Lindenov (t.v.), 
Marsvin og Friis (t.h.) samt Rantzau og Brahe 
(f.n.). Fra kisten stammer også talrige søm med 
hoveder, der danner slægtens våbener, Krabbe og 
Urne. Monteret på en tavle og opsat på korets 
nordvæg. Fra kisten stammer nok også tre drevne 
basunengle, af messing, ca. 23×20 cm, samt en af 
de to kårder, der er monteret på samme tavle (jf. 
også nr. 6 og 7). Opsat på korets nordvæg.
 4) (Fig. 51), o. 1689, over Christopher Wrne til 
Søeby Søegaard, *7. nov. 1660 på Søbysøgård, †6. 
april 1689 sammesteds. Messing, 65×73 cm. Oval 
med personalia i reliefversaler i forsænkede bånd, 
der fylder det lille, hvælvede skriftfelt. Dette om-
kranses af en bred akantusramme med slægtens 
våbenskjolde placeret enkeltvis, men i øvrigt sva-
rende til skjoldene på broderens kisteplade (nr. 3). 
Fra kisten stammer også fi re hjørnebeslag, 38×29 
cm, udformet som basunengle, to separate skjol-
de, 18×17 cm, med hhv. Urne- og Rudvåbenet 
(oldemoderens våben) og ikke mindst talrige 
kiste søm med hovedet formet som Krabbe- el-
ler Urnevåbenerne. Disse er identiske med dem 
fra familiens øvrige kister, mens udformningen af 
akantusværk og ikke mindst våbenskjoldene er 
i nøje overensstemmelse med broderens og kan 
tillægges samme gørtler. Opsat på korets sydvæg.
 5) (Fig. 53), o. 1700, over Anne Sophie Krabbe, 
*31. maj 1636 på Lagaholm Slot (i Skåne), †21. 
dec. 1700 på Søbysøgård. Messing, 60×67 cm. 
Oval kisteplade med hvælvet indskriftfelt, hvor 
personalia er indgraveret med versaler. Den brede 
rand udgøres af en bladbort med slægtens allian-
cevåbener, fra oven og med uret: Krabbe og Mar-
svin, Brahe og Gøye, Rønnow og Gyldenstierne, 
Sture og Brahe, Lykke og Bille, Juel og Hollun-
ger, Ged og Glob samt Friis og Rosenkrantz. Fra 
kisten stammer også talrige kistesøm med våben 
for Urne, Krabbe, der alle er udført efter samme 
form som familiens øvrige. Opsat på tårnrummets 
sydvæg.
 6) (Fig. 54), o. 1755, over hofjunker Wulf Si-
vert (Wolf Siegfried) Rosenkrantz, *2. okt. 1731, 
†20. aug. 1755 af »Smaae Kopper«. Skjoldformet 
kisteplade af messing, 50×39 cm, med indskrift i 
kursiv afsluttet af »Dog/ Wiist sig én Blomstrende 

Epitafi et må have hængt i Søbysøgårds †gravka-
pel, som Axel Urne selv havde ladet indrette i 
koret. Det hang i kirken indtil mindst 1706, da 
Jens Bering afskrev det.81

 Søbysøgårds gravkrypt under koret blev sløjfet 
1855 i relation til korets ombygning.82 Imidlertid 
må det være genåbnet kort efter, hvis åbningen 
da nogensinde blev tillukket, for ‘nogle år før’ 
1894 blev der muret støttepiller i krypten.47 1895 
blev de fl este kisteplader, -beslag og -søm mon-
teret på en række trætavler og må have ligget i 
krypten indtil da, hvad enkelte kistesøm fortsat 
gør.16 Det kan imidlertid ikke udelukkes, at fl ere 
af særligt de ældste kister oprindelig har stået i 
Søbysøgårds gravkapel i koret og først er fl yttet 
ned i krypten ved udgangen af 1700-tallet, da ka-
pellet blev nedlagt. 
 1985 blev krypten atter restaureret (arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen), og de tilbageblevne skelet-
dele i krypten samlet i to nye, åbne kister.83 
 Kistepladerne er nu fæstnet til fem træplader og 
anbragt i dels koret, dels tårnrummet.
 1) (Fig. 50), o. 1631, over Erick Urne, en søn af 
Axel Urne, †25. marts 1631. Af messing, 18×34 
cm, udformet som et rektangulært felt med stilise-
rede liljer på hjørnerne samt volutornamenter og 
rosetter langs siderne. Personalia i reliefversaler i let 
forsænkede bånd. Opsat på korets nordvæg.
 2) (Fig. 52), o. 1669, over Christian Vrne Chri-
stophersen til Søegaard, *8 marts 1628, †19. 
marts 1669. 
 Messing, 61×69 cm, oval med indskrift i versa-
ler i det hvælvede midtfelt, der omkranses af en 
bred blomsterranke. Fra kisten stammer også to 
fi rdobbelte våbenskjold, af messing, 37×33 cm, 
for Urne, Grubbe, Rud og Laxmand, hhv. Linde-
nov, Rantzau, Rosenkrantz og Rosenkrantz, samt 
hjørnebeslag og talrige kistesøm med våben for 
Krabbe (jf. nr. 3), Urne, og Rantzau, der er lavet 
efter samme form som familiens øvrige. Opsat på 
tårnrummets sydvæg.
 3) (Fig. 54), o. 1688, over Ifver Wrne til Søby-
søgård, *26, juni 1662 på Søbysøgård, †6. marts 
1688 sammesteds. Messing, 61×63 cm. Oval med 
indskrift i versaler. Omkranset af en bred ramme 
af akantusblade, der danner baggrund for afdøde 
samt hustruen Anne Sophie Krabbes hjelmpry-
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Fig. 51. Tavle med kisteplade nr. 4 samt beslag og søm fra Christopher Urnes kiste (s. 
4060), o. 1689. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Board with coffi n plate no. 4, mountings 
and nails from Christopher Urne’s coffi n, c. 1689.
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Fig. 52. Tavle med kisteplade nr. 4 samt beslag og søm fra Christian Urne Christo-
phersens kiste (s. 4060), o. 1689. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Board with coffi n plate 
no. 4, mountings and nails from Christian Urne Christophersen’s coffi n, c. 1689.
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Fig. 53. Tavle med kisteplade nr. 5 samt beslag og søm fra Anne Sophie Krabbes 
kiste (s. 4060), o. 1700. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Board with coffi n plate no. 5, 
mountings and nails from Anne Sophie Krabbe’s coffi n, c. 1700.
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Fig. 54. Tavle med kistepladerne nr. 3, 6 og 7 samt kårder og søm fra samme kister (s. 
4060). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Board with coffi n plates no. 3, 6 and 7, and swords 
and nails from the same coffi ns.
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ROSE/ af Rare og skinnende Farver i 23 Aar 10 
Maaneder/ Yndig Anseet af Venner/ Behagelig 
for Alle/ Thi Bliver Denne ROSE/ udi Welsig-
nelse/ Med Ærens KRANTZ/ ihue Kommet«. 
†Kisten stod 1774 i koret.76 Monteret på samme 
tavle som nr. 3 og 7. På korets nordvæg. 
 7) (Fig. 54), o. 1797, over Ide Rosenkrantz, dat-
ter af geheimeraad Mogens Rosentkrantz, *18. 
maj 1735 på Spøttrup, †30. nov. 1797 på Søbysø-
gård. Messing, 23×18 cm, højoval med indskrift 
i skriveskrift. Monteret på samme tavle som nr. 3 
og 6 og opsat på korets nordvæg. 
 Et 52 cm højt krucifi ks (fi g. 61), af messing, fra 
1600-tallet, opsat på et fornyet, glat kors, synes at 
stamme fra en af Søbysøgårds kister (jf. ovf.). Nu 
opsat i skibet ved døren til våbenhuset. 
 I en indberetning til Odense Amtsprovsti 1812 
er omtalt tre †murede begravelser foruden Søbysø-

Fig. 55. Lighue fra 1600-tallet (s. 4065). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Burial cap 
from 1600s.

gårds gravkrypt, hhv. præsternes (der senest var 
benyttet 1781), degnenes og en ubekendt. Alle 
tre ville blive sløjfet ‘efterhånden’.11

 Gravfund. En lighue (fi g. 55), 1600-tallet, af 
brunt blomstret (oprindelig broget) silkebrokade, 
23 cm høj, 58 cm i omkreds.84 Den er syet af fi re 
lige store stykker, hvis samlinger dækkes af guld-
bånd. Den kan ikke uden videre knyttes til en 
specifi k begravelse. Huen er udstillet i en montre 
i tårnrummet.
 Kirkegårdsmonument (fi g. 56), 1827, over løjt-
nant Iens Kraft Dinesen v(on) Wedel, ejer af Sø-
bysøgård, *10. dec. 1793, †2. sept. 1827, samt døt-
rene Louise Nielsine v(on) Wedel, *3. sept. 1826, 
†27. febr. 18(4)0 og stiftdame Jensine Elisabeth 
Vedel, *13. sept. 1822, †18. dec. 1893.
 Marmor, 49,5×3 cm, skrifttavle med personalia 
i indhuggede versaler. Indmuret i tårnets vest gavl.
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Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse og kalkmaleri ved Martin Wangsgaard Jür-
gensen, inventar og gravminder ved David Burmeister, 
heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversæt-
telser ved James Manley (engelsk) og Peter Zeeberg 
(latin). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafi sk 
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktion afsl uttet 
december 2016.

1 Jf. DaStedn 118-19.
2 »Regnskabsbog over Indtægten af Landehiælpen 
1524-26«, DaMag, 4, II, 1873, 51.
3 Kronens Skøder I, 37 (13. marts 1549). 
4 DaKancReg. (11. marts 1549).
5 Af kirkeejere er følgende omtalt eksplicit: Axel Urne 
(1549), Christian Urne (1665), Søren Hillerup (1805), 
Jens Wedel (1822), Johan Rogert Fønss (1838). LAFyn. 
Bispeark. Synsforretn.; Pastoratsark. Ministerialbog; 
Provstiark. Korresp. 
6 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
7 LAFyn. Bispeark. Breve.
8 LAFyn. Provstiark. Div. sager.
9 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 67, 78-79.
10 På matrikelkortet for Nørre Søby By, 1901-83, plan 
2 (Geodatastyrelsens matrikelkortsamling,) er tilføjet 
“kirkegård” på matrikel 5k, om end grunden ikke på 
4 cm-kortet fra 1986-2001 er angivet som kirkegård. 
11 LAFyn. Provstiark. Korresp.
12 Bygningen fi gurerer således ikke på det matrikel-
kort, der blev tegnet 1901, jf. matrikelkortet for Nørre 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Fyns bispearkiv: Synsforretninger 
og andre indberetninger 1631-1702 (Bispeark. Synsfor-
retn.); Åsum Herreds Breve 1562-1805 (Bispeark. Bre-
ve); Synsforretninger over kirker og præstegårde 1882-
98 (Bispeark. Synsforretn. over kirker og præstegårde).
 Provstiarkiver: Odense Amtsprovsti: Korrespondance 
angående Bjerge og Åsum Herreder 1812-14, 1821-
55 (Amtsprovstiark. Korresp.). Åsum Herreds provsti.: 
Diverse sager 1722-1818 (Provstiark. Div. sager).
 Pastoratsarkiv: Enesteministerialbog 1646-1814 (Pa-
storatsark. Ministerialbog).
 NM. Indberetninger: Mogens Larsen 1963 (altertavle, 
malerier); Mogens Larsen 1967 (prædikestol, fonte-
himmel og herskabsstole); Jens Johansen 1980a (præ-
dikestol), Jens Johansen 1980b (herskabsstole), Jens Jo-
hansen 1980c (restaurering af inventar); Jens Johansen 
1980d (fontehimmel); Else Østergård 1982 (lighue)
 Tegninger. NM. Ebbe Lehn Petersen (længdesnit), 
1977; Lehn Petersens Tegnestue (plan og snit af krypt), 
1983.
 Litteratur. Claus Oldenburg, »Restaurering af Nr. 
Søby kirke – byggeriet fortsætter«, FyStiftsb 1981, 74-
87; Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk under-
søgelse af boreprøver fra Nørre Søby Kirke, Odense Amt, 
NNU rapport nr. 41, Nationalmuseet 2016..

Fig. 56. Kirkegårdsmonument over Jens Kraft Dinesen von Wedel og døtrene Lou-
ise Nielsine samt Jensine Elisabeth (s. 4065), 1827. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Churchyard monument to Jens Kraft Dinesen von Wedel and his daughters Louise Nielsine 
and Jensine Elisabeth, 1827.
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32 De malede kors er udført henholdsvis i sydsiden af 
langhusets fjerde fag og nordsidens tredje fag.
33 Korsene blev opdaget under forberedelsen af en 
indvendig kalkning 1967 og efterfølgende samme år 
istandsat af konservator Gregers Lind. Notat ved Erik 
Skov fra 1967 i NM. Korr.ark. 
34 LAFyn. Provstiark. Div. sager. Nævnt 1791 som 
udført for ‘omtrent 4-5 år siden’.
35 Sammenlign f.eks. udformning og ikonografi sk pro-
gram af altertavlen fra o. 1500/50 i Musée Commu-
naux, Verviers (Belgien).
36 Om nederlandske altertavler i Danmark se: DaKunst 
II, 238 ff., Erik Skov, Altertavlen i Viborg Søndre Sogns 
Kirke, Viborg 1986, og Sissel F. Plathe, »Brabantine 
altarpieces in Denmark«, i: Hans Nieuwdorp (red.), 
Antwerpse retabels 15de-16de eeuw II, Antwerpen 1993, 
94-110.
37 Jf. Otto Norn, »Om et Herregaardskapel fra Renais-
sancetiden«, Kulturminder 1942-43, 52.
38 Jf. Mogens Larsen, »En østfynsk renæssancemester«, 
FyMi 1963-65, 134f.
39 Jf. Bøje I, s. 230 og 264. Både Samuel og hans søn 
Jacob var aktive sølvsmede i 1867. 
40 Oldenburg 1981, 81.
41 V. Harder, »Allerup gamle døbefont i Nørre-Søby«, 
FyHjemst 1935, 63-64. 
42 Det sidste ciffer er ikke længere læseligt, men kon-
servator Jens Johansen læste det som »1656«, da han 
restaurerede himlen 1978-80; NM. Indb. ved Jens 
Johansen (1980d).
43 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1967). På himlen er 
den perlefarvede staffering opfrisket i både 1893 og 
1943 af en lokal maler, hvis malede indskrifter ses på 

Søby By, matrikelkort 1901-83, plan 2 (Geodatastyrel-
sens matrikelkortsamling). 
13 NM. Beretningsark. (oplysning fra 1924).
14 Savsnitfrisen er et velkendt motiv i egnens arkitektur 
og fi ndes anvendt i Næsbyhoved Broby (s. 2696) og 
Højby (s. 3984) kirker.
15 Ref. til Brylle, hvor tårnet og hvælvene hænger 
sammen på samme måde. 
16 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præ-
stegårde.
17 Trappen stammer formentlig fra 1893, hvor det blev 
kirken pålagt at forny den. LAFyn. Bispeark. Synsfor-
retn. over kirker og præstegårde.
18 Savskiftet er ligeledes gennembrudt en smule vest 
for våbenhusets østmur. Det kunne også være spor 
efter et senmiddelalderligt vindue. 
19 Forstyrrelse i savskiftet ved våbenhuset kunne 
muligvis være spor efter en forsvunden pille. Jf. dog 
også note 18.
20 Rasmussen og Riising 1995 (note 9), 78-79. Axel 
Urne blev begravet i kirken 1577 (jf. Søbysøgårds 
†gravkapel, †epitafi um nr. 2 og note 75), hvilket bety-
der, at gravkoret må have stået færdigt på dette tids-
punkt, men hvor meget tidligere er ikke umiddelbart 
til at afgøre.
21 Rasmussen og Riising 1995 (note 9), 78-79.
22 Gipsloftet blev allerede repareret 1838, jf. LAFyn. 
Provstiark. Korresp.
23 Kammerets langmure står med åbne bomhuller. 
24 Pillerne er muligvis blevet opført, da man lukkede 
krypten 1855. Jf. s. 4027.
25 LAFyn. Provstiark. Div. sager; Pastoratsark. Ministe-
rialbog. 
26 Arbejdsbeskrivelse ved Lehn Petersens Tegnestue fra 
1996 i NM. Korr.ark.
27 De to bjælker er sekundært anvendte og stammer 
tydeligvis fra en bindingsværkskonstruktion af bety-
delig størrelse.
28 En forsigtig tolkning af tagværkets alder kunne være 
at sammenkoble den med vestforlængelsen af skibet, 
som gik forud for tårnets rejsning. 
29 Projektbeskrivelse ved CreoArkitekter fra 2008 i 
NM. Korr.ark.
30 Hylleberg Eriksen 2016. 13 prøver blev udtaget fra 
kirken, hvoraf syv kunne dateres. Alle prøverne var 
udtaget gennem splintved, som smuldrede bort under 
prøvernes udtagning. Østforlængelsens datering er 
baseret på seks prøver med yngste bevarede årring 
dannet 1515 (prøvenr. 41280039), hvortil lægges et 
antal årringe, der skal kompensere for manglende 
splintved. Kun en enkelt prøve kunne dateres fra lang-
husets vestende. Her var den yngste årring dannet i 
1312 (prøvenr. 41281039) med fem splintårringe 
bevaret på prøven.
31 NM. Arbejdsbeskrivelse ved Ebbe Lehn Petersen fra 
1967 i NM. Korr.ark.

Fig. 57. Jacob Madsens skitse af Nørre Søby Kirke 
1590. Foto Mogens Vedsø 2011. – Jacob Madsen’s sketch 
of Nørre Søby Church, 1590.
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Fig. 58. Prædikestolen i dens forhenværende, perlefarvede staffering (s. 4047). Foto 
Jens Johansen 1980. – The pulpit in its former, white ornamentation.

himlens overside: »K. Schött Madsen/ Maleren i N. 
Søby 1893« og »K. Schött Madsen 1943/ Maleren«. 
44 Forkortelsens første syv bogstaver er også tydet 
»mlvcave«, som er foreslået at være en forkortelse 
for »m(aria) l(ilium) v(irgo) c(asta) ave«, jf. s. 3239 og 
3290. Denne forkortelse er imidlertid ikke velkendt, 
og det forekommer ulogisk, at de mest prægnante, 
første ord er forkortede, men »ave« udskrevet. Jf. også 

Jan A. Gadd, »Brass Basins and Bowls from a Single 
Nuremberg Workshop, Around 1500-1580«, Journal 
of the Antique Metalware Society 16, June 2008, 15 og 
Otto Rydbeck og Ewert Wrangel (reds.), Äldre kyrklig 
Konst i Skåne, Lund 1921, 201 ff. samt DK Svendborg 
1478 note 148. Jan Gadd satte spørgsmålstegn ved, om 
kobberstikkerne, der udførte matricerne, overhovedet 
har genkendt de enkelte bogstaver eller måske snarere 
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sen i Februar 1930.« Orgelbyggerens navn fremgik af 
en inskription i orglets indre.
53 Gamba 8' havde fælles bas med Gedakt 8' C-H.
54 Versetælleren var en kugleramme med 10 kugler.
55 Bordunstemmen stod på en separat mekanisk keg-
levindlade.
56 Beslægtede facader fra Roerslev Margaards orgel-
byggeri fandtes i Nørre Nærå Kirke, Skam Hrd. (1911) 
og Alling Kirke, Århus Amt (1906), DK Aarhus 3670-
71. Sidstnævnte instrument er nu i privateje.
57 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.
58 Oldenburg 1981, 81.
59 Engelstoft 67.
60 Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de 
skiönne Kunster offentligt udstillede Kunstværker 1848, 
udg. af Det Kgl. Kunstakademi, Kbh. 1848, 13. 
61 En af de to versioner af Bjergprædikenen blev 
udstillet på Charlottenborg sammen med Nr. Søbys 
apostelbilleder, jf. note 60. Peter Nørgaard Larsen, 
»Schack, Sophus«, Weilbachs Kunstnerleksikon VII, Kbh. 
1998, 273-74 anfører, at der er tale om Ringkøbing 
Kirkes maleri, som i udstillingskataloget da også er 
anført som tilhørende giveren af Ringkøbingmaleriet: 
»Hs. Majestæt Kongen«, dvs. Frederik VII. Maleriet er 
imidlertid signeret og dateret »Sophus Schack 1852«, 
hvilket måske kan skyldes, at Schack ventede med at 

udvalgt dem for deres dekorative virkning. I så fald 
burde man imidlertid have forventet en større varia-
tion i deres sammensætning og antal fadene imellem, 
end det er tilfældet. 
45 Da alle seks gentagelser er trunkerede, må den være 
drevet efter en afbrækket matrice. Den afbrækkede del 
må være en variant af ich/ieh bart/wart, som citeret. 
jf. DK Præstø 481 samt Helge Kjellin, »Ornerade mäs-
singfat och deras inskrifter«, Äldre kyrklig konst i Skåne, 
Lund 1921, 239.
46 Ann Diels og Marjolein Leesberg, The Collaert 
Dynasty. The New Hollstein Dutch and Flemish Etch-
ings, Engravings and Woodcuts (1450-1700), Amsterdam 
2005-06, nr. 659.
47 NM. Korr.ark.
48 NM. Indb. ved Jens Johansen (1980b).
49 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præ-
stegårde. Allerede 1871 havde instrumentets tilstand 
givet anledning til bemærkninger. 1881 var orglet 
stadig ikke blevet repareret, og synet ville ikke længere 
‘påtage sig ansvaret for, at menighedssangen ledsages af 
så lidet sømmelige toner som dem, der kunne præste-
res på dette orgel i dets nærværende tilstand.’
50 Komponisten Carl Nielsen oplevede i sin barndom 
et ganske særpræget orgelspil ved gudstjenesterne 
i Nørre Søby Kirke, jf. erindringsbogen Min Fynske 
Barndom, Kbh. 1927, 139-142.
51 Optegnelse i orglets indre.
52 En †sølvplade på orglet bar inskriptionen: »Til 
Minde om min Hustru Sørine Pedersen f. Hjordt ind-
sattes i Orglet en Bordun 16 Fod Hans Jørgen Peder-

Fig. 59. Detalje af alterstage (s. 4039), skænket 1655 af 
Christian Urne og Anne Sophie Krabbe. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Detail of altar candlestick, donated in 
1655 by Christian Urne and Anne Sophie Krabbe.

Fig. 60. Bisperelieffet på klokke nr. 1 (s. 4051). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Bishop relief on bell no. 1.
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klokken omstøbe; RA. DaKanc 1. dept. Journal 1842 
(sag R 1291).
68 Jensen, Gravsten, I 43 og II nr. 85-86.
69 Jensen, Gravsten, I 155-56
70 Hans H. Fussing påpeger, at Jørgen Kaas i sit skrift 
‘Fyenske Antiquiteter’ fra 1606 må have misforstået 
noget, da han karakteriserede gravstenen som lagt 
over ægteparret Knud Urne Axelsen og Anne Rosen-
krantz. Foruden at forveksle slægterne Rosenkrantz og 
Rosensparre, gjorde Kaas også Knud Axelsen Urne og 
hans moder, Anne Rosensparre, til ægtepar. Hans H. 
Fussing, »‘Fyenske Antiquiteter’ 1606.«, Årb Odense og 
Assens 1931-36, 398.
71 Relieffet synes inspireret af træsnit skåret af Beham-
brødrene i 1500-tallets første halvdel. Jf. F.eks. British 
Museum, London, inv.nr. 1856,0614-114.
72 Jensen, Gravsten, II, nr. 223.
73 Om herregårdskapeller se Ebbe Nyborg og Birgitte 
Bøggild Johannsen, »Herregård og kirke« i Herregården 
III, (reds. John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen), 
Kbh. 2005, 241-90.
74 Biskop Jacob Madsen skriver i en lidt uklar sætning, 
at »Choret vier 3 Alne paa begge Sider end Kirken; 
om met ny panelet (dvs. beklædt med paneler) Præ-
dikestol nedenfor Choret«, Rasmussen og Riising 1995 
(note 9), 78.
75 Oldenburg 1981, 77.
76 DaAtlas, VI, 1774, 555.
77 Hans H. Fussing, »‘Fyenske Antiquiteter’ 1606.«, Årb 
Odense og Assens 1931-36, 398.
78 For fama brugt på denne måde se Properts 1.15.22.
79 Afskrift dateret 17. nov. 1706, LAFyn. Fyn i alminde-
lighed. Topografi ca. 6. Udskrift af præsteindberetninger 
1706-07 om kirkerne.
80 Ejler Brockenhuus anførte, at »18 Marts 1577 stod 
Axell Wrnis Begraffuelsse wdj hanss Sogne Kircke 
Søby«, jf. Johs. Grundtvig, »Ejler Brokkenhuses Anteg-
nelser«, FySaml VI, 1873, 329.«. Det må derfor være 
en misforståelse, når Rasmussen og Riising 1995 (note 
9), 79-80, anfører Jacob Madsens oversættelse af de to 
gravskrifter under Heden Kirke. Det skyldes forment-
lig, at oversættelsen er skrevet på bagsiden af det papir, 
hvor visitatsnoterne af 27. marts 1590 fra både Nr. 
Søby og Heden Kirker 27. marts 1590 er nedfældet. 
Epitafi erne er derimod afskrevet under Nr. Søby Kirke 
af A. R. Idum i Jacob Madsen, 60-61, ligesom de blev 
set i Nørre Søby Kirke 1706 af Jens Bering, jf. LAFyn. 
Fyn i almindelighed. Topografi ca. 6. Udskrift af præsteind-
beretninger 1706-07 om kirkerne.
81 Transskriptionen følger Jens Berings afskrift fra 1706 
(jf. note 80).
82 LAFyn. Provstiark. Korresp.; Trap (1. udg), I, 1858, 
613.
83 NM. Korr.ark., herunder brev fra antropolog Peter 
Tarp, Syddansk Universitet, af 27. okt. 2013. 
84 Jf. NM. Indb. ved Else Østergård (1982).

signere, til billedet kunne afsendes til kirken, og dette 
trak ud, da kongeløftet om at skænke altermaleriet 
blev givet af Christian VIII. og derfor skulle fornyes af 
Frederik VII. (DK Ringkøbing 95). Schack malede også 
et tilsyneladende tabt alterbillede til Hørve Kirke (jf. 
også DK Holbæk 2504), der er foreslået at være identisk 
med førnævnte Bjergprædikenen på Dragsholm (DK 
Holbæk 2541). Hørvebilledet blev imidlertid udstillet 
på Charlottenborg 1857, hvor det fremgår, at motivet 
var Kristus i Emmaus. Fortegnelse over de ved det Kon-
gelige Akademie for de skiönne Kunster offentligt udstillede 
Kunstværker 1857, udg. af Det Kgl. Kunstakademi, Kbh. 
1857, 12-13.
62 Thalund, Kirkeskibe, 87.
63 Oldenburg 1981, 81.
64 Niels Oxenvad, »En romansk kirkelampe«, FyMi 
1960-62, 223f.; Jens Vellev, »Stenlamper«, Skalk 1977, 
nr. 5, 28-30; Jens Vellev, »Romanske olielamper fra 
Danmark«, Hikuin 3, 1977, 219.
65 Uldall, Kirkeklokker, 88 nr. 8 og 9.
66 HofmFund V, 1760, 253.
67 LAFyn. Provstiark. Korresp. 1843 truede amtet med 
at lægge sag an mod kirkeejeren, såfremt han ikke lod 

Fig. 61. Kristusfi gur, 1600-tallet, formentlig fra en af 
Søbysøgaardkisterne (s. 4065). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Christ fi gure, 1600s, probably from one of the 
Søbysøgaard coffi ns.
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Urne to spend both the Crown’s and the church’s 
part of the tithes to repair the church and improve 
the subsistence of the pastor. The advowson was 
still Søbysøgård’s until the church passed into 
freehold in 1932, prior to the conversion of the 
manor into a juvenile prison. 

Building. At its core, the church with its cha-
racteristic chancel is a Late Romanesque or Early 
Gothic brick building, which was extended to the 
west at an early stage. Then, around 1530, it was 
converted to a nave church and vaulted over. A 
tower was built over the western extension and a 
now-vanished porch, built before the church was 

Nørre Søby Parish lies farthest south in Åsum 
District and borders on Svendborg County. It is 
surrounded to the north by Nørre Lyndelse Parish 
and to the north west by Fangel Parish (Odense 
District). The church is in the northwesternmost 
corner of the village down towards the eastern 
bank of Søby Lake. 
 Historically, the church has been closely tied 
to the manor of Søbysøgård. Shortly after the 
Reformation, when the churches went to the 
Crown, this bond was reforged in 1549 when 
Axel Urne was granted the advowson to ‘his 
parish church Søbye’. By then the church was 
so dilapidated that Christian III permitted Axel 

NØRRE SØBY

Fig. 62. Kirkens hovedindgang set fra syd (s. 4023). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Main entrance to the church seen 
from the south.
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Søbysøgård donated in 1789. Besides the repairs 
and modernizations mentioned the church 
was restored in 1920. In that connection new 
lighting, hymn boards and tables of incumbents 
were procured. 

Sepulchral monuments. Most of the sepulchral 
monuments of the church are related to the 
church owners at Søbysøgård. For example all 
three preserved tombstones commemorated the 
occupants of the manor. The oldest was laid over 
the ‘Great’ Jørgen Urne, c. 1480, and has been 
attributed to the ‘Søby Master’, while both Knud 
Urne and Inger Walkendorff ’s tombstone from c. 
1543 and the slightly younger tombstone of Knud 
Urne from c. 1552 has been attributed to the 
‘Odense Ornamentalist’; the former in particular 
must be considered an important monument from 
the emergence of the Renaissance in Funen’s 
stone-carving art. The Urne family also left strong 
marks on the church in the form of Søbysøgård’s 
†sepulchral chapel, which Axel Urne had installed 
around 1550. The last-mentioned tombstone may 
possibly be related to this, and it is known that as 
late as 1774 there were coffi ns in this part of the 
chancel. All the preserved coffi n mountings come 
from Søbysøgård’s coffi ns and have been taken 
from the burial vault beneath the chancel, but it is 
likely that some coffi ns were moved into the crypt 
when the chapel was removed towards the end 
of the 1700s. The burial vault was closed down 
around 1855, but has since been reopened. 

extended around 1550 towards the east with the 
large burial vault built by Axel Urne. The latest 
addition was the present porch, in the course of 
the 1800s, at the same time as the pointed-arched 
windows were installed in the nave. 

Furnishings. The medieval furnishings of the 
church comprise a Romanesque font of the 
Vinding type, a *censer made by the master Jakob 
Rød from Svendborg, and a bell cast by Johannes 
Nicolai in 1470. The remarkable Netherlandish 
altarpiece, according to Bishop Jacob Madsen, was 
donated in 1551 by Axel Urne. The second item 
of furnishing from that century is also foreign 
work, the very well preserved Nuremberg dish 
with a rendering of the Annunciation.
 In the years 1654-56 the church owners Christ-
ian Urne and Anne Sophie Krabbe were behind 
very important renewals of the furnishings. 
They had family pews installed in 1654, and the 
next year they donated the pulpit and the altar 
candlesticks, then fi nally in 1656 the wooden font 
with its canopy. All the woodcarving work can be 
attributed to the same unidentifi ed woodcarver. 
The altar plate also comes from the 1600s, but 
was repaired and changed at the urging of Fredrik 
von Holstein in 1746.
 The large altar rail may have been installed 
in the 1780s, when other altar furnishings were 
renewed and when the church was subjected to 
major repairs. From the same decade comes the 
oldest chandelier, which Axel Rosenkrantz of 
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BJERGE HERRED i 1783. Det talte dengang som nu 12 sognekirker: Drigstrup, Munkebo, Kølstrup, Agedrup, 
Marslev, Birkende, Rynkeby, Revninge, Viby, Mesinge, Dalby og Stubberup. Valgmenighedskirken i Dalby er bygget 
1898. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Nordfyn. 1:180.000. Tegnet af Caspar Wessel 1780 og stukket af 
Claude Alexandre Guittair (Guiter) 1783. – Map of Bjerge district 1783. 
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ROMANSKE BYGNINGSSOKLER i Bjerge Herred, af granit. 1:10. Målt og tegnet af Martin Wangsgaard  Jür-
gensen, suppleret af Kirstin Eliasen 2017. 1. Drigstrup. 2. Munkebo. 3. Kølstrup, kor. 4. Kølstrup, skib. 5. Marslev. 6. 
Revninge. 7. Mesinge. 8. Dalby, kor. 9. Dalby, skib. – Romanesque base profiles in granite. 

1 2 3 4 5 6 987
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der begge samme år videresolgtes til Hugo Lützow til 
Lundsgård (Revninge S.).6 Kirken lå til denne herre-
gård, indtil den overgik til selveje 15. okt. 1940.7 
 Karl Gustav-krigene 1657-60 trak ødelæggende spor 
gennem sognet.8 Synsforretninger efter krigen 1664-
65 vidner om skader på kirkegården (jf. ndf.), mens sel-
ve kirken synes at have undgået betydelige overgreb.9

 Sagn. Beretninger om dødsvarslende lam er knyttet 
til kirken. Endvidere fortaltes det om marken nord for 
kirkegården, at den hjemsøgtes af en landmålers gen-
færd. Ifølge en anden tradition pløjer et genfærd om 
natten sammesteds.10

Anlæggelsen af købstaden Kerteminde (s. 1913) må i 
sin tid være sket på sognets jorder, og købstadskirken 
må antages oprindeligt at have været anneks.1 Senere, 
fra 1526, omtales Drigstrup dog som anneks til Ker-
teminde.2 Dette forhold har bestået lige siden bortset 
fra 1931-79, da kirken var annekteret til Munkebo (s. 
4125).3 Kirken var åbenbart viet til de søfarendes hel-
gen Skt. Nikolaj (værnehelgen),4 der også var fremstil-
let på den senmiddelalderlige †højaltertavle. Ved lan-
dehjælpen 1524-26 svaredes middeltaksten 15 mark.5 
Fra Kronen erhvervede Erik Banner til Oregård 1679 
patronatsretten til Drigstrup og Revninge (Bjerge Hrd.), 

257*
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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 Kirkegården blev 1770 beskrevet som ‘meget 
stor og på alle sider større end den behøvedes’.11 
En mindre udvidelse fandt sted 1941 ved inddra-
gelse af et stykke i sydøst, hvor en †skole havde 
stået. Der synes delvist at have været tale om gen-
indtagelse af tidligere kirkegårdsjord.12

 Hegnet udgøres på nordsiden af kampestensdige 
og ellers af cementsatte, kløvede kampesten. Langs 
nordsiden står en beplantning af elm og ask.13

 Hovedindgangen i syd (jf. fig. 2) fra 193714 består 
af fire teglmurede og teglafdækkede piller, med 
nyere jernfløje. I vest er der to teglmurede fod-
gængerindgange og østligst i syddiget en køre port 
med jernfløje hængt på lave, undseelige piller. 
 I hovedindgangens blinde vestre låge ligger en 
smedet kirkerist (fig. 4), ca. 94×87 cm, bestående 
af ti stænger med tværstykke nittet til to fladjern. 
Gruben er ikke bevaret. En tilsvarende rist med 
samme dimensioner lå førhen i den søndre af de 

Kirken er opført højt i terrænet, på nordvestsi-
den af en af Munkebotangens bakker, omtrent 
midtvejs mellem Kertinge Nor og Odense Fjord. 
Den er beliggende i den østlige udkant af lands-
byen (jf. fig. 3), centralt i forhold til sognets tre 
andre landsbyer Over Kærby, Lille Viby og Breg-
nør. 

Fig. 2. Luftfoto af Drigstrup Kirke set fra syd. Foto Aalborg Luftfoto 1948-52. I KglBibl. – Aerial photo of Drigstrup 
Church seen from the south.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Rasmus Høye. 
– Cadastral map.
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BYGNING

Kirken er en romansk bygning af granit med skib og 
smallere kor. Den gennemgik en del ændringer i lø-
bet af middelalderen. Koret blev væsentligt forhøjet, 
og kor og skib fik indbygget hvælv. Et våbenhus blev 
føjet til skibets sydside, og et tårn blev opført i vest. 
Kirkens orientering er omtrent solret med en lille af-
vigelse mod syd.

Den romanske kirke bestod af skib og et lavere og 
smallere kor. Kirkens grundplan er uregelmæs-
sig; skibet har en ret kraftig tilspidsning mod øst, 
fra 9,9 m ved vestgavlen til 8,7 m ved østgavlen, 
mens koret bliver 20 cm bredere fra vest mod øst.
 Materiale og teknik. Murene er rejst af rå kam-
pesten over en skråkantet sokkel (s. 4074, fig. 1). 
Kor og skib har et skifte kvadre over soklen og 
har hjørnekæder på de bevarede østre hjørner.
 Døre og vinduer. Den oprindelige syddør er be-
varet og i brug. Dørens ydre (fig. 7) er vandret 
overdækket af en monolit og har ligeledes vanger 
af hver en monolit.25 Den oprindelige tærskel af 
to glatslidte kvadre er bevaret. Døren har anslags-
false ca. 22 cm fra ydre murflugt, hvortil svarer 
en fals, der er hugget i underkanten af overlig-
gerens bagside. Den indre dørniche (fig. 8) har 
oprindeligt haft smigede vanger og overdækkes af 
et rundbuestik, der ligeledes er smiget. Den østre 

to indgange i vest, men er nu henlagt på loftet 
over våbenhuset.15 Begge riste må være anskaf-
fet efter 1664, da to ud af tre kirkeriste fandtes 
bortstjålne, angiveligt af svenske tropper.16 Også 
†kirkegårdsmuren led under Karl Gustav-kri-
gene. Den raseredes 1659 af svenske krigsfolk i 
forbindelse med danske og hollandske troppers 
landgang ved Kerteminde og behøvede derfor 
reparation for 20 rigsdaler.17 Formentlig af sam-
me grund måtte †kirkegårdsporten 1665 genop-
føres i tømmer.18 Hovedindgangen havde tømret 
port indtil 1937.14

 Et kapel opførtes o. 1925 i kirkegårdens sydvest-
hjørne. Bygningen, i (hvidtede) tegl og med tegl-
hængt sadeltag, blev 1971-72 udvidet med toilet 
og fyrrum, mens en mandskabsbygning o. 2000 
tilbyggedes i vest med forskudt grundplan.19 Et 
sprøjtehus står lige uden for det søndre dige.
 †Bygninger. En †kirkelade, der stod i skel-
let, kendes 158920 og må være nedrevet kort før 
1667, da Jens Stensætter med store kampesten fra 
stranden opsatte et nyt stykke kirkegårdsmur i 
dens sted.21 Senere lå en †degnebolig og efterføl-
gende en †skole i det sydøstre skel.22 
 Gravskik. N. S. Bøgh bemærkede 1770, at alle 
begravedes på sydsiden, de fattige dog på nordsi-
den af koret.23 Senere fandtes kirkegården opdelt 
efter ejerlav.24 

Fig. 4. Kirkerist (s. 4076). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Cattle grid.
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 Det relativt lave, rektangulære tårn (fig. 11) er 
lidt smallere end skibet og rejser sig i tre stokværk 
med gavle i nord og syd. Det er opført af mun-
kesten i polsk skifte over en syld af kampesten. 
Murene afsluttes foroven af en tredobbelt falsge-
sims. Murene i nederste stokværk er usædvanligt 
tynde, blot ca. 70 cm, mens de i de øvre stokværk 
er væsentligt kraftigere (jf. ndf.).
 Tårnet har i syd og vest haft oprindelige vin-
duer, der i vid udstrækning indgår i de nuvæ-
rende åbninger. Indvendig ses over begge den 
oprindelige fladbuede overdækning (jf. fig. 12).
 Tårnrummet åbner sig mod skibet med en rela-
tivt lavt spændt spidsbuet tårnbue. Tårnets hvælv 
er et krydshvælv med retkantede halvstensrib-
ber og med en kvadratisk slutsten. Skjoldbuerne 
mod nord, vest og syd, der er en sten dybe og en 
sten høje, vekselvis en løber og to bindere, bæres 
af lave, kraftige enkeltfalsede piller, der er opført 

skifte, og murene afsluttes foroven af en dobbelt 
falsgesims.26 Korets hvælv er ottedelt med retkan-
tede halvstensribber og med skjoldbuer langs alle 
vægge; de hviler på enkeltfalsede hjørnepiller. 
Skjoldbuerne har en vederlagsmarkering af et lø-
berskifte til alle sider. 
 Koret må være forhøjet og have fået indbygget 
hvælv inden korbuens ombygning (jf. s. 4084), 
idet hvælvene dels har skjoldbuer til alle sider 
og dels tydeligvis er opbygget op imod den da 
endnu bevarede triumfmur.
 Korets østgavl forhøjedes samtidig med korets 
langmure med bevarelse af den romanske gavltre-
kant i fuld højde. I forhøjelsens teglstensmurværk 
ses (jf. fig. 9) tre små vinkelformede båndblæn-
dinger, to i nord og en i syd, der må udgøre den 
sidste rest af en sammenhængende blænding, som 
har fulgt konturerne af en række nu forsvundne 
kamtakker.

Fig. 7-8. Romansk syddør (s. 4077). 7. Yderside. 8. Inderside. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque south door. 
7. Outside. 8. Inside
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Fig. 9. Koret (s. 4078) set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The chancel seen from the east.
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Fig. 10. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north east.

i forbandt med murværket. Den østligste del af 
sydvæggen har (jf. fig. 12) en bred forstærkning 
svarende til skjoldbuernes dybde. Forstærkningen 
præges af ændringer i dens vestre hjørne samt for-
oven, men kan for hovedpartens vedkommende 
være samtidig med tårnrummet i øvrigt.27 Paral-
leller til fænomenet med tynde mure og kraftige 
skjoldbuer optræder bl.a. i kirkerne i Rynkeby 
(tårn), Viby (vestforlængelse) og Stubberup (vest-
forlængelse); alle i Bjerge Herred. Den nordøstre 
er senere ombygget (jf. s. 4092). Hvælvets østka-
ppe hviler på murede forlæg over tårnbuen. De 
regelmæssigt placerede stilladsbomhuller (jf. fig. 
12) respekterer skjoldbuernes forløb og viser, at 
såvel buer som hvælv er oprindelige.
 Murværket i mellemstokværket er, som nævnt, 
kraftigere end tårnrummets og bæres indvendig 
delvist af skjoldbuerne. Stokværket har østligst på 
sydsiden en fladbuet dør i et udvendigt spidsbuet 
spejl, der nu delvist er skjult af trappehusets top 

(jf. s. 4084 og fig. 11). Døren har indvendig en 
halvstens anslagsfals i vest, mens bredden i øst, 
hvor dørbladet har været ophængt, er en hel sten 
(fig. 13). En tydelig, lodret revnedannelse er for-
mentlig forårsaget af rust i nu fjernede stabler. 
Døren har været tilgængelig fra en udvendig fri-
trappe. I nord og syd er tillige et fladbuet vindue 
med halvstensfals ud- og indvendig.
 Udvendig markeres overgangen til klokkestok-
værket i nord, vest og syd af en savtaksfrise, og 
herover er mod nord og syd nær hjørnerne rek-
tangulære blændinger, der firdeles af stavværk (jf. 
fig. 11). Midt i vestsiden er et lille, fladbuet, fal-
set glamhul i et udvendigt, fladtspændt spidsbuet 
spejl. Større glamhuller i nord og syd er sammen-
komponerede med de kamtakkede gavles blæn-
dingsdekoration. 
 Det nordre glamhul har halvstensfals og er 
spidsbuet under et højt spejl med tvillingdelt stik 
af to kvartcirkelbuer på en aftrappet, muret kon-
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Fig. 11. Tårnet (s. 4079) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The tower seen from the south.
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bueslag over blændinger og spejl fornyet i små 
sten, ligesom glamhullet er forlænget nedad med 
fjernelse af gluggen herunder, og muligvis tillige 
med ommuring af stikket over glamhullet. Åb-
ningen er noget behugget i siderne i forbindelse 
med ophængning af klokken her (jf. s. 4111). 
 Klokkestokværkets indre har et en halv stens 
tilbagespring i omtrent halv højde til alle sider. 
Gavlene har yderligere et en halv stens tilbage-
spring; det søndre højereliggende end det nordre. 
Derudover har den nordre yderligere et tilbage-
spring i højde med øvre hanebånd.

sol. Udvendig er falsene ført ned til fem skifter 
over savskiftet, og her, umiddelbart under glam-
hullet, er en, nu i ydre murflugt tilmuret, tvedelt 
glug med en hel sten bred post og overdækket 
af to ‘halve’ fladbuestik (fig. 12). Gavlfoden mar-
keres på begge sider af glamhullet af en frise af 
rektangulære blændinger, adskilt af lodretstillede 
løbere. Herover flankeres glamhullets spejl af to 
højblændinger med kvartcirkelstik. 
 Den søndre gavl må oprindeligt have haft en 
tilsvarende udformning, men præges nu af adskil-
lige ommuringer; således er hele gavltoppen med 

Fig. 12. Tårnrummet (s. 4081) med murforstærkning bag trappehuset (s. 4084) set mod sydvest. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Tower interior with wall reinforcement behind the stairwell, looking south west.
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skråt gennem muren i den østlige del af trappe-
husets sydside, giver lys til trappen.
 Skibets hvælv er ottedelte med retkantede halv-
stensribber og med skjoldbuer langs langvæggene; 
dog mangler denne i det østre fags sydside (jf. ndf.). 
Hvælvene bæres af enkeltfalsede piller i vesthjør-
nerne, mens tilsvarende piller mellem de to fag er 
skjult af en nyere forstærkning (jf. s. 4087). Over 
tårnbuen hviler hvælvet i forlæg, der blev muret 
samtidig med tårnets opførelse. Forlægget frem-
hæves af et let fremspringende løberskifte (jf. fig. 
46). Det østre hvælv i skibet hviler på murede 
forlæg i triumfmuren over korbuen, der må være 
udvidet samtidigt som en relativt lav, bred bue. I 
skibets sydøsthjørne er bevaret den nederste del 
af en helstensdyb skjoldbue langs triumfmuren (jf. 
fig. 42). Ommuring af korbuen må derfor være 
udført relativt sent i hvælvslagningsprocessen. 

 Et trappehus (jf. fig. 11) er sekundært tilføjet. Det 
er hugget dybt ind i tårnets sydøsthjørne (fig. 6), 
hvor det har forårsaget en ommuring af den ve-
stre del af forstærkningen under søndre skjold-
bue (jf. s. 4081 og fig. 12).28 Trappehuset er opført 
af munkesten, afsluttes foroven af en tredobbelt 
falsgesims og har pulttag ind mod tårnets syd-
side. Den kraftige kampestenssokkel er nyere (jf. 
s. 4087). Adgang er ad en lille fladbuet dør i den 
vestlige del af trappehusets sydside. Døren har 
anslagsfals på indersiden. Trappen er en vindel-
trappe uden spindel; den overdækkes af fladbuede 
halvstensstik på den allernederste del, herefter 
følger vandrette binderstik af sten på fladen og 
den øverste del igen af fladbuede halvstensstik. 
Den er her muret ind i falsen på den ældre over-
dør (jf. ovf.). Trinene er for størstedelen udbedret 
med gule sten. En lille fladbuet glug, der forløber 

Fig. 13. Trappehusets overdør i tårnets mellemstokværk 
(s. 4081). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Overdoor of 
stairwell on middle floor of tower. 

Fig. 14. Glug under glamhullet i klokkestokværkets 
nordside (s. 4083). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Peephole beneath belfry light in north side of belfry floor.
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s. 4088 f.) har muliggjort opmuring af et forlæg 
til hvælvet. I forbindelse med hvælvslagningen 
afsluttedes langmurene med en tredobbelt falsge-
sims. Den dendrokronologiske datering af skibets 
tagværk til o. 1430 (jf. s. 4091) kan sandsynligvis 
ikke knyttes til hvælvenes opførelse. Hvælvene er 
kraftigt ombygget i 1800-årene (jf. s. 4087). 

Hvælvene er klart disponeret under hensyntagen 
til et ældre vindue midt i skibets sydmur (jf. s. 
4088), idet den søndre hvælvpille er forskudt et 
stykke mod vest. Den manglende skjoldbue i øst-
fagets sydside erstattes delvist af et bueslag tværs 
over det ældre vindue (jf. fig. 18), ligesom ind-
sættelsen af yderligere et vindue midt i faget (jf. 

Fig. 15. Våbenhuset (s. 4086) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The porch seen from the south.
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har sål i gavlfodshøjde, mens de to flankerende 
forløber ned i det egentlige gavlmurværk og har 
sål omtrent i højde med dørens vederlagsniveau. 
I den midterste blænding en lodretstillet seks 
skif ter høj og en sten bred glug med en fals i 
sålen. Stikkene over den midterste og den østre 
blænding er ommuret i forbindelse med nedskæ-
ring af den oprindelige, formentlig kamtakkede 
gavlkam.
 Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. En se-
kundær udhugning i den sydlige del af korbuens 
vestside (jf. fig. 16) er foretaget i forbindelse med 
opsætning af en lektorieprædikestol (jf. s. 4105). 
I vederlagshøjde er i begge sider af korbuen for-
mentlig samtidig indsat remme til bæring af en 
bjælke i lektoriet.
 En uregelmæssigt formet udhugning i murvær-
ket under det østre vindue i skibets sydside (jf. fig. 
18) har sandsynligvis sammenhæng med en tidli-
gere opsætning af prædikestolen (jf. s. 4105).

 Et våbenhus (fig. 15) opførtes o. 1520 (jf. den-
drokronologisk undersøgelse, s. 4091) ud for 
den romanske syddør. Bygningen er opført af 
munkesten i munkeskifte med enkelte kampe-
sten og kvadre forneden og afsluttes foroven af 
en dobbelt falsgesims. Af den senere ombyggede 
dør er udvendig bevaret et bredt, spidsbuet spejl. 
Omtrent midt i østre flankemur er et lille, nu 
tilmuret, rundbuet vindue. Et eventuelt tilsva-
rende i vest er forsvundet ved gennembrydning 
af en større åbning (jf. s. 4090). Våbenhuset in-
dre, i hvis østside er en muret bænk, har fladt 
bræddeloft med synlige bjælker. Det oprindelige 
loft lå omtrent en meter lavere og i højde med 
overkanten af skibets bevarede syddør. Det hertil 
hørende halvstensdybe tilbagespring i flankemu-
rene skjules nu af en skalmuring med moderne 
teglsten. Våbenhuset har således haft styrtrums-
loft. Den nu glat afsluttede gavl har tre spidsbu-
ede højblændinger; den midterste er bredest og 

Fig. 16. Korbuens øvre del (s. 4084) set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Upper part of chancel arch, looking 
east. 
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 Ommuring af skibets hvælv. Ovennævnte sæt-
ninger er formentlig forårsaget af tryk fra skibets 
hvælv, der kan være ommuret ved samme lejlig-
hed. Begge skjoldbuer i nordsiden er undermuret 
og har nu et nærmest kurvehankbuet forløb. Den 
midterste hvælvpille i hver side blev forstærket 
med en skalmur, der foroven er afsluttet med et 
karnisformet kragbånd. Øverste halvdel af det 
vestre hvælv og noget mere af det østre blev om-
muret i små, gule sten (fig. 17). Overgangen mel-
lem den bevarede del af hvælvene og den om-
murede giver sig til kende ved et markant knæk, 
ligesom hvælvene formentlig har fået en højere 
rejsning, hvilket har medført kapning af adskillige 
hanebånd i tagværket.
 En granitsokkel blev indsat under tårnets trap-
pehus efter kirkens syn 1882.30

 En lille †trækasse på tårnets sydside (jf. fig. 19) 
kan have tjent til opbevaring af kirkens behold-
ning af kul til opvarmning eller til kalk.

 Kirken gennemgik en hovedreparation 1770 
på foranledning af ejeren, kammerherre Jens Juell 
på Lundsgaard.29

 Et muranker med et nord-sydgående trækbånd 
af træ spændt ud tværs over korrummet lidt øst 
for midten og med synlige, lodrette forskud på 
murenes ydersider tjener til hindring af udskrid-
ning af murværket. På loftet ses således tydelige 
revnedannelser i begge østhjørner. Ankeret kan 
ikke dateres nærmere.
 Alvorlige sætninger i skibets murværk ansås 
i anden halvdel af 1800-årene så alvorlige, at 
der o. 1876 blev opført tre støttepiller på skibets 
nordside (jf. fig. 10). De er opført af små teglsten 
over en samtidig sokkel af afbanede granitsten. 
De har i omtrent halv højde en aftrapning, der 
afsluttes med en falsgesims og overdækkes af 
vingetegl ligesom den øvre afslutning, der har 
dobbelt falsgesims og tag i forlængelse af skibets 
tagflade.30

Fig. 17. Skibets vestre hvælv (s. 4087) med ommuring. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Western vault of nave with 
renovation.
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dateres. Et forslag 1971 om en tilbageflytning 
blev ikke gennemført.34

 Kirkens nuværende vinduer er indsat til forskel-
lige tider. Et vindue i korets sydside er sandsyn-
ligvis indsat i forbindelse med korets forhøjelse 
og overhvælvning (jf. s. 4078 f.). Åbningen er 
fladbuet, udadtil enkeltfalset og med indvendige 
smige. Et falset, fladbuet vindue midt i skibets 
sydside er indsat før hvælvslagningen (jf. s. 4084 
f.), og dets øverste del er nu synlig fra skibets 
loft (fig. 62). Udadtil er vinduet dobbeltfalset, let 
ændret i lysningen i forbindelse med indsættelse 
af støbejernsrammer i 1800-årene. Indadtil mod 
kirkerummet (jf. fig. 18) er falsene borthugget, 
men ses stadig delvist på loftet. Et fladbuet, en-
keltfalset vindue i skibets sydside, midt i østfaget, 
er som nævnt sandsynligvis indsat samtidig med 
hvælvslagningen. Det er ændret på samme måde 
som de to ovennævnte.
 Tre vinduer på kirkens nordside, et i koret og to 
i skibet, hidrører i deres nuværende udformning 

 Af et ophæng til kirkens brandstige ses endnu 
tre kroge på skibets nordside (jf. fig. 10). De må 
være gået ud af brug senest ved opførelsen af 
ovennævnte tre støttepiller.
 Gulvene i såvel kor som skib og tårnrum er af 
træ. Korets er hævet to trin over skibets med træ-
trin. Dele af trægulvet omkring døbefont, i kor-
bue og under prædikestol lagt af ny 2010,31 mens 
de andre er lagt 1971.32 Gulvet i våbenhuset er af 
gule teglsten, lagt på fladen på tværs af bygnin-
gens længderetning.
 †Gulve. Korgulvet af træ var 1844 forhøjet med 
et trin, men er 1971 sænket igen til det tidligere 
niveau (jf. ovf.).33

 Lofter. Ved kirkesynet 1631 var loftet over tår-
nets mellemstokværk ‘helt forrådnet og der skal 
indlægges en ny bjælke, før man kan komme til 
at ringe med klokken’.18 Bræddeloftet udskifte-
des 1893.30

 Døre. Flytningen af dørfløjene i skibets syddør 
fra ydersiden til indersiden (jf. s. 4078) kan ikke 

Fig. 18. Skibets sydvinduer, inderside. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – South windows of nave, inside.
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Fig. 19-20. 19. Prospekt af kirken set fra sydvest ved Erik Schiødte 1884. 20. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Erik 
Schiødte 1884. – 19. View of the church from the south west 1884. 20. Plan.
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reret fra øst mod vest med stregnumre i nord og 
firkantstik i syd. De tre østligste fag er stort set 
intakte; af de tre vestligste var der tilsyneladende 
kun spærstivere og spærsko bevaret. Af fire ud-
tagne prøver kunne kun to dateres (jf. dendro-
kronologisk undersøgelse, s. 4091). Begge prøver, 
fra en spærsko og en spærstiver, hidrører fra det 
ombyggede 5. spærfags nordside. Dateringernes 
forskellighed, hhv. o. 1415 og o. 1480, viser, at der 
indgår genbrugstømmer i korets tagkonstruktion, 
der derfor ikke kan dateres nøjere.
 Skibets tagværk består af 12 fag med to ha-
nebånd og krydsbånd, der skærer nederste hane-
bånd samt korte spærstivere og spærsko. Spær-
skoene kan være oversavede bindbjælker. De seks 
østligste spærfag er nummereret fra øst mod vest 
med fortløbende stregnumre i syd og firkant-
stik i nord (fig. 22-23). De resterende seks fag er 
nummereret fortløbende fra øst med stregnumre 
i nord og firkanstik i syd. I adskillige tilfælde er 

fra den generelle indsættelse af støbejernsrammer 
i kirken, der også omfattede tårnets vest- og syd-
vindue, dog indgår der tilsyneladende ældre dele 
i korets nordvindue. Rammerne er ikke omtalt 
i det bevarede kildemateriale, men de må være 
indsat i 1800-årenes sidste årtier.
 Et tværrektangulært, tophængt vindue med 
støbejernsramme i våbenhusets vestmur må være 
indsat omtrent samtidig med kirkens øvrige vin-
duesrammer.35

 †Vinduer. I korets gavl er spor af et †fladbuet 
vindue, der er brudt igennem kampestensmuren. 
Åbningen, der sandsynligvis er samtidig med ko-
rets forhøjelse, er tilmuret bindig med såvel ydre 
som indre murflugt. Ved tilmuringen udsparedes 
en 74 cm bred niche forneden i tilmuringens in-
derside; den overdækkes af en vandret planke.
 Tagværker. Korets tagværk består af seks fag 
med to hanebånd og højtsiddende krydsbånd, der 
skærer nederste hanebånd. Tagværket er numme-

Fig. 21. Skibets tagværk (s. 4090) set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Roofing of nave looking west.
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 Dendrokronologisk undersøgelse. Der er i 2017 ud-
taget boreprøver af egetømmer i korets, skibets og 
våbenhusets tagværk.37 Af de fire prøver fra korets 
tagværk kunne de to dateres til hhv. o. 1415 og 
1480 (jf. ovf.). Af skibets syv prøver kunne de fem 
dateres, og de gav en datering o. 1430 (jf. ovf.). 
Våbenhusets to udtagne prøver kunne begge da-
teres og gav en datering o. 1520 (jf. ovf.).
 Klokkestolen er ny, men der indgår genanvendt, 
ældre tømmer.
 Tagbeklædning. Alle tagflader er dækket med 
håndstrøgne vingetagsten fra 1992.38

 †Tagbeklædning. Kirkens tagbeklædning synes 
også tidligere at have været af tegl, idet der 1631 
i regnskabet konstateredes, at kirkens tegltag var 
brøstfældigt,18 og ved synet 1665 var der købt bå-
de bly og tagsten til tårnets tag.18 Igen 1701 har 
der været en større reparation med oplægning 
af tagsten.18 I løbet af 1800-årene var der gen-
tagne reparationer af taget. Således blev skibets 
søndre tagflade omlagt 1848, tårnets 1850-51 og 
våbenhusets 1871-72.31 I årene 1975-81 blev der 
flere gange taget initiativ til en udskiftning,7 som 
dog først fandt sted 1992 (jf. ovf.). Kirkens tagbe-
klædning blev da også beskrevet som værende af 
betydelig alder.38

 Kirken opvarmning er siden o. 1984 naturgas.7

 †Opvarmning. Da kirkeejeren, grev Ahlefeldt, 
havde afslået at installere en kakkelovn i kirken, 
foretoges en indsamling blandt sogneboerne.39 En 

nedre hanebånd kappet af hensyn til de højtrejste, 
ombyggede hvælv (jf. s. 4087).36

 Samtlige krydsbånd og hanebånd er bladede på 
spærenes vestside og har hageblade (jf. fig. 23), 
mens de lodrette spærstivere er tappede (jf. fig. 
22). Alle numre er på spærfagenes vestside.
 Tagværket kan (jf. dendrokronologisk under-
søgelse, s.d.) dateres til o. 1430.
 Våbenhusets tagværk består af fem fag med et 
hanebånd, spærsko og meget korte spærstivere. 
Det nordligste fag er nyt, af fyr. De øvrige fag 
er af eg med nogle udskiftninger. De er num-
mereret fra nord mod syd med stregnumre, der 
er anbragt på sydsiden af spær, spærfødder og 
spærstivere. Numrene er kun registreret i fagenes 
østside. Tagværket er dateret til o. 1520 (jf. den-
drokronologisk undersøgelse, s.d.), hvilket må 
angive våbenhusets opførelse. Tårnets tagværk er 
nyere, af fyr.

258*

Fig. 22. Skibets tagværk. 4. spærfag; spær, spærstiver 
og spærfod med nummerering (s. 4090). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Roofing of nave. 4. Truss; rafter, post 
and rafter foot with numbering.

Fig. 23. Skibets tagværk. 6. spærfag; spær, hanebånd og 
krydsbånd med nummerering (s. 4090). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Roofing of nave. 6. Truss bay; rafter, 
collar beam and cross beam with numbering.
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 †Murbehandling. I forbindelse med udvendig 
kalkning af kirken 2008, registreres ældre far-
vespor på tårnets nord- og vestside. Ældst er en 
rødkalkning af murværket. Herefter er påført et 
eller to hvide kalklag, hvorpå er malet røde plet-
ter med en diameter på 3,5-5 cm, de fleste 4,5 
cm. De røde pletter er udført i en dybere rød 
teglfarve end ovennævnte rødkalkning og er på-
ført med pensel. Pletterne begynder ca. 5 m oppe 
på tårnet, og overgangen fra det nederste hvide 
område er markeret med en ca. 8-12 mm bred 
malet streg i samme farve som pletterne (fig. 24). 
Over de røde pletter er 14-16 lag hvidtekalk.31

 Der kendes flere paralleller til tilsvarende be-
maling, således Revninge Kirke (Bjerge Herred, 
Odense Amt),41 Lyø Kirke (Svendborg Amt, Sal-
ling Hrd.),41 Årslev Kirke (Svendborg Amt, Vin-
dinge Hrd.),42 samt Ovtrup Kirke (DK Ribe 1135 
ff.).42

 †Fortov. 1882 blev o. 70 alen (ca. 44 m) af kir-
kens fortov brolagt.30

kakkelovn blev 1869 indkøbt fra Jernstøberiet og 
Maskinfabrikken Phønix i Odense, og murerme-
ster Hansen blev betalt for at opmure en skor-
sten.39 Ovnen var placeret østligst i skibets vestre 
fags nordside, og skorstenen gik op igennem ski-
bets tagryg (jf. fig. 19). Kirkeejeren indvilligede 
dog i at betale den forøgede assurancesum, der var 
en følge af installeringen af kakkelovnen m.v.39 
 Da kakkelovnen ikke tilfredsstillende kunne 
opvarme kirken, blev en kalorifer 1899 indkøbt fra 
L. Lange & Co i Svendborg.22 Den blev anbragt 
i en kalorifergrav i tårnets nordøstre hjørne, og 
skorstenen, der gik op igennem tårnets nordøstre 
hvælvkappe, fortsatte op igennem tårnets tagryg 
(jf. fig. 2). Murermester Petersen stod såvel for 
dette arbejde som for nedtagning af den tidligere 
skorsten i skibet.40 
 Et nyt oliefyret varmeanlæg blev installeret 1971.7 
Varmeledningen blev ført ind under tårnets nord-
mur til den eksisterende kalorifergrav, efter at ka-
loriferen var fjernet.31

Fig. 24. Bemaling af tårnet (s. 4092). Foto Bent Longmose Jakobsen 2008. – Paintwork in tower.
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til kvinden. Hun spejler omtrent hans armstil-
ling, med den ene hånd på hoften og den an-
den hævet i hans retning.45 Optrinnet er blevet 
sat i forbindelse med fastelavnsspillene og deres 
obskøniteter,46 men tematikken genfindes også i 
skæmteviser.47 I katolsk tid har maleriet kun væ-
ret synligt for gejstligheden i koret, hvor det kan 
tænkes malet som et vrængebillede på almuens 
moralske laster.48

 I tårnrummet findes to viekors (fig. 27), på hver 
side af vestvinduet, malet med rødt efter forud-
gående passerindridsning. Viekorsene, 44 cm i 
tværmål, er udformet som hjulkors med trefli-
gede korsender inden for fire cirkelslag. 
 †Kalkmaleri. Tilsvarende †viekors fandtes tre 
steder i koret og to steder på skibets nordvæg, 
mens spor efter tilsvarende fandtes på andre væg-
ge. Ældre †viekors af anden type fandtes på ko-
rets nordvæg og på nordvæggen i skibets vestfag. 
Korsene, hvis stamme var længere end tværar-

KALKMALERI

Senmiddelalderligt kalkmaleri af begrænset om-
fang blev fremdraget 1971, fortrinsvis i korhvæl-
vets søndre del. Når der ikke fremkom mere ved 
afdækningen, der ifølge konservator Gregers M. 
Lind var ‘total’, skyldes det formentlig, at ski-
bets hvælv er omtrent helt ommuret (jf. s. 4087). 
Størstedelen af det fundne står nu fremme.7

 Korets hvælv (fig. 25) har maleri fra o. 1480-90 
i syd- og vestkappen. Bemalingen, der er udført 
med rødt og blåt, har været tilskrevet det såkaldte 
Træskomalerværksted.43 Foruden tre omhygge-
ligt passertegnede viekors og en seksbladet roset 
i hvælvets toppunkt ses en skælmsk fremstilling 
af en mand, der tilbyder sig til en kvinde.44 Figu-
rerne er grove og karikerede, med spidse næser 
og naragtige, tofarvede klæder. Manden har blot-
tet lem og skræver nærmest hugsiddende, mens 
han balancerer en spand på hovedet og gør fagter 

Fig. 25. Kalkmaleri fra o. 1480-90, korets syd- og vestkapper (s. 4093). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Wall painting from c. 1480-90, south and west severies of chancel. 
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 I våbenhuset fandtes en †kalkmalet indram-
ning af døren til skibet, i form af to rækker røde 
og hvide tern.

men (ca. 33×25 cm), var omgivet af en rombe-
figur tegnet med dobbeltkontur. Såvel korsender 
som rombehjørner havde ‘treblad’.

Fig. 26. Indre set mod øst, o. 1920(?). Foto i NM. – Interior looking east. c. 1920(?).

Fig. 27. Kalkmalet indvielseskors på tårnets vestvæg (s. 4093). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Wall-painted consecration cross on west wall of tower. 
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forgyldning farvesat 19717 af Mogens Larsen i forbin-
delse med en indvendig istandsættelse under ledelse af 
arkitekt Ebbe Lehn Petersen.
 Kirken blev 1770 sat i stand på foranledning af Jens 
Juel (1707-74) til Lundsgård.49 Inventaret blev malet 
1849 og 1882.30

Alterbordet (jf. fig. 29), fra 1843 (jf. altertavle), er et 
rammeværk af fyrretræ, 166×80 cm, 104 cm højt. 
Forsiden har tre glatte, højrektangulære fyldinger, 
kortsiderne én. Bemalingen er grå.50

 Af †alterklæder vides ét 1702 at have været så 
‘gammelt og forslidt’, at patronen agtede at skaffe 
et nyt.18 Et (givetvis rødt) †alterklæde fra o. 1900 
med guldkors (jf. fig. 30) fandtes indtil 1968.
 Altertavlen (fig. 29), angiveligt fra 1843,51 har 
samtidigt maleri af Christoffer Faber (1800-69) 
og var oprindeligt udformet i en eklektisk histo-
ricisme (fig. 30), men fremstår siden en istandsæt-
telse 1971 i en behersket nyklassicisme. Tavlen er 
arkitektonisk opbygget, storstykket kantet af glat-
te, korintiske frisøjler, der bærer lav trekantgavl 
over tilbagetrukket frise. Det lave postament har 

INVENTAR

Oversigt. Det ældste inventarstykke er den romanske 
døbefont, der er enestående blandt de fynske fonte. Fra 
den senere middelalder findes et korbuekrucifiks fra o. 
1500. Dåbsfadet er et Nürnbergarbejde fra 1500-tal-
let. En Christian III’s bibel fra 1550 tjener atter som 
kirkens alterbog efter et par århundreder i privateje. 
Alterstagerne hidrører fra første halvdel af 1600-tal-
let. Prædikestolen er et enkelt arbejde i bruskbarok 
fra o. 1685. Et formodet altermaleri (Nadveren) må 
dateres til 1700-tallet. Klokken er støbt 1722 af Fride-
rich Holtzmann, København. Alterkalken er udført af 
Rasmus Bonnesen i Kerteminde og er anskaffet 1765 
af kirkeejeren Jens Juel til Lundsgård (1707-74), mens 
den yngre disk fra o. 1850 skyldes en anden Kerte-
mindeguldsmed, Jacob Hansen, og bærer initialer for 
kirkeejeren C. J. F. Ahlefeldt-Laurvig. En klingpung er 
fra o. 1800, stolestaderne angiveligt fra 1838. Altertav-
len fra 1843 har Bebudelsesmaleri af Christoffer Faber 
med forlæg i et maleri af J. L. Lund. Alterbordet, et 
rammeværk, er antagelig opsat samtidig med altertav-
len. Orglet, med fire stemmer, er bygget 1971 af Fro-
benius.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret er bemalet 
med to grå nuancer, blå og violette pastelfarver samt 

Fig. 28. Kirkens indre set mod nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of church, looking north east. 
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Fig. 29. Altertavle, angiveligt 1843, med Bebudelsesmaleri af Christoffer Faber efter 
J.L. Lund (s. 4095); samtidigt alterbord (s. 4095). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Altarpiece, said to be from 1843, with Annunciation painting by Christoffer Faber after J.L. 
Lund; contemporary Communion table.

falset midtfelt og volutlignende småvinger med 
koncentriske cirkelsnit. Såvel trekantgavl, frise 
som arkitrav er tilføjelser fra 1971 (jf. ndf.). Be-

malingen, ligeledes fra 1971, omfatter grå bund-
farve med lysere gråt og forgyldning på søjler og 
lister foruden blå og violette pastelfarver.
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ærkeenglen stående over for Maria, der sidder 
med hænderne samlet for brystet. Han peger på 
en vinranke, der vokser ind ad det rundbuede 
tvillingevindue. Maleriet er indsat i en profil-
ramme.

Fig. 30. Altertavlen (s. 4095), før istandsættelsen 1971. Foto Mogens Larsen 1968. – 
Altarpiece before repairs in 1971. 

 Altermaleriet, Bebudelsen, er malet af Chri-
stoffer Faber (1800-69)52 som en kopi efter J. 
L. Lunds maleri fra 1840 i Helsingør Skt. Ma-
rie Kirke (DK Frborg 356). Det usignerede ma-
leri, olie på lærred, lysmål 166,5×133 cm, viser 
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dertil bronzeforgyldning. 1882 blev tavlen anta-
gelig ådret, og senere bemaledes den med en rød-
brun bundfarve ledsaget af sort og forgyldning. 
1924 blev Fabers maleri udskiftet med kopien 
efter Murillo (ovf.).52 1952 blev tavlen nystafferet 
ved M. Jørgensen, Over Kærby.55 Den er senest 
istandsat 1971 efter forslag ved Mogens Larsen, 
der gav tavlen sin nuværende fremtræden. 
 Løse altermaleri(er). 1) Et *(?)maleri, måske fra o. 
1700, der nu findes i Nationalmuseet (inv. nr. D 
8996), er i museets protokol indført med prove-
niens i kirken, hvilket delvist skyldes en forveks-
ling med altermaleri nr. 2.56 Maleriet, der som 
det nedennævnte viser Nadveren, er udført i olie 
på egepanel, lysmål 135×96 cm.57 Det fremstår 
delvist renset for en yngre overmaling, idet den 
oprindelige baggrund er fremdraget.58 Denne 
udgøres af en i dybden aflang hal med violette 
vægge, i hvis ende der står en barok altertavle 
med Kristi Opstandelse. Forgrundens nadver-
scene omkring et bredrektangulært bord tilhører 
derimod den yngre overmaling. En prøveafdæk-
ning af Johannesfiguren, der hviler ved Jesu bryst, 
har vist, at den sekundære bemaling ikke følger 
konturerne i det oprindelige maleri.
 2) Et maleri af Nadveren (fig. 32) er formentlig 
fra 1700-tallet og har antagelig hørt til †alter-
tavle nr. 2, hvis storfelt 1770 netop havde nad-
vermotiv. Maleriet er udført i olie på træ, lysmål 
108,5×92 cm. Det viser Jesus med opadvendt 
blik og hænderne samlet foran brystet. Disciple-
ne sidder omkring bordet, Johannes og Peter(?) 
på hver sin side af læremesteren og Judas tv. i 
forgrunden. 
 Mens loftet, vinduerne og bordet synes inspi-
reret af grafik efter Leonardo da Vinci (tilpasset 
højformat), må forgrundens højre discipel have 
samme forlæg som altermaleriet fra 1827 i Sdr. 
Nærå (s. 3882). Maleriet henlå 1884 på våben-
husets loft. Det er nu ophængt i en glatprofileret 
ramme på sydvæggen i skibets vestfag.
 †Altertavler. 1) Middelalderlig højaltertavle med 
‘trefoldighedsbillede’,20 formentlig i form af en 
Nådestol eller Nådefader (dvs. Gudfader frem-
holdende den døde Kristus),59 foruden Maria og 
kirkens værnehelgen Skt. Nikolaj. Det var måske 
tilstedeværelsen af gudsmoderen og helgenen, 

 En nyere kopi efter Bartolomé Esteban Muril-
los ‘Rosenkransmadonna’ (fig. 31),53 tjente 1924-
71 som altermaleri. Det usignerede maleri er ud-
ført i olie på lærred, lysmål 156×93 cm. En væ-
sentlig forskel i forhold til originalen er fraværet 
af en rosenkrans, der må være udeladt af konfes-
sionelle grunde. Farverne er desuden blegere og 
kontrasten mindre rig. Maleriet er nu ophængt i 
tårnrummet i en nybarok ramme. 
 Tavlen havde oprindeligt et højt og domine-
rende nygotisk †topstykke (jf. fig. 30),54 der var 
let spidsbuet, med rundbuefrise og latinsk kors. 
En tilhørende †frise havde svejfede sider, to glat-
te, bredovale felter og hvilede på en flad †arki-
trav. Fra første færd stod tavlen med en grå- og 
mørkebrun bemaling på rammeværket, grågrønt 
på søjler og gulbrun bund i frise og topstykke; 

Fig. 31. Madonna med barn, nyere kopi efter Bartolo-
mé Esteban Murillos ‘Rosenkransmadonna’ (s. 4098). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Madonna and Child, 
recent copy after Bartolomé Esteban Murillo’s ‘Rosary Ma-
donna’.
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Opstandelsen samt skriftstederne 1 Kor. 15,3-4 
og Joh. 11,25. Tavlen, som Bøgh kaldte ‘gam-
mel’,61 kan ud fra beskrivelsen meget vel have 
været af baldakintypen.62 Det kan ikke udelukkes, 
at tavlens tekst og maleri helt eller delvist stam-
mede fra istandsættelser o. 170218 eller 1770.50

 To †sidealtertavler stod 1589 løst i korets nordsi-
de. Den ene viste Jomfru Maria i solgissel, utvivl-
somt et billedskærerarbejde, eftersom biskop Jacob 
Madsen fandt, at det burde ‘tages af ’ og erstattes af 
et krucifiks, der stod oven på den anden †sideal-
tertavle. Sidstnævntes hovedmotiv kendes ikke.20

 Alterkalk (fig. 33), 1765,63 udført af Rasmus 
Bonnesen i Kerteminde og anskaffet af Jens Juel 

der 1589 fik biskop Jacob Madsen til at betegne 
den som en uønsket ‘skarnstavle’.20

 2) muligvis fra o. 1600, omtalt 1770 af sogne-
præst N. S. Bøgh 1770. Tavlen var at dømme ud 
herfra arkitektonisk opbygget og omfattede et 
tredelt storstykke med malerier, der foruden et 
bevaret storfeltsmaleri af Nadveren (ovf.) viste 
Moses med Lovens Tavler (tv.) og Kristus (th.). 
De ledsagedes af tre bibelske indskrifter, måske på 
et postament, hhv.: 1 Kor. 10,16, 5 Mos. 12,32 og 
Ap. G. 10,43. Over storstykket sås de fire evange-
lister og malede indskrifter, fra venstre hhv.: Mat-
tæus, Markus, Lukas og Johannes.60 Øverst var to, 
sikkert sidestillede, malerier af Korsfæstelsen og 

Fig. 32. Nadveren, løst altermaleri nr. 2 fra 1700-tallet, antageligt fra †altertavle nr. 2 
(s. 4098). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Last Supper, painting no. 2 from 1700s, prob-
ably from †altarpiece no. 2.
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til Lundsgård (1707-74). Den 17 cm høje kalk har 
flad, ottekantet fod med kirkepatronens gravere-
de våben og initialer: »JJ«. Skaftet er cylindrisk, 
knoppen linseformet og med ribbe, bægeret lille. 
Under foden ses stempler for guldsmeden (Bøje 
nr. 4334) og Kerteminde by.64

 Disken (fig. 33), tværmål 15,5 cm, skyldes Ja-
cob Hansen, Kerteminde, og er anskaffet mel-
lem 1837 og 1856 af Christian Johan Frederik 
Ahlefeldt-Laurvig til Lundsgård (1789-1856), hvis 
våben og initialer »C. J. F. A. L.« ses graveret på 
fanen. Bagsiden har stempler for guldsmeden (Bøje 
nr. 4342) og Kerteminde (Bøje nr. 4330).
 †Altersølv. En forgyldt †alterkalk blev (sammen 
med en messesærk) stjålet i marts 1664 af Peder 
Jensen fra Rudkøbing, som tidligere havde begå-
et tyveri i Nørre Snede Kirke (Århus Amt), men 
var sluppet levende fra galgen, da strikken brast. 

Fig. 33. Altersølv (s. 4099). Kalk udført 1765 af Rasmus Bonnesen, Kerteminde og 
anskaffet af Jens Juel til Lundsgård, disken udført o. 1850 af Jacob Hansen, Kerte-
minde og anskaffet af C. J. F. Ahlefeldt-Laurvig til Lundsgård. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Altar plate. Chalice, 1765, by Rasmus Bonnesen, Kerteminde, procured by Jens Juel 
of Lundsgård, paten c. 1850 by Jacob Hansen, Kerteminde, procured by C. J. F. Ahlefeldt-
Laurvig of Lundsgård.

Fig. 34. Alterstager, o. 1600-50 (s. 4101). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Altar candlesticks, c. 1600-50.
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akantusmønster i syv omløbende borter og ud-
styret med fligede og punslede hjørnebeslag af 
messing. Bindet, der måske kan være oprindeligt, 
lukkes ved to nye messingspænder.67 Ifølge påteg-
nelser var bogen i kirkens besiddelse »(15)78«,68 
men blev 1704 købt af Fal Pedersen i Diernæs 
(Hoptrup S., Haderslev Amt). Den forblev i hans 
slægts eje indtil 1941, da kirken generhvervede 
den fra en handlende i Åbenrå. 
 †Bøger. Et middelalderligt †missale (‘perga-
mentsmessebog’) omtaltes 1589 af biskop Ja-
cob Madsen.20 Samme år fandtes desuden Hans 
Thomesens †salmebog (1569), †kirkeordinansen 
og Luthers lille †katekismus.69 

Mens kosterne fra Drigstrup formentlig blev til-
bageleveret, idømtes tyven livstidsarbejde på Bre-
merholm.65 En †disk anskaffedes 1765 sammen 
med den nuværende alterkalk.63

 En †oblatæske af porcelæn anskaffedes antagelig 
1892.30

 Vinskummeske, 1922, 16,5 cm lang, med date-
rende københavnsmærke og mærke for guardejn 
C. F. Heise.
 Alterstager (fig. 34), o. 1600-50, af malm, 47 cm 
høje. Den tunge fod har attisk profil, det bastante 
balusterskaft talrige ring- og hulled. 
 En alterbog (fig. 35), Christian III’s bibel fra 
1550,66 er indbundet i rødbrunt læderbind med 

Fig. 35. Alterbog, Christian III’s bibel 1550 (s. 4101). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Altar book. Christian III’s Bible, 1550.



4102 BJERGE HERRED

dets glatte planker enkel kantliste og delvist for-
nyede korsblomster. Endemedaljoner med kant-
blade fremviser relieffer af evangelisternes sym-
bolvæsener, med skriftbånd: Johannes (foroven), 
Mattæus (forneden), Lukas (tv.) og Markus (th.). 
Figuren er skåret med udhuling i ryggen fra nakke 
til lænd, de lidt korte arme er påsat ved bladning. 
Korstræet er samlet med dyvler ved glorieskiven.
 Siden en istandsættelse 1971-74 står krucifikset 
med sine oprindelige farver på kraftig kridtgrund. 
De er bedst bevaret på figuren, hvor kun pletvise 
afskalninger er udbedret med nye farver (på ny 
kridtgrund), mens korstræets farver er mere frag-
mentarisk bevaret. Hudfarven er bleg, hvidgul-
lig, med blodstriber fra tornekrone, sidevunde og 
naglehuller. Der er brunt på hår, skæg og torne-
krone (sidstnævnte laseret); forgyldt lændeklæde 
med blåt revers. På korstræet findes laseret rødt 
og grønt samt forgyldning af kanter, korsblomster 
og symbolvæsener. Sidstnævntes hvide skriftbånd 
viser sekundære navne med sort kursivskrift. Der 
påvistes fem yngre farvelag70 ved istandsættelsen 
1971-74, der foruden fremdragelsen af den æld-
ste staffering omfattede snedkermæssigt arbejde 
af mindre omfang.71 Krucifikset hænger over 
korbuen, hvor det også hang 1884.
 Døbefont (fig. 40-41), romansk, en monolit af 
rødlig granit med groft ristet udsmykning på 
kumme og fod. Dens højde fra det nuværende 
trægulv er 83,5 cm. Fodleddet er kubisk med re-
liefhugget menneskehoved på et hjørne og tovs-
noning på de andre. En kraftig vulst udgør skaft-
leddet. Kummen (tværmål 72 cm) har rundstav 
foroven og forneden samt en bred fure på oversi-
den. Kummens flade dækkes helt af et ornamen-
talt netværk af korte linjer, mestendels lige eller 
svagt kurvede.72 På sydsiden ses en (kjortelklædt?) 
menneskefigur, vist forfra og med udstrakte ar-
me (jf. fig. 40), måske Kristus.73 Udsmykningens 
omløb deles ved (mindst) to søjler, den ene en 
snosøjle med to halvcirkelslag på kapitælet, den 
anden med zigzaglinjer på skaftet. Disse afgrænser 
tilsyneladende ikke figurativt indhold. Fodens fire 
sider har fladbuede dobbeltarkader, hvoraf sydsi-
dens indrammer figurer, hhv. et livstræ (tv.) og et 
menneske, muligvis en kronet konge. De øvrige 
sider synes at være rent geometrisk udsmykket. 

 Tre messehagler i liturgiske farver er udført af 
hhv. Elisabeth Hofman 1991 (grøn, med korsmo-
tiv på ryggen), Trine Enemærke 1995 (lilla, med 
gaffelkors på ryggen) og Jette Nordborg 2001 
(hvid, med gaffelkors på ryggen).
 En ‘smuk’ †messehagel af blåt fløjl fandtes 1589.20 
Det var måske den samme, der 1702 blev udskif-
tet, da den var gammel og forslidt.18

 Alterskranken (jf. fig. 28), med slanke, drejede 
balustre fra o. 1843,52 var tidligere hesteskoformet 
(jf. fig. 30), men er siden 1971 omtrent trekvart-
cirkulær. Lysegrå og pastelblå bemaling.
 Korbuekrucifiks (fig. 36-37), o. 1500. Figuren, 
118 cm høj, hænger i strakte, svagt skrånende 
arme og med let krummede hænder. Det døde 
hoved, med tovsnoet tornekrone, er faldet ned 
mod højre skulder. Det lange hår danner to tykke 
lokker, fuldskægget som spiraler og uden skæring 
af moustache. Torsoen indsnævres ved taljen, lige 
under sidevunden, og det indsunkne mellemgulv 
lader ribbenene træde frem omtrent som en spids 
trekløverbue. Lændeklædet er kort og har snip 
mellem lårene og ved højre hofte. Fødderne er 
fastgjort med én nagle (højre over venstre). Det 
samtidige korstræ, 195×151 cm, har glorieskive, 

Fig. 36. Lukasoksen, detalje af korbuekrucifiks o. 1500, 
under istandsættelsen (s. 4102, jf. fig. 37). Foto Verner 
Thomsen 1972/73. – Ox of St. Luke, detail of chancel 
arch crucifix, c. 1500, during repairs (cf. fig. 37). 
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Fig. 37. Korbuekrucifiks o. 1500 (s. 4102). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chancel arch crucifix, c. 1500.
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overmåde råt og barnligt gjort’.74 Fontens simple 
indhugning må imidlertid have frembudt et gan-
ske andet indtryk i sin oprindelige, antagelig po-
lykromt bemalede tilstand.75 Om end fonten af-
rensedes for bemaling o. 1882,30 ses pletter af (ny-
ere) hvid og grå farve, især på fod- og skaftled.76 
Det rustrøde bånd lige under kummens øvre 
rundstav hidrører dog antagelig fra et jernbånd, 
der måske har fastgjort et †fontelåg.77 Fonten 
stod 1589 antagelig i den søndre side af kirkens 
vestende (jf. †fontegitter), hvorfra den 1730 flyt-
tedes til koret.23 Den stod indtil 2010 ved korbu-
ens nordre vange, nu i skibets nordøsthjørne.
 Dåbsfad (fig. 38), et Nürnbergarbejde fra 1500- 
tallet, tværmål 52,5 cm, med drevet og punslet 
udsmykning. Omkring bundens centrale hvir-
velroset løber to indskrifter, inderst ni forsirede 
majuskler gentaget 4½ gange.78 Heromkring en 
versalindskrift kantet af punslet buefrise med løv-
blade: »ich bart gelvck al:zeit« (jeg venter altid 
lykken),79 gentaget fem gange, til dels uden sæt-
ningens subjekt. Yderst en vinranke med klaser og 

 Mouritz Mackeprang kunne 1941 ikke indpas-
se fonten i sin typologi og placerede den noget 
løseligt ‘på overgangen til de ganske interesselø-
ses skare’, idet han også fandt udsmykningen ‘alt 

Fig. 38-39. 38. Dåbsfad, 1500-tallet (s. 4104). 39. Dåbskande, 1961, fra G. Erstad-Pedersen, Århus (s. 4105). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016.  – 38. Baptismal dish, 1500s. 39. Baptismal jug, 1961, from G. Erstad-Pedersen, Århus.

Fig. 40. Romansk døbefont (s. 4102). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Romanesque font. 



DRIGSTRUP KIRKE

Danmarks Kirker, Odense

4105

af kerubhoved og bruskmaske. Hængestykkerne 
har bladmaske, tunger og gennembrudt akantus. 
 Den ottekantede lydhimmel har gennemløben-
de, glat frise og topstykker svarende til kurvens 
hængestykker. På hjørnerne står drejede kugle-
spir, hængelisterne har tunger. Under loftet, der 
inddeles i otte felter ved flammelister, hænger en 
strømlinet helligåndsdue. 
 Farvesætningen fra 1971 svarer til altertav-
lens. Stolen er opsat ved skibets sydvæg, øst for 
østvinduet. Den bæres af to indmurede bjælker 
og tre drejede søjler (givetvis fra 1882). Den kor-
te ligeløbstrappe med fyldingspanel i enkel ud-
formning er helt ny.
 Prædikestolen er opbygget efter samme skema 
som prædikestolen i Ryslinge (Svendborg Amt), 
der med sin skårne datering 1685 giver et da-
teringsmæssigt holdepunkt. Ligheden med Rys-
linge-stolen er så nær, at den nok må tilskrives 
samme snedker. Fra første færd stod fyldinger og 
søjler i blankt træ, mens frise- og postamentfelter 
var stafferet med sort, gult og rødt. Stolen be-
høvede allerede 1702 reparation,18 og en istand-

korsblomster. Den smalle fane har punslet spids-
buefrise med rosetter og et sekundært hul til op-
hængning. Fadet omtales antagelig 177023 og med 
sikkerhed 1884.
 Dåbskande (fig. 39), 1961, af messing, 30 cm 
høj, fra G. Erstad-Pedersen, Aarhus.7 Korpus er 
kugleformet med graveret bladranke og omtrent 
konisk, korsbærende afslutning med retvinklet 
hank. Under den cirkulære fod ses mærke for fir-
maet. 
 En †dåbskande af porcelæn anskaffedes 1892.30

 †Fontegitter, med datering 1589 på lågerne 
(‘dørene’) og skriftsteder på gitteret: Mark. 16,16 
og Gal. 3,27. ‘Tralværket’ stod 1770 sydligt i kir-
kens vestende, da uden funktion, eftersom døbe-
fonten 1730 var flyttet til koret.23 
 Prædikestolen (fig. 42) fra o. 1685 er et enkelt 
barokarbejde, der omfatter en kurv på fem fag 
og en lydhimmel. Kurven har hjørnestillede sno-
søjler med vinranke og drueklasekapitæler samt 
glatte, rektangulære felter med kantende flamme-
liste. Mens den gennemløbende frise er glat, pry-
des fremspringene på det høje postament skiftevis 

259

Fig. 41. Livstræ (tv.) og menneskefigur (konge?), detalje af døbefontens fod, syd (s. 4102, jf. fig. 40). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Tree of Life (left) and human figure (king?), detail of font base, south (cf. fig. 40).
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senere hvidgrå bemaling kan have været fra 1839. 
Stolen blev 1882 flyttet til sin nuværende plads. 
Det forlød 1884, at den tidligere havde stået ved 
siden af korbuen.83 Ved samme flytning må den 
søndre herskabsstol være indrettet til opgangspa-

sættelse året efter mindedes med det malede 
†årstal »1703«,80 der fejlagtigt har været opfattet 
som året for stolens tilblivelse.81 En ensfarvet grå 
bemaling påvist ved farvearkæologiske undersø-
gelser82 stammer antagelig fra dette år, mens en 

Fig. 42. Prædikestol o. 1685 (s. 4105). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit, c. 1685.
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lænene er ligesom sæderne fra 1971. Bemaling fra 
1971 med to grå nuancer og violet pastelfarve.85 
 Stolerækkerne afsluttes i øst af to samtidige her-
skabsstole (jf. fig. 46), hvoraf den nordre er beva-
ret i sin helhed, mens den søndre mangler låge 
og bagpanel. Gavlene (fig. 43) er udformet som 
stolestadernes, men højere (130 cm) og med til-
føjelse af en guirlandefrise. Der er glatte fyldings-
paneler svarende til alterbordsforsidens. Bemalin-
gen er som de ordinære stolestaders. Den søndre 
stol har siden 1882 fungeret som opgangspanel 
for prædikestolen. 
 Ældre †stolestader blev istandsat 1770.29

 †Præstestol og †degnestol, begge opstillet i koret 
1841 og fjernet 1882.30 

nel. Også en mørkebrun og lysegul ådring (med 
bronzering) må dateres til dette år.
 En †prædikestol fra o. 1600 indikeres af byg-
ningsarkæologiske spor at kunne have været af 
lektorietype (jf. s. 4086).84 En sådan opbygning 
fremgår imidlertid ikke af skriftlige kilder. Stolen 
kan eventuelt være opsat efter biskop Jacob Mad-
sens sidste visitats i kirken 159620 og under alle 
omstændigheder fjernet senest o. 1685 (jf. prædi-
kestol). 
 Et †timeglas anskaffedes 1666.21

 Stolestaderne (jf. fig. 28) er fra 1838.52 De har 
114 cm høje, nyklassicistiske gavle med kannele-
rede lisener på rombeprydet fodstykke samt stor, 
udskåret roset under lav trekantgavl. Plankeryg-

259*

Fig. 43. Herskabsstol, angiveligt 1838 (s. 4107). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Family 
pew, said to be from 1838.
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 Klingpung (fig. 44), o. 1800, 106 cm lang, med 
fornyet pose af rødt fløjl. 
 Dørfløje. Udvendig, en dobbeltfløjet plankedør 
af eg fra 1971. Indvendig, en dobbeltfløjet fyl-
dingsdør fra o. 1900.
 Orgel (jf. fig. 46), 1971, med fire stemmer, byg-
get af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Dis-
position: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Spidsfløjte 2'. Det højrektangulære orgelhus, teg-
net af Ebbe Lehn Petersen, har grå bemaling. I 
tårnrummet, opstillet nord for vestvinduet.
 †Orgel (fig. 48), 1923 eller 1924, med fire stem-
mer, bygget af Eggert Froberg, Odense. Disposi-
tion: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 
4'. Svelle. Koppel M 4'-M.87 Tegnet af Knud Lehn 
Petersen. Opstillet i tårnrummet i to afdelinger, 
flankerende vestvinduet. Spillebordet var placeret 
i det søndre orgelhus’ nordre gavl. Hvert af de to 
†orgelhuse havde en østvendt facade i form af 
et højrektangulært pibefelt, der foroven udsmyk-
kedes af et gennembrudt panelbånd. De to pibe-
felter indgik som andet og fjerde fag i en femdelt 
opbygning med neutrale panelfelter i siderne og 
en åbning i midten med indblik til vinduet. Tid-
ligere anvendtes et †harmonium (jf. fig. 48).
 Salmenummertavler (jf. fig. 28), o. 1900, til hæn-
gecifre; helt plane med svejfet afslutning og lyse-
grå bemaling. Måske oprindeligt til kridtskrift (jf. 
fig. 26).
 Kirkestævnetavle, fladbuet, med hvid skriveskrift 
på sort bund; i våbenhuset. 
 Lysekroner. 1-2) (Jf. fig. 12), 1941, fra Knud Ei-
bye, Odense, med en krans af ni s-svungne arme, 
dobbeltørn på toppen af balusterstammen og stor 

 Et †skab til messeklæder og altersølv, der måske 
led overlast under et tyveri 1664 (jf. †altersølv), 
fik året efter repareret låger og låse formedelst 2 
rigsdaler.16 
 Pengeblok (fig. 45), 1800-tallet. Den enkle, 100 
cm høje blok, har smedejernsbeslag, ét møntind-
kast og dobbelt låsetøj.86 Det høje fodstykke er 
antagelig nyere.

Fig. 45. Pengeblok, 1800-tallet (s. 4108). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Poor box, 1800s.

Fig. 44. Klingpung, o. 1800 (s. 4108). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Collection purse, c. 1800. 
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Fig. 46. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of church, looking west. 
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hhv. skibets vestfag og tårnrummet. 3) (Jf. fig. 46), 
nyere, med en krans af otte s-svungne arme og 
frugtformet hængeknop; i skibets østfag.
 Kirkeskib (fig. 47), en navnløs, tremastet damp-
skruefregat med skorsten og 28 kanonporte. Bun-
den er rødmalet, det øvrige skrog sort og hvidt. 
Skibsmodellen, der ophængtes ved gudstjeneste 
28. aug. 1983, er bygget af Erik Larsen, Illebølle, 
og skænket af svigerdatteren Astrid Bech Larsen 
til minde om hendes fader Niels Bech, Drigstrup. 
Skibet, der var tiltænkt navnet »Langeland«,7 er 
angiveligt bygget efter modeltegninger af fregat-
ten Jylland.88 Ophængt i tårnbuen.
 En ny †ligbåre anskaffedes 1665 for to rigsda-
ler.18 En ‘lille’ †ligbåre manglede 1702.18

 Klokke (fig. 49), 1722, støbt af Friderich Holtz-
mann, København, tværmål 102 cm, med versa-
lindskrifter, hvoraf dele fremgår af fig. 49, mens 
resten kan suppleres fra ældre afskrifter. Mellem 

hængekugle med profilknop. Begge er stemp-
let med firmanavn og årstal »1941«. Ophængt i 

Fig. 48. †Orgel, 1923 eller 1924, bygget af Eggert Froberg, Odense (s. 4108). Foto 
Ebbe Lehn Petersen o. 1971. – †Organ, built in 1923 or 1924 by Eggert Froberg, Odense.

Fig. 47. Kirkeskib (s. 4110). Foto Arnold Mikkelsen 
2016.– Church ship. 
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mig give/ [aar sytten hundrede] og der til toe og 
tyve«.90 Der er to lister ved overgangen til slag-
ringen. Klokken er ophængt i en slyngebom i det 
søndre glamhul, hvor den også fandtes 1881.22 
 To †klokker hang 1589 i tårnet.20 Den ene af-
leveredes måske ved klokkeskatten 1601. I hvert 
fald fandtes 1721 kun én klokke, da revnet ‘fra 
ende til anden’ og rimeligvis afgivet til klokkestø-
beren Friderich Holtzmann, København (ovf.).91

halsens akantusborter læses: »Gloria in exc[elsis 
deo. Me fecit Fride]rich Holtzmann«89 (Ære være 
Gud i det høje. Friderich Holtzmann gjorde 
mig). Legemet bærer et rimet vers over kirkeeje-
ren: »[Anna Sidonia] af Putbusch friherinde/ [til 
Lundsga]ard eiere om hende bær ieg minde/ [saa 
tit min] knæbel mig indvortis slaar og bancker/ 
[og jeg med lyden] min Guds folck til kircken 
sancker/ [fordi hun gunstig] loed igien min lyd 

Fig. 49. Klokke, støbt 1722 af Friderich Holtzmann, København (s. 4110). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Bell, cast in 1722 by Friderich Holtzmann, Copenhagen.
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lappet af to tilsvarende, lavere felter.92 Foroven 
i midtfeltet ses symbolerne bikube og høstred-
skaber fulgt af gravskriften med versaler, afsluttet 
af skriftstedet Sirak 2,15. I de nedre felters bue-
slag og i sviklen ses kalk, hjerte og anker i firpas. 
Herunder findes rimede vers, tv.: »Gud din røst 
adlyde vi/ naar du os bortkalder/ ingen døde-
lig er fri/ selv i kraftfuld alder/ men giv vi som 
Christus bød/ troens frugter bære/ da os skræk-

 Gravminder. Ifølge sognepræst N. S. Bøghs be-
skrivelse 1770, fandtes der i kirken hverken grav-
sten eller tegn på begravelser.23 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 50), o. 1847, over 
gårdmand Ole Hansen, *5. marts 1798 i Over 
Kærby, †9. sept. 1847 sammesteds. Det nygotiske 
støbejernsmonument, 149 cm højt, er udformet 
som et højt spidsbuet felt med stavværk, over-

Fig. 50. Kirkegårdsmonument nr. 1 (s. 4112), o. 1847, af 
støbejern, over Ole Hansen (1798-1847). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 1, c. 1847, 
of cast iron, to Ole Hansen (1798-1847).

Fig. 51. Kirkegårdsmonument nr. 2 (s. 4113), o. 1860, 
af støbejern, over Dorthea Marie Nielsen (1855-59). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monu-
ment no. 2, c. 1860, of cast iron, to Dorthea Marie Nielsen 
(1855-59).
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sten, der krones af et 35 cm højt, plant kors. Pla-
dens versalindskrift omfatter foruden gravskrif-
ten et skriftsted Joh. 18,37 og et vers: »Du mindes 
skal i kærlighed/ mens tiden sagde skride/ indtil 
vi i Guds herlighed/ staae frelste ved din side«. I 
lapidarium ved vestdiget. 
 4) (Fig. 52), o. 1866, over gårdmand Hans An-
dersen, *9. juni 1814, †6. jan. 1866 i Lille Viby. 
Støbejernskors, 109,5×76 cm, med tredobbelte 
kølbueender omkring rosetmedaljon, kølbuerne 
udfyldes af valmuer. Der er dobbelt kantliste, 
bladstilke i korsskæringen og gravskrift med ver-
saler. For korsets fod desuden en bredoval plade 
med flammeliste, farvelhænder og indskrift på 
vers: »O frelser lad dog korset blive/ alt meer og 

ker ingen død/ det os Christus lære« og »Her 
vor vandring kun er kort/ ofte mange sorger/ 
engang skal vi vandre bort/ blive himlens bor-
ger/ hisset er det rette ejet/ der vi leve rolig/ det 
Christus har i himmelen/ beskikket os en bolig«. 
I lapidarium ved syddiget.
 2) (Fig. 51), o. 1860, over Dorthea Marie Niel-
sen, *28. marts 1855, †23. dec. 1859, formentlig en 
datter af Niels Sørensen (jf. nr. 3). Støbejernskors, 
76,5×45,5 cm, med kølbuede trekløverender, en-
kelt kantliste og versalindskrift; forneden en pal-
mette. På granitsokkel i lapidarium ved vestdiget. 
 3) O. 1860, over gårdmand Niels Sørensen, *7. 
febr. 1823, †3. febr. 1860 (jf. nr. 2). Monumen-
tet består af en støbejernsplade (31×23 cm) med 
flammeliste, indsat i en rektangulær rød granit-

Fig. 52. Kirkegårdsmonument nr. 4 (s. 4113), o. 1866, af 
støbejern, over Hans Andersen (1814-66). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 4, c. 1866, 
of cast iron, to Hans Andersen (1814-66).

Fig. 53. Kirkegårdsmonument nr. 5 (s. 4114), over læg-
prædikanten Christen Madsen (1776-1829). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 5, c. 
1866, to the lay preacher Christen Madsen (1776-1829).



4114 BJERGE HERRED

med rektangulær hvid marmortavle, 55×37 cm, 
hvorpå fordybet og sortmalet antikvaskrift. Et 
hvidt marmorkors er ligeledes indfældet. Vestligt 
på kirkegården.
 6) (Fig. 54-56), 1944, over fynbomaleren Fritz 
Syberg, *28. juli 1862 i Faaborg, †20. dec. 1939 
på Pilegaarden ved Kerteminde. Monumentet er 
hugget af sønnen Hans Syberg (1895-1979) som 
dennes sidste væsentlige billedhuggerarbejde.93 

mere kjært for mig/ din gode aand mit hjerte 
give/ den tro som hviler sig i dig/ indtil forløs-
ningstimen slaaer/ og kronen over korset staaer«. 
I lapidarium ved syddiget.
 5) (Fig. 53), 1869, over lægprædikanten og le-
deren af den fynske forsamlingsbevægelse Chri-
sten Madsen, *marts 1776 i Munkebo, †19. febr. 
1829 i Bregnør. Mindesten i form af en spids-
buet stele af cementpudset sandsten, 167×53 cm, 

Fig. 54. Kirkegårdsmonument nr. 6 (s. 4114), 1944, over maleren Fritz Syberg (1862-
1939), hugget af sønnen Hans Syberg. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard 
monument no. 6, 1944, to the painter Fritz Syberg (1862-1939), carved by his son, Hans 
Syberg.
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Fig. 55-56. Fløje af kirkegårdsmonument nr. 6 over maleren Fritz Syberg (1862-1939). 55. Venstre fløj 
med motiver fra H. C. Andersens eventyr »Historien om en moder«, hugget af Hans Syberg (s. 4116, jf. 
fig. 54). 56. Højre fløj motiver fra skabelsesberetningen, hugget af Hans Syberg (s. 4116, jf. fig. 54). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Wings of churchyard monument no. 6 to the painter Fritz Syberg (1862-1939). 55. 
Left wing with motifs from Hans Christian Andersen’s tale “The Story of a Mother”, carved by Hans Syberg (cf. 
fig. 54). 56. Right wing with motifs from the Creation, carved by Hans Syberg (cf. fig. 54).
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Bispearkivet. Synsforretninger over 
kirker 1718-35 (Bispeark. Synsforretninger 1718-35); 
Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98 
(Bispeark. Synsforretninger 1872-98). Odense Amtsprov-
stiark. Korrespondance ang. Bjerge og Åsum Herreder 
1823-24 (Provstiark. Korrespondance). Drigstrup menig-
hedsrådsarkiv. Forhandlingsprotokol 1966-85 (Menig-
hedsrådsark. Forhandlingsprot.). Kerteminde-Drigstrup 
pastoratsarkiv. Diverse dokumenter. (Pastoratsark. Div. 
dok.). Stamhuset Lundsgårds arkiv. Dokumenter vedr. 
Revninge og Drigstrup Kirker (Stamhuset Lundsgård. 
Dokumenter vedr. Revninge og Drigstrup Kirker).
RA. Rentekammeret, reviderede regnskaber. Odense Prov-
stis kirkeregnskaber 1664-71. (Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. 
Rgsk. for Fyn).
 NM. Indberetninger. Sophus Müller 1884 (bygning og 
inventar); Erik Horskjær 1941 (klokke); Mogens Lar-
sen 1968 (inventar); Lehn Petersens Tegnestue 1969 
(inventar); Gregers M. Lind 1971 (kalkmaleri); Mogens 
Larsen 1971 (korbuekrucifiks); Verner Thomsen 1974 
(korbuekrucifiks); Søren Weitemeyer 2005 (alterkalk); 
Susanne Trudsø 2011 (kirkegårdsmonument).
 Tegninger og opmålinger. NM. Erik Schiødte, 
1884 (plan, prospekt, døbefont og alterstager); N. P. 
Jensen udat. (o. 1900) (plan); Lehn Petersens Tegnestue 
1969 (plan, længdesnit, inventar).
 Litteratur. Birgit Bjerre Jensen (red.), »Skiønne 
Efterretninger«. Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og 
Bjerge Herred 1770, Odense 1995 (Bøgh). 
 Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk un-
dersøgelse af tagkonstruktion over Drigstrup Kirke, 
Odense Amt, NNU rapport nr. 17, Nationalmuseet 
2017 (Hylleberg Eriksen 2017).

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmaleri, inventar og 
gravminder ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Manley 
(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet maj 2017.

1 Jf. Bøgh 236; C. T. Engelstoft, »Munkebo Sogns 
Historie«, FySaml IX (1884), 355. Se endvidere Ebbe 
Nyborg, »Kirke og sogn i højmiddelalderens by«, Søren 
Bitsch Christensen (red.), Middelalderbyen, Danske 
Bystudier 1, Aarhus 2004, 142-45. 
2 Frederik I.s Registranter, 119 (28. okt. 1526), 121 (22. 
nov. 1526); endvidere KancBrevb 3. jan. 1553 og senere. 
3 Ifølge en mundtlig tradition meddelt 1770 af sogne-

Det består af tre dele i rød Ølands-kalksten, et stort 
midterstykke, 173×90×24 cm, og to mindre side-
stykker, hver især 169×50×16 cm. Midterstykkets 
høje relief viser maleren siddende i fuld figur med 
lærred og pensel, mens han studerer emnet for et 
maleri. Under portrættet læses navnet med store 
indhuggede versaler. Sidestykkerne har hver tre 
dybe, rektangulære relieffer (ca. 40×30 cm) med 
forlæg i arbejder af Fritz Syberg.94 Tv. ses tre sce-
ner efter de pennetegnede illustrationer 1895-98 
til H. C. Andersens eventyr Historien om en moder, 
fra oven: »Og da den gamle mand rystede af kulde 
…«, »Har du ikke set Døden gå forbi …« og »Der 
har du dine øjne, sagde Døden …«.95 Th. ses sce-
ner fra skabelsesberetningen, efter akvareller med 
titlerne (fra oven): »Det er ikke godt, at mennesket 
er for sig alene« (1 Mos. 2,18), »Og hun gav sin 
mand også med sig og han åd« (1 Mos. 3,6) og 
»Og hun undfik og fødte Kain« (1 Mos. 4,1).96 
Forneden biografiske data med fordybet kursiv-
skrift. Reliefferne refererer foruden til malerens 
værk også til hans liv, idet venstre sidestykke kan 
hentyde til malerens fattige barndom i Faaborg 
og højre til den børnerige familie på Pilegaarden. 
Begge sidestykker er af bevaringsmæssige hen-
syn nu opstillet i våbenhuset, mens midterstyk-
ket endnu står på kirkegården ved tårnets vestmur 
med en transparent afskærmning. 
 (†)Kirkegårdsmonumenter. I lapidariet ved syddi-
get findes tre løse støbejernsplader fra o. 1850, alle 
44×30 cm, med flammeliste og uden biografiske 
oplysninger af nogen art.97 Typografiske forskelle 
i deres versalindskrift kunne antyde, at de hid-
rører fra tre forskellige monumenter, formentlig 
nu forsvundne †gravtræer: 1) Med femte vers 
af N. F. S. Grundtvigs salme »Kom, Gud Hellig-
ånd, kom brat« (Den Danske Salmebog nr. 305). 2) 
Med indskriften »Gud bevare ham i daabspagtens 
samfund fra livets morgen til dets aften«, foruden 
Åb. 22,14; pladen har rosetter i hjørnerne. 3) Her 
læses: »I troen vandrede han mer/ sit levnet glad 
tilende/ og nu han af sin frelser kjær/ har faaet 
den fred han vented/ i kjærlighed han mindes 
skal/ af hustrue børn saa kjære/ indtil de samles i 
Guds sal/ hvor der er godt at være«. 
 Af †gravtræer fandtes 1770 ‘en del’ ifølge sogne-
præst N. S. Bøgh.23 
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Ved nedrivningen af den senere †skolebygning sam-
mesteds fandt man angiveligt ‘en del knogler’. Har-
riet de Hemmer Gudme, »Nogle fynske kirkegårde og 
deres gravskikke«, Fra Kvangård til Humlekule 1974, 4, 
39. 
13 1770 fandtes kirkegården ‘smukt indhegnet med 
træer’. Bøgh 237. 
14 Gudme 1974 (note 12), 40.
15 Ulrik Schrøder, »Kirkeriste på Fyn og Ærø«, FyÅrb 
1981, 123-24; se endvidere Kai Uldall, »De gamle Kir-
keriste«, Hardsyssels Aarbog 1932, 35-45.
16 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702; Bjerge herredsfogeds arkiv. Justitsprotokol 
1655-66. Tingsvidne 19. sept. 1664. 
17 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702. Aage Fasmer Blomberg stillede sig dog 
skeptisk over for det oplyste, idet den svenske hær 3. 
nov. 1659 måtte opgive et fremstød mod Kerteminde, 
da Hans Schacks tropper stod i kampstilling i Drig-
strup og Kærby. Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår 
under svenskekrigene 1657-1660, Odense 1973, 366-67.
18 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702.
19 Begge udvidelser ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen. 
20 Rasmussen og Riising 1995 (note 4), 154-55.
21 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk. for Fyn. 
22 LAFyn. Stamhuset Lundsgård. Dokumenter vedr. 
Revninge og Drigstrup Kirker.
23 Bøgh 237.
24 Det tidligste vidnesbyrd herom er en af kirkeejeren 
iværksat fordelingsplan fra 1823. Denne forbeholdt fire 
af syv afsnit for enkelte ejerlav, mens de resterende tre 
større afsnit hver især rummede flere ejerlav. LAFyn. 
Stamhuset Lundsgårds arkiv. Dokumenter vedr. Rev-
ninge og Drigstrup Kirker; Provstiark. Korrespondance. 
En skarpere opdeling findes i en yngre plan fra 1925. 
Gudme 1974 (note 12), 37-41.
25 Dørens østre vange hælder markant mod vest, såle-
des at åbningens bredde aftager fra 113 cm i bunden til 
105 cm i toppen.
26 På biskop Jacob Madsens skitse af kirken fra 1589 
(fig. 57) er angivet et kor, der er lavere end skibet. Da 
forhøjelsen af koret er foretaget tidligere (jf. dendro-
kronologisk datering s. 4091), markerede han formo-
dentlig blot, at der er tale om et kor.
27 Dette vil tillige kunne forklare skjoldbuens noget 
usædvanlige forløb et stykke ind i forstærkningens 
murværk. En forstærkning på dette sted må ses i sam-
menhæng med den oprindelige adgang til tårnets mel-
lemstokværk, der er placeret umiddelbart herover (jf. 
s. 4081).
28 Det kan ikke helt udelukkes, at hele forstærkningen 
stammer fra denne ombygning.

præst N. S. Bøgh skulle Drigstrup ‘i ældgammel tid’ 
have været anneks til Mesinge (Bjerge Hrd.). Ifølge 
overleveringen druknede den sidste annekshavende 
Mesingepræst i Bodsbæk ved sognegrænsen. Bøgh 236, 
viderebragt i DaAtlas VI (1774), 568-69. G. Strøm 
mente at finde belæg for traditionen i det forhold, at 
der til Mesinge præstekald fra gammel tid har ligget 
en mensalgård i sognet. G. Strøm, »Efterretninger om 
Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, 
Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby«, FySaml VI (1873), 
56-57.
4 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 154-5. C. T. 
Engelstoft tolkede dette som et relikt fra den tidlige 
relation mellem sognet og købstadsbebyggelsen, men 
der kan måske også peges på fiskeriets betydning i 
sognet. Engelstoft 1884 (note 1), 355. 
5 DaMag 4, II (1873), 50.
6 Kronens Skøder II, 471 (24. marts 1679); LAFyn. Fynbo 
landsting. Skøde- og panteprotokol 1646-1805. Skøde 
af 28. maj 1679, tinglyst 8. okt. 1679. 
7 LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
8 1658 var angiveligt kun 4 ud af 35 bønder tilbage. 
DaAtlas VI (1774), 568-69. 
9 LAFyn. Bjerge herredsfogeds arkiv. Justitsprotokol 1655-
66. Tingsvidne 19. sept. 1664.
10 Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, Aarhus/Silke-
borg 1892-1901, II, nr. H31, H58, H215; V, nr. 1429, 
nr. 1562-63.
11 Bøgh 237. Kirkegårdens areal udgjorde da som nu 
ca. 0,5 ha.
12 Matrikelkortet (fig. 3) viser en †degnebolig i skellet. 

Fig. 57. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch of 
tower in Bishop Jacob Madsen’s book of visitations.
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35 Vinduets form og lave placering antyder en etable-
ring, før våbenhusets loft blev hævet (jf. s. 4086).
36 I forbindelse med fornyelse af tagbeklædningen 
1992 (jf. ndf.) udbedredes tagværket. De fjernede 
stykker fra såvel kor som skib skulle gemmes til senere 
dendrokronologiske undersøgelser og indgår i disse (jf. 
dendrokronologisk undersøgelse, s. 4091). NM. Kor-
respondancearkiv. Ebbe Lehn Petersen.
37 Hylleberg Eriksen 2017. Der blev i alt udtaget 13 
boreprøver i korets, skibets og våbenhusets tagværk. 
Ni af prøverne kunne dateres. Alle boreprøver er udta-
get gennem splintveddet, hvorved dette er smuldret 
bort på alle prøverne. De to daterede prøver fra koret, 

29 Bøgh 238.
30 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger 1872-98.
31 NM. Korrespondancearkiv. Opl v. Bendt Longmose 
Jakobsen, C & W arkitekter a/s, Svendborg.
32 NM. Korrespondancearkiv. Opl. v. Lehn Petersens 
Tegnestue; LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
33 NM. Korrespondancearkiv. Opl. v. Lehn Petersens 
Tegnestue.
34 Dog må der være foretaget ændringer ved denne 
lejlighed, idet en tilsvarende skalmuring af vestvan-
gen er fjernet sammen med et ‘indskudt’ vandret 
loft under rundbuestikket. LAFyn. Menighedsrådsark. 
Forhandlings prot.

Fig. 58. Romansk vindue (s. 4078) i skibets nordmur set fra skibets tagrum. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque window in north wall of nave, seen from nave loft.



4119DRIGSTRUP KIRKE

stedskredsen, dog foreløbig uden at indskrive Drigstrups 
malerier i en ny sammenhæng (jf. NM’s onlinedatabase 
Kalkmalerier i danske kirker, kalkmaleriinfo.natmus.dk). 
Se endvidere Mogens Larsen, »‘Træskomaleren’« og 
»‘Træskomalerens kreds’«, DaKalkmalerier 5, Kbh. 1991, 
80-83; Ida Haslund, Martin W. Jürgensen og Sissel F. 
Plathe, »Husk på døden – om nyopdagede kalkmale-
rier i Kværndrup Kirke«, NMArb 2012, 102-15; Klaus 
Marthinus, Træskomalerens tegn & billeder, Aarhus 2013.
44 Søren Kaspersen, »Bildende Kunst, Theater«, Popu-
lar Drama in Northern Europe in the Later Middle Ages, 
Odense 1988, 246.
45 Figurernes armstillinger og måden hænder og fingre 
er udført på genfindes i Skrøbelev (Svendborg Amt), 
ligeledes relateret til ‘Træskomaleren’.
46 Søren Kaspersen, »Fastelavnskultur og kalkmale ri«, 
Danske Kalkmalerier, VI, Kbh. 1992, 224-27; Leif Søn-
dergaard, Fastelavnsspillet i Danmarks senmiddelalder – om 
Den utro hustru og fastelavnsspillets tradition, Odense 1989. 
En ublu fastelavnstematik findes bl.a. i den såkaldte 
Markblomstmalers udsmykning i Tåning Kirke (DK 
Århus 4602).
47 Se f.eks. H. Grüner Nielsen (udg.), Danske Skæmte-
viser, Kbh. 1927-28.
48 Blandt parallelle eksempler kan nævnes Smørum 

korrigeret for manglende splint, giver en datering på 
hhv. o. 1415 (41330049) og o. 1480 (41330039). De 
to daterede kurver fra koret krydsdaterer ikke. De 
fem daterede prøver fra skibet (41331019, 41331039, 
41331049, 41331059 og 41331079) giver, korrigeret 
for manglende splint, en datering o. 1430. Kurverne fra 
skibet krydsdaterer, og kurven 41330049 fra koret kan 
også passes ind. De to daterede prøver fra våbenhuset 
(41332019 og 41332029) giver begge, korrigeret for 
manglende splint, en datering o. 1520.
38 NM. Korrespondancearkiv. Opl. v. Lehn Petersens 
Tegnestue 1992.
39 LAFyn. Pastoratsark. Div. dok. 
40 LAFyn. Stamhuset Lundsgårds arkiv. Dokumenter vedr. 
Revninge og Drigstrup Kirker. Skorstenen i tagryg-
gen er formentlig nedtaget kort herefter (er ikke på 
fotografi fra 1948-52), mens delen over hvælvene dog 
først blev nedtaget 1992. NM. Korrespondancearkiv. 
Ebbe Lehn Petersen.
41 NM. Indb. ved Mogens Larsen 1976.
42 NM. Indb. ved Kirsten Trampedach. Afdækningen er 
foretaget efter udgivelse af DK Ribe.
43 Henrik M. Jansen, Træskomaleren – Et fynsk kalkma-
leriværksted i 1400-tallet, Svendborg 1991, 31. Sissel F. 
Plathe har iværksat en forsøgsvis opløsning af værk-

Fig. 59. Korets romanske østgavl (s. 4078) set fra korets tagrum. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque east 
gable of chancel seen from chancel loft. 
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minde. Agent Emanuel Martensen, Kerteminde, der 
året forinden havde forsøgt at sælge maleriet til museet, 
oplyste da at have fundet det på loftet på Lundsgård og 
angav selv Drigstrup Kirke som oprindelsessted. Dette 
blev i NM taget for pålydende, idet man fandt, at det 
erhvervede maleri ‘utvivlsomt’ måtte være identisk 
med ‘et ældre, slet alterbillede henstående på våben-
husloftet’ omtalt af Sophus Müller 1884. Det synes 
dog mere nærliggende, at Müllers indberetning sna-
rere vedrørte det løse maleri (nr. 2), der endnu findes i 
kirken (ovf.). Dermed synes proveniensen ikke helt så 
sikker som antaget ved købet. 
57 Med den æggestavs- og tandsnitskantede ramme, der 
antagelig er oprindelig, er målene 165×126 cm.
58 Den sekundære baggrund, der blev fjernet før 1916, 
af maleren Johannes Larsen, var en ‘tarvelig grå sal med 
nøgne vægge’.
59 Jf. også Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Mid-
delalderlige Altertavler, Odense 2010, 186.
60 Indskrifterne lød: »Sct. Matthæus facie hominis – 
de homine Christo exorsus est« (Matthæus har med 
menneskefremtoningen talt om mennesket Kristus), 
»Sct. Markus victorem mortis refert ore leonis« ( 
Markus betegner ham med løveskikkelsen som den der 
overvinder døden), »Sct. Lucas forma vituli perhibet 

Kirke (Københavns Amt), hvor korets sydvestkappe 
nederst fremviser en mand, der urinerer i en spand. 
Kaspersen 1992 (note 46), 225. Mens Kaspersen 1988 
(note 44), 244 berører motivkredsens moralitetsaspekt, 
har Kaspersen 1992 (note 46), 227 anført figurernes 
spidse næser som et tegn på ‘lystfiksering’. Se endvi-
dere Michael Camille, Image on the Edge: The Margins of 
Medieval Art, London 2008 (1. udg. 1992), 95.
49 Bøgh 238; DaAtlas VI (1774), 568-69.
50 Bordets første staffering bestod i gråt på rammeværk 
og lysegråt på fyldinger. Af yngre farvelag er konsta-
teret okkergult, måske fra en ådring 1882. Indtil 1968 
havde det en gråhvid bemaling.
51 NM. Indb. ved Lehn Petersens Tegnestue 1969.
52 Hannemarie Ragn Jensen, »Christoffer Faber«, Weil-
bach, Kunstleks (4. udg.), II, Kbh. 1994, 268.
53 Murillos maleri fra o. 1650-55 findes i Prado-
museet, Madrid.
54 Farveundersøgelser tyder på, at stykkerne oprinde-
ligt var sammenhørende. 
55 Nye farver var blågrå bundfarve, hvidt på søjler og 
omkring frisefelt foruden brune og bronzerede detaljer. 
56 Nationalmuseet erhvervede billedet 1916 fra den 
københavnske antikvitetshandler Georg Larsen, der 
havde købt det fra en unavngiven snedker i Kerte-

Fig. 60. Korets tagværk (s. 4090) og hvælv (s. 4079) set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Roofing and vault 
of chancel.
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Danmarks Kirker, Odense
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64 Kalken er repareret 2005 ved guldsmed Søren Weite-
meyer.
65 LAFyn. Bjerge herredsfogeds arkiv. Justitsprotokol 1655- 
66. 28. marts 1664. Se endvidere Ole Nederland, »En 
fynsk kirketyv ved navn Peder Jensen«, FyÅrb 1987, 
98-102.
66 Biblia det er den gantske hellige scrifft vdsæt paa Danske, 
Kbh. 1550.

Christum immolatum« (Lukas viser med kalveskikkelsen 
at Kristus er blevet begravet) og »Sct. Johannes – Aqvila 
Logos Divinitatem testatur« (Johannes bevidner med 
ørneskikkelsen ordets guddommelighed). Bøgh 237.
61 ‘Ligefor ses Kristus at holde nadveren med sine 
disciple’. Bøgh 237.
62 Jf. f.eks. Munkebo (s. 4149).
63 DaAtlas VI (1774), 568-69.

260

Fig. 61. Skibets triumfmur (s. 4078) og korets forhøjelse (s. 4078) set mod nord. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Chancel arch wall in nave and heightening of chancel.
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dende med den ældste: 1) Hvid hudfarve, sort på hår 
og skæg, grønt på tornekrone; lændeklædet omtrent 
som nu. Rødbrunt korstræ med rødt og blåt. 2) En 
monokrom gulbrun bemaling. 3) Lys okkertonet hud-
farve, laseret brunt på hår, skæg og tornekrone, bronze 
på lændeklæde. Korset egetræsådret med bronzerede 
detaljer.
71 Foruden de allerede nævnte supplerede korsblom-
ster udskiftedes en sekundær jernnagle i figurens fødder 

67 Bindet er senest istandsat 1983 ved bogbinder Axel 
Pedersen, Mesinge. LAFyn. Menighedsrådsark. Forhand-
lingsprot.
68 Signeret »HP« for sognepræst Hans Pedersen (-1578- 
1603).
69 Rasmussen og Riising 1995 (note 4), 150.
70 Istandsættelsesrapporterne beskriver dog kun tre af 
de yngre stafferinger. Idet deres forhold til de ube-
skrevne stafferinger er ukendt, opregnes de her begyn-

Fig. 62. Senmiddelalderligt vindue (s. 4088) i skibets sydmur set fra skibets tagrum. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Late medieval window in south wall of nave, seen from 
nave loft.
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Revninge churches to Erik Banner of Oregård, 
who shortly afterwards sold it on to Hugo Lüt-
zow of Lundsgård (Revninge Parish). The church 
belonged to this manor until it passed into free-
hold on 15 October 1940.

Building. The Romanesque church, which con-
sisted of a nave and a lower, narrower chancel, was 
built in raw fieldstone over a chamfered footing. 
The original south door is preserved, and is in use. 
The exterior of the door (fig. 7) has as each side 
member a monolith, just as the lintel is a mono-

The church was built high in the terrain on 
the northwestern side of one of the hills of the 
Munkebo spit, around midway between Kertinge 
Nor and Odense Fjord. It is situated in the east-
ern outskirts of the village (cf. fig. 3).
 Drigstrup is mentioned from 1526 on as an 
annexe to Kerteminde (p. 1913). This relation-
ship has endured ever since, apart from 1931-79, 
when the church was annexed to Munkebo (p. 
4125). The church is consecrated to the seafarers’ 
saint St. Nicholas (the patron saint). In 1679 the 
Crown sold the advowson to the Drigstrup and 

DRIGSTRUP CHURCH

med en ny af træ, og et hul i den øvre korsende, der 
formentlig stammede fra en nyophængning, blev repa-
reret.
72 Der er tale om forbundne snarere end ‘hinanden 
krydsende linjer’ som anført af Mackeprang, Døbefonte 
142.
73 Ifølge Mackeprang blot en ‘mandsfigur’. Macke-
prang, Døbefonte 142. Sophus Müller fandt ved her-
redsberejsningen 1884, at figuren muligvis bar sværd. 
74 Mackeprang, Døbefonte 142. Samme forståelse havde 
Sophus Müller ved herredsberejsningen 1884: ‘dårligt 
hugget granitdøbefont’.
75 Se Karin Kryger, »Middelalderens bemalede sten-
skulptur i Danmark«, Hikuin 3, 1977, 183-94 og Ulla 
Haastrup, »Bemalede romanske døbefonte i det mid-
delalderlige Danmark«, Hikuin 22, 1995, 7-26.
76 En mere udbredt hvid farve på nordsiden må hid-
røre fra kalkning af muren, som fonten indtil for nylig 
stod tæt op ad.
77 Jf. DK Frborg 703.
78 Remsen svarer til varianten med syv bogstaver (se 
f.eks. s. 3754 og 3782 note 107), men med yderligere 
to bogstaver, hvoraf det ottende muligvis er et ‘n’ og 
det niende ubestemmeligt.
79 Helge Kjellin, »Ornerade mässingfat och deras 
inskrifter«, Äldre kyrklig konst i Skåne, Otto Rydbeck 
& Ewert Wrangel (red.), Malmø 1914, 239-40.
80 Bøgh 237; DaAtlas VI (1774), 568-69.
81 Trap (5. udg.), 12, 271. 
82 Forud for istandsættelsen 1971 drøftede menigheds-
rådet ‘fremdragelse af skriftsteder på prædikestolen’. 
Det er uvist, om disse blot var forudsat eller ligefrem 
erkendt. LAFyn. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
83 Udhugningen af murværk i korbuens sydside kan 
derfor ikke helt afvises at være relatereret til denne 
opsætning fremfor en †lektorieprædikestol. En udhug-

ning af murværket under skibets østvindue må i øvrigt 
ligeledes vidne om en tidligere opsætning af prædike-
stolen eller dens forgænger (jf. s. 4086).
84 Ifølge Harald Langberg 1969 (NM. Korrespon-
dancearkiv) kunne udhugningen ‘være forårsaget af 
opgangen til en lektorieprædikestol’.
85 Farveholdningen var oprindeligt hvidgrå. 1882 ud-
førtes en gullig egetræsådring.
86 En hængelås har fastgjort et hængsel foran nøgle-
hullet.
87 Eggert Froberg, Leveranceoversigt o. 1935, i Den 
Danske Orgelregistrant.
88 Thalund, Kirkeskibe 54.
89 Indskriften er suppleret efter Erik Horskjær 1941.
90 Indskriften er suppleret efter Sophus Müllers delvise 
afskrift 1884. Bøgh 237 og DaAtlas VI (1774), 568-69 
gengiver fejlbehæftede afskrifter.
91 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger 1718-35.
92 Svarende til monumenter i Faaborg (DK Svend-
borg 804) og Øster Hæsinge. Aase Faye, Danske Støbe-
jernskors, Kbh. 1988, nr. 22-23.
93 Birgit Bjerre, »Hans Syberg«, Weilbach, KunstLeks. (4. 
udg.), 8, Kbh. 1998, 154-55. Gravstenens portræt er 
nært beslægtet med billedhuggerens portrætbuste af 
faderen fra 1939. Hans Syberg huggede 1931 en grav-
sten, der i mindre og noget lavere relief viste maleren 
Peter Hansen ved staffeliet (DK Svendborg 806).
94 Jf. også Birgit Bjerre Jensen, Hans Syberg, Kerte-
minde 1995, 22.
95 Genoptrykt i Erland Porsmose & Susanne Thestrup 
Truelsen, Fynbomalerne og H. C. Andersen, Kerteminde/
Faaborg 2005, 91, 101, 117.
96 Faaborg Museum inv. nr. 510, nr. 513 og nr. 517. 
97 Alle tre plader har været anvendt som kontravægte 
på orglets blæsebælg, hvor de blev fundet 1971. Kirke-
bladet, februar 1971.
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the north side of the nave (cf. fig. 10). In connec-
tion with the outside limewashing of the church 
in 2008, older traces of colour were registered on 
the north and west side of the tower in the form 
of red-painted spots (fig. 24).

Wall paintings. In the vault of the chancel a droll 
image of a man offering himself to a woman was 
painted around 1480-90 (fig. 25). The scene has 
been associated with the Shrovetide folk plays 
and their comical obscenities. 

Furnishings. The oldest item of furnishing is the 
Romanesque font (figs. 40-41), which is unique 
among the Funen fonts. From the later Middle 
Ages there is a chancel arch crucifix from c. 1500 
(fig. 37). The baptismal dish (fig. 38) is a Nurem-
berg work from the 1500s with dish decoration. 
A Christian III Bible from 1550 (fig. 35) serves 
once more as the church’s altar prayer book after a 
couple of centuries in private ownership. The altar 
candlesticks (fig. 34) come from the first half of the 
1600s. The pulpit (fig. 42) is a simple work in Au-
ricular style from c. 1685. A presumed altar paint-
ing (Last Supper) must be dated to the 1700s (fig. 
32). The bell (fig. 49) was cast in 1722 by Friderich 
Holtzmann, Copenhagen. The altar chalice (fig. 
33) is the work of the silversmith Rasmus Bon-
nesen in Kerteminde and was procured in 1765 by 
the church owner Jens Juel of Lundsgård (1707-
74), while the younger paten (fig. 33) from c. 
1850 is by another Kerteminde silversmith, Jacob 
Hansen, and bears the initials of C. J. F. Ahlefeldt-
Laurvig. A collection purse is from c. 1800 (fig. 44), 
the pews are said to be from 1838. The altarpiece 
from 1843 (fig. 29) has an Annunciation painting 
by Christoffer Faber (1800-69), with a model in a 
painting by J. L. Lund. The Communion table (fig. 
29), a framework, was probably set up at the same 
time as the altarpiece, The organ (cf. fig. 46), with 
four stops, was built in 1971 by Frobenius.
 Colour scheme and repairs. The furnishings are 
painted in two grey shades, blue and violet pastel 
colours and gilding. In 1971 the colours were 
ascribed by Mogens Larsen to an interior refur-
bishing under the supervision of the architect 
Ebbe Lehn Petersen.

lith. A round-arched, double-bevelled †Roman-
esque window in the north side of the nave can be 
made out both inside and outside and can be seen 
in the loft of the nave (fig. 58). The interior of the 
church is also of raw fieldstone, while the chancel 
arch has been rebuilt in brick. Both chancel and 
nave originally had a flat ceiling. In the course of 
the Middle Ages the church underwent a succes-
sion of changes whose order can only partly be es-
tablished with certainty. The chancel was substan-
tially heightened to match the height of the nave, 
and eightfold vaults were built in with straight-
edged half-brick ribs and with wall ribs along all 
the walls. Subsequently the nave was vaulted over. 
The vaults, which were rebuilt in the 1800s, are 
also eightfold with straight-edged half-brick ribs. 
A porch of brick with a recessed pediment (fig. 
15) was built outside the Romanesque south door. 
A relatively low, rectangular tower, slightly nar-
rower than the nave, rises in three floors with ga-
bles in the north and south. The walls on the low-
est floor are unusually thin, only c. 70 cm, while 
on the lower floor they are considerably thicker. 
The tower interior opens up to the nave with a 
relatively low-spanning pointed tower arch. The 
tower vault is a groin vault with straight-edged 
half-brick ribs. The masonry on the middle floor, 
as mentioned, is thicker than that of the tower, and 
inside is partly borne up by the wall ribs. Eastern-
most on the south side the floor has a segmen-
tally-arched door in an externally pointed-arched 
tympanum, which is now partly hidden by the top 
of the stairwell (fig. 11). Outside, the transition to 
the belfry floor is marked in the north, west and 
south by a sawtooth frieze, and above this to the 
north and south are belfry lights conceived as part 
of the recess decoration of the corbie gables. A 
stairwell built in large medieval brick (fig. 11) is a 
secondary addition. It is carved deep in the south 
east corner of the tower (figs. 6 and 12), where it 
has given rise to a rebuilding of the western part 
of the reinforcement beneath the southern wall 
rib. Access is through a small segmentally-arched 
door in the western part of the south side of the 
stairwell. In the latter half of the 1800s subsidence 
in the masonry of the nave was considered so seri-
ous that around 1876 three buttresses were built on 
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 Kirken er tidligst omtalt 1392, da et afladsbrev ud-
stedtes.7 Præsteembedet tilhørte i 1400-tallet et kan-
nikkepræbende, og gudstjeneste må følgelig være for-
rettet af en vikar. Således nævnes Knud Foged 1468 
som ‘kannik i Århus og præst i Munkebo’.8 Senere (jf. 
†monstransskab) tilhørte embedet hans formodede 
slægtning, Otto Hansen Foged, der 1477-88 nævnes 
som kannik ved Odense Skt. Knuds Kirke, hvor han må 
være tildelt et kanonikat efter domkapitlets verdslig-
gørelse 1474 (jf. s. 76-77).9 Munkebo præstegård blev 
som kapitelgods forlenet af Frederik I til enken Mette 
Skinkel,10 måske 1527 sammen med en del af Møn-
tergårdens tilliggende gods.11 En trætte herom mellem 
hende og sognepræsten, Knud Henningsen, blev 1538 
løst, således at præsteembedet i Mette Skinkels levetid 
fik udlagt en anden gård tilhørende kirken.12 

Munkebo optræder to gange i Kong Valdemars Jor-
debog 1231 (hhv. »Munkæbothæ« og »Munkæboth«).1 
Om oprindelsen til stednavnet med betydningen 
‘munkenes boder’ er fremsat forskellige hypoteser.2 
Mens intet indikerer eksistensen af et klostersamfund, 
kan lokaliteten have taget navn efter boder tilhørende 
Odensedomkirkens benediktinermunke.3 Placeringen 
på tangen mellem Odense Fjord og Kertinge Nor har 
gjort stedet velegnet til såvel fiskeri4 som til ladeplads, 
og Munkebo har i ældre middelalder antagelig funge-
ret som sådan, beskyttet mod øst af en pælespærring på 
tværs af fjordløbet ved Snekkeled.5 Ved anlæggelsen af 
Kerteminde o. 1300 (jf. s. 1913), købstadens privilegier 
1413 og den efterfølgende spærring af indsejlingen 
til noret med en fast bro må handelsaktiviteterne ved 
Munkebo være reduceret kraftigt.6 

 

MUNKEBO KIRKE
BJERGE HERRED

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south east. 
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Seden Kirker fulgte 1736 Østergård ved overdragelsen 
til Casper Hermann von Brügmann, der fem år senere 
fik tilladelse til at overflytte herregården fra Kølstrup 
til Munkebo Sogn (jf. s. 4240).22 Kirken blev sammen 
med Østergård og Seden Kirke erhvervet 1782 af den 
tidligere vestindiske generalguvernør Ulrich Wilhelm 
de Roepstorff og var 1882 endnu i slægtens eje.23 Den 
overgik til selveje 1. jan. 1924.24

 Under Karl Gustav-krigene 1657-60 stod svenske 
tropper ifølge et tingsvidne 12 dage i Bjerge Herred.25 
Såvel kirke som præstegård blev plyndret og udsat for 
hærværk (jf. s. 4154, 4165 og 4167).26 Efter et mislyk-
ket fremstød mod Kerteminde 3. nov. 1659 (jf. s. 4077) 
forskansede svenskerne sig formentlig ved en hastigt 
opkastet skanse syd for kirkegården,27 mens danske 
tropper indtog kirkegården (jf. ndf.).28 
 Et sagn fortaltes om en dysseoverligger på Smedeløk-
ken nord for Munkebo, at den var kastet fra Sletten 
(Lunde Hrd.) over Odense Fjord mod Munkebo Kirke 
af en jætte, der ikke kunne tåle ‘kirkeklokkeslangen’.29 
 Møntfund. 1967 fandt man i gulvet ti mønter, hvoraf 
den ældste var en skilling udmøntet under Frederik II 
(1559-88).30 

 Kirken takseredes ved landehjælpen 1524-26 til den 
lave takst 10 mark.13

 Hans Urne til Tidselholt (†o. 1625),14 der ejede 
hovedgården Dræbygård, havde 1590 kirketienden 
i fæste.15 Han optrådte desuden som sognemænde-
nes førstemand og anførte 1584-85 et forsøg på at 
kalde en anden sognepræst end Kertemindekapella-
nen Marcus Hansen, der dog fik embedet.16 1589 var 
det ham, der lovede biskop Jacob Madsen at fjerne et 
sidealter (s. 4149).17 Få år senere synes herskabet til 
sognets anden hovedgård, Trællerupgård, at have haft 
forrangen (jf. inventar).18 Som led i godsakkumulatio-
nen omkring hovedgården Skinnerup (Ulriksholm) i 
nabosognet Kølstrup, som Christian IV havde købt til 
sin søn Ulrik Christian Gyldenløve (jf. s. 4193), blev 
Trællerupgård opkøbt 164019 og nedlagt.14 Dermed 
knyttedes sognets økonomi til Ulriksholm, og samti-
dig fik Gyldenløve bevilget kirketienden.20 Egentlig 
patronatsret knyttedes dog først til Ulriksholm 1679, 
da Nicolaus von Brügmann til Østergård foruden 
Ulriksholm erhvervede patronatsretten til Munkebo, 
Kølstrup og Agedrup (s. 4193 og 4267),21 mens Seden 
Kirke tilføjedes kort efter (jf. s. 3447). Munkebo og 

Fig. 2. Luftfoto af Munkebo Kirke set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1936-38. I KglBibl. – Aerial photo of Munkebo 
Church seen from the south.
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kugleafslutning; nyere jernfløje. Indgangen sva-
rer til Seden Kirkes (s. 3449) og må som denne 
antages at være fra 1700-tallet. I øst, mod præste-
gården, findes en fodgængerindgang uden fløje, i 
vest (ved Mølkærvej) en køreport med fodgæn-
gerlåge, der har fløje i sortlakeret stål.

Kirken er opført ikke langt fra en vig på nord-
vestsiden af det lavvandede Kertinge Nor. Sam-
men med den ældre del af byen er den beliggende 
i en lavning mellem Munkebotangens moræne-
bakker. I samme strøg findes også sognets anden 
landsby, Dræby. Sognets areal er i 1800-tallet for-
øget væsentligt gennem inddæmning af Odense 
Fjord. Udflytningen af Odense Stålskibsværft til 
Lindø 1959 (lukket 2012) har medført en befolk-
ningstilvækst, så Munkebo nu har spredt sig hen 
over Munkebo Bakke og har antaget karakter af 
forstad til Odense.
 Kirkegården er udvidet flere gange, således at 
arealet fra o. 1800 er forøget fra knap 0,4 ha til 
ca. 2,4 ha.31 En udvidelse fandt sted mod vest o. 
188532 og igen 1927.24 Ved den seneste udvidelse 
mod nord og vest, fuldført 1976,33 er der ved 
landskabsarkitekt Arne Lindholt anlagt skovkir-
kegård og græsklædte, anonyme begravelser. Af 
biskop Jacob Madsens beskrivelse 1589 fremgår, 
at der da ingen træer fandtes på kirkegården.34

 Hegn og indgange. Om de to ældste afsnit er der 
kampestensdige, mens tråd- og naturhegn af-
grænser de nyere mod vest og nord. Hovedind-
gangen i syd har køreport og ganglåge hængt på 
tre svære kvadermurede og hvidtede piller med 

Fig. 4. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Heglund 1796. 
– Cadastral map.

Fig. 3. Kirken set fra syd, akvarel af F. F. Buchholtz 1820, i privateje. Foto i NM. – The church seen from the south.
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Fig. 7a-b. Opstalter. 1:300. Udateret og usigneret. a. Sydfacade. b. Nordfacade. – Elevations. a. South facade. 
b. North facade.
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indbygningen af skibet hvælv (s. 4132), da dets 
indre delvis dækkes af en hvælvpille. Et tilsvaren-
de vindue på modsvarende sted i sydmuren giver 
sig til kende ved ommuringer såvel ude som inde.
 I det senere opførte tårn og våbenhus (jf. s. 4133 
og 4135) optræder et stort antal genanvendte 
granitkvadre, der ikke udelukkende kan hidrøre 
fra den ved tårnets opførelse gennembrudte eller 
nedrevne vestgavl. Det er uvist, hvorvidt kvad-
rene stammer fra en nu fjernet bygningsdel – et 
tårn?, eller om de er tilført andetsteds fra.45

 Skibets indre er af rå kamp, korbuen er dog se-
nere ommuret i tegl (jf. s. 4133), og rummet har 
oprindeligt haft fladt loft, der giver sig til kende 
ved vandrette tilbagespring i væggene under 
skjoldbuernes top.

vanger af lodretstillede kvadre. Dørens øvre af-
slutning er forsvundet ved indsættelse af et senere 
vindue (s. 4141). Uregelmæssigheder i dette vin-
dues indre smige antyder, at også døren har været 
indvendig smiget. Af norddøren (jf. fig. 10) ses 
østre vange op til underkanten af et senere ind-
sat vindue (s. 4141), mens den vestre dækkes af 
en senere opsat støttepille (s. 4140). Dørens indre 
spores i murværket, men fremtrådte som niche 
frem til o. 1913 (jf. fig. 30). 
 Et lille tilmuret rundbuet, dobbeltsmiget (†)vin -
due ses omtrent midt på skibets nordside som 
udvendig niche (fig. 10, jf. fig. 9). Overliggeren 
såvel som sålbænken og vangerne er udhugget i 
en sten. Vinduet måler 76×50 cm i ydre murflugt 
og 68×30 cm i lysningen, der er beliggende blot 
20 cm inden for murflugten. Af vinduets indre 
ses buetoppen i hvælvlommen mellem skibets to 
hvælv, ligesom dets tilmuring anes i kirkerummet 
vest for hvælvpillen.44 Det er tilmuret senest ved 

Fig. 8. Spor af romansk syddør (s. 4129). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. –  Traces of Romanesque south door.

Fig. 9. Romansk vindue på skibets nordside (s. 4131). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque window on 
north side of nave.
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hovedparten af nord- og sydmuren rejser sig over 
en skråkantsokkel, alt genanvendt fra det ned-
revne kor; herover er der skiftevis bælter af nogle 
skifter mørkt røde og sorte munkesten i munke-
skifte og et enkelt skifte granitkvadre, mens de 
øverste skifter tegl på nordsiden (jf. fig. 10) er 
lysere og iblandet flammede sten. 
 I korets østmur er et fladbuet (†)vindue (fig. 14), 
der såvel udvendig som indvendig var dobbelt-
falset og med tvillingdelt lysning med fladbuer 
på en halvstens lodpost. Udvendig er vinduet 
anbragt under et højt spidsbuet spejl (jf. fig. 11). 
Vinduet var tilmuret på indersiden, men er se-
nere delvist genfremdraget, sandsynligvis ved kir-
kens restaurering 1964-71 (jf. s. 4140). Sydsiden 
har to fladbuede vinduer, der er dobbeltfalsede 
udadtil og med en enkelt fals og smig indadtil. 
Åbningerne må i en vis udstrækning være oprin-
delige, men er formentlig noget ændret, især ind-
adtil, i forbindelse med indsættelse af nye rammer 
1894-95 (jf. s. 4141).

 Middelalderlige ændringer og tilføjelser. I senmid-
delalderen gennemgik kirken flere ændringer. 
Ældst er skibets overhvælvning, det romanske kor 
erstattedes af et stort langhuskor, et tårn opførtes i 
vest, og til dette tilføjedes et våbenhus i syd.
 Skibets hvælv. De to fag hvælv er krydshvælv 
med retkantede kvartstensribber. Hvælvene hvi-
ler på piller, der er enkeltfalsede i hjørnerne, mens 
de mellemfaldende piller er dobbeltfalsede og har 
retkantede, skråtstillede kragbånd, der foroven går 
jævnt over i kapperne. Skjold- og gjordbuer er 
spidsbuede, og hvælvkappernes vederlag marke-
res af et fremspringende skifte af sten på fladen.
 Pillerne i østhjørnerne har vederlag til en 
skjoldbue op imod triumfvæggen (fig. 13). Den-
ne synes ikke opført, og i stedet er væggen om-
muret med vederlag til hvælvet.46

 Det romanske kor erstattedes i tredje fjerdedel 
af 1400-årene (jf. dendrokronologisk undersø-
gelse s. 4144) af et to fag langt langhuskor. Koret er 
op til ca. halv højde opført af granitkvadre, der på 

Fig. 10. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north.
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 Korets hvælv. De samtidigt planlagte hvælv (jf. 
fig. 12) er krydshvælv med kvartstens profilrib-
ber, tilspidset led med retkantet markering i 
overgangen til kapperne; dog er der retkantede 
kvartstensribber forneden.47 Hvælvene bæres af 
murede forlæg i væggene. Gjordbuen mellem de 
to fag er halvanden sten bred og hviler på ufal-
sede, kraftigt fremspringende piller. Hvælvene er 
tydeligvis opført, efter at skibets østre gavltrekant 
var nedtaget, idet det vestre hvælv er indarbejdet 
over den ombyggede mur over korbuens østside.
 Det næsten kvadratiske tårn, der opførtes i vest, 
rejste sig antagelig oprindeligt i tre stokværk (jf. 
s. 4136). Tårnet er en anelse bredere end skibet 
og er i det ydre opført af granitkvadre op til en 
højde svarende til skibets murkrone. Dette gæl-

 Den kamtakkede korgavl (fig. 11) har i tagfods-
højde en to skifter høj båndblænding, hvorover 
fem højblændinger, hvis øvre afslutning synes 
noget reguleret med forskelligt formede buer. I 
den midterste af blændingerne er en smal, i top-
pen aftrappet, glug. Den nordligste, nu vandret 
afsluttede blænding har i toppen en to skifter høj 
konsol, der kan være oprindelig.
 Korets indre er af rå kamp iblandet tegl. I nord-
muren er en fladbuet 57 cm bred og 98 cm høj 
niche, der er 60 cm dyb og med underkant 131 
cm over nuværende gulv. Muligvis til indmuring 
af et monstransskab (jf. s. 4167).
 Den meget store, fladrundbuede korbue er 
samtidig med koret. Bredden er tydeligvis afpas-
set efter hvælvpillerne i skibets østhjørner.

Fig. 11. Kirken set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. –  The church seen from the east.
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båret af forlæg i væggene; bevaret er blot den ne-
derste del de retkantede halvstensribber (fig. 77), 
der ses i alle fire hjørner. Det er erstattet af et 
grathvælv (jf. s. 4136).
 Tårnets mellemstokværk er relativt lavt. Det er 
usikkert, hvorvidt dette skyldes, at tårnet aldrig 
blev fuldført, eller om det blev nedskåret i for-
bindelse med ombygninger af toppen (jf. s. 4136). 
Stokværket, der er uden lysåbninger, er opført 
helt af munkesten i munkeskifte. En kraftig tilba-
getrækning af murværket kan markere et gulvni-
veau over det oprindelige hvælv. Der er forbin-
delse til skibets loftsrum ad en åbning med enkelt 
fals til begge sider, mens den øvre afdækning er 
ændret ved senere ombygninger, ligesom åbnin-
gen er forlænget nedad. 
 Et samtidigt trappehus ved tårnets nordøsthjørne 
(fig. 17, jf. fig. 10) er opført af munkesten i mun-
keskifte, iblandet enkelte granitkvadre; dog ses i 
højde med skibets murkrone et gennemgående 
skifte af kvadre. Trappehusets bredde indskrænkes 
på østsiden umiddelbart herover. Foroven er det 

der også tre oprindelige, lave støttepiller, to dia-
gonaltstillede på vesthjørnerne og en i sydøst i 
overgangen til det romanske skib.
 En samtidig dør i tårnets sydside fører ind 
til tårnrummet (fig. 19-20). Døren, der har en 
oprindelig tærskel af granitkvadre, er udvendig 
fladbuet og dobbeltfalset i sider og stik. Dørens 
inderside har tredobbelt fals i stikket, mens van-
gerne har en helstens dyb og bred fals. I østre fals 
er indmuret en træklods (fig. 63, jf. fig. 20) med 
udstemmet hul til en låsepal; den er sammenhø-
rende med dørfløjens oprindelige ophængning i 
dørens indre fals (jf. s. 4170). Den er sekundært 
repareret med båndjern. I vest er et oprindeligt, 
fladbuet vindue, der er dobbeltfalset udadtil og 
tredobbeltfalset indadtil.
 Tårnrummets vægge er af tegl, bortset fra lidt 
kampesten i bunden. Det er forbundet med skibet 
af en meget bred, spidsbuet tårnbue, der næsten 
har hele skibets bredde, idet den omtrent følger 
skibets vestre skjoldbue. Rummet har sandsynlig-
vis fra opførelsen været overdækket af et †hvælv, 

Fig. 12. Korets hvælv (s. 4133). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Vault of chancel.
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en hel sten høj. Den stort set udelukkende af 
teglsten opførte kamtakkede gavl har tre spær-
stikformede blændinger, hvoraf den midterste 
er bredere og højere end de andre og synes no-
get reguleret i stikket. Oven over denne midt i 
gavlen er en savtakfrise. Et vindue i østsiden er 
i sin nuværende form af nyere dato (jf. s. 4141). 
I det indre er murede bænke i begge sider. Et 
tilbagespring af murflugten over syddørens stik 
kunne antyde et oprindeligt lavereliggende loft, 
men dette har dog snarest ligget i samme højde 
som nu, da det ellers ville skære den øverste del 
af døren til tårnrummet.

afdækket med et halvtag over en enkel falsgesims. 
Adgangen er i nordsiden lidt øst for midten ad 
en fladbuet dør i et relativt højt spejl med tvil-
lingdelt stik af to kvartcirkelbuer på en aftrap-
pet, muret konsol. Vindeltrappen snor sig om en 
halvstens spindel af afrundede sten. Trappeløbets 
ydervæg er opmuret i en skiftegang, der mod 
sædvane ikke er vandret, men følger trappens 
stigning (fig. 18). Trappen overdækkes af trin-
vis stigende fladbuestik og udmunder diagonalt 
i mellemstokværkets nordøsthjørne gennem en 
overdør, der foroven er afsluttet med fladbuestik 
tilpasset hjørnet.
 Et omtrent samtidigt våbenhus ud for tårnets 
sydside (fig. 16) er opført fortrinsvis af granit-
kvadre, dog med indslag af munkesten. Den flad-
buede dør (fig. 21) har en enkelt fals i vangerne, 
mens der i stikket er to, hvoraf den yderste er 

Fig. 13. Detalje af hvælvpille i skibets sydøsthjørne (s. 
4132). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –  Detail of vault 
pillar in southeastern corner of nave.

Fig. 14. Gotisk (†)vindue i korets østgavl (s. 4132), in-
dre. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Gothic (†)window 
in east gable of chancel, interior. 
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 Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. En 
større udhugning under skibets østre vindue i syd-
siden må sandsynligvis være udført i sammenhæng 
med prædikestolens opstilling 1597 (jf. s. 4161). 
 Ombygninger af tårnet. Tårnrummets nuvæ-
rende hvælv (fig. 15) er formentlig opført sent 
i 1500-tallet. Det er et grathvælv, hvis kapper 
må være opmuret i tårnrummets oprindelige 
hvælvforlæg (jf. s. 4134), og graterne er markeret 
i pudslaget. Stubberup Kirke (Bjerge Hrd.) har i 
tårnet et tilsvarende hvælv fra 1604.
 Ifølge biskop Jacob Madsen 1589 (fig. 76) var 
kirken »... met Torn, byget offuen på mellem 
Stenger, oc siden firekant Spir paa, tagt met dob-
belt Steen paa«,34 dvs. at tårnet da havde en over-
del af bindingsværk. Hvornår tårnets middelal-
derlige, eventuelt aldrig fuldførte, overdel er ned-
taget og erstattet af dette, vides ikke (jf. s. 4134). 
Tilsvarende klokkestokværk af bindingsværk er 
endnu bevaret i Viby Kirke (Bjerge Hrd.) og har 
tidligere også været at finde i bl.a. Marslev Kirke 

Fig. 15. Tårnets hvælv (s. 4136). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Vault of tower.

(Bjerge Hrd.). Tårnets overdel var brøstfældig al-
lerede 1631,35 men har sandsynligvis stået med 
bindingsværksafslutningen indtil begyndelsen af 
1700-årene, muligvis 1720’erne,48 da det fik nyt 
muret klokkestokværk, der mod nord og syd for-
synedes med svungne gavle (jf. fig. 3) (sml. kir-
kerne i Fraugde og Højby s. 3533 og 3987).
 De svungne gavle bibeholdtes til o. 1820, men 
må kort derefter være erstattet af det nuværende 
flade pyramidetag, idet sognepræst Holm 1832 
klagede til amtsprovst Lütken over bl.a. ‘kirketår-
nets borttagelse for flere år siden … nedtage dets 
tårn lige til klokkestolen’.43 Klokkestokværket 
har mod hver side to kurvehanksbuede glamhul-
ler, af hvilke et mod hver side er tilmuret (jf. fig. 
1 og 16). Sydsidens vestre glamhul er sekundært 
udvidet i bredde af hensyn til en tidligere op-
hængning af en klokke (jf. s. 4174). Gesimsen 
har et kraftigt rundled over et savskifte, der nu 
mangler på sydsiden, og krones af et par kun let 
fremspringende false.
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Fig. 16. Tårn (s. 4133) og våbenhus (s. 4135), set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Tower and porch seen from 
the south.
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vil holde på fugtigheden på ringerloft og det øv-
rige træværk i tårnet, idet luften ved sydlige og 
vestlige vinde og storme vil trænge ind gennem 
åbningen, hvor kirkeklokken hænger og afkaste 
tagstenene på tårnet’.43 Efter et sagsanlæg, hvis 
udfald kunne blive, at han mistede ejendomsret-
ten til kirken, udførte han det pålagte arbejde.43

 Efter et kirkesyn 1843 pålagdes kirkens ejer, 
proprietær Johannes Schmidt til Østergård, at 
indsætte lemme i tårnets glamhuller. Han undlod 
dette med den begrundelse, ‘at de mod hensigten 

Fig. 18. Trappehusets trappeløb (s. 4135). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –  Stairway 
of stairwell.

Fig. 17. Trappetårn på tårnets nordside (s. 4135). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Stairwell on north side of tower. 
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vel aftrapningen mod nord som overdækningen 
har en dobbelt falsgesims og er dækket af røde 
vingetagsten.
 En brandstige hang på nordsiden af kirken 1884 
(jf. fig. 26).
 Der var 1929 ønsker fra menighedsrådet om 
at genopsætte svungne gavle på tårnet efter for-
læg i akvarellen fra 1820 (jf. fig. 3), men dette 
blev ikke imødekommet af de kirkelige myn-
digheder.51

 Kirken gennemgik en større restaurering i flere 
etaper i årene 1964-71. Varmeanlægget blev ud-
skiftet 1964 (jf. s. 4145), og der opførtes en ny 
bygning til fyret (jf. s. 4128), et nyt gulv lagdes 
såvel inden for alterskranken som i hele koret 
og i våbenhuset (jf. s. 4141), to trækbånd i koret 
fjernedes, og i stedet opførtes to murede støt-
tepiller (jf. ndf.) Kirken kalkedes endvidere ind-

 †Murankre. Ved kirkesynet 1702 konstateredes, 
at ‘inden i kirken er to buer over alteret revnet 
fra hinanden i en fingers bredde, og der behøves 
reparation på tagværk og tag’.35 Hvor omfattende 
denne skade har været, kan ikke afgøres, men to 
trækbånd af træ, et midt i hvert fag, er indsat på 
et tidspunkt før 1854, da der ved synet dette år 
omtaltes, at de skulle fornyes med maling, og ved 
synet 1866 noteredes, at den ene af disse skulle 
fornyes og males.49 De fjernedes i forbindelse 
med en større restaurering af kirken 1968-71, 
hvor der i stedet opførtes støttepiller på korets 
østhjørner (jf. s. 4141).
 En støttepille vestligt på skibets nordside (jf. fig. 
10) er opført af små teglsten. Den brede pille er 
dels aftrappet mod øst under det østlige vindues 
sålbænk,50 hvor den er afdækket med en støbt 
plade, og dels i omtrent halv højde mod nord. Så-

Fig. 19-20. Tårnets syddør (s. 4134). 19. Ydre. 20. Indre. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – South door of the tower. 
19. Outside. 20. Inside.
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 †Gulve. Ifølge kirkens syn 1833 forefandtes 
åbne begravelser, der endnu ikke var lukkede, og  
gulvet var sunket.49 1882 fik koret bræddegulv, 
der skulle hæves fire tommer,32 og året efter skul-
le resten af gulvet belægges med fliser.32 Ifølge 
synet 1885 skulle der inden næste års syn lægges 
betongulv i våbenhuset.32 I årene 1895-98 blev 
bræddegulvet i stolestaderne løbende fornyet.32

 1966 udskiftedes et †bræddegulv inden for al-
terskranken med det nuværende (jf. ovf.) i for-
bindelse med at alterskranken blev gjort mindre 
(jf. s. 4158).52 Samtidig bibeholdtes, og delvis for-
nyedes, trægulvet i forlængelse af stolestaderne i 
tårnrummet i forbindelse med indbygning af nyt 
orgel 1967 (jf. s. 4171).
 Korets tagværk af eg må opfattes som langhusko-
rets oprindelige. Ved den dendrokronologiske 
undersøgelse (s. 4144) blev fem prøver dateret til 
hhv. 1450’ernes slutning og o. 1470; hvorledes 
disse forholder sig til dateringen af korets opfø-
relse, er usikkert. Tagværket, der består af 12 spær-
fag, har to hanebånd samt krydsbånd, der skærer 

vendig, og dele af inventaret blev fornyet eller re - 
staureret.
 I forbindelse med ovenstående restaurering af 
kirken opførtes to murede støttepiller på korets 
østhjørner som erstatning for de tidligere træk-
bånd i koret (jf. s. 4140). Pillerne er opført af gule 
teglsten, der vandskuredes og hvidkalkedes, og 
pillernes overdækkedes med røde vingetagsten.52

 Vinduer. Skibets fire vinduer, to i nord og to i 
syd, er alle senere indsat i murværket. Sydsidens 
østre er senmiddelalderligt med dobbeltfalsede 
vanger og fladbuet overdækning, men er senere 
forlænget nedad. Sydsidens vestre vindue, der er 
uden false og med kurvehanksbuet overdækning, 
er eftermiddelalderligt. I dets nedre del indgår, 
især synligt på indersiden, dele af den allerede 
tidligere tilmurede syddør (jf. s. 4129). De to vin-
duer på nordsiden er indsat 1912 og kopierer de 
to i korets sydside. Det østre erstattede et ældre 
vindue (jf. ndf.) og i det vestre kan vestvangen 
indeholde dele af et ældre vindue. Et vindue af 
samme form i tårnets nordside blev indsat 1913.53 
 Vinduerne i skibets sydside, i våbenhusets øst-
side samt tårnets vestvindue har gamle karme af 
træ med nyere rammer.53 Korets sydvinduer har 
blyindfattede ruder i stangjernsrammer, der er 
indsat efter 1894; det østre med trækrude.32 De 
tre vinduer i kirkens nordside, to i skibet og et 
i tårnet, har blysprossede ruder i jernrammer af 
samme form som korets; skibets østre og tårnets 
har trækrude.
 †Vindue. Frem til 1912 fandtes på skibets nord-
side et vindue af samme form som sydsidens ve-
stre (jf. fig. 7b og 25-26).
 Gulve. Kirkens nuværende gulve er af grå og 
gule, diagonalt lagte, kvadratiske fliser i kor, skib 
og tårnrum; der er intet trin til koret. Inden for 
alterskranken (s. 4158, jf. fig. 32) er et brædde-
gulv, udført som otte cirkelsegmenter med mar-
kerede radier. I stolestaderne er bræddegulv, og i 
våbenhuset gule teglsten, lagt på fladen i husets 
længderetning.
 Inden for skibets syddør er gulvet omlagt 2012, 
således at dette ved døren er hævet ca. 15 cm 
med et jævnt fald frem til midtergangens gulv-
niveau.39 Dette erstattede trappetrin af træ inden 
for døren.

Fig. 21. Våbenhusets dør (s. 4135 og 4168). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Door of the porch.
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Fig. 22. Skibets tagværk (s. 4143) set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Roofing of church looking east.
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Tagværket sidder i relativt god orden, dog er flere 
spærfag ombyttede, og der er mange udskiftnin-
ger. Nummerering er udført med stregnumre i 
nord og firkantstik i syd.54

 Skibets tagværk er generelt samme type som ko-
rets; det har stort set samme bevaringstilstand og 

nedre hanebånd; alt med bladninger fra østsiden. 
Der er endvidere korte spærstivere og spærsko. 

Fig. 23. Nummerering (s. 4144). Skibets 8. spærfag, set 
mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Numbering. 8. 
Truss of nave, looking east. 

Fig. 24. Detalje af skibets 5. spærfag med kappet, lodret spærstiver (s. 4144). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Detail of 5. Truss in nave with crosscut vertical post.
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varet splintved, dateret til o. 1180. Tømmeret må 
tolkes som spær og har alle aflange taphuller med 
afrundede ender. Dateringen taget i betragtning 
kan det ikke udelukkes, at dette tagværk stam-
mer fra kirkens opførelse, men dette er usikkert, 
da tømmeret også kan være tilført andetsteds fra 
eller kan være fra en tidlig ombygning.
 Klokkestolen er nyere, af fyr.
 Dendrokronologisk undersøgelse. Der er i 2017 ud-
taget boreprøver af egetømmer i koret og skibets 
tagværk.56 Af de fem daterede prøver fra korets 
tagværk (jf. s. 4141) kunne de tre, der var taget 
fra spær og en spærstiver, dateres til o. 1455-58, 
heraf en med bevaret splint, mens to prøver fra 
spærfødder dateres til o. 1468-71. Af de indsendte 
prøver fra skibets tagværk (jf. s. 4144) kunne kun 
fire, alle fra nedre hanebånd, dateres til hhv. efter 
o. 1100, efter o. 1131, efter o. 1163 samt o. 1180; 
sidstnævnte har bevaret splint.
 Tagbeklædningen er nu overalt røde tagtegl, se-
nest fornyet 1998.57

 †Tagbeklædning. Ved biskop Jacob Madsens be-
søg i kirken 1589 konstaterede han, at tårnet og 

består ligeledes af 12 spærfag, heraf et helt fornyet. 
Tagværket er ikke dateret (jf. dendrokronologisk 
undersøgelse, s.d.). De bevarede spærfag hidrører 
fra to forskellige systemer på hhv. otte og tre fag, 
der er nummereret fra øst mod vest og nu er sam-
menblandet. Samtlige bladninger er på vestsiden. 
Ud over hanebånd og krydsbånd gør seks spærfag 
i det største system sig bemærket ved derudover at 
have lodrette spærstivere (fig. 24), der skærer nedre 
hanebånd og er tydeligt afkappede et stykke her-
under. Disse har formentlig oprindeligt gået ned 
i en bindbjælke. Spærene er opstillet i spærsko, 
hvoraf flere har karakter af oversavede bjælker, og 
har korte spærstivere. Spærfagene er nummereret 
med stregnumre i både nord og syd. Mindst seks 
af de nedre hanebånd fordelt på begge systemer er 
af genanvendt tømmer (jf. ndf.).
 Tårnets og våbenhusets tagværker er nyere, af 
fyr. Kirkens tagværker er senest repareret 1998.55

 †Tagværk. I skibets tagværk indgår (jf. ovf.) gen-
anvendt tømmer fra en ældre konstruktion. Fem 
prøver derfra er dateret (jf. dendrokronologisk 
undersøgelse, s.d.). Heraf er den yngste, med be-

Fig. 25. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Erik Schiødte 1884. – Plan.
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en træstang, hvis øverste ende er forsynet med en 
glaskugle’.43

 Opvarmning. Kirkens opvarmning er siden 2014 
fjernvarme.
 †Opvarmning. En kakkelovn i skibets nordøstre 
hjørne ses på et foto fra 1891 (jf. fig. 30). Den var 
da ikke helt ny, da en skorsten optræder på Erik 
Schiødtes prospekt 1884 (fig. 26). Ovnen, der var 
placeret i nordsiden østligst i skibets østre fag (jf. 
fig. 30), blev senere erstattet af en større (jf. fig. 
75). Denne ansås for udtjent 1933, da man valgte 
at erstatte den med en kalorifer af støbejern fra 
C. M. Hess A/S, Vejle.24 Den nye ovn placeredes 
tilsyneladende samme sted, da skorstenen opret-
holdtes (jf. fig. 2); denne blev 1935 forhøjet med 
en alen og forsynedes med snurrehætte.24 Der blev 
‘ommuret’ i varmeapparatet 1951 og igen i 1954, 
og skorstenspiben blev fornyet 1952.24 Da denne 
kalorifer 1960 ansås for kassabel, var der planer 
om at forny varmeanlægget, men dette skete dog 
først 1964, hvor et oliefyret varmtvandsanlæg blev 
installeret i et fyrrum, der var indrettet i et ny-
opført ligkapel (jf. s. 4128). Der blev ved samme 

kirkens nordside var tækket med »dobbelt Sten« 
(munke og nonner), mens sydsiden havde vin-
getegl, der ikke var i særlig god stand (»noget 
taglamb«), og at der var »noget met Bly offuer 
Choret«. 1595 var tilstanden på skibets sydside 
lige så slet.34 I anden halvdel af 1600-tallet ud-
taltes ved synet, at der såvel manglede bly som 
tagsten.35 I 1803 fik kirkejeren tilladelse til at 
udskifte det af kirkens tag, der var af bly, med 
tegl.58

 En vindfløj opsattes 1955 som erstatning for en 
tidligere (jf. ndf.). Den forestiller et skib, er tegnet 
af Ebbe Lehn Petersen og produceret af blikken-
slagerfirmaet Julius Jacobsen, Odense (jf. fig. 6a 
og 16; den er udført i kobber og belagt med 22 
karat guld.24

 †Vindfløje. En fløj af ukendt alder (jf. fig. 7a-
b). Fløjstang, forneden støttet af volutformede 
bøjler, hvorpå kugle og herover fløj med ukendt 
motiv. Den skulle ifølge kirkesynet 1951 repa-
reres,24 men den blev i stedet fornyet (jf. ovf.). 
En vindfløj omtaltes i en korrespondance vedrø-
rende kirken 1832, idet ‘tårnets vejrhane stod på 

Fig. 26. Prospekt af kirken set fra nordøst ved Erik Schiødte 1884. – View of the church seen from the north east.
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 En kalkmalet indskrift (fig. 27) fra 1723 over ski-
bets syddør erindrer om en istandsættelse samme 
år. Såvel den rektangulære kartouche som ver-
salindskriften mellem indridsede linjer er malet 
med rødt: »Anno 1723 da lod høyedle og wel-
baarne herre oberstløy[t]nan(t) Godske Hans von 
Brugmand denne kierke reparere Guds nawn til 
louf og ære og meniheden til fornøyelse I Jesu 
Naun«. Fremdraget 1893.
 †Middelalderligt kalkmaleri. Et indridset indviel-
seskors på sydmuren ved prædikestolen blev efter 
afdækning 1966 atter overkalket.
 †Eftermiddelalderligt kalkmaleri. 1893 afdækkede 
Magnus-Petersen kalkmalet udsmykning fra o. 
1600, udført i røde og grålige farver. På nordvæg-
gen i korets østfag fandtes en dansksproget frak-
turindskrift med rødt, der efter Magnus-Petersens 
tegning af fragmenterne (fig. 28) formentlig har 
lydt: »… (Velby)rdig Mand (Danne)marckis Ri-
gis …o… Chri(st)ensøn«.60 Den nævnte har ikke 
kunnet identificeres. I korets andet fag fandtes en 
gråtonet ornamental bemaling af skjoldbuerne 
(fig. 28). Østkappen i skibets østfag var prydet 
af en trekantgavl med småspir og figurer: Øverst 
den Opstandne Frelser med sejrsfanen, stående 
på en vinget verdenskugle, flankeret af timeglas, 
siddende basunblæsende figurer og latinsk ind-
skrift »Hodie mihi cras tibi« (i dag mig, i morgen 
dig). Af to andre figurer, begge med korsstav, var 
den ene formentlig Johannes Døberen (th.). 

lejlighed opsat radiatorer ved ydervæggene.55 O. 
1988 installeredes naturgas.24

 Et †kulhus mellem trappehuset og stræbepillen 
på skibets nordside nævnes i herredsberejsnings-
beskrivelsen 188459 og ses også på Erik Schiødtes 
plan og prospekt af kirken dette år (jf. fig. 25-26). 
Det var en lille halvtagsbygning, hvis tag skulle 
repareres 1946.24

Det blev nedtaget i forbindelse med den omfat-
tende restaurering af kirken 1964-71 (jf. s. 4140).
 Belysning. Kirken fik indlagt elektricitet 1919.24

 Murbehandling. I forbindelse med nedennævnte 
afrensning af cementpuds 1888 har nordsiden 
fået en karakteristisk fugebehandling med frem-
springende, hårdt trukne cementfuger, der kun 
delvist respekterer kvadrenes kanter. Disse er re-
pareret og delvist udskiftet 1998.57

 †Murbehandling. Kirken er engang i 1800-årene 
blevet pudset med cement og kalket.57

 †Fortov. 1965 erstattedes fortov langs kirkens 
nord- og sydmur af græsrabatter.24

KALKMALERI

Der blev o. 1884 konstateret kalkmaleri på nord-
muren. J. Magnus-Petersen afdækkede 1893 ef-
termiddelalderligt kalkmaleri fra forskellig tid, 
hvoraf en enkelt indskrift fik lov at stå. Af mid-
delalderligt maleri er der 1966 blot afdækket et 
enligt †viekors. 

Fig. 27. Kalkmalet indskrift 1723 (s. 4146). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall-
painted inscription, 1723. 
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Fig. 28. †Kalkmaleri o. 1600 (s. 4146). Tegning Magnus-Petersen 1893. – †Wall painting, c. 1600.
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Christensen Berg, Odense, og anskaffet af Cas per Her-
mann von Brügmann. Den yngre disk skyldes en anden 
Odensesølvsmed, Peter Petersen (1805-57-). I koret 
står præste- og degnestole fra o. 1800. En klingpung 
hidrører fra første halvdel af 1800-tallet. Klokken er 
støbt 1829 af I. C. & H. Gamst, København. Niels Chri-
stopher Clausen, Odense, har o. 1850 udført sygesættet. 
To kirkeskibe er bygget hhv. o. 1907 og 1968. Orglet 
med 12 stemmer er bygget 1967 (og udvidet 1980) af 
Frobenius, Kgs. Lyngby. Nyere altersølv og -udstyr er 
anskaffet 1968 og 1994, fra hhv. Brdr. W. & E. Hansen, 
København og Erik Sjødahl Andersen, København.
 Farvesætning og istandsættelser. En istandsættelse af in-
ventaret fandt sted 1967-70 ved Ebbe Lehn Petersen. 
Medvirkende var konservator Mogens Larsen, mens 
Ingolf Røjbæk stod for den nye farvesætning. 

†Alterbord (fig. 31), antagelig senmiddelalder-
ligt, muret af munkesten med fyld af teglbrok-
ker, kamp og grus, ca. 165×115 cm og 110 cm 
højt. Bordet, der stod helt op ad østvæggen på 
et kampestensfundament, faldt sammen, da man 

INVENTAR

Oversigt. Det ældste inventarstykke er en romansk 
døbefont af Vindingtype. Fra den senere middelalder 
stammer et korbuekrucifiks fra o. 1475-1500. Planker 
med omtrent jævngamle fragmenter af maleri, måske 
fra kirkens katolske †højaltertavle, er genanvendt i den 
nuværende renæssancealtertavle. Et alterbordspanel fra 
1571 bærer navne på såvel snedker som sognepræst og 
kirkeværger, mens en dørfløj fra 1581 har initialer for 
sognepræst og kirkeværger. Altertavlen, der er opsat 
1592, tilhører en (nordøst)fynsk gruppe af baldakin-
type. Prædikestolen, anskaffet 1597, er et højrenæssan-
cearbejde tilskrevet den odenseanske billedskærer Jens 
Asmussen. Den har ligesom altertavlen opvist våbener 
for Hans Oldeland (†1580) til Trællerup og hans hustru 
Tale Abildgård (†1597), men kan også være anskaffet af 
sønnen Hans Oldeland, der senere (1604) lod opstille 
to herskabsstole for sig selv og hustruen Sophie Hvas 
af Ormstrup. Stolestaderne må være opsat omtrent 
på samme tid. En tavle er o. 1730 opsat i våbenhuset 
til minde om et lynnedslag på kirken og Ulriksholm 
samme år, formentlig af begges ejer, Godske Hans 
von Brügmann. Alterkalken er udført 1757 af Willads 

Fig. 29. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of the church looking east.
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Fig. 30. Kirkens indre set mod øst. Foto Lars Rastrup 1891, i Østfyns Museer, Kerteminde. – Interior of the church 
looking east.

1966 nedtog alterbordspanelet, og det blev efter-
følgende fjernet helt.61

 Alterbordspanel (fig. 32), 1571, opsat af sned-
keren Hans Andersen Fynbo. Rammeværket, 
178×123 cm, 111 cm højt, har højrektangulære 
fyldinger flankeret af kannelerede, joniske pilastre 
med omvendt kapitæl; fire på forsiden og to på 
kortsiderne. Frisen har bredrektangulære felter 
mellem fremspring med cirkelbosser. I fyldin-
gerne, hvis kvartstafprofil på gammeldags ma-
ner er udeladt forneden, findes der på forsiden 
indridsede og indstemmede arkader, der måske 
blot har været forarbejde.62 Her har snedkeren 
hen over alle fire signeret med indskåret fraktur 
iblandet renæssancemajuskler: »hans/ anderss/ 
fønbo/ snicdiker«. Placeringen er så åbenlys, at 
det kunne give anledning til at tro, at snedkeren 
havde skænket panelet til kirken. I frisen læses 
en tilsvarende indskrift på forsiden og i syd. Den 
daterer og anfører navnene på sognepræst og kir-

keværger: »h(r). hans lauersen 1571/ den 17 iu-
nii hans klausen i/ monckebod hans harssing y 
trelrop k(irke)v(ærger)«. Forsiden har tillige nyere 
håndværkergraffiti »HTS 1855« (jf. altertavle). 
Panelet er bemalet i to lyse, grå nuancer. 
 Et †sidealter ‘ved den søndre side mod degne-
stolen’ blev ved biskop Jacob Madsens visitats 
1589 beordret nedbrudt. Hans Urne lovede der-
for, at ‘fly alteret afsted’. 63

 Altertavlen (fig. 33-38) fra 1592 tilhører en 
(nordøst)fynsk gruppe af baldakinaltertavler. Den 
er arkitektonisk opbygget med postament, til-
bagetrukket storstykke med søjler, baldakin og 
overbygning i form af frise og topstykke med 
trekantgavl. Stor-, top- og postamentvinger er 
udformet som kartoucher med rulleværk og 
båndornament.
 Det tredelte storstykke er af firsøjletype med 
to smalle sidefelter, flankeret af fire kannelerede 
pilastre. De har profilkapitæler, diamantbosser i 
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rubhoved midtfor. Frisen har fire småfelter mel-
lem kassetteværkssmykkede volutkonsoller og en 
forkrøppet kronliste med konsoller. Topstykkets 
to arkadefag med kannelerede pilastre og pro-
filkapitæler indrammes af tre joniske hermer (to 
kvindelige og en mandlig). Den todelte topfrise 
svarer omtrent til storfrisen. Herover afslutter en 
kerubhovedprydet trekantgavl med tre småspir. 
 Postamentet har bredrektangulært felt mellem 
to enkle fremspring, og yderst hænger kerub-
hoveder. De brede storvinger har frugtophæng, 
akantus og viser fædrene og mødrene våbener for 
Hans Oldeland til Trællerup (†1580) og hustruen 
Tale Abildgård (†1597). Tv. (fig. 34) ses parrets 
fædrene våbener Oldeland og Abildgård, ledsaget 
af initialerne »H.O.L.F.« og »T.A.G.F.«, th. (fig. 35) 
deres mødrene våbener: Munk af Fjellebro (hans) 
og Ulfeldt, med tilsvarende initialer »H.O.L.M.« 
og »T.A.G.M.«. I de små postamentvinger er 
skårne initialer »HMH«, »OH« og »BE« foruden 
det daterende årstal »1592«. De første initialer står 

Fig. 32. Alterbordspanel fra 1571, signeret af snedkeren Hans Andersen Fynbos (s. 4149). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Communion table panel from 1571, signed by the cabinetmaker Hans Andersen Fynbos.

Fig. 31. Senmiddelalderligt †alterbord (s. 4148). Foto 
Ebbe Lehn Petersen 1966. – Late Medieval †Commu-
nion table. 

prydbælterne og bærer en lille forkrøppet kon-
solfrise. De fire foranstillede, korintiske frisøjler 
med akantus i prydbælterne bærer den firdelte 
kvartrunde baldakin. Mellem kapitælerne hænger 
lister med trekløvere og bueslag samt et enkelt ke-
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er dog to oprindelige polykrome våbenmalerier i 
topstykket (fremdraget 1895), der viser Frederik 
II’s og dronning Sophies kronede våbenskjolde 
(fig. 37) med ledsagende latinske versalindskrifter 
i topfrisen: »Insignia Illvstrissimi Danorvm &c 
Regis Fride(rici) II« (Den berømmelige konge af 
Danmark etc., Frederik II’s våben) (tv.) og »Insig-
nia Illvstrissimi Danorvm &c Reginæ Soph(iæ)« 

formentlig for (Hr.) Marcus Hansen, sognepræst 
1585-1608, mens de sidste må antages at tilhøre 
kirkeværger. 
 Stafferingen, der omfatter oxydrød bund, ok-
kergult, hvidt, lysegråt og forgyldning, er en fri 
farvesætning fra 1971 ved Ingolf Røjbæk. Tavlens 
oprindelige farver kendes ikke, da den blev afren-
set ved en istandsættelse 1895 (jf. ndf.). Bevaret 

Fig. 33. Altertavle 1592 (s. 4149). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altarpiece, 1592.
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(Den berømmelige dronning af Danmark etc., 
Sophies våben). Tavlens øvrige indskrifter er ny-
malet 1895 med forgyldning på sort bund, men 
i det mindste på storstykke og postament fandtes 
samme ordlyd før istandsættelsen. Storfeltet cite-
rer med fraktur nadverens indstiftelsesord (efter 
Luk. 22,19-20) og sidefelterne dåbens (efter hhv. 
Mark. 16,15 (tv.) og Mark. 16,16). Postamentfel-
tet har på samme vis fadervor med henvisning 
til »Matth. 6« (Matt. 6,9-13) og »Luc. 11« (Luk. 
11,2-4). I frisen læses latinske versalindskrifter, fra 
venstre: 1) »Mathævs facie hominis de homine, 
Christo exorsvs est.« (Mattæus har med men-
neskefremtoningen talt om mennesket Kristus). 

2) »Marcvs victorem mortis refert, ora leonis.« 
(Markus betegner ham med løveskikkelsen som 
den, der overvinder døden). 3) »Lvcas forma vitvli 
perhibet Christv immolatvm.« (Lukas viser med 
kalveskikkelsen, at Kristus er blevet begravet). 4) 
»Iohannes f: aqvilæ verbi æternitatem testatvr.« 
(Johannes bevidner med ørneskikkelsen ordets 
evighed). På nordsiden af postamentet findes en 
håndværkersignatur »H. Schiellerup 1855«. Bag-
siden af storstykket har fragmenter af senmiddel-
alderligt figurmaleri, jf. †altertavle. 
 Tilblivelse og istandsættelser. Altertavlen, der som 
nævnt har skåren datering 1592, er tidligst omtalt 
tre år senere, da biskop Jacob Madsen ved en visi-
tats bemærkede om den ‘herlige nye tavle’, at den 
var anskaffet for 140 daler.64 Den tilhører som 
nævnt en gruppe af (nordøst)fynske baldakinal-
tertavler fra tiden o. 1590-1600, hvis tidligste ek-
semplar er tavlen i Bogense fra 1588 (s. 2141).65 
Om gruppen har andet end skemaet tilfælles, 
er uafklaret, idet værkstedssammenhænge ikke 
er indlysende. Dette turde ej heller fremgå af, 
at man i Munkebo har fulgt samme fremgangs-
måde som i Bogense ved at genanvende dele fra 
en senmiddelalderlig (†)altertavle. Her drejer det 
sig om plankerne i storstykkets felter, hvis bag-
sider som anført bærer fragmenter af senmid-
delalderligt maleri, der kan stamme fra kirkens 
senmiddelalderlige (†)altertavle omtalt 1589. De 
oprindelige kongelige våbenmalerier bærer dog 
så stor lighed med Bogensetavlens (s. 2143 fig. 
44), at de kan være udført af samme maler. Tav-
len stod fra første færd med katekismusindskrif-
ter,34 antagelig som nu forgyldte på sort bund, 
men det øvrige oprindelige farveudtryk kendes 
ikke, da ældre farvelag blev fjernet uden doku-
mentation ved Magnus-Petersens istandsættelse 
1895.66 Den tidligst kendte istandsættelse skete 
o. 1700 på foranledning af kirkeejeren Godske 
Hans von Brügmann, hvis våben tidligere fand-
tes malet på postamentfremspringene sammen 
med hans første hustru Margrethe Wilhelmine 
von Hausmanns (1686-1717) (jf. fig. 79). Det er 
måske denne istandsættelse, der sigtes til 1702, 
da ‘altret med nye ornamenter, siden forgangne 
års syn (var) smukt orneret’.67 Fra istandsættel-
sen hidrørte sekundære †malerier i topstykket af 

Fig. 34. Storvinge med fædrene våbener for Hans Ol-
deland (†1580) og hustruen Tale Abildgård (†1597), 
detaljer af altertavle 1592 (s. 4150, jf. fig. 33). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Main wing with arms of fathers  
of Hans Oldeland (†1580) and his wife Tale Abildgård 
(†1597), details of altarpiece, 1592 (cf. fig. 33).
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gælder †indskrifter på storstykke og postament, 
der svarede til de nuværende, men med mindre 
kunstfærdig fraktur. På et tidspunkt er opsat et 
†kors på topgavlen. En håndværkersignatur fra 
1855 (ovf.) betegner måske en mindre reparation 
dette år (jf. også alterbordspanel). 
 En gennemgribende restaurering fandt sted 
1895 ved Magnus-Petersen, der året forinden 
havde istandsat prædikestolen. Hensigten var at 
genskabe de oprindelige farver.70 Bortset fra an-
vendelse af ægte guld- og sølvbelægning er den 
genskabte farveholdning ukendt, idet der savnes 
dokumentation herfor både 1895 og senere.71 
Forud for stafferingen fjernede man al hidtidig 
bemaling, på nær topstykkets oprindelige kon-
gelige våbener. I baldakinen blev evangelisternes 
symbolvæsener malet i en rækkefølge svarende 
til storfrisens indskrifter (jf. fig. 80), ligesom man 
nymalede de øvrige indskrifter. Ifølge en rapport 
fra NM 1895 fremtrådte tavlen efter istandsættel-
sen ‘så vidt muligt med sin oprindelige udsmyk-
ning’.39 Efter at Mogens Larsen 1970 uden re-
sultat havde eftersøgt ældre farver på tavlen,39 fik 
den med Ingolf Røjbæks nymaling 1971 sit nu-
værende udseende. Ved samme lejlighed under-
kastedes tavlen en lettere snedkermæssig istand-
sættelse.
 (†)Altertavle. 1589 omtalte biskop Jacob Madsen 
‘en slem lille tavle med et krucifiks’,34 en karak-
teristik, der formentlig snarere angik bevarings-
tilstanden end tavlens ikonografi.72 Det er måske 
dele fra denne tavle, der 1592 er genanvendt i den 

Aron (tv.) og Moses (jf. fig. 78-79). Det samme 
gjaldt formentlig fire †malerier på baldakinen, 
fra venstre: Bønnen i Getsemane, Korsnaglingen, 
Opstandelsen og Himmelfarten (jf. fig. 78-79).68 
 Indtil 1895 stod tavlen med en broget staffe-
ring af de arkitektoniske dele (jf. fig. 78), med 
lyseblåt, rødt og hvidt som de dominerende far-
ver, ledsaget af marmorering i de mindre felter. 
Farvesætningen kunne muligvis hidrøre fra den 
førnævnte istandsættelse o. 1700.69 Det samme 

Fig. 36. Englehoved, detalje af altertavle 1592 (s. 4149, 
jf. fig. 33). Foto Arnold Mikkelsen 2016.  – Angel’s 
head, detail of altarpiece, 1592 (cf. fig. 33).

Fig. 35. Storvinge med mødrene våbener for Hans 
Oldeland (†1580) og hustruen Tale Abildgård (†1597), 
detaljer af altertavle 1592 (s. 4150, jf. fig. 33). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Main wing with arms of moth-
ers of Hans Oldeland (†1580) and his wife Tale Abildgård 
(†1597), details of altarpiece, 1592 (cf. fig. 33).
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 2) 1994, en kopi af nr. 1 i sterlingsølv, med gra-
veret latinsk trekløverkors på bægret og stemp-
lerne »Sjødahl A« og »C. Antonsen«, for hhv. Erik 
Sjødahl Andersen og Carl Antonsen, Odense; 
desuden lødighedsmærke og »1994«.
 Alterdiske. 1) (Jf. fig. 40), o. 1825-50, udført af 
Peter Petersen (1805-57-), Odense. Disken, 15 
cm i tværmål, har graveret cirkelkors på fanen. 
På bagsiden fire ens stempler (Bøje nr. 4267 eller 
4268) foruden prikgraveret vægtangivelse: »Vog 
38½ lod«. Stjålet 1994, men atter tilvejebragt.75 
Nu ude af brug. 2) (Jf. fig. 41), 1994, af sterling-
sølv, tværmål 16 cm, med graveret kors i bunden 
som alterkalk nr. 2 og samme stempler som denne.
 *Altersæt, udført 1750 af ukendt mester »IW«, 
siden 1757 i Seden Kirke, der ligesom Munkebo 
lå til Østergård (s. 3468, fig. 28).
 †Altersæt. 1) Formentlig forsvundet under Karl 
Gustav-krigene 1657-60 (jf. †nr. 2 og †mon-
stransskab). 2) O. 1660, af tin.35

nuværende altertavle. I hvert fald findes der på 
bagsiden af dennes storstykke rester af senmiddel-
alderligt maleri på kridtgrund. Plankerne er sam-
let uden hensyntagen til deres oprindelige sam-
menhæng. Fragmenterne på bagsiden af midtfel-
tet er af Sissel F. Plathe tolket som rester af et kors, 
mens fragmenterne i syd viser klædedragten af to 
personer stående forskudt bag hinanden.73 Der er 
måske tale om vidner til Korsfæstelsen.74 
 Alterkalke. 1) (Fig. 39), 1757, udført af Odense-
sølvsmeden Willads Christensen Berg og anskaf-
fet af kirkeejeren Casper Hermann von Brüg-
mann. Den 21 cm høje kalk er ganske enkel med 
cirkulær fod i to afsæt, cylindrisk skaft, linsefor-
met knop med midtribbe og pokalformet bæ-
ger. Under foden ses sølvsmedens mærke (Bøje 
II, 119) og årstalsstempel (Bøje nr. 4139) foruden 
prikgraveret kursivindskrift »C(asper) H(ermann) 
v(on) Bruggemann«. Stjålet 1994, men atter til-
vejebragt;75 repareret 2011.

Fig. 37. Topstykke med Frederik II og Sophies malede våbener, detalje af altertavle 1592 (s. 4151, jf. fig. 33). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Top piece with painted arms of Frederik II and Sophie, detail of altarpiece, 1592 (cf. fig. 33).
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Fig. 38. Senmiddelalderligt (†)panelmaleri (s. 4153), bagsiden af altertavle 1592 (s. 
4149). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Late Medieval (†)panel painting, back of altar 
painting, 1592.
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 Oblatæske (jf. fig. 41), o. 1968, af sterlingsølv, fra 
Brdr. W. & E. Hansen, København. Den cylind-
riske æske, 12 cm i tværmål og 6 cm høj, har låg 
med korsformet håndtag og sølvsmedefirmaets 
stempel: »W. & E. H.«. En †oblatæske af porcelæn 
anskaffedes formentlig o. 1894.32

 Alterkander. 1) (Jf. fig. 41), o. 1968, af sterling-
sølv, fra Brdr. W. & E. Hansen, København. Cy-
lindrisk, 19,5 cm høj, og med vippelåg. Stempler 
for sølvsmedefirmaet og lødighed. 2) 1994, af 
sterlingsølv, en kopi af nr. 1, men med graveret 
kors og løftbart låg omtrent svarende til oblatæ-
skens. Mærker for Erik Sjødahl Andersen og Carl 
Antonsen, Odense, foruden lødighedsmærke og 
datering »1994«.
 †Alterkande (jf. fig. 79), o. 1850-75, af sort por-
celæn. En †alter- eller dåbskande af tin blev stjålet 
1968.76 En †hulske af sølv24 blev stjålet 1994.77

 Sygesæt (jf. fig. 40), o. 1850-75, udført af Niels 
Christopher Clausen, Odense (1812-74-). Den 

Fig. 39. Alterkalk nr. 1, 1757, udført af Willads Chri-
stensen Berg, Odense (s. 4154). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Altar chalice no. 1, 1757, by Willads Christensen 
Berg, Odense.

Fig. 40. Sygesæt, o. 1850, fra Niels Christopher Clausen, Odense (s. 4156), og alterdisk nr. 1, o. 1825-50, udført 
af Peter Petersen, Odense (s. 4154). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick, c. 1850, from Niels 
Christopher Clausen, Odense, and paten no. 1, c. 1825-50, by Peter Petersen, Odense.
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ringer,35 var 1670 ‘sønder’ og måtte repareres for 
1 mark og 8 skilling.37 3) (Jf. fig. 79-80), o. 1650, 
af malm,24 med årstal »1787«, antagelig for anskaf-
felse. De 50 cm høje stager havde slankt skaft med 
ringled mellem to balusterled. Stjålet 1968.76

 †Trestage, nævnt 1925.24 Syvstage, 36,5 cm høj, 
ifølge indskrift skænket 1945 af kirkens personale 
i anledning af et (ukendt) 25-årsjubilæum. †Syv-
stage (Kingostage), anskaffet 1938 fra kunstsme-
defirmaet Knud Eibye som gave fra enkefru Ma-
rie Adolphsen født Jensen, Dræby, til minde om 
hendes afdøde mand, gårdejer Peder Adolphsen. 
Foden bar skriftstedet Luk. 1,78-79 samt kirkens 
og givernes navne;24 stjålet 1968.76 
 Messehagler. 1) (Jf. fig. 80), o. 1925, anskaffet fra 
Dansk Paramenthandel, skjoldformet, af rød ve-
lour med guldkant og -kors på ryggen. 2) 1988,24 
af grøn silkeuld, ryggen med gule kornaks adskilt 
af smalle blå striber. 3) Antagelig samtidig med 
nr. 2, liturgisk hvid, silkeuld med smalle grøn-
ne baner og bredere baner på skuldrene, hvoraf 

11,5 cm høje kalk har cirkulær fod og tragtfor-
met skaft med glat knop. Under foden er sølv-
smedens stempel (Bøje nr. 4279) og Odensemær-
ke foruden vægtangivelse »13 L(od) 4 Q(uintin)«. 
Disken, 9,5 cm i tværmål, har glat fane og samme 
stempler som kalken. Intet futteral.
 Alterstager. 1) O. 1968, af sterlingsølv, anskaffet 
fra Brdr. W. & E. Hansen, København. De 50 cm 
høje stager består af fire fladvalsede stænger, bøjet 
til korsformet fod og med lav, cylindrisk lyseskål. 
Mesterstempel »W. & E. H.« foruden lødigheds-
mærke. Stagerne blev stjålet 1994, men atter til-
vejebragt.77 2) (Jf. fig. 41), 1994, af sterlingsølv, 
anskaffet 1994 fra Erik Sjødahl Andersen, Kø-
benhavn, gennem Carl Antonsen, Odense. De 
40 cm høje stager er tragtformede og har reli-
efkors på et bånd om halsen. De bærer sølvsme-
denes stempler »Sjødahl A« og »C. Antonsen«, 
lødighedsmærke og indgraveret datering »1994«.
 †Alterstager. 1) Drejet i træ, omtalt 1589.34 2) Sta-
gerne, der undslap Karl Gustav-krigenes plynd-

Fig. 41. Alterdisk nr. 2 (s. 4154), anskaffet 1994 fra Erik Sjødahl Andersen, Køben-
havn, ligesom alterstagerne (nr. 2) (s. 4157). Oblatæske (s. 4156) og alterkande nr. 1 
(s. 4156), begge anskaffet o. 1968 fra Brdr. W. & E. Hansen, København. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. –  Paten no. 2, procured in 1994 from Erik Sjødahl Andersen, Copenha-
gen, like the candlesticks (no. 2). Wafer box and altar jug no. 1, both procured c. 1968 from Brdr. 
W. & E. Hansen, Copenhagen. 
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 Døbefont (fig. 42), romansk, af rødlig granit, 
92 cm høj, af Vindingtypen (Mackeprang, Døbe-
fonte 111). Foden er en høj plint med reliefhug-
gede menneskeansigter på hjørnerne og vulst 
ved overgangen til det omtrent cylindriske skaft. 
Kummen, 81 cm i tværmål, har stejle sider og en 
nærmest attisk mundingsprofil. Der er endnu en 
del, primært hvidlige, farverester, formentlig fra 
tiden o. 1800. Ved kirkesynet 1882 forlød det, at 
døbefonten skulle afrenses for maling.32 Opstillet 
i det østligste korfags nordside.
 Dåbsfad, o. 1968, af messing, tværmål 40 cm, 
antagelig anskaffet fra Brdr. W. & E. Hansen, Kø-
benhavn (jf. oblatæske og alterkande nr. 1). Fadet 
har omtrent form af en lav cylinder, uden fane, 
men med fire nitter, der tillader hvile på en jern-
ramme i fonten.
 †Dåbsfade. 1) Omtalt 1665, da det fremgik, at 
‘kirkebækkenet’ var i behold efter krigsårene.35 
Det er formentlig identisk med et messingfad, 
der 1832 havde små huller og derfor udskiftedes. 
En lerskål anvendtes som midlertidig erstatning.43

2) O. 1650, men først anskaffet til kirken langt 
senere (ndf). Det ottekantede messingfad, angi-
veligt ca. 70 cm i tværmål,76 viste ifølge Sophus 
Müller drevne fremstillinger af mænd og kvinder 
i renæssancedragt, bladslyngninger og blomster, 
mens inventariet 192524 desuden nævner hjort 
og hund samt påfugle. Fadet har ud fra beskrivel-
serne at dømme været et sidestykke til fadene i 
Hillested (DK Maribo 842), Jannerup (DK Tisted 
456) og Vesterø (Hjørring Amt). Det er rime-
ligvis anskaffet efter 1882, da kirkesynet påbød 
anskaffelsen af et nyt dåbsfad, som passede til fon-
ten.32 Det blev istandsat 1966,24 men stjålet to år 
senere.76 3) Anskaffet 1832, af kobber.43 
 Dåbskande, o. 1968, 20 cm høj og svarende til 
alterkanderne, men af messing og med hank. 
 †Dåbskander. 1) 1841, af tin, omtalt 1936.24 2) 
O. 1900, udgået 1936.24

 Korbuekrucifiks (fig. 43), et sengotisk lidelses-
krucifiks fra o. 1475-1500, typemæssigt beslæg-
tet med krucifikser i bl.a. Odense Skt. Hans og 
Bogense Kirker, sidstnævnte dateret o. 1485.79 
Den 126 cm høje figur hænger i strakte, svagt 
skrånende arme med krummede hænder. Ho-
vedet er faldet let mod højre skulder. Øjnene 

tre løber i hele hagelens længde, på ryggen med 
guldindvirket tværarm. 
 Af ældre †messehagler kendes en af sort fløjl 
med ‘stukket krucifiks’, der 1599 omtaltes som 
ny.34 1631 blev det fundet fornødent at anskaffe 
en ny til en anslået pris af 40 daler.35

 †Bøger. To notitser fra 1589 ved biskop Jacob 
Madsen angiver hhv., at Luthers katekismus fand-
tes, og at ‘alle bøger’ var til stede.78 En †alterbog 
og kirkens †salmebøger undslap Karl Gustav-
krigenes plyndringer.35

 Alterskranke (jf. fig. 29), 1967, lille og trekvart-
cirkulær, tegnet i et enkelt formsprog af Ebbe 
Lehn Petersen; blå bemaling.
 †Alterskranke(r). 1832 beskrev sognepræsten 
knæfaldet som ‘meget besværligt og trættende for 
kommunikanterne’. Heroverfor medgav kirke-
ejeren, at en udvidelse af skranken ‘ville spare tid 
for præsten ved uddelingen af sakramentet’.43 En 
†skranke (jf. fig. 79) havde o. 1893 trekvartcirku-
lær grundplan med tætstillede, drejede balustre. 

Fig. 42. Romansk døbefont (s. 4158). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Romanesque font. 
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isse, der kan have været til et relikviegemme, er 
nu tillukket. Korstræet, 163,5×123 cm, består af 
to glathøvlede planker og synes at være yngre 
end figuren.80 
 På nær det sekundære skriftbånd med titulus 
fremtræder krucifikset i blank eg, idet man o. 
1970 fjernede tre yngre farvelag, hvoraf det æld-
ste ifølge konservator Mogens Larsen næppe var 
ældre end o. 1800.81. Krucifikset hænger på nord-
væggen i korets vestfag, formentlig siden 1971. 
Det hang 1884 over korbuen (jf. fig. 30). 

er lukkede, panden rynket i smerte og munden 
åben. Tornekronen er turbanflettet og har forny-
ede torne. Det lange hår er skåret i skarpe lokker, 
skægget også med ensartede huljernssnit. Torsoen 
har slank talje og indsunket mellemgulv under 
brystkassens knoppede ribben; sidevunde i højre 
side. Det korte, stramme lændeklæde har korte 
snipper, én mellem benene og én hængende ved 
højre hofte. Benene er parallelle, fødderne kryd-
sede og fastgjort med én nagle. Figuren er skåret 
med udhuling i ryggen. En udboring i figurens 

Fig. 43. Korbuekrucifiks o. 1475-1500 (s. 4158). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Chancel arch crucifix, c. 1475-1500.
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Fig. 44. Prædikestol, 1597, tilskrevet den odenseanske billedskærer Jens Asmussen (s. 4161). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Pulpit, 1597, attributed to the Odense woodcarver Jens Asmussen.
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 Kurven har fire arkadefag, adskilt af mesterens 
typiske tredobbelte korintiske søjler på hjørnerne; 
skafterne er glatte og har kassetteværk i prydbæl-
terne. Hjørnefremspringene er spidsknækkede li-
gesom i Odense Domkirke (1591), i Ribe (1596-
97) og i Stenstrup (1619). Arkadernes tandsnit-

 En lav †korskranke fra o. 1912 havde som †pul-
pitur nr. 2 drejede balustre og belysning. Den var 
indtil 1947 opsat på herskabsstolenes forpaneler.24

 Prædikestolen (fig. 44-49), med skåret årstal 
1597, er et højrenæssancearbejde tilskrevet den 
odenseanske billedskærer Jens Asmussen.82 

Fig. 45-48. Prædikestolsrelieffer: 1) Syndefaldet, 2) Hyrdernes Tilbedelse, 3) Korsfæstelsen og 4) Opstandelsen. De-
taljer af prædikestol, 1597, tilskrevet den odenseanske billedskærer Jens Asmussen (s. 4161, jf. fig. 44). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Pulpit reliefs: 1) The Fall of Man; 2) The Adoration of the Shepherds; 3) The Crucifixion; and 4) The 
Resurrection. Details of pulpit, 1597, attributed to the Odense woodcarver Jens Asmussen (cf. fig. 44).
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ord); Adams hovedskal ses. Jesus flankeres af de to 
røvere, ophængt på krumme korsstammer; den 
gode røver har lændeklæde som Jesus, den onde 
kjortel. Bag Golgathas bølgende bakker anes Je-
rusalems tårne. 4) (Fig. 48), Opstandelsen. Kristus 
står på sarkofagens låg med samlede fødder og 
svaj i overkroppen. Han holder sejrsfanen i den 
venstre hånd, mens den højre er hævet til velsig-
nelse. Kort lændeklæde og over venstre skulder 
en kappe, der flagrer bag ryggen. Fire romerske 
soldater vækkes af deres søvn. Én griber liggende 
sit sværd, en anden værger sig med et skjold.
 Reliefferne har som i Odense og Ribe forlæg 
i nederlandsk grafik, der også her er benyttet ret 
frit.86 Dette gælder Syndefaldet, der som i Oden-
se og Ribe kan være inspireret af et stik fra 1579 
af Johannes Sadeler (d.æ.) efter Maerten de Vos.87 
Forlægget for Hyrdernes tilbedelse skal for relief-
fets højre halvdel findes hos Cornelis Cort i et 
stik fra 1566 visende Kongernes tilbedelse efter 
Giulio Clovio.88 Billedskæreren har nøje fulgt 
dette i sin gengivelse af den hellige familie og 
arkitekturen, mens hyrderne og englen ikke har 
kunnet lade sig henføre til et specifikt forlæg.89 
Korsfæstelsen kan i hovedsagen være kompone-
ret over stik af Maerten de Vos,90 mens Opstan-
delsen med større sikkerhed kan siges at være 
skåret efter et stik fra 1565 af Cornelis Cort efter 
Michiel Coxie.91 

skantede bueslag bæres af kannelerede pilastre 
med (toskanske) profilkapitæler og har kerubho-
veder i sviklerne. Såvel frise som postament har 
fyldinger kantet af tandsnit, der også ses på posta-
mentets kronliste.83 Frisen rummer akantusslyng 
med profilvendte bladmasker (fig. 49), postamen-
tet rulleværkskartoucher.84 Fremspringene bærer 
hhv. diadem- og løvehoveder. Under fremsprin-
gene flankerer kerubhoveder85 hængestykker i 
form af rulleværkskartoucher, hvori der nærmest 
opgangen ses reliefskåret datering »1597«. Under-
baldakinen har volutbøjler og drejet hængeknop.
 Arkadefelternes fire relieffer, ca. 45×30 cm, vi-
ser fra opgangen: 1) (Fig. 45), Syndefaldet. Adam 
og Eva er vist ved træet, han siddende og hun stå-
ende med æblet i hånden. Begges blikke er rettet 
mod slangen i træet. 2) (Fig. 46), Hyrdernes tilbedel-
se. Maria, der sidder ved den vidjeflettede krybbe, 
holder Jesusbarnet frem for to hyrder, hvoraf den 
ene er faldet på knæ med hænderne i bøn. Bag 
hende står Josef med en Tau-stav. Ved siden af den 
klassicerende baggrundsarkitektur, med staldens 
dyr, svæver en engel i en skybræmme. 3) (Fig. 
47), Korsfæstelsen. Jesus hænger i strakte, skrå ar-
me med lukkede hænder og fødderne fastgjort 
med én nagle. Hovedet (med glorie) er drejet 
mod højre, øjnene halvt åbne; det korte lænde-
klæde har snip mellem benene. Maria Magdalene 
omfavner foden af det latinske kors (med Pilati 

Fig. 49. Akantusornament med maske, detalje af prædikestol 1597 (s. 4161, jf. fig. 44). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Acanthus ornament with mask, detail of pulpit, 1597 (cf. fig. 44). 
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prædikestolen 1971 nystafferet ved Ingolf Røj-
bæk.
 Stolestaderne (jf. fig. 29) må være opsat o. 1600, 
rimeligvis 1604 sammen med herskabsstolene. 
De rektangulære 107 cm høje gavle (fig. 50) 
har slank arkade flankeret af toskanske halvsøj-
ler med forskelligartet beslag- og kassetteværk i 
prydbæltet. Bueslaget ledsages af tandsnit og æg-
gestav og bæres af profilkonsoller over smal om-
løbende rammeliste; i sviklerne hhv. spiralrosetter 
og treblade. Derover tredelt frise med kraftig glat 
profilering.95 Stolene har nyere fyldingsryglæn på 
nær de to østligste stole (efter herskabsstolene), 
der har ældre, lodrette fyldingsryglæn og desuden 
fyldingslåger.96 Ved indgangen fra våbenhuset af-

 Stolen er opstillet ved sydvinduet i skibets øst-
fag, med en gråmalet vinkeltrappe fra 1800-tallet 
(med fornyet fyldingspanel). En udhugning i mu-
ren under førnævnte vindue hidrører formentlig 
fra stolens første opstilling (jf. s. 4136).
 Lydhimlen er en irregulær femkant med frise 
svarende til kurvens. Over den udkragende kron-
liste står der på de fire frie sider udskårne rulle- 
og beslagværkskartoucher. Heraf viser to buster 
Kristus. De to øvrige er glatte, men har oprin-
deligt vist våbener for Oldeland og Abildgård (jf. 
ndf.). På tre hjørner står nøgne, basunblæsende 
englefigurer (dog uden vinger), og derunder 
hænger kerubhoveder svarende til kurvens. Lof-
tet har femkantet inddeling ved profillister; her-
under hænger Helligåndsduen. 
 Bemalingen fra 1971 skyldes Ingolf Røjbæk 
og svarer til altertavlens, men har okkergult som 
hovedfarve. Reliefferne har forgyldning på pa-
stelgrøn bund. 
 Stolen dateres som anført ved et reliefskåret 
årstal »1597«. Figurstilen ligger tæt på Ribesto-
lens, færdiggjort tidligere samme år.92 Biskop Ja-
cob Madsen omtaler den to år senere som ‘en 
skøn ny prædikestol af eg’.34 Den kan være an-
skaffet af Hans Oldeland (1574-1641) til minde 
om moderen Tale Abildgård (†1597), idet dens 
tilblivelse sammenfalder med hendes dødsår, og 
lydhimlen 1893 bar †våbener for Oldeland og 
Abildgård.93 Evt. oprindelig staffering kendes ik-
ke, da alle eksisterende farvelag blev fjernet uden 
dokumentation ved en istandsættelse 1894-95 
(jf. ndf.). Stolen må være istandsat o. 1703-17, da 
kirkeejeren Godske Hans von Brügmann (1677-
1736) lod male våbener for sig selv og sin første 
hustru Margrethe Wilhelmine von Hausmann 
(1686-1717). Ved samme lejlighed kan stolen 
meget vel være tilføjet et blåt farveudtryk i lighed 
med altertavlen (jf. fig. 78). Det nævnes o. 1706, 
at navnet på sognepræst Hans Lauritsen (†1584) 
sammen med årstallet »1582« fandtes på prædi-
kestolen. Den mest nærliggende forklaring herpå 
vil være genanvendelse af ældre †panelværk i 
forbindelse med en ny opgang e.l.94 Prædikesto-
len blev istandsat 1894-95 ved Magnus-Petersen. 
Istandsættelsen havde som mål at genskabe de 
oprindelige farver.66 I lighed med altertavlen blev 

Fig. 50. Stolestadegavl, o. 1604 (s. 4163). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Pew end, c. 1604. 
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Fig. 51. Gavlen på nordre herskabsstol, 1604 (s. 4165). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – End of northern family pew, 
1604. 

Fig. 52. Forpanel, søndre herskabsstol, 1604 (s. 4165). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Front panel, southern family 
pew, 1604.
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(fig. 51) består af to gavlstykker, hver ca. 110×50 
cm, og en låge med evangelistrelieffer inden for 
talrige profillister. Gavlene prydes af joniske her-
mer i form af fornemt klædte adelsfolk med et 
vist individualiseret udseende og påklædning. 
Hermeskafterne har beslagværk samt frugtguir-
lande og dukat hængende fra gabet på en løve-
maske, på kvindehermerne med langhåret manke. 
Mellem hermerne blomstervaser på kartoucher 
med karvskåren datering hhv. »Anno« og »1604«. 
Over vaserne små bueslag med tandsnit, perlestav 
og svikkelblade. Frisen viser reliefskårne våbener, 
i nord (jf. fig. 51): Sophie Melchiorsdatter Hvas’ 
fædrene og mødrene (Hvas og Akeleje) og i syd 
Hans Oldelands tilsvarende (Oldeland og Abild-
gård). Lågernes relieffer, ca. 22×22 cm, viser de 

slutter oprindelige paneler med rektangulære 
fyldinger. Bemalingen fra 1971 følger det øvrige 
inventar, med oxydrødt og perlegråt som hoved-
farver. Den oprindelige staffering kendes ikke. 
 Efter Karl Gustav-krigene 1657-60 fandt syns-
mænd 1664, at stolestaderne skulle fastgøres med 
søm, da de var ‘løsbrudte af rytterne’.36 Stolesta-
derne stod indtil o. 1895 med en hvid bemaling 
(jf. herskabsstole).32 
 Ældre †stolestader omtaltes 1599 som ‘onde’, 
dvs. i slem forfatning.34 
 To herskabsstole (fig. 51-54) forrest i stoleræk-
kerne dateres 1604 ved skåren indskrift. De rigt 
udskårne stader er opsat for Hans Oldeland (1574-
1641) og hans første hustru Sophie Melchiorsdat-
ter Hvas, hvis våbener findes derpå. Gavlpartiet 

Fig. 53-54. Evangelistrelieffer på lågerne af herskabsstole, 1604 (s. 4165). 53. 1) Lukas 
og 2) Johannes. 54. 3) Mattæus og 4) Markus. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Evan-
gelist reliefs on doors of family pews, 1604. 53. 1) Luke and 2) John. 54. 3) Matthew and 
4) Mark.
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retning af en strålekrans på himlen.98 I syd ses fra 
oven: 3) (Fig. 54), Mattæus, siddende på en stol, 
mens han skriver i en bog, der holdes af englen.99 
4) (Fig. 54), Markus, siddende ved et bord med 
bogen på en pult.100 
 Stolenes paneler mod øst (fig. 52) har tre fyl-
dingsfag flankeret af joniske hermer, skiftevis 
mandlige og kvindelige, med beslagværk og frugt-
ophæng på skaftet. Fyldingerne kantes af konsol-
ler og har svært profilerede romber. Frisen har 
fremspring, diamantbosser i felterne og afsluttes 
af en forkrøppet gesims med konsolfrise. Begge 
herskabsstole har ældre panelværk ved muren, i 
nord et genanvendt panel, der må hidrøre fra en 
(†)degnestol (ndf.). 
 Farvesætningen fra o. 1971 som stolestadernes, 
men med en større vægt på gråt som hovedfarve. 
Den oprindelige staffering kendes ikke. Her-
skabsstolene afrensedes 1895 for en hvid bema-
ling i lighed med stolestaderne.32

 Præste- og skriftestol (jf. fig. 30), o. 1800, i korets 
nordøsthjørne med fyldingspaneler på fem sider, 
forsidens diagonalstillet og med låge. Grå bema-
ling fra o. 1971. En †skriftestol omtales 1706.94 
 Degnestol (fig. 56), o. 1800, i korets sydøsthjør-
ne, svarende til præstens. Ved sydvæggen rum-
mer stolen et panel fra o. 1600, bestående af tre 

skrivende evangelister med deres symbolvæsener, 
helligåndsduen og har byarkitektur som baggrund. 
De er alle skåret efter træsnit fra 1560 af Virgil 
Solis, der også er trykt i Frederik II’s bibel 1589. 
Kompositionerne er noget komprimerede i for-
hold til forlæggenes bredformat, og der er tilføjet 
indrammende fladbuede arkader med perlestav i 
bueslaget, treblad i sviklerne og joniske halspilastre. 
I nord ses fra oven: 1) (Fig. 53), Lukas, siddende 
ved et bord, med blikket løftet mod helligånds-
duen. En skråtstillet mur angiver, at scenen fore-
går indendørs.97 2) (Fig. 53), Johannes, siddende 
inspireret i skyggen af et træ med hovedet drejet i 

Fig. 56. Degnestol o. 1800, med ældre rygpanel (s. 4166). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Parish clerk’s chair, c. 1800, with older back panel.

Fig. 55. (Degne)graffiti på panel o. 1600 (s. 4167). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – (Parish clerk) graffiti on panel. 
c. 1600.
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sen 1641«, »Iohannnes Hila«,101 »Jesper Hansønb 
1647«, »Petrvs Henrici«102 og »Johan Johansøn«. 
Der er desuden talrige initialer, heraf en del i 
skjolde.103 En †degnestol omtales 1589 ved ‘den 
søndre side’.34 
 En armstol til præsten (fig. 58) er fremstillet 
1950 af snedkermester Erik Seidel Fischer, Mun-
kebo.24 Dens udskæringer parafraserer herskabs-
stolenes hermer; broget bemaling. 
 Et †monstransskab fra 1400-tallets sidste fjer-
dedel omtaltes 1589 af Jacob Madsen (‘mage-
strans’).34 Skabet, der var indmuret i ‘muren ved 
skriftestolen’ (formentlig i korets nordside), bar 
en formentlig skåren minuskelindskrift over kan-
nikken Otto Hansen Foged (jf. s. 4125): »Mester 
Ottho (eller: Otte) …«.104 Den sidste del af ind-
skriften var 1664 ulæselig efter krigsfolks hær-
værk.36 Skabet blev da anvendt til opbevaring af 
altersølv og -klæder35 og havde to låse.36 Det blev 
repareret 1668 formedelst 6 mark og 8 skilling.37 
Senest omtalt 1706.94

 En †kiste til messeklæder forsvandt under Karl 
Gustav-krigene 1657-60 eller kort derefter.35 
 Pengeblok, 1900-tallet, af smedejern, 110 cm 
høj, med ét indkast og dobbelt låsebeslag til hæn-
gelåse. Bemalet med rødt og sort.
 Pengebøsse, 1937,24 cirkulær og med ophøjet 
kors. En †pengebøsse var 1891 (jf. fig. 30) opsat på 
en bærestolpe på †pulpitur nr. 1. To †fattigbøsser 
nævnes 1925.24

 Klingpung (fig. 57), o. 1800-50, 125 cm lang, 
med drejet, brunmalet skaft og skålformet pung 
af drejet træ, beklædt med nyt rødt fløjl, hvorpå 
hænger en lille klokke af messingblik. 

fag med rombefyldinger mellem rammestykker. 
Det stammer måske fra en ældre (†)degnestol, li-
gesom et tilsvarende panel (uden romber), der er 
genanvendt som vægpanel ved den nordre her-
skabsstol. Sidstnævnte bærer indridset graffiti, der 
antagelig skyldes degne (fig. 55): »Christen Ien-

Fig. 58. Armstol, 1950, til præsten (s. 4167). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016.– Armchair, 1950, for priest.

Fig. 57. Klingpung o. 1800-50 (s. 4167). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Collection purse, c. 1800-50.
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 Indvendig: 1) (Fig. 59-60), 1581, en fladbuet, 
jernbunden plankedør. Fire vandrette beslag (heraf 
to gangjern) har hjerteformede splitender og til-
svarende flige udgående fra stammen. Foroven tre 
seksbladede rosetter og et skriftbånd med tovsno-

 Dørfløje. Udvendig (fig. 21), 1882, en dobbelt-
fløjet, fladbuet fyldingsdør, hvis reliefudskæring 
med montanter over daterende kartoucher og 
rombefyldinger parafraserer herskabsstolene. Be-
malet med rødt. 

Fig. 59. Indvendig dørfløj nr. 1, 1581 (s. 4168). Yderside. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Inside door wing no. 1, 1581.
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dragehoved(?), der udgår fra et cirkulært dørbeslag 
med syv spidsblade.105 Låsebeslaget er skjoldformet; 
der er tillige en mindre lås på indersiden. Dørens 
inderside har rester af en lidt yngre bemaling fra 
barokken. Inden for et rødt skjold kantet af cir-

ede ender. Dette bærer årstallet »1581« foruden 
initialerne »H.H.L.«, der må tilhøre sognepræsten 
Hans Lauritsen, og »H.K.A.O.«, antagelig for Hans 
Klausen (jf. alterbordspanel) og en anden kirke-
værge. En cirkulær dørring hænger i øskenet på et 

Fig. 60. Indvendig dørfløj nr. 1, 1581 (s. 4168). Inderside. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Inside door wing no. 1, 1581.
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er afdækket 1966. Fløjen sidder nu på ydersiden 
af døren mellem tårnrum og våbenhus, hvor en 
gammel låseanordning på indersiden vidner om 
dens oprindelige ophængning (fig. 63, jf. s. 4134).
 2) (Fig. 62), 1950, en fladbuet gitterdør af sme-
dejern, tegnet og udført af Hans Rasmussen, Hu-

kulære bukler findes rester af et navn med hvide 
versaler: »Claudius/ …ab/ …«, måske henvisende 
til en af de tre præster ved navn Claus.106 Forne-
den i skjoldet et latinsk vers med sortmalet kursiv: 
»morte nihil certius/ hora vero incerta« (intet er 
sikrere end døden, men timen er uvis). Indskriften 

Fig. 61. Sekundært malet (†)indskrift på bagsiden af indvendig dørfløj fra 1581 (s. 
4169). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Secondary painted (†)inscription on back of inside 
door wing from 1581.
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sancedekoration’ 1884,59 blev fjernet o. 1898.32 2) 
(Jf. fig. 65), 1912,24 et orgelpulpitur i vestenden, 
med brystning af drejede balustre og herunder 
majuskelindskrift »Lovsynger Herren den evige 
konge med ære«.
 Orgel (jf. fig. 15 og 64), 1967, oprindelig med 
10 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. 
Frobenius & Sønner, Kongens Lyngby. Udvidet 
med to stemmer 1980 af samme firma. Disposi-
tion efter udvidelsen: (12 stemmer, 2 manualer og 
pedal): Hovedværk: Rørfløjte 8', Principal 4', Ge-
dakt 4' (1980), Spidsfløjte 2', Mixtur, Dulcian 8' 
(1980). Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Prin-
cipal 2', Quint 11/3'; svelle (trinbetjente låger). Pe-
dal: Subbas 16', Gedakt 8'. Kopler: BV-HV, HV-P, 
BV-P. Facaden, tegnet af Ebbe Lehn Petersen, har 
højrektangulære pibefelter, arrangeret med de 
højeste yderst; brystværket er placeret bag folde-
døre i orgelhusets sokkel. Bemalingen, ved Ingolf 
Røjbæk, følger det øvrige inventar. Opstillet på 
gulvet i tårnrummet.
 †Orgel (jf. fig. 65), 1913,110 med fem stemmer,24 
bygget af A. H. Busch & Sønner, København.111 
En elektrisk blæser installeredes 1948 af Eggert 
Froberg, Odense.24 Tredelt facade med rektangu-
lære felter. På †pulpitur nr. 2, med spillebord i 
orgelhusets nordre gavl.112 
 Fem salmenummertavler (jf. fig. 29) fra o. 1900, 
til skydenumre i seks rækker; slanke, med afslut-
tende konsolfrise og perlegrå bemaling.

devad Smedje.24 Dens rette, vertikale tremmer 
brydes af et kors hvori årstallet »1950« og kirkens 
sammenslyngede initialer »MK«. Opsat på inder-
siden af døren mellem skib og våbenhus.
 En udvendig *dørfløj (fig. 81) fra 1581, 206×118 
cm, svarer til den indvendige fløj nr. 1 og bar 
ligesom denne dateringen 1581 på et †beslag 
foroven.107 I stedet for dette sidder nu et yngre 
»1795« til minde om en istandsættelse. Fløjen sad 
udvendig i våbenhuset indtil 1882.108 Den blev 
1978 fundet på en losseplads og indleveret til 
Odense Bys Museer.109 
 †Pulpiturer. 1) (Jf. fig. 30), opsat kort før 1631 
nordligt i kirkens vestende. Udgifterne til sned-
ker- og malerarbejde beløb sig til omtrent 50 
daler.35 Pulpituret, der endnu havde sin ‘renæs-

Fig. 62. Gitterdør af smedejern, udført 1950 af Hans 
Rasmussen, Hudevad Smedje (s. 4170). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Wrought iron door, 1950, by Hans 
Rasmussen, Hudevad Smedje.

Fig. 63. Tårnets syddør, østre vange med indmu-
 ret træklods til dørlås (s. 4134 og 4170). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – East side member of south door in tower 
with bricked-in wooden block for door lock.
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dan kan jeg gengælde Herren alle hans velger-
ninger mod mig?) og Sal. 104,33 (Jeg vil synge 
for Herren, så længe jeg lever, jeg vil lovsynge 
min Gud, så længe jeg er til). Opsat i våbenhuset, 
hvor den også hang o. 1760.113 På Ulriksholm 
findes et sidestykke i form af en indmuret tavle, 
der fuldt citerer de ovennævnte vers og henviser 
til datoen for lynnedslaget (jf. s. 4224 fig. 41).
 Kirkestævnetavle, o. 1875, fladbuet med udsa-
vede detaljer og hvid skriveskrift på sort bund; 
ophængt i våbenhuset.
 Et løst †maleri med uspecificeret motiv omtales 
1925.24

 Lysekroner. 1-2) (Jf. fig. 64), 1913, to ens, op-
rindeligt skænket til Mesing Kirke og erhvervet 
herfra o. 2000. Barokstil, hængekuglen med gra-
veret kursivindskrift (jf. DK Århus 3143). Op-
hængt i korets vestfag og skibets østfag. 3) Nyere, 
med 2×8 arme, i tårnrummet.

 En †salmenummertavle til kridtskrift ses på et fo-
tografi fra 1891 (jf. fig. 30).
 Præsterækketavler. 1) O. 1900, 160×84 cm, i ny-
renæssancestil med trekantgavl over kannelerede 
lisener og sort antikvaskrift på grå bund; rammen 
med broget bemaling. Ophængt på tårnets vest-
væg. 2) O. 1990,24 helt plan, med sort antikva-
skrift på grå bund. Ophængt på tårnets vestvæg.
 En mindetavle (fig. 66) fra o. 1730 over et lyn-
nedslag uden ‘videre skade’ på kirken og Ul-
riksholm 29. jan. 1730 må være opsat af begges 
ejer, Godske Hans von Brügmann. Den rødlige 
kalksten, 74×57 cm, har reliefhugget, delvist kur-
siveret versalskrift i glatte bånd. Indskriften, der 
er optrukket med sort (på lys bund), afsluttes med 
henvisning til tre skriftsteder i Salmernes Bog, der 
begrunder opsætningen af tavlen: Sal. 77,19 (Din 
torden lød som vognhjul, lynene oplyste verden, 
jorden rystede og skælvede), Sal. 116,12 (Hvor-

Fig. 64. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of the church looking west.
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Fig. 65. Indre set mod vest. Foto o. 1913, Munkebo Lokalhistoriske Arkiv. – Interior, looking west.

Fig. 66. Mindetavle o. 1730, over uskadeligt lynnedslag (s. 4172). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. –Tablet, c. 1730, commemorating harmless lightning strike. 
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indrammer det rundbuede agterspejl, hvis to 
vinduesrækker med galleri krones af C6-spejl-
monogram mellem springende løver. Forneden 
havmænd og -fruer omkring skibets akantu-
sindrammede navn. Bunden er hvid med sort 
vandlinje, detaljer i rødt, sort og forgyldning. 
Skibsmodellen er bygget 1966-68 af fem lokale 
drenge efter Orlogsværftets originale konstruk-
tionstegninger115 og ophængt i skibets vestfag 6. 
juni 1971.116

 †Hatteknager ses på fig. 30.
 Klokke (fig. 68), 1829, støbt af I. C. & H. Gamst, 
København, diameter 95 cm. Om halsen løber 
akantusrankebort mellem perlestave og herunder 
versalindskriften: »Støbt af I. C. & H. Gamst Kiø-
benhavn anno 1829«. Ophængt i klokkestolen (s. 
4144) i en slyngebom fra o. 1987, og før da i vug-
gebom; automatisk ringning.
 †Klokker. 1589 fandtes to ‘smukke’ klokker.34En 
af dem blev formentlig afgivet ved klokkeskatten 
1601, idet der 1664117 og o. 177414 kun fandtes 
én klokke. Samme(?) klokke revnede 1848, men 
fandtes endnu 1861.118 

 Tre †lysekroner (jf. fig. 75) af messingblik, hver 
med fire s-svungne arme, skænkedes 1912 til 
minde om sognefoged Carl Møller.24 En fjerde 
(jf. fig. 65) havde otte enkeltsvungne arme i en 
krans.
 †Petroleumslamper fandtes o. 1913 (jf. fig. 65), 
såvel på vægge som på †orgelpulpituret.
 Kirkeskibe. 1) O. 1907, »Brødrene«, en trema-
stet bark, bygget og skænket af matros Carl Chr. 
Hansen (Lillesø). Skroget er rødt og sort, navnet 
malet med hvide versaler på stævnen. Den lille, 
kun 45 cm lange model er efter sigende bygget 
på en oversøisk rejse som en gave til modelbyg-
gerens kæreste, men skænket til kirken, efter at 
hun i sømandens fravær havde forlovet sig med 
en anden.114 Skibet var helt usædvanligt ophængt 
i en glasmontre (jf. fig. 65 og 75); nu placeret i en 
vægmonteret montre. 
 2) (Fig. 67 og 83), 1966-68, orlogsfregatten 
»Fyen« fra 1736. Den store, 160 cm lange model 
har en bestykning på 52 messingkanoner, fordelt 
på to kanondæk og fribordsdækket. Galionsfi-
guren er en kronet løve. En martialsk opsats 

Fig. 67. »Fyen«, kirkeskib nr. 2, bygget 1966-68 (s. 4174). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – “Fyen”, church ship no. 2, built in 1966-68
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 *Gesimsen med våbenfrisen (jf. fig. 69), ca. 
200×18 cm, findes nu på Ulriksholm, hvor den, 
afrenset for bemaling, er genanvendt i en dørind-
fatning sammen med to figurskårne knægte, hvis 
nøje tilpasning taler for en oprindelig samhørig-
hed. Våbenfrisen viser 3×4 reliefskårne anevåbe-
ner, hvoraf et blankt forudsætter oprindelig po-
lykromi og tidligere har kunnet tydes: I midten 
Hans Oldelands fire aner121 flankeret af Sophie 
Hvass’122 (tv.) og Ingeborg Gyldenstjernes.123 
Gesimsen svarer nøje til ‘den brede karm’ med 
våbener, som Søren Abildgaard beskrev og teg-

GRAVMINDER

*(†)Epitafium, 1635,113 over Hans Oldeland til 
Trællerup, *18. marts 1574, †22. jan. 1641,119 og 
hans to hustruer, Sophie Hvass, †10. okt. 1614, og 
Ingeborg Gyldenstierne (†senest 1650). 
 Epitafiet, der var et billedskærerarbejde i sen-
renæssancestil, omfattede i det mindste en †ind-
skrifttavle med forgyldt fraktur på sort bund, en 
*gesims med udskåret våbenfrise og herover et 
†maleri, der viste Hans Oldeland med hustruer 
og børn.120 

Fig. 68. Klokke, 1829, støbt af I.C. & H. Gamst, København (s. 4174). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Bell, 1829, cast by I.C. & H. Gamst, Copenhagen. 
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 2) O. 1659, over Claus Hansen Nakskov, †1659, 
med følgende latinske indskrift: »Sepultus est Pa-
stor loci Dn. Claudius Johannis Naxschovis, qui 
1659 paulo ante Svecorum in Fionia stragem, ab 
eisdem prorsus exspoliatus, et cum plura depræ-
datoribus præstare non posset, in piscinam pro-
ximam expulsus, ibidemq(ue) aquis suffocatus 
miseré periit.« ((Her) er stedets præst, hr. Claus 
Johansen Nakskov, begravet. Kort inden sven-
skerne blev slået på Fyn i 1659, blev han fuld-
stændigt udplyndret af dem, og da han ikke hav-
de mere at give til plyndringsmændene, slæbtes 
han til den nærmeste fiskedam, og dér omkom 
han på ynkværdigste vis ved drukning).126

 3) O. 1748, over sognepræst Claus Johansen Ve-
del, *1669, †1748. Omtalt 1774.14

 Gravsten. 1) (Fig. 70), o. 1602, over pigen Ma-
rine Marqvorsdatter, †22. aug. 1602. Lys grå kalk-
sten, 62×31 cm, med indhugget versalindskrift i 

nede 1762.124 Han gengav en gravskrift herun-
der: »Her neden for denne Taffele ligger begraff-
ven E(rlig) oc W(elbyrdig) S(alig) Hans Oldeland 
som heden soff ij Herren aar 16 , nock begge 
hans S(alige) hostruer W(elbyrdige) Fru Sophie 
Huas, som døde Aar 1614 den 10 (octo)bris oc 
W(elbyrdige) Fru Ingeborg Gyldenstiern som 
døde aar 16  den . Gud giffue dennem met 
flere gudz børn, som paa dette sted soffuer en eh-
refuld oc gledelig Opstandelse amen«.124 Epitafi-
ets †familieportræt er muligvis beskrevet 1908 af 
maleren Lars Rastrup, der i kirken havde fundet 
nogle brædder med rester af et maleri, som viste 
en familie grupperet omkring Kristus på korset. 
Udførelsen var ‘meget omhyggelig’.39 Epitafiet 
var opsat ‘nede i kirken på nordsiden’.124

 †Epitafier. 1) 1618, over sognepræst Eiler Ja-
cobsen, †1640 (jf. gravsten nr. 4). Senest omtalt 
1774.125

Fig. 69. Våbenfrise fra *(†)epitafium, 1635, over Hans Oldeland (1574-1641) og hans to hustruer Sophie Hvass 
(†1614) og Ingeborg Gyldenstierne (†senest 1650) (s. 4175). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Armorial frieze from 
*(†)sepulchral tablet, 1635, to Hans Oldeland (1574-1641) and his two wives Sophie Hvass (†1614) and Ingeborg Gylden-
stierne (†  no later than 1650).
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hendes anden ægtemand (nr. 4). Lys grå kalksten, 
113×80,5 cm, med latinsk gravskrift med indhug-
gede, kursiverede versaler i skriftfeltet: »An(n)o 
domini 1608. Die ivlii obiit pie in Christo doctvs 
et honestvs vir d(ominus) Marcvs Iohannis pastor 
hvivs ecclesiæ monachopidanæ, atq(ue) svb hoc 
lapide sepvltvs est cvm vxore ch(a)rissima Marina 
D. Matthiæ … diem svvm e[x]tre[mvm?] …ncte 
clavsit die … a(nno) .« (I det Herrens år 1608, 
d. 2. juli gik den lærde og ærlige mand hr. Markus 
Hansen, præst her i Munkebo Kirke, fromt bort 
i Herren og blev begravet under denne sten med 
sin hustru, som fromt endte sine dage d.  år 

). Herover en lille syndefaldsfremstilling efter 
et stik af Hendrik Goltzius 1585.128 Forneden 
to udslidte bomærkeskjolde. Hjørnemedaljoner 
viser siddende evangelister med symbolvæsener, 
og deres navne er desuden anført med fordybede 
versaler i stenens rand. Foroven ses Mattæus (tv.) 

hele stenens bredde. Foroven et Jesusmonogram 
med reliefhugget fraktur. Hjørnemedaljoner vi-
ser brystbilleder af evangelisternes symbolvæ-
sener, der fremholder skjolde med deres navne 
(indhuggede versaler). Foroven Mattæus (tv.) og 
Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes. Opsat 
ved våbenhusets vestvæg.127

 2) (Fig. 71), over sognepræst Marcus Hansen 
†2. juli 1608 og hustruen Maren Madsdatter, hvis 
dødsår er uudfyldt, men angivet på stenen over 

Fig. 70. Gravsten nr. 1, o. 1602, over Marine Marqvors-
datter (†1602) (s. 4176). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Tombstone no. 1, c. 1602, of Marine Marqvorsdatter 
(†1602).

Fig. 71. Gravsten nr. 2, over sognepræst Marcus Hansen 
(†1608) og hustruen Maren Madsdatter (jf. gravsten 
nr. 4, fig. 73) (s. 4177). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Tombstone no. 2, of incumbent Marcus Hansen (†1608) 
and his wife Maren Madsdatter (cf. tombstone no. 4, fig. 73).



4178 BJERGE HERRED

Job 19,25-26 brydes af hjørnemedaljoner med 
siddende evangelister og symbolvæsener, foroven 
Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og 
Johannes. Opsat ved våbenhusets nordvæg.127

 5) (Fig. 74), o. 1640, over Rasmus Pedersen, 
* i Odense, †16. maj 1640 i Trællerup. Rødlig 
kalksten, 78×51 cm, med indhugget versalskrift. 
Hjørnerne har medaljoner med reliefhuggede 
brystbilleder af evangelisternes symbolvæsener 
og navnene anført i skriftbånd, foroven Mattæus 
(tv.) og Markus, forneden Johannes (tv.) og Lu-

og Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes. En 
udslidt indskrift forneden med små, fordybede 
versaler er muligvis sekundær. Opsat ved våben-
husets vestvæg.127

 3) (Fig. 72), o. 1618(?), muligvis over Jørgen 
Andersen †1618 og hustruen Maren Andersdat-
ter †1636, hvis sten Sophus Müller 1884 regi-
strerede i våbenhuset sammen med de øvrige fire 
bevarede. Den mørkegrå kalksten, 81×72 cm, har 
forneden en bredrektangulær kartouche med 
udslidte reliefversaler, foroven et ophøjet relief 
med en knælende kvindefigur foran et krucifiks. 
Opsat ved våbenhusets vestvæg.
 4) (Fig. 73), 1621, over sognepræst Eiler Ja-
cobsen, * i Vram (Skåne), †  16  (1640) (jf. 
†epitafium nr. 1), og hans første hustru Maren 
(Mads)datter, †17. aug. 1621 (jf. nr. 2). Mørkegrå 
kalksten, 215×116 cm, med stor opstandelsessce-
ne foroven under en kølbuet arkade. En bredrek-
tangulær kartouche herunder rummer gravskrift 
med slidte, fordybede versaler. Den afsluttes med 
stenens datering »1621«. Forneden to volutflan-
kerede bomærkeskjolde. Randskriftens skriftsted 

Fig. 72. Gravsten nr. 3, udslidt, muligvis o. 1618 over 
Jørgen Andersen (†1618) og hustruen Maren Anders-
datter (†1636) (s. 4178). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Tombstone no. 3, worn away, possibly c. 1618, of Jørgen An-
dersen (†1618) and his wife Maren Andersdatter (†1636).

Fig. 73. Gravsten nr. 4, 1621, over sognepræst Eiler Ja-
cobsen (†1640) og hans første hustru Maren Madsdat-
ter (†1621) (jf. gravsten nr. 2, fig. 71) (s. 4178). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Tombstone no. 4, 1621, of 
incumbent Eiler Jacobsen (†1640) and his first wife Maren 
Madsdatter (†1621) (cf. tombstone no. 2, fig. 71).
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 Mindekrans, 1899, for læreren Theodor Weder-
kinch Wiibroe, *1. marts 1849, †23. juni 1899, gi-
vet af ‘venner i Munkebo Sogn’. Egeløvskransen i 
sølv (eller forsølvet blik), ca. 40×30 cm, har grave-
ret frakturindskrift på sløjfen og er ophængt i glas 
og sortmalet ramme på tårnrummets sydvæg.
 †Kirkegårdsmonumenter. Sognets beboere hen-
vendte sig i 1836 til stiftet for at få annulleret 
en overenskomst, der tilsyneladende påbød pla-
cering af gravsten på gravstederne, således at man 
bortauktionerede de (genanvendte?) ligsten, man 
havde i behold.43

kas. Mellem de tætsiddende medaljoner er forne-
den afbildet et svøbt lig hvilende på en pude, for-
oven et bomærkeskjold med den afdødes initialer 
»RPS« omkring sammenslynget »SR«. Opsat ved 
våbenhusets vestvæg.127

 To †murede begravelser omtales i begyndelsen af 
1800-tallet.43 De ‘åbne underjordiske begravelser’ 
var forsynet med lemme og fandtes hhv. ‘i mid-
ten’ og ‘i enden’ af kirken.43 Den ene havde været 
anvendt af kirkeejeren,129 den anden af præsten.43 
1829 foreslog sognepræsten at opfylde begravel-
serne, der da endnu rummede kister.43 

Fig. 74. Gravsten nr. 5, o. 1640, over Rasmus Pedersen (†1640) (s. 4178). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. –  Tombstone no. 5,  c. 1640, of Rasmus Pedersen (†1640).
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korbuekrucifiks); Ebbe Lehn Petersen 1997 (bygning); 
Kirsten Trampedach 2004 (kalkmaleri). Notesbøger; Sø-
ren Abildgaard II.
 Tegninger og opmålinger. NM. Erik Schiødte 
1884 (plan, prospekt, stolestader, døbefont); N. P. Jensen 
1885 (altertavle); Magnus-Petersen 1893 (kalkmaleri); 
Lehn Petersens tegnestue 1960 (plan); Lehn Petersens 
tegnestue o.1964 (snit); Udateret og usigneret (opstal-
ter); Lehn Petersens Tegnestue 1966 (†alterbord).
 Litteratur. C. T. Engelstoft, »Munkebo Sogns Hi-
sto rie«, FySaml IX, 1884, 350-85 (Engelstoft 1884). Ole 
Nederland, Det gamle Munkebo, Kerteminde 2002 (Ne-
derland 2002). Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronolo-
gisk undersøgelse af tagkonstruktion over Munkebo Kirke, 
Odense Amt, NNU rapport nr. 01, Nationalmuseet 
2017 (Hylleberg Eriksen 2017).

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmaleri, inventar og 
gravminder ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Manley 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Fyns bispearkiv. Synsforretninger 
over kirker og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Synsfor-
retn. 1872-98); Bjerge herreds breve 1553-1805 (Bi-
speark. Bjerge herreds breve). Odense Amtsprovstiarkiv. 
Korrespondance ang. Bjerge og Åsum Herreder 1808-
37 (Provstiark. Korrespondance). Bjerge-Åsum herreders 
provstiarkiv. Korrespondance 1837-45 (Provstiark. Kor-
respondance). Menighedsrådsarkiv. Kirkeprotokol 1925-
90 (Menighedsrådsark. Synsprot.). 
 RA. Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregn-
skaber. Regnskaber for Fyn 1662-1837: Odense Provsti 
1664-71 (Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk. for Fyn).
 NM. Indberetninger: Sophus Müller 1884 (bygning, 
kalkmaleri og inventar); Magnus-Petersen 1893 (kalk-
maleri og inventar); Verner Thomsen 1994 (altertavle, 

Fig. 75. Indre set mod øst. Foto o. 1913, Munkebo Lokalhistoriske Arkiv. – Interior, looking east.
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anført, at kirken mentes at have været ‘et kapel, hvor 
munkene fra Odense forrettede gudstjeneste’. LAFyn. 
Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præsteindberetnin-
ger 1706-07 om kirkerne og deres antikviteter.
10 ÆldDaArkReg V,2, 909-910.
11 Frederik I.s Registranter s. 145. Sammenhængen fore-
slået i Engelstoft 1884, 366.
12 ÆldDaArkReg V,2, 909-10; Et kongebrev 1538 på 
præstegården fandtes o. 1700 i kopi ved embedet. 
LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præste-
indberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antik-
viteter.
13 DaMag 4, II (1873), 50.
14 DaAtlas VI (1774), 568.
15 KancBrevb 30. juli 1590, stadfæstet på livstid 12. dec. 
1593.
16 Holger F. Rørdam, »Aktstykker til Provste- og Præ-
stevalgets Historie i ældre Tid«, KirkehistSaml 2, 1853-
56, 246-251.
17 Foruden Hans Urne og hustru var også Tale Abild-
gård på Trællerupgård tilstedeværende ved visitatsen i 
kirken. Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 152-153. 
18 Hans Oldeland (1574-1641) besad da også kirketi-
enden til sin død. KancBrevb 10. jan. 1641.
19 KancBrevb 6. april 1640.
20 KancBrevb 10. jan. 1641. Den ene halvpart af kirke-
tienden blev dog bevilget Hans Oldelands enke Inge-
borg Gyldenstjerne på hendes livstid. 
21 Kronens Skøder II, 477 (22. juli 1679). Han opnåede 
adelspatent året efter. 
22 LAFyn. Fynbo Landsting. Skøde- og panteprotokol 
1736-44. Skøde af 20. maj 1736, tinglyst 27. marts 

(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet maj 2017.

1 Svend Aakjær (udg.), Kong Valdemars Jordebog, I-III, 
Kbh. 1926-43, I, 103-104. 
2 DaStedn 14, 123.
3 Biskop C. T. Engelstoft, der forfattede en sognehi-
storie efter sønnen Frans’ tiltrædelse af præsteembedet 
1883, foretrak i stedet en hypotese, der udlagde Mun-
kebo som sæde for munkes mission i ældre middelal-
der. Engelstoft 1884, 356-357. Pga. den tidlige omtale 
(jf. note 1) kan navnet næppe henvise til andre klostre 
end kapitlet ved Odense Skt. Knuds Kirke (s. 75). Klo-
strets besiddelser i sognet kendes imidlertid kun fra o. 
1500, da man mageskiftede sig til en gård i Dræby fra 
Odense Gråbrødrekloster (grundlagt 1279). DiplDan 
1, VI, nr. 161. Før mageskiftet havde kong Hans og for-
modentlig Erik af Pommern stadfæstet Gråbrødreklo-
strets adkomst. Repert U 101-104. 
4 Skt. Knuds fiskerettigheder i Munkebo omtales tid-
ligst 1552, da der blev indgået forlig om bundgarnsfi-
skeri og vådstader med andre lodsejere. ÆldDaArkReg 
V,1, 180.
5 Ole Crumlin-Pedersen m.fl. (red.), Atlas over Fyns 
kyst i jernalder, vikingetid og middelalder, Odense 1996, 
71; Nederland 2002, 55.
6 Erland Porsmose, Birgit Bjerre og Kurt Risskov 
Sørensen, Kerteminde Bys Historie I-III, Kerteminde 
2000, I, 21-22, 37. Det kongelige birk Munkebo blev 
1578, med henvisning til et ringe befolkningstal, ned-
lagt og underlagt Bjerge Herred. Henrik Lerdam, Birk, 
Lov og ret, Kbh. 2004, 129; KancBrevb 5. juni 1578.
7 DiplDan 4, IV, nr. 343, jf. Jens Rasmussen og Anne 
Riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, 
Odense 1995, 41.
8 Diplomatarium Christierni I, 196 (7. maj 1468).
9 Otto Hansen Foged (-1472-1503/04) kan mulig-
vis have været en nevø af Knud Foged og/eller søn 
af Hans Foged (-1438-58-) til Vejrupgård (Marslev S.). 
Han var 1472 klerk i Odense, men fik 1474 kanonikat 
i Roskilde og som nævnt kort efter et i Odense og 
1482 et tredje i Lund samt frihed til at vælge residens. 
ActaPont nr. 2478 (19. juni 1472), nr. 2509 (14. jan. 
1474), nr. 2691 (19. april 1477), nr. 2829 (5. sept. 1482), 
nr. 2839 (14. sept. 1482). Fra 1501 nævnes han som 
kantor i Roskilde, hvor hans gravsten endnu findes, jf. 
DK KbhAmt 2023-25 fig. 622, der anfører det lidt for 
tidlige dødsår 1500, jf. ActaPont nr. 3812 (3. april 1501), 
nr. 3835 (10. maj 1501); Repert II, nr. 9866 (15. juni 
1503), nr. 10133 (9. aug. 1504). MarmDan II, 255-56, 
identificerer Otto Hansen Foged som kannik i Odense, 
men anfører ham fejlagtigt som sognets sidste katol-
ske præst, i lighed med KglBibl. NKS 736, 4º. Nogle 
optegnelser om Kirkerne i Fyn og deres Oldsager. Tid-
ligere havde sognepræst Claus Johansen Wedel 1706 

Fig. 76. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch 
of the church in Bishop Jacob Madsen’s book of visitations. 
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27 Fasmer Blomberg 1973 (note 25), 366-67; Nederland 
2002, 99-100. 
28 Se endvidere Kai Uldall, »Kirkens Profanbenyttelse 
i ældre Tid«, Fortid og Nutid IX (1931-32), 122-123.
29 August F. Schmidt, »Sagn og Tro knyttet til Sten i 
Odense og Assens Amter«, ÅrbHistOdense og Assens IV, 
1926-30, 172.
30 NM. Møntsamlingens fundprotokol nr. 2941. Sam-
tidig fandt man to (nyere) *salmebogsbeslag af messing, 
det ene med bladornament, det andet med knækkede 
bånd. NM inv.nr. D 353-354/1972.
31 Jf. matriklen.
32 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. 1872-98.
33 Kirkebladet for Munkebo og Drigstrup sogne 1976, nr. 3.
34 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 152-153.
35 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702.
36 LAFyn. Bjerge herredsfoged. Justitsprotokol 1655-66. 
Tingsvidne 19. sept. 1664. 
37 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk. for Fyn.
38 Nederland 2002, 128-129.
39 NM. Korrespondancearkiv.
40 HofmFund V (1760), 287-289.
41 Begge hospitaler nævnes 1736 ved overdragelsen 
af Østergård. LAFyn. Østergård Godsark. Arkivfor-
tegnelse. Ole Nederland anfører byggeåret som 1733. 
Nederland 2002, 83.
42 Nederland 2002, 128-129, 147.
43 LAFyn. Provstiark. Korrespondance.
44 Vinduets udsædvanlige form registreredes allerede 
1884 af Erik Schiødte (jf. fig. 25).
45 Kvadrene er næppe fra det romanske kor, idet mate-
rialerne herfra tydeligvis har fundet anvendelse i det 
nuværende langhuskor. Der haves ikke kendskab til 
forsvundne kirkebygninger i eller nær sognet.
46 I tagrummet ses tydeligt, at skibets østre tagtrekant 
endnu var bevaret ved hvælvets opførelse.
47 Selvom hvælvene har været planlagt fra opførelsen, 
er de først opført efter opsætningen af tagværket, idet 
flere spærstivere og spærfødder er beskåret, ligesom 
flere skråbånd er flyttet af hensyn til hvælvene (jf. note 
54).
48 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger over kirker 1718-
35.
49 NM. Korrespondancearkiv. Opl. v. Lehn Petersens 
Tegnestue 1963.
50 Pillen er gjort smallere foroven ved gennembryd-
ning til vinduet 1912 (jf. s. 4141, sml. fig. 10 og 26).
51 LAFyn. Mesinge menighedsrådsark. Dokumenter vedr. 
kirken 1929-79; NM. Korrespondancearkiv. Opl. v. 
Knud Lehn Petersen 1930. 
52 NM. Korrespondancearkiv. Opl. v. Lehn Petersens 
Tegnestue 1966. 
53 NM. Korrespondancearkiv. Opl. v. Ebbe Lehn Pe-
tersen 1962 og 1984. 

1737; RA. DaKanc. Fynske og smålandske registre. 16. 
juni 1741. 
23 LAFyn. Fynbo Landsting. Skøde- og panteprotokol 
1781-86. Skøde af 27. april 1782, tinglyst 25. juni 
1783; Bispeark. Synsforretn. 1872-98.
24 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
25 Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekri-
gene 1657-1660, Odense 1973, 416. Området syd for 
kirken, mellem kåsene og Fjordvej, blev anvendt som 
nødkirkegård til soldater og civile; dennes øst-vestlige 
udstrækning synes omtrent at have svaret til kirkegår-
dens. Nederland 2002, 104-105.
26 LAFyn. Bispeark. Bjerge Herreds breve. 12. juli 1667. 
Sognepræst Claus Hansen Naschou, der havde gemt 
sit og hustruen Karen Jensdatter Rosenvinges private 
sølvtøj, og måske også altersølvet, blev således druknet 
i præstegårdens dam under afpresning. 1842 fandt man 
præsteparrets sølvtøj (men intet altersølv) på Dræby 
mark. Skattefundet, et af 1600-tallets fineste, findes 
siden i Nationalmuseet (inv.nr. 6877-81). Fasmer Blom-
berg 1973 (note 25), 366, 509; Fritze Lindahl, Skatte-
fund. Sølv fra Christian IV’s tid, Kbh. 1988, 116-119.

Fig. 77. Rest af ribbe i oprindeligt tårnhvælv (s. 4134). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Remains of rib in origi-
nal tower vault.
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og 41300049) korrigeret for manglende splint, angiver 
et fældningstidspunkt o. 1468, mens de tre øvrige, der 
var taget fra spær og spærstivere (41300019, 41300029, 
41300059), korrigeret for manglende splint, angiver et 
fældningstidspunkt o. 1455-58. Af skibets 13 udtagne 
prøver kunne kun fire dateres. De er alle taget af nedre 
hanebånd. Yngste bevarede årring på prøve 41301039 
var dannet i 1160. Efter tillæg af årringe i det mang-
lende splintved kunne fældningstidspunkt fastsættes til 
o. 1180, mens de to andre (41301059 og 41301119) 
korrigeret for manglende splint, angiver et fældnings-
tidspunkt til hhv. o. 1163 og 1131. Fældningstids-

54 Tagværket er tydeligvis opsat før hvælvenes indbyg-
ning (s. 4133), da flere spærstivere og spærfødder er 
bortsavet. Dette indikerer ikke nødvendigvis nogen 
tidsforskel mellem koret og dets hvælv, men svarer for-
mentlig blot til almindelig praksis.
55 NM. Korrespondancearkiv. Opl. v. Lehn Petersens 
Tegnestue. 
56 Hylleberg Eriksen 2017. Der blev i alt udtaget 19 
prøver. Af disse kunne kun ni dateres. Af korets seks 
prøver kunne fem dateres. Alle boreprøver er udtaget 
gennem splintveddet, hvorved dette er smuldret bort på 
nogle af prøverne. To prøver fra spærfødder (41300039 

Fig. 78. Altertavlen før istandsættelsen 1895 (s. 4149). 1:40. Målt og tegnet af arkitekt 
N. P. Jensen 1885 i NM. – Altarpiece before repairs of 1895.
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Fig. 79. Altertavlen før istandsættelsen 1895 (s. 4149). Foto Hans Rasmussen o. 1893. – Altarpiece before repairs, 1895.
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paneleret’. Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 152-
153. Den tidligste beskrivelse af den måske ufærdige 
udsmykning er Sophus Müllers fra 1884.
63 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 152-153. Hans 
Urne til Tidselholt (†før 6. okt. 1626) var bosat i 
sognet, jf. KancBrevb 17. dec. 1584.
64 Ved sit besøg fire år senere udtrykte biskoppen atter 
sin begejstring over den ‘nye, skønne tavle’. Rasmussen 
og Riising 1995 (note 7), 152-153.
65 Gruppens øvrige tavler findes i Seden o. 1590/95 
(s. 3464), Marslev 1592 (Bjerge Hrd.), Rolfsted 1596 

punktet for 41301089 kunne på grund af knastved og 
uregelmæssig årringsvækst på de yderste to tredjedele 
kun fastsættes til efter o. 1100.
57 NM. Indb. v. Ebbe Lehn Petersen 1997. 
58 LAFyn. Østergård godsark. Militære befordringer af 
Agedrup Sogn m.v.
59 NM. Indb. v. Sophus Müller 1884.
60 Magnus-Petersen beskrev indskriften som ulæselig.
61 Man fjernede samtidig †vægpaneler fra o. 1929 i 
koret (jf. fig. 31). LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
62 Jacob Madsen bemærkede 1589 blot: ‘højalteret 

Fig. 80. Altertavlen mellem istandsættelserne 1895 og 1971 (s. 4149). Foto Ebbe Lehn Petersen o. 1966. – Altarpiece 
between repairs, 1895 and 1971.
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gyldning på lændeklæde og gråviolet på korstræet. 
En nymaling 1856, signeret af en ubekendt maler fra 
Ullerslev og måske maler Anders Johansen, Barløse, 
gav figuren en hvid farve med brunt hår og skæg samt 
forgyldning på lændeklæde og tornekrone, mens kor-
stræet fik grålig marmorering (jf. fig. 30). 1896 signe-
rede Lars Rastrup en staffering, der omtrent svarede til 
den ældste bemaling, men med hvidgråt lændeklæde 
og gullig egetræsbemaling på korstræ.
82 Udover de arkivalsk sikrede værker til Odense Skt. 
Knud 1591 (s. 577) og Ribe Domkirke 1596-97 (DK 
Ribe 438) er Asmussen tilskrevet prædikestolene i 
Mesinge 1594 (Bjerge Hrd.), Skellerup 1597 (Svend-
borg A.), Kølstrup 1610 (s. 4232) og Stenstrup 1619 
(Svendborg A.). Eva Louise Lillie, »Jens Asmussen«, 
Weilbach, KunstLeks (4. udg.), I, Kbh. 1994, 140. Præ-
dikestolen fra domkirken i Odense findes nu i tre dele 
i hhv. Gelsted, Rørup og Harndrup Kirker (alle Vends 
Hrd.), men betegnes her under ét som domkirkens. 
Birgitte Bøggild Johannsen, »Hvorledes Odense dom-
kirkes prædikestol blev til tre«, NMArb 1994, 98-113.
83 Tilsvarende tandsnit med kvartstaf ses i Mesinge, 
Kølstrup, Stenstrup og Skellerup.
84 Stolene i Mesinge, Kølstrup og Skellerup har tilsva-
rende frise- og postamentfelter, mens Stenstrup har 
kartoucher, og stolene i Ribe og Odense Domkirker 
har glatte frise- og postamentfelter.
85 Kerubhovedernes hår er skåret mere stiliseret sam-
menlignet med Odense Domkirkes.
86 Bøggild Johannsen 1994 (note 82), 111.
87 F. W. H. Hollstein, Dutch & Flemish etchings, engravings 
and woodcuts, 1450-1700, vol. XLV (Maerten de Vos), 
Rotterdam 1995, nr. 245; Jf. Bøggild Johannsen 1994 
(note 82), 111. Syndefaldet ses tilsvarende i Odense 
(nu Gelsted), Ribe og (med variation) Kølstrup (jf. DK 
Ribe 438, s. 681 note 739 og s. 4234).
88 Huigen Leeflang (red.), The New Hollstein Dutch & 
Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450-1700, 
Cornelis Cort, Rotterdam 2000, nr. 32.
89 Det bemærkes, at hyrdestavene er skåret med en 
huling, der ses tilsvarende hos f.eks. Maerten de Vos. F. 
W. H. Hollstein, Dutch & Flemish etchings, engravings and 
woodcuts, 1450-1700, vol. XLV (Maerten de Vos), Rot-
terdam 1995, nr. 402. Hyrdernes tilbedelse har samme 
kombination af forlæg som i Odense (nu Rørup), 
Ribe og Skellerup (jf. s. 681 note 739), mens Kølstrup, 
Mesinge og Stenstrup har en anden, men beslægtet, 
sammenstilling.
90 F. W. H. Hollstein, Dutch & Flemish etchings, engrav-
ings and woodcuts, 1450-1700, vol. XLVI (Maerten de 
Vos), Rotterdam 1995, nr. 642-44. Maria Magdalene 
kan henføres til tryk fra o. 1587 af Johannes Sadeler 
efter Vos. F. W. H. Hollstein, Dutch & Flemish etchings, 
engravings and woodcuts, 1450-1700, vol. XLV (Maerten 
de Vos), Rotterdam 1995, nr. 416. Korsfæstelsen svarer 
til Odense (nu Rørup), Ribe, Skellerup og Stenstrup 

(s. 3817), Norup (Lunde Hrd.), Ellinge og Hellerup 
(Svendborg Amt) samt, lidt afvigende, Rorslev (Lunde 
Hrd.). 
66 Konservator Mogens Larsen konkluderede efter en 
farvearkæologisk undersøgelse 1970, at der intet var at 
skrive beretning om. NM. Korrespondancearkiv.
67 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702. I så fald er våbenerne først malet efter 
kirkeejerparrets bryllup 1703. Altertavlen kan også 
have været omfattet af en istandsættelse 1723 (jf. kalk-
malet indskrift s. 4146), men man ville da forvente at 
se våben for von Brügmanns anden hustru (fra 1722) 
Dorte Hedevig Krag. 
68 Det sidste motiv blev af Magnus-Petersen 1893 mis-
opfattet som Tilbedelsen af Guldkalven.
69 Farverne kunne for så vidt passe på 1700-tallets blå 
farveudtryk. Jf. Karin Vestergaard Kristiansen, Dansk 
kirkeinventars farvehistorie, ph.d.-afhandling, National-
museet og Konservatorskolen 2014, 283.
70 Udgifterne til arbejdet beløb sig til 1.000 kr., der 
blev afholdt af ‘Kontoen til Istandsættelse af kirkelige 
Inventargenstande’.
71 Det fremgår desuden af et udateret avisudklip o. 
1895 i NM, at storvingernes våbener fik heraldisk kor-
rekte farver.
72 Jf. Eva Louise Lillie, »Biskop Jakob Madsen og bil-
lederne«, FyÅrb 1989, 25.
73 Databasen altertavler.dk (registernr. FY.03.10.01).
74 Af personen bagest kan erkendes en hvid kappe med 
gylden kant og herunder en rød kjortel. Kappen lukkes 
med en broche prydet af en blå ædelsten. Til samme 
person hører formentlig nogle rester på naboplanken, 
der viser et stykke af en (venstre) arm og en guldkantet 
kappe, hvis blå toner må forstås som en skyggelægning 
af den førnævnte hvide kappes venstre skulder, idet der 
herover ses langt hår af en mellemblond farve svarende 
til hår over den hvide kappes højre skulder. Af den 
forreste anes en blå kjortel og en grøn kappe, ligeledes 
med gylden kant. På bagsiden af nordfeltet ses et ube-
stemmeligt fragment med grønt.
75 Kosterblad nr. 35, 18. febr. 1994. Morgenposten Fyens 
Stiftstidende 18. jan. 1995, 19. febr. 1995.
76 Middelfart Venstreblad 27. juli 1968; Fyns Tidende 27. 
juli 1968.
77 Morgenposten Fyens Stiftstidende 18. jan. 1995, 19. febr. 
1995.
78 Rasmussen og Riising 1995 (note 7), 150, 152-153.
79 S. 1367, 2155.
80 Korsarmene er samlet ved almindelig bladning fast-
holdt ved fire dyvler. Mogens Larsen anførte 1969 
(NM. Korrespondancearkiv) derimod, at korstræet 
‘udmærket kan være samtidigt med figuren’.
81 NM. Korrespondancearkiv. Stafferingen fra o. 1800 
omfattede rødgul hudfarve med blodstænk, brunt på 
skæg og hår, tornekrone med grøn lasur på sølv, for-
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Fig. 81. Udvendig *dørfløj 1581, istandsat 1795 (s. 4171). Foto Ole Lund Jensen, 
Odense Bys Museer 2017. – Outside *door wing, 1581, repaired in 1795.
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også KglBibl. NKS 736, 4º. Nogle optegnelser om 
Kirkerne i Fyn og deres Oldsager. 
108 Omtalt 1861. Engelstoft 105-106.
109 Inv.nr. KMO/1979/317.
110 NM. Ebbe Lehn Petersen, forslag til nyt orgel 21. 
januar 1966. 
111 Kay W. Hansen, »Hvordan et kirkeorgel helst bør 

105 Se endvidere Opmaalinger udgivne af Foreningen af 3. 
dec. 1892, Kbh. 1895, planche 12.
106 Claus Hansen Naschou (†1659), Claus Nielsen 
Kjerteminde (†1684), Claus Johansen Wedel (†1748).
107 ‘På begge kirkedøre findes årstallet 1581’. LAFyn. 
Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præsteindberet-
ninger 1706-07 om kirkerne og deres antikviteter. Jf. 

Fig. 83. Detalje af »Fyen«, kirkeskib nr. 2, 1966-68 (s. 4174, jf. fig. 67). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Detail of “Fyen”, church ship no. 2, 1966-68 (cf. fig. 67).
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være«, Fyens Stiftstidende 9. juli 1963. Arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen anfører i en redegørelse 21. jan. 1966, 
at orglet har pneumatisk aktion, men denne oplysning 
kan ikke bekræftes, da A. H. Busch & Sønner konse-
kvent byggede orgler med mekanisk aktion.
112 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
113 HofmFund V (1760), 275-76.
114 Henning Thalund, Fynske Kirkeskibe, Svendborg 
1989, 57.
115 RA. Orlogsværftets arkiv. Orlogsværftets tegninger. A 
927 (tegning signeret Didrik Thurah 23. juni 1736); D 
900. Se endvidere Henning Henningsen, »Kgl. Maje-
stæts Modelkammer 1670-1970«, Handels- og Søfarts-
museet på Kronborg Årbog 1970, 146-150.
116 Oplysninger om modelbyggerne er nedlagt i mo-
dellen. Thalund 1989 (note 114), 57.
117 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702; LAFyn. Bjerge herredsfoged. Justitsprotokol 
1655-66. Tingsvidne 19. sept. 1664.
118 Engelstoft 105-106. 
119 Hans Oldelands ligbegængelse blev holdt 13. febr. 
1641 i Kerteminde. Anne Riising og Mogens Seide-
lin (udg.), Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, 
Odense 1991, 197. Hans Oldeland og Ingeborg Gyl-
denstjerne var flyttet til Kerteminde efter salget af 
Trællerupgård til Kronen 1640 (jf. s. 2060 note 228).
120 Der skal dermed ikke lægges for meget vægt på de 
lidt prangende omtaler i 1700-tallets antikvariske lit-
teratur: HofmFund V (1760), 275-276 omtaler det som 
et ‘prægtigt marmorepitafium’. mens sognepræst Claus 
Johansen Vedel o. 1706-07 anførte, at der efter sigende 
var tale om et arbejde af en ‘italiensk mester’. KglBibl. 
NKS 736, 4º. Nogle optegnelser om Kirkerne i Fyn 
og deres Oldsager. Sidstnævnte gentages i MarmDan II, 
255-256 og DaAtlas VI (1774), 568.
121 Oldeland, Abildgård, Munk (af Fjellebro) og Ulfeldt. 
122 Hvass, Akeleye, Urne og et våben med tre buede 
bjælker og vesselhorn som hjelmtegn, svarende til 

våben ført af Algudsen. Jf. Achen, Adelsvåbener 426-
427. Det kan dermed tilhøre Kirsten Algudsen, der var 
g.m. Sophie Hvass’ morfar Knud Mikkelsen Akeleye 
til Skinnerup, men som ikke var hendes mormor if. 
DaAdÅrb 1884, 23 og DaAdÅrb 1938, 2, 85-86.
Adelsårbogen anfører dog i stedet Margrethe Justdatter 
Urne som hendes mormor. 
123 Gyldenstierne, Trolle, Parsberg og (Egern-)Friis. 
Parsberg-våbenet er nu blankt, men registreret af Søren 
Abildgaard. NM. Søren Abildgaards notesbøger II, 5.
124 NM. Søren Abildgaards notesbøger II, 5.
125 DaAtlas VI (1774), 568; LAFyn. Topografica. Fyn i 
alm. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07 om 
kirkerne og deres antikviteter. 
126 KglBibl. Håndskriftssamlingen. Additamenta 238, 4º. 
J. C. Blochs Samlinger til den fyenske Gejstligheds Historie. 
Indskriften er også gengivet i Marmora Danica (1739-
41), hvis supplerende tekst næppe har fremgået af 
epitafiet: »Altera ipsi uxor erat Catharina Moth soror 
Doct. Pauli Moth Archiatri Regii adeoq. amita Comi-
tissæ de Moth« ((Hans anden) hustru var Catharina 
Moth, søster til doktor Poul Moth, kgl. livlæge, og 
tante til grevinde Moth). Marmora Danica, II, 255-256. 
Fragmenter af et bruskbarokt epitafium, der nu indgår 
i den på s. 4226 og 4285 nævnte dør på Ulriksholm, 
kunne hidrøre fra Claus Hansen Nakskovs epitafium, 
men kan ikke med sikkerhed knyttes hertil.
127 Gravstenen fandtes også 1884 i våbenhuset. 
128 F. W. H. Hollstein, Dutch & Flemish etchings, engra-
vings and woodcuts, 1450-1700, vol. VIII, nr. 316.
129 Denne begravelse kan bl.a. have rummet Tale Abild-
gård, der blev begravet i kirken 1597, jf. Joh. Grundtvig 
(udg.), »Ejler Brokkenhuses historiske Kalenderan-
tegnelser fra 16de Aarhundrede«, FySaml VI (1873), 
421, og sønnen Hans Oldeland (1574-1641), jf. *(†)
epitafium. Casper Herman von Brügmanns svigersøn, 
generalmajor Christian Noerckencrones (†1767) kiste 
stod her, indtil enken Ide Wilhelmine von Brügmann 
1782 fik bevilget en begravelse i Odense Vor Frue (s. 
1170-1171).
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window (figs. 11 and 14). The chancel was given 
contemporary groin vaults with quarter-brick 
ribs. The almost square tower which was built 
in the west presumably originally rose through 
three floors. The tower is slightly wider than the 
nave and is built externally of granite ashlars to 
a height corresponding to the battlement of the 
nave. The middle floor of the tower is relatively 
low. It is uncertain whether this is because 
the tower was never completed, or whether 
the height was reduced in connection with 
rebuildings of the top. A contemporary stairwell 
was built at the northeastern corner of the tower. 
A porch was built outside the south side of the 
tower (fig. 16). It is mainly built of granite ashlars, 
but with elements in medieval brick. 
 According to Bishop Jacob Madsen in 1589 
the church was given “a tower, built above 
between beams and later with a square spire on 
it, roofed with double bricks” – that is, the tower 
then had an upper part in half-timbering. It is 
not known when the tower’s medieval, possibly 
never-completed upper part was taken down and 
replaced with this. The tower probably stood with 
a half-timbered upper part until the beginning of 
the 1700s, possibly the 1720s, when it was given a 
new masonry belfry floor which was furnished to 
the north and south with curving gables (cf. fig. 
3). The curving gables were kept until c. 1820, but 
shortly afterwards must have been replaced with 
the present flattened-pyramid roof. 

Furnishings. The oldest item of furnishing is a 
Romanesque font of the Vinding type (fig. 42). 
From the Late Middle Ages comes a Late Gothic 
chancel arch crucifix from c. 1475-1500 (fig. 
43). Planks with fragments of painting of about 
the same age (fig. 38), perhaps from the church’s 
own †high altarpiece, have been re-used in 
the present Renaissance altarpiece (below). A 
Communion table panel from 1571 (fig. 32) bears 
the names of a cabinetmaker as well as a pastor and 

The church was built not far from an inlet on the 
northwestern side of the shallow cove Kertinge 
Nor. Along with the older part of the village 
it is situated in a hollow among the moraine 
hills of the spit Munkebotangen. The church 
is mentioned earliest in 1392, when a letter of 
indulgence was issued. 
 From 1679 on the advowson was held by the 
owners of the manor house Ulriksholm in the 
neighbouring parish of Kølstrup. Subject to 
Ulrikholm was the home farm Østergård, with 
which the church followed in 1736 on its transfer 
to Casper Hermann von Brügmann, who was 
granted permission five years later to transfer 
Østergård from Kølstrup to Munkebo Parish. 
The church, along with Østergård, was acquired 
in 1782 by the former Governor-General of the 
Danish West Indies Ulrich Wilhelm de Roep-
storff, and in 1882 was still in the hands of the 
family. It passed into freehold on 1 January 1924.

Building. The Romanesque church consisted of 
nave and a †chancel, which was presumably lower 
and narrower. The walls were built of granite 
ashlars over a *chamfered footing. The original 
†doors in both north and south are clearly 
traceable in the masonry, and a small bricked-up, 
round-arched, double-bevelled (†)window can 
be seen around the middle of the north side of the 
nave as an outside niche (fig. 9; cf. fig. 10). In the 
Late Middle Ages the church underwent several 
changes. The nave was vaulted over; the two bays 
of vaults are groined with straight-edged quarter-
brick ribs, and rest on piers at the corners. The 
Romanesque chancel was replaced around 1468 
with a two-bay-long nave-chancel built up to 
about half height in granite ashlars re-used from 
the demolished chancel, and above this there are 
alternating belts of a few courses of dark red and 
black and medieval brick and a single course 
of granite ashlars (cf. fig. 10). In the east wall 
of the chancel there is a segmentally arched (†)

MUNKEBO CHURCH
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(fig. 56), and a collection purse (fig. 57) is from 
the first half of the 1800s. The bell (fig. 68) was 
cast in 1829 by I.C. & H. Gamst, Copenhagen. 
A Communion set for the sick (fig. 40) was 
procured around 1850 from Niels Christopher 
Clausen, Odense (1812-74-). Two church ship 
models were built around 1907 and 1968 (fig. 
67) respectively. The organ (fig. 15) with 12 stops 
was built in 1967 by Frobenius, Kgs. Lyngby. In 
1968 Brdr. W. & E. Hansen, Copenhagen, supplied 
the altar jug, wafer box and altar candlesticks in 
sterling silver as well as a baptismal dish of brass 
after the theft of the old ones. After a new theft in 
1994 altar plate was procured from Erik Sjødahl 
Andersen, Copenhagen, through Carl Antonsen, 
Odense. A few pieces were made as copies of the 
old ones, which have however been found. 

Sepulchral monuments. An armorial frieze (fig. 
69) at the manor house of Ulriksholm comes 
originally from a *(†)sepulchral tablet of 1635 
commemorating Hans Oldeland of Trællerup, *18 
March 1574, †22 January 1641, and his two wives, 
Sophie Hvass, †10 October 1614, and Ingeborg 
Gyl denstierne, †before 6 November 1650. There 
are five tombstones from the 1600s (figs. 70-74).

churchwardens. A door wing (fig. 59) from 1581 
has the initials of the pastor and churchwardens. 
The altarpiece (figs. 33-38), set up in 1592, belongs 
to a northeastern Funen group of baldachin 
altarpieces. The pulpit (figs. 44-49), procured in 
1597, is a High Renaissance work attributed to 
the Odense woodcarver Jens Asmussen. Its four 
arcade bays show Biblical reliefs. The pulpit, like 
the altarpiece, showed the arms of Hans Oldeland 
(†1580) of Trellerup and his wife Tale Abildgård 
(†1597), but may have been procured by their 
son Hans Oldeland (1574-1641), who later (in 
1604) had two family pews (figs. 51-54) set up 
for himself and his wife Sophie Hvas of Ormstrup 
(†1614). The other pews (fig. 50) must have been 
set up at the same time. A tablet (fig. 66) was set 
up in the porch around 1730 to commemorate a 
lightning strike on the church and Ulriksholm the 
same year, probably by the owner of both, Godske 
Hans von Brügmann. The altar chalice (fig. 39) was 
made in 1757 by the Odense silversmith Willads 
Christensen Berg (c. 1718-80) and acquired by 
Casper Hermann von Brügmann (1705-81). The 
paten (fig. 40) is later, and is the work of Peter 
Petersen (1805-57-), Odense. The priest’s and 
parish clerk’s chairs in the chancel are from c. 1800 
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svarede kirken 20 mark, herredets højeste taksering.7 
Skt. Nikolaj omtales 1547 som værnehelgen.8 
 Ejeren af hovedgården Skinnerup (fra 1643 Ul-
riksholm), Knud Mikkelsen Akeleye (†1588) anlag-
de 1547 kirkens bemærkelsesværdige regnskabsbog 
(s. 4217), mens sønnen Christen Knudsen Akeleye 
(†1632) omtaltes 1602 som sognepræstens ‘fromme 
patronus og gunstige herre’.9 Han besad kirketienden, 
tilsyneladende fra 159110 og indtil 1618,11 var den pri-
mære ihændehaver af kirkens kapital (også fra 1591) og 
fungerede som kirkeværge 1597-1610.10 Christian IV 
erhvervede 1616 Skinnerup og lagde kort efter kirketi-
enden til.12 1632 besluttede kongen at overdrage god-
set til sin søn Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) og 
lod herregården nybygge.13 Den blev 164314 navngivet 
Ulriksholm efter sønnen, der fik den overdraget to år 
senere.15 I årene forud havde kongen ladet opkøbe de 

Sognet nævnes 1324 (»Kylnestorpe«) i forbindelse med 
præsten hr. Niels, muligvis den samme, der optræder 
1352.1 Af senere katolske præster kendes Johannes 
Bøytin (-1430-) og »Hr. Pædher Præst« (-1455-68-),2 
mens Jesper Henriksen (o. 1425-83-), dekan ved Vor 
Frue Kirke i København, 1473 fik pavelig tilladelse til 
at forene sit embede med sognekaldet i Kølstrup,3 der 
følgelig må have været varetaget af en vikar. Provsten 
Henrik Hundretmarck havde embedet 1530, da Peder 
Poulsen fik præsentats.4 1536 fik Hans Pallesen lov-
ning på embedet efter Johannes (= Peder?) Poulsens 
død.5 Agedrup (s. 4267) blev anneks i 1550’erne og 
atter i begyndelsen af 1570’erne efter yderst kortvarigt 
at have været lagt til Odense Vor Frue i overensstem-
melse med ældre forhold; udskilt 1894.
 Der kendes fire afladsbreve til fordel for kirken: 
1357, 1372, 1395 og 1433.6 Ved landehjælpen 1524-26 

Fig. 1. Kølstrup Kirke og præstegård. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Kølstrup Church and vicarage.

KØLSTRUP KIRKE
BJERGE HERRED
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 Kirkegården adskilles kun ved en smal bygade 
fra norets strandeng i vest, mens den vældige 
præstegård (jf. fig. 3), med fire bindingsværkslæn-
ger, ligger i dens nordre skel. Præstegården rum-
mer bygningsafsnit fra o. 1600, men fremtræder 
som resultatet af en ombygning 1780. Således 
også sydlængen (laden) på 40 fag, der udgør kir-
kegårdens hegn mod nord. På kirkegårdens øv-
rige sider løber et kampestensdige, det østre og 
sydøstre sat efter kirkegårdens udvidelse mod øst 
1930.26 Hovedindgangen, for fodgængere, findes 
nu som i 186220 i vest. Den har nyere trælåger 
hængt på tre teglmurede, hvidtede piller, der an-
tagelig er fra o. 1930 ligesom en tilsvarende, min-
dre indgang i nordøst. En lav, tømret køreport 
med hvide tremmelåger findes i sydvest, og siden 
1998 en tilsvarende i nordvest. Der er desuden 
adgang direkte fra præstegården gennem en port 
i sydlængen.
 †Hegn og indgange. Kirkegårdsmuren var 1589 
vel vedligeholdt med kamp og kalk.21 1631 be-
høvede den nogen reparation, og 1665 anførtes 
den at være ‘moxen ganske ødelagt’.27 1702 be-
mærkedes, at kirkegårdsdiget var blevet oplagt 
med kampesten og jord, men stadig forfaldent 
visse steder.27 1631 behøvede kirkeportene repa-
ration,27 og 1664 var der brug for en ny kirke-
port.28 1862 omtales fire indgange, foruden en 
‘stakitport’ som hovedindgang i vest og porten i 
præstegården fandtes trælåger i syd og øst, sidst-
nævnte målet for en gangsti fra Ladby.20

 Kirkegårdsbygninger. Et lille, stråtækt bindings-
værkshus i kirkegårdens nordøsthjørne tjener 
som redskabshus.29 Et kapel fra 1969 ved parke-
ringspladsen syd for kirkegården er tegnet af 
Ebbe Lehn Petersen. Den rektangulære bygning, 
der også rummer toilet og fyrrum, er opført af 
blanke, røde tegl i løberforbandt og har fladt pap-
dækket tag. To vinduesåbninger, rette ligesom 
døråbningen, er uden rammer, idet glas er mon-
teret direkte på murens yderside. 
 †Kirkegårdsbygninger. En muret †kirkelade om-
tales 1589.21 Den kan have ligget i det sydvestre 
skel ligesom senere et grundmuret †hospital, 
hvis ikke ligefrem ombygget til denne funktion. 
Hospitalet, til to fattige, oprettedes 1675 af Abel 
Cathrine von der Wisch til Ulriksholm (1626-

øvrige hovedgårde i sognet og nabosognet Munke-
bo.16 1679 blev Nicolaus von Brügmann til Østergård 
(1632-87) ejer af Ulriksholm og erhvervede samme år 
patronatsretten til Kølstrup, Agedrup (s. 4267) og Mun-
kebo (s. 4125).17 Kirken forblev ved herregården indtil 
1829, da Poul Rosenørn (1756-1829) i sin sidste le-
vetid afhændede den til kancelliråd Peter Friestedt i 
partnerskab med sognefoged Niels Frederiksen.18 Her-
fra blev den to år senere 14. august 1831 afhændet til 
proprietær Jørgen Pedersen Hvenegaard på Selleberg 
(Birkende Sogn).19 Den overgik til selveje 2. juli 1915.20

 Stolestadefejde. 1595 var der ‘stor trætte om stolestand’ 
mellem Anders Kaas til Kiil (Østergård) og Christen 
Knudsen Akeleye til Skinnerup. Efter et forlig herom 
året efter opstod der splid om et stolestade til Hundslev 
Skovgård, forpagtet af Jørgen Mule (der også var kirke-
værge 1583-1610).21 
 Sagn. Om en kæmpesten i Kertinge Vig, der blev 
sprængt 1860, hed det, at den var kastet efter kirken af 
en kæmpekvinde i Munkebo.22 
 Karl Gustav-krigene 1657-60 gik hårdt ud over her-
redet. Kirkens altersølv (s. 4227) synes at være forsvun-
det, ligesom svenske tropper ruinerede præstegården i 
november 1659, efter sognepræst Poul Bagger havde 
ilet til general Hans Schacks hovedkvarter i Kertemin-
de med oplysninger om svenskernes angrebsplaner (jf. 
mindesten s. 4195).23 

Kirken er opført ved den inderste vig af Ker-
tinge Nor, tæt ved vandet (fig. 1).24 Den befinder 
sig i den nordlige udkant af landsbyen (jf. fig. 2), 
der er centralt beliggende i sognet og herredet. 
Herredstinget blev i middelalderen holdt ikke 
langt fra kirken.25 Foruden Kølstrup tæller sognet 
landsbyerne Ladby, Kertinge og Hundslev. 

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt af H. S. Faber (u.å.). 
– Cadastral map.
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 Sydvest for kirkegården er 192033 opsat en min-
desten, der foruden Genforeningen 1920 omtaler 
sognepræst Poul Baggers indsats 3. nov. 1659 un-
der Karl Gustav-krigene (jf. ovf.) og sognepræst 
Erik Høyer-Møllers virke som feltpræst 1850-64.

BYGNING

Kirken er oprindelig en romansk bygning af granit 
med skib og smallere kor med †apsis. Den gennem-
gik en del ændringer i løbet af middelalderen. Apsi-
den blev nedrevet. Et †våbenhus blev tilføjet på skibets 
sydside, og et tårn med samtidige hvælv blev opført 
i vest. Kor og skib fik indbygget hvælv. Et gravkapel 
ligesom en udvendig opgang til det omtrent samtidigt 
indbyggede herskabspulpitur tilføjedes 1739 i nord. 
Kirkens orientering er omtrent solret.

Den romanske kirke bestod af skib og et lavere og 
smallere kor med †apsis. Såvel koret som skibet er 
relativt korte i forhold til bredden.
 Materiale og teknik. Murene er rejst af rå kam-
pesten over en dobbeltsokkel. Denne udgøres på 
koret af et nedre skifte med rundstav over hulkel, 

76), der samtidig grundlagde den mere velkendte 
københavnske stiftelse (DK KbhBy VI, 159).30 
Hospitalsstiftelsen flyttedes i anden halvdel af 
1800-tallet til en ny †bygning syd for kirkegår-
den; nedrevet 1961.31 Også en †skolebygning lå i 
skellet.32 1901 opførtes et †kapel, i hvidtede tegl, 
på kirkegården; nedrevet o. 1969.20

 Beplantning. Der står tre kastanjetræer på kirke-
gården foruden nyere bøgetræer. 1589 noterede 
biskop Jacob Madsen, at der var mange »Eske« 
(asketræer) på kirkegården.21 1862 gav kastanje- 
og elmetræer ‘ikke alene læ for kirken, men også 
ly og skygge for den ved gudstjeneste samlende 
menighed’.20 Seks †elmetræer fældedes 2001 pga. 
sygdom. 
 Gravskik. 1862 fandtes kirkegården opdelt i 
kvarterer for de enkelte byer, inddelt ved brede 
grusstier med græsrabatter. Gård- og husmæn-
dene i Hundslev foretog begravelser i rækker og 
afveg dermed fra de andre ejerlavs individuelle 
‘gravpletter’. Desuden fandtes en ‘plet’ til fattige 
og én til selvmordere.20

Fig. 3. Luftfoto af Kølstrup Kirke set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1936-38. I KglBibl. – Aerial photo of Kølstrup 
Church seen from the south east.
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dede led, der flankerer en hulkel. Det vestre, der 
måler 58 cm, har to tilsvarende anbragte tov stave.
 Taggavle. Korets østgavl af rå kamp (jf. fig. 10) er 
be varet med undtagelse af en mindre ommuring 
forneden i syd. I skibet er østgavlen helt forsvun-
det, mens vestgavlen, der ligeledes er af rå kamp, er 
bevaret og inkorporeret i tårnets østmur (jf. fig. 79).
 Middelalderlige ændringer og tilføjelser. I løbet af 
middelalderen gennemgik kirken en lang række 
ændringer, hvis rækkefølge kun delvist lader sig 
fastslå med sikkerhed. Den romanske apsis blev 
formentlig nedrevet allerede relativt tidligt. I 
middelalderens seneste århundrede blev et vå-
benhus tilføjet på skibets sydside og et tårn med 

Indvendig er der tilsvarende spor af begge vanger 
af en ca. 180 cm bred åbning under vestfagets 
nuværende vindue. Den store forskel i bredden 
viser, at åbningen har haft udvendige false, hvori 
kan have stået søjler. En *søjlebase (fig. 6), der nu 
står på præstegårdens gårdsplads,34 har kun deko-
ration på to sider og kan have indgået i en søjle-
portal. Døren har været i brug indtil o. 1821 (jf. 
s. 4207). En †norddør har ikke efterladt sig spor,35 
men af bevaret kampestensmurværk i nordvæg-
gen fremgår, at døren må have været placeret væ-
sentligt længere mod øst end den søndre.
 To (†)vinduer i korets nuværende lige østgavl 
(jf. s. 4198 og fig. 10) kan hidrøre fra den ned-
revne †apsis. De er sandsynligvis dobbeltsmigede 
og ses stadig indvendig som tilmuringer. Et tredje 
vindue har formentlig været anbragt i samme 
højde over det nuværende lavtsiddende vindue 
(jf. s. 4210) midt i østgavlen.
 I korets nordmur er bevaret to små, rundbuede 
oprindelige, nu tilmurede, (†)vinduer (fig. 9). De 
har været dobbeltsmigede og, i alt fald udvendig, 
med skrånede sålbænke. Det østre vindue synes at 
have ommuret stik.
 Indre. Kirkens indre var ligeledes af rå kamp, 
men især skibets synes noget ombygget. Såvel kor 
som skib har oprindelig haft fladt loft, der over 
tårnbuen i skibets vestende giver sig til kende i 
form af et aftryk af en loftsbjælke noget under 
skjoldbuen (jf. fig. 16).
 To kvadre (fig. 7-8), der er sekundært indføjet i 
den ommurede sokkel på det nedrevne †våben-
hus’ plads (jf. s. 4204), er sandsynligvis kragbånd 
fra den oprindelige, nu ombyggede, korbue (jf. s. 
4205). Det østre, der måler 104 cm, har to run-

Fig. 7-8. Kragsten (s. 4197) indmuret i soklen under skibets sydside. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Corbels walled 
into the base beneath the south side of the nave.

Fig. 6. Romansk *søjlebase (jf. s. 4197). Foto Arnold 
Mikkelsen 2017. – Romanesque column base. 
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gavle i nord og syd. Det er opført af munkesten 
i munkeskifte og rejser sig i øst over skibets vest-
gavl, der står fuldt bevaret op til midt i klokke-
stokværket (fig. 79), og hvorover der er muret et 
aflastningsstik til at bære tårnets østmur. I nord, 
vest og syd er tårnet opført over et fundament 
af rå kamp. En oprindelig fladbuet dør i et højt 
spidsbuet spejl, der har retkantede tredobbeltfal-
sede vanger og stik, leder ind til tårnrummet.37 
Murene afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. 
Nordsidens østre vindue, der er fladbuet med ud-
vendig enkelt fals og indvendig smig, kan være 
oprindeligt, om end i så fald noget ombygget ind-
vendig og nu med malet trækarm. Tårnets øvrige 
vinduer er nyere (jf. s. 4209). På E. Schiødtes teg-
ning fra 1884 (fig. 30) ses i syd et fladbuet †vindue 
i et højt falset spidsbuet spejl, der sandsynligvis 
var oprindeligt. Indvendig er endnu bevaret false i 
vestre vange, der delvist skjules af orgelpulpituret.
 Tårnrummet åbner sig mod skibet med en høj 
og bred spidsbuet tårnbue. Tårnets hvælv er et ot-
tedelt hvælv med retkantede halvstensribber. Det 
er samtidigt med opførelsen af tårnet og bæres af 

samtidigt trappetårn og hvælv opført mod vest. 
Såvel kor som skib blev overhvælvet, og i den 
forbindelse blev begge bygningsdele forhøjet.
 Nedtagningen af apsis må formodes at have 
fundet sted relativt tidligt efter opførelsen, da 
man ved lukningen af korets østmur genanvendte 
to, eventuelt tre, oprindelige, små (†)vinduer fra 
apsis (jf. s. 4197 og fig. 10).
 På et tidspunkt før tårnets opførelse (jf. ndf.) og 
forhøjelse af kor og skib (jf. s. 4204) forsynedes 
de endnu bevarede romanske gavle med pinakler. 
I øst er bevaret tydelige rester af både fod- og 
toptinder af tegl (jf. fig. 10). I vest er nordlige 
fodtinde velbevaret og delvist inkorporeret i tår-
nets murværk (fig. 11, jf. fig. 12). Tinden, der er 
opmuret af tegl, rejser sig i nord over en rest af 
en dobbelt falsgesims. Vestsiden prydes af en blot 
en halv sten bred, høj pibeblænding. Den nuvæ-
rende afdækning foroven med et lille pulttag op 
mod tårnets nordmur og med en enkelt falsge-
sims i nord er sandsynligvis sekundær.
 Det omtrent kvadratiske tårn er næsten jævn-
bredt med skibet,36 rejser sig i tre stokværk og har 

Fig. 9. Romanske †vinduer i korets nordside (s. 4197). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Roman-
esque †windows in the north side of the chancel. 
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Fig. 10. Korets østgavl. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – East gable of chancel.
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Fig. 11-12. Skibets nordvesthjørne med pinakel og rest af ældre, laveresiddende falsgesims (s. 4198). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Northwestern corner of nave with pinnacle and remains of older, lower-placed chamfered cornice.
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Fig. 13. Tårnet set fra vest (s. 4198). Foto Arnold Mikkelsen 2016. - Tower seen from the west.
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 På alle tårnets sider er der i samme højde 
umiddelbart under glamhullerne en to skifter 
høj båndblænding, der dog ikke når helt ud til 
hjørnerne. 
 De kamtakkede tårngavle er stort set identi-
ske;38 de fladbuede glamhuller sidder i meget hø-
je, fladrundbuede spejl, der i omtrent halv højde 
er skåret af en båndblænding, svarende til den 
under glamhullerne; herover aftrappede, rudefor-
mede blændinger, der gentages over de høje spejl, 
hvor de flankerer en slank fladrundbuet blænding 
med en smal fladbuet glug i bunden. Kamtak-
kerne har to skifter høje bryn, og i de lavestlig-
gende kamtakker i hver side er en lille cirkulær 
blænding.
 Et samtidigt trappehus er placeret på tårnets 
nordvesthjørne.39 Trappehuset, der ligeledes er 
opført af tegl i munkeskifte, springer lidt frem 
i forhold til tårnets murværk på nordsiden og 
noget mere på vestsiden. Indgangen er i syd ad 
en fladbuet dør med en enkelt fals i vestvangen. 
I det indre er den nederste del af trappeskakten 
opført udelukkende af bindere. Trappeløbet er 

murede forlæg. Tårnrummet er nu delt i to af en 
nord-sydgående skillevæg (jf. s. 4207).
 Det lave mellemstokværk har mod hver af de 
tre frie sider haft to, relativt små, åbninger, der 
er fladbuede og med en enkelt fals i vanger og 
stik udvendig og tredobbelt fals indvendig (jf. fig. 
14). Kun den søndre i vest er nu åben og luk-
kes med en luge, de andre er tilmurede i flugt 
med ydermurens facade. Fra mellemstokværket, 
omtrent midt i den oprindelige vestgavl, er en 
sekundær, gennembrudt åbning, der giver adgang 
til skibets loftsrum. Stokværket overdækkes af et 
nyere, nord-sydgående bjælkelag af fyr.
 Det meget høje klokkestokværk har to glam-
huller til hver side; de to vestre og det søndre i 
øst er tilmuret. De østre glamhuller er fladbuede 
med ud- og indvendig fals; de vestre fladbuede 
med to indvendige false. Glamhullerne i nord og 
syd rejser sig til gavlfoden. Det østre glamhul i 
syd er udvidet lidt i bredden og en del i højden 
ved borthugning af stikket, sandsynligvis i for-
bindelse med indhejsning af klokker (jf. s. 4244). 
Lysningens stik er retableret i ydre murflugt.

Fig. 14. Tårnets mellemstokværk set mod sydvest (s. 4203). Foto Arnold Mikkelsen 2016. - Middle floor of tower 
looking south west.
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 Et †våbenhus opførtes ud for skibets syddør. 
Der haves meget få oplysninger om bygningen, 
der blev nedrevet i 1820’erne,18 da indgangen 
flyttedes til tårnet (jf. s. 4207). Bygningen, der 
formodentlig var opført af tegl, havde fladt loft 
og sandsynligvis små vinduer i flankemurene.41

 Forhøjelse af kor og skib. I forbindelse med ind-
bygning af hvælv forhøjedes såvel kor som skib 
betragteligt (fig. 4, 10 og 19). Forhøjelsen, der er 
11-12 skifter høj, er opført i tegl og afsluttes for-
oven af en dobbelt falsgesims.
 Korets hvælv er et krydshvælv med retkante-
de halvstensribber og med skjoldbuer langs alle 
vægge; de hviler på retkantede hjørnepiller.

en vindeltrappe, der er overdækket med fladbu-
ede halvstensstik, og som efter en halv vinding 
overgår i et lige trappeløb. Ved overgangen er der 
en afhugning af den venstre vange. Trappeløbet 
udmunder diagonalt i mellemstokværkets nord-
vesthjørne og er overdækket af et fladbuet tøn-
dehvælv. Stikket er behugget ved udmundingen 
i mellemstokværket (jf. fig. 15). Der er en delvist 
borthugget spindel i to forløb, lidt forskudt; det 
nederste er helt borthugget, mens det øverste er 
delvist bevaret i toppen. Trappeløbet er udvidet 
en smule i bredden ud for de to nederste trin ved 
borthugning af fals. Trinnene er delvist udbedret 
med gule teglsten og cement, bl.a. i 1883.40

Fig. 15. Trappehusets trappe og udmunding i mellemstokværket (s. 4204). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Stair in stairwell and exit on to middle floor.
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 Ældre hvælv i skibet? I skibets sydvesthjørne er 
en dobbeltfalset hvælvpille med en skjoldbue 
mod vest samt et stykke af skjoldbuen mod syd. 
I nordvesthjørnet bæres skjoldbuen af en konsol. 
Over buen i vest ses omkring midten en rest af 
en let fremspringende vederlagsmarkering (fig. 
16), og i syd er bevaret en enkelt sten af en tilsva-
rende (jf. fig. 17).
 Skibets nuværende hvælv. Skibet har to hvælvfag 
(fig. 28), der er adskilt af en spidsbuet, to sten 
bred gjordbue på retkantede vægpiller, og som 
er båret af murede forlæg i nord- og sydvæggen. 
I øst er ligeledes forlæg, opmuret samtidig med 
den ombyggede, spidsbuede korbue. Samtlige 
ribber er retkantede halvstensribber. Det østre 
hvælv (fig. 18) er et sammensat hvælv, beslægtet 
med stjernehvælv, om end stjerneformen kun er 
indføjet i de nordre og søndre kapper, mens der i 
øst og vest blot er en enkelt biribbe. Beslægtede 

Fig. 16. Rest over tårnbuen af vederlagsmarkering fra ældre hvælv (s. 4205). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Re-
mains above tower arch of abutment markings from older vault.

Fig. 17. Falset hvælvpille med dele af skjoldbuer (s. 
4205) i skibets sydvesthjørne. Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Chamfered vault pillar with parts of wall ribs in 
southwestern corner of nave.
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over en syld af kamp, hvorover en lidt fremsprin-
gende, muret sokkel af tegl. Hjørnerne prydes af 
bosselignende, murede ‘kvadre’, der tillige ses ved 
sammenstødet med skibets nordmur i vest. I øst 
er den dækket af den senere opførte opgang til 
herskabspulpituret (jf. ndf.). Øst- og vestmuren 
afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. Gavltre-
kanten har gavlfoden markeret af en fortsættelse 
af langsidernes gesims, og samme profil ledsager 
gavlkonturerne. Kapellets eneste lyskilde er et 
vindue i gavlen. Dette er anbragt i et rektangu-
lært murfremspring, der foroven og forneden er 
afsluttet af falsede gesimser (jf. fig. 19). Vindues-
åbningen har retkantede karme og fladt, let spids-
buet stik med markeret ‘knæk’ i vederlagene. Ind-
vendig fremtræder åbningen som rundbuet. Vin-
duet, der har trækarme med øvre halvcirkulær af-
slutning, er anbragt i indre murflugt; her udenfor 
er et gitter af krydsende jernstænger. Her fandtes 
1884 rester af indskrift med ‘jernbogstaver’, hvor-
af læstes »U B« (Ulrik von Brügmann).43 

hvælv kendes bl.a. fra Skt. Knuds Kirke i Odense 
(DK Odense, 223 og 260). Det vestre hvælv er et 
seksdelt hvælv med biribber i øst og vest. Den 
øvre del af skibets bagmure må være delvist om-
muret i tegl i forbindelse med indbygning af de 
nye hvælv, da disse, som nævnt, mangler skjold-
buer.
 Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. 1631 
manglede en bjælke under loftet i våbenhuset, og 
der skulle repareres med brædder på ‘trælåger el-
ler trævinduer’ både på våbenhuset og tårnet.27 
Samme år omtaltes alvorlige sætninger ved ski-
bets nordøstre hjørne, og der planlagdes opført 
en pille.42 Et lodret spor omtrent midt på skibets 
sydmur (jf. fig. 4) i dennes fulde højde kan angive 
en senere fjernet støttepille.
 Et gravkapel (jf. fig. 19) på skibets nordside for 
Ulriksholms ejer, Ulrich Friderich von Heinen 
og hustru Catharina von Brügmann, blev opført 
1739 (jf. s. 4238). Kapellet, der er opført af små, 
flammede teglsten, har gavl i nord og rejser sig 

Fig. 18. Skibets østre hvælv (s. 4205). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Eastern vault of the nave.
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fatning 1865 og skulle fornyes.20 Den er senest 
restaureret 2003.45 Adgangen til pulpituret er ad 
en fladbuet, smiget dør.
 Våbenhuset blev nedrevet, og indgangen flyttet 
til tårnet 1821 eller kort derefter (jf. s. 4197).18 
Det ses, at skibets sydmur på et tidligere tids-
punkt er ombygget inde i våbenhuset (jf. fig. 4), 
bl.a. ved fjernelse af granitsoklen, der først 1887 
blev erstattet af en ny, og hvori indgår to ældre 
kragsten (jf. s. 4197).20

 En nord-sydgående skillemur i tårnrummet må 
formodes at være opført i forbindelse med rum-
mets ibrugtagning som våbenhus, efter at det tid-
ligere våbenhus var blevet nedrevet (jf. ovf.). Skil-
lemuren omtaltes 1862 at være af bindingsværk.20 
1866 var hensigten at fjerne muren,20 men det 
er næppe sket, og 1871 var den erstattet af den 
stadig eksisterende teglstensmur.20

 Døre. Præstedøren i korets nordside, som kan 
have haft en oprindelig forgænger (jf. s. 4196). 
Den er opmuret i tegl og overdækkes i det ydre 
af et kurvehankbuet stik. Indvendig er østvangen 

 Kapellet er sat i forbindelse med skibet med 
en bred åbning, afsluttet med kurvehanksbue og 
lukket med en gitterport (jf. s. 4250).
 Kapellets hvælv er et grathvælv med kuplede 
kapper og med markerede grater, der er trukket i 
puds (fig. 21). Det hviler i murede forlæg; forlæg-
get i syd er skabt ved en helstenstyk skalmuring 
af skibets nordmur. På oversiden ses overribber 
af fremspringende bindere i forbandt med kap-
perne (jf. fig. 20).
 På kapellets østside er opført en halvtagsbyg-
ning med opgang til et herskabspulpitur langs 
skibets nordvæg (jf. s. 4238 og fig. 19). Bygningen, 
der ikke har synlig syld, er opført af små, flam-
mede teglsten og er foroven mod nord afsluttet af 
en dobbelt falsgesims.44 Adgangen til trappen er 
ad en fladbuet, falset dør i nordsiden. Sydligt på 
bygningens østside er en retkantet dør, der fører 
ind til rummet under trappen, og i gavlen et lille 
kvadratisk vindue med træramme. Opgangen til 
pulpituret i bygningens indre er en trætrappe, der 
har hele bygningens bredde. Den var i dårlig for-

Fig. 19. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north east.
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Fig. 20. Kapellets hvælv (s. 4207) set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Vault of the chapel looking north.

Fig. 21. Kapellets hvælv (s. 4207) set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Vault of the chapel looking north.
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vinkelret, mens vestvangen et let smiget (fig. 24). 
Åbningen afsluttes her foroven med en vandret 
overligger af to træplanker.
 Vinduer. Af kirkens nuværende vinduer er det 
vestre i tårnets nordside, der er kvadratisk og har 
trækarm, sandsynligvis indsat i forbindelse med 
adgangens flytning til tårnet og indretning af vå-
benhus i tårnrummet 1820-erne (jf. s. 4207). Kir-
kens øvrige vinduer, fire i sydsiden og et i skibets 
nordside vest for gravkapellet, er indsat 1886.46 
De er alle smigede såvel udvendig som indvendig 
og forsynet med støbejernsrammer. Sandsynligvis 
samtidigt hermed er et lille, lavt placeret vindue 
midt i østgavlen. Også dette er dobbeltsmiget og 
med støbejernsramme.
 †Vinduer. Et fladbuet †gotisk vindue i skibets 
nordside kan anes på skibets nordvæg (fig. 22) og 

Fig. 22-23. Gotisk †vindue i skibets nordside (s. 4209). 22. Set fra skibet. 23. Set fra kapellets loftsrum. Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Gothic †window in the north side of the nave. 22. Seen from nave. 23. Seen from the loft of the chapel.

Fig. 24. Præstedør i korets nordside (s. 4207). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Priest’s door in north side of 
chancel.
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værende vindue i korets østgavl har erstattet et 
ældre (jf. fig. 10).47

 Gulve. Gulvene i kor, skib og våbenhus er lagt af 
gule, ottekantede teglfliser med røde kvadratiske 
fliser i hjørnerne, dog er gulvet øst for alteret siden 
2003 af gule mursten, lagt på fladen, ligesom der 
er en frise af mursten langs stolestaderne. I midter-
gangen er et areal fra den gamle kalorifers retur-
luftrist, som var belagt med gule mursten, lagt på 
fladen, 2003 erstattet af fliser, magen til resten. In-
den for alterskranken og i stolestaderne er bræd-
degulv. I gravkapellet er gulvet af Ølandsfliser.
 †Gulve. 1774 fandtes sorte og hvide fliser i ko-
ret.48 Gulvet i kor og tårnrum var 1862 af firkan-
tede stenfliser.20

 Lofter. Ved synet 1665 blev påpeget, at ‘Der er 
intet loft i tårnet, hvorfor klokken må ringes med 
stort besvær og fare’. Det må dreje sig om et loft 
over klokkestokværket, på hvis bindbjælker (†)
klokkestolen står (jf. s. 4211).27 1721 betegnedes 

er synligt fra kapellets tagrum (fig. 23). Vinduet 
ses på Erik Schiødtes plan af kirken 1884 og stod 
da stadig som indvendig niche (jf. fig. 29). Det sy-
nes at være placeret på den oprindelige norddørs 
plads (jf. s. 4197), der således er forsvundet senest 
ved etableringen af vinduet. Vinduet er tilmuret 
senest o. 1739 ved kapellets opførelse (jf. s. 4238), 
da det dækkes af dette. Skibets østre vindue i 
sydsiden var før ombygningen 1886 fladbuet og 
havde udvendig halvstensfals (jf. fig. 29-30). Og-
så dette vindue kan have været middelalderligt. 
Yderligere et vindue i skibets sydside var ind-
sat i forbindelse med våbenhusets nedrivning  o. 
1821 (jf. s. 4207). Frem til den ovenfornævnte 
vinduesombygning 1886 havde korets sydside to 
vinduer, der udvendig havde retkantede vanger 
og indadtil var smigede. De kan have afløst ro-
manske vinduer, som de endnu delvist bevarede 
i nordsiden (jf. s. 4197). Ved den nævnte ombyg-
ning erstattedes de af et enkelt vindue. Det nu-

Fig. 25. Middelalderlig klokkestol (s. 4211) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Medieval bell frame seen from 
the south.
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 En usædvanlig og relativt velbevaret (†)klokke-
stol til tre klokker er opstillet i tårnets tagrum, 
hvor den bæres af bindbjælkerne i tagværkets 
2.-5. fag. Klokkestolen (fig. 25-27 og 80), der er 
orienteret nord-syd, var oprindelig tre fag lang, 
men det nordligste fag er nu bortskåret sammen 
med tagværkets bindbjælke (jf. ovf.).50 Konstruk-
tionen består af to stole med fod- og toprem 
samt oprindelig fire, nu tre, stolper. Fodremmene 
er kæmmede ned over bindbjælkerne, mens to-
premmene bærer tre, oprindelig fire, øst-vestgå-
ende bjælker. Midt på bjælkerne er spor af lejer 
til ophængning af indtil tre klokker (sml. klokker 
s. 4244), der har svinget på tværs af tagværkets 
længderetning. Hele konstruktionen afstives af et 
meget komplekst system af krydsbånd. I hver af 
de to stole er tre krydsbånd, et selvstændigt, nu 
delvist bortskåret, i nordre ende og to sammen-
komponerede i søndre. Herudover er hver stol-
pe afstivet i øst-vestgående retning med hver et 

‘tårnets loft som slet’, men det er uvist, hvorvidt 
det drejer sig om et loft over mellemstokværket 
eller klokkestokværket.49

 Tagværker. Såvel korets som skibets tagværk er 
nyere, af fyr, og med genanvendelse af stykker af 
ældre egetræstagværker. Allerede ved en beskri-
velse 1862 var tagværket af fyr.20

 Tårnets tagværk består af syv fag af eg med 
to hanebånd og krydsbånd samt spærstivere på 
bindbjælker. 4. spær i vest er udskiftet i fyr. Der er 
lidt genanvendt tømmer, f.eks. i en af spærstiver-
ne (jf. dendrokronologisk undersøgelse s. 4213). 
Tagværket er nummereret fra nord mod syd med 
stregnumre i vest og med trekanstik i øst. 2. bind-
bjælke regnet fra nord er afsavet umiddelbart inde 
for murremmene. Tagværket er dateret til o. 1467 
(jf. dendrokronologisk undersøgelse, s. 4213).
 To nyere klokkestole af fyr (jf. ndf.) er opsat i 
hhv. klokkestokværkets nordøstre og sydvestre 
hjørne (jf. klokker, s. 4244).

Fig. 26. Middelalderlig klokkestol (s. 4211), detalje set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Medieval bell frame, 
detail seen from south west. 
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nologisk undersøgelse, s.d.). En reparation 1631 
vedrører sandsynligvis den nævnte klokkestol,27 
der stadig var i brug 1862.20

 Dendrokronologisk undersøgelse. Der er i 2016 
udtaget boreprøver af egetømmer i tårnets tag-
værk og dets (†)klokkestol.53 Af de fem prøver 
fra tagværket (jf. s. 4211) kunne kun to dateres, 
til hhv. o. 1422 og o. 1467, hvilket, sammenholdt 
med klokkestolens datering (jf. ndf.), kan angive 
en datering o. 1467 for tagværket. Af klokkesto-
lens fire indsendte prøver (jf. s. ovf.) kunne de tre 
dateres, hvilket angiver en datering til o. 1468.
 Tagbeklædning. Tagbeklædningen er overalt af 
røde, håndstrøgne vingetagsten; skibets, kapellets 
og opgangsbygningens er fra 2002, mens tårnets 
er fra 1982 og korets fra 1962.45

 †Tagbeklædning. Ved biskop Jacob Madsens be-
søg 1589 var »Kirken met Holesten paa« (dvs. 
munke- og nonnetegl).21 1631 var tagbeklædnin-
gen på kirkens sydside af bly, mens nordsidens og 
tårnets var af tegl.27 Blytaget var 1665 i så dårlig 

krydsbånd, der forneden er bladede i bindbjæl-
kerne, i midten skrammede over stolpen og for-
oven bladede i de tværgående bjælker.51 Samtlige 
blade er hageblade og alle samlinger er fornag-
lede. En del steder er registreret tømmernumre, 
der forløber fra nord mod syd med trekantstik i 
øst og stregnumre i vest i alle bevarede fag.52

 Klokkestolen er samtidig med tårnet, om end 
det virker mindre hensigtsmæssigt, at den er an-
bragt i tagrummet, hvor der kun findes to me-
get små glugger i gavlene, og ikke i klokkestok-
værket, der åbner sig med i alt otte relativt store 
glamhuller. Herudover er konstruktionen teknisk 
velgennemtænkt; således er dens øvre del bevidst 
friholdt fra tårnets tagværk, hvorved vibrationer i 
klokkestolen ikke ville forplante sig til tagværket. 
Klokkestolen er dateret til o. 1468 (jf. dendrokro-

Fig. 27. Middelalderlig klokkestol (s. 4211), detalje set 
fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Medieval 
bell frame, detail seen from south west. 

Fig. 28. Skibets hvælv (s. 4205) set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Vault of the nave looking east. 
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ne i skibet. 1915 omtaltes to skorstensrør og den 
sydlige kakkelovn.20 Da den nordre omtaltes året 
efter, var denne i så dårlig forfatning, at der skulle 
indhentes tilbud på et varmeapparat eller en ny 
kakkelovn.20 Der må herefter være installeret et 
varmeapparat, idet dette eftersås 1927 og istand-
sattes 1929.20 Da det ommuredes både 1933 og 
1947, og et kulrum nævnes 1934, har det sand-
synligvis drejet sig om en kulfyret kalorifer.20 An-
lægget må formodes at have været placeret om-
trent samme sted som i alt fald den ene af ovnene, 
idet skorstenen på et fotografi fra 1936-38 (jf. fig. 
3) går op igennem tagryggen omtrent midt på 
skibet. Skorstenspiben skulle fornyes 1951.20 Et 
nyt varmvandsanlæg planlagdes 1968. Dette skul-
le placeres i en samtidigt opført bygning uden for 
kirkegården, der foruden fyrrummet skulle inde-
holde kapel og toiletter. Arbejdet udførtes dog 
først 1972, hvor den gamle kalorifer blev fjernet, 
og skorstenen over hvælvet blev nedtaget.45

forfatning, at det regnede ind, og samtidig mang-
lede en del tagsten på tårnet og resten af kirken.27 
I forbindelse med reparationerne af taget synes 
det delvise blytag dog opretholdt, idet der først 
1823 omtales midler, der er indkommet ‘ved bly-
ets nedtagelse af Kølstrup Kirke’.18

 †Messeklokkespir. Et ‘lille tårn over højalteret’, 
der nævnes i kirkens regnskab 1547,10 må have 
været placeret østligt på korets tagryg. På Jacob 
Madsens skitse af kirken (fig. 78) er på skibet an-
givet et messeklokkespir, der vel har været ud-
formet som en lille tagrytter (jf. †messeklokker s. 
4244).
 Kirkens nuværende opvarmning er et naturgas-
anlæg fra 2014, placeret i fyrrummet uden for 
kirkegården (jf. ndf.).20

 †Opvarmning. En kakkelovn opsattes 1869.20 
På en plan af kirken ved arkitekt N. P. Jensen, o. 
1900, er markeret to kakkelovne i hhv. nord og 
syd og med skorsten umiddelbart vest for piller-

Fig. 29. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Erik Schiødte 1884. – Plan.
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 Belysning. Kirken fik sandsynligvis elektrisk be-
lysning o. 1922 (jf. lysekroner s. 4243). 
 Murbehandling. I forbindelse med kirkens kalk-
ning 1883 blev granitstenene afrenset.20

 Kalkmaleri. En passertegnet seksbladet roset er 
o. 1500 malet med rød bundfarve på triumfmu-
rens søndre del (fig. 31).54 Afdækket 1923 ved 
maler P. Pedersen, Kølstrup.
 O. 1728 er to kalkmalede draperier i tårnrum-
met udført som indramning af epitafier (s. 4245, 
jf. fig. 68-69). De ensartede draperier har lyserød 
grundfarve med mørkerøde draperinger samt 
okkergule båndfestoner og baldakin.
 †Kalkmaleri. Efter sigende blev der ved kalk-
ning 1949 fundet farvespor, der overkalkedes 
uden undersøgelse.55 I korets østkappe blev der 
2003 konstateret fragmenter af et blå- og gråto-

Fig. 30. Prospekt af kirken set fra sydøst ved Erik Schiødte 1884. – View of the church seen from the south east.

net draperi fra 1600- eller 1700-tallet; atter til-
dækket. 1922 fandt man okkergult og dodenkop 
på korets østvæg, antagelig fra en yngre bemaling.

Fig. 31. Kalkmalet roset, o. 1500, på triumfmuren (s. 
4215). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wall-painted ro-
sette, c. 1500, on the chancel arch wall.
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ventarstykker i akantusbarok og siden rokokostil, op-
sat af Ulriksholms herskab: Orgelpulpituret, også med 
bidrag fra Tuisch, opsattes 1717 og var vel allerede 
da tiltænkt et †orgel. Et herskabspulpitur ved skibets 
nordvæg opsattes 1739 af Ulrich Friderich von Hei-
nen (1695-1761) og hustruen Catharina von Brüg-
mann (1709-90). Stolestaderne er ligesom i anneks-
kirken Agedrup fra 1747, en datering, der fremgår af 
gavle fra (†)herskabsstole. En oblatæske er givet 1728 
af Godske Hans von Brügmann til minde om hans 
anden hustru Dorte Hedevig Krag (1701-28), mens 
altersølvet formentlig er anskaffet af svigersønnen Ul-
rich Friderich von Heinen. En lysekrone skænkedes 
1760 af birkedommer Erich Christensen. To klokker 
er støbt hhv. 1817 af I. C. & H. Gamst, København, og 
1855 af M. P. Allerup i Odense. Et Odensearbejde er 
også en alterkande af tin fra o. 1850. Alterskranken af 
smedejern er fra o. 1894. Et alterbordskrucifiks med 
figur af elfenben er skænket 1899. Fra 1900-tallets før-
ste halvdel stammer alter- og dåbskander, et kirkeskib, 
et sygesæt og alterstager (nr. 2) af sølv, mens en mes-
sehagel er nyere. Orglet er bygget 1967 af Marcussen 
& Søn, Åbenrå.
 Farvesætning. Interiøret er præget af senbarok- og 
rokokoinventaret opsat inden for et tidsrum af godt 
tre årtier. Disse stykkers oprindelige perlegrå farveud-

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykker er den roman-
ske døbefont af en sjælden cylindrisk form uden mar-
keret fod og et krucifiks fra o. 1250-75, der i dag er 
ophængt på korets nordvæg, men muligvis oprindelig 
smykkede et nu tabt †alterretabel. Intet er i behold 
fra den senere middelalder, men en stor mængde †in-
ventarstykker kendes fra en inventarliste 1547 (ndf.). 
Prædikestolen fra 1610 er tilskrevet den odensean-
ske billedskærer Jens Asmussen og bærer våbener for 
Christen Knudsen Akeleye til Skinnerup (†1632) og 
hustruen Regitze Sparre (†1610). Alterstagerne (nr. 1) 
af renæssancetype er antagelig fra o. 1625-50, mens 
dåbsfadet med en drevet Syndefaldsfremstilling er et 
nederlandsk arbejde fra o. 1650. Fire *figurer, der nu 
findes på sognets hovedgård Ulriksholm, må tilskri-
ves Anders Mortensen og hidrører måske fra en siden 
kasseret altertavle udført af denne o. 1650. Den nuvæ-
rende altertavle er opsat 1713, ligesom formodentlig 
også alterbordet. Tavlen, der er skåret af billedhugge-
ren Michael Tuisch, har malede våbener og indskrif-
ter for kirkeejerne Godske Hans von Brügmann til 
Ulriksholm (1677-1736) og hustruen Margareta Wil-
helmina von Brügmann født Hausmann (1686-1717). 
Tavlen fik i de følgende årtier følge af andre store in-

Fig. 32. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of church looking east.
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Alterbordet (jf. fig. 35) er et panelværk af fyrretræ, 
ca. 330×80 cm, 115 cm højt, formentlig opsat 
samtidig med altertavlen 1713.66 Det omfatter 
seks højrektangulære fyldinger, hvoraf de yderste 
i hver side står tilbagetrukket som underbygning 
for altertavlens postamentfremspring. Rammen 
har mørkerød bemaling, fyldingerne dodenkop. 
 Tre †sidealtre, der omtaltes 1547,10 blev fjernet 
før 1589.21 De var viet til: 1) Skt. Dorothea, 2) kir-
kens værnehelgen Skt. Nikolaj og 3) Vor Frue.67 
Udsmykningen af de tre †sidealtre er ukendt.
 †Alterklæder. Fire middelalderlige alterklæder 
omtaltes 1547. Deraf var højaltrets (nr. 1) endnu 
i behold 1631, mens sidealtrenes (nr. 2-4) afhæn-
dedes i de følgende årtier.10 Af senere †alterklæ-
der kendes kun to (nr. 5-6). 1) På højalteret, med 
forhæng af silke og »silcke settenij« (dvs. satin).68 
1631 nævnt som gammelt og meget ‘sønder’.27 
2) På Skt. Dorotheas alter (†sidealter nr. 1), med 
forhæng af silke og »silchesettenij« (jf. ovf.).69 3) 
På Skt. Nikolajs alter (†sidealter nr. 2), nævnt som 
‘et udueligt alterklæde med noget forslidt silke-
nedhæng og prydelse’.70 4) På Vor Frue alter (†si-
dealter nr. 3), et tilsvarende slidt alterklæde med 
nedhæng af rødt arrask’.71 5) 1800-tallet, mørkt 
(antagelig mørkerødt) med guldkors. 6) 1975,20 
blåt med guldkors. 
 En nyere alterdug har kniplingsbort med veks-
lende kors, hjerter og livstræer.
 En †dug til kommunionsbrug fandtes 1547 og 
endnu nogle årtier senere: ‘en lang dug af småt 
(dvs. fint?) lærred at berette folk udover’.72 Der 
må antagelig have været tale om en dug beregnet 
på at undgå profanering af hostien.73

 Alterkrucifiks (fig. 34), o. 1250-75, med samti-
digt korstræ. Det lille krucifiks viser Kristus som 
levende og sejrende, kronet konge og har i be-
tragtning af sin ringe størrelse måske oprinde-
lig været opsat på et †alterretabel(?).74 Den po-
lykrome staffering fra 1697 har tilført et større 
lidelsesaspekt.
 Den 59,5 cm høje figur hænger i strakte, næ-
sten vandrette arme og med åbne hænder. Højre 
ben er lagt over venstre med overlappende fød-
der, der er fastgjort med én nagle. Hovedet, der 
bærer en krone med sekundære takker, hælder 
let mod højre skulder. Ansigtet har åbne øjne, 

tryk56 er genskabt 1922, mens den ældre prædikestol 
står med en partiel staffering. 
 Kilder. Fra kirken er bevaret en regnskabsbog, der ret 
usædvanligt for en landsbykirke går tilbage til 1540’er-
ne. Den er ifølge en indskrift på første blad anlagt 1547 
af Skinnerups (senere Ulrikholm) ejer Knud Mikkel-
sen Akeleye. Særlig værdifuldt er et udførligt inventa-
rium, der antagelig er optegnet 154757 og i hvert fald 
før 1551.58 Listen, der publiceredes 1921 af Chr. Axel 
Jensen,59 udgør en enestående statusberetning over in-
ventarbeholdningen i en landsbykirke kort efter refor-
mationen. I listens senere del, der er ajourført frem til 
o. 1600,60 kastes samtidig lys over kontinuitet og brud, 
dels mht. bevaringen endnu i en årrække af ældre ka-
tolsk inventar (bl.a. katolske messebøger), dels i forbin-
delse med frasalg eller konfiskering af alterudstyr og 
messeklæder, for ikke at nævne nedbrydning af sideal-
trene. Vigtigste nyanskaffelser inden for dette tidsrum 
var erhvervelsen af de forordnede nye bøger, Christian 
III’s danske bibel, kirkeordinansen og en alterbog, for-
mentlig Peder Palladius’ fra 1556. Mht. en prædikestol 
opsattes denne først 1610; forinden anvendtes antage-
lig blot en bogstol som anført i listen 1547. De løbende 
årsregnskaber fra 1547 og frem giver ingen specifikke 
oplysninger om udgifter til bygning og inventar, idet 
kun bygningsfondets hovedstol oplyses. Om end dette 
fik Chr. Axel Jensen til at konkludere, at regnskaberne 
‘frembyder ikke meget af arkæologisk interesse’,61 kan 
udsvingene i den generelt velfunderede bygningsfonds 
kapital dog indirekte give et fingerpeg om større ar-
bejder, jf. s. 4225 og 4236. Regnskabsbogen indehol-
der desuden spredte oplysninger om kirkens jordegods 
og tiende, en notits om klokkeskatten 1602 og et in-
ventarium fra 1646.
 Istandsættelser. I Christian IV’s og senere sønnen Ul-
rik Christian Gyldenløves tid som ejere af Ulriksholm 
vidner kirkens regnskaber om omfattende istandsæt-
telser, hvis karakter dog ikke er specificeret.62 Kirken 
anførtes i Danske Atlas (1774) som værende i ‘meget 
smuk stand’ efter istandsættelser, iværksat af Godske 
Hans von Brügmann og senere af Ulrich Friderich 
von Heinen.48 Foruden inventaranskaffelser bestod 
disse istandsættelser også i indretning af hhv. en †åben 
begravelse i tårnrummet (s. 4253) og en begravelse i 
et nyopført gravkapel (s. 4249). En hovedistandsættelse 
blev gennemført 1822.18 1848 var kirken lukket et par 
uger pga. ‘udbedringer og forskønnelse’.63 187840 fik 
alt træinventar på nær altertavlen en egetræsådring, 
der dog for herskabspulpiturets vedkommende alle-
rede omtaltes 1869. Det historiske inventar blev 192220 
istandsat ved maler P. Pedersen, Kølstrup.64 Istandsæt-
telsen skete i overensstemmelse med Nationalmuseets 
tilsynsførende Chr. Axel Jensens bemærkninger om, 
at der i Kølstrup var ‘særlige betingelser for at skabe 
en helhedsvirkning, stemt i det 18. århundredes fine, 
dæmpede farveholdning’.65 
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 Typemæssigt kan krucifikset henregnes til en 
gruppe af sydskandinaviske, unggotiske kruci-
fikser, der viderefører ideen om den korsfæstede 
som hersker, men har forladt den frontale form 
og indoptaget franske ung- og højgotiske stiltræk 
som det svagt ludende hoved og lændeklædets 
folder.77 Ebbe Nyborg, der har betegnet arbej-
det som præget af ‘en noget provinsiel, unggotisk 
stil’,74 har i anden sammenhæng, sammen med 
Verner Thomsen, vist, at træskulpturen i Sles-
vig og til dels Ribe og Odense stifter ændrede 
sig i retning af højgotisk stil o. 1265-85. Deres 
tilgrundliggende dendrokronologiske undersø-
gelser har endvidere vist, at unggotiske stiltræk 
fastholdtes indtil 1200-tallets slutning.78 
 Krucifikset fremstår med en sekundær staffe-
ring fra 1697, senest restaureret 1971. Derimod 
er der ikke påvist spor efter den oprindelige 
bemaling. Stafferingen omfatter en varm lyse-
rød hudfarve med blod på hænder og fødder 
samt mindre dråber på ansigt og torso. Kronen 
er mørkebrun ligesom hår og skæg, hvor bema-
lingen forholder sig frit til det skårne. Øjnene 
har hvid refleks i de sorte pupiller. Korstræet er 
mørkebrunt med forgyldning på midtstamme, 
endemedaljoner, kantblade og glorieskive. Sidst-
nævnte har desuden strålekrans i rødt og i mid-
ten en kursiveret malersignatur fra 1697 (fig. 81): 
»Klaus famulus pictor 1697« (Klaus malersvend 
1697).
 Krucifikset må være fjernet fra højalteret i 
senmiddelalderen (jf. †højaltertavle), men det er 
uvist, hvornår det er ophængt som korbuekruci-
fiks, idet denne funktion først er dokumenteret 
ved herredsberejsningen 1884. Krucifiksets ef-
termiddelalderlige overlevering fremgår tidligst 
af den 1697 udførte istandsættelse, der foruden 
nystafferingen med blodstænk omfattede be-
skæringen af kongekronens takker og tilføjelsen 
af en flettet †tornekrone foruden nye fingre på 
venstre hånd. Herved omtolkedes figuren i be-
tydningsmæssig henseende, idet Kristi lidelser 
særligt blev betonet, en forandring, der måske 
hænger sammen med en nyanvendelse som kor-
buekrucifiks. Antagelig ved denne istandsættelse 
blev det oprindelige farvelag fjernet. Krucifikset 
blev istandsat 1923 ved maler Kristian Due, der 

smal næse og lille mund. Skægget er kun svagt 
antydet i skæringen med overskægget som en 
smal buet streg, mens det skulderlange hår er lagt 
bag de store ører i stiliserede bølger. Den spinkle 
torso har svagt markerede ribben og sidevunde 
lige under højre bryst. Lændeklædet er knælangt, 
med bred, plisseret vulst og snip ved højre hofte. 
Det hænger i lige folder i højre side og i tungede 
skålfolder over venstre lår. Figurens arme er skå-
ret i et gennemløbende stykke og indfældet på 
bagsiden, der er udhulet herfra og ned til knæene. 
Venstre hånds fingre må være fornyet 1697.
 Korstræet, 95×84 cm, har smal, konveks midt-
stamme, glorieskive med rosetkontur75 og for-
dybede cirkelmedaljoner inden for ret afskårne 
korsender.76 Medaljonerne og korsarmene kantes 
af små konkave tunger, måske oprindelig stafferet 
som imiterede ædelsten. Korset er sammenbladet 
og fæstnet med fire dyvler. Under den nedre kor-
sende ses spor efter en bortskåret tap til fæstnelse. 

Fig. 33. Alterkrucifikset med sekundær †tornekrone 
fjernet ved istandsættelsen 1923 (s. 4218, jf. fig. 34). 
Foto Poul Nørlund 1923. – Altar crucifix with secondary 
†crown of thorns, removed during repairs, 1923 (cf. fig. 34).
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seneste istandsættelse 1971, forestået af Jens Jo-
hansen, er tornekronen fjernet og barokstafferin-
gen fremdraget i sin helhed.
 Krucifikset hænger på korets nordvæg. Det var 
1884 placeret over triumfbuen og har siden veks-
let mellem denne og den nuværende placering.

fæstnede og supplerede barokstafferingen.79 Han 
udførte desuden nye takker til kongekronen, der 
dog alligevel atter blev tildækket med en flettet 
tornekrone, denne gang af peddigrør. Dette skete 
med henvisning til bedre ikonografisk overens-
stemmelse med den blodrige staffering. Ved den 

Fig. 34. Alterkrucifiks, o. 1250-75 (s. 4217). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altar crucifix, c. 1250-75.
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delige farvespor. Den domineres af hvidlig mar-
morering med blå årer og forgyldning, mens fi-
gurer og gueridoner står alene i hvidt; desuden 
er sort eller gråt anvendt på topstykket,81 profiler 
og postamentets felter. Frisens daterende ind-
skrift: »Anno i Jesu Navn 1713« står i forgyldt 
kursiv på marmoreret bund, der er rekonstru-
eret ved istandsættelsen ligesom postamentfeltets 
skriftsted 1 Kor. 15,16, anført i forgyldt fraktur 
på sort bund. På postamentfremspringenes sider 
ses oprindelige polykrome våbenskjolde og ind-
skrifter (forgyldt kursiv på sort bund) for giverne: 
»Godsche Hans v Brüggemann 1713« (nord) 
og »Margareta Wilhelmina v: Brüggemann Ge-
bohren v: Hausmann 1713« (syd). 

 Altertavlen (fig. 35-38) fra 1713 (jf. malet 
indskrift på arkitrav) er et billedskærerarbejde 
i akantusbarok, udført af den fra Riga indvan-
drede Michael Tuisch (-1695-1725), med samti-
dige malerier i stor- og topstykke. Som angivet 
med malede våbenskjolde på postamentet er den 
skænket af kirkeejeren, Godske Hans von Brüg-
mann til Østergård og Ulriksholm og hans før-
ste hustru Margareta Wilhelmina von Brügmann, 
født Hausmann (jf. epitafium nr. 1).
 Tavlen, der 1717 dannede forbillede for al-
tertavlen i Odense Skt. Hans Kirke (s. 1349), er 
arkitektonisk opbygget med postament, stor- og 
topstykke samt vinger. På storstykket står korinti-
ske frisøjler foran dobbeltstillede pilastre af samme 
orden, med todelt skaft, forneden med kannelurer, 
foroven med spejlfylding. Storfeltet indrammes af 
en bred akantusprydet liste,80 der foroven danner 
en knækket kølbue med gennembrudt akantus i 
sviklerne; herunder en ophængt frugtguirlande. 
Som storvinger ses lysestager med brændende lys, 
hvorom snor sig blomsterguirlander, der også hæn-
ger ned langs storstykkets sider. Stagernes fodstyk-
ker smykkes med diademhoveder. Den forkrøp-
pede gesims har gennemløbende frise med roset 
i fremspringene. Herpå segmentgavle, der prydes 
af krydsende palmegrene og tjener som sæde for 
putti, hhv. med oblatnadverbrød (tv.) og kalk. Det 
uregelmæssigt formede topstykke, der foroven og 
forneden er trukket ud i volutter, er dekoreret med 
laurbærguirlander. Det højovale topfelt indfattes 
tilsvarende af laurbær- og egeløvskrans og krones 
af muslingeskal mellem akantusblade. Som topfi-
gur står Kristus med sejrsfanen. Postamentets to 
søjlebærende fremspring har ophæng i båndsløjfe 
med blomster og blade på forsiden, derimellem 
bredt midtfelt med kølbueender. Småvinger af 
gennembrudt akantus understøtter en forlænget 
kronliste, hvorpå storvingerne hviler.
 Stafferingen af de arkitektoniske dele fra 1922 
udgør en rekonstruktion på grundlag af oprin-

Fig. 35. Altertavle 1713, skåret af Michael Tuisch 
(-1695-1725) (s. 4221), og samtidigt alterbord (s. 4217). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altarpiece, 1713, carved 
by Michael Tuisch (-1695-1725), and contemporary Com-
munion table. 

Fig. 36. Putto med kalk, detalje af Michael Tuischs al-
tertavle 1713 (s. 4221, jf. fig. 35). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Putto with chalice, detail of Michael Tuisch’s 
altarpiece, 1713 (cf. fig. 35).
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lagt sin ene hånd fortroligt på Jesu skulder og med 
den anden gestikulerer afstand til Judas, der sid-
der foran bordet med drejet krop og blikket rettet 
mod beskueren. I højre hånd holder han pungen 
med sølvpengene, mens han med venstre peger 
på forgrundens anden discipel. Jesus er iført hvid 
kjortel og blå kappe, disciplene ved bordets midte 
røde og blå klæder – Judas dog gul kappe – mens 
de øvriges klædedragt fremtræder i brune nuancer.
 Topfeltets Korsfæstelsen (fig. 37), ca. 115×85 cm, 
viser Jesus alene på korset, oplyst direkte forfra 

 Stor- og topfeltets malerier, udført i olie på træ, 
har aldrig været overmalet. Storfeltet viser Nadve-
ren, lysmål ca. 190×160 cm. Scenen er placeret i 
et rum med dunkel baggrund, skakternet gulv og 
blåsort drapering foroven, oplyst af en lysekrone 
med fire lys. Jesus, der er vist med glorie og blikket 
rettet opad, holder brødet i venstre hånd; et andet 
brød ligger på bordet foran ham sammen med kal-
ken og et fad. Heromkring sidder disciplene sym-
metrisk fordelt. På hans venstre side indtager Peter 
en lidt vigende positur, mens Johannes modsat har 

Fig. 37. Korsfæstelsen, altertavlens topfeltsmaleri (s. 4222, jf. fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The Crucifixion, 
top panel painting of the altarpiece (cf. fig. 35).
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Overkroppen er drejet mod højre i en kontrapost 
over for underkroppen. Lændeklædet er bundet 
med en snip ved hans venstre hofte og tillige fast-
gjort med et reb. Højre fod lagt over den venstre 

mod baggrundens mørke himmel og landskabet 
med udblik mod Jerusalem. Han hænger dybt 
i armene. Hovedet med tornekrone og glorie 
er faldet mod højre skulder, øjnene er lukkede. 

Fig. 38. Nadveren, altertavlens storfeltsmaleri (s. 4222, jf. fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The Last Supper, 
main panel painting of the altarpiece (cf. fig. 35).
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efter dette kan maleren have benyttet kobberstik 
af Cornelis Galle den ældre (1576-1650) og/el-
ler Boëtius Adamsz Bolswert.83 Judas’ drejning og 
blik korresponderer også med de ovennævnte, 
mens hænderne med sølvpengeposen og den 
pegende finger er hentet andetsteds fra.84 Top-
feltsmaleriet har antagelig forlæg i kobberstik 
af Schelte Adamsz Bolswert efter Antoon van 
Dyck85 eller Peter Paul Rubens.86 
 Tilblivelse og istandsættelser. Altertavlen kan knyt-
tes til Michael Tuisch gennem hans signerede og 

og fæstnet med én nagle. Øverst på det tilsyne-
ladende T-formede kors læses Pilati ord på he-
braisk, græsk og latin, ved dets fod ligger Adams 
hovedskal.
 Maleren, der ikke har signeret, synes at trække 
på flere grafiske forlæg af nederlandsk oprindel-
se,82 som han har kombineret nogenlunde frit. I 
nadvermaleriets skildring af Jesus tager han afsæt 
i traditionen efter Peter Paul Rubens’ maleri fra 
1632 til Sint-Romboutskerk i Mechelen (nu i 
Pinacoteca di Brera, Milano). Blandt kopierne 

Fig. 39-40. Mattæus og Markus, *evangelistfigurer på Ulriksholm, måske fra en (†)altertavle(?) (s. 4225, jf. fig. 41). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Matthew and Mark, *evangelist figures at Ulriksholm, perhaps from an (†)altarpiece(?) (cf. 
fig. 41).
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rige farveudtryk tilsyneladende ikke forandredes 
væsentligt. Postamentfeltet fik samtidig ny frak-
turindskrift: »Bliver i mig! Da bliver jeg i Eder« 
(Joh. 15,4). Ved en senere istandsættelse 1922, 
foretaget af malermester P. Pedersen, Kølstrup, 
rekonstruerede man efter forudgående farveun-
dersøgelser tavlens oprindelige farveholdning.92 
Som nævnt ovenfor nymalede man de oprinde-
lige indskrifter, mens bestillernes våbenmalerier 
og navne blev fremdraget. Istandsættelsen er sig-
neret forneden på topstykket. Storfeltsmaleriet er 
istandsat o. 1968.20 
 (†)Altertavle(?), o. 1650. To *evangelistfigurer 
(fig. 39-40) og to mindre *soldaterfigurer (fig. 41), 
der nu findes på Ulriksholm, skal alle tilskrives 
Anders Mortensen og er måske rester af en al-
tertavle, der dog ikke direkte er omtalt i skriftlige 
kilder. De omtrent 85 cm høje evangelistfigurer 
viser: 1) (Fig. 39), Mattæus med englen ved sin 
fod og med en lukket bog i hånden. 2) (Fig. 40), 

arkivalsk dokumenterede altertavle fra 1717 i 
Odense Skt. Hans Kirke (s.1348), til hvilken bil-
ledskæreren benyttede Kølstruptavlen som mo-
del.87 Odensetavlens maler, Hans Poulsen (1691-
1742), står derimod ikke bag malerierne i Kølstrup 
at dømme efter det bevarede grovere topfeltsma-
leri i Odense (s. 1351 fig. 125). Et oplagt sted at 
søge ophavsmanden ville være i malerdynastiet 
Getreuer, der grundlagde Odense Malerlav og 
dominerede faget i begyndelsen af 1700-tallet.88 
Det er dog endvidere muligt, at malerierne skyl-
des Tuisch selv, idet malerlavet få år senere (1716) 
klagede over, at Tuisch selv forgyldte og stafferede 
sine værker til skade for lavets medlemmer.89 Tu-
ischs præcise gengivelse af Kølstrup-tavlens ma-
lerier i sit forslag 1716 til altertavlen i Skt. Hans 
kunne også pege i den retning.90 
 Den oprindelige marmorering af rammeværket 
blev – formentlig i 1800-tallets anden fjerdedel91 
– overmalet med en hvid farve, mens det øv-

Fig. 41. *Soldaterfigurer, genanvendt i dørportal på Ulriksholm, måske fra en (†)altertavle(?) (s. 4225, jf. fig. 39-40). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – *Soldier figures, re-used in doorway at Ulriksholm, perhaps from an (†)altarpiece(?) (cf. fig. 
39-40).
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relse. Endvidere kendes der fra skriftlige kilder 
kun ét epitafium i Ulriksholms kirker fra Anders 
Mortensens virketid. Dette, over Munkebos sog-
nepræst Claus Hansen Nakskov (†1659), er må-
ske allerede repræsenteret på Ulriksholm ved en 
samling bruskbarokke fragmenter fra en anden 
fynsk billedskærer med utvetydig oprindelse i et 
epitafium (jf. s. 4176). I øvrigt er der intet, der 
tyder på, at 1700-tallets istandsættelser har omfat-
tet fjernelsen af ældre epitafier fra kirkerummet i 
hverken Munkebo eller Kølstrup.95

 Behovet for at forny kirkens senmiddelalder-
lige †højaltertavle (jf. ndf.), omtalt i en synsfor-
retning 1631,27 tyder på, at en afløser for denne 
reelt overvejedes. Som anført (s. 4217) foregik 
der i kongesønnen Ulrik Christian Gyldenløves 
tid som ejer af Ulriksholm markante istandsæt-
telsesarbejder i kirken. Herom vidner omfatten-
de nedskrivninger i kirkens kapital, ikke mindst 
1639-40 (1.900 mark), 1650-51 (1.400 mark) og 
1653-55 (1.300 mark).96 Hvilke bygnings-og in-
ventarfornyelser, der har været tale om, er uvist, 
da udgiftsposter ikke er specificeret i regnska-
berne. Nogle af midlerne har rimeligvis været 
anvendt på bygningen, der 1631 havde alvorlige 
sætningsskader (jf. s. 4206), mens en del kan være 
anvendt på indvendige forskønnelsesarbejder, 
hvoraf en ny altertavle i lyset af synsforretningen 
1631 (ovf.) og de bevarede fragmenter er et op-
lagt bud. Hvis dette er tilfældet, synes det mest 
rimeligt at antage tavlen udført 1650-55 som 
afslutning på større istandsættelser, idet der sam-
tidig savnes et sammenligningsgrundlag for Mor-
tensens stil o. 1639 i begyndelsen af hans karriere 
som selvstændig billedskærer.97 
 Mod den fremsatte hypotese taler, at tavlen i 
givet fald kasseredes allerede 60 år senere ved den 
nuværende tavles anskaffelse 1713. Det er dog 
muligt, at den enten har været beskadiget,98 eller 
at man blot har ønsket en ny altertavle i overens-
stemmelse med tidens smag,99 til hvilket formål 
kirkeejeren Godske Hans von Brügmann har 
kunnet trække på kirkens solide bygningsfond.100

 Senmiddelalderlig †højaltertavle, et billedskæ-
rerarbejde med Golgatafremstilling i midtfel-
tet flankeret af relieffer fra Jesu Lidelseshistorie, 
Gravlæggelse og Opstandelse ifølge biskop Jacob 

Markus med løven og med en opslået bog. Begge 
står i kontrapost og har skulderlangt hår samt langt 
fuldskæg med fyldig moustache. Figurerne synes 
skåret efter samme forlæg som Mortensens min-
dre evangelister fra 1647 på prædikestolen i Da-
lum (s. 2854), hvorimod de kompositionsmæssigt 
adskiller sig fra hans Mattæus- og Markusfigurer 
fra korgitteret 1655 i Nyborg (DK Svendborg 984-
88). De romerske soldater (fig. 41), begge ca. 45 
cm høje, er vist knælende på ét ben, med skjold 
og hhv. spyd og sværd. Deres drejede hoveder og 
opadrettede blik forudsætter et centralt fokus, for-
mentlig en gengivelse af Den opstandne Kristus, 
jf. ndf. Figurerne fremstår ubemalede i blank eg. 
Evangelisterne flankerer en trappe på Ulriksholm, 
mens soldaterne kroner en dør sammesteds. Dø-
ren frembyder også andre fragmenter af kirkeligt 
inventar, hvoraf to med sikkerhed kan henføres til 
hhv. Munkebo og Agedrup.93 Det er uvist, hvor-
når stykkerne er kommet til herregården. 
 Det synes rimeligt at antage, at evangelist- og 
soldaterfigurerne i lighed med de identificerede 
fragmenter må være kommet til Ulriksholm fra 
enten Kølstrup, Agedrup eller Munkebo kirker, 
der tilhørte herregården indtil hhv. 1829, 1796 
og 1736. Under den antagelse vil der i det føl-
gende blive argumenteret for, at fragmenterne fra 
Anders Mortensens værk hidrører fra en hidtil 
ukendt altertavle i Kølstrup, udført o. 1650, om 
end der ikke kan føres sikkert bevis herfor.
 Motivisk indgår både evangelistfigurer og ro-
merske krigere i udsmykningen af såvel altertav-
ler (jf. ndf.) som epitafier fra midten af 1600-tal-
let, evangelisterne på stor- og evt. topstykke, 
mens krigerne flankerer topstykket eller en top-
kartouche med Den opstandne Kristus. Skemaet 
ses f.eks. i epitafiet 1654 over Jens Madsen i Ny-
borg (DK Svendborg 1080). Det genfindes ikke i 
Anders Mortensens få kendte epitafier (jf. s. 767, 
DK Svendborg 1085), men til gengæld i hans al-
tertavle i Asperup (Vend Hrd.), hvor storstykket 
har to evangelister med søjlefunktion og topstyk-
ket to fritstående, mindre evangelister flankeret af 
krigere.94 I lyset heraf synes det mest nærliggende 
at tolke fragmenterne som rester af et topstykke 
fra en omtrent tilsvarende (†)altertavle. Herpå 
peger også evangelisternes relativt beskedne stør-
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 †Altersæt. 1) Middelalderligt, omtalt 1547 og se-
nere anført afleveret til Kronen (»kom wdt i sølv-
skat«),10 muligvis i forbindelse med Syvårskrigen 
1563-70.103 Jf. †kalkklæder. 2) Middelalderligt, 
af tin, omtalt 1547.104 Jf. †kalkklæder. 3) Omtalt 
1631 som mangelfuldt, idet kalken var for lille og 
næppe kunne rumme en pægl (ca. ¼ liter), og der 
tit kom ‘mange folk til skrifte’. Disken var sam-
tidig beskadiget på fanen.27 4) Omtalt 1646, af 
‘hvid sølv’;10 forsvundet før 1665.27 5) Anskaffet 
o. 1646, forgyldt, vejede 34 lod.10 Til anskaffelsen 
gik 13 rigsdaler,105 måske i kombination med af-
givelse af ældre sølv; forsvundet før 1665.27 6) Af 
tin ‘som mere er bly end tin’, omtalt 1665 som 
eneste sæt;27 muligvis det samme som nr. 2.
 To †kalkklæder (»corporale«), hver med binde-
rem (»lingula«), omtales 1547 i forbindelse med 
†altersæt nr. 1-2.10

Madsens beskrivelse 1589.101 Den stod endnu på 
sin plads 1631, da synsmænd fandt at den burde 
‘fornyes’.27 
 Altersølv (fig. 42), o. 1733, antagelig anskaffet af 
Ulrich Friderich von Heinen.48 Det ustemplede 
sølv er måske fra Odensesølvsmeden Jens An-
dersen (-1695-1744), der 1733 leverede det nært 
beslægtede altersæt i annekskirken Agedrup (s. 
4286).102 Den 21 cm høje kalk har sekstunget fod. 
På en af tungerne er et graveret latinsk kors (med 
Pilati ord), hvorpå er fæstnet en støbt krucifiks-
figur. Det sekskantede skaft stammer muligvis fra 
en ældre kalk. Knoppens rudebosser har graveret 
versalindskrift: »ihesvs« og mellemfaldende spids-
blade; alt med skravering. Bægeret har hældetud 
af sterlingsølv. Disken, 14,5 cm i tværmål, har på 
fanen graveret Jesumonogram (fraktur) og her-
overfor et cirkelkors med liljeender.

Fig. 42. Altersølv, antagelig anskaffet o. 1733, måske fra Jens Andersen, Odense (s. 4227). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Altar plate, presumably procured c. 1733, perhaps from Jens Andersen, Odense.
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borter. Af initialerne i fabriksstemplet »ICCD« er 
det første antagelig en kvalitetsangivelse, og de 
tre sidste for fabrikkens navn; desuden totårnet 
lødighedsstempel for sølvplet. 
 Sygesæt (fig. 45), anskaffet o. 1930 fra K. C. 
Hermann, København (-1893-1937-), med futte-
ral. Den 14 cm høje kalk har sekstunget fod med 
punslet og graveret blomsterbort, standkant med 
firpas og flad knop med indprægede rosetter og 
glatte rudebosser med fordybet versalindskrift 
»jhesus«. På bægeret et graveret hjulkors. Disken, 
tværmål 9,5 cm, har sekspasformet fordybning i 
bunden, cirkelkors på fanen og stempler på bag-
siden: sølvsmedens »KCH«, Københavnsmærke 
1930 og guardejnstempel for Christian F. Heise. 
Oblatæske, tværmål 5 cm, 2 cm høj, med perle-
bort ved bund og låg og hjulkors på sidstnævnte. 
Under bund Københavnsmærke 1925 og guar-
dejnstempel for Christian F. Heise, men intet 
mestermærke. En vinflaske, hvis halvkugleform er 

 Oblatæske (fig. 43), udført af Odensesølvsmeden 
Søren Pedersen (-1689-1744) og skænket 1728 
af Godske Hans von Brügmann til minde om 
hans anden hustru Dorte Hedevig Krag (1701-
28) 106 Den ovale æske, 11,5×9 cm, 5 cm høj, har 
på låget graverede våbener og initialer i versaler 
»G.H.V.B.« (tv.) og »D.H.K.« for de ovennævnte, 
samt årstallet: »1728«. Under bunden er to slidte 
stempler, det ene sølvsmedens (Bøje nr. 4096 el. 
4097), det andet Odenses bymærke. 
 En middelalderlig †oblatæske (»pixis«, dvs. pyk-
sis) omtaltes 1547. Den blev senere afleveret til 
Kronen ved sølvskat (jf. †altersæt nr. 1).10

 Alterkander. 1) O. 1850, af tin, 26,5 cm høj, 
med urneformet korpus, svarende til kander 
i Fangel107 m.fl. Under bunden ses et stempel 
med initialerne »N.F.S.« (gørtlersignatur?) samt 
Odenses bymærke. Det er antagelig denne kande, 
der 1862 beskrives som sortlakeret med gulmalet 
kors.20 2) (Fig. 44), o. 1900, af sølvplet, forment-
lig fra fabrikken C. C. Drewsen, København (jf. 
dåbskande). Det 30 cm høje korpus er cylindrisk, 
hanken har tovsnoet greb og det lave koniske låg 
et keltisk kors som knop. På midten af korpus er 
graveret firpas med Jesumonogram (fraktur) i en 
gotiserende bort. Foroven og forneden er zigzag-

Fig. 43. Oblatæske, skænket 1728 af Godske Hans von 
Brügmann til minde om hustruen Dorothea Hedevig 
Krag (1701-28), udført af Odensesølvsmeden Søren 
Pedersen (s. 4228). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wa-
fer box, donated in 1728 by Godske Hans von Brügmann 
in memory of his wife, Dorothea Hedevig Krag (1701-28), 
made by the Odense silversmith Søren Pedersen.

Fig. 44. Alterkande nr. 2, af sølvplet, formentlig fra 
fabrikken C. C. Drewsen, København (s. 4228). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Altar jug no. 2, of silver plate, 
probably from the C. C. Drewsen factory, Copenhagen.
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tilpasset kalkens bæger, har samme stempler som 
disken.
 Et †sygesæt af sølv med læderfutteral fandtes 
1862.20

 En svær særkalk fra 1956, 5,5 cm høj er lavet af 
det omsmeltede sølv fra en †mindekrans over sog-
nepræst Erik Høyer Møller (s. 4253). Bægret har 
graverede versaler »Dit ord er min trøst i elendig-
hed« og modsat »Den gamle feltpræst Provst Erik 
Høyer Møller sognepræst til Kølstrup og Agedrup 
1866-1892 In Memoriam«, og under foden »Af 
menighedens sølvkrans til Høyer Møllers baare 
1904 er denne kalk gjort 1956«. Ingen stempler.
 To †vinflasker af tin nævnes 1547, en stor og en 
lille, den sidstnævnte antagelig til sygebesøg.10 
 Alterstager. 1) (Fig. 46), o. 1625-50, 39 cm høje, 
med fod i tre afsæt og treleddet skaft med renæs-
sanceprofilering, hvoraf kun det øverste pæreled 

Fig. 45. Sygesæt, o. 1930, fra K. C. Hermann, København (s. 4228). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set 
for the sick, c. 1930, from K. C. Hermann, Copenhagen. 

Fig. 46. Alterstager (nr. 1), o. 1625-50 (s. 4229). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Altar candlesticks (no. 1), c. 
1625-50.



4230 BJERGE HERRED

ter(?) (»enn gammell screffuen psal. bog«).10 4) 
Endnu en messebog eller et graduale, formentlig 
yngre eller mindre slidt end nr. 2 (»eenn scref-
fuen messe sangbog eller grale«).10 5) En salme-
bog (»en screffuen psalmebog«).10 6) Et gammelt 
antifonar, dvs. en samling af latinske vekselsange 
(»eenn stor gammell antiphonarium«); udgået o. 
1600.10 7) Et sequentiar (»en lidell rød sequen-
tis bog«), dvs. en samling af sange til brug ved 
festdage af høj grad.110 8-10) Tre små forslidte 
og »forhaffde« bøger, den ene af dem i gråt bind; 
alle udgået o. 1600.10 11) En håndbog i sort bind 
(»en sort handbog«).10 12) En trykt messebog,10 
måske Missale Ottoniense(?), jf. ovf. 13) Christian 
III’s bibel 1550, anskaffet 1551 for 5 daler og 12 
skilling;10 omtalt 1646,10 men forsvundet 1665.27 

går igen på begge stager. Flade lyseskåle med 
(oprindelige?) lysetorne af jern; sikkerhedsgrave-
ring under fod. 2) 1935, af sølv, udført af K. C. 
Hermann, København. De 38 cm høje stager har 
cirkulær fod og glat, søjleformet skaft, forneden 
med hjulkors i relief, mellem ottekantede led. På 
foden er indgraveret i skriveskrift: »Til minde 
om Anna Marie Valther 1919-1935«. Under fo-
den stempler for sølvsmeden, Københavnsmærke 
1935 samt guardejnmærke for Johannes Siggaard.
 Seks middelalderlige †alterstager af messing 
nævnes 1547.10 To blev siden solgt,108 mens fire 
endnu var i behold 1589.21 Fem middelalderlige 
†lysestel omtales 1547: 1) En gammel, lille kerte 
med tre piber at sætte tællelys udi ved højalteret; 
udgået o. 1550-1600.10 2) En kort kerte med en 
høj trefod af blik, ved højalteret; udgået o. 1550-
1600.10 3-5) Tre »affsatte liusze kerther aff stoll 
och bleck«; var endnu i behold o. 1600.10

 En †lyseplade med sørgeflor stod på alteret et 
helt år efter den tidligere kirkeejer Poul Rose-
nørns død 1829 (jf. kirkegårdsmonument nr. 3).18

 Tolv †bøger fandtes ved kirken 1547. Heraf vi-
des fem med sikkerhed at have været middelal-
derlige †håndskrifter (nr. 1-5), hvilket rimeligvis 
også har været tilfældet for nr. 6-7. Kun én (nr. 
12) anføres utvetydigt at være trykt, mens det er 
uvist om fire andre (nr. 8-11) var skrevne eller 
trykte. Den slidte tilstand og senere kassation af 
tre af de sidstnævnte (nr. 8-10) peger i retning af 
deres tilknytning til den katolske liturgi. Dette 
har muligvis også været tilfældet for nr. 11-12, 
der måske kan have været eksemplarer af de vær-
ker, som Odense Stift lod mangfoldiggøre via 
trykpressen for at ensrette liturgien i stiftet (jf. 
s. 78): Breviarium Ottoniense (1. udg. 1482), Mis-
sale Ottoniense (1. udg. 1483) og Agenda Ottoniense 
(1. udg. 1483).109 Alle †bøger befandt sig 1547 i 
†bogstolen, på nær nr. 12, der synes at have ligget 
på altret. 1551 anskaffedes Christian III’s bibel og 
kirkeordinansen (nr. 13-14) og lidt senere, hvad 
der formentlig har været en alterbog (nr. 15). De 
middelalderlige og efterreformatoriske †bøger 
var som følger: 1) En ‘gammel’, uspecificeret bog 
(»enn screffuen god gamle bog«).10 2) ‘En ‘gam-
mel’ messebog eller et graduale (»eenn gammell 
screffuen bog messe bog eller grale«).10 3) Et psal-

Fig. 47. Alterbordskrucifiks med figur af elfenben, 
skænket 1899 (s. 4231). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Communion table crucifix with figure of ivory, donated in 
1899.
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indvævet silke), halvt af gul og grøn silke (»halv 
parten aff forslitt gyldenn styche, oc halv parten 
aff gultt och grønnt sillcke«). Hertil hørte en for-
slidt messesærk og »line« (måske et cingulum jf. nr. 
3), der endnu fandtes o. 1600 efter hagelens kas-
sation.10 3) Omtalt 1547, af rødt fløjl, med tilhø-
rende messesærk »och eenn ny lijne«, sidstnævnte 
anskaffet som en gave fra sognepræst Laurits 
Hansen Haldager, hvilket degnen Nis Laursen 
bevidnede.10 Den omtalte »lijne« har muligvis 
været et cingulum, dvs. et liturgisk bælte, typisk 
lavet af linned.116 4) Af sort fløjl, 1631 beskrevet 
som meget ‘sønder’,27 og formentlig den samme, 
der 1646 omtaltes som ‘gammel’ med en ny mes-
sesærk.10 Forsvundet før 1665, da der dette år 
ingen ‘kristne klæder’ fandtes.27 5) Af rødt fløjl 
med guldkors, omtalt 1862.20 6) Anskaffet 1913, 
antagelig som den foregående, behøvede 1957-
59 reparation.20

 †Stola, middelalderlig, af »bront silcke settenij«, 
dvs. af brun satin. Omtalt 1547, men udgået o. 
1600.10

 To †messeklokker hang 1547 i ‘det lille tårn over 
højalteret’ (s. 4214).10 De blev afgivet 1602 ved 
klokkeskatten.10 To andre små †klokker, med to 
kerter, fandtes 1547 ved højalteret; de var tilsy-

14) En dansk kirkeordinans (1539, trykt 1542), 
anskaffet 1551.10 15) En håndbog på dansk (Pe-
der Palladius’ alterbog 1556(?)), anskaffet for 1 
mark.10 O. 1600 var kun fire af de ovennævnte 
15 bøger udgået af kirkens bogsamling, nemlig 
nr. 6 og 8-10. Ved biskop Jacob Madsens visitats 
1589 fandtes ‘alle bøger’, dvs. de bøger, som kir-
keordinansen foreskrev.111 I en anden notits fra 
samme år omtaler biskoppen kun én bog ved 
navn, nemlig Luthers lille katekismus.112 Tre †bø-
ger, der blev optegnet 1646, nemlig Luthers la-
tinske postil (Wittenberg 1521 eller genoptryk), 
en alterbog og en salmebog, kunne for så vidt 
være identiske med nogle fra 1547-listen.10

 En †bogstol med 11 †bøger (ovf.) omtales 1547 
sammen med en †pude på alteret til messebogen. 
Puden afhændedes senere til sognepræsten An-
ders Lauritsen (†1584).10

 Alterbordskrucifiks (fig. 47), skænket 189920 af 
Eugenie Frederikke Charlotte Clara Holstein-
Ledreborg til Ulriksholm.113 Den 32 cm høje el-
fenbensfigur er skåret efter barokt forbillede. Det 
sortmalede kors har skriftbånd i elfenben og skrift-
stedet Joh. 14,6 på foden med forgyldt fraktur.
 To middelalderlige †røgelseskar nævnes 1547, det 
ene et helt »ild kar aff kober och jern«, det andet 
blot skålen af et kar (»kaaussin aff eth illskar«).114 
Begge var formentlig endnu i behold o. 1600.
 En middelalderlig †akvamanile af løveform (»eth 
løye kar aff støfft kober i løffes figure«) omtaltes 
1547. Den blev senere solgt til ‘hr. Laurits’, dvs. 
enten sognepræsten Laurits Rasmussen Halager 
(†før 1568), eller Laurits Jespersen Stampe, kir-
kens præst fra 1584.115 
 To gamle †håndklæder (»handklæer«) fandtes 
1547 på højalteret.10 
 Messehagel, nyere, i liturgisk hvid, anskaffet fra 
Dansk Paramenthandel, af gråhvid silke med 
mønster af engle og applikationer i grønt, sølv 
og guld: på ryggen et latinsk kors med cirkelind-
skrevet Kristusmonogram samt Alfa og Omega i 
korsskæringen, på forsiden et lodret bånd.
 †Messehagler og -skjorter. 1) Middelalderlig, om-
talt 1547 som ‘gammel’, af gul og grøn silke, med 
tilhørende gammel særk og »lijne« (måske et cin-
gulum jf. nr. 3).10 2) Middelalderlig, omtalt 1547 
som ‘gammel’, halvt af gyldenstykke (dvs. guld-

Fig. 48. Romansk døbefont (s. 4232). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Romanesque font.
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 Døbefont (fig. 48), romansk, en monolit af rød-
lig granit tilhørende den sjældne, helt cylindriske 
type uden fod- eller skaftled.117 Fonten, 82 cm 
høj, tværmål 86 cm, har foroven en frise af styl-
tebuer, hvilket karakteriserer den som en arkade-
font; ved mundingen en vulst. Forneden løber en 
tungefrise over et profilled. Mackeprang antog, 
måske på baggrund af Nationalmuseets herreds-
beskrivelse 1884,118 at buefrisens bølgende linje 
(‘bølgeformet rundstav’) var et resultat af en nye-
re ophugning.119 Fonten er opstillet ved korbuens 
nordvange, hvor den også stod 1862.20 
 †Vievandskar(?). En lille, romansk †kumme af 
arkadetype (fig. 50) fandtes 1884 i præstegårds-
haven.120 På grund af dens ringe størrelse (høj-
de ca. 30 cm, tværmål ca. 60 cm) tolkedes den 
af Sophus Müller som et vievandskar,121 mens 
Mackeprang har behandlet den blandt de fynske 
arkadefonte.122 Begge behandlede han som dele 
af døbefonte.
 Dåbsfad (fig. 49), et nederlandsk messingarbejde 
fra o. 1650,123 tværmål 64 cm. Fadet har frit dre-
vet fremstilling af Syndefaldet, med Adam og Eva 
siddende ved Kundskabens Træ. Herom løber tre 
punslede borter med hhv. perler, akantus og tun-
ger. Fanen har to borter af mandelbukler, begge 
med stemplede cirkler, den ydre tillige med mel-
lemfaldende romber; inderst en rundbuefrise. 
 Et *dåbsfad fra 1840, af messing, 53 cm i tvær-
mål, med indprikket datering og skriftstedet 
Mark. 16,16 på fanen, skænkedes 1935 til Brede 
Kirke i Sønderjylland (DK Sjyll 1493).
 Dåbskande, o. 1900, af sølvplet, formentlig fra 
fabrikken C. C. Drewsen, København (jf. alter-
kande nr. 2). Det 23 cm høje korpus er konisk og 
har punslet trekløverkors og ørehank med akan-
tusflige. Under bunden ses stempler for fabrikken 
og lødighed (jf. alterkande nr. 2).
 †Dåbskande, af ‘københavnsk porcelæn’, omtalt 
1862.20

 Prædikestolen (fig. 51-57) fra 1610 (jf. yngre ma-
let indskrift), er et højrenæssancearbejde tilskrevet 

neladende endnu i behold flere årtier senere.10 
En lille †håndklokke fandtes 1547 hos degnen Nis 
Laursen; kasseret før o. 1600.10

 Alterskranke (jf. fig. 61), 1894,46 femsidet, med 
smedejernsgitter i hjerte- og liljeformer, håndli-
ste i mahogni samt knæfald i træ. 
 †Alterskranker. 1) O. 1750, af smedejern (‘jern-
gitterværk’), opsat af Ulrich Friderich von Hei-
nen.48 2) 1800-50(?), et ‘trægelænder med knæ-
fald i bueform’, angiveligt med plads til 22 kom-
munikanter.20

Fig. 49. Dåbsfad med Syndefaldsfremstilling, et ne-
derlandsk arbejde fra o. 1650 (s. 4232). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Baptismal dish with The Fall of Man. 
Netherlandish work from c. 1650. 

Fig. 50. Romansk †vievandskar(?) (s. 4232). Tegning af 
Erik Schiødte 1884. – Romanesque †holy water font(?). 

Fig. 51. Prædikestol 1610, tilskrevet den odensean-
ske billedskærer Jens Asmussen (s. 4232). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Pulpit, 1610, attributed to the Odense 
woodcarver Jens Asmussen
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er reliefskåret bomærkeskjold og versalindskrift: 
»her lavers« (fig. 56) for sognepræst Laurits Stam-
pe (o.1553-1633).127 
 Fremspringene bærer hhv. diadem- og løve-
hoveder. De tilstødende glatte frise- og posta-
mentled har panelfelter med indlagt mahogni og 
ibenholt. Forneden er hængestykker, formet som 
akantusvolutter med slangehoveder (fig. 57) mel-
lem drejede hængeknopper.
 Arkadefelternes fire relieffer, der måler ca. 
45×25 cm, viser fra opgangen: Syndefaldet, Hyr-
dernes tilbedelse, Korsfæstelsen og Opstandelsen. 
1) (Fig. 52), Syndefaldet. Adam og Eva er vist ved 
træet, han siddende og hun stående med æblet 
i hånden. Begges blikke er rettet mod slangen i 
træet. 2) (Fig. 53), Hyrdernes tilbedelse. Jesus ligger 
svøbt i en opredt vidjekurv i stalden med okse og 
æsel. En enlig hyrde (tv.) knæler med hænderne 
samlet til bøn, mens Maria sidder på knæ med 
armene krydset foran brystet; bag hende står Jo-

den odenseanske billedskærer Jens Asmussen.124 
Den omfatter samtidig kurv og lydhimmel. Gulv, 
bærestolpe, bogpult og opgang er nyere. Stolen 
står med en delvis staffering fra 1922.
 Kurven har fire arkadefag, adskilt af tredobbelte 
korintiske søjler på hjørnerne; de er kannelerede 
og smykket med kassetteværk i prydbælterne. 
Hjørnefremspringene har ligesom i Mesinge 
(1594) og Skellerup (1597) kvadratisk grundrids 
frem for Asmussens karakteristiske trekantede (jf. 
Odense Domkirke 1591, Ribe 1596-97, Mun-
kebo 1597 og Stenstrup 1619). Arkadernes pro-
filerede bueslag har kerubhoveder i sviklerne og 
bæres af kannelerede pilastre med profilkapitæler 
(toskanske); i kannelurerne er indlagt ibenholt. 
Såvel frise som postament har fyldinger kantet 
af tandsnit (med kvartstaf), der også ses på posta-
mentets kronliste.125 Frisen rummer akantusslyng 
med profilvendte bladmasker, postamentet rulle-
værkskartoucher,126 hvori der nærmest opgangen 

Fig. 52-53. 52. Syndefaldet, prædikestolens første fag (s. 4234, jf. fig. 51). 53. Hyrdernes Tilbedelse, prædikestolens 
andet fag (s. 4234, jf. fig. 51). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 52. The Fall of Man, first bay of pulpit (cf. fig. 51). 53. The 
Adoration of the Shepherds, second bay of pulpit (cf. fig. 51).
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bag ryggen. Tre romerske soldater vækkes af de-
res søvn. Én griber liggende sit sværd, en anden 
værner sig med et skjold.
 Reliefferne har som på stolene i Odense og 
Ribe forlæg i nederlandsk grafik, der også her er 
benyttet med frihed.129 Dette gælder Syndefaldet, 
hvor Adam som i Odense, Ribe og Munkebo 
kan være inspireret af et stik fra 1579 af Johannes 
Sadeler (d.æ.) efter Marten de Vos,130 mens Eva 
har samme forlæg som i Mesinge, rimeligvis et 
stik fra 1566 af Johannes Wierix efter Albrecht 
Dürer.131 Der er ikke identificeret noget forlæg 
for Hyrdernes tilbedelse, men enkeltheder er fæl-
les med Mesinge og Stenstrup. Korsfæstelsen har 
som i Mesinge forlæg i et stik af Marten de Vos.132 
Opstandelsen, Asmussens mindst varierede motiv, 
er inspireret af et stik fra 1565 af Cornelis Cort 
efter maleri af Michiel Coxie, ligesom i Odense 
(nu Harndrup), Ribe Domkirke, Munkebo og 
Stenstrup foruden Mesinge.133 

sef. Over den klassicerende baggrundsarkitektur 
hænger Betlehemstjernen. 3) (Fig. 54), Korsfæstel-
sen. Jesus hænger i strakte, skrå arme med lukke-
de hænder. Hovedet er drejet mod højre, øjnene 
halvt åbne, og under de knoppede ribben er mel-
lemgulvet indsunket. Det smalle lændeklæde har 
lang snip ved højre hofte og fødderne, der ligger 
hen over hinanden, er fastgjort med en nagle. Det 
latinske kors har skriftbånd med Pilati ord, og ved 
foden ligger Adams hovedskal. Maria Magdalene 
og Johannes flankerer korset, hun med krydsede 
arme foran brystet, han med arme og hænder i 
talegestus. Begge er barfodede og iklædt folde-
rige klæder. Konturer af bakker anes i baggrun-
den. 4) (Fig. 55), Opstandelsen. Kristus står på låget 
af en sarkofag, med samlede ben, vinkelret fod-
stilling og let svaj i overkroppen.128 Han holder 
sejrsfanen i den venstre hånd, mens den højre er 
hævet til velsignelse. Smalt, folderigt lændeklæde 
og over venstre skulder en kappe, der flagrer ud 

Fig. 54-55. 54. Korsfæstelsen, prædikestolens tredje fag (s. 4235, jf. fig. 51). 55. Opstandelsen, prædikestolens fjerde 
fag (s. 4235, jf. fig. 51). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 54. The Crucifixion, third bay of pulpit (cf. fig. 51). 55. The 
Resurrection, fourth bay of pulpit (cf. fig. 51).
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 Den delvise staffering fra 1922 omfatter på 
de arkitektoniske dele rødt, grønt (både med og 
uden lasur), blåt, gråt, lysebrunt og forgyldning på 
listeværk og hjørnesøjler. Reliefferne har dertil 
rødlig kødfarve samt hvidt. På lydhimlens frise 
daterer en malet indskrift stolens anskaffelse og 
dens første staffering to årtier senere: »Anno 1610 
er denne prædikestold/ giordt i her(r) Lavrizis 
tid, oc anno/ 1634 i her(r) Poeuel Baggers tid, 
stad/feridt ved kirkens penge«. Indskriften er op-
malet med forgyldte versaler på brun bund, men 
læstes også i 1800-tallet af Niels Ringe (u.d.) og 
Magnus Petersen (1895).
 Tilblivelse og istandsættelser. Stolen må antages 
at være bestilt af Christen Knudsen Akeleye til 
Skinnerup, der var kirkens værge 1597-1610,134 
måske til erindring om hustruen Regitze Sparre, 
der døde samme år (†18. febr. 1610).135 Det kan 
dog ikke afgøres med sikkerhed, om Christen 
Knudsen Akeleye personligt bekostede stolen. 
Sikkert er det kun, at kirkens bygningsfond 1609 
forringedes med 798 mark,136 og at Christen 
Knudsen Akeleye i årene herefter forstrakte kir-
ken med penge.10 Prædikestolen omtaltes endnu 
som ‘ny’ 1631, da synsmænd fandt, at den burde 
stafferes.27 Dette blev den tre år senere ifølge lyd-
himlens indskrift, der ikke utvetydigt meddeler, 
om kirken bekostede både anskaffelse og staf-
fering eller kun sidstnævnte.137 Kurvens ældste 
bemaling kendes ikke, da den på et tidspunkt før 
1884 blev helt afrenset for bemaling, og efterføl-

 Lydhimlen er en irregulær femkant med gen-
nemløbende, glat frise, hvis let fremspringende 
hjørner har diademhoveder. Over kronlisten med 
konsoller står der på de fire frie sider udskårne 
rulle- og beslagværkskartoucher med våbener for 
slægterne Akeleye, Urne, Sparre og Grubbe, dvs. 
de fædrene og mødrene våbener for Christen 
Knudsen Akeleye til Skinnerup (†1632) og hu-
struen Regitze Sparre (†1610). På hjørnerne står 
nøgne, basunblæsende englefigurer. De udsavede, 
gennembrudte hængestykker mellem hjørnernes 
kerubhoveder synes at være nyere. Det enkle loft 
har femkantet inddeling ved profillister. 

Fig. 56. Bomærke og indskrift for sognepræst Laurits 
Stampe (o.1553-1633), detalje af prædikestol, 1610 
(s. 4234, jf. fig. 51). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Mark and inscription of incumbent Laurits Stampe (c.1553-
1633), detail of pulpit, 1610 (cf. fig. 51)

Fig. 57. Hængestykke, detalje af prædikestol, 1610 (s. 4234, jf. fig. 51). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pendant, detail 
of pulpit. 1610 (cf. fig. 51).
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forgyldning. Herunder påvistes tre farvelag, ældst 
og formentlig oprindelig en staffering i hvidgråt 
med detaljer i blågrønt og forgyldning, senere 
afløst af en hvid bemaling og 187820 af en ege-
træsådring. 1862 talte nordrækken 26 ordinære 
stolestader og sydrækken 24, mod nu hhv. 16 og 
18.20 Gavlene er nu opstillet i vilkårlig nummer-
orden, måske siden 1878. Om den ældre anven-
delse af stolestaderne, jf. ndf. 
 †Stolestader behøvede 1631 reparation.27

 Af tre20 (†)herskabsstole fra 1747 er bevaret fem 
gavle, der nu findes genanvendt i stolestadernes 
østligste dobbeltstader og i prædikestolsopgangen 
(jf. fig. 59).138 De har oprindelig svaret til her-
skabsstolene i Agedrup (s. 4295 fig. 37), udført 
af samme snedker, men er forskåret og ændret 
ved genanvendelsen 1878.20 Gavlene har høj-
rektangulære fyldinger med reliefskårne rocailler 
på prikket baggrund og dateringen »1747« i et 
baldakinlignende felt. Derover ses reliefindskrift 
med kursiverede versaler for kirkens patroner, 

gende farveundersøgelser har kun blotlagt rester 
af kridtgrund. Til gengæld afdækkede maler P. 
Pedersen ved en istandsættelse 1922 velbevarede 
farver fra den oprindelige staffering af lydhimlen, 
og disse kan have dannet udgangspunkt for staf-
feringen af kurv og himmel samme år.
 En rød †fløjlsbeklædning på kurven omtales 
1862; fjernet o. 1970.20

 Stolestaderne (fig. 58) i rokokostil er opstillet 
1747 (jf. (†)herskabsstole) samtidig med stolene i 
annekskirken Agedrup (s. 4293), udført af samme 
snedker. De 104 cm høje gavle har reliefskårne 
fyldinger med nummerering over akantusned-
hæng på prikskraveret baggrund. Det svungne 
topstykke prydes af akantus og krones af muslin-
geskal, mens en volut forneden tjener som hånd-
støtte. Forneden er 187820 tilføjet et kontursavet 
bræt med stiliseret akantus, formentlig ved ud-
videlse af sædebredden. Gavlene har oprindelig 
set ud som Agedrups (s. 4294 fig. 36). Farverne, 
fastlagt 1922, består af to lysegrå nuancer med 

Fig. 58. Stolegavl 1747 (s. 4237). Foto Arnold Mikkel-
sen 2016. – Pew end, 1747.

Fig. 59. Gavl fra (†)herskabsstol 1747 (s. 4237). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – End of (†)family pew, 1747.
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familie og tyende.63 Af de regulære stole skulle 
den første være for hovedgårdenes ugifte tyende 
og den anden for brudefolk, gudmødre, kirke-
gangskoner, konfirmander, udensogns faddere og 
tunghøre. Den bageste stol var bestemt for fattig- 
og hospitalslemmer.63 I forbindelse med forslaget, 
der imidlertid blev underkendt af provstiet, frem-
gik det at være ‘sognefolkenes vedtægt, at næsten 
ingen fruentimmere indfinde sig ved den første 
af de tre højtidsdage’.63

 En †skriftestol behøvede 1631 reparation,27 må-
ske den lukkede †præstestol, der 1862 fandtes nord 
for alteret.20 En †degnestol havde 1589 ‘udgravet’, 
dvs. udskåret udsmykning,21 der 1884 blev beteg-
net som fladt snitværk svarende til stoleværk (fra 
1586) i Mesinge (Bjerge Hrd.).141 Den stod 1862 
syd for alteret.20

 Herskabspulpitur (jf. fig. 32 og 61), opsat 1739 
for Ulrich Friderich von Heinen til Ulriksholm 

hhv. »U. F. v. Heinen« og »K. v. Bruggema[n]«.139 
Trekantafslutningen med stiliseret muslingeskal 
er antagelig nyere, idet der ved herredsberejsnin-
gen 1884 tillige (som topstykker?) fandtes våbe-
ner for von Heinen og von Brügmann. Sydræk-
kens tre gavle har kontursavede tilsætninger fra 
1878 som de øvrige stolestader, nordrækkens to  
har tilsvarende, men bredere. Bemalingen er som 
de øvrige stolestaders. 
 Et forslag 1848 til en ny fordeling af stolesta-
derne afspejlede, hvad herskabsstolene angår, an-
tagelig allerede eksisterende forhold. Den øverste 
‘lukkede’ stol på sydsiden skulle da tilhøre ejerne 
af Ulriksholm og Ørnfeldt140 samt disses ‘højere 
betjente’, mens den næste var for sognepræsten 
samt ejerne af Kejrupgård og Frederiksminde 
foruden deres ‘højere betjente’. Den tredje, på 
nordsiden over for prædikestolsopgangen, var til-
tænkt præstefruen og ‘præsteforpagterens’ hustru, 

Fig. 60. Spejlmonogrammer for Ulrich Friderich von Heinen (tv.) og hustruen Catharina von Brügmann, detalje 
af herskabspulpitur (s. 4238, jf. fig. 32). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Face-to-face monograms for Ulrich Friderich von 
Heinen (left) and his wife Catharina von Brügmann, detail of family gallery (cf. fig. 32).
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gennembrudt akantusværk omkring to kronede 
løver, der holder rocailleformede skjolde med 
reliefskårne våbener for von Heinen (tv.) og von 
Brügmann. Et tilsvarende hængestykke indehol-
der skællagte rocailler med parrets spejlmono-
grammer (hans tv. og hendes th.), imellem hvilke 
et bånd med reliefskåren datering: »1739« (fig. 
60). Farvesætningen fra 1922 er rekonstrueret på 
grundlag af oprindelige farvespor med perlegråt 
og gråblåt samt forgyldte detaljer; våbenerne er 
polykromt bemalet. 

og hustruen Catharina von Brügmann, med op-
gang gennem et tilbygget trappehus (s. 4207). 
Pulpituret udfylder hele nordvæggens længde i 
skibets østfag og er hævet ca. to meter over nu-
værende gulvniveau. Det bæres af seks indmure-
de bjælker, hvoraf to også hviler på hhv. triumf-
væg og hvælvpille. Facadens otte brystningsfag 
og kortsidernes ditto har spejlfyldinger adskilt 
af båndakantus. I de nuværende fire vindues-
åbninger er spor efter oprindelig otte †vindu-
esfag. Pulpituret krones af en lav prydgavl med 

Fig. 61. Kirkens indre set mod nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of church looking north west.
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der af Jacob Madsen 1589 blev beskrevet som ‘et 
lille gulmalet skab’21 og muligvis også identisk 
med det skab til opbevaring af alterklæder, der 
1664 behøvede en ny låge, formentlig som følge 
af hærværk under Karl Gustav-krigene 1657-
60.28

 To middelalderlige, jernbeslåede †kister omtal-
tes 1547: »ii gamble rom(m)e (dvs. rummelige?) 
kiisther mett nogitt jernn beslagne«. Den ene an-
gives senere bortsolgt.143

 Pengeblok, 1952, af blankt egetræ, jernbundet og 
med reliefskåret versalindskrift: »Kølstrup Kirke 
anno 1952«. I tårnrummet.
 En †pengeblok stod 1862 ved korbuens sydside; 
samme år omtales en †pengebøsse til de fattige og 
en †klingpung.20 
 Dørfløje. Udvendige: 1) (Jf. fig. 19), 1800-tallet, en 
fladbuet, flammet plankedør; præstedøren i korets 
nordside. 2) 1939,144 måske tegnet af arkitekt O. 
Valentiner, Mesinge, en dobbeltfløjet fyldingsdør 

 Opsætningen af herskabspulpituret skal måske 
ses i sammenhæng med, at Catharina von Brüg-
manns bror Caspar Hermann von Brügmann tre 
år tidligere (1736) havde overtaget hovedgården 
Østergård efter faderen. 1741 fik Caspar Her-
mann von Brügmann tilladelse til at overflytte 
sin ejendom til Munkebo Sogn (s. 4126), da hans 
talrige slægtninge på Ulriksholm kun efterlod 
‘liden eller snart ingen rum’ i kirken til ham og 
hans folk.142 Pulpituret har antagelig fra første 
færd haft en form for vægbeklædning. Således 
nedtoges 1869 ‘det gamle tapet’, og i stedet op-
sattes de nuværende vægpaneler. En egetræsåd-
ring på disse udførtes samme år.20 En samtidig, 
enkel bænk er placeret i pulpituret.
 Et †pulpitur i tårnrummet for ‘unge folk’ om-
taltes 1589.21

 †Skab(e). Et middelalderligt †skab med fire 
rum og to låger blev 1547 anvendt til opbevaring 
af altersølv og -udstyr.10 Det kan være det samme, 

Fig. 62. Orgelpulpitur 1717 med billedskærerarbejde tilskrevet Michael Tuisch (s. 4241). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Organ gallery, 1717, with woodcarvings attributed to Michael Tuisch. 
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 †Orgler. 1) O. 1717(?), jf. orgelpulpitur. Anskaf-
fet af Godske Hans von Brüggemann. 148 Laurits 
Nielsen Flade lovede 1730 ved sin ansættelse som 
degn at lære at betjene orgelværket. 149 Instru-
mentet var fjernet før 1848.63 
 2) (Fig. 63) 1899,20 med fem stemmer, bygget 
af A. H. Busch & Sønner, København. Disposi-
tion: Bordun 16', Principal 8', Gedackt 8', Salicio-
nal 8', Octav 4'; koppel M 4'-M. 2 kassebælge.150 
I 1930’erne foretog Eggert Froberg, Odense, en 
pneumatisk udvidelse med 12 diskantpiber i hver 
af stemmerne; dette skete af hensyn til funktio-
nen i diskantkoplet.151 Mekanisk aktion. †Faca-
den var tredelt, med højt midterparti, lisener og 
fladbuede felter. Topstykkerne med tårnlignende 
takker, forbundet med brede bueslag, kendes fra 
flere af orgelbyggeriets arbejder. Skænket af Hans 
Christensen og hustru, Frederiksminde.152 På Or-
gelpulpituret.
 Orgelpulpituret (jf. fig. 62), hvis billedskærer-
arbejde er tilskrevet Michael Tuisch (jf. alter-

af blank eg, udfyldt af kvadrater, på ydersiden 
indrammet af medaljoner. I tårnets vestfacade. 
 Indvendige: 1) Nyere, en fladbuet, gråmalet plan-
kedør hængt på to smedede gangjern med hhv. 
lilje- og gaffelende; i korets nordside. 2) Anta-
gelig 1922,145 en dobbeltfløjet fyldingsdør (ca. 
230×160 cm) med spejle i hammerfyldinger, be-
malet med perlegråt og forgyldning. I tårnrum-
mets skillevæg.
 Orgel (fig. 82, jf. fig. 62), 1967,146 med syv stem-
mer, ét manual og pedal, bygget af Marcussen & 
Søn, Aabenraa. Disposition: Manual: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Waldfløjte 2', 
Mixtur IV. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P.147 Den 
retvinklede facade, tegnet af Ebbe Lehn Petersen, 
består af et let fremskudt midterparti og to højere 
sidepartier. Prospektpiberne er arrangeret sym-
metrisk foran et gitterværk. Lysegrå bemaling, 
gitterværket forgyldt. På vestpulpitur fra 1717 
(s. 4241). Spillebordet er placeret i orgelhusets 
søndre gavl.

Fig. 63. †Orgel nr. 2, 1899 (s. 4241). Foto Ebbe Lehn Petersen o. 1967. – †Organ no. 2.
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nuværende skillevæg afløste én i bindingsværk 
(jf. s. 4207), og kan stamme fra en (†)herskabs-
stol (s. 4237). Stafferingen, rekonstrueret 1922 ud 
fra ældre farvespor, er holdt i perlegråt og sort 
med marmorering af søjlerne, bjælkeværket og 
arkadefyldingerne samt forgyldning af kapitæler, 
baser og englehoveder.154 Oprindelige versalind-
skrifter i brystningens ydre arkadefag er opmalet 
1922, hhv.: »I Jesu naun anno« (syd) og »I Jesu 
naun 1717«. Pulpituret afløste et ældre †pulpitur 
(s. 4240) og rummede senere siddepladser efter 
fjernelsen af †orgel nr. 1, idet det dog 1848 for-
lød, at der næsten aldrig var behov for at tage det 
i anvendelse.63 Der er opgang ad en nyere lige-
løbstrappe langs tårnrummets nordre vestvæg.
 Fem salmenummertavler (jf. fig. 22), o. 1900, høj-
rektangulære med glatprofileret kronliste, bereg-

tavle),153 er opsat 1717 ifølge malet indskrift. 
Antagelig har det også oprindelig været tiltænkt 
et orgel (jf. ovf.). Ved opførelsen fik kirkeejeren 
Godske Hans von Brügmann samtidig udskilt 
tårnrummets vestre halvdel som åben begravelse 
(s. 4253). Pulpiturbrystningen har 11 glatte ar-
kadefag, adskilt af korintiske halvsøjler. Herun-
der står fire tilsvarende, store halvsøjler foran en 
skillevæg, hvis midterste fag rummer en dobbelt 
dørfløj (jf. ovf.). Såvel brystningens rundbuede 
bueslag som skillevæggens fladbuer prydes af 
akantusløv omkring englehoveder og bæres af 
rankeprydede pilastre med pyramidebosser som 
postament- og kapitælled. Dørens karmstyk-
ker er tilsvarende. Forneden i skillevæggens to 
yderfag udfylder to forskårne panelstykker med 
spejlfyldinger. De må være indsat o. 1871, da den 

Fig. 64. Lysekrone nr. 1, skænket 1760 af birkedommer Erich Christensen (s. 4243). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chandelier no. 1, donated in 1760 by the district judge 
Erich Christensen.
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kopier af nr. 1, formentlig o. 1922; ophængt i hhv. 
skibets vestfag og i tårnrummet.
 Kirkeskib (fig. 65), »Ovale«, bygget af ‘Illemo-
seskrædderen’ Anders Madsen, Rynkeby (1851-
1916-) og ophængt 1920.157 Den fantasifulde 
skibsmodel, en femmastet bark med motorskrue, 
har fire separate kahytter midtskibs på dækket, 
hver med overdimensionerede koøjer og red-
ningsbåd på taget. En industrielt fremstillet engel 
tjener som galionsfigur. Agterspejlet viser skibets 
navn i relief over krone og to splitflag. For og agter 
står to af modelbyggerens karakteristiske matrosfi-
gurer med skibets navn malet på hattene. Skroget 
er rødt og sort med detaljer i guldbronze, grønt, 
sølv og blåt. Ophængt mellem skibets to fag.
 *Kirkeskib, 1881 ifølge malet indskrift, bygget af 
Anders Madsen, Rynkeby (jf. ovf.). Modellen, der 
bærer navnet »Danneskjold« (skåret på agterspej-
let), er en tremastet motorfregat med dampskor-
sten og kanondæk bestykket med 30 kanoner. På 
dækket står en kahyt og to matroser i overstør-

net til skydenumre i seks smalle rækker; bemalet 
i to grå nuancer med sorte og forgyldte detaljer 
samt sort frakturskrift. To tilsvarende, mindre tav-
ler til altergang og dåb. Seks †salmenummertavler 
til skydenumre omtaltes 1862.20

 To præsterækketavler (jf. fig. 62), o. 1960, har 
præsternes navne anført med forgyldte versa-
ler på sort bund. Rammens forside har forgyldt 
halvstaf mellem lysegrå hulkele. 
 Lysekroner. 1) (Fig. 64), skænket 1760 af birke-
dommer Erich Christensen (†1763155).156 Den 
har 2×6 s-svungne arme med mandshoveder og 
delfiner samt stamme med kugleled og flade ski-
veled. Topfiguren er en flakt ørn. Hængekuglen 
med profilknop har indgraveret omløbende kur-
siveret versalindskrift: »Den 25 septembris anno 
1760/ haver Erich Christensen birkedommer/ 
til Ulrichsholms Birk foræret denne/ lysekrone 
til Kjølstrus (sic) Kirke«. Lysekronen blev genop-
hængt 1876 efter at have henligget ubrugt i over 
20 år.40 I skibets østfag. 2-3) (Jf. fig. 62), nyere 

Fig. 65. Kirkeskibet »Ovale«, ophængt 1920, bygget af ‘Illemoseskrædderen’ Anders Madsen (s. 4243). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – The church ship “Ovale”, hung up in 1920, built by the ‘Illemose Tailor’ Anders Madsen.
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ledes med versaler: »See ieg forkynder eder en 
stor glæde!« (Luk. 2,10). Der er to lister ved over-
gangen til slagringen. På trods af giverindskriften 
finansieredes klokken delvist af menigheden.159 
Ophængt i slyngebom i klokkestol i klokkestok-
værkets nordøsthjørne. Automatisk ringning.
 Kirken må i senmiddelalderen have haft tre 
†klokker (jf. klokkestol s. 4211), foruden flere 
†messeklokker (s. 4231). 1) En klokke med en 
vægt på 4 skippund og 11 lispund (ca. 725 kg) 
afleveredes ved klokkeskatten 1528-29.160 2-3) 
1547 ophængt i tårnet,10 hvor Jacob Madsen 
1589 omtalte dem som ‘skønne’.21 Heraf blev nr. 
2 nedtaget 17. marts 1602 og sejlet til København 
via Odense og Kerteminde i henhold til den ud-
skrevne klokkeskat. Den havde en diameter på ca. 
80 cm.161 Ved et syn 1631 blev den tilbageværende 
(nr. 3) beskrevet som ‘ikke ret god’.27 Om end det 
derfor anbefaledes at anskaffe endnu en klokke, 
var der 166527 og i det følgende århundrede48 sta-
dig kun én, dog uvist om den gamle eller en ny.

relse, torsoen af en matros er brugt som galionsfi-
gur. Skroget er sort, bunden rød. Modellen findes 
siden 1952 i Odense Bys Museer.158 
 Et †kirkeskib anførtes 1774 at være skænket af 
‘nogle skibsfolk’.48

 †Hatteknager i to rækker fandtes indtil 1917 
ophængt på skibets sydmur.20

 Klokker. 1) (Fig. 66), 1817, støbt af I. C. og H. 
Gamst, København, diameter 80,7 cm. Om hal-
sen løber akantusrankebort mellem perlestave 
og herunder versalindskrift: »Støbt af I.C. & H. 
Gamst Kiøbenhavn 1817«. Der er tre lister ved 
overgangen til slagringen. Ophængt i slyngebom 
i klokkestol i klokkestokværkets sydvesthjørne. 
Automatisk ringning.
 2) (Fig. 67), 1855, støbt af M. P. Allerup, Oden-
se, diameter 95 cm. Halsens versalindskrift løber 
mellem mæanderbort (foroven) og en bort af 
nedhængende akantusblade: »Bekostet af propr. 
J(ørgen) Hvenegaard til Selleberg støbt af M. P. 
Allerup i Odense 1855«. På legemet læses, lige-

Fig. 66-67. Klokker. 66. Nr. 1, 1817, støbt af I. C. og H. Gamst, København (s. 4244). 67. Nr. 2, 1855, støbt af M. P. 
Allerup, Odense (s. 4244). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bells. 66. No. 1, 1817, cast by I. C. and H. Gamst, Copen-
hagen. 67. No. 2, 1855, cast by M. P. Allerup, Odense.
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 †Epitafier. 1) O. 1525(?), over Mogens Peder-
sen Mormand i Hundslev (-1488-1511-) og hu-
struen Karine, antagelig af slægten Jordbjerg.164 
Epitafiet, der er omtalt i Anne Krabbes opteg-
nelser 1607, må have haft polykrom bemaling, 
da Krabbe kunne notere farverne på fru Karines 
våben: ‘stjernen blå, takken rød, feltet hvidt’.165 
 2) O. 1553/1563, over Søren Johansen Linde-
nov, †28. okt. 1553 eller 1563.166 Tavlen havde 
kortfattet gravskrift og fire våbener, to foroven og 
forneden. Heraldisk højres våbener blev af Anne 
Krabbe 1607 tydet som hans fædrene Lindenov 
(foroven) og mødrene Emmiksen, mens heral-
disk venstre viste våbener for Svale (foroven) og 
Drage.165 Søren Johansen Lindenov var antage-
lig en søn af Johan Johansen Lindenov til Fovs-
let (-1477-) og Margrethe Emmiksen, mens den 
unavngivne hustru formentlig har været Maren 
Svale (†28. april 1598), en datter af landsdommer 
Verner Svale til Bisbo (Brahesborg) og Kirsten 
Drage.167 Tavlen hang på væggen ifølge Anne 
Krabbe, der i sin skitse også har tegnet øsken til 
ophængning.165

 3) O. 1588, over Knud Mikkelsen Akeleye til 
Skinnerup, †15. nov. 1588,168 og hans to hustruer 
Kirsten Algudsen og Margrethe Justdatter Urne, 
‘med nogle af deres børn’.169 Det kan som tid-
ligere anført (s. 798) være opsat af Margrethe 
Urne. Det ‘store’170 epitafium var udskåret (‘ud-
hugget’) af træ171 og fandtes 1706 stafferet med 
hvidt.172 Antikvarerne Jens og Jacob Bircherod 
bemærkede, at epitafiet ‘udi alle måder’ var som 
†epitafiet i Odense Skt. Knuds Kirke over søn-
nen Christian Knudsen Akeleye (†1632) og den-
nes hustru Regitze Sparre (†1610). Dette om-
fattede en muligvis tofløjet tavle med dansk og 
latinsk versalindskrift.173 Senest omtalt 1774 i 
Danske Atlas.48

 4) 1599, over Anders Kaas til Østergård, †13. 
juli 1599,174 og hustruen Helvig Skinkel (†ef-
ter 1599) og ‘nogle af deres børn’. Epitafiet, der 
var sat af Helvig Skinkel,165 viste ifølge Jørgen 
Kaas’ optegnelser 1606 anevåbener og et fa-
milieportræt af Anders Kaas og Helvig Skinkel 
samt børnene Anne (†1582), Mogens (†1584), 
Hans (†1600), og endnu en søn, måske den ef-
terlevende Hans Kaas til Østergaard (†1632).175 

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 68), o. 1717, over Margareta Wil-
helmina, datter af gehejmeråd (Casper Hermann 
von) Hausman, *8. okt. 1686, g. m. Godsche Hans 
von Brüggemann til Ulrichsholm og Østergaard 
30. maj 1703 (jf. nr. 2 og †epitafium nr. 5), †22. 
aug. 1717.162 Hun fødte to sønner og fire døtre, af 
hvilke den førstefødte søn døde straks efter fødslen 
1704. 
 Tavle af grålig kalksten, 144×83 cm, med høj-
rektangulært skriftfelt indrammet af bladranker 
med rosetter, i hjørnerne liljer. Under reliefhug-
gede våbener for von Brügmann (tv.) og Haus-
mann læses gravskriften med reliefversaler, navne 
dog i kursiverede versaler. Den afsluttes med 
skriftstedet Åb. 14,13. Stenen har bemaling med 
sort bund, forgyldt indskrift og ornamentik samt 
polykrom staffering af våbenskjoldene. Epitafiet 
er ophængt på sin oprindelige plads, i fire orna-
menterede jernbeslag med forgyldning, østligt på 
tårnrummets sydmur. Det indrammes af et kalk-
malet våbentelt, i lighed med nr. 2. Margareta 
Wilhelmina von Brügmanns begravelse fandtes 
i ægtemandens †åbne begravelse i tårnrummets 
vestligste del (s. 4253).
 2) (Fig. 69), o. 1728, over Dorothea Hedevig, 
datter af oberst Arent Krag, *5. dec. 1701, g. m. 
Gosche Hans von Bruggeman (Godske Hans von 
Brügmann) 1. aug. 1722 (jf. nr. 1 og †epitafium 
nr. 5), †22. aug. 1728.163 Hun fødte to døtre, som 
begge overlevede moderen. 
 Tavle af grålig kalksten, 93×52,5 cm, med høj-
rektangulært skriftfelt indrammet af en enkel bla-
drankebort. Under reliefhuggede våbener for von 
Brügmann (tv.) og Krag læses den reliefhuggede 
versal- og kursivskrift, der i lighed med nr. 1 afslut-
tes af skriftstedet Åb. 14,13. Indskrift og bladranker 
har forgyldning, mens våbenerne har polykrom 
bemaling, og bunden er sort på nær de af stenhug-
geren udsparede områder. Ophængt på sin oprin-
delige plads, østligt på tårnrummets nordmur i fire 
ornamenterede jernbeslag med rester af forgyld-
ning. Epitafiet omgives af et kalkmalet våbentelt 
svarende til nr. 1. Epitafiet henviser til Dorothea 
Hedevig Krags begravelse i ægtemandens †åbne 
begravelse i tårnrummets vestligste del (s. 4253).



4246 BJERGE HERRED

Fig. 68. Epitafium nr. 1, o. 1717, over Margareta Wilhelmina von Hausmann (1686-1717) (s. 
4245). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Sepulchral tablet no. 1, c. 1717, to Margareta Wilhelmina von 
Hausmann (1686-1717).
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Fig. 69. Epitafium nr. 2, o. 1728, over Dorothea Hedevig Krag (1701-22) (s. 4245). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Sepulchral tablet no. 2, c. 1728, to Dorothea Hedevig Krag (1701-22).
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stavkors under en rundbuet dobbeltarkade, hvis 
bueslag i siderne hviler på dværgsøjler, i midten på 
en kraftigere markeret søjle i fuld højde. Alle har 
rektangulære kapitæler, der minder om de fynske 
arkadefontes.178 Dværgsøjlerne hviler på et sam-
menhængende postament, der i en bred bane er 
ført hen over stenens nedre del, kun brudt af midt-
søjlen. Stenen er antagelig lagt over to personer. 
Den findes siden 1949 indmuret indvendig i ski-
bets sydmur og har tidligere stået i tårnrummet.179

Anne Krabbe beskrev det 1607 som ‘et epitafium 
i væg gen’.165

 5) O. 1736, over Godske Hans von Brügmann 
til Ulriksholm †april 1677, †9. juni 1736.176 Epi-
tafiet, der kan have svaret til hustruernes (jf. ovf.), 
var ophængt i tårnrummet ved hans †åbne be-
gravelse (s. 4253).48

 Gravsten. 1) (Fig. 70), romansk, af rødlig granit, 
95×72 cm, tilskrevet ‘Bjergemesteren’ (jf. nr. 2).177 
Den skriftløse sten har udsmykning i form af to 

Fig. 70. Romansk gravsten (nr. 1, s. 4248). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque 
tombstone (no. 1).
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På korsstav med lodrette riller. Langs kanten af 
stenen løber en rille.181 Stenen er genanvendt ud-
vendig i tårnets sydmur, hvor den også fandtes i 
1800-tallets første halvdel. 
 Gravkapel (fig. 73 og jf. fig. 19) for Ulrich Fri-
derich von Heinen og hustruen Catharina von 
Brügmann, indrettet o. 1739 i samtidig kapel-
bygning på kirkens nordside (s. 4206). I kapel-
let står ægteparrets to sandstenssarkofager, der 
må antages at være udført på samme tidspunkt 
o. 1761, om end kun den ene omtaltes i Dan-
ske Atlas (1774).48 Tidligere rummede kapellet 
desuden fire †kister, der alle blev fjernet pga. 
forfald og genbegravet på kirkegården 1964.20 

 2) (Fig. 71), romansk, af rødlig granit, 105×48 
cm, tilskrevet ‘Bjergemesteren’ (jf. nr. 1).177 Den 
skriftløse, rektangulære sten viser et processions-
kors med tre brede korsarme, roset i skæringen 
og to tunger ved overgangen til den tovsnoede 
korsstav på tredelt, liljeformet fod. To små cir-
kelkors flankerer korset. Alt udført i lavt relief.180 
Stenen er indsat udvendig i tårnets vestmur, hvor 
den også fandtes i første halvdel af 1800-tallet. 
 3) (Fig. 72), romansk, af grå granit med røde 
korn. Den trapezformede sten, 120×56/45 cm, 
er skriftløs og prydes i næsten hele sin længde 
af et processionskors i fladrelief. I korsskæringen 
er gengivet Kristi ansigt, udført i højere relief. 

Fig. 71. Romansk gravsten (nr. 2, s. 4249). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Roman-
esque tombstone (no. 2).

Fig. 72. Romansk gravsten (nr. 3, s. 4249). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Roman-
esque tombstone (no. 3).
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 Kapellets fladbuede åbning mod skibet lukkes 
ved et gravgitter af smedejern (fig. 73).183 Dette 
består af to bevægelige og aflåselige fløje under 
et fast, svejfet topstykke. Fløjenes rammestyk-
ker prydes af rosetter, og hver fløj er inddelt i tre 
felter. Midtfeltet har flammelignede ornamenter 
mellem tætstillede fladjern foruden en tværgå-
ende gentagelse af topstykkets svejfning, med et 
rocailleled. Fodfeltet har symmetrisk volutslyng. 
Fløjenes øvre felter har spinklere bladsmykke-
de slyngninger og spejler hinanden. Topstykket 

Albrecht Christopher von Heinen (1737-38) 
var muligvis den første, der blev indsat i kapellet, 
om end hans †kiste (nr. 1) kortvarigt kan have 
stået i Godske Hans von Brügmanns †begravelse 
i tårnrummet (jf. ndf.). 6. juli 1770 testamente-
rede Catharina von Brügmann 200 rigsdaler til 
vedligeholdelsen af begravelsen foruden hendes 
faders †begravelse.182 Den sidst indsatte må være 
Catharina von Brügmann 1790, idet det 1812 
forlød, at begravelsen ej havde været anvendt i 
20 år.18 

Fig. 73. Gravgitter foran Ulrich Friderich von Heinen og Catharina von Brügmanns 
gravkapel (s. 4206 og 4250). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wrought iron gate of se-
pulchral chapel of Ulrich Friderich von Heinen and Catharina von Brügmann.
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kort- og langsider er dekorationer i højt relief, 
hhv. kerubhoveder og bladværk. På låget ses, li-
geledes i højt relief, øverst et krucifiks og nederst 
ægteparrets rocailleindrammede våbener mel-
lem løve og vildmand. Derimellem en bølgende 
skriftrulle, hvorpå gravskrift med reliefhuggede 
versaler (navne i kursiverede versaler): 1) Ulric 
Frideric von Heinen, tidligere major ved infan-
teriet, herre til Ulriksholm, *1. febr. 1695, †22. 
nov. 1761. 2) Karen (Catharina) von Brügge-
mann, *14. jan. 1709, g. m. Ulrich Friderich von 
Heinen 13. maj 1727, med hvem hun avlede to 
sønner og fem døtre, †30. maj 1790. 
 †Kister. 1) 1738, tilhørende Albrecht Chri-
stopher von Heinen (1737-38), begravet 9. juni 
1738,184 søn af Ulrich Friderich von Heinen og 
Catharina von Brügmann. En barnekiste af træ 
med brunt læderbetræk og messingsøm, hvoraf 
nogle danner initialerne: »ACH«. 2) 1757, tilhø-

har tilsvarende spinkelt volutslyng. I midten to 
uregelmæssigt formede kartoucher af jernblik. 
Herpå er malet polykrome våbener for von Hei-
nen (tv.) og von Brügmann; resten af gitteret er 
sortmalet med forgyldte detaljer. Der ses ingen 
stempler, men gitteret kan være udført af samme 
(anonyme) smed som gitteret i Peder Juels begra-
velse i Kerteminde (o. 1764-69, s. 2036). 
 Kapellets to sarkofager (fig. 74) er hugget af lys 
sandsten. De er ensartet udført, med svag forskel 
i dimensionerne: Hans sarkofag måler omtrent 
250×140×105 cm (uden fødder), hendes tilsva-
rende ca. 240×135×105 cm.
 Fodstykket, der hviler på ryggene af fire lig-
gende løver, har hulkel over riflet platte, mens 
den karnisprofilerede underdel har tværrektan-
gulære fyldingsfelter og hjørnedekoration med 
akantus. Overdelen med fladt låg har konkave 
sider, ligeledes med bladværk på hjørnerne. På 

Fig. 74. Ulrich Friderich von Heinen (1695-1761) og Catharina von Brügmanns (1709-1790) sarkofager (s. 4251). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Sarcophagi of Ulrich Friderich von Heinen (1695-1761) and Catharina von Brüg-
manns(1709-1790).
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Låget bar initialer, dannet af jernsøm: »UFL« for-
uden årstallet 1757. 3) 1777, Casper Herman von 
Storm, 1721-77, Ulrich Friderich von Heinen og 
Catharina von Brügmanns svigersøn, g. m. Marg-

rende Ulrica Friderica Lasson (1756-57), begravet 
5. april 1757,184 en datterdatter af Ulrich Friderich 
von Heinen og Catharina von Brügmann. Be-
skrevet 1963 som en barnekiste svarende til nr. 3. 

Fig. 75-76. 75. Låget på sarkofag nr. 1, Ulrich Friderich von Heinen (1695-1761) (s. 4251, jf. fig. 74). 76. Låget på 
sarkofag nr. 2, Catharina von Brügmann (1709-1790) (s. 4251, jf. fig. 74). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 75. Lid of 
sarcophagus no. 1, of Ulrich Friderich von Heinen (1695-1761) (cf. fig. 74). 76. Lid of sarcophagus no.21, of Catharina von 
Brügmann (1709-1790) (cf. fig. 74).
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Hans von Brügmann, †1736 (jf. †epitafium nr. 5), 
foruden ‘en del børn og børnebørn’.48

 †Begravelse (?). Christian IV’s elskerinde Vibeke 
Kruse (†27. april 1648) nedsattes i den nu for-
svundne kirke uden for Københavns Nørreport 
(DK KbhBy VI, 40). Fire år senere tillod Frederik 
III, at Ulrik Christian Gyldenløve til Ulriksholm, 
der var søn af Christian IV og Vibeke Kruse, 
måtte overføre moderens lig til sin ‘sognekirke 
ved Ulriksholm’. Det var dog en betingelse, at 
det foregik ‘til vands og uden videre proces’, dvs. 
uden nogen form for ceremoniel.189 Der kendes 
dog intet gravminde, ligesom gravens plads er 
ukendt.
 En †mindekrans fra 1904 over sognepræst Erik 
Høyer Møller 1818-1904 blev 1956 omsmeltet 
til en særkalk (s. 4229).
 Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1805, over Margre-
the von Storm, født von Heinen, *24. juni 1730, 
†14. febr. 180(5).184 Liggesten af lys, rødlig sand-

rethe von Heinen (jf. kirkegårdsmonument nr. 1). 
En profileret trækiste betrukket med brunt læder 
og beslået med jernsøm. Fra låget er bevaret en 
kisteplade (ndf.). 4) En uidentificeret kiste i vok-
senstørrelse, mindre end nr. 3 og betrukket med 
sort læder, var uden indskrifter. Den tilhørte dog 
næppe Margrethe von Heinen (†1805) (jf. kirke-
gårdsmonument nr. 1) som foreslået 1963.185 Den 
var rimeligvis ældre, idet det 1812 forlød, at kir-
kens åbne begravelser ikke havde været benyttet i 
20 år.18 
 Løs kisteplade (fig. 77), 1777 (jf. †kiste nr. 3). Cas-
per Herman (von) Storm, *9. febr. 1721 i Trond-
heim, 1° g. m. Ide Sophie von Mangelsen (†1766); 
2° g. m. Margrethe von Heinen (jf. kirkegårdsmo-
nument nr. 1), †12. marts 1777. Højoval kisteplade 
af tin, 45×31 cm, med graveret rocailleornamentik 
langs kanten og kursiveret gravskrift, der indledes 
med skriftstedet Åb. 14,13 og afsluttes med et ri-
met vers af norsk-patriotisk karakter:186 

»Det Land som Adler, Juel, som Arnoldt, Tordenskiold/ 
Opklækkede til Dyd, og sendte ud til ære,/ Det fry-
dede sig ved den Moder Storm! at være/ Som kiæk 
og nidker Søn mod Fordom List og Wold/ Du talte 
Dyders Ret, ved den til (Høy)hed kom/ og wærdig 
æredes af Nordens Antoniner/ Dig Avinds Troldom ey, 
Ej Graad(ig) Tids Ruines/ Betage vundet sted i ærens 
Helligdom«.

Herunder Dannebrogordenens ordenstegn. Nu 
ophængt i gravkapellet.
 †Begravelse. O. 1717 (jf. orgelpulpitur og epi-
tafium nr. 1) lod Godske Hans von Brügmann 
indrette en åben begravelse vestligst i tårnrum-
met (‘under tårnet’).187 Den var antagelig fra 
første færd adskilt fra kirkerummet ved en væg 
under orgelpulpituret (s. 4241). 1770 testamente-
rede datteren Catharina von Brügmann (†1790) 
200 rigsdaler til vedligeholdelse af begravelsen og 
hendes eget gravkapel (ovf.).182 1812 forlød det, 
at den ikke havde været anvendt i ‘mere end 20 
år’.18 Den blev sløjfet 1822, da tårnrummet fik 
våbenhusfunktion (s. 4207), og 11 kister genbe-
gravedes i kirkegårdens nordvestre hjørne uden 
markering.188 I begravelsen stod kister for Marga-
reta Wilhelmina von Brügmann født von Haus-
mann, †1717 (jf. epitafium nr. 1), Dorothea He-
devig Krag, †1728 (jf. epitafium nr. 2) og Godske 

Fig. 77. Kisteplade 1777. Casper Herman von Storm 
(1721-77) (s. 4253). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Coffin plate, 1777. Casper Herman von Storm (1721-77).



4254 BJERGE HERRED

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Bispearkivet. Synsforretninger over 
kirker og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Synsforret-
ninger 1872-98). Odense amtsprovstis arkiv. Korrespon-
dance ang. Bjerge og Åsum herreder 1812-33. (Provsti-
ark. Korrespondance). Bjerge-Åsum herreders provstiarkiv. 
Korrespondance ang. Bjerge og Åsum Herreder 1851-
55 (Provstiark. Korrespondance). Kølstrup sogn. Regn-
skabsbog 1547-1665 (Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665). 
Pastoratsarkivet. Embedskorrespondance 1768-1867 
(Pastoratsark. Korrespondance); Diverse dokumenter 
1568-1899. (Pastoratsark. Div. dok.).
 Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff (Kirkens arkiv. 
Synsprot.).
 NM. Niels Ringe u.d. (inventar, gravsten); Sophus 
Müller 1884 (bygning, inventar, gravminder); J. Mag-
nus-Petersen 1895 (inventar); Chr. Axel Jensen 1922 
(inventar); Kristian Due 1924 (krucifiks); Mogens Lar-
sen 1968 (krucifiks); Jens Johansen 1971 (krucifiks); 
Mogens Larsen 1984 (gravgitter); Bent Jacobsen 1987 
(gravgitter); Kirsten Trampedach 2000 (kalkmaleri); 
Kirsten Trampedach 2003 (†kalkmaleri); Karin Vester-
gaard Kristiansen 2004 (inventar); Søren Weitemeyer 
2006 (alterkalk).
 Tegninger og opmålinger. NM. Erik Schiødte 
1884 (plan, prospekt, døbefont, †vievandskar, grav-
sten). J. Magnus Petersen 1895 (prædikestol). N. P. Jen-
sen o. 1900 (plan). Lehn Petersens Tegnestue o. 1968.
 Litteratur. Chr. Axel Jensen, »Katolsk Kirkein-
ventars Skæbne efter Reformationen. Studier og 
Exempler«, ÅrbOldkHist 1921, 167-204 (Jensen 1921); 
Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgel-
se af tagkonstruktion over Kølstrup Kirke, Odense Amt, 
NNU rapport nr. 02, Nationalmuseet 2017 (Hylleberg 
Eriksen 2017).

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmaleri, inventar og 
gravminder ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgler ved 
Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Manley 
(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet maj 2017

1 DiplDan 2, IX, nr. 126 (28. juni 1324); DiplDan 3, III, 
nr. 562 (18. juni 1352) og nr. 569 (2. juli 1352).
2 Repert nr. 6445 (7. juni 1430); Repert II, nr. 492 (3. 
juni 1455), nr. 815 (23. jan. 1458), nr. 2418 (9. maj 
1468).
3 ActaPont IV, nr. 2496 (9. okt. 1473).
4 Frederik I.s Registranter 254-55 (23. juni 1530).

sten, 181×92 cm, kantet af hulkel og med kort-
fattet gravskrift på midten af stenen med ind-
huggede versaler. Foroven et bredrektangulært 
felt med løbende hund, forneden en medaljon 
med en gravurne og i hjørnerne små medaljoner 
med rosetter. Stenen er nu opstillet indvendig i 
tårnrummet, men må have ligget på kirkegår-
den.190 
 2) O. 1817, over sognepræst Peder Kryssing 
Tingberg, *23. juli 1750, †23. maj 1818, og hu-
struen Anne Susanne Tingberg, født Berg, *23. 
jan. 1747, †24. aug. 1817. Liggesten af grå sand-
sten, 209×117 cm. Ud over gravskriften med for-
dybet skriveskrift findes et vers i versaler: »Saa 
skal vor legem sove/ i gravens stille skiød/ mens 
siælen Gud skal love/ og glemme al sin nød/ glad 
staae vi op fra døde/ i herligheden der/ vi venter 
der at møde/ hinanden dobbelt kiær«. Øst for 
kirken.
 3) O. 1829, over Poul Rosenørn til Ulriksholm 
(1756-1829), hustruen Cecilie Rosenørn, født 
Krabbe (1764-82) og sønnen Andreas Cecilius 
Rosenørn (1782-1820).191 Den bredrektangu-
lære liggesten af grå sandsten, 194×144 cm, har 
fordybet, centreret versalindskrift uden biografi-
ske oplysninger. Til det enkle monument hører 
også en ældre mindeurne af hvid marmor, udført 
1791 af billedhuggeren Johannes Wiedewelt.192 
Den ca. 60 cm høje urne har slidt, indhugget ver-
salindskrift: »Cecilie helliget« (forsiden) og dato-
en for Cecilie Rosenørns død: »d. 4. april 1782« 
(bagsiden). På kirkegården nord for tårnet.
 4) O. 1841, over kammerråd Frederik Hintze 
Larsen, *2. aug. 1765193 i Kølstrup, †28. dec. 1841 
i Hundslev, og hustru Anna Elisabeth Clausen, 
*15. jan. 1774 i Nørresundby, †27. okt. 1860 i 
Hundslev. Liggesten af grå kalksten, 98×61 cm, 
med fordybet antikvaindskrift. På kirkegårdens 
nordre del. 
 5) O. 1873, over gårdmand og autodidakt dyr-
læge Søren Jørgensen, *26. dec. 1791, †24. nov. 
1873, der bistod i råd og dåd ‘med en for hans 
tid stor dygtighed’. Marmorstele i to stykker, 
157×68 cm, med lav, glat trekantafslutning. Den 
fordybede antikvaindskrift er malet op med sort. 
En sokkel i tre afsæt er ca. 90 cm høj. På kirke-
gården vest for tårnet.
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1978, 88-112 og Bo Fritzbøger, »Hovedgårdsdrift og 
godsøkonomi, Skinnerup 1616-1660«, Landbohistorisk 
Tidsskrift II, 6, (1984), 165-203.
17 Kronens Skøder II, 477 (22. juli 1679). Kirken havde 
da landgilde af to gårde. 1639 forlød det, at præsteem-
bedet ‘altid’ havde haft landgilden af en (anden) gård 
i Kirsinge, som blev mageskiftet for landgilden af en 
gård i Munkebo. KancBrevb 21. jan. 1639.
18 LAFyn. Provstiark. Korrespondance.
19 RA. DaKanc. 1. dept. Journal 1831. sag.nr. 1742. 7. 
sept. 1831.
20 Kirkens arkiv. Synsprot.
21 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 153-54.
22 August F. Schmidt, »Sagn og Tro knyttet til Sten i 
Odense og Assens Amter«, ÅrbHistOdense og Assens 
1926-30, 173. 
23 Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekri-
gene 1657-1660, Odense 1973, 366, 416.
24 Ligesom Munkebo (s. 4125) har Kølstrup i ældre 
middelalder været beskyttet af en undersøisk pæle-
spærring ved Snekkeled. Denne kan afspejle en flyt-
ning af aktiviteter fra vikingetidens Ladby med den 
mægtige stormandsgrav. Eigil Nikolajsen, »Træk af 
sognets ældste historie«, Kølstrup Sogns Historie, Udg. 
Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Forening, Kølstrup 
1997, 42; Erland Porsmose, »Landsbyer og Herre-
gårde«, Kølstrup Sogns Historie (ovf.), 49. 
25 Således hed det 1484 om en vej i Hundslev, at den 
i mere end 40 år havde været alfarvej til »Kylnestrope 
kircke och thing«. ÆldDaArkReg IV, 190. 
26 Knud Erik Kristensen, »Kirke og præstegård«, Køl-
strup Sogns Historie, Kølstrup Sogns Lokalhistoriske 
Forening (udg.), Kølstrup 1997, 91-102. Arealet udgør 
nu ca. 0,7 ha mod godt 0,4 ha o. 1800. Birgit Als 
Hansen anførte 2003 (NM. Korrespondancearkiv), at 
det afrundede digeforløb i sydvest ‘utvivlsomt’ repræ-
senterer kirkegårdens oprindelige afgrænsning. Stør-
stedelen af hegnet her udgjordes dog indtil nyere tid 
af to †bygninger i skellet (jf. s. 4194). Digets afrundede 
forløb i nordvest skyldes en omsætning o. 1969. 
27 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702.
28 LAFyn. Bjerge herredsfogeds arkiv. Justitsprotokol 
1655-66. Tingsvidne 19. sept. 1664. 
29 Måske tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen, Olle-
rup, der forestod den samtidige istandsættelse af præ-
stegården.
30 O. Nielsen, Efterretninger om Abel Katrines Stiftelse, 
Kbh. 1875, 8-9; HofmanFund V (1760), 289. Det er 
således ukorrekt, når Danske Atlas 1774 anfører Godske 
Hans von Brügmann som stifteren. DaAtlas VI, 567. 
Kapitalen stod oprindelig i Østergård og Trellerup, 
senere Ulriksholm. 1832 udtrykte dennes ejer Rasmus 
Petersen bekymring for, om ‘hans hospital’ tog skade 

5 DaKancReg 14. nov. 1536.
6 DiplDan 3, V, nr. 21 (7. april 1357); DiplDan 3, IX, 
nr. 212 (6. juli 1372); DiplDan 4, V, nr. 389 (26. juni 
1395); Repert nr. 6621 (24. maj 1433). Udstedelserne 
er dog ikke nødvendigvis koblet til byggeaktivitet som 
antaget af Henry Petersen, »Gudme Kirke i Fyen og 
dens Malerier fra 1488«, KirkehistSaml III, 2, 1877-80, 
592-93 note 1. 
7 DaMag 4, II (1873), 50.
8 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. Dette er af 
Erland Porsmose blevet tolket som en reminiscens af 
en tidligere ladepladsfunktion i byen. Erland Porsmose, 
»Landsbyer og Herregårde«, Kølstrup Sogns Historie, 
Udg. Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Forening, Køl-
strup 1997, 51.
9 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. Derved skal 
dog næppe forstås egentlig patronatsret.
10 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665.
11 KancBrevb 28. juli 1618 (s. 443).
12 KancBrevb 28. juli 1618 (s. 443). 1633 anførtes tien-
den at have været ‘perpetueret’ til Odense Hospital, der 
derfor skulle have ‘lige ret med kirken’ ved fæstningen 
af tienden til Skinnerup. KancBrevb 15. febr. 1633.
13 Samtidig opstod der trætte mellem Ulrik Christian 
Gyldenløves værge, Anders Bille, og Frederik Mark-
danner, residerende på Østergård, om et kaldsbrev som 
sidstnævnte sammen med fem bønder havde udstedt 
på Kølstrup og Agedrup kirker. KancBrevb 17. okt. 
1633.
14 KancBrevb 27. nov. 1643.
15 KancBrevb 6. jan. 1645.
16 Erland Porsmose, De fynske landsbyers historie – i 
dyrkningsfællesskabets tid, Odense 1987, 130-31; endvi-
dere Erland Porsmose, »Stordrift og fællesdrift. Gods-
strukturer ved Kertinge Nor igennem 600 år«, FyÅrb 

Fig. 78. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch 
of the church in Bishop Jacob Madsen’s book of visitations.
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43 NM. Indb. ved Sophus Müller 1884.
44 Samtidig med opførelsen skalmuredes den del af 
gravkapellets østside, der dækkes af trappehuset.
45 NM. Korrespondancearkiv. Oplysninger ved Ebbe 
Lehn Petersen.
46 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Kirkens 
arkiv. Synsprot.
47 Engelstoft 124; Sophus Müller 1884.
48 DaAtlas VI, 567.
49 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger over kirker 1718-
35.
50 Herudover er i nyere tid bortskåret dele af tømmeret 
i den bevarede del af vestre stol.
51 Stolenes remme såvel som de tværgående bjælker er 
stærkt udragende af hensyn til fastgørelsen af de mange 
krydsbånd. En række skråstivere, der afstiver stolperne 
og står på bindbjælkerne umiddelbart inden for spær-
stiverne må, i hvert fald hovedsagelig, være sekundære.
52 Nummereringen er ikke sammenhængende med 
tagværkets, men det skal bemærkes, at typerne er for-
delt ens, dvs. trekantstik i øst og stregnumre i vest.
53 Hylleberg Eriksen 2016. Der blev i alt udtaget ni 
boreprøver af tårnets tagværk og den (†)klokkestol, 
hvoraf fem er dateret. En prøve af fyr fra tårnets tag-

af kirkegårdens fugtighed og foreslog derfor en faskine 
om bygningen. LAFyn. Provstiark. Korrespondance.
31 Ole Svensson, »Fra almisser og fattighjælp til folke-
pension og bistandshjælp«, Kølstrup Sogns Historie, Udg. 
Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Forening, Kølstrup 
1997, 105.
32 Jf. matrikelkort og beskrivelse 1862. Kirkens arkiv. 
Synsprot.
33 Svensson 1997 (note 31), 128-29.
34 Ifølge Mackeprang, Døbefonte 138 er *søjlebasen 1930 
fundet i præstegårdsladens grund.
35 Om end Sophus Müller ved herredsberejsningen 
1884 angiver, at der endnu var synlige spor heraf. 
36 Biskop Jacob Madsen skriver, at: »Tornet saa vit (bredt) 
som Kerken« Rasmussen og Riising 1995 (note 21), 154.
37 Planer 1938 om at gøre døren bredere blev ikke 
gennemført. NM. Korrespondancearkiv.
38 De få forskelle skyldes sandsynligvis partiel ommu-
ring af kamtakkerne.
39 Placeringen er ikke særlig almindelig, men ses også 
f.eks. i Sanderum (s. 2923), Vissenbjerg (s. 3365) og 
Søndersø (Skovby Hrd.).
40 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger 1872-98.
41 1631 omtales reparation af en loftsbjælke og nogle 
‘trælåger eller trævinduer’, jf. s. 4206.
42 Hvorvidt pillen blev opført, vides ikke, men det øvre 
sokkelled mangler her (jf. fig. 19). LAFyn. Bispeark. 
Synsforretninger og andre indberetninger om kirke-
bygninger og kirkens indkomst 1631-1702.

Fig. 79. Skibets vestgavl (s. 4197) set fra tårnets klokkestokværk. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – West gable of the nave seen from the belfry floor of the tower. 

Fig. 80. Middelalderlig klokkestol (s. 4211), detalje set 
fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Medieval bell 
frame, detail seen from the south east.
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sin nedherhang aff røth arask«. LAFyn. Kølstrup sogn. 
Rgsk. 1547-1665; Jensen 1921, 170-71.
72 »eenn lang dugh aff smot læritt ath berette folck 
wdoffuer«. LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. 
73 Jf. Joseph Braun, Handbuch der Paramentik, Freiburg 
1912, 266-67.
74 Ebbe Nyborg, » Retabler med to spir. Et bidrag til 
altertavlens tidlige historie«, Poul Grinder-Hansen 
(red.), Arvesølvet Studier fra Nationalmuseet tilegnet Fritze 
Lindahl 2003, Kbh. 2003, 38.
75 Omtrent svarende til Kornerup-krucifiksets (DK 
KbhAmt 681).
76 Korset er sammenbladet og fæstnet med fire dyvler. 
77 Paralleller blandt de større korbuekrucifikser skal 
navnlig søges i Slesvig, (Syd)vestsjælland og Skåne, f.eks. 
Ørslev (DK Præstø 927 fig. 7) og Særslev (DK Holbæk 
1703 fig. 23); se endvidere Jörn Barfod, Holzskulptur 
des 13. Jahrhunderts im Herzogtum Schleswig, Husum 
1986, 40 ff; Hans Wåhlin, Fransk Stil i Skånes medeltida 
Träskulptur, Lund 1921, 15-31, Adolf Anderberg, Skån-
ska Triumfkrucifix, Lund 1915, 29-51.
78 Ebbe Nyborg og Verner Thomsen, »Fra Paris til Sne-
slev. De ældste danske krucifikser og helgenbilleder«, 
NMArb 1993, 164-79.
79 Istandsættelsen var signeret »K. D. 2/3 23«.
80 Svarende til Tuischs ramme til epitafiet 1711 over 
Jacob Lauritsen Hjort i Dalum (s. 2687 fig. 72).
81 Topstykket, der nu har mørkegrå staffering, havde 
oprindelig sort.
82 Biskop C. T. Engelstoft antog 1862 mesteren for en 
nederlænder. Engelstoft 124-25.
83 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engrav-
ings and Woodcuts, c. 1450-1700, VII, Amsterdam 1952, 
nr. 73; F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, 
Engravings and Woodcuts, c. 1450-1700, III, Amsterdam 
1950, nr. 7. At Bolswerts stik har været kendt blandt 
fynske malere, fremgår bl.a. af det ældre altertavlema-
leri i Dalum (s. 2848). 
84 Sml. f.eks. stik af Cornelis Cort (1533-78) og Zacha-
rias Dolendo efter Karel van Mander fra 1596/98. 
Huigen Leeflang (red.), The New Hollstein Dutch & Flem-
ish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450-1700, Cornelis 
Cort, Rotterdam 2000, nr. 55; Huigen Leeflang (red.), 
The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts, 1450-1700, Karel van Mander, Rotterdam 
1999, nr. 57. Sml. i øvrigt den skårne Judasfigur på alter-
tavlen fra 1699 i Oslo Domkirke. Sigrid Christie, Den 
lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo 1973, I, 55.
85 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engrav-
ings and Woodcuts, c. 1450-1700, III, Amsterdam, 1950, 
nr. 22.
86 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engrav-
ings and Woodcuts, c. 1450-1700, III, Amsterdam, 1950, 
nr. 24. 
87 Tuischs signerede udkast 1716 til Skt. Hans-tavlen 
viser, at han først agtede at gentage Kølstruptavlens 

værk udelades her. Alle boreprøver er udtaget gennem 
splintveddet, hvorved dette er smuldret bort på nogle 
af prøverne. De to daterede prøver fra tagværket, kor-
rigeret for manglende splint, angiver et fældningstids-
punkt o. 1422 (41311029) og o. 1467 (41311059), 
mens de tre daterede prøver fra klokkestolen, korri-
geret for manglende splint, giver et fældningstidspunkt 
hhv. o. 1401 (41310019) og 1410 (41310029), mens 
(413100139), korrigeret for manglende splint, giver et 
fældningstidspunkt o. 1468.
54 Tværmål 39,5 cm, centrum ca. 215 cm over nuvæ-
rende gulvhøjde.
55 Kristensen 1997 (note 26), 91-102.
56 Om dette, 1700-tallets mest udbredte, farveudtryk, 
se Karin Vestergaard Kristiansen, Dansk kirkeinventars 
farvehistorie, utrykt ph.d-afhandling, Nationalmuseet/
Kunstakademiets Konservatorskole 2014, 258-76.
57 Inventariet kan som anført af Chr. Axel Jensen være 
skrevet af samme hånd som bogens titelblad.
58 Dette fremgår tydeligt af tilføjelsen af en Christian 
III’s bibel 1551 (s. 4230).
59 Chr. Axel Jensens artikel fra 1921 »Katolsk Kirke-
inventars Skæbne efter Reformationen. Studier og 
Exempler«, AarbOldkHist 1921, 167-204.
60 Mens inventar anføres afhændet til sognepræst 
Anders Lauritsen (†1584), er to messeklokker, afgivet 
ved klokkeskatten 1602, ikke udstreget i inventarlisten. 
61 Jensen 1921, 169.
62 1639-40 mindskedes kapitalen med 1.900 mark, 
1650-51 med næsten 1.400 mark og 1653-55 med 
1.300 mark. LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. 
Istandsættelserne skal måske ses i forlængelse af ombyg-
ningen af herregården, om end ikke nødvendigvis med 
de samme håndværkere. Jytte Jensen, Organisering og 
finansiering af byggeriet på Ulriksholm i 1630’erne og 
1640’erne, Odense 1977.
63 LAFyn. Pastoratsark. Korrespondance.
64 P. Pedersen havde ifølge malermester Ludvig Dyr-
bergs anbefaling medvirket ved istandsættelser i bl.a. 
Horsens Klosterkirke.
65 Stoleværk og indvendige dørfløje blev malet 1977 af 
malermester Poul Larsen, Rynkeby. 
66 På bagsiden af panelet står en muret underbygning 
for altertavlen, tilsyneladende af teglsten i normalfor-
mat i blot halvanden stens tykkelse.
67 Skt. Nikolajs alter fremtræder tydeligt som et andet 
end højalteret. LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. 
68 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665; Jensen 1921, 
170-71.
69 »Sancte dorothee alterklæe mett sin forhang aff 
silche och silchesettenij«. LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 
1547-1665; Jensen 1921, 170-71.
70 »eenn wdulig alterklæe mett nogitt forslitt silche til 
nerhang och prydellsse til Sancti nicolaj alter«. LAFyn. 
Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665; Jensen 1921, 170-71.
71 »eth andit forslitt alterklæe thill wor frue alter met 
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(s. 4175) og en senmiddelalderlig (†)altertavle (s. 4285). 
Derudover findes en del fragmenter af et enkelt brusk-
barokt (†)epitafium, der ikke kan identificeres med 
sikkerhed. Om den hele samling af fragmenter med-
delte maleren Lars Rastrup 1908 (NM Korrespondan-
cearkiv), at ‘gamle folk’ i Munkebo hævdede, at den 
stammede fra Munkebo Kirke, og at der navnlig var 
tale om ‘Munkebos gamle altertavle’. Dette kan imid-
lertid ikke være rigtigt (jf. s. 4149-54).
94 Anders Mortensens altertavler i Odense Skt. Knud (s. 
540) og Nakskov (DK Maribo 103) har evangelister, men 
ikke krigere, mens tavlerne i Dalum (s. 2846), Tomme-
rup (s. 3284) og Tjæreborg (DK Ribe 1850) har krigere 
omkring den opstandne frelser, men ingen evangelister.
95 Jf. DaAtlas VI, 567-68. 
96 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. Sml. Age-
drup, hvor Sven Arnvig har kædet en kapitalformind-

gueridoner som storvinger, men ved revision erstat-
tede disse med figurer af Aron og Moses. Udkastet 
gentog også Kølstruptavlens malerier (s. 1354, fig. 
128). Skemaet genfindes i den antagelig reducerede 
altertavle i Vantinge (Svendborg Amt), der formentlig 
også må tilskrives Michael Tuisch.
88 Gregers Hvidkjær Hansen, »Familien Getreuer«, Pers-
HistT 1983, 163-89.
89 Birgitte Bøggild Johannsen, »Michael Tuisch«, Weil-
bach, Kunstleks (4. udg.), VIII, Kbh. 1998, 387. 
90 Jf. s. 1354 fig. 128.
91 Rammeværket må være nymalet og indskrifterne 
overmalet efter Niels Ringe (1791-1854) besøgte 
kirken o. 1825-50.
92 Ifølge Chr. Axel Jensen, der var tilsynsførende, re-
staureredes kun ‘enkelte, mindre dele af snitværket’.
93 Hhv. stykker af Hans Oldelands (†)epitafium 1635 

Fig. 81. Signatur 1697 for maleren Klaus, detalje af alterkrucifiks (s. 4218, jf. fig. 34). Foto Jens 
Johansen 1971. – Signature, 1697. of the painter Klaus, detail of altar crucifix (cf. fig. 34).
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113 Kristensen 1997 (note 26), 91-102.
114 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. Tolkningen 
af »kaaussin« er givet af Jensen 1921, 170-71.
115 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665; Jensen 1921, 
170-71 antager, at der var tale om førstnævnte. 
116 Jf. Braun 1912 (note 73), 99-102.
117 Typen kan if. Mackeprang, Døbefonte 28-29 ikke 
uden videre anses som den ældste blandt danske fonte 
som anført i Jane Kjærgaard Andresen, Tolv Nordøstfyn-
ske kirker, Kerteminde Museum 1994, 19-23.
118 Sophus Müller 1884: ‘Stor granitdøbefont, nyt op-
hugget’.
119 Mackeprang, Døbefonte 28. Sml. rhinlandske eksem-
pler på cylindriske fonte med buefriser. Silvia Schle-
gel, Mittelalterliche Taufgefässe. Funktion und Ausstattung, 
Køln 2012, kat.nr. 5 og 11.
120 Sophus Müller 1884; Mackeprang, Døbefonte 135.
121 Sophus Müller, »Vievandskar og Kirkelamper«, 
ÅrbOldkHist 1888, 109.
122 Mackeprang, Døbefonte 135 (type VIIIb).
123 Jf. DK KbhAmt 439.
124 Udover de arkivalsk sikrede værker i Odense 
Sankt Knud 1591 (s. 577) og Ribe Domkirke 1596-
97 (DK Ribe 438) er Asmussen tilskrevet prædikesto-
lene i Mesinge 1594 (Bjerge Hrd.), Skellerup 1597 
(Svendborg A.), Munkebo 1597 (s. 4161) og Stenstrup 
1619 (Svendborg A.). Eva Louise Lillie, »Jens Asmus-
sen«, Weilbach, KunstLeks (4. udg.), I, Kbh. 1994, 140. 
Prædikestolen fra domkirken i Odense findes nu i tre 
dele i Gelsted, Rørup og Harndrup kirker (alle Vends 
Hrd.). Birgitte Bøggild Johannsen, »Hvorledes Odense 
domkirkes prædikestol blev til tre«, NMArb 1994, 
98-113. Den betegnes her under ét som domkirkens. 
Det anførtes allerede ved herredsbeskrivelsen 1884, at 
Kølstrups stol ‘sikkert er fra samme hånd som prædike-
stolen i Mesinge, som den fuldstændig ligner’. Lighe-
den med prædikestolen i Munkebo bemærkedes 1895 
af konservator Magnus-Petersen og 1903 af Chr. Axel 
Jensen, der få år senere på tryk påpegede slægtskabet 
mellem Ribe-stolen og stolene i Rørup og Gelsted 
(dvs. domkirkens) samt Kølstrup, Mesinge og Skellerup. 
Jensen, Billedsnidere 67-68. I sin senere, korte Asmus-
sen-biografi nævnte han kun Rørup og Gelsted blandt 
‘flere gode prædikestole i fynske landsbykirker udgået 
fra Asmussens værksted’. Chr. Axel Jensen »Jens Asmus-
sen«, Weilbach, Kunstleks (3. udg.), I, Kbh. 1947, 50-51.
125 Tilsvarende i Mesinge, Munkebo, Stenstrup og 
Skellerup.
126 Stolene i Mesinge, Munkebo og Skellerup har til-
svarende frise- og postamentfelter, mens Stenstrup har 
kartoucher, og stolene i Ribe og Odense domkirker 
har glatte frise- og postamentfelter.
127 Se endvidere Michael Dupont, »En fynsk præste-
slægt på Christian IV’s tid«, PersHistT 2004, 98.
128 Kristi ansigt er fornyet i gips.
129 Bøggild Johannsen 1994 (note 124), 111.

skelse på 1.598 mark sammen med anskaffelsen af 
altertavlen (s. 4282).
97 Anders Mortensen opnåede borgerskab i Odense 
1639 og døde o. 1662, jf. Birgitte Bøggild Johannsen, 
»Anders Mortensen«, Weilbach, Kunstleks (4. udg.), 5, 
Kbh. 1995, 443.
98 Det forlød ved synet 1664 efter Karl Gustav-krigene, 
at ‘alteret skulle flys’; der kan principielt have været 
tale om det daværende alterbord, men oplysningen 
kan også referere til altertavlen, enten til den middel-
alderlige †altertavle eller til den formodede nye tavle 
af Anders Mortensen. LAFyn. Bjerge herredsfogeds arkiv. 
Justitsprotokol 1655-66. Tingsvidne 19. sept. 1664.
99 Sml. f.eks. Hejnsvig Kirke, hvor man 1700 fandt 
altertavlen fra 1600-tallets begyndelse ‘gammeldags’ 
(DK Ribe 2348). Enkelte steder er tavler fra 1600-tallet 
(dog med større ælde end det ville være tilfældet i Køl-
strup) erstatte af senbarokke tavler, f.eks. i Grundfør 
1725 (DK Århus 1658-60).
100 I det mindste gennem 1600-tallet var bygningsfon-
den i mange tilfælde i stand til at akkumulere flere 
hundrede mark over et enkelt regnskabsår. LAFyn. 
Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665.
101 »Tafflen paa Alteret vdgraffuen: Christi Korsfæstelse 
og Lidelse, Begravelse og Opstandelse«. Rasmussen og 
Riising (note 21), 153-54. Jf. også Sissel F. Plathe og 
Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige Altertavler, Odense 
2010, 554.
102 Disken kunne minde om ældre arbejder af Jesper 
Hansen Rust, Odense (-1679-1722). Sml. diskene i 
Faaborg Helligåndskirke (DK Svendborg 701, fig. 65) 
og Lumby (Lunde Hrd.), Fynsk Kirkesølv 106.
103 Jensen 1921, 172; jf. Holger F. Rørdam, »Forhand-
linger paa Roskilde Landemode 1554-69«, Kirkehist-
Saml II, 2, 1860-62, 479.
104 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. Det er af 
Finn Grandt Nielsen antaget for et sygeberettelsessæt. 
Fynsk Kirkesølv 23.
105 ‘bekom 13 rdlr. til’. LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 
1547-1665.
106 Jf. også Fynsk Kirkesølv 140.
107 Jf. s. 3185 fig. 20.
108 »the tho er sidenn sollt oc giort Regnskab«. LAFyn. 
Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665.
109 Anne Riising, »Johan Snell«, Bogvennen, 1982, 21-30; 
Wolfgang Undorf, From Gutenberg to Luther: Transna-
tional Print Cultures in Scandinavia 1450-1525, Leiden 
2014, 7-64.
110 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665; Ingmar 
Milveden, »Sekventionarium«, KultHistLeks XV, Kbh. 
1970, sp. 102-103.
111 Rasmussen og Riising (note 21), 153-54. Se endvi-
dere Carsten Bach Nielsen, »Mellem liturgisk frihed 
og enhedsbestræbelse – Gudstjenestens bøger på Refor-
mationstiden«, FyStbog 2000, 22-38.
112 Rasmussen og Riising (note 21), 150.
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132 F. W. H. Hollstein, Dutch & Flemish etchings, engrav-
ings and woodcuts 1450-1700, XLV (Maarten de Vos), 
Rotterdam 1995, nr. 645.
133 Huigen Leeflang (red.), The New Hollstein Dutch & 
Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450-1700, 
Cornelis Cort, Rotterdam 2000, nr. 75. Jf. DK Ribe 438 
og Bøggild Johannsen 1994 (note 124), 111.

130 Skæringen i Kølstrup er forenklet, idet en arm er 
udeladt. F. W. H. Hollstein, Dutch & Flemish etchings, 
engravings and woodcuts, 1450-1700, Vol. XLV (Maarten 
de Vos), Rotterdam 1995, nr. 245. Jf. Bøggild Johannsen 
1994 (note 124), 111.
131 Adam Bartsch, Le Peintre graveur, Wien 1803-21, 
VII, 30.

Fig. 82. Orgelpulpitur 1717 med billedskærerarbejde tilskrevet Michael Tuisch (s. 4241) og orgelfacade 1967, ved 
Lehn Petersens Tegnestue (s. 4241). 1:150. Målt og tegnet af Lehn Petersens Tegnestue 1967. – Organ gallery, 1717, 
with woodcarvings attributed to Michael Tuisch and organ casing, 1967, by Lehn Petersens Tegnestue. 
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148 HofmFund V (1760), 276; DaAtlas VI, 567.
149 Svensson 1997 (note 31), 119.
150 Registernavnene er optegnet 1973 af Den Danske 
Orgelregistrant efter registertrækkene, der sammen med 
facaden, bælgene og enkelte træpiber opbevaredes i 
præstegården.
151 Meddelelse fra kirken 1973.
152 LAFyn. Pastoratsark. Div. dok. På orgelpulpituret 
opsattes en sølvplade med indskriften: »Til Minde om 
Gaardejer Hans Christensen og Hustru Ane Kirstine 
Nielsdatter af Frederiksminde. (som har givet 1600 kr. 
til dette Orgel).«
153 Bøggild Johannsen (note 89), 387; jf. også Herman 
Madsen, Dansk Kirkekunst, Odense 1964-66, I, 82. 
154 I lighed med det øvrige inventar fik pulpituret 
1878 en egetræsådring, ledsaget af sort på søjleskafter 
og bronzerede kapitæler.
155 LAFyn. Odense Skt. Knuds pastoratsarkiv. Ministeri-
albog 27. maj 1763.
156 Jf. også DaAtlas VI, 567.
157 Henning Thalund, Fynske Kirkeskibe, Svendborg 
1989, 56.
158 Inv.nr. KMO/1952/116.
159 Kirkeejeren J. Hvenegaard til Sellebjerg meddelte 
20. aug. 1854 amtsprovstiet, at der i sognet var indsam-
let 170 rigsdaler til en ny klokke, hvilken han havde 
lovet at anskaffe, når der var indkommet 300 rigsdaler. 
Hvenegaard har da muligvis bekostet det resterende 
beløb. LAFyn. Provstiark. Korrespondance.
160 Victor Hermansen, Klokkeskatterne af 1526 og 
1601 (manuskript i NM), 19.
161 Omkredsen (»widelsen«) blev angivet at være knap 
4 alen (ca. 2,5 meter), og højden til klokkehankene 
omtrent halvanden alen (ca. 95 cm). LAFyn. Kølstrup 
sogn. Rgsk. 1547-1665.
162 Begravet 11. sept. 1717. LAFyn. Pastoratsarkiv. Mini-
sterialbog 1714 ff.
163 Begravet 24. aug. 1728. LAFyn. Pastoratsarkiv. Mini-
sterialbog 1714 ff.
164 Sigvard Mahler Dam, »Unkersønnerne – en fynsk 
adelsslægt der slog sig på købmandshandel«, PersHistT 
1986, 2, 132; Sigvard Mahler Dam, »Jordbjerg-slægten 
– endnu en gang«, PersHistT 1990, 2, 162-63. Se end-
videre: Hans H. Fussing, »Fynske Antiquiteter. Et Sup-
plement«, ÅrbHistOdense og Assens VI, 1938, 269-71.
165 RA. Håndskriftsamlingen. XIII. Genealogisk-heral-
disk selskab. Generalia, 20. 4°. Hans de Hofman: Jyske, 
sjællandske og fynske antikviteter (Anne Krabbes 
antikviteter, 1607).
166 Dødsåret angives af Jørgen Kaas 1606 til 1553, over-
ensstemmende med Anne Krabbes gengivelse af ste-
nens datering »MDLIII«. I sin ledsagende tekst anfører 
Anne Krabbe dog året 1563. Hans H. Fussing, »‘Fyenske 
Antiquiteter’ 1606«, ÅrbHistOdense og Assens 1931-36, 
394-95; RA. Håndskriftsamlingen. XIII. Genealogisk-
heraldisk selskab. Generalia, 20. 4°. Hans de Hofman: 

134 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. Christen 
Knudsen Akeleyes søster, Abel Knudsdatter Akeleye var 
svigermor til Hans Oldeland, der må formodes at have 
bestilt Munkebo-stolen eller varetaget opsynet med 
dens fuldførelse 1597 (jf. s. 4163).
135 Erindringsmomentet fremgår helt eksplicit af Ejler 
Brockenhuus’ bestilling af prædikestolen i Odense 
Sankt Knud til minde om mosteren Karen Bølle, der 
var begravet tæt ved stolens plads i domkirken (s. 577). 
Dateringerne for prædikestolene i Kølstrup, Munkebo 
(s. 4161), Mesinge, Skellerup og Stenstrup tegner et 
mønster, der indikerer, at adelig erindringskultur kan 
have spillet en væsentlig rolle i deres anskaffelse (jf. s. 
4163), også selvom det ikke afspejles direkte i tekst og 
ikonografi, sml. Eva de la Fuente Pedersen, »Kirke-
møbler med epitafiefunktion: Om den adelige elites 
donationer i Danmark 1560-1660«, Ingalill Pegelow 
(red.), Ting och Tanke. Ikonografi på liturgiska föremål, 
Stockholm 1998, 313-334.
136 Til sammenligning kostede Odenses og Ribes æl- 
dre, men mere omfangsrige stole hhv. 150 og 100 daler, 
jf. s. 577.
137 Uanset tolkningen må Knud Mule, der var kirke-
værge ved stafferingen 1634, have haft kendskab til 
forholdene omkring anskaffelsen, idet hans slægtning 
Jørgen Mule (vistnok 1555-1632) på Hundslev Skov-
gård var kirkeværge sammen med Christen Knudsen 
Akeleye på tidspunktet for prædikestolens anskaffelse. 
138 En sjette (†?)gavl er måske fjernet 1917. Kirkens 
arkiv. Synsprot.
139 To indskrifter er forskåret: ». F. v. Heinen« og ». v. 
Bruggemann«.
140 En parcel af Ulriksholm, udskilt af Poul Rosenørn 
og generhvervet til godset 1879.
141 Den har dermed ikke været førreformatorisk som 
tidligere antaget, jf. Martin W. Jürgensen, Changing 
Interiors: Danish Village Churches c. 1450 to 1600, Publi-
kationer fra Det Teologiske Fakultet nr. 27, Kbh. 2011, 
185.
142 LAFyn. Bispeark. Bjerge Herreds breve 1553-1805; 
RA. DaKanc. Fynske og smålandske registre. 16. juni 
1741. If. C. T. Engelstoft sagdes det, at Caspar Her-
mann von Brügmann ‘ikke befandt sig vel’ i Kølstrup 
Kirke. C. T. Engelstoft, »Munkebo Sogns Historie«, 
FySaml IX (1884), 380.
143 LAFyn. Kølstrup sogn. Rgsk. 1547-1665. Chr. Axel 
Jensen gengav »rom(m)e« som det for ham selv ‘ufor-
klarlige’ »rompe«. Jensen 1921, 171.
144 Den erstattede en †dørfløj fra 1870. Kirkens arkiv. 
Synsprot. 
145 Jf. foto 1903 af Kristian Hude i NM. Den erstattede 
en †dørfløj fra 1870. Kirkens arkiv. Synsprot.
146 Orglet indviedes 1968.
147 Efter tyveri af orgelpiber 2002 indsatte Marcussen 
& Søn samme år 37 nye piber (g-g''') i Waldfløjte 2' (if. 
meddelelse fra orgelbyggeriet).
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177 Samme pseudonym er også tilskrevet en *søjlebase 
(s. 4197) samt gravsten i nabosognet Rynkeby (Bjerge 
Hrd.). Mackeprang, Døbefonte 138.
178 Mackeprang, Døbefonte 135-37 (type VIIIb).
179 Hinrichsen, Grabsteine V, 1225-26. Stenen omtales 
ikke af Niels Ringe i modsætning til nr. 2-3. 
180 Hinrichsen, Grabsteine V, 1223-24; Løffler, Gravsten, 
tavle VI fig. 30.
181 Hinrichsen, Grabsteine V, 1221-22; Løffler, Gravsten, 
tavle VI fig. 31.
182 LAFyn. Bispeark. Bjerge Herreds breve 1553-1805. 
183 Omtalt 1774, DaAtlas VI, 567.
184 LAFyn. Pastoratsarkiv. Ministerialbog 1714 ff.
185 NM. Korrespondancearkiv.
186 Første linje omtaler de ligesom den afdøde i Norge 
fødte Cort Adeler (1622-75), Niels Juel (1629-97), 
Hans Jacob Arnoldt (1669-1758) og Peder Wessel Tor-
denskiold (1690-1720).
187 DaAtlas VI, 567; LAFyn. Bispeark. Bjerge Herreds 
breve 1553-1805.
188 Odense Adresse-Contoirs Efterretninger (Fyens Stiftsti-
dende) 1821, nr. 124. 
189 KancBrevb 22. maj 1652.
190 Margrethe von Heinens anden ægtemand, Caspar 
Herman von Storm (1718-77), begravedes i hendes 
forældres gravkapel (jf. s. 4249), hun selv tilsynela-
dende på kirkegården.
191 Poul Rosenørn fik ved kgl. resolution 1790 tilla-
delse til at indrette en udendørs begravelse i skoven 
ved Ulriksholm, men må have forladt planerne. Karin 
Kryger, Allegori og borgerdyd, Kbh. 1985, 165.
192 Kryger 1985 (note 191), 323.
193 Fødselsåret er 1764. LAFyn. Pastoratsarkiv. Ministe-
rialbog 1714 ff.

Jyske, sjællandske og fynske antikviteter (Anne Krabbes 
antikviteter, 1607).
167 Fussing 1931-36 (note 166), 394-95. Maren Svales 
mor var antagelig kusine til Knud Mikkelsen Akeleye 
til Skinnerup.
168 Han begravedes i kirken 19. dec. 1588. Joh. Grundt-
vig (udg.), »Ejler Brockenhuus historiske optegnelser«, 
FySaml VI, 372-73. Anne Krabbe anfører fejlagtigt 
dødsåret som 1587. RA. Håndskriftsamlingen. XIII. 
Genealogisk-heraldisk selskab. Generalia, 20. 4°. Hans 
de Hofman: Jyske, sjællandske og fynske antikviteter 
(Anne Krabbes antikviteter, 1607).
169 RA. Håndskriftsamlingen. XIII. Genealogisk-heral-
disk selskab. Generalia, 20. 4°. Hans de Hofman: Jyske, 
sjællandske og fynske antikviteter (Anne Krabbes antik-
viteter, 1607). Faderen Mikkel Pedersen Akeleye (†10. 
aug. 1539) begravedes i Odense †Gråbrødre Kloster-
kirke (jf. s. 1843) og ikke i Kølstrup som anført af Poul 
Reitzel, »Familierne von Heinen og Rosenørn paa 
Ulriksholm«, ÅrbHistOdense og Assens 1917-21, 29-55.
170 KglBibl. GKS 2351, 4º. Præsteindberetninger om 
Kirker i Fyens Stift 1706-07.
171 NM. ATA. Beskrivelse paa nogle monumenter, som 
findes i Graaebrødre Kircke udi Odense i Fyen …
172 LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præste-
indberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antik-
viteter.
173 S. 798.
174 Han begravedes i kirken 21. aug. 1599. Joh. Grundt-
vig (udg.), »Ejler Brockenhuus historiske optegnelser«, 
FySaml VI, 431-32.
175 Fussing 1931-36 (note 166), 394-95.
176 Begravet 20. juni 1736. LAFyn. Pastoratsarkiv. Mini-
sterialbog 1714 ff.
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chancel two small, round-arched, original, now 
bricked-up (†)windows have been preserved (fig. 
9). The church interior was likewise of raw field-
stone, but the nave in particular seems somewhat 
rebuilt. Both chancel and nave originally had a 
flat ceiling. In the course of the Middle Ages the 
church underwent many changes whose order 
can only partly be established with any certainty. 
The Romanesque apse was presumably demol-
ished relatively early. An approximately square 
tower, almost as wide as the nave, was built in the 
west. It rises in three floors and has gables in the 
north and south. In the east it is erected above 
the west gable of the nave, which stands fully 
preserved up to the middle of the belfry floor 
(fig. 79). An original segmentally-arched door, 
in a tall pointed-arched tympanum, which has 
straight-edged double-chamfered members and 
arch, leads into the tower interior, which opens 
up towards the nave with a tall, wide, pointed 
tower arch. The tower’s contemporary vault is 
octagonal, with straight-edged half-brick ribs. 
The crenellated tower gables are on the whole 
identical; the segmentally-arched belfry lights 
are placed in very high, rounded, segmentally-
arched tympana intersected at about half-height 
by a banded recess; above these stepped, lozenge-
shaped recesses that are repeated above the high 
tympana, where they flank a slender, segmentally 
round-arched recess with a narrow segmentally-
arched peephole in the bottom. A contemporary 
stairwell, which projects a little from the masonry 
of the tower, is placed on its northwestern cor-
ner. A †porch was built outside the south door 
of the nave, We have very little information on 
the building, which was demolished in the 1820s 
when the entrance was moved to the tower. Two 
ashlars (figs. 7-8), which were secondary inser-
tions in the rebuilt footing, are probably cordons 
from the original, now rebuilt chancel arch. In 
connection with the building-in of vaults both 
chancel and nave were heightened considerably 

The church was built at the innermost inlet of 
the bay Kertinge Nor, close to the water (fig. 1). 
The parish is mentioned in 1324. St. Nicholas is 
mentioned in 1547 as its patron saint. 
 In 1616 Christian IV acquired the manor house 
of Skinnerup and shortly afterwards added the 
church tithes. In 1632 the King decided to trans-
fer the estate to his illegitimate son Ulrik Chris-
tian Gyldenløve (1630-58) and had the manor 
house rebuilt. In 1643 it was called Ulriks holm 
after the son, to whom it was transferred two 
years later. In the years before this the King had 
bought up the other manor houses in the parish 
and the neighbouring parish Munkebo. In 1679 
Nicolaus von Brügmann of Østergård (1632-87) 
became the owner of Ulriksholm and the same 
year acquired the advowson to Kølstrup, Agedrup 
(p. 4267) and Munkebo (p. 4125). In 1831 Køl-
strup passed to the manor of Selleberg. Agedrup 
was an annexe until 1894. Kølstrup passed into 
freehold in 1915.

Building. The Romanesque church consisted of 
a nave and a lower, narrower chancel with an 
†apse. Chancel and nave are both relatively short 
compared with width. 
 The walls were erected of raw fieldstone over a 
double footing consisting of a lower course with 
a rounded element over a cavetto, and under-
neath this a groove and an upper course with 
chamfered edges (p. 4074, fig. 3-4). A priest’s door 
westernmost in the north side of the chancel may 
be original, but is now much rebuilt on the outer 
part. A †south door whose western side mem-
ber can be made out on the inside beneath the 
western window of the nave (cf. fig. 4) was in use 
until c. 1821, when the entrance was moved to 
the tower, while a †north door has left no traces. 
Two (†)windows in the present straight east ga-
ble of the chancel (cf. fig. 10), as well as a further 
one that had completely vanished, may be from 
the demolished †apse. In the north wall of the 
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less appropriate for it to be placed in the loft, 
where there are only two very small peepholes 
in the gables, not on the belfry floor, which is 
lit by a total of eight relatively large belfry lights. 
Apart from this the constructions are technically 
well conceived; for example the upper part is de-
liberately kept free of the roofing of the tower, 
meaning that vibrations in the bell frame would 
not be propagated to the roofing. The bell frame 
has been dated to c. 1468 (cf. dendrochronologi-
cal analysis, p. 4213). In Jacob Madsen’s sketch of 
the church (fig. 78) a †mass bell spire is indicated, 
which presumably took the form of a small ridge 
turret.

Furnishings. The church’s oldest items of furnish-
ing are the Romanesque font of a rare cylindrical 
form with no marked base (fig. 48) and a crucifix 
from c. 1250-75 (fig. 34), which hangs today on 
the north wall of the chancel, but may originally 
have decorated a now lost †altar retable. Noth-
ing is preserved from the later Middle Ages, but 
a large quantity of †furnishings are known from 
an inventory of 1547 (see below). The pulpit (fig. 
51) from 1610 has been attributed to the Odense 
woodcarver Jens Asmussen and bears the arms of 
Christen Knudsen Akeleye of Skinnerup (†1632) 
and his wife Regitze Sparre (†1610). The altar 
candlesticks (no. 1) of the Renaissance type (fig. 
46) are presumably from c. 1625-50, while the 
baptismal dish with a chased image of the Fall of 
Man is a Netherlandish work from c. 1650 (fig. 
49). Four *figures, now at the parish manor house 
of Ulriksholm (figs. 39-41), must be attributed to 
the Odense woodcarver Anders Mortensen and 
may come from a later scrapped altarpiece by him 
from c. 1650. The present altarpiece was set up in 
1713, as the Communion table presumably also 
was. The altarpiece (fig. 35), which was carved 
by the sculptor Michael Tuisch, has painted coats 
of arms and inscriptions for the church own-
ers Godske Hans von Brügmann of Ulriksholm 
(1677-1736) and his wife Margareta Wilhelmina 
von Brügmann, née Hausmann (1686-1717). In 
the course of the following decades the altarpiece 
was joined by other large items of furnishing in 
Acanthus Baroque and later Rococo style set up 

(figs. 4, 10 and 19). The heightening was execut-
ed in brick and terminated above by a double-
chamfered cornice. The vault of the chancel is 
a cross-vault with straight-edged half-brick ribs 
and with wall ribs along all the walls; they rest on 
straight-edged corner piers. 
 The nave has two vault bays, separated by a 
pointed-arched reinforcing rib, two bricks wide, 
on straight-edged wall pilasters and borne by 
masonry supports in the north and south wall. In 
the east too there are supports, built at the same 
time as the rebuilt, pointed-arched chancel arch. 
All ribs are straight-edged half-brick ribs. The 
eastern vault (fig. 18) is a composite vault related 
to the star-rib vault, although the star shape has 
only been added in the northern and southern 
severies, while in the east and west there is only a 
single secondary rib. Related ribs are known for 
example from the St. Knud Church in Odense 
(DK Odense, 223 and 260). The western vault 
is a sexpartite vault with secondary ribs in the 
east and vest. The upper part of the back walls of 
the nave must have been partly rebuilt in brick 
in connection with the building-in of the new 
vaults, since these lack wall ribs. 
 A sepulchral chapel (cf. fig. 19) on the north 
side of the nave for the owner of Ulriksholm, Ul-
rik Frederik von Heinen, and his wife Catharina 
(Karen) Brügmann, was built in 1739. The chapel 
was connected with the nave by a wide opening, 
terminated with a basket-handle arch and closed 
with a wrought-iron gate (cf. p. 4250). The vault 
of the chapel is a groin vault with domed webs 
and marked groins are extruded in plaster (fig. 21). 
 On the east side of the chapel a pent-roofed 
structure has been built with an ascent to a fam-
ily gallery along the north wall of the nave (cf. 
fig. 19). A segmentally-arched †Gothic window 
in the north side of the nave can be made out on 
the north wall of the nave (fig. 22) and is visible 
from the loft of the chapel (fig. 23). An unusual 
and relatively well preserved (†)bell frame (figs. 
25-27 and 80) for three bells is set up in the loft 
of the tower where it is borne by the tie beams 
in the 2nd-5th bay of the roofing. The bell frame 
was originally three bays long. The bell frame is 
contemporary with the tower, although its seems 
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ivory was donated in 1899. From the first half of 
the 1900s come altar and baptismal jugs, a church 
ship (fig. 65), a Communion set for the sick (fig. 
61) and altar candlesticks (no. 2) of silver, while 
a chasuble is of more recent date. The organ was 
built in 1967 by Marcussen & Søn, Åbenrå.
 Colour scheme. The interior is typified by Late 
Baroque and Rococo furnishings set up within 
a period of a good three decades. The original 
pearl-grey look of these pieces was restored in 
1922, while the older pulpit stands with partial 
ornamentation. 
 †Inventory. From the church an accounts book is 
preserved and, very unusually for a village church, 
goes back to the 1540s. According to an inscrip-
tion on the first page it was established in 1547 by 
the owner of Skinnerup (later Ulriksholm) Knud 
Mikkelsen Akeleye. Particularly valuable is a de-
tailed inventory, probably made in 1547 and at all 
events before 1551. The list, which was published 
in 1921 by Chr. Axel Jensen, constitutes a unique 
stocktaking of the furnishings of a Danish village 
church shortly after the Reformation.

by the Ulriksholm family, The organ casing (fig. 
62), also with contributions from Tuisch, was set 
up in 1717 and was presumably already then in-
tended for an †organ. A family gallery (fig. 32) 
at the north wall of the nave was set up in 1739 
by Ulrich Friderich von Heinen (1695-1761) 
and his wife Catharina von Brügmann (1709-
90). The pews (fig. 58) are like those in the an-
nexe church Agedrup from 1747, a dating that 
is evident from (†)family pews (fig. 59). A wa-
fer box (fig. 43) was donated in 1728 by Godske 
Hans von Brügmann in memory of his second 
wife Dorothea Hedevig Krag (1701-28), while 
the altar plate (fig. 42) was probably procured by 
the son-in-law Ulrich Friderich von Heinen. A 
chandelier (fig. 64) was donated in 1760 by the 
district judge Erich Christensen. Two bells (figs. 
66-67) were cast respectively in 1817 by I. C. & 
H. Gamst, Copenhagen, and in 1855 by M. P. Al-
lerup in Odense. Also an Odense work is an altar 
jug of pewter from c. 1850. The altar rail (cf. fig. 
61) of wrought iron is from c. 1894. A Com-
munion table crucifix (fig. 47) with a figure of 
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og lagt under Skinnerup (Ulriksholm), der tilhørte 
Christian IV’s søn Ulrik Christian Gyldenløve (1630-
58).7 En senere ejer af herregården, Nicolaus von 
Brügmann, erhvervede 1679 patronatsretten til kirken 
foruden til sin egen sognekirke Kølstrup (s. 4193) og 
Munkebo Kirke (s. 4125).8 Kirken var tilknyttet denne 
herregård, indtil den 1796 blev solgt til ejeren af Sel-
lebjerg (Birkende S.).9 Overgang til selveje skete 1. jan. 
1913.10

 Under Karl Gustav-krigene 1657-60 havde kirken 
kun begrænsede indtægter.11 Som andre af egnens kir-
ker udsattes den tilsyneladende også for plyndring og 
ødelæggelse. Herom vidner antagelig manglen 1664 på 
en kirkedør (s. 4296) og et †altersæt (nr. 2, s. 4287).
 Arkæologiske fund. Under udvidelse af kirkegården 
1929 fandt man et senromansk *bronzespænde (fig. 2), 
7×6,3 cm, udsmykket med fire arkader.12 

Sognet er tidligst nævnt 1394 (»Aghedorp«), da sog-
nepræsten Henneke Pranger afgav et tingsvidne.1 Kir-
ken takseredes ved landehjælpen 1524-26 til mid-
delansættelsen 15 mark.2 Da regnedes sognet til Åsum 
Herred ligesom Seden (s. 3447), der sammen med 
Agedrup 1568 hævdedes ‘af arilds tid’ at have været 
anneks til Odense Vor Frue, der i middelalderen var 
sæde for Odenseprovsten (s. 1013). Under Christian 
III stadfæstedes anneksforholdet, men i Jørgen Skinkels 
tid som lensmand på Odensegård (1552-57) blev Age-
drup imidlertid taget fra Vor Frue pga. ‘nogen forsøm-
melse’ fra sognepræstens side og i stedet lagt til Køl-
strup (s. 4193).3 1571 lagdes den atter under Vor Frue,3 
men gik formentlig kort derefter tilbage til Kølstrup.4 
Herfra udskiltes sognet som selvstændigt 1894.5

 Kongens andel af tienden var o. 1600 forlenet til 
forskellige Odenseborgere,6 men blev 1639 inddraget 

 

AGEDRUP KIRKE
BJERGE HERRED

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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det bemærkedes endvidere, at den førhen havde 
været afdækket med tagsten.18 Det er uvist om 
brøstfældigheden skyldtes krigshandlinger lige-
som i Drigstrup (s. 4077) og nabosognet Mun-
kebo (s. 4128). O. 1702 blev ‘kirkegårdsdiget’ re-
pareret med kampesten og jord.19 I 1900-tallets 
begyndelse erstattedes diget i øst af en mur af 
cementsat, kløvet kamp. Dennes påtænkte vide-
reførelse i syd og vest10 blev opgivet, og østdiget 
blev efter udvidelsen omsat i overensstemmelse 
med det ældre hegn.
 1862 var den eneste †indgang en tømret port 
på den nuværende hovedindgangs plads.10 To 
†kirkeriste manglede 1664,18 formentlig pga. ty-
veri, så indgangen ‘lå for fæfod’.17

 Kirkegårdsbygninger. Et kapel i det sydøstre hjør-
ne er opført 1973 ved arkitekterne A. Eriksen og 
Erik Eriksen, Odense. Bygningen, der også rum-
mer toilet og redskabsrum, er opført i (hvidtede) 
tegl, med små korsformede lysåbninger på den 
østre langside og teglhængt valmtag, der også 
dækker det åbne indgangsparti. En graverbyg-
ning, ligeledes i hvidtede tegl, er opført 1986 i 
det vestre skel, ved samme arkitektfirma.
 †Kirkegårdsbygninger. En †kirkelade fandtes 1590 
i god stand.14 Den havde mur af kampe- og flin-
testen og var 1631 brøstfældig på taget.17 På det 
nuværende kapels plads stod et †kapel (jf. fig. 4) 
fra begyndelsen af 1900-tallet, med kamtakkede 
gavle.20 Et muret †nødtørftshus fra 1906 ved øst-
diget erstattedes 1929 af et nyt i det nordvestre 
hjørne (jf. fig. 4); nedrevet 1973.15 †Kulhus, o. 
1924 (jf. s. 4276). †Redskabshus, omtalt 1960.10

Kirken er opført på en lav ås i et fladt terræn, 
umiddelbart nordvest for landsbyen (jf. fig. 3), der 
også har lagt navn til nyere parcelhusbebyggelse 
omtrent 300 meter nord for kirken, ved landeve-
jen mellem Odense og Kerteminde. Denne har 
karakter af forstad til Odense og er så godt som 
sammenvokset med Bullerup, der siden 2007 
regnes for en bydel i Odense.13 
 Kirkegården blev ved biskop Jacob Madsens vi-
sitats 1590 fundet at være lille.14 Udvidelser ken-
des dog ikke før 1929, da arealer mod nord og 
øst blev inddraget (jf. fig. 4).15 Endnu en nordlig 
udvidelse fandt sted i 1960’erne.16

 Hegn og indgange. Kirkegårdens ældre del heg-
nes mod syd, øst og vest af et dobbeltsidet kam-
pestensdige, mens det nyere afsnit i nord skærmes 
af ligusterhæk. Hovedindgangen i syd lukkes ved 
tre trælåger hængt på svejfede granitpiller, sidst-
nævnte vel fra o. 1900. En tilsvarende køreport i 
syd er fra 1997; i vest en nyere fodgængerlåge og 
køreport.
 †Hegn og indgange. Kirkegårdsmuren af kamp14 
blev 1631 anført at være som et ‘stengærde med 
løse kampesten, der tit falder ud, hvorfor den 
burde istandsættes med kalk og sten som andre 
kirkegårde’.17 1664 var den så brøstfældig, at 
den ikke kunne ‘repareres med 10.000 sten’, og 

Fig. 2. Romansk *spænde, fundet på kirkegården 1929 
(s. 4267). Foto Ole Lund Jensen, Odense Bys Museer. – 
Romanesque clasp, found in the churchyard in 1929.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Knud Nielsen 
1793. – Cadastral map.
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†Kirke(?). Kirkens nuværende lave og meget 
smalle kor synes ældre end skibet og kan have 
knyttet sig til et tidligere skib. Kirken har endvi-
dere en romansk døbefont (jf. s. 4288).
 Koret, der har gotisk karakter, har meget ringe 
bredde i forhold til længden. Murene har ingen 
sokkel, men hviler på et fundament af kamp, der 
stedvis er synlig såvel ude som inde. De er op-
ført i munkeskifte og af ensartede røde teglsten, 
der klart adskiller sig fra teglmaterialet i de andre 
bygningsdele. Korets langmure afsluttes foroven 
af en dobbelt falsgesims.
 Koret har et (†)vindue i øst, der er tilmuret 
udvendig og kun vanskeligt anes i det pudsede 
murværk. Det var imidlertid afdækket ved en 
afrensning af murværket (jf. s. 4276). Indvendig 
ses den tilmurede fladbuede, smigede åbning (fig. 
7).22 Et vindue på sydsiden og muligvis også på 

 Beplantning. Hovedindgangen flankeres af linde-
træer, på kirkegården står desuden ahorn, birk, ask 
og platan. †Beplantning. 1590 bemærkede Jacob 
Madsen, at der stod én eg og mange hyldetræer.21

 Gravskik. Kirkegården fandtes 1862 inddelt i af-
snit med rækkebegravelser for gårdmænd, hus-
mænd og fattiglemmer, tilsyneladende uden hen-
syntagen til ejerlav. Afsnittene var adskilt ved 
gange og græsrabatter.10

BYGNING

Den relativt lille gotiske bygning er formentlig opført 
i 1400-tallet. Den er opført af tegl og består af kor, der 
sandsynligvis er overtaget fra en ældre bygning, og skib, 
hvortil der i senmiddelalderen er tilføjet et våbenhus 
på sydsiden samt et tårn i vest, begge ligeledes af tegl. 
Kor og skib er efterfølgende overhvælvet. Kirkens ori-
entering har en misvisning mod sydøst.

Fig. 4. Luftfoto af Agedrup Kirke set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1936-38. I KglBibl. – Aerial photo of Agedrup Church 
seen from the south.
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bredest. I den midterste er en glug, der oprindelig 
var en sten bred, men ved behugning er udvidet 
mod syd til ca. halvanden stens bredde. Den har 
halvstensfals på indersiden, var ca. syv skifter høj 
og var formentlig oprindelig vandret overdækket. 
Den er senere udvidet såvel i bunden som i top-
pen. Gavlens østside har et lavtplaceret vandret 
halvstens tilbagespring.
 Middelalderlige tilføjelser og ændringer. I løbet af 
senmiddelalderen opførtes et våbenhus i syd og 
et tårn med samtidige hvælv i vest. Koret blev 
overhvælvet, og skibet blev forhøjet i forbindelse 
med indbygning af dets hvælv. Våbenhuset for-
højedes omtrent samtidigt hermed.
 Det meget lave våbenhus tilføjedes o. 1415 (jf. s. 
4275 og dendrokronologisk undersøgelse, s. 4278) 
ud for skibets oprindelige syddør. Det er opført af 
munkesten i et uregelmæssigt forbandt.27 I vestre 

i syd har bund ca. 44 cm over nuværende gulv, er 
38 cm bred og er behugget i den øvre forkant.
 I korets glatte, nu kamtakkede gavltrekant er en 
spidsbuet blænding, der frem til murafrensningen 
1984 havde spærstikformet overdækning. 1884 
stod koret uden kamtakker (jf. fig. 13); kamtak-
kerne er fornyet inden 1938 (jf. fig. 4).
 Skib. Det nuværende, senmiddelalderlige skib 
må være opført i 1400-tallet. Kirkens grundplan 
er den for romanske kirker sædvanlige med skib 
og et smallere kor.23 Der er en række paralleller 
til senmiddelalderlige kirker med denne grund-
plan.24 
 Materiale og teknik. Såvel det ældre kor som ski-
bet er uden sokkel, men hviler på et fundament 
af kamp, der stedvis er synlig såvel ude som inde. 
Skibet er, i modsætning til koret (jf. ovf.), opført 
af meget blandede teglsten i munkeskifte. Der 
indgår meget sporadisk en smule kamp i sydfaca-
den (jf. fig. 1).25

 Døre og vinduer. Skibets syddør er stadig i brug, 
om end udvidet (jf. s. 4295). Den har et højt 
spidsbuet spejl med halvstensstik over en flad-
buet lysning, der ligeledes har halvstensstik; den 
nu borthugne anslagsfals var en sten bred. Skibets 
norddør er tilmuret såvel ude som inde, men dens 
placering ses og er nu erstattet af et højt fladbuet 
vindue (jf. s. 4277). Den var formentlig tilmuret 
før 1590, da biskop Jacob Madsen kun omtalte en 
dør.26

 Skibet har oprindelig haft et †vindue på syd-
siden og et på nordsiden noget øst for midten. 
Vinduerne har haft fladbuede halvstensstik og 
formentlig en udvendig fals. Begge vinduer er 
senere ændret (jf. s. 4277 og fig. 1 og 5). 
 Indre. Skibet havde fladt loft. Dets oprindelige 
murhøjde ses såvel over korbuen som over tårn-
buen og under langmurenes skjoldbuer. Den be-
varede, spidsbuede korbue har overgribende stik. 
I triumfmurens vestside er der både i nord og syd 
spor efter †sidealterborde (jf. s. 4281).
 Taggavle. Skibets østgavl er glat med et vand-
ret, halvstens tilbagespring på vestsiden i omtrent 
halv højde. Der er en sekundær gennembrydning 
af triumfgavlen som adgang til korets tagværk. 
Skibets vestgavl er bevaret med tre spidsbuede 
højblændinger, hvoraf den midterste er højest og 

Fig. 7. Korets østvæg set mod nordøst med (†)vindue 
(s. 4269), skjoldbue (s. 4273) og bindbjælke (s. 4278). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – East wall of chancel look-
ing north east with (†)window, wall rib and tie beam. 
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Fig. 8. Kirken set fra vest (s. 4273). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the west.
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dersøgelse, s. 4279), har skibets bredde, rejser sig i 
tre stokværk og har gavle i øst og vest. Tårnet, der 
er opført af munkesten i et noget uregelmæssigt 
forbandt,27 rejser sig uden sokkel over et funda-
ment af rå kamp. Østmuren er opført oven på 
skibets vestgavl, hvor der er indlagt et udkraget 
rulskifte over tilbagespringet (jf. s. 4271).
 De fladbuede vinduer i tårnets syd- og vestside 
præges af ændringer i forbindelse med indsæt-
telse af rammer (jf. s. 4278).
 Tårnrummet var fra opførelsen planlagt over-
hvælvet og blev forbundet med skibet af en bred, 
rundbuet tårnbue i en gennembrydning af skibets 
vestmur. I tårnrummets nord-, vest og sydmur var 
indbygget lave sparenicher, af hvilke den nordre 
endnu er åben. De er 110 cm høje over sålen, som 
ligger to skifter over nuværende gulv. Hvælvet er 
et krydshvælv med retkantede halvstensribber og 
vederlagsmarkering som i koret (jf. ovf.). 

langmur er en, nu tilmuret, fem sten høj og en 
halv sten bred glug.28 Der har formentlig i østre 
langmur været en tilsvarende, der nu er erstattet 
af et lille vindue (jf. s. 4277). Langmurene afslut-
tedes foroven med en savtakfrise, mens et tilsva-
rende i syd markerede gavlfoden (jf. fig. 1, 8 og 
10). Den oprindelige dør i sydgavlen er senere 
udvidet (jf. s. 4277). Våbenhuset er senere forhø-
jet (jf. s. 4275).
 Overhvælvning af kor. Koret synes overhvæl-
vet som et arbejde for sig. Det har krydshvælv 
med retkantede kvartstensribber, og kappernes 
vederlag markeres af et fremspring i forhold til 
skjoldbuerne (jf. fig. 7 og 41). Hvælvene hviler 
på dobbeltfalsede hjørnepiller. Der er skjoldbuer 
til alle fire sider, hvoraf den vestre er opført under 
hensyntagen til den bevarede korbue.
 Tårn. Den rektangulære bygning, der sandsyn-
ligvis er opført 1453 (jf. dendrokronologisk un-

Fig. 9. Tårnets østgavl (s. 4275). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The east gable of the tower.
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Fig. 10. Våbenhuset set fra syd (s. 4271). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The porch seen from the south.
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spidsbuede og helstensdybe. Skibets to fag adskil-
les af en spidsbuet, helstensbred gjordbue.
 Der er imidlertid næppe stort tidsspand mel-
lem korets, tårnets og skibets overhvælvning (jf. s. 
4273).
 Omtrent samtidigt hermed forhøjedes våben-
huset betragteligt. Forhøjelsen var planlagt, da 
skibet blev forhøjet med bloktandsgesimsen, idet 
denne er udeladt bag våbenhuset.32 Våbenhusets 
tagværk er dateret til o. 1415 (jf. s. 4278 og den-
drokronologisk undersøgelse, s. 4278), hvilket må 
betyde, at det oprindelige tagværk må være flyt-
tet op i forbindelse med forhøjelsen. Den nye, 
kamtakkede sydgavl fik en udsmykning meget lig 
tårngavlenes. Den har en tvedelt toptinde.33 Gav-
len har nederst en blænding af aftrappede rom-
ber og herover en frise af kvadratiske blændinger, 

 Adgangen til tårnets mellemstokværk er ad en 
fladbuet dør østligt i stokværkets sydmur. Den 
slanke åbning, der har adgang fra en fritappe af 
træ, vinkelret på bygningen,29 har tre trin i tærsk-
len og trinvis stigende loft mod indersiden. Den 
har på indersiden halvstensfals i vanger og halv-
stensstik. Det meget lave mellemstokværk havde 
tillige på vest- og nordsiden (†)fladbuede åbnin-
ger med enkeltfals såvel indvendig som udvendig, 
og som er tilmuret ved lysningens ydre med små 
gule teglsten (jf. fig. 5, 8 og 13).30

 Klokkestokværket har mod alle verdenshjør-
ner to fladbuede, falsede glamhuller31 (fig. 1, 5 og 
8-9) og afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. 
I østmuren er to rækker stilladsbomhuller. I tag-
fodshøjde ses i øst og vest en række større bom-
huller til hængestilladser.
 Tårnets kamtakkede, blændingsprydede østgavl 
(fig. 5 og 9) har forneden en blændingsfrise af 
aftrappede romber. Herover en frise af kvadra-
tiske blændinger, adskilt af lodretstillede løbere. 
I sydsiden er her, ligesom ud for den sydligste 
rombe, stumper af dobbelte savskifter. Gavltre-
kanten afsluttes med en ligearmet korsblænding i 
midten og på begge dets sider en lille, kvadratisk 
blænding, endnu et dobbelt savskifte, hvorover 
en lille kvadratisk blænding. I gavlen ses to ræk-
ker bomhuller; den nederste i hver anden rombes 
øvre spids og den øverste omtrent i gavlens halve 
højde.
 Den ligeledes kamtakkede vestgavl hæver sig 
over to savskifter, som markerer gavlfoden. Her-
over er udsmykningen stort set lig østgavlens på 
nær det, at den øverste blænding i gavlspidsen her 
er en lille cirkelblænding. I den tredjenordligste 
rombeblænding er gennembrudt en lille glug.
 Overhvælvning af skibet. Skibets mure blev i 
forbindelse med indbygning af hvælvene forhø-
jet med det, der svarer til bloktandsgesimsen på 
begge langsider (jf. fig. 1, 5 og 13). Dette arbejde 
må være planlagt samtidig med tårnets opførelse, 
idet skibets vestlige hvælv løber af i muren over 
tårnbuen. Hvælvene er krydshvælv med retkan-
tede halvstensribber og hviler på dobbeltfalsede 
hjørnepiller. Der er en vederlagsmarkering, idet 
kapperne springer lidt frem for skjoldbuerne (jf. 
s. 4273). Skjoldbuerne ved skibets langmure er 

Fig. 11. Støttepille på skibets nordside (s. 4276). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Buttress on the north side of 
the nave. 
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og skibets hvælv også isoleret med rockwool. En 
udvendig kalkning af kirken, påbegyndt 1983, 
udviklede sig til et større arbejde, idet man inden 
kalkningen trykspulede facaden for al gammel 
kalk og dermed desværre beskadigede stenenes 
overflade med det resultat, at den nye kalk ikke 
kunne fæstnes (jf. s. 4279).30 
 En brandstige hang på nordsiden af tårnet 1884 
(jf. fig. 13); den blev udskiftet med en ny 1887.34

 Et kulrum (jf. s. 4279) var opført i hjørnet mel-
lem skibets sydvesthjørne og våbenhusets vest-
mur; det optræder på Erik Schiødtes opmåling af 
kirken 1884 (jf. fig. 12). 1924 foresloges det enten 
udvidet eller flyttet.35 Det blev efterfølgende flyt-
tet (jf. s. 4268).
 Gulve. Korets nuværende gulv, der er hævet et 
trin over skibets, har i alt fald siden 1915 været 
et bræddegulv, idet det da skulle males.10 Gulvet 
i midtergangen og i våbenhuset er af ottekantede 
gule fliser med små, kvadratiske, røde fliser i hjør-
nerne (jf. fig. 16 og 41). I stolestaderne er siden o. 
1862 bræddegulv, som senest er fornyet 1981.36 
I tårnrummet er gulvet ligeledes hævet et trin 
og af brædder, senest fornyet i forbindelse med 
opstilling af nyt orgel 2016 (jf. s. 4296).30

 †Gulve. Rester af et munkestensgulv lagt i 
mørtel med overflade ca. 40 cm under nuværen-

adskilt af lodretstillede løbere. Øverst en fladbuet 
glug i et spidsbuet spejl.
 Våbenhusets indre bibeholdt det lavtsiddende 
bræddeloft, hvorved der blev et styrtrum herover.
 En støttepille af munkesten på skibets nordside 
er sandsynligvis middelalderlig. Pillen har på østsi-
den i omtrent halv højde to savtaksfriser, på nord-
siden en udsmykning med savtakker, hvorover en 
kort savtaksfrise og på vestsiden en cirkulær blæn-
ding med en diameter på 80 cm og med halv-
stensstik. I blændingens bund (†)kalkmaleri (jf. s. 
4279). Pillen har foroven en enkelt falsgesims og 
er skråt afdækket med munke- og nonnetagsten. 
 En kraftig, skråtstillet støttepille på skibets nord-
østhjørne er muret af munkesten. Den afsluttes 
foroven med en dobbelt falsgesims og den skrå 
afdækning har munke- og nonnetagsten. Den 
kan ligeledes være middelalderlig.
 Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Den 
udvendige trappe til tårnets øvre stokværk blev 
fornyet 1872.10 I forbindelse med kirkens over-
gang til selveje 1912 blev der foretaget en hel 
del reparationer; loft og bjælker i tårnet blev for-
nyet, tagværker og tagbeklædning blev udbedret 
mm., så kirken ved et ekstraordinært syn året ef-
ter fandtes i god stand.10 1969 isoleredes tårn-
hvælvet med rockwool.10 Efterfølgende er korets 

Fig. 12. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Erik Schiødte 1884. – Plan.
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nuværende form hidrøre fra indsættelse af stø-
bejernsrammer, der formentlig fandt sted i slut-
ningen af 1800-tallet. De er alle fladbuede med 
halvstensstik, har en enkelt fals udvendig og er 
indvendig smiget. Et lille smalt vindue på våben-
huset østside er ligeledes enkeltfalset på ydersi-
den og smiget på indersiden.
 †Vinduer. Et sekundært relativt smalt, højtsid-
dende, fladbuet †vindue over norddøren var æl-
dre end eller samtidigt med skibets forhøjelse, 
idet der var udsparet plads til det i bloktandsge-
simsen. Det blev senere erstattet af et større vin-
due (jf. ndf.).
 Planer 1820 om at erstatte kirkens ‘små og gam-
le’ vinduer med nye og større vinduer i overens-
stemmelse med tegninger og overslag blev grun-
det kirkeejerens, ritmester Schubarth til Selle-
bjerg, økonomiske vanskeligheder udsat.37

de gulv blev observeret i koret ved en undersø-
gelse 2004.30

 Indtil o. 1980 strakte det forhøjede korgulv sig 
frem til ca. 75 cm vest for korbuen. I nord flug-
tende med korbuevangen, mens det i syd formid-
lede adgangen til prædikestolsopgangen.30

 Døre. Våbenhusets dør (jf. s. 4273) blev udvidet 
i slutningen af 1800-tallet til en da anskaffet 
dørfløj (jf. s. 4296). Den blev 1956 erstattet med 
en gammel dørfløj (jf. s. 4295) ved arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen, Odense. Bredden øgedes fra 125 
til 128 cm, vangerne blev ommuret med munke-
sten og foroven afsluttet med et fladbuet stik i en 
noget lavere højde end den da eksisterende, og 
den forsynedes med en fals.30

 Vinduer. Kirkens nuværende vinduer, to i koret, 
to på skibets nordside og et på sydsiden, et på 
tårnets sydside og et på dets vestside, må i deres 

Fig. 13. Prospekt af kirken set fra sydvest ved Erik Schiødte 1884. – View of the church from the south west, 1884.



4278 BJERGE HERRED

 †Tagværker. Ved herredsberejsningen 1884 var 
der stadig bevaret fag af det oprindelige gotiske 
tagværk (jf. fig. 14).34 I koret er endnu bevaret 
den østre bindbjælke (jf. fig. 7) samt det tilhø-
rende spærfags nordre spærstiver.
 Klokkestol. Klokkerne hænger i nyere klokke-
stol af fyr.
 †Messeklokkespir. Ifølge biskop Jacob Madsens 
beskrivelse af kirken 1590 var der da »1 liden 
Clok vdj Affsettet paa Kirken«, ligesom han 
tegnede en lille tagrytter østligt på skibets tag (jf. 
fig. 42), hvilken må være til ophængning af en 
messeklokke (jf. s. 4300).14

 Dendrokronologisk undersøgelse. Der er 2016 ud-
taget i alt 10 boreprøver af egetømmer i våben-
hus og tårn.38 Af de fem prøver fra våbenhuset 
(jf. s. 4271) kunne fire dateres til o. 1415, hvilket 
antages at angive en datering for våbenhusets op-
førelse. Alle fem prøver fra tårnets tagværk (jf. s. 
4273) kunne dateres. Da der var bark bevaret på 
en af prøverne, kunne det nøjagtige fældnings-
tidspunkt for denne fastsættes til vinteren 1452-
53. Den samme datering anses at gælde de andre 
prøver fra tårnet, således at dette må opfattes som 
tårnets opførelsestidspunkt.
 Tagbeklædning. Såvel kor som skib, våbenhus og 
tårn har tegltage og har sandsynligvis altid haft 
det, idet biskop Jacob Madsen 1590 noterede, at 
hele kirken var tækket med tegl.14 Tårnets tag er 
senest udskiftet 1980.30

 †Tagbeklædning. Tagbeklædningen på korets 
nord side, der tidligere var af »Munketegl«, blev 
1937 erstattet med »almindelige nye Tagsten«.39

 Efter overgangen til selveje 1912 skulle tagbe-
klædningen i sydsiden over kor og skib og på vå-
benhusets østside fornyes.10

 Opvarmning. Kirken er siden 2004 opvarmet 
med et fjernvarmeanlæg med konvektorgrave i 
koret, konvektorer under bænkene i skibet samt 
radiatorer i tårnrum og våbenhus.34 Returluft-
graven fra det tidligere anlæg (jf. ndf.) blev op-
fyldt, og der lagdes teglstensgulv over.
 †Opvarmning. Den første kendte omtale af en 
kakkelovn er i forbindelse med kirkens overgang 
til selveje 1912. Den var da ikke ny, da det anfør-
tes, at den skulle istandsættes, og det anbefaledes, at 
den i nærmeste fremtid skulle fornyes.10 I alt fald 

 1884 var korets nord- og sydvindue smiget 
indvendig (jf. fig. 12). Skibets østre vindue på 
nordsiden var da spidsbuet, mens det vestre, der 
sidder på norddørens plads (jf. s. 4271), var flad-
buet. Begge havde enkeltfals såvel inde som ude 
(jf. fig. 12). Skibets sydvindue havde enkeltfals 
indvendig. Begge vinduer i tårnrummet havde 
enkeltfals såvel inde som ude (jf. fig. 12-13).
 To tagvinduer, et over koret og et over skibet, 
ønskedes indsat 1862.10

 Tagværker. Korets og skibets tagværk er nyere, af 
fyr. 
 Våbenhusets tagværk, der dateredes til 1415 
(jf. dendrokronologisk undersøgelse, s.d.) består 
af fem fag med et højtsiddende hanebånd (jf. s. 
4275) og korte spærstivere, som er tappet i spæ-
rene og står i spærsko. Tagværket er nummereret 
fra syd mod nord med stregnumre i begge sider.
 Tårnets tagværk, der dateredes  til vinteren 
1452-53 (jf. dendrokronologisk undersøgelse, s.d.) 
har seks fag med to hanebånd, krydsbånd, der 
skærer nedre hanebånd, samt spærstivere. Alle fag 
er i bindbjælke. 2. bjælke fra øst er dog kappet. 
Spærfagene må være ombyttet, da nummererin-
gen, der ellers hænger sammen, ikke er i rigtig 
rækkefølge. Tagværket er nummereret med streger 
i syd og firkantstik i nord.

Fig. 14. Spærfag i skibets tagværk (s. 4278). 1:150. Målt 
og tegnet af Erik Schiødte 1884. – Scale drawing of truss 
in the roofing of the nave. 
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 Belysning. Der er formentlig indlagt elektricitet 
i kirken i begyndelsen af 1920’erne.15

 Murbehandling. Kirken fremstår nu hvidkalket 
med en meget »død« overflade, hvilket skyldes en 
meget uheldig afrensning med trykspuling i 1983 
(jf. s. 4276).30

 Kalkmaleri. I forbindelse med kalkning 1983 (jf. 
ovf.) fremkom farvespor både ud- og indvendig. 
Udvendig fandtes der i cirkelblændingen på den 
nordre stræbepille rester af sort farve, der måske 
stammede fra en passerroset. Indvendig var kalk-
ningsarbejdet så godt som afsluttet, inden konser-
vatorbesigtigelse fandt sted. Derfor kendes kun et 
lille fragment af en sengotisk hvælvudsmykning. 
Fragmentet, i bunden af den østre nordkappe i 
skibets østfag, består af et gråt cirkelslag omgivet 
af røde stjerner (fig. 15).

fra 1884 (jf. fig. 13) var den placeret i skibets nord-
vesthjørne. Et skorstensrør gik op igennem ski-
bets nordvestre hvælv og var derfra ført igennem 
vestmuren til en skorsten ved tårnets østmur, hvor 
den løb op igennem tårnets tagryg (jf. også fig. 4). 
Senest nævnte år var der også opført et kulrum 
ved kirken (jf. s. 4276). Der foretoges udbedringer 
af kakkelovnen 1915, da den formuredes indven-
dig.10 Den blev 1922 erstattet af en kalorifer fra C. 
M. Hess’ Fabrikker i Vejle, og denne blev placeret 
på den gamle kakkelovns plads.15 Den blev mu-
ligvis allerede 1928 erstattet af en ny ovn fra Vejle 
Støbegods.36 1953 blev den gamle kalorifer erstat-
tet af en ny og større, der placeredes samme sted.30 
Denne var 1972 forældet og blev udskiftet med et 
nyt el-luftvarmeanlæg, placeret i den eksisterende 
kalorifergrav, der overdækkedes.37

Fig. 15. Fragment af sengotisk (†)kalkmaleri, nordkappen i skibets østfag (s. 4279). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Fragment of Late Gothic (†)wall painting, north severy of east bay of nave. 
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minde. Prædikestolen fra 1915 er skåret af Carl Oscar 
Ernlund med forlæg i Jungshoved Kirkes prædikestol. 
Orglet med fjorten stemmer er bygget 2016 af Mar-
cussen & Søn.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventarets farver blev 
fastlagt i forbindelse med en indvendig istandsættelse 
1981 (arkitekterne A. og Erik Eriksen, Odense, og kon-
servator Fritz Thode) med udgangspunkt i altertavlens 
bemaling i sort, dodenkop, lysegråt og forgyldning. 
 Altertavlen, korbuekrucifikset og det formodede 
prædikestolsrelief vidner om istandsættelser i midten 
af 1600-tallet, ligesom kirkens regnskaber.11 Kirken 
istandsattes 1756,40 et årti efter opsætningen af nye 
stole. Kirken istandsattes 1841 og 1881 ifølge en tavle 
(s. 4297). Omfanget og karakteren af den første reno-
vering kendes ikke, mens arbejdet 188110 omfattede 
inventarets bemaling med en mørk egetræsådring, der, 
formentlig 1927,41 afløstes af en lysere ådring.

Alterbordet (fig. 18) er et enkelt rammeværk, 175× 
74 cm, 99 cm højt, med panelværk fra o. 1650 
(forside) og nyere kortsider.42 Forsiden har tre 
glatte, højrektangulære fyldingsfag, hvorover tre-
delt frise. De enkelte felter indrammes af pro-
fillister med tilhørende kapitæler. Kortsidernes 

INVENTAR

Oversigt. Det ældste inventarstykke er den romanske 
døbefont tilhørende den østfynske løvegruppe. Af 
kirkens senmiddelalderlige (†)altertavle er bevaret et 
*relief af Nådestolen (nu på Ulriksholm) og en enkelt 
apostelfigur fra sidefløjene. Dåbsfadet med Bebudelsen 
er fremstillet i Nürnberg i 1500-tallet. Alterstagerne af 
sengotisk type er fra slutningen af 1500-tallet. Fra en 
(†)degnestol o. 1590 findes bevaret to fyldinger med 
graffiti, der angiver årstal og navne på degne fra tids-
rummet 1628-34. En dørfløj fra 1605 er signeret af 
snedkeren Faltin og bærer desuden navne på præst og 
kirkeværger. Altertavlen, tilskrevet Anders Mortensen, 
er at dømme ud fra oplysninger om kapitalnedskriv-
ninger i kirkens regnskaber antagelig udført 1649-50; 
alterbordet er formentlig opsat samtidig. Et træskåret 
relief af Jesu Dåb fra midten af 1600-tallet stammer an-
tagelig fra en †prædikestol. Altersølvet fra 1733 skyldes 
Odensesølvsmeden Jens Andersen og bærer kirkeeje-
ren Ulrich Friderich von Heinens (1695-1761) navn 
og våben. Denne har også 1747 med sin hustru Karen 
von Brügmann (1709-90) ladet opsætte stolestader og 
(†)herskabsstole. En jernbunden pengeblok bærer års-
tallet »1772«, mens en klingpung er fra o. 1800. Klok-
ken fra 1837 skyldes støberen Lars Mortensen, Kerte-

Fig. 16. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking east.
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1914 (ndf.), mens det oprindelige *altermaleri 
nu findes i sognegården. Frisen er glat, med ke-
rubhoveder på knægte ved de to fremspring, hvis 
sider har tungekantede diamantbosser. Topgav-
lens kartouche har lille skriftfelt og krones af den 
opstandne Kristus med sejrsfanen. To flankerende 
englefigurer er iklædt kortærmet overdel over 
fodsid kjortel. Postamentets bredovale skriftfelt 
kantes af bladværk og tungesnit, fremspringenes 
forsider bærer vrængemasker, siderne bosser sva-
rende til frisens. De nu afmonterede storvinger 
(fig. 20-21) har bruskværk, hvori ses profilvendte 
masker og ørnehoveder. 
 Den nuværende staffering med sort, dodenkop, 
to lysegrå nuancer og forgyldning er fra 1981 og 
bygger ikke på oprindelige farvespor.50 
 Det nuværende altermaleri fra 1914 viser Jesus 
hos Martha og Maria, udført af Christian Bang 
(1868-1950) som en kopi af Anton Dorphs alter-
maleri fra 1874 i København Skt. Stefans Kirke.36 
Olie på lærred, lysmål 116×84 cm, med rund-
buet overkant. 

paneler er ganske enkle. Bemalingen følger alter-
tavlens med sort, lysegråt og dodenkop.43 
 Et muret †alterbord fandtes angiveligt 1884 og 
nævnes endnu 1956.44 
 *Alterklæde, 1954,10 af rødt fløjl med guldkors, 
siden 1982 i Odense Bys Museer.45 Tilsvarende 
†alterklæder omtaltes 1862 og 1918.15 Alterdug, 
2013, af hør, med torchon-knipling.46 To *alter-
duge fra o. 1925 af hvidt lærred, med broderi, fin-
des i Odense Bys Museer.47

 Spor af to †sidealterborde ved triumfbuens nord- 
og sydside er bygningsarkæologisk påvist (s. 4271), 
jf. også †sidealtertavle.
 Altertavlen (fig. 19) fra 1649-50 er tilskrevet bil-
ledskæreren Anders Mortensen i Odense.48 Den 
bruskbarokke tavle er arkitektonisk opbygget 
med postament, storstykke og topgavl, mens stor-
vingerne er fjernet 2009. 
 Storstykkets arkitektoniske indramning udgø-
res af snoede søjler, omviklet med vinranker49 og 
med vinløvskapitæler, stående foran højrektan-
gulære fyldinger. I storfeltet er indsat et maleri fra 

Fig. 17. Kirkens indre set mod øst o. 1915. Foto i NM – Church interior looking east c. 1915.
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mark fra maj 1649 til februar 1650.55 Den må så-
ledes være udført umiddelbart efter, Mortensen 
leverede den omfangsrige (†)altertavle til Odense 
Skt. Knuds Kirke (s. 539). Tavlen knytter sig til bil-
ledskærerens få år ældre tavle (1647) i Dalum (s. 
2846), men har en enklere opbygning uden top-
stykke, vel af hensyn til korets ringere dimensio-
ner. Den er desuden nært beslægtet med tavlerne 
i Tommerup (s. 3284), Asperup (Vends Hrd.) og 
Avnslev (Svendborg Amt) og med fragmenter fra 
en formodet (†)altertavle(?) fra Kølstrup (s. 4225). 
Tilsyneladende har tavlen i godt halvandet år-
hundrede efter opsætningen stået uden anden staf-
fering end spredt forgyldning og indskrifter. I sep-
tember 1664 forlød det, at tavlen ‘som var begyndt 
at anstryges, ikke var gjort færdig’.18 Eventuelle 
planer om at fuldføre stafferingen synes at være 
blevet opgivet, idet farveundersøgelser ved Mo-
gens Larsen 1976 viser, at tavlen længe har stået 
i blankt træ, dog med hvidgrå skriftsteder på sort 
bund, inden den 1826 fik en dækkende staffering, 
udført af malersvenden C. L. Bidstrup.56 Denne 

 Det oprindelige altermaleri (fig. 23) viser Kors-
fæstelsen, formentlig efter nederlandsk forlæg.51 
Olie og tempera på træ med kridtgrund, 119×86 
cm. Billedets forgrund domineres helt af den 
korsfæstede, der hænger i strakte, svagt skrånende 
arme og med højre fod lagt over venstre. Hove-
det med flettet tornekrone luder mod højre skul-
der, øjnene er næsten lukkede. Sidevunde sidder 
i brystkassens venstre side. Øverst på korset ses 
skriftseddel med Pilati ord, anført med versaler: 
I baggrunden ses Jerusalem henlagt i aftenbelys-
ning. Maleriet fremstår med sekundær bemaling 
på figuren og korset, rimeligvis fra 1700-tallet, 
idet yngre farvelag fra reparationer ved C. L. Bid-
strup 1826 og Johannes Klokker 193052 er afren-
set 1975.53 Maleriet har oprindelig indramning 
med tungebort.
 Indskrifter. Oprindelige skriftsteder er 1981 ny-
malet med forgyldt fraktur på sort bund, på po-
stamentet Es. 53,5, på frisen Joh. 3,16 og på top-
kartouchen Joh. 11,25. †Indskrifter. I postamentet 
læstes fra 1826 Joh. 19,30, fra 1882 Matt. 11,28 
(forgyldt fraktur på sort bund) og fra 1914 Luk. 
10,42.
 Tilblivelse og istandsættelser. Som påpeget af Sven 
Arnvig54 indeholder kirkens regnskaber et mu-
ligt indicium på altertavlens anskaffelse 1649-50, 
idet kirkens kapital mindskedes med 606 mark fra 
april 1648 til maj 1649 og med yderligere 1.598 

Fig. 19. Altertavle o. 1649-50, tilskrevet Anders Mor-
tensen, Odense (s. 4281) med maleri fra 1914, en kopi 
efter Anton Dorphs »Jesus hos Martha og Maria«. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Altarpiece c. 1649-50, at-
tributed to Anders Mortensen, Odense, with painting from 
1914, a copy of Anton Dorph’s “Jesus in the House of Mar-
tha and Mary”.

Fig. 18. Alterbord med forside fra o. 1650 (s. 4280). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Communion table from c. 1650.



4283AGEDRUP KIRKE

270*



4284 BJERGE HERRED

korresponderende skriftsted, Matt. 11,28 i forgyldt 
fraktur på sort bund. Det nuværende storfeltsma-
leri indsattes 191436 i forbindelse med kirkens 
overgang til selveje.58 Da tilpassedes postamentets 
indskrift det ændrede motiv med skriftstedet Luk. 
10,42. Tavlen fik formentlig 1927 (jf. s. 4280) en 
gul egetræsådring. Ved Fritz Thodes istandsættelse 
1981 fik tavlen sine nuværende farver og ind-
skrifter, mens det oprindelige *altermaleri blev 
genindsat. 200959 er storvingerne afmonteret og 
henlagt på våbenhusloftet, mens det oprindelige 
*maleri atter er udskiftet med det nyere.60

omfattede en blågrå farve på rammeværk samt 
gråt og hvidt på storvinger, søjler og lister. Dertil 
fik postamentfeltet skriftsted fra Joh. 19,30, mens 
de øvrige indskrifter bibeholdtes. Tavlen er istand-
sat snedkermæssigt 1869, jf. en dateret signatur 
for snedkeren P. H. A. Hansen på *altermaleriet. 
Maleren Søren Jørgensen Bidstrups signatur 1873 
sammesteds daterer antagelig en mørkebrun åd-
ring med forgyldning og bronzering. 1882 udskif-
tedes det oprindelige *altermaleri med en *gipsko-
pi efter Thorvaldsens Kristus, der sattes foran en 
†niche.57 I den forbindelse fik postamentfeltet et 

Fig. 20-21. Storvinger fra Anders Mortensens altertavle o. 1649-50 (s. 4281, jf. fig. 22). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Main panels of Anders Mortensen’s altarpiece, c. 1649-50 
(cf. fig. 22).
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arme på et T-kors. Hovedet er faldet mod højre 
skulder, øjnene er lukkede og munden let åben-
stående. Tornekronen er snoet, hår og fuldskæg 
langt. Under den hvælvede, noget groft skårne 
brystkasse træder ribbenene frem, mellemgulvet 
er indsunkent. Det korte lændeklæde har korte 
snipper ved venstre hofte og mellem benene. 
Højre ben ligger over venstre, og fødderne er 
fæstnet med én nagle. Relieffet, der er afrenset 
for bemaling, findes nu indfældet i en dør fra o. 
1875 på Ulriksholm.63 2) Apostelfiguren (fig. 25), 
56 cm høj, viser Andreas, der identificeres ved re-
ster af sit attribut, skråkorset, vist bag hans venstre 
side. Figuren har aflangt ansigt med skulderlangt 
hår og halvlangt skæg (dog uden overskæg, jf. 
ovf.) skåret i symmetriske bølger, afsluttet i små 
snirkler. Foran brystet holder han en opslået bog, 
under den fodside kjortel, hvorover kappe, skim-
tes højre fod. Opsat på sekundær, polygonal kon-
sol afsluttet i en knop. Den ligeledes sekundære 

 En senmiddelalderlig (†)højaltertavle, o. 1450-
1500, har antagelig været udformet som en tre-
fløjet tavle (triptyk) med en fremstilling af Nå-
destolen i midtskabet og rækker af apostle på 
sidefløjene, således som den 1590 blev beskrevet 
af biskop Jacob Madsen.61 Af tavlen, der 1631 
var ‘gammel og skrøbelig’,17 er alene bevaret to 
fragmenter, et *relief af Nådestolen og en apo-
stelfigur. 1) *Nådestolsrelieffet (fig. 24), 65×33 cm, 
10 cm dybt, viser den tronende Gudfader, der 
fremholder den døde søn på korset, i overens-
stemmelse med den ældre tradition for afbild-
ning af motivet.62 Gudfader sidder på en tron-
stol, smykket med vandrette profillister. Øjnene 
er sammenknebne, håret halvlangt og bølgeriflet 
ligesom skægget (uden overskæg). På hovedet en 
krone, hvis takker antagelig er afskåret. Under 
den folderige, fodside kjortel og kappe anes de 
nøgne fødder. Med sine fingerspidser understøt-
ter han Kristus, der hænger i strakte, skrånende 

Fig. 22. Koret set mod øst o. 1981. Foto i NM. – Chan-
cel looking east c. 1981.

Fig. 23. Korsfæstelsen, *altermaleri o. 1650 (s. 4282). 
Foto Jens Johansen 1975. – The Crucifixion, *altar paint-
ing, c. 1650.
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Odensesølvsmeden Jens Andersen og skænket af 
kirkeejeren Ulrich Friderich von Heinen. Den 
20,5 cm høje kalk har sekstunget fod med glat 
standkant og fodplade. Foden rejser sig stejlt mod 
det sekskantede skaft. Den gotiserende knop, 
muligvis ældre, har rudebosser med graverede 
versaler: »hiesvs« og mellemfaldende spidsblade, 
det stejle bæger indgraveret våben og kursiveret 
indskrift: »Ulrich Friderich Von Heinen Ao 
1733«. På fodpladen ses Odensemærke og to ens 
stempler for sølvsmeden (Bøje nr. 4103), det ene 
påført med usikker hånd. Under foden er grave-

bemaling består af lysebrunlig karnation, lidt 
mørkere skæg og gulligt hår; klæderne har rødt, 
grønt og blåt.64 På konsollen er anført versalerne: 
»PLT«, måske en malersignatur? Ophængt i tårn-
rummet. 
 †Sidealtertavle. Biskop Jacob Madsen beordrede 
1590 kassationen af en sidealtertavle ved kor-
buen: ‘en skarnstavle ved det store krucifiks skal 
bort’ (jf. †sidealterborde, s.d.).14

 Altersølvet omfatter kalk fra 1733 og moderne 
disk fra 1998. Kalken (fig. 26), 1733, er udført af 

Fig. 24. Nådestolen, *relief fra (†)altertavle o. 1450-
1500 (s. 4285, jf. fig. 25), nu på Ulriksholm. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Mercy Seat, *relief from (†)altar-
piece, c. 1450-1500 (cf. fig. 25), now at Ulriksholm.

Fig. 25. Andreas, apostelfigur fra (†)altertavle o. 1450-
1500 (s. 4285, jf. fig. 24). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Andrew, apostle figure from (†)altarpiece, c. 1450-1500 
(cf. fig. 24).
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 †Disk, 1733, udført af Jens Andersen, Odense 
(jf. alterkalk).66

 †Altersæt. 1) Stjålet 1588.14 2) Omtalt 1590, vel 
anskaffet o. 1588, af uforgyldt sølv;14 forsvundet 
mellem 164611 og 1665.17 3) Af tin, omtalt 164611 
og 1665.17

 Oblatæske (fig. 27), 1998, sterlingsølv, udført 
af Jørgen Dahlerup, Hørsholm. Den ovale æske, 
12×9 cm, 6 cm høj, har forgyldt låg med ind-
fældet kors af skifer. Forgyldt og mørkpatineret 
forsænket stribe på siden; samme stempler som 
disken. †Oblatæsker. 1) Omtalt 1862.10 2) 1892, 
af porcelæn.10 †Alterkander. 1) Omtalt 1862.10 2) 
1892, af porcelæn.10

 Alterstager (fig. 28), antagelig identiske med dem, 
der omtaltes af Jacob Madsen 1590,14 af sengotisk 
type, 27 cm høje. De har cirkulær fod i tre afsæt, 
cylinderskaft med tre skiveled og lyseskål med at-
tisk profil.14 
 To †femstager, o. 1900 (jf. fig. 17). Syvstage (jf. 
fig. 16), o. 1925, 45 cm høj, med cirkulær fod på 
kvadratisk base.
 †Bøger. 1589 fandtes der ved kirken et passio-
nale, kirkeordinansen og Luthers katekismus.67 
Et eksemplar af Christian IV’s bibel anskaffedes 
1651.11

 Messehagel (fig. 29), 1983, vævet af Ester Bové 
Reintoft, Solbjerg. Den er af damaskvævet uld i 
grønne nuancer med dekoration af kornaks på 

ret vægtangivelse: »31 l(od) 3 q(uintin)« foruden 
oprindelig ejerindskrift med kursiv: »Agedrup 
Kirchis Kalch«. Kalken er formentlig anskaffet i 
forbindelse med Ulrich Friderich von Heinens 
overtagelse af kirken fra sin svigerfader.65 Disk 
(fig. 27), udført 1998 af Jørgen Dahlerup, Hørs-
holm, tværmål 19 cm, med indfældet kors af ski-
fer i den forgyldte bund. Fanen er mørkpatine-
ret. Der er mester-, årstals- og lødighedsstempler 
(sterlingsølv) på bagsiden. Jf. oblatæske.

Fig. 26. Alterkalk 1733, udført af Jens Andersen, Oden-
se, med indskrift og våbener for kirkeejeren Ulrich 
Friderich von Heinen (s. 4286). Foto Arnold Mikkel-
sen 2016. – Altar chalice, 1733, by Jens Andersen, Odense, 
with inscription and arms for the church owner Ulrich Frid-
erich von Heinen.

Fig. 27. Disk og oblatæske, 1998, fra Jørgen Dahlerup, 
Hørsholm (s. 4287). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Paten and wafer box, 1998, from Jørgen Dahlerup, Hørs-
holm.
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rødlige korn. Højden er ca. 80 cm, idet fodens 
underkant er skjult under det nuværende træg-
ulv. Den terningformede fod har fladbuede ar-
kader med brede kapitæler som indramning af 
georgskors i fladt relief. To af hjørnerne har små 
menneskehoveder i højt relief, hvorfra udgår rib-
ber. Tilsvarende hoveder på de andre hjørner kan 
være borthugget. Lavt skaftled danner overgang 
til kummens skaft, der foroven har krans af bæ-
gerblade. Kummen, 62,5 cm i tværmål, har om-
trent lodrette sider med udsmykning, hugget i 
lavt relief, mellem tovstave. Den viser to profil-
vendte løvepar omkring et menneskehoved. De 

begge sider, på rygsiden gule og gyldne, på forsi-
den grønne. 
 *Messehagel, 1912,10 af mørkerød fløjl kantet 
med guldbånd og med tilsvarende rygkors. Re-
pareret 1969;10 siden 1982 i Odense Bys Muse-
er.68 †Messehagler. En messehagel var 1590 i ‘ond’ 
dvs. dårlig forfatning,14 måske den samme, der 
1646 omtaltes som gammel.11 En yngre †hagel af 
rødt fløjl med guldkors omtaltes 1862.10

 En †messeklokke omtaltes 1590 af Jacob Madsen 
(jf. †messeklokkespir, s. 4278).14

 Alterskranke (jf. fig. 16), 2002, tegnet af arkitekt 
Alan Havsteen-Mikkelsen. Skranken, der udgør 
en trekvartcirkel og kun afgrænser et begrænset 
areal foran alterbordet, er udført af grålakeret me-
tal, med håndliste af messing.
 †Alterskranker. 1) (Jf. fig. 17), 1800-tallet, heste-
skoformet, med udsavede balustre og låger.10 2) 
(Jf. fig. 22), 1981, fladbuet, af træ, med separate 
knæfald for fem kommunikanter. 
 Alterskammel, o. 2002, i overensstemmelse med 
alterskranken.
 Døbefont (fig. 31-32), romansk, tilhørende den 
østfynske løvegruppe,69 af granit med sortblå og 

Fig. 28. Alterstager o. 1590 (s. 4287). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Altar candlesticks, c. 1590.

Fig. 29. Messehagel vævet 1983 af Ester Bové Rein-
toft, Solbjerg (s. 4287). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Chasuble woven in 1983 by Ester Bové Reintoft, Solbjerg.
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glubske løver har med Mackeprangs rammende 
beskrivelse ‘snabellignende overkæbe og lang, 
spillende tunge’. Halerne er ført gennem bag-
benene og ender i symmetriske duske over den 
svajede kattedyrsryg. Det ene menneskehoved er 
ovalt med kraftigt markerede øjenbryn og langt 
tvedelt hageskæg, mens det andet er pæreformet 
med tætsiddende øjne, højtplacerede ører og 
skæg som pendanten. Udsmykningen peger lige-
som undersidens bægerblade på en påvirkning fra 
østjyske fonte af Horsenstypen.70 I lighed med 
resten af den østfynske løvegruppe er fonten af 
Mackeprang henført til en lokal stenhugger be-
nævnt ‘Bjergemesteren’.71 Fonten stod 1590 i 
tårnrummet,14 og 1862 ved korbuens nordside,10 
hvor den endnu står. Den blev 1882 renset for 
bemaling,10 men der ses endnu pletvis hvidt og 
gråt samt større flader på fodens nordside og ind-
vendig i kummen. 
 Dåbsfad (fig. 30), 1500-tallet, et drevet og puns-
let arbejde fra Nürnberg, tværmål 51,5 cm. I 
bunden er en dreven fremstilling af Bebudelsen, 
hvorom en krans af krabbeblade. Herimellem 
ses en ulæselig indskriftbort, hvis tekst er om-
trent helt udpudset. Fanen har hjort- og hund-
frise samt inderst en stemplet bort af ænder (jf. 
eksempler i Hagested og Frydendal, DK Holbæk 
548, 859). Stemplet kan minde om mærker ført 
af Nürnbergsmede,72 men er her formentlig blot 
af ornamental art. Fadet synes først tilkommet i 
1882.73 Bagsiden er repareret med tin.
 Et ‘meget stort’ †dåbsfad af tin henlå 1884 og 
1908 på loftet; senest omtalt 1939.10 En †dåbs-
kande anskaffedes 1862.10

 Et †fontegitter i tårnrummet omtaltes 1590 
(‘sprinkler om’ dåben).14

 Korbuekrucifikset (fig. 33) fra 1600-tallets midte 
har mindelser om Anders Mortensens stil men 
kan ikke sikkert knyttes til billedskæreren (jf. 
altertavle). Kristusfiguren hænger i strakte, skrå-
nende arme med krydsende fødder fastgjort med 
én nagle. Hovedet med flettet tornekrone er fal-
det mod højre skulder, øjne og mund lukkede. 
Han har fyldig moustache og langt, tvedelt hage-
skæg. Den slanke torso har højt mellemgulv og 
sidevunde i højre side. Lændeklædet er bundet 
med en løkke og nedfaldende snip th., de slanke 

Fig. 30. Dåbsfad med bebudelsesscene, 1500-tallet, 
fra Nürnberg (s. 4289). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Baptismal dish with Annunciation scene, 1500s, from 
Nuremberg.

Fig. 31. Romansk døbefont (s. 4288). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Romanesque font.



4290 BJERGE HERRED

på hår, skæg og lændeklæde foruden grønt på 
tornekronen. Ældre stafferinger kendes ikke, idet 
krucifikset indtil 1930 stod aldeles uden bema-
ling. Ophængt over korbuen, ligesom i 1884. 
 Et middelalderligt †korbuekrucifiks omtaltes af 
biskop Jacob Madsen 1590 som ‘stort’.14

ben er let bøjede i knæene. Korset, der muligvis 
er sekundært, er dannet af glatte planker og har 
foroven slynget skriftbånd med reliefskårne ver-
saler: »INRI«. Stafferingen er fra 1930 og skyldes 
Johannes Klokker, Kerteminde. Den omfatter 
rødlig hudfarve med blodstænk og forgyldning 

Fig. 32. Den romanske døbefonts udsmykning (s. 4288, jf. fig. 31). Tegning af R. Mej-
borg 1877 i NM. – Decoration of Romanesque font (cf. fig. 31).
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Storfagene har inden for rammer af æggestavs-
friser rundbuede arkader, båret af joniske pila-
stre; i sviklerne trebladede rosetter og i slutste-
nen dukatmønstret dekoration. I de enkelte fag 
står figurer på bladsmykkede konsoller; regnet 
fra opgangen mod syd ses følgende: Mattæus, 
Markus, Lukas, Johannes og apostlen Paulus, alle 
med deres respektive attributter. Over en spinkel 
perlestav er der gennemløbende frise med tvær-

 Prædikestolen (fig. 34) er 1915 ‘fornyet’ eller 
snarere nyudført i renæssancestil af Odensebil-
ledskæreren Carl Oscar Ernlund (1855-1927-). 
Stolen omfatter fem fag adskilt af kvindelige 
joniske dydehermer med hjørneknækkede, be-
slagværksprydede skafter. Regnet fra opgangen 
ses følgende: Troen med kalk og kors, Håbet 
med anker, Retfærdigheden med sværd og vægt, 
Styrken med søjle og Visdommen med slange. 

Fig. 33. Korbuekrucifiks fra 1600-tallets midte (s. 4289). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Chancel arch crucifix from mid-1600s.
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sanceprædikestolen i Jungshoved (o. 1605-10, 
DK Præstø 894), vildledte også senere vurderin-
ger af den,76 og som det 1976 rammende blev 
kommenteret af konservator Mogens Larsen: så-
fremt istandsættelsen 1915 har levnet ‘en pind af 
gammelt træ, er den åbenbart godt gemt’. 
 En †beklædning af fløjl med guldfrynser blev 
fjernet 1976.10

 Kirken synes at have haft mindst to, måske tre, 
†prædikestole før den nuværende, idet nr. 2(?) dog 
kan repræsentere en større eller mindre ombyg-
ning af den første: 
 1) Omtalt som ny 1590,14 måske anskaffet o. 
1581-83 at dømme efter regnskaberne, der i det-
te tidsrum havde ikke-specificerede udgiftsposter 
på omkring 200 mark.11 Den var udført af ege-
træ og stod i kirkens søndre side,14 måske også 
oprindelig med den murede trappeopgang som 
omtaltes 1721.77 

rektangulære fyldinger. Under en tandsnitbort er 
postament af tilsvarende udformning, dog med 
højovale rosetter på hjørnerne; herunder fladt 
skårne hængestykker. Bemalingen er tilpasset al-
tertavlens farvesætning og er ligesom denne fra 
1981; det samme gælder postamentets forgyldte 
frakturindskrifter med evangelist- og apostelnav-
ne på sort bund.74 Stolen stod oprindelig i blankt 
træ. Opsat i skibets sydøstre hjørne på en ældre 
muret sokkel (jf. †prædikestol nr. 1), der ligesom 
den nyere trappeopgang er muret af tegl i mun-
kestensformat.
 Det anførtes i september 1914, at den eksiste-
rende †prædikestol (nr. 3) skulle ‘fornyes’.30 At 
dømme efter billedskærerens regning fik forny-
elsen i realiteten karakter af en gennemgribende 
nyudførelse, der intet levnede af den ældre stol 
(†prædikestol nr. 3).75 Det stiltro arbejde, der 
mht. hermer og enkeltfigurer kopierede renæs-

Fig. 34. Prædikestol 1915, udført af Carl Oscar Ernlund, Odense (s. 4291). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Pulpit, 1915, by Carl Oscar Ernlund, Odense.



4293AGEDRUP KIRKE

 2)(?) Et højrektangulært relief fra midten af 
1600-tallet, der nu findes løst i kirken, har for-
modentlig siddet i en prædikestol. Dette taler 
for, at nr. 1 enten er ombygget eller helt erstattet. 
Relieffet (fig. 35), 60,5×22 cm, viser Dåben. Jesus 
står i Jordanflodens vand med hænderne (del-
vist manglende) samlede foran brystet. Hovedet 
vender mod højre, hvor Johannes Døberen øser 
vand på ham. Jesus er nøgen bortset fra et læn-
deklæde; en engel bag ham holder hans klæder. 
Johannes er ligeledes nøgen bortset fra en smal 
bræmme af kameluldsklædningen, der dækker 
brystet, mens en folderig kappe ligger hen over 
det bøjede venstre ben; i venstre hånd fatter han 
om korsstaven. Foroven ses Helligåndsduen med 
lysstråler og en skybræmme. Motivet har antage-
lig nederlandsk forlæg.78 Der er polykrom bema-
ling med farver svarende til den nyere staffering 
af den senmiddelalderlige apostelfigur (s. 4285). 
Ældre bemaling kendes ikke. Relieffet var 1884 
ophængt i koret; nu i tårnrummet. Det er mu-
ligt, at relieffet har siddet i en prædikestolsdør,79 
og at 1600-talsfornyelsen blot har omfattet en 
opsætning af en sådan dør. Men dersom det har 
indgået i en nu tabt prædikestolskurv, kan stor-
fagene i denne have været arkadeløse, svarende 
til samtidige fynske eksempler.80 Arkadeløse stole 
findes dog også blandt de ældre typer,81 og det er 
tænkeligt, at relieffet betegner en modernisering 
af kurven på †prædikestol nr. 1.82 
 3) Stolen, der 1884 omtaltes som ‘muligvis 
gammel, men med nye dekorationer’ synes at 
have været et enkelt arbejde, måske fra 1700- el-
ler 1800-tallet. Den havde antagelig rektangulære 
fyldinger, måske med rosetter eller rocailler, og 
hulkelprofileret overgang til et udladende posta-
ment. Den havde ingen leddeling mellem fagene 
ved søjler, hermer eller andet.83 Stolen fandtes 
1862 bemalet, men blev helt afrenset 1882.10 
 Stolestaderne (fig. 36), 1747 (jf. (†)herskabsstole), 
er udført i rokokostil og anskaffet sammen med 
(†)herskabsstolene, alt udført samtidig med sto-
lene i Kølstrup og af samme snedker (s. 4237). De 
116 cm høje gavle fremtræder i oprindelig skik-
kelse i modsætning til Kølstrups. De har relief-
skårne fyldinger med nummerering i et skjoldag-
tigt felt, hvorunder lodret akantusguirlande, alt på 

Fig. 35. Jesu Dåb, relief fra 1600-tallets midte, antage-
ligt fra en †prædikestol (s. 4293). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Baptism of Christ, relief from mid-1600s, 
probably from a †pulpit.
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 To (†)herskabsstole opsattes 1747 af kirkens pa-
tron, Ulrich Friderich von Heinen til Ulriksholm 
og hustru Karen von Brügmann. Stolene, helt 
svarende til (†)herskabsstolene i Kølstrup, stod 
endnu 1915 foran de ordinære stolerækker i øst. 
Der er bevaret et gavlparti med låge (fig. 37). De 
to rektangulære gavle, 116 cm høje, har relief-
skårne fyldinger med rocailler på prikskraveret 
baggrund. Begge har desuden skåren datering 
»1747«, indrammet som stolestadernes numre, 
og herover patronernes navne med kursiverede 
versaler, hhv.: »U. F. v. Heinen« og »K. v. Brugge-
mann«. Oprindelig kronedes gavlene af udskårne 
våbener.86 Lågen har spejlfylding ligesom de nu 
forsvundne †for- og bagpaneler (jf. fig. 17). Be-
malingen er som stolestadernes.86

 En †præste- og skriftestol fra 1800-tallet af om-
trent samme beskaffenhed som i Munkebo (s. 
4166) og med gardin fandtes endnu i korets 
nordøsthjørne i begyndelsen af 1900-tallet (jf. 
fig. 17).10 †Degnestole. 1) 1590 fandtes en ‘god ny 
degnestol’.14 1820 stod den angiveligt i vejen for 
en påtænkt udvidelse af alterskranken.87 Fra den-
ne stol hidrører måske et fragment af et (†)panel, 
der sekundært anvendtes i alterbordets nordside. 
Panelet, ca. 75×65 cm, har indridsede navne og 
datoer på latin, måske med betegnelser på kir-
kens degne fra tidsrummet 1628-34: »Mathias 
Andreæ anno 1628« (Mads Andersen år 1628), 
»Iens Madtsen Brven anno 1632« (Jens Madsen 
Bruun år 1632), »Georgivs Georgy anno 1634 2 
die nativitatis Christi« (Jørgen Jørgensen år 1634 
anden juledag), desuden det udslidte navn »Pe…« 
(Peder?).88 Panelet blev ophængt i tårnrummet 
1981. 2) 1800-tallet, i korets sydøsthjørne, sva-
rende til †præste- og skriftestolen (jf. fig. 17).10

 Blandt de nyere, løse stole findes en armstol til 
præsten.
 Et fritstående middelalderligt †monstransskab 
skulle kasseres ifølge Jacob Madsens bemærknin-
ger ved visitatsen 1590,14 men fandtes endnu i 
1700-tallet.89

 En jernbunden pengeblok (fig. 40) har jernbe-
slået datering: »1772« og rødbrun bemaling. Den 
104,5 cm høje blok, der 1862 stod ved korbuens 
søndre side10 og 1908 henlå på loftet, er nu gen-
opstillet i kirken. 

prikskraveret baggrund. Det svungne topstykke 
prydes af akantusbladværk og krones af en mus-
lingeskal, mens en volut tjener som håndstøtte. 
Den nuværende bemaling i gråt og dodenkop er 
fra 1981 og tilpasset altertavlen.84 Gavlene er ikke 
længere opstillet i nummerorden.85

 To uensartede, forskårne endepaneler står ved 
syddøren. Det vestre (fig. 46), måske fra 1600-tal-
let, dvs. fra †stolestader, har fyldinger med skråt-
stillede malteserkors indridset med dobbeltkon-
tur. Det østre panel, formentlig fra 1800-tallet, 
har diamantbosser over rektangulære fyldinger.
 †Stolestaderne var 1664 brøstfældige ifølge kir-
kens synsmænd, der anbefalede udførelsen af nye.18

Fig. 36. Stolegavl, 1747 (s. 4293). Foto Arnold Mikkel-
sen 2016. – Pew end, 1747.
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let med lys lilla. Fløjen henlå 1884 på loftet, indtil 
den 1956 blev indsat udvendig i våbenhuset (jf. s. 
4277).91 
 2) O. 1900, en fladbuet, dobbeltfløjet fyldings-
dør indvendig mellem skib og våbenhus.
 En *dørfløj (fig. 48) fra 1744 er forskåret, for-
mentlig med henblik på sekundær anvendelse i et 
†brændeskur. Bevaret er fire planker (116,5×77 
cm) med spor efter to vandrette †beslag. For-
oven læses med indskårne versaler: »hr maiaar 
Hieng (major Heinen) har lat denne diør giort 
aar 1744« for kirkeejeren Ulrich Friderich von 
Heinen. Fløjen sad 1884 mellem skib og våben-
hus, men er formentlig o. 1908 genanvendt som 

 En †pengebøsse omtaltes 1862 og 1918.15 Kling-
pung (fig. 39), o. 1800, stangen er 98 cm lang, med 
drejet håndtag og fløjlspose.
 Dørfløje. 1) (Fig. 42), 1605, signeret af snedke-
ren Faltin (Valentin?). Den fladbuede dør består 
af fire egeplanker med tre smedejernsbeslag, fra 
hvis stamme udgår hjerteformede splitter, og hvis 
gaffelender danner tilsvarende hjerteformer. For-
oven læses daterende karvskåren versalindskrift i 
to kolonner, for hhv. sognepræsten: »Her Lavers 
Stampe« samt kirkeværger og snedker: »Rasmvs 
Hellesen Per Knvdsen kirckverre Faltin Snecker 
1605«.90 Cirkulær dørring og låsebeslag. Trævær-
ket, der nu er tjærebehandlet, var tidligere bema-

Fig. 37. Gavlparti fra (†)herskabsstol, opsat 1747 for kirkens patroner Ulrich Friderich von Heinen og 
Karen von Brüggemann (s. 4294). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Part of end of (†)family pew, set up in 1747 
for the patrons of the church, Ulrich Friderich von Heinen and Karen von Brüggemann.
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Oktav 4', Oktav 2', Quint 11/3'.94 Positiv (manual 
II): Rørfløjte 8', Quintadena 8',95 Coppula 4', 
Waldfløjte 2', Terts 13/5'; svelle, tremulant. Pedal: 
Subbas 16', Fløjte 8' (transmission af Gemshorn 
8'), Fagot 8'. Kopler; Pos-HV, HV-P, Pos-P. Ki-
lebælg samt reguleringsbælg til Subbas 16'. De 
svungne orgelhuse er tegnet af Steffen Pedersen, 
Havsteen-Mikkelsens Tegnestue. Bemalingen er 
lysegrå. I tårnrummet, med positivet og spillebor-
det mod syd og hovedværket, pedalværket samt 
bælganlægget mod nord. Orgelhusene er vinklet 
45º i forhold til bygningen.96

 *Orgel (fig. 47), 1964, med syv stemmer, ét ma-
nual og pedal, bygget af Marcussen & Søn. Teg-
net af Ebbe Lehn Petersen. I tårnrummet. Siden 
2016 i Madum Kirke (Ringkøbing Amt).

luge i et †brændeskur, hvor den fik påsat en mid-
delalderlig *dørring (fig. 48), der 1889 og 1908 
henlå løst. Ringen har trepasformet håndtag med 
facetknopper, på cirkulær dørplade med dråbe-
formede huller. Afleveret 191310 sammen med 
dørfløjen til Odense Bys Museer.92

 †Dørfløje. 1664 manglede yderfløjen i våben-
huset,18 givetvis som følge af Karl Gustav-krige-
ne. Den dør, der herefter anskaffedes, udskiftedes 
senest i slutningen af 1800-tallet (jf. s. 4277). 
 Nye †pulpiturer opsattes o. 1750, formentlig til 
brug for menigheden.41

 Orgel (jf. fig. 41), 2016, med 12 stemmer og 
én transmission, to manualer og pedal, bygget af 
Marcussen & Søn, Aabenraa. Disposition: Ho-
vedværk (manual I): Principal 8',93 Gemshorn 8', 

Fig. 38. (†)Herskabsstol 1747 (s. 4294), †hatteknager (s. 4300) og udsnit af †prædikestol nr. 3 (s. 4293). Foto Niels 
Termansen 1915. – Family pew, 1747, †hat hooks and detail of †pulpit no. 3.
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kulier Peter Frederiksen og hustru, Fruens Bøge, 
og supplerende indsamling.98 På lavt podium i 
tårnrummet.99

 Fire salmenummertavler (jf. fig. 16) fra o. 191836 
er til skydenumre i fire rækker; lysegrå bemaling. 
Fire †salmenummertavler omtaltes 1862.10 O. 1915 
fandtes to, måske supplerende, †tavler til kridt-
skrift (jf. fig. 17); de havde kolonner til hhv. den 
gamle og den nye salmebogsudgave.
 Præsterækketavle, o. 1991, 72×45 cm, af sortma-
let finérplade med hvid antikvaskrift; i våbenhu-
set.
 Tavle, 1841, til minde om istandsættelse af kir-
ken 1841 og sekundært om istandsættelsen 1881 
(jf. s. 4280). Tavlen, 45×37 cm, har gul og hvid 
skriveskrift på sort bund; i våbenhuset.
 Kirkestævnetavle, 1800-tallet, med hvid fraktur 
på sort bund; i våbenhuset. 

 †Orgel, 1913, oprindelig med fire stemmer, 
bygget af Roerslev Margaards Orgel- og Piano-
fortefabrik, Nørre Åby. Disposition: Bordun 16', 
Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4'; oktavkoppel. 
Pneumatisk aktion.15 1929 udvidet af samme fir-
ma med to stemmer og svellekasse.36 Disposition 
efter udvidelsen: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 
8', Salicional 8', Celeste 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, 
svelle. Pneumatisk aktion.97 En elektrisk blæser 
installeredes 1948 af Eggert Froberg, Odense. 
Nyklassicistisk facade med trekantafsluttet mid-
terparti og lavere kuglebærende sidestykker, alt 
flankeret af pilastre; bemalet med en ådring sva-
rende til stolenes. Anskaffet efter gave fra parti-

Fig. 39. Klingpung o. 1800 (s. 4295). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Collection purse, c. 1800.

Fig. 40. Pengeblok, 1772 (s. 4294). Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Poor box, 1772.
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Fig. 41. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking west.
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Fig. 42. Dørfløj, 1605, signeret af »Faltin Snecker« og desuden med initialer for 
sognepræst og kirkeværger (s. 4295). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Door wing, 
1605, signed by “Faltin Snecker” and with initials of incumbent and churchwardens. 

 To lysekroner (jf. fig. 41), skænket af menighe-
den 1915,15 har 2×8 s-svungne, arme og glat hæn-
gekugle.100 

 Kirkeskib (fig. 43), o. 1920, en unavngivet tre-
mastet bramsejlsskonnert bygget og skænket af 
gårdejer Clemen Hansen, Bullerup.101 Skroget er 
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tog 70 daler til dette formål fra Maren Olufsdat-
ter Bager (1558-98) på vegne af hendes mand 
Sivert Pedersen (†1599), borgmester i Odense.103 
Ved klokkeskatten 1601 måtte kirken aflevere en 
af de to klokker. Den afgivne klokke havde en 
forholdsvis beskeden størrelse (diameter ca. 55 
cm, højde ca. 80 cm).104 Sognemændene frem-
satte 1631 ønske om anskaffelse af endnu en 
klokke.17

 Mindetavle, o. 1900, over ‘den gamle feltpræst’, 
Erik Høyer Møller (1818-1904), bestående af et 
portrætfotografi indsat i glas og ramme. Ram-
men, 96×63 cm, er svejfet og med ornamenter 
i nyrenæssancestil foruden karv- og reliefskårne 
indskrifter til ihukommelse af Møllers virke som 
feltpræst ved de slesvigske krige og embedstiden 
i Kølstrup-Agedrup 1866-92.
 Mindekrans, o. 1907, for sognepræst Sophus Jo-
hannes Boesen (†1907), skænket af menigheden. 
Egeløvskransen, med skriveskrift på sløjfen, er 
indsat i glas og ramme svarende til mindetavlen 
over Erik Høyer Møller (ovf.); ophængt på tårn-
rummets nordvæg.

sort med detaljer i hvidt, rødt og gult. Ophængt 
mellem skibets to fag.
 To rækker †hatteknager i skibet (jf. fig. 38), nævnt 
1862, flyttedes 1917 til våbenhuset.10

 Lystræ, af sort smedejern, udført 2009 af Gitte 
Christensen, Kvindesmedien på Christiania.60

 †Ligbåre. Der behøvedes 1664 en ny båre.18

 Klokke (fig. 44), 1837, støbt af Lars Mortensen, 
Kerteminde, tværmål 80 cm. Under halsens bort 
af akantuspalmetter løber støberindskrift med ver-
saler: »Støbt af L. Mortensen Kjerteminde anno 
1837«. Af en tinloddet giverindskrift med versaler 
på legemet læses nu kun: »J Hve(nega)ard«, for kir-
keejeren Jørgen Pedersen Hvenegaard til Selleberg 
(1793-1855). Klokken hang o. 1860102 i det nordre 
glamhul i tårnets vestfacade.31 Den blev i forbin-
delse med automatisering af ringningen o. 1973 
flyttet til en eksisterende klokkestol (s. 4278), hvor 
den er ophængt i slyngebom.
 †Klokker. 1590 omtaltes kun én †klokke, for-
uden en †messeklokke (s. 4278).14 Yderligere én 
†klokke må være anskaffet efter, at kirkeværgerne 
Rasmus Hellesen og Peder Knudsen 1592 mod-

Fig. 43. Kirkeskib o. 1920, bygget og skænket af Clemen Hansen, Bullerup (s. 4299). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church ship, c. 1920, built and donated by Clemen Han-
sen, Bullerup.
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rådsarkivet Synsprotokol 1862-1991 (Menighedsrådsark. 
Synsprot. 1862-1991); Sager vedr. kirken og kirke-
gården 1903-1930 (Menighedsrådsark. Sager 1903-30); 
Regnskabsbog for Agedrup Kirke 1922-1932 (Menig-
hedsrådsark. Rgsk. 1922-32).
 NM. Sophus Müller 1884 (bygning og inventar); Hans 
Rasmussen 1908 (inventar); Niels Termansen 1915 (in-
ventar); Niels Termansen 1929 (korbuekrucifiks); Mo-
gens Larsen 1972 (tidl. altermaleri); Jens Johansen 1975 
(*altermaleri); Mogens Larsen 1976 (inventar); Mogens 

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Amtsprovstiarkivet. Korrespondan-
ce ang. Bjerge og Åsum Herreder 1819-20 (Amtsprov-
stiark. Korrespondance 1819-20). Agedrup Sogn. Regn-
skabsbog 1577-1665 (Rgsk. 1577-1665). Menigheds-

Fig. 44. Klokke, støbt 1837 af Lars Mortensen, Kerteminde (s. 4300). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Bell, cast in 1837 by Lars Mortensen, Kerteminde.
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mationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og 
Munkebo«, FySaml V (1871), 336. Det er senest sket 
1590, jf. Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob 
Madsens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 155-56.
5 Paul Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, III, 
Kbh. 1956, 145.
6 Hhv. en læsemester, en borgmester og en landstings-
skriver. KancBrevb 30. dec. 1581, 26. maj 1604, 16. juli 
1633.
7 KancBrevb 8. jan. 1639.
8 Kronens Skøder II, 477 (22. juli 1679).
9 LAFyn. Fynbo landsting. Skøde- og panteprotokol 
1792-98. Tinglyst 25. maj 1796.
10 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1991. 
11 LAFyn. Agedrup sogn. Rgsk. 1577-1665.
12 Nu i Odense Bys Museer, inv.nr. KMO/1938/231.
13 Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 415 (oktober 2007).
14 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 155-56. 
15 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprotokol 1862-1991; 
Sager 1903-30.
16 Arealet er nu ca. 0,7 ha.
17 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702.
18 LAFyn. Bjerge herredsfogeds arkiv. Justitsprotokol 1655-
66. Tingsvidne 19. sept. 1664.
19 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger og andre indbe-
retninger om kirkebygninger og kirkernes indkomst 
1631-1702. Hegnet omtaltes 1862 som et ‘dobbelt 
stengærde’. LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-
1991.
20 Opført efter 1909. LAFyn. Den kgl. Bygningsinspek-
tør. Sager vedr. kirkebygninger på Fyn o. 1896-1915; 
Menighedsrådsark. Sager 1903-30.
21 Rasmussen og Riising 1995 (note 14), 155-56. Se end-
videre: Niels Jørgen Poulsen, »De græsklædte grave«, 
NMArb 2003, 54.
22 Åbningen er genfremdraget indvendig efter 1884 
(sml. fig 12 og 6).
23 Koret er ekstraordinært smalt, idet dets ydre mur-
flugter ligger væsentligt inden for skibets indvendige 
murflugt.
24 For paralleller se f.eks. Seden Kirke (s. 3451), Allerup 
Kirke (s. 3615).
25 Da der kun er meget sparsom anvendelse af granit 
i den nustående bygning, må en eventuel forgænger 
have været opført af træ eller af tegl (jf. kor, s. 4269).
26 Rasmussen og Riising 1995 (note 14), 156. Jacob 
Madsen skriver: »Er 1 Dør paa Norderside«. Han teg-
nede imidlertid også våbenhuset og fritrappen til tårnet 
på nordsiden.
27 NM. Indb. ved Sophus Müller 1884.
28 Den i vestmuren tjener nu som nøgleboks.
29 Trappen er senest fornyet 1980. LAFyn. Menigheds-
rådsark. Synsprot. 1862-1991.

Larsen 1989 ((†)kalkmaleri); Ebbe Lehn Petersen 1997 
(kirkegård, forslag); Alan Havsteen-Mikkelsen 2001 (in-
ventar, forslag).
 Tegninger og opmålinger. NM. R. Mejborg 1877 
(døbefont); Erik Schiødte, 1884 (plan, snit og prospekt); 
Lehn Petersens Tegnestue 1962 (opmåling, plan, snit og 
projekt, tårn); Ebbe Lehn Petersen 1964 (orgel); Lehn 
Petersens Tegnestue 1978 (plan).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokrono-
logisk undersøgelse af tagkonstruktion over Agedrup Kirke, 
Odense Amt, NNU rapport nr. 11, Nationalmuseet 
2017 (Hylleberg Eriksen 2017).

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmaleri og inven-
tar ved Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgler ved Ole 
Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Manley 
(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet maj 2017.

1 DiplDan IV, 5, nr. 216.
2 DaMag 4, II (1873), 51.
3 RA. DaKanc. Registre over alle lande nr. 10, folio 
148 (7. juni 1571, oprindelig dateret september 1568), 
i KancBrevb 7. juni 1571 unøjagtigt refereret som at 
Agedrup og Seden ‘fra arilds tid har været annekser til 
hinanden’. ÆldDaArkReg V,2, 915-16.
4 Angiveligt fandtes der i kirken førhen †indskrifter fra 
1574 og 1580 for Kølstrups sognepræst Anders Laurit-
sen. G. Strøm, »Efterretninger om Præster siden Refor-

Fig. 45. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch 
of the church in Bishop Jacob Madsen’s book of visitations. 
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datering. Alle fem udtagne prøver fra tårnet (41321019, 
41321029, 41321039, 41321049 og 41321059) kunne 
dateres. På en af prøverne (41321019) var bevaret bark, 
Yngste fuldstændig bevarede årring var dannet i 1452, 
således at fældningstidspunktet kunne fastsættes til vin-
teren 1452-53. De andre prøver fra tårnet, korrigeret 
for manglende splint, ansås at have samme datering.
39 NM. Korrespondancearkiv. Oplysninger ved Knud 
Lehn Petersen.
40 DaAtlas VI (1774), 571
41 LAFyn. Menighedsrådsark. Rgsk. 1922-32.
42 Nordsiden og måske også sydsiden er fra 1981, da 
man fjernede et sekundært anbragt panelstykke fra 
renæssancen (jf. †degnestol nr. 1).
43 Panelets ældste farvelag var gråt og hvidt, herover en 
brun ådring.
44 Trap 5. udg., 5, I, 282-83. 
45 Inv.nr. KMO/1988/256.
46 Agedrup Rundt, nr. 110 (2013).
47 Inv.nr. KMO/1996/0042x0001 og KMO/1996/ 
0042x0002. Begge er ifølge museets protokol syet af 

30 NM. Korrespondancearkiv.
31 Det nordre mod vest ses 1884 (jf. fig. 13) at have 
været udvidet nedad med nogle skifter (jf. s. 4300).
32 Afslutningen af bloktandsfrisen ses dog ved våben-
husforhøjelsens østre langmur fra våbenhusloftet.
33 Kendes også ved St. Petri kirke i Malmø. 
34 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger over kirker og 
præstegårde 1882-98.
35 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager 1903-30.
36 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1991; NM.
37 De i kilden nævnte tegninger og overslag kendes 
ikke. LAFyn. Amtsprovstiark. Korrespondance 1819-20.
38 Hylleberg Eriksen 2017. Der blev i alt udtaget 10 
boreprøver, hvoraf 9 prøver er dateret. Alle boreprø-
ver er udtaget gennem splintveddet, hvorved dette er 
smuldret bort på alle af prøverne. Af de fem prøver, der 
blev udtaget fra våbenhusets tagværk, er fire (41320019, 
41320029, 41320039 og 41320049) dateret. 
Yngste fuldstændig bevarede årring på 41300049, kor-
rigeret for manglende splint, giver en datering på o. 
1415 e.Kr. De andre tre prøver antages at have samme 

Fig. 46. Stolepanel, antageligt fra 1600-tallet (s. 4294). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pew panel, probably from 1600s.
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Her Wenegaards (dvs. Hvenegaards) bekostning malet 
af C. L. Bidstrup Aar 1826 den 16. Juni – Malersvend 
hos Jacobsen.« Initialerne »G H S« med kridtrester 
på tavlens bagside opfattedes af Mogens Larsen som 
oprindelige, men er måske blot tilfældig graffiti.
57 Den ca. 90 cm høje gipskopi opstilledes senere i 
skibet (jf. fig. 17) og indtil 1967 i †ligkapellet, nu på 
våbenhusloftet. LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 
1862-1991.
58 Forud for overgangen til selveje 1913 ønskede 
menigheden at pålægge tiendeejeren at betale et nyt 
alterbillede. Om end tiendeafløsningskommissionen 
kun fandt hjemmel til at påbyde en fornyelse af gips-
figuren, lykkedes det sognepræsten at forhandle en til-
lægssum på 1.000 kr., tilstrækkeligt til at anskaffe ‘en 
malet kopi’. LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-
1991.
59 Agedrup Rundt nr. 90 (2009).
60 Dermed er forbindelsen mellem tavlens ord og bil-
lede brudt. 
61 »Tafflen: Trefoldighet (dvs. Treenigheden), Aposte-
ler paa Fløieler«. Rasmussen og Riising 1995 (note 14), 
155-56.
62 Gundis Bringéus, Nådafadern. Ett passionsmotiv i sen-
medeltida kyrkokonst, Stockholm 1998.
63 Nådestolen stammer dermed ikke fra Kølstrup Kirke 
som anført i Jane Kjærgaard Andresen, Tolv Nordøstfyn-
ske kirker, Kerteminde Museum 1994, 19-23 og Sissel 
F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige Alter-
tavler, Odense 2010, 554.
64 Farverne er de samme som på det formodede præ-
dikestolsrelief (s. 4293).
65 LAFyn. Bispeark. Bjerge Herreds breve 1553-1805. 
Brev af 19. febr. 1734.
66 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1991; Bøje 
II, 116.
67 Rasmussen og Riising 1995 (note 14), 150.
68 Inv.nr. KMO/1988/255.
69 Mackeprang, Døbefonte 137-39. 
70 Mackeprang, Døbefonte 137-39; sml. f.eks. Falling 
(DK Århus 2728).
71 Til denne gruppe, hører også Åsum (s. 3500), 
Revninge (Bjerge Hrd.), Kullerup og Refsvindinge 
(Svendborg A.). Samme stenhugger er af Mackeprang 
tilskrevet to gravsten og en *søjlebase i Kølstrup (s. 
4197 og 4248) og Rynkeby (Bjerge Hrd.). Macke-
prang, Døbefonte 137-39.
72 Hermann P. Lockner, Die Merkzeichen der Nürnberger 
Rotschmiede, München 1981, 321-29. F.eks. førte lyse-
stagestøberen Hans Kurtz formodentlig en hane som 
mærke o. 1538. Lockner 1981 (ovf.), 38.
73 ‘Et nyt døbefad er anskaffet’. LAFyn. Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1991. 
74 Postamentfelterne indeholdt tidligere 1 Pet. 1,25 
(formentlig kun i kort tid) og derefter navnene med 
antikvaskrift.

Frederikke Trolle Jacobsen, Martofte. Ifølge kirkens 
inventarium 1939 var dog kun én dug syet af hende, 
mens tre øvrige duge anførtes skænket af ‘frk. Mayland’, 
‘frk. Nielsen’ i Vester Kærby og Sellebergs ejere. LAFyn. 
Menighedsrådsark. Synsprotokol 1862-1991.
48 Ophavsmanden er tidligst udpeget af Chr. Axel 
Jensen 1914. LAFyn. Menighedsrådsark. Sager 1903-30; 
Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen og 
hans Arbejder i fynske Kirker samt Nakskov Kirke«, 
Fynske Årbøger 1944, 176, 195-97; Birgitte Bøggild 
Johannsen, »Anders Mortensen«, Weilbach, Kunstleks 
(4. udg.), 5, 1995, 443.
49 Vinrankerne er ikke så frit skårne som det f.eks. ses 
i Tommerup (s. 3284).
50 Farveholdningen ligger tæt på Mogens Larsens frie 
farvesætning 1964 af Anders Mortensens altertavle i 
Tommerup (s. 3284).
51 Paralleller til Jesus findes ikke mindst i talrige tryk 
fra Wierix-familien, men desuden også fra Sadeler-
familien, Crispijn de Passe m.fl. samt tidligere hos 
Maarten de Vos. 
52 LAFyn. Menighedsrådsark. Rgsk. 1922-32; Sager 1903- 
30.
53 Der savnes således grundlag for Sven Arnvigs sam-
menkædning med altermalerierne i Dalum (s. 2846). 
Arnvig 1944 (note 48), 196. Der blev 1975 foretaget 
retouchering med olie- og temperafarver. 
54 Arnvig 1944 (note 48), 195-96.
55 LAFyn. Agedrup sogn. Rgsk. 1577-1665. Tavlen har 
dog næppe lagt beslag på hele beløbet. Til sammenlig-
ning skulle Anders Mortensen efter kontrakten have 
2.600 mark (650 sletdaler) for den langt mere omfat-
tende tavle i Nakskov. Arnvig 1944 (note 48), 205-06.
56 Dette fremgår af en indskrift på bagsiden af det 
oprindelige storfeltsmaleri, som Bidstrup også opma-
lede ved samme lejlighed: »Denne Altertavle er paa 

Fig. 47. *Orgel, 1964 (s. 4296). 1:100. Tegnet af Ebbe 
Lehn Petersen. – *Organ, 1964.
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stolen var ‘skænket’ 1915 (formentlig af menigheden). 
LAFyn. Menighedsrådsark. Sager 1903-30.
76 Herman Madsen antog det for ‘måske’ et samti-
digt snitværk fra værkstedet bag Jungshoved-stolen. 
Herman Madsen, Dansk Kirkekunst, Odense 1964-66, 
I, 86.

75 Omfanget af fornyelsen turde fremgå af Carl Oscar 
Ernlunds regning fra maj 1915, der nævner otte meter 
æggestav, fire meter perlestav og tandsnit, seks kva-
derrosetter, tre hængestykker, to knapper, fem orna-
mentfyldinger, et ‘Kristi bomærke’ en Paulus-gruppe 
samt ‘diverse’. Det anførtes da også 1918, at prædike-

Fig. 48. *Dørfløj fra 1744, med middelalderlig *dørring og *nøgle (s. 4295). Foto 
Ole Lund Jensen, Odense Bys Museer. – *Door wing from 1744, with medieval *door 
ring and *key.
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kerhed. To navne genfindes blandt studenter fra Odense 
immatrikuleret ved universitetet hhv. 1633 og 1637: 
Mathias Andreæ Nachscovius og Georgius Georgii 
Ottonianus (Jørgen Jørgensen Klingberg). S. Birket-
Smith (udg.), Kjøbenhavns Universitets Matrikel, I, Kbh. 
1890, 114, 139. 
89 ‘I Agedrup kirke står endnu en monstrans af træværk 
ligesom i Åsum’. KglBibl. Add. 242, 4º. Beskrivelse over 
adskillige sogne i Fyen.
90 Rasmus Hellesen var kirkeværge 1579-1610, Peder 
Knudsen 1584-1608. LAFyn. Agedrup sogn. Rgsk. 1577- 
1665.
91 Det øverste tværgående beslag er fornyet 1956.
92 Inv.nr. KMO/1913/33.
93 Principal 8' har fælles bas med Gemshorn 8' C-E.
94 Quint 11/3' repeterer fra c' som 22/3'.
95 Quintadena 8' har fælles bas med Rørfløjte 8' C-H.
96 De største piber fra Subbas 16' er anbragt i et selv-
stændigt hus, bag hovedværket.
97 Optegnet af orgelbygger Knud Smenge.
98 LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1991. Ud-
videlsen 1929 betaltes af midler, testamenteret af 
Niels P. Frederiksen og Johanne Kathrine Frederiksen. 
LAFyn. Menighedsrådsark. Sager 1903-30.
99 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
100 1915 anskaffedes også 11 †lampetter.
101 Henning Thalund, Fynske Kirkeskibe, Svendborg 
1989, 51; Ib Holdt, Agedrup krøniken, Munkebo 2011, 
29.
102 Udateret tegning ved Burman Becker. Klokken næv-
nes 1884 som kirkens eneste.
103 Det fremgår dog endvidere, at pengene ‘var af Age-
drup kirkes korntiende’, som borgmesteren forpag-
tede. LAFyn. Agedrup sogn. Rgsk. 1577-1665.
104 LAFyn. Kølstrup sogn. Kirkergsk. 1547-1665. 

77 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger over kirker 1718-
1735.
78 For Johannes Døberens vedkommende sml. Crispijn 
van de Passe. F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish etch-
ings, engravings and woodcuts c. 1450-1700, XV, Amster-
dam 1964, nr. 2.
79 Jf. f.eks. DK Svendborg 991.
80 Prædikestole af Anders Mortensen og senere Hans 
Nielsen Bang m.fl.: Odense Vor Frue (s. 1107), Nyborg 
(DK Svendborg 989), Odense Sankt Hans (s. 1371), 
Assens (s. 2530), Nørre Åby og Ingslev (Vends Hrd.).
81 F.eks. i Sandholts Lyndelse 1575, Oure 1577, Vej-
strup 1579 (alle Svendborg Amt).
82 Barokke moderniseringer af renæssancestole med 
indsættelse af nye relieffer kendes bl.a. fra Asperup og 
Føns (Vends Hrd.), foruden Tommerup, der s. 3291 er 
blevet tilskrevet Anders Mortensen, men snarere skyl-
des en yngre fagfælle.
83 Et begrænset udsnit af prædikestolen ses på et ældre 
fotografi (fig. 38).
84 Stolestader og herskabsstole stod fra første færd i 
blankt træ. En hvid bemaling med grå fyldingsbunde 
var måske fra 1826, mens stolene i sidste halvdel af 
1800-tallet fik en gultonet egetræsådring, i 1900-tallet 
afløst af en rødtonet mahogniådring.
85 Stolestaderne er siden 2016 opstillet med 12 i nor-
drækken og ni i syd og enkelte hensat som bænke i 
tårnrummet. 1862 fandtes 23 stole i nord og 18 i syd. 
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1991.
86 Udskårne våbenskjolde for von Heinen og von 
Brügmann henlå 1908 på loftet i delvis forskåren til-
stand. Snedkermester Lars Møller i København var 
1921 i besiddelse af to våbenskjolde, som måske fandt 
genanvendelse som fyldinger i et profant skab.
87 LAFyn. Amtsprovstiark. Korrespondance 1819-20.
88 Ingen af de pågældende kan identificeres med sik-
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nal south door of the nave. The long walls were 
terminated above by a sawtooth frieze (cf. figs. 
1, 8 and 10), while a similar one in the south 
marked the foot of the gable. The chancel seems 
to have been vaulted over as a separate piece of 
work. It has a groin vault with straight-edged 
quarter-brick ribs and the abutments project 
from the wall ribs (cf. figs. 7 and 41). The vaults 
rest on double-chamfered corner piers. There 
are wall ribs on all four sides, the westernmost 
built without allowance for the preserved chan-
cel arch. The rectangular western tower has the 
width of the nave, rises in three floors and has 
gables in the east and west. The east wall is built 
over the west gable of the nave. From the time 
of its construction it was planned that the tower 
interior would be vaulted over and connected 
with the nave by a wide, rounded tower arch 
in an aperture in the west wall of the nave. The 
vault is a groin vault with straight-edged half-
brick ribs and abutment marking as in the chan-
cel. Access to the middle floor of the tower is 
through a segmentally arched door towards the 
east in the south wall of the floor. The slender 
opening, which is accessed from a wooden flight 
of stairs outside at right angles to the building, 
has three steps in the threshold and a stepwise-
rising ceiling towards the inside. The very low 
middle floor also had (†)segmentally-arched 
openings on the west and north side with single 
rabbeting both inside and outside, bricked up 
on the outside of the opening with small yellow 
bricks (cf. figs. 5, 8 and 13).
 Towards all points of the compass the belfry 
floor has two segmentally-arched, chamfered 
belfry lights (figs. 1, 5 and 8-9) and is terminated 
above by a double-chamfered cornice. Below, the 
corbie gable (figs. 5 and 9) is decorated with a 
recess frieze of corbie-stepped rhombuses. Above 
this is a frieze of quadratic recesses, separated by 
vertically placed stretchers. Here in the south 
side, as outside the southernmost rhombus, there 

The church is built on a low ridge on flat ter-
rain immediately north west of the village (cf. fig. 
3). The earliest mention of the parish is in 1394. 
The church is said to have been annexed to the 
Odense Church of Our Lady in the Late Middle 
Ages. It was an annexe to Kølstrup (p. 4193) from 
c. 1571 until 1894 and like the latter belonged 
from 1679 to the manor of Ulriksholm and later 
to Sellebjerg, from which it passed into freehold 
in 1913.

Building. The relatively small Gothic building 
was probably erected in the 1400s. It is built in 
brick and consists of a low, very narrow chan-
cel probably taken over from an older building, 
since it seems older than the present nave, which 
is also in brick. The chancel had a (†)window in 
the east; it is bricked up on the outside, and can 
only be made out with difficulty in the plastered 
masonry. Inside, the bricked-up, segmentally-
arched, bevelled opening can be seen (fig. 7). 
The present Late Medieval nave must have been 
built in the 1400s. The nave, unlike the chancel, 
is built of very mixed bricks in monk bond. The 
south door of the nave is still in use, although 
widened. It has a tall, pointed-arched tympa-
num with a half-brick arch above a segmentally-
arched opening, also in half-bricks. The north 
door of the nave is bricked up both outside and 
inside, but its placing can be seen and it has now 
been replaced by a tall, segmentally-arched win-
dow (cf. fig. 5). The nave originally had a †win-
dow on the south side and one on the north 
side east of the middle. The windows once had 
half-brick segmental arching and probably out-
side rabbeting. Both windows have later been 
changed (cf. figs. 12 and 6). Both chancel and 
nave have had a flat ceiling since their construc-
tion. In the western side of the chancel arch wall, 
in both north and south, there are traces of †side 
altar Communion tables. A very low porch of 
brick was added around 1415 outside the origi-

AGEDRUP CHURCH
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in the east on the roof of the nave (cf. fig. 45), 
which must be for hanging a mass bell. 

Furnishings. The oldest item of furnishing is the 
Romanesque font belonging to the East Funen 
lion group (fig. 31). Of the church’s Late Medi-
eval (†)altarpiece there remains a *relief of the 
Mercy Seat (now at Ulriksholm) and a single 
apostle figure from the side panels (figs. 24-25). 
The baptismal dish with the Annunciation was 
made in Nuremberg in the 1500s (fig. 30). The 
altar candlesticks of Late Gothic type are from the 
end of the 1500s (fig. 28). From a (†)parish clerk’s 
chair of c. 1590 two panels with graffiti are pre-
served, indicating dates and names of parish clerks 
from the period 1628-34. A door wing from 1605 
is signed by the cabinetmaker Faltin and bears the 
names of the incumbent and churchwardens (fig. 
42). The altarpiece, attributed to Anders Mortens-
en, was probably made, judging from information 
on capital depreciations in the church accounts, 
in 1649-50 (fig. 19); the Communion table (fig. 
18) was probably set up at the same time. A carved 
wooden relief of the Baptism of Christ from the 
middle of the 1600s (fig. 35) probably comes from 
a †pulpit. The altar plate (fig. 26) from 1733 is the 
work of the Odense silversmith Jens Andersen 
and bears the name and arms of the church owner 
Ulrich Friderich von Heinen (1695-1761), who 
also in 1747, with his wife Karen von Brügmann 
(1709-90), had the pews set up (fig. 36) as well as 
(†)family pews (fig. 37). An iron-bound poor box 
bears the date “1772” (fig. 40), while a collection 
purse is from c. 1800 (fig. 39). The bell from 1837 
is the work of the bell founder Lars Mortensen, 
Kerteminde (fig. 44). The pulpit from 1915 was 
carved by Carl Oscar Ernlund with a model in 
the pulpit of Jungshoved Church (fig. 34). The 
organ with its fourteen stops was built in 2016 by 
Marcussen & Søn (cf. fig. 41).
 Colour scheme and repairs. The colours of the 
furnishings were established in connection with 
an interior refurbishing in 1981 (architects A. and 
Erik Eriksen, Odense, and conservator Fritz Th-
ode) with a point of departure in the paintwork 
of the altarpiece in black, caput mortuum, light 
grey and gilding.

are fragments of double sawtooth courses. The 
gable triangle is terminated by an equal-armed 
cross recess in the middle, and on both its sides 
has a small, square recess, another double saw-
tooth course, and above this a small square recess. 
 The similar corbie gable in the west rises above 
two sawtooth courses marking the foot of the 
gable. Above this the decoration is on the whole 
the same as that of the east gable, except that the 
topmost recess in the gable point is a small circu-
lar recess. In connection with the building-in of 
the vaults the walls of the nave were heightened 
with what corresponds to the dentilated cornice 
on both long sides (cf. figs. 1, 5 and 13). This 
work must have been planned at the same time 
as the erection of the tower, since the western 
vault of the tower runs off into the wall above 
the tower arch. The vaults are groin vaults with 
straight-edged half-brick ribs and abut on dou-
ble-chamfered corner piers.
 The two bays of the nave are separated by a 
pointed-arched whole-brick-wide reinforcing rib. 
However it is unlikely that there was any long 
interval between the vaulting-over of the chan-
cel, tower and nave. At around the same time the 
porch was heightened considerably. The height-
ening was planned along with the heightening of 
the nave with the dentilated brick cornice, since 
this is not present behind the porch. The roofing 
of the porch can be dated to c. 1415, and this must 
equally apply to the heightening. The new, cren-
ellated south gable was given a decoration very 
similar to that of the tower gables. At the bottom 
the gable has a recess with corbie-stepped rhom-
buses and above this a frieze of quadratic recesses, 
separated by vertically placed stretchers. At the 
top, there is a segmentally-arched peephole in a 
pointed-arched tympanum.
 The interior of the porch retained its low board 
ceiling, leaving a loft space above it. A buttress of 
large bricks on the south side of the nave is prob-
ably medieval, and the same may be the case with 
a large, diagonally placed buttress on the north-
eastern corner of the nave. According to Bishop 
Jacob Madsen’s description of the church in 1590 
there was at that time “1 small bell in the ledge? 
on the church”, and he drew a small ridge turret 
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Amt, bind 7 .
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